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اقت�صاد عربي

عمـان
العبدلـي ّ -
مركز إقليمي لألعمال

بهـاء الحريري يحقق حلم الملك عبداهلل ورفيق الحريري

و�سط عمان اجلديد

جالل��ة املل��ك عب��دهلل الثاين وال�شيخ به��اء احلريري وب��دا يف الو�سط ر�ؤوف �أبوزك��ي ،خالل ملتق��ى الأردن االقت�صادي الث��اين ( دي�سم�بر  ،)2005الذي تنظمه
جمموع��ة االقت�ص��اد واالعم��ال ،وينعق��د برعاية العاه��ل الأردين ،وقد بادرت املجموع��ة� ،إىل تقدمي جائزة االقت�ص��اد والأعمال «الري��ادة يف االجناز» �إىل مللك
عب��دهلل الث��اين ال��ذي و�صفه ر�ؤوف ابوزكي بـ «الرائد الأول يف الإجن��از يف جمال تنمية بلده وتطور �شعبه ،وكذلك يف جمال دعم��ه وت�شجيعه للقطاع اخلا�ص»

عمّان  -دريد عوده

عمّان ما قبل م�شروع العبديل �شيء ،وما بعده �شيء �آخر.
فه��ذا امل�ش��روع ،الذي ي�ش��كّل الو�سط اجلدي��د للعا�صمة
الأردني��ة ،مر�شّ ��ح لأن ي�ض��ع عمّ��ان على خريط��ة عوا�صم �أو
مراك��ز الأعمال العربي��ة والإقليمي��ة .و�إذا كان التحالف بني
«م��وارد» احلكومي��ة الأردني��ة (م�ؤ�س�س��ة ا�ستثم��ار املوارد
الوطني��ة وتنميته��ا) و«هوراي��زن» (�شرك��ة الأف��ق العاملية
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للتنمي��ة والتطوي��ر الت��ي ميلكه��ا ال�شي��خ به��اء الدي��ن رفيق
احلري��ري) ،ه��و التحال��ف املنفذ مل�ش��روع العبديل ،ف���إن هذا
امل�ش��روع �سيفتح بالت�أكيد �آفاقاً وا�سع��ة وواعدة �أمام الأردن
ب�شكل عام ،وعمّان ب�شكل خا�ص.
فالو�س��ط ،ال��ذي قارب��ت مرحلت��ه الأوىل عل��ى االنته��اء،
حت��وّل وب�سرع��ة قيا�سية �إىل عن��وان راقٍ للكثري من ال�شركات
وامل�صارف العاملية يف منطقة امل�شرق العربي.
االقت�صاد والأعمال  -حزيران  /يونيو 2014

بداية م�رشوع العبديل كانت بكلمة طيبة
م��ن الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
جلاللة امللك عبداهلل الثاين«:عمّان بحاجة �إىل
و�سط جتاري!» وهذا ما �سعى للقيام به.
نعم ،لي�س يف العا�صمة الأردن �ي��ة و�سط
جتاري �أو مركز �أعمال على غرار العديد من
العوا�صم العربية وغري العربية.
حلم العاهل الأردين والرئي�س ال�شهيد
رفيق احلريري حتقق الآن :ال�ع�ب��ديل ،هو
ال��و��س��ط اجل��دي��د للعا�صمة ع � ّم��ان ،و��ص��ار
حقيقة واقعة ،و�سيكون له دور كبري يف تغيري
م�لام��ح العا�صمة الأردن��ي��ة كمدينة �أع�م��ال
عربية م��ع احل�ف��اظ على طابعها االجتماعي
وخ�صو�صيتها الثقافية.
رس �أبيه...بهاء يحقق حلم والده
الولد � ّ
رفيق احلريري.

