
مجتمع ا�عمال
2016آبالسنة التاسعة عشر

دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وأعضاء الفريق ا�قتصادي يلتقي أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال ا�عمال ا�ردنيين

مجلس إدارة جمعية رجال ا�عمال ا�ردنيين يلتقي عطوفة مدير ا�من العام

الطباع خالل لقاء السفير ا�ماراتي لدى المملكة أكد على استعداد الجمعية لتقديم كافة التسهيالت للمستثمرين ا�ماراتيين





2016

1



2016

2

رؤيتنا
ريادة جمعيات األعمال

 من خالل تكريس خبرة أعضائها 

في تطوير المناخ االستثماري

 في المملكة وتعزيز أعمال

 داعمة لالقتصاد الوطني

رسالتنا
توفير البيئة الالزمة لتمكين 

القطاع الخاص من أداء دوره 

الريادي، لتأدية المهام االقتصادية 

واالجتماعية التي من شأنها تحفيز 

االستثمار بما يتوافق ومصلحة 

االقتصادي الوطني



2016

3

- افتتاحية العدد

- دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وأعضاء الفريق اإلقتصادي 

    يلتقي أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال األعمال األردنيين

 - برعاية دولة رئيس الوزراء جمعية رجال األعمال األردنيين  

    تستضيف إجتماعات مجلس األعمال األردني الفرنسي

- مجلس إدارة جمعية رجال األعمال األردنيين يلتقي عطوفة مدير األمن العام

- قطاع اإلتصاالت األردني... نحو مستقبل واعد ...  بقلم الدكتور المهندس غازي الجبور

- وفد جمعية رجال األعمال األردنيين يلتقي رئيس الحكومة التونسية وعدد من المسؤولين الحكوميين

- مدير مركز مجموعة الشرق األوسط وافريقيا التابعة لمؤسسة سنغافورة الدولية يزور الجمعية

- الطباع خالل لقاء السفير اإلماراتي لدى المملكة

   أكد على استعداد الجمعية لتقديم كافة التسهيالت للمستثمرين اإلماراتيين

- مراقب عام الشركات يطلع رجال األعمال األردنيين على مشروع قانون الشركات 

-  الدكتــور فــوزي الحمــوري عضــو جمعية رجــال األعمال األردنيين رئيســً لمجلس إدارة جمعية المستشــفيات الخاصة

- مستقبل االقتصاد األردني والتحديات والفرص .... بقلم الدكتور محمد ابو حمور

- زيارة وزير اإلقتصاد والمالية المكلف بالصناعة الجيبوتي لجمعية رجال األعمال األردنيين

- زيارة سفير سنغافورة لجمعية رجال األعمال األردنيين

- الهيئة العامة العادية لجمعية رجال األعمال األردنيين تعقد إجتماعها السنوي عن العام 2015

- المالح: تنفيذ توصيات مجلس األعمال األردني التونسي سترفع حجم اإلستثمارات بين البلدين

- دور هيئة تنشيط السياحة في المملكة ... بقلم الدكتور عبدالرزاق عربيات

- األردن والطاقة المتجددة  .... بقلم الدكتور ابراهيم بدران

4

5

8

11

14

18

21

23

24

25

26

29

32

33

35

36

38



2016

4

افتتاحية العدد

بسم اهلل الرحمن الرحيم

يســر جمعيــة رجــال االعمــال االردنييــن ان تقــدم اليكــم هــذا العــدد مــن مجلــة مجتمــع االعمــال ، تعــرض فيــه اهم نشــاطات 
الجمعيــة التــي تعكــس دور الجمعيــة الهــام فــي خدمــة مجتمــع االعمــال واالقتصــاد الوطنــي  . فخــال الربــع الثانــي 
ــي  ــور هان ــوزراء الدكت ــس ال ــة رئي ــع  دول ــارك  م ــان المب ــهر رمض ــي ش ــة ف ــس ادارة الجمعي ــاء مجل ــى اعض ــام 2016 ، التق للع
الملقــي بحضــور نائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون االقتصاديــة وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن معالــي الدكتــور جــواد العنانــي  
واعضــاء الفريــق االقتصــادي للحكومــة ، تــم  خالــه بحــث ومناقشــة اخــر المســتجدات علــى الســاحة االقتصاديــة وعــرض 
لدولــة الرئيــس مقترحــات تقدمــت بهــا الجمعيــة للنهــوض ببيئــة االســتثمار وتحفيــز القطــاع الخــاص ومواجهــة التحديــات 
التــي يمــر بهــا االقتصــاد الوطنــي فــي ظــل الظــروف الصعبــة للمنطقــة  ، وتــم االتفــاق علــى عقــد اجتمــاع قــادم  لبحــث  
المقترحــات مــع معالــي نائــب رئيــس الــوزراء .  وبرعايــة دولــة رئيــس الــوزراء ، اســتضافت  الجمعيــة اجتماعــات مجلــس االعمــال 
االردنــي الفرنســي ، بيــن الجمعيــة وميديــف حيــث تــرأس الســيد بيــار غاتــاز ، رئيــس ميديــف ، وفــد رجــال االعمــال الفرنســيين. 
كمــا زار اعضــاء مجلــس ادارة الجمعيــة ســعادة الســيدة عفيفــة المــاح ســفيرة الجمهوريــة التونســية فــي عمــان ، لوضــع 
ــي  ــي التونس ــال األردن ــس األعم ــن مجل ــة ع ــرارات المنبثق ــس ، والق ــى تون ــة ال ــد الجمعي ــارة وف ــج زي ــفيرة بنتائ ــعادة الس س
ــة  ــس الحكوم ــة رئي ــد دول ــاء الوف ــس وأعض ــى رئي ــد التق ــية، وق ــة التونس ــات المواطن ــة المؤسس ــة وكونفدرالي ــن الجمعي بي
ــار  ــن ، ومستش ــن حس ــيد محس ــارة الس ــر التج ــرة ، ووزي ــس غدي ــيد أني ــل الس ــر النق ــد ، ووزي ــب الصي ــيد الحبي ــية  الس التونس
فخامــة رئيــس الجمهوريــة الســيد رضــا شــلغوم . كمــا  زار مجلــس ادارة الجمعيــة  ســعادة الســيد بــال البــدور ســفير دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي المملكــة لبحــث العاقــات االقتصاديــة بيــن االردن ودولــة االمــارات العربيــة المتحــدة  خاصــة 
ــف  ــواء عاط ــة الل ــة  عطوف ــس ادارة الجمعي ــى مجل ــات .و التق ــذه العاق ــز ه ــبل تعزي ــاص وس ــاع الخ ــتوى القط ــى مس عل
الســعودي مديــر األمــن العــام للتعــرف علــى  اإلجــراءات المتخــذة فــي خدمــة القطــاع التجــاري والصناعــي فــي المملكــة، 
واســتقبلت الجمعيــة معالــي الســيد اليــاس موســى دوالــه وزيــر االقتصــاد والماليــة المكلــف بالصناعــة الجيبوتــي وســعادة 
الســيد محمــد علــي مؤمــن  ســفير جمهوريــة جيبوتــي المعتمــد لــدى البــاط الملكــي الهاشــمي  ، و ســعادة الســيد محمــد 
ــة  المنبثقــة .   ــا  فــي الريــاض والتابعــة لمؤسســة ســنغافورة الدولي ــر مركــز مجموعــة الشــرق االوســط وافريقي عمــران مدي
وفــي لقــاء عطوفــة مراقــب الشــركات الدكتــور عمــر الزعبــي ، تــم مناقشــة  مشــروع قانــون الشــركات وطرحــت مقترحــات 
الجمعيــة  لتطويــر هــذا القانــون  بمــا يتناســب والوضــع االقتصــادي فــي االردن وســبل تشــجيع وجــذب المســتثمرين . والــى 
جانــب اهــم نشــاطات الجمعيــة ،  نعــرض لكــم فــي هــذا العــدد عــدة  مقــاالت  حــول مواضيــع هامــة لاقتصــاد الوطنــي 
ــي  ــاد االردن ــتقبل االقتص ــول مس ــي ح ــر العرب ــدى الفك ــام منت ــن ع ــور امي ــو حم ــد اب ــور محم ــي الدكت ــاال   لمعال ــا مق ومنه
ــر عــام هيئــة تنشــيط الســياحة، حــول »دورهيئــة  ــرزاق عربيــات ،مدي والتحديــات والفــرص « ومقــااًل لعطوفــة الدكتــور عبــد ال
تنشــيط الســياحة بالمملكــة «. ومقــااًل لعطوفــة المهنــدس غــازي الجبــور ، رئيــس هيئــة تنظيــم االتصــاالت االردنيــة، بعنــوان » 
قطــاع االتصــاالت االردنــي ذو مســتقبل واعــد « وســتتعرفون مــن مقــال  معالــي الدكتــور ابراهيــم بــدران ، مستشــار الرئيــس 
للعاقــات الدوليــة فــي جامعــة فيادلفيــا ، علــى اهــم مشــاريع الطاقــة المتجــددة فــي المملكــة .امليــن ان يســاهم هــذا 

العــدد مــن مجلــة مجتمــع االعمــال فــي خدمــة مجتمــع االعمــال االردنــي بمــا يحتويــه مــن مواضيــع  هامــة  .

حمدي الطباع 

رئيس الجمعية 
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دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وأعضاء الفريق اإلقتصادي
 يلتقي أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال األعمال األردنيين

عقــد فــي جمعيــة رجــال االعمــال االردنييــن بتاريــخ 2016/06/29 لقــاءا بيــن اعضــاء مجلــس ادارة الجمعيــة ودولــة رئيــس الــوزراء 

الدكتــور هانــي الملقــي بحضــور نائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون االقتصاديــة وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن واعضــاء الفريــق 
االقتصــادي .

وأعلــن رئيــس الــوزراء الدكتــور هانــي الملقــي ان الشــركات التــي تعطــي اولويــة التوظيــف لألردنييــن ســيتم منحهــا نقاطــا 

فنيــة اضافيــة تؤهلهــا للمنافســة بشــكل اكبرعلــى تنفيــذ العطــاءات الحكوميــة.

واكــد رئيــس الــوزراء ان الحكومــة تتطلــع لــدور اكبــر للقطــاع الخــاص للمســاهمة فــي ايجــاد حلــول لمشــكلة البطالــة وقــال  

)اذا لــم يعيــن القطــاع الخــاص اردنييــن ســتكون كل االجــراءات المتخــذة غيــر ذات جــدوى  (

واكــد ان العمالــة االردنيــة افضــل فــي مجــال الــدورة االقتصاديــة كونهــا تدخل فــي الــدورة االنتاجية والشــرائية االســتهاكية، 

قائــا »ان الحكومــة تمــد يدهــا للقطــاع الخــاص لمزيــد مــن التعــاون والتنســيق اليجــاد حلــول للتحديــات االقتصاديــة التــي 

تواجــه الوطــن«.

ــا  ــع القضاي ــث جمي ــي بح ــادة ف ــا ج ــاص فإنه ــاع الخ ــة القط ــودة لخدم ــا موج ــدرك بأنه ــي ت ــة وه ــى ان الحكوم ــت ال ولف

ــا عــن ادراكــه لمــدى حــرص القطــاع الخــاص علــى رفعــة  والهمــوم التــي تهــم القطــاع ومحاولــة ايجــاد حلــول لهــا، معرب

ــاره. ــن وازده الوط

واشــار الملقــي الــى ان القوانيــن التــي ســيتم ارســالها الــى مجلــس النــواب القــادم يجــب ان يتــم بحثهــا مــع القطــاع الخــاص 

ــال  ــة ورج ــركات العالمي ــات الش ــن كبري ــوة  50–60 م ــة دع ــة الحكوم ــن ني ــفا ع ــواب، كاش ــالها للن ــل ارس ــا قب ــه به ــذ رأي واخ

اعمــال ومغتربيــن اردنييــن ومحلييــن خــال شــهر آب القــادم إلطاعهــم علــى المشــروعات التــي تــم عرضهــا خــال منتــدى 

دافــوس وامكانيــة مشــاركتهم فــي التنفيــذ.
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ــن  ــرا للمغتربي ــس مؤتم ــا لي ــو ايض ــاريع وه ــذه المش ــي به ــي تفصيل ــاء تعريف ــو لق ــا ه ــدر م ــرة بق ــت تظاه ــي ليس ــال »ه وق
االردنييــن«، الفتــا الــى ان صنــدوق االســتثمار االردنــي ســيقوم مقــام الحكومــة فــي القضايــا االقتصاديــة الخاصــة باالســتثمار 

فيمــا يتعلــق بتخصيــص االراضــي واالعفــاءات والتســهيات علــى ان تنتهــي بالنهايــة ملكيــة المشــاريع لــه.

وبيــن انــه »ال بــد مــن انشــاء شــركة اردنيــة يتــم طــرح اســهمها فــي ســوق عمــان المالــي تكــون مفتوحــة للصناديــق والبنــوك 
وحتــى االفــراد اســتثمار اموالهــم بهــا«، مشــيرا الــى ان الشــركة ســتقوم علــى تنفيــذ المشــاريع الواردة فــي صندوق االســتثمار 

ومؤكــدا اننــا نريــد ان يكــون للقطــاع الخــاص الزخــم االكبــر فــي تنفيــذ هــذه المشــاريع.

ما يلزم لتسريع اجراءات التقاضي فضا عن تفعيل قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.

واقتــرح ان تقــوم الحكومــة بتقديــم اراض للتعاونيــات مــن مجموعــات مــن الشــباب إلقامــة مشــاريع صغيــرة بتمويــل مــن 
المؤسســة االردنيــة لتطويــر المشــاريع االقتصاديــة بقــروض ميســرة او اي مصــدر تمويلــي اخــر.

وطالــب بإعــادة النظــر بقانــون ضريبــة الدخــل بشــكل يخفــض العــبء الضريبــي علــى المواطــن االردنــي، الفتــا الــى اهميــة ان 
يحتــوي التعديــل علــى حوافــز للشــركات وكذلــك اعــادة النظــر فــي الشــرائح ونســبة الضريبــة لبعــض القطاعــات.

ــة  ــبة 50 بالمائ ــار بنس ــع العق ــم بي ــع ورس ــم البي ــض رس ــار بتخفي ــوق العق ــيط س ــر بتنش ــة االخي ــرار الحكوم ــا ق ــن عالي وثم
ــه. ــرة ل ــد فت ــرار دون تحدي ــل بالق ــتمرار العم ــا اس ــا متمني لكليهم

ــن  ــال االردنيي ــال االعم ــة رج ــس جمعي وكان رئي
حمــدي الطبــاع اشــار فــي بدايــة اللقــاء الــى ان 
الجمعيــة عقــدت عــدة اجتماعــات لوضع خطة 
المســؤولية  تحمــل  فــي  للمســاهمة  عمــل 
يمــر  التــي  االقتصاديــة  الصعوبــات  وتخطــي 
والشــفافية  المســاءلة  ان  واكــد  االردن.  بهــا 
والقناعــة والثقــة ال بــد ان تكــون عنونــا للعمــل 

المشــترك بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص.

القضايــا  مــن  مجموعــة  الطبــاع  واســتعرض 
التــي تهــم القطــاع الخــاص، مؤكــدا اهميــة 
ايــاء موضــوع القضــاء االهميــة  الازمــة واتخــاذ

كمــا طالــب بتشــجيع اقامــة مشــاريع الطاقــة 
المتجــددة كبديــل عــن تعويــض خســائر شــركة 
الكهربــاء الوطنيــة والســماح باســتيراد الســيارات 
المواصفــات  ذات  الديــزل  علــى  تعمــل  التــي 
االوروبيــة الصديقــة للبيئــة. واكــد الطبــاع اهميــة 
وتســهيل  ووســائطه  العــام  النقــل  تنظيــم 
قــدوم وانتقــال المرضــى العــرب للعــاج فــي 
طــب  كليــات  بترخيــص  والســماح  المملكــة 
مركــز  انشــاء  امكانيــة  ودراســة  متخصصــة 

طبــي اقليمــي فــي العقبــة.
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كمــا اكــد رئيــس جمعيــة رجــال االعمــال االردنييــن اهميــة تعزيــز عمــل مجلــس االعمــال االردنــي الســعودي خدمــة لمصالــح 
البلديــن والشــعبين الشــقيقين.

ــر  ــوزراء وزي ــس ال ــب رئي ــد نائ ــث اك ــن حي ــال االردنيي ــال االعم ــة رج ــس جمعي ــا رئي ــي ابداه ــات الت ــى الماحظ ــوزراء عل ــاب ال واج
الصناعــة والتجــارة والتمويــن الدكتــور جــواد العنانــي ان مهمــة الحكومــة االساســية هــي تشــجيع االســتثمار وتهيئــة البيئــة 
الســتقطاب المزيــد مــن االســتثمارات التــي تســهم فــي الحــد مــن مشــكلتي الفقــر والبطالــة، مشــيرا الــى ان هنــاك مجموعة 

مــن االجــراءات ســيتم اتخاذهــا إلنعــاش الســوق المالــي. 

وزيــر التخطيــط والتعــاون الدولــي عمــاد فاخــوري اكــد انــه تجــري متابعــة تنفيــذ مــا تــم االلتــزام بــه فــي مؤتمــر لنــدن فيمــا 
يتعلــق بدعــم االردن مثلمــا ان المفاوضــات بشــأن تبســيط شــهادات قواعــد المنشــأ تســير بالشــكل الصحيــح.

وبيــن وزيــر العــدل الدكتــور بســام التلهونــي بشــأن تســريع اجــراءات التقاضــي انــه تمــت مراجعــة قوانيــن اصــول المحاكمــات 
المدنيــة والتنفيــذ ومحاكــم الصلــح االمــر الــذي مــن شــأنه تســريع اجــراءات التقاضــي، مؤكــدا ان قانــون الوســاطة ســيكون 

لــه دور كبيــر بهــذا المجــال.

واشار الى ان قانون اصول المحاكمات المدنية يتيح للقاضي وضع جدول زمني امام االطراف لانتهاء من القضية.

وزيــر الماليــة عمــر ملحــس اشــار الــى ان تعديــل قانــون ضريبــة الدخــل مطلــب مــن اكثــر مــن جهــة ويجــري العمــل حاليــا علــى 
تعديــل القانــون بهــدف توســيع القاعــدة الضريبيــة لتكــون اكثــر عدالــة.

وزيــر العمــل وزيــر الطاقــة بالوكالــة علــي الغــزاوي اشــار الــى ان كلفــة اســتيراد الطاقــة انخفضــت نتيجــة زيــادة االعتمــاد علــى 
ــى  ــدس يحي ــل المهن ــر النق ــرض وزي ــة. وع ــن جه ــر م ــن اكث ــاز م ــتيراد الغ ــاوالت الس ــاك مح ــى ان هن ــا ال ــي، الفت ــاز الطبيع الغ

الكســبي للخطــة الشــمولية لتطويــر منظومــة النقــل العــام.

وزيــر االشــغال العامــة واالســكان المهنــدس ســامي هلســه عــرض خطة الــوزارة فيمــا يتعلــق بالمشــروعات الحيوية لتحســين 
شــبكة الطــرق، فيمــا تحــدث وزيــر الدولــة خالــد الحنيفــات عــن موضــوع تدويــر النفايــات، مؤكــدا ان الوضــع ملــح للســير بهــذا 

االتجــاه للتخلــص مــن النفايــات وتوليــد الطاقــة منهــا والمحافظــة علــى البيئــة.



2016

8

برعاية دولة رئيس الوزراء جمعية رجال األعمال األردنيين 
تستضيف إجتماعات مجلس األعمال األردني الفرنسي

ــي  ــا عل ــة مه ــن المهندس ــارة والتموي ــة والتج ــرة الصناع ــت وزي ــور افتتح ــد اهلل النس ــور عب ــوزراء الدكت ــس ال ــن رئي ــة ع مندوب

ــن  ــخ 2016/05/18 بي ــن بتاري ــال االردنيي ــال االعم ــة رج ــتضافته جمعي ــذي اس ــي ال ــي الفرنس ــال االردن ــس االعم ــات مجل اجتماع

الجمعيــة وميديــف حيــث تــرأس الســيد بيــار غاتــاز رئيــس ميديــف وفــد رجــال االعمــال الفرنســيين وفــي كلمتهــا الترحيبيــة 

بالوفــد دعــت وزيــرة الصناعــة والتجــارة الــى فتــح قنــوات جديــدة للتعــاون االســتثماري والتجــاري وبنــاء شــراكات اقتصاديــة 

ــا . ــن االردن وفرنس ــرة بي مثم

وشــددت  علــى ضــرورة ايجــاد وســائل مختلفــة لتقليــص الفجــوة فــي الميــزان التجــاري بيــن البلدين وبخاصــة لجهــة الصادرات 

االردنيــة التــي بلغــت خــال العــام الماضــي 11 مليــون دوالر مقابــل 373 مليون دوالر مســتوردات.

ــة  ــة والطاق ــة التحتي ــاالت البني ــتثمار بمج ــرص االس ــاف ف ــة استكش ــية لمواصل ــركات الفرنس ــجع  الش ــت ان االردن يش وقال

المتجــددة والســكك الحديديــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والصناعــة، واالســتفادة مــن شــبكة االتفاقيــات 

التجاريــة الموقعــة مــع مختلــف التكتــات االقتصاديــة العالميــة.

ــال  ــال االعم ــور، رج ــد اهلل النس ــور عب ــوزراء الدكت ــس ال ــن رئي ــة ع ــات مندوب ــت االجتماع ــي افتتح ــة الت ــرة الصناع ــت وزي ودع

الفرنســيين لانضمــام الــى جهــود االردن  الراميــة إلــى تعزيــز النمــو االقتصــادي واالزدهــار وتوســيع الفــرص التجاريــة، 

واالســتفادة مــن المملكــة  كبوابــة للقيــام بأعمــال تجاريــة فــي المنطقــة.

