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 تقديم

 النمو مستوى  من أقل بالتأكيد وهي فيه، الكامنة القدرات من أقل يزال ال األردني االقتصاد أداء إن

.  الشباب بين السيما البطالة، ومعدل الفقر نسبة تخفيض في حقيقي اختراق لتحقيق املطلوب االقتصادي

 الدولية، والعوامل الداخلية األسباب من بمجموعة االقتصادي النمو معدالت تواضع تفسير يتم حين وفي

 .تحقيقه يمكن بما باملقارنة االقتصاد أداء تواضع في هي الواضحة الحقيقة أن إال

 النمو تحقيق أجل من والجريئة امللموسة الخطوات على التركيز من أهمية أكثر الش يء الحالي، عصرنا وفي

  يجب بل والصناعيين، املستثمرين من وبسرعة السانحة الفرص اقتناص يجب إذ الوظائف؛ وخلق
 
 أيضا

 .استغاللها يمكن فرص إلى التهديدات تحويل

،: يتوجب إذ أساسية؛ قضايا ثالث االعتبار في أخذت إذا إال الفرص اقتناص من الدولة تتمكن ولن
 
 أوال

، املالي؛ االستقرار على املحافظة
 
 األحداث مع التعامل على وقدرته الوطني االقتصاد مرونة تحسين وثانيا

، والطارئة؛ العادية
 
 البنيوية الجهود على بالتركيز للدولة العامة املالية إجراءات سالمة على التأكيد وثالثا

 .الوطني االقتصاد تنافسية وتطوير

. الجميع على بالفائدة وتعود املنطقة، دول  مع بالتعاون  تنفيذها، ُيَمكُن  التي الكبرى  املشاريع من عدد وثمة

 الوطني، باالقتصاد النهوض تستهدف التي" 2025 األردن" لرؤية املستقبلية اآلفاق إلى اإلشارة هنا ويمكن

قر الثاني عبدهللا امللك جاللة الحكومة على فكرته طرح الذي االستثماري  الصندوق  وكذلك
ُ
، قانونه وأ

 
 مؤخرا

 وبرامج التنفيذية الخطط لوضع السعودي األردني التنسيق مجلس في العمل لبدء التحضير إطار في يأتي وهو

 .الواقع أرض على العمل

 لُيشيَر  االقتصادي للمجلس الشامل السنوي  التقرير يأتي الوطنية، اإلنمائية التوجهات دعم إجل ومن

 بعض في وتراجعها بل ال األردني، االقتصاد تنافسية في التقدم تعيق التي املفاصل أهم إلى ووضوح بصراحة

 االقتصاد تنافسية إذكاء في تسهم أن يمكن التي التوصيات من جملة التقرير ويقدم.  والتصنيفات املجاالت

  وأربعين واحد مراجعة مقدمتها في وربما الوطني،
 
 التي التناقضات وإزالة وغربلتها بالتنافسية تتعلق قانونا

 .تكتنفها

  باعتباره الجهد هذا إلى ينظر أن يأمل فإنه الحكومة، متناول  في التقرير هذا املجلس يضع وإذ
 
  جهدا

 
 مكمال

 منا الوطن يستحقها التي بالعناية توصياته وتدرس املفيدة، الدروس منه تستخلص وأن الحكومية، للجهود

ا  .   جميع 

 

 رئيس املجلس    

 األستاذ الدكتور منذر الشرع
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 امللخص التنفيذي

اترتبط القدرة التنافسية  للتنمية االقتصادية في أي دولة بمعدالت االنتاجية فيها، وتعتبر من  باعتبارها إطار 

فارتفاع مستويات االنتاجية يتيح للدولة التمتع بميزة  الحوافز التي تعمل على تحسين مستويات املعيشة. 

مستويات وهو ما يترجم إلى زيادة الثروات واالرتقاء ب ،وارتفاع في االجور  ،لرأس املال جاذبةوعائدات  ،نسبية

لب استراتيجيات التنمية صولهذا تعتمد معظم الدول اليوم نهج رفع مستويات التنافسية في  املعيشة. 

 االقتصادية. 

 لتعدد وتشعب التعريفات  التقرير انطلق هذي
 
من تحديد تعريف اقتصادي واضح ملفهوم التنافسية نظرا

يل مع الحفاظ على  التوازن بين االنتاجية وجودة فتعرفها بانها القدرة على تحقيق الرخاء على املدى الطو 

 مع هذا التعريف، ثم  التقريرستعرض يالحياة. ومن هذا املنطلق 
 
تناول يادوات قياس التنافسية انسجاما

تقارير الهيئات واملنظمات الدولية املتعلقة بقياس التنافسية واالنتاجية من حيث منهجيتها واالدوات 

تفحص تصنيف األردن في يها في تصنيفاتها واستنباط ارقامها القياسية وشموليتها، و واملؤشرات التي تستخدم

كل من هذه التقارير االحد عشر وتطور ذلك التصنيف ومؤشراته على مدى السنوات الخمس املاضية لتبيان 

 أن تصنيف األردن التنافس ي يندرج في موقع متوس
 
ط بين مواطن القوة والضعف الكامنة. وقد تبين عموما

 دول العالم، وان هذا التصنيف قد تراجع على مدى السنوات القليلة املاضية.

 لدراسة تكلفة عوامل االنتاج  التقريربحث 
 
في املتغيرات املؤثرة على تنافسية األردن، حيث خصص جزءا

دة ومجتمعة الرئيسية: األرض والعمل ورأس املال، من حيث مساهمة كل منها في القيمة املضافة وأثرها منفر 

  العواملهذه تكلفة وتبين أن  على تنافسية االقتصاد. 
 
االقتصاد   أمام تنافسية وتقف عائقامرتفعة نسبيا

ومعدل انتاجية  ،سيما وأن معدل املشاركة في القوى العاملة )وعلى االخص مشاركة االناث( ونموه، ال األردني

وان هيكل اسعار الفائدة يصنف بين أعلى  ،مستوى العالمالعامل األردني تعتبر من بين أدنى املستويات على 

 املستويات العاملية رغم اتجاه البنك املركزي األردني لتخفيضه خالل السنوات الثالث املاضية. 

 (41) التقريرأحد املتغيرات املؤثرة على تنافسية  األردن، حدد باعتباره وفي سياق البحث في البيئة التشريعية 

 
 
اضحت بحاجة للتعديل والتحديث وازالة التشوهات بهدف مواءمتها  ،ايرادها حسب االولوياتتم  ،قانونا

لتشجيع التنافسية واالستثمار ورفع الكفاءة االنتاجية وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في اتفاقيات 

إلى أهمية تعزيز ميثاق  وينبه التقريرشراكة مع القطاع العام املتضخم لتنفيذ املشاريع التنموية  الكبرى، 

وتحسين كفاءة  النظام القضائي وقدرات انفاذ القانون بما يدعم الصورة العامة االيجابية  ،النزاهة الوطنية

 وبما يكفل استقرار التشريعات  ،الستقاللية القضاء وسيادة القانون 
 
عد مطلبا

ُ
لتمتين  اأساسي التي ت

ؤثر على ت ةرئيسيات متغير لكونها ي املؤسسات وبيئة األعمال التنافسية. وفي ذات السياق جرى بحث معمق ف

 لإلصالح في ضوء نتائج تصنيف األردن املتراجع في املؤشرات هي كذلك و  ، التنافسية
 
أكثر املسارات احتياجا
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الدولية ذات الصلة التي تشير إلى ضعف بنيوي في دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وقطاع ريادة االعمال 

رتقاء بالتنافسية وضرورة ايالء االهتمام األكبر لتبسيط اجراءات البدء في املشاريع وتأسيسها وترخيصها في اال 

 ورسومها وتوحيد مرجعياتها وتشجيع انماط االستثمار كثيفة االستخدام للعمالة.

من  ير بارز والنقدي كمتغلدراسة السياسة االقتصادية بشقيها املالي  من التقرير  وقد تم افراد جزء خاص

املتغيرات املؤثرة على التنافسية خاصة وأن تقارير التنافسية الدولية اشارت إلى أن استقرار االقتصاد الكلي 

 ،ودور السياسة االقتصادية جاء تصنيفه بين أدنى املراتب العاملية من حيث حجم عجز املوازنة  العامة

وغيرها من  ،والبطالة والفقر ،دل الدين العامومع ،وعجز الحساب الجاري  ،واجمالي املدخرات الوطنية

 من االصالح الضريبي واملالي.
 
 املؤشرات، مما يستدعي تسريع خطوات االصالح االقتصادي بدءا

في التطورات السياسية االقليمية والتطورات االقتصادية الدولية من حيث تأثيرها  التقريروقد بحث 

الواضح على تراجع التنافسية وال سيما أثر اللجوء السوري الذي تم استعراض تبعاته االقتصادية وضرورة 

االنظر إليه تحد فادة منه وتقليل جل املنظور وكيفية التعامل معه لتعظيم أوجه االستاأل  في اومستمر  اقائم ي 

 من الشروط امليسرة التي منحت لألردن في مؤتمر لندن آ
 
الذي عقد في ثاره السلبية وضرورة االفادة تحديدا

ملساعدة  الدول املضيفة وال سيما تلك املتصلة بقواعد املنشأ االوروبي. كما جرى  2016شباط من العام 

افسية االقتصاد وكيفية تعظيم االستفادة من هذا استعراض اثار انخفاض اسعار النفط العاملية على تن

 املتغير.

والواقع أنه تم إفراد جزء هام لدراسة القطاعات الرئيسية املعززة لتنافسية االقتصاد األردني: التعليم 

ومواطن الضعف  ،تراجع جودة التعليم التقريروالصحة والسياحة، باستعراض ميزاتها التنافسية. والحظ 

 من  ،قطاع التعليمالتي يعانيها 
 
مما يستوجب إجراءات اصالحية مبتكرة ضمن أطر زمنية محددة بدءا

وتدعيم  ،والبحث العلمي والتعليم التقني، ومهارات التدريب املنهي ،ورفع مستوى البحوث التطبيقية ،املناهج

الشراكات بين املؤسسات التعليمية وقطاع الصناعة، كما تمت اإلشارة إلى اإلجراءات األخرى املقترحة لتعزيز 

فقد تم بحث مهمة، تنافسية هذا القطاع الحيوي. أما القطاع الطبي الذي يشكل ميزة تنافسية أردنية 

وهيكل تنافسية الصناعة الدوائية املرتبطة  ،املعوقات التي تعترض تنافسيته بعد االستفاضة في بحث هيكله

والتحديات الكثيرة التي تستوجب إصالحات غير تقليدية تدعم تنافسيته. فيما جرى البحث في هيكل  ،به

قطاع السياحة األردني والصدمة القوية التي أدت لتراجعه في ضوء التطورات السياسية اإلقليمية، مما 

 لتطوير
 
وأنماط  ،وبالذات السياحة العالجية ،األنماط السياحية الواعدة يجعل الحاجة أكثر إلحاحا

وتطوير بنية هذا القطاع الستعادة الثقة  ،وضرورة استحداث مسارات سياحية جديدة ،السياحة الدينية

 إلى أهمية القطاعات األخرى 
 
قطاع تكنولوجيا  ،وعلى وجه التحديد ،التنافسية. وجرى التطرق أيضا

وتحديد أوجه وطرائق تمكين تنافسيتها  ،وقطاع التأمين واملال بإمكانياتها التنافسية ،االتاملعلومات واالتص

 .التي تعترضهاوتطويرها في ضوء املعوقات 
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أثر سياسة أسعار صرف الدينار على تنافسية االقتصاد باستعراض تطور الرقم في  وتعرض التقرير للبحث

مما  ،ورات التي طرأت في هذا املجال خالل العامين املاضيينوالتط ،القياس ي لسعر الصرف الحقيقي الفعال

يحفز السياسة النقدية على دراسة التوجه نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة بربط الدينار األردني بسلة من 

الكثير من املخاطر  اململكة وتجنب ،العمالت تعكس التوزيع الجغرافي ملدفوعات تجارة األردن الخارجية

على ضرورة إيجاد مستوى تنسيق أكبر بين السياستين املالية والنقدية ملا لذلك  التقرير يؤكدكما  املستقبلية.

 من أثر محمود على استقرار االقتصاد الكلي.

 تم استعراض أبرز التجارب والنماذج االقليمية والدولية التي يمكن االستفادة من خبراتها
 
وقصص  وأخيرا

 صيات في نطاق استشراف مجاالت تعزيز تنافسية االقتصاد األردني.    ، وجرى وضع عدد من التو نجاحها
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 مفهومها وتحديد التنافسية تعريف  1.1

 

ترتبط القدرة التنافسية كاطار للتنمية االقتصادية في أية دولة بشكل رئيس ي بمعدالت اإلنتاجية فيها. وتعتبر 

 بمزايامن الحوافز التي تعمل على تحسين مستويات املعيشة. فارتفاع اإلنتاجية والكفاءة يتيح للدولة التمتع 

االرتقاء بمستويات  وبالتالي ،األجور تحسين مستويات  ، وتعمل علىلرأس املال جاذبةنسبية وعائدات 

 املعيشة.

ويرتبط هذا املفهوم للقدرة التنافسية بمضامين أخرى تتصل بالقدرة على اختيار العمل في إنتاج السلع 

وتخصيص املوارد الالزمة لذلك على اختالف ، والخدمات ذات القيمة املضافة املرتفعة بتفوق على املنافسين

والتعليم  ،والتمويل ،والتكنولوجيا ،ومقدرات البنية التحتية ،بما تشتمل عليه من قدرات مؤسسية أنواعها

 بحد ذاته وغيرها من املوارد. 
 
بل أداة لتحقيق األهداف التي تسعى إليها الدول  ،فالتنافسية ليست هدفا

 االقتصادية واالجتماعية. لتحقيق أهدافها

الدول ومصادر قوتها  اتملية على قياس الكفاءة واألداء االقتصادي أو ثرو وال يقتصر مفهوم التنافسية العا

إلى الكيفية التي تمكن الدول من توظيف وتطوير وإدامة مجموعة املوارد املتاحة  ى ذلكبل يتعد ،فحسب

 وكيفية إدارة مجمل الكفاءات التي تحوزها الدول لتحقيق الرفاه والرخاء وتعظيم االرباح.

لب استراتيجيات التنمية صمن الدول اليوم على اعتماد نهج رفع مستويات التنافسية في  وتعمل الكثير

فتتنوع الوسائل واالستراتيجيات تبعا لتنوع واختالف العوامل االقتصادية واالجتماعية  االقتصادية. 

ية ويعد هذا هو السبب في عدم وجود تعريف محدد للتنافس ،واملؤسسات والسياسات من دوله ألخرى 

واحد وهو  على أمرإال أن معظم تعاريف مفاهيم التنافسية تتفق  معتمد عامليا من قبل كل دول العالم. 

التأكيد على االرتباط القوي بين تحسين قدرة االقتصاد على توليد الثروة )اإلنتاجية( وتعزيز مستويات 

ومع التطوير املستمر  ة العاملية. كما تعزز القدرة التنافسية التركيز على التجارة واملنافس املعيشة. 

االستفادة من األسواق اإلقليمية والعاملية  قطاع األعمال علىللسياسات الحصيفة والهادفة إلى تشجيع 

 بشكل أفضل ترتفع معدالت النمو االقتصادي الذي يعزز التنافسية وبالتالي تتعزز مستويات الرفاه والرخاء.

على مضامين ُجلها تجمع و  ها،صرة بالعديد من تعاريف التنافسية ومفاهيموتزخر األدبيات االقتصادية املعا

والبيئة  ،واملوارد البشرية ،وهي: البنية التحتية ،مشتركة حول األسس التي تقوم عليها تنافسية الدول 

،(.1)االنتاجية 
 
للتنافسية  (2) (OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) تعريف ومن تلك التعريفات مثال

على إنتاج السلع والخدمات وتسويقها بكفاءة في االسواق  ،في ظروف تجارية عاملية حرة ،قدرة الدولة" بأنها

بينما يعرفها   ."االرتقاء بمستوى  الدخل الحقيقي لسكانها على املدى الطويل ،وفي الوقت ذاته ،الدولية

                                                           
1 Martin, Ronald. 2013, A Study on the Factors Of Regional Competitiveness, Cambridge, U.K: Cambridge   Econometrics, 

University Of Cambridge. 
2 OECD.2015.Policy Framework for investment : OECD, Paris.  



 

12 

مجموعة املؤسسات والسياسات " بأنها ( 3)العاملية  املنتدى االقتصادي العالمي في تقريره حول التنافسية

وهو ما يحدد مستوى الرخاء كما يحدد معدالت مردودات  للدولة،والعوامل التي تحدد مستوى االنتاجية 

 ."االستثمارات التي تلعب دور املحفز األساس ي ملعدالت أعلى من النمو االقتصادي

التي سوف  -املؤسسات املعنية بدراسة التنافسية الدولية مختلف الصادرة عن  ومن مجمل التقارير

 
 
وِرُد  - نستعرضها الحقا

ُ
هذه الدراسة استنباط  ستحاول  وتعريفاتها، العديد من مفاهيم التنافسيةالتي ت

القدرة على تحقيق الرخاء على املدى الطويل مع الحفاظ على التوزان ها "تعريف شمولي للتنافسية باعتبار 

 ."االنتاجية وجودة الحياةبين 

 التنافسية قياس أدوات  2.1

 

 لتعدد مفاهيم
 
تباين املنهجيات املستخدمة في لومضامينها و  هاتتنوع أدوات قياس التنافسية وتتفاوت تبعا

ااملوضوع  يتم تناول االقتصادية الكالسيكية  ةالنظريفي ف  الدراسة والتحليل.
 
من استخدام أدوات  انطالق

وكلفة عوامل  ،والقيمة املضافة ،قياس إنتاجية مختلف عوامل اإلنتاجمثل  ،قياس االنتاجية التقليدية

أدبيات النظرية االقتصادية وغيرها من األدوات التي تزخر بها  ،ومحددات امليزة التنافسية النسبية ،اإلنتاج

وتعقدت وتشعبت كثيرا لتتناول النظريات  ن تطورتونماذجه أ وسائل القياس وما لبثت . الكالسيكية

فأصبحت تقارير  ،التي تعكس أنماط سلوك املستثمرين واملنتجين واملستهلكين ،االقتصادية السلوكية

تعتمد أدوات قياس ومؤشرات  ،الصادرة عن املنظمات العاملية املتخصصة ،التنافسية الدولية واإلقليمية

حتى برز  وبأوزان نسبية متفاوتة ومختلفة عن غيرها.  ،ات وتصنيفات عديدةتحت تبويبو  ،ومنهجيات متفردة

ومعرفة املحيط  ،حديثا مفهوم "الذكاء االقتصادي" بوصفه أداة استراتيجية للتحكم في املعلومة واقتناصها

 ،ورصد تطورات السوق التنافسية في نطاق التطورات التي يشهدها اقتصاد املعرفة  ،اقتصادي -الجيو

وتطبيقات املعرفة ذات القيمة  ،اتجاه االقتصاد العالمي نحو االعتماد على األفكار واإلبداع التكنولوجيو 

 .4املضافة العاملية في خدمة القطاعات األكثر تنافسية

وكفاءة قطاع  ،االقتصادية الحديثة على أن القدرة التنافسية تحكمها كفاءة الحكومة املدارسوتتفق معظم 

فر العديد من املتطلبات الالزمة لتمكين اتو  األمر الذي يتطلب والبنية التحتية.  ،داء االقتصاديواأل  ،األعمال

أهمها دعم االنشطة االقتصادية ذات القيمة املضافة  ، التيالدولة من االرتقاء بمستوياتها التنافسية

وضمان  ،وترسيخ بيئة تشريعية وإدارية مستقرة ،وريادة األعمال ،وتعزيز ثقافة دراسة العلوم ،املرتفعة

والحفاظ على القاعدة  ،وانضباط السياسة املالية ،السرعة والشفافية واملساءلة في اإلدارة الحكومية

للبيئة  األساس ي الرافدباعتبارها والتركيز على النظام التعليمي والتدريب املنهي والتقني  ،الصناعية وتطويرها

                                                           
3 World Economic Forum .The Global Competitiveness reports: (2008-2009)-(2015-2016).Geneva, Switzerland. 

 .2014, املجلد التاسع . اذار  35(. تطبيق السياسات االقليمية للذكاء االقتصادي في الجزائر واقع وآفاق ,العدد 2014انظر: وسام داي )  4



  

13 

ودعم ، الخدمات اللوجستيةاالستثمار في و  ،واملتقدمة منها التقليدية ،التحتية ىتثمار في البنواالس ،اإلنتاجية

والتنويع  ،وترسيخ التوافق املجتمعي حول السياسات ،الشركات بالتكنولوجيا املحلية وتوجيهها نحو التصدير

 ية على املواطنين ورفاههم.ثم التأكد من انعكاس نجاح التنافس الوطني، القطاعي والجغرافي في االقتصاد

تشخص  ،يمكن دراسة العديد من أدوات قياس واقع التنافسية بوسائل أخرى غير تقليدية ،وفي هذا السياق

منهجية ميزان  هو الحال فيكما  ،واقع جاذبية االقتصاد من حيث عالقاته املتشابكة مع العالم الخارجي

 Purchasing Powerملتصلة بنظرية تعادل القوة الشرائية )املدفوعات واملنهجيات االقتصادية التقليدية ا

Parity). 

 من هذه املرتكزات العامة
 
نستعرض في الجزء التالي أدوات قياس التنافسية التي تعتمدها ، وانطالقا

وموقع األردن في هذه التقارير  ،املؤسسات الدولية واالقليمية الرئيسية في تقاريرها الدورية حول التنافسية

ا ل االقتصاد األردنيومسار تطور تنافسية  ،ين دول العالمب  تلك التقارير.وفق 
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  املؤسسات عن الصادرة التنافسية تقارير. 2

 واالقليمية الدولية
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في مجموعة من التقارير التي تصدرها املؤسسات والهيئات الدولية واالقليمية  التقريريبحث هذا الجزء من 

 في مجال   حول التنافسية.
 
تنافسية الدول لقارنة امل اتدراسالفقد أضحت هذه التقارير مرتكزا رئيسيا

موقع  ن، ونبياألسس واملنهجيات التي تعتمدها تلك التقارير في قياس التنافسية هناستعرض نسو  . املختلفة

ا إلى االقتصاد األردنيومسار تنافسية  دول العالم،األردن التنافس ي بين   تلك التقارير. استناد 

 (WEF) العالمي االقتصادي املنتدى عن الصادر التنافسية تقرير  1.2

 

 بعنوان "تقرير التنافسية تقرير  (World Economic Forum)املنتدى االقتصادي العالمي  ُر ِد ص  يُ 
 
ا سنويا

 ر  عَ ويُ .   (The Global Competitiveness Report)العالمي" 
ُ
 ةمجموع" بأنها ةالتنافسية العاملي التقرير ف

الذي بدوره يحدد مستوى الرفاه  ،املؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى اإلنتاجية في الدولة

 يمكنكما يحدد مستوى اإلنتاجية معدالت العائد على االستثمارات التي ، الذي يمكن أن يحققه االقتصاد

 و استقطابها 
ُ
فاالقتصاد األكثر تنافسية هو ذلك  ،وبعبارة أخرى  ". عتبر املحفز االساس ي للنمو االقتصاديت

 االقتصاد الذي يرجح أن ينمو بوتيرة أسرع مع مرور الوقت.

 

 

 العالمي االقتصادي املنتدى تقرير يعتمدها التي العاملية التنافسية قياس مؤشرات(: 1) رقم الشكل
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 :على النحو التاليهذا املؤشر األساسية لركائز الو يمكن تلخيص 

تتألف عناصر البيئة املؤسسية من اإلطار التشريعي واالداري الذي تتفاعل في ظله   املؤسسات: (1

تؤثر نوعية املؤسسات على القدرة املؤسسات العامة واألفراد والشركات لتوليد الثروة، حيث 

 :يقسم التقرير املؤسسات إلى نوعين هماو  وطرق تنظيم االنتاج.  ،والقرارات االستثمارية ،التنافسية

ملؤسسات القطاع  (%75) مقدارها نسبي    اوزن  ويخصص  ،واملؤسسات الخاصة ،املؤسسات العامة

 5ملؤسسات القطاع الخاص. (%25) العام و

تيهىء البنية التحتية املتكاملة واملتطورة االرضية املناسبة لألداء االقتصادي   ية:البنية التحت (2

وتيسير تدفق املعلومات  ،وخفض كلف االنتاج ،هم في ربط األسوق ودمجهااوتس، الفعال

  . والتسهيالت اللوجستية لإلنتاج

ايعتبر استقرار بيئة االقتصاد الكلي   بيئة االقتصاد الكلي: (3  لقطاع األعمال وأساس مهم 
 
 ولدعميا

أن ينمو بطريقة  ولالقتصادإذ ال يمكن للشركات أن تعمل بكفاءة  ؛القدرة التنافسية للدولة

 مستدامة إال في ظل بيئة اقتصادية كلية مستقرة. 

عد املوارد البشرية من أهم روافع دعم القدرة التنافسية، فاالستثمار  (4
ُ
الصحة والتعليم األساس ي:  ت

ال البشري من العناصر األساسية في تعزيز تنافسية الدولة، كما أن الرعاية الصحية، في رأس امل

 ونوعية التعليم لها األثر األكبر في تعزيز االنتاجية.

