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املشاركة في املعارض ليست ترفا

اأثارت امل�شاركة االأردنية ال�شعيفة يف معر�ص �شيتي �شكيب اأبو ظبي 2009 جملة ت�شاوؤالت حول جدوى 
التواجد يف املعار�ص من عدمها.

ففي اأبو ظبي، عك�ص القطاع العام جديته يف امل�شي مب�شاريع التطوير، من خالل م�شاركة هيئة املناطق 
التنموية و�شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة، يف حني مل يبادر املطورون من القطاع اخلا�ص 

للم�شاركة اإال من خالل �شركة مدائن النور.

فهل يعك�ص �شكل هذه امل�شاركة واقع قطاع العقار؟!!

ال�شركاء اال�شرتاتيجيني  التطوير احلكومية جلذب  اأذرع  ت�شعى فيه  الذي  الوقت  بالتاأكيد ال، ففي 
انطباعا  ليعطي  غاب،  اخلا�ص  القطاع  اأن  اإال  املختلفة،  التنموية  املناطق  يف  لال�شتثمار  والرتويج 

مغلوطا عن قطاع العقار.

هناك حالة من التباطوؤ يف قطاع العقار، ونوع من الرتاجع يف املبيعات نتيجة الركود العاملي، والت�شدد 
يف الت�شهيالت من قبل البنوك، لكن ثمة م�شاريع ال تزال قائمة، وما زال اأ�شحابها ما�شني يف االإن�شاء، 
خ�شو�شا تلك امل�شاريع الواقعية، والتي تلبي االحتياجات احلقيقية ل�شوق التطوير العقاري يف االأردن.

لكن ملاذا الغياب؟!!

تعترب نفقات الرتويج من اأ�شعف احللقات لدى ال�شركات يف خمتلف القطاعات، فما اأن حت�شل اأزمة ما، حتى تقدم ال�شركات على خف�ص م�شاريفها 
الرتويجية، وب�شكل يرتاوح اأحيانا من اخلف�ص الكبري اإىل املعتدل. اأ�شحاب هذه املدر�شة، وهم كرث، عمدوا اإىل �شد االأحزمة بعد اأن ظهرت تداعيات 

االأزمة العاملية على قطاع العقار حتديدا، فلم يبادروا للم�شاركة يف "�شيتي �شكيب اأبو ظبي"، رغم اأهمية احلدث.

ويف املقابل، ثمة مدر�شة اأخرى، يوؤمن اأ�شحابها باأن الرتويج ونفقاته ت�شبح �شرورة يف الظروف ال�شعبة، فيبقون على النفقات كما هي على االأقل، 
حمافظني على ح�شة �شوقية، لي�ص يف قطاعهم، ولكن يف �شوق "الرتويج".

وبني املدر�شتني هناك اجتاه اآخر، يوؤمن اأ�شحابه ب�شرورة جعل نفقات الرتويج اأكرث فعالية، من خالل حتديد اأوجه مالئمة لالإنفاق، تكون ذات مردود 
عال، ينعك�ص اإيجابا على ال�شركة اأو املوؤ�ش�شة.

خال�شة القول، اأن التواجد يف املحافل الدولية املتخ�ش�شة، لي�ص ترفا، خ�شو�شا يف ظل االأزمات، وعك�ص ال�شورة احلقيقية لواقع اأي ن�شاط ا�شتثماري، 
واجب وطني، فكل �شركة هي �شفرية الوطن، واأي ا�شتثمار جتذبه �شتكون حم�شلته اإيجابية على االقت�شاد ككل.
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اأبــــــو �شعيـــــرة: اإعـــــــــــداد 
جيـــل متفوق اأكادمييًا ومعزز 
باجلــــــوانب الأخالقيــــــــــــة

جامعـــــة الزرقـــــــاء اخلا�شــــــة
... ق�شة جناح ذاتية تعتمـد على �شواعـــدها فــي التطور

ملــــــف العــــــــدد
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جامعــــة الزرقـــــاء اخلا�صــــة..
ق�صــــــة جنــــــاح ذاتيـــــــة

اأبو �شعيـــــرة: اإعـــــداد جيـــــل متفــــوق 
اأكادمييــًا ومعــزز باجلوانــب الأخالقيــة

هي اإحدى املوؤ�ش�شات االأكادميية التي تتمتع بدرجة كبرية من اال�شتقالل الذاتي وامل�شتوحاة ا�شمها من ثاين اأكرب حمافظة اأردينة وهي الزرقاء ، 
حيث ت�شعى  اإىل توفري التعليم بنوعيه جلميع طلبة اجلامعة يف جماالت تخ�ش�شهم وعلى جميع امل�شتويات.

 فلي�ص من اأهدافها اإعداد جيل مدرب متعلم مثقف وح�شب بل ت�شعى اىل تخريج جيٍل متفوق اأكادمييًا، معزز باجلوانب االأخالقية والروحية الرفيعة 
مر�شخًة فيه مبادئ الكرامة واالأمانة وال�شرف.

"جامعة الزرقاء اخلا�شة" هي ق�شة جناح ذاتية ج�شدت من خالل اجنازاتها اعلى درجات التطور التي ت�شعى اي جامعة للو�شول اليها، وذلك 
بح�شب رئي�ص جمل�ص ادارتها الدكتور حممود ابو �شعرية الذي ك�شف خالل حديثه لـ"ن�شامى" اأن اجلامعة اأ�شحت اليوم من اكرب اجلامعات االأردنية 
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وتعتمد على �شواعدها يف ت�شنيع م�شتلزماتها التي حتتاجها من خالل 
جميع  الإجناز  املتخ�ش�شني  الفنيني  من  العديد  فيها  هند�شية  م�شاغل 
العمادات  وتزويد  ومبانيها  اجلامعة  مرافق  ملختلف  ال�شيانة  اأعمال 

والدوائر مبا حتتاجه من اأثاث ولوازم.

لتعقيم مياه  اأبو �شعرية ان اجلامعة حتتوي على حمطة حتلية  وي�شيف 
حمطة  عن  ناهيك  اأق�شامها،  جميع  تغذي  ارتوازية  بئر  وعلى  ال�شرب 
ومركباتها  اجلامعة  خلدمة  الالزمة  النفطية  املواد  توؤمن  للمحروقات 
وخدمة امل�شافرين على طريقها ال�شحراوي، ف�شال ً عن وجود جمموعة 
وزراعتها  وحدائقها  اجلامعة  مزرعة  على  لالإ�شراف  املزارعني  من 
حمليًا  جمتمعًا  ذلك  يف  لتج�شد  واحلوليات،  والورود  الزينة  باأ�شجار 
اخلدمات  بتوفري  يقوم  ذاتيًا  ومكتٍف  م�شتقل  وكيان  بيئة  له  م�شغرًا 

املتنوعة من اجنازات طالبه.

ويبداأ اأبو �شعرية حديثه عن "الزرقاء اخلا�شة" بالقول انها تاأ�ش�شت عام 
1994  يف  موقع ا�شرتاتيجي يف اجلهة ال�شرقية على بعد �شتة كيلو مرتات 
وح�شورها  والنور  الفكر  لتبيث  منها  حماولة  يف  الزرقاء،  مدينة  من 

اإىل  و�شلت  مهمًا مب�شاحة  التي حتتل حيزًا  املنطقة  تلك  االأكادميي يف 
ثالثمائة وخم�شني  دومنًا.

وخالل حديثه ي�شلط اأبو �شعرية ال�شوء على م�شرية اجلامعة العلمية والتي 
اأن ازداد حجمها ومكانتها  "ما فيها من عزم واإ�شرار" اإىل  بداأت بكل 
اأرقى اجلامعات املحلية واالقليمية حيث ا�شتطاعت  لت�شبح واحدًة من 
النهو�ص والتطور خالل فرتة زمنية قليلة والتمتع ب�شمعة طيبة وعالقات 
مبداأ  االخرى، منطلقة من  العلمية  املوؤ�ش�شات  مثيالتها من  مع  مميزة 
"حتقيق ر�شالة علمية ومهنية وا�شحة وكما اأرادها امللك عبد اهلل الثاين 

ابن احل�شني - منارًة لالإبداع يف �شتى املجاالت".

وحول م�شرية "الزرقاء اخلا�شة" ا�شار رئي�ص جمل�ص ادارتها انها قامت 
واأ�شحاب  اخلرباء  من  ودوائرها  اجلامعة  لكليات  اأع�شاء  بتوظيف 
الوقت  موؤكدا يف  فيها،  يعملون  التي  املجاالت  واملتفانني يف  التخ�ش�ص 
نف�شه اأنها مل تقت�شر يف القبول على الطلبة االأردنيني فقط بل يدر�ص فيها 
طلبة من �شتني جن�شية من خمتلف البلدان العربية ومن خمتلف اأنحاء 

العامل االأمر الذي اأك�شب اجلامعة �شمة التنوع والتعدد يف الثقافات.

ع�شوية يف 8 منظمات واحتدادات عربية وا�شالمية
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�شعرية  اأبو  يقول  اخلا�شة  الزرقاء  جلامعة  االكادميية  العالقات  وحول 
ان اجلامعة ع�شو احتاد اجلامعات العربية واالحتاد الدويل للجامعات، 
واحتاد جامعات العامل اال�شالمي، ورابطة اجلامعة اال�شالمية، ورابطة 
املوؤ�ش�شات العربية اخلا�شة للتعليم العايل، ا�شافة اىل املنظمة العربية 
للم�شوؤولني عن القبول والت�شجيل باجلامعات يف الوطن العربي، وع�شو 
فخري يف املعهد العربي للدرا�شات املالية وامل�شرفية، وع�شو يف جمل�ص 

اإدارة املجل�ص العربي لالأن�شطة الطالبية. 
 

وتوثيق  والتعاون  ال�شراكة  الأهمية  اجلامعة   من  اإدراكًا  انه  وي�شيف 
العالقات وال�شالت العلمية والثقافية، فقد وقعت عدداً من االتفاقيات 
العلمية مع الكثري من اجلامعات العربية والعاملية العريقة، كما وت�شعى 
"الزرقاء االهلية" يف خدمة املجتمع املحلي والوطني واالإقليمي والدويل 
والتدري�شية  التعليمية  الفر�ص  وتوفري  الثقايف  االإثراء  تعزيز  خالل  من 

لعامة النا�ص عن طريق مراكز التعليم املوجودة على اأر�شها.

البحثي  اجلانب  دعم  يف  اجلامعة  دور  على  �شعرية  اأبو  وي�شدد  كما 
واملعريف، فقد عقدت منذ تاأ�شي�شها وهي م�شتمرة يف هذا النهج اأكرث من 
ثالثني موؤمترا ًعلميا ، و�شاهمت يف دعم الكثري من املوؤمترات واالأن�شطة 
االأردنية  اجلامعات  وبع�ص  املختلفة  العلمية  املوؤ�ش�شات  عقدتها  التي 

واالأجنبية. 

انه  بل  تقف عن هذا احلد  ال  وق�شة جناح اجلامعة  ان م�شرية  ويوؤكد 

احلا�شبات  كليات  جلمعية  العامة  لالأمانة  مقراً   لتكون  اختيارها  مت 
عام  منت�شف  منذ  العربية  اجلامعات  احتاد  عن  املنبثقة  واملعلومات 
لتكنولوجيا  الدويل  العربي  املوؤمتر  حتت�شن  انها  اىل  اإ�شافة   ،2007
اخلا�شة"  "الزرقاء  ان  م�شريا   ،2000 عام  املعلومات "ACIT" منذ 
 “ املعلومات  “ وتبادل  اجلديدة  والتقنيات  املعرفة،  باكت�شاف  ملتزمًة 
قادرة على مواجهة  االأمة  لتكون  االأف�شل  نحو  الطالب  وتطوير م�شتوى 

حتديات امل�شتقبل.

اهداف  اأبرز  اخلا�شة  لزرقاء  جامعة  ادارة  جمل�ص  رئي�ص  وي�شتعر�ص 
جانب  واىل  انه  بالقول  واالأكادميي  العلمي  ال�شعيدين  على  اجلامعة 
م�شرية اجلامعة املتميزة  فانها اي�شا ت�شعى لتحقيق جملة من االهداف 
م�شتندة اإىل فل�شفتها املنبثقة من العقيدة اال�شالمية واحل�شارة العربية 
يف  والتخ�ش�ص  العايل  التعليم  فر�ص  التاحة  ت�شعى  فهي  واال�شالمية، 
خمتلف ميادين العلوم االن�شان�شة والتطبيقية واالآداب والفنون واال�شهام 
املختلفة،  العلوم  فروع  يف  واخلرباء  باملتخ�ش�شني  املجتمع  تزويد  يف 
القيام بالبحث  ا�شافة لتطوير املعرفة يف املجاالت املختلفة عن طريق 

العلمي وت�شجيعه وتوظيفه يف حل م�شكالت التنمية.

م�شكالته  وحل  وتطويره  املجتمع  خلدمة  ت�شعى  اجلامعة  ان  وي�شيف 
وتقدمي  امليداين  واالر�شاد  امل�شتمر  والتعليم  التدريب  برامج  خالل  من 
وبناء  املتنوعة،  التطبيقية  النواحي  يف  املتخ�ش�شة  وامل�شورة  اخلربة 
املتنوعة  اأبعادها  يف  اجلامعي  للطالب  واملتوازنة  املتكاملة  ال�شخ�شية 

6 اآلف طالب وطالبة يف 9 كليات ت�شم 24 تخ�ش�شا
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وفق منظومة القيم اال�شالمية مع التاكيد على منهجية التفكري العلمي 
ا�شافة اىل  العامة  العمل واخلدمة  بامل�شوؤولية وقيمة  وال�شعور  واملبادرة 

تعزيز ااالنتماء للوطن واالمة ليكون فردا م�شلحا يف جمتمعه.

وي�شتطرد اأبو �شعرية حول اهداف اجلامعة قائال ان "الزرقاء اخلا�شة" 
الواعي  االنفتاح  مع  لالأمة  والثقايف  الفكري  بالبناء  لالهتمام  ت�شعى 
للعناية  ا�شافة  وجتاربها،  وثقافتها  ولغاتها  االخرى  االأمم  علوم  على 
باحل�شارة العربية اال�شالمية ون�شر تراثها وتفعيل دورها يف بناء نه�شة 
يف  للمعرفة  االأ�شالمي  والتاأ�شيل  االن�شانية،  احل�شارة  وتر�شيد  االمة 
جماالتها املتعددة والعلوم االن�شانية بخا�شة ويف اأوجه الن�شاط اجلامعي 
العربية  باللغة  ، ناهيك االهتمام  البحوث  املختلفة من تدري�ص واجراء 
من  املعرفة  نقل  على  والعمل  العلمي  والبحث  اجلامعي  التدري�ص  يف 

م�شادرها املختلفة اىل اللغة العربية وال�شعي اجلاد اىل ن�شرها.

وتناول رئي�ص جمل�ص ادراة جامعة الزرقاء اخلا�شة اأبرز كليات واق�شام 
اجلامعة واملزايا التي ت�شعها يف خانة التميز بني اجلامعات االأردنية .

كليات،  بـ�شت  البداية  يف  التدري�ص  يف  �شرعت  اجلامعة  ان  اىل  وي�شري 
كانت ت�شتمل على ع�شرين تخ�ش�شا ً ومئة وخم�شني طالبًا وطالبة لت�شل 
خالل هذا العام 2008 / 2009 اإىل ت�شع كليات، ت�شم اأربعة  وع�شرين 
م�شممة  انها  موؤكدا  واجلامعة،  وطالبة  طالبٍ   اآالف  ًو�شتة  تخ�ش�شا، 

ًعلى  تطوير خدماتها بالنهج املبتكر يف اإدارة املوؤ�ش�شات، وتنمية املوارد 
والتدري�ص يف خمتلف جماالت  البحث  التفوق يف  اإىل  وال�شعي  الب�شرية 

الفنون واالآداب والعلوم االجتماعية، ا�شافة اىل وحدة املكتبة.

كلية ال�شريعة
فل�شفة اجلامعة  انطالقا من  ان�شئت عام 1994  انها  اأبو �شعرية  ويقول 
على  وتقوم  ال�شمحة  االأ�شالمية  العقيدة  على  ترتكز  التي  ور�شالتها 
والتعاون، حيث ت�شم ق�شمني  العلم واالميان واالأخالق والعمل  مفاهيم 

االول ق�شم اأ�شول الدين والثاين ق�شم الفقه واأ�شوله.

وتعقد الكلية موؤمترا علميا كل عامني ا�شافة اىل اليوم العلمي للكلية الذي 
تعقده كل عام وقد بلغ عدد خريجي الكلية لالأفواج االحد ع�شر ال�شابقة 

538 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد اأع�شاء هئية التدري�ص يف الكلية 9 اأع�شاء.

كلية الداب
ان�شئت عام 1994 وهي ع�شو موؤ�ش�ص يف جمعية كليات االداب يف الوطن 
هي  اق�شام  �شتة  وت�شم  العربية،  اجلامعات  احتاد  عن  املنبثقة  العربي 
وق�شم   ، والرتجمة  والتاريخ،  واآدابها،  االجنليزية  واللغة  العربية،  اللغة 

الت�شميم اجلرافيكي وق�شم الت�شميم الداخلي.

مقر الأمانة العامة جلمعية كليات احلا�شبات واملعلومات منذ منت�شف 2007
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وقد ح�شل طلبة اللغة العربية واآدابها فيها على املركز االول يف امتحان 
الكفاءة اجلامعية الأكرث من مرة بني اجلامعات احلكومية واخلا�شة، كما 
وان الكلية تعقد موؤمترا علميا كل عامني ا�شافة اىل اليوم العلمي للكلية 
الذي تعقده كل عام، وقد بلغ عدد خريجي الكلية لالفواج االأحد ع�شر 

ال�شابقة 1900 طالب وطالبة وعدد اع�شاء هيئة التدري�ص 63 ع�شوا.

واأجهزة  الكلية وفرت لطلبتها خمتربات حديثة  اأبو �شعرية ان  وي�شيف 
االجنليزية  اللغة  ق�شم  يف  )الديجتل(  خمتربات  ال�شيما  ع�شرية 
اىل  ا�شافة  احلا�شوبية،  واالجهزة  اجلرافيكي  الت�شميم  وخمتربات 
ذوي  تدري�شية  هيئة  اع�شاء  ت�شتقطب  ان  ا�شتطاعت  الكلية  فان  ذلك 
�شتة  بابتعاث  وقامت  وخارجه  االأردن  داخل  من  عالية  اكادميية  كفاءة 
على  للح�شول  املرموقة  االوروبية  اجلامعات  بع�ص  اىل  فيها  مدر�شني 
�شهادة الدكتوراه يف تخ�ش�شات معينة وذلك �شمن خطة الكلية الهادفة 

اىل تطوير اجلودة ورفع م�شتوى االداء العلمي فيها.

كلية القت�شاد والعلوم الدراية
وحول هذه الكلية يقول رئي�ص جمل�ص ادراة جامعة الزرقاء اخلا�شة انها 
ان�شئت اي�شا يف عام 1994 لكتون احد اعمدة اجلامعة التي ت�شهم  يف 
بناء الر�شالة العلمية واالجتماعية ولتزويد القطاعات املختلفة يف اململكة 

بكوادر ب�شرية موؤهلة علميا وعمليا  لتوا�شل عملية البناء والتطوير.

واملحا�شبة،  االإدارية،  املعلومات  نظم  هي  اق�شام  �شبعة  الكلية  وت�شم 
و  واالقت�شاد،  والت�شويق،  وامل�شرفية،  املالية  والعلوم  االأعمال،  واإدارة 

نظم املعلومات املحا�شبية.

املحا�شبة  يف  البكالوريو�ص  لدرحة  بربنامج  بداأت  الكلية  ان  وا�شاف 
وادراة االعمال والعلوم املالية  وامل�شرفية ثم تو�شعت عام 1994 باإن�شاء 
ونظم  الت�شويق  ق�شمي  باإن�شاء  قامت   2001 عام  ويف  االقت�شاد،  ق�شم 
املعلومات االدارية اأما يف عام 2006 فقد مت اإن�شاء ق�شم نظم املعلومات 

املحا�شبية.

هذا وتتطلع الكلية وبح�شب اأبو �شعرية اىل مزيد من التو�شع والتطور كما واأنها 
ت�شعى لفتح تخ�ش�شي االدراة ال�شياحية والفندقية وامل�شارف اال�شالمية.

وتعقد اجلامعة موؤمترا علميًا كل عامني ا�شافة اىل اليوم العلمي للكلية 
الذي تعقده كل عام حيث بلغ عدد خريجي الكلية لالفواج االأحد ع�شر 
التدري�ص 55 ع�شوا  اع�شاء هيئة  ال�شابقة 2500 طالب وطالبة، وعدد 
متطلبات  باكمال  حاليا  تقوم  الكلية  ان  اىل  نف�شه  الوقت  يف  م�شريا   ،

املوافقة على منح �شهادة املاج�شتري يف عدد من تخ�ش�شاتها . 

كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات

موؤمتر علمي كل عامني ا�شافة اىل يوم علمي �شنويا
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ان�شئت عام 1994 وت�شم اأربعة تخ�ش�شات وهي علم احلا�شوب، ونظم 
املعلومات احلا�شوبية، وهند�شة الربجميات، والريا�شيات، وقد بلغ عدد 
خريجي الكلية لالفواج االأحد ع�شر ال�شابقة 1515 طالبا وطالبة وعدد 

اع�شاء هيئة التدري�ص 34 ع�شوا.

ومن اهم اجنازاتها كما يقول اأبو �شعرية هو احل�شول على املرتبة االوىل 
يف تخ�ش�ص علم احلا�شوب على م�شتوى اجلامعات الر�شمية واخلا�شة 

.)QAA( عام 2001 وبتقييم وكالة �شمان اجلودة الربيطانية

وتعقد الكلية موؤمترا علميا كل عامني متخ�ش�شا يف الريا�شيات ا�شافة 
اىل اليوم العلمي للكلية الذي تعقده كل عام، م�شريا ان جامعة الزرقاء 
اخلا�شة مت اختيارها لتكون مقر االأمانة العامة جلمعية كلية احلا�شبات 
عام  منت�شف  منذ  العربية  اجلامعات  احتاد  عن  املنبثقة  واملعلومات 
الدويل  العربي  للموؤمتر  العامة  االمانة  انها حتت�شن  اإىل  ا�شافة   2007
موؤمترا  تعقد  حيث   ،  2000 عام  منذ   )ACIT( املعلومات  لتكنلوجيا 

�شنويا ت�شت�شيفه احدى اجلامعات العربية.

وي�شيف اأبو �شعرية ان الكلية ت�شرف على ا�شدار املجلة العربية الدولية 
لتكنولوجيا املعلومات )IAJIT( منذ عام 2003 وهي املجلة الر�شمية 
جملة  تعترب  حيث  املعلومات،  تكنلوجيا  يف  العربية  اجلامعات  الحتاد 

علمية متخ�ش�شة ت�شدر بواقع اأربعة اعداد �شنويا باللغة االجنليزية. 

كلية العلوم الرتبوية

اأن�شئت عام 1994 ومتنح درجة البكالوريو�ص يف تخ�ش�شني هما معلم 
�شف الذي يهدف اىل اعداد معلمي ال�شفوف االربعة االأ�شا�شية االوىل 
الكلية  ان�شىء يف  انه  �شعرية  اأبو  يوؤكد  ولذلك  ومهنيًا،  اكادمييًا  اعدادا 
لفعاليات  الطلبة  ممار�شة  على  ي�شرف  الذي  العلمية  الرتبية  برنامج 
اعدادهم  عملية  يف  ا�شا�شيا  بعدا  ت�شكل  كونها  التخرج  قبل  التعليم 

وتاأهيلهم.

اما الق�شم الثاين فهو علم املكتبات واملعلومات  والذي يهدف اىل اعداد 
املعلومات  ومراكز  املكتبات  خمتلف  يف  للعمل  موؤهلني  مكتبات  اأمناء 
وكذلك اعداد الكوادر الب�شرية املوؤهلة علميا وفنيا وتقنيا يف جمال علم 

املكتبات واملعلومات.

وتدير الكلية مركزا مل�شادر التعلم الذي يوفر الأع�شاء هيئة التدري�ص يف 
اجلامعة والطلبة جميع اأنواع اخلدمات ذات ال�شلة بتكنلوجيا التعلم ، كما 
وتعقد الكلية كباقي الكليات االخرى  موؤمترا علميًا كل عامني ا�شافة اىل 
اليوم العلمي الذي تعقده كل عام ، حيث بلغ عدد خريجي الكلية لالفواج 

ال�شابقة 1734 طالبا وطالبة وعدد اأع�شاء هيئة التدري�ص 27 ع�شوا.

كلية احلقوق
اأن�شئت عام 1994 ومتنح درجة البكالوريو�ص يف تخ�ش�ص احلقوق كما 
الذي  للكلية  العلمي  اليوم  اىل  ا�شافة  عامني،  كل  علميا  موؤمترا  تعقد 

50% خ�شومات على ر�شوم ال�شاعات لكل من يحفظ القراآن الكرمي
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يعقد كل عام، حيث بلغ عدد خريجي الكلية لالفواج ال�شابقة 451 طالبا 
وطالبة وعدد اأع�شاء هيئة التدري�ص 10 اأع�شاء .

كلية العلوم الطبية امل�شاندة
مت ان�شاوؤها عام 1997 وت�شم ق�شما واحدا هو التحاليل الطبية وقد بلغ 
اما  وطالبة  طالب   300 ال�شابقة  الع�شرة  لالأفواج  الكلية  خريجي  عدد 
عدد اأع�شاء هيئة التدري�ص فقد بلغ 9 اأع�شاء متخ�ش�شني يف جماالت 

العلوم الطبية واملخربية والعلوم احلياتية الكيماوية.

احلكومية  امل�شت�شفيات  خمتربات  يف  طلبتها  بتدريب  الكلية  وتقوم 
واخلا�شة معا ملدة عام كامل، ا�شافة انها ت�شم خمتربات يف املجاالت 
الطبية املخربية املخنلفة ، وت�شعى اىل فتح تخ�ش�شات جديدة هي �شحة 
البئية والتلوث ، والتغذية والت�شنيع الغذائي، التقانة احليوية والهند�شة 
العليا  للدرا�شات  برنامج  لفتح  وت�شعى  الطبيعي، كما  والعالج  الوراثية، 

يف التحاليل الطبية.

كلية التمري�ض
يوؤكد رئي�ص جمل�ص ادارة "الزرقاء اخلا�شة" ان هذه الكلية ان�شئت عام 
للعام اجلامعي 2007/2006 )206(  فيها  الطلبة  بلغ عدد  وقد   2006
طالب وطالبات يقوم على تدري�شهم 9 اع�شاء من الهئية التدري�شية و 7 

م�شريف خمتربات.

االول  العلمي  اليوم  منها  الفعاليات  من  العديد  يف  الكلية  �شاركت  وقد 
جاء  الذي  الثاين  العلمي  واليوم  التمري�ص  لكلية  العلمية  للجمعية 
من  العديد  اىل  ا�شافة  والطموح(  الواقع  بني  )التمري�ص  عنوان  حتت 
املوؤمترات العلمية ، كما و�شاركت الكلية يف عدة ان�شطة خلدمة املجتمع 
دورات  وعقدت  كما  اجلامعي  احلرم  داخل  جمانية  طبية  اياما  �شملت 

للممر�شني واملمر�شات يف عدد من امل�شت�شفيات املختلفة.

كلية الهند�شة التكنلوجية
هي متنح درجة البكالوريو�ص يف الهند�شة املعمارية ، واأن�شئت حديثا يف  

العتماد على الذات يف ت�شنيع م�شتلزمات املرافق املختلفة وحمطة تعقيم وخزان ماء
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كمهند�شني  امل�شتقبل  ملهن  الطلبة  اعداد  على  تعمل  حيث   ،  2008 عام 
وخرباء  م�شاريع  ومديري  االن�شائية  املقاوالت  الأعمال  وم�شت�شارين 

وخمت�شني يف جميع املجاالت التي تتعلق بت�شميم املباين وحتليلها.

يف  وا�شعة  وخربة  كبرية  علمية  بقدرات  يتمتع  الكلية  هذه  خريج  وكون 
يكون  �شعرية  اأبو  وبح�شب  الكلية  القبول يف هذه  فان  االن�شاءات  اعمال 
فيما   %80 عن  الطالب  معدل  يقل  ال  ان  ابرزها  حمددة  �شروط  �شمن 
فوق يف �شهادة الثانوية العامة االأردنية )الفرع العلمي(، يف املقابل يبلغ 
اخلريج  توؤهل  وهي  معتمدة  �شاعة   168 التخ�ش�ص  هذا  �شاعات  عدد 

لالنت�شاب اىل نقابة املهند�شني االأردنيني.

البكالوريو�ص  �شهادة  على  الطالب  بعد ح�شول  انه  �شعرية  اأبو  وي�شيف 
وادارة  املعماري  الت�شميم  على  قادرا  �شيكون  املعمارية  الهند�شة  يف 
فريق  يف  التخ�ش�شات  خمتلف  بني  والتن�شيق  املعماري  الت�شميم  فرق 
العمل، وادارة امل�شاريع االن�شائية، ا�شافة اىل اعداد الت�شاميم املعمارية 

للم�شاريع  وامتالك خلفية يف كل من الهند�شة امليكانييكية والكهربائية 
واملدنية تعطي اخلريج الفر�شة على اإدارة امل�شاريع يف مراحل الت�شميم 

والتنفيذ.

اىل  اخلا�شة  الزرقاء  ادارة جامعة  رئي�ص جمل�ص  ينوه  اخرى  من جهة 
وحدة  وهي  " للجامعة  العلمي  احل�شاري  الناب�ص" و"ال�شرح  "القلب 
انها  حيث  اجلامعة،  يف  الرئي�شية  املعامل  اأبرز  من  تعترب  التي  املكتبة 
على  لتاخذ   1994 عام  مطلع  يف  اجلامعة  ان�شاء  بداية  منذ  تاأ�ش�شت 
ومتطلبات  اجلامعة،  يف  االكادميية  الدرا�شات  خدمة  م�شوؤولية  عاتقها 
البحث العلمي، حيث هياأت ادراة اجلامعة لهذه املكتبة من االمكانيات 

املادية والب�شرية ما ميكنها من اداء ر�شالتها.

البيانات  ق�شم  اق�شام عدة هي  تتاألف من  املكتبة  ان  �شعرية  اأبو  ويقول 
واملكتبات االلكرتونية، وق�شم االجراءات الفنية كالفهر�شة والت�شنيف، 
املرجعية  كاخلدمة  امل�شتفيدين  خدمات  وق�شم  واالأر�شيف،  والتزود 

الهتمام بالبناء الفكري والثقايف لالأمة مع النفتاح الواعي على علوم الأمم الأخرى 
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واالر�شاد، واالعارة، واالحاطة اجلارية، وخدمة املجتمع  املحلي، وخدمة 
البحث يف قواعد البيانات وخدمة الن�شخ والت�شوير.

توفر ثالثة خمتربات  انها  اأكد  املكتبة،  تقدمها  التي  الت�شهيالت  وحول 
انرتنت، وق�شم خلدمة الطلبة املكفوفني، واالعارة االآلية ورف احلجز، 
للمطالعة احلرة  وقاعة  االنرتنت،  الدرا�شية معززة بخطوط  واخللوات 
 ، واملعلومات  املكتبات  ق�شم  طلبة  لتجريب  وم�شغل   ، للحوار  واخرى 

ا�شافة اىل توفري املكتبة احلديثة لتخريج االأحاديث .

واملكتبة ع�شو فاعل يف عدد من املوؤ�ش�شات املهنية اهمها جمعية املكتبات 
للمكتبات  العربي  واالحتاد  للمعلومات،  العربي  والنادي  االأردنية، 
االأردنية  اجلامعات  مكتبات  وجتمع  الربيطانية،  واملكتبة  واملعلومات، 

اخلا�شة، يف املقابل تقوم املكتبة بتقدمي خدماتها اال�شت�شارية املجانية 
مكتبات  مع  التوا�شل  على  وحتر�ص  كما  املحلي،  املجتمع  من  لطلبتها 
وزارة الرتبية والتعليم من خالل القاء حما�شرات يف مدار�شها الثانوية 

فيما تتعلق باملكتبات ودورها يف العملية التعليمية.
    

ومن ابرز املزايا التي ت�شع "الزرقاء اخلا�شة" يف خانة التميز والتاألق بني 
اجلامعات االأردنية، يوؤكد اأبو �شعرية ان اجلامعة و�شعت جل اهتماماتها 
اىل  م�شتندة  واالجناز  الدرا�شة  على   ت�شجيعهم  يف  الطالب  مل�شاعدة 

تعاليم الدين اال�شالمي ال�شمحاء الذي يدعو اىل التعليم ون�شره.

ر�شوم  من  واالإعفاءات  واملنح  اخل�شومات  من  العديد  تقدم  فاجلامعة 
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جامعة  يف  امل�شتجدون  الطلبة  منها  ي�شتفيد  اأن  ميكن  التي  ال�شاعات 
الزرقاء اخلا�شة من ر�شوم ال�شاعات املعتمدة.

فقد فر�شت اجلامعة خ�شم مقداره 50% ملن يحفظ القران الكرمي كامال، 
و 50% للذين تكون معدالتهم 90% فما فوق يف امتحان ال�شهادة الثانوية 
امتحان  يف  فوق  فما   %90 معدالتهم  تكون  للذين   %35 االأردنية،  العامة 
ال�شهادة الثانوية العامة غري االأردنية، و 15% للطلبة الذين تكون معدالتهم 

80% فما فوق واقل من 90% يف امتحان الثانوية العامة غري االأردنية.

كما وقدمت اجلامعة خ�شمًا مقداره 25% لكل طالب ح�شل على الرتتيب 
االأول يف جمال تخ�ش�شه ا�شتنادًا اإىل معدله الف�شلي، وللطلبة الذين 

تكون معدالتهم80% فما فوق واقل من 90% يف امتحان ال�شهادة الثانوية 
العامة االأردنية.

كما ومنحت اجلامعة خ�شومات لالأ�شقاء الدار�شني يف اجلامعة بحيث 
يعطى ال�شقيق االأول خ�شمًا مقداره 25%، ويعطى اأي �شقيق بعد الثاين 
الطلبة  من  ع�شر  خلم�شة  خ�شم  اىل  ا�شافة   ،%35 مقداره  خ�شمًا 
امل�شتجدين  من  وخلم�شة  لذلك،  معتمدة  اأ�ش�ص  وفق  ريا�شيًا  املتفوقني 
ير�شحهم  ممن  االأردنية  غري  العامة  الثانوية  ال�شهادة  على  احلا�شلني 
من  وخلم�شة  االأخرى،  الدول  يف  واالإ�شالمية  العربية  الدول  �شفراء 
امل�شتجدين احلا�شلني على ال�شهادة الثانوية العامة غري االأردنية ممن 
ير�شحهم ال�شفري االأردين يف اأي بلد لدرا�شة اأي تخ�ش�ص يف اجلامعة. 