عمّان والدور

ال � �ع � �ب� ��ديل �أك � �ث ��ر ب� �ك� �ث�ي�ر م � ��ن م ��رك ��ز
ل��ل ��أع� � �م�� ��ال �أو جت� � � ّم � ��ع ل � �ل � �� �ش�رك� ��ات.
هو �أ�ضخم م�رشوع إ�من��ائ��ي متكامل يف قلب
العا�صمة الأردن �ي��ة بكلفة �إجمالية ق��دره��ا 5
مليارات دوالر 3 ،مليارات يف املرحلة الأوىل
التي قاربت على االنتهاء وملياران يف املرحلة
الثانية التي ب��د أ� العمل فيها .ميتد م�رشوع
ال�ع�ب��ديل على م�ساحة � 384أل��ف م�تر مربع،
ويتكون م��ن م�ساحات مبنية تزيد على 1.8
مليون م�تر مربع وت�ض ّم جممعات �سكنية،
م �ك��ات��ب ،ف �ن��ادق�� ،ش�ق�ق� ًا خم��دوم��ة ،حم�لات
جتارية ومرافق ترفيهية.
وب �ه��ذا ��س�ي�ك��ون ال �ع �ب��ديل ع�ن��د اكتماله
وج�ه��ة مم�ي��زة لل�رشكات ورج ��ال الأع �م��ال،
ووجهة �سكنية و�سياحية وترفيهية وجتارية
للمت�سوقني الأردن�ي�ين وال�ع��رب والأج��ان��ب،
خ�صو�ص ًا �أن��ه يف قلب ع� ّم��ان متو�سط ًا �أه��م
املرافق التجارية واملالية واحلكومية ف�ض ًال
عن املعامل ال�سياحية .وكل هذا من �ش�أنه �أن
يعزز مكانة العا�صمة الأردن �ي��ة وي�ضعها يف
مرتبة مت�ساوية مع مراكز الأعمال العربية
واالقليمية املماثلة ،بالإ�ضافة �إىل �أن��ه يخلق
فر�ص عمل و�أعمال ويفتح ا ألب��واب لتدفقات
ا�ستثمارية كبرية من الأردن واملنطقة .

ال�شراكة الناجحة

�أهم ما مييّز امل�رشوع من حيث التخطيط
والتنفيذ هو ال�رشاكة الناجحة بني القطاع
احل�ك��وم��ي مم�ث� ًلا مب�ؤ�س�سة «امل � ��وارد» كما
ُذك��ر ،والقطاع اخلا�ص ممث ًال ب�رشكة الأفق
(ه� ��وراي� ��زن) وه ��ي جت �م��ع ع��امل��ي ي�ن���ش��ط يف
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جوزيف احللو

احللو :جتربة منوذجية لل�رشاكة مع القطاع العام

الأردن بلد مهي�أ للإ�ستثمار يف خمتلف القطاعات وخ�صو�صاً يف القطاعني العقاري وال�سياحي.
هذا ما ي�ؤكد عليه الرئي�س التنفيذي ل�شركة الأفق العاملية للتنمية والتطوير (هورايزن) ورئي�س
جمل�س �إدارة �شركة العبديل جوزيف احللو.
وي�ضيف :ه��ذا م��ا ح��دا ب�شركة «ه��وراي��زن» للدخول يف امل�����ش��روع ب�شراكة م��ع م�ؤ�س�سة
«امل��وارد» التي متثل القطاع العام الأردين يف امل�شروع .وبفعل هذه ال�شراكة القوية والبنّاءة
حت��ول ال��ع��ب��ديل م��ن منطقة مكاتب ومن�ش�آت ع�سكرية �إىل و���س��ط جت���اري بكل م��ا للكلمة من
�لا م��ع امل�شاريع ال��ت��ي ط��وّرت��ه��ا احل��ك��وم��ة الأردن��ي��ة مثل م��ط��ار عمّان
معنى ،كما �شكّل ت��ك��ام ً
ال���دويل و�شبكة ال��ط��رق ال�سريعة ال��ت��ي ت�صل و���س��ط العا�صمة ب��امل��ط��ار .وت��ك��ام��ل امل�شروع
�أي�ضاً مع امل�شاريع الأخ���رى التي طورها ويطورها القطاع اخلا�ص يف منطقة البحر امليت.
ويقول ان التجربة مع القطاع العام كانت ناجحة كونها �سهّلت الو�صول �إىل مركز القرار التخاذ ما
هو منا�سب لتهيئة املناخ املالئم لال�ستثمار .وال ب ّد هنا من توجيه ال�شكر كام ًال للملك عبد اهلل الثاين
لتوجيهاته ورعايته واهتمامه الدائم ،وكذلك توجيه ال�شكر اخلال�ص لل�شيخ بهاء احلريري لتجاوبه
امل�ستمر مع كل مبادرة من �ش�أنها تكليل م�شروع العبديل بالنجاح.