التي تساهم في  املهمةتعتبر جودة التعليم العالي والتدريب من القضايا   التعليم العالي والتدريب: (5

خاصة وأن العوملة قد فرضت وتيرة سريعة ألداء املهام االنتاجية املعقدة  ،إثراء القيمة املضافة

والتكيف مع سرعة التغيير والتطور التي تستدعي نوعية متميزة من التعليم والتدريب املستمر 

 . لتطوير املهارات

ن السلع تتميز الدول ذات األسواق الكفؤة بأنها مهيئة إلنتاج املزيج املالئم م  كفاءة سوق السلع: (6

 
 
 ودوليا

 
ويمكن القول بأن حرية  ،والخدمات اعتمادا على ظروف العرض والطلب السائدة محليا

ضمن الحد  ،وزيادة إنتاجية قطاع األعمال ،املنافسة هي العامل الحاسم في ترسيخ فعالية األسواق

 األدنى من  التدخل الحكومي.

اورا د ومرونته تلعب كفاءة سوق العمل  كفاءة سوق العمل: (7 في التوزيع األمثل لأليدي العاملة  مهم 

 . وفي خلق الحوافز التي تدفع العمال لبذل مزيد من االنتاج ،على مختلف القطاعات االقتصادية

يساهم القطاع املالي الفعال في التخصيص األمثل للموارد املتاحة من املدخرات   تطور السوق املالي: (8

 .املتطورة في توفير رؤوس األموال الستثمارات القطاع الخاصوتساعد األسواق املالية  الوطنية. 

                                                           

 
5
  (.1)ع عليها في امللحق رقم هناك العديد من املؤشرات الفرعية التي تندرج تحت املؤشرات الرئيسية، ويمكن االطال   
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صر ضرورة ال غنى عنها في عالم ااملع العالمأضحت التكنولوجيا لغة   الجاهزية التكنولوجية: (9

 ، بما في ذلك تبني التكنولوجيا، واستيعابها، واالستثمار فيها. االعمال

 مع اإلنتاجي  حجم السوق: (10
 
ة إنتاجي امكاناتإذ تتيح األسواق الكبيرة  ؛ةيتناسب حجم السوق طرديا

وتساهم العوملة في هذا املجال بإتاحة الوصول  وتسمح باستغالل وفورات الحجم الكبير. ، أكبر

 بسهولة إلى األسواق الكبيرة مما يسارع بعجلة النمو االقتصادي. 

مما يؤدي  ،واستراتيجياتهاوتميز أعمالها  ،ويقصد بها ترابط مؤسسات األعمال  تطور بيئة األعمال: (11

 لى زيادة كفاءتها وتدعيم قدراتها التنافسية. إ

دون االبتكار ال يمكن تحقيق قيم  ؛ إذيتصل هذا املؤشر بتطور املعرفة التكنولوجية  االبتكار: (12

 مضافة أعلى. فتطوير بيئة خاضعه للنشاط االبتكاري واإلبداع يؤدي الى مستويات منافسة مرتفعة. 

ويتضمن ذلك االنفاق على البحث والتطوير، وجودة مؤسسات البحث العلمي، وحماية امللكية 

 الفكرية. 

 2015( الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي في أيلول 2016-2015يصنف تقرير التنافسية العاملية )

لتي حاز عليها في التقرير السابق وهي ذات املرتبة ا ،دولة اشتمل عليها التقرير 140بين  64ردن في املرتبة األ 

دولة حسب  148من بين  68وذلك بعد أن كان يشغل املرتبة  ،دولة 144( الذي كان يغطي  2014-2015)

حيث يعزو التقرير ذلك التحسن في تلك الفترة بشكل أساس ي الى انخفاض عجز  ؛( 2014-2013تقرير )

 االسواق املالية. املوازنة والتقدم الطفيف في مجالي التعليم وتطوير

دولة يعتبرها تندرج ضمن  31( األردن ضمن قائمة تشمل 2016-2015يدرج تقرير التنافسية العاملية )و 

 بعدة عوامل  االقتصادات التي تعتمد على الكفاءة. 
 
ويشير التقرير إلى أن تنافسية األردن قد تأثرت سلبا

يل الكافية، وضعف مالئمة القوى العاملة الحتياجات واقع االقتصاد الكلي، وعدم توفر مصادر التمو  :أهمها

السوق، وعدم استقرار السياسات العامة، وارتفاع معدالت الضرائب، وقصور كفاءة اإلداء الحكومي، 

 من التحديات االجتماعية التي التقرير يبرز و  وقصور البنية التحتية، وعدم كفاية القدرة على االبتكار. 
 
عددا

 ،وتبعات االزمة السورية ،ومستويات الفقر ،البطالةمثل املزيد من االهتمام  ئهايالإ تتطلب من الحكومة

االستفادة املثلى من موقع البالد الجغرافي القريب من الدول العمل على ما يتطلب  ،واالضطرابات االقليمية

 في االصالحات االقتصادية في ضوء امليزة النسبية  ،الخليجية واوروبا
 
املتمثلة في املستوى واملض ي قدما

 )املركز 
 
(، واالسواق املحلية النشطة )املركز  50التعليمي املقبول نسبيا

 
( 39عامليا

 
وكفاءة مؤسسات  ،عامليا

(.  36االعمال )املركز 
 
وينادي التقرير بضرورة التصدي لعدد من االختالالت والتحديات املتمثلة في  عامليا

( 130 ظروف بيئة االقتصاد الكلي )املركز
 
( 93وضعف كفاءة سوق العمل )املركز  ،عامليا

 
ما يستدعي  ،عامليا

 من االنفتاح وازالة العوائق التي تعيق تدفق االستثمار )املركز 
 
(. 83مزيدا

 
 عامليا
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استعراض تقارير املنتدى االقتصادي العالمي حول تنافسية األردن خالل األعوام الخمسة املاضية إلى  يشير

 .
 
يبدو  ولكن العديد من مكامن القوة والضعف التي سنتعرض لها بالبحث والتحليل في هذه الدراسة الحقا

ا، فرعية املتعلقة باألردن خالل عند التصنيفات واملؤشرات ال التوقف ،ونحن نستعرض هذه التقارير مناسب 

 مجموع( من 71تقدم بموجب تصنيف التقرير من املرتبة ) قد ( أن األردن1)رقم الجدول  ؛ إذ يبينتلك الفترة

خالل هذه و (، 2016-2015( دولة في تقرير )140( من )64( إلى املرتبة )2012-2011( دولة في تقرير )142)

 مؤشرات فرعية و 
 
فقد تقدم األردن خالل السنوات  تقدمت أخرى بتذبذب واضح. الفترة تراجعت سنويا

 بشكل ملموس(، كما تقدم 67)املرتبة ( إلى 78الخمس املذكورة بمقياس مؤشر محفزات الكفاءة من املرتبة )

(، لكنه تراجع بشكل ملفت 40( إلى املرتبة )70بمقياس مؤشر محفزات االبتكار وعوامل التطوير من املرتبة )

وبتحليل عناصر  ( خالل تلك الفترة. 75) املرتبة ( إلى61ؤشرات املتطلبات األساسية من املرتبة )بمقياس م

في مجال مؤشر  يتبين ،املؤشرات الفرعية التي تتضمنها هذه املؤشرات الرئيسية خالل الفترة املذكورة

حجم و ءة سوق العمل، كفاو كفاءة سوق السلع، و محفزات الكفاءة بأن مؤشرات التعليم العالي والتدريب، 

، في حين شهد مؤشر تطور السوق املالية حققتالسوق قد 
 
 واضحا

 
الجاهزية التكنولوجية مؤشر و  ،تقدما

 .
 
 نسبيا

 
والصحة والتعليم  ،أما في مجال مؤشر املتطلبات األساسية، فقد تقدمت مؤشرات املؤسسات تراجعا

في مجال مؤشر محفزات و . وبيئة االقتصاد الكلي ،مؤشرات البنية التحتية بشكل الفت وتراجعت ،األساس ي

االبتكار وعوامل التطور، تقدمت مرتبة األردن التنافسية خالل السنوات الخمس االخيرة بشكل كبير يجدر 

اتحليله باستفاضة كما  ( التطورات التي شهدتها 1الجدول رقم )يلخص و  في هذه الدراسة.  سيأتي الحق 

 ضها أعاله على مدى السنوات الخمس املاضية. املؤشرات التي تم استعرا
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 ( 1الجدول رقم ) 

 ( 2016-2015) - (2012-2011مؤشرات األردن في تقارير التنافسية العاملية: )

 تقرير التنافسية العاملية

(2011-2012 )

 142املرتبة من 

 دولة

(2012-2013 )

 144املرتبة من 

 دولة

(2013-2014 )

 148من املرتبة 

 دولة

(2014-2015 )

 144املرتبة من 

 دولة

(2015-2016 )

 140املرتبة من 

 دولة

 64 64 68 64 71 مؤشر التنافسية العاملية 

 75 73 76 66 61 املتطلبات األساسية 

 36 37 38 42 45 املؤسسات

 70 71 54 60 59 البنية التحتية

 130 131 138 112 97 البيئة االقتصادية الكلية 

 54 47 65 56 72 الصحة والتعليم االساس ي

 67 70 70 70 78 محفزات الفعالية 

 50 48 56 55 59 التعليم العالي والتدريب

 39 40 39 44 54 كفاءة سوق السلع 

 93 94 101 101 107 كفاءة سوق العمل 

 71 66 79 65 65 تطور السوق املالي 

 76 73 70 69 59 االستعداد التقني 

 76 88 87 84 88 حجم السوق 

محفزات االبتكار وعوامل 

 التطور 
70 52 51 42 40 

 40 32 47 55 68 تطور بيئة االعمال

 40 41 53 57 77 االبتكار

 .World Economic Forum, The Global Competitiveness Reports  (2016-2015)-(2012-2011), Geneva , Switzerlandاملصدر: 

تطور ترتيب تصنيف األردن في مؤشرات تقارير التنافسية الدولية الصادرة عن وللمزيد من املعلومات حول 

تفاصيل وجزئيات كل مؤشر  ، يمكن االطالع علىاملنتدى االقتصادي العالمي خالل السنوات الخمس املاضية

تي تشير  إلى عدد من الدالالت على النحو في مالحق التقرير التفصيلية ال املنهجية التي يتبعها املنتدى وفقمنها 

 اآلتي:

تتباين اتجاهات تصنيف تقرير املنتدى االقتصادي العالمي لألردن   مؤشرات املتطلبات األساسية: (1

ففي مجال املؤشر املتعلق باملؤسسات نجد أن لألردن ميزة  في نطاق هذه املجموعة من املؤشرات. 

 ،قصور فاعلية مجالس ادارة الشركات على الرغم من ،تنافسية مرتفعة من وجهة نظر مؤسسية

 وارتفاع كلفة مواجهة قطاع األعمال لإلرهاب والعنف والجريمة.  ،وضآلة قوة حماية املستثمرين
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 بين دول العالم بحسب تصنيف التقرير ملؤشري البنية 
 
 متوسطا

 
وفي املقابل، يحتل األردن موقعا

ففي مجال البنية التحتية تعتبر جودة البنية التحتية الشاملة   التحتية والصحة والتعليم االبتدائي.

أما بالنسبة ملؤشر الصحة والتعليم االبتدائي فهو  وتغطية اشتراكات الهواتف مرتفعة.  ،متوسطة

 من حيث مستوى االلتحاق بالتعليم االبتدائي الذي 
 
التقرير متوسط الجودة،  َيُعدهمتقدم عامليا

 من حيث معدالت انتشار األمراض
 
ال أن التقرير إ ومعدل العمر املتوقع للسكان.  ،ومتوسط عامليا

 بين دول العالم في مؤشر بيئة االقتصاد الكلي باستثناء مفارقة  األردنيصنف 
 
بمستوى متأخر جدا

دول العالم بمقياس نسبة  وحيدة في مؤشر التضخم السنوي الذي كان األردن بموجبه أفضل

وباستثناء ذلك يرى التقرير بأن نسبة عجز املوازنة إلى الناتج  التغير السنوي لهذا املتغير الكلي. 

نسبة الدين و  ،وكذلك نسبة اجمالي املدخرات الوطنية إلى الناتج املحلي االجمالي ،املحلي االجمالي

التقرير  وذلك على الرغم من أنائمة النسب الدولية، ق آخرتقع في  ،العام إلى الناتج املحلي االجمالي

 بهذا السوء. لألردنالتصنيف االئتماني ال يعتبر 

ولكنة يعتقد أن ذلك  ،ينظر التقرير بإيجابية إلى جودة نظام التعليم بشكل عام  مؤشرات الكفاءة: (2

االنترنت في  انتشارفي: قصور كما يشير إلى  ،ال ينسحب على جودة تعليم الرياضيات والعلوم

 ومدى توفر خدمات البحث والتدريب. ،جودة إداراتهاو  ،املدارس

 على وجه العموم، لكنه يؤشر إلى 
 
أما في مجال كفاءة سوق السلع، فيصنفها التقرير بأنها جيدة جدا

 ،والحواجز التجارية ،وصعوبة إجراءات البدء في االنشطة التجارية ،تدني كثافة املنافسة املحلية

وتأثير الضرائب على حوافز  ،ومحددات االستثمار االجنبي املباشر ،اع الرسوم الجمركيةوارتف

 من املعيقات التي تحد من كفاءة سوق السلع. 
 
 االستثمار، كونها جميعا

 وال سيما فيما يتصل 
 
وفيما يتصل بكفاءة سوق العمل، فإن التقرير ينظر إليها نظرة سلبية جدا

 ،وقلة االعتماد على اإلدارات املهنية ،وتأثير الضرائب على حوافز العمل ،بمرونة تحديد االجور 

 وضعف التعاون بين العمال وأصحاب العمل. ،سوق العملاملشاركة في وعزوف النساء عن 

 بين دول العالم 
 
رغم على الوفي ميدان تطور السوق املالي، فإن تصنيف التقرير لألردن يقع وسطا

 ،وكفاية التمويل املحلي ،وسهولة الحصول على القروض ،لرأس املال املغامرميزة توفر التمويل من 

ما يلفت لكن  وقدرة االقتصاد على تحمل تكاليف الخدمات املالية.  ،وتنظيم بورصة األوراق املالية

في ذيل قائمة دول العالم  يصنف األردنأن التقرير  النظر ويستدعي جدية في التعامل معه هو

 الحقوق القانونية. بمقياس مؤشر 

األردن كذلك في موقع وسطي بين مجموعة يقع ما في مجال الجاهزية واالستعداد التكنولوجي، فأ

وإلى درجة استيعاب الشركات  ،فر أحدث التقنياتاأن التقرير ينظر بإيجابية إلى تو  معدول العالم 

وفيما يتعلق بمؤشر  . لتكنولوجياونقل ا ،واالستثمار االجنبي املباشر في هذا امليدان ،للتكنولوجيا

 في منتصف قائمة دول العالم التي يشملها التقرير. 
 
 حجم السوق، يصنف األردن ايضا
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وتوفر  ،ميزة نسبية تنافسية جيدة في مجاالت القدرة على االبتكاربألردن ا يتمتع  مؤشرات االبتكار: (3

ومقتنيات الحكومة من منتجات  ،وانفاق الشركات على البحث والتطوير ،العلماء واملهندسين

 ،والتطبيقات التكنولوجية ،في مجاالت براءات االختراع يتأخرزال يالتكنولوجيا املتقدمة، ولكن ال 

والتعاون بين الجامعات والصناعة في مضمار البحث  ،وتطوير جودة مؤسسات البحث العلمي

 والتطوير.

ال سيما على  ،يرة في مجال تطور األعمالوفي الوقت الذي يحظى االردن فيه بميزة تنافسية كب

 ،واتساع سالسل القيمة املضافة ،وحالة تطور عناقيد االنتاج ،مستوى اعداد املوردين املحليين

ال أن إوالرغبة في تفويض الصالحيات،  ،وتطور عملية االنتاج ،وآليات التحكم في التوزيع الدولي

لكن نظرة  . ومدى نطاق التسويق ،ن املحليينالتقرير يالحظ قصورا واضحا في نوعية املوردي

  .
 
 جيدة جدا

 
 التقرير إلى طبيعة امليزة التنافسية األردنية في مجال تطور األعمال تعتبر عموما

 :( Legatum Institute ) معهد عن الصادر االزدهار مؤشر تقرير   2.2

 

 التعليم، :ويعتمد ستة مرتكزات تشكل في مجموعها مفهوم االزدهار وهي ،دولة 142 هذا التقرير يغطي

 ثمانيةلى إويعتمد التقرير منهجية تستند   والقيم االجتماعية. ،ماناأل و الحرية، و الصحة، و الفرص املتاحة، و 

 هي:، مؤشرات لالزدهار

تشمل ت فرعية داء االقتصادي من خالل اربعة مؤشرامستوى األ  فيينظر التقرير و  ،االقتصاد (1

أساسيات االقتصاد الكلي، وموثوقية االقتصاد والتوقعات بشأنه، وأساسيات ومرتكزات النمو، 

 وفاعلية القطاع املالي.

ويقيس هذا املؤشر اداء الدول املختلفة من خالل مؤشرين فرعيين هما ، راس املال االجتماعي (2

 ئلية.الشبكات االجتماعية العا، و الترابط والتماسك االجتماعي

يقيس هذا املؤشر اداء وتطور االمم في مجال ضمان الحريات الشخصية ، و الحرية الشخصية (3

 والتشجيع على صالبة املجتمع.

املناخ اإلبداعي، واستدامة نشاطات االبتكار، تغيرات ميقيس هذا املؤشر و  ، الفرص واالبداع (4

 وتكافؤ الفرص وعدالتها.  

نزاهة ، و الحاكمية الفاعلة والرشيدة: هي ،ى ثالثة جوانبيعتمد مؤشر الحاكمية علو  ،الحاكمية (5

 االحتكام الى القانون .، و االنتخابات واملشاركة السياسية

 جودة التعليم، و مدى انتشار التعليم :، هييعتمد هذا املؤشر على ثالثة متغيرات رئيسيةو  ،التعليم (6

 ال البشري.املرأس ونوعيته، و 
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البنية التحتية ، و داء املتحقق في مخرجات الصحة االسياسيةيقيس هذا املؤشر األ ، و الصحة (7

 .العالج الوقائي، و للقطاع الصحي

 .االمان الشخص ي، و االمن الداخلي يقيس هذا املؤشر أداء الدول على صعيدين هما:، و األمن واألمان (8

دوليية فييي  142 مجمييوعميين  88إلييى أن األردن قييد احتييل املرتبيية  2015الصييادر عييام  Legatum يشييير تقرييير معهييدو 

يوضييحها الجيييدول مؤشيير االزدهييار العييالمي حيييث جيياءت التصيينيفات الفرعييية بحسييب املؤشييرات الثمانييية كمييا 

 (.2رقم )

 (2)جدول رقـــم   

 .2015-2011التصنيفات الفرعية بحسب املؤشرات الثمانية ملعهد ليجاتوم لألعوام 

 السنة
املؤشر 

 العام
 االقتصاد

الفرص 

 واالبداع
 الصحة التعليم الحاكمية

األمن 

 واألمان

الحرية 

 الشخصية

رأس املال 

 االجتماعي

2011 65 66 68 47 45 58 59 101 72 

2012 77 100 65 59 53 62 75 133 92 

2013 88 110 64 58 64 66 77 136 108 

2014 82 99 71 58 50 61 77 132 100 

2015 88 97 72 57 58 61 84 136 110 

 The Legatum Institute , Prosperity Index London United Kingdom, 2011-2015املصدر: 

The Legatum Institute ,United Kingdom 

 أن مجموعة دول الشرق االوسط وشمال افريقيا تقع تحت املتوسط العالمي بحسب تصنيف 
 
ويالحظ عموما

                                                                                                              مؤشر االزدهار الصادر عن هذا املعهد .

 حيث يشير متوسط األرقام للخمس سنوات 
 
 وصعودا

 
وعليه، نالحظ تذبذب املؤشر العام لألردن هبوطا

ير ، إال أنه من األهمية على التقر  إلى أن تصنيف االردن يعد من الدول املتوسطة بناء   2015-2011املنصرمة

تقدم االردن بمؤشرين رئيسيين هما)الحاكمية (و)التعليم( حيث يظهر متوسط السنوات  اإلشارة إلىبمكان 

أما على صعيد املؤشر الفرعي )الحرية   على التوالي. 52و  53الخمس املاضية تصنيف االردن في املرتبتين 

مما يشير  123سط األردن لألعوام الخمسة املاضية قد بلغ إلى أن متو  Legatumالشخصية( فقد أشار معهد 

ضح لنا مما سبق أهمية مضامين املؤشرات الفرعية تتوعليه  إلى وجود تأخر واضح على صعيد هذا املؤشر . 

  .التقريروتحليلها في سياق 
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 (IMD) الدولي اإلدارة معهد تقرير  3.2

 

 
 
 سنويا

 
 Worldبعنوان الكتاب السنوي للتنافسية العاملية ) يصدر معهد اإلدارة الدولي تقريرا

Competitiveness  Yearbook( يغطي )ويعرف التقرير التنافسية من وجهة نظر أكاديمية بأنها  ( دولة. 61

حقل من حقول املعرفة االقتصادية يتناول تحليل الحقائق والسياسات التي تشكل قدرة الدولة على خلق 

 من االزدهار ودعم استدامة البيئة ا
 
لتي تتيح للمؤسسات والشركات تحقيق قيم مضافة أعلى ومزيدا

ويلخص ذلك في تعريف مقتضب بأنها كيفية إدارة الدولة ملواردها وسعيها للتميز في االرتقاء برخاء  للشعوب. 

 شعبها. 

 أو غا
 
ية نهائية بحد ذاتها يرى التقرير أن التنافسية تتصل باإلنتاجية والكفاءة والربحية، وهي ليست هدفا

 وانما منظور يمكن من خالله السعي لرفع مستويات املعيشة في ظل تجارة حره وشروط إنتاج وتسويق عادلة. 

 ومن هذا املنطلق يحدد التقرير أربعة عوامل للقدرة التنافسية هي:

 تعكس واقع االقتصاد ا84يندرج تحت هذا البند )و االداء االقتصادي:  (1
 
 فرعيا

 
 لكلي وأداءه. ( مؤشرا

 تعكس مدى اتساق السياسات الحكومية مع 71كفاءة الحكومة: ويشمل هذا البند ) (2
 
 فرعيا

 
( مؤشرا

 القدرات التنافسية. 

 تعكس مدى تمكين الشركات من 71كفاءة االعمال: ويدرج التقرير في هذا املجال ) (3
 
 فرعيا

 
( مؤشرا

 األداء املرتكز على االبتكار وتحقيق الربحية.

 تعكس مدى مالئمة املوارد البشرية والتكنولوجية 116ية التحتية: وتشتمل على )البن (4
 
 فرعيا

 
( مؤشرا

 والعلمية املتاحة لقطاع العمل.

  . (IMDعناصر التنافسية بموجب الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن ) (3ويلخص الجدول رقم )

 (3جدول رقم )

 6(IMDللتنافسية )عناصر التنافسية في الكتاب السنوي 

 البنية التحتية كفاءة األعمال كفاءة الحكومة االقتصادياألداء 

 البنية التحتية األساسية اإلنتاجية والكفاءة املالية العامة االقتصاد املحلي

 البنية التحتية التكنولوجية سوق العمل السياسة املالية التجارة الدولية

 البنية التحتية العلمية التمويل اإلطار املؤسس ي االستثمار األجنبي

 الصحة والبيئة املمارسات اإلدارية التشريعات العمالة

 التعليم املواقف والقيم اإلطار املجتمعي األسعار

 

                                                           
6

  (2لالطالع على تفاصيل املؤشرات الفرعية لعناصر التنافسية ملعهد اإلدارة الدولي، انظر امللحق رقم )  
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مجموعة  بين 52ردن في املرتبة أل عن معهد اإلدارة الدولي ايصنف الكتاب السنوي للتنافسية العاملية الصادر 

( ان مرتبة االردن التنافسية 4دولة، ويالحظ من أستعراض الجدول رقم ) 61عددها التي يغطيها و الدول 

دولة، كما كانت عليه الحال خالل السنوات الخمس  61تصنف ضمن املراتب العشر االخيرة من مجموع 

.
 
 املاضية والتي تراجعت فيها مرتبة االردن تراجعا طفيفا

 (4جدول رقم )

 (2015-2011وي للتنافسية العاملية )مرتبة األردن في الكتاب السن

 2011 2012 2013 2014 2015 

 تقارير التنافسية العاملية
 59 مناملرتبة 

 دولة

 من املرتبة

 دولة 59

 من املرتبة

 دولة 60

 من املرتبة

 دولة 60

 من املرتبة

 دولة 61

 52 53 56 49 53 املرتبة التنافسية العامة 

 59 57 56 54 55 األداء االقتصادي

 57 56 56 58 55 االقتصاد املحلي 

 39 49 43 54 31 التجارة الدولية

 49 48 48 51 52 االستثمار األجنبي

 60 56 54 42 48 التشغيل 

 51 52 44 31 40 األسعار

 32 31 40 31 31 كفاءة الحكومة

 40 47 43 42 38 املالية العامة 

 18 14 15 15 15 السياسة املالية 

 35 33 44 41 37 اإلطار املؤسس ي 

 29 29 38 31 35 التشريعات التجارية 

 44 46 49 34 43 اإلطار املجتمعي

 47 47 52 51 52 كفاءة األعمال

 33 51 55 59 59 اإلنتاجية والكفاءة

 59 57 60 52 49 سوق العمل

 45 41 42 31 41 التمويل 

 44 45 53 43 52 املمارسات اإلدارية 

 39 37 42 24 39 املواقف والقيم

 50 50 52 47 52 البنية التحتية

 61 60 60 58 59 البنية التحتية األساسية

 51 50 53 43 49 البنية التحتية التكنولوجية

 48 48 53 50 49 البنية التحتية العلمية

 40 46 46 44 46 الصحة والبيئة

 46 45 44 41 46 التعليم

  .IMD, World Competitiveness Yearbook 2011-2015, IMD, Lausanne, Switzerlandاملصدر: 
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تتأثر سلبا بواقع االقتصاد  ،كما يعكسها الكتاب السنوي للتنافسية ،ردنن تنافسية األ أ ومن الواضح

 باألضافة الى ضعف البنية التحتية االساسية ،وسوق العمل ،واالسعار ،ومستويات التشغيل ،املحلي

  7والتكنولوجية.