برامج تدريب وتعليم م�شتمر خلدمة املجتمع وتطويره 
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جامعة الأمرية �صمية للتكنولوجيا.. 
الذراع الأكادميية ملدينة احل�صن العلمية

غ�شيـــــب: نتطلـــــع لفتـــــح برامــــــج ماج�شتيــــــــر نوعيــــــة 
بال�شتــــراك مـــــع جامعات عاملية مرموقة

ت�شكل جامعة االأمرية �شمية للتكنولوجيا الذراع االأكادميية ملدينة احل�شن العلمية، منارة للعلم للدار�شني والباحثني على حد �شواء.
يف  املوؤهلة،  الب�شرية  الطاقات  من  العمل  ل�شوق  رئي�شيا  مزودا  غ�شيب،  ه�شام  الدكتور  رئي�شها  بح�شب  اليوم،  باتت  عاما،   18 قبل  تاأ�ش�شت  التي  فاجلامعة 

التخ�ش�شات التي يحتاجها ال�شوق.

"الن�شامى" ي�شتعر�ص الدكتور غ�شيب اإجنازات اجلامعة الرئي�شية منذ تاأ�شي�شها مطلع ت�شعينيات القرن املا�شي، وخططها امل�شتقبلية املتمثلة  لـ  يف حديثه 
بالتح�شري الإطالق برامج ماج�شتري نوعية، مع جامعات عاملية مرموقة.

ويتحدث الدكتور غ�شيب عن جامعة االأمرية �شمية للتكنولوجيا، بالقول اأن اجلامعة تاأ�ش�شت عام 1991، ومتلكها اجلمعية العلمية امللكية، وهي ت�شكل الذراع 
االأكادميية ملدينة احل�شن العلمية.

وي�شيف ان عدد طلبة اجلامعة اليوم يبلغ نحو 1235 طالبا، وطاقتها اال�شتيعابية 1500 طالب، ويقوم بالتدري�ص فيها هيئة من 60 اأكادمييا، فيما بلغ عدد 
خريجيها حتى العام احلايل حوايل 2280 طالبا.

الإ�شتثمار يف التعليم
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وبن�شبة  الطلبة،  من  العظمى  الغالبية  ي�شكلون  االردنيني  الطلبة  اأن  ويو�شح 
الطلبة  ي�شكل  حني  يف   ،%8،8 فيها  العرب  الطلبة  ن�شبة  ت�شكل  فيما   ،%89،7

االأجانب ما ن�شبته %1،5.

ل�شناعة  نواة  نف�شها  لبناء  اجلامعة  �شعي  يف  تتمثل  اجلامعة  روؤية  اأن  ويبني 
واإقليميا  حمليا  التنمية  عملية  رفد  يف  جديا  ت�شاهم  وعربية  اأردنية  معرفة 

وعامليا.

ويتناول الدكتور غ�شيب الر�شالة واالأهداف، بالقول اأن جامعة االأمرية �شمية 
للتكنولوجيا ت�شعى اإىل رفد املجتمع االأردين واالإقليمي والعاملي بكفاءات علمية 

وتقانية وبحوث علمية رفيعة امل�شتوى.

ويتابع.. اأما الهدف من اجلامعة فيتمثل يف تخريج نخب تقانية مزودة باأحدث 
املهارات وقادرة على التناف�ص حمليا واإقليميا وعامليا، وبخا�شة يف جمال تقانة 
بحثية  قاعدة  بناء  جانب  اإىل  االأردن،  يف  واملعلومات  واالت�شاالت  املعلومات 
مكينة يف املجاالت التقنية احلديثة وخلق �شبكة من اخلرباء يف التقانة احلديثة 
من اأجل حتديث ال�شناعة والقطاعات االإنتاجية االأخرى يف االأردن، واأداء دور 
مميز يف حمو االأمية العلمية والتقانية يف االأردن والوطن العربي، واأداء دور 

حيوي يف ردم الهوة الرقمية وحتديث املجتمع االأردين والعربي رقميا.

اأن اجلامعة تتكون من 4 كليات رئي�شية، هي كلية امللك احل�شني  اإىل  وي�شري 
الكهربائية،  للهند�شة  الثاين  عبداهلل  امللك  وكلية  املعلومات،  لتكنولوجيا 
كلية  العلمي، حيث متنح كل  والبحث  العليا  الدرا�شات  وكلية  االأعمال،  وكلية 
علم  يف  ماج�شتري  برناجمي  اإىل  باالإ�شافة  البكالوري�ص،  ملرحلة  برامج  عدة 

احلا�شوب واإدارة البيئة.

ويلفت اإىل اأن كلية امللك احل�شني لتكنولوجيا املعلومات ت�شم ق�شمني هما ق�شم 
علم احلا�شوب، وق�شم علم الر�شم احلا�شوبي، فيما ت�شم كلية امللك عبداهلل 
الثاين للهند�شة الكهربائية ثالثة اأق�شام هي ق�شم الهند�شة االإلكرتونية وق�شم 

هند�شة احلا�شوب وق�شم هند�شة االت�شاالت.

فت�شم  للتكنولوجيا،  �شمية  االأمرية  جامعة  رئي�ص  بح�شب  االأعمال،  كلية  اأما 
اأق�شام العلوم واالآداب، ونظم املعلومات االإدارية، واإدارة البيئة.

ت�شمل  ومراكز  دوائر  عدة  كذلك  اجلامعة  يف  اأن  غ�شيب  الدكتور  ويو�شح 
دائرة ال�شوؤون االإدارية، ودائرة ال�شوؤون املالية، ومكتبة احل�شن، ومكتب جودة 

التعليم، ومركز التدريب واحلا�شوب.

وتنفيذ  بتوقيع  رئي�شها،  بح�شب  للتكنولوجيا،  �شمية  االأمرية  جامعة  وتفخر 
تبادل  جماالت  يف  العاملية  اجلامعات  من  عدد  مع  اأكادميي  تعاون  اتفاقيات 
العليا  الدرا�شات  وبرامج  العلمي،  والبحث  التدري�ص  هيئة  واأع�شاء  الطلبة 

وجودة التعليم والتعليم االإلكرتوين وتنظيم املوؤمترات والور�ص والندوات.

اإليوين/اإيربانا، وجامعة فلوريدا  اتفاقيات مع جامعة  اأنها وقعت  اإىل  وي�شري 
وقعت  كما  املتحدة،  الواليات  يف  بردجبورت  وجامعة  الو�شطى/اأورالندو، 
اتفاقيات مع جامعات النك�شرت ودرام وكوفنرتي وكنت يف بريطانيا، وجامعة 

بلجيكا،  يف  ها�شلت  وجامعة  فرن�شا،  يف  لالإبداع  الدويل  واملركز  غرينوبل 
النم�شا،  يف  كرنثيا  وجامعة  اأملانيا،  يف  ودارم�شتات  ماغدبريغ  وجامعتي 
وجامعة ت�شيا تونغ الوطنية يف تايوان، وجامعة املعلومات واالت�شاالت يف كوريا 

اجلنوبية.

وحملية  عاملية  �شركات  مع  اتفاقيات  عدة  اجلامعة  عقد  اإىل  كذلك  وي�شري 
�شركات  مقدمتها  ويف  وفروع،  وخمتربات  حا�شنات  مبوجبها  اأقيمت 
مايكرو�شوفت واأ�ص تي اأ�ص واأوراكل و�شايبي�ص و�شن مايكرو�ش�شتمز و�شي�شكو 

وروبيكون واأ�شكدنيا.

وي�شتعر�ص الدكتور غ�شيب بع�ص االإجنازات الرئي�شية جلامعة االأمرية �شمية 
مواردها  برغم  وعامليا  واإقليميا  حمليا  عطرة  �شمعة  بتحقيقها  للتكنولوجيا، 
املحدودة، ووجود طلب منقطع النظري على خريجي اجلامعة يف تخ�ش�شاتها 
خلت،  �شنوات  لعدة  �شفوفهم  يف  كاملة  عمالة  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  كافة، 

بح�شب املوؤ�شرات.

يف  مرة  من  اأكرث  االأوىل  املرتبة  على  كذلك  ح�شلت  اجلامعة  اأن  اإىل  ويلفت 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  عقدتها  واأن  �شبق  التي  الكفاءة  امتحانات 
وامتحان  العام  الهند�شة  امتحان  ذلك  اأكرث من جمال، مبا يف  ويف  العلمي، 

مهارات التفكري والكتابة باللغة االإجنليزية.

ويوؤكد اأن طلبة اجلامعة املوفدين اإىل اجلامعات االأمريكية �شمن برامج تبادل 
الطلبة، حققوا نتائج باهرة عرب ال�شنوات،  االأمر الذي عك�ص م�شتوى التعليم 

الرفيع الذي و�شلت اإليه اجلامعة.

ويتابع ا�شتعرا�ص بع�ص اإجنازات اجلامعة باالإ�شارة اإىل م�شاركتها يف عدد من 
واإرا�شم�ص موند�ص،  وتيمبو�ص  البارزة مثل مدفور�شت،  االأوروبية  امل�شروعات 
ف�شال عن تخ�شي�ص خم�ص موازنة اجلامعة ال�شنوية منحا للطلبة املتفوقني 

واملحتاجني.

اجلوائز  من  ملمو�ص  بعدد  وطلبتها  واأ�شاتذتها  اجلامعة  فوز  اإىل  ويلفت 
املحلية والعربية كان اآخرها جائرة احل�شن للتميز العلمي لعام 2009، حيث 
فازت اجلائزة على دورها التنموي املتميز وبراجمها املنهجية والالمنهجية 

املتميزة.

التعليم  يف  متخ�ش�ص  االأول  �شنويني،  ملوؤمترين  اجلامعة  تنظيم  اإىل  وي�شري 
من  كبريا  عددا  ا�شت�شافتها  عن  ف�شال  عربي،  ثقايف  والثاين  االإلكرتوين 

املوؤمترات واالأن�شطة العلمية املتنوعة.

ويك�شف الدكتور غ�شيب عن خطط اجلامعة امل�شتقبلية الإطالق عدد من برامج 
 GLOBAL املاج�شتري النوعية امل�شرتكة مع جامعات مرموقة، مثل برنامج
MBA مع جامعة النك�شرت الربيطانية، وبرنامج يف نظم املعلومات االإدارية 
البلجيكية، وبرامج مناظرة مع  النانوية مع جامعة ها�شلت  التقانة  واآخر يف 

جامعتي كوفنرتي الربيطانية وبردجبورت االأمريكية وغريها.

1235 طالبــــــا و60 ع�صــــــو هيئـــــة تدريــــ�س اليوم 
و2280 عــــدد خريجيهــــــا فــــــي 18 �صـنــــــــة
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م�شروع العــــــــدد

الهند�صية"..  لال�صت�صارات  "الدبا�س 
اأف�صل ت�صميم معماري �صديق للبيئة

الدبا�ض:
 العمارة اخل�شراء  

 Green Architecture
هي امل�شتقبل يف الأردن

تخطو �شركة الدبا�ص لال�شت�شارات الهند�شية بثقة جتاه تر�شيخ ثقافة املباين اخل�شراء يف االأردن، وجعلها النمط ال�شائد لهذا النوع من البناء.

وتوجت ال�شركة جهودها يف هذا املجال، من خالل فوزها بجائرة اأف�شل ت�شميم معماري �شديق للبيئة يف عام 2009، يف امل�شابقة التي اأطلقتها ال�شعبة املعمارية يف 
نقابة املهند�شني االأردنيني .

يف حديثه لـ "الن�شامى" ي�شتعر�ص مدير عام �شركة الدبا�ص لال�شت�شارات الهند�شية، املهند�ص عماد الدبا�ص واقع العمارة يف االأردن، وم�شتقبلها املتعلق بالعمارة 
اخل�شراء �شديقة البيئة، ف�شال عن تف�شيله للجائزة التي فازت بها ال�شركة.

ويقول املهند�ص الدبا�ص اأن الت�شميم املعماري �شهد قفزة نوعية يف العقد االأخري، حيث بداأ ظهور اأمثلة عديدة ملبان حتمل هوية معمارية ذات طابع مميز، بف�شل 
اال�شتثمارات املتعددة التي ا�شتقطبها االأردن، بف�شل جهود جاللة امللك عبداهلل الثاين.
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وي�شري اإىل اأن اال�شتثمارات ب�شكل عام  )ال�شكنية-  التجارية متعددة اال�شتعمال، 
باالإ�شافة اإىل االأبراج( وظهور العديد من �شركات التطوير واال�شتثمار العقاري، 
والت�شابق فيما بينها لت�شكل جممعات �شكنية حتمل طابعا معماريا مميزا، وكذلك 
املنتجعات ال�شياحية التي ت�شهدها منطقتا العقبة والبحر امليت، كل ذلك �شاهم 

بتطور الت�شميم املعماري يف االأردن.

ويو�شح اأن املدار�ص املعمارية يف االأردن ت�شم ثالثة اأنواع، منها املدار�ص التقليدية 
اخل�شراء.  واملباين   ،)Modern( املعا�شرة  واحلديثة   ،)Traditional(
املا�شية  املرحلة  اأن  الهند�شية،  لال�شت�شارات  الدبا�ص  �شركة  عام  ملدير  ووفقا 
اجلامعات  خريجو  متكن  حيث  املعمارية،  املدار�ص  من  العديد  ظهور  واكبت 
االأردنية من ترك ب�شمة معمارية مميزة للمباين التي ي�شممونها، ف�شال عن 
التي  املزدهرة  العقارية  بالطفرة   )2008-2002( الفرتة  خالل  االأردن  تاأثر 
ن�شاأت يف بلدان اجلوار، كاالإمارات العربية املتحدة، التي �شابقت اإماراتا دبي 
والع�شرين  احلادي  للقرن  معمارية"  "اأ�شطورة  لتكون  الزمن  فيها  ظبي  واأبو 

واالأمثلة على ذلك كثرية نذكر منها مدينة م�شدر يف ابو ظبي.

 Green( اأما يف االجتاه اجلديد املعا�شر، وهو العمارة اخل�شراء �شديقة البيئة
يف  عدة  اتفاقيات  ووقع  املجال،  هذا  دخل  االأردن  اأن  فيقول   ،)Building
 Renewable( املتجددة  للطاقة  م�شادر  عن  والبحث  البيئة  على  احلفاظ 

 .)Energy

ال�شم�شية  الطاقة  م�شادر  من  اال�شتفادة  على  العمارة  من  النوع  هذا  ويركز 
االأمر  ال�شنة،  اأيام  معظم  م�شم�ص  مبناخ  ميتاز  االأردن  اأن  حيث  املتجددة، 
الذي يحتم اال�شتفادة منه، وتوليد الطاقة الكهربائية من خاليا كهرو�شوئية 
اإىل  وحتولها  ال�شم�ص  من  طاقتها  ت�شتمد  التي   ،)Photo Voltic cells(

طاقة كهربائية.

اأنه ميكن اال�شتفادة من هذه اخلاليا يف توليد%30  ويو�شح املهند�ص الدبا�ص 
اىل 40% على االأقل من طاقة املنزل اأو املن�شاأة، مع اإمكانية بيعها يف امل�شتقبل 
اإىل �شركات الكهرباء، كما يح�شل ذلك يف بلدان متقدمة، ومنها اأملانيا، التي 
تتواجد فيها مبان عديدة ت�شتمد طاقتها من ال�شم�ص، وتبيع الفائ�ص اإىل �شلطة 
ال�شم�شية  القرية  عليها  يطلق  التي  فرايربج،  مدينة  يف  وحتديدا  الكهرباء، 

.)Solar Village(

وي�شري اإىل اأن ا�شتمرار اأ�شعار النفط باالرتفاع، فاإن احلاجة �شتكون ملحة اإىل 
البحث عن م�شادر طاقة بديلة كالطاقة املتجددة، وطاقة الرياح وطاقة املياه 

.)Geothermal( وتوليد الطاقة من باطن االأر�ص

ويف الوقت الذي ميتاز به كود البناء االأردين ب�شل�شلة من املعايري والت�شريعات 
املعماري،  للمهند�ص  وفقا  الكودات،  هذه  اأن  اإال  اجلوار،  دول  من  غرينا  عن 
بحاجة اإىل حتديث واإ�شافة كودات جديدة لتتنا�شب مع اأنظمة البناء احلديثة، 

الطفرة العقارية �شاهمت بتطور العمارة يف اململكة
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م�شروع العــــــــدد

�شديقة  مواد  وا�شتعمال  وخارجها،   ، املباين  داخل  العزل  اأنظمة  وخ�شو�شا 
والتطاير  االنبعاث  قليلة  املواد  و   ،)Environmental Friendly(للبيئة

.)Low Emitting Material(

و�شمن نف�ص ال�شياق، ي�شري اإىل اإمكانية اال�شتفادة من تخزين مياه االأمطار، اأو 
ما ي�شمي باحل�شاد املائي )Water Harvesting(، حيث باإمكان كل منزل 
ليعاد  بئر خا�ص  وتخزينها يف  ال�شتاء،  االأمطاريف ف�شل  مياه  االأردن جمع  يف 
ا�شتعمالها يف ال�شقاية واأعمال الت�شريف ال�شحي، ال �شيما واأن هناك العديد من 
 Grey( الدول االأوروبية التي تعمل على اإعادة تدوير املياه امل�شتخدمة يف املنزل

.)Water

اأن االأردن بداأ ي�شهد ظهور العديد من املباين التي ميتلكها م�شتثمرون  ويوؤكد 
ومطورون عرب واأجانب، يتم فيها الرتكيز على البعد اخلام�ص، اأو اأ�شطح املباين، 
 ،)Roof Garden( حيث يتم اال�شتفادة من هذه االأ�شطح كاأ�شطح خ�شراء
تزيد من ن�شبة االك�شجني، وتقلل من انبعاث ثاين اأك�شيد الكربون اخلطر على 

البيئة.
كاأف�شل  االأول  باملركز  فازت  الهند�شية  لال�شت�شارات  الدبا�ص  �شركة  وكانت 
املهند�شني  نقابة  نظمته  والذي   ،2009 عام  للبيئة  �شديق  معماري  ت�شميم 

االأردنيني، ال�شعبة املعمارية برعاية ال�شركة العامة ل�شناعة وت�شويق اخلر�شانة 
اخلفيفة.

نظم  لتطوير  الهند�شية  املكاتب  بني  التناف�ص  روح  خلق  اإىل  امل�شابقة  وهدفت 
�شديقة  املباين  ومنظومة  بوتقة  �شمن  املباين  اأداء  وتطور  ترفع  وبيئية  تقنية 
خ�شو�شا   ،)Environmental Friendly Building( البيئة 
مع زيادة الكلفة لالإن�شاء والت�شغيل للنظم الكهربائية وامليكانيكية وارتفاع اأ�شعار 

املواد وبالتايل كلفته.

ويتناول املهند�ص الدبا�ص تفا�شيل اجلائزة بالقول اأن امل�شروع  - الذي يهدف 
لتو�شيح اأهمية مراعاة الت�شميم املعماري لل�شروط البيئة املرتبطة بزيادة فعالية 
اأداء املبنى واحلد من التاأثريات ال�شلبية على البيئة املحيطة - عبارة عن مبنى 
مكاتب يقع يف منطقة عبدون، على اأر�ص م�شاحتها 3 دومنات ومب�شاحة بناء 

اإجمالية تعادل 2800 مرت مربع.

ويقول الدبا�ص انه قد  ا�شتلهم فكرته من خالل تاأثره باملباين اخل�شراء واملباين 
امل�شتدامة �شديقة البيئة) Sustainable Architecture(، حيث اأن الرتكيز 
اأن يكون امل�شقط االأفقي والكتل اخلارجية �شهلة الت�شميم،  كان وا�شحا على 
ووا�شح املعامل، و�شهل احلركة والتنقل، حيث متت درا�شة املناخ وحركة ال�شم�ص 

والرياح للموقع من خالل توجيه املبنى وت�شميم الفتحات والنوافذ.

ويف الت�شميم، مت ا�شتعمال �شطح امل�شرح املائل للخاليا الكهرو�شوئية، والتي 
�شيتم ا�شتعمالها لتوليد االإنارة لكامل امل�شروع، اإىل جانب ت�شميم بئر مياه بحجم 
300 مرت مكعب، لتجميع مياه االأمطار واإعادة ا�شتعمالها وتدويرها ال�شتعماالت 
والربندات  الرت�ص  اأ�شطح  ا�شتغالل  عن  ف�شال  واملطابخ،  واحلمامات  الري 
كاأ�شطح خ�شراء لزيادة ن�شبة االأك�شجني والتقليل من غاز ثاين اأك�شيد الكربون، 
حيث مت ا�شتعمال العوار�ص اخل�شبية )Wood Louvers( يف التقليل من 

حرارة ال�شم�ص، والتحكم بها ح�شب حركة ال�شم�ص من ال�شرق اإىل الغرب.

وباالإ�شافة اإىل ذلك مت ا�شتعمال املواد �شديقة البيئة، مثل نظام العزل بالطوب 
 ،)Aerated Autoclaved Concrete Block( اخلر�شاين 
التي ت�شاعد على العزل احلراري، ومنع انت�شار احلريق، وعزل ال�شوت وتخفيف 
ت�شميم  مع  التعامل كذلك  اأنه مت  الدبا�ص  املهند�ص  ويبني  واالأحمال.  االأوزان 
�شهولة احلركة  لذوي االحتياجات اخلا�شة، من حيث  ليكون �شديقا  امل�شروع 

والتنقل وتوفري مرافق خا�شة لهم.
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من  واحلداثة،  االأ�شالة  بني  ما  لتجمع  للمباين  الرئي�شية  الواجهات  و�شممت 
حيث ا�شتعمال احلجر االأ�شفر املحلي �شديق البيئة للطابق االأر�شي، وا�شتعمال 
للطابق   )Fairface Concrete( الو�شيمة  واخلر�شانة  االأملنيوم  �شرائح 
االأول بطابع معماري حديث، اأما بالن�شبة للممرات الرئي�شية، فقد مت توجيهها 
بحيث يتم اال�شتفادة من االإنارة الطبيعية قدر االإمكان، دون احلاجة اإىل اإنارة 

ا�شطناعية اأثناء فرتة العمل.

اأما مواقف ال�شيارات، فقد مت التعامل معها على اأن تكون اأر�شيتها من بالط 
ومت  البيئة،  و�شديق  وال�شيانة  الرتكيب  �شهل   ،)Interlock( االنرتلوك 
الت�شجيع على ا�شتعمال ال�شيارات الهجينة )Hybrid Cars( �شديقة البيئة، 

بت�شميم مواقع �شحن للبطاريات اخلا�شة بهذه ال�شيارات.

وب�شاأن ت�شميم احلدائق اخلارجية )LANDSCAPING(، يقول املهند�ص 
الدبا�ص اأنه مت ت�شميم املوقع العام اآخذين بعني االعتبار ا�شتغالل ما ن�شبته %70 
 ،)Soft&Hard Landscaping( من م�شاحة االأر�ص للحدائق اخلارجية
وذلك بال�شماح للمجتمع ال�شكاين املحيط باملوقع ا�شتعمال هذه احلدائق خارج 
اأوقات الدوام، كون امل�شروع يقع �شمن بيئة �شكنية ذات طابع خا�ص، حيث مت 

ا�شتعمال امل�شطحات اخل�شراء ذات نوعية تتحمل �شقاية قليلة وكذلك احلال 
بالن�شبة لالأ�شجار والنباتات. وي�شري اإىل اأنه اأثناء ت�شميم امل�شروع، فقد مت االأخذ 
 Leadership( وهي اخت�شار )Leed( بعني االعتباربع�ص من متطلبات
الواقعة �شمن   ،)Of Energy & Environmental Design

متطلبات جمل�ص االأبنية اخل�شراء االأمريكي. 

 Leed( واأكد املهند�ص الدبا�ص باأنه يعمل حاليا على احل�شول على هذه ال�شهادة
Certified(، لتكون ال�شركة قد حققت اإجنازا معماريا تفخر وتعتز به.

وتاأ�ش�ص مكتب املهند�ص املعماري عماد الدبا�ص يف اآب من عام 1998، ح�شب 
اأنظمة وقوانني نقابة املهند�شني االأردنيني، حيث يدير املهند�ص املعماري عماد 
يف  العمارة  ق�شم  يف  متفرغ  غري  حما�شرا  كذلك  يعمل  فيما  املكتب،  الدبا�ص 
اجلامعة االأردنية، وممثال عن نقابة املهند�شني االأردنيني يف اللجنة امل�شكلة من 

قبل جمل�ص البناء الوطني لو�شع معايري وكودات االأبنية اخل�شراء يف االأردن.

ومدين  )معماري  الهند�شي  واالإ�شراف  الت�شميم  اأعمال  املكتب  وميار�ص 
والكرتوميكانيك(، باالإ�شافة اإىل اأعمال الت�شميم الداخلي وتن�شيق احلدائق، 

واال�شت�شارات الهند�شية.

وقد نفذ املكتب العديد من امل�شاريع من حيث الت�شميم واالإ�شراف، ومنها م�شروع 
املجل�ص الوطني ل�شوؤون االأ�شرة، امل�شروع احلائز على املركز االأول كاأف�شل ت�شميم 
معماري �شديق للبيئة لعام 2009، وم�شروع جبل عمان ريزيدين�ص التابع ل�شركة 
متليك لال�شتثمار والتطوير العقاري، وجتهيز مبنى االإدارة العامة للبنك االأهلي 
االأردين، ومبنى االإدارة العامة لبيت اال�شتثمار العاملي يف ال�شمي�شاين، وتو�شعة 
مبنى االأهلية للمراكز التجارية . واأعمال ت�شميم واالإ�شراف على �شقق فندقية 
يف ال�شمي�شاين، التي متر االآن يف مراحل الت�شميم النهائية، واأعمال ت�شميم 
تو�شعة امل�شت�شفى الدويل يف عمان، واأعمال ت�شميم �شتوديوهات اذاعة ميلودي 

يف عمان، وامللتقى العلمي لالأطباء االأردنيني يف عمان، واأعمال ت�شميم م�شروع 
�شقق �شكنية يف منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة، واأعمال ت�شميم م�شروع 
ا�شتثماري )مول جتاري يف منطقة املعار�ص اجلديدة والتابع ل�شركة فنادق قلعة 
بيت  وترميم  واأعمال حتديث  االقت�شادية اخلا�شة،  العقبة  العقبة يف منطقة 
املع�شر يف ال�شلط، واأعمال ت�شميم واإ�شراف لتجهيز املقر الدائم جلمعية ال�شلط 
اخلريية يف عمان هذا باال�شافة اىل ان هنالك م�شاريع قيد الدرا�شة والت�شميم 

يف دولة االمارات العربية املتحدة ولبنان .





ح�صــــــور حكومـــــي فاعـــــــل
وم�صــاركة خجــولة مــن القطـــاع اخلــا�س

يف الأردين  التواجد  "الن�صامــــى" تر�صــــد 

اأبـــوظبــي" 2009 �صكيــب  "�صيتــي 

ملــــــف خا�ض
لتغطية فعاليات معر�ض �شيتي �شكيب اأبو ظبي 2009
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�شيتي �شكيب اأبو ظبي

ظبي" 2009 اأبو  �صكيب  "�صيتي  يف  الأردين  التواجد  "الن�صامــــى" تر�صــــد 

ح�صــــــور حكومـــــي فاعـــــــل
وم�صــاركة خجــولة مــن القطـــاع اخلــا�س

تاأكيدات على اأهمية امل�شاركة يف "�شيتي �شكيب اأبو ظبي" رغم �شعف الإقبال

�شهد موؤمتر �شيتي �شكيب اأبو ظبي ح�شورا حكوميا فاعال، وم�شاركة خجولة 
من القطاع اخلا�ص، اقت�شر على �شركة مدائن النور.

وعر�شت املناطق التنموية، من الهيئة، وما ينطوي حتت مظلتها من مناطق 
العقبة،  تطوير  و�شركة  ومعان  واربد  املفرق،  يف  طالل  بن  ح�شني  امللك 
�شركاء  ا�شتقطاب  حاولت  كما  فيها،  املتاحة  اال�شتثمارية  الفر�ص  اأبرز 

ا�شرتاتيجيني يف هذه املدن واملناطق.

كما عك�شت م�شاركة "مدائن النور" وعر�شها مل�شاريعها يف الزرقاء وعمان 
والعقبة، ح�شور ال�شركة على �شاحة التطوير العقاري يف االأردن، والتاأكيد 

على اأنها ما�شية بتنفيذ هذه امل�شاريع رغم تداعيات االأزمة العاملية على 
احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  مل�شاركات  عر�ص  يلي  وفيما  القطاع. 

وم�شاركة القطاع اخلا�ص يف املعر�ص، كما ر�شدته "الن�شامى".

املناطق التنموية ... توزيع مكا�شب التنمية

جاءت املناطق التنموية  تنفيذا لروؤية جاللة امللك الأحداث نقلٍة نوعية يف 
امل�شرية التنموية وحتقيق العدالة االجتماعية من خالل توزيع مكت�شبات 
التنمية واإيجاد نواة لالأن�شطة االقت�شادية واالجتماعية والعلمية وحلقات 
حمافظة  كل  يف  والتفا�شلية  التناف�شية  امليزات  وفق  متكاملة  تنموية 
ومكافحة الفقر والبطالة، وتوفري فر�ص العمل �شعًيا نحو حت�شني الظروف 

املعي�شية للمواطنني. 
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اإبداعا  االأكرث  املنتج  املناطق  هذه  ومتثل 
االأردن،  يف  االقت�شادي  االإ�شالح  ل�شيا�شات 
حيث جرى ا�شتحداث اإ�شرتاتيجية ميكن اأن 
اأقاليم  بني  االقت�شادية  الفوارق  من  تخفف 
التنموية  املناطق  اإيجاد  خالل  من  اململكة 
جميع  وت�شتهدف  مراحل  على  تتم  والتي 

املحافظات بال ا�شتثناء.

يف  تنموية  مناطق  اأربع  اأُطلقت  االآن  ولغاية 
ال�شتكمال  قائما   التوجه  زال  وما  اململكة، 
باقي حمافظات اململكة، وتعد "منطقة العقبة 
االقت�شادية اخلا�شة" اأوىل هذه املناطق يف 
اململكة، تليها "منطقة امللك ح�شني بن طالل 
"منطقة  وتلتها  املفرق،  يف   االقت�شادية" 
اربد التنموية االقت�شادية" وموؤخرا اأطلقت 

"منطقة معان االقت�شادية التنموية".

التنموية بح�شور جاللة امللك على هام�ص  واأطلقت منطقة البحر امليت 
البحر  الذي عقد يف  االأو�شط  لل�شرق  العاملي  املنتدى االقت�شادي  اأعمال 
اأيار املا�شي وذلك لتطوير املنطقة وجذب اال�شتثمارات ال�شياحية  امليت 
الغنية يف  البيئية  املوارد  على  واحلفاظ  واال�شتجمام  والرتفيه  العالجية 
بالبيئة  واملرتبطة  التطويرية  وامل�شروعات  املحميات  خالل  من  املنطقة 

اإ�شافة لتطوير املجتمع املحلي يف �شوميه واملناطق ال�شكنية. 

وتتمتع املناطق التنموية مبزايا تخ�شع لقانون املناطق التنموية رقم 2  ل�شنة 
2008 الذي ين�ص على تاأ�شي�ص مناطق اقت�شادية يف االأردن تتمتع مبيزات 

ت�شريعية خمتلفة.

�شركة تطوير العقبة... 
ترتجم فل�شفة التحول اإىل 

منطقة اقت�شادية خا�شة

جاء تاأ�شي�ص �شركة تطوير العقبة خلدمة كافة 
وترجمة  املنطقة  االقت�شادية يف  القطاعات 
لفل�شفة حتويل العقبة اإىل منطقة اقت�شادية 
وخلق  االأداء  كفاءة  رفع  ي�شمن  ومبا  خا�شة 
للمنطقة.  والرتويج  اال�شتثمارية  الفر�ص 
واإ�شرتاتيجية  حثيثة  بخطى  وانطلقت 
وا�شحة منذ تاأ�شي�شها كذراع حموري ورافعة 
اقت�شادية ل�شلطة منطقة العقبة االقت�شادية 
اخلا�شة لدفع عجلة القطاعات االقت�شادية 
يف  امل�شاهمة  ي�شمن  ومبا  اأنواعها  مبختلف 
و�شع منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة يف 

منت�شف دائرة ال�شوء العربي والعاملي.

ولعل لغة االأرقام ت�شري اإىل حجم النجاحات بعد اأن قطعت ال�شركة �شوطا 
متقدما يف خدمة اأهداف املنطقة با�شتقطاب اال�شتثمارات املختلفة منذ 
اإن�شائها عام 2004 يف جمال النقل كاملوانئ واملطار واخلدمات اللوج�شتية 
امل�شاندة وجمال التطوير العقاري والبنية التحتية من خالل تنفيذ املخطط 
روؤية  بتحقيق  وامل�شاهمة   اخلا�شة  االقت�شادية  العقبة  ملنطقة  ال�شمويل 
املنطقة وت�شويقها وجتهيز البنية التحتية وخدمات املرافق العامة وتطوير 
االأرا�شي واملن�شاآت وتوفري اخلدمات العامة. فقد جنحت ال�شركة با�شتقطاب 
ما يزيد عن )13 مليار دوالر( من اال�شتثمارات املختلفة منذ اإن�شائها عام 
2004، حيث جاءت اال�شتثمارات العقارية يف املرتبة االأوىل وبا�شتثمارات 
يف  اأما  وال�شكنية.  ال�شياحية  امل�شاريع  وتت�شمن  دوالر(  مليار   11( تفوق 
جمال النقل كاملوانئ واملطار فقد مت ا�شتقطاب ا�شتثمارات بقيمة )1.5 
مليار دوالر( وا�شتثمارات بقيمة )300 مليون دوالر( يف قطاع اخلدمات 

اللوج�شتية امل�شاندة و)500 مليون دوالر( من اال�شتثمارات ال�شناعية .
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وتوا�شل ال�شركة جهودها ال�شتقطاب مطورين الإقامة مدينة لل�شناعات 
الثقيلة وجممع لل�شناعات التقنية وجممع للتخزين واخلدمات اللوج�شتيه 
وجممع مكاتب لل�شركات وجممعات �شكنية، وتطوير البنية التحتية ملواقع 
ا�شتثمارية هامة ويف كل ذلك ترجمة فعلية لتوجيهات وروؤى جاللة امللك 
عبد اهلل الثاين مبا ي�شمن حتقيق االأهداف والفل�شفة العامة من اإعالن 
مدينة العقبة منطقة اقت�شادية خا�شة لتتحول اإىل مركز ا�شتثماري مميز 

على الراأ�ص الثاين للبحر االأحمر  .