قطاع اال�ستثمار وتطوير امل�شاريع العقارية
الكبرية.
وق��د انبثقت ع��ن ه��ذه ال���شراك��ة «�رشكة
العبديل لال�ستثمار والتطوير» ،ثم ما لبثت
ه��ذه ال���شراك��ة �أن تو�سّ عت فان�ضمت �إليها
��شرك��ة ال �ع �ق��ارات امل�ت�ح��دة  -الأردن التي
متلكها ��شرك��ة م�شاريع ال�ك��وي��ت القاب�ضة
( )KIPCOلتتحول بهذا �إىل ��شراك��ة عقول
و�إمكانات وخ�برات عربية مرتاكمة و ُِ�ضعت
كلها يف تطوير م�رشوع و�سط عمّان اجلديد.
�أ ّم� ��ا ال�ت���ص�م�ي��م وال �ه �ن��د� �س��ة امل�ع�م��اري��ة
للم�رشوع فقد �أوك�لا �إىل �رشكات عاملية لها
ب ��اع ط��وي��ل يف اال� �س �ت �� �ش��ارات وال��درا� �س��ات

الإفتتاح برعاية امللك

ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة الإجن������از يف امل��ب��اين
املتو�سطة االرتفاع داخ��ل امل�شروع نحو
 90يف املئة ،ويتم العمل الآن على ت�شييد
� 5أب��راج من �أ�صل  11برجاً .ي�شار �إىل �أن
جمموعة من  20م�شروعاً تت�ضمن  29مبنى،
من بينها م�شروع «البوليفارد»� ،سيتم
افتتاحها ر�سمياً يف  11يونيو  2014برعاية
امللك عبد اهلل الثاين.

والإن�شاءات الهند�سية والتخطيط الإمنائي.

م�شروع متكامل

يف امل��رح�ل��ة الأوىل م��ن امل ���شروع ،قامت
�رشكة العبديل بالرتكيز على تطوير طرقات
للم�شاة هي الأوىل من نوعها يف عمّان ،وهذه
الطرقات تر�سّ خ مفهوم و�سط عمّان اجلديد
ك �م��رك��ز م �ت �ع��دد اال� �س �ت �خ��دام ي�ج�م��ع رج��ال
الأعمال بال�سكان وال�سياح.
ت�شكل امل �� �س��اح��ات امل�ب�ن�ي��ة املخ�ص�صة
لل�سكن يف املرحلة الأوىل للعبديل � 329ألف مرت
مربع ( 32يف املئة) ،وتلك املخ�ص�صة للمكاتب
� 286أل��ف مرت مربع ( 28يف املئة) ،واملحالت
التجارية � 265أل��ف مرت مربع ( 26يف املئة)،
والفنادق� 151ألف مرت مربع ( 14يف املئة).
و�إذ تبلغ امل�ساحة االجمالية للمرحلة
الأوىل من امل�رشوع مليون مرت مربع ،يالحظ
التوزيع املتقارب ج��د ًا للم�ساحات ال�سكنية
واملكتبية والتجارية ،وهذا من �ش�أنه �إ�ضفاء
ط��اب��ع ال�ت�ك��ام��ل ع�ل��ى و� �س��ط ع � ّم��ان اجل��دي��د:
الو�سط �سيكون م�ساحة ت�ل�اقٍ للنا�س؛ هو
جمتمع ولي�س فقط جتمع ��شرك��ات ورج��ال
�أعمال.
وي� أ�ت��ي ت�صميم املرحلة الثانية للعبديل
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اقت�صاد عربي
حدادين :احلريري ال�رشيك الإ�سرتاتيجي املوثوق