 (UNDP) املتحدة لألمم االنمائي البرنامج عن الصادر العالمي البشرية التنمية تقرير  4.2

 

يتناول هذا التقرير مفهوما شموليا للتنمية البشرية يركز على الثروة البشرية أكثر من تركيزه على الثروة 

البرنامج االنمائي لألمم املتحدة ثالثة مستويات ويغطي مؤشر التنمية البشرية الذي يعتمده   االقتصادية.

 هي: ،اساسية للتنمية البشرية

 حياة أطول وصحة أفضل: ويستخدم هنا مؤشر العمر املتوقع عند الوالدة. (1

 املقدرة على تحصيل املعرفة: ويستخدم هنا مقياس عدد سنوات الدراسة الحالي واملتوقع. (2

يستخدم هنا مؤشر حصة الفرد من الدخل املحلي املقدرة على تحصيل مستوى معيش ي الئق: و  (3

 اإلجمالي.

 هي: ،يقدم التقرير أيضا اربعة أرقام قياسية ملفاهيم أكثر شمولية للتنمية البشرية ،لى ذلكإباإلضافة 

مؤشيير التنمييية البشييرية املعييدل بمقييياس درجيية عييدم املسيياواة، والييذي ينظيير ليييس فقييط الييى انجييازات  (1

عداليييييية توزيييييييع هييييييذه  يأخييييييذ باالعتبيييييياروإنمييييييا ايضييييييا  والتعليييييييم والييييييدخل،علييييييى مسييييييتوى الصييييييحة  الدوليييييية

 االنجازات على السكان.

فيقييدم رقمييا قياسيييا  ،مؤشيير الييرقم القياسيي ي للتنمييية البشييرية بمقييياس عييدم املسيياواة حسييب الجيينس (2

خر إلناث. 
َ
وهذا املؤشر يقيس عدم املساواة باستخدام ثالثة مؤشرات فرعية هي: الصيحة  للذكور وا

 نتاجية والتمكين واملشاركة في القوى العاملة.اإل 

الرقم القياس ي للتنمية البشرية بحسيب الجينس واليذي يبيرز االختالفيات بيين مؤشير التنميية البشيرية  (3

 لكل من الذكور واالناث.

ويقييييييس الصيييييعوبات التييييييي  ،يركيييييز علييييييى األبعييييياد االجتماعيييييية للفقيييييرو  ،اليييييرقم القياسييييي ي املتعيييييدد للفقييييير (4

 في مجاالت التعليم والصحة وتحسين مستويات املعيشة. ا األفرادهيواجه

، ردولة يغطيها التقري 188من بين  80األردن في املرتبة  2015يصنف تقرير التنمية البشرية الصادر عام 

سنوات، وعدد  10عاما، ومتوسط عدد سنوات الدراسة نحو  74حيث يبلغ معدل العمر املتوقع عند الوالدة 

عاما، فيما حصة الفرد من الدخل االجمالي بالدوالرات بمقياس تعادل القوة  13.5سنوات الدراسة املتوقعة 

                                                           

(.3ملزيد من التفاصيل حول املؤشرات الفرعية ونقاط القوة والضعف في تنافسية األرن وفقا لهذا التقرير، انظر امللحق رقم )   7  



 

28 

. 11,365تبلغ  2011لدوالرات عام  (PPPالشرائية )
 
تحسن مرتبة تصنيف  (5رقم )الجدول يوضح و  دوالرا

دولة( في عام  188)بين  80 املرتبة الى 2011دولة( في عام  187)بين  95 املرتبة األردن بموجب هذا التقرير من

2014 . 

 (5جدول رقم )

 .2015-2011لألردن لألعوام   UNDPتطور مؤشرات تقرير التنمية البشرية الصادر عن 

 السنة

مؤشر 

التنمية 

 ةالبشري

عدد 

 الدول 

معدل العمر 

املتوقع 

 )بالسنوات(

عدد سنوات 

الدراسة 

 املتوقعة

متوسط عدد 

سنوات 

 الدراسة

حصة الفرد من الدخل 

االجمالي بالدوالرات 

)بمقياس تعادل القوة 

 (2011الشرائية لعام 

2011 95 188 74.4 13.15 8.97 11.910 

2012 100 186 73.5 12.7 7.5 11.272 

2013 77 187 73.9 13.3 9.9 11.337 

2014 80 188 74 13.5 9.9 11.365 

 .2014 -2010لالعوام   UNDPملصدر : تقارير التنمية البشرية العاملية الصادرة عن البرنامج االنمائي للمم املتحدة ا

 معهد عن الصادر( Global Innovation Index)  العالمي االبتكار مؤشر تقرير  5.2

 وجامعة( WIPO) الفكرية للملكية العاملية واملنظمة( Insead) الدولي األعمال

 :  Cornell Universityكورنل
 

دولة ويعتمد على عدد كبير من مؤشرات االبتكار العالمي والتي تعتمدها مجموعة  143يغطي هذا التقرير 

(GII) منهجية مدخالت  على ، ويستند معدل الكفاءة هذافي احتساب معدل كفاءة االبتكار في كل دولة

، وتحت مؤشر ندرج تحت بند مؤشر مدخالت االبتكار خمسة مؤشرات فرعية،  ويومخرجات االبتكار

 مخرجات االبتكار مؤشرين فرعيين آخرين.

 في االبتكار منذ عام يدرج التقرير األردن ضمن قائمة الدول األ
 
 بأن   وحتى اآلن،  2011كثر تميزا

 
ثالث دول علما

دول غرب آسيا وشمال افريقيا تمكنت من تحقيق هذا التميز على مدى السنوات الخمس  مجموعة فقط من

)من  2011( في عام 41ومع ذلك فقد تراجع تصنيف األردن في مؤشر االبتكار العالمي من املرتبة ) املاضية. 

 ويعزى هذا (، 6دولة(، كما يتضح من الجدول رقم ) 141)من  2015( في عام 75دولة( إلى املرتبة ) 125

مؤشر تطور السوق، وعلى وجه التحديد مؤشري سهولة الحصول على االئتمان وحماية املستثمر إلى تراجع ال

 في عام  على الرغم من الفرعيين اللذين
 
 طفيفا

 
 لتعويض  ،2015انهما شهدا تحسنا

 
إال أن ذلك لم يكن كافيا

 حتية(.تراجع كافة املؤشرات األخرى )باستثناء مؤشر البنية الت
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 20158إلى عام  2011تطور تصنيف األردن في تقرير االبتكار العالمي من عام :(6جدول رقم )

 تصنيف األردن بموجب

 مؤشر مخرجات االبتكار

 تصنيف األردن بموجب

 مؤشر مدخالت االبتكار

 تصنيف األردن بموجب

 مؤشر االبتكار العالمي

 عدد الدول 

 التي يغطيها التقرير
 السنة

33 56 41 125 2011 

46 72 56 141 2012 

63 61 61 142 2013 

57 72 64 143 2014 

67 80 75 141 2015 

 .The Global Innovation Index 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Cornell University, INSEAD, WIPO, Geneva, Switzerlandاملصدر:   

 

 العالمي االقتصادي املنتدى عن الصادر والسفر السياحة تنافسية  تقرير   6.2

 

على إصدار تقرير فرعي  2007( منذ عام World Economic Forumدأب املنتدى االقتصادي العالمي )

 ذمن أوقد بد ،مستقل حول التنافسية العاملية لقطاع السياحة والسفر لخصوصية هذا القطاع الحيوي 

التقرير بأنه مصفوفة  هُ عرفلسياحة والسفر الذي يُ ذلك العام  باحتساب الرقم القياس ي لتنافسية قطاع ا

العوامل والسياسات التي تدعم نمو قطاع السياحة والسفر املستدام والتي بدورها تساهم في إثراء وتطوير 

ساب الرقم القياس ي لتنافسية قطاع السياحة والسفر على املؤشرات تحاتقوم منهجية و   تنافسية الدولة.

 التالية:الرئيسية األربعة 

مناخ األعمال، واألمن  ، ويشتمل على: املناخ العام الذي يمكن هذا القطاع من لعب دوره التنافس ي (1

 واألمان، والصحة الوقائية، واملوارد البشرية وسوق العمل.

أولوية قطاع السياحة  شروط تمكين قطاع السياحة والسفر من لعب دوره التنافس ي، وتشمل: (2

 استدامة البيئة.، و األسعار التنافسية، و االنفتاح العالمي، و توالسفر في سلم األولويا

البنية التحتية لقطاع النقل البري ، و البنية التحتية لقطاع النقل الجوي  البنية التحتية، وتشمل: (3

 .البنية التحتية للخدمات السياحية، و والبحري 

املوارد الثقافية وسياحة ، و الطبيعيةاملوارد  املوارد الطبيعية والثقافية، وتنقسم إلى جزئيين هما: (4

 األعمال.

                                                           
8
 .2015( لتفاصيل تصنيف األردن في مؤشر االبتكار العالمي لسنة 4امللحق رقم )انظر   
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 في مجال السياحة والسفر من مجموع  77األردن في املرتبة تنافسية السياحة يصنف تقرير و 
 
دولة  141عامليا

، ويحتل األردن املرتبة الثامنة ضمن مجموعة دول الشرق االوسط وشمال 2015شملها التقرير في عام 

واسرائيل التي تتفوق وُعمان دولة بعد اإلمارات وقطر والبحرين واملغرب والسعودية  16افريقيا البالغ عددها 

عليه في مؤشرات سياحة األعمال وجاهزية تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات والبنية التحتية واملوارد رغم 

 في مجال األمن واألمان وكذلك فيما يتصل باألولوية املعطاة لقطاع ال
 
سياحة والسفر على تقدمه عنها نسبيا

 فيما يتعلق بمؤشر االنفتاح العالمي.
 
 سلم األولويات العامة، وأيضا

تصنيف األردن التنافس ي في مجال السياحة والسفر بموجب تقارير املنتدى  وقد تراجع، وبشكل ملحوظ،

وتراجع  2011م في عا 64ذ كان األردن يحتل املرتبة إ ؛االقتصادي العالمي على مدى األعوام الخمسة املاضية

 
 
  . (7الجدول رقم ) أنظر، 2015في عام  77املرتبة  إلى أن وصل إلىتصنيفه السياحي تدريجيا

 ( 7جدول رقم )

 تصنيف االردن التنافس ي في مجال السياحة والسفر

 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

 77 62 60 64 64 مرتبة االردن

 2015-2011والسفر الصادرة عن املنتدى االقتصادي العالمي تقارير تنافسية السياحة  املصدر:

Travel  Tourism  and Competitiveness, World Economic Forum Geneva, Switzerland. 

 

 املنتدى عن الصادر Global Enabling Trade Report العالمي التجارة تمكين تقرير   7.2

 .World Economic Forum العالمي االقتصادي

 

 منذ عام 
 
 )و   . 2008بدأ املنتدى االقتصادي العالمي بإصدار هذا التقرير سنويا

 
( 138يغطي التقرير حاليا

ومدى سهولة التدفق الحر  ،ويقيس مدى تقدم االقتصادات والسياسات واملؤسسات والخدمات ،دولة

العوامل والسياسات وهو يصنف الدول بمقياس مؤشر تمكين التجارة الذي يقيس  للسلع عبر الحدود. 

 :والخدمات التي تيسر تدفق السلع عبر الحدود، والذي يعتمد على أربعة مؤشرات فرعية هي

 ولوج السوق.  (1

 إدارة الحدود. (2

 البنية التحتية للمواصالت واالتصاالت. (3

 مناخ االعمال. (4
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 فرعًيا56ينضوي تحت كل منها )وتنقسم هذه املؤشرات األربعة إلى سبعة ركائز 
ً
تم تصنيف .  وقد 9( مؤشرا

وهيييييييو ذات  ،( دولييييييية138( مييييييين مجميييييييوع )40فيييييييي املرتبييييييية ) 2014األردن فيييييييي تقريييييييير تمكيييييييين التجيييييييارة العيييييييالمي لعيييييييام 

اليذي تيم تصينيف  2010التصنيف الذي حصيل علييه خيالل االعيوام الخمسية املاضيية بتراجيع طفييف عين عيام

   10(.39األردن فيه باملرتبة )

 الدولي البنك عن الصادر األعمال أنشطة ممارسة تقرير   8.2

 

 عن مجموعة البنك الدولي 
 
نظمة ويتناول مقارنة األ  World Bank Groupيصدر هذا التقرير سنويا

تعتمد منهجية التقرير على و  دولة. 189والتعليمات التي تحكم مجال عمل الشركات واملؤسسات املحلية في 

على و ( مراحل تؤثر في دورة حياة العمل التجاري منذ بدء املشروع وحتى تصفية النشاط التجاري، 10قياس )

الحصول على ؛ تسجيل امللكية؛ ايصال الكهرباء؛ استخراج تصاريح البناء الترتيب اآلتي: بدء املشروع؛

 تصفية النشاط.؛ و انفاذ العقود؛ املتاجرة داخل الحدود؛ ئبدفع الضرا؛ حماية صغار املستثمرين؛ االئتمان

( من 107( دولة بعد أن كان يحتل املرتبة )189( بين )113األردن في املرتبة ) 2016عام تقرير اليصنف و 

 .201511( دولة في تقرير عام 189) مجموع

لقد اختلفت منهجية احتساب العديد من املؤشرات منذ بدء البنك الدولي اصدار هذه السلسلة من التقارير 

 لكثرة عدد املؤشرات الفرعية التي تندرج تحت كل بند من بنود املؤشرات العشرة  . 2004في عام 
 
ونظرا

 2015و  2016يران الصادران في عامي الرئيسية، فإنه من املفيد مقارنة التطورات التي أوردها التقريران االخ

 بشكل طفيف خالل السنوات الخمس املاضية لكنه بقي عند ذات 
 
 بأن تصنيف األردن كان متذبذبا

 
. علما

 .
 
 املستوى تقريبا

( 88، إلى املرتبة )2015( في عام 83نجد أن األردن قد تراجع من املرتبة ) 2015و 2016بمقارنة مؤشرات عامي 

 الرتفاع عناصر تكلفة البدء باملشاريع، أما على صعيد  2016في عام 
 
بمقياس مؤشر البدء في املشروع نظرا

 103استخراج تصاريح البناء، فقد حافظ األردن على املرتبة )
 
( في كال العامين املذكورين، فيما تراجع قليال

ر ايصال الكهرباء، كما تراجع من منظور مؤش 2016( في عام 56، إلى املرتبة )2015( في عام 55من املرتبة )

في مؤشر اجراءات تسجيل امللكية. وقد حافظ  2016( في عام 98، إلى املرتبة )2015( في عام 96من املرتبة )

( في كال العامين املذكورين بمقياس الحصول على االئتمان، وهو أمر الفت لالنتباه أن 185األردن على املرتبة )

 ال تزيد عن )تكون نسبة التغطية االئتماني
 
رغم وجود جهاز  2016%( في عام 2.4ة للبالغين متواضعة جدا

مصرفي متطور. أما على صعيد مؤشر حماية صغار املستثمرين فقد صنف تقرير البنك الدولي األردن في 

                                                           
9
 Global Enabling Trade Report 2014, World Economic Forum, Geneva, Switzerland. 

(.5للمزيد من التفاصيل حول تقرير تمكين التجارة العالمي فيما يخص األردن، راجع امللحق رقم )   10  
       Doing Business 2016, World Bank Group Washington D.C , U.S.A انظر تقرير:  11
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ائب مؤشر دفع الضر  كما تراجع ( في العام الذي سبق. 162بعد أن كان  في املرتبة ) 2016( في عام 163املرتبة )

، 2015( عام 46بعد أن كان في املرتبة ) 2016( عام 52الذي صنف التقرير األردن بموجبه في املرتبة )

%( في عام 29أن معدل اجمالي الضرائب كنسبة من االرباح ارتفع من )بهذا الخصوص ب التقرير  ويضيف

 على ذات املستوى التصنيفي وقد حافظ مؤشر املتاجرة عبر الحدود  . 2016%( في عام 29.5إلى ) 2015
 
تقريبا

( في عام 122اذ العقود فقد تراجع من املرتبة )ف(، أما مؤشر ان150بين العامين املذكورين ليحتل املرتبة )

حافظ مؤشر اجراءات تصفية النشاط على ذات املرتبة بين عامي  وقد . 2016( في عام 126إلى املرتبة ) 2015

 (. 146ردن بموجبه في املرتبة )تصنيف األ  جاء، إذ 2016و 2015

 االقتصادي املنتدى بين بالشراكة يصدر الذي العالمي املعلومات تكنولوجيا تقرير   9.2

 (:Cornell University) كورنيل وجامعة( INSEAD) انسياد ومعهد العالمي

 

( دولة 148لرصد وتصنيف مدى تقدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستدامتها في ) 12صدر هذا التقرير

 موزعة 53بمقياس الرقم القياس ي لجاهزية شبكات االتصال الذي تعتمد منهجية احتسابه على )
 
( مؤشرا

 على ركائز أساسية هي:

 املناخ السياس ي والتنظيمي. (1

 مناخ االعمال واالبتكار. (2

 البنية التحتية. (3

 مدى التحمل. (4

 املهارات. (5

 االستخدام الفردي. (6

 استخدامات قطاع االعمال. (7

 االستخدام الحكومي. (8

 املؤثرات االقتصادية. (9

 املؤثرات االجتماعية. (10

                                                           
 ,The Global Information Technology Report 2015, World Economic Forum, INSEAD, Cornell University انظر: 12

Geneva, Switzerland 
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تصنيف األردن بموجب الرقم القياس ي لجاهزية شبكات  تفاصيل ضمن مالحق الدراسة( 6رقم ) ويبين امللحق

 املذكورةاألساسية بحسب الركائز العشر ( دولة 143بين )( 52)املرتبة احتل األردن  2015االتصال لعام 

   13.واملؤشرات املتفرعة عنها أعاله

وبناء  على ما تقدم، فإن تصنيف األردن يقع في الثلث األول من الدول التي يشملها التقرير، وبتباين شاسع بين 

زية شبكات االتصال بحسب تقرير املؤشرات الفرعية املستخدمة في منهجية احتساب الرقم القياس ي لجاه

( من أصل 47، والذي تراجع تصنيف األردن بموجبه بعد أن كان )2015تكنولوجيا املعلومات العالمي لعام 

، كما يشير الجدول 2011( دولة في عام 138( من أصل )52، وبعدما كان في املرتبة )2014( دولة في عام 144)

 ( التالي:8رقم )

 (8جدول رقم )

 تصنيف األردن في تقرير تكنولوجيا املعلومات الدولي 

 2015عام  2014عام  2013عام  2012عام  2011عام  تقرير تكنولوجيا املعلومات الدولي

 52 47 47 47 52 األردن ترتيب تصنيف

 ,The Global Information Technology Report 2011-2015, World Economic Forum, INSEAD, Cornell University, Genevaاملصدر: 

Switzerland. 

 :الكويت في للتخطيط العربي املعهد عن الصادر العربية التنافسية تقرير  10.2

 

 كل ثالث سنوات يقيس مؤشر التنافسية العربية 
 
 دوريا

 
يصدر املعهد العربي للتخطيط في الكويت تقريرا

 .14لغايات املقارنة(( دولة )هناك دول غير عربية مدرجة 30يغطي )

 يلخص التقرير ابرز مقومات السياسات التنافسية الهادفة إلى تدعيم القدرة التنافسية الوطنية فيما يلي:

 أداء اقتصادي كلي قوي. (1

 عمال جذابة.أبيئة  (2

 حاكمية فعالة وشفافة. (3

 ساسية مساندة ومتطورة.أتحتية  ىبن (4

 تدخل حكومي عقالني. (5

 تحفيز وجذب االستثمار. (6

 انتاجية ونوعية أعلى وتكلفة أقل. (7
                                                           

(.6لالطالع على تفاصيل تصنيف األردن في املؤشرات الفرعية، راجع امللحق رقم )  13  

.، املعهد العربي للتخطيط، الكويت2012انظر تقرير التنافسية العربية   14
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 أسواق متخصصة وأكثر ديناميكية. (8

 تكاليف ضئيلة ملمارسة االنشطة والقيام باألعمال. (9

 دعم االبتكار وتوطين التقانة. (10

 النهوض برأس املال البشري. (11

 تجسير الهوة الرقمية.  (12

وإلجمالي الدول العربية، مما يسهل عملية  ،يقيس مؤشر التنافسية العربية كل هذه االبعاد، لكل دولةو 

يعتمد تقرير املعهد و   تقييم األداء والقصور في كل محور من محاور سياسات تدعيم القدرة التنافسية. 

ساسية لحساب مؤشر العربي للتخطيط منهجية املتوسطات الحسابية ملكونات العوامل الفرعية واأل 

 .اري واللذين يندرج تحت كل منها عدد من العناصر الفرعيةالتنافسية الكامن ومؤشر التنافسية الج

أحدث تقرير منشور حول التنافسية العربية إلى  ويعود ويصدر تقرير املعهد العربي كل ثالث سنوات مرة،

 .2015تقرير املعهد للسنوات الثالث املنقضية في عام  2016يفترض أن يصدر في ربيع عام و  . 2012عام 

( بين الدول الثالثين التي اشتمل 18تم تصنيف األردن في املرتبة ) 2012وبناء  على التقرير املنشور في عام 

( دولة، 30( في مؤشر التنافسية الجارية بين )18وقد كان ترتيبه ) عليها التقرير في مؤشر التنافسية العربية. 

 حصل على الترتيب )
 
 ( دولة في العام املذكور. 30والجاذبية من أصل ) ( بمقياس مؤشر بيئة االعمال22وأيضا

ما عكسته مؤشرات بيئة هو بهذه املرتبة  التي أدت إلى تصنيف األردنوقد كانت أهم عناصر الضعف 

ما انعكس بدوره على تصنيف األردن  ،والتدخل الحكومي ،والبنية التحتية ،وتكلفة القيام باألعمال ،االعمال

 مؤشر التنافسية الجاري رغم األداء االقتصادي العام والحاكمية وفعالية املؤسسات.في املرتبة العشرين في 

يتضح ان  2009بمثيلتها املنتهية في عام  2012وبمقارنة نتائج تصنيف االردن للسنوات الثالث املنتهية في عام 

تعود األسباب األساسية لهذا و  ،خالل فترتي املقارنة (18)لى املرتبة إ (11)تصنيف االردن قد تراجع من املرتبة 

لى الوضع الراهن الحالي واألزمات التي تعصف باالقليم، باإلضافة إلى السياسات االقتصادية إالتراجع 

والبنية التحتية  ،في مؤشرات األداء االقتصادي وخاصةاألردن تصنيف املحلية، األمر الذي أدى إلى تراجع 

ومؤشر ديناميكية األسواق  ،وجاذبية االستثمار البشري،ل ورأس املا ،ومؤشر تدخل الحكومة ،التقنية

باإلضافة إلى  ،وفعالية املؤسسات ،والحاكمية ،وتكلفة اإلعمال ،والتكلفة اإلنتاجية ،واملنتجات والتخصص

 .مؤشر الطاقة االبتكارية وتوطين التقنية
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 (Credit Rating Agencies) الرئيسية االئتماني التصنيف مؤسسات تقارير  11.2

 

هنالك العشرات من مؤسسات التصنيف االئتماني التي تعمل على تصنيف املؤسسات والشركات والدول 

ويسترشد العديد من املستثمرين والبنوك  بطرق مختلفة وباستخدام معايير ومنهجيات ووسائل مختلفة. 

ومؤسسات التمويل واملؤسسات والشركات املالية في اتخاذ قراراتهم وتوجهاتهم االستثمارية والتمويلية 

حد املؤشرات الهامة في املفاضلة وتحديد أبالتقارير التي تصدرها مؤسسات التصنيف االئتماني باعتبارها 

 كات.تنافسية الدول واملؤسسات والشر 

تعمل مؤسسات التصنيف االئتماني على تصنيف الدول واملؤسسات والشركات حسب قدرتها على سداد و 

هناك  دوات الدين واالقتراض، أو كفاءة خدمة مديونيتها. أقروضها، أو حسب الجدوى االئتمانية إلصدارات 

 ثالث من مؤسسات التصنيف االئتماني، وهي في الواقع أبرزها، 
 
 لألردنتدرج تصنيفا

 
 عاما

 
  :وهي ،ائتمانيا

 :
ً
 15Standard & Poorsمؤسسة ستاندرد اند بورزأوال

على إصدار تصنيف ائتماني للشركات العامة والخاصة  1941وهي مؤسسة تصنيف ائتماني تعمل منذ عام 

 من املدنية واملقترضين اآلخرين من حكومات ومؤسسات عامة. 
 