بني  احلقيقية  لل�شراكة  مثايل  اأمنوذج  جتذير  من  ال�شركة  متكنت  وقد 
قواعد  بتطبيق  عهدها  بواكري  منذ  و�شرعت  واخلا�ص،  العام  القطاعني 
الذي  االأمر  الفاعلية،  االإدارية بهدف حت�شني م�شتويات  القطاع اخلا�ص 
ي�شمن تعظيم م�شاركة القطاع اخلا�ص يف التطوير واالإدارة والت�شغيل من 
خالل ا�شتقطاب �شركاء مطورين "و/اأو" م�شغلني لتحقق ال�شركة مفهوم 
الرافعة املالية القادرة على جذب التمويل ملتطلبات التطوير للمنطقة كما 
جنحت ال�شركة يف حتقيق الت�شارع يف تطوير منطقة العقبة وفقا لالأهداف 
املر�شومة ويف ت�شريع تنفيذ املخطط ال�شمويل املعتمد للمنطقة اإ�شافة اإىل 
االنتهاء من و�شع خمططات �شمولية طويلة االأمد لكل من املوانئ واملطار 

ومناطق التطوير العقاري املختلفة والإعادة تطوير موقع امليناء الرئي�شي.

منطقة امللك احل�شني بن طالل التنموية )املفرق(.. 
حلقة و�شل ت�شّهل حركة التجارة ومركز لوج�شتي 

يزيد الكفاءة

يف عام 2007، جاءت منطقة امللك احل�شني بن طالل التنموية يف االأردن 
وليدة روؤية ا�شرتاتيجية تتج�شد يف اإن�شاء مركز ا�شتثماري ذي طابع �شناعي 
ولوج�شتي، مدعوم بخدمات وبنية حتتية متكاملة، يعززها املوقع اجلغرايف 
اال�شرتاتيجي الذي ميثل حلقة و�شل ي�شّهل حركة التجارة بني قارات اآ�شيا 
واأوروبا واأفريقيا، وي�شاهم بفاعلية يف زيادة كفاءة تكاليف النقل واالإنتاج. 

 
وما كانت هذه الروؤية لتتحقق بال�شكل املطلوب لوال توافر االإطار التنظيمي 
املتكامل الذي يفتح املجال اأمام امل�شتثمرين للرتكيز اأكرث على اأهدافهم 
االإ�شتثمارية، فجاء قانون املناطق التنموية، الذي عزز البيئة اال�شتثمارية 
و�شاهم، على �شبيل املثال ال احل�شر، يف تقليل التكاليف املبا�شرة وغري 
املبا�شرة على امل�شتثمرين يف املناطق التنموية من خالل اإلغاء �شرائب عدة 

ك�شريبة املبيعات، واالإيرادات واخلدمات، ور�شوم اال�شترياد.  

ولتمهيد طريق النجاح والتميز اأمام اال�شتثمارات املتخ�ش�شة يف املجاالت 
ال�شناعية املتعددة التي �شتحت�شنها منطقة امللك احل�شني، داأبت �شركة 
تطوير املفرق، املطور الرئي�شي للمنطقة، على توفري وجتهيز بنية حتتية 
تلبية  على  تعمل  لوج�شتية  �شبكة  ت�شمل  عاملية،  معايري  �شمن  متكاملة 
احتياجات النقل الفورية للم�شّنعني داخل املنطقة، اإ�شافة اإىل توفريها 

ن�شاطات لوج�شتية ذات قيمة م�شافة. 

كما �شت�شم ال�شبكة اللوج�شتية مرافق اأ�شا�شية للتخزين، والبنية التحتية 
ت�شمل  نقل  وحمطات  اخلام،  واملواد  الب�شائع  وتنزيل  لتحميل  الالزمة 
�شكك احلديد والطرق الربية اإ�شافة اإىل النقل اجلوي، يدعم فاعليتها 
املوقع اجلغرايف على مفرتق الطرق بني �شوريا والعراق واململكة العربية 
ال�شعودية، وعلى م�شافة 120-550 كم من خم�شة مرافئ اأ�شا�شية اإقليمية 

هي العقبة وبريوت والالذقية وطرطو�ص وحيفا.

ويف �شياق هذا املوقع اجلغرايف اال�شرتاتيجي، 
متكاملة يف جمال  بنية حتتية  املنطقة  توفر 
احل�شني  امللك  قاعدة  تطوير  يتم  اإذ  النقل، 
اجلوية لي�شبح مطارًا متعدد اال�شتخدامات، 
ت�شل  التي  احلديد  �شكة  مرور  عن  عو�شًا 
دم�شق بعّمان من خالل منطقة امللك احل�شني 

التنموية. 

وقد مت تخطيط وجتهيز البنية التحتية ال�شاملة 
على  متعددة،  ا�شتثمارية  حماور  لتحت�شن 
فر�شًا  يوفر  الذي  ال�شناعي،  املحور  راأ�شها 
واالإلكرتونية،  الكهربائية  ال�شناعات  الإقامة 
الطبية،  والتجهيزات  االأدوية  و�شناعات 
الكيماوية  واملواد  الغذائية،  وال�شناعات 
ال�شناعات  من  اأخرى  واأطياف  اخلفيفة، 
االأ�شواق  ت�شتهدف  التي  واملتو�شطة  اخلفيفة 
الت�شديرية االإقليمية، اإذ ت�شاهم االتفاقيات 
والواليات  االأردن  بني  ما  املربمة  التجارية 
و�شنغافورة  االأوروبي  واالحتاد  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  ودول  املتحدة 

بفاعلية يف حتقيق اأهداف امل�شاريع ال�شناعية يف املنطقة.    

واإىل جانب املحور ال�شناعي، تقدم املنطقة فر�شًا متميزة لال�شتثمار يف 
قطاع االإ�شكان واخلدمات املجتمعية، من خالل اإن�شاء وتطوير الوحدات 



35

موا�شفات  �شمن  املنطقة  يف  والعاملني  بامل�شتثمرين  اخلا�شة  ال�شكنية 
والنوادي  وامل�شت�شفيات  كاملدار�ص  اخلدمية  املرافق  اإىل  اإ�شافة  عاملية، 
الريا�شية واالجتماعية، اإذ �شتوفر املنطقة اخلدمات االأ�شا�شية الالزمة من 
حمطات تزويد الكهرباء واملياه وخدمات االأمن وغريها لتمهيد الطريق 

اأمام اإن�شاء املرافق املجتمعية.   

اربد التنموية... 
نواة الأن�شطة ال�شتثمارية يف تكنولوجيا املعلومات 

والت�شالت وال�شحة والبحث العلمي

ا�شتكمااًل للعملية التنموية التي ي�شهدها االأردن، والتي كانت منطقة امللك 
احل�شني بن طالل التنموية يف املفرق اإحدى مراحلها، جاء االإعالن عن 
يف  اال�شتثمارية  االأن�شطة  نواة  لتكون   2007 عام  التنموية  اإربد  منطقة 
والتعليم  ال�شحية  والرعاية  واالت�شاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  قطاعات 
من  م�شتفيدة  املبا�شرة،  وغري  املبا�شرة  التكاليف  تقلل  العلمي،  والبحث 
اإربد على م�شتوى  البنية التحتية املميزة واملوارد التي حتتويها حمافظة 
اخلربات العلمية واملهنية، باعتبارها ثاين اأكرب قوة عاملة يف اململكة بعد 
العا�شمة عّمان، وباحتوائها اأربع من اأف�شل اجلامعات الر�شمية واخلا�شة 

على م�شتوى ال�شرق االأو�شط.

البنية  مربع،  كم   3 م�شاحة  على  واملمتدة  التنموية،  اإربد  منطقة  وتوفر 
التحتية املالئمة الإن�شاء قطاعات  متعددة منها ال�شحة والرعاية ال�شحية، 
اإذ ي�شمل هذا القطاع جزاأين هما، منطقة عالج املر�شى )م�شت�شفيات 
وعيادات( وحتتوي على مرافق �شحية وعالجية للمر�شى املقيمني ت�شم 
تعليميًا، وم�شت�شفيات عامة وم�شت�شفيات متخ�ش�شة ومرافق  م�شت�شفى 
�شحية وعالجية للمر�شى غري املقيمني ت�شم عيادات وخمتربات، ومناطق 

خدمات  مثل  امل�شاندة  ال�شحية  اخلدمات  على  وت�شتمل  عالجية،  غري 
االأ�شعة وامل�شتلزمات الطبية وغريها. 

اأما قطاع التعليم والبحث العلمي، فيت�شمن اإن�شاء معاهد طبية ومتري�شية 
املتزايد  لتخريج نخبة من االأطباء واملمر�شني املتميزين لتغطية الطلب 
على التخ�ش�شات الطبية يف دول اجلوار، اإ�شافة اإىل اإن�شاء مراكز بحث 
وتطوير يف جمال ال�شيدلة وخدمات الرعاية ال�شحية ومدار�ص تعليمية 

متخ�ش�شة.

جماالت  على  املحور  هذا  ف�شريكز  املعلومات  تكنولوجيا  �شعيد  وعلى 
الربجميات(   ( وير  ال�شوفت 
تكنولوجيا  وخدمات  وتطبيقاتها 
العديد  وا�شتقطاب  املعلومات 
املحلية  وال�شركات  اخلرباء  من 
البنى  وتوفري  والعاملية  واالإقليمية 
عالية  الالزمة مبوا�شفات  التحتية 
اجلودة لتمثل املنطقة مركزًا تقنيًا 

اإقليميًا وعامليًا. 

ال�شكن  جانب  املنطقة  تغفل  ومل 
فوفرت  املجتمعية،  واخلدمات 
امل�شاريع  الإن�شاء  املالئمة  القاعدة 
امل�شاندة  واخلدمات  ال�شكنية 
املوؤمترات  ومراكز  كالفنادق  لها 
ودور  ال�شحية  والنوادي  واملطاعم 
لل�شينما ومكاتب ومنتزهات وغريها، 
يف حني تت�شمن اخلطة التطويرية 
بناء م�شاكن للطلبة و�شقق للمعلمني 
اأعلى  �شمن  املنطقة  يف  والعاملني 

امل�شتويات العاملية. 

معان التنموية.. واحة يف ال�شحراء

تعترب منطقة معان التنموية مبثابة واحة يف ال�شحراء االأردنية، بف�شل 
متكامل  منوذج  بوجود  واملقرونة  فيها،  تتوفر  التي  الكثرية  احلوافز 

لال�شتثمار، واملوقع اال�شرتاتيجي الذي تتمتع به املدينة، وتاريخها الغني.

ولتحقيق غايات اإن�شاء املنطقة، جاءت �شركة تطوير معان، لتكون املطور 
والتطوير،  لالإعمار  اجلنوب  �شركة  مع  بال�شراكة  املنطقة  يف  الرئي�شي 
بن طالل. وجاءت منطقة  ال�شناعية، وجامعة احل�شني  املدن  وموؤ�ش�شة 
معان التنموية �شمن املناطق التنموية التي ن�ص قانون املناطق التنموية 
للعام 2008 على تاأ�شي�شها يف �شمال وجنوب اململكة والذي متت  امل�شادقة 
عليه من قبل الربملان، بهدف حتقيق االزدهار االقت�شادي واالجتماعي 
لالأعمال  مالئم  ا�شتثماري  مناخ  وماأ�ش�شة  وال�شياح  امل�شتثمرين  وجذب 

والرواد. 
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الرو�شة  حماور)  اأربعة  الإن�شاء  خمططا  معان  تطوير  �شركة  وو�شعت 
ال�شناعية واملجتمع ال�شكني ومركز تطوير املهارات وواحة احلجاج( متتد 
على م�شاحة ما يقارب 9 كيلومرتات مرّبعة، بهدف اال�شتفادة من ميزات 
متكاملة  منطقة  التنموية  معان  منطقة  ولتكون  الفريدة،  املنطقة  هذه 
ومتفاعلة، وذات اكتفاء ذاتي، ويف الوقت عينه تلّبي احتياجات االأ�شواق 

املحلية واالقليمية.

وحتتل الرو�شة ال�شناعية حتتل موقعا ا�شرتاتيجيا على م�شاحة 7.5 كم 
مربع جنوب �شرق مدينة معان وعلى بعد 109 كم من ميناء العقبة، حيث 
ت�شم 750.000 مرت مربع منها جمهز ب�شكل تام بالبنية التحتية الكاملة. 

"املجتمع ال�شكني" يف املنطقة، على بعد 8 كم �شمال مدينة معان  ويقع 
مقابل جامعة احل�شني بن طالل وميتد على م�شاحة 1 كم مربع. 

ويوفر املجتمع ال�شكني جميع املرافق واخلدمات الالزمة، كما �شياأوي ما 
يقارب 15.000 �شخ�ص و�شي�شتمل على فلل واأ�شباه فلل و�شقق متنوعة. 
ان�شاء وجتهيز �شكن للطالب بخدماته املرافقة،  العمل حاليا على  ويتم 
و�شيعمل ال�شكن على خدمة 3.000 طالب من جامعة احل�شني بن طالل 

املحاذية للمجتمع ال�شكني.

كما ت�شم املنطقة مركز تطوير املهارات يقع داخل مدينة معان على م�شاحة 
50.000 مرت مربع وهو مهياأ ال�شتقبال 3.000 طالب. 

مرافق  اإىل  باالإ�شافة  املهني،  التدريب  خدمات  على  املركز  و�شي�شتمل 
�شكنية خم�ش�شة للطالب كما �شيعمل على تزويد ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
العاملة يف الرو�شة ال�شناعية بقوى عاملة موؤهلة وكفوؤة من خالل منهاج 
يرتكز على املهارات العملية، ف�شال عن تزويد املواطنني ال�شباب من معان 
العمل  اأ�شواق  دخول  للنجاح يف  الالزمة  باالأدوات  عام  ب�شكل  واالأردنيني 

ومواجهة حتدياتها. 

الرو�شة  جنوب  تقع  احلّجاج  واحة  وتقع 
للمملكة  املوؤدي  الطريق  على  ال�شناعية 
 200.000 م�شاحة  وعلى  ال�شعودية  العربية 

مرت مربع. 

و�شتقّدم الواحة، خدمات متنوعة للحجاج يف 
طريقهم اىل بيت اهلل احلرام وامل�شافرين برًاً 
الأداء منا�شك احلج اأو العمرة، والقادمني من 
�شرق اأوروبا وغرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، ومن 
ان ي�شل عددهم اىل مليون ون�شف  املتوقع 

�شخ�ص خالل االأعوام القادمة.

وتت�شمن واحة احلجاج تت�شمن كذلك العديد 
ومنها:  للحجاج  املخ�ش�شة  املرافق  من 
م�شجد كبري وفندق وخيم ومواقف لل�شيارات 
العديد  اإىل  باالإ�شافة  ومطاعم  والبا�شات 
وامل�شممة  االأخرى  ال�شرورية  اخلدمات  من 
واحة احلجاج  و�شتعزز  زوارها جتربة روحانية فريدة.  لتمنح  خ�شي�شًا 
�شورة معان كمعلم ديني و�شتعمل على �شمان حتقيق عوائد جمزية على 

اال�شتثمار على �شوء اأعداد احلجاج الكبرية الذي ميرون باملدينة. 

ويتوقع اأن يتم االنتهاء من جميع مراحل واحة احلجاج واملجتمع ال�شكني 
ومركز تطوير املهارات بحلول العام 2015، اأما الرو�شة ال�شناعية فمن 

املتوقع االنتهاء من جميع مراحلها بحلول العام 2025. 

وت�شري التوقعات اإىل اأن ت�شل م�شاهمة املنطقة يف خلق 20.000 فر�ص 
عمل خالل الع�شر �شنوات القادمة، كما �شرتفع من امل�شتوى املعي�شي يف 

معان ب�شكل خا�ص واالأردن ب�شكل عام.
   

التنظيمية  احلوافز  �شل�شلة من  و�شعت  معان  تطوير  �شركة  و�شعت  وقد 
م�شتحّبة  وجهة  التنموية  معان  منطقة  من  جتعل  التي  واالدارية  واملالية 
للم�شتثمرين واملطّورين مثل تفعيل مبداأ النافذة اال�شتثمارية الواحدة  يف 
املنطقة لت�شهيل العمليات االإدارية من ت�شجيل وترخي�ص واأخذ املوافقات 
امل�شتثمرين  على  يوفر  الذي  االأمر  االأخرى،  اخلدمات  خمتلف  وتقدمي 

اخل�شوع الأي اجراءات ادراية طويلة ومتطّلبة.

وتتيح احلوافز التنظيمية اأي�شا فر�شة التملك االأجنبي بن�شبة 100% مع 
عدم فر�ص اأي قيود على جن�شية املالك اأو اأي متطلبات لكفالة حملية. كما 
ي�شتفيد امل�شتثمر من حتديد �شريبة الدخل على اإجمايل الدخل املتولد 

داخل االأردن بن�شبة 5% مقطوعة.

وقد جنحت ال�شركة با�شتقطاب العديد من اال�شتثمارات يف عدة جماالت 
وو�شل عدد امل�شتثمرين يف امل�شروع حتى االآن 13 م�شتثمرا كما بلغت قيمة 

اال�شتثمارات حتى االآن 220 مليون دينار.
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مدائن النور.. 
تعر�ض م�شاريعها يف الزرقاء والعبديل والعقبة

وعر�شت �شركة مدائن النور، امل�شارك الوحيد من القطاع اخلا�ص االأردين 
الزرقاء  يف  م�شاريعها  جملة   ،2009 ظبي  اأبو  �شكيب  �شيتي  معر�ص  يف 

والعبديل والعقبة.

اأوىل هذه امل�شاريع كانت، م�شاهمة ال�شركة يف م�شروع مدينة امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز يف حمافظة الزرقاء، ويف املرحلة االأوىل منه، واملقام على 

م�شاحة 2500 دومن، من اأ�شل 25 األف دومن هي م�شاحة املدينة ككل.

عدة  خالل  من  ال�شريفني  احلرمني  خادم  مدينة  يف  ال�شركة  وت�شاهم 
م�شاريع، هي م�شروع �شقق �شراج، الذي تتكون كل عمارة فيه من 4 طوابق، 
مب�شاحات ترتاوح ما بني 100-130 مرتا مربعا، اإىل جانب م�شروع املنار، 
مب�شاحات 80-200 مرت مربع، وقد مت بناء كل عمارة فيه من 4 واجهات 
حجر، و�شمن ارتفاع 4 طوابق، يف حني تتوفر بكل عمارة م�شاعد وكراجات 

داخلية وفق ت�شطيبات �شوبر ديلوك�ص.

فيلتني  من  املكون  االأعايل،  فلل  فهو  املدينة  �شمن  الثالث  امل�شروع  اأما 
متال�شقتني على م�شاحة تبلغ دومنًا واحدًا، ومب�شاحة بناء تبلغ 420 مرتا 

مربعا لكل فيال، حيث تتكون كل فيال من طابقني وروف وت�شوية.

وتعمل "مدائن النور" يف مدينة خام احلرمني ال�شريفني اأي�شا يف م�شروع 
م�شرتك هو ال�شوق التجاري، ومن خالل �شركة املها، الإ�شتثمار جزء كبري 
من الق�شم التجاري يف املدينة الإن�شاء املحالت واملكاتب التجارية، واالأندية 

الريا�شية وال�شحية ودور ال�شينما، وفندق 4 جنوم و4 اأبراج وموالت.

ويف عمان، تقوم �شركة مدائن العبديل بتطوير م�شاريع ال�شركة يف منطقة 
العبديل من خالل قيام ال�شركة بتطوير برج باإرتفاع 22 طابقًا وجممع 

جتاري بارتفاع 8 طوابق.

وللعقبة اأي�شا ن�شيب من م�شاريع "مدائن 
العقبة  مدائن  �شركة  خالل  من  النور"، 
لال�شتثمار والتطوير العقاري، التي يعترب 
م�شروع "�شي�شكيب العقبة" اأبرز م�شاريعها 

يف املدينة ال�شاحلية.

وي�شم منتجع �شي�شكيب 74 فيال �شكنية 
فاخرة على م�شاحة 52 دومنًا، وهي ذات 
على  باإطاللة  جميعها  حتظى  ت�شطيبات 

البحر االأحمر يف منطقة اليمنية.

كما مت اإن�شاء �شركة العقبة لتطوير االأ�شواق 
وا�شتثمارها والتي تخت�ص بتطوير واإن�شاء 

اأ�شواق متعددة اال�شتعماالت يف املدينة.

املعر�ض �شكل فر�شة جلذب 
ا�شتثمارات جديدة

تاأكيدات على اأهمية امل�شاركة يف "�شيتي �شكيب اأبو 
ظبي" رغم �شعف الإقبال

3 موؤ�ش�شات حكومية و�شركة واحدة ت�شارك يف 
املعر�ض

اأكد م�شوؤولون حكوميون ومطورون عقاريون اأن دورة �شيتي �شكيب اأبو ظبي 
يف ربيع العام احلايل كانت �شعيفة بكل املقايي�ص. ويف الوقت الذي اأجمعوا 
فيه على اأن احل�شور كان �شعيفا، نتيجة لتداعيات االأزمة املالية العاملية اإال 

اأن وجهات نظرهم تباينت حول قيمة احل�شور يف املعر�ص.

فقد راأى فريق اأن هذا احل�شور "نوعي"، ميثل املهتمني بالقطاع العقاري، 
اهتمام  عدم  يعك�ص  ال�شعيف  احل�شور  اأن  راأى  اآخر  فريقًا  اأن  حني  يف 

باملعر�ص ككل.

مثل  عاملية  اأحداث  يف  والتواجد  امل�شاركة  اأهمية  اأكدوا  جميعهم  لكنهم 
بها  تتمتع  التي  اال�شتثمارية  للمزايا  الرتويج  يف  �شواء  �شكيب"،  "�شيتي 

م�شاريعهم، اأو حماولة جذب م�شتثمرين جدد.

وجاءت امل�شاركة يف �شيتي �شكيب اأبو ظبي 2009 �شعيفة واقت�شرت على 
ثالث موؤ�ش�شات حكومية هي �شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة، 
من  اقت�شرت  حني  يف  التنموية،  املناطق  وهيئة  العقبة،  تطوير  و�شركة 

القطاع اخلا�ص على �شركة مدائن النور.
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الكيالين: امل�شاركة تنبثق من اإميان "الهيئة" بالتواجد 
يف املحافل الدولية

وقال رئي�ص هيئة املناطق التنموية �شالح الكيالين اأن الهيئة قررت امل�شاركة 
يف �شيتي �شكيب اأبو ظبي  ب�شبب اإميانها باأهمية الرتويج والت�شويق يف جذب 

املزيد من اال�شتثمارات.

وبني اأن الهيئة هدفت عرب امل�شاركة يف الدورة احلالية للمعر�ص البحث 
عن �شريك ا�شرتاتيجي اأو م�شتثمرين حمتملني ال�شتقطابهم اإىل املناطق 

التنموية، التي تتمتع كل واحدة منها  مبزايا  جغرافية ولوج�شتية معينة.

واأو�شح اأن خ�شو�شية املعر�ص هذا العام، تتمثل يف انعقاده يف ظل اأزمة 
وعلى  االقت�شادية،  القطاعات  خمتلف  على  انعك�ص  عاملية،  اقت�شادية 
راأ�شها قطاع التطوير واال�شتثمار العقاري، مما عزز من اأهمية امل�شاركة 

فيه لعر�ص فر�ص اال�شتثمار املتاحة يف املناطق التنموية اأمام املهتمني.

وتناول الكيالين املزايا اال�شتثمارية التي يتمتع بها االأردن مقارنة بدول 
اأخرى، �شواء من ناحية االأمن  االقت�شادي وال�شيا�شي، واملوقع اجلغرايف، 
وحي  من  ظهرت  التنموية  املناطق  اأن  اإىل  ولفت  املالئمة.  والت�شريعات 
روؤية ملكية، لتوزيع مكا�شب التنمية على خمتلف مناطق اململكة، حيث مت 
اإن�شاء الهيئة لتعمل كمظلة تن�شوي حتتها كافة املناطق التنموية، واإعداد 

الت�شريعات الالزمة لعمل هذه املناطق.

فاخوري: التعريف بالبيئة ال�شتثمارية 
يف "العقبة اخلا�شة"

قال الرئي�ص التنفيذي ل�شركة تطوير العقبة املهند�ص عماد فاخوري: "اإن 
م�شاركة �شركة تطوير العقبة يف معر�ص �شيتي �شكيب جاءت بهدف التعريف 
بالبيئة اال�شتثمارية العقارية الفريدة يف مدينة العقبة، واإلقاء ال�شوء على 
الفر�ص اال�شتثمارية العقارية العديدة اأمام امل�شتثمرين العرب والدوليني، 

واالإطالع على خربات وجتارب �شركات التطوير العقاري يف املنطقة".

ا�شتثمارية  فر�شًا  توفر  اخلا�شة  االقت�شادية  العقبة  منطقة  اإن  واأ�شاف 
ال�شعبة، وذلك  العاملية  الظروف االقت�شادية  وقّيمة حتى يف ظل  ثمينة 
بف�شل اخلطط التنظيمية والتطويرية الدقيقة التي ر�شمت لها اإىل جانب 
ما يتمتع به االأردن من اأمن وا�شتقرار اقت�شادي وبيئة ا�شتثمارية على درجة 
عالية من التناف�شية واجلاذبية مما يعزز اجلدوى االقت�شادية للم�شاريع 

اال�شتثمارية يف منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة". 

وقد حققت �شركة تطوير العقبة  جملة من االإجنازات  يف جمال التطوير 
العقاري  تّوجت بتوقيع احلكومة االأردنية على اتفاقية تطوير عقاري مع 
�شركة املعرب الدولية لال�شتثمار االإماراتية، والتي ح�شلت مبوجبها �شركة 
املعرب على حقوق تطوير موقع امليناء الرئي�شي يف العقبة واملنطقة املحيطة 
به، الإن�شاء م�شروع مر�شى زايد والذي �شي�شهم يف حتويل موقع الكورني�ص 
ال�شمايل للعقبة اإىل احد اأهم املقا�شد االإ�شرتاتيجية لل�شياحة واالأعمال يف 
املنطقة باالإ�شافة اإىل م�شاريع اأخرى قيد التنفيذ يف ال�شاطئ ال�شمايل.     
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واأكد فاخوري  على اأهمية تعميق العالقات االقت�شادية االإ�شرتاتيجية بني 
االأردن و دولة االإمارات العربية ال�شقيقة ب�شكل عام و عا�شمتها اأبو ظبي 

ب�شكل خا�ص.    

اأن هذه امل�شاريع �شمن جهود �شركة تطوير العقبة كذراع تطويري  وبني 
ل�شلطة منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة يف تنفيذ املخطط ال�شمويل 
املعتمد للمنطقة من خالل حتفيز ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص 
والتي متثل اأ�شا�ص عمل �شركة تطوير العقبة مما يعزز جاذبية اال�شتثمار 

يف منطقة العقبة االقت�شادية اخلا�شة".

الق�شو�ض: املعر�ض فر�شة للتقاء 
اأقطاب ال�شتثمار يف العامل

اأكد الرئي�ص التنفيذي ملنطقة امللك احل�شني بن طالل التنموية واململوكة 
من قبل الوحدة اال�شتثمارية للموؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي االردين، 
املهند�ص رامي الق�شو�ص، على مدى عمق وترابط العالقات االقت�شادية 
اال�شرتاتيجية بني االأردن ودولة االإمارات ال�شقيقة ب�شكل عام، وعا�شمتها 

اأبو ظبي ب�شكل خا�ص.

واأ�شار اإىل اأن �شركة تطوير املفرق اأولت امل�شاركة يف معر�ص �شيتي �شكيب 
اأبو ظبي اأهمية بالغة ملا ميثله كوجهة تلتقي فيها اأهم اأقطاب اال�شتثمار يف 
العامل لبحث االأو�شاع واالأ�شواق االقت�شادية يف املنطقة والعامل، وا�شتق�شاء 

الفر�ص اال�شتثمارية يف خمتلف القطاعات.   

بف�شل  املفرق  تطوير  �شركة  متكنت  "لقد  الق�شو�ص  املهند�ص  وقال 
واإبراز  التنموية  املناطق  قانون  ا�شتغالل  من  التطويرية  ا�شرتاتيجيتها 
مميزات اال�شتثمار يف منطقة امللك احل�شني ب�شكل فاعل، وهو ما جت�شد 
يف جناحنا يف جذب املزيد من اال�شتثمارات االإقليمية والعاملية املختلفة 
اإىل املنطقة خ�شو�شًا واأنها حتت�شن القاعدة اجلوية التي يجري تطويرها 

كمطار مدين متخ�ش�ص يف نقل الب�شائع".

الرتك: التعريف بـ "معان التنموية" والرتويج 
للمنطقة اأمام امل�شتثمرين

واعترب مدير عام �شركة تطوير معان حممد الرتك حجم معر�ص �شيتي 
�شكيب اأبو ظبي 2009 و�شكل امل�شاركة فيه، ونوعية الزوار "جيدة"، يف ظل 

الظروف التي مير بها العامل.

وقال اأن املعر�ص متكن يف دورته احلالية من ا�شتقطاب املهتمني فقط اأكرث 
من غريهم، مما منحه خ�شو�شية عن باقي الدورات ال�شابقة.

واأ�شاف اأن احلركة الت�شويقية للعقار يف املعر�ص ككل كانت جيدة كذلك، 
حيث �شعى مطورو العقار وامل�شتثمرون لرتويج م�شاريعهم، فيما عمد البع�ص 

االآخر اإىل اإطالق م�شاريع اأعلن اأنها �شتنفذ رغم الظروف الراهنة.
واأ�شار اإىل اأن م�شاريع اأبو ظبي كانت ماثلة للعيان يف املعر�ص، حيث حتظى 
م�شاريع االإمارة بدعم ر�شمي، �شواء بح�شور امل�شوؤولني لفعاليات املعر�ص، 
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اأو دعمهم للم�شاريع. واأكد الرتك اأن احلذر والرتقب بدا طاغيا اإىل حد 
القرارات  اتخاذ  يوؤخر يف  اأن هذا احلال  اإىل  املعر�ص، م�شريا  ما خالل 

اال�شتثمارية لدى ال�شركات واالأفراد على حد �شواء.

وراأى اأن امل�شاركة االأردنية يف املعر�ص كانت ممتازة، ولكن لي�ص بالدرجة 
الكافية، م�شريا اإىل اأن االأردن يعترب منطقة جذب ا�شتثمارية بف�شل ما 
ي�شمه من مناطق قابلة لال�شتثمار من االأفراد وال�شركات الكربى املحلية 
اأن �شركة تطوير معان حر�شت على التواجد يف  اأو االإقليمية. ولفت اإىل 
املعر�ص، لتقوم بتعريف نف�شها والفر�ص اال�شتثمارية املتاحة فيها، اأمام 

كربيات ال�شركات اال�شتثمارية يف اخلليج العربي.

التي  معان،  تطوير  ل�شركة  بالن�شبة  االأوىل  كانت  امل�شاركة  هذه  اأن  وبني 
االأردن  بيئة  فيها، كجزء من  اال�شتثمار  اإمكانية  الفر�شة لطرح  ا�شتغلت 

اال�شتثمارية، ذات اجلدوى االقت�شادية املالئمة.

و�شدد الرتك على اأن "تطوير معان" تعمل بجهد كبري الإبراز منطقة معان، 
خ�شو�شا واأن جهد الفرتة القليلة املا�شية �شاهم بت�شريع جني الثمار، عرب 

جذب امل�شتثمرين للمنطقة.

عرمو�ض: الإقبال يف حدود التوقعات

وقال رئي�ص هيئة مديري �شركة مدائن النور لال�شتثمار والتطوير العقاري 
نتيجة  التوقعات،  املعر�ص كان يف حدود  االإقبال على  اأن  احمد عرمو�ص 

للظروف الراهنة التي مير بها االقت�شاد العاملي.

وبني اأن اأثر الركود االقت�شادي بدا ماثال خالل املعر�ص، من حيث عدد 
الزوار وامل�شاريع املعرو�شة، واجلديدة.

و�شع  تناولت  املعر�ص  هام�ص  على  حما�شرة  يف  �شارك  عرمو�ص  وكان 
القطاع العقاري يف االأردن يف ظل االأزمة العاملية.

وخالل املحا�شرة، اأكد رئي�ص هيئة مديري �شركة مدائن النور لال�شتثمار 
يتاأثر  اأن الو�شع االقت�شادي يف االأردن ب�شكل عام مل  والتطوير العقاري 
مبا�شرة من االأزمة، وكذلك قطاع العقار، الذي يحظى بدعم حكومي، فيما 

�شاعدت االأر�شية ال�شلبة التي قام عليها يف جتنيبه تداعيات االأزمة.

ودعا امل�شتثمرين اإىل اال�شتثمار يف االأردن ب�شبب املزايا العديدة التي تتمتع 
بها بيئة اال�شتثمار يف االأردن.

وا�شتعر�ص عرمو�ص خالل م�شاركته يف املحا�شرة اأهم املبادرات احلكومية 
يف قطاع العقار، والتي ميكن ا�شتغاللها من قبل امل�شتثمرين.

قرب  ال�شريفني  احلرمني  خادم  مدينة  اإن�شاء  كان  املبادرات  هذه  اأوىل 
الزرقاء، التي اأكد اأن العمل ي�شري فيها على قدم و�شاق، دون توقف رغم 

االأزمة.

كما تناول املبادرة احلكومية الكربى يف االأردن، واملتمثلة مببادرة �شكن 
كرمي لعي�ص كرمي، الرامية لتمكني 100 األف مواطن من احل�شول على 
اأن  العواملة  كمال  ال�شركة  عام  مدير  راأى  جهته،  من  مالئم.  م�شكن 
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املعر�ص جاء دون املتوقع، حيث األقت االأزمة املالية العاملية بظاللها على 
معر�ص �شيتي �شكيب اأبو ظبي.

قّدر  فيما  املهتمني،  من  يكونوا  مل  املعر�ص  زوار  معظم  اأن  اإىل  واأ�شار 
عددهم بن�شف العدد الذين زاروا الدورة املا�شية من �شيتي �شكيب اأبو 
باالأزمة  العقار  قطاع  تاأثر  مدى  على  وا�شحا  موؤ�شرا  يعطي  ظبي، مما 

العاملية.

العواملة: "مدائن النور" وحيدة عن القطاع اخلا�ض 

اأن  العواملة  قال  امل�شتثمرين،  كبار  قبل  من  املعرو�شة  امل�شاريع  وحول 
هناك بع�ص امل�شاريع هي عبارة عن طموحات لبع�ص ال�شركات، يف حني 
للجميع.  معروفة  هي  ال�شركات  بع�ص  قبل  من  تنفذ  التي  امل�شاريع  اأن 
اإليها  التي ترنو  اأهدافه بال�شورة احلقيقية  اأن املعر�ص مل يحقق  وراأى 
ال�شركة  كانت  النور  مدائن  �شركة  اأن  اإىل  الفتا  امل�شاركة،  ال�شركات 
الوحيدة اخلا�شة امل�شتثمرة يف قطاع العقار والتي �شاركت يف املعر�ص، 

اإىل جانب املوؤ�ش�شات احلكومية الثالث.

الوزين: املرحلة املقبلة اأف�شل يف �شوق العقار الأردين

وقال الرئي�ص التنفيذي ل�شركة دارات القاب�شة الدكتور خالد الوزين اأن 
معر�ص �شيتي �شكيب اأبو ظبي عك�ص الو�شع الكلي ل�شوق العقار يف املنطقة، 

الذي ي�شهد تباطوؤا كبريا.