ه��ك��ذا ب���د�أت ق�صة ال��ع��ب��ديل :ي��ق��ول د .م��ن��ذر ح��دادي��ن ،رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة امل���وارد
ال��ت��ي ه��ي ال�شريك احلكومي يف امل�����ش��روع� ،إن���ه ت��ق��رّر تطوير �أرا���ض��ي منطقة العبديل املخ�ص�صة
يف الأ���س��ا���س ال�ستعماالت ال��ق��وات امل�سلحة الأردن���ي���ة ،وذل���ك وف��ق خطة تطويرية �شاملة ومع
�شريك ا�سرتاتيجي .ووق���ع خ��ي��ار ال�شريك على الرئي�س ال�شهيد رف��ي��ق احل��ري��ري مل��ا يتمتع به
م��ن خ�ب�رة يف الإع���م���ار وخ�����ص��و���ص��اً يف �إع����ادة ب��ن��اء منطقة و���س��ط ب�ي�روت العا�صمة اللبنانية.
متتقييمالأرا�ضيمنقبلجلانقانونية،ووافقعلىتقديراتهاجمل�سالوزراءالأردينوقامال�شريكبدفعقيمتها
نقداً .وهكذا ت�شكّل ر�أ�س املال الأ�سا�س ل�شركة جديدة هي «�شركة العبديل لال�ستثمار والتطوير» التي ا�ستقرت
�أ�سهمهامنا�صفةبنيم�ؤ�س�سةموارداحلكوميةو�شركةالأفقاللبنانيةالتيميلكهاالآنال�شيخبهاء احلريري.
�أع��دّت �شركة العبديل خمططاً توجيهياً �شام ًال للم�شروع وافقت عليه �أمانة عمان الكربى ،ومت تطوير
الأرا�ضي بتزويدها بالبنية التحتية ال�شاملة .بعدها عُ ر�ضت الأرا�ضي للبيع من امل�ستثمرين املحليني
والعرب والأجانب ب�أ�سعار تعك�س ثمن الأر�ض وما �أدخل عليها من حت�سينات على �صعيد البنى التحتية.
وي�ضيف حدادين الذي هو �أي�ضاً نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة العبديل للإ�ستثمار والتطوير ورئي�س
�شركة «بوليفارد العبديل» �أن �شركة العبديل اتخذت قرار ًا بامل�شاركة مع �شريك �آخر يف م�شروعني رئي�سيني
هما «م�شروع بوليفارد العبديل» و«م�شروع مول العبديل» .وقد دخلت يف امل�شروعني �شركة العقارات
املتحدة الكويتية بن�سبة  40يف املئة من �شركة �أن�شئت لتنفيذ «البوليفارد» ،و 60يف املئة من �شركة ثانية
لتنفيذ املول ،فيما احتفظت �شركة العبديل لال�ستثمار والتطوير لنف�سها بالن�سب الباقية .كما �أن�شئت �شركة
ثالثة لتنفيذ حمطة مركزية لتزويد منطقة العبديل بخدمات التدفئة والتربيد ،وتوزعت فيها احل�ص�ص على
ال�شكل التايل 50 :يف املئة لل�شركة اجلديدة 35 ،يف املئة ل�شركة الأفق ،و 15يف املئة للموارد.

ل�ي�ك� ّر���س ه��ذا ال�ط��اب��ع ال�ف��ري��د ل��و��س��ط ع� ّم��ان
اجل��دي��د .فامل�ساحة االجمالية لهذه املرحلة
ت�ب�ل��غ ن�ح��و � 800أل ��ف م�تر م��رب��ع ،وت �ت��وزّع
امل�ساحات املبنية عليها على ال�شكل التايل:
 566أ�ل ��ف م�تر م��رب��ع م���س��اح��ات خم�ص�صة
لل�سكن ( 71يف امل�ئ��ة) ،و� 134أل��ف م�تر مربع
للمحالت التجارية ( 17يف امل�ئ��ة) ،و� 64ألف
مرت مربع للفنادق ( 8يف املئة) ،و� 28ألف مرت
مربع للمكاتب ( 4يف املئة) ،ناهيك عن منتزه
ميتد على م�ساحة � 30أل��ف مرت مربع ليجعل

املنطقة منطقة �سكنية جميلة وراقية.
يدمج م�رشوع العبديل بني كفاءة الأعمال
ورق ��ي ال���س�ك��ن وم�ت�ع��ة ال�ترف �ي��ه وال�ت���س��وق
ومتطلبات احلفاظ على البيئة.
فل�ضمان التميّز والإ� �س �ت��دام��ة ،قامت
�رشكة العبديل لال�ستثمار والتطوير بتهيئة
البنية التحتية احلديثة لأرا� �ض��ي امل�رشوع
و�إع��داده��ا وم��ن ث��م بيعها مل�ستثمرين ،على

منظر عام للم�شروع
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بيئة �أعمال و�سكن وت�سوّق مثالية