وقالــت ان عاقــات الصداقــة والتعــاون بيــن المملكــة وفرنســا عميقــة الجــذور وتوجــت اخيــرا بزيــارة الرئيــس الفرنســي 

ــز  ــة لتعزي ــة قوي ــاء دفع ــهم باعط ــا اس ــها م ــى هامش ــال عل ــدى اعم ــد منت ــي وعق ــهر الماض ــاردن الش ــد ل ــوا أوالن فرانس

عاقــات البلديــن االقتصاديــة لمســتويات اعلــى.

ــا  ــأ باعتباره ــد المنش ــيط قواع ــوص تبس ــة بخص ــم المملك ــية لدع ــة الفرنس ــا للحكوم ــن تقديره ــة ع ــرة الصناع ــرت وزي وعب

ــارة  ــز التج ــدة وتعزي ــتثمارات الجدي ــجيع االس ــك لتش ــؤدي ذل ــة ان  ي ــن متوقع ــدن للمانحي ــر لن ــج مؤتم ــم نتائ ــن أه ــدة م واح

ــة. ــواق االوروبي ــول  لاس ــاألردن للوص ــة ب ــات المصنع ــم للمنتج ــر الدع ــال توفي ــن خ ــة م الثنائي
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ــر التجــارة مشــيرا الــى  ــرة التــي حققهــا االردن بالمجــاالت االقتصاديــة وتحري واســتعرضت المهندســة علــي االنجــازات الكبي

الــى ان الناتــج المحلــي االجمالــي زاد مــن 5.8 مليــار دوالر عــام 2000 الــى نحــو 37 مليــار دوالر خــال العــام الماضــي باالضافــة 

لتضاعــف دخــل الفــرد ثــاث مــرات ونمــو الصــادرات.

واكــدت المهندســة علــي ان بيئــة االعمــال االردنيــة اثبتــت قدرتهــا علــى المنافســة اقليميــا ودوليــا وهنــاك الكثيــر مــن قصــص 

النجــاح الســتثمارات اجنبيــة قائمــة بالمملكــة مؤكــدة ان الحكومــة تبــذل جهــودا كبيــرة لتوفيــر قاعــدة قويــة لزيــادة 

الصــادرات وترويــج األردن كمركــز لممارســة األعمــال التجاريــة بالمنطقــة، باالضافــة النجــاز رؤيــة االردن 2025 وقانــون جديــد 

ــتثمار. لاس

ــف  ــي لمواق ــال االردن ــع االعم ــر مجتم ــن تقدي ــاع ع ــدي الطب ــن حم ــال االردنيي ــال االعم ــة رج ــس جمعي ــرب رئي ــك واع ــى ذل ال

فرنســا الداعمــة لــألردن بالمجــاالت االقتصاديــة والمســاعدات التنمويــة التــي تقدمهــا وللتعهــد الــذي قدمتــه فيمــا يتعلــق  

بتســهيل قواعــد المنشــأ لغايــات التصديــر لــدول االتحــاد األوروبــي، ودعمهــا لتنفيــذ قــرارات مؤتمــر لنــدن للمانحيــن المتعلقــة 

بدعــم االردن لتحمــل اعبــاء اســتضافة  الاجئيــن الســوريين.

ــر  ــة وتوفي ــة االقتصادي ــا  بالتنمي ــار دوالر  ودوره ــو 1.5 ملي ــدرة بنح ــة والمق ــية بالمملك ــتثمارات الفرنس ــاع باالس ــاد الطب واش

فــرص عمــل للشــباب والمســاهمة برفــع مســتوى المعيشــة ونقــل التكنولوجيــا للقطاعــات التــي تعمــل فيهــا، داعيــا رجــال 

ــاالردن. االعمــال الفرنســيين لاســتفادة مــن فــرص  االســتثمار  القائمــة وبيئــة االعمــال الجاذبــة ب

ــا   ــة ومنه ــة والخدمي ــة االنتاجي ــات االقتصادي ــن القطاع ــدد م ــة بالع ــتوى المنطق ــى مس ــا عل ــات انموذج ــال ان االردن ب وق

قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات والطاقــة  خاصــة الطاقــة المتجــددة، والنقــل العــام داخــل المــدن والميــاه 

واالســتثمار الســياحي.

واوضــح الطبــاع خــال اجتمــاع المجلــس الــذي تأســس منــذ 22 عامــا بيــن جمعيــة رجــال االعمــال االردنييــن ومنظمــة اربــاب 

العمــل الفرنســيين ) ميديــف(، ان صــادرات االردن الــى فرنســا ضئيلــة جــدا الن المنتجــات االردنيــة تواجــه صعوبــة بالغــة فــي 

دخــول الســوق الفرنســية واســواق اوروبــا بشــكل عــام.
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ــز  ــي الممي ــه الجغراف ــر موقع ــة عب ــدول المنطق ــية  ل ــتثمارات الفرنس ــاق لاس ــة انط ــون نقط ــح ليك ــال ان االردن يطم  وق

وعاقاتــه التجاريــة  مــع  الــدول العربيــة بموجــب اتفاقيــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى ومزايــا اتفاقيــات التجــارة الحــرة مــع 

ــع  ــي تصن ــات الت ــام المنتج ــة ام ــواق العالمي ــرى االس ــح كب ــا يفت ــنغافورة م ــا وس ــدا وتركي ــة وكن ــدة االمريكي ــات المتح الوالي

ــة. بالمملك

وعبــر عــن املــه بــان يتــم االتفــاق علــى تأســيس معهــد تدريــب تقنــي بــاألردن بالتعــاون بيــن وكالــة االنمــاء الفرنســية  

والمؤسســات االردنيــة المعنيــة واالســتفادة مــن الخبــرات الفرنســية بمجــال تاهيــل وتنميــة المــوارد البشــرية وتدريــب الشــباب 

ــية. ــة الشمس ــة الطاق ــددة خاص ــة المتج ــات والطاق ــا المعلوم ــاع تكنولوجي بقط

 ودعــا الطبــاع للتعــاون بيــن الجامعــات االردنيــة والجامعــات والمعاهــد الفرنســية  العريقــة بمجــال البحــث العلمــي وتبــادل 

الخبــرات والبرامــج التعليميــة بقطــاع التعليــم العالــي .

بــدوره، اكــد  رئيــس منظمــة اربــاب العمــل الفرنســيين ) ميديــف ( بييــر غاتــاز ان منظمتــه التي  تمثل 750 الف شــركة ومؤسســة 

اقتصاديــة ترغــب المســاهمة بمســيرة التنمية بــاالردن لمســاعدته على مواجهــة اعباء الاجئين الســوريين.

وقــال ان الشــركات الفرنســية يجــب ان تكــون اكثــر فاعليــة مــن ذي قبــل فــي االردن لدعــم جهــوده فــي االســتقرار، مشــددا 

علــى ضــرورة زيــادة التعــاون الصناعــي، علــى الرغــم مــن ان فرنســا تبقــى المســتثمر االكبــر غيــر العربــي بالمملكــة وتوظــف 

الشــركات الفرنســية مباشــرة اكثــر مــن 4 االف اردنــي.

واكــد ان قطــاع الخدمــات والبنيــة التحتيــة مهــم للشــركات الفرنســية التــي ترغــب مــن خالــه باالســهام فــي تنميــة االردن، 

فلــدى الشــركات الفرنســية خبــرة معروفــة عالميــا فــي المشــاريع الضخمــة التــي تراعــي اعلــى معاييــر الجــودة، كمــا تلتــزم 

هــذه الشــركات بالتواصــل مــع المجتمــع المحلــي وتعزيــز نقــل المعرفــة التقنيــة والتعــاون الصناعــي طويــل المــدى.

ــة  ــة التحتي ــات البني ــية بقطاع ــة فرنس ــركة ومؤسس ــرين ش ــم عش ــه يض ــذي يرافق ــاري ال ــد التج ــى ان  الوف ــاز ال ــار غات واش

والتمويــل والهندســة واالتصــاالت والتدريــب المهنــي
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مجلس إدارة جمعية رجال األعمال األردنيين
 يلتقي عطوفة مدير األمن العام

التقــى رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة جمعيــة رجــال األعمــال األردنييــن عطوفــة اللــواء عاطــف الســعودي مديــر األمــن العــام 

بتاريــخ 2016/06/01 فــي مقــر مديريــة األمــن العــام، حيــث حضــر االجتمــاع معالــي حمــدي الطبــاع رئيــس الجمعيــة، وأعضــاء 

مجلــس اإلدارة الســيد عبــد الحليــم عابديــن والســيد محمــد البلبيســي، ومديــر عــام الجمعيــة الســيد طــارق حجــازي.

ــتقرار  ــن واالس ــى األم ــة عل ــي المحافظ ــة ف ــاح المملك ــى أن نج ــاء عل ــة اللق ــي بداي ــاع ف ــدي الطب ــيد حم ــي الس ــد معال وأك

ــض  ــك بع ــزال هنال ــه ال ي ــة، إال أن ــي المملك ــتثمار ف ــة االس ــادي وحرك ــو االقتص ــة للنم ــد متين ــاء قواع ــى بن ــذي أدي إل ــر ال ، األم

المعوقــات فــي اإلجــراءات المتخــذة والممارســات التــي تحــد مــن تطويــر عمليــة االســتثمار، وضــرورة تخصيــص مســار خــاص 

ــارات. ــر والمط ــي المعاب ــتثمرين ف ــال والمس ــال األعم لرج

وقــدم عطوفــة مديــر األمــن العــام شــرحًا عــن اإلجــراءات المتخــذة فــي مديــر األمــن العــام والتطويــر المســتمر علــى عمــل 

أجهــزة األمــن العــام واإلجــراءات المتخــذة فــي خدمــة القطــاع التجــاري والصناعــي فــي المملكــة، وأولويــة منــح ميــزة للتاجــر 

األردنــي فــي عطــاءات المديريــة، مــن جهــة أخــرى اإلجــراءات المتخــذة بشــكل عــام لتســهيل إجــراءات دخــول المســتثمرين 

وســهولة تنقلهــم إلــى المملكــة.

ــه  ــي تواج ــس اإلدارة الت ــاء مجل ــن أعض ــات م ــض الماحظ ــى بع ــام إل ــن الع ــر األم ــة مدي ــتمع عطوف ــرى، اس ــة أخ ــن جه م

قطــاع األعمــال فــي المملكــة بمــا فــي ذلــك قطاعــات التجــارة والمقــاوالت والصناعــة، وحركــة الســير التــي تعتبــر مــن أهــم 

المعوقــات التــي تحــد مــن عمليــة انجــاز المعامــات اليوميــة والتجاريــة.

فــي نهايــة اللقــاء أكــد معالــي حمــدي الطبــاع علــى أن األمــن فــي األردن ميــزة جــذب تنافســية عظمــى يســعى لهــا 

المســتثمر األجنبــي للحفــاظ علــى أموالــه وممتلكاتــه، التــي تحــد مــن مســتويات البطالــة التــي تعتبــر جــزًء مــن تجــاوز بعــض 

ــون. ــى القان ــع عل ــات المجتم فئ
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شــركة التأميــن اإلســامية أول شــركة تأميــن إســامي فــي األردن، تأسســت عــام 1996م بــرأس مــال وقــدره 2 مليــون دينــار أردنــي 

ــه  ــذي أقرت ــي ال ــن التعاون ــام التأمي ــاس نظ ــى أس ــامية عل ــن اإلس ــركة التأمي ــأت ش ــد أنش ــي. وق ــار أردن ــون دين ــح اآلن 12 ملي وأصب

ــدأ  ــة ذات مب ــركة مالي ــي ش ــاري. وه ــن التج ــن التأمي ــرعي ع ــل ش ــريف كبدي ــرع الش ــاء الش ــار علم ــات كب ــة وهيئ ــع الفقهي المجام

أساســي يرتكــز علــى إدارة أموالهــا وفــق مبــادئ وأحــكام التأميــن التعاونــي المقــّر شــرعًا وعلــى أســاس الوكالــة بأجــر معلــوم.

وكانــت النتائــج الماليــة للشــركة لســنة 2015 جيــدة ومحافظــة علــى مكانتهــا المميــزة فــي ســوق التأميــن التكافلــي اإلســامي، 

وبلغــت إجمالــي األقســاط المكتتبــة حوالــي 22,9 مليــون دينــار مقابــل 21,4 مليــون دينــار لعــام 2014 أي بنســبة نمــو 7%. فيمــا بلغــت 

أربــاح الشــركة المتحققــة فــي نهايــة عــام 2015 قبــل الضريبــة حوالــي 2,9مليــون دينــار مقابــل حوالــي 2,3مليــون دينــار لعــام 2014 

بنســبة نمــو مقدارهــا 26%  .أمــا التعويضــات المدفوعــة خــال عــام 2015 فقــد بلغــت حوالــي 12,9 مليــون دينــار مقابــل 13,1 مليــون 

دينــار لعــام 2014، وبلغــت حصــة المســاهمين مــن األربــاح قبــل الضريبــة حوالــي  2,4مليــون دينــارًا مقابــل 1,6 مليــون دينــار لعــام 

2014 و بلغــت حصــة حملــة الوثائــق مــن االربــاح 547 ألــف دينــار مقابــل 715 ألــف دينــار لعــام 2014. أمــا مجمــوع موجــودات الشــركة 

ــار لعــام 2014 بنســبة نمــو 11%، فــي  ــل 33,636 مليــون دين ــار مقاب لعــام 2015 فقــد ارتفعــت لتصــل إلــى حوالــي 37,212 مليــون دين

حيــن بلغــت حقــوق المســاهمين حوالــي17,560  مليــون دينــار مقابــل 17,572 مليــون دينــار لعــام 2014 .

 كمــا أشــاد الســيد أحمــد صبــاغ مديــر عــام شــركة التأميــن اإلســامية بالنتائــج المتحققــة لشــركة التأميــن اإلســامية والتــي تؤكــد

 علــى قوتهــا وريادتهــا بتطبيــق نظــام التأميــن التعاونــي والتكافلــي اإلســامي ودورهــا فــي رفــد االقتصــاد الوطنــي. حيــث تهيمــن

ــوق ــن الس ــزه م ــة متمي ــل مكان ــي األردن، وتحت ــي ف ــن التكافل ــوق التأمي ــن س ــر م ــة األكب ــى الحص ــامية عل ــن اإلس ــركة التأمي  ش

 التكافلــي داخــل األردن وخارجــه. وقــد حــازت علــى العديــد مــن الجوائــز والتصنيفــات اإلئتمانيــة المميــزة. كمــا ســاهمت بتأســيس

 العديــد مــن شــركات التأميــن اإلســامي فــي مختلــف الــدول العربيــة.

وقــد احتفلــت شــركة التأميــن اإلســامية هذا العــام بمناســبة مــرور عشــرين عامــًا علــى تأسيســها ضمــن حفــل اســتقبال أقامتــه 

بتاريــخ  11.04.2016فــي قاعــات جبــري المركــزي وبحضــور ومشــاركة واســعة مــن مختلــف الشــخصيات الرســمية وممثلــي 
ــركة. ــي الش ــار متعامل ــة وكب ــمية واالجتماعي ــات الرس الهيئ

من احتفالية العشرين عامًا على تأسيس شركة التأمين اإلسامية
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قطاع اإلتصاالت األردني... نحو مستقبل واعد

لقــد أنشــئت هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت بموجــب قانــون االتصــاالت رقــم 13 لســنة 1995، كمؤسســة حكوميــة 
ــام  ــؤوليات ومه ــا مس ــى عاتقه ــع عل ــث تق ــات، حي ــا المعلوم ــاالت وتكنولوجي ــي االتص ــم قطاع ــة بتنظي ــتقلة معني مس

عديــدة مــن ضمنهــا تنظيــم خدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي المملكــة وفقــًا لقانــون االتصــاالت والسياســة 

العامــة للحكومــة لضمــان تقديــم خدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بســوية عاليــة وأســعار معقولــة وحمايــة 

ــس  ــع أس ــى وض ــة ال ــات، اضاف ــا المعلوم ــاالت وتكنولوجي ــي االتص ــل لقطاع ــق األداء األمث ــا يحق ــتفيدين، وبم ــح المس مصال

ــى  ــات ع ــم الخدم ــررة لتقدي ــة المق ــة العام ــع السياس ــق م ــا يتف ــات بم ــا المعلوم ــاالت وتكنولوجي ــي االتص ــم قطاع تنظي

النحــو الــذي تقتضيــه متطلبــات التنميــة الشــاملة فــي المملكــة، وتحديــد الحــد األدنــى لدرجــة جــودة الخدمــة التــي يلتــزم 

ــة  ــول تقني ــم بحل ــم ودون الزامه ــص له ــع المرخ ــاور م ــتفيدين بالتش ــات المس ــق حاج ــا لتحقي ــم بتقديمه ــص له المرخ

ــة  ــي المملك ــد ف ــاع البري ــم قط ــام تنظي ــة مه ــى الهيئ ــا تتول ــة، كم ــة المتخصص ــام  التنظيمي ــن المه ــا م ــددة« وغيره مح

ومراقبــة أداء جميــع مقدمــي الخدمــات البريديــة والتأكــد مــن التزامهــم بنصــوص القانــون تنفيــذًا ألحــكام قانــون الخدمات 

ــنة 2007.  ــم )34( لس ــة رق البريدي

وتنفيــذًا للمهــام والمســؤوليات المشــار اليهــا، فاننــا فــي هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت نســعى الــى تحقيــق رؤيــة 

شــمولية للقطــاع تتمثــل بتكويــن بيئــة اتصــاالت وخدمــات بريديــة متطــورة تدعــم بفاعليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 

المســتدامة فــي األردن وتحفــز التنافســية، مــن خــال تفعيــل رســالتنا المرتكــزة علــى ضمــان توفــر خدمــات اتصــاالت وبريديــة 

ــع  ــل م ــية، والعم ــز التنافس ــة تحف ــة متكيف ــة تنظيمي ــة بيئ ــع، وإدام ــبة للجمي ــعار مناس ــة و بأس ــودة عالي ــة ذات ج متقدم

جميــع المســتفيدين والشــركاء بانفتــاح وشــفافية ومهنيــة عاليــة، وحمايــة مصالــح المســتفيدين مــن خدمــات االتصــاالت 

ــاء مؤسســي بمقاييــس عالميــة. والبريــد واالســتمرار بنشــر التوعيــة بحقوقهــم وواجباتهــم، والحفــاظ علــى بن

بقلم: الدكتور المهندس غازي الجبور
   رئيس مجلس مفوضي 

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

أحــد  المملكــة  فــي  المعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  قطــاع  يعــد 

قطاعــات البنيــة التحتيــة الهامــة والمؤثــرة فــي دعــم االقتصــاد األردنــي 

ــور  ــر تط ــث يعتب ــي، حي ــي االجمال ــج المحل ــي  النات ــاهمته ف ــال مس ــن خ م

ــة  ــاة االقتصادي ــو الحي ــًا لنم ــًا وأساس ــه مدخ ــن خال ــة م ــات المقدم الخدم

الســوق  نحــو  الموجهــة  السياســات  ولعــل  المملكــة،  فــي  واالجتماعيــة 

والبنيــة التحتيــة وتأهيــل الكــوادر العاملــة دفعــت نحــو تعزيــز وتشــجيع 

االســتثمارات المحليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء.

ــرة  ولقــد أصبــح قطــاع االتصــاالت األردنــي مــن القطاعــات المتطــورة والمؤث

علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي، ممــا يحتــم علينــا أن نحافــظ علــى هــذا 

الــدور الريــادي، وصــواًل إلــى وضــع مكانــة لــألردن لتكــون مــن تلــك الــدول 

المؤثــرة فــي اتخــاذ القــرارات حــول مســتقبل القطــاع متجاوزيــن بذلــك صغــر 

ــكلها. ــي يش ــه الت ــاحة الجغرافي المس

بقلم: الدكتور المهندس غازي الجبور
   رئيس مجلس مفوضي 

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
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ــول  ــام ودخ ــو الع ــًا تل ــتخدميها عام ــداد مس ــاع أع ــام، وارتف ــوي اله ــاع الحي ــذا القط ــي ه ــة ف ــات المتنوع ــار الخدم ان انتش

خدمــات وتكنولوجيــات حديثــة وبنحــو متســارع، لهــو مؤشــر واضــح علــى مــدى الــدور الــذي يلعبــه هــذا القطــاع فــي تعزيــز 

التنميــة المســتدامه والتــي تتطلــب عمــًا تشــاركيًا موحــدًا وسياســات تشــريعية مرنــه تتــاءم والمتغيــرات المتســارعة التــي 

تطــرًا عليــه وتلــك التــي يحدثهــا فــي باقــي قطاعــات العمــل المختلفــة، بحيــث تهــدف تلــك التشــريعات والتشــاركية إلــى 

ــر  ــة وتطوي ــة تنمي ــي عملي ــهم ف ــا يس ــم، بم ــي أداء أعماله ــاالت ف ــات االتص ــي خدم ــه مقدم ــي تواج ــات الت ــل الصعوب تذلي

ــه. القطــاع وتحســين جــودة الخدمــات المقدمــة بمــا يحقــق رضــا المســتفيدين بســوية عاليــة وأســعار معقول

إن مســألة انتشــار الخدمــات مرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بمســتوى جــودة الخدمــات، فعندمــا تمتــاز الخدمــة المقدمة بجــودة عالية 
وأســس تحكــم تقديمهــا بمســتوى عــال مــن الكفــاءة، ســنجد انتشــارًا وقبــواًل بيــن كافــة الفئــات غيــر متناســين تأثيــر عوامــل 
أخــرى تحكــم مســألة كفــاءة الخدمــة ودورهــا فــي المنافســة علــى مســتوى الســوق. ولعــل كافــة المؤشــرات تدلــل علــى 

أهميــة هــذا الجانــب والتطلــع إلــى تحســين مســتواه علــى النحــو الــذي يضمــن اســتمرارية الخدمــة علــى النحــو األمثــل.

