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PRIVATE SECTOR

أسواق

استثمار

أكثر الماركات التجارية استهالكًا

فرص استثمارية
ضخمة في األردن

نـشــرت شــركــة األب ـح ــاث األمـيــركـيــة "
كانتر وورد بانل " تقريرها السنوي
ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـضـ ـم ــن تـ ـصـ ـنـ ـيـ ـف ــا ألكـ ـث ــر
املاركات التجارية العاملية استهالكًا
ون ـم ـوًا ف ــي ال ـع ــال ــم .تـحـلــل ال ــدراس ــة
 11000ماركة تجارية عاملية في 35
دولة وفقًا لعدد األسر التي تشتري
منتجًا معينًا وك ــم غــالـبــا تشتريه.
وق ــد شـمــل االس ـت ـطــاع  986مليون
أســرة .وتصدرت شركة "كوكا كوال"
األميركية التصنيف للسنة الثالثة
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،ف ـي ـمــا ح ـل ــت م ــارك ــة
" "Colgateاملنتجة ملعجون األسنان
الشهير والتابعة لشركة " Palmolive
 "– Colgateفـ ــي امل ــرتـ ـب ــة ال ـث ــان ـي ــة،
وم ــارك ــة " "Maggiامل ـت ـخ ـصـصــة في
إن ـتــاج شــوربــة مــاجــي والـصـلـصــات

وغيرها والتابعة لشركة " "Nestleفي
املرتبة الثالثة.
فـ ــي امل ــرتـ ـب ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة نـ ـج ــد م ــارك ــة
" "Lifebuoyاملـ ـنـ ـتـ ـج ــة ل ـل ـص ــاب ــون
وال ـت ــاب ـع ــة ل ـشــركــة " ."Unileverأمــا
امل ــرك ــز ال ـخ ــام ــس ف ـك ــان م ــن نـصـيــب
" "Nescafeاملصنعة للقهوة سريعة
التحضير والتابعة لشركة "Nestle".
 ""Pepsiال ـتــاب ـعــة ل ـشــركــة ""Pepsico
ح ـلــت ف ــي املــرت ـبــة ال ـس ــادس ــة عــاملـيــا،
ويـلـيـهــا فــي الـتــرتـيــب مــاركــة ""Lays
املصنعة لتشيبس البطاطا والتابعة
هي أيضًا لشركة "."Pepsico
وتحتل املكانة الثامنة ماركة "كنور"
التابعة لشركة " "Unileverالتي تنتج
مكعبات ماجي .وتأتي بعدها ماركة
" "Doveالـتــابـعــة لـشــركــة ""Unilever

ال ـت ــي تـنـتــج الـ ـص ــاب ــون .أمـ ــا املــرتـبــة
الـ ـع ــاش ــرة ك ــان ــت م ــن ح ـص ــة م ــارك ــة
" "Tideامل ـن ـت ـجــة مل ـس ـحــوق الـغـسـيــل
والتابعة لشركة "."P&G
ّ
مسحوق التنظيف " "Dettolحــل في
املرتبة  57متقدمًا  5مراكز عن السنة
املاضية.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا أن ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــوال ال ـ ـش ـ ـه ـ ـيـ ــرة
" "SNICKERSوالـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع ل ـش ــرك ــة
" "Marsفتقدمت ثــاثــة مــراكــز لتحل
في املرتبة  ،62فيما حافظ شوكوال
" "M&M’sع ـلــى امل ــرت ـب ــة  60للسنة
الثانية على التوالي.
وم ـ ــن أب ـ ــرز امل ـ ــارك ـ ــات الـ ـت ــي ش ـهــدت
تــراج ـعــا ،مــاركــة " "Pampersالتابعة
ل ـش ــرك ــة " "P&Gوالـ ـت ــي ت ــراج ـع ــت 5
مراكز لتستقر في املرتبة .69