د .منذر حدادين

�أن يقوم ه ��ؤالء بتنفيذ م�شاريعهم على تلك
الأرا� �ض��ي بح�سب ال ���شروط ال�ع��ام��ة املتفق
عليها �سلف ًا مع ال�رشكة.
ه��ذا ،وقامت �رشكة العبديل بتنفيذ بنية
ل�ت���ص��االت ل�ضمان
حتتية عالية اجل ��ودة ل� إ
تزويد املجمعات ال�سكنية واملكاتب واملحالت
التجارية وامل��راف��ق ال�سياحية والرتفيهية
املختلفة داخ ��ل امل ���شروع ب ��أح��دث و�سائط
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا االت �� �ص��ال م��ن إ�ن�ت�رن ��ت ف��ائ��ق
ال�رسعة وخ�لاف��ه ،كما و ّف��رت حلو ًال �شاملة

�آالف فر�ص العمل

بالإ�ضافة �إىل الدور املحفِّز الذي يلعبه م�شروع
العبديل يف ا�ستقطاب اال�ستثمارات اخلارجية،
وامل�ساهمة م�ستقب ًال يف و�ضع عمّان على خريطة
عوا�صم الأعمال يف املنطقة ،يوفر امل�شروع فر�ص
العمل لآالف الأردن��ي�ين من �أ�صحاب الكفاءات
والعمال على ال�سواء.
ففي مرحلة الإن�شاء وحدها وفّر العبديل �أكرث
من � 10آالف فر�صة عمل ،ومن املتوقع �أن ترتفع �إىل
نحو � 15ألف فر�صة خالل املرحلة الثانية ،هذا من
دون �أن نن�سى نقل اخلربات الهند�سية والإن�شائية
والتقنية �إىل الأردن بحيث �صار بالإمكان االعتماد
ب�شكل كبري على اخل�ب�رات املحلية امل��وج��ودة
واملكت�سبة لإمت��ام ما تبقى من م�شاريع داخل
العبديل.
كما �أن افتتاح ال�شركات املحلية واالقليمية
والعاملية مقار ًا لها يف العبديل �سيوفر �آالف فر�ص
العمل للكوادر املحلية العليا بكافة اخت�صا�صاتها.
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ل�ل�ط��اق��ة امل��رك��زي��ة و أ�ن �ظ �م��ة ال �غ��از م��ن أ�ج��ل
احلفاظ على البيئة وال�صحة العامة وتوفري
�أكرب يف ا�ستهالك الطاقة.
ويف �إط��ار �سيا�ستها البيئية ال�صارمة،
أ�ل��زم��ت ��شرك��ة العبديل ك��اف��ة امل�ط��وري��ن على
ت�ضمني م�شاريعهم م��راف��ق لإع ��ادة تدوير
املياه الرمادية للح ّد من هدر املياه.
ي�ض ّم امل ���شروع �أي���ض� ًا �أح ��دث الأنظمة
التكنولوجية اخلا�صة ب��إدارة العقار ،ناهيك
عن �أرقى نظم الأمن وال�سالمة العامة.
وي��و ّف��ر م ���شروع ال�ع�ب��ديل ح �ل��و ًال مل��رور
امل�شاة وال�سيارات �سواء داخله �أو يف حميطه
املبا�رش� ،إذ و�ضعت خطط مرور تربط ما بني
امل�رشوع ومدينة عمّان كما وُ�ضع يف ت�رصف
ال ���شرك��ات وال���س�ك��ان وال��زائ��ري��ن  25ال��ف
موقف �سيارة .ومن �ش�أن كل هذا �ضمان بيئة
�أعمال متقدمة وحياة مريحة وعلى م�ستوى
ع��الٍ من الرقي لأك�ثر من � 100أل��ف يُتوقَّع �أن
ي�ستقطبهم العبديل يومياً.

«�شانزليزيه» عمّان

تخرتق العبديل م��ن �أق���ص��اه �إىل �أق�صاه
ج ��ادّة رئي�سية ُت�ع��رف ب�إ�سم «البوليفارد»
( ،)THE BOULEVARDوه��ي �أ��ش�ب��ه ما
تكون ب�شانزليزيه م�صغّرة للم�شاة :طولها
 370مرت ًا وعر�ضها  21مرتاً.
م�رشوع «البوليفارد» هو قلب العبديل
الناب�ض ب�إمتياز كونه يجمع مزيج ًا متكام ًال
م��ن م��راف��ق ا ألع� �م ��ال وال���س�ك��ن وال�ت���س�وّق
والرتفيه التي جتعله مق�صد ًا فريد ًا لرجال
الأعمال والزوار يف العا�صمة.