  AAA وتستخدم املؤسسة في تصنيفها مقياسا

أربعة عشرات املؤشرات الفرعية التي تندرج تحت تعتمد املؤسسة في تصنيفها منهجية ترتكز على و   .Dإلى 

 هي: ،مؤشرات أساسية

 نفوذ املساهمين. (1

 حقوق املساهمين. (2

 الشفافية، التدقيق، وإدارة مخاطر الشركة. (3

 دور مجالس اإلدارة، االستراتيجيات، والحوافز. (4

 بدرجة  2015صنفت املؤسسة األردن في أحدث تقاريرها في عام وقد 
 
 ائتمانيا

 
، وهو بمفهومها يعني BBتصنيفا

 ومنظور سالب.
 
 درجة مخاطرة مستقرة نسبيا

 :
ً
 .16Moody’s Corporationمؤسسة موديزثانيا

واليييدول  علييى التصيينيف االئتميياني للشييركات واملؤسسييات 1909وهييي مؤسسيية تصيينيف ائتميياني تعمييل منييذ عييام 

 مين تسيع درجيات: )
 
 متيدرجا

 
 ، وال تعتميد(AAA, AA, A, BAA, BA, B, CAA, CA, Cوتسيتخدم فيي تصينيفها مقياسيا

                                                           
15Standard & Poor’s Financial Services, New York, U.S.A. 
16Moody’s Corporation, Boston, Massachusetts. U.S.A. 
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اسيلوب التحلييل العلميي النيوعي لكيل حالية  تنيتهجنميا إو  ،املؤسسة في منهجية تصنيفها على مؤشرات ثابتة بعينهيا

 في تحديد درجة املخاطر االئتمانية.فردية على حدة، وبالتركيز على العوامل طويلة األجل ال
 
 تي تلعب دورا

 بدرجيية  2015صييدرته عييام أصيينفت املؤسسيية األردن فييي أحييدث تقرييير وقييد 
 
وبمنظييور سييالب. وهييي  BA2ائتمانيييا

 ندرد اند بورز. بذلك تتفق إلى حد كبير مع تصنيف ستا

ا: 
ً
 17Dagongمؤسسة داجونجثالث

تعتمييييد تصييينيفين ائتمييييانيين لليييدول احييييدهما و ، 1994وهيييي مؤسسييية تصيييينيف ائتمييياني صييييينية تأسسيييت فييييي عيييام 

 .Dحتى  A1، واألخر قصير األجل يتدرج من Cحتى  AAAطويل األجل يتدرج من 

تلخص منهجيتها بيأنها توإنما  ،ال تحدد املؤسسة منهجية رئيسية معتمدة بعينها في عمليات التصنيف االئتماني

تصينف و   ترتكز على نظام مفتوح يتكون من أدوات تحليل كمي/ نوعي وبحث علمي معمق لكل حالية عليى حيدة.

 وبمنظور مستقر. Bتحت تصنيف   2015داجونج األردن في احدث تقاريرها الصادرة عام 

 فيييي درجييية
 
تصييينيف  يالحيييظ مييين تتبيييع تقيييارير مؤسسيييات التصييينيف االئتمييياني اليييثالث امليييذكورة بأنهيييا تتفيييق تقريبيييا

 بأنه سالب، وأن تصنيف األردن االئتماني كان متراجعا 
 
األردن االئتماني، وأنها تنظر إلى املنظور املستقبلي غالبا

 باضطراد خالل السنوات القليلة املاضية.

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
17Dagong Global Credit Ratings, Beijing, China. 
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الصعوبة بمكان قياس الكفاءة االنتاجية على املستوى الكلي نظرا لتداخل وتشابك عناصر االنتاج من من 

عمل ورأس مال وابتكار وغيرها، ولصعوبة قياس الكثير من العوامل بطريقة قياسية دقيقة تحدد مساهمة 

ر من نماذج القياس االدب االقتصادي بالكثي .  ويزخركل عنصر من عناصر االنتاج في انتاج املخرجات

وانتهاء بالنماذج القياسية بالغة التعقيد  ،املبسطة االكمية التي تعتمد على مفهوم كفاءة دالة االنتاج بصورته

 .18التي تحاول عزل مساهمة كل عنصر من عناصر االنتاج وتحديد مدى كفاءته االنتاجية 

راسة، فإن تقارير التنافسية الدولية قد عومت انطالقا من التعريف الشامل للتنافسية الذي تتبناه هذة الدو 

اننا من رغم على ال فكرة قياس التنافسية، بحيث ان الباحث يجد ان كل ش يء تقريبا يؤثر في التنافسية،

 عند البحث في القدرة التنافسية
 
 هي: ،نتحدث هنا عن ثالثة جوانب إال اننا ،ننطلق من مفاهيم بسيطة جدا

 التكلفة والجودة واملالءمة مع الحاجات املحلية والعاملية. حيثمن  أنتاج أكبر وأكفأ نسبيا (1

والتحول نحو السلع عالية التصنيع والتقانة،وبالتالي ذات  ،بيع كمية اكبر من السلع املصنعة (2

 فع معدالت الدخل الفردي الذي يعتبر اهم روافع التنمية البشرية.ر مما ي املرتفعةضافة املقيمة ال

 ارات االجنبية املباشرة بما توفره الدولة من بيئة مناسبة.استقطاب االستثم (3

فنحن بالواقع نتحدث عن قياس االداء الحالي والكامن لألنشطة االقتصادية املرتبطة بالتنافس مع الدول  

 19االخرى في مجاالت االنشطة التصديرية ومنافسة الواردات واالستثمار االجنبي املباشر .

غير كامل ا الفرد من الناتج املحلي االجمالي من عيوب معروفة، فإنة يبقى مؤشر  ورغم ما يعتري مؤشر حصة

( تطور حصة الفرد من الناتج املحلي االجمالي للسنوات 9الجدول رقم )يبين للتعبير عن توليد الثروة. و 

 كما يبين نسبة االستثمارات الى الناتج املحلي االجمالي خالل تلك الفترة. الخمس املاضية،

 (9جدول رقم )

 حصة الفرد من الناتج املحلي االجمالي ونسبة االستثمارات الى الناتج املحلي االجمالي 

 السنة
حصة الفرد من الناتج املحلي االجمالي 

 الحقيقي )بالدينار(

نسبة االستثمارات الى الناتج املحلي 

 )%( الحقيقي االجمالي

2010 1633 4.9 

2011 1639 5.1 

2012 1646 4.8 

2013 1656 5.2 

2014 1670 5.3 

 .2014-2010املصدر : النشرات االحصائية للبنك املركزي االردني 

                                                           
. 1983راجع في ذلك: وجيه عبد الرسول العلي، االنتاجية مفهومها ،قياسها ،العوامل املؤثرة فيها، دار الطليعة للطباعة والنشر،  18  
السنة الثانية، كانون  224انظر: محمد عدنان وديع، سلسلة )جسر التنمية( الدورية الصادرة عن املجلس العربي للتخطيط، العدد  19

 .،الكويت2003األول 
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ن تنافسية اي دولة اليمكن أن تختزل الى مجرد عوامل مثل الناتج املحلي االجمالي واالنتاجية إوبالطبع ف

تواجه االبعاد السياسية والتكنولوجية  هذه القطاعاتن والقيمة املضافة للقطاعات االقتصادية أل 

 لها. لدول املنافسة لوالتعليمية 

توفر جداول املدخالت واملخرجات البيانات التي تقيس التداخالت في العالقة بين القطاعات االقتصادية التي 

 من التصنيف الدولي ،قطاعا رئيسيا (81) علىدائرة االحصاءات العامة لهذة الغاية  توزعها
 
التقليدي  بدال

وتشير هذة الجداول الى املساهمة القطاعية في القيمة املضافة  ،قطاعا رئيسيا (14)الذي يشتمل على 

  . 2010 تعود للعام .  وأحدث هذه الجداول بالنسبة لألردنللقطاعات املختلفة

خل والتشغيل جداول املدخالت واملخرجات أهمية أثر زيادة االستثمار باالقتصاد االردني على الد وتبين

مليون دينار ستؤدي في املتوسط الى زيادة الدخل بمقدار  100حيث ان زيادة االستثمار بمقدار  واالنتاج،

 دعمن لذا، فإ  مليون دينار. 138,3فرصة عمل جديدة، وزيادة االنتاج بقيمة  5394مليون دينار وخلق  36,2

مدروسة سياسات تعمل وفق ومؤسسات  ،اعليةأكثر فو  يكون من خالل توفير بيئة مالئمة قطاع األعمال

 الدولة قد وضعت الدعامات األساسية لبنيانها التنافس ي السليم. وعندها تكون ، وفعالة

 ،أسعار الصرف الحقيقية الفعالة :يمكن دراسة العديد من مؤشرات التنافسية مثل ،وفي هذا السياق

سلع املتاجر بها وغير املتاجر بها، وتكلفة وحدة وقيمة وحدة التصدير للسلع املصنعة، والسعر النسبي لل

لكن املساهمة الحقيقية لكل منها في تفسير تدفقات التجارة تبقى   العمل املميزة في الصناعة التحويلية. 

ف بشكل محدد على مستوى نجد أن مفهوم التنافسية املعر  س ،ولو توقفنا عند هذه النقطة . منقوصة

 ؛قد ال يتطابق بالضرورة مع مفهوم التنافسية على مستوى االقتصاد الوطني ،قطاعالصناعة أو املنشأة أو ال

 أن تتحقق تنافسية املنشأة عبر تقليص حجم املدخالتإ
 
، فاذا كان نمو االنتاجية  ،ذ يمكن مثال

 
العمالة مثال

 عن زيادة  عنصريتحقق من خالل تخفيض 
 
 من املنافع املتحققة على انتاجيتهالعمل عوضا

 
، فإن جانبا

مستوى املنشأة يمكن أن يقابلها على مستوى االقتصاد الوطني نقص في الدخل والرفاة العام ناجم عن 

قد يتطابق  ومن هنا، في منشآت ومشاريع أخرى. الفائضة ما لم يتم استيعاب العمالة  تقليص حجم التشغيل

 مستويات التشغيل.  املحافظة علىملنشأة أو الصناعة قد تحقق مع املفهومان إذا كان تحسين تنافسية ا

تكلفة و الربحية،  :االعتبار أربعة عوامل هيبفإن تحليل التنافسية على مستوى املنشأة أو املشروع يأخذ  ،لهذا

 الحصة من السوق.و عوامل االنتاج،  جميعكفاءة انتاجية و التصنيع، 

تبنى العديد من االقتصاديين فكرة أن التنافسية الدولية ملاض ي، وحتى منتصف الثمانينيات من القرن ا

وبشكل  ،دالة في تكلفة عوامل االنتاج الصناعيفي األساس محددة بصورة مباشرة بأسعار التصدير التي هي 

فكانت توصياتهم في ضوء هذه املقاربة للتنافسية الدولية تتناول االجراءات املتصلة بتكاليف  ،خاص االجور 

جور وانتاجية القوى العاملة، أو تتناول امكانية تحقيق مكاسب تنافسية من خالل خفض قيمة العملة. اال 

سعار املنتجين أردنية و ولو توقفنا عند هذه الجزئية والقينا نظرة على الرقم القياس ي ألسعار الصادرات األ 
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ة الكالسيكية لتنافسية االقتصاد (، فإننا نكون قد تلمسنا املقارب10الصناعيين كما يعكسها الجدول رقم )

 كما لو كنا نقوم بدراسة التنافسية في مطلع الثمانينات من القرن املاض ي.

 (10جدول رقم )

 الرقم القياس ي ألسعار الصادرات األردنية، وأسعار املنتجين الصناعيين

 السنة
 الرقم القياس ي ألسعار الصادرات الوطنية

 (100=1994)سنة االساس 

 الرقم القياس ي ألسعار املنتجين الصناعيين 

 (100=1999)سنة االساس 

2010 219.6 188.4 

2011 247.5 216.1 

2012 266.5 226.5 

2013 245.8 220.6 

2014 249.3 216.8 

 .2015املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة االحصائية الشهرية، كانون األولى 

 النتقادات حادة بسبب أن تكلفة اليد العاملة قد ال تشكل سوى جزء  غير أن
 
 يسيرهذه الرؤية تعرضت الحقا

 للتكلفة يدمج تكلفة رأس املال والعمل. وفي إجمالي من 
 
التكلفة، فبدأت الدراسات تلجأ إلى مقياس أكثر شموال

حقيقية للتمويل ال تتجاوز عالوة سعر ن التغير في التكلفة الإف ،حالة عدم وجود رقابة على القطع االجنبي

 على النظام الضريبي، إذ ان ارتفاع العبء الضريبي 
 
االصرف. كما أن تكلفة رأس املال تعتمد أيضا  يؤثر سلب 

 على جاذبية الدولة التنافسية.

 على نمو الدخل الحقيقي للفرد وعلى فائض امليزان التجاأصحيح أن قياس تنافسية الدولة يرتكز 
 
ري ساسا

ال أنه ال يمكن اختزال إوحصتها من السوق الدولية وتزايد نسبة الصادرات ذات القيمة املضافة املرتفعة، 

التنافسية بهذه العوامل فقط، ألن املنشآت والشركات تواجه االبعاد السياسية والتكنولوجية والتعليمية 

 تهاميز  تتعزز م املعارف والتكنولوجيا للبلدان املنافسة. فالدولة التي تتمتع بمنظومات االبتكار وتراك

 تنافسية. ال

اتختلف القدرات التنافسية للدول ن فإ ،الجزء األول من هذه الدراسة وكما اوضحنا في لمعايير ل وفق 

 في املرتبة ) املعتمدة لقياس التنافسية. 
 
جمالية في ( بين دول العالم في التنافسية اإل 13فقد صنفت كندا مثال

  مرتبةلكنها في  ،2016-2015سة الدولية الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي لعام تقرير املناف
 
أكثر تقدما

 إلى جوانب أخرى 
 
الذي  2015( لعام IMDاملرتبة الثانية في تصنيف الدول بحسب تقرير ) تحتلإذ  ؛استنادا

 في املرتبة األولى في البنية التحتية والتنمية البشرية واال
 
لتحاق بالتعليم العالي. كما أن الواليات يصنفها ايضا

في  نفسهيصنفها تقرير املنتدى االقتصادي العالمي  ،املتحدة التي احتلت املرتبة األولى في استخدام الحاسوب

 ( بين الدول بموجب مؤشر تعليم الرياضيات والعلوم االساسية.33املرتبة )



 

42 

لقد اظهرت الدراسات الحديثة أن معدالت نمو االنتاجية هي دالة في مستوى الدخل الفردي ونسبة 

يعتبر املؤشر  20ن نمو حصة الفرد من الناتج املحلي االجماليإف لذا،االستثمارات من الناتج املحلي االجمالي، 

 للتأشير على التنافسية الوطنية. ام
 
الذي يمكن  املهما املؤشر اآلخر األساس ي الذي يمكن استخدامه عمليا

استخدامه فهو مؤشر النتائج التجارية. ويفضل العديد من االقتصاديين استخدام رصيد الحساب الجاري 

 أكثرمؤشر باعتباره 
 
  ا

 
( تطور عجز امليزان التجاري وعجز الحساب الجاري في 11الجدول رقم )يبين . و شموال

 : 2014 -2010 ميزان املدفوعات األردني خالل االعوام

 (11جدول رقم )

 عجز امليزان التجاري وعجز الحساب الجاري في ميزان املدفوعات االردني

 السنة
 عجز امليزان التجاري 

 )بماليين الدنانير(

 عجز الحساب الجاري 

 )بماليين الدنانير(

2010 1336 4823 

2011 2098 6261 

2012 3344 7486 

2013 2451 8270 

2014 1794 8495 

 . 2015املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة االحصائية الشهرية، كانون األول، 

يركز االقتصاديون عادة على تركيبة الصادرات كمقياس للتنافسية  ،طار من املؤشراتوضمن هذا اإل 

وقد استعمل بعض الباحثين تقنية  املعتمدة على النتائج التجارية مع التنافسية املستندة إلى نمو االنتاجية. 

تقيس نسبة الصادرات لبلد ما العائدة للقطاعات ذات القيمة املضافة املرتفعة لكل عامل أو إلى القطاعات 

 أو تتصاعد فهذا  ذات املحتوى التكنولوجي العالي. 
 
تحسن امليزة  يعنيفإذا كانت هذه النسبة كبيرة نسبيا

أو  ،أن انتاجية دولة ما بالضرورةهذا ال يعني على أن  فيها مرتفعة. ألجور االنسبية في القطاعات التي تكون 

ولكنه يعني فقط أن االنتاجية تزيد في فروع النشاطات املنتجة للسلع  ،يتقدمان بإيقاع أكبر ،دخل الفرد فيها

ت األخرى للسلع القابلة لإلتجار وذات القيمة املضافة املرتفعة للفرد بشكل اسرع مما يتم في فروع النشاطا

 القابلة لإلتجار. 

أو  ،فتراجع الحصة من السوق  ومن االهمية بمكان اكتساب حصة أكبر في سوق صاعدة وليس في سوق آفلة. 

عدت بالتعاون بين البنك أالتي  Trade Canوتقدم برمجية  يشير إلى فرص ضائعة.  ،ثباتها في سوق صاعدة

 ملثل هذ
 
، حيث يتيح النموذج املحوسب 21ا التحليل في مختلف دول العالم الدولي واالمم املتحدة نموذجا

                                                           
ل سنة الثانية كانون األو  224انظر: د. محمد عدنان وديع سلسلة )جسر التنمية( الدورية الصادرة عن املجلس العربي للتخطيط، العدد 20

 ،الكويت.2003
21   World Bank (1999), Trade Can, Database Software for a competitiveness Analyses of Nations, Washington D.C, U.S.A.  

.(ملن يرغب في االستزادة من التفاصيل44400أن كود األردن هو ) :مالحظة  
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والتعرف على  ،و مجموعة من الدول حول املوضوعأاملتعلقة بكل دولة  الدخول إلى التفاصيل الدقيقة

 العالقات التبادلية بين مختلف املتغيرات.  يخصاملصفوفات التفصيلية املختلفة التي يطلبها الباحثون فيما 

بيانات عن مؤشرات التنافسية للعديد من  ، تقرير يتضمنالبنك الدولي يصدرهاارير املهمة التي ومن التق

 ملؤشر تنافسية مركب )على غرار  غير أنهمن بينها األردن،  ،الدول 
 
 دوليا

 
 يقدم ترتيبا

 
 ما تقدمهال يصدر تقريرا

ال أنه يقدم تحت إمن هذه الدراسة(،  في الجزء األول التي تم استعراضها التقارير الدولية حول التنافسية 

  64تشملعنوان "مؤشرات التنافسية" مجموعة من املؤشرات 
 
 : 22في املجموعات التالية مجمعة متغيرا

 االنجاز االجمالي. -

 الدينامية الكلية ودينامية السوق. -

 الدينامية املالية. -

 البنية التحتية ومناخ االستثمار. -

 رأس املال البشري وامللكية الفكرية.  -

 

 االنتاج عوامل تكلفة  1.3

 

ا ما لم تكن تكلفته  ُد تكلفة عوامل االنتاج أهم محددات التنافسية؛ إذ ال يمكن أن يكون اإلنتاج منافس  ع 
ُ
ت

ا.  وقد درجت النظرية االقتصادية الكالسيكية على تحديد أربعة عوامل رئيسية  لإلنتاج، هي: متدنية نسبي 

العمل، واألرض، ورأس املال، والتنظيم واالبتكار؛ ثم أخذ الفكر االقتصادي بالتوسع في البحث في تكاليف 

 اإلنتاج املباشرة وغير املباشرة، ومضامينها املتشعبة، ووسائل قياسها.

امل االنتاج بمعنى أن وتعتبر الحسابات القومية أن الفرق بين الدخل القومي والناتج القومي هو في تكلفة عو 

 له االعانات. 
 
 منه الضرائب غير املباشرة ومضافا

 
 الدخل القومي هو الناتج القومي مطروحا

 الحديث عن التكلفة الحدية لكل 
 
نتاج الرئيسية على مستوى منشاة اإل  عناصرمن  عنصرمن السهولة نظريا

أمر غاية في هو  ،ستوى القطاعي والكلي بدقةتحديد عناصر التكلفة على امل غير أنفردية أو صناعية معينة، 

 لتشابك وتداخل عوامل االنتاج وطبيعة عالقاتها التبادلية في دالة اإل 
 
وقد حاولت  نتاج. التعقيد نظرا

وتحديد  ،نتاجإل املساهمات الحديثة في التحليل االقتصادي القياس ي عزل مساهمة كل عنصر من عناصر ا

 على نماذج قياسية معقدةومدى كفاءته ا ،كلفته الحدية
 
 ،استخدمت فيها الكثير من التقديرات ،عتمادا

                                                           
22

ب، من أجل   1995، البنك الدولي، واشنطن؛  وكذلك: البنك الدولي 1995أ، تقرير عن التنمية في العالم  1995راجع: البنك الدولي  

 مستقبل افضل، اختبار االزدهار في الشرق االوسط وشمال افريقيا )موجز(، البنك الدولي، واشتظن. 
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واملؤشرات البديلة وغيرها من املقاربات ووسائل  ،ووسائل تقدير قيم املتغيرات التي يصعب قياسها كميا

 .
 
 واجتهاديا

 
النماذج كانت أن تلك األمر،  وحقيقة االستقراء واالستنباط املستحدثة، لكن املوضوع ظل جدليا

وفي نطاق توصيف  ،مفيدة في تحسين فهم طبيعة وسلوك بعض العوامل وعالقاتها في اطار استاتيكي نظري 

رأس عنصر  أو  مثل عنصر العمل، ،نتاج املختلفة من حيث كونها كثيفة االستخدام الحد العواملانماط اإل 

لت مبتورة على مستوى ديناميكية االقتصاد الكلي أو االبتكار والتكنولوجيا على سبيل املثال، ولكنها ظ ‘املال

 بوجه عام.

  ؛ إذنتاجنتاجية يتعلق بفاعلية استخدام املدخالت وعناصر اإل وطاملا أن مفهوم اإل 
ُ
ف عر 

ُ
أنها بنتاجية اإل  ت

 نتاجية:مقدار ما تنتجه الوحدة الواحدة من عوامل االنتاج، فانه عادة ما يميز بين نوعين من مفاهيم اإل 

 لعمل أو رأس املال.مثل انتاج حد عوامل اإل أتاجية الجزئية: وتعني مقدار ما ينتجه ناإل  -

 مجتمعة. نتاجية الكلية: التي تعني مقدرا ما تنتجه عوامل االنتاجاإل  -

نتاجية الجزئية نتاجية الكلية على مؤشرات اإل استخدام مؤشرات اإل  ، على األغلب،ويفضل االقتصاديون 

كلما زادت كثافة استخدام  هأنبمن املعروف  ؛ إذكثافة استخدام عناصر االنتاج لتأثر األخيرة باختالف

سيما وأن مصادر النمو ال  "،االنتاجية الحدية"تناقص كلما قلت انتاجيته بحكم قانون  ،نتاجعنصر اإل 

 بمعدل التغير في اإل االقتصادي كما يعكسها نمو مدخالت اإل 
 
للعوامل نتيجة نتاجية الكلية نتاج تتأثر ايضا

نتاجية وتشير الدراسات إلى أن اإل  نتاجية. التغير التقني أو التغير في كفاءة استخدام املدخالت في العملية اإل 

ُد الكلية للعوامل  ع 
ُ
 . 23من أهم مصادر النمو في الدول الصناعية خالل العقود الثالثة املاضية ت

نتاج في حالة التقنيات يمكن اللجوء إلى مؤشر لقياس جملة اإل  ،نتاجية الكليةساب مؤشرات اإل تحوال 

ويعتبر رقم  نتاجية املتوسطة والحدية. ساب مؤشرات اإل تحاومن ثم يتم  ،نتاجية ذات املخرجات املتعددةاإل 

( القياس ي من أشهر االرقام القياسية املستخدمة في Tornqvest( القياس ي ورقم تورنفست )Fisherفيشر )

نتاج في األردن إجمالي القيمة املضافة بتكلفة عوامل اإل أدناه ( 12الجدول رقم ) ويبين  .24االنتاجية دراسات 

 األسعار الثابتة كان بمعدلبنتاج يالحظ أن نمو القيمة املضافة بتكلفة عوامل اإل ، حيث باألسعار الثابتة

 .األخيرة في الجدول %( خالل السنوات الثالث 1.02) مقداره

 

 

 

 

 

                                                           
، سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية، املعهد العربي سر التنميةجد. مصطفى بابكر، االنتاجية وقياسها،  :انظر 23

 ، السنة السادسة، الكويت.2007( اذار 61للتخطيط، العدد )
 نفسه. املرجع السابق  24
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 (12رقم ) جدول 

 (بالديناراجمالي القيمة املضافة بتكلفة عوامل االنتاج في األردن )باألسعار الثابتة 

 )ماليين الدنانير( بالديناراجمالي القيمة املضافة بتكلفة عوامل االنتاج باألسعار الثابتة  السنة

2011 8,635 

2012 8,855 

2013 9,098 

2014 9,392 

 .2016البنك الدولي على االنترنت/ املصدر: موقع مجموعة 

نتاج واثرها في تنافسية االقتصاد األردني، ال بد من القاء الضوء بداية على وكمدخل لبحث كلفة عوامل اإل 

جمالي القيمة املضافة تبلغ نحو إعامل األرض الذي تقدر جداول املدخالت واملخرجات أن مساهمته في 

(4.8.)% 

 

 األرض تكلفة  1.1.3

 

، أن سعر املتر املربع من 2014يستدل من تقرير االستقرار املالي الذي اصدره البنك املركزي األردني عام 

 في املتوسط مقارنة بسعر يعادل )859بلغ )قد األرض في مدينة عمان في ذلك العام 
 
 للمتر 589( دينارا

 
( دينارا

 في بيروت، و)( دي2,618( دينار في مراكش، و)1,429املربع في القاهرة، و)
 
 للمتر املربع في دبي. 3,926نارا

 
( دينارا

 ب
 
 من حيث ارتفاع اسعار األراض ي. 88ن عمان تأتي باملرتبة )أعلما

 
 ( عامليا

، في حين 2014و 2013%( بين عامي 12.8( إلى أن أسعار األراض ي قد ارتفعت بنسبة )13ويشير الجدول رقم )

%( على التوالي بين 2.7%( و)4.8أن أسعار العقارات السكنية والعقارات غير السكنية قد ارتفعت بنسبة )

ض ي( بين وبشكل عام فقد ارتفع مؤشر أسعار األصول العقارية )سكنية وتجارية وأرا العامين املذكورين. 