واأ�شاف اأن الدورة املا�شية للمعر�ص مل تكن بذات الزخم الذي توفر يف 
املعار�ص ال�شابقة، �شواء من حيث الزوار اأو عدد امل�شاركني. واأكد اأهمية 
لواقع  العامة  ال�شورة  تعك�ص  الأنها  العقار،  معار�ص  باإقامة  اال�شتمرار 

القطاع.

وكان الدكتور الوزين �شارك يف حما�شرة اأقيمت على هام�ص املعر�ص، كان 
عنوانها قطاع التطوير العقاري يف االأردن. وخالل املحا�شرة، قّدم الرئي�ص 
التنفيذي ل�شركة دارات القاب�شة توقعات اإيجابية حول املرحلة املقبلة ل�شوق 
القطاع  تطور  عك�شت  موؤ�شرات  وفق  احلالية،  املرحلة  من  اأكرث  العقار، 
العقاري يف االأردن، واأهم امل�شاريع القائمة وامل�شتقبلية، ومطالبات مطوري 
العقار بتعديل بع�ص الت�شريعات، واجلهود احلكومية لتذليل العقبات اأمام 

امل�شتثمرين، واأ�شباب اال�شتثمار يف االأردن ومزاياه.

وعزز من توقعات الدكتور الوزين االإيجابية، اأن القطاع العقاري يف االأردن 
مل ي�شهد اأي فقاعات كما ح�شل يف اأ�شواق اأخرى، كما كانت االأ�شعار فيه 
تعك�ص واقع ال�شوق، بدون م�شاربات غري منطقية، ف�شال عن واقعية القطاع 

ومنا�شبته لكافة ال�شرائح.

كما بني اأن من االأ�شباب التي تدفعه للتفاوؤل يف املرحلة املقبلة، حمافظة 
االقت�شاد االأردين على املزايا التي يتمتع بها �شواء من االأمن اأو اال�شتقرار 

اأو املناخ والبيئة اجلاذبة، واملواقع اال�شرتاتيجية وال�شياحية.

غو�شة: املعر�ض انعكا�ض ملا يحدث يف ال�شوق العقاري
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"بانوراما"،  الهند�شية  لال�شت�شارات  االإطاللة  �شركة  عام  مدير  وراأى 
ال�شوق  يف  يجري  ملا  انعكا�شا  ميثل  املعر�ص  اأن  غو�شه  عبداهلل  املهند�ص 

العقاري العربي والعاملي.

واأ�شار اإىل اأن حجم االأعمال املعرو�شة يف "�شيتي �شكيب" اأبو ظبي، كان 
�شئيال اإذا ما قورن باملعار�ص ال�شابقة، ف�شال عن انخفا�ص عدد الزوار 
الذي بدا اأنه كان �شعيفا كذلك، وطرح امل�شاريع اجلديدة، ب�شبب تداعيات 

االأزمة املالية العاملية.

وقال اأن امل�شاركة االأردنية يف املعر�ص كانت جيدة، يف ظل الظروف التي 
ي�شهدها ال�شوق حاليا، نظرا ملا يتمتع به االأردن من مناخ جيد لال�شتثمار، 
عقالنية  عقارية  م�شاريع  املا�شية  ال�شنوات  خالل  العقار  مطورو  وطرح 

تالئم احتياجات ال�شوق.

وحول تقييمه للت�شاميم الهند�شية للم�شاريع املعرو�شة يف "�شيتي �شكيب 
اأبو ظبي"، بني املهند�ص غو�شة اأن الت�شاميم جاءت مميزة، كا�شتمرار ملا 
مت عر�شه يف الدورات ال�شابقة ملعار�ص �شيتي �شكيب، من حيث امل�شاريع 

ونوعيتها، بالن�شبة ملطوري العقار.

العام  القطاع  من  اأو�شع  م�شاركة  �شهد  ظبي  اأبو  �شكيب  �شيتي  اأن  ولفت 
يف العديد من الدول، على ح�شاب القطاع اخلا�ص، الذي انح�شر حجم 

م�شاركته يف املعر�ص.

عمي�ض: احل�شور جيد يف ظل الأزمة

واتفق مدير عام �شركة كورنر �شتون لوؤي عمي�ص مع تراجع حجم امل�شاركة 
يف معر�ص �شيتي �شكيب اأبو ظبي.

ولكن  الزوار،  عدد  حيث  من  اأقل  اإقباال  �شهد   2009 معر�ص  اأن  وقال 
على  بظاللها  األقت  التي  العاملية  الظروف  ظل  يف  جيدا  كان  احل�شور 

قطاع العقار.

بالدرجة  املهتمني  من  بكونهم  العام  هذا  متيزوا  الزوار  اأن  اإىل  واأ�شار 
بتملك  الراغبني  اأو  امل�شتثمرين  من  �شواء  العقار،  قطاع  يف  االأوىل 

منتجات عقارية.

واأ�شاد عمي�ص بالدعم الذي حظي به املعر�ص من قبل اجلهات الر�شمية 
االإماراتية، وقال اأن جناح املعر�ص هذا العام �شببه هذا دعم امل�شوؤولني 

الذين زاروا فعالياته ب�شكل يومي وجتولوا يف كافة اأجنحة ال�شركات.

واأ�شار اإىل �شعف امل�شاركة االأردنية يف املعر�ص، حيث اقت�شرت على 3 
جهات حكومية وممثل واحد عن القطاع اخلا�ص.

وبني عمي�ص اأن م�شاركة كورنر �شتون يف املعر�ص دائمة، بهدف ت�شويق 
منتجات ال�شركات العقارية الكربى وال�شغرى، ومبا يعك�ص اجلدية يف 
العمل، والتوا�شل مع امل�شتثمر والزبون النهائي يف اآن واحد، واإعادة الثقة 
يف هذا القطاع الذي يواجه اأزمة من النواحي الت�شويقية العاملية، ف�شال 
ومنطقية،  �شليمة  اأ�ش�ص  وفق  تعمل  التي  التطوير  �شركات  اإعطاء  عن 

الفر�شة لتمييز نف�شها عن باقي ال�شركات.

بيع فعلية، ولكن ك�شف عن اهتمام  اأن املعر�ص مل ي�شهد عمليات  واأكد 
جدي وفعلي اأكرب من التوقعات، حيث تعمل "كورنر �شتون" على التوا�شل 

واملتابعة مع هوؤالء املهتمني بعد انتهاء فعاليات املعر�ص.

ولفت اإىل اأن "�شيتي �شكيب اأبو ظبي" اأعاد الثقة اإىل ال�شوق العقاري، 
اأمام  للواقع  احلقيقية  ال�شورة  عك�ص  على  قادرة  ال�شركات  بدت  حيث 
اأكرب يف معر�ص �شيتي �شكيب  اأن يكون احلما�ص والثقة  الزوار، متوقعا 

دبي املقبل.

ودعا عمي�ص �شركات العقار االأردنية عدم تفويت الفر�شة يف امل�شاركة 
يف املعار�ص املتخ�ش�شة التي جتذب املهتمني لالطالع على م�شاريعهم 
املعرو�شة، موؤكدا حر�ص "كورنر �شتون" على التواجد يف هذه املعار�ص، 
ال�شركة  حلول  عرب  النهائي  والزبون  وامل�شتثمر  املطور  خدمة  بهدف 

املتكاملة واأ�شاليبها املبتكرة.
قطاع  �شعيد  على  االأهم  العقاري  احلدث  �شكيب  �شيتي  معر�ص  ي�شكل 
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االإن�شاءات، الذي �شهد قفزات متتالية يف ال�شنوات االأخرية، حتى وقع حتت 
تاأثري تداعيات االأزمة املالية العاملية.

يف عام 2009، جاءت دورة �شيتي �شكيب اأبو ظبي، التي ت�شابقت بامل�شاركة 
فيها اأكرث من 300 �شركة عقارية، عر�شت م�شاريع جديدة واأخرى قدمية، 
يف حماولة الإعادة الوهج اإىل القطاع العقاري، وعلى م�شاحة زادت عن 40 

األف مرت مربع.

واأكت�شب "�شيتي �شكيب اأبوظبي" لهذا العام اأهمية خا�شة، بف�شل الظروف 
التي �شبقت انطالقته، والتي تزامنت حاليا مع اأ�شواأ ركود عاملي ي�شرب 
االقت�شاد العاملي منذ احلرب العاملية الثانية، حيث حظي بح�شور ر�شمي 

اإماراتي قوي، رغم قلة عدد الزوار ن�شبيا.

وجمع املعر�ص حتت �شقفه امل�شتثمرين واملهند�شني وامل�شممني واملطورين 
والهيئات احلكومية وكبار �شانعي القرار املعنيني بت�شميم وبناء امل�شاريع 

العقارية يف القطاعني العام واخلا�ص.

وجرت فعاليات املعر�ص هذا العام يف ت�شع قاعات ا�شافة اىل املدرج حيث 
تبلغ امل�شاحة االجمالية للمعر�ص اكرث من 40 الف مرت مربع اي اكرث بـ10 
اآالف مرت مربع تقريبا من دورة 2008 حيث حاز هذا احلدث على دعم 

وم�شاندة اكرب الالعبني العقاريني يف املنطقة ا�شافة حلكومة ابوظبي. 
وقالت �شركة " اآي اآي اآر للمعار�ص " املنظمة للمعر�ص اأن تغيريا ح�شل يف 

توزيع جوائز لأف�صل امل�صاريع املعمارية
300 �صركة تت�صابق لعر�س م�صاريعها يف معر�س �صيتي �صكيب اأبو ظبي 2009

تفاوؤل بعودة الزخم اإىل القطاع العقاري رغم غياب "الطوابري"

م�صاريع البنية التحتية تخطف الأ�صواء
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نوعية الزوار لهذا العام مقارنة بدورة العام املا�شي الذي و�شل فيه الطلب 
على العقارات اىل ذروته اال ان هذا الو�شع مل يكن �شائدا هذا العام . 

اال�شا�شية  البنية  تطوير  يف  قدما  ما�شية  ابوظبي  ان  ال�شركة  واأكدت 
وامل�شروعات ف�شال عن ريادتها العاملية يف التنمية امل�شتدامة.

م�شاربي  على  انعك�ص  الذي  العاملي  االقت�شادي  التباطوؤ  من  وبالرغم 
العقارات فاإن معر�ص �شيتي �شكيب ابوظبي عاد اىل جذوره وفقا لل�شركة 

املنظمة للحدث. 
وعقد  مبوازاة املعر�ص موؤمتر التمويل واال�شتثمار العقاري مب�شاركة اأكرث 
ال�شركات اال�شتثمارية والعقارية واملالية يف  من 100 متحدث من كربى 
العامل، حيث �شهد املوؤمتر مناق�شات معمقة حول التحديات احلالية التي 

تواجهها االأ�شواق. 

كما تناف�شت ال�شركات العقارية والهند�شية على نيل جوائز �شيتي �شكيب 
التي رعتها ات�شاالت و�شرياميك راأ�ص اخليمة  العقارية  ال�شرق االأو�شط 
اإ�شهامات  على  بناء  امل�شاركات  تقييم  جاء  حيث  جي،  و2اآي  وغاغيناو 
ال�شركة يف الثقافة املعمارية واالبتكار واخليال واحرتام النا�ص والكوكب 
والبيئة املحيطة والوعي البيئي وتالوؤمها يف اإنحاء ال�شرق االأو�شط و�شمال 

اإفريقيا.

اأجواء من الأمل ت�شيطر على اأحداث املعر�ض

وكان الفريق اول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
 2009 �شكيب  �شيتي  معر�ص  افتتح  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
ارتياحه ملا مل�شه من تطور الفت كمًا ونوعًا يف معر�ص �شيتي  معربا عن 

�شكيب اأبوظبي يف دورته احلالية.

وقام �شموه بزيارة اأجنحة املعر�ص املختلفة وتعرف من العار�شني على اأبرز 
امل�شاريع التطويرية الطموحة التي تنفذها كربى ال�شركات العقارية املحلية 
واالإقليمية والدولية ..مبديًا �شموه اإعجابه مبدى التطور الذي �شهده معر�ص 
�شيتي �شكيب هذا العام من حيث زيادة امل�شاحة الأكرث من 30 باملائة عن 
معر�ص العام املا�شي كما اأ�شاد �شموه مب�شتوى وحجم امل�شاريع العقارية 

والعمرانية املعرو�شة.

وا�شار �شموه اإىل حر�ص دولة االإمارات العربية املتحدة على توفري كافة 
املتخ�ش�ص  املعر�ص  هذا  اأعمال  الإجناح  الالزم  والدعم  الت�شهيالت 
النمو  عجلة  دفع  يف  هام  دور  من  احليوي  القطاع  لهذا  ملا  العقارات  يف 

االقت�شادي وجهود التنمية امل�شتدامة.

واقت�شادية  مادية  اإمكانيات  من  اأبوظبي  به  تتمتع  ما  اأن  �شموه  واأو�شح 
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وكوادر ب�شرية موؤهلة وبنية حتتية حديثة ومتكاملة وموقع جغرايف متميز 
كل ذلك جعل منها مكانًا مثاليًا ال�شت�شافة مثل هذه املعار�ص التي تثبت 
جناحاتها املتوالية �شحة النهج الذي ن�شري عليه يف دولة االإمارات العربية 
يف  املتخ�ش�شة  للمعار�ص  عامليًا  مركزًا  اأبوظبي  جلعل  والرامي  املتحدة 
كافة املجاالت. وقال �شموه اإنه رغم تداعيات االأزمة املالية العاملية التي 
طالت تاأثرياتها ال�شلبية كافة دول العامل فاإن اقت�شاد االإمارات مازال يتمتع 
مبيزة اال�شتقرار ووفرة ال�شيولة ..موؤكدًا اأن م�شروعات اأبوظبي �شيتوا�شل 
تنفيذها بدون اإبطاء اأو معوقات الأنها م�شروعات ذات اأبعاد ا�شرتاتيجية 

وتتكامل مع ا�شرتاتيجية اأبوظبي 2030 .

وعرب �شموه عن �شعادته باالإقبال املتزايد للم�شاركة يف املعر�ص من جانب 

كربيات �شركات التطوير وامل�شتثمرين واملهند�شني وامل�شممني واملطورين 
والهيئات احلكومية وكبار �شانعي القرار املعنيني بت�شميم وبناء امل�شاريع 

العقارية يف القطاعني العام واخلا�ص.

ولفت �شمو ويل عهد اأبوظبي اإىل اأن املعر�ص ا�شتطاع يف دورته احلالية اأن 
يظهر مكانة اأبوظبي وقدرتها على ا�شتقطاب اال�شتثمارات املحلية والعاملية 

وا�شتمرار النمو يف القطاع العقاري.
االإمارات  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  زيارة  ومنحت 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي للمعر�ص العقاريني بجميع فئاتهم جرعة 

جديدة خا�شة بالثقة والتفاوؤل بو�شع االقت�شادي االإماراتي. وحتدث حاكم 
اإىل  وا�شتمع  العار�شة  االإماراتية  ال�شركات  م�شوؤويل  من  عديد  مع  دبي 
�شروحاتهم حول امل�شاريع العقارية املعرو�شة و �شري العمل فيها . وجتول 
ال�شيخ حممد بن را�شد يف جنبات املعر�ص و�شاهد امل�شاريع املعرو�شة يف 

اأجنحة ال�شركات. 

الطوابري تغيب وامل�شاريع للعر�ض فقط!!

رغم م�شاركة م�شتثمرين خليجيني واإقليميني وعامليني، واأ�شحاب م�شروعات 
تطويرية عقارية متطورة، وم�شوؤولني حكوميني، من اأجل مناق�شة التحديات 
احلالية يف ال�شوق، وو�شع ا�شرتاتيجيات ملواجهتها يف معر�ص �شيتي �شكيب 
اأبو ظبي، اإال اأن الطوابري غابت ب�شكل الفت عن فعاليات املعر�ص، نتيجة 

انح�شار عدد الزوار عن دورة كل عام.

ومع غياب الطوابري ح�شرت امل�شاريع العقارية للعر�ص ولي�شت للبيع، و�شط 
هدوء كبري يف ثنايا املعر�ص، الذي اقت�شر ح�شوره على املتخ�ش�شني 
واملحرتفني يف القطاع العقاري اخلليجي، وغاب عنه �شغار امل�شتثمرين 
التطوير  �شركات  قبل  من  ا�شتهدافا  االأكرث  ال�شريحة  كانوا  الذين 

العقاري. 
كاأكرب  العقاري  القطاع  طالت  التي  العاملية  املالية  االأزمة  اأن  وبدا 
املت�شررين يف املنطقة اخلليجية، قد األقت بظاللها على ال�شورة العامة 
قبل  من  وخا�شة  احلكومية،  امل�شاركات  عليه  غلبت  الذي  للمعر�ص، 

الدوائر التابعة للحكومة املحلية يف اإمارة اأبوظبي.  
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ت�صكنـــي ما�صيـــــة فـــي تنفيــــذ 
م�صاريعها وفق اخلطـة الزمنيـــة

قليل من �شركات العقار ا�شتطاعت الوقوف يف وجه تداعيات االأزمة املالية العاملية، بل وحتى وا�شلت العمل على تنفيذ م�شاريعها وفق اخلطط الزمنية 
املعلنة م�شبقا دون تاأجيل.

�شركة ت�شكني لال�شتثمارات العقارية هي اإحدى هذه ال�شركات، التي رغم حتفظات رئي�شها التنفيذي الدكتور ب�شام جورجي�ص، على بع�ص االإجراءات 
احلكومية بخ�شو�ص دعم القطاع، واملتمثلة بدعم �شركات م�شاهمة عامة وترك "امل�شاهمة اخلا�شة" رغم اأهمية هذه ال�شركات ودورها احليوي يف نه�شة 

القطاع، اإال اأنها ما�شية يف تنفيذ م�شاريعها ح�شب املعلن.

يف حديثه لـ "الن�شامى" ينتقد جورجي�ص التناق�ص يف الت�شريحات بني البنك املركزي والبنوك التجارية حول الت�شهيالت، واإلقاء كل طرف اللوم على 
الطرف االآخر مما خلق حالة اإرباك لل�شركات واملواطنني على حد �شواء، متوقعا ارتفاع االأ�شعار م�شتقبال، نتيجة ل�شح املعرو�ص من املنتجات العقارية 

جورجيـــ�س: ال�صـــــركات امل�صاهمـــــة اخلا�صــــة ت�صتـــوجب 
الدعــم احلكومـــي اأكثـــــر مــــــن "امل�صاهمــــــة العامــــــة"

اخبــــــــار العقــــــــار
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وزيادة الطلب، مما ي�شري اإىل اأن حالة الرتقب احلالية، والتي �شببتها و�شائل 
االإعالم بح�شب الرئي�ص التنفيذي ل�شركة ت�شكني، غري مربرة.

احلكومة  قبل  من  �شيء  اأي  االآن  لغاية  ي�شدر  مل  اأنه  جورجي�ص  يقول 
البنك  ومن  منها  ي�شتوجب  الذي  االأمر  العقار،  قطاع  دعم  بخ�شو�ص 
املركزي العمل ب�شتى الو�شائل حلل امل�شكلة لهذا القطاع، الذي ي�شكل ح�شة 
موؤثرة من الناجت املحلي االإجمايل، ف�شال عن اأثر قطاع العقار يف ت�شغيل 
العديد من القطاعات االأخرى، والتي ترتبط فيه ارتباطا وثيقا، كال�شياحة 

وال�شناعة.

وي�شف م�شكلة ال�شيولة والت�شدد يف الت�شهيالت بـ "العائمة" بني البنوك 
من جهة، والبنك املركزي من جهة اأخرى، موؤكدا اأن ت�شريحات كل جهة 
ي�شري حلالة من عدم امل�شداقية، خ�شو�شا واأن كل طرف يلقي بالالئمة 

على الطرف االآخر.

ويبني اأن البنك املركزي يّدعي بوجود �شيولة، والبنوك تقول اأن تعليمات 
البنك املركزي حتدد حجم الت�شهيالت التي ي�شتطيعون متويل العقار بها.

ويدعو جورجي�ص البنوك اإىل منح �شركات العقار وال�شركات املتعلقة بها 
مهلة كافية لت�شديد القرو�ص ممنوحه مع فوائدها خالل العام احلايل، 
موؤكدا اأن هذه امل�شكلة هي عامة ل�شركات القطاع وتتطلب الوقوف بجدية 

حللها ومواجهة خطر االأزمة.

ويعترب اأن ترك م�شكلة قطاع العقار دون حل، اأو التاأخري يف خطة انقاذ 
�شي�شكل اأرباك لالقت�شاد االأردين، داعيا اإىل اتخاذ قرار فوري من قبل 

البنك املركزي والبنوك للحل.

وي�شري اإىل اأن هناك �شركات عقار م�شاهمة خا�شة ت�شتثمر يف القطاع، 
بل وتدعمه اأكرث بكثري من ال�شركات امل�شاهمة العامة �شمن نف�ص القطاع، 
ولها م�شاريع على اأر�ص الواقع بن�شبة اأكرث من ال�شركات امل�شاهمة العامة 
العقارية املوجودة، لذا يجب النظر اإىل هذه ال�شركات اخلا�شة الرافدة 

لالقت�شاد الوطني.

ويربز الرئي�ص التنفيذي ل�شركة ت�شكني لال�شتثمارات العقارية دور و�شائل 
اأن و�شائل االإعالم ال  اأو التخفيف من االأزمة، بالقول  االإعالم يف تعميق 

تطرح االأخبار االإيجابية عن هذا القطاع.
ويدعو االإعالم لطرح و�شائل توعية اأكرب، الإنهاء حالة الرتقب التي ي�شهدها 
اأن املطلوب من االإعالم االآن توعية املواطن باأنه لن يكون  ال�شوق، حيث 
هناك مزيد من االنخفا�ص يف اأ�شعار العقار، اأي عك�ص ما يوؤمن به املواطن، 
والذي بات يفكر كثريا قبل اتخاذ قرار ب�شراء �شكن، الإميانه اجلازم باأن 

االنخفا�ص املقبل يف االأ�شعار كبري.

ويتوقع اأن ت�شهم عودة املواطنني االأردنيني املغرتبني يف البدء با�شتثمارات 
على  �شي�شاعد  مما  التجارية،  واملحالت  لل�شكن  اللجوء  ومنها  متنوعة، 

حتريك عجلة القطاع العقاري �شواء ال�شكني اأو التجاري.

ويرى اأن الن�شف الثاين من العام احلايل �شي�شهد عودة املغرتبني، مما 
يرجح عودة الزخم للقطاع العقاري يف هذه الفرتة.

وعك�شها  الكلف  تراجع  بخ�شو�ص  املواطن  فكرة  اأن  جورجي�ص  ويبني 
اأ�شعار  انخفا�ص  املواطنون بني  العقار خاطئة، حيث يربط  اأ�شعار  على 
الن�شبة، لكن  بن�شب  العقار  انخفا�ص ثمن  بن�شبة 50% وحتمية  احلديد 
الواقع ي�شري على اأن احلديد ال ميثل اأكرث من 6-7% من اإجمايل التكلفة 

الأي م�شروع عقاري.

اأن هذا  اإال  الن�شف،  اإىل  اأ�شعار احلديد  انخفا�ص  ومع  اأنه  اإىل  وي�شري 
الو�شع تزامن مع ارتفاع اأجور االأيدي العاملة، وتكاليف املواد ال�شحية، 

وتكاليف الر�شوم وال�شرائب املرتتبة وتكاليف املعي�شة.

العام احلايل عما كانت  الكهربائيات يف  ارتفاع كلف  اإىل  اأي�شا  ويلفت 
وال�شرياميك  والرخام  البناء  اإىل حجر  اإ�شافة  ال�شابق،  العام  عليه يف 

وغريها من املواد االأ�شا�شية يف العقار.

ويوؤكد اأنه نتيجة املعطيات ال�شابقة، فاإن العديد من ال�شركات امل�شتثمرة 
يف قطاع العقار توقفت عن ا�شتكمال م�شاريعها، وخرجت من القطاع، 
االأمر  والتجارية،  ال�شكنية  الوحدات  من  املعرو�ص  تقليل  اإىل  قاد  مما 

الذي يرّجح ارتفاع اأ�شعار العقار.

ومنها  قائمة،  حالية  �شركات  هناك  فاإن  جورجي�ص،  يقول  املقابل،  ويف 
م�شاريعها  تنفيذ  يف  وت�شري  القطاع  هذه  تدعم  زالت  ال  ت�شكني  �شركة 

�شمن اخلطة املر�شومة لغاية االآن.

احتياجاتها،  وتلبية  الوطنية،  ال�شركات  هذه  بدعم  احلكومة  ويطالب 
م�شددا على اأن الدعم احلكومي يجب اأن ال يكون يف اجتاه �شركة بعينها 

يف القطاع.

ويدعو الرئي�ص التنفيذي ل�شركة ت�شكني لال�شتثمارات العقارية البنوك 
من  الن�شبة  هذه  تخفي�ص  اأن  معتربا  االإقرا�ص،  فائدة  ن�شبة  لتخفي�ص 
اأن العديد من العازمني على  اإعادة الن�شاط لقطاع العقار، حيث  �شاأنه 
�شراء العقار ال�شكني، عدلوا عن فكرة ال�شراء ب�شبب ارتفاع ن�شبة اأ�شعار 

الفائدة وعدم منح القرو�ص.

التناق�صـــات بيــــــن "املركــــــزي" و"البنــــــوك التجاريــــــة" 
تربــــــك عمــــــــل �صــــــركات العقـــــــار واملواطنيــــــن
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ال�شت
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)ليمتلـــــــ�ض(:قطــــع الأر�ض جاهــــــزة 
للت�شليــــم يف )و�شط املدينة جبل علي(

ال�شركة توؤكد اهتمامها بـ "ال�شتدامة" يف م�شروعها "�شنايا عمان

اأعلنت ليِمتِل�ص، �شركة التطوير العقاري ذات التوجه العاملي، اأنه اأ�شبح 
االآن باإمكان املطورين الذين ا�شتثمروا يف م�شروعها "و�شط املدينة جبل 

علي" ا�شتالم قطع االأر�ص اخلا�شة بهم وبدء العمل يف م�شاريعهم.

وقد مت جتهيز 250 قطعة اأر�ص لت�شليمها اإىل 112 مطورا ا�شرتوا اأرا�شي 
يف امل�شروع الذي تبلغ م�شاحته 200 هكتار، حيث اأعمال البنية التحتية 
جارية على قدم و�شاق و�شت�شتمر بينما يقوم املطورون باإن�شاء مبانيهم. 

وقال �شالح اأمني، مدير م�شروع "و�شط املدينة جبل علي": "توؤكد هذه 
دبي  وم�شتقبل  وامل�شروع  عمالئنا  جتاه  التزامنا  مدى  الهامة  املرحلة 
العمل بينما  ال�شروع يف  االآن قادرين على  اأ�شبح املطورون  عموما، لقد 
�شتكون  املباين  باأن  لن�شمن  التحتية  البنية  اأعمال  ت�شريع  على  نركز 

مت�شلة باخلدمات العامة عند اإكمالها."

جممعها  باإن�شاء  دبي،  فرع  "�شريو�ص"،  التطوير  �شركة  بداأت  وقد 
بو�شط  االأول  احلي  يف  اأبراج  ثالثة  من  املوؤلف  هايت�ص"  "�شيلي�شتيال 
املنطقة  ذات  ويف  نف�شها  ليِمتِل�ص  تقوم  بينما  علي،  جبل  املدينة 
تتاألف من  بتطوير"اجلالرييا" وهي عبارة عن جممع من ثمانية مبان 
ف�شيحة  اأرا�ص  على  وا�شتجمام  جتزئة  ومرافق  �شكنية  و�شقق  مكاتب 

مبناظر طبيعية مهند�شة.

 وتتاألف " اجلالرييا " من اأربعة اأبراج جتارية مت اإكمالها حديثا تتوفر 
فيها لالإيجار مكاتب من الفئة "اأ"، واأربعة اأبراج متعددة اال�شتعماالت 

ت�شم اأكرث من 600 �شقة �شتكون جاهزة للتاأجري بحلول نهاية 2009.

بني  ما  علي  جبل  املدينة  و�شط  م�شروع  "يجمع  اأمني:  �شالح  واأ�شاف 
اأ�شلوب العي�ص النوعي والعمل والرتفيه والت�شوق، يف مكان ي�شهل الو�شول 
اإليه من دبي وعلى بعد 45 دقيقة فقط من اأبو ظبي، و�شتتوفر فيه خدمة 
بامل�شروع،  اخلا�ص  للبيئة  ال�شديق  املوا�شالت  نظام  جانب  اإىل  املرتو 
النا�ص  بتمكني  ليِمتِل�ص  التزام  ويوؤكد  الطرق  ازدحام  من  يقلل  مما 
ولي�ص ال�شيارات فقط من التنقل بي�شر و�شهولة، كما �شتتوفر امل�شاحات 
اخلارجية الف�شيحة واملظللة التي ت�شكل عالمة مميزة يف كافة م�شاريع 

ليِمتِل�ص." 

اأن تظل على راأ�ص  اأن اال�شتدامة يجب  اأخرى، قالت ليِمتِل�ص،  من جهة 
االقت�شادي  الركود  مرحلة  اأثناء  العقاريني  املطورين  اأولويات  قائمة 
العاملي واإال وجدوا اأنف�شهم وقد تخلفوا عن الركب عندما تبداأ االأ�شواق 

بالتعايف.

ومييل النا�ص عادة عندما يتعلق االأمر بال�شراع من اأجل البقاء، الأنهم 
اإىل  الق�شري،  املدى  على  التحديات  مع  التعامل  على  وراثيا  مربجمون 

اإهمال اأمور تبدو لهم اأقل اأهمية مثل اال�شتدامة البيئية. 

لكن دوغال�ص كيلبو، املدير التنفيذي للت�شميم والتخطيط لدى ليِمتِل�ص، 
العاملي  املناخي  التغري  الآثار  حت�شبا  البيئي،  والتخطيط  الوعي  اأن  يرى 
ال�شعوبات  اأوقات  يف  حتى  حيويان  اأمران  هما  الطويل،  املدى  على 

االقت�شادية. 

البيئية  بالنواحي  االآن على وعي  الذين يظلون  "اإن  وقال بهذا ال�شدد: 
االقت�شاد  الأن  وذلك  عنها،  الغافلني  من  اأقوى  االأزمة  من  �شيخرجون 
الغالب-  قانونيا يف  �شيفر�ص  بل  �شري�شي-  النفط  بعد مرحلة  اجلديد 
مبداأ زيادة الكفاءة والفاعلية يف ا�شتعمال الطاقة وزيادة االعتماد على 
لي�ص  الزائد،  اال�شتهالك  ع�شر  انتهى  لقد  املتجددة.  الطاقة  م�شادر 
امل�شتقبل  مدى  على  اأي�شا  بل  احلالية  االقت�شادية  االأزمة  ظل  يف  فقط 

املنظور.

البيانات   وتعميم  وجمع  العامة  التوعية  برامج  اأن  كيلبو  واأ�شاف 
يعي�شون  الذين  النا�ص  اأن  من  للتحقق  اأ�شا�شية  تعترب  واالإح�شاءات 
ال�شخ�شي  دورهم  "خ�شراء" يفهمون  تطوير  م�شاريع   �شمن  ويعملون 
يوؤدي  قد  امل�شكلة  حجم  اإدراك  عدم  الأن  العاملي،  االحرتار  مكافحة  يف 

اإىل جتاهلها. 

البيئية  املعايري  ا�شتيفاء  الذي ي�شمم بهدف  املبنى  "اإن  وم�شى قائال: 
الدولية �شيكون اأقل فاعلية بكثري يف حال اأن �شاغليه، من اأفراد ومن�شاآت، 
يرتكون النوافذ مفتوحة وال يطفئون االأنوار ويهدرون املاء. باإمكان اأب�شط 
التدابري اإحداث فرق هائل على ال�شعيد اجلماعي لو اأن كل فرد يتبنى 

العادات ال�شحيحة."

واجلدير بالذكر اأن ليِمتِل�ص تعمل على اإن�شاء اأول مبنى يف االأردن يحظى 
مب�شادقة اجلمعيات الدولية املعنية بالبيئة و "البناء االأخ�شر"، وذلك 
من خالل م�شروعها "�شنايا عمان" الذي ي�شم برجني تواأم بارتفاع 200 
مرت، بينما �شيت�شمن م�شروعها "و�شط املدينة جبل علي"، اجلاري بناوؤه 
من  بدال  للبيئة  �شديقة  نقل  وو�شائل  املقطعي  املركزي  التربيد  حاليا، 

ال�شيارات، وذلك من بني مبادرات خ�شراء اأخرى.

اخبــــــــار العقــــــــار
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تعترب منطقة معان التنموية مبثابة واحة يف ال�شحراء االأردنية، بف�شل 
متكامل  منوذج  بوجود  واملقرونة  فيها،  تتوفر  التي  الكثرية  احلوافز 

لال�شتثمار، واملوقع اال�شرتاتيجي الذي تتمتع به املدينة، وتاريخها الغني.

ولتحقيق غايات اإن�شاء املنطقة، جاءت �شركة تطوير معان، بح�شب رئي�شها 
التنفيذي حممد الرتك، لتكون املطور الرئي�شي يف املنطقة بال�شراكة مع 
وجامعة  ال�شناعية،  املدن  وموؤ�ش�شة  والتطوير،  لالإعمار  اجلنوب  �شركة 

احل�شني بن طالل.

يف حديثه لـ "الن�شامى" يتناول الرتك واقع منطقة معان التنموية ومزاياها 
اال�شتثمارية، وحماورها املختلفة، التي ت�شمل الرو�شة ال�شناعية واملجتمع 
ال�شكني ومركز تطوير املهارات وواحة احلجاج، مو�شحا اأن املنطقة متكنت 

من جذب ا�شتثمارات بحجم 220 مليون دينار.

يقول الرتك اأن منطقة معان التنموية جاءت �شمن املناطق التنموية التي 
ن�ص قانون املناطق التنموية للعام 2008 على تاأ�شي�شها يف �شمال وجنوب 
حتقيق  بهدف  الربملان،  قبل  من  عليه  امل�شادقة  متت   والذي  اململكة 

ا�شتثمــــــــار مميـــــــــز

منطقة معان التنموية.. 
واحـــــة فــــي ال�صحــــراء

الرتك" 220 مليون دينار ال�صتثـمــــار فـي "معـــان التنموية" 
و20 األف فر�صة عمل يف 10 �صنوات
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وماأ�ش�شة  وال�شياح  امل�شتثمرين  االزدهار االقت�شادي واالجتماعي وجذب 
مناخ ا�شتثماري مالئم لالأعمال والرواد. 

وي�شري اإىل اأن �شركة تطوير معان و�شعت خمططا الإن�شاء اأربعة حماور( 
وواحة  املهارات  تطوير  ومركز  ال�شكني  واملجتمع  ال�شناعية  الرو�شة 
بهدف  مرّبعة،  كيلومرتات   9 يقارب  ما  م�شاحة  على  متتد  احلجاج)  
اال�شتفادة من ميزات هذه املنطقة الفريدة، ولتكون منطقة معان التنموية 
تلّبي  عينه  الوقت  ويف  ذاتي،  اكتفاء  وذات  ومتفاعلة،  متكاملة  منطقة 

احتياجات االأ�شواق املحلية واالقليمية.