ــات  ــودة الخدم ــر ج ــين وتطوي ــال تحس ــي مج ــة ف ــادرات متخصص ــاريع ومب ــذ مش ــام 2016 تنفي ــهد الع ــا، سيش ــن هن وم
المقدمــة مــن قبــل المرخصيــن العامليــن فــي ســوق االتصــاالت والبريــد علــى حــد ســواء وذلــك بالتنســيق مــع أولئك الشــركاء 
مــن خــال وضــع وتنفيــذ آليــات العمــل المشــترك مــع القطــاع الخــاص والتشــاركية فــي تحقيــق اإلنجــاز، وتنفيــذ مشــاريع 
المســوحات المتخصصــة واعتمــاد أنظمــة فحــص جــودة متخصصــة وتدريــب المتخصصيــن فــي هــذا المجــال إضافــة الــى 
اإلعــان عــن أفضــل مشــغل فــي الســوق والتــي ســتكون مســألة الجــودة علــى رأس ســلم معاييــر المقارنــات وغيرهــا مــن 

المشــاريع، ليكــون العــام 2016 عــام » الجــودة« باســتحقاق.

إيهاب السعدي مديرًا عامً لبنك اإلسكان

ومــن الجديــر ذكــره أن الســيد الســعدي يحمــل شــهادة الماجســتير فــي » اإلدارة الماليــة« مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
ــاريع  ــل المش ــك تموي ــي ذل ــا ف ــي بم ــل المصرف ــال العم ــي مجـــــــــــ ــعة ف ــرة واس ــه خب ــبية ، ولدي ــهادة CPA المحاس وش
 Thorton Grant الكبــرى وعمليــات االندمــاج والتملــك واالستشــارات الماليــة، حيــث بــدأ الســعدي مســيرته العمليــة مــع شــركة

فــي  شــيكاغو ومــن ثــم عمــل لــدى شــركة آرثــر أندرســن فــي عمــان ودبــي .

ويشــغل الســعدي حاليــًا عضويــة مجلــس إدارة بنــك األردن الدولــي – لنــدن )JIB(  وعضــو مجلــس ادارة بنــك االســكان » الجزائر« 
وعضــو مجلــس إدارة شــركة كريــف – األردن Jordan CRIF” المتخصصة باالســتعام االئتماني.

قــرر مجلــس إدارة بنــك اإلســكان  فــي اجتماعــه بتاريــخ 2016/04/21 تثبيــت الســيد 
إيهــاب غــازي الســعدي بوظيفــة »المديــر العــام للبنــك« وذلــك اعتبــارًا مــن تاريــخ 
االجتمــاع علمــًا بــأن الســيد الســعدي شــغل منصــب المديــر العــام / بالوكالــة للبنــك 

مــن تاريــخ 2015/11/15 .

ويذكــر أن الســعدي كان قــد بــدأ العمــل لــدى بنــك االســكان بمنصــب مديــر تنفيــذي/ 
االســتثمار وتمويــل المشــاريع الكبيــرة ،  ثــم نائبــًا للمديــر العــام لألعمــال المصرفيــة 
“CBO” ، كمــا شــغل العديــد مــن عضويــات هيئــات ومجالــس إدارة لشــركات كبــرى 
منهــا شــركة ســرايا العقبــة ممثــًا عــن صنــدوق اســتثمار الضمــان االجتماعــي، 
ــًا  ــا ممث ــت وغيره ــورد أنفس ــركة ج ــي ، وش ــر التمويل ــة للتأجي ــركة المتخصص والش

السيد إيهاب غازي السعديعــن بنــك اإلســكان .
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بالشراكة مع بنك اإلسكان بمنتجات تمويلية مبتكرة ألول مرة
واحة أيلة تطلق برنامج »ع  األصول”

لتمويل شراء الوحدات السكنية في مشروع أيلة/العقبة

ــول«  ــج »ع  األص ــكان برنام ــك اإلس ــع بن ــراكة م ــة، بالش ــي العقب ــة ف ــروع أيل ــور مش ــر، مط ــه للتطوي ــة أيل ــركة واح ــت ش أطلق
لتمويــل شــراء وحــدات ســكنية فــي مشــروع واحــة أيلة/العقبــة، إذ يعتبــر البرنامــج األول مــن نوعــه فــي األردن ويوفــر للراغبين 

بالتملــك آليــة تمويــل عقــاري آمنــة ومبتكــرة مــن شــأنها تعزيــز الثقــة فــي ســوق العقــار األردنــي.

ويقــوم برنامــج »ع  األصــول« بمنــح المشــتري الراحــة واالطمئنــان وضمــان مبالــغ الدفعــات التــي يقدمهــا مــن خــال حفظهــا 
وإداراتهــا فــي حســاب تأمينــات خــاص بهــا لــدى بنــك اإلســكان، حيــث تبقــى المبالــغ بالحســاب لحيــن إتمــام عمليــات البنــاء 
والفــرز ونقــل ملكيــة الوحــدة الســكنية باســم المشــتري، ممــا يتيــح التملــك والتمويــل مــن خــال بنــوك مشــاركة فــي هــذا 
المنتــج التمويلــي فــي أي مــن مشــاريع أيلــة المميــزة لمســتويات متنوعــة مــن الدخــل دون تقديــم ضمانــات عقاريــة لحيــن 
ــى  ــاد عل ــدد باالعتم ــد المح ــكنية بالموع ــدات الس ــليم الوح ــر تس ــة للتطوي ــة أيل ــركة واح ــن ش ــا تضم ــة، كم ــل الملكي نق

مصادرهــا الماليــة الخاصــة دون المســاس بالدفعــات المقدمــة لهــا مــن المشــترين. 

والجديــر بالذكــر أن شــركة واحــة أيلــة قــد أتمــت البنيــة التحتيــة لكامــل المشــروع بمــا يشــمل البحيــرات وماعــب الجولــف 
والخدمــات بتكلفــة تتجــاوز 300 مليــون دينــار وذلــك قبــل المباشــرة بعــرض الوحــدات الســكنية للبيــع.

وفــي تعقيبــه علــى جــدوى االســتفادة مــن برنامــج »ع  األصــول« صــرح المديــر التنفيذي لشــركة واحــة أيلــة للتطويــر، المهندس 
ســهل دوديــن، أن الشــراكة االســتراتيجية مــع بنــك اإلســكان قائمــة علــى حلــول مبتكــرة تؤكــد حــرص الطرفيــن علــى توفيــر 
ــات  ــظ مدفوع ــال حف ــن خ ــك م ــج، وذل ــتهدفها البرنام ــي يس ــل الت ــقق والفل ــك الش ــن تمل ــن م ــن الراغبي ــن ُيمك ــل آم تموي

المشــترين فــي حســاب أمانــات مفتــوح لــدى بنــك اإلســكان لحيــن إتمــام البنــاء والتنــازل للمشــتري. 

مــن جانبــه أعــرب الســيد إيهــاب الســعدي مديــر عــام بنــك اإلســكان /بالوكالــة عــن ثقته وأملــه فــي أن ياقــي هــذا البرنامج »ع  
األصــول« والــذي يتــم إطاقــه ألول مــرة فــي المملكــة علــى مســتوى البنــوك وشــركات التطويــر العقــاري والســياحي نجاحــًا 
وإقبــااًل مــن المشــترين، لمــا للبرنامــج مــن مزايــا تخــدم المشــتري والشــركة والممــول وفقــا لشــروط واحــكام االتفاقيــة بيــن 
البنــك وشــركة واحــة أيلــة للتطويــر، باإلضافــة الــى ذلــك فــإن البنــك ســيمكن المشــترين مــن الحصــول علــى قــروض تمويليــة 
تناســب ومســتويات متنوعــة مــن الدخــل وذلــك فــي إطــار ســعي البنــك الدائــم لتقديــم منتجــات مبتكــرة تتصــف بمهنيــة 

وكفــاءة عاليتيــن لتلبيــة متطلبــات عمــاء البنــك القائميــن والمحتمليــن وبمــا يرقــى لمســتويات توقعاتهــم وتطلعاتهــم.
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الخطيب رئيسً لمجلس إدارة بنك االسكان

بنك اإلسكان » أفضل بنك في األردن للعام 2016«

ــلة    »بانكــر الشــرق األوســط  حصــل  بنــك اإلســكان علــى جائــزة » أفضــل بنــك فــي األردن للعــام 2016« والمقدمــة مــن مجــ
ــي   ــي دب ــزة ف ــوك الفائ ــم للبن ــاص أقي ــم خ ــل تكري ــن  حف ــة CPI Financial ، ضم ــن مؤسس ــادرة ع East Middle Banker  » الص

ــة . ــة والمالي ــة المصرفي ــاع الصناع ــي قط ــاريين ف ــراء واالستش ــن الخب ــة م ــن ومجموع ــرز المصرفيي ــور أب بحض

وُيذكــر فــي هــذا المجــال أّن البنــك حــاز علــى جائــزة » أفضــل بنــك فــي األردن للعــام 2016« ، بعــد أَن اســتوفى شــروط الفــوز 
ــزه عــن أدائــه المتميــز ودوره الرائــد فــي القطــاع المصرفــي األردنــي ، والــذي تــم تقييمــه بعــد إجــراء دراســة تحليليــة  بالجائ
أجرتهــا المجلــة حــول البنــوك فــي منطقــة الشــرق األوســط ، والتــي تركــز علــى مجموعــة مــن المعاييــر واألســس المتعلقــة 

بــاألداء المالــي . 

وبهــذه المناســبة ذكــر الســيد إيهــاب الســعدي مديــر عــام بنــك اإلســكان أن فــوز البنــك بهــذه الجائــزة جــاء اضافــة جديــدة 
ــق  ــزا لتحقي ــك حاف ــيكون ذل ــادي، وس ــه الري ــز موقع ــه وتعزي ــه وانجازات ــرا الدائ ــة وتقدي ــيرته الحافل ــك ومس ــجل البن ــى س ال
ــن  ــاء م ــاهمين والعم ــتثمرين المس ــة المس ــتوى ثق ــك بمس ــى البن ــى يبق ــطة حت ــف االنش ــي مختل ــازات ف ــن االنج ــد م المزي
ــزة  » أفضــل بنــك فــي األردن  مودعيــن ومقترضيــن .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن بنــك اإلســكان كان قــد حصــل مؤخــرًا علــى جائ
ــن  ــة م ــي » والمقدم ــمول المال ــي الش ــي ف ــن العرب ــي الوط ــد ف ــك الرائ ــزة » البن ــة The Banker، وجائ ــن مجل ــام  2015 » م للع

ــرب  . ــن الع ــاد المصرفيي اتح

انتخــب مجلــس إدارة  بنــك االســكان للتجــارة والتمويــل معالي الســيد عبداآللــه 
ــس  ــا لرئي ــه نائب ــارك آل خليف ــداهلل مب ــيد عب ــس والس ــا للمجل ــب رئيس ــد الخطي محم
ــن  ــي ب ــيخ عل ــو والش ــيل مارت ــور ميش ــتقاله الدكت ــى اس ــع عل ــد ان اطل ــس بع المجل
ــه/ ــه وزاره المالي ــاء عضوي ــا ً بانته ــذ علم ــا اخ ــا، كم ــن منصبيهم ــي م ــم آل ثان جاس

ــس. ــي المجل ــان ف ــلطنه عم س

ــيكون  ــك المركزي،س ــن البن ــادره ع ــية الص ــه المؤسس ــات الحاكمي ــب تعليم وبموج
ــس االداره. ــرغ لمجل ــر متف ــا غي ــب رئيس ــه الخطي ــيد عبداآلل الس

ــس  ــوم الخمي ــاح ي ــا صب ــي عقده ــه الت ــس الجلس ــي نف ــرر ف ــد ق ــس ق وكان المجل
للســيد  باالضافــه  الفارســي  شــيخه  والفاضلــه  العــدوان  ياســر  الدكتــور  انتخــاب 

.2016/04/21 السيد عبداآلله الخطيبالخطيــب اعضــاءا مســتقلين فــي مجلــس االداره اعتبــارا مــن 
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وفد جمعية رجال األعمال األردنيين
 يلتقي رئيس الحكومة التونسية وعدد من المسؤولين الحكوميين

اختتمــت فــي العاصمــة التونســية بتاريــخ 2016/04/29  اجتماعــات مجلــس األعمــال األردنــي التونســي المشــترك بيــن جمعيــة 
ــس  ــاع الرئي ــدي الطب ــيد حم ــي الس ــة معال ــية، برئاس ــة التونس ــات المواطن ــة المؤسس ــن وكونفدرالي ــال األردنيي ــال األعم رج

المشــارك مــن الجانــب األردنــي، والســيد طــارق الشــريف الرئيــس المشــارك مــن الجانــب التونســي.

والتقــى رئيــس وأعضــاء الوفــد االقتصــادي األردنــي بحضــور ســعادة الســفير األردنــي فــي تونــس الســيد عــواد الســرحان، دولــة 
رئيــس الحكومــة التونســية  الســيد الحبيــب الصيــد فــي مقــر الرئاســة الحكوميــة، حيــث اكــد دولــة الرئيــس  عمــق العاقــات 
التاريخيــة التــي تربــط األردن وتونــس مرحبــًا بعقــد ملتقــى مجتمــع األعمــال العربــي الســادس عشــر فــي تونــس أواخــر العــام 
ــي –  ــال األردن ــس األعم ــات مجل ــج اجتماع ــة بنتائ ــس الحكوم ــة  رئي ــاع دول ــدي الطب ــيد حم ــي الس ــع معال ــا وض ــي، كم الحال
ــة  ــاع  لدول ــدي الطب ــيد حم ــي الس ــز  معال ــا اوج ــيين، كم ــن والتونس ــال األردنيي ــال األعم ــه رج ــارك في ــذي ش ــي األول ال التونس
ــي  ــاءات الت ــال  اللق ــقيقين خ ــن الش ــن البلدي ــة بي ــات االقتصادي ــر العاق ــدف تطوي ــت  به ــي بحث ــا الت ــم القضاي ــس اه الرئي

عقــدت مــع الســادة الــوزراء والمســؤولين الحكوميــة التونســيين.

كمــا التقــى وفــد جمعيــة رجــال األعمــال األردنييــن وزيــر النقــل الســيد أنيــس غديــرة الــذي وعــد بدراســة إنشــاء خــط بحــري 
بيــن األردن وتونــس دفعــًا لزيــادة حجــم التبــادل التجــاري بيــن البلديــن، وإعــادة النظــر فــي تفعيــل الخطــوط التونســية للخــط 
الجــوي بيــن عمــان وتونــس الــذي توقــف فــي العــام 1997، علــى أن يتــم ذلــك بالتنســيق مــع الجانــب األردنــي فــي هــذا الشــأن. 

مؤكــدًا علــى ضــرورة تشــجيع القطــاع الخــاص فــي كل مــن األردن وتونــس ومصــر إلنشــاء الخــط البحــري.

كمــا عقــد اجتماعــًا مــع وزير التجارة الســيد محســن حســن في مقــر الــوزارة، وعرض معالي الســيد حمــدي الطبــاع المعيقات 
التــي تواجــه التبــادل التجــاري بيــن البلديــن، واإلجــراءات فــي الســماح للبضائــع األردنيــة لدخــول األســواق التونســية، بمــا فــي 
ذلــك إجــراءات فتــح االعتمــادات المســتندية التــي تتــم عــادة مــن خــال البنــوك الفرنســية، مــن جهتــه أكد الســيد محمــد علي 
شــاهين رئيــس اتحــاد منتجــي األدويــة األردنيــة بــأن األردن يعتبــر فــي مقدمــة الــدول العربيــة فــي صناعــة األدويــة، وأن الــدواء 
األردنــي يواجــه إجــراءات طويلــة تصــل إلــى ثــاث ســنوات لتســجيله فــي تونــس بشــكل يفقــده إمكانيــة اســتخدام وظهــور 
نســخ محدثــة مــن الــدواء تتطلــب إعــادة طلــب تســجيل الــدواء مــرة أخــرى، فــي ضــوء حاجــة الســوق التونســي للــدواء األردنــي 
وعلــى العكــس هنالــك حاجــة لبعــض أنــواع الــدواء التونســي فــي األردن. كمــا بيــن بــأن االنتــاج العربــي مــن الــدواء ال يشــكل  
ــاح   ــوء انفت ــي ض ــبة ف ــذه النس ــن ه ــيرفع م ــة س ــة العربي ــات الدوائي ــن الصناع ــا بي ــل فيم ــي، وأن التكام ــاج العالم ــن االنت 2%م
تونــس علــى األســواق االفريقيــة واألوروبيــة، وانفتــاح األردن علــى األســواق األمريكيــة والكنديــة والمكســيكية وشــرق آســيا.
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وقــد تعهــد والتــزم وزيــر التجــارة التونســي بتســهيل إالجــراءات  وإزالــة أي معيقــات أمــام الصــادرات األردنيــة وتســهيل 
دخولهــا إلــى األســواق التونســية بمــا فــي ذلــك الــدواء األردنــي، مؤكــدًا علــى أن الحكومــة التونســية تنظــر إلــى األردن كبوابــة 
ــس  ــع  تون ــم، و تتطل ــواق العال ــة أس ــى كاف ــاح األردن عل ــوء انفت ــي ض ــي ف ــج العرب ــط ودول الخلي ــرق األوس ــواق الش ــه ألس ل

ــا.   ــا وأفريقي ــى دول أوروب ــة األردن إل ــون بواب لتك

كمــا التقــى وفــد رجــال األعمــال األردنييــن، مستشــار فخامــة رئيــس الجمهوريــة الســيد رضــا شــلغوم بقصــر قرطــاج، الــذي 
أكــد علــى العاقــات التاريخيــة التــي تربــط البلديــن علــى كافــة المســتويات، خاصــة وأنــه مــن خــال تجربتــه فــي اإلدارة العامــة 
ــًا فــي ورشــة  ــة فــإن األردن مــن أفضــل دول العالــم فــي احتــرام االتفاقيــات الموقعــة مــع اآلخريــن، وأن تونــس حالي للدول
اصاحــات كبــرى، متطلعــًا أن تكــون الشــراكة التونســية األردنيــة نموذجــًا عربيــًا يحتــذى بــه، فالعاقــات العربيــة هــي الجــذور 
ــتركة  ــاريع المش ــوي للمش ــادي أو معن ــم م ــم أي دع ــتعداد لتقدي ــى اس ــس عل ــة. وأن تون ــراكة حقيقي ــخ أي ش ــي ترس الت

األردنيــة التونســية ذات الجــدوى االقتصاديــة العاليــة.

مــن جهتــه أكــد ســعادة الســفير األردنــي بــأن الثــروات التــي تتمتــع بهــا كل مــن األردن وتونــس تتمثــل فــي الكــوادر البشــرية 
المؤهلــة والقــادرة علــى خلــق فــرص وجــذب االســتثمارات المشــتركة بيــن البلديــن، مؤكــدًا علــى ان قانــون االســتثمار األردنــي 
يعطــي الحريــة الكاملــة للمســتثمر األجنبــي فــي حركــة رأس المــال فــي حيــن أن هنالــك العديــد مــن القيــود علــى قانــون 

االســتثمار التونســي، والمتوقــع تعديلــه خــال الفتــرة القادمــة.

وبيــن الســيد رضــا شــلغوم بــأن قانــون االســتثمار التونســي حاليــًا فــي مجلــس النــواب إلقــراره والــذي يعالــج كافــة المعوقــات 
التــي تحــول دون االســتثمار األجنبــي بمــا فــي ذلــك تحويــل أربــاح المشــاريع والقيمــة المضافــة بالعملــة التــي اســتثمر بهــا، إأل 
أن القانــون الجديــد مــا زال يشــدد علــى ضــرورة إبقــاء نســب مرتفعــة مــن العاملــة التونســية فــي تلــك المشــاريع. مؤكــدًا بــأن 

موضــوع النقــل البحــري والجــوي بيــن البلديــن ســيلقى دعمــًا كبيــرًا مــن الجانــب التونســي.

ــي  ــم العرب ــاون للعال ــة والتع ــية واالقتصادي ــؤون السياس ــام للش ــر الع ــة – المدي ــمير قوبع ــد س ــيد محم ــتقبل الس ــا اس كم
ــرب،  ــال الع ــال األعم ــاد رج ــس اتح ــاع – رئي ــدي الطب ــيد حم ــي الس ــة، معال ــوزارة الخارجي ــامية ب ــة واالس ــات العربي والمنظم
ومعالــي الســيد ثابــت الطاهــر – أميــن عــام اتحــاد رجــال األعمــال العــرب بحضــور ســعادة الســفير األردنــي فــي تونــس الســيد 
ــعيدي  ــة الس ــيدة مني ــية، والس ــة التونس ــات المواطن ــة المؤسس ــس كنفدرالي ــريف رئي ــارق الش ــيد ط ــرحان، والس ــواد الس ع
ــع  ــى مجتم ــد ملتق ــراءات عق ــة إج ــهيل كاف ــتقوم بتس ــة س ــى أن وزارة الخارجي ــد  عل ــث اك ــة، حي ــت العالمي ــة كونك رئيس

ــي الســادس عشــر فــي تونــس. األعمــال العرب

مــن جهــة أخــرى، ومندوبــًا عــن معالــي وزيــر الصحــة الســيد ســعيد العايــدي، التقــى مديــر عــام )األميــن العــام( الــوزارة، رئيــس 
وأعضــاء وفــد جمعيــة رجــال األعمــال األردنييــن وتــم بحــث آليــات تشــكيل لجنــة خاصــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي 

كا البلديــن لحــل كافــة معيقــات الصناعــة الدوائيــة، وتكامليــة الصناعــات الدوائيــة بيــن البلديــن.
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وبيــن معالــي الســيد حمــدي الطبــاع بــأن مجلــس األعمــال األردنــي التونســي قــد أولــى أهميــة كبــرى لهــذا القطــاع مــن خــال 
القــرارات المنبثقــة عــن المجلــس، وأن مجلــس األعمــال المشــترك ســيقوم بشــكل مكثــف بمتابعــة اجتماعــات تلــك اللجنــة 

المتخصصــة التوصيــات المنبثقــة عنهــا.

وخــال اجتماعــات مجلــس األعمــال األردنــي التونســي المشــترك، تــم تشــكيل المجلــس مــن رجــال األعمــال األردنييــن 
والتونســيين، حيــث مثــل المجلــس مــن الجانــب األردنــي برئاســة معالــي الســيد حمــدي الطبــاع، وعضويــة كل مــن معالــي 
ثابــت الطاهــر، المهنــدس حســام الديــن الهدهــد، المهنــدس يســري طهبــوب، الســيد عاهــد الرجبــي، المهندس عبــد الرحمن 

أبــو طيــر، المهنــدس يوســف فرجيــان، والســيد علــي محمــد شــاهين.

وانبثقــت عــن اجتماعــات مجلــس األعمــال المشــترك عــدد مــن القــرارات أهمهــا، البــدء بإجــراءات تشــكيل لجنتيــن مــن أعضــاء 
الطرفيــن تكــون األولــى متخصصــة فــي قطــاع األدويــة والثانيــة فــي قطــاع النقــل، والبــدء بعقــد اجتماعــات مكثفــة، ورفــع 
توصياتهــا إلــى مجلــس األعمــال األردنــي التونســي، للعمــل علــى تذليــل كافــة المعوقــات التــي تواجــه الطرفيــن. إضافــة إلــى 
مشــاركة أعضــاء كل مــن جمعيــة رجــال األعمــال االردنييــن و كونفدراليــة المؤسســات المواطنــة التونســية CONECT كلمــا 
ســمحت ظــروف الطرفيــن، بالوفــود االقتصاديــة والتجاريــة واالســتثمارية التــي تنظمهــا أي مــن الجهتيــن مــن خــال شــبكة 
ــة أو  ــم بالجه ــن وعاقته ــن الطرفي ــة أي م ــع مصلح ــق م ــا يتواف ــة، وبم ــال كل مؤسس ــس أعم ــة ومجال ــا الخارجي عاقاته
الدولــة المنــوي التوجــه إليهــا. والعمــل علــى تأســيس موقــع إلكترونــي علــى شــبكة االنترنت باســم »مجلــس األعمــال األردني 
– التونســي المشــترك«، ليكــون منصــة إلكترونيــة تتيــح للمســتثمرين ورجــال األعمــال والمهتميــن مــن الطرفيــن، المعلومــات 
والبيانــات والتشــريعات الناظمــة لاســتثمار وفــرص االســتثمار والحوافــز المتوفــرة لــدى الجانبيــن، وقــرارات مجلــس األعمــال 

المشــترك، وذلــك تحــت اشــراف إدارتــي الجمعيتيــن.

كمــا عقــد لقــاءات ثنائيــة بيــن رجــال األعمــال األردنييــن والتونســيين بعــد االنتهــاء مــن اجتماعــات مجلــس األعمــال، واطلــع 
ــة أو  ــراكات تجاري ــد ش ــة عق ــات إمكاني ــك االجتماع ــن تل ــق ع ــد انبث ــة  وق ــارة الممكن ــتثمار والتج ــرص االس ــى ف ــن عل الجانبي

ــة. ــات الكهربائي ــتيكية، الصناع ــات الباس ــة، الصناع ــات الدوائي ــاالت الصناع ــي مج ــتثمارية ف اس

واســتكمااًل إلطــاع وفــد رجــال األعمــال األردنييــن علــى الفــرص االســتثمارية فــي تونــس فقــد التقــى الوفــد بــكل مــن الســيد 
ــوض  ــز النه ــة مرك ــرة ورئيس ــرا مدي ــزة حتي ــيدة عزي ــي، والس ــتثمار الخارج ــوض باالس ــة النه ــام وكال ــر ع ــدي مدي ــل العبي خلي
بالصــادرات، إضافــة إلــى قيــام رجــال األعمــال بزيــارات ميدانيــة لعــدد مــن المشــاريع القائمــة فــي قطــاع الصناعــات الكهربائية 
والكيماويــة والباســتيكية والميكانيكيــة واإللكترونيــة، ومدينــة الغزالــة التكنولوجيــة التــي تضــم أكبــر الشــركات األوروبيــة 
والعالميــة فــي مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات إضافــة إلــى حاضنــات األعمــال التقنيــة والتكنولوجيــة والجامعــة 

المتخصصــة فــي ذلــك المجــال .
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مدير مركز مجموعة الشرق االوسط وإفريقيا 
 التابعة لمؤسسة سنغافورة الدولية يزور الجمعية

اســتقبل معالــي الســيد حمــدي الطبــاع  رئيــس جمعيــة رجــال األعمــال األردنييــن  بتاريــخ 2016/06/01  ، ســعادة الســيد محمــد 

ــة،  ــة  المنبثق ــنغافورة الدولي ــة س ــة لمؤسس ــاض والتابع ــي الري ــا  ف ــط وافريقي ــرق االوس ــة الش ــز مجموع ــر مرك ــران مدي عم

بحضــور الســيدة ســونيا عريقــات المســاعد التنفيــذي فــي مركــز المجموعــة ، والســيد طــارق حجــازي مديــر عــام الجمعيــة. 

ــام  ــم ع ــرة تفاه ــت مذك ــد وقع ــت ق ــة كان ــى أن الجمعي ــار إل ــف وأش ــد الضي ــاع بالوف ــدي الطب ــيد حم ــي الس ــب معال ورح

1996 مــع اتحــاد الصناعــات فــي ســنغافورة، كمــا أن األردن يرتبــط مــع ســنغافورة باتفاقيــة تجــارة حــرة وقعــت عــام 2004، 

اال إن حجــم التبــادل التجــاري بيــن البلديــن الصديقيــن  ال يــزال متواضعــًا ، واضــاف ان االردن وســنغافورة متشــابهان مــن حيــث 

االعتمــاد علــى الطاقــات البشــرية واالســتثمار فــي االنســان ، واســتعرض فــرص االســتثمار المتاحــة ومجــاالت التعــاون القائمــة 

فــي االردن فــي مختلــف المجــاالت االقتصاديــة خاصــة قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والتعليــم والتدريــب المهنــي وقطــاع 

الرعايــة الصحيــة ، وقــام بطــرح فكــرة تاســيس كليــة مهنيــة بشــراكة اردنية ســنغافورية فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومات .

 ومــن جانبــه اكــد الســيد عمــران  حــرص ســنغافورة علــى تمتيــن وتوســيع آفــاق التعــاون بيــن البلديــن الصديقيــن ، وأشــار الــى 

ان هنــاك مجــاالت وقطاعــات واســعة يمكــن بنــاء تعــاون فيهــا. وذكــر انــه تــم مؤخــرًا تأســيس اتحــاد لقطــاع األعمــال فــي 

ــات  ــز العاق ــدف تعزي ــاد به ــة واالتح ــن  الجمعي ــاون بي ــم التع ــن ان يت ــال، ويمك ــات األعم ــف قطاع ــم مختل ــنغافورة يض س

ــي  ــا الت ــن المزاي ــتفادة م ــال واالس ــال االعم ــود رج ــارات وف ــادل زي ــجيع تب ــاص ، وتش ــاع الخ ــتوى القط ــى مس ــة عل االقتصادي

توفرهــا اتفاقيــة التجــارة الحــرة لتعزيــز التبــادل التجــاري بيــن البلديــن . واعــرب عــن رغبــة الجانــب الســنغافوري فــي اســتقبال 

وفــد رجــال االعمــال االردنييــن وعقــد ورشــات عمــل متخصصــة فــي القطاعــات الواعــدة التــي اتفــق عليهــا وهــي االتصــاالت 

ــا المعلومــات والرعايــة الصحيــة والتعليــم والتدريــب المهنــي والنقــل والخدمــات المســاندة ، وســيتم تنســيق  و تكنولوجي

زيــارة العمــل المرتقبــة  بالتعــاون مــع اتحــاد قطــاع االعمــال فــي ســنغافورة ، واتفــق علــى تنظيــم الزيــارة فــي وقــت الحــق 

مــن هــذا العــام .
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الطباع خالل لقاء السفير اإلماراتي لدى المملكة أكد على استعداد 
الجمعية لتقديم كافة التسهيالت للمستثمرين اإلماراتيين

ــي  ــخ 2016/05/29  معال ــة ،بتاري ــي المملك ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــفير دول ــدور س ــال الب ــيد ب ــعادة الس ــتقبل س اس
ــة  ــات التاريخي ــن أن العاق ــذي بي ــس اإلدارة، ال ــاء مجل ــن وأعض ــال األردنيي ــال األعم ــة رج ــس جمعي ــاع رئي ــدي الطب ــيد حم الس
فــي  للتعــاون  يحتــذى  نموذجــا  تشــكل  المتحــدة  العربيــة  االمــارات  ودولــة  الهاشــمية  االردنيــة  المملكــة  تربــط  التــي 
مختلــف المجــاالت . وان القطــاع الخــاص ليقــدر عاليــا الدعــم الموصــول مــن دولــة االمــارات ســواء عــن طريــق المنــح 
والمســاعدات الماليــة  والفنيــة او االســتثمارات الكبيــرة  القائمــة فــي المملكــة ، والتــي ســاهمت بالتنميــة االقتصاديــة .

مبينــًا بــأن اســتثمارات اإلماراتيــة فــي األردن تقــدر بحوالــي 15 مليــار دوالر، كمــا ان اســتثمارات القطــاع الخــاص االماراتــي 
ــة  ــار والصناع ــاع  العق ــا  قط ــات ومنه ــف القطاع ــي مختل ــاريع وف ــن المش ــد م ــي العدي ــاهمة  ف ــال المس ــن خ ــرة ، م كبي
وفــي ســوق عمــان المالــي، اضافــة الــى وجــود  فــروع لبنــوك اماراتيــة وهــي بنــك ابوظبــي الوطنــي وبنــك دبــي اإلســامي، 
الخدمــات  وتشــغيل  زايــد  مرســى  مشــاريع  إلــى  باإلضافــة  والســياحة  والصناعــة  الزراعــة  قطاعــات  فــي  ومشــاريع 
ــد األول  ــد المقص ــارات تع ــى أن االم ــدًا عل ــاري. مؤك ــور التج ــروع كارف ــة ، ومش ــي الكرام ــر ح ــة وتطوي ــاء العقب ــة لمين البحري
ــا. لاســتثمارات األردنيــة، حيــث حــازت علــى نســبة 22 % مــن إجمالــي االســتثمار األردنــي فــي الخــارج وبقيمــة مليــار دوالر تقريًب

مــن جهتــه أكــد ســعادة الســفير البــدور أن االســتثمارات األردنييــن فــي اإلمــارات وأداء المســتثمر األردنــي إنمــا يعكــس البيئــة 
التشــريعية والتحفيزية لاســتثمار في دولة اإلمارات العربية المتحدة خاصة في ســوق األوراق المالية التي يتحل بها األردنيين 
االســتثمار األول فــي اإلمــارات، كمــا أكــد علــى ضــرورة تبيســيط إجــراءات االســتثمار فــي المملكــة وتذليــل المعوقــات بشــكل 
يســمح بتدفــق المزيــد منهــا من خال اســتقرار التشــريعات ووضوحها وتســهيل بعــض اإلجراءات منهــا الضريبيــة والجمركية. 
كمــا بيــن ضــرورة االهتمــام بشــكل أكبــر بالســياحة األردنيــة، نظــرًا لحاجــة الســوق اإلماراتــي لبرامــج ســياحية متنوعــة فــي 
المملكــة إال أن الســائح اإلماراتــي يواجــه بعــض الصعوبــات فــي إيجــاد برامــج ســياحية واضحــة ومتعــددة، إضافــة إلــى إيجــاد 

مشــاريع ترفيهيــة عائليــة تزيــد مــن مــدة إقامــة الســائح فــي المملكــة.

وأكــد مــن جهتــه معالــي الســيد حمــدي الطبــاع علــى أن الجمعيــة ســتعمل مــع الجهــات المختصــة علــى إيجــاد الحلــول 
المناســبة لتبســيط اجــراءات االســتثمار فــي المملكــة بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات الضريبيــة والجمركيــة، وترتيــب زيــارات بيــن رجــال 

األعمــال األردنييــن واإلماراتييــن لاطــاع عــن كثــب باحتياجــات المســتثمر اإلماراتــي.
ــاكت،  ــي الس ــن، عون ــم عابدي ــد الحلي ــر، عب ــت الطاه ــي ثاب ــادة معال ــن الس ــس اإلدارة كل م ــاء مجل ــاع أعض ــر االجتم وحض

ــازي . ــارق حج ــوب، ط ــري طهب ــد، ويس ــن الهده ــام الدي ــي، حس ــد البلبيس ــر، محم ــام بدي عص
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مراقب عام الشركات يطلع رجال األعمال األردنيين 
على مشروع قانون الشركات 

ناقشــت جمعيــة رجــال األعمــال األردنييــن بتاريــخ2016/05/09 مشــروع قانــون الشــركات التــي تعكــف دائــرة مراقبــة الشــركات حاليــًا 
علــى اعــداده بالتشــارك مــع القطــاع الخــاص، وأكــد حمــدي الطبــاع خــال اللقــاء الــذي جمــع الدكتــور عمــر الزعبــي مراقــب عــام 
ــرة، علــى ضــرورة أن يتــم إعــادة النظــر فــي رؤوس أمــوال الشــركات المســجلة بموجــب مشــروع القانــون. الشــركات ومــدراء الدائ
وجــاء اللقــاء بنــاًء علــى دعــوة مــن دائــرة مراقبــة الشــركات، حضــره ممثلــي عــن عــدد مــن القطاعــات الهامــة والحيويــة مــن 
ــن  ــارة العامة.وبي ــاوالت والتج ــارات والمق ــق واالستش ــياحة والتدقي ــة والس ــات الصح ــي قطاع ــة ف ــة المتمثل ــاء الجمعي أعض
الدكتــور الزعبــي بــأن عــدد الشــركات المســجلة لــدى دائــرة مراقبــة الشــركات بلغــت 185 ألــف شــركة منهــا 50 ألــف شــركة 
غيــر فعالــة، تتركــز تســجيل الشــركات فــي فئــة شــركات التضامــن البالغــة 113 ألــف شــركة منهــا 43 ألــف شــركة غيــر عاملــة، 

فيمــا توقفــت 123 شــركة مســاهمة عامــة عــن العمــل مــن أصــل 465 شــركة.

كمــا بيــن الزعبــي بــأن الدائــرة علــى اســتعداد الســتقبال كافــة ماحظــات القطــاع الخــاص، لمــا يتمتــع بــه مــن خبــرة واســعة 
فــي ممارســة قانــون الشــركات والمعوقــات التــي تواجههــم فــي تطبيــق القانــون، مؤكــدًا بــأن مشــروع القانــون قــد قــام 
ــات  ــات الهيئ ــي اجتماع ــي ف ــت التراكم ــة والتصوي ــوق األقلي ــوم حق ــدأ مفه ــى مب ــة إل ــة، إضاف ــادئ الحكوم ــن مب ــال م إدخ
العامــة. مــن جهــة أخــرى بيــن أنــه مشــروع القانــون أعطــى مرونــة أكبــر فــي إدارة شــركاتت التضامــن. مؤكــدًا علــى ضــرورة 
الحــاق القانــون بقانــون للتصفيــة واإلعســار حتــى نعطــي فرصــة بحوافــز حكوميــة لتصويــب وضــع الشــركات القــادرة علــى 
إعــادة هيكلــة مواردها.مــن جهــة أخــرى، أكــد بــأن مشــروع القانــون تضمــن ضــرورة تعييــن عضــو مســتقل فــي مجالــس إدارة 
الشــركات المســاهمة العامــة منتخــب مــن قبــل الهيئــة العامــة. وبيــن معالــي حمــدي الطبــاع بــأن القطــاع الخــاص ورجــال 
األعمــال األردنييــن لديــه عــدد مــن الماحظــات حــول مشــروع القانــون مثــل معالجــة الشــركات غيــر العاملــة أو تلــك لــم تبــدأ 
بالعمــل، إضافــة إلــى ضــرورة إيجــاد آليــة لشــطب الشــركات غيــر العاملــة. إضافــة إلــى تبســيط إجــراءات تســجيل الشــركات 
ألصحــاب األفــكار الريــادة نظــرًا لتوجــه عــدد كبيــر مــن ذلــك النــوع مــن المشــاريع إلــى دول الخليــج العربــي لتســجيل تلــك 

الشــركات. إضافــة إلــى مراعــاة القانــون لحمايــة صغــار المســتثمرين فــي الشــركات المســاهمة العامــة. 

مــن جهــة أخــرى بيــن الدكتور فــوزي الحموري عضــو جمعية رجال األعمــال األردنيين ورئيــس جمعية المستشــفيات في األردن 
علــى ضــرورة توحيــد نســب طلــب دعــوة الهيئــة العامــة لانعقــاد مــن قبــل أعضــاء الهيئــة العامــة بحيــث تتســاوي فيمــا بيــن 
الشــركات المســاهمة العامــة وذات محــدودة المســؤولية، إضافــة إلــى منــح مرونــة فــي تمويــل الشــركاء للشــركة فــي ضــل 
ارتفــاع أســعار الفوائــد حاليــًا لــدى البنــوك. كمــا بين الســيد ميشــيل نزال عضــو جمعية رجــال األعمــال األردنيين ورئيــس جمعية
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الدكتور فوزي الحموري عضو جمعية رجال األعمال األردنيين
رئيسً لمجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة

عقــدت الهيئــة العامــة لجمعيــة المستشــفيات الخاصــة اجتماعهــا العــادي الســنوي 
حيــث تــم اســتعراض ومناقشــة التقريريــن المالــي واإلداري للجمعيــة لســنة 2015.

وانتخبــت الهيئــة العامــة مجلــس إدارة جديــد مكــون مــن الدكتــور فــوزي الحمــوري 
زيــدان  نائــل  والدكتــور   ، للمجلــس  رئيســًا  التخصصــي  المستشــفى  عــام  مديــر 
ــاري  ــامة عط ــور أس ــس ، والدكت ــًا للرئي ــراء نائب ــفى اإلس ــام مستش ــر ع ــة مدي مصالح
مديــر عــام مستشــفى االســتقال أمينــا للســر ، و رفعــت المصــري مديــر عــام مركــز 
ــير  ــداهلل البش ــور عب ــن الدكت ــة كل م ــدوق ، وعضوي ــًا للصن ــيد أمين ــفى الرش مستش
مديــر عــام مستشــفى األردن والدكتــور عمــار أبــو صبــح مديــر عــام المستشــفى 
اإلســامي والدكتــور ابراهيــم الطراونــة رئيــس هيئــة المديريــن فــي مستشــفى 

الســام التخصصــي الكــرك .
الدكتور فوزي الحموري

الفنــادق األردنيــة، بضــرورة اســتثناء شــركات تكنولوجيــا المعلومــات والشــركات التــي تعتمــد علــى بــراءة االختــراع مــن الحــد 
األدنــى لــرؤوس أمــوال الشــركات المســاهمة العامــة البالغــة فــي المشــروع )2( مليــون دينــار، تشــجيعًا لذلــك القطــاع 
والمحافظــة علــى الرياديــن فــي هــذا المجــال لاســتثمار فــي األردن ومســاعدتهم فــي الحصــول علــى التمويــل الــازم مــن 
خــال الشــركات المســاهمة العامــة. مــن جهتــه بيــن عضــو مجلــس اإلدارة الســيد عونــي الســاكت، أن علــى مشــروع القانــون 
التميــز فــي نســبة طلــب الهيئــة العامــة لعقدهــا عنــد تعديــل النظــام األساســي للشــركة أو إقالــة مجلــس اإلدارة، بحيــث 
ــس اإلدارة  ــو مجل ــد عض ــا أك ــا. كم ــد اجتماعه ــة لعق ــة العام ــب الهيئ ــوع طل ــة موض ــًا ألهمي ــبة وفق ــك النس ــع تل ــم رف يت
ــركات  ــي ش ــركاء ف ــار الش ــي صغ ــون تحم ــروع القان ــي مش ــواد ف ــة م ــم إضاف ــرورة أن يت ــد ض ــن الهده ــام الدي ــيد حس الس
التضامــن، بحيــث يتحمــل أصحــاب القــرار فــي مثــل هــذا النــوع مــن الشــركات أي أخطــاء نتيجــة ذلــك دون أن يكــون يتضامــن 
صغــار الشــركاء أو الذيــن لــم يتخــذوا القــرار اي التزامــات تجــاه ذلــك. وتــم االتفــاق علــى أن يتــم تقديــم تصــور شــامل حــول 

مــواد مشــروع القانــون مــن قبــل جمعيــة رجــال األعمــال األردنييــن بكافــة قطاعاتــه.
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ــير الخاطــىء بوضــوح. فمعــّدل النمــّو االقتصــادي فــي أحســن  ــن ذلــك السَّ ــه بعــد هــذه الســنوات تبيَّ قبيــل المبالغــة أو المغــاالة، ألنَّ
الحــاالت لــم يتجــاوز 2.5 % ،فيمــا يفتــَرض أن ال يقــّل هــذا النمــّو عــن 7%حتــى يتســّنى للمواطــن أن يحافــظ علــى مســتوى معيشــة 
معقــول. واألمــر يمكــن تفســيره كاآلتــي: أنــه إذا كان معــدل النمــّو الســكاني لدينــا يبلــغ 2.3 %فــي األحــوال العاديــة، فــإن النمــّو 
ــق اللجــوء الســوري إلــى األراضــي األردنيــة  االقتصــادي فــي حــّده األدنــى ينبغــي أن يكــون فــي هــذا المســتوى ) 2.3 %(، غيــر أنَّ تدفُّ
ــر  ــح أكث ــوء، ليصب ــي5 % للج ــكاني الحقيق ــو الس ــازداد النم ــب، ف ــى عق ــًا عل ــور رأس ــت األم ــًا، وانقلب ــة تمام ــذه المعادل ــن ه ــر م غيَّ

مــن7%، وتمثــل هــذه النســبة مجمــل نمــو الســكان الطبيعــي لألردنييــن والزيــادة الناتجــة عــن اللجــوء الســوري.