 %(.15.4بنسبة ) 2014و2013عامي 

 (13جدول رقم )

 أهم مؤشرات قطاع األراض ي والعقارات في األردن

 2014 2013 2012 2010 املؤشر

 120.9 107.2 100 91.1 (100=2012الرقم القياس ي ألسعار األراض ي )

 108.6 103.6 100 82.1 (100=2012الرقم القياس ي ألسعار العقار السكني )

 102.0 99.3 100 93.0 (100=2012الرقم القياس ي ألسعار العقار غير السكني )
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 49.930 46.580 50.00 44000 متوسط سعر املسكن )بالدينار(

الرقم القياس ي ألسعار األصول العقارية )اراض ي/سكني( 

(2012=100) 
87.6 100 109.8 126.7 

 7,763 6.344 5.624 5.979 حجم التداول العقاري )مليون دينار(

 9.235 9.763 9.057 8.447 عدد رخص األبنية السكنية الصادرة

 50.835 45.319 38.788 25.029 عدد الوحدات السكنية املرخصة

اجمالي املساحات املرخصة لألبنية السكنية )بأالف االمتار 

 املربعة( 
4.562 6.721 7.196 7.020 

التحتية  اجمالي االنفاق الحكومي على خدمات البنية

 )دينار/نسمة(
82.8 49.5 82.6 74.3 

نسبة االنفاق الحكومي على البنية التحتية إلى الناتج املحلي 

 االجمالي بسعر السوق %
2.7 1.4 2.3 1.9 

 97.5 97.4 96.7 96.7 نسبة املساكن املتصلة بالشبكة العامة للمياه %

 65.0 62.1 59.7 59.9 نسبة املساكن املتصلة بشبكة الصرف الصحي %

 99.9 99.9 99.9 99.9 نسبة املساكن املتصلة بالشبكة العامة للكهرباء %

 15.0 15.9 14.1 26.5 نسبة املساكن املتصلة بشبكة الهاتف الثابت %

، 2015املركزي األردني، كانون األول النشرة االحصائية الشهرية، البنك ( 2) ؛، البنك املركزي األردني، عمان2014تقرير االستقرار املالي ( 1)املصادر: 

 ، عمان.2015، كانون األول 3صدار املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري، املؤشرات الحضرية على مستوى اململكة، اإل ( 3؛ )عمان

السنوي، ويبلغ متوسط نصيب الفرد  ها%( من دخل28سرة السنوي على املسكن نحو )تبلغ نسبة انفاق األ 

(23 
 
 من مساحة املسكن.  ( مترا

 
( أن حجم التداول العقاري قد ارتفع 13ويستدل من الجدول رقم ) مربعا

بصورة مضطردة خالل االعوام الثالثة املاضية. واملالحظ أن تدفق الالجئين السوريين لم يساهم بارتفاع 

وباألخص في املدن الشمالية  ،اسعار العقارات بصورة كبيرة ولكنه ساهم برفع االيجارات بصورة الفتة

سرة على املسكن نفاق األ ومما تجدر مالحظته في هذا السياق أن الحد العالمي املعقول إل  القريبة من سوريا. 

 كلفة الكهرباء واملياه(. 20ال ينبغي أن يتجاوز )
 
ولعل السنوات  %( من الدخل السنوي لألسرة )متضمنا

 
 
 في  الخمس املاضية كانت قد شهدت ارتفاعا

 
ضعاف ما كانت أربعة أقص ى سعار الكهرباء بلغ حده األأمتباينا

 على كبار الصناعيين األخرين، فيما بقيت  ،عليه لقطاع الصناعات االستراتيجية والتعدينية
 
والضعف تقريبا

ن بي ة%( لشريحة االستهالك الواقع40ك/س( وارتفعت بنحو ) 600ثابتة على شريحة االستهالك املنزلي دون )

ولكن  ك/س(.  1000وارتفعت بأكثر من ضعفين لشريحة االستهالك الذي يزيد عن ) ،ك/س( 750-1000)

سعار النفط العاملية بسبب ما تعرضت له امدادات أتراجع  على الرغم منتبقى خسائر قطاع الكهرباء كبيرة 

لتحول نحو مصادر الطاقة واضطرار الشركة ل ،الغاز املصري من انقطاعات متكررة خالل العامين املاضيين

 خالل السنوات الخمس سعار املياه فقد شهدت هي األ أما أاملكلفة لتوليد الكهرباء. 
 
 متباينا

 
خرى تذبذبا
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ثم العودة إلى اسلوب  ،إذ تم التحول من اسلوب الفاتورة الشهرية إلى اسلوب الفاتورة الربعية؛ املاضية

 استقرت التسعير  ،الفاتورة الشهرية
 
وحيث أن معدل استهالك الفرد  . ة على اسلوب الفاتورة الربعيةواخيرا

 أي بمعدل )90من املياه يبلغ نحو )
 
 يوميا

 
، فقد ارتفعت اثمان املياه في املتوسط 450( لترا

 
 لألسرة يوميا

 
( لترا

 على متوسط االستهالك املنزلي . أما فيما يتعلق1بنسبة ) 2015إلى عام  2011بين عامي 
 
بالقطاع  %( تقريبا

مما ينعكس على  2015-2011%( بين عامي 1.15الصناعي والتجاري فان نسبة االرتفاع قد وصلت إلى )

 نتاج في هذا القطاع. تكاليف عوامل اإل 

متصلة بالشبكة العامة  أصبحت%( من املساكن 97.5( أن أكثر من ) 13الجدول رقم )  كما يتبين من

 متصلة بالشبكة العامة للكهرباء، و)ملياه، وإن كل املساكن تقإلمدادات ا
 
الهاتف ب لديها اشتراك%( منها 15ريبا

 
 
 لتحول الكثير من املشتركين إلىالثابت، وهي نسبة منخفضة ومتراجعة عبر السنوات القليلة املاضية نظرا

 شبكات الهواتف الخلوية. 

حزمة قرارات لتحفيز وتنشيط القطاع العقاري  2015 من عام هذا وقد اتخذ مجلس الوزراء في نهاية تموز 

زمة املالية العاملية وحالة عدم االستقرار السياس ي في املنطقة، كان اهمها اعفاء بعد أن عانى من تبعات األ 

 من )150الشقق واملساكن التي ال تزيد مساحتها عن )
 
 من رسوم التسجيل بدال

 
 مربعا

 
 120( مترا

 
 مربعا

 
( مترا

، وُس كما كا
 
 به سابقا

 
بالبيع قبل انتهاء املهلة املنصوص عليها  ،ولغير األردنيين ،للشركات املتعثرة مَح ن معموال

وقد تزامنت  في قانون ايجار االموال غير املنقولة بهدف مساعدتهم على استكمال انجاز مشاريعهم األخرى. 

مانة عمان الكبرى تتعلق أقطاع االسكان و هذه القرارات مع مذكرة تفاهم تم توقيعها بين جمعية مستثمري 

مانة، مما سيؤدي إلى انخفاض اسعار الشقق بنسبة تتراوح بين بتبسيط وتسريع اإلجراءات املطلوبة من األ 

 .25%( خالل املرحلة املقبلة5-15)

 

 العمل تكلفة  2.1.3

 

 أنه ؛ إذميزة خاصة في موضوع العملولألردن  من مكونات عوامل االنتاج.  الثانييعتبر العمل املكون الرئيس ي 

 باالهتمام 
 
من الدول القليلة املستوردة واملصدرة للقوى العاملة بكثافة، ويستأثر موضوع العمل تقليديا

مرتكز التنمية االقتصادية وهدفها  ُيعُد يتعلق بالعنصر البشري الذي  ألنهالكبير في االدبيات االقتصادية 

 النهائي. 

لعمل ضمن هيكل عوامل االنتاج في األردن هو تدني مستوى عنصر ا ةنتباه عند دراسان أول ما يلفت اال 

فعند الحديث عن نسبة قوة العمل )املشتغلين واملتعطلين( إلى اجمالي السكان  املشاركة في القوى العاملة. 

                                                           
 ، البنك املركزي األردني ، عمان   2014انظر : تقرير االستقرار املالي   25
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 لتصنيف البنك الدولي يقع في املرتبة )
 
( 218) مجموعمن  (215ممن هم في سن العمل يتبين بأن األردن وفقا

 
 
دولة في العالم. وهو مؤشر غاية في الخطورة، ذلك ان ثلث السكان في سن العمل فقط نشيطون اقتصاديا

%( من الذكور نشيطين 65%(. وعند التوزيع حسب الجنس يتبين بأن )37نحو  2013)كانت النسبة في عام 

 مقابل )
 
دالت في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا وباملقارنة مع املع %( فقط من االناث. 15اقتصاديا

 %( لإلناث.51%( للذكور و)77%(، في حين أن املتوسطات العاملية هي )27%( ولإلناث )76فهي للذكور )

فرصة ضائعة على األردن من وجهة النظر التنموية. هي ان تدني نسب املشاركة االقتصادية للقوى العاملة 

ى قائمة دول العالم في التنافسية بمقياس املشاركة االقتصادية وبمقياس في أدن األردن يقع واملؤسف أن

 مجموع( من 134في املرتبة ) الجندريةنسبة مشاركة االناث التي يتم تصنيف األردن بموجبها في مؤشر الفجوة 

  حتى عن معظم الدول العربية.  ةمتأخر  ، ومرتبته هذه( دولة142)

عند البحث في العمل كأحد عوامل االنتاج  يتوجب االنتباهئيس ي األبرز الذي املؤشر الر  ومن ناحية أخرى، فإن

 بعد آخر.  ،هو تدني انتاجية العامل األردني
 
 وتراجع هذه االنتاجية طوال السنوات العشر املاضية عاما

ل القوى يشير إلى تراجع األرقام القياسية إلنتاجية العامل األردني)بأسعار تعادأدناه ( 14والجدول رقم )

 جور النقدية للعمال باألسعار الجارية.(، كما يشير إلى معدل مستويات األ 2011الشرائية لدوالرات عام 

 (14جدول رقم )

 انتاجية العامل األردني ومتوسط أجول العمال

 السنة

معدل مستويات األجور النقدية 

للعاملين في القطاعين العام والخاص 

 )بالدينار(

إلنتاجية العامل األردني الرقم القياس ي 

محسوبة بأسعار تعادل القوة الشرائية 

)سنة االساس  2011وبدوالرات عام 

2000=100) 

2010 392 124.3 

2011 416 123.1 

2012 437 121.4 

2013 463 119.2 

 116.4 غير متوفر 2014

 .www.ilo.orgموقع املنظمة على االنترنت  ،املصدر: منظمة العمل الدولية

 

سواق العمل على امتداد سنوات طويلة، أن االنتاجية أحول  26ويستدل من دراسات مكتب العمل الدولي

  والتشغيل
 
 إلى جنب، وان مجموعة الدول العربية واميركا الالتينية وافريقيا قد سجلت نموا

 
عادة ينموان جنبا

لكن بشكل واسع في االقتصاد  التشغيليفوق نمو االنتاجية بسبب أن نمو السكان أدى إلى نمو  التشغيلفي 

                                                           
، (2008) ،97مؤتمر العمل الدولي، الدورة  ،االنتاجية ونمو العمالة والتنمية: القضايا االستراتيجيةانظر: مهارات من أجل تحسين   26

 جنيف، سويسرا.

http://www.ilo.org/
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كما أن النمو في الدول العربية قد تركز بشكل خاص في  غير املنظم واالنشطة االخرى ضعيفة االنتاجية. 

ية ال تكمن في انعدام صناعات استخراجية ذات قدرة توظيفية ضعيفة. ان املشكلة في العديد من الدول النام

وانما في انتشار فرص عمل غير منتجة بما يكفي لتوليد دخل الئق، ولذلك ينبغي أن يفوق نمو  ،فرص العمل

لعمال من ابأجر في االقتصاد املنظم معدل نمو القوى العاملة في االقتصاد برمته لضمان انتقال  العمل

جية، وفي الوقت نفسه أن ترتفع انتاجية العمال في كثر انتاوأاالقتصاد غير املنظم إلى عمالة منظمة 

 االقتصاد غير املنظم كي تتراجع البطالة الجزئية والفقر بالتدريج. 

وفي الوقت الذي حسنت فيه معظم بلدان آسيا قدرتها على املنافسة االقتصادية باالعتماد على تكاليف انتاج 

%( 40مو السريع في انتاجية العمل التي ارتفعت بنسبة )والن ،ونصف املاهرين املهرةووفرة العمال  ،منخفضة

وتراجع الفقر لديها، كانت معدالت االنتاجية للعمالة األردنية في تراجع مستمر 200527و1999بين عامي 

 على مدى السنوات العشر املاضية.
 
 وبقيت مستويات االنتاجية في الشرق االوسط على حالها تقريبا

املرتفع في القطاعات الرئيسية أدى إلى زيادة الطلب على العمال، فان الكثير من أن النمو  وعلى الرغم من

 
 
فرص العمل املستحدثة يشغلها العمال االجانب ذوو املهارات والتكلفة املتدنية الذين ينوف عددهم حاليا

 يعمل ما يقرب من ثلثيهم في القطاع غير الرسمي. والعمال االجانب هم االكث660عن )
 
 في ( الفا

 
ر حضورا

% من القوى العاملة للقطاع 37%، 38%، 41والصناعة التحويلية ) ،والزراعة ،البناءالتشييد و قطاعات 

 خارج القطاع العام. على التوالي(، وهذه القطاعات الثالثة هي األ 
 
 سرع نموا

طاعات الرئيسية في صحيح أن وجود العمالة االجنبية االقل كلفة من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية في الق

سيما وأن "ثقافة العيب" ال االقتصاد األردني، اال أنه يضغط باتجاه خفض أجور األردنيين في تلك املجاالت، 

قد شجعت على  ،والتي ترى أن بعض الوظائف املتاحة في القطاع الخاص ليست مناسبة لألردنيين ،السائدة

 وراحةازدياد التهافت على وظائف القطاع العام االكثر ا
 
 اكثر من ) ،منا

 
( الف 250وبحيث انه يوجد حاليا

ان عدم املواءمة بين العرض والطلب على االيدي العاملة  طلب في ديوان الخدمة املدنية على قائمة االنتظار. 

 أمام التنمية وتدعيم التنافسية. 
 
 تشمل العديد من القطاعات وهي مشكلة هيكلية في االقتصاد تشكل عائقا

 في السعودية، و)236إلى أن ) 28قابل تشير التقديراتوفي امل
 
 من األردنيين يعملون حاليا

 
 170( الفا

 
 في( الفا

 في الكويت، وغيرهم في كافة انحاء العالم من العمال املهرة ونصف املهرة. 70االمارات العربية املتحدة، و)
 
( الفا

 مغ
 
 هاما

 
 لالقتصادصحيح أن حواالت هؤالء العاملين تعتبر شريانا

 
%( من 10إذ أنها تناهز ما نسبته ) ؛ذيا

سنوات(، لكن تسرب الكفاءات  10% قبل 18الناتج املحلي االجمالي باألسعار الجارية )كانت هذه النسبة 

 في 
 
وهجرة األدمغة إلى الخارج قد أثرت على االقتصاد واضاعت العديد من فرص النمو املحلية وسببت نقصا

 عزيز االنتاجية واالبتكار والقدرة على تطوير التكنولوجيات الضرورية لتعزيز التنافسية.املهارات الالزمة لت

                                                           
 www.ilo.orgانظر: مكتب العمل، موقع منظمة العمل الدولية على االنترنت     27
    2015، رؤية واستراتيجية وطنية، عمان،2025انظر: األردن   28
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 املال رأس تكلفة  3.1.3

 

ويشتمل على  من عناصر االنتاج بعد عنصري األرض والعمل.  الثالثيمثل رأس املال العنصر الرئيس ي 

تفحصنا مصادر تمويل التكوين الرأسمالي ولو  التدفقات النقدية واملدخالت العينية من اآلت ومعدات. 

%( من التكوين الرأسمالي 80االجمالي في األردن لوجدنا أن االدخار املتاح االجمالي يعتبر ابرزها ويشكل نحو )

االجمالي، في حين يشكل صافي االقتراض والتحويالت الرأسمالية من العالم الخارجي نحو خمس التكوين 

 الرأسمالي االجمالي.

%(. والواقع أن دائرة االحصاءات 36نسبة التكوين الرأسمالي الثابت إلى الناتج املحلي االجمالي نحو ) تبلغ

 . 2009العامة لم تنشر أي أرقام حول التكوين الرأسمالي بعد عام 

ويتقلب حجم تدفقات االستثمار االجنبي املباشر نحو األردن من سنة إلى أخرى رغم أن اتجاهها العام كان 

، وقد وصل متوسطه السنوي خالل السنوات العشر املاضية إلى )غال
 
 صعوديا

 
%( من حجم االستثمار 30با

 السيما في بعض املجاالت مثل 
 
الكلي، لكن بعض الدراسات اشارت إلى أن دوره في االقتصاد ال زال محدودا

دوغالس ألثر زيادة -نتاج كوبتطوير قدرات ومهارات العاملين ونقل التكنولوجيا، كما تبين من تطبيق دالة ا

. ولقد جاءت معظم تدفقات االستثمار االجنبي 29االستثمار االجنبي املباشر في النمو االقتصادي في األردن

ويعتبر األردن باملقارنة مع الدول  املباشر من دول الخليج العربي والعراق واألردنيين العاملين في الخارج. 

وفي املقابل، فإن استثمارات  العربية األخرى من بين اقلها من حيث تدفق االستثمار االجنبي املباشر إليها. 

 على تنافسي
 
 . ة اململكةاألردنيين في الخارج في تزايد مستمر بما ينعكس سلبا

لوقوف عليها وتتبعها من خالل دراسة هيكل اسعار إن دراسة كلفة رأس املال كأحد عوامل االنتاج يمكن ا

 لكلفة رأس املال وفي الوقت نفسه من أهم املؤشرات التي تقيس كفاءة البنوك 
 
الفوائد الذي يعتبر مؤشرا

 للنمو االقتصادي ألنه يزيد 
 
وفاعليتها في توظيف مصادر اموالها، عدا عن كون سعر الفائدة املرتفع معيقا

من هذا املنطلق فإن دراسة هيكل اسعار الفوائد في األردن تفيدنا بأن هامش أسعار و  كلفة االقتراض. 

 على مدى االعوام الثالثة املاضية، إذ انخفض من )
 
 تنازليا

 
 2010%( في نهاية عام 6.62الفائدة قد اخذ اتجاها

الرقام الواردة في النشرة ، كما يستدل من ا2014%( في نهاية عام 6.02، وبلغ )2013%( في نهاية عام 5.68إلى )

ويعود السبب  االحصائية الشهرية للبنك املركزي األردني املنشورة على موقع البنك على صفحة االنترنت. 

 بالدوالر. 
 
ويمكن القول  األساس ي في ذلك إلى انخفاض هامش الفوائد على الدوالر لكون الدينار األردني مرتبطا

 أن هامش أسعار الفائدة في 
 
 بالقياس مع معظم دول العالم. عموما

 
ففيما كان هذا الهامش  األردن مرتفع جدا

%(، وفي 3%(، وفي استراليا )3.6%(، وفي قطر )4.8%( كان في مصر )6في األردن نحو ) 2014في نهاية عام 

                                                           
العلوم  ، سلسلةمجلة دراسات ،(2006-1990أثر االستثمار االجنبي املباشر في النمو االقتصادي في األردن )بثينة املحتسب،  انظر:   29

 (.2009)(، 2(، العدد )36اإلدارية، املجلد )
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(، %4.9%(، وفي البحرين )4.3%(، وفي الفلبين )3.9%(، وفي اندونيسيا )2.7%(، وفي املكسيك )2.9الصين )

 .  30%( في معظم دول العالم مع استثناءات محدودة5ولم يكن يزيد عن )

 من التركز في 
 
ويعود ارتفاع هامش اسعار الفائدة في األردن إلى عدة اسباب أهمها وجود مستوى مرتفع نسبيا

 أكبر في 
 
تحديد هامش القطاع املصرفي األردني بما يعطي البنوك الكبيرة التي تتمتع بفائض سيولة عالية دورا

أسعار الفائدة، وقيام البنوك برفع هامش ربحها، وارتفاع مستوى املخاطر املصرفية، وازدياد حدة تفاقم 

 االوضاع السياسية االقليمية.

ان ارتفاع سعر فائدة االقراض، رغم اتجاه البنك املركزي االردني لتخفيض أسعار الفائدة على ادوات 

 في تنافسية االقتصاد السياسة النقدية خالل السنوات ا
 
لثالثة املاضية، يعتبر احد العوامل املؤثرة سلبا

واجراءات البنك  ،األردني، مع أن زيادة االشتمال املالي )مدى اتاحة الوصول إلى الخدمات املصرفية واملالية(

نشاء وا ،وتحسين الوصول إلى التمويل ،املركزي األردني في دعم تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 في تحسين الصورة الكلية لدور رأس  31املؤسسات الداعمة وغيرها من االجراءات الفنية
 
قد ساهمت كثيرا

 لدراسة اجراها البنك الدولي
 
%( من املؤسسات الكبيرة 49، فان )32املال في تعزيز االنتاجية الكلية. ووفقا

وقت  الذي تنخفض فيه هذه النسبة إلى كانت قادرة على الحصول على االئتمان املطلوب من البنوك، في ال

%( للمؤسسات 15%( للمؤسسات الصغيرة، و)26%( بالنسبة للمؤسسات متوسطة الحجم، وإلى )35)

 متناهية الصغر.

، إذ ارتفعت من 
 
 مضطردا

 
وقد شهدت التسهيالت االئتمانية املباشرة خالل السنوات الخمس املاضية نموا

%(. وقد توجه 33.1، أي بزيادة نسبتها )2014( بليون دينار في عام 19.3إلى ) 2010( بليون دينار في عام 14.5)

الجزء األكبر من هذه التسهيالت إلى قطاعي التجارة والخدمات ثم إلى قطاعي االنشاءات والصناعة، فيما 

 من التسهيالت االئتمانية
 
 حظيت قطاعات السياحة والزراعة والقطاعات األخرى بحصة متواضعة نسبيا

( الذي يشير إلى توزيع التسهيالت 15املباشرة املمنوحة من البنوك املرخصة، كما يستدل من الجدول رقم )

 للجهة املقترحة خالل الفترة 
 
 للنشاط االقتصادي ووفقا

 
االئتمانية املباشرة التي قدمتها البنوك املرخصة وفقا

2010-2014. 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، البنك املركزي األردني، عمان. 2014انظر : تقرير االستقرار املالي   30
 ، البنك املركزي األردني، عمان.   2014 انظر: تقرير االستقرار املالي  31
 ، عمان     2015، رؤية واستراتيجية وطنية، 2025انظر: األردن   32
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 (15جدول رقم )

 للنشاط االقتصادي والجهة املقترضة )مليون دينار(التسهيالت االئتمانية 
ً
 املباشرة من البنوك املرخصة وفقا

 2010 2011 2012 2013 2014 

 للنشاط االقتصادي
ً
 وفقا

 243.4 235.7 254.9 229.2 211.8 الزراعة

 196.1 164.1 73.0 79.5 55.4 التعدين

 2531.2 2649.6 2515.7 2297.2 1929.0 الصناعة

 3683.8 3937.3 3754.9 3779.0 3594.0 التجارة العامة

 4552.8 4086.4 3682.6 3463.6 3167.7 االنشاءات

 292.7 536.7 554.5 531.6 484.1 خدمات النقل

 571.5 503.5 505.6 493.7 457.3 السياحة والفنادق واملطاعم

 2170.0 2172.6 2172.0 1135.3 1050.0 خدمات ومرافق عامة

 539.5 508.8 486.1 430.5 408.3 الخدمات املالية

 4493.5 4145.1 3830.5 3411.6 3093.8 أخرى منها:

 210.1 260.0 322.5 413.7 435.6 شراء اسهم

 19274.5 18939.7 17829.8 15851.2 14451.4 املجموع

 2567.7 2670.6 2297.7 18063 1700.7 منه بالعمالت االجنبية

 للجهة 
ً
 املقترضةوفقا

 1133.2 1222.3 1234.5 215.8 111.6 الحكومة املركزية

 348.6 320.9 357.2 372.4 336.2 املؤسسات العامة

 6.6 9.5 9.1 5.0 4.4 املؤسسات املالية

 17304.1 16569.1 15375.6 14284.0 12979.1 القطاع الخاص )مقيم(

 482.0 818.0 853.4 974.5 1020.1 القطاع الخاص )غير مقيم(

 األردن.  -، عمان2015املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة االحصائية الشهرية، كانون األول 

%( على تسهيالت 9.15بلغ ) 2014والحقيقة أن الوسط املرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت في نهاية عام 

ت واالسناد املخصومة، فيما كان %( على الكمبياال 9.95%( على القروض والسلف، و)8.84و) ،الجاري مدين

اوهذه من أعلى النسب  %( خالل العام املذكور. 8.72سعر االقراض ألفضل العمالء ) عُد  عاملي 
ُ
مثبطة  وت

أبرز املدخالت باعتباره للقدرة التنافسية للقطاعات االنتاجية، ال سيما تلك املعتمدة بكثافة على رأس املال 

 ضمن عوامل االنتاج. 