ويقول اأن الرو�شة ال�شناعية حتتل موقعا ا�شرتاتيجيا على م�شاحة 7.5 كم 
مربع جنوب �شرق مدينة معان وعلى بعد 109 كم من ميناء العقبة، حيث 
ت�شم 750.000 مرت مربع منها جمهز ب�شكل تام بالبنية التحتية الكاملة. 
وي�شيف اأن الرو�شة ال�شناعية �شت�شت�شيف خمتلف ال�شناعات اخلفيفة 

واملتو�شطة والثقيلة، باالإ�شافة اإىل معامل االإنتاج وال�شناعات التحويلية 
التي تعتمد على املوارد الطبيعية املوجودة يف املنطقة.

املوؤهلة  الب�شرية  للكفاءات  بتوفر م�شادر غنية  تتمتع  الرو�شة  اأن  ويوؤكد 
وذلك لقربها من مركز تطوير املهارات وجامعة احل�شني بن طالل، ف�شال 
عن موقعها اال�شرتاتيجي الذي يقع على الطريق املوؤدي اإىل اململكة العربية 

ال�شعودية من جهة، وقربها من احلدود العراقية من جهة اأخرى.

ويتناول حمور "املجتمع ال�شكني" يف املنطقة، مو�شحا اأنه يقع على بعد 8 
كم �شمال مدينة معان مقابل جامعة احل�شني بن طالل وميتد على م�شاحة 

1 كم مربع. 
ويبني الرتك اأن املجتمع ال�شكني يوفر جميع املرافق واخلدمات الالزمة من 
فندق وم�شجد ومطاعم ومالعب وحماّلت جتارية ومدار�ص ومراكز �شّحية 
لتغدو املنطقة مكانًا مثاليًا للعي�ص، �شواًء من وجهة نظر �شّكانها اأو زوارها. 

الرو�صـــــة ال�صناعيـــــــة واملجتمـــــــع 
ال�صكني وواحة احلجاج ومركز تطويـــر 
املهـــــــارات حماورهــــــا الأربعـــــــة
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ويو�شح اأن هذا املجتمع �شياأوي ما يقارب 15.000 �شخ�ص و�شي�شتمل على 
فلل واأ�شباه فلل و�شقق متنوعة. ويتم العمل حاليا على ان�شاء وجتهيز �شكن 
للطالب بخدماته املرافقة، و�شيعمل ال�شكن على خدمة 3.000 طالب من 

جامعة احل�شني بن طالل املحاذية للمجتمع ال�شكني.

ويبني اأن مركز تطوير املهارات يقع داخل مدينة معان على م�شاحة 50.000 
مرت مربع وهو مهياأ ال�شتقبال 3.000 طالب. 

 - معان  تطوير  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  – بح�شب  املركز  و�شي�شتمل 
�شكنية خم�ش�شة  اإىل مرافق  باالإ�شافة  املهني،  التدريب  على خدمات 
يف  العاملة  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  تزويد  على  �شيعمل  كما  للطالب 
يرتكز  منهاج  وكفوؤة من خالل  موؤهلة  عاملة  بقوى  ال�شناعية  الرو�شة 
معان  من  ال�شباب  املواطنني  تزويد  عن  ف�شال  العملية،  املهارات  على 
واالأردنيني ب�شكل عام باالأدوات الالزمة للنجاح يف دخول اأ�شواق العمل 

ومواجهة حتدياتها. 

ويتابع موؤكدا اأنه وبف�شل �شراكته مع جامعة احل�شني بن طالل والتزامه 
باأف�شل املعايري العاملية، فاإن مركز تطوير املهارات �شيغدو مركزًا اإقليميًا 
التدريب  رائدة يف جمال  عاملية  موؤ�ش�شة  قبل  ادارته من  و�شتتم  للتميز 
املهني، وقد مت موؤخرا توقيع اتفاقية مع موؤ�ش�شة التدريب املهني الإعداد 
وتدريب �شائقي املركبات واحلافالت يف منطقة معان لي�شبحوا موؤهلني 

للقيادة املثالية.

ويبني واحة احلّجاج تقع جنوب الرو�شة ال�شناعية على الطريق املوؤدي 
للمملكة العربية ال�شعودية وعلى م�شاحة 200.000 مرت مربع. 

و�شتقّدم الواحة، وفقا للرتك، خدمات متنوعة للحجاج يف طريقهم اىل 
بيت اهلل احلرام وامل�شافرين برًاً الأداء منا�شك احلج اأو العمرة، والقادمني 
من �شرق اأوروبا وغرب اآ�شيا و�شمال اإفريقيا، ومن املتوقع ان ي�شل عددهم 

اىل مليون ون�شف �شخ�ص خالل االأعوام القادمة.

املخ�ش�شة  املرافق  من  العديد  كذلك  تت�شمن  احلجاج  واحة  اأن  ويوؤكد 
للحجاج ومنها: م�شجد كبري وفندق وخيم ومواقف لل�شيارات والبا�شات 
ومطاعم باالإ�شافة اإىل العديد من اخلدمات ال�شرورية االأخرى وامل�شممة 
واحة احلجاج  و�شتعزز  زوارها جتربة روحانية فريدة.  لتمنح  خ�شي�شًا 
�شورة معان كمعلم ديني و�شتعمل على �شمان حتقيق عوائد جمزية على 

اال�شتثمار على �شوء اأعداد احلجاج الكبرية الذي ميرون باملدينة. 

ويتوقع اأن يتم االنتهاء من جميع مراحل واحة احلجاج واملجتمع ال�شكني 
ومركز تطوير املهارات بحلول العام 2015، اأما الرو�شة ال�شناعية فمن 

املتوقع االنتهاء من جميع مراحلها بحلول العام 2025. 

ا�شتثمــــــــار مميـــــــــز
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وي�شري اإىل الدور التنموي لل�شركة، يف التوا�شل مع �شكان حمافظة معان، 
عرب تاأ�شي�شها مركز املعلومات والتوا�شل ملنطقة معان التنموية حيث يقع يف 
قلب مدينة معان داخل منتزه امللك عبداهلل الثاين، مقّدما �شورة دقيقة 
عن م�شروع منطقة معان التنموية وهو مبثابة نقطة التوا�شل ما بني �شركة 
املعلومات  بتوفري  املركز  يقوم  كما  معان  حمافظة  و�شكان  معان  تطوير 
واالأخبار وعر�ص ملا�شي وحا�شر وم�شتقبل معان وتفا�شيل فر�ص العمل 
واالإعالنات املتعلقة مب�شاريع منطقة معان التنموية، باالإ�شافة اإىل االإجابة 
التنموية  معان  منطقة  م�شروع  فوائد  وعن  املختلفة.  اال�شتف�شارات  عن 
على معان واالأردن، يقول الرتك اأن التوقعات ت�شري اإىل اأن ت�شل م�شاهمة 
املنطقة يف خلق 20.000 فر�ص عمل خالل الع�شر �شنوات القادمة، كما 

�شرتفع من امل�شتوى املعي�شي يف معان ب�شكل خا�ص واالأردن ب�شكل عام.

وي�شيف اأن منطقة معان التنموية �شتعزز تطوير �شناعات جديدة، مرتفعة 
النمو، وذات �شلة بالبناء، التي من �شاأنها اأن تلّبي الطلب املتزايد فى هذا 
القطاع، ويف منطقة العقبة، والدول املجاورة، وال�شرق االأو�شط على نطاق 
اأو�شع، حيث �شيوؤدي تطوير م�شروع منطقة معان التنموية كذلك اإىل فوائد 
للتعليم وحت�شني  عالية  معايري  فيها  واجتماعية خمتلفة، مبا  اقت�شادية 
جذري يف تاأمني الرعاية ال�شّحية. باالإ�شافة اإىل ذلك، �شي�شاعف امل�شروع 

احلركة التجارية يف املنطقة و�شيجعل من معان حمورًا �شناعيًا اإقليميًا.  
   

امل�شروع �شيعزز اأي�شا الهوية احلقيقية االإ�شالمّية ملدينة معان و�شي�شاهم 
يف تعزيز تراثها كمدينة تاريخية ذات ثقافة وتقاليد وقيم اأردنّية نبيلة. 

و�شي�شاعد امل�شروع كذلك على احلفاظ على معامل املدينة االأ�شيلة عرب 
معان  منطقة  ح�شارة  مع  متناغمة  ح�شارية  معمارية  بهند�شة  متتعه 
حتريك  يف  امل�شروع  ف�شي�شاهم  الوطني،  ال�شعيد  على  اأّما  و�شواحيها. 
العجلة االإقت�شادّية يف البالد عرب ت�شجيعه التجارة وال�شناعة وال�شياحة 

و�شتى امليادين االأخرى.
 

وي�شري اإىل �شركة تطوير معان و�شعت �شل�شلة من احلوافز التنظيمية واملالية 
واالدارية التي جتعل من منطقة معان التنموية وجهة م�شتحّبة للم�شتثمرين 
One-Stop-( واملطّورين مثل تفعيل مبداأ النافذة اال�شتثمارية الواحدة

وترخي�ص  ت�شجيل  من  االإدارية  العمليات  لت�شهيل  املنطقة  يف   )Shop
واأخذ املوافقات وتقدمي خمتلف اخلدمات االأخرى، االأمر الذي يوفر على 

امل�شتثمرين اخل�شوع الأي اجراءات ادراية طويلة ومتطّلبة.

االأجنبي  التملك  تتيح  اأي�شا فر�شة  توفر  التنظيمية  اأن احلوافز  ويو�شح 
بن�شبة 100% مع عدم فر�ص اأي قيود على جن�شية املالك اأو اأي متطلبات 
لكفالة حملية. كما ي�شتفيد امل�شتثمر من حتديد �شريبة الدخل على اإجمايل 

الدخل املتولد داخل االأردن بن�شبة 5% مقطوعة.

عدة  يف  اال�شتثمارات  من  العديد  با�شتقطاب  جنحت  ال�شركة  اأن  ويوؤكد 
جماالت وو�شل عدد امل�شتثمرين يف امل�شروع حتى االن 13 م�شتثمرا كما 

بلغت قيمة اال�شتثمارات حتى االن 220 مليون دينار.
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ال�شتثمار يف القطاع امل�شريف

البنـــك الأردنــــي الكويتــــي 
يحقــــق 46 مليــــون دينـــــار كاأربــــاح

وحقوق  ال�شريبة  بعد  الكويتي  االأردين  للبنك  ال�شافية  االأرباح  بلغت 
االقلية 46.4 مليون دينار العام املا�شي، بن�شبة منو قدرها 4.6 يف املائة 

مقارنة باأرباح العام 2007.

وبلغ اإجمايل دخل البنك 116.7 مليون دينار، فيما زاد جمموع حقوق 
امللكية ملجموعة البنك لتبلغ 250.16 مليون دينار منها 239.4 مليون 

دينار متثل جمموع حقوق امللكية مل�شاهمي البنك.

الهيئة  اجتماع  الكباريتي خالل  االإدارة عبدالكرمي  رئي�ص جمل�ص  وقال 
الروا�شدة  �شرب  ال�شركات  عام  مراقب  بح�شور  للبنك  العادي  العامة 
ان كافة موؤ�شرات االأداء ومعايري الكفاءة والت�شغيل وب�شكل خا�ص ن�شبة 
قد حافظت  املوجودات  ومتو�شط  امل�شاهمني  كل من حقوق  العائد على 

على م�شتوياتها املرتفعة. 

واأ�شاف اأن ن�شاطات البنك واأعماله توا�شلت خالل عام 2008 مدعومة 
 75 من  البنك  راأ�شمال  برفع  تعززت  والتي  القوية،  املال  راأ�ص  بقاعدة 

مليون دينار اإىل 100 مليون دينار خالل الربع االأول من نف�ص العام.

وبني اأن موؤ�شر كفاية راأ�ص املال �شجل 14.99 يف املائة مقابل 14.97 يف 
املائة يف العام 2007، علما باأنه مت اخذ املخاطر الت�شغيلية عند احت�شاب 

هذا املوؤ�شر للعام املا�شي وفقا ملتطلبات بازل 2.

واأعلن عن قرار جمل�ص االدارة توزيع ارباح نقدية على امل�شاهمني بن�شبة 
10 يف املائة من راأ�ص املال اي ما يعادل ع�شرة ماليني دينار، وتدوير باقي 
االرباح كموؤونة احتياطية للمحافظة على قوة قاعدة راأ�شمال البنك ورفع 

قدراته التمويلية ودعم متطلبات ن�شاطه ومنوه خالل العام احلايل.

الكباريتي: قاعدة 
راأ�ض املال القوية 
دعمت ن�شاطات 
البنك يف 2008
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وا�شاف الكباريتي ان قطاع البنوك االأردنية هو مراآة حقيقية لالقت�شاد 
واجراءات  والنقدية  املالية  ال�شيا�شات  بف�شل  ا�شتطاع  وقد  الوطني، 
اأ�شاب االقت�شاد العاملي برمته  التحوط ان ي�شمد امام الزلزال الذي 
وادى اإىل انهيار كربيات ال�شركات وامل�شارف العاملية التي يزيد عمرها 
امل�شوؤولية واتخاذ  اإىل ان ذلك ال يعفينا من  ال�شنني، م�شريا  عن مئات 

املزيد من االجراءات االحرتازية للعام احلايل.

ولفت اإىل ان م�شوؤوليات القطاع امل�شريف االأردين باتت م�شاعفة خا�شة 
وودائعهم  املواطنني  مدخرات  على  باحلفاظ  احلكومة  تعهدت  ان  بعد 
لدى  والطماأنينة  اال�شتقرار  من  حالة  اإىل  ادى  الذي  ذاته  االمر  وهو 

املودعني.

وا�شار رئي�ص جمل�ص االدارة اإىل انه لغاية هذه اللحظة مل يتاأثر اقت�شادنا 
الوطني مبا�شرة بتداعيات االزمة االقت�شادية العاملية، اال اننا على يقني 
التام  اال�شتعداد  من  بد  ال  وبالتايل  االخر،  بعد  يوما  تتعمق  انها  تام 
ملواجهة كافة االحتماالت، موؤكدا ان الهروب من خماطر الت�شخم دفعنا 
اإىل م�شاكل اعمق واكرب تتمثل يف الك�شاد والتباطوؤ يف االقت�شاد العاملي 
الذي حتما بداأ يلقي بظالله على اقت�شاديات دول العامل ونحن جزء من 

هذا العامل.

وقال الكباريتي ان االجراءات املتخذه حمليا للحماية والتحوط ناجحة 
وكافية على املدى الق�شري واملتو�شط، خ�شو�شا اذا ما اخذنا باالعتبار 
حقيقة ان االقت�شاديات يف الدول النامية اقل عر�شة لتداعيات االزمة 
املالية العاملية عنها يف الدول الكربى ب�شبب توا�شع اقت�شادياتها وحجم 
واالدوات  املالية  االنظمة  عن  وابتعادها  العاملي  باالقت�شاد  تاأثرها 
العاملي  االقت�شاد  فيه  ي�شجل  الذي  الوقت  ففي  املعقدة،  اال�شتثمارية 
االأردين  االقت�شاد  يحقق   2008 عام  املائة  يف   3.7 بحدود  منو  معدل 

ن�شبة منو 6 يف املائة.

وا�شار الكباريتي ان البنك وا�شل اعماله منذ بداية العام املا�شي يف ظل 
ما كنا نتوقعه من �شعوبات وحتديات، وال بد من اال�شارة يف هذا املقام 
وفق  العمل  واجراءات  ب�شيا�شات  البدء  عام  كان   2008 العام  ان  اإىل 
غ�شيل  ومكافحة  الثانية  بازل  ومقررات  املوؤ�ش�شية  احلاكمية  متطلبات 
االموال وتعليمات ال�شبط والرقابة الداخلية بعد ان مت ا�شتكمال البنى 

التحتية باأبعادها الفنية واالدارية والب�شرية الالزمة.

وبني اأنه مت حتقيق نتائج مالية جيدة، حيث ارتفع حجم ميزانية البنك 
يف نهاية 2008 اإىل حوايل 2.062 مليار دينار، وبنمو قدره 2.3% عن 
نهاية العام ال�شابق، فيما حققت حمفظة الت�شهيالت االئتمانية بال�شايف 
منوا بن�شبة 9.6% عن عام 2007، وبلغت حوايل 1.237 مليار دينار، يف 
اأر�شدة ودائع العمالء والتاأمينات النقدية وبلغت 1.309  حني ارتفعت 
النمو  حتقيق  يف  البنك  جناح  يوؤكد  مما  العام،  نهاية  يف  دينار  مليار 

املتوازن بني املوجودات واملطلوبات.

قال   ،2008 عام  يف  الكويتي  االأردين  للبنك  االئتماين  الن�شاط  وعن 
اأ�شا�شيني،  بتوجهني  االلتزام  على  حري�شا  كان  البنك  اأن  الكباريتي 
اأولهما اعتماد املعايري املحلية والدولية اخلا�شة بدرا�شة وتقييم طلبات 
دعم  موا�شلة  وثانيهما  جدد،  عمالء  من  القرو�ص  على  احل�شول 
وم�شاندة عمالئه الدائمني من خمتلف الن�شاطات االقت�شادية وامل�شاريع 
عجلة  حتريك  يف  للم�شاهمة  املنتجة  واخلدماتية  والتجارية  ال�شناعية 

االقت�شادية والتنمية.

وانتخبت الهيئة العامة للبنك جمل�ص اإدارة جديدًا مكّونًا من عبد الكرمي 
الكبارتي، وحممد اأبو غزالة، وفاروق العارف، واأع�شاء ميثلون ال�شركة 
االجتماعي،  لل�شمان  العامة  واملوؤ�ش�شة  لالإ�شتثمارات،  االإ�شرتاتيجية 
وبنك برقان الكويتي، وبنك اخلليج املتحد - البحرين، و�شركة م�شاريع 

الكويت القاب�شة - الكويت، و�شركة الفتوح القاب�شة - الكويت.

239 مليون دينار حقوق م�شاهمي البنك 
و2 مليار دينار حجم امليزانية
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142 مليون دينار اأرباح بنك الإ�صكان 
للتجارة والتمويل يف 2008

د.مارتو: دللت ايجابية على قّوة اأداء البنك بعد ارتفاع املوجودات وزيادة حمفظة الت�شهيالت

الدكتور  والتمويل  للتجارة  االإ�شكان  بنك  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  قال 
االأداء  موا�شلة  من  نت  متكَّ االإ�شكان  بنك  جمموعة  اأّن  مارتو  مي�شيل 
خالِل  من  تت�شح  االأداء  قوة  اأن  واأ�شاف   .2008 العام  خالل  اجلّيد 
حتقيِق اأرباح �شافية قبل ال�شريبة بلغت 142 مليونا، كما بلغت االأرباح 

بعد ال�شريبة 101.3.

ب�شبب   2008 عام  عن  االأرباح  يف  االنخفا�ص  مارتو  الدكتور  وعزا 

العاملية حيث  املالية  االأزمة  ب�شبب  ا�شتثنائية   �شات   ا�شتدراك خُم�شّ
الم�شت اآثارها بع�ص جوانب اال�شتثمارات لدى البنك، معربا عن اأمله 
االأ�شواق  اأن عادت  �شات يف حال  املُخ�شّ ا�شتعادة مبالغ كبرية من  يف 

الطبيعية. اإىل حالتها 

اأداء  قّوة  على  االإيجابية  الدالالت  من  اأن  مارتو  الدكتور  واأو�شح 
نهاية  عن  باملئة   8 بن�شبة  املوجودات  جمموع  ارتفاع  البنك  جمموعة 

ال�شتثمار يف القطاع امل�شريف
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توزيـــــــــــع 63 مليـــــون دينـــــار اأرباحـــــا علــــى امل�شاهميـــــن

العام ال�شابق و�شواًل اإىل 5.4 مليار دينار وارتفاع حمفظة الت�شهيالت 
مليار   2.3 اإىل  لت�شل  باملئة   21 بن�شبة  بال�شايّف  املُبا�شرة  االئتمانية 
حقوق  جمموع  بلغ  حيث  القوّية  الراأ�شمالية  القاعدة  وتر�شيخ  دينار، 

املُلكية 911 مليون دينار. 
رات املالءة املالّية لدى جمموعة البنك، حيث بلغت ن�شبة  وتنامت موؤ�شِّ
نوعية  وحت�ّشنت  املا�شي،  العام  نهاية  يف  باملئة   23 املال  راأ�ص  كفاية 
من  العاملة  غري  القرو�ص  ن�شبة  وتراجعت  للدخل  ة  املدرَّ املوجودات 

3.2 باملئة يف عام 2007 اإىل 2.2 باملئة يف عام 2008.

من  باملئة   15.3 املوجودات  اإجمايّل  مبوؤ�شر  البنك  ُح�شة  بلغت  كما 
الُعمالء،  ودائع  اإجمايل  من  باملئة  و16.4  املحلّي،  امل�شريّف  ال�شوق 
و13.5 باملئة من اإجمايّل الت�شهيالت االئتمانّية املُبا�شرة، ومن اجلدير 
ذكره اأّن البنك ي�شتحوذ على احُل�شة االأكرب من اإجمايّل ودائع التوفري 

يف اململكة.

ِع والتواجد اخلارجّي واإجنازاته، فقد حّقق امل�شرف  التو�شُّ ويف جمال 
نتائج   2008 املا�شي  العام  خالل  �شورية  يف  والتمويل  للتجارة  الدويّل 

مالّية جيدة زادت على نتائج عام 2007 بن�شبة )47 باملئة(.

مالّية  نتائج  اجلزائر  يف  والتمويل  للتجارة  االإ�شكان  بنك  حّقق  كذلك 
ال�شابقة. بال�شنوات  قيا�شًا  جّيدة، 

نتائجها  والبحرين فقد جاَءت  فل�شطني  البنك اخلارجية يف  اأما فروع 
اأف�شل من العام املا�شّي، كما وا�شلت مكاتب التمثيِل يف ُكّل من بغداد، 
خدمات  بت�شويق  اأدائها  ُم�شتوى  حت�شني  ليبيا،  وطرابل�ص/  ظبّي،  واأبو 

البنك وتعزيِز �ُشمعته ومكانته يف اأماكن تواجدها.

وجتدر االإ�شارة يف هذا املجال اأن ال�شركة املتخ�ش�شة للتاأجري التمويلي 
قامت  راأ�شمالها،  من  باملئة   100 ن�شبته  ما  البنك  ملكية  تبلغ  والتي 
التمويلي لالآليات واملعدات  التاأجري  اأعمال  اأن�شطة يف جمال  مبجموعة 

العقارات  بتاأجري  القيام  اإىل  اأنواعها، ا�شافة  واالأجهزة على اختالف 
امليزانية  بحدود  اأرباحا  ال�شركة  حققت  وقد  وال�شيارات،  واالأرا�شي 

التقديرية وتزيد على اأرباح ال�شنة ال�شابقة بن�شبة 12 باملئة.

ال�شراكة  باأهمية  البنك  من  واإميانًا  االإجتماعية  امل�شوؤولية  جمال  ويف 
به  نعتزُّ  وطنيًا  هدفًا  البنك  تبنى  فقد  املحلّي،  املُجتمع  مع  الفاعلة 
ون�شعى دومًا اإىل حتقيقِه وهو خدمة جُمتمعنا العزيز، وفاًء مُبتطلباِت 
ذلك  يف  وي�شندنا  االجتماعية،  مب�شوؤولياتنا  وعماًل  املوؤ�ّش�شية  الوطنية 
وتنميِة  تطويِر  يف  باملُ�شاهمِة  االقت�شادية  املوؤ�ش�شات  بدور  اإميانًا 

التي تعي�ص فيها. املُجتمعات املحلية 

وكانت الهيئة العامة العادية مل�شاهمي بنك االإ�شكان للتجارة والتمويل 
وافقت على توزيع 25 باملئة من راأ�شمال البنك ارباحا على امل�شاهمني 

تعادل 63 مليون دينار.

مبا  اأ�شهم  حملة  ح�شره  والذي  اجتماعها  يف  الهيئة  وافقت  كما 
جمموعه 241 مليون �شهم بن�شبة 96 باملئة من اأ�شهم راأ�شمال البنك، 
واخلطة   ،2008 املا�شي  للعام  املالية  والبيانات  االإدارة  جمل�ص  تقرير 

امل�شتقبلية للعام احلايل 2009.

الدكتور  من  مكون  بالتزكية  جديد  اإدارة  جمل�ص  كذلك  وانتخبت 
مي�شيل مارتو وبنك قطر الوطني اأربعة اأع�شاء وال�شيخ علي بن جا�شم 
اآل ثاين، واملجموعة اال�شتثمارية العقارية الكويتية ع�شوان وامل�شرف 
العربي الليبي اخلارجي ع�شوان واملوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي 

ع�شوان ووزارة املالية/ �شلطنة ُعمان.

وقد عقد جمل�ص االدارة املنتخب جل�شة، انتخب خاللها الدكتور مارتو 
لرئي�ص  نائبًا  ثاين  اآل  جا�شم  بن  علي  وال�شيخ  االدارة  ملجل�ص  رئي�شًا 

املجل�ص.
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البنـــك التجــــاري الأردنـــــي 
يحقق نتائج جيدة رغم التحديات

حديـــــــد:  افتتـــــــــاح فـــــــروع جديـــــــدة يف الأردن 
وفل�شطيـــــــن �شمــــــــن اخلطــــــــة امل�شتقبليــــــــة

رغم التحديات املحلية والدولية التي فر�شت نف�شها خالل ال�شنة املا�شية اإال اأن البنك التجاري االأردين متكن من حتقيق نتائج جيدة على م�شتوى 
�شايف االرباح وعالية على م�شتوى �شايف الدخل الت�شغيلي.

فاأرباح  البنك – بح�شب مديره العام جواد حديد - جاءت حم�شلة لاللتزام با�شرتاتيجية وروؤية وا�شحة الإدارة املوجودات واملطلوبات بكفاءة �شمن 
ظروف ال�شوق مع التحوط ملخاطر مرحلة التباطوؤ االقت�شادي.

وحقق البنك التجاري االأردين منوا يف ايرادات العمليات امل�شرفية اال�شا�شية بن�شبة و�شلت اىل 19% حيث بلغ �شايف ايرادات الفوائد والعموالت 
27.4 مليون دينار مقارنة مع 23.1 مليون دينار يف العام ال�شابق، وذلك بالرتكيز على التوظيفات اال�شا�شية الت�شغيلية وتنميتها مع حتقيق توازن 

يف بنود امليزانية مبا يكفل ال�شيولة الكافية واالمان امل�شريف. 

ال�شتثمار يف القطاع امل�شريف
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وعلى �شعيد االرباح قبل ال�شريبة فقد بلغت 11.5 مليون دينار مقارنة 
مع 13.1 مليون دينار يف نهاية 2007 وبن�شبة تراجع بلغت %12.

وعزا حديد هذا الرتاجع اىل �شيا�شة التحوط التي ا�شتخدمها البنك يف 
اظهار  البنك على  ادارة  وافقت  باال�شهم حيث  اال�شتثمار  تقييم  جمال 
اي تراجع يفوق 30% من ا�شعار �شراء اال�شهم يف حمفظة االوراق املالية 
املتوفرة للبيع من خالل ح�شاب االرباح واخل�شائر بدال من اظهارها يف 
املالية  االوراق  هيئة  تعليمات  ان  رغم  فقط  امل�شاهمني  حقوق  ح�شاب 
حقوق  ح�شاب  يف  اال�شهم  هذه  هبوط  من  االكرب  اجلزء  بابقاء  ت�شمح 

امل�شاهمني من دون ان يوؤثر على بيانات االرباح واخل�شائر. 

قبل  التوايل من  الثاين على  للعام   +BB ت�شنيف  البنك على  وحافظ 
احلا�شل  اال�شواق  تقلب  رغم  اأنتلجن�ص  كابيتال  الدولية  التقييم  �شركة 
والتحديات االقت�شادية وذلك اعتمادا على انتهاج البنك �شيا�شة ائتمان 
ح�شيفة ترتكز على الكفاءة العالية بادارة املوجودات واملطلوبات االآخذة 
باالعتبار املواءمة بني املخاطر والعوائد مما ادى اىل انخفا�ص الر�شيد 
الفوائد  مت�شمنة  العاملة  غري  االئتمانية  للت�شهيالت  تاريخيا  املرتاكم 
املعلقة لت�شكل ما ن�شبته 10% من ر�شيد الت�شهيالت االئتمانية املبا�شرة 
يف نهاية �شنة 2008 مقابل ما ن�شبته 11% يف نهاية �شنة 2007 علما باأن 
هذه الديون مغطاة بالكامل مبخ�ش�شات و�شمانات عينية للجزء غري 

املغطى مبخ�ش�شات. 

موجودات  جمموع  بلوغ   2008 ل�شنة  املالية  البنك  موؤ�شرات  اهم  ومن 
ن�شبتها 14% مقارنة مع ما و�شلت  البنك )628( مليون دينار وبزيادة 

النقدية  والتاأمينات  العمالء  ودائع  تنامت  كما   ،2007 نهاية  يف  اليه 
لت�شل  �شنة 2007  نهاية  دينار كما يف  مليون  بها من )396(  املرتبطة 
و�شلت  وبن�شبة منو   2008 �شنة  نهاية  كما يف  دينار  مليون   )488( اىل 

اىل %23. 

ومبا  دينار  مليون   73 مببلغ  االئتمانية  املحفظة  �شايف  ر�شيد  وارتفع 
 2008 �شنة  نهاية  يف  كما  دينار  مليون   )368( اىل  لي�شل   %25 ن�شبته 
مقابل )295( مليون دينار كما يف نهاية �شنة .2007 وعزز البنك حقوق 
امللكية بزيادة قدرها 8% يف �شنة 2008 من خالل توزيع ا�شهم جمانية 
للم�شاهمني، وحقق البنك عائدا على متو�شط املوجودات قدره %1.59 
ويف حالة مت ا�شتبعاد خ�شائر اال�شهم ت�شبح هذه الن�شبة 2.21% وتعترب 
هذه الن�شبة من اعلى الن�شب يف القطاع امل�شريف االردين ح�شب تقرير 
للم�شاريف،  املالية  املراكز  لتقييم  الدولية  اإنتلجن�ص  كابيتال  موؤ�ش�شة 
امللكية 11.06% ويف حالة مت  متو�شط حقوق  ال�شايف على  العائد  وبلغ 

ا�شتبعاد خ�شائر اال�شهم ت�شبح هذه الن�شبة %15.3.

ويتطلع البنك – بح�شب مديره العام – اإىل احلفاظ على م�شتويات الربح 
واملطلوبات،  املوجودات  تنمية  مع  امل�شريف  االأمان  موؤ�شرات  و�شالمة 
باخلدمة  املتعلقة  وخا�شة  التكنولوجية  القدرات  بتطوير  واال�شتمرار 
لعمالئه،  يقدمها  التي  واملنتجات  اخلدمات  تنويع  مع  االإلكرتونية، 
االأ�شول،  نوعية  العمل، وحت�شني  اإجراءات  وتطوير  بتحدث  واال�شتمرار 
وتو�شيع ح�شور البنك با�شتك�شاف فر�ص جديدة للنمو والتو�شع من خالل 

افتتاح فروع جديدة يف االأردن وفل�شطني.

11.5 مليون دينار الأرباح قبل ال�شريبة واإيرادات 
العمليات امل�شرفية تزيد 19% يف 2008
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املناطـــــق التنمــويــة.. 
تو�صيـــــع مكا�صــــب التنميــــة

الكيــالنـــي: خدمــــة املـكـــان الواحــــــد يف
امل�صتثمرين وجهد  وقت  "التنموية" تخت�صـر 

تلعب املناطق التنموية دورا رئي�شيا يف تعزيز قدرة االقت�شاد االأردين، 
وامل�شاهمة يف دفع م�شرية التنمية وتوزيع مكا�شبها على خمتلف مناطق 
القانون،  مبوجب  ت�شكلت  التي  التنموية،  املناطق  هيئة  وتعكف  اململكة. 
اأنظمة  اإعداد  على  االأردن،  يف  التنموية  املناطق  عمل  على  لالإ�شراف 
وتعليمات تكمل عمل املنظومة الت�شريعية لهذه الهيئة يف االأردن، على ما 

اأفاد رئي�ص الهيئة �شالح الكيالين.

يف  التنموية  املناطق  "الن�شامى" دور  مع  حوار  – يف  الكيالين  وتناول 
واالإجنازات  للم�شتثمرين،  تقدمها  التي  واخلدمات  الوطني،  االقت�شاد 

على م�شتوى الت�شريعات، واأن�شطة الهيئة الت�شويقية.
وفيما يلي ن�ص احلوار:

الن�شامى:  ما هو الدور الذي تلعبه هيئة املناطق التنموية يف 
رفد الإقت�شاد الوطني ؟
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الكيالين: يتمثل الدور اال�شا�شي لهيئة املناطق التنموية يف تعزيز القدرة 
املبا�شرة،  االأجنبية  باال�شتثمارات  رفدها  عرب  للمملكة  االقت�شادية 
من  ذلك  ويتم  وامل�شتدامة،  ال�شاملة  التنمية  م�شرية  دفع  يف  وامل�شاهمة 
اململكة،  ومناطق  حمافظات  خمتلف  يف  تنموية  مناطق  اإطالق  خالل 
على  والبناء  االأجنبية،  اأو  املحلية  �شواًء  اإليها  اال�شتثمارات  وا�شتقطاب 
تنموية  بوؤر  خلق  يتم  بحيث  منطقة  لكل  والتفا�شلية  التناف�شية  امليزات 
لالأن�شطة االإقت�شادية واالإجتماعية والعلمية، االأمر الذي ينعك�ص بدوره 
الظروف  وحت�شني  والبطالة،  الفقر  ومكافحة  العمل،  فر�ص  خلق  على 
العدالة  حتقيق  اإىل  يهدف  متكامل  وب�شكل  للمواطنني،  املعي�شية 

االإجتماعية عرب  توزيع مكت�شبات التنمية على كافة مناطق وحمافظات 
اململكة.

وي�شاهم قانون املناطق التنموية رقم )2( للعام 2008، والذي اأن�شاءت 
مبوجبه هيئة املناطق التنموية يف تعزيز اال�شتثمارات والبئية اال�شتثمارية 
اأن�شطة  ا�شتيعاب  القانون  يف  الت�شريعية  املرونة  توفر  حيث  اململكة،  يف 
التطوير  زمام  اأخذ  من  اخلا�ص  القطاع  ومتكني  خمتلفة  اقت�شادية 
�شمن بيئة جاذبة وحمكومة من ناحية التنظيم، والتاأهيل، واملتطلبات، 

ومعايري االأداء.