ال�سقاف :جناح العبديل حتمي

يعبرّ حممد ال�سقاف ،وهو الرئي�س التنفيذي
لـ «�شركة العقارات املتحدة» الكويتية ال�شريكة
يف �إن�شاء م�شروع العبديل ،عن �إميانه ب���أن هذه
املنطقة التجارية اجلديدة �ست�صبح مركز ًا حيوياً
يف قلب العا�صمة عمّان كونها ت�شمل جمموعة
مهمة من املنافذ التجارية والرتفيهية ومرافق
الفندقة وال�ضيافة ،ف�ض ًال عن جتمع املكاتب الذي
بد�أ ي�ستقطب العديد من امل�ؤ�س�سات وال�شركات
حممد ال�سقاف
الأردنية والعربية والعاملية.
ويقول �إن العبديل يلبي �شتى احتياجات املجتمع الأردين ويُعد قناة حقيقية خللق فر�ص العمل
وبيئة حية للتفاعل االقت�صادي واالجتماعي«ونحن يف �شركة العقارات املتحدة و�شركا�ؤنا نتطلع
للنجاح احلتمي مل�شروع العبديل».
وي�شري �إىل �أن �شركة العقارات املتحدة ( )URCهي �أحد امل�ساهمني الرئي�سيني يف م�شروع
«بوليفارد العبديل» الذي �سيتم افتتاحه حتت رعاية العاهل الأردين امللك عبد اهلل الثاين يف يونيو
احلايل ،وهي كذلك املطوّر الرئي�سي مل�شروع «مول العبديل» الذي �سيفتتح يف العام املقبل.
ويلفت ال�سقاف ،الذي هو �أي�ضاً نائب رئي�س جمل�س �إدارة «�شركة بوليفارد العبديل» ورئي�س
«�شركة مول العبديل»� ،إىل �أن ل�شركة العقارات املتحدة تواجد ًا كبري ًا يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا من خالل م�شاريع عدّة يف قطاع العقار واخلدمات العقارية .ويقول�« :إن الأ�صول
العديدة يف قطاعات امل�صارف والعقار والت�أمني يف الأردن التي متلكها �شركة م�شاريع الكويت
القاب�ضة (كيبكو) ،ال�شركة الأم ل�شركة العقارات املتحدة ،متثّل الدليل احلي على �إمياننا بنمو
االقت�صاد الأردين وم�ستقبله الزاهر».

ينق�سم «ال �ب��ول �ي �ف��ارد» �إىل ث�ل�اث كتل:
اثنتان على م�ساحة  40ال��ف مرت مربع وهي
خم���ص���ص��ة ل�ل�ت���س�وّق وال�ترف �ي��ه وال���ش�ق��ق
ال���س�ك�ن�ي��ة امل� �خ ��دوم ��ة ،وك �ت �ل��ة ث��ال �ث��ة على
م�ساحة  30الف مرت مربع خم�ص�صة ملكاتب
ال�رشكات.
مت �ت��د امل �ط��اع��م وامل �ق��اه��ي (�أك �ث�ر م��ن 20
مطعم ًا ومقهى) على طول «البوليفارد» .وال

بوليفارد العبديل
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تقت�رص مرافق الرتفيه والإ�ستجمام على هذا
فقط ،ف�أ�سطح املباين مت حتويلها �إىل م�ساحات
و�صمِّمت لإيواء ال�صاالت واملطاعم
خ�رضاء ُ
واملقاهي على �أنواعها ،وامل�سابح اخلارجية،
والأن��دي��ة الريا�ضية ،واملنتجعات ال�صحية
( ،)SPAsإ�� �ض��اف��ة �إىل � �ش �ق��ق ب�ن�ت�ه��او���س
(.)Penthouses
وت�ض ّم ه��ذه اجل ��ادة الف�سيحة اجلميلة
امل��زدان��ة بال�شجر ،وبالديكورات اخل�شبية
املميزة ،نحو  120حم� ًلا جت��اري� ًا �أر�ضي ًا ويف
الطوابق الأوىل ( )Gallery floorsوذلك على
م�ساحة  22الف مرت مربع وب�أحجام ترتاوح
ما بني � 30إىل الف مرت مربع.
وق��د و�ضعت حت��ت ت���صرف املت�سوقني
م ��رائ ��ب �� �س� �ي ��ارات خم �� �ص �� �ص��ة ل �ه��م ف�ق��ط
( 1000م��وق��ف � �س �ي��ارة م��ن �أ� �ص��ل ،)1700
�إ�ضافة �إىل توفري خدمة  Valet parkingيف �أكرث
من  14نقطة.
ه� ��ذا ،وحت �ي��ط ب�ت�ل��ك اجل� ��ادة ال��راق �ي��ة
ثمانية �أبنية فيها � 400شقة فندقية فاخرة
خم��دوم��ة تديرها ��شرك��ة روت��ان��ا ال�ت��ي تُعد
واح� ��دة م��ن ب�ين ��شرك��ات �إدارة ال�ف�ن��ادق
ال��رائ��دة يف منطقة ال���شرق الأو� �س��ط .وقد
��ُ�ص � ِّم �م��ت ال �� �ش �ق��ق وف� ��ق �أح � ��دث امل �ع��اي�ير
وامل��وا��ص�ف��ات ال�سكنية العاملية وجُ � ِّه��زت
ب�أرقى �أ�ساليب الراحة وا ألم��ان وال�سالمة
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جورج عمرية