ضمــن هــذا الواقــع المــأزوم الــذي تراجــع فيــه مســتوى معيشــة المواطــن بمــا نســبته 4.5%ســنوًيا، يطــرح الســؤال نفســه حــول 
ــا إلــى جانــب آخــر مهــم هــو تدّفــق االســتثمار  كفــاءة معالجــة األزمــة وإدارتهــا علــى صعيــد التخطيــط االقتصــادي. وهــذا ينقلن
ك للنشــاط  ــرًا، كــون االســتثمار عامــل محــرِّ ــر مؤشــرًا ســلبيًا وخطي األجنبــي، الــذي تراجــع بنســبة 38%حــال عــام 2015، ممــا يعتب
االقتصــادي. وفــي المقابــل تراجــع عــدد الشــركات األردنّيــة المســّجلة خــال الســنوات األخيــرة إلــى مــا نســبته 16-18%؛ بمعنــى أن 
اإلقبــال علــى تســجيل شــركات جديــدة فــي األردن قــد تراجــع، وانخفضــت نســبة رؤوس األمــوال الموظفــة فــي الســوق مــن خــال 
ــا إلــى الصــادرات األردنيــة، فســنجد أنهــا  ــه. وإذا نظرن ــه وتــم تســريح العامليــن في ــي 1500 مصنــع أبواب هــذا التراجــع، وأغلــق حوال

تراجعــت فــي عــام 2015 بنســبة 16%، وخــال األشــهر األولــى مــن العــام الحالــي )2016( تراجعــت بنســبة %8.

أمــام كل هــذه المؤشــرات الســالبة وغيــر المســبوقة، تضاعفــت المديونيــة لتتجــاوز  22.8مليــار دينــار؛ أو ضعــف مــا كانــت عليــه فــي 
ــط  ــة مرتب ــادة المديونّي ــأن زي ــابقة ب ــة الس ــي الحكوم ــؤولين ف ــض المس ــن بع ــدر م ــذي ص ــول ال ــار(. والق ــار دين ــام 2010 )11.5 ملي ع
ــي 1.5  ــت حوال ــام 2010 كان ــاه لع ــاء والمي ــة الكهرب ــق. فمديوني ــر دقي ــول غي ــاه ق ــاء والمي ــح الكهرب ــدًا لصال ــة وتحدي ــة الطاق بأزم
مليــار دينــار، فيمــا وصلــت اآلن إلــى حــدود 6 مليــار أو بزيــادة  4.5  مليــار، بمعنــى أن ال 8 مليــارات األخــرى قــد جــاءت لســّد عجــز الموازنــة 
خــال األعــوام 2012-2015 فيحتــاج إلــى إيضــاح بــأن المديونيــة فــي 2010 كانــت فــي حقيقتهــا رصيــد مــا اســتدانه األردن منــذ عقــود 
وعلــى مــدى أكثــر مــن 70 عامــًا، فبلغــت 11.5 مليــار، لكــن خــال الســنوات الخمــس األخيــرة تقريبــًا تضاعــف هــذا الرقــم ليصــل إلــى 

أكثــر مــن 22.8 مليــار!

ــا،  ــة بعده ــة الُمضاَعف ــنوات والمديوني ــس س ــل خم ــة قب ــن المديوني ــث ع ــد الحدي ــا عن ــات إليه ــي االلتف ــرى ينبغ ــألة أخ ــاك مس هن
ــاالت  ــاء واتص ــرق وكهرب ــن ط ــار م ــة واإلعم ــة التحتي ــاريع البني ــي مش ــتخدمت ف ــام 2011 اس ــبقت ع ــي س ــة الت ــي أن المديوني وه
ــرة علــى مثــل هــذه المشــاريع؛ ألن اإلنفــاق  ــخ، فيمــا لــم يصــرف فلــس واحــد خــال الســنوات األخي ومستشــفيات وجامعــات ... إل
علــى المشــاريع الرأســمالية جــاء مــن خــال المنحــة الخليجيــة، وبالتالــي فــإن اإلنفــاق كان إنفاقــًا جاريــًا، وهــو كمــا ُيعــَرف اقتصاديــًا 
ال يــؤدي إلــى نمــو اقتصــادي كالنمــو الــذي يحدثــه اإلنفــاق الرأســمالي، وال ســيما مــن حيــث خلــق فــرص العمــل. مــن هنــا جــاء عجــز 
ــن  ــم يك ــبيًا، ول ــرة نس ــة قصي ــرة زمني ــون فت ــي غض ــة ف ــف المديوني ــي تضاُع ــتقّلة، وبالتال ــدات المس ــة الوح ــز موازن ــة وعج الموازن

الســبب كمــا قيــل الكهربــاء والميــاه حصــرًا.

د. أبوحّمور« المؤشرات االقتصادية مقلقة أو تحتاج إلى حلول إبداعية«.  

ثّمــة قضايــا اســتراتيجية وتحديــات مترابطــة فــي المشــهد االقتصــادي األردنــي، أهمهــا 
الفقــر والبطالــة واالســتثمار؛ تتناولهــا األحاديــث والتحليــات، وتشــَغل األوســاط المحلّيــة 
ــق  ــا يتعل ــًا م ــتويات، وخصوص ــف المس ــى مختل ــام عل ــادي والع ــأن االقتص ــة بالش المعني
بالمؤشــرات االقتصاديــة حولهــا، فــي ظــّل تداعيــات الظــروف الحاليــة القلقــة التــي 
ــا  ــتقبل أوضاعن ــى مس ــا عل ــدٍّ م ــى ح ــان إل ــي باالطمئن ــي ال توح ــة، والت ــها المنطق تعيش
االقتصادّيــة. لكــن رغــم ذلــك أجــد أن تدقيــق النظــر فــي هــذه القضايــا والتحديــات 
يمكــن أن يكشــف لنــا عــن فــرص كامنــة إذا أحســّنا اســتثمارها وتثميرهــا ومراجعــة 
الخطــط اإلصاحيــة والسياســات، وبالتالــي تبديــد المخــاوف مــن ســير االقتصــاد األردنــي 

ــرًا! ــض مؤخ ــك البع ث بذل ــدَّ ــا تح ــاس، كم ــو اإلف نح

ــة  ــرأي« األردنّي ــة »ال ــي صحيف ــا مع ــة أجرته ــي مقابل ــت ف ــن اآلن ُقل ــنوات م ــاث س ــل ث قب
ــن ــر م ــن األم ــم يك ــىء، ول ــاه الخاط ــي االتج ــير ف ــي األردن يس ــادي ف ــاح االقتص إنَّ اإلص

الدكتور محمد أبوحّمور
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بالطبــع، ال يمكننــا التغاضــي عــن تأثيــر أحــداث الربيــع العربــي وأســبابها ودورهــا الكاشــف لمفاصــل األزمــات االقتصاديــة العربيــة 
قبــل أن تكــون أزمــات اجتماعيــة أو سياســية وديمقراطيــة، خاصــة فــي قضيــة البطالــة، فالقطــاع الشــبابي بــات يشــكل مــا نســبته 
ــا  ــكاني، وحينه ن الس ــوِّ ــن المك ــبة 70 % م ــذه النس ــتصبح ه ــًا س ــن 51 عام ــل م ــد أق ــي، وبع ــن العرب ــي الوط ــكان ف ــن الس  50%م
ــة.  ــاء والتنمي ــات البن ــك طاق ــاّبة تمتل ــة ش ــات عربّي ــود مجتمع ــكانية« بوج ــة الس ــه »الفرص ــق علي ــا ُيطل ــة م ــا مرحل ــد دخلن ــون ق نك
فــإذا لــم ُنحِســن اســتثمار هــذه الطاقــات وبقيــت معّطلــة تنهشــها البطالــة، فــإن العواقــب ســتكون وخيمــة، وســتنجح تيــارات 
ــا  ــد أضعن ــون ق ــد أن نك ــاالت، بع ــي كل المج ــة ف ــا التدميري ــات ألغراضه ــذه الطاق ــتقطاب ه ــي اس ــاب ف ــف واإلره ــرف والعن التط

ــة ككل. ــا واألّم ــح مجتمعاتن ــوض وصال ــي النه ــتثمارها ف ــة اس فرص

ــي  ــذا يعن ــنويًا، وه ــة س ــون فرص ــي 3.5 ملي ــر حوال ــم توفي ــا يت ــنويًا، فيم ــل س ــة عم ــن فرص ــى 5 مايي ــة إل ــّي بحاج ــن العرب إنَّ الوط
أن عــدد العاطليــن عــن العمــل يــزداد فــي كل عــام 1,5 مليــون عاطــل عــن العمــل، مــع افتقــاد العدالــة فــي توزيــع فــرص العمــل 

والمــوارد البشــرية.

أمــا نحــن فــي األردن فنحتــاج إلــى 100 ألــف فرصــة عمــل ســنويًا، فيمــا المتوفــر حاليــًا فــي كا القطاعيــن العــام والخــاص يتــراوح 
ــن  ــوف العاطلي ــى صف ــون إل ــم ينضم ــات وغيره ــي الجامع ــن خريج ــي م ــن أردن ــف مواط ــاك 50 أل ــة، وهن ــف فرص ــن 48-50 أل بي
عــن العمــل ســنويًا. وأعــود إلــى التأكيــد بــأن هــذه القضيــة مرتبطــة بمعــدالت النمــو االقتصــادي، فالحفــاظ علــى معــدالت البطالــة 
ــال  ــق األردن خ ــبق أن حق ــال وس ــدة المن ــت بعي ــبة ليس ــي نس ــبة  7%، وه ــًا بنس ــًا حقيقي ــوًا اقتصادي ــب نم ــادة يتطل ــا دون زي لدين

ــًا تجــاوز هــذه النســبة. األعــوام 2007-2009 نمــوًا اقتصادي

ــة  ــة المرحل ــة، وصعوب ــي المنطق ــدور ف ــا ي ــدود وم ــاق الح ــورية وإغ ــراق وس ــن الع ــي كلٍّ م ــا ف ــة بن ــروف المحيط ــر الظ ــر أث ال ُأنك
ــن  ــي، فنح ــباب ال يكف ــذه األس ــر به ــن التبري ــوريين، لك ــن الس ــة الاجئي ــوي بإغاث ــي األخ ــا القوم ــر التزامن ــًا، وال ُأنك ــة داخلي االقتصادي
أمــام تحديــات غيــر مســبوقة كمــا تــدل األرقــام التــي أوردتهــا آنفــًا، ومــن جانــب آخــر وبلغــة األرقــام أيضــًا لدينــا مؤشــرات إيجابيــة. 
فاالحتياطيــات مــن النقــد األجنبــي تبلــغ حوالــي12.7  مليــار دوالر، وهــي تكفــي المســتوردات لـــ7  أشــهر. ووفــق المعاييــر الدوليــة 
وصنــدوق النقــد الدولــي فــإن وجــود احتياطيــات أجنبيــة تكفــي لـــ  100يــوم يعنــي أن الوضــع آمــن مــن جميــع النواحــي، ونحــن لدينا 

مــا يكفــي لضعــف هــذه المــدة.

إذًا، مــا الــذي يعــّزز مــن هــذه الركيــزة؟ ... الرؤيــة والقــدوة واإلرادة، وأعنــي بذلــك أن نقتــدي بنهــج جالــة الملــك عبــداهلل الثانــي ونعمل 
ل التحديــات إلــى فرص. علــى تحقيــق الــرؤى التــي تحــدث عنهــا جالتــه، وأن نحــوِّ

فــي موضــوع اللجــوء الســوري ينبغــي أن نســأل أنفســنا: هــل تعاملنــا مــع هــذا اللجــوء تعامــًا اقتصاديــًا وبشــكل أفضــل القتصادنــا 
ولاجئيــن أنفســهم؟ وهــل أحســّنا احتســاب كلفــة هــذا اللجــوء علــى المواطــن األردنــي فــي المــدن التــي زادت بنســبة 40% ، منهــا 
كلــف الســيارات والوقــود والنقــل والوقــت الضائــع فــي ازدحامــات الســير؟ واألهــم، ينبغــي أن تتابــع الحكومــة مــا تقــرر فــي مؤتمــر 
ــة مســتضيفة لاجئيــن الســوريين، فهــل يتحقــق هــذا ويحصــل األردن علــى 300-700 مليــون  لنــدن مــن منــح لــألردن بوصفــه دول
ــل  ــرص عم ــد ف ــة بتولي ــروض المرتبط ــن الق ــتغناء ع ــم االس ــة، ويت ــة الحكومي ــتمر المتابع ــل أن تس ــك ونأم ــل ذل ــنويًا؟ نأم دوالر س
 Sats و Mols للعمالــة الســورية فــي الوقــت الــذي نعانــي فيــه مــن المديونيــة، التــي هــي بنظــر مؤسســات التصنيــف الدولــي مثــل

ضرائــب مؤجلــة، وكلمــا زادت المديونيــة انخفــض تصنيــف البلــد المديــن وقــل االســتثمار فيــه! 

ثــم، كيــف تعاملنــا مــع مســألة حصــول اإلخــوة مــن الاجئيــن الســوريين علــى فــرص عمــل أردنيــة؟ وهــل تنبهنــا إلــى أن الدراســات 
الدوليــة تقــول إنــه حتــى فــي حــال اســتقرار الــدول التــي تحــدث فيهــا نزاعــات، فــإن اســتقرار وضــع الاجــىء بشــكل طبيعــي يحتــاج 
مــن 17-27 ســنة! بمعنــى أن هنــاك جيــل كامــل سينشــأ فــي هــذه الحالــة؟ فهــل لدينــا التخطيــط المتــوازن للتعامــل مــع قضيــة 

اللجــوء فــي مراحلهــا القادمــة؟

المطلــوب أن نعالــج األســباب وليــس األعــراض، وهــذا أول شــروط التخطيــط الواعــي المحكــم الــذي يستشــرف اآلتــي ويأخــذ 
بالحســبان مختلــف االحتمــاالت، وخصوصــًا فــي موضــوع الفقــر والبطالــة وارتبــاط ذلــك بحزمــة قضايــا النمــو االقتصــادي وتحدياتــه، 
وهــذا ال يأتــي إال مــن خــال جهــد مختلــف عــن الســائد، ومبــادرات تتســم بالديمومــة، وتقييــم السياســات المتبعــة، والتركيــز علــى 
مخرجــات التعليــم، واالهتمــام بالتدريــب والتأهيــل المهنــي، والتصنيــع، وتوطيــن التكنولوجيــا ... المطلــوب حلــول إبداعيــة خاقــة 
ــن  ــة القواني ــتثمار بمراجع ــجيع االس ــي، وتش ــاد المعرف ــي واالقتص ــر األكاديم ــي والتطوي ــث العلم ــاع البح ــم قط ــى دع ــة عل قائم
الخاصــة بــه وتيســير مــا يحتــاج منهــا إلــى ذلــك، وإزالــة العوائــق اإلجرائيــة أمــام المســتثمرين، وكذلــك وضــع خطــط فاعلــة للتعــاون 
ــع  ــي توزي ــة ف ــق العدال ــع، يحق ــي واس ــد وطن ــود بجه ــادي المنش ــو االقتص ــق النم ــى يتحق ــاص، حت ــام والخ ــن الع ــن القطاعي بي

مكتســبات التنميــة للجميــع.  
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ــن  ــد الصناعيي ــر اح ــو يعتب ــت وه ــم حتاح ــد الكري ــوم عب ــدي المرح ــى ي ــام 1979 عل ــة ع ــات األردني ــركة الكربون ــت ش تأسس
ــان . ــي عم ــا ف ــة موقعه ــركة خاص ــي ش ــت وه ــك الوق ــي ذل ــن ف البارزي

تحولــت الشــركة علــى مــر الســنين الــى وطنيــة الســتغال المــواد الخــام المحليــة وتوفيــر فــرص العمــل للعمالــة المحليــة 
وتوفيــر العمــات الصعبــة نتيجــة لزيــادة الصــادرات . 

تختــص شــركة الكربونــات األردنيــة فــي مجــال  تعديــن وصناعــة وتصديــر كربونــات الكالســيوم  بأعلــى مواصفــات الجــودة 
والنقــاوة والدقــة فــي التســليم ، حيــث يتــم انتــاج نعومــات مختلفــة مــن بــودرة كربونــات الكالســيوم الطبيعــي والمعالــج 

تناســب الصناعــات المتعــددة وحســب حاجاتهــا.
تمتلــك الشــركة مقالــع خاصــة وهــي مــزودة باآلليــات واألجهــزة الحديثــة ، ويبلــغ اإلنتــاج الســنوي للمقالــع )400.000( طــن 

ــن . ــون ط ــود  )15( ملي ــي الموج ــغ االحتياط ــن يبل ــي حي ف

تمكنــت الشــركة بســبب التوســعات ومتابعــة التقنيــات الحديثــة مــن زيــادة االنتــاج مــن )10.000( طــن عــام 1980 الــى  

)400.000( طــن بالعــام حاليــا .

تقــوم الشــركة بتصديــر 90 % مــن إنتاجهــا ألكثــر مــن 35 دولــة حــول العالــم مــن ضمنهــا كافــة الــدول العربيــة إضافــة الــى 
بلــدان فــي جنــوب شــرق اســيا وشــرق وغــرب إفريقيــا وبعــض الشــحنات الــى أوروبــا .
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زيارة وزير اإلقتصاد والمالية المكلف بالصناعة الجيبوتي 
لجمعية رجال األعمال األردنيين

ــي ،   ــة جيبوت ــري لجمهوري ــل الفخ ــن ، القنص ــال االردنيي ــال االعم ــة رج ــس جمعي ــاع رئي ــدي الطب ــيد حم ــي الس ــتقبل معال اس

ــعادة  ــي وس ــة الجيبوت ــف بالصناع ــة المكل ــاد والمالي ــر االقتص ــه وزي ــى دوال ــاس موس ــيد الي ــي الس ــخ 2016/04/24 معال بتاري

الســيد محمــد علــي مؤمــن  ســفير جمهوريــة جيبوتــي المعتمــد لــدى البــاط الملكــي الهاشــمي  والوفــد المرافــق للوزيــر 

الضيــف ، وحضــر اللقــاء معالــي الســيد ثابــت الطاهــر نائــب رئيــس الجمعيــة واعضــاء مجلــس االدارة الســادة  يســري طهبــوب 

وحســام الهدهــد ومديــر عــام الجمعيــة الســيد طــارق حجــازي  وعــدد مــن رجــال االعمــال االردنييــن . وقــدم معالــي رئيــس 

ــة  ــدول العربي ــع ال ــة م ــات االردن االقتصادي ــز عاق ــي تعزي ــا ف ــة ودوره ــاة الجمعي ــن نش ــرحا ع ــر  ش ــي الوزي ــة لمعال الجمعي

ــي  ــي واالردن ــي الترك ــال االردن ــس االعم ــة مجل ــا خاص ــع نظيراته ــا م ــي تربطه ــال الت ــس االعم ــال مجال ــن خ ــة م واالجنبي

ــي  ــي جيبوت ــال ف ــال االعم ــجعا رج ــال مش ــة االعم ــة بيئ ــي االردن وجاذبي ــتثمار ف ــا االس ــف مزاي ــد الضي ــن للوف ــي ، وبي الفرنس

علــى االســتفادة مــن منــاخ االســتثمار فــي االردن واالنطــاق منــه لكبــرى االســواق العالميــة كالواليــات المتحــدة االمريكيــة  

واوروبــا وكنــدا وتركيــا التــي يرتبــط بهــا االردن باتفاقيــات تجــارة حــرة ، واشــار الــى اهميــة التعــاون فــي قطــاع الخدمــات حيــث 

يمتــاز االردن بالقطــاع الصحــي والصناعــة الدوائيــة والتعليــم العالــي بشــكل خــاص ، ولفــت الــى ان االردن بصــدد اقامــة خــط 

ــاء العقبــة بنظــام )RO-RO( وهنــاك امكانيــة لتســيير هــذا الخــط  ــاء االســكندرون الــى مين ــا مــن مين نقــل بحــري مــع تركي

ــن  ــن البلدي ــاري بي ــادل التج ــة التب ــز حرك ــى تعزي ــاعد عل ــا سيس ــي  مم ــم جيبوت ــن ث ــعودي وم ــدة الس ــاء ج ــى مين ــل ال ليص

وعبرهمــا ، ومــن جانبــه اشــاد معالــي الوزيــر الضيــف بــدور جمعيــة رجــال االعمــال االردنييــن واعــرب عــن تطلــع جيبوتــي لزيــارة 

مقبلــة لوفــد رجــال االعمــال االردنييــن  الــى جيبوتــي لاطــاع علــى فــرص التعــاون المشــترك واقامــة المشــاريع االســتثمارية 

فــي جيبوتــي التــي تشــكل بوابــة لدخــول دول شــرق افريقيــا ، ثــم قــدم ســعادة الســيد ابــو بكــر عمــر هــادي ، رئيــس مجلــس 

ادارة ســلطة المناطــق الحــرة والموانــئ فــي جيبوتــي ، شــرحا حــول مزايــا االســتثمار فــي المناطــق الحــرة فــي جيبوتــي ، واشــار  

ــة  ــى اهمي ــمي  ، ال ــي الهاش ــاط الملك ــدى الب ــد ل ــي المعتم ــة جيبوت ــفير جمهوري ــن  س ــي مؤم ــد عل ــيد محم ــعادة الس س

موقــع جيبوتــي االســتراتيجي لدخــول ســوق الكوميســا وحاجــة جيبوتــي لاســتثمارات خاصــة فــي القطــاع الصحــي ، واكــد 

علــى اهميــة تبــادل المعلومــات وزيــارات رجــال االعمــال للتعريــف بفــرص االســتثمار القائمــة .
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البنك اإلسالمي االردني يسلم الفائز 
بجائزة سيارة ميتسوبيشي النسر 2016

ــزة االولــى )ســيارة ميتسوبيشــي النســر 2016 مجمركــة ومؤمنــة(  الســيد  ــز بالجائ اعلــن البنــك اإلســامي األردنــي عــن الفائ

وليــد ســميح دحنــون متعامــل البنــك لــدى فــرع ديــر عــا  إضافــة الــى ارقــام 88 حســاب فائــز بقيمــة كل او جــزء مــن 

مشــترياتهم خــال شــهر حزيــران وذلــك ضمــن الحملــة التســويقية للبطاقــات  المصرفيــة التــي اطلقهــا البنــك بدايــة شــهر 

شــباط 2016 والتــي ستســتمر حتــى نهايــة العــام الحالــي ،وذلــك حســب شــروط وأحــكام البنــك التــي أعدهــا لهــذه الحملــة .