أعـلــن األردن خــال املـنـتــدى االقـتـصــادي
ال ـعــاملــي ح ــول ال ـش ــرق األوس ـ ــط وش ـمــال
أفريقيا في البحر امليت ،توقيع اتفاقيات
وإطـ ـ ــاق م ـش ــاري ــع وف ـ ــرص اسـتـثـمــاريــة
جديدة في األردن بقيمة إجمالية ّ
تقدر
ب ـن ـح ــو  27م ـل ـي ــار دوالر فـ ــي مـخـتـلــف
القطاعات.
وتـ ـ ــم ت ــوقـ ـي ــع الـ ـع ــدي ــد مـ ــن االتـ ـف ــاقـ ـي ــات
وإط ـ ـ ـ ــاق م ـج ـم ــوع ــة م ـ ـشـ ــروعـ ــات تـبـلــغ
قيمتها قرابة  7مليارات دوالر أميركي.
كما تم إعــان فــرص استثمارية جديدة
ب ـق ـي ـمــة  20م ـل ـي ــار دوالر ف ــي ق ـطــاعــات
الـ ـط ــاق ــة والـ ـط ــاق ــة امل ـ ـت ـ ـجـ ــددة ،وال ـن ـق ــل،
وامل ـ ـ ـيـ ـ ــاه ،واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
املعلومات ،والبنية التحتية ،والتطوير
الحضري ،والسياحة.

تنمية

ّ
برشلونة ...هداف االقتصاد الكاتالوني
ك ـ ـشـ ــف ت ـ ـقـ ــريـ ــر صـ ـ ـ ـ ــادر عـ ـ ــن ش ــرك ــة
ديـ ـ ـل ـ ــوي ـ ــت ،إح ـ ـ ـ ــدى أشـ ـ ـه ـ ــر م ـك ــات ــب
املحاسبة واالس ـت ـشــارات املــالـيــة في
العالم أن تأثير نــادي برشلونة في
املدينة ومقاطعة كاتالونيا يتعدى
امل ـج ــال ال ــري ــاض ــي بـكـثـيــر .فــال ـنــادي
ال ـع ــري ــق ي ـع ـت ـبــر املـ ـح ــرك األس ــاس ــي
ل ــأش ـغ ــال وال ـت ــوظ ـي ــف وأحـ ـ ــد أب ــرز
عوامل التنمية في املقاطعة بأسرها.
وأوضــح التقرير أن فريق كرة القدم
كــان وراء تــدفــق إي ــرادات مالية على
مدينة برشلونة بـ  759مليون يورو
( 910م ــاي ــن دوالر) أو م ــا ي ـعــادل
 %1.2مــن الـنــاتــج اإلجـمــالــي املحلي
للمدينة.
وأض ـ ــاف أن الـ ـن ــادي ،يــوفــر  15ألــف
وظيفة مباشرة في املدينة ،من دون
اعتبار الوظائف غير املباشرة ،كما
أنه ينعش الخزينة العامة للمدينة
الكتالونية بمبلغ  219مليون يورو
سنويًا ( 243مليون دوالر).
ووفقًا للتقرير ،فــإن نــادي برشلونة
يشكل  8في املئة من قطاع السياحة
فــي املــديـنــة و 54فــي املـئــة مــن انـتــاج
ه ــذا ال ـق ـطــاع بـشـكــل ع ــام وبـخــاصــة
في ما يتعلق باألحداث واملناسبات
واالجـتـمــاعــات ،بــواقــع مليون و300
ألــف شخص يحضرون إلــى املدينة
لـشـغــل ف ـنــادق ـهــا ملـتــابـعــة امل ـبــاريــات
وزي ــارة ملعب الـكــامــب نــو واملتحف
الخاص بالنادي.
وأكــد التقرير أن املكانة االقتصادية
لـ ـن ــادي بــرش ـلــونــة م ــدع ــوة لـلـتـطــور
ب ـش ـكــل أك ـب ــر ف ــي ال ـس ـن ــوات الـقـلـيـلــة

املـقـبـلــة ،بـعــد االن ـت ـهــاء م ــن مـشــاريــع
التطوير والتجديد مللعب كامب نو
وامللعب الرياضي الذي يحتضنه.
واع ـت ـمــادًا عـلــى ال ــدراس ــةُ ،يـنـتـظــر أن
ي ــؤم ــن تـ ـط ــوي ــر ال ـب ـن ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة
وال ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ـي ـ ــزات امل ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة ال ـ ـ ــذي
سيتواصل بني  2017و ،2021إيرادات
مــالـيــة إضــاف ـيــة ب ـ ــ 158مـلـيــون ي ــورو
سـنــويــا ( 190مـلـيــون دوالر) إضــافــة

وكــانــت الحكومة األردن ـيــة أطـلـقــت ،يوم
 11مايو /أيار الجاري ،خطة اقتصادية
بـ ـعـ ـن ــوان" :وث ـي ـق ــة األردن  :2025رؤي ــة
واستراتيجية وطـنـيــة" ،بـهــدف تحسني
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة املـ ــال ـ ـيـ ــة وال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة ودعـ ـ ــم
تـنــافـسـيــة االق ـت ـص ــاد وت ـطــويــر اإلن ـت ــاج
املـحـلــي وتـحـقـيــق الـتـنـمـيــة الـشــامـلــة في
غ ـض ــون ع ـشــر سـ ـن ــوات .وت ـف ـتــرض هــذه
الوثيقة مشهدين ،األول متحفظ يتوقع
ً
ً
نموًا معتدال ،ولكن متواصال يصل في
نهاية الـسـنــوات العشر إلــى نحو %4.8
ب ــاألس ـعــار ال ـثــاب ـتــة ،أم ــا ال ـث ــان ــي ،فــأكـثــر
ً
تـ ـف ــاؤال ،لـكــن يـتـســم بــالــواق ـع ـيــة ،بحيث
يتوقع نموًا في حدود  ،%7.5إضافة إلى
خـفــض م ـعــدل الـبـطــالــة وتـقـلـيــص الــديــن
العام إلى  %47بحلول .2025

تقرير

خسائر لبنان والنزوح السوري

إل ــى إح ـ ــداث  3257وظ ـي ـفــة مـبــاشــرة
جديدة.
ومن جهة أخرى ،فإن "إسباي برسا"
أو "فضاءات برشلونة" ،التي ستقام
ف ــي ع ــدد م ــن امل ـنــاطــق ف ــي املـقــاطـعــة،
ستدر مداخيل إضافية على اقتصاد
املــديـنــة ت ـعــادل  67مـلـيــون يـ ــورو(80
ُ
مليون دوالر) سنويًا وتحدث 1363
وظيفة جديدة.

ّ
قدر معهد التمويل الدولي ،الذي يعتبر بمثابة جمعية للمعاهد املالية الدولية،
الخسائر التي تكبدتها مصر واألردن ولبنان وسوريا وإيــران والعراق وتونس
وليبيا ،بنحو  717مليار دوالر خالل السنوات األربع املاضية ،بسبب االضطرابات
في املنطقة ،والقيود والعقوبات التي يفرضها الغرب على بعض هذه الدول.
وقدرت تكلفة نزوح الالجئني السوريني إلى لبنان ،بنحو  7.5مليار دوالر ،خاصة
وأن لبنان يستضيف أعلى نسبة من الالجئني في العالم ،قياسًا إلى عدد السكان،
حيث يمثلون حاليًا ربع املجموع الكلي لسكان البالد.
أما كلفة استضافة األردن لالجئني السوريني فقدرت بنحو مليار دوالر لعام ،2013
ونـحــو  3.2مليار دوالر لـعــام  .2014وبحسب املعهد فــإن االقـتـصــاد الفلسطيني
يعتبر ضمن األسوأ عامليًا ،بسبب معدالت الفقر والبطالة التي وصلت إلى أعلى
مستوى .وأوضــح التقرير أن االقتصاد الفلسطيني متدهور الرتباطه بـ"عملية
سالم متعثرة ،ومساعدات وضرائب تحتجزها إسرائيل".