عمرية :العبديل نقطة جذب للم�ستثمرين العامليني

فندق وبرج روتانا

ل�ت�ك��ون م�ق���ص��د ًا م�ث��ال�ي� ًا ل��رج��ال الأع �م��ال
وال�سياح على ال�سواء.

عنوان �أعمال

VIP

�أ ّم ��ا جت� ّم��ع الأع �م��ال وال ���شرك��ات ال��ذي
مي �ت��د ع �ل��ى م �� �س��اح��ة  30ال� ��ف م�ت�ر م��رب��ع،
ودائ� �م� � ًا يف «ال �ب��ول �ي �ف��ارد» ال �� �ش �ه�ير ،فهو
م��ؤل��ف م��ن �أرب ��ع ع �م��ارات بخم�سة طوابق
ل�ك��ل م�ن�ه��ا ،ف�ي�ه��ا م���س��اح��ات مكتبية ذكية
وخم ��دوم ��ة ب� � أ�ح ��دث خ��دم��ات تكنولوجيا
االت� � ��� � �ص � ��االت :خ� ��دم� ��ة �إن �ت��رن � ��ت ف��ائ��ق
ال ���سرع��ة ،خ��دم��ة االت �� �ص��ال ع�بر ال�شا�شة
( ،)video conferencingخ��دم��ة الفيديو
ع �ل��ى ال �ط �ل��ب ،خ��دم��ة ال�ت�ع�ل�ي��م االل �ك�ت�روين
( )e-learningوغ�ي�ره ��ا م ��ن اخل��دم��ات
ال�ه��ادف��ة اىل ت��وف�ير �أع �ل��ى درج ��ات الكفاءة
للأعمال.
ت�ت��راوح أ�ح� �ج ��ام امل �ك��ات��ب م��ا ب�ي�ن 550
و 2600م�تر م��رب��ع ،وه��ي خم��دوم��ة مبرائب
لل�سيارات �أ�سوة مبرافق ال�سكن والت�سوق
وال�ترف�ي��ه� ،إذ ج��رى تخ�صي�ص م��وق��ف لكل
 60م�تر ًا مربعاً ،م��ع إ�م�ك��ان زي��ادة ال�ع��دد من
بني  1200من مواقف ال�سيارات الإ�ضافية
املتوافرة.
وقوع جتمع الأعمال وال�رشكات (جتمع
املكاتب) ه��ذا يف قلب «البوليفارد»  -ج��ادة
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ي��ق��ول الرئي�س التنفيذي ل�شركة ال��ع��ب��ديل لال�ستثمار والتطوير ج���ورج ع��م�يرة �إن
م�شروع العبديل من �أ�ضخم امل�شاريع التطويرية ذات اال�ستخدامات املتعددة ،و�أكرثها
ري��ادة على الإط�ل�اق ،وه��و �أح��د �أب��رز و�أه��م املعامل يف قطاع الإن�����ش��اءات الأردين ،و�سيكون
ل��ه دور رئي�سي يف ت�شكيل الهوية اجل��دي��دة للعا�صمة ع��مّ��ان ب�صورة حديثة ومتطورة.
هل �سيكون امل�شروع قاطرة اال�ستثمارات اخلارجية �إىل اململكة؟ يجيب :بكل ت�أكيد ي�شكل العبديل
بيئة ا�ستثمارية ناجحة تعود باخلري والفائدة على اال�ستثمار يف الأردن ،كما �سيكون نقطة جذب
للعديد من امل�ستثمرين العامليني الذين يرون يف اململكة مكاناً مالئماً ال�ستثماراتهم نظر ًا ال�ستقرارها
ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي ،ونظر ًا للمناخ اال�ستثماري املمتاز الذي توفّره القوانني
والأنظمة القائمة.