العمل جاٍر على اإعداد اأنظمة وتعليمات تكمل املنظومة الت�صريعية
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الن�شامى:  ما هي اخلدمات واملزايا التي تقدمها هيئة املناطق 
املبا�شرة  الأجنبية  الإ�شتثمارات  ا�شتقطاب  بهدف  التنموية 

والإ�شتثمارات املحلية ؟

هدفها  متكاملة  خدمة  بتقدمي  التنموية  املناطق  هيئة  تقوم  الكيالين: 
املناطق  والقطاع اخلا�ص يف  امل�شتثمرين  على  واجلهد  الوقت  اخت�شار 
اجناز  على  تعمل  بحيث  الواحد"،  املكان  "خدمة  خالل  من  التنموية 
االإ�شتثمار ب�شرعة  االإجراءات واملعامالت احلكومية ،وت�شهيل متطلبات 
وكفاءة يف مكان واحد. ومن اأبرز اخلدمات التي توفرها الهيئة بـ"خدمة 
لعملها،  الرتاخي�ص  وا�شدار  ال�شركات  ت�شجيل  هي:  الواحد"  املكان 
العمل  وت�شاريح  واالإقامة  التاأ�شريات  تت�شمن  والتي  العمل  وتراخي�ص 
واجلمارك،  وال�شرائب  الر�شوم  وحت�شيل  ال�شلة،  ذات  واالإجراءات 
باالإ�شافة اىل االإجراءات واملعامالت اليومية. كما توفر الهيئة املعلومات 
املتعلقة بالفر�ص االإ�شتثمارية يف املناطق التنموية يف االأردن ،باالإ�شافة 

اىل ت�شهيل جميع امل�شائل واالإجراءات املرتبطة باالإ�شتثمار.

باالإ�شافة اإىل ذلك، ومبوجب القانون، هناك متكني للقطاع اخلا�ص من 
خالل اإبراز دوره يف التنمية والتطوير، ومن التعريف باملطور الرئي�شي 
ابرام  من  الهيئة  ومتكني  و�شالحياته  واجباته  تاأهيله،  �شروط  وتنظيم 

اتفاقيات معه حتت مظلة موافقة جمل�ص الوزراء. 

للم�شتثمرين،  واعفاءات  حوافز  التنموية  املناطق  قانون  يقدم  كما 
االن�شطة االقت�شادية،  بن�شبة 5% على جميع  الدخل  كاإعفاءات �شريبة 
هو  كما  ال�شرائب  من  واخلدمات  ال�شلع  من  ال�شادرات  ارباح  واعفاء 
�شفر  بن�شبة  املبيعات  �شريبة  من  واإعفاءات  اململكة،  باقي  يف  احلال 
و�شريبة  وخدمات،  �شلع  من  امل�شجلة  املوؤ�ش�شات  م�شرتيات  جميع  على 
بن�شبة 7% على اخلدمات يف و�شع اال�شتهالك، باالإ�شافة اإىل اعفاء كافة 

م�شرتيات املوؤ�ش�شات امل�شجلة من كافة الر�شوم اجلمركية.

والقوانني  الت�شريعات  باأهم  تزودونا  اأن  لكم  هل  الن�شامى: 
؟ التنموية  للمناطق  الهيئة  تقدمها  التي   والأنظمة 

 ،2008 ل�شنة   )2( رقم  التنموية  املناطق  قانون  اأقر  ان  منذ  الكيالين: 
مت ا�شدار جمموعة من االأنظمة والتعليمات اخلا�شة باملناطق التنموية 
منها نظام اإن�شاء املناطق التنموية، ونظام ت�شجيل املوؤ�ش�شات يف املناطق 
يف  االإقت�شادية  واالأن�شطة  االإ�شتثمارية  البيئة  تنظيم  ونظام  التنموية، 
املناطق التنموية، والنظام املايل، باالإ�شافة اإىل جمموعة من التعليمات 

املرتبطة بتلك االأنظمة. 

كما تعكف الهيئة حاليًا على اإ�شتكمال االإطار الت�شريعي من خالل اإقرار 
وال�شريبة،  اجلمركية،  واالإجراءات  كالرتاخي�ص،  املتبقية  االأنظمة 

واال�شتدامة البيئية، والتي من املنتظر اأن ت�شدر يف الفرتات القادمة.

الن�شامى : هل تلعب امل�شاركة من قبلكم يف املعار�ض الإ�شتثمارية 
والعقارية الدور الرئي�شي يف جذب ا�شتثماراتكم؟

اال�شتثمارية  املعار�ص  خمتلف  يف  للم�شاركة  الهيئة  تتوجه  الكيالين: 
والعقارية لعدة اأ�شباب، اأبرزها اأن هذه املوؤمترات واملعار�ص وامللتقيات 
خالله  من  ميكن  متعددة،  و�شرائح  وا�شعة  لقادة  ي�شل  منربًا  متثل 
تقدمها،  التي  واخلدمات  واحلوافز  التنموية  املناطق  مبفهوم  التعريف 
به  يحتذى  كاأمنوذج  االأردن  يتخذه  الذي  النهج  على  ال�شوء  واإلقاء 
ناجحًا  مثااًل  لنقدم  امل�شتدامة،  التنمية  وحتقيق  والتطوير  التنمية  نحو 
بالهيئة  املمثل  والتنظيمي  الت�شريعي  االإطار  بني  متزج  التي  لل�شراكة 
وبني املطورين وامل�شتثمرين، الذي يتكامل معًا نحو تقدمي خطط تنموية 

�شاملة ومتكاملة تعود بالفائدة على اململكة.

كما تقدم م�شاركتنا واملطورين الرئي�شيني فر�شة ثمينة لاللتقاء بامل�شتثمرين 
واملطورين وتعريفهم بالفر�ص اال�شتثمارية املتاحة يف خمتلف القطاعات 
وبالتايل ا�شتقطاب اال�شتثمارات اإىل املناطق التنموية، باالإ�شافة اإىل اأن 
للخرباء  ملتقًى  متثل  كونها  وتغنيها  جتربتنا  من  ترثي  امل�شاركات  هذه 
حيث  العامل،  اأنحاء  خمتلف  يف  وامل�شتثمرين  واملحللني  واالقت�شاديني 
يتم خاللها بحث واقت�شاديات ال�شوق والتجارب اال�شتثمارية، واالأو�شاع 

واالأ�شواق االقت�شادية يف املنطقة والعامل.
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بقلــم: ح�شيـن ن�شـوان

واأحداثها  االجتماعية،  وحتوالتها  الثقافية  �شماتها  زمنية  مرحلة  لكل 
نازلة،  وقواها ال�شاعدة والهابطة، ومقابل كل موؤ�شر �شاعد ثمة ذراع 
�شكلها  الطبيعية  الت�شاري�ص  من  ت�شتعري  التي  والظواهر  االأ�شياء  هي 

ومنعرجاتها.

يف االأحداث التي ت�شيب املجتمعات، تتبدل احلاجات واالأولويات، وتتحول 
القيم واملعايري، ومن املوؤكد اأن كثريًا من ال�شلع التي حتتل �شّلم االأولوية 
واالأبواب اخللفية،  الدرجات  اإىل  اأن ترتاجع  الرفاه، ميكن  مناخات  يف 
لي�ص هذا ح�ْشب، اإمنا تختلف هذه الرتاجعات يف ال�شنف الواحد، ففي 
الكوارث تزداد احلاجة اإىل املواد االأ�شا�شية، ومنها الطعام وال�شراب، اإال 
التمييز  اأن احلاجة اإىل مذهب الرفاه يف الطعام مت�شي بعيدة، وميكن 
اإىل  واحلاجة  اخلبز،  اإىل  احلاجة  بني  واالأزمات  االأحداث  يف  بب�شاطة 

االأحوال. تلك  مثل  يف  الب�شكويت  "الهمربغر" اأو 

ال�شاهد يف االأمر اأن االأحداث ال تغري املزاج العام ح�ْشب، بل تلقي بظاللها 
على اأمناط ال�شوق، وحتول اأولويات االهتمام وتعيد ترتيب احلاجات.

هذه احلركية لفتت دار�شي قوانني ال�شوق الذين عّطلوا التحوالت، وغرّيوا 
يقع يف منطقة  اأن هذا االحتيال ال  "احتيالية"، غري  بكيفية  اجتاهاتها 
واالجتماعية،  النف�شية  خ�شو�شًا  العلوم،  من  يفيد  بل  القيم،  اخرتاق 

لتغيري احلاجات واالأولويات، وترويج ال�شلعة وم�شاعفة الربح.

احلروب  يف  االأولويات  �شّلم  حتتل  اأن  لها  تي�ّشَر  التي  الظواهر  ومن 
والكوارث، "�شهوة امل�شاهدة" اأو "الفرجة" ك�شلعة حملتها ميديا الف�شاء 

)الف�شائيات(، ون�شطت ب�شرعة يف مناخات العوملة وفل�شفتها.

ومع اأن امل�شاهدة ال تقع �شمن احلاجات االأ�شا�شية للكائن، اإال اأن الف�شول 
والرغبة يف االإ�شباع النف�شي غدت حاجة اأولية ُت�شَتنه�ص بطريقة مبا�شرة، 
عندما مت�ص جوهر الوجود االإن�شاين وحينما يتعلق االأمر باخلوف مما 

ميكن اأن ي�شيب وجوده وا�شتقراره.

الفناء والدمار،  باإزاء  امل�شاهدة من دافع مراقبة ما يجري  هنا تنطلق 

لت�شبح "امل�شاهدة" نوعًا من امل�شاركة التي ت�شارع الدفاع عن الذات، 
الذي ُيَعّد من اأوىل اأولويات احلاجات االإن�شانية.

ويوؤكد ذلك اأن االإن�شان ميكن اأن يرتك الطعام ويهرب عند االإح�شا�ص 
توظيف  "الف�شائيات"،  التقطت  هنا  ومن  يتهدده،  مما  باخلوف 
اخلم�ص  احلوا�ص  ملداعبة  ك�شلعة  املعرفة،  وف�شول  احل�شية،  احلاجة 
التي ين�شطها االإن�شان ملعاينة ما يجري حوله من دمار، اأو ما يداعب 

ف�شوله باإزاء املعلومات اأو املتعة.

�شواها  دون  حتوز  �شلعة  تكون  اأن  "الف�شائيات"  ا�شتطاعت  وقد 
ح�شوره  عن  يعرب  ما  امل�شاهد  لدى  حتقق  التي  االإعالم  و�شائل  من 
وم�شاركته، وتاأكيد حيويته، وخ�شو�شا يف ظل احلاجة الإ�شباع الف�شول 
�شلم  يحتل  �شوقًا  الف�شائيات  واأ�شحت  احلياة،  د  تعقُّ النف�شي يف ظل 

االأولويات االقت�شادية العاملية.

يف   العاملية  الف�شاء  �شناعة  ا�شتثمارات  حجم  عن  التوقعات  وتظهر 
القطاعني الع�شكري واخلا�ص نحو 50 بليون دوالر اأمريكي ببلوغ عام 

  .2016

وميكن قيا�شها عربيا باإح�شائية نهاية القرن املا�شي، حيث بلغ عدد 
حمطات التلفزة العربية العامة واخلا�شة اإىل 55 حمطة ل22 دولة .

 وتبلغ ح�شتها من �شوق االإعالن نحو اأكرث من 2 مليار دوالر، وتتحرك  
براأ�ص مال ما يو�شف بـ"الفلكي".

huna58@yahoo.com

اقت�شاديات الف�شاء 
حتتل الأر�ض
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راأي اقت�شـــــــادي

النكما�س القت�صادي يلقي مبظلتة
على اقت�صادات دول العامل الثالث

حممود خالد �شليمان �شليمان 
حملل مايل واقت�شادي

فال  لبع�شهما.  مكمالن  والتخطيط  االقت�شاد  اأن  اأحد  على  يخفى  ال 
االقت�شادي  النمو  بني  وتوازن  �شليم  تخطيط  دون  من  ناجح  اقت�شاد 

واالزدهار االجتماعي.

وال بد من التاأكيد اأن بوادر انكما�ص عاملي وركود اقت�شادي بدت تظهر 
منهج  ف�شل  لتعك�ص  التجارية،  واالأعمال  الن�شاطات  غالبية  يف  بو�شوح 
التنمية القادرة على تلبية احلاجات االأ�شا�شية وتاأ�شي�ص اقت�شاد متني، 

يختلف باختالف البلدان.

اأدى ذلك اإىل تفاوت يف الدول النامية بني الفوارق االجتماعية وتفكك 
الفئات الو�شطى، واالختالل الكبري بني بنية االقت�شاد واملجتمع يف كل 
جماالت احلياة االجتماعية واالقت�شادية والثقافية، نظرًا ل�شوء االإدارة 

االقت�شادية وعدم مالءمة اأنظمة ال�شيا�شة العامة والتفاوت يف القدرة 
على ا�شتخراج الفوائد االقت�شادية واالجتماعية وهبوط معدالت النمو 
كازدياد  الدخل،  توزيع  يف  الفجوة  وات�شاع  املتكافئ،  غري  االقت�شادي 
حجم امل�شتوردات ووجود فائ�ص كبري من ال�شلع اال�شتهالكية يف ال�شوق، 
واملتو�شطة  ال�شغرية  للمدخرات  بخا�شة  اال�شتثمار  و�شائل  وانعدام 
عائدات  وانخفا�ص  امل�شرفية  الت�شليفات  حجم  تراجع  اىل  اإ�شافة 
الت�شدير الأ�شباب خارجية وحملية، ما خلق فائ�شًا �شلعيًا كبريًا اأثر يف 

معدل الدخل يف االأ�شرة.

ال �شك يف اأن توزيع القوى العاملة يف تنفيذ االعمال، غري املتكافئ نتج 
عنه زيادة البطالة. ناهيك بغياب ال�شيا�شات التنموية املتوازنة بني تنمية 
االأداء  تقومي  غياب  ذلك  اىل  وي�شاف  والريفية.  احل�شرية  املجتمعات 
و�شعف  املعتمدة،  املعايري  مو�شوعية  عدم  اأو  وقيا�شه،  لالأ�شعار  الكلي 
التوازن  عدم  حالة  وتفاقم  لالإنتــاج،  النوعيـــة  التنمية  على  الرتكيز 
التنموي يف العامل الثالث، ونق�ص يف تطـــوير االأنظمة التي تخدم التنمية 
الوا�شحة  الروؤية  وغياب  وحتديثـــها،  املجتــمع  يف  ال�شاملة  االقت�شادية 
ال�شيا�شات  ر�شم  يف  االأولوية  تقدير  و�شوء  العمل،  يف  التخطيط  الأهمية 
االقت�شادية، وغياب العــقالنية والواقعـــية يف بع�ص اخلطط من خالل 
طرح اأنظمة جديدة قبل تهيــئة ميدان العمل، ما اأدى اىل �شعوبة تنفيذها 

واإ�شعاف االقت�شاد.

الثالث،  العامل  يف  االقت�شادي  االنكما�ص  عالج  يف  قدمًا  ال�شري  ان 
على  يرتب  االقت�شادي،  النظام  يف  ورئي�شة  مهمة  تغريات  واإحداث 
االأخطار  وجتنب  الراهن  االقت�شادي  االنكما�ص  تقومي  املعنية  الدول 
قانونية  باإ�شالحات  القيام  عرب  فعالة،  ب�شورة  واملالية  االقت�شادية 
واعتماد املوا�شفات الدولية يف االإنتاج والت�شدير، واالأخذ برفع القدرات 
واالجتماعية،  االقت�شادية  للظروف  تبعًا  تتفاوت  كانت  وان  التناف�شية 
والتنظيمات  لالأطر  م�شتمرة  مراجعة  ووفق  الوطنية  االإرادة  خالل  من 
التدفقات  انواع  على  �شوابط  وو�شع  املالية،  االأ�شواق  لعمل  احلاكمة 
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واالأن�شطة للحماية من امل�شاربات. ومبا اأن امل�شتهلك هو �شيد ال�شوق ال 
بد من اإخ�شاع كل �شيا�شة االإنتاج للحاجات التمويلية من اجل التخفيف 

من الفوائ�ص التي هي عر�شة للتاآكل.

ويعترب حتديد درا�شة امل�شاريع املقرتحة من اجلهات احلكومية والهيئات 
تنفيذها  ومتابعة  للدولة  العامة  اخلطة  �شوء  يف  وتقوميها  العامة، 
االقت�شادية  للتنمية  كاأداة  الفعالية  من  ممكن  قدر  باكرب  وا�شتغاللها 

واالجتماعية والثقافية وحمرك للنمو االقت�شادي، �شرورة ملحة.

ول�شـــمان تنفــيذ ال�شـــيا�شات بفعالية يجب ان تتميز بالواقعية واملــرونة 
واال�شتمرارية وفق متطلبات االقت�شاد واحتياجاته امل�شتقبلية، وتتطلب 
فتح املجال الأو�شع م�شاركة ممكنة يف اتخاذ القرار وزيادة ال�شفافية، مبا 
يف ذلك للمجتمعات املحلية واملنظمات االأهلية، واإ�شراك االأفــراد ذوي 
االهتـــمام واملراقبـــة للتاأكد من االلتزام بالتنفيذ. وعلى الدول املعـــنية 
توظيــف املعلومات االإح�شائية يف خدمة املواطن والتو�شع يف الدرا�شات 

التحليلية، ما ينعك�ص اإيجابًا على اتخاذ القرار املنا�شب.

االإنتاجية،  ون�شبة  االأجور  معدل  م�شتويات  درا�شة  من  بد  ال  ذلك  اىل 
وحت�شني جودة اخلدمات وتفعيل االإمكانات املتوافرة من خالل اإطالق 
يف  وطنية  اإنتاجية  قدرات  بتعزيز  االهتمام  وموا�شلة  االإبداع  حرية 
للتنمية  الوطني  االأ�شا�شي  املحرك  تعترب  املتطورة،  التكنولوجيات 
وتعزيز  فعالة  مناف�شة  �شيا�شات  و�شع  ب�شرورة  ناهيك  االقت�شادية. 
و�شائل الرقابة االإدارية واملالية، وتطوير املوارد الب�شرية على درجة عالية 
لتتح�شن اخلدمات واالإنتاجية على حد �شواء، وعن ال�شرائب والر�شوم 
يتطلب  ما  االإنتاجي،  العمل  على  متزايدًا  عبئًا  ت�شكل  اأ�شبحت  التي 
اال�شتفادة من جتربة الدول االأخرى يف اإنتاج �شلع باأ�شعار مناف�شة وجودة 
اأعلى. في�شبح تعزيز التن�شيق �شروريًا وكذلك العمل على التعاون، لي�ص 
ال�شيا�شات  اآفاق  وتو�شيع  وال�شعبي،  االجتماعي  بل  االقت�شادي  فقط 
من  والدولية،  االإقليمية  واملنظمات  واالأجنبية  املعنية  الدول  بني  املتبعة 
خالل ا�شتقطاب التكنولوجيا املتطورة والرتكيز على العراقيل النظامية 
القطاع  واإ�شراك  �شركات  لتاأ�شي�ص  الرتخي�ص،  امام عقود  القانونية  او 

اخلا�ص يف العمل اال�شتثماري للم�شاهمة يف حتقيق االزدهار.

اإ�شافة اىل ما �شبق، املطلوب انتهاج �شيا�شة ك�شر االحتكار وحترير التجارة 
القطاعات  �شرائح  لكل  وحتريرها  االأ�شواق  وانفتاح  االقت�شاد،  وعوملة 

االقت�شادية، الأنها توؤثر اإيجابًا على االإنتاجية وزيادة عامل املناف�شة.

واإنا اعتقد ان انكما�ص اال�شتثمارات اجلديدة قد (ي�شتمر اأ�شهرا اأو حتى 
�شنوات )  كما ذكرت يف مقاالت �شابقة اأن تراكم ال�شلع بانتظارامل�شرتين 
يوؤدي اإىل انخفا�ص كبري باأ�شعارها . كما ي�شكل انزالق ع�شرات البلدان 

باالأزمة املالية تهديدا جديدا لالقت�شاد العاملي.

كما ت�شهد الفرتة الراهنة انخفا�ص االأ�شعار املتوا�شلة التي كانت يف قلب 
ما ي�شمى العقد الياباين ال�شائع ذلك اإثر كارثة انهيار الفقاعة العقارية 
يف ثمانينيات القرن املا�شي وا�شيف اأن اأ�شعار معظم املواد �شتنخف�ص 

ب�شكل اأكربمع ا�شتثناء واحد وهو اأ�شعار املنازل.

الت�شخم  اأو  االأ�شعار  ارتفاع  ب�شاأن  االقت�شاد  خرباء  قلق  تزايد  حيث 
اإثر ارتفاع اأ�شعار النفط والغذاء ب�شكل كبري مما اأ�شهم باالأزمة املالية 
انكما�ص  احتمال  فهو  اجلديد  القلق  م�شدر  واأما  الراهنة  العاملية 
التعامالت التجارية ومن ثم انخفا�ص اأ�شعار العديد من ال�شلع املتداولة 
اإثر ا�شتمرار �شيا�شة تخفي�ص م�شتوى اال�شتهالك لدى االأفراد وال�شركات 
ويف حني اأن وا�شعي ال�شيا�شات االقت�شادية ميكنهم ت�شييق اخلناق على 
�شنوات  االقت�شاد  �شيبقى خميما على  االنكما�ص  ان  ارى  اأين  الت�شخم 
عديدة حتى لو مت تخفي�ص ن�شب الفائدة اإىل ال�شفرو�شيظل االنكما�ص 
االأ�شعار لكون  الدول �شنوات يف ظل انخفا�ص  خميما على اقت�شاديات 
االئتمان  بحال  حتى  اال�شتثمار  يف  مرتددة  ال�شركات  يجعل  انخفا�شها 
الدويل  النقد  �شندوق  لدى  ال�شابق  االقت�شادي  اخلبري  وقال  احلر، 
واالأ�شتاذ بجامعة )هارفارد كينيث روجو( فاإن اإ�شدار املزيد من االأوراق 
االآن يدخل مرحلة ك�شاد كبرية  العامل  واإن  الت�شخم  اإىل  يوؤدي  النقدية 
ومع اأن ال�شلطات االأمريكية اأطلقت العنان لعمليات االئتمان موؤخرا فاإن 

االأزمةاملاليةاأ�شبحت كالفريو�ص

فانت�شرت يف كربى دول العامل ، وانعك�شت على دول العامل الثالث ، مما 
ترك اآثارا �شلبية  حتى على كربيات ال�شركات، كما اأدى تردد امل�شتهلكني 
الواردة  الب�شائع ال�شينية  واأوروبا واليابان يف �شراء  بالواليات املتحدة 

اإليهم اإىل اآثار �شلبية على امل�شانع ال�شينية واملزودين حول العامل.

قد  كانت  االقت�شادي  االنكما�ص  خماوف  تاميزاأن  نيويورك  وذكرت 
اندلعت بالواليات املتحدة عام 2003 اإال اأن االحتياطي الفدرايل واجه 
توا�شل  على  اأبقى  مما  الفائدة  ن�شب  تخفي�ص  التهديدعن طريق  ذلك 

منو االقت�شاد.
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التاأمني والأزمة العاملية

2.1 مليــــــار دولر حجـــــم ال�شــــــرر 
املتوقع على �شركات التاأمني العربية 

ب�شبـــــب الأزمـــــة العامليــــــة

االأو�شاع  تاأثريات  عن  مبناأى  العربي  التاأمني  قطاع  يكون  "لن 
االقت�شادية العاملية والتقلبات التي ع�شفت وتع�شف باالأ�شواق املالية" 
هذا ما اأكده خرباء تاأمني عرب بعد اأن قاربت اأكرب  �شركة اإعادة تاأمني 
عاملية "اأيه اأي جي" على االنهيار قبل اأن يجند البنك املركزي االأمريكي 

كل طاقاته الإنقاذ ال�شركة باإقرا�شها 85 مليار دوالر.

ورغم حماوالت االإنقاذ، يتوقع اخلرباء نهاية �شاقة اقل ما يقال فيها اأنها 
�شعبة ل�شركات اإعادة التاأمني التي خ�شرت مئات املاليني من الدوالرات 

قرب  مع  حقيقية،  موقوتة  قنبلة  فوق  تقف  وباتت  العاملية  االأزمة  جراء 
�شعورها  بانعكا�ص افال�شات" املوؤ�ش�شات املالية" ويف ظل تزايد  خماطر 

ا�شتيفاء الديون االإ�شافية مع فرتة االنكما�ص املقبلة.

واأثرت االأزمة املالية التي �شربت االقت�شاد العاملي يف اأيلول العام املا�شي 
ب�شكل وا�شح على اأ�شواق املال والعمالت وانعك�شت مبا�شرة على قطاع البنوك 
وامل�شارف يف العديد من الدول العربية بحكم طبيعة عمل ذلك القطاع يف 

الودائع املالية الكبرية ومدى ارتباط اأعمالها يف اأ�شواق املال العاملية.
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تفر�ص  بداأت  منها  احرتازية  خطوات  ويف  العاملية   االإعادة  �شركات 
اتفاقياتها  بن�شب مرتفعة يف  اأ�شعارها  لزيادة  م�شدده وجديدة  �شروطا 
املالية   االأزمة  �شوء   يف  املحلي  ال�شوق  يف  العاملة  التاأمني  �شركات  مع 

العاملية.

هذا  �شيوؤدي  التاأمني  خرباء  وح�شب 
اأعمال  حجم  يف  انخفا�ص  اإىل  الت�شدد 
من  ويرفع  العربية  التاأمني  �شركات 
"نارين  بني  ي�شعها  مما  املناف�شة  حمى 
اإعادة  عمليات  مواجهة  يف  " اإحداهما  
هذه  حماوالت  يف  واالأخرى  التاأمني 
والنمو  الربحية  موا�شلة  ال�شركات  
واخلروج من اإمكانيات تاأثر ا�شتثماراتها،  
خ�شو�شا وان الكثري من �شركات التاأمني 
العربية لديها حمافظ ا�شتثمارية كبرية 

العام  تراجع كبرية خالل  �شهدت موجات  التي  املحلية  املال  اأ�شواق  يف 
اجلاري.

واأ�شافوا اأن الطاقة اال�شتيعابية ل�شركات اإعادة التاأمني تناق�شت يف ظل 

خ�شائرها التي تكبدتها يف ا�شتثماراتها بعد االأزمة العاملية ، وانعك�شت  
اإعادة التاأمني خالل العام   بو�شوح على ت�شددها فيما يتعلق باتفاقيات 
املحلية  ال�شركات  من  جدا  حمدودا  عددا  اأن  اإىل  م�شريين   ، اجلاري 
لديه اجلاهزية واال�شتعداد الفني واالإداري للتعامل مع متطلبات املرحلة 
االندماجات  غياب  ظل  يف  املقبلة 
االإدارات  اإرادة  لغياب  اأ�شال   العائد 
والتخوف من اال�شتحواذات وفقدان 
ورغم  ال�شركات  هذه  على  ال�شلطة 
تعدد مزايا وايجابيات االندماج فان 
ن�شهد  ومل  �شفرا  زالت  ما  النتيجة 
عمليات اندماج يف قطاع التاأمني يف 

املنطقة.

–ح�شب  والرتقب  احلذر  و�شيكون 
معظم  هاج�ص   - التاأمني  خرباء 
التي �شتتاأثر مبدى  التو�شع  يوؤثر الحقا على خطط  التاأمني مبا  �شركات 
اإىل  �شتلجاأ  التاأمني  �شركات  معظم  اأن  اإىل  م�شريين   ال�شركات  حذر 

تعديل توقعاتها فيما يتعلق بالتو�شع يف اال�شتثمار اأو االأرباح.

تراجـــع القت�صــــاد 
العاملي ي�صع ال�صركات 

بني ناري املناف�صة 
وموا�صلة الربحية
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التاأمني والأزمة العاملية

التي  ونه�شته  العقاري  بالقطاع  التاأمني  �شركات  ارتباط  اأن  وبينوا 
�شركات  على  �شلبية  اآثار  له  �شيكون  املا�شية  االأعوام  خالل  حتققت 
مبا�شرة مع  اأو غري  مبا�شرة  له عالقات  اأن معظمها  التاأمني خ�شو�شا 
املحلية  االأ�شواق  يف  ال�شركات  ا�شتثمارات  اأن  كما  احليوي  القطاع  هذا 
اأو الدولية على �شكل �شندات خزينة اأو اأ�شهم �شيكون له تاأثري كبري على 

ال�شركات امل�شتثمرة وبالتايل على نتائجها املالية. 

اإال اأن ال�شركات التي تتوفر لديها �شيولة كافية �شتكون بعيدة اأو اقل تاأثرا 
االأزمة  اأن  مو�شحني  للخرباء-  وفقا  االأزمة-  لهذه  ال�شلبية  بالتاأثريات 
اأعمال  على  اأكرث  الرتكيز  اإىل  التاأمني  �شركات  حاجة  جديد  من  توؤكد 

التاأمني وتقنني اال�شتثمار يف القطاعات االقت�شادية االأخرى. 

يف  ال�شفافية  مببداأ  التاأمني  �شركات  تلتزم  اأن  �شرورة  على  و�شددوا 
ت�شليط ال�شوء على مدى تاأثرها بهذه االأزمة وك�شف حجم ن�شاطها يف 
هذا املجال، ومدى عالقتها ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر يف هذا ال�شاأن، 
مو�شحني  اأن �شركة "اأيه اأي جي" كانت على �شفا حفرة من االإفال�ص 
القرو�ص  ب�شمان  قيامها  ناجتة عن  لديون  اأمام مطالبات  وقوعها  بعد 
التي تعد معدومة باالأعراف االقت�شادية، قبل اأن يجند البنك املركزي 

االأمريكي كل طاقاته الإنقاذ هذه ال�شركة باإقرا�شها 85 مليار دوالر.

العامل  التاأمني يف  ل�شركات  اأي جي" تعد هي املرجع  "اأيه   وتعد �شركة 
كونها تقوم باإعادة التاأمني لكثري من ال�شركات على م�شتوى العامل وميتد 
لقرابة 100 دولة، كما اأن عددا كبريا من �شركات التاأمني ال�شعودية لها 

عالقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة مع هذه ال�شركة

خليل  روؤوف  اخلالق  عبد  للتاأمني  العربي  لالحتاد  العام  االأمني  وتوقع 
التامني يف  العاملية على قطاع  املالية  ال�شلبية  لالأزمة  التاأثريات  ال تقل 
الوطن العربي الذي يزيد حجم اأق�شاطه على 14 مليار دوالر مبا ال يقل 

عن 15 % كحد اأدنى، اأي حوايل 2.1 مليار دوالر.

العقود  مقابل  مالية  التزامات  لديها  التامني  �شركات  اأن  خليل  واأو�شح 
اأبرمت معها وملزمة بالتعوي�ص عن االأ�شرار التي تلحق  التاأمينية التي 
باملت�شررين من املخاطر وهناك اتفاقيات اإعادة التامني وبامكانها ان 
عن  تعوي�شات  هناك  كان  واإذا  املالية  حمافظها  من  بالتزاماتها  تفي 
االأ�شرار تزيد على امكاناتها فهناك �شركات اإعادة التامني التي تتوالها 
ال�شركات العربية واالأجنبية ولديها اأي�شا مالءة مالية كبرية قادرة على 

جتاوز املخاطر الناجمة عن االأزمات.

العربية  الدول  جميع  يف  التامني  قطاع  يف  العاملة  ال�شركات  اأن  واأكد 
لديها املالءة املالية والقدرة على احلد من املخاطر التي يتعر�ص لها يف 

احلدود املعقولة لتاثري االزمات املالية.
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قالت دائرة االإح�شاءات العامة اأن معدل البطالة يف االأردن خالل الربع 
االأول من العام احلايل بلغ اأدنى م�شتوياته م�شجال %12.1.

العامل  العمالية يف  اأوائل احلركات  االأردنية من  العمالية  وتعترب احلركة 
العربي، حيث تاأ�ش�ص اإحتاد عمال االأردن يف عام 1954 وكان من االحتادات 
التي �شاركت يف تاأ�شي�ص احتاد العمال العرب، حيث �شارك ممثلو االحتاد 
يف املوؤمتر التاأ�شي�شي االأول، و�شارك يف اأغلب اللقاءات والن�شاطات التي 

متت على امل�شتوى العربي.   

وحققت احلركة العمالية االأردنية خالل اأكرث من ن�شف قرن تقريبا تقدما 
جوهريا، م�شتفيدة من الظروف االيجابية والروح  الوطنية العالية والتعاون 
البناء واحلر�ص على ممتلكات الوطن من جميع �شركاء التنمية، مما �شاهم 

يف منو احلركة وتقدمها وتعاظم مكت�شباتها.

مت  فقد  االأردن،  يف  العمالية  واملهارات  والتاأهيل  االأداء  م�شتويات  ولرفع 
تاأ�شي�ص معهد الثقافة العمالية،  كما �شاهمت القوانني ال�شابطة لل�شالمة 
ثبات  اىل  العمايل  الوعي  وزيادة  املعنية  احلكومية  اجلهات  من  العامة 
عدد اال�شابات يف ظل تزايد اعداد العاملني، حيث بلغت عدد اال�شابات 
)17477( اإ�شابة عمل يف عام 2001،  و )17385( اإ�شابة يف عام 2007. 

اال�شابات  هذة  على  النفقات  ان  اإال  العمل  ا�شابات  عدد  ثبات  ومع 
ازدادت ب�شكل ملحوظ بني عامي 2001 و 2007، حيث بلغت على التوايل 
)1،904،695( و )2845528( دينارًا على التوايل. كما �شهد عدد العاملني 
املوؤمنني لدى املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي ارتفاعا ملحوظا حيث 
عامال   724167 اإىل   2000 عام  يف  وعاملة  عامال   366330 من  ارتفع 

وعاملة يف عام 2007. 

الإح�صـــاءات العامـــــة 
تر�صـــــد واقــــع العمالــــة فـــي الأردن

العلـــــوم والتكنولوجيــــا
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كما ارتفع احلد االأدنى لالأجور لي�شل اىل 150 دينارًا �شهريا، و�شهدت 
االأجر  معدل  ارتفع  حيث  ملمو�شا،  ارتفاعا  والرواتب  االأجور  معدالت 
ال�شهري من 60 دينارًا يف منت�شف ال�شبعينات لي�شل اإىل 211 دينار يف 

منت�شف الت�شعينات ويرتفع اإىل 305 دينار يف عام 2007. 
 

كما �شهد االنت�شاب اإىل النقابات املهنية املختلفة اإقباال ملمو�شا من قبل 
العاملني يف املهن املختلفة، حيث بلغ جمموع املنت�شبني اإىل النقابات املهنية 

136079 عامال وعاملة يف عام 2006.
وقد حر�شت احلكومات املتعاقبة على متكني العمال من لعب الدور املوؤثر 
والفاعل من خالل توفري احلماية االجتماعية لهم، و�شمان حقوقهم، على 
النحو الذي يحقق تطلعاتهم يف العي�ص الكرمي وامل�شتقبل االآمن، اإميانا باأن 
العالقة بني اأطراف االإنتاج الثالثة يجب اأن تكون مبنية على الثقة التي 

ترتكز اإىل احلوار اجلاد الذي يوؤدي اإىل حتقيق االأهداف املرجوة. 

كما حر�شت احلركة العمالية االأردنية على تعزيز وتوثيق ال�شراكة والتعاون 
البناء بني القطاعني العام واخلا�ص لتوفري فر�ص التدريب اأمام العمال 
القطاعات  خمتلف  يف  للعمل  توؤهلهم  التي  مهاراتهم  وتعزيز  االأردنيني 
االقت�شادية، واإتاحة الفر�ص اأمامهم الإثبات قدرتهم على العمل واالإنتاج 

واالجناز واالإبداع.