 بقدرة االقتصاد على االبتكارترتبط اال 
 
 وثيقا

 
فالتنظيم واالبتكار واالبداع البشري هو العامل  ،نتاجية ارتباطا

ففي بلد يصنف من افقر دول العالم في املياه  الرابع الرئيس ي من عوامل االنتاج التي نحن بصدد دراستها. 
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صل بقدرة االقتصاد على انتاج وموارد الطاقة، تبرز أهمية هذا العنصر من عناصر االنتاج الذي يت

 املخرجات والخدمات والتقنيات ونماذج األعمال الجديدة املبتكرة.

امليزة النسبية التي  ، يمكن مالحظةاستعراض مؤشرات تصنيف األردن في تقارير املنافسة الدوليةخالل من و 

عزيز االبتكار من حيث توافر إذ تتوفر التربة الخصبة لت ؛يوفرها هذا العامل االنتاجي لالقتصاد األردني

( دولة في تقرير التنافسية العاملية 140( من )25يحتل املرتبة ) في هذا املجالالعلماء واملهندسين، فاألردن 

( الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي من حيث توفر العلماء واملهندسين، واملرتبة السابعة 2015-2016)

ر العالمي في تقرير االبتكار العالمي الصادر عن جامعة كورنيل ومعهد ( دولة على مؤشر االبتكا142من )

( من 40ال أنه في مؤشر االبتكار العام يحتل املرتبة )إاالعمال العالمي واملنظمة الدولية للملكية الفكرية، 

البتكار ( دولة في تقرير مؤشر ا142( من )61( دولة في تقرير املنتدى االقتصادي الدولي، واملرتبة )140)

 العالمي. 

ال أن األردن ال يسجل الكثير من طلبات براءات االختراع إ ،وفرة العلماء واملهندسين األردنيين وعلى الرغم من

( دولة(، رغم أننا نحتل املرتبة 140( في تقرير املنتدى االقتصادي العالمي بين )73)يأتي األردن هنا في املرتبة )

 ألردنا أن القدرة االبداعية موجودة ومتوافرة لكن وهذا يعني( في ذات التقرير في القدرة على االبتكار(، 47)

بموجبها في مرتبة  هحتاج إلى تدعيم جودة مؤسسات البحث العلمي والتعليم والتدريب التي يتم تصنيفي

 ضعف التعاون بين الجامعات والصناعة في 
 
 والتي تالحظ جميعها ايضا

 
متوسطة في تقارير التنافسية عموما

 مجاالت البحث والتطوير. 

ادي العالمي في تقاريره املتعلقة بالتنافسية العاملية يركز بشكل خاص شارة إلى أن املنتدى االقتصال بد من اإل 

يالء عنصر االبتكار أهمية بالغة في دالة االنتاج، فيذكر أنه على الرغم من أن مكاسب كبيرة يمكن جنيها إعلى 

ير رأس وتطو  ،والحد من عدم استقرار االقتصاد الكلي ،البنية التحتية وتعزيز ،من خالل تحسين املؤسسات

ال أن مستويات املعيشة ال يمكن تعزيزها على املدى إورفع كفاءة العمل واالسواق املالية،  ،املال البشري 

وتنبغي  نتاجية أعلى وبوتائر متسارعة. إال من خالل االبتكار التكنولوجي الذي يعود إلى قيم مضافة إالطويل 

 ال تزال تلجأ في تحسين انتاجيتها إلى تبني  شارة هنا إلى أنه على الرغم من أن ا لبلدان االقلاإل 
 
تقدما

 إالتكنولوجيات املوجودة أو تلك التي تدخل بعض التحسينات أو التعديالت عليها، 
 
ال أن ذلك ال يعد كافيا

على املدى البعيد لزيادة االنتاجية، إذ يتوجب على الشركات في تلك البلدان تصميم وتطوير املنتجات 

التطور للحفاظ على امليزة التنافسية والتحرك الدائم في املجاالت االنتاجية ذات القيمة واالساليب شديدة 

 ،املضافة العالية، وهذا يتطلب تطوير بيئة حاضنة للنشاط االبتكاري مدعومة من القطاعين العام والخاص

ث علمي ذات ووجود مؤسسات بح ،وخاصة من قبل القطاع الخاص ،واستثمارات كافية في البحث والتطوير

د املعرفة االساسية الالزمة لبناء التكنولوجيات الجديدة، وتعاون واسع النطاق في يتول هاجودة عالية يمكن
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مجال االبحاث والتطورات التكنولوجية بين الجامعات والصناعة، وحماية امللكية الفكرية، هذا باإلضافة إلى 

 .33لتمويلمستويات منافسة مرتفعة، والقدرة على الحصول على ا

 

 األعمال وبينة املؤسسات  4.1.3

 

 يتكون الهيكل اإلداري األردني من املستويات اإلدارية التالية:

: السلطات الثالث
ً
 اوال

 يقف جاللة امللك على رأس كل سلطة من السلطات الثالث التي ينص الدستور األردني على مبدأ الفصل بينها.

يتألف مجلس األعيان بما فيه و  األعيان والنواب. بشقيه،بمجلس األمة  وهي منوطة  السلطة التشريعية:(  1

ويتألف مجلس النواب وفق قانون االنتخاب  الرئيس من عدد ال يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب. 

ا مجلس ، ويشكل( عضوا يتم انتخابهم باالقتراع السري املباشر150الحالي من ) األمة األردني  املجلسين مع 

، واقتراح مشاريع قوانين تتقدم بها  هاإقرار و  مشاريع القوانين املقدمة من الحكومةمناقشة يتولى  ذيال

وينفرد مجلس النواب بصالحية منح الثقة  الرقابة على عمل السلطة التنفيذية. ممارسة الحكومة، و 

جيه االتهام إلى الوزراء للحكومة الجديدة. أو طرح الثقة بالحكومة الحالية أو أي من وزرائها، وكذلك تو 

 بارتكاب أي من الجرائم الناتجة عن تأدية عملهم، وتتم محاكمتهم عندها أمام مجلس عال ملحاكمة الوزراء.

وهي  ،تناط السلطة التنفيذية بامللك ويتوالها بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور و  السلطة التنفيذية:(  2

يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون و نية الهاشمية. صاحبة الوالية العامة في اململكة األرد

الدولة الداخلية والخارجية، باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب الدستور أو أي تشريع 

 آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى.

حق القضاء على جميع  تمارس املحاكم النظامية في اململكة األردنية الهاشمية السلطة القضائية:(  3

باستثناء  ،بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها ،األشخاص في جميع املواد املدنية والجزائية

املواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام الدستور أو أي 

 تشريع آخر نافذ املفعول.

: املؤسسات ا
ً
 لعامة ثانيا

يميز هذه املؤسسات االداء املؤسس ي الذي يتيح مجاال اوسع لألبداع والتميز في تقديم الخدمة باإلضافة إلى وجود 

وهنالك العديد  بنك تنمية املدن والقرى ومؤسسات اإلقراض املتخصصة. مثل مجموعة من البنوك الحكومية 

                                                           
 ، عمان.  2015انظر: اململكة األردنية الهاشمية في تقارير التنافسية العاملية: الواقع واآلفاق، غرفة تجارة عمان، تشرين األول  33
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 بهدف حشد املوارد املحلية من القرن املاض ي اتيلسبعينمن املؤسسات املالية الحكومية التي أنشئت منذ أواخر ا

شهدت تأسيس العديد من شركات الوساطة املالية  1982-1979وتجدر اإلشارة إلى أن الفترة  . وتجميعها

 للمؤسسات املصرفية التي كانت قائمة آنذاك، وذلك من خالل تقديم 
 
 ومكمال

 
واالدخار التعاقدي لتكون رديفا

وإدارة  ،وعمليات الوساطة املالية ،تكن معروفة في السوق األردني مثل االدخار التعاقدي خدمات مالية لم

غير أن ضعف سوق رأس املال دفع هذه الشركات إلى التركيز على ممارسة الخدمات املماثلة  ،املحافظ املالية

 لذلك فقد  . لبعض خدمات البنوك، مما حال دون تحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها هذه الشركات
 
وتبعا

اندمج بعض هذه الشركات وحصل على ترخيص بنوك تجارية بينما خرج البعض األخر من السوق، وفيما يلي 

قائمة باملؤسسات العامة الهادفة إلى رفع مستويات األداء املؤسس ي للقطاع العام والتي تساهم في زيادة محفزات 

 تنافسية االقتصاد األردني:

 االجتماعي.مؤسسة الضمان  -1

 صندوق توفير البريد. -2

 مؤسسة تنمية أموال األيتام. -3

 صندوق التنمية والتشغيل. -4

 الشركة األردنية لضمان القروض. -5

 الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري. -6

 مؤسسة ضمان الودائع. -7

 ديوان املحاسبة. -8

 ديوان الخدمة املدنية. -9

 ديوان التشريع والرأي. -10

 ديوان املظالم. -11

 االستثمار.هيئة  -12

 هيئة الطاقة الذرية األردنية. -13

 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي. -14

 هيئة االعالم. -15

 هيئة مكافحة الفساد. -16
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 سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي. -20

 مؤسسة االذاعة والتلفزيون األردني. -21

 وكالة االنباء األردنية. -22

 مؤسسة استثمار املوارد الوطنية وتنميتها. -23

 املجلس االقتصادي واالجتماعي األردني.  -24

 املؤسسة األردنية االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين العسكريين. -25

 املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية. -26

 مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية. -27

 ستهالكية املدنية.املؤسسة اال  -28

 دائرة مراقبة الشركات. -29

 بنك تنمية املدن والقرى. -30

 دائرة االحصاءات العامة. -31

 سلطة وادي األردن.  -32

 سلطة املياه.  -33

: القطاع الخاص )شركات، مؤسسات املجتمع املدني(
ً
 ثالثا

يتمثل القطاع الخاص في اقتصاد أي دولة بمجموع املؤسسات والشركات الخاصة التي ال تتشارك الحكومة 

 بملكيتها أي التي تكون خاضعة لرأسمال االفراد أو الشركات. 

 يتكون القطاع الخاص األردني من مجموعة من املؤسسات الرئيسية أهمها:

 ة مكونات أساسية هي:ثالث وتشملشركات ومؤسسات القطاع املالي (  1

( 25القطاع املصرفي: يشمل البنك املركزي األردني والبنوك املرخصة األردنية وغير األردنية وعددها ) .أ 

 ،
 
شركات و  ،(3مؤسسات االقراض العامة املتخصصة وذات امللكية املشتركة والبالغ عددها )و بنكا

 (.8عددها )و لبنوك أردنية ومكاتب التمثيل خارج اململكة  ،( شركة144عددها )و الصرافة 

( شركة تأمين حاصلة على إجازة 21قطاع التأمين: يعمل في قطاع التأمين األردني ما يقارب الي ) .ب 

 ملمارسة أعمال التأمين.

سوق رأس املال األردني: يهدف السوق إلى تنمية املدخرات عن طريق تشجيع االستثمار في األوراق  .ج 

القتصاد الوطني، وتنظيم إصدار األوراق املالية والتعامل بها بما املالية، وتوجيه املدخرات لخدمة ا

يكفل سالمة هذا التعامل وسهولته وسرعته وبما يضمن مصلحة البالد املالية وحماية صغار 
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املدخرين، باإلضافة إلى توفير البيانات واإلحصائيات الالزمة لتحقيق أهداف السوق. وتتألف هيئة 

بورصة عمان/ سوق األوراق ، و هيئة األوراق املالية هي: ،مؤسسات رئيسية االوراق املالية من ثالث

 مركز إيداع األوراق املالية. ، و املالية

 الشركات واملؤسسات الصناعية والزراعية والتجارية:(  2

موزعة حسب  2014( شركة حتى نهاية عام 174390بلغ مجموع الشركات املسجلة في دائرة مراقبة الشركات )

 :أدناه (16رقم ) عات الرئيسية وكما يتبين من الجدول القطا

 (16جدول رقم )

  حسب القطاع 2014عدد الشركات املسجلة حتى نهاية عام 

 28355 الصناعة 

 79448 التجارة

 5936 الزراعة

 5569 املقاوالت 

 55082 الخدمات

 174390 املجموع

 وزارة الصناعة والتجارة، عمان، األردن.املصدر: قاعدة بيانات دائرة مراقبة الشركات،  

%( من مؤسسات 96( مستخدمين نحو )10تشكل املؤسسات والشركات متناهية الصغر التي تضم اقل من )

%( من مجموع 0.4( مستخدم أو أكثر ما نسبته )100القطاع الخاص األردني، وتشكل املؤسسات التي تضم )

في  "الوسط املفقود"الظاهرة املؤسسية التي تعرف بظاهرة وفيما بين هذين الحجمين تبرز  املؤسسات. 

 
 
 نسبيا

 
البنية املؤسسية، إذ أن عدد باقي املؤسسات ذات مختلف مستويات التشغيل املتوسطة ال تحتل وزنا

%( من األردنيين ممن هم في سن العمل 10يقدر البنك الدولي أن نحو ) يذكر من مجموع املؤسسات. 

ألعمال الناشئة، وان املشاريع متناهية الصغر )امليكروية( والصغيرة واملتوسطة )التي يعتبرون من أصحاب ا

لكل الف نسمة وهي نسبة منخفضة مقارنة مع  25.6% من مجمل املؤسسات( تبلغ كثافتها 98تشكل أكثر من 

اريع غير املتوسط العالمي لبلد في مستوى األردن االقتصادي. والحقيقة أن معدالت النمو في عدد املش

 فقط في الفترة 1( عاملين بلغ حوالي )5الزراعية للمؤسسات التي تشغل أقل من )
 
، 2011-2006%( سنويا

 و)19-10%( في املشاريع التي تشغل )4بينما بلغ نحو )
 
 وأكثر من )49-20( عامال

 
 ( عامل. 100( عامال

 ،عدة عند انشاء اعمالهم أو توسعتها ويواجه الرواد واملبادرون إلى انشاء مشاريع وأعمال خاصة صعوبات

عدم توفر برامج تمويلية متخصصة، وارتفاع كلف التمويل املتاح وتعقيد تلك الصعوبات يكمن في  ابرز و 
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وكذلك ارتفاع الرسوم  ،عمالالصعوبات اإلدارية واالجرائية املرتبطة بتسجيل األ باإلضافة إلى  ،شروطه

 ص والتسجيل. ورسوم الترخي ،والضرائب غير املباشرة

 ،منافسة عالية بين املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في ظل غياب استراتيجية وطنية لتوجيهها ورعايتها ثمة

وتغيب املساهمة االقتصادية  إلى جانب انخفاض مساهمتها االقتصادية باملقارنة مع املؤسسات الكبيرة. ذلك 

طلب رأسمال مرتفع كاالتصاالت، ولكن مستويات للمشاريع الصغيرة واملتوسطة في بعض القطاعات التي تت

التركز تبقى عالية في القطاعات التي ال تتطلب رساميل مرتفعة مثل تكنولوجيا املعلومات واملستحضرات 

الدوائية والخدمات املالية والسياحية، مما يعيق دخول منافسين جدد إلى السوق وتحسين نوعية املنتجات 

 ألهمية والخدمات.
 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة في تنمية االقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، فقد تم  ونظرا

اعداد االستراتيجية الوطنية لتشجيع ريادة االعمال وتنمية املشاريع متناهية الصغر واملتوسطة لألعوام 

 . 34سطةي يجري فيه العمل على اعداد قانون يعنى باملشاريع الصغيرة واملتو ذ(، في الوقت ال2015-2019)

 في تطوير االقتصاد، وتمثل النفقات العامة نحو ثلث الناتج 
 
 بارزا

 
لعبت املؤسسات الحكومية والعامة دورا

املحلي االجمالي مما يشير إلى تضخم دور القطاع العام في االقتصاد، وهو ما استدعى ترشيق هذا القطاع على 

عام، صدر قانون اعادة هيكلة تحو تدريجي. إذ بعد أن تمت اعادة هيكلة بعض مؤسسات القطاع ال

تم من خالله الغاء ودمج عدد من املؤسسات، اضافة و  2014( لسنة 17املؤسسات والدوائر الحكومية رقم )

إلى إصدار نظام استحداث وتطوير الهياكل التنظيمية الذي يهدف إلى ايجاد اطار تشريعي يحكم البيئة 

تنفيذ لث املؤسسات الجديدة بما يؤهل القطاع العام ويضبط عملية استحدا ،التنظيمية للجهاز الحكومي

 في مجال التخاصية وخرج القطاع العام من كثير ال وظائفه االساسية، 
 
 كبيرا

 
سيما بعد أن قطع األردن شوطا

من العمل املؤسس ي االنتاجي الذي كانت تحكمه البيروقراطية وضعف األداء املؤسس ي ومركزية صنع القرار 

 إداري
 
 قصير األمد رافقه تغيرات متواترة في البيئة التشريعيةوفرض نهجا

 
 استراتيجيا

 
  ،ا

 
مما  ،كما سنرى الحقا

 من حيث جودة بنيته التحتية كما رأينا أثر على تنافسية االقتصاد، رغم أن األ 
 
ردن يحتل مرتبة جيدة نسبيا

 عند استعراض تقارير التنافسية العاملية.

 ؛لها تأثير على كافة مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعيةو  ،واسعة النطاق ان القطاع العام األردني مؤسسة

( وزارات ومؤسسات ووحدات إدارية، تشكل رواتبها ونفقاتها 110إذ يتكون جهاز الخدمة املدنية من )

التقاعدية نحو ثلث االنفاق العام بسبب الحمل الوظيفي املتضخم املصاحب لتدني مستويات الفعالية 

 عند استعراض ابرز القطاعات  سنبينكما  ،تاجية، ولكنة يقدم خدمات رئيسية للمجتمعاالن
 
الحقا

واألمن  ،منباإلضافة إلى دوره في مواجهة تحديات األ  ،االقتصادية الرافدة للتنافسية ودور القطاع العام فيها

ولو تفحصنا  عية املختلفة. واالنفاق على أوجه الخدمات االجتما ،وأمن الطاقة والغذاء واملوارد ،املائي

مؤشرات التنافسية العاملية التي تعتمدها املؤسسات الدولية واملتعلقة بدور الحكومة والقطاع العام 

                                                           
34

       ، عمان2015واستراتيجية وطنية، ؛ رؤية 2025انظر: األردن  
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املؤسس ي لوجدناها بالعشرات وتكاد ال تخلو من كل ركيزة من الركائز واملؤشرات االجمالية الرئيسية التي 

 في تقرير املنتدى االقتصادي العالمي ) تتناولها هذه املؤسسات بالتحليل والتصنيف،
 
-2015فنجد مثال

في استقالل  (44)دولة في مؤشر املؤسسات، واملرتبة  (140)من بين  (36)( ان األردن يحتل املرتبة 2016

في مقياس املحاباة في  (35)في مؤشر املدفوعات غير النظامية والرشاوي، واملرتبة  (47)القضاء، واملرتبة 

في مقياس وطأة  (28)في مؤشر التبذير في االنفاق الحكومي، واملرتبة  (33)لحكومية، واملرتبة القرارات ا

في الشفافية في  (52)في كفاءة االطار القانوني في تسوية املنازعات، واملرتبة  (36)التنظيم الحكومي، واملرتبة 

في جودة البنية  (53)في موثوقية خدمات األمن العام، واملرتبة  (31)صناعة السياسات الحكومية، واملرتبة 

 التحتية الشاملة.

ا  ،ان دراسة بيئة االعمال في االردن بشكل عام تأخذ بعين االعتبار تطور املؤسسية ا اقتصادي  باعتبارها ركن 

ا وقد جاء  ،ستثماراتالسياسات واالجراءات املتعلقة بتحسين بيئة االعمال وتهيئتها لجذب اال كذلك ، و مهم 

دولة، وكان يحتل املرتبة  (189)بين  (113)في املرتبة  2016األردن في تقرير البنك الدولي ملمارسة االعمال لعام 

نف في املرتبة بمقياس مؤشر البدء في املشروع بسبب ارتفاع عناصر تكلفة البدء باملشاريع، كما أنه صُ  (88)

في مؤشر  (98)في مؤشر ايصال الكهرباء، واملرتبة  (56)بناء، واملرتبة على صعيد استخراج تصاريح ال (103)

في معدل اجمالي الضرائب  (52)في مؤشر حماية صغار املستثمرين، واملرتبة  (163)تسجيل امللكية، واملرتبة 

 النشاط.في مؤشر اجراءات تصفية  (146)في مؤشر انفاذ العقود، واملرتبة  (126)كنسبة من االرباح، واملرتبة 

عمال إلى أن املسارات وبصورة عامة، فان معظم تقارير التنافسية الدولية تشير في مجال املؤسسات وبيئة األ 

 لإلصالح في األردن تشمل ادوات حماية املستثمر
 
والحصول  ،وتكلفة انشاء العمل التجاري ، األكثر احتياجا

 والبيروقراطية الحكومية.  ،وانفاذ العقود ،وتسوية حاالت االعسار ،والنظام الضريبي ،على االئتمان

 

 التنافسية على وآثارها االقتصادية السياسة  5.1.3

 

 انعكس بصورة جلية على تنافسية اقتصاده رغم صغر حجم سوقه 
 
 انفتاحيا

 
 اقتصاديا

 
نهج األردن نهجا

 في مجال بنيته التحتية، فكان أن حرر تجارته الخارجية ونظام مدفوعاتها، وقطع مواردهاملحلي وشح 
 
 ،شوطا

 منهج 
 
واستطاع بناء قطاع مالي ومصرفي متين قادر على تحمل الصدمات واملخاطر املرتفعة، واختط عموما

.
 
  التحرر االقتصادي الذي يعتبر األساس املكين الذي بدونه ال يمكن أن يكون أي اقتصاد منافسا

 بامل
 
رونة والتدرج، فكان اإلصالح االقتصادي املستمر سمة اتسمت السياسة االقتصادية األردنية عموما

تلك السياسة في مواجهة االختالالت الهيكلية والتطورات املتالحقة وتدارك التشوهات االقتصادية للصيقة 

 ،وارتفاع املديونية والبطالة والفقر ،والحساب الجاري  ،. فقد كان العجز املزمن في املوازنة العامةتهاومعالج
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يلقي ظالله على تصنيف املؤسسات الدولية لتنافسية االقتصاد، ليجعلها تضع األردن في ذيل قائمة دول 

 تقرير املنتدى االقتصادي العالمي ) العالم في مؤشرات بيئة االقتصاد الكلي. 
 
( 2016-2015ولو أخذنا مثال

ئة االقتصاد الكلي، ويضعنا في ذيل دولة في مؤشر بي (140)من  (130)لوجدنا أنه يصنف األردن في املرتبة 

بمقياس  (122)( بمقياس نسبة العجز في املوازنة إلى الناتج املحلي اإلجمالي، وفي املرتبة 137القائمة )املرتبة 

بمقياس نسبة إجمالي املدخرات  (104)نسبة الدين العام إلى الناتج املحلي اإلجمالي، وكذلك في املرتبة 

بمقياس التصنيف االئتماني للدولة، مع مالحظة أن  (78)حلي اإلجمالي، وفي املرتبة الوطنية إلى الناتج امل

 لتراجع معدل 
 
 بمقياس نسبة التغير السنوي في معدل التضخم، نظرا

 
األردن يحتل املرتبة األولى عامليا

 التضخم خالل العام املاض ي.