ال���س�ك��ن وال �ف �ن��ادق وال�ت���س��وق وامل �ط��اع��م -
ي�ضفي عليه املزيد من احليوية والعمالنية،
ويحوّله �إىل عنوان متميز ج��د ًا للم�ؤ�س�سات
وال ���شرك��ات وامل �� �ص��ارف املحلية والعربية
والعاملية .وم��ا ��شراء بنك �سو�سيته ج�نرال
( ،)SOCIETE GENERALEوب�ن��ك ع��وده
�أحد �أهم و�أكرب البنوك اللبنانية ،وبنك الأردن
 دب��ي اال�سالمي ،وبنك الإ�سكان ،و�رشكةميدغلف مبانٍ كاملة لهم يف امل�رشوع ،وكذلك
ان�ت�ق��ال ��ص�ن��دوق النقد ال ��دويل م��ن القاهرة
�إىل العبديل �أخ�ي�راً�� ،س��وى دل�ي��ل على حتول
و�سط ع� ّم��ان اجل��دي��د �إىل ع�ن��وان راقٍ لكربى
امل��ؤ��س���س��ات امل�ح�ل�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة،
وهو م�ؤ�رش حقيقي على �أن العبديل �سيكون
القلب الناب�ض لعا�صمة �أعمال قيد الت�شكل يف
املنطقة.

العبديل مول

ي�ج�م��ع م� ���ش�روع ال �ع �ب��ديل ال �ع��دي��د من
امل�شاريع املميزة التي ت�ضيف رونق ًا خا�ص ًا
على و�سط العا�صمة اجلديد ،من بينها مركز
الت�ســــوق «العبديل مـــــــول» ال��ذي يربطــــه
بـ «البوليفارد» نفق حتت الأر�ض يجعله جزء ًا
ال يتجز�أ من تلك «ال�شانزليزيه».
تبلغ امل�ساحة املبنية االجمالية للمول
نحو  227أ�ل��ف م�تر م��رب��ع ،وت�ضم طوابقه

اخل �م �� �س��ة ال �ع��دي��د م ��ن امل �ق��اه��ي وامل �ط��اع��م
و�سوبرماركت ومركز ًا للرتفيه و� 11شا�شة
�سينما ،باال�ضافة اىل م��ر�آب كبري لل�سيارات
يت�سع لـنحو � 2400سيارة.

�أطول برج يف الأردن

ال �ف �خ��ام��ة ..ك�م��ا ع�ل��ى الأر�� ��ض ك��ذل��ك يف
ال�سماء.
�أح���د �أب� ��رز م �ع��امل ال �ع �ب��ديل ،وال� ��ذي قد
ي �ت �ح��ول ي��وم � ًا �إىل أ�ح� ��د امل �ع��امل الرئي�سية
للعا�صمة عمّان ،هو فندق وبرج روتانا الذي
ي�صل ارتفاعه اىل  188مرتاً .و�إ�ضافة �إىل هذا
ال�برج ال��ذي يُعد الأعلى يف اململكة ،ب��د�أ العمل
�أخري ًا على بناء برج �آخر هو (فندق .)W
�سيوفر ال�برج��ان  -املَ ْعلَمان (روتانا
و  600 )Wغ��رف��ة ف �ن��دق �ي��ة ُت �� �ض��اف �إىل
ال�شقق ال�ـ  400املخدومة امل��ذك��ورة �أع�لاه،
ف �� �ض� ًلا ع ��ن م� ���ش�روع ف �ن��دق «ل���و غ���راي»
( )Le Grayوه� ��و الآن يف ط� ��ور �إع � ��داد
ال��درا��س��ات متهيد ًا للبدء ب�أعمال البناء يف
العام .2015
ه ��ذا يف امل��رح �ل��ة الأوىل ،ويف امل��رح�ل��ة
الثانية �ستتم �إ��ض��اف��ة  1700غرفة فندقية
�أخ� ��رى ،وم ��ن � �ش ��أن ه ��ذا ت�ع��زي��ز ت�صنيف
العبديل ك�أحد املرافق ال�سياحية الأ�سا�سية
يف عمّان.
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