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تجريبي

األردن يمنع الشركات المحلية من المشاركة في عروض البطاقة الذكية

اإلثنین، ٤ ديسمبر/ كانون األول ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

عّمان - نورما نعمات 

أعرب رئیس ھیئة المديرين في جمعیة شركات تقنیة المعلومات واالتصاالت «إنتاج» بشار
حوامدة، عن استھجان الجمعیة رفض وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات األردنیة،
إشراك الشركات المحلیة في عطاء «حلول إدارة البطاقة الوطنیة» (البطاقة الذكیة)،

وحصر التقديم في الشركات األجنبیة.
واستغرب حوامدة خالل مؤتمر صحافي، حضره أمین سر الجمعیة فادي قطیشات والمدير

التنفیذي للجمعیة نضال البیطار، عدم منح الشركات المحلیة الفرصة للدخول في ھذا
العـــطاء، الفتــاً إلى أن الشركات المحلیة تملك قدرة على إدارة ھذا النوع من األعمال

وتستطیع منافسة الشركات األجنبیة.
وأكد أن «ھذا الشرط أبطل مفھوم الشراكة بین القطاعین العام والخاص، وما ُيتفق علیه
في االجتماعات التي ُتعقد مع الوزارة يّعد صورياً ولغايات إعالمیة فقط». وشدد على أن
«منع الشركات المحلیة من الدخول في العطاءات الحكومیة، يتنافى مع مبدأ دعم المنتج
المحلي وبعید كل البعد مما ينادي به الملك عبدهللا الثاني، وھو تطوير أنظمة ذات الملكیة

الفكرية».
وحذر حوامدة من «حال االحتقان التي تسود قطاع االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات نتیجة

ھذه السیاسة، التي بدأت تتعاظم وتؤثر سلباً في الشركات المحلیة، ومثل على ذلك
مشروع البطاقة الذكیة ومشروع حكیم وغیرھا من العطاءات التي لم تشترط فقط التعامل

مع شركة أجنبیة، بل منعت الشركة من التقدم أصالً للعطاء».
واعتبر أن «منع الشركات المحلیة من الدخول في ھذه العطاءات مناٍف لمبدأ التنافسیة
الدولي، كما يحرم الشركات المحلیة من التطور بحجة أن شركاتنا غیر قادرة على تنفیذ

مثل ھذه العطاءات».
وأشار إلى أن «حجة الوزارة غیر ُمقنعة، ألن الشركات المحلیة طورت أنظمة الدفع

االلكتروني الحالي في تجربة ممیزة مع البنك المركزي، جنباً إلى جنب مع تطوير أنظمة
الحكومات االلكترونیة في الدول المجاورة بنجاح».

وأوضح أن «منع الشركات المحلیة من التقدم لعطاءات حكومیة يتعارض أيضاً مع قرار
مجلس الوزراء بتمديد العمل في حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومیة من

اللوازم الحكومیة بالصناعات المحلیة حتى نھاية العام الحالي».
ولفت إلى أن «حجم االستثمار في ھذا القطاع الحیوي جید مقارنة بالسنوات السابقة،

كما حققت صادرات القطاع نمواً وفق أحدث دراسة صادرة عن الجمعیة».
ف ف أ ف أ
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وأضاف أن «مساھمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي تصل إلى نحو 12 في المئة»،
مشیراً إلى أن «حجم االستثمار في ريادة األعمال في األردن سجل نحو أربعة أضعاف
المعدل في منطقة الشرق األوسط». ولفت إلى أن «حجم االستثمار في ريادة األعمال
في المملكة يبلغ 420 دوالراً لكل ملیون دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي، مقارنة بمعدل

الشرق األوسط البالغ 120 دوالراً لكل ملیون دوالر».

 
 