تصنيف املنتدى االقتصادي العالمي  مع 2015في عام  IMDويتفق الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن 

 مجموعمن  (59)بهذه املجموعة من املؤشرات إلى حد كبير، إذ أنه يصنف األداء االقتصادي األردني في املرتبة 

بمقياس  (57)دولة، ويضعه بموجب املؤشرات الفرعية التي يعتمدها لقياس ذلك األداء باملرتبة  (61)

في  (49)بمقياس األسعار، واملرتبة  (51)في مجال التشغيل، وفي املرتبة  (60)االقتصاد املحلي، وفي املرتبة 

عند استعراض منهجية هذا  أشرنافي مجال التجارة الدولية. وقد  (39)مجال االستثمار األجنبي واملرتبة 

أن القدرة  فالتقرير يفترض نها تعتمد على أربعة عوامل رئيسية يشكل األداء االقتصادي أبرزها. إلى أالتقرير 

التنافسية ألي بلد تعتمد بشكل كبير على األداء االقتصادي املاض ي، وأن املنافسة التي تحكمها قوى السوق 

الشركات  قدراتادت دز اتؤدي إلى تحسين األداء االقتصادي، وأنه كلما زادت املنافسة في االقتصاد املحلي 

مجال التجارة الدولية و/أو االستثمارات الدولية يعكس  في الدولةاملحلية على املنافسة في الخارج، وأن نجاح 

 على األداء االقتصادي، وأن االستثمار 
 
القدرة التنافسية للشركات املحلية، وأن االنفتاح ينعكس إيجابيا

 أن التنافسية القائمة على التصدير 
 
الدولي يعمل على تخصيص املوارد االقتصادية بشكل أكثر كفاءة، وأخيرا

 
 
 ما تترافق مع النمو االقتصادي.غالبا

والواقع أن اإلحصاءات األردنية تشير إلى تراجع الرقم القياس ي لشروط التبادل التجاري السعري )الذي يمثل 

 في 
 
 على الرقم القياس ي لسعر املستوردات مضروبا

 
خالل  (100)الرقم القياس ي لسعر الصادرات مقسوما

ى ارتفاع الرقم القياس ي لشروط التبادل التجاري الكمي )الذي يمثل السنوات الخمس املاضية، فيما تشير إل

 على الرقم القياس ي لكمية الصادرات( خالل الفترة ذاتها، وتراجع 
 
الرقم القياس ي لكمية املستوردات مقسوما

 بالرقم القياس ي لكمية الصاد
 
رات املقدرة على االستيراد )التي تمثل شروط التبادل التجاري السعري مضروبا

 على 
 
 :أدناه( 17(، كما يستدل من الجدول رقم )100)مقسوما
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 (17جدول رقم )

 االرقام القياسية لشروط التبادل التجاري السعري والكمي واملقدرة على االستيراد

 (100=1994)سنة األساس  

 السنة
شروط التبادل التجاري 

 الكمي

شروط التبادل التجاري 

 السعري 
 االستيراداملقدرة على 

2010 67.4 75.8 183.0 

2011 65.3 69.7 170.9 

2012 77.3 74.0 166.6 

2013 73.3 68.9 170.8 

2014 70.1 66.2 172.9 

 املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة االحصائية الشهرية على موقع البنك املركزي األردني على االنترنت، عمان، األردن.

الخارجية األردنية إلى تراجع نسبة الصادرات الوطنية إلى الناتج املحلي اإلجمالي من  تشير احصاءات التجارة

، وكذلك تراجع نسبة املعاد تصديره من السلع إلى الناتج املحلي 2014% في عام 20.3إلى  2010% في عام 22.5

نسبتها إلى الناتج  ، أما املستوردات فقد ارتفعت2014% في عام 3.1إلى  2010% في عام 4.1اإلجمالي من 

. وتعكس هذه األرقام بوضوح تراجع تنافسية 2014% في عام 64إلى  2010% في عام 58.9املحلي اإلجمالي من 

 االقتصاد بمقياس التجارة الخارجية.

% 4.8% و14.8بنسبة  2012و 2011وقد ارتفع الرقم القياس ي العام ألسعار املنتجين الصناعيين في عامي 

على التوالي. فيما انخفض الرقم  2014و 2013%في عامي 1.7% و2.6م عاود االنخفاض بنسبة على التوالي، ث

)ال تتوفر احصاءات  2012% في عام 118.2إلى  2010%في عام 125.8القياس ي لكميات اإلنتاج الزراعي من 

إلى  2010عام  % في117.8( ، وارتفع الرقم القياس ي العام ألسعار باب املزرعة من الالحقةتغطي السنوات 

(. وهذه األرقام تعطي صورة واضحة عن الالحقة)ال تتوفر احصاءات تغطي السنوات  2012% في عام 115.6

 .35تطور بيئة اإلنتاج املحلي

وقد أدى انقطاع امدادات الغاز الطبيعي  توفر التمويل متطلب أساس ي لديمومة أي اقتصاد. استمرار ان 

 املصري والتطورات السياسية 
 
اإلقليمية واألزمة املالية العاملية إلى سلسلة صدمات خارجية أحدثت ضغطا

 على بيئة االقتصاد الكلي، فارتفعت املديونية كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي أكثر من 
 
% 40منها % )84كبيرا

% 8.3بنحو  مديونية خارجية(، واستقر عجز املوازنة العامة عند مستوى عاٍل بشكل غير قابل لالستدامة

 على املجاالت الحيوية  كما . 2014من الناتج املحلي اإلجمالي لعام 
 
 كبيرا

 
يشكل عجز الحساب الجاري ضغطا

 في عملية 
 
لالقتصاد بما يقيد خيارات السياسات املتاحة أمام الحكومة التي ال تملك سوى املض ي قدما

األمد الطويل بغض النظر عن ظروف البيئة  املالي على االستقراراإلصالح االقتصادي من أجل استعادة 

 من اإلصالحات بما فيها رفع الدعم عن  الخارجية. 
 
لقد اتخذت الحكومة عدة قرارات صعبة ونفذت عددا

                                                           
 www.CBJ.gov.joانظر،: النشرة االحصائية الشهرية، موقع البنك املركزي األردني على االنترنت     35
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 ملزيد من الخيارات واإلصالحاتي، وال 2012املحروقات منذ نهاية عام 
 
زال قاعدة تإذ ال  ؛زال املجال رحبا

وليس على ضريبة  ،وبخاصة ضريبة املبيعات ،ل كبير على الضرائب غير املباشرةاإليرادات العامة ترتكز بشك

 عدالة في توزيع الدخل.ال تعزيزإلى  يؤديالدخل املباشرة كما يفترض املنطق االقتصادي السليم وبما 

 (61) مجموعفي مجال التشغيل من  (60)إن تصنيف األردن في تقرير املنتدى االقتصادي العالمي في املرتبة 

رغم على الإذ  ؛دولة يعكس خطورة ظاهرة البطالة املترافقة مع تفش ي الفقر مما يؤثر على تنافسية االقتصاد

أن االقتصاد قد حقق معدالت نمو مرتفعة خالل العقد األول من القرن الحالي إال أن ذلك النمو لم من 

 بين املحافظات. ةالفجو ينعكس على خفض معدالت البطالة والفقر واملساهمة في تجسير 

زال قطاعات الخدمات تستحوذ على النصيب األكبر من الناتج املحلي وهي قطاعات رائدة وترفد توال 

وإيالء  ،بحاجة ماسة للتركيز على زيادة مساهمة القطاعات اإلنتاجية في الناتج املحلي األردن لكن ،التنافسية

 للعناية خاصة 
 
لتصدير وتتمتع باملزايا النسبية على املستويين اإلقليمي ألنشطة والقطاعات التي تمتلك آفاقا

  ،والعالمي
 
وتحديد العناقيد التي تمثل مجموعة من الصناعات أو الخدمات املتصلة التي تدعم بعضها بعضا

 بشكل تبادلي.

تعزيز سيادة القانون وهو من أبرز مؤشرات تدعيم التنافسية  مجال لقد خطى األردن خطوات حثيثة في

 لتعزيز كفاءة اإلطار القانوني في تسوية املنازعات، وكذلك تعزيز الشفافية واملساءلة في يوال 
 
زال املجال رحبا

العمل الحكومي. وكما ركزت السياسة االقتصادية على موضوع تحقيق األمن املائي وأمن الطاقة واألمن 

 في اإلصالحات االقتصادية وتحسين كفاءة ا
 
لقطاع العام تظل أولوية ملحة الغذائي، فإن السير قدما

باإلضافة إلى تحسين آليات استهداف الفقر وتوجيه الدعم نحو مستحقيه وحماية الطبقة الوسطى وعدم 

 إغفال إيالء التنسيق بين السياستين املالية والنقدية العناية القصوى. 

 

 التنافسية على واالقليمية الدولية واالقتصادية السياسية التطورات أثر  6.1.3

 

مهما اجتهدت الدول في تطوير بنيانها التنافس ي فإنها تبقى متأثرة بالتطورات واملتغيرات االقتصادية 

درجة تعرض الدولة لتلك املتغيرات  بتفاوت ، ويتفاوت تأثير هذه املتغيراتوالسياسية الدولية واالقليمية

 ومدى انفتاحها االقتصادي.

شديد التأثر باملتغيرات االقتصادية والسياسية الخارجية بحكم طبيعته  ،زاليوال  ،وقد كان االقتصاد األردني

االقتصادية تحاول جاهدة تخفيف آثار تلك املتغيرات ودرء مخاطرها باتخاذ  اتوموقعه، وكانت السياس

رها السلبية تارة أو بشتى الوسائل التي تحد من تداعياتها واثا ،االجراءات والتدابير الوقائية واالستباقية تارة

 ولم تكن كل تلك املتغيرات والتطورات تحمل معها  أخرى. 
 
 ايجابية واضحة آثارا

 
سلبية، بل ترك بعضها اثارا
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على املدى القصير واملتوسط. فاالنخفاض الكبير الذي شهدته اسعار النفط العاملية خالل االشهر املاضية 

، حمل ا 12حتى وصلت أدنى مستوياتها منذ 
 
 ايجابية تنشيطية على املدى القصير واملتوسطعاما

 
 فقد ،ثارا

فض
َ
 للنمو االقتصادي وشكل ،الكلف التشغيلية واالنتاجية خ

 
وساهم في تخفيض اسعار  ،دافعا

تخفيض معدالت ساهم في و  ،دفوعاتاملستوردات وتحسين شروط التبادل التجاري وتدعيم ميزان امل

ما يعادل  2015انخفاض اسعار النفط قد وفر على األردن في عام  إذ أن ؛التضخم وتوفير العمالت الصعبة

 ،وزيت الوقود ،والبنزين ،والديزل  ،( بليون دينار من فاتورة مستوردات البالد من النفط الخام1.7نحو )

وهو مبلغ كان سيثقل كاهل االقتصاد ويزيد اعباء املديونية لو  ،2014والغازات النفطية باملقارنة مع عام 

وقد مكن ذلك االنخفاض شركة الكهرباء الوطنية من  . املرتفعةمرت االسعار عند مستوياتها السابقة است

تقليص حجم خسائرها الناجمة عن انقطاع تزويد الغاز الطبيعي املصري والحد من مزيد من االقتراض 

 جراء ذلك االنقطاع، كما مكن العديد من الشركات ا
 
لصناعية من تخفيض واملديونية التي ارتفعت كثيرا

 وطأة الضغوط التي كانت تعاني منها وتحد من تنافسيتها. 

 قد ترك تلك اآلثار االيجابية امللموسة على االجل القصير، 
 
ال أنه في إومع أن انخفاض اسعار النفط عامليا

ا تهااملقابل بات يشكل مصدر قلق بالغ في اقتصادات الدول املصدرة للنفط التي بدأت تراجع سياس

ورفع الدعم عن اسعار املشتقات النفطية  ،وتتوجه نحو زيادة معدالت الضرائب املحلية ،االقتصادية

بات يشكل و  . وترشيد استهالكها ،وهيكلة مؤسساتها ،واعادة النظر في موازناتها ،والسلع االساسية املدعومة

 مصدر قلق متزايد من انعكاسات املحتملة على االقتصاد األردني، الذي 
 
 من رغم على الايضا

 
أنه لم يتأثر كثيرا

حتى اآلن من تراجع مستويات حواالت األردنيين العاملين في الدول النفطية ومستويات املساعدات املالية التي 

راجع هذه الحواالت واملساعدات ومن اآلثار االنكماشية تقدمها حكومات تلك الدول، فانه بات يخش ى من ت

املرافقة النخفاض أسعار النفط على معدالت التشغيل والنمو في مجموعة الدول النفطية بما سينعكس منذ 

اآلن على قدرتها على التوسع في توظيف املزيد من األردنيين وتراجع امكانيات تقديمها للمساعدات املالية 

العامة التي ستنخفض  تهوموازن هوما يستتبع ذلك من ضغوط على ميزان مدفوعات ،لألردن والدعم املقدم

ايراداتها الضريبية املتحققة على استهالك املشتريات النفطية، وعلى معدالت النمو االقتصادي وكافة 

 على تنافسي ،املتغيرات االقتصادية الكلية
 
 . ة اململكةويؤثر بالتالي سلبا

تصاد األردني طوال السنوات الخمس املاضية من تداعيات االزمة املالية الدولية التي انطلقت لقد عانى االق

شرارتها في الواليات املتحدة االميركية بعد انهيار بنك )ليمان بروذرز( وتفاقم أزمة الرهن العقاري، والتي انتهج 

ي التي تمخضت عن انخفاض سعر صرف بنك االحتياطي الفيدرالي األميركي في مواجهتها سياسة التيسير الكم

الدوالر امام العمالت الرئيسية وتراجع أسعار الفائدة على الدوالر وعلى مختلف العمالت الرئيسية األخرى. 

 بالدوالر األمريكي، فقد تركت األزمة آثارها على سعر الصرف 
 
 منذ عشرين عاما

 
وملا كان الدينار األردني مرتبطا

ر لكون سعر الصرف الحقيقي الفعال أحد مؤشرات قياس التنافسية. أما انخفاض الحقيقي الفعال للدينا

اسعار الفوائد العاملية فإنه قد انعكس بتخفيض مواز لهيكل أسعار الفوائد املحلي في األردن رغم بقاء هامش 
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 لزيادة جاذبية الدينار وتش6سعر الفائدة في األردن والبالغ نحو )
 
 نسبيا

 
 مرتفعا

 
جيع االدخار املحلي %( سنويا

 وزيادة كلفة االحتفاظ بودائع العمالت االجنبية املتصلة بتكلفة الفرصة البديلة.

على معظم املتغيرات االقتصادية الكلية بآثار  ألقت بظاللهاأن األزمة املالية الدولية قد  من رغمعلى الو 

وتراجع مستويات األسعار والتداول في  ،وركود السوق العقاري  ،إذ أدت إلى تراجع النمو االقتصادي ؛متفاوتة

وتراجع أداء مختلف القطاعات  ،السياحةتراجع و  ،وتراجع تدفقات االستثمار االجنبية ،سوق عمان املالي

 ال أن االقتصاد األردني تمكن من استيعاب حدة آثارها السلبية إلى الحد األدنى املستطاع. إاالقتصادية، 

األردن في وضع  جعلت ،والصراعات السياسية واالقتصادية ،لربيع العربياما يسمى والحقيقة أن ثورات 

فقد تعرضت امدادات الغاز املصري إلى  ؛جهات االربعالمن  هفريد وفي بؤرة االزمات املشتعلة التي تحيط ب

 واض   ،انقطاعات متكررة عديدة حالت دون تدفقه
ُ
رت الحكومة إلى احالل الوقود الثقيل محله في توليد ط

إلى زيادة عجز  بدوره وادى ،مديونية قطاع الكهرباء في مواجهة ارتفاع التكاليفأدى إلى تفاقم مما  ،لكهرباءا

 املوازنة العامة الرتفاع قيم الدعم الحكومي لألسعار.

 

 التنافسية تعزيز في ودورها األردنية التشريعية البيئة  7.1.3

 

عزز يواستقرار التشريعات  ،وسيادة القانون  ،لالستثمار واإلنتاجال شك بأن البنيان التشريعي املكين املحفز 

 الستدامة النمو االقتصادي بما تشيعه من أجواء الثقة يالتنافسية االقتصادية و 
 
 متينا

 
وفر أساسا

السيما إذا تيسر املناخ املناسب من شفافية وسرعة في إجراءات  ،واالطمئنان لدى املستثمرين واملنتجين

 التقاض ي وتنفيذ األحكام دون إبطاء.

 قانونية معمقةيحتاج إلى أبحاث كافة مستوياتها وجزئياتها بن الخوض في تفاصيل البنية التشريعية إ

 اتبين الخبر روح الفريق املنسجم الذي يجمع ب تعملمؤسسية مشتركة  اجهود  يتطلب و  ،واسعةو 

 القوانين واألنظمة والتعليمات ذات الصلة جميعإلنجاز دراسة  ، وذلكاالقتصادية والفنية والقانونية

الخروج بالتوصيات واالقتراحات الكفيلة بتحديثها وتطويرها  وآثارها بعناية، ومن ثم جميع جوانبها ومراجعة

ياجات التنموية املرغوبة والدور املأمول منها في وتحسينها بما ينسجم مع الهدف األساس ي ويتواءم مع االحت

 إلى التميز املتوخى من خاللها كإطار محفز 
 
جملة املنظومة التشريعية الداعمة لإلنتاج واالستثمار وصوال

لألداء النموذجي بما يواكب الحداثة ويرفد استدامة النمو املنشود، وباالسترشاد باإلطار الذي تضمنته وثيقة 

 : رؤية واستراتيجية وطنية.2025األردن 

 في إرساء بنيان تشريعي سليم قطع ،بشكل عامو 
 
 كبيرا

 
يرتكز على دستور عصري متقدم يعتمد  ،األردن شوطا

ويكفل  ،ويراعي الحريات ويحدد الواجبات ،مبدأ فصل السلطات وضمان كافة حقوق املواطنة األساسية
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عُد انطالق طاقات اإلنتاج واإلبداع. 
ُ
القوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجب الدستور  منظومة وت

 
 
 متكامال

 
 تشريعيا

 
شأن أي بنيان تشريعي قابل للتطوير والتحديث مع تطور وتقدم الدول شأنه إطارا

 بشكل جيد يمكن  افإن تقارير املنافسة الدولية تصنف هذ هنا،ومن  العصرية. 
 
اإلطار التشريعي عموما

اليه مرتكز  البناء عليه ويعول ع  للتنافسية.  ا أساسي 

( كفاءة اإلطار 2016-2015يصنف تقرير التنافسية العاملية الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي )

دولة يشملها التقرير، فيعطي هذه  (140) مجموعمن  (36)التشريعي األردني في تسوية املنازعات في املرتبة 

كما أنه يصنف كفاءة اإلطار القانوني األردني في االعتراض على  نقاط.  سبعنقطة من  (4.4)الكفاءة 

في هذا التقرير  ويحتل األردننقاط،  سبعنقطة من  (4.3)دولة، ويعطيها  (140) بين (30)التشريعات في املرتبة 

 ) يتراجع إلى ولكنه ،من حيث القدرة على حماية مصالح صغار املساهمين (40)املرتبة 
 
 121مرتبة متأخرة جدا

طريق طويل  األردن زال أماميمؤشر قوة حماية املستثمرين، مما يشير بوضوح إلى أنه ال  في( 140 مجموعمن 

 هذا الخصوص.ب هلتحديث وتطوير تشريعات

أمر أساس ي للثقة واالستقرار وحسن سير األعمال في أي  ،وااللتزام االجتماعي به ،إن القناعة بسيادة القانون 

حاجة  ثمةلكن و ، ا إلى حٍد ماإيجابي  يبدو ستقاللية القضاء األردني ا باع العام بخصوصاالنطولعل  مجتمع. 

 في مجالحقيقية  مجتمعيةفي بناء ثقافة  واضٍح  تحٍد األردني يواجه زال املجتمع يإلى تعزيز القدرات، وال 

 والعالقات 36والحد من استخدام الواسطة ،اليومية ممارساتهفي  ألحكامهواالمتثال  القانون  حتراما

ة االجتماعية إلنجاز املعامالت. وقد بذلت جهود مؤسسية واضحة على مدى السنوات األخيرة في تحسين مرتب

النسبية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بحيث جاء تصنيف األردن في  اململكة

ة في مؤشر انتشار الفساد في التقرير الذي أصدرته مؤسسة الشفافية دول (100) مجموعمن  (55)املرتبة 

 (100)من  (43)وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن البنك الدولي قد أعطى األردن عالمة  . 2014الدولية لعام 

 2014.37بحسب معيار أداء األعمال الذي نشرته )مؤسسة بيرتلسمان( عام 

دور البيئة التشريعية األردنية في تعزيز التنافسية هو  ةفي دراس يستوجب التوقف عندهوالواقع أن أهم ما 

 ،أطراف العملية اإلنتاجيةمن جميع مستمر  قلق وتذمرموضوع استقرار التشريعات الذي يبدو أنه مصدر 

 من اوبشكل خاص 
 
عن عدم رضاهم  كثير منهميعبر  ؛ إذملستثمرين األجانب الذي يعنيهم هذا املوضوع كثيرا

  وتعددها تعديل التشريعات من كثرة
 
 لالستثمار  األمر الذي ،خالل فترة زمنية قصيرة نسبيا

 
وال ال يعتبر محفزا

ا ل  ال سيما فيما يتصل بالتشريعات التي تحكم بيئة األعمال واالستثمار.  ،لتنافسيةمعزز 

 اتفاقيات الت
 
جارة اإلقليمية والدولية، ومن املحددات القانونية التي تؤثر في التنافسية بصورة مباشرة أيضا

دولة عربية باتفاقيات تبادل تجاري في إطار اتفاقية التجارة الحرة العربية، ويرتبط  (17)اذ يرتبط األردن مع 

                                                           
 أحد أشكال الفساد في منظومة ميثاق النزاهة وقانون النزاهة ومكافحة الفساد.    36

 
ا أوتحُق باطال  ُصنفت "الواسطة" التي تلغي حق 
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باتفاقية شراكة مع االتحاد األوروبي، كما يرتبط باتفاقية أغادير املوقعة بين مصر واألردن واملغرب وتونس 

 مع النرويجبهدف دعم مزيد من التكامل اال
 
 ،قتصادي بين هذه الدول واالتحاد األوروبي، ويرتبط أيضا

وليختنشتاين في إطار اتفاقية مع رابطة التجارة الحرة األوروبية، وهو عضو في منظمة  ،وايسلندا ،وسويسرا

 ،مريكيةالواليات املتحدة األ  كل من: التجارة الدولية، ويرتبط على الصعيد الثنائي باتفاقيات تجارة حرة مع

من  اتإعفاءويقدم األردن، في إطار هذه االتفاقيات، جملة من التسهيالت تشمل وكندا.  ،وتركيا ،وسنغافورة

ضريبة الدخل عن األرباح املتأتية من أنشطة محددة، وإعفاء من ضريبتي األبنية واألراض ي وعوائد التعبيد 

والتنظيم والتحسين، باإلضافة إلى إعفاء من ضريبة املبيعات على الخدمات املبيعة لالستهالك داخل املناطق 

العاملين فيها من ضريبة الدخل. وتستفيد الحرة، وكذلك إعفاء رواتب وعالوات املوظفين غير األردنيين 

% في جميع 100االستثمارات األجنبية في املناطق التنموية واملناطق الحرة من حقوق امللكية الكاملة لغاية 

وحرية تحويل رأس  ،القطاعات، ومرونة في منح تأشيرات الدخول للمستثمرين والعمال األجانب وعائالتهم

 الخارج.مال املستثمر واألرباح إلى 

تستفيد االستثمارات األجنبية من إجراءات ميسرة للتسجيل والترخيص واملساعدة في منح تأشيرات كما 

واستيفاء الرسوم والبدالت واستصدار املوافقات الالزمة ملزاولة  ،الدخول واإلقامة للمستثمرين وعائالتهم

وتقديم املعلومات واملشورة الفنية  ،لعمالواإلجراءات املتعلقة باستقدام واستخدام ا ،األنشطة االقتصادية

واملساعدة في حل املشاكل واملعيقات التي تواجههم، وذلك من خالل خدمة النافذة االستثمارية التي توفرها 

واملستشفيات واملراكز  ،ومدن التسلية والترويح السياحي ،والفنادق ،هيئة االستثمار لقطاعات الصناعة

باإلضافة إلى جميع األنشطة االقتصادية ضمن املناطق  ،األبقار والدواجنومزارع  ،الطبية املتخصصة

 38التنموية واملناطق الحرة.