وســلم الدكتــور حســين ســعيد نائــب المديــر العــام للبنــك االســامي االردنــي الســيد وليــد ســميح دحنــون  مفتــاح الســيارة 

فــي مبنــى االدارة العامــة للبنــك واعــرب الســيد وليــد عــن ســعادته بالفــوز بالجائــزة مقــدرًا  إلدارة البنــك جهودهــا فــي تعزيــز 

العاقــة مــع متعامليهــا وتوثيقهــا مــن خــال هــذه الحمــات  التــي تحفــز علــى االســتفادة مــن الخدمــات التــي يقدمهــا 

البنــك .

وبهــذه المناســبة قــال االســتاذ موســى شــحادة الرئيــس التنفيــذي   المديــر العــام للبنــك االســامي االردنــي يســرنا ان نهنــئ 

ــا  ــة بأنواعه ــا المصرفي ــتخدامهم لبطاقاتن ــى اس ــهرية عل ــز الش ــن بالجوائ ــن  االخري ــى الفائزي ــة ال ــزة باإلضاف ــز بالجائ الفائ

المختلفــة والصــادرة عــن مصرفنــا،  وندعــو جميــع متعاملــي مصرفنــا لاســتفادة مــن هــذه الحملــة الترويجيــة التــي اطلقها 

مصرفنــا تقديــرًا لمتعامليــه ولتســويق بطاقاتــه المصرفيــة  واســتخدام  البطاقــات فــي مشــترياتهم داخــل وخــارج االردن 

ــزة  ــة بقيمــة كل او جــزء مــن مشــترياتهم باإلضافــة الــى المشــاركة بالفــوز بالجائ ــز النقدي ومنحهــم فرصــة الفــوز بالجوائ

ــة  ــا نهاي ــز به ــن الفائ ــان ع ــيتم االع ــي   س ــة و الت ــة ومؤمن ــل 2016 مجمرك ــر مودي ــي النس ــوع ميتسوبيش ــيارة ن ــة س الثاني

شــهر كانــون االول مــن العــام الحالــي، مؤكديــن حرصنــا الدائــم علــى ادامــة وتوثيــق التواصــل مــع جميــع متعاملينــا بكافــة 

الســبل المتاحــة .
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The Banker للعام الرابع على التوالي مجلة
البنك اإلسالمي األردني

أفضل بنك إسالمي في األردن لعام 2016

فــاز البنــك اإلســامي األردنــي للعــام الرابــع علــى التوالي بجائــزة أفضــل بنــك 

إســامي فــي األردن لعــام 2016  مــن مجلــة )The Banker ( البريطانيــة التــي 

البنــوك  تايمــز والمتخصصــة فــي مجــال  الفاينانشــال  تصــدر عــن مجموعــة 

واالســتثمار علــى المســتوى الدولــي. وجــاء فــوز البنــك اإلســامي األردنــي بهــذه 

الجائــزة بعــد أن اســتوفى جميــع المتطلبــات  واألســس والمؤشــرات الماليــة 

والمعاييــر التــي تحــدد للمشــاركة بالجائــزة وبنــاًء علــى تحكيــم مجموعــة مــن 

الحــكام المتخصصيــن اعتمــدت علــى  مســتويات االبتــكار و النمــو فــي الســوق 
وتحقيــق نتائــج جيــدة تســتند الــى ادارة قويــة تتبــع نمــوذج اعمــال ناجــح وفــق منهــج حكيــم فــي ادارة وتجنــب المخاطــر .

ــزازه  ــن اعت ــي ع ــامي االردن ــك االس ــام للبن ــر الع ــذي المدي ــس التنفي ــحادة الرئي ــى ش ــتاذ موس ــر االس ــبة عب ــذه المناس وبه

باســتمرارية اهتمــام المؤسســات  والمجــات العالميــة المتخصصــة بمتابعــة نجاحــات مصرفنــا ومنــح هــذه الجائــزة لمصرفنا 

التــي اضافتهــا مجلــة ) The Banker (إلــى الجوائــز األخــرى منــذ  عــام 2013 والتــي تمنحهــا للبنــوك المتميــزة على مســتوى كل 

دولــة فــي كل عــام والمتخصصــة بالبنــوك اإلســامية  وذلــك تأكيــدًا علــى اســتمرارية احتفــاظ مصرفنــا بأبــرز واهــم مقومــات 

النجــاح والنمــو والتطــور مؤكــدًا علــى اســتمرارية الســير علــى نفــس النهــج لتحقيــق المزيــد مــن االنجــازات .

موسى شحادة
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زيارة سفير سنغافورة لجمعية رجال األعمال األردنيين

ــيد  ــعادة الس ــخ 2016/04/13  س ــن بتاري ــال األردنيي ــال األعم ــة رج ــس جمعي ــب رئي ــر نائ ــت الطاه ــيد ثاب ــي الس ــتقبل معال اس

شامشــير زمــان ، ســفير ســنغافورة غيــر المقيــم لــدى المملكــة ، وحضــر االجتمــاع ســعادة المهنــدس  عبدالحليــم عابديــن، 

اميــن ســر الجمعيــة وســعادة الســيد حســام الهدهــد عضــو مجلــس االدارة .

ورحــب معالــي الســيد ثابــت الطاهــر بســعادة الســفير وأشــار إلــى أن الجمعيــة كانــت قــد وقعــت مذكــرة تفاهــم عــام 1996 

ــام 2004، اال  ــت ع ــرة وقع ــارة ح ــة تج ــنغافورة باتفاقي ــع س ــط م ــا أن األردن يرتب ــنغافورة، كم ــي س ــات ف ــاد الصناع ــع اتح م

ــة ،  ــس ادارة الجمعي ــاء مجل ــتعرض  وأعض ــا اس ــًا ، كم ــزال متواضع ــن  ال ي ــن الصديقي ــن البلدي ــاري بي ــادل التج ــم التب إن حج

ــة  ــاالت االقتصادي ــف المج ــي مختل ــي االردن ف ــة ف ــاون القائم ــاالت التع ــة ومج ــتثمار المتاح ــرص االس ــفير ،  ف ــعادة الس لس

خاصــة قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات ، والميــاه والطاقــة المتجــددة والنقــل والســياحة والتعليــم والتدريــب المهنــي 

والقطــاع الصناعــي بشــكل عــام. هــذا وتشــكل   ســنغافورة بوابــة االردن لــدول شــرق اســيا  فــي حيــن ان االمكانيــات متوفــرة 

فــي الردن ليكــون منطلقــا لمنتجــات ســنغافورة الــى دول المنطقــة  ومقصــدا لاســتثمارات الســنغافورية لدخــول اســواق 

الــدول العربيــة والواليــات المتحــدة واوروبــا وتركيــا وكنــدا معفــاة مــن الرســوم الجمركيــة بموجــب اتفاقيــات التجــارة الحــرة 

التــي تربــط االردن بتلــك الــدول . 

ومــن جانبــه اكــد ســعادة  الســفير حــرص ســنغافورة علــى تمتيــن وتوســيع آفــاق التعــاون بيــن البلديــن الصديقيــن ، وأشــار 

الــى ان هنــاك مجــاالت وقطاعــات واســعة يمكــن بنــاء تعــاون فيهــا. وذكــر انــه تــم مؤخــرًا تأســيس اتحــاد لقطــاع األعمــال 

فــي ســنغافورة يضــم مختلــف قطاعــات األعمــال، ويمكــن ان يتــم التعــاون بيــن  الجمعيــة واالتحــاد بهــدف تعزيــز العاقــات 

االقتصاديــة علــى مســتوى القطــاع الخــاص ، وأكــد انــه ســيبذل جهــده لبنــاء جســور تعــاون بيننــا فــي هــذا المجــال كمــا اعــرب 

عــن اهتمامــه وحرصــه علــى متابعــة هــذا الموضــوع لتحقيــق المصلحــة المشــتركة ، وتشــجيع تبــادل زيــارات وفــود رجــال 

االعمــال واالســتفادة مــن المزايــا التــي توفرهــا اتفاقيــة التجــارة الحــرة لتعزيــز التبــادل التجــاري بيــن البلديــن
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الهيئة العامة العادية لجمعية رجال األعمال األردنيين
تعقد إجتماعها السنوي عن العام 2015

عقــد فــي مقــر جمعيــة رجــال األعمــال األردنييــن بتاريــخ 2016/04/30 اجتمــاع الهيئــة العامــة العاديــة للجمعيــة عــن العــام 
2015  بحضــور معالــي الســيد حمــدي الطبــاع رئيــس الجمعيــة ، معالــي الســيد ثابــت الطاهــر نائــب الرئيــس ،والســادة اعضــاء 
مجلــس االدارة موســى شــحادة اميــن الصنــدوق، عبــد الحليــم عابديــن اميــن الســر، عونــي الســاكت، عصــام بديــر، محمــد 

البلبيســي، حســام الديــن الهدهــد و يســري طهبــوب وعــدد مــن اعضــاء الهيئــة العامــة للجمعيــة.

حيــث جــرى بحــث جــدول اعمــال االجتمــاع وإقــراره ومــن ثــم اســتعرض معالــي الســيد حمــدي الطبــاع نشــاطات الجمعيــة 
للعــام 2015 وخطتهــا المســتقبلية واكــد فــي كلمتــه حــرص مجلــس االدارة علــى االســتمرار فــي خدمــة اعضــاء الجمعيــة  
ومواصلــة العمــل علــى تطويــر الجمعيــة  واالرتقــاء بأدائهــا لتبقــى فــي مقدمــة هيئــات القطــاع الخــاص فــي األردن 
والمســاهمة فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي كمــا عهــد عنهــا علــى مــدى مســيرة ثاثيــن عامــا فــي خدمــة الوطــن الغالــي 

ــة الملــك عبــد اهلل الثانــي المعظــم . ــادة حضــرة صاحــب الجال فــي ظــل قي

وقــد تــوج عــام 2015 برســالة اعتــزاز وتقديــر تشــرفت جمعيــة رجــال االعمــال االردنييــن بتلقيهــا مــن صاحــب الجالــة الملــك 
ــمي ،  ــي الهاش ــوان الملك ــس الدي ــة ، رئي ــز الطراون ــور فاي ــة الدكت ــا دول ــاه ، نقله ــه اهلل ورع ــم ، حفظ ــي المعظ ــداهلل الثان عب

خــال لقــاء المنبــر االقتصــادي للجمعيــة مــع دولتــه .

كمــا حفــل عــام 2015 بالنشــاطات المتعــددة مــن ابرزهــا احتفاليــة الجمعيــة برعايــة ملكيــة ســامية  بمناســبة مــرور ثاثيــن 
عامــا علــى تاسيســها، والمشــاركة فــي تنظيــم المؤتمــر الســادس للمغتربيــن بالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة وعــدد مــن هيئات 
ــة الملــك عبــد اهلل الثانــي  القطاعيــن العــام والخــاص وقــد عقــد المؤتمــر تحــت الرعايــة الملكيــة الســامية لصاحــب الجال
المعظــم حفظــه اهلل ورعــاه ، كمــا تمــت المشــاركة فــي عــدد مــن االجتماعــات الرســمية والمؤتمــرات واللجــان ومجالــس 

الشــراكة مــع دائــرة الجمــارك. 
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و علــى صعيــد تنميــة عاقــات األردن االقتصاديــة الخارجيــة وتوطيــد عاقــات أعضــاء الجمعيــة مــع نظرائهــم فــي الــدول 
العربيــة والصديقــة، فقــد عقــدت الجمعيــة مجالــس االعمــال االردنــي الرومانــي ، واالردنــي العمانــي باالضافــة الــى اســتقبال 
عــدد مــن الوفــود االقتصاديــة الرســمية ووفــود رجــال االعمــال، كذلــك اســتقبال عــدد مــن  الســفراء المعتمديــن لــدى البــاط 

الملكــي الهاشــمي .

ثــم تــا مدقــق الحســابات ســابا وشــركاهم تقريــر المدقــق وأقــرت الهيئــة العامــة التقريــر الســنوي للجمعيــة  للعــام 2015 
والحســابات الختاميــة  للســنة الماليــة 2015 وصادقــت عليهــا وأعــادت انتخــاب ســابا وشــركاهم مدققــًا خارجيــًا لعــام 2016.
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المالح: تنفيذ توصيات مجلس األعمال األردني التونسي 
سترفع حجم اإلستثمارات بين البلدين

ــخ 2016/05/08  ــفارة، بتاري ــان وأركان الس ــي عم ــية ف ــة التونس ــفيرة الجمهوري ــاح س ــة الم ــيدة عفيف ــعادة الس ــتقبلت س اس
معالــي الســيد حمــدي الطبــاع رئيــس جمعيــة رجــال األعمــال األردنييــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة، الــذي قــام بوضــع ســعادة 
الســفيرة بنتائــج زيــارة وفــد رجــال األعمــال األردنييــن إلى تونــس أواخر الشــهر الماضــي، والقــرارات المنبثقة عن مجلــس األعمال 
األردنــي التونســي المشــترك األول بيــن بيــن جمعيــة رجــال األعمــال األردنييــن وكونفدراليــة المؤسســات المواطنــة التونســية، 
والمتمثلــة فــي البــدء بإجــراءات تشــكيل لجنتيــن مــن أعضــاء الطرفيــن تكــون األولــى متخصصــة فــي قطــاع األدويــة والثانيــة 
فــي قطــاع النقــل، والبــدء بعقــد اجتماعــات مكثفــة، ورفــع توصياتهــا إلــى مجلــس األعمــال األردنــي التونســي، للعمــل علــى 
تذليــل كافــة المعوقــات التــي تواجــه الطرفيــن. إضافــة إلــى مشــاركة أعضــاء كل مــن جمعيــة رجــال األعمــال االردنييــن و 
كونفدراليــة المؤسســات المواطنــة التونســية CONECT كلمــا ســمحت ظــروف الطرفيــن، بالوفــود االقتصاديــة والتجاريــة 
واالســتثمارية التــي تنظمهــا أي مــن الجهتيــن مــن خــال شــبكة عاقاتهــا الخارجيــة ومجالــس أعمــال كل مؤسســة، وبمــا 

يتوافــق مــع مصلحــة أي مــن الطرفيــن وعاقتهــم بالجهــة أو الدولــة المنــوي التوجــه إليهــا.

ــراكة  ــواه ش ــتكون ن ــي األول س ــي التونس ــال األردن ــس األعم ــات مجل ــأن اجتماع ــاح ب ــة الم ــيدة عفيف ــعادة الس ــدت س وأك
حقيقــة لاســتثمارات األردنيــة التونســية، مؤكــدة علــى اســتعداد الحكومــة التونســية لتقديــم كامــل الدعــم لجعــل تلــك 
العاقــة نموذجــًا للشــراكة االقتصاديــة العربيــة فيمــا بيــن البلديــن، مؤكــدًا علــى ضــرورة تنفيــذ مــا صــدر مــن قــرارات فــي 
اجتماعــات المجلــس، خاصــة إقــرار عقــد ملتقــى مجتمــع األعمــال العربــي الســادس عشــر فــي تونــس خــال النصــف األول 
مــن شــهر تشــرين أول 2016 فــي تونــس بتنظيــم مشــترك بيــن اتحــاد رجــال األعمــال العــرب وكنفدراليــة المؤسســات 

ــية. ــة التونس المواطن

مــن جهــة أخــرى بينــت ســعادة الســيدة المــاح بأنــه ســيتم التنســيق مــع كافــة الجهــات مــن القطــاع العــام والخــاص لتذليل 
كافــة المعوقــات واإلجــراءات بيــن البلديــن علــى رأســها إلغــاء تأشــيرة الزيــارة للتونســيين وفتــح مزيــد مــن الخطــوط الجويــة  

لتشــجيع الحركــة الســياحية بيــن البلديــن، وتخفيــض الكلــف التشــغيلية.

كمــا بيــن حمــدي الطبــاع خــال اللقــاء الــذي حضــره أعضــاء مجلــس اإلدارة المنضميــن إلــى مجلــس األعمــال األردني التونســي 
ــن  ــوي م ــم المعن ــس الدع ــى أن لم ــوب، عل ــري طهب ــد، ويس ــن الهده ــام الدي ــر، حس ــت الطاه ــي ثاب ــادة معال ــن الس كل م
الحكومــة لتوطيــد العاقــات االقتصاديــة األردنيــة التونســية والتــي جــاءت مــن خــال اســتقبال عــدد مــن الــوزراء والمســؤولين 
ــب  ــيد الحبي ــي الس ــوزراء التونس ــس ال ــة رئي ــاء دول ــه لق ــى رأس ــارة وعل ــال الزي ــن خ ــال األردنيي ــال األعم ــد رج ــن لوف الحكومي
ــة  ــارات المتتالي ــى وبالزي ــد الملتق ــًا بعق ــس مرحب ــط األردن وتون ــي ترب ــة الت ــات التاريخي ــق العاق ــى عم ــد عل ــذي اك ــد، ال الصي

لرجــال األعمــال األردنييــن ونتائــج مجلــس األعمــال األردنــي التونســي
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دور هيئة تنشيط السياحة في المملكة

ــة،  ــخ والحداث ــن التاري ــا بي ــع م ــة تجم ــة وثقاف ــة متنوع ــة جغرافي ــز األردن بطبيع ــى تمي ــال إل ــذا المج ــي ه ــارة ف ــدر اإلش وتج

إضافــة إلــى طقــس معتــدل طــوال العــام ومواقــع ذات أهميــة دينيــة، ممــا يتائــم مــع اهتمامــات الســياح وتفضياتهــم 

ــة  ــس، العاصم ــت، أم قي ــر المي ــون، البح ــات عجل ــرش، غاب ــراء، ج ــي األردن البت ــياحية ف ــع الس ــم المواق ــن أه ــة . وم المختلف

ــر.  ــا الكثي ــام وغيره ــه الس ــيح علي ــيد المس ــس الس ــة، وادي رم ومغط ــان، العقب عم

 يعتبــر القطــاع الســياحي مــن أهــم القطاعــات  الداعمــة لإلقتصــاد األردنــي حيــث أن االســتثمارات فــي القطــاع الســياحي 

ترتبــط بشــكل مباشــر مــع القــدرة التســويقية للدولــة، كمــا أن زيــادة الطلــب علــى المنتــج الســياحي هــو المحفــز الرئيســي 

لاســتثمار باإلضافــة إلــى الحوافــز الضريبيــة والتســهيات. كمــا يتميــز القطاع الســياحي عــن غيــره بارتباطه القــوي بالقطاعات 

االقتصاديــة األخــرى، فوفقــًا لبيانــات جــداول المدخــات والمخرجــات الصــادرة عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة ووزارة التخطيــط 

فــإن قطــاع الفنــادق وحــده يتشــابك مــع حوالي 58 نشــاط اقتصــادي وذلــك لتزويــده بمســتلزمات اإلنتــاج الســلعية والخدمية 

الازمــة.

هــذا وتســعى الهيئــة دائمــًا إلــى بــذل الجهــود فــي مجالــي التســويق والترويــج الســياحي لرفــع وتعزيــز مكانــة األردن علــى 

الخارطــة الســياحية العالميــة، وجعلهــا مقصــد ســياحي جــاذب لجميــع فئــات المســتهلكين والمســتثمرين إقليميــًا وعالميًا. 

www.visitjordan.com

تأسســت هيئــة تنشــيط الســياحة األردنيــة فــي عــام 1998 كموسســة أهليــة 
األردنيــة  المملكــة  وتســويق  لترويــج  تهــدف  وإداري،  مالــي  اســتقال  ذات 
ــواق  ــن األس ــياح م ــات الس ــع فئ ــة لجمي ــياحية جاذب ــة س ــمية كوجه الهاش
المســتهدفة، حيــث أن الهيئــة تســتخدم أفضــل االســتراتيجيات التســويقية 

ــة.  ــياحية العالمي ــة الس ــى الخارط ــع األردن عل لوض

التركيــز علــى عــدة  مــن أهــداف واســتراتيجيات هيئــة تنشــيط الســياحة 
ــي،  ــي، االيطال ــي، و الفرنس ــي البريطان ــوق األمريك ــل الس ــية مث ــواق رئيس أس
االســباني، األلمانــي، الهنــدي والخليجــي  باإلضافــة إلــى أســوق جديــدة  مثــل 
الصين،ماليزيــا، وأندونيســيا و ذلــك  مــن خــال حمــات إعاميــة ترويجيــة 
مكثفــة ومتخصصــة حســب خصوصيــة كل ســوق إلســتهداف المســتهلك 
ــال   ــن خ ــي األردن م ــياحة ف ــج الس ــى تروي ــة عل ــل الهيئ ــا تعم ــرة. كم مباش
ــي  ــل االجتماع ــبكات التواص ــي وش ــويق اإللكترون ــتخدام  التس ــويق اس التس
المختلفــة بالتعــاون مــع اإلعامييــن المؤثرييــن علــى تلــك  الشــبكات. وتعمــل 
الهيئــة علــى تحفيــز شــركات الطيــران العــارض ومنخفــض التكاليــف لجــذب 
أكبــر عــدد مــن الســياح مــن مختلــف الفئــات. باإلضافــة إلــى  القيــام بحمــات 
تســويقية علــى وســائل المواصــات العامــة وجوانــب الطــرق عالميــًا. وأخيــرا، 

الدكتور عبدالرزاق عربياتتنفيــذ حمــات مشــتركة مــع مكاتــب الســياحة والســفر. 
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برعاية فخامة رئيس جمهورية قبرص
البنك األردني الكويتي يفتتح الموقع الجديد لفرعه في ليماسول

تحــت رعايــة فخامــة الســيد نيكــوس أناستاســيادس رئيــس جمهوريــة قبــرص، احتفــل البنــك األردنــي الكويتــي يــوم 
الجمعــة الموافــق 2016/05/27 بافتتــاح »فــرع قبــرص« بموقعــه الجديــد فــي مدينــة ليماســول. افتتــح الفــرع معالــي الســيد 
هاريــس جورجياديــس، وزيــر الماليــة القبرصــي مندوبــًا عــن رئيــس الجمهوريــة القبرصــي بحضــور عطوفــة الســيدة كريســتاال 
ــيد  ــك والس ــس إدارة البن ــس مجل ــي رئي ــم الكباريت ــيد عبدالكري ــرص والس ــي قب ــزي ف ــك المرك ــظ البن ــي، محاف جيورغادج
فيصــل العيــار نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة )التنفيــذي( فــي شــركة مشــاريع الكويــت )كيبكــو( وعــدد مــن أعضــاء مجلــس 
اإلدارة، واإلدارة التنفيذيــة للبنــك ومجموعــة مــن المســؤولين الحكومييــن وكبــار الشــخصيات مــن األردن والكويــت وقبــرص.  

هــذا وأقــام البنــك األردنــي الكويتــي حفــل عشــاء مســاء نفــس اليوم فــي فنــدق الفورســيزونز - ليماســول، رحب فيــه معالي 
الســيد هاريــس جورجياديــس بضيــوف البنــك الكــرام وأعــرب عــن متانــة وتاريــخ العاقــات القبرصيــة األردنيــة المتميــزة المبنيــة 
علــى أســاس االحتــرام المتبــادل والتعــاون الوثيــق الذي يخــدم مصلحــة البلدين، كمــا وتحدث عن أهميــة وجود البنــك األردني 
ــهيل  ــجيع وتس ــرات وتش ــادل الخب ــترك وتب ــاون المش ــر التع ــز وتطوي ــي تعزي ــة ف ــة القبرصي ــرص ودور الحكوم ــي بقب الكويت
إجــراءات االســتثمارات األجنبيــة. ال ســيما وأن قبــرص ال تزال الوجهــة اآلمنة والجذابة للنشــاط االقتصادي والتجاري واالســتثماري.

وألقــى دولــة الســيد عبــد الكريــم الكباريتــي رئيــس مجلــس إدارة البنــك كلمــة أعــرب خالهــا عــن امتنانــه وتقديــره لفخامــة 
رئيــس جمهوريــة قبــرص لتلبيــة الدعــوة لرعايــة فعاليــات البنــك، ممــا يؤكــد العاقــات المميــزة التــي تربــط البلديــن الصديقين. 
كمــا أشــاد بالجهــود المخلصــة والمميــزة لوزيــر الماليــة القبرصــي فــي تنميــة وازدهــار اإلقتصــاد القبرصــي خــال الســنوات 
ــزي  ــك المرك ــظ البن ــي، محاف ــيدة جيورغادج ــن الس ــكر م ــدم بالش ــا تق ــيادس. كم ــس أناستاس ــادة الرئي ــت قي ــرة، تح األخي
القبرصــي لدعمهــم المتواصــل للبنــك األردنــي الكويتــي، مشــيدًا بجهودهــم المبذولــة لتعزيــز متانــة القطــاع المالــي 

والمصرفــي فــي قبــرص.

ــز  ــاد فري ــور زي ــظ الدكت ــي المحاف ــًا بمعال ــي ممث ــزي األردن ــك المرك ــادة البن ــي الس ــم الكباريت ــيد عبدالكري ــكر الس ــا ش كم
لعملهــم الــدؤوب والــذي كان دومــًا صمــام األمــان للجبهــة المصرفيــة فــي األردن مثمنــًا دعمهــم الموصــول الــذي مكــن 

البنــك مــن تحقيــق التقــدم واالزدهــار.

واغتنــم الكباريتــي هــذه الفرصــة ليعــرب أيضــًا عــن امتنانــه للشــركاء اإلســتراتيجيين للبنــك األردنــي الكويتــي، شــركة مشــاريع 
الكويــت القابضــة )كيبكــو( ومؤسســة الضمــان االجتماعــي وشــركة فيرفاكــس فاينانشــال القابضــة لدعمهــم المتواصــل 
ــم  ــول. واختت ــم الموص ــم ووالئه ــى ثقته ــاهميه عل ــك ومس ــاء البن ــكر لعم ــه بالش ــا توج ــك، كم ــح البن ــام بمصال واالهتم
ــداف  ــق أه ــو تحقي ــاهمتهم نح ــة ومس ــم المبذول ــى جهوده ــه عل ــك وموظفي ــاء إلدارة البن ــه الثن ــه بتوجي ــي كلمت الكباريت

البنــك واالرتقــاء بأدائــه عامــًا بعــد عــام.

فــي وقــت ســابق خــال اليــوم، وأثنــاء مراســم حفــل االفتتــاح بالفــرع، ألقــى الســيد هيثــم البطيخــي رئيــس منتجــات التجزئــة 
والبنكيــة الخاصــة فــي البنــك، والمســؤول المشــرف علــى أعمــال فــرع قبــرص، كلمــة رحــب فيهــا بالســادة الضيــوف، وأكــد 
بــأن فــرع قبــرص ملتــزم بتقديــم مجموعــة واســعة مــن المنتجــات والخدمــات المصرفيــة واالســتثمارية لتلبيــة إحتياجــات 
العمــاء الكــرام، وخدمــة الشــركات الدوليــة التجاريــة لتيســير أعمالهــم وعاقاتهــم التجاريــة بيــن األردن والبلــدان المحيطــة
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األردن والطاقة المتجددة

يبدأ تحت )1000( متر مكعب سنويًا . وبالتالي فاألردن دولة من أفقر عشر دول في العالم في المياه.

ــم  ــي العل ــوق ف ــه دون التف ــى أن ــن ، عل ــاء والمخططي ــيين والعلم ــؤولية السياس ــن مس ــا تكم ــع ، وهن ــرات والوقائ ــدل المؤش وت
والهندســة والتكنولوجيــا وادارة الدولــة فــإن مشــكلتي الطاقــة والميــاه فــي البــاد وفــي جميــع الــدول العربيــة ومعهــا مشــكلة 
الغــذاء ســتزداد تفاقمــًا بشــكل متســارع خاصــة مــع التغيــرات المناخية. وســتصل األزمــة الــى مســتوى يصعــب التعامــل معــه إذا 

لــم يطــور العلمــاء والمهندســون المشــاريع والتكنولوجيــا الازمــة .

أن مــا يبــذل علــى المســتويين العربــي والوطنــي بشــكل خــاص مــن جهــود علميــة وهندســية وتكنولوجيــة لمواجهــة اشــكالية 
ــز  ــا مراك ــس لدين ــن لي ــة . فنح ــرات المناخي ــه التغي ــع إلي ــا تدف ــل مم ــف وأق ــتدعيه الموق ــا يس ــن م ــر م ــل بكثي ــة أق ــاه والطاق المي
متخصصــة لتطويــر تكنولوجيــات وهندســة الطاقــة أو الميــاه. وليــس لدينــا مخصصــات واســتثمارات كافيــة للبحــث والتطويــر فــي 
هــذا المجــال علــى الرغــم مــن آفــاق االســتثمار وفــرص العمــل التــي تتيحهــا مشــاريع الطاقــة والميــاه. إن نصيــب الفــرد مــن الطاقــة 

فــي األردن هــو فــي حــدود )1.1( طــن مكافــئ نفــط ســنويًا.

أن االحتياج للطاقة من المتوقع أن يتزايد نتيجة للنمو الطبيعي للسكان ونتيجة للتطور والتصنيع والتغيرات المناخية .

كذلــك مــن المتوقــع أن تحمــل أســعار النفــط والغــاز موجــات مــن تقلبــات ســعرية مفاجئــة والــى األعلــى. فخــال أقــل مــن 
عشــر ســنوات ارتفــع ســعر برميــل النفط  مــن 21 دوالرًا عــام 2001 الــى )150( دوالرًا عــام )2009( وعــاد بعــد ذلــك يتأرجــح حــول 
رقــم )100( دوالر طيلــة األعــوام )2010( و 2011 ثــم انخفــض فــي عــام 2015 الــى 36 دوالر ليعــود فــي عــام 2016 الــى 47 
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تغير أسعار النفط
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 1 - مدخل:

تعتمــد حالــة التقــدم واإلرتقــاء واإلســتمرارية  والبقاء فــي أي مجتمــع علــى أربعــة عناصــر 
أساســية وهــي الطاقــة والتكنولوجيــا والميــاه والبيئــة  وكلمــا كانــت هــذه العناصــر أكثــر 
تقدمــًا وأشــد تماســكًا فــي إطــار نظــام سياســي ديمقراطــي منفتــح ونظــام اقتصــادي 

اجتماعــي كلمــا تحــرك المجتمــع مــن مجــرد البقاء الى  التحضــر واالزدهــار والتقــدم .

ــذا  ــي ه ــدة ف ــات الجي ــا اإلمكان ــر لديه ــي تتوف ــي الت ــم ه ــي العال ــًا ف ــر تقدم ــدول األكث  إن ال
االتجــاه ســواء كنــا نتحــدث عــن دولــة كبيرة مثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة أو دولــة صغيرة 
مثــل سويســرا أو ســنغافورة التــي ســاعدها تقدمهــا الهندســي والتكنولوجــي واقتصادهــا 

الصناعــي علــى حــل مشــكلتي الطاقــة والميــاه علــى الرغــم مــن فقرهــا فــي كليهمــا.

وبالنســبة لنــا فــي األردن فنحــن مــن البلــدان القليلــة فــي العالــم شــديدة النــدرة للميــاه. 
حيــث ال يتعــدى نصيــب الفــرد )90( متــرًا مكعبــًا ســنويًا . فــي حيــن أن خــط الفقــر المائــي.

الدكتور ابراهيم بدران
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2 - مصادر الطاقة

تقســم مصــادر الطاقــة عمومــًا الــى ثاثــة مصادر: األول هــو المصــادر االحفوريــة مــن نفــط وغــاز وفحــم وصخــر زيتــي ورمــال القــار. 
ــاح والطاقــة المائية. والثالــث: المصــادر التركيبيــة مثــل الطاقــة  والثاني :المصــادر المتجــددة مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة الري
النوويــة ســواء اإلندماجيــة أو اإلنشــطارية ووقــود الهيدروجيــن والوقــود الحيــوي وغيرهــا . وهنــاك مصــدر رابــع وهــو الطاقــة 

الســلبية Passive energy والتــي تتأتــى عــن توفيــر الطاقــة وإعــادة تصميــم األنظمــة ورفــع الكفــاءة ..... الــخ.

إن مصــادر الطاقــة االحفوريــة اإلعتياديــة فــي األردن وهــي النفــط والغــاز محــدودة للغايــة. وال تــكاد المصــادر النفطيــة تذكــر ، علــى 
الرغــم مــن أن األردن محــاط بــدول لديهــا نفــط وغــاز بكميــات متفاوتــة . وتــدل الدراســات واألبحــاث على أن النفــط يمكــن أن تكون له 
فــرص متواضعــة فــي األردن علــى أعمــاق كبيــرة تتجــاوز )4( آالف متــر. األمــر الــذي يجعــل تكنولوجيــا اإلســتخراج حتــى اآلن معقــدة 
وكلفتــه عاليــة . ومــن هنــا فــإن النفط  المحلــي ال ينبغــي فــي المرحلــة الحاليــة أن يدخــل فــي اإلســتراتيجية الوطنيــة للطاقة الــى 
أن تتغيــر المعطيــات المتعلقــة بــه. أمــا الغــاز فــإن الكميــات منــه محــدودة وتقــدر بـــ )500( بليون قــدم مكعــب تتواجد فــي منطقة 
الريشــة . ويجــري اآلن اســتخدام كميــات محــدودة فــي توليــد الكهربــاء تقــدر بمــا يعــادل )2500( برميــل يوميــًا مــن أصــل اســتهاك 
األردن والبالــغ حوالــي )155( ألــف برميــل يوميــًا. ومــع أن الجهــود مســتمرة إلكتشــاف احتياطيــات أخــرى أال أن االحتمــاالت محــدودة 
ممــا يجعل الغــاز فــي أي اســتراتيجية وطنيــة للطاقــة مصــدرًا ثانويــًا أو تكميليــًا. وهنــاك مصــدر طبيعــي ثالــث ولكنــه غيــر شــائع 
هــو الصخــر الزيتــي والــذي يعتبــر األردن فيــه ثامــن أغنى دولــة فــي العالم. وتبلــغ اإلحتياطــات الكليــة منــه حوالــي )70( بليــون طــن. 
والصخــر الزيتــي فــي األردن يتمتــع بنوعيــة عاليــة ومحتــوى عــاٍل مــن الكبريــت )20 %(  . وتقــدر كميــات النفــط التــي يمكــن نظريــًا 
اســتخراجها حوالــي )5.2( بليــون طــن نفــط إذا افترضنــا توفــر التكنولوجيــا والبنيــة التحتيــة. وهــذا يعنــي أن اســتخراج النفــط مــن 

الصخــر الزيتــي يمكــن أن يدخــل فــي االســتراتيجية الوطنيــة للطاقــة للمراحــل المتوســطة والبعيــدة المــدى.

وهنــاك مصــدر احفــوري رابــع وهــو الرمــل الزيتــي Tar sand . وهــي رمــال مشــبعة بالنفــط الثقيــل الــذي يشــاهد مترســبًا أحيانــًا علــى 
ــرزي ،  ــة الخ ــي منطق ــاد ف ــا وادي عي ــن أبرزه ــن األردن م ــدة م ــق عدي ــي مناط ــدر ف ــذا المص ــد ه ــفلتية. ويتواج ــواهد اس ــكل ش ش
ومنطقــة شــرقي البحــر الميــت. وتقــدر اإلحتياطــات الموجــودة فــي وادي عيــاد بحوالــي 40 مليــون طــن داخــل طبقــة ســمكها 225 

متــرًا ، وتقــدر كميــة النفــط القابلــة لإلســتخراج بحوالــي 3.6 مليــون طــن.

3 - المصادر المتجددة

 أمــا المصــادر المتجــددة فهــي األكثــر أهميــة علــى اإلطــاق وتشــمل الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح والطاقــة الحيويــة )الغــاز 
ــراري  ــن الح ــة والتخزي ــرارة الجوفي ــة والح ــة الكهرمائي ــة( والطاق ــظ الطاق ــالبة )حف ــة الس ــة( والطاق ــات الصلب ــائل والمخلف والس
ــاح.  ــة الري ــم طاق ــمس ث ــة الش ــة طاق ــة العربي ــألردن والمنطق ــبة ل ــة بالنس ــي المقدم ــي ف ــار. وتأت ــي البح ــزر ف ــد والج ــة الم وطاق
وتعتبــر الطاقــة الشمســية مــن أكثــر أشــكال الطاقــة جاذبيــة وإثــارة لإلهتمــام ســواء مــن حيــث البيئــة أو اإلســتمرارية أو التوفــر أو 

ــة.  ــات الوطني ــة للمعطي ــات أو الماءم االقتصادي

4 - الطاقة الشمسية

تشــكل الطاقــة الشمســية مصــدرًا مســتقًا ال يتأثــر بالعاقــات الدوليــة وال يخضــع للمضاربــات فــي االســواق وقــد ولــدت حتــى اآلن 
2.8 ملبــون فرصــة عمــل علــى مســتوى العالــم . انهــا قابلــة للتوزيــع والتواجــد فــي شــتى المناطــق بالقطــر الواحــد وفــي االماكــن 
المنعزلــة . ولــذا فهــي ال تتطلــب فــي أغلــب األحيــان بنيــة تحتيــة ضخمــة ، وتتميــز بكونهــا مصــدرًا آمنــًا ونظيفــًا ال يتســبب فــي أيــة 

اشــكاالت بيئيــة.

ويقــدر متوســط اإلشــعاعات الشمســية الســاقطة يوميــًا فــي األردن بحوالــي 5 كيلــواط ســاعة لــكل متــر مربــع ، ويقــدر متوســط 
عــدد الســاعات الشمســية للمنطقــة العربيــة بحوالــي 3000 ســاعة فــي الســنة. 

 وقد دخلت الطاقة الشمسية األردن بشكل بطيء وخجول. وهنا يمكن أن نشير الى أوجه االستعمال على النحو التالي:

ــن  ــكل 70 % م ــي تش ــة )والت ــازل الفردي ــه للمن ــه ومائمت ــق واقتصاديات ــذا التطبي ــة ه ــن أهمي ــم م ــى الرغ ــاه: فعل ــخين المي أ- تس
جملــة المنــازل فــي االردن( إال ان انتشــار الســخانات الشمســية ســار بطيئــا وكانــت نســبة االســتعمال ال تتجــاوز 20 %حتــى اوائــل عــام 
2010 وبعــد ذلــك راحــت الســخانات الشمســية تنتشــر علــى أوســع نطــاق نتيجــة لتيســير ســبل التمويــل مــن خــال ترتيبــات خاصــة 
ــون  ــط لتك ــن تخط ــدة والصي ــات المتح ــا والوالي ــن اوروب ــا ان كًا م ــر هن ــي ان نذك ــوك. ويكف ــتهلكين والبن ــن والمس ــع المنتجي م
الســخانات الشمســية بمعــدل1/2 م لــكل فــرد مــن الســكان بحلــول عــام 2020. ويناظــر هــذا الرقــم فــي االردن )9( مليــون متــرا 
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ــدان  ــن البل ــر م ــي كثي ــارها ف ــن انتش ــم م ــى الرغ ــي االردن عل ــتعملة ف ــر مس ــت غي ــا زال ــد ف ــات التبري ــية لغاي ــة الشمس ب- الطاق
ــا. ــل وغيره ــد والبرازي كالهن

جـ- توليد المياه من الهواء باستخدام الطاقة الشمسية. وهي ال زالت غير مستعملة في االردن ايضا.
د- توليد الكهرباء:

وخال السنوات الماضية تبلورت عدة اتجاهات الستغال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لعل أبرزها اثنان :

األول : التجميــع الحــراري وتركيــز الطاقــة مــن خــال منظومــة المرايــا علــى مرجــل ضخــم لتوليــد البخــار ثــم توليــد الكهربــاء. وقــد 
بذلــت اســبانيا والواليــات المتحــدة جهــودًا ونجاحــات متميــزة فــي هــذا اإلتجــاه.

ــن  ــتفيد م ــمية تس ــا ش ــال خاي ــن خ ــرة م ــة مباش ــة الكهربائي ــد الطاق ــم تولي ــن ث ــي PV وم ــي والفوتون ــع الضوئ ــي : التجمي  الثان
الضــوء المنتشــر. وقــــد حققــت الواليــــات المتحـــدة وألمــانيـــا نجاحــات كبيــــرة فــي هــذا اإلتجــاه.

ــة  ــنوات الماضي ــال الس ــًا خ ــرًا هائ ــية تغي ــة الشمس ــن الطاق ــة م ــة الكهربائي ــد الطاق ــات تولي ــا واقتصادي ــرت تكنولوجي ــد تغي  لق
ــن  ــا والصي ــل ألماني ــة مث ــتهاك للطاق ــرة اإلس ــا كبي ــع بلدان ــف ودف ــة التكالي ــا رخيص ــا جعله ــذ عام  1998مم ــاص من ــكل خ وبش
الــى جعــل الطاقــة الشمســية أحــد المرتكــزات األساســية الســتراتيجية الطاقــة لــدى كل منهمــا . وراحــت ألمانيــا التــي تقــود ثــورة 

ــا تنشــئ ســنويًا محطــات شمســية تصــل اســتطاعتها الــى )3000( ميغــاواط . الطاقــة المتجــددة فــي اوروب

ورغــم التطــور الســريع فــي تكنولوجيــا واقتصاديــات توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية فــا زال التحــرك الوطنــي نحــو هــذه 
التكنولوجيــا بطيئــًا للغايــة. فاألرقــام األوليــة المتاحــة تبيــن مــا يلــي:

1. اعداد المشاركين في أنظمة شمسية لتوليد الكهرباء ال يزال أقل من )1500( مشارك.
2. عــدد المشــاركين الفردييــن أقــل مــن 1300 مشــارك فــي حيــن ان اعــداد المســتهلكين للكهربــاء مــن الشــبكات الوطنيــة تتجــاوز 

)1( مليــون مشــترك.
3.المشاريع الكبيرة على النحو التالي:

)BOO( باستطاعة 10 ميغاواط )مشروع المفرق )شركة فيادلفيا
مشروع االزرق )1( )الحكومة( باستطاعة 2.17 ميغاواط
مشروع االزرق )2( )الحكومة( باستطاعة 3.00 ميغاواط

200 ميغاواط متوقع الربط 2016 مشروع الخايا الشمسية )4 شركات( 
مشروع الخايا الشمسية في المفرق )2( 50 ميغاواط متوقع الربط 2017

مشروع الخايا الشمسية في المفرق )3( 50 ميغاواط )2017( شركة هاريون السويسرية
مشروع الطاقة الشمسية القويرة 1.3 ميغا واط الحكومة االردنية 2017

مشروع الخايا الشمسية في المفرق )3( 50 ميغاواط سن رايز 2017
مشروع الخايا الشمسية الصفاوي 50 ميغاواط سعودي اوجي 2017
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وهكــذا ناحــظ ان المشــاريع المتوقــع ربطهــا بالشــبكة خــال الســنتين القادمتيــن هــي فــي حــدود 520 ميغــاواط. وال زال المجــال 
يتســع للعديــد مــن المشــاريع التــي ينبغــي ان ترفــع الطاقــة الشمســية المركبــة الــى مــا ال يقــل عــن 1500 ميغــاواط. لقــد 
انخفضــت تكاليــف التوليــد حتــى وصلــت فــي االردن الــى 60 فلســا/ك.و.س بــل وأقــل مــن ذلــك. ومــن المتوقــع أن تصــل الــى 30 
فلســا خــال الســنوات القادمــة. أمــا علــى المســتوى الشــعبي فقــد بــدأ االقبــال يتصاعــد خاصــة بعــد ان اعلنــت العديــد مــن البنــوك 
اســتعدادها لتمويــل المشــاريع الفرديــة. ومــن المفتــرض ان يكــون هنــاك برنامــج وطنــي متماســك لتزويــد المؤسســات الرســمية 
كالمــدارس والدوائــر الحكوميــة باحتياجاتهــا مــن الطاقــة الكهربائيــة عــن طريــق الوحــدات الشمســية وان يكــون هنــاك تســهيات 

فــي التعامــل مــع االنظمــة الجديــدة.

علــى أنــه واحــدة مــن المشــكات التــي تعيــق انتشــار انظمــة توليــد الكهربــاء بالطاقــة الشمســية علــى المســتوى الفــردي 
ــس  ــى العك ــل عل ــا ب ــب له ــد أي مكس ــام الجدي ــي النظ ــد ف ــاء ال تج ــع الكهرب ــد وتوزي ــركات تولي ــي» ان ش ــل ف ــي يتمث والمؤسس
تجــد نوعــًا مــن الخســارة فــي العائــدات خاصــة وان المســتهلك يســتخدم منظومــة التوليــد والتوزيــع للشــركات كنظــام لتخزيــن 

ــاء.« ــتخدامها مس ــد اس ــارًا ليعي ــة نه الطاق

وهذا يتطلب حتى تكون هناك مصلحة مشتركة لجميع االطراف:

ان يتــم التوافــق علــى »رســوم التخزيــن للكهربــاء« تكــون متواضعــة بحيــث تعطــي للشــركات حافــزًا مــن العائــدات دون ان يــؤدي 
ذلــك الــى عــزوف المســتهلك عــن الطاقــة الشمســية.

كذلــك فــإن انــارة الشــوارع والتــي تســتهلك مــا يزيــد قليــا عــن 5 %مــن الطاقــة الكهربائيــة تتطلــب العمــل علــى تطويــر انظمــة 
تخزيــن »بطاريــات« فرديــة لــكل عمــود وبكلفــة معقولــة بحيــث يتــم تحويــل انــارة الشــوارع الــى الطاقــة الشمســية. وهنــا يمكــن 
ــدة  ــن لاعم ــة التخزي ــأن انظم ــا ب ــة علم ــة الكلف ــة مقبول ــن محلي ــة تخزي ــر أنظم ــات تطوي ــع الجامع ــاون م ــال بالتع ــال االعم لرج

ــزال مرتفعــة نســبيًا. ــر مــن الشــركات العالميــة ولكــن كلفتهــا ال ت الكهربائيــة موجــودة لــدى الكثي

ــراوح  ــبيًا ويت ــًا نس ــن منخفض ــة التخزي ــاب أنظم ــي غي ــية وف ــة الشمس ــبة للطاق ــتطاعة« Capacity factor بالنس ــل االس ــزال »عام ال ي
ــل  ــع عام ــى رف ــة عل ــة القادم ــنوات القليل ــال الس ــورة خ ــن المتط ــة التخزي ــل أنظم ــع ان تعم ــن المتوق ــى 28 %. وم ــن 15 % ال بي
االســتطاعة الــى 50 % او 75 % وبطبيعــة الحــال يتغيــر عامــل االســتطاعة مــن شــهر الــى آخــر بالنســبة للطاقــة المتجــددة غيــر ان 

ــاه: المتوســط العــام كمــا هــو مبيــن أدن

5 - طاقة الرياح:

يعــود اســتعمال طاقــة الريــاح كطاقــة محركــة الــى آالف الســنين. وقــد تجــدد اإلهتمــام بهــا لغايــات توليــد الكهربــاء فــي أواســط 
الســبعينات مــن القــرن الماضــي . وخــال الســنوات العشــر الماضيــة انتشــرت مــزارع المــراوح الكهربائيــة فــي مســاحات كبيــرة فــي 
ــا وأمريــكا والصيــن وغيرهــا مــن دول العالــم. وتطــورت صناعــة المــراوح الهواوئيــة حتــى وصلــت الــى اســتطاعة )8( ميغــاواط  أورب

للوحــدة الواحــدة.

خال الفترة 1996 الى 2015 ارتفعت استطاعة التوليد العالمية من الرياح على النحو التالي:

ــاح   ــن الري ــدة م ــة المول ــة الكهربائي ــاء، أو ان الطاق ــد الكهرب ــاح لتولي ــة الري ــتخدم طاق ــم تس ــي العال ــدًا ف ــاك 83 بل وهن
هنــاك قــد تغلغلــت فــي الشــبكة الكهربائيــة. وتعــرف نســبة الكهربــاء مــن الريــاح الــى الكهربــاء الكليــة بعامــل 

التغلغــل Penetration factor وتأتــي الدنمــارك فــي مقدمــة دول العالــم فــي هــذا الصــدد.

النوويةالرياحالكهرومائيةالشمسيةالغازالفحمنوع الطاقة
عامل 

644327404585االستطاعة %

19962000200520102015السنة

االستطاعة 
 1000

ميغاواط
6.117.459.1198432.4
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كلفــة  انخفضــت  فقــد  االقتصاديــات  حيــث  مــن  أمــا 
التوليــد حتــى اصبحــت تتــراوح بيــن 4 الــى 7 قــروش حســب 
النظــام. أمــا عامــل االســتطاعة فإنــه يتــراوح بيــن %15 الــى 
%50  وفــي المناطــق شــديدة الريــاح وخاصــة القريبــة مــن 
الشــواطئ أو فــي وســط البحــار فــإن عامــل االســتطاعة 
يزيــد عــادة عــن %40 أن اهميــة طاقــة الريــاح هــو فــي 

ــرى. ــة االخ ــكال الطاق ــع اش ــا م تكامله

ــات  ــة الثمانين ــي بداي ــاح ف ــة الري ــام األردن بطاق ــدأ اهتم ب
ــاء  ــة م ــة مضخ ــة الملكي ــة العلمي ــأت الجمعي ــن انش حي
تــدار بطاقــة الريـــــاح فـــي موقع بئــر المدورة علــى الحدود 
الســعودية األردنيــة ، وتضــخ يوميــًا مــا معدلــه 40 متــرًا 

مكعبــًا مــن علــى عمــق )16( متــرًا .
مــن الصعــب تقديــر إمكانــات األردن مــن طاقــة الريــاح وتقييــم هــذه اإلمكانــات والحكــم علــى اقتصادياتهــا دون توفيــر البيانــات 

المناخيــة المناســبة . نظــرًا لتفــاوت ســرعات الريــاح مــن موقــع آلخــر وكمــا هــو فــي الجــدول أدنــاه.

ــن  ــد م ــراء مزي ــن اج ــد م ــاح، إذ ال ب ــة الري ــات طاق ــى اقتصادي ــي عل ــاس نهائ ــا مقي ــم وكأنه ــذه القي ــذ ه ــال ال تؤخ ــة الح وبطبيع
الدراســات والتقييــم للتعــرف علــى أنمــاط تغيــر الســرعة، واســتمرارية الطاقــة أو تقطعهــا وأنــواع العنفــات المائمــة ، بحيــث يمكــن 
فــي النهايــة تقديــر اإلمكانــات المتاحــة مــن الطاقــة الهوائيــة علــى مــدار الســنة تمهيــدًا لحســاب اقتصاديــات الربــط مــع الشــبكة 

الكهربائيــة والتــي مــن شــأنها أن تحســن مــن اقتصاديــات هــذا المصــدر وخاصــة فــي منطقــة مثــل رأس منيــف.

ــبكة  ــا بالش ــم ربطه ــاح ليت ــن الري ــة م ــة الكهربائي ــد الطاق ــاريع لتولي ــة مش ــركات القام ــن الش ــدد م ــا ع ــد تقدمه ــذا فق ــع ه وم
ــي: ــو التال ــى النح ــة وعل الكهربائي

مشروع شركة رياح االردن   استطاعة 117 ميغاواط    التشغيل 2015  1300 الطفيلة
مشروع طاقة رياح معان       استطاعة 80 ميغاواط    التشغيل2016 الحكومة – منحة خليجية

مشروع طاقة رياح الراجف   استطاعة 82 ميغاواط   التشغيل 2019 
مشروع طاقة رياح الفجيح     استطاعة 90 ميغاواط   التشغيل 2019
مشروع طاقة رياح الطفيلة    استطاعة 50 ميغاواط   التشغيل 2019
مشروع طاقة رياح اربد       استطاعة 45 ميغاواط   التشغيل 2019

KOSPO مشروع طاقة رياح الطفيلة    استطاعة 50 ميغاواط   التشغيل 2019 شركة
MASS مشروع طاقة رياح الطفيلة    استطاعة 100 ميغاواط   التشغيل 2019 شركة

وهكــذا نحــن امــام مشــاريع تصــل اســتطاعتها الــى 600 ميغــاواط أي مــا يعــادل %15مــن اســتطاعة الشــبكة لعــام 2019 وبأخــذ 
عامــل االســتطاعة بعيــن االعتبــار فــإن الرقــم ينبغــي مضاعفتــه مرتيــن علــى االقــل.

امريكاالمانياايرلنداالبرتغالالدنماركالدولة
عامل التغلغل 
%4.5%8%16%19%42)نسبة مئوية(

الحساالجفراألزرقاألجفايفالمفرقاألجفورالطفيلةاربدالعقبةالموقع
متوسط 

سرعة 
الرياح 
متر/ث

7.636.655.316.936.356.376.376.126.35
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6 - الطاقة الكهرمائية

نظــرًا النعــدام المســاقط المائيــة الطبيعيــة فــي االردن فــإن المحطــات الكهرمائيــة محــدودة بســد الملــك طــال وســد الوالــة وال 
تتجــاوز االســتطاعة التوليديــة 10 ميغــاواط. ومــع هــذا فــإن االردن ينبغــي ان يفيــد مــن تكنولوجيــا الوحــدات الكهرمائيــة الصغيــرة 
والصغيــرة جــدًا اي بيــن 50 و 100 ك.و. واذا اخذنــا مختلــف الســدود فــي االردن وعددهــا )14( ســدًا فمــن الممكــن توليــد مــا قــد يصل 
الــى 35 ميغــاواط. موزعــة علــى الســدود المختلفــة. وهــذه المحطــات علــى صغرهــا ال يجــوز اهمالهــا. ذلــك ان مشــكلة الطاقــة ال 
تواجــه إال بتجميــع البدائــل المختلفــة كمــا تفعــل الصيــن مثــًا. مهمــا كانــت صغيــرة خاصــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، حيــث 
تنخفــض كلفــة انتــاج الكهربــاء ويتراجــع اعتمــاد البــاد علــى الوقــود المســتورد والــذي وصــل الــى %98 مــن فاتــورة الطاقــة لعــام  

.2015

7 - الطاقة  السالبة

تعتبــر برامــج ومعــدات وأنظمــة حفــظ الطاقــة ورفــع كفاءتهــا وكأنهــا مصــدر متجــدد للطاقــة ولكنــه ليــس مباشــرا وانمــا هــو 
ــة. أي تخفيــض اســتهاك الطاقــة فــي االردن بمقــدار %10 يعنــي  مصــدر ســالب passive ولكــن أهميتــه االقتصاديــة كبيــرة للغاي
مــن 300 الــى 360 مليــون دينــار ســنويا وهــو مبلــغ ضخــم للغايــة بالنســبة لحجــم االقتصــاد االردنــي. وقــد عملــت كل مــن اوروبــا 
واليابــاان بقــوة علــى المصــادر الســالبة للطاقــة وحققــت انجــازات ضخمــة. ومــن جانــب آخــر فــإن الطاقــة الســالبة مــن شــأنها ان 

تفتــح االبــواب للكثيــر مــن الصناعــات واالســتثماراات والتصاميــم واالبــداع يشــمل ذلــك:
التصاميم المعمارية الذكية

التصاميم الصديقة لللبيئة والتصاميم الخضراء
تصنيع المواد العازلة

أنظمة التخزين وهندسة تخزين الطاقة 
معدات التخزين 

معدات رفع كفاءة االجهزة والماكنات والمعدات
تصنيع المواد الفائقة التوصيل لتقليل الفقودات

تصنيع االجهزة والمعدات لقياس الكفاءة
تصنيع القطع والمعدات الموفرة للطاقة

ــب  ــى مكات ــة ال ــزة. اضاف ــتثمارية متمي ــركات اس ــب ش ــا يتطل ــة كم ــة معمق ــية وتكنولوجي ــرة هندس ــذا المصدرخب ــب ه ويتطل
لخدمــة وارشــاد الجمهــور حــول االســاليب االعلــى كفــاءة الســتخدام الطاقــة فــي شــتى المعــدات واالنظمــة. وكان مــن المتوقــع 
ان ننشــئ وزارة الطاقــة والثــروة المعدنيــة دائــرة متخصصــة لحفــظ الطاقــة او للطاقــة الســالبة يقــوم بالتعــاون مــع المؤسســات 
الهندســية والصناعيــة واالتحــادات المهنيــة نشــر اســاليب وارقــام وبيانــات وثقافــة الطاقــة الســالبة كمــا وتقــوم بالدراســات 

ــرة للعمــل فــي هــذا المجــال. للمشــاريع المتوســطة والكبي

8 - االستثمار وفرص العمل

 تــدل االرقــام المأخــوذة مــن مختلــف دول العالــم علــى ان الطاقــة الجديــدة مــن شــأنها ان تولــد فــرص عمــل اكثــر وبأعــداد أعلــى 
مــن الطاقــة التقليديــة  نظــرًا لتوزعهــا ف يمجموعــات أصغــر. ويقــدر عــدد العامليــن فــي الطاقــة المتجــددة )8.2( مليــون شــخص 
علــى مســتوى العالــم االمــر الــذي يعنــي ان هنــاك مجــال لخلــق )8400( فــرص عمــل فــي االردن مــن الطاقــة المتجــددة اذا وصــل 

االردن الــى المتوســط العالمــي. وطبعــا تختلــف فــرص العمــل مــن مصــدر الــى آخــر وعلــى النحــو التالــي للعالــم:

المصادر 
المتجددة

الطاقة 
الشمسية

الوقود 
الرياحالحيوي

التبريد 
والتسخين 
الشمسي

الحيوية 
الحراري الكهرمائيالغاز الحيويالصلبة

الجوفي

متوسط سرعة 
7.636.655.316.936.356.376.376.12الرياح متر/ث
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أما االستثمارات العالمية فقد ارتفعت من 47 بليون دوالر عام 2004 الى 286 بليون دوالر عام 2015.

وهــذا يعنــي ان فــرص االســتثمار فــي االردن ليكــون فــي المتوســط العالمــي تعنــي اســتثمار مــا يقــرب مــن 285 مليــون دوالر لعــام 
2015 وهــو أمــر لــم يتحقــق ممــا يعنــي ان فــرص االســتثمار للحــاق فــي العالــم ال زالــت كبيــرة.

9 - قانون الطاقة المتجددة:

ــرات  ــن الثغ ــد م ــن العدي ــون يتضم ــع أن القان ــار. وم ــر وانتظ ــول تأخي ــد ط ــتهاك بع ــيد اإلس ــددة وترش ــة المتج ــون الطاق ــدر قان ص
والقيــود التــي ال مبــرر لهــا اال انــه يمكــن اعتبــاره بدايــة جيــدة ال بــأس فيهــا ويمكــن البنــاء عليهــا. وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة الــى عــدد 
مــن النقــاط . أواًل : تحديــد الحــد األعلــى للطاقــة المركبــة مــن المصــادر البديلــة بـــ )500( ميغــاواط فــي حيــن أن العــروض المقدمــة 
تتجــاوز ال )1000( ميغــاواط أمــر ال مبــرر لــه هندســيًا واقتصاديــًا . ثانيــًا: أن كلفــة » يــوم الطاقــة » فــي األردن تزيــد عــن )10( ماييــن 
دينــارًا وكلفــة » يــوم الكهربــاء » تقتــرب مــن )4( ماييــن دينــار وهــذا يعنــي أن اإلســراع فــي تنفيــذ برنامــج الطاقــة المتجــددة ســوف 
ــي  ــاد الوطن ــم اإلقتص ــبة لحج ــم بالنس ــغ ضخ ــو مبل ــهريًا وه ــار ش ــون دين ــن )50( ملي ــرب م ــا يق ــي م ــاد الوطن ــى اإلقتص ــر عل يوف
ولألزمــة الماليــة التــي يواجههــا . ثالثــًا : إن تأجيــر أراضــي حكوميــة لغايــات انشــاء المــزارع الشمســية ومــزارع الريــاح أمــر جيــد 
ــاح  تمامــًا ولكنــه يتطلــب االســراع واالنجــاز فــي الدراســات القانونيــة والفنيــة والجغرافيــة. ومــن المفتــرض أن يكــون » أطلــس الري
ــي  ــؤولين ف ــى المس ــة ، وعل ــن جه ــتثمرة م ــركات المس ــى الش ــه عل ــى توزيع ــار ال ــه ليص ــم تحديث ــد ت ــي » ق ــعاع الشمس » و« اإلش
المحافظــات مــن جهــة أخــرى حتــى يتمكنــوا مــن عمليــة التأجيــر واختيــار المواقــع دون اإلضــرار بالبيئــة . رابعــًا : إن تخصيــص ســعر 
متدنــي لتوليــد الطاقــة مــن حــرق النفايــات )90( فلســًا ومــن الريــاح )85( فلســًا ومــن الغــاز الحيــوي )60( فلســًا ليــس لــه مــا يبــرره 
بــل يفتــرض أن تكــون األســعار متقاربــة حتــى ولــو كانــت كلفــة اإلســتثمار متفاوتــة مــن المصــادر المختلفة. خامســًا : اإلســراع فــي 
إنشــاء صنــدوق الطاقــة وتفعيلــه حتــى يســتطيع تمويــل المشــاريع الجديــدة وخاصــة لــدى صغــار المســتثمرين والمســتهلكين ، 
إضافــة الــى تشــجيع تركيــب الوحــدات الكهربائيــة الشمســية للمســاكن الفرديــة وخاصــة فــي القــرى والمدن. سادســًا : إعطــاء 
اهتمــام خــاص لتركيــب وحــدات الطاقــة الشمســية الفوتوفولطائيــة فــي المــدارس والمرافــق المشــابهة حيــث تكــون الحاجــة 
للطاقــة الكهربائيــة فــي فيهــا أثنــاء النهــــــــــار فقــط األمــر . الــذي يجعــــــل وحــدات تخزيــــن الكهربــاء ) البطاريــات( غيــر ضروريــة 
ممــا يخفــف مــن كلفــة اإلســتثمار إضافــة الــى خلــق ثقافــة جديــدة لــدى الطلبــة تعطــي أهميــة عمليــة للطاقــة النظيفــة والبيئــة 
غيــر الملوثــة . ســابعًا : إن المــادة )11( مــن القانــون التــي تعفــي أنظمــة وأجهــزة ومعــدات الطاقــة المتجــددة مــن جميــع الرســوم 
الجمركيــة وضريبــة المبيعــات مــادة ممتــازة لكــن تطبيقهــا يتطلــب مرونــة وقــراءة منفتحــة مــن جانــب الجمــارك وضريبــة 
ــام  ــات النظ ــاء كل مكون ــمل اإلعف ــوب أن يش ــص. والمطل ــفة للن ــراءة المتعس ــن الق ــًا م ــى دائم ــتثمر يخش ــات . إذا أن المس المبيع
وليــس فقــط تلــك األجــزاء التــي تتخصــص فــــي أداء معين. ثامنــًا : إن ترشــيد الطاقــة أمــر بالــغ األهميــة حتــى لــو لــم يتعــرض لــه 
القانــون. وحتــى يحقــق الترشــيد أهدافــه فــا بــد مــن خبــرات تكنولوجيــة وهندســية متميــزة ومتخصصــة .وال بــد مــن اإلســتفادة 
مــن الــدول التــي ســبقتنا فــي هــذا المجــال وخاصــة أوروبــا واليابان. تاســعًا: ضرورة وجــود مختبــر متخصــص الخصــاع المســتوردات 
مــن أجهــزة ومعــدات وماكنــات ومــواد تتعامــل بالطاقــة الــى اختبــار كفــاءة الطاقــة وتســجيل الكفــاءة علــى األجهــزة . عاشــرًا: إن 
أســاس ترشــيد اإلســتهاك هــو العاقــة المباشــرة مــع المجتمــع . وهــذا يتطلــب إعــادة بنــاء مكاتــب خدمــة الجمهــور فــي مختلــف 

محافظــات المملكــة لتقديــم الخدمــة المجانيــة للجمهــور فيمــا يخــص ترشــيد اإلســتهاك واســتعمال البدائــل األكثــر كفــاءة.
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