االإح�شاءات  دائرة  تنفذها  التي  والبطالة  العمالة  م�شوح  نتائج  وت�شري 
العامة اإىل تزايد ن�شبة االأردنيني الن�شيطني اقت�شاديا من حملة املوؤهالت 
التعليمية بكالوريو�ص فاأعلى بني عامي 2003 و2008، حيث ارتفعت ن�شبتهم 

من 19.2 % اإىل 24.6 % بني العامني املذكورين.  

ويف املقابل، فقد انخف�شت ن�شبة االأردنيني الن�شيطني اقت�شاديا من حملة 
املوؤهالت دون البكالوريو�ص من 78.6 % يف عام 2003 اإىل 75.2 % يف عام 
2008.  وي�شكل االأميون ن�شبة �شئيلة من االأردنيني الن�شيطني اقت�شاديا، 

حيث بلغت ن�شبتهم 2.2 % و1.4 % يف عامي 2003 و2008 على التوايل.

وعلى الرغم من املكا�شب املتحققة للعمالة االأردنية اإال اأنها ال تزال تواجه 
العديد من التحديات يف �شوق العمل االأردين والتي من اأهمها مناف�شة العمالة 
الوافدة التي ت�شخمت اأعدادها ب�شكل كبري مما حرم العمالة االأردنية من 
اال�شتفادة من فر�ص العمل التي تخلقها القطاعات االقت�شادية املختلفة 
من جهة، و�شاهم يف بقاء م�شتويات البطالة ثابتة تقريبا على الرغم من 

اجلهود التي تبذل لتخفي�شها واحلد من انت�شار ظاهرة البطالة.  

وال تزال امل�شاركة االقت�شادية للمراأة االأردنية دون امل�شتوى املرغوب، حيث 
بلغ معدل امل�شاركة االقت�شادية املنقح للن�شاء االأردنيات 14.2 % فقط مما 
ي�شري اإىل اأن امراأة واحدة من بني كل 7 ن�شاء كانت ن�شيطة اقت�شاديا يف 

عام 2008 مقابل رجل واحد ن�شيط اقت�شاديا من بني كل 1.6 من الرجال 
يف العمر 15 �شنة فاأكرث.  

فقد بينت نتائج م�شوح العمالة والبطالة التي مت تنفيذها منذ مطلع االألفية 
اجلديدة اإىل اأن معدل الن�شاط االقت�شادي املنقح لل�شكان 15 �شنة فاأكرث 

للن�شاء قد تراوح ما بني 10.4 % يف عام 2004 و12.3 % يف عام 2000.  

وال �شك اأن انخفا�ص معدل امل�شاركة االقت�شادية للن�شاء يف االأردن يعود 
اإىل تاأثري العديد من العوامل االجتماعية واالقت�شادية وغريها من العوامل 

التي حتد ب�شكل وا�شح من دخول املراأة يف �شوق العمل.

معدلت الأجور والرواتب ال�شهرية للعاملني باأجر يف من�شاآت 
القطاعني العام واخلا�ض خالل الفرتة 2007-2000

معدل الن�شاط القت�شادي املنقح لل�شكان
 الأردنيني 15 �شنة فاأكرث
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املنــــار.. تعزيز تنمية املوارد الب�صرية

مريان: امل�شروع ي�شاعد على املواءمة بني حاجات ال�شوق وطلبات التوظيف

يهدف م�شروع نظام تنمية املوارد الب�شرية "املنار" لتعزيز تنمية املوارد 
الب�شرية االأردنية ورفع كفاءتها لتحقيق التنمية االقت�شادية يف ظل بيئة 

تناف�شية عالية.

زيادة  اإىل  مريان،  نادر  الدكتور  مديره  بح�شب  امل�شروع،  يهدف  كما 
لة يف تنمية  االعتماد على البيانات واملعلومات الدقيقة واحلديثة واملف�شّ
املوارد الب�شرية واملعززة بالدعم التكنولوجي وو�شائل االت�شال احلديثة 
على  العمل  واأ�شحاب  واملوؤ�ش�شات  االأفراد  قبل  من  القرارات  اتخاذ  يف 

حد �شواء.

املنار  الدكتور مريان نبذة عن م�شروع  "الن�شامى" يتناول  لـ  يف حديثه 
ومكوناته واأن�شطته الرئي�شية وتطلعاته امل�شتقبلية.

ويقول اأن م�شروع املنار يف املركز الوطني لتنمية املوارد الب�شرية والذي 
باملوارد  املتعلقة  للبيانات  خمازن  ببناء  يقوم  الكندية  احلكومة  متوله 
الب�شرية ويعمل على جمعها من م�شادرها وتنظيفها وبرجمتها وتخزينها 
ون�شرها ويدعم ا�شتخدامها من خالل الدرا�شات واالأبحاث وي�شعى اإىل 
جعلها االأ�شا�ص يف اتخاذ القرارات وبناء ال�شيا�شات يف جماالت املوارد 

الب�شرية.

على  ربعي  ب�شكل  تف�شيلية  بيانات  على  يح�شل   امل�شروع  اأن  وي�شيف 
االأردين وموؤهالتهم وخ�شائ�شهم  العمل  امل�شتغلني واملتعطلني يف �شوق 
من دائرة االإح�شاءات العامة ويح�شل كذلك على معلومات �شنوية عن 
امل�شتغلني من خالل درا�شة اال�شتخدام والتي تنفذها دائرة االإح�شاءات 
العامة، كما يحتفظ امل�شروع بقاعدة بيانات عن امل�شتغلني امل�شجلني لدى 

العلـــــوم والتكنولوجيــــا
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3 مكونات للم�شروع و6 اأن�شطة رئي�شية م�شرتكة

ديوان اخلدمة املدنية واملوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي.
يتخ�ش�ص م�شروع املنار يف تنمية املوارد الب�شرية ويعتمد يف تقدمي عمله 
والتدريب  التعليم  يف  مبا�شرة  املعنية  واملوؤ�ش�شات  الوزارات  دعم  على 
والت�شغيل، وي�شعى لبناء منظومة وطنية لتنمية املوارد الب�شرية االأردنية 
التي  الرئي�شية  التحديات  مواجهة  على  والعمل  تناف�شيتها  درجة  ورفع 

تواجهها.

ويو�شح اأن امل�شروع يتكون من 3 مكونات هي قاعدة بيانات املوارد الربية، 
ونظام الت�شغيل االإلكرتوين، واالإر�شاد املهني.

ويبني اأن قاعدة بيانات املوارد الب�شرية تهدف اإىل اإن�شاء قاعدة بيانات 
ون�شرها على  والعمل على حتديثها  الب�شرية  باملوارد  وطنية متخ�ش�شة 
�شبكة االنرتنت وجعلها متاحة مل�شتخدميها ب�شكل �شهل، وحت�شني نوعية 

البيانات التي يتم جمعها من املوؤ�ش�شات املختلفة. 

وينوه اإىل اأن هذا املكّون يقوم باإعداد موؤ�شرات املوارد الب�شرية ون�شرها 
واتخاذ  ال�شيا�شات  لدعم  واالأبحاث  الدرا�شات  واإجراء  با�شتمرار 
امل�شاريع  وتقييم  ومتابعة  الب�شرية  املوارد  لتنمية  والتخطيط  القرارات 

والربامج املختلفة واملعنية بتنمية املوارد الب�شرية. 

�شبكة  ا�شتخدام  على  يعتمد  االإلكرتوين  الت�شغيل  نظام  اأن  اإىل  وي�شري 
العمل  وفر�ص  عمل  عن  الباحثني  بني  املواءمة  بعملية  ويقوم  االنرتنت 

املتاحه ب�شكل اآيل.

ويوؤكد اأن النظام ي�شتخدم قوائم للمقارنة، هي عبارة عن منوذج طلب 
بتحديد  خالله  من  العمل  �شاحب  يقوم  الكرتوين  عامل  طلب  اأو  عمل 

املوا�شفات واملوؤهالت املطلوبة لفر�ص العمل املتاحه لديه من حيث املوؤهل 
العلمي واملهارات الرئي�شية واخلربة املطلوبة لكل فر�شة عمل، فيما يقوم 
الباحث عن عمل يف املقابل بتعبئة نف�ص النموذج مبينا مهاراته وموؤهله 

العلمي وخرباته ال�شابقة.

االإر�شاد  نظام  اأن  مريان  الدكتور  ي�شري  املهني،  االإر�شاد  مكّون  وعن 
املهني زّود االأفراد واملر�شدين باأدلة واأدوات االإر�شاد للمهنة ويوفر لهم 

احل�شول على معلومات املوارد الب�شرية الدقيقة.

اإمكاناتهم  وتنظيم  لتوجيه  االأفراد  م�شاعدة  اإىل  يهدف  اإنه  ويقول 
ال�شخ�شية للم�شاركة يف �شوق العمل بنجاح، وذلك من خالل م�شاعدتهم 
على اكت�شاف قدراتهم وميولهم واجتاهاتهم، والعمل على مواءمتها مع 
باأهمية  واملعرفة  الوعي  ن�شر  اإىل  باالإ�شافة  تنا�شبهم،  التي  االأعمال 
التخطيط للمهنة لدى االأفراد واملوؤ�ش�شات وو�شع االأدلة واالأدوات وبناء 

قواعد البيانات التي ت�شاعد يف حتقيق ذلك.

اإعداد جمموعة من االأدلة واالختبارات املهنية وجتهيزها  اإنه مت  ويبني 
عمل  عن  البحث  مهارات  دليل  معتربا  االلكرتوين،  امل�شروع  موقع  على 
على  امل�شروع  يعمل  التي  االأدلة  اأبرز  من  اخلا�ص،  العمل  اإن�شاء  ودليل 

توفريها لل�شباب الداخلني اإىل �شوق العمل.

�شلطة  مع  اأوالها  امل�شرتكة،  الرئي�شية  االأن�شطة  من  �شتة  عن  ويتحدث 
العقبة االقت�شادية اخلا�شة، حيث يتم فيها م�شاعدة ال�شلطة يف تقدمي 
خدمات الت�شغيل، وذلك من خالل توفري معلومات �شوق العمل وتقدميها 
ومنظم  اآيل  ب�شكل  عمل  عن  والباحثني  العمل  واأ�شحاب  للم�شتثمرين 
وتقدمي  العقبة  منطقة  يف  االإلكرتوين  الت�شغيل  نظام  وتفعيل  ودقيق، 

خدمات االإر�شاد املهني للطلبة والباحثني عن عمل يف املنطقة.

اأن الن�شاط الثاين يتمثل ببناء نواة جمل�ص التعليم والعمل،  اإىل  وي�شري 
عرب بناء حتالفات بني القطاعات االإنتاجية واملوؤ�ش�شات التعليمية و�شوق 
العمل واملجتمعات املحلية لتعزيز ودعم العملية التعليمية وتوفري املزيد 
ال�شخ�شي  النمو  وت�شجيع  االقت�شادية  التنمية  العمل، ودعم  من فر�ص 
االأعمال  مع جمل�ص  التن�شيق  �شيتم  اأنه  اإىل  م�شريا  لالأفراد،  والوظيفي 

والتعليم يف كندا يف تطوير هذه الفكرة الرائدة يف االأردن.

النوع  ا�شرتاتيجية  بو�شع  املتعلق  الن�شاط  مريان  الدكتور  ويتناول 
االجتماعي يف تنمية املوارد الب�شرية، عرب ا�شتخدام طرق اإبداعية تعزز 
اإ�شراك  مكانة املراأة يف التعليم والعمل والتاأكيد على االلتزام ب�شرورة 
املراأة يف كافة جماالت امل�شروع مبا فيها التخطيط و االإدارة والتدريب 
جمال  يف  االجتماعي  للنوع  ا�شرتاتيجية  وو�شع  الفنية،  وامل�شاعدات 
املوارد الب�شرية مب�شاعدة م�شت�شارين حمليني ودوليني، ف�شال عن بناء 
قواعد بيانات املوارد الب�شرية ح�شب النوع االجتماعي ون�شر الدرا�شات 

واالأبحاث حول ق�شايا وم�شاكل النوع االجتماعي يف االأردن.

وي�شري اإىل اأن �شراكة "املنار" مع �شندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية، 

واجلامعات  املدار�شة  يف  للطلبة  املهني  االإر�شاد  خدمة  بتقدمي  تتمثل 
باأدلة  املر�شدين  وتزويد  العمل،  �شوق  مبعلومات  االإر�شاد  عملية  وربط 
واأدوات االإر�شاد املهني، وتوفري التدريب لهم بهدف تدريب الطلبة على 
مهارات البحث عن عمل وتزويدهم باأحدث معلومات �شوق العمل، وتوفري 
االأدلة واملعلومات الالزمة الإن�شاء العمل اخلا�ص وتدريب الطلبة عليها، 
وتقدمي خدمة التوظيف االإلكرتوين يف مكاتب االإر�شاد لفتح املجال اأمام 
اخلريجني لالإطالع على فر�ص العمل املتوافرة يف �شوق العمل االأردين 

ورمبا اخلارجي.

يهدف  العمل  وزارة  يف  الوطني  الت�شغيل  مركز  مع  التعاون  اأن  ويبني 
لتحقيق التكامل والتن�شيق بني خدمات امل�شروعني وجتنب االزدواجية، 
امل�شروعني،  بني  العمل  فرق  ت�شكيل  خالل  من  الفنية  اخلربات  وتبادل 
والتن�شيق امل�شرتك مع مديريات العمل بهدف تزويدها باأنظمة الت�شغيل 

االإلكرتوين.

بالدرا�شات  فيعني  مديره،  بح�شب  املنار،  مل�شروع  االأخري  الن�شاط  اأما 
واأبحاث  درا�شات  اإجراء  عرب  الب�شرية،  املوارد  وموؤ�شرات  واالأبحاث 
متخ�ش�شة يف جماالت تنمية املوارد الب�شرية واقت�شاديات �شوق العمل 

واال�شتفادة منها يف و�شع ال�شيا�شات والربامج وامل�شاريع.
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تعترب موؤ�ش�شة ه�شام اأديب حجاوي العلمية، اإحدى املوؤ�ش�شات اخلريية يف العامل 
تعمل  التي  واجلامعات  العلمية  املوؤ�ش�شات  ودعم  الإن�شاء  ت�شعى  والتي  العربي، 
على اإعداد وتخريج كوادر فنية عربية يف جمال العلوم التطبيقية والتكنولوجيا، 
تكون قادرة على ا�شتيعاب ونقل التكنولوجيا وتوطينها، لت�شاهم يف تنمية البنية 

ال�شناعية من اأجل جمتمع منتج.

ويعود الف�شل يف تاأ�شي�ص املوؤ�ش�شة، اإىل املرحوم ه�شام اأديب حجاوي، عام 1981، 
وذلك يف مدينة فادوز باإمارة ليختن�شتاين، ثم انتقلت اإىل جمهورية بنما، فيما 
لال�شطالع  عّمان،  يف  االإقليمي  مكتبها  خالل  من  املنطقة  يف  براجمها  تتابع 

باملهام التنفيذية ومتابعة براجمها.

وتقّدم املوؤ�ش�شة دعمها على �شكل منح و متّول من عوائد الوقفية التي تربع بها، 
اأوقفها املرحوم ه�شام حجاوي.

وملوؤ�ش�شة ه�شام حجاوي جمل�ص اأمناء ي�شم �شخ�شيات علمية و�شناعية، ويقوم 
املجل�ص بتقدمي امل�شورة حول ال�شيا�شات العامة للموؤ�ش�شة، اأما جمل�ص االإدارة، 
فيعترب الهيئة االإدارية للموؤ�ش�شة و�شانع قراراتها، ويقوم بتمثيلها ب�شكل قانوين 

ملزم مع امل�شتفيدين من منحها.

ومن اأوىل قرارات املوؤ�ش�شة كان العمل على تاأ�شي�ص كلية تكنولوجية كتربع جلامعة 
تكنولوجية  جامعية  كلية  تاأ�شي�ص  مت  حيث   ،1983 �شنة  ذلك  وكان  الريموك، 
اأ�شبحت تعرف فيما بعد با�شم كلية احلجاوي للهند�شة التكنولوجية، متنح درجة 

البكالوري�ص يف الهند�شة التكنولوجية.

وتقدم موؤ�ش�شة ه�شام حجاوي العلمية م�شاعدات �شنوية للكلية، كم�شاهمتها يف 
العربية والدولية،  املن�شاآت ال�شناعية  الكلية يف  اإيجاد فر�ص تدريبية لطالب 
وتقدمي اأجهزة احلا�شوب واملختربات، ودعم اإن�شاء اأول مركز اأكادميي معتمد 
لتدريب برامج مايكرو�شوفت يف الكلية وغريها، كما يجري العمل على اإن�شاء 
ت�شتمر ملدة �شنتني  لتقدمي برامج متخ�ش�شة  والتخطيط  الكلية  تو�شعة ملبنى 

جامعيتني الإعداد كوادر تقنية.

ويف عام 2001، اأجنزت املوؤ�ش�شة كلية تقنية يف فل�شطني، كتربع منها ومب�شاهمة 
وتدريب  تعليم  لتوفري  الوطنية،  النجاح  جلامعة  واأفراد  اأخرى  موؤ�ش�شات  من 
مهني وتقني يف جماالت هند�شة امليكانيك والكهرباء واالإلكرتونيات، حيث مت 
ت�شييد املبنى مب�شاحة 12.5000 مرت مربع، وجتهيز الكلية باملختربات وامل�شاغل 
احلديثة، وقد مت املبا�شرة بالعمل يف الكلية يف العام الدرا�شية 2002-2001، 
البنية  اإر�شاء  ي�شاهمون يف  متميزين  تقنيني  تخّرج  والكلية  الوقت  ذلك  ومنذ 

التحتية ال�شناعية، وي�شاركون يف بناء وتطوير جمتمع منتج.

ولتحقيق اأهدافها التي اأ�ش�شت من اأجلها، ت�شعى موؤ�ش�شة حجاوي اإىل التن�شيق مع 
اجلهات العربية والدولية التي تبدي اهتمامات مماثلة.

ومن امل�شاريع االأخرى التي تقدمها املوؤ�ش�شة، برنامج �شنوي با�شم جائزة ه�شام 
حجاوي للعلوم التطبيقية، ويتم تقدميها لثالثة اأبحاث فائزة يف جمال العلوم 

التطبيقية.
وتاأتي اجلائزة من منطلق اإميان املوؤ�ش�شة باأهمية دعم التطور التكنولوجي يف 

البالد العربية، حيث تفوز بها اأبحاث تخدم االحتياجات التنموية للمنطقة.

واجلائزة هي جائزة ت�شجيعية �شنوية اأقرها جمل�ص اإدارة املوؤ�ش�شة �شنة 1991، 
حيث تطرح يف البدء على نطاق االأردن وفل�شطني، وت�شمل منحا مالية ت�شجيعية 
تقدم لثالثة من قطاعات العلوم التطبيقية، ومتنح للعلماء واملخت�شني، وذلك 
اجلائزة  قيمة  تبلغ  التطبيقي، حيث  العلمي  البحث  اإنتاجهم يف جماالت  عن 
خم�شة ع�شر األف دينار، بواقع خم�شة اآالف لكل قطاع من القطاعات الثالثة التي 
يتم حتديدها �شنويا، مع جواز جتزئة اجلائزة يف القطاع الواحد اإىل اأكرث من 

بحث.

وتهدف اجلائزة للم�شاهمة يف عملية نقل وتطوير وبالتايل توطني التكنولوجيا  
ومواءمتها مع الظروف االقت�شادية والبيئية ال�شائدة.

وت�شرف على ن�شاطات اجلائزة جلنة توجيهية من �شخ�شيات علمية و�شناعية 
معروفة تقوم باإدارة كافة اجلوانب املتعلقة باجلائزة، وترفع البحوث بعد تقدميها 
اإىل جلان حتكيم من اخلرباء ذوي الكفاءة العلمية واالخت�شا�ص يف القطاعات 
املعنية، ومهمتها درا�شة املواد العلمية وتقييم الفائدة التطبيقية والنتائج العلمية 

املتوخاة منها.

وتعتمد جلان التحكيم يف تقييمها على معايري رئي�شية ت�شمل الناحية العلمية 
من  بحث  لكل  العامة  وال�شالمة  واالجتماعية  واالقت�شادية،  والتكنولوجية، 

البحوث املتقدمة.
ويف كل دورة، يتم حتديد ثالثة قطاعات للبحث العلمي التطبيقي للجائزة، مبا 
يخدم تطوير القطاعات االأ�شا�شية التي تعتمد عليها التنمية ال�شاملة يف املنطقة، 
وقطاع  والبيئة،  واملياه  والزراعة  والطاقة،  ال�شناعة  قطاعات  اآخرها  وكان 

تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت.

وت�شع اجلائزة على املتقدمني �شروط، منها اأن يكون الباحث املتقدم عربيا مقيما 
الدرا�شة ذات قيمة علمية مميزة ومبتكرة،  واأن تكون  اأو فل�شطني،  االأردن  يف 
وتقدم حلوال حمددة ملعاجلة م�شاكل حيوية يعاين منها البلد، وذات جدوى علمية 

واقت�شادية، ومل تقدم يف امل�شابقة لنيل جائزة. 

وقد �شهدت اجلائزة منوا م�شطرا يف عدد االأبحاث املتقدمة ونوعيتها، حيث 
ات�شمت نوعية البحوث املتقدمة مب�شتوى متقدم، وقيمة علمية متميزة، وقدمت 

حلوال حمددة ملعاجلة م�شاكل حيوية قائمة يف االقت�شاد الوطني.

الوطني ب�شورة  االإنتاج  موؤ�ش�شات  االأبحاث يف  العديد من هذه  وجرى تطبيق 
العلمي  البحث  مراكز  بني  ما  املتوا�شل  للتن�شيق  النجاح  هذا  ويعزى  ناجحة، 
نتائج  اعتمدت  التي  االإنتاجية  والقطاعات  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  يف 

البحوث والدرا�شات.

موؤ�ص�صة ه�صام اأديب حجاوي العلمية 
ت�شاهم يف تنمية ال�شناعة و�شوًل ملجتمع منتج

العلـــــوم والتكنولوجيــــا
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راأيت م�شردين كثريين من رجال ون�شاء يف عدة مدن كربى زرتها حول 
العامل. ينام هوؤالء امل�شردون يف اأي مكان ال يخطر لك على بال. يف ف�شل 
ال�شتاء مثاًل ينامون يف مداخل املحالت التجارية اأو البنايات الكربى اأو 
القمامة وعلب  اأكوام  بهم  بالية، حتيط  باأ�شمال  العبادة، متدثرين  دور 
ويف  ال�شوارع  اأر�شفة  على  فينامون  ال�شيف  يف  اأما  الفارغة.  الطعام 
قذرة  اأج�شادهم  الب�شرية.  حاجاتهم  يق�شون  حيث  العامة  املتنزهات 
واأظافرهم.  باأبدانهم  يعتنون  وال  ي�شتحمون  ال  فهم  طويلة  و�شعورهم 
نتائج  اأو  االأ�شهم  الأ�شعار  يكرتثون  امل�شجلة فهم ال  اأو  املذياع  ال يحملون 
املباريات الريا�شية اأو نتائج االنتخابات اأو االأزمات ال�شيا�شية فاملعركة 
الوحيدة بالن�شبة لهم هي معركة البقاء اأحياًء. ال اأقارب لهم وال اأ�شدقاء 
وال منا�شبات �شعيدة فاالأعياد بالن�شبة لهم جمرد فر�شة للح�شول على 
اأكرب قدر ممكن من خملفات الطعام وال�شراب يف حاويات القمامة. ال 
يافطة  اأمامهم  ي�شعون  ما  وغالبًا  اأحد  مع  يتحدثون  وال  يحدثهم  اأحد 
يطلبون من خاللها من املارة اأن يقدموا لهم امل�شاعدة. عندما ينتقلون 
يحملون  بالية  خ�شبية  عربة  اأمامهم  يجرون  اآخر  �شارع  اإىل  �شارع  من 
فيها كل ما ميتلكون يف هذه الدنيا من طعام ومالب�ص واأغطية وذكريات 
تختلط مع زجاجات فارغة واإطارات �شور مك�شورة واأحذية بالية واأ�شاور 
قدمية. وجوههم مثل وجوه متاثيل ال�شمع ال حتمل اأي تعبري وتخلو من 
اأي عاطفة. معظم هوؤالء امل�شردين ميوتون عادًة نتيجة �شوء التغذية اأو 
م�شاعفات االإدمان على الكحول واملخدرات اأو هبوط حرارة اأج�شامهم 

نتيجة تعر�شهم للربد القار�ص اأثناء نومهم يف العراء.

عندما ميوتون تنقل اأج�شادهم اإىل الطب ال�شرعي لتحديد �شبب الوفاة 
يحولون  دائمًا،  يح�شل  ما  وهو  اأقاربهم  من  اأحد  بهم  يطالب  مل  واإذا 
عندما  اأذكر  امل�شرحة.  يف  للتعليم  جثثهم  ال�شتخدام  الطب  كليات  اإىل 
كنت تلميذًا يف ال�شنة الثانية كلية طب جامعة االإ�شكندرية اأن اأول در�ص 
اجلثة  "اأن  اهلل-  -رحمه  حلمي  اإبراهيم  الدكتور  اأ�شتاذنا  من  تعلمناه 
التي �شنقوم بت�شريحها �شرتينا عظمة اخلالق �شبحانه وتعاىل و�شتعلمنا 

اأ�شرار اجل�شم الب�شري: امليت يا اأبنائي يعلم احلي". بعد الت�شريح من 
قبل طلبة كلية الطب تق�شم اجلثة اإىل اأق�شام مثل الراأ�ص الذي يحول 
لق�شم جراحة الدماغ واالأع�شاب واجلذع الذي يحول لق�شم اجلراحة 
العامة واالأطراف التي حتول لق�شم العظام وهكذا حيث ت�شتخدم يف 

التدري�ص. 

�شواء كنت اأقوم بدور التلميذ يف الزمن املا�شي اأو اأقوم بدور االأ�شتاذ 
املعلم يف الزمن احلا�شر فقد تعودت دومًا على خماطبة ذلك الراأ�ص 

بدون ج�شد املو�شوع اأمامي على طاولة الت�شريح.

اأقول له بعد قراءة الفاحتة: ال بد اأنك مل تدرك يا �شديقي اأن نهايتك 
�شتكون هكذا، راأ�ص هنا يف م�شرحة وذراع هناك يف م�شرحة اأخرى. 
طفل  واأنت  وبكائك  �شحكك  عن  حياتك،  عن  عليك  باهلل  حدثني 
عائلتك  عن  حدثني  �شغري.  غ�ص  واأنت  ومرائك  جهلك  وعن  �شغري 
يف  اأقرانك  مع  وم�شاجراتك  م�شاحناتك  عن  واأ�شدقائك،  واأقاربك 
املدر�شة واجلامعة، عن الكتب التي قراأتها واالأفالم وامل�شل�شالت التي 
حدثني  حب.  اآخر  عن  وحدثني  لك  حب  اأول  عن  حدثني  �شاهدتها. 
عن اأبيات ال�شعر التي كنت تكتبها لفتاة اأحالمك وعن �شيارتك وبيتك 
واإجازاتك. حدثني عن اأعياد ميالدك. حدثني عن الليلة االأخرية قبل 
وفاتك. هل طلبت امل�شاعدة من اأحد اأم اأن اأحدًا مل يكرتث لندائك. 
وغدر  االأقارب  ظلم  عن  االإن�شان،  الأخيه  االإن�شان  ظلم  عن  حدثني 
االأ�شدقاء. حدثني عن النفاق والرياء والكذب وبيع ال�شمائر. حدثني 

اأيها املعلم فاإن امليت يعلم احلي. 

ibrahimsbeihaz@gmail.com 

امليــت يعّلـــم احلـــي

ب�شراحـــــــــة
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ا�شتثمارات متنوعة

�صركة دروي�س اخلليلي واأولده
تنــــاأى بنف�صهــا عــــن الأزمـــة العامليــــة

اجلخيم: اأثر الأزمة على قطاع الأجهزة
 الإلكرتونية قليل ن�شبيا

متكنت �شركة دروي�ص اخلليلي واأوالده )LG( من اأن تناأى بنف�شها عن تداعيات االأزمة املالية العاملية، التي اأثرت على خمتلف اقت�شاديات العامل 
وقطاعاته املختلفة.

لكن اأثر هذه االأزمة، كان قليال ن�شبيا على ال�شركة، بح�شب مديرها العام خليل اجلخيم، بف�شل االأ�ش�ص االإدارية ال�شليمة واالإقبال على منتجات 
ال�شركة من قبل خمتلف �شرائح الزبائن.

ويتناول اجلخيم يف حديث لـ "الن�شامى" اأثر االأزمة العاملية على االقت�شاد املحلي، مربزا اأ�شباب انح�شار تراجعها عن قطاع االأجهزة االإلكرتونية 
ب�شكل عام، وعن "دروي�ص اخلليلي واأوالده" حتديدا.
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ويقول اأن اأثر االأزمة املالية العاملية كان وا�شحا على خمتلف القطاعات، 
وبدرجات متفاوتة، حيث كان هذا االأثر قلياًل ن�شبيا على قطاع االأجهزة 

االإلكرتونية.

ويوؤكد اأن �شركة دروي�ص اخلليلي واأوالده مل تتاأثر ن�شبة مبيعاتها مقارنة 
مع ال�شركات املناف�شة �شمن القطاع، اأو ال�شركات يف القطاعات االأخرى، 

بف�شل االأ�ش�ص ال�شليمة واأ�شاليب االإدارة الواعية التي تتبعها ال�شركة.

وحتر�ص �شركة دروي�ص اخلليلي واأوالده على مواكبة التطور التكنولوجي 
تلقى  التي  منها،  ال�شحية  وخا�شة  االإلكرتونية،  االأجهزة  خمتلف  يف 

اإقباال من اجلمهور واملهتمني.

ويبني مدير عام ال�شركة اأن ال�شركة تقوم بعر�ص اأحدث املنتجات يف كافة 
اخلدمات  كافة  تقدمي  على  حر�شها  منطلق  من  اململكة،  يف  معار�شها 
واأحدثها للزبائن، ومبا يتنا�شب مع احتياجات خمتلف �شرائح الزبائن.

ويو�شح اجلخيم اأن "دروي�ص اخلليلي واأوالده" تقدم خدمات متميزة ملا 
بعد البيع، وب�شكل فوري، ويف كافة معار�شها اأي�شا.

وحول الو�شع االقت�شادي يف االأردن بعد تداعيات االأزمة العاملية عليه، 
ي�شري اإىل اأن تاأثري االأزمة طال جميع الدول، وكافة قطاعات اال�شتثمار، 

ولكن بدرجات متفاوتة كذلك بني بلد واآخر.

ويلفت اإىل اأن النمو االقت�شادي الذي حققه االأردن يف ال�شنوات املا�شية، 
للبنك املركزي،  ال�شيا�شات احل�شيفة  ومتانة اجلهاز امل�شريف، بف�شل 

جّنب االأردن تداعيات االأزمة.

ويوؤكد اجلخيم اأن هذه التداعيات جاءت على �شكل عوامل نف�شية اأكرث 
االقت�شاد، حيث عزز اخلوف، من حالة  لالأزمة على  مبا�شر  اأثر  منها 
عدم اليقني والرتقب لدى املواطن وامل�شتثمر على حد �شواء، لكن ب�شكل 
عام، فقد بداأت هذه احلالة بالتال�شي، بعد التاأكد من اأن التداعيات مل 

ت�شرب عمق االقت�شاد الوطني.

مل تتاأثر مبيعات ال�شركة مقارنة 
باملناف�شني والقطاعات الأخرى
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املــــــــــروى... 
لي�صــــت جمـــــرد ميـــــاه معبــــــاأة

عمرو: زبائن ال�شركة وجودة 
املياه راأ�شمال جناحنا

العنا�شر  على  حتتوي  معباأة  مياه  جمرد  املروى  مياه  اعتبار  ميكن  ال 
التي يحتاجها ج�شم االإن�شان فح�شب، بل تتعداها لتكون �شركة املروى 
للمياه املعدنية واال�شتثمار مبثابة ا�شتثمار ذي قيمة م�شافة لالقت�شاد 

الوطني.

بتجهيزات  االأو�شط،  ال�شرق  يف  امل�شانع  اأف�شل  من  م�شنعها  ويعترب 
عالية �شواء من حيث البناء والتجهيز، وطرق التكييف والتعقيم، حيث 
اأردين  براأ�شمال  احلالبات،  يف  مربع  مرت  اآالف   3 م�شاحة  على  يقام 

�شعودي م�شرتك..

جتهيزه  مت  امل�شنع  اأن  عمرو  اأحمد  ظاهر  ال�شركة  عام  مدير  يقول 
بتقنيات من �شركة بتلر العاملية، وجتهيزات واآالت اأوتوماتيكية واأجهزة 
اأف�شل امل�شادر االأوروبية واالأمريكية العريقة يف  املخترب والرقابة من 

جمال تكنولوجيا ت�شنيع وتعبئة املياه املعدنية.

ق�شر  يف  منبعها  من  �شريانها  "املروى"  مييز  ما  اأن  اإىل  وي�شري 
احلالبات مبا�شرة اإىل امل�شانع، حمتوية على عنا�شر املعادن واالأمالح 
والفلور ال�شرورية لالإن�شان، لتدخل يف عمليات الفلرتة والتعقيم بدون 
تدخل العنا�شر الكيمائية للمحافظة على مذاق املياه املعدنية الطبيعي 
املجال، �شمن جو  التقنيات يف هذا  اأحدث  با�شتخدام  الفريد، وذلك 
ال�شخمة،  ال�شركة  م�شتودعات  اإىل  ذلك  بعد  لتنقل  املعقمة،  امل�شانع 

ا�شتعدادا للنقل والتحميل.

وقد مت تاأهيل الكوادر الب�شرية يف امل�شانع، �شواء من مهند�شني وفنيني 
وعمال على يد اأف�شل اخلرباء العامليني، لتحقيق اأق�شى درجات احلرفية 

يف ت�شنيع وتعبئة املياه.

تتميز  حيث  اأولوياتها،  قائمة  �شمن  زبائنها  كذلك  "املروى"  وت�شع 
مناطق  كافة  لتغطي  النقل  �شيارات  من  الوا�شع  باأ�شطولها  ال�شركة 
اململكة، بالعبوات املختلفة من املياه املعدنية املميزة، ليتمكن امل�شتهلك 
واملخازن  ال�شوبرماركت  وحمالت  البقاالت  كافة  يف  املياه  اإيجاد  من 

التجارية الكربى.

وي�شيف عمرو، اأن "املروى" تعتمد يف خدمتها لزبائنها على �شبكة وا�شعة 
من امل�شرتكني الدائمني من املوؤ�ش�شات واالأفراد والفنادق وامل�شت�شفيات 
واملكاتب واملجمعات ال�شكنية، عرب جتهيزهم بجهاز التربيد والت�شخني 
جمانا، واال�شتبدال الدويل لعبوات 19 ليرتا مبا يتوافق مع احتياجاتهم، 
 24 مدار  على  يعمل  الذي  الطوارئ  تزويد  نظام  امتالك  عن  ف�شال 

�شاعة.

وتنا�شب عبوات "املروى" كافة االحتياجات، حيث اأنها م�شنعة من مادة 
تبداأ  وباأحجام  الغذائي،  ال�شنف  الحتواء  عامليا  بها  امل�شرح   PET
املالئمني  ليرت(،  ميني )0.3  واملروى  ليرت(،  املروى )0.25  كوب  من 
لال�شتعمال يف املطاعم والنوادي والكويف �شوب، وعبوات 1.5 ليرت و0.6 
املميزة  االقت�شادية  والعبوات  واخلارجي،  املنزيل  لال�شتعمال  ليرت، 

بحجم 6 ليرت و8 ليرت، باالإ�شافة اإىل العبوة الكبرية بحجم 19 ليرت.

ا�شتثمارات متنوعة

جتهيزات امل�صنع واآلته وفق 
اأعلى املوا�صفات العاملية
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ال�صركة الدولية الوىل وكيالً ر�صمياً 
ل�صركة اجلب�س الوطنية ال�صعودية

اإعتمدت �شركة اجلب�ص الوطنية ال�شعودية ال�شركة الدولية االوىل اإحدى 
االردنية  اململكة  يف  لها  ر�شميًا  وكياًل  ا�شتيتية  ايوب  جمموعة  �شركات 
التي  الدولية االوىل  توزيع منتجاتها من خالل  ، حيث �شيتم  الها�شمية 

قامت بفتح مراكز توزيع تنت�شر يف جميع حمافظات اململكة .

بان  االوىل  الدولية  لل�شركة  العام  املدير  ا�شتيتية  ايوب  املهند�ص  واكد 
هذه املنتجات �شتكون مناف�شة من ناحية اجلودة واملوا�شفات واملقايي�ص 
وكذلك ال�شعر، مبينًا ان بدء التوزيع لهذه املنتجات على اال�شواق املحلية 
قد بداأ فعليًا من خالل مركز التوزيع الرئي�شي يف ماركا ال�شمالية ومراكز 

التوزيع املعتمدة يف خمتلف حمافظات اململكة .

يف حديثه لـ "الن�شامى" يتناول مدير عام ال�شركة املهند�ص اأيوب ا�شتيتية واقع 
ال�شركة، وخططها امل�شتقبلية، املتمثلة بتد�شني م�شنع متخ�ش�ص للديكورات 

مطلع العام املقبل.

ويقول اأن م�شنع ال�شركة املتخ�ش�ص يف الديكورات �شيبداأ العمل مطلع العام 
املقبل، يف منطقة ماركا ال�شناعية اجلديدة، مو�شحا اأن امل�شنع متخ�ش�ص 
يف مواد الديكور االأولية وال�شناعات اخل�شبية، واالأثاث املنزيل واملكتبي ب�شكل 
هذه  لعر�ص  �شالة  جانب  اإىل  )الباركية(،  اخل�شبية  واالأر�شيات  متكامل، 

املنتجات.

وي�شيف اأن قدرة امل�شنع �شتكون عالية، وتتوافق مع النه�شة اال�شتثمارية التي 
مل�شروع  ديكورات  عمل  اإجناز  على  بالقدرة  االأردن،  يف  العقار  قطاع  يعي�شها 

معني خالل اأيام معدودة.

يغطي  بحيث  املنطقة  يف  نوعه  من  االأول  �شيكون  امل�شنع  اأن  ا�شتيتية  ويوؤكد 
ال�شركات  جتهيز  جانب  اإىل  جتارية،  حمالت  من  املحلي  ال�شوق  احتياجات 
وامل�شاريع ال�شكنية، واملعار�ص واملطاعم والفنادق، وكل ما يلزم من التجهيزات 

الداخلية من اأثاث وديكور، اإىل جانب الت�شدير لالأ�شواق اخلارجية.
اخل�شبية،  االأعمال  بني  ما  تتنوع  التي  ال�شركة،  يف  العمل  اأق�شام  بني  ويف�شل 
واالأثاث  الديكور،  ومواد  بورد،  اجلب�شوم  واأعمال  امل�شاريع،  وتنفيذ  وت�شميم 

اخلا�ص.
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اقملف العدد
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ميــــاه "بيب�صـــي" تطــــرح 

 الفـــــّوارة فـــــي ال�صــــوق 

اأطلقت �شركة بيب�شي - االأردن خط اإنتاج مياه "اإت�ص تو اأوه" H2Oh! الفّوارة النقية اخلفيفة، 
جديد  هو  ما  بكل  االأردين  ال�شوق  ورفد  التو�شعية  ال�شركة  مع خطط  بالتما�شي  ياأتي  والذي 
ومميز. تطلق "بيب�شي" منتجها اجلديد الذي يحتوي على غاز خفيف مبزيج مبتكر من طعم 
املياه وبنكهتي االأفندي واحلم�شيات الطبيعية، ليكون املنتج املحّلي االأول من نوعه يف ال�شوق 

االأردين. 

اأوه"  "اإت�ص تو  اأكجون عن مميزات مياه  – االأردن توجنر  وحتدث مدير عام �شركة بيب�شي 
H2Oh! الفّوارة اخلفيفة، والتي تتطّلع ال�شركة من خاللها اإىل اأن تقدم للم�شتهلك االأردين 
العاملية،  املوا�شفات  واأعلى  والتقنيات  االأنظمة  اأحدث  وفق  امل�شّنعة  للمنتجات  منوذجًا 
اجلّيدة  الت�شنيع  ممار�شات  وفق  اإنتاجه  يتم  حيث  واجلودة؛  التعقيم  من  عاٍل  ومب�شتوى 

 .Good Manufacturing Practice

كما تناول يف حديثه مزايا هذا املنتج الذي يجمع ما بني الفوائد املتوفرة يف املياه الغازية، 
والنكهة اللذيذة التي تتمتع بها امل�شروبات الغازية، كما اأنه يواكب مبزاياه التوجه العاملي 

نحو الرتويج مل�شروبات لها فوائد �شحية؛ حيث ميتاز باأنه خاٍل من ال�شكر.

ويوؤكد  اأعمالنا  فيما مييز  نقدمها  التي  املنتجات  بالتنوع يف  "نعتز  اأكجون:  واأ�شاف 
على حر�شنا املتوا�شل على تلبية متطلبات ال�شوق من خالل طرح منتجات جديدة 
ومبتكرة، ونتفاءل بهذا املنتج بالتحديد؛ اإذ نتوقع اأن يالقي جناحًا واإقبااًل كبريًا 
من امل�شتهلك االأردين." كما قّدم اأجمد عمرية، مدير االإنتاج واجلودة يف بيب�شي، 
 !H2Oh "عر�شًا يو�شح خمتلف مراحل االإنتاج التي متر بها مياه "اإت�ص تو اأوه

من معاجلة وت�شنيع.
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حتر�ص �شركة يا�شر احل�شامي واخوانه، مالكة "يا�شر مول"، على التميز 
يف كافة اخلدمات التي تقدمها لزبائنها، �شواء من حيث نوعية اخلدمة، 

وطبيعة الب�شائع التي تالئم خمتلف االأذواق، وباأ�شعار منا�شبة.

املراكز  قطاع  على  بظاللها  األقت  قد  العاملية  املالية  االأزمة  اأن  ورغم 
التجارية، بح�شب يا�شر العبادي، مدير عام "يا�شر مول"، اإال اأن هذه 

االآثار مل تقلل من م�شتوى اخلدمة التي يقدمها املول لزبائنه.

توفري  اإىل جانب  املنزلية،  واالأدوات  املختلفة،  التموينية  االأق�شام  فمن 
�شواء  املول،  لزوار  املثالية  اخلدمات  تتوفر  لل�شيارات،  وا�شعة  مواقف 

داخل املركز التجاري اأو خارجه.

ويبداأ العبادي باحلديث عن اأثر االأزمة العاملية على قطاع البيع بالتجزئة، 
ويقول اأن االأزمة كان لها االأثر الوا�شح على عمليات البيع وال�شراء يف 

خمتلف املراكز التجارية.

احلاجيات  �شراء  يف  فقط  مهتما  االأزمة  مع  بات  املواطن  اأن  وي�شيف 
االأ�شا�شية، واملقت�شرة على املتطلبات اليومية له، بعك�ص ظروف ما قبل 
الرتفيهية  االحتياجات  على  االإقبال  ي�شمل  الت�شوق  كان  والتي  االأزمة، 

كذلك.

وي�شري اإىل اأن "يا�شر مول" يختلف عن جميع املوالت االأخرى من حيث 
اخلدمة العالية التي تنا�شب جميع االأذواق، والنظافة امل�شتمرة لكافة 
مرافق املول، ف�شال عن االأ�شعار املالئمة للجميع، نتيجة االعتماد على 

هام�ص ربحي ب�شيط.

ويحتوي املول على كافة احتياجات املواطن، �شواء من املواد التموينية اأو 
املنزلية، حيث ي�شم طابقا كامال لالأدوات املنزلية املتنوعة وذات اجلودة 

العاملية وبت�شكيالت خمتلفة.

"يا�شر مول" ي�شم كذلك  التمويني يف  الق�شم  اأن  اإىل  العبادي  ويلفت 
عدة اأجزاء رئي�شية، كامللحمة، التي تقدم كافة اأنواع اللحوم الطازجة 
املتنوع  اخل�شار  ق�شم  عن  ف�شال  متكاملة،  وبخدمات  واملجمدة، 
االأ�شناف، واالألبان الطازجة، وغريها من االأق�شام التي تلبي خمتلف 

احتياجات الزبائن.

وب�شبب �شعوبة احل�شول على موقف منا�شب لل�شيارات يف معظم اأنحاء 
العا�شمة، فقد حر�شت اإدارة "يا�شر مول" على توفري موقف �شيارات 

يت�شع اإىل حوايل 500 �شيارة يف اآن واحد. 

يا�صر مول.. التميز يف اخلدمة

العبادي: الأزمة األقت 
بظاللها على قطاع املراكز 

التجارية ب�شكل عام

ا�شتثمارات متنوعةملف العدد
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عالــم الأزيـاء واملو�صـة.. 
اإمرباطــــوريات اجلمــــــال واملـــال

يبدو اأن �شنوات الع�شل التي عاي�شتها دور االأزياء العاملية قد ولت اإىل غري 
اأعلنت عوا�شم املو�شة املمتّدة من باري�ص اإىل ميالنو ومن  رجعة، فقد 
فيها   عاملني  وت�شريح  لالأ�شعار،  خف�ص  موجة  عن  لندن،  اإىل  نيويورك 

تاأثرا باالأزمة املالية العاملية.

اأن تراجع املبيعات لديها بات يهدد تواجدها  اأزياء فرن�شية  وقالت دور 
يف �شاحة املو�شة العاملية،  بينما اأكدت عالمات جتارية اأخرى اأنها متر 

يف عنق الزجاجة.

اقت�شاديات الفنون

يف ظل توقعات اقت�شادية برتاجع مبيعات املنتجات الفاخرة خالل العام 
اجلاري والأول مرة منذ 10 �شنوات قالت  دور اأزياء عاملية، منها �شونيا 
غابانا  اأند  ودول�شي  وجوت�شي  واأرماين  وبرادا  بول جوتييه  وجان  ريكيل 
تخفي�شات  عن  باالإعالن  العادة  غري  على  تت�شابق  فريي  وجيانفرانكو 
متوافرا  املنتجات  هذه  على  احل�شول  بات  خا�شة"،حتى  "مبيعات  اأو 

باأ�شعار اأرخ�ص حتى  للم�شرتين العاديني. 

واأكد عرابو املو�شة والعاملون فيها، اأن االأزمة االقت�شادية العاملية، نالت 
منها، اأو على االأ�شح اأثرت على �شوق منتجاتها الفاخرة، م�شتدلني على 

بقلــم: ح�شيـن ن�شـوان
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عن�صـــر الغرابـــة هــــو "املعيــــار" لرتويــج املالبـ�س 

هذا الراأي، بالقول اأن االأ�شعار ت�شهد موجة من التخفي�شات ، واالإقبال 
عليها اأي�شا منخف�ص.

اأيلول  منذ  وظيفة  األف   320 مبقدار  الوظائف  تخفي�ص  "مع  واأ�شافوا 
املا�شي وا�شتمرار ارتفاع هذا الرقم وتراجع اأجور امل�شوؤولني التنفيذيني 
وروؤية املليارديرات من رو�شيا اإىل الهند لرثواتهم تتاآكل اختلف �شلوك 

م�شرتي املنتجات الفاخرة". 

واأحرج التحول يف عمليات الرتويج للبيع عددا من بيوت االأزياء الراقية 
التي تروج عادة  ملبيعاتها اخلا�شة من خالل دعوات بالربيد االلكرتوين 

لعمالئها الدائمني.

ورغم ما يو�شف بالنك�شة التي اأ�شابت حركة االأزياء ، اإال اأّن الكثري من 
القطاعات  اأحد  منها  جعل  الف�شائيات   وانت�شار  اال�شتهالكية  العادات 

ال�شناعية الكربى يف الغرب.

على  املنت�شرة  االأزياء  تب�شيط   ، لل�شوق  احليوية  اعادة  يف  �شاهم  ومما 
والعمل  ال�شهرة  اأزياء  بتوفري  املراأة  على  والرتكيز  العامة،  م�شتوى 

والفنتازيا، وانتهاء باالأزياء اليومية الب�شيطة.

واحلركة  والغناء،  الفن  وجنوم  وال�شينما  االإعالم،  و�شائل  و�شاهمت 

با�شتمرار،وحتّولت  جديدة  اأزياء  البتكار  اأّول  م�شدر  اإىل  ال�شياحية، 
تتحّرك  جديد،  لزّي  الرتويج  يتّم  وكّلما  لرتويجها،  و�شائل  اإىل  اأي�شا 
اآليات و�شائل االإعالم واالأفالم لتجعل من ن�شره يف اأنحاء العامل و�شيلة 

فّعالة لتكوين الرثوات الراأ�شمالية الكربى. 

ومع حتّول دور االأزياء "الغربية املحلية" اإىل ما ي�شبه ال�شركات املتعّددة 
اجلن�شيات التي بات ن�شر اأزيائها يف بقية اأنحاء العامل جزءا من "الغزو" 
االقت�شادي با�شم حرّية التجارة، والهيمنة على االأ�شواق مع ما يرتبط 

بذلك من هيمنة على �شناعة االأذواق با�شم العوملة. 

كما اأّن االحتياجات املعي�شية والقيم ال�شائدة ورمبا االأذواق اأي�شا كانت 
تلعب دورها يف انت�شار اأزياء �شعبية دون �شواها يف هذه املنطقة دون تلك 
من العامل، وخ�شو�شا املحلية ومنها املطرزات، فقد لعبت فكرة تنامي 
امل�شاعر القومية والوطنية دورا مهما يف ترويج الكثري من االأزياء التي 

تت�شل بوجدان النا�ص.

الباقية من  البقية  انهارت  فقد  املا�شي  القرن  االأخرية من  العقود  ويف 
القواعد املنطقية يف ن�شاأة الت�شميمات اجلديدة، وبات عن�شر الغرابة 

هو "املعيار" للقول اإّنها جديدة. 

 وحتّول عامل االأزياء اإىل اأحد القطاعات االقت�شادية الرئي�شية يف ظاهرة 
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"�شناعة"، االأزياء ك�شواها من ال�شناعات احلديثة  اأ�شبحت  "العوملة، 
تعتمد على االإنتاج بكميات �شخمة، واآلة دعائية عمالقة، وحركة اأموال 

�شديدة التعقيد، واإن كانت ح�شيلتها يف �شالح "فئة الراأ�شماليني". 

و�شاهمت عجلة تطّور عامل االأزياء التي اأوجدتها "دور االأزياء" التي تقوم 
يف  اجلغرافية  احلدود  زوال  مع  املرتفة،  الفئة  اأّولهما  عن�شرين،  على 
تكّونها، وثانيهما اأّن ما ُين�شر من ت�شاميم يف العرو�ص املو�شمية، وتقتنيه 
اأو تقتني معظَمه تلك الفئة باأموال تعادل الدخل ال�شنوي للماليني من 
ولكن  العام،  لال�شتهالك  االإنتاجي  القطاع  يف  تقليده  يجري  ال  الب�شر، 
يجري حتويله اإىل "رموز" ترتك ب�شماتها على الت�شميمات املخ�ش�شة 
لال�شتهالك العام، للتاأثري بوا�شطة و�شائل الرتويج على االأجيال ال�شابة 

من امل�شتهلكني يف الدرجة االأوىل.
 

وتك�شف املقارنة بني تطّور االأزياء من حيث اأ�شكالها، على امتداد ع�شور 

اقت�شاديات الفنون

مظاهر خف�س الأ�صعار وت�صريح العاملني جتتاح �صوق )املو�صة(
حتتّل اإيطاليا  املرتبة الثانية عامليا مبيزانية تعادل 48 مليار يورو

لالأذواق  التاأثري  من  �شيئا  اأّن  الع�شرين،  القرن  نهاية  وحتى  التاريخ، 
يعك�ص مالحمه على  الع�شور، كان  كّل ع�شر من  ال�شائدة يف  واالأفكار 
اأّن  األب�شة الطبقات املرتفة فيه، كما  "نوعية" الت�شميمات الغالبة على 
تلعب  كانت  اأي�شا  االأذواق  ورمبا  ال�شائدة  والقيم  املعي�شية  االحتياجات 
االأخرية  العقود  يف  اأّما   ، �شواها  دون  �شعبية  اأزياء  انت�شار  يف  دورها 
القواعد  الباقية من  البقية  انهارت  الع�شرين، فقد  امليالدي  القرن  من 
هو  الغرابة  عن�شر  وبات  اجلديدة،  الت�شميمات  ن�شاأة  يف  املنطقية 

جديدة. اإّنها  "املعيار" للقول 

لقد حتّولت االأزياء بذلك من ماّدة اإنتاجية لتحقيق منفعة حمّددة ي�شاهم 
اجلمال يف حتديد �شكلها ومظهرها مع مراعاة تعّدد االأذواق واختالفها، 
اإىل و�شيلة من و�شائل ال�شناعة االإنتاجية للتاأثري على �شياغة االإن�شان 
العوملة،  ع�شر  يف  املال  على  املهيمنة  "احتياجات" الفئة  مع  يّتفق  مبا 

وعلى �شياغة اأذواقه وفق املهّمة املطلوبة منه. 
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انتهاء �صنوات ع�صل اإمرباطورّيات الأزياء ب�صبب الأزمة العاملية

الأزياء ماّدة اإنتاجية ي�صاهم اجلمال يف حتديد �صكلها ومظهرها و�صعرها

�شورة  تعطي  دقيقة  معلومات  توفر  لعدم  با�شتغراب  متابعون  ويتحدث 
�شاملة عن اجلانب املايل يف �شوق االزياء، من حيث امليزانيات والنفقات 

والعائدات واالأرباح واخل�شائر. 

اإيطاليا يف مقّدمة الدول االأوروبية على �شعيد  اأّن  ويدور احلديث عن 
اأّما الو�شول اإىل �شورة اإجمالية قريبة من الواقع بالن�شبة  امللبو�شات، 
ح�شابية،  عملّيات  اإىل  فيحتاج  مبجموعه،  االأوروبي  االحتاد  اإىل 
يف  االختالف  ومالحظة  عديدة،  وتقديرات  م�شنية،  ومقارنات 

امل�شطلحات من بلد اإىل بلد.

 ومع ذلك ميكن تكوين ت�شّور عام عن اجلانب املايل لقطاع االأزياء من 
خالل االأرقام املتوافرة عن بع�ص ميادينه يف بع�ص البلدان الغربية، مع 

مالحظة اأّن املرتبة االأوىل عامليا يف قطاع االأزياء، ال حتتّلها دولة غربية، 
�شكانا،  العامل  دول  اأكرب  اأّنها  اإىل  يعود  ما  وهو  ال�شعبية،  ال�شني  واإمّنا 

وبالتايل ا�شتهالكا للمن�شوجات وامللبو�شات عموما.
 

ويف الغرب حتتّل اإيطاليا  املرتبة الثانية عامليا مبيزانية تعادل 48 مليار 
يورو. وي�شتغل يف هذا القطاع 700 األف �شخ�ص يف 7 اآالف �شركة، بينما 
اأكرث  االأوروبي مبجموعه  القطاع يف االحتاد  العاملني يف هذا  يبلغ عدد 

من مليونني و600 األف �شخ�ص.

 ومع ان�شمام ع�شر دول اأخرى اإىل االحتاد و�شل هذا العدد اإىل 6 ماليني 
�شخ�ص، ولتقدير حجم ال�شوق اال�شتهالكّية لالأزياء، ميكن اأخذ بريطانيا 
مثاال، حيث يبلغ حجم االإنفاق ال�شنوي على امللبو�شات فقط اأكرث من 45 
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مليار يورو، ي�شاف اإليها زهاء 20 مليارا قيمة االأقم�شة. ويعمل يف هذا 
امليدان زهاء 400 األف �شخ�ص، بينما يبلغ حجم النفقات على امللبو�شات 
واملن�شوجات يف اأملانيا حوايل 56 مليار يورو �شنويا، وكان حجم ميزانية 

ال�شركات العاملة يف قطاع امللبو�شات حوايل 11 مليار يورو. 

وُيالحظ اأّن اال�شتهالك الفردي ال�شنوي للملبو�شات واالأقم�شة يف البلدان 
املذكورة -وهي االأثرى من �شواها عموما- يعادل وفق االأرقام املذكورة 
ما يرتاوح بني 600 و900 يورو �شنويا، وهذا تقدير املعّدل الو�شطي، فاإذا 
حذفنا من املجموع الكلّي ما ت�شتهلكه الطبقة املرتفة التي ترتبط اأ�شماء 
دور االأزياء الكربى بها، فقد ال يتجاوز االإنفاق الفردي الو�شطي حدود 

ثالثمائة يورو �شنويا. 
ال ي�شهل الو�شول اإىل رقم حمّدد حول ا�شتهالك الطبقة املرتفة لالأزياء 

نلقي  عندما  تقريبية  �شورة  ا�شتخال�ص  ولكن ميكن  االأ�شعار،  الباهظة 
نظرة على ميزانيات تلك ال�شركات املعدودة يف م�شاّف االأكرب واالأ�شهر 
الزينة  وقطع  والعطور  الثياب  باأغلى  �شة  واملتخ�شّ االأزياء،  عامل  يف 
واالأحذية وامللبو�شات اجللدية وكذلك بعرو�ص االأزياء املو�شمية، وعددها 
بريطانية،  و5  اأملانية،  و9  اإيطالية،   14 منها  �شركة،  اأربعون  اأوروبا  يف 
�شركة  كرباها  وهولندا،  وبلجيكا  الدمنارك  من  والباقي  فرن�شية،  و4 
)LVMH( الفرن�شية، التي تتفّرع عنها �شركة كري�شتيان ديور، وتليها 
االإيطالية،  بينيّتون  ثّم  الريا�شية،  للملبو�شات  االأملانية  اآديدا�ص  �شركة 
ويبلغ حجم  البلجيكية،  �شرتاو�ص  ليفي  ثم  اأي�شا،  االإيطالية  فمارت�شوتو 
 10 حوايل  معا  الكربى  اخلم�ص  ال�شركات  لهذه  ال�شنوية  العائدات 
مليارات يورو، بينما يبلغ حجم عائدات ال�شركات االأربعني الكربى معا 

زهاء 30 مليار يورو.
ومع اإ�شافة ما يوجد من �شركات يابانية واأمريكية من هذا امل�شتوى، ميكن 

العوملة والف�صائيات �صاهمت يف اإخراج الأزياء من الأزمة
جيزيل باند�صني اأغلى عار�صة اأزياء يف العامل.. دخلت مو�صوعة غيني�س حمققة دخال يقدر بـ150 مليون دولر 

اقت�شاديات الفنون
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اأننا ال نقدم معلومات عن ن�شاطاتنا التجارية".

واأكد متخ�ش�شون يف القطاع اإن ال�شراء للتفاخر حل حمله البحث عن 
اجلودة والعالمات التجارية القوية، وقالوا:" مبقدور اأي �شخ�ص �شراء 
متاجر  من  خا�شة  دعوة  دون  املخف�شة  املنتجات  من  كبرية  جمموعة 

غوتييه وجيمي ت�شو يف باري�ص وبرادا يف ميالنو".

املنتجات  مبيعات  تنخف�ص  اأن  كو  اند  بني  �شركة  يف  م�شت�شارون  يتوقع 

الفاخرة بنحو �شبعة يف املائة هذا العام يف حني قدر حمللون يف موؤ�ش�شة 
برين�شتاين اأن تنخف�ص بن�شبة خم�شة يف املائة. 

اإال اأن  املحال ال�شغرية هي االأكرث ت�شررا من انكما�ص االإنفاق من املتاجر 
الكبرية، وقد اأجرى بيت االأزياء الفرن�شي جان لوي �شريير تخفي�شات 
منت�شف  يف  بداأها  قد  كان  ال�شهرة  ف�شاتني  على  املائة  يف   60 بن�شبة 
ت�شرين الثاين، وعلى غري العادة اأعلن عن التخفي�ص على واجهة متجره 

يف �شارع ال�شانزيليزيه.

وقالوا :"يف عامل املال الوقت من ذهب، خ�شو�شًا يف ظل االأزمة احلالية 
كوتري"  "الهوت  فزبائن   .2009 عام  اإىل  معنا  �شتبقى  باأنها  واملخاوف 
االأرباح  يف  الف�شل  لهم  يعود  الذين  واالإك�ش�شوارات،  اجلاهزة  واالأزياء 

الو�شول بحجم العائدات لهذه ال�شركات اإىل نحو املائة مليار دوالر على 
وجه التقدير، وال يعترب الرقم نف�شه كبريا باملقارنة مع ما اأ�شبح يدور 
يف حركة االأموال العاملية يف ظّل زيادة �شرعة العوملة اأ�شعافا م�شاعفة 
الدول  عائدات  ثلث  بني  ما  يعادل  كان  واإن  االأخرية،  ال�شنوات  خالل 
النفطية االأع�شاء يف منظمة البلدان امل�شدرة للنفط معا ون�شف تلك 
العائدات، على ح�شب تاأرجح اأ�شعار ال�شوق، ولكّنه ال يتجاوز يف النهاية 
حجم ما تتاأرجح حوله ثروة بع�ص اأقطاب ال�شناعات الكربى االأخرى، 

كما هو معروف عن ثروة بيل جيت�ص موؤ�ش�ص �شركة مايكرو�شوفت.

 وتبدو االأهمّية االأكرب لهذه االأرقام من قطاع عامل "اأزياء املرتفني" اإذا 
�شّح التعبري، من زاوية مفعوله على الطبقة التي مت�شك مبقاليد توجيه 
لبلدان  االقت�شادي  امل�شار  وحتديد  ال�شناعات،  وتطوير  اال�شتثمارات، 

باأكملها. 

املبيعات  على  تعليق  اأي  لدينا  "لي�ص  قال:   جوتييه،  با�شم  متحدث 
اخلا�شة.. االأمر يرجع اإىل كل متجر على حدة يف تقريرها". 

ورف�شت دور اأزياء اأخرى منها غوت�شي واأرماين التعليق. وقال متحدث 
با�شم برادا اأن املبيعات اخلا�شة معتادة يف مثل هذا الوقت من العام، 
جمموعة  با�شم  متحدثة  وقالت  التفا�شيل.  من  مزيدا  يورد  مل  لكنه 
غوت�شي التي ت�شم كذلك بوتيجا فينيتا وايف �شان لوران "�شيا�شتنا هي 
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الطائلة التي حققت دور االأزياء يف ال�شنوات االأخرية، مهددون بفقدان 
اأن  لي�ص م�شتغربًا  لذا  ال�شاروخية،  االأقل مداخيلهم  اأو على  وظائفهم، 

نرى اختفاء م�شممني اآخرين من ال�شاحة، فالبقاء لالقوى" .. 

اإىل  املف�شلة  احللل  من  الفاخرة  املنتجات  على  م�شتمرا  الطلب  ويبقى 
املجوهرات امل�شنوعة، وهو ما جاء على ل�شان بيري ماليفي�ص ال�شريك يف 
�شركة �شافني بارترنز التي تقدم خدمات ا�شتثمارية لل�شفوة قائال "هناك 
ميل ل�شراء العالمات التجارية القوية التي ال تفقد قيمتها مبرور الوقت، 
فاإذا ا�شرتيت حقيبة من لوي فيتان فانك تعلم اأنها لن تفقد الكثري من 

قيمتها لكن اإذا ا�شرتيت حقيبة من ماركة اأقل فانك ال ت�شمن ذلك."

 وميكن مقاي�شة دخول اقت�شاديات االزياء مبا حتقق عار�شات االأزياء 
مبا قامت به اإحدي املجالت االأجنليزية باإدراج العار�شات بجدول ح�شب 

اأرباح كل عار�شة يف العام املا�شي 2003 .

يف املكان االأول حلت احل�شناء الت�شيكية كارولينا كوركوفا مع دخل هائل 
و�شل الأكرث من 3.8 مليون جنيه اإ�شرتلني. 

 وحلت يف املرتبة الثانية هايدي كلوم حيث بلغ دخلها يف العام املا�شي 
3.7 مليون جنيه اإ�شرتليني . 

هايدي وقعت وللمرة الثالثة عقدا مع �شركة " فيكتوريا �شيكريت" وقامت 
بدعايات للكثري من ال�شركات منها " اإت�ص & اإم " .

بعر�ص  قامت  التي  فيديانوفا  نتايا  الرو�شية  جاءت  الثالثة  املرتبة  يف 
اأزياء ل�شركة " غوت�شي" و " ت�شاروتي" ، دخلها يف العام املا�شي بلغ 3.6 

مليون جنيه اإ�شرتليني . 

الكامريات  تقوم  اأن  تع�شق  التي  مو�ص  كيت  جاءت  الرابعة  املرتبة  ويف 
 " مثل  ل�شركات  دعايات  يف  كيت  و�شاركت  جل�شمها.  ال�شور  باإلتقاط 
العام  كيت  دخل   وغريها،  مكارتني"  �شتيال   " و  و"مي�شوين"  �شانل" 

املا�شي بلغ 3.5 مليون جنيه اإ�شرتليني. 

بعد كيت جاءت يف ترتنيب تنازيل العار�شات : كارولني مرييف ) 3.4 
مليون جنيه اإ�شرتليني ( ، كارمني كا�ص ) 3.1 مليون جنيه اإ�شرتليني 

واأجنيال ليندويا ) اأقل من 3 ماليني جنيه اإ�شرتليني(. 

اقت�شاديات الفنون
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خا�شعة  االأزياء  عر�ص  مهنة  تعد  :" مل  املجال،  هذا  يف  خرباء  قال  و 
والرهانات  الطاحمات  عدد  وارتفاع  فاملناف�شة  لل�شدف.  اأو  لالأهواء 

االقت�شادية زادت من �شعوبة احرتاف هذه املهنة.

لتوقيع  وكالة خمت�شة  كل  ت�شعها  التي  االأولية  ال�شروط  معرفة  وتكفي   
عقد مع �شوبر موديل الغد لتبيان مدى هذه ال�شعوبة. 

اأ�شل  من  عار�شة   800 نحو  ت�شتخدم  التي  الفرن�شية  "ايليت"  فوكالة 
اأ�شهر 1500 – 2000 عار�شة يف العامل، تفر�ص �شروط قا�شية لها كلفة 

مادية ومعنوية باهظة.

االأوىل.  املراتب  اىل  للو�شول  االأف�شل  هم  ال�شرقية  اأوروبا  فتيات  وتعد 

وبينما كانت الربازيليات وال�شويديات واالأمريكيات امل�شيطرات على هذه 
ال�شوق غري اأن الكلمة اأ�شبحت للرو�شيات واالأملانيات والت�شيكيات.

وتتقا�شى العار�شة العادية اأو املبتدئة نحو األفي دوالر يوميًا، يذهب منها 
الربع تقريبًا للوكالة والربع الثاين لل�شرائب والنفقات املتفرقة، فيبقى 
لها األف دوالر. لكن "التوب موديل" تتقا�شى اأكرث من ذلك بكثري، وقد 

ي�شل مدخولها اليومي اىل حواىل 25 األف دوالر.

وتعترب عار�شة االأزياء الربيطانية جيزيل باند�شني اأغلى عار�شة اأزياء 
القيا�شية  لالأرقام  غيني�ص  مو�شوعة  باند�شني  دخلت  وقد  العامل،  يف 
دخال  حققت  حيث  العامل  يف  دخال  االأزياء  عار�شات  اأكرث  باعتبارها 
يقدر بـ150 مليون دوالر من مهنة عر�ص االأزياء ويقدر دخلها ال�شنوي 

بـ33 مليون دوالر.

وباند�شني ا�شم مف�شل الأ�شهر دور االأزياء واملاركات يف العامل مثل دول�شي 
باند�شني على  وبلغاري، لقد ح�شلت  وفر�شات�شي وفالنتينو وديور وزارا 
ماليني من هذه االأ�شماء ال�شهرية يف عامل االأناقة لكن يف املقابل جلبت 

لها ماليني اأكرث.

 بقي اأن نقول اأن  ال�شرق االأو�شط ي�شم 40 يف املئة من زبائن دور االأزياء 
الراقية وحتتل ال�شعودية املرتبة االأوىل يف املنطقة.

االزياء  فاإن  العاملية،  املاركات  من  االأزياء  على  ي�شرف  عما  وف�شال 
املغربية حتوز على اهتمام الرثيات يف املنطقة العربية.

تقول امينة الب�شريي م�شممة االزياء التقليدية الراقية ان هذا بالفعل 
ما يح�شل يف كل مرة تظهر فيها احدى االمريات مرتدية زيا تقليديا 
على اخل�شو�ص، اي ما ن�شميه »لب�شة« او»تك�شيطة« او قفطان، وا�شتدلت 
الذي  العاملية  ال�شينما  على ذلك ما حدث اخريا يف حفل تكرمي جنوم 
اقيم يف مهرجان مراك�ص للفيلم الدويل، حيث خطفت لال مرمي اال�شواء 
بزي ال�شهرة التقليدي الذي كانت ترتديه واملكون من قطعتني من املخمل 

والدانتيل باللون البنف�شجي الغامق وهو من ت�شميم زهور الري�ص.

بتلك ال�شورة مقطوعة  اتينها  الب�شريي ان عددا من زبوناتها  واكدت 
من ال�شحيفة بغر�ص ان ت�شمم لهن "لب�شة" مثلها، اي بنف�ص القما�ص 
واللون كذلك، وهو قما�ص م�شتورد من فرن�شا التي ت�شتهر ب�شناعة اجود 

انواع الدانتيل واملخمل واحلرير. 

لي�س من معلومات دقيقة تعطي �صورة �صاملة عن اجلانب املايل يف �صوق الزياء

اخل�صو�صيات القومية اأنع�صت اأ�صكالً جديدة من الأزياء املحلية
