يوفر قانون االستثمار واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه العديد من اإلعفاءات والحوافز واملزايا و 

من ضريبة املبيعات وكذلك تتضمن إعفاء مدخالت إنتاج القطاع الصناعي والحرفي من الرسوم الجمركية و 

إعفاءات جمركية وضريبية للموجودات الثابتة للقطاع الصناعي والحرفي ورد الضريبة العامة على املبيعات 

لهذه القطاعات. كما يوفر القانون إعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة املبيعات على السلع الالزمة 

 -لألنشطة االقتصادية التالية:

 والثروة الحيوانية.الزراعة  -

 املستشفيات واملراكز الطبية املتخصصة. -

 املنشآت الفندقية والسياحية. -

 مدن التسلية والترويح السياحي. -
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 مراكز االتصال. -

 مراكز البحث العلمي واملختبرات العلمية. -

 اإلنتاج الفني واإلعالمي. -

 مراكز املؤتمرات واملعارض. -

 والغازات واملشتقات النفطية باستعمال خطوط األنابيب.نقل و/أو توزيع و/أو استخراج املياه  -

 النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية. -

حيث تستفيد 39مختلف أنحاء اململكة. علىمنطقة حرة موزعة  (42و )منطقة تنموية  (15)يوجد في األردن 

% من 5عفاء نسبته االستثمارات في املناطق التنموية من إعفاء تام من ضريبة الدخل على الصادرات، وإ

ضريبة الدخل املتأتي من النشاط االقتصادي داخل تلك املناطق، وإعفاء من رسوم االستيراد وضرائب 

% من ضريبة املبيعات على خدمات محددة من الشركات املسجلة في تلك 7الخدمات والعوائد، وإعفاء نسبته 

لرسوم الجمركية )باستثناء عدد محدود من املناطق عند استهالكها داخلها، باإلضافة إلى إعفاءات من ا

السلع(. أما االستثمارات في املناطق الحرة فإنها تستفيد من إعفاء من الرسوم الجمركية. والواقع أن هيئة 

االستثمار تقوم بموجب قانون االستثمار الذي وحد املرجعيات االستثمارية على تعزيز بيئة االستثمار وتقديم 

تثمرين، حيث يتولى إدارة الهيئة رئيس يعينه مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الخدمات املثلى للمس

وضمان ديمومة املناخ  ،القطاعين العام والخاص. وتستهدف تشجيع وترويج االستثمار املحلي واألجنبي

 ،يمهاوتعزيز الثقة في البيئة االستثمارية وتنميتها وتنظ ،وتنشيط الحركة االقتصادية ،االستثماري الجاذب

 .لها وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة

األردنية من حيث مواءمتها لتشجيع التنافسية واالستثمار ورفع الكفاءة  اتدراسة منظومة التشريعيعد وب

عدد من التشريعات التي أضحت بحاجة للتعديل والتحديث  فإن ثمةاإلنتاجية بما يخدم التنمية املستدامة، 

 مع تشريعات  ألنهاوإزالة التشوهات 
 
على يمكن إدراجها حسب األولويات  40خرى أتتعارض أو تتقاطع أحيانا

 النحو اآلتي:

 .1997لسنة  22قانون الشركات وتعديالته رقم  (1

 .2000لسنة  28قانون البنوك رقم  (2

 .1971لسنة  23قانون البنك املركزي األردني رقم  (3

 .1999لسنة  33قانون تنظيم أعمال التأمين رقم  (4

 .1998لسنة  18الصناعة والتجارة رقم قانون  (5
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 .2014لسنة  34قانون ضريبة الدخل رقم  (6

 .1994لسنة  6قانون الضريبة العامة على املبيعات رقم  (7

 .2001لسنة  21قانون االستيراد والتصدير رقم  (8

 .1990لسنة  1قانون سوق عمان املالي رقم  (9

 .2002لسنة  76قانون األوراق املالية رقم  (10

 .1981لسنة  10املقارضة رقم قانون سندات  (11

 .1991لسنة  18قانون املؤسسة األردنية لالستثمار رقم  (12

 .2003لسنة  68قانون االستثمار رقم  (13

 .2003لسنة  67قانون ترويج االستثمار رقم  (14

 .2003لسنة  72قانون تطوير املشاريع االقتصادية رقم  (15

 .2004لسنة  21قانون حماية اإلنتاج الوطني رقم  (16

 .2004لسنة  33نافسة رقم قانون امل (17

 .2003لسنة  71قانون تنمية البيئة االستثمارية واألنشطة االقتصادية رقم  (18

 .2002لسنة  24قانون إيجار األموال غير املنقولة وبيعها لغير األردنيين واألشخاص املعنيين رقم  (19

 .1998لسنة  20قانون الجمارك وتعديالته رقم  (20

 .2002لسنة  36قانون التنفيذ رقم  (21

 . 2001لسنة  85قانون املعامالت اإللكترونية رقم  (22

 .2001لسنة  28قانون الوكالء والوسطاء التجاريين رقم  (23

 . 2001لسنة  26قانون الدين العام وإدارته رقم  (24

 .1999لسنة  28قانون رخص املهن رقم  (25

 .1999لسنة  32قانون براءات االختراع رقم  (26

 .2000لسنة  15التجارية رقم قانون املنافسة غير املشروعة واألسرار  (27

لسنة  7قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع املستوردة واملعاد تصديرها رقم  (28

1997. 

 .1985لسنة  21قانون رسوم خدمات املكاتب املهنية في املناطق البلدية رقم  (29

 .1985لسنة  20قانون رخص املهن ملدينة عمان رقم  (30

 .1977لسنة  7كاتب املهنية ملدينة عمان رقم قانون رسوم خدمات امل (31
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 .1969لسنة  28قانون الضريبة اإلضافية رقم  (32

 .1966لسنة  12قانون التجارة رقم  (33

 .1963لسنة  16قانون الرسوم على املنتجات املحلية رقم  (34

 .1953لسنة  19قانون عالمات البضائع رقم  (35

 للدين رقم  (36
 
 .1953لسنة  46قانون وضع األموال غير املنقولة تأمينا

 .1953لسنة  49قانون التصرف في األموال غير املنقولة رقم  (37

 .1952لسنة  28قانون ديوان املحاسبة رقم  (38

 .1952لسنة  33قانون العالمات التجارية رقم  (39

 .1952لسنة  6قانون تحصيل األموال األميرية رقم  (40

 .1992لسنة  26قانون أعمال الصرافة رقم  (41

 مع روح  هاتعديل عشرات األنظمة والتعليمات الصادرة بموجبالتعامل هذه التشريعات يستدعي و 
 
انسجاما

 بأن بعض القوانين التي و التعديالت املطلوبة 
 
 لتحديث وتطوير البيئة التشريعية األردنية، علما

 
استكماال

 اآلن قيد التعديل في إحدى مراحله وقنواته التشريعية، ت أعالهأدرج
 
مثل قانون البنك املركزي  هي عمليا

 لدى ديوان التشريع والرأي،  2015األردني الذي تم إقرار تعديله في مجلس الوزراء في عام 
 
وموجود حاليا

وكذلك قانون ضريبة الدخل املوجود لدى مجلس األمة، وقانون البنوك الذي أقره مجلس الوزراء في عام 

 2015انون أعمال الصرافة الذي أقره مجلس الوزراء في عام واملوجود لدى ديوان التشريع والرأي، وق 2015

 وموجود لدى ديوان التشريع والرأي.
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  لتنافسية املعززة الرئيسية القطاعات . 4

 األردني االقتصاد
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عُد 
ُ
الرئيسية التي تعزز تنافسية االقتصاد و  املهمةالقطاعات من والسياحة  ،والصحة ،قطاعات التعليم ت

 للخبرات الواعدة املتراكمة في هذه القطاعات
 
واالمكانات والطاقات التي  ،وطبيعة بنيتها التحتية ،األردني نظرا

هذه  لبحث هذا الجزء منهاالدراسة  وتخصص . تؤهلها لالرتقاء بتنافسيتها وتنافسية االقتصاد بشكل عام

 ، ومن ثموتحديد املناحي واملنطلقات الضرورية لتعزيز تنافسيتها ،أهم ميزاتها التنافسية يدلتحدالقطاعات 

مع القطاعات األخرى. وهذا ال يعني بالطبع اغفال دور  روابطهااالرتقاء بتنافسية االقتصاد من خالل 

ت وغيرها من وتكنولوجيا املعلومات واالتصاال  ،وشركات التأمين ،األخرى كالبنوك املهمةالقطاعات 

 
 
االقطاعات التي تلعب دورا التنافسية، ولعل قطاع تكنولوجيا املعلومات من القطاعات  البنيةفي تمتين  مهم 

املحفزة لالستثمار التي اوالها مجلس االستثمار عناية خاصة ملا يعول عليها من دور مستقبلي في  البازغة

 ،بإعفائها من ضريبة املبيعات 25/1/2016قدة بتاريخ تدعيم التنافسية، إذ أوص ى املجلس في جلسته املنع

شركة عاملة في هذه القطاع تصدر  500سيما وأن هناك أكثر من ال %، 5وتخفيض ضريبة الدخل عليها إلى 

 . 41منتجاتها إلى دول الخليج العربي والواليات املتحدة األميركية

يتفوق فيها على الدول املوجودة في  ،والسياحةان لألردن ميزة نسبة بارزة في قطاعات التعليم والصحة 

 
 
امحيطة التنافس ي. وهي قطاعات تشكل ركنا من أركان القيمة املضافة في الناتج املحلي االجمالي وتشغل  مهم 

طاقات ابداعية موهوبة وكفاءات ومهارات تدعمها بنية تحتية صلبة قابلة للتطوير وقادرة على ابتكار 

 نافسة. املنتجات والخدمات امل

 

 التعليم قطاع تنافسية  1.4

 

 
 
العب قطاع التعليم في األردن دورا

في تنمية األردن واالنسان األردني، وتميز هذا القطاع بمخرجاته  بارز 

 مما اسبغ عليه ميزة تنافسية عربية.  ،وغيرها ، وفيدول الخليج جميعمطلوبة في  ،زالتوال  ،البشرية التي كانت

 أكثر و اكفأ بتكلفة أقل وجودة 
 
وامكانيات تصنيع  أعلى،وإذا كانت املنافسة في اسواق السلع تعني انتاجا

وتسويق واستقطاب لالستثمارات االجنبية املباشرة، فإنها في قطاع التعليم والتدريب تتعدى ذلك لتشمل 

لتحقيق االفضل  ،ها بالدرجة األولىفيما بين ،تنافس مؤسسات التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص

 على أن تعريف التنافسية في هذا املضمار يعني 
 
في وظائفها الثالث )التعليم والبحث وخدمة املجتمع( اعتمادا

  ،قدرة املؤسسة التعليمية أو التدريبية على تقديم خدمة تعليمية وبحثية عالية الجودة
 
مما ينعكس ايجابيا

االمر الذي يكسبهم قدرات ومزايا تنافسية في سوق العمل  ،ء هيئتها التدريسيةعلى مستوى خريجيها واعضا

ومن ثم التعاون معها وزيادة اقبال الطالب على  ،ويعكس في الوقت ذاته ثقة املجتمع بها ،بمستوياته املختلفة
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تمع واملجتمع في االلتحاق بها، وهكذا تتحقق الغاية املنشودة بحيث تصبح الجامعة أو املؤسسة في خدمة املج

 . 42خدمتها، فهي تتسابق من أجل تحقيق األفضل في وظائفها الثالث والوصول إلى العاملية

ويعتبر نظام التعليم األردني  الشك أن جودة نظام التعليم أمر حيوي لتعزيز قوة املجتمع وتمكين االقتصاد. 

زال األردنيون العاملون في الخارج يدة ال أحد الروافع االساسية التي جعلت األردن يحظى بسمعة اقليمية جي

 للتدريب  (141)كلية مجتمع متوسط و  (55و )مدرسة حكومية وخاصة  (6614)يعززونها ،ففي االردن 
 
مركزا

 : أدناه( 18كما يتبين من الجدول رقم ) وخاصة جامعة حكومية (32)املنهي و 

 (18جدول رقم )

 2015 -التدريب في األردن و  مؤسسات التعليم

 املجموع قطاع خاص قطاع عام 

 32 22 10 الجامعات

 55 41 14 كليات املجتمع املتوسطة

 141 91 50 مراكز التدريب املنهي

 املدارس
3906 

 تابعة لوكالة الغوث( 174)منها 
2708 6614 

 . 2015رؤية واستراتيجية وطنية، عمان  2025املصدر: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، وتقرير األردن 

مليون دينار، كما يبلغ متوسط إجمالي  (15)يبلغ متوسط رأس مال الجامعة الخاصة الواحدة في األردن نحو 

 30أرباح هذا القطاع نحو 
 
، وهو يعتبر مردودا

 
 للمساهمين،  % سنويا

 
 ممتازا

 
سيما وأن صافي األرباح ال استثماريا

% في املتوسط، وهي تحقق ارتفاعات متتالية في حقوق املساهمين، خاصة وأن 20في هذا القطاع ال يقل عن 

، إذ 
 
الحكومة أوقفت ترخيص املزيد من الجامعات الخاصة. أما في الجامعات الرسمية فالصورة مختلفة كليا

 يتأتى جله من الرسوم الجامعية بينما تساهم الحكومة في تخصيص % من ت70أن 
 
 ذاتيا

 
مويلها يعتبر تمويال

.  هذا مليون دينار (72)إلى  2016في هذا العام مليون دينار وارتفع  (57نحو ) 2015في عام دعم سنوي لها بلغ 

ية والتجهيزات واستخدام باستمرار نتيجة ارتفاع كلف البنية التحت الجامعات الرسمية ترتفع نفقاتو 

التقنيات الحديثة واالشتراكات السنوية في قواعد البيانات والدوريات وشراء الكتب للمكتبات وغيرها من 

 (53)النفقات التي تستلزمها زيادة أعداد الطلبة، مما رفع عجوزات موازناتها وازدادت مديونيتها لتبلغ نحو 

استحداثها لبرامج الدراسة املوازية ذات الرسوم املرتفعة التي  من ، وذلك على الرغم2015لسنة مليون دينار 

 من مصادر التمويل الذاتي
 
 رئيسيا

 
سيما وأن تلك ال  لها، توسعت فيها الجامعات بحيث أصبحت مصدرا

% من الطلبة امللتحقين ببعض الجامعات الرسمية في عدد من 50البرامج املوازية أضحت تضم نحو 

 من عجز أو فإ األمر يقةحقفي و التخصصات. 
 
ن جامعتين فقط من الجامعات الرسمية ال تعاني حاليا

                                                           
 

واملأمول، بحث مقدم إلى املؤتمر الدولي الثاني محمد نصحي ابراهيم، املشروعات التنافسية في الجامعات املصرية بين الواقع  انظر:  42

    .، جامعة املنصورة، جمهورية مصر العربية2009اتجاهات معاصرة في تطوير االداء الجامعي، نوفمبر  -لتطوير التعليم العالي
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ومما يجدر ذكره في هذا السياق أن  والجامعة الهاشمية.  ،وهما جامعة العلوم والتكنولوجيا ،مديونية

 الحكومة تساهم في تسديد مديونية الجامعات وفي صندوق دعم الطالب.  

 وتشتمل على العديد من التصنيفات الدولية التي تصنف والواقع أن أدبيات تنافسية ا
 
لتعليم واسعة جدا

  مستويات التعليم بكافة مراحله على مستوى املؤسسات والدول. 
 
الكثير  ثمة ،ففي مجال التعليم العالي مثال

( و Shanghai Rankingمن مؤسسات التصنيف التي تصدر تقارير دورية واسعة االنتشار مثل تصنيف )

( الذي يعتمد مؤشرات كمية ونوعية تتعلق Webmetrics( وتصنيف )Quacquarelli Symondsتصنيف )

ومخرجات التعليم ومدى توظيفها في  ،والطاقة واالستخدام األمثل للموارد ،والبنية التحتية ،ببيئة العمل

 ملعظم الج
 
 نسبيا

 
 متأخرا

 
امعات األردنية كما يشير خدمة البيئة والتنمية املستدامة، فإننا نجد تصنيفا

 :أدناه( 19الجدول رقم )

 (19جدول )

 (Webmetricsتصنيف الجامعات األردنية بحسب موقع )

 2015( في اسبانيا لعام CSICالتابع ملجمع وحدة االبحاث الدولية )

 الجامعة 
 الترتيب 

 
ً
  عربيا

ً
 عامليا

 1620 14 الجامعة األردنية 

 1979 21 جامعة العلوم والتكنولوجيا

 2075 26 جامعة اليرموك 

 2460 44 الجامعة الهاشمية 

 3058 66 جامعة البلقاء التطبيقية

 3060 67 جامعة فيالدلفيا 

 3201 75 جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا 

 3363 82 جامعة آل البيت 

 3740 96 جامعة مؤتة 

 .www.webmetrics.infoااللكتروني   webometricsاملصدر: موقع

 خالل السنوات املاضية على صعيد الترتيب 
 
صحيح أن العدد األكبر من الجامعات األردنية قد تقدمت عامليا

جامعة على مستوى العالم  500التنافس ي، اال اننا ال نجد جامعة أردنية واحدة على األقل ضمن أفضل 

 بعض الجامعات في دول مجلس التعاون Quacquarelliنيف )حسب تص
 
(، بينما يشمل هذه التصنيف حاليا

أن مستوى رض ى أصحاب العمل عن نوعية الخريجين متدنية  ومن املثير للقلق الخليجي ومصر ولبنان. 

 كما تشير مسوحات دائرة اإلحصاءات العامة لكون املناهج وطرق التدريس في الجامعات 
 
ال تركز على عموما

أن استمرار ارتفاع معدالت البطالة بين خريجي  أضف إلى ذلكاالحتياجات الحقيقية لسوق العمل. 

http://www.webmetrics.info/
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 على االستثمار في نظام التعليم، ذلك أنه يمكن للعديد من 
 
 سلبيا

 
الجامعات إنما يمثل في حقيقة األمر عائدا

سرع وبتكلفة أقل من خالل االلتحاق ببرامج طالب الجامعات بناء مهاراتهم وتحسين فرص تشغيلهم بوتيرة أ

وينعكس هذا االنخفاض النسبي املضطرد في نوعية مخرجات مؤسسات التعليم العالي على  التدريب املنهي. 

 على تنافسية قطاع التعليم، وهو ما 
 
اعداد الطلبة غير األردنيين امللتحقين بالجامعات األردنية، بما يؤثر سلبا

 43التي حددت أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع. 2018-2014يجية التعليم العالي أشارت إليه استرات

ان انخفاض معدالت االلتحاق بقطاع التدريب املنهي يؤثر بدوره على تدني جودة مخرجات هذا القطاع الذي 

 ضعف مؤهالت  يالحظو  ال زال يفتقر إلى الروابط الصلبة مع احتياجات سوق العمل. 
 
في هذا القطاع عموما

ويبدو أن هذا ما  عن املعايير املهنية املتطورة.  واالبتعاد ،ونقص املعدات واألجهزة املناسبة للتدريب ،املدربين

 أن 
 
تخصصات مهنية، وهو معدل يقل ب يلتحقون % فقط من الطالب في نظام التعليم األردني 13يفسر جزئيا

 عن غيره من املعد
 
الت السائدة في الدول املماثلة، رغم أن سوق العمل األردني يوفر بسهولة وظائف كثيرا

 مهنية للعمال املهرة.

ردن فتشير درجات االختبار ومعدالت النجاح الى تراجع األ  ،االبتدائي والثانوي  العام، أما على صعيد التعليم

 في تهيئة الجيل القادم ليكون ضمن القوى العاملة القادرة
 
.  عموما

 
 وعامليا

 
فقد تراجعت  على املنافسة إقليميا

مرتبة األردن في االختبارات الدولية ملادتي الرياضيات والعلوم مقارنة بمجموعة الدول املماثلة في مستويات 

 (498)مقارنة مع  (406)التنمية االقتصادية، إذ بلغ متوسط عالمة الطالب األردنيين في مادة الرياضيات 

 في السنوات األخيرة  للدول من الفئة
 
 ملموسا

 
 بأن عالمات الطلبة األردنيين فيها قد شهدت تراجعا

 
نفسها، علما

.
 
 فيما شهدت كل اقتصادات دول املقارنة صعودا

 ومن املفارقات أن مستويات التحصيل في عدد من املدارس الخاصة في األردن ممتازة على املستوى الدولي. 

احدة من أهم املدراس الخاصة عالمات في امتحان البكالوريا الدولية فوق % من الطالب في و 47فقد أحرز 

% من الطالب، وذلك يشير بوضوح إلى إمكانيات بناء مؤسسات 27نقطة مقابل املعدل العالمي البالغ  (35)

. إال أن الحقيقة املاثلة أمامنا هي تراجع عام في نظامنا التعلي
 
مي يعود إلى تعليمية قادرة على املنافسة عامليا

 للمعايير الدولية ،جملة من العوامل
 
وتفاوت سوية  ،أهمها انخفاض مستوى اإلنفاق العام لكل طالب وفقا

للصيانة  ة تلك املدارسوحاج ،البنية التحتية للمدارس الحكومية األساسية في مختلف أنحاء اململكة

 ما تعتمد على الحفظ والتلقيناملناهج الدراسية وطرق التدريس التي غ م  َد وكذلك قِ  ،الدورية
 
وليس على  ،البا

 مركزية إدارة املدارس الحكومية وتدني مشاركة األهالي واملجتمع في 
 
تحفيز التفكير املنطقي النقدي، وأيضا

األنشطة املدرسية، باإلضافة إلى نقص وضعف وسائل تدريب املعلمين وتدني األجور والحوافز، والضغط 

 في محافظات الشمال والوسط نتيجة تدفق أطفال الالجئين السوريين.الحاصل على البنى التح
 
 تية خصوصا

                                                           
 ، عمان.2014، وزارة التعليم العالي،2018-2014انظر: االستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي   43
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تشير إحصاءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تدني اإلنفاق السنوي اإلجمالي على البحث العلمي 

 عن  إذ ؛والتطوير كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي
 
سبة متواضعة، ، وهي ن(2015)لسنة  %0.6ال تزيد حاليا

 ،كما تشير تلك اإلحصاءات إلى تدني نسبة استخدام الحوسبة في العملية األكاديمية واإلدارية في الجامعات

وتراجع مستوى وجودة مخرجات  ،وارتفاع عدد املوظفين اإلداريين بالنسبة ألعداد أعضاء الهيئات التدريسية

وال تلبي حاجات املجتمع أو تعالج مشكالته الحقيقية.  البحث العلمي والدراسات العليا التي تركز على الكم

وهناك إجماع وتوافق عام على ضرورة معالجة االختالالت في املحاور الرئيسية التي يرتكز عليها النظام 

 بالتدريب املنهي والتعليم الجامعي وانتهاء  
 
بالتعليم  االتعليمي ابتداء من إصالح التعليم األساس ي والثانوي مرورا

 من املناهج وتطويرها وربطها با
 
ومأسسة  ،وتطوير ثقافة الدراسة املهنية ،سوق العملاحتياجات لعالي، بدءا

 ،وأسس القبول  ،والتركيز على إصالح املحاور املتصلة بالتشريعات ،التعليم العالي على قواعد ديمقراطية

والتخطيط األكاديمي  ،وأساليب الحوكمة في اإلدارة ،والبيئة التعليمية ،وضمان الجودة ،واملوارد البشرية

والتعليم املستقل والتعليم  ،وأساليب تطوير مجموعة املهارات املعرفية ومهارات التواصل ،واإلداري واملالي

قصور  ثمةوباختصار فإن  واالنطالق نحو االستثمار في ميادين اإلبداع واالقتصاد املعرفي.  ،مدى الحياة

قة بين مستلزمات إدارة الجودة الشاملة واملزايا التنافسية، إذ يتوجب على املؤسسات واضح في العال

 44التعليمية أن تثبت وتطور نفسها في هذا السوق التنافس ي.

دولة في مجال التعليم في تصنيفات معهد ليجاتوم، فيما يحتل املرتبة  (142)من  (45)يأتي األردن في املرتبة 

( في 2016-2015تقرير التنافسية العالمي الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي ) دولة في (142)من  (50)

أما في مجال جودة  في مجال التعليم االبتدائي واألساس ي.  (54)مجال التعليم العالي والتدريب، واملرتبة 

تعليم العالي والتدريب، في جودة ال (32)، بينما يصنف في املرتبة (69)التعليم االبتدائي فإنه يصنف في املرتبة 

 بأنه في املرتبة 
 
من حيث نسبة  (57)من حيث نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي وفي املرتبة  (39)علما

علوم، فإنه في لأما من حيث جودة تعليم الرياضيات وا االلتحاق بالتعليم العالي كنسبة إلى إجمالي االلتحاق. 

، وفي جودة الوصول إلى اإلنترنت في املدارس في املرتبة (50)س في املرتبة ، وفي جودة إدارة املدرا(64)املرتبة 

ويصنف التقرير االردن من زاوية التعاون   .(50)، وفي مدى توفر خدمات األبحاث والتدريب في املرتبة (56)

 (25)ملرتبة دولة، رغم أنه في ا (142)من  (52)بين الجامعات والصناعة في مجال البحث والتطوير في املرتبة 

 بمقياس توفر العلماء واملهندسين فيه بحسب التقرير.
 
 عامليا

، فإن األردن يصنف في 2015أما في الكتاب السنوي للتنافسية العاملية الصادر عن معهد اإلدارة الدولي عام 

 مهمةمما يشير إلى توفر ميزة تنافسية  ،دولة في مجال استقطاب الطالب من الخارج (61)املرتبة التاسعة بين 

 في املرتبة  يمكن البناء عليها. 
 
 ،دولة في مجال التدريب املنهي (61)من  (17)ويصنف هذا التقرير األردن عموما

                                                           
 انظر: محمود حسين الوادي و  علي فالح الزعبي، مستلزمات إدارة الجودة الشاملة كأداة لتحقيق امليزة التنافسية في الجامعات األردنية، 44

 .2011، 8املجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي، العدد 
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في مجال تدريس  (23)وفي املرتبة  ،فيما يتعلق بنسبة الطالب إلى املعلمين في التعليم الثانوي  (13)وفي املرتبة 

 دولة في مجال التعليم. (61)بين  (46)املدارس، ولكنه بشكل عام يحتل املرتبة  العلوم في

إن املحافظة على قطاع التعليم كقطاع تنافس ي جاذب وتنميته وتطويره. بحاجة إلى جهود اصالحية كبيرة 

تربية والتعليم لوقف التآكل املستمر في هذا القطاع الحيوي. ولعل اإلجراءات األخيرة التي أعادت فيها وزارة ال

والتركيز على منهج  ،وما يجري من مراجعة للمسارات التربوية املتشعبة ،االعتبار المتحان الثانوية العامة

التقييم املستقل ملخرجات العملية التربوية لكافة املراحل التعليمية، جميعها تعتبر خطوات جادة في االتجاه 

 سمعة الطيبة للنظام التعليمي.الصحيح لتحسين جودة التعليم والحفاظ على ال

 

   الصحة قطاع تنافسية  2.4

 

 في مجال الطب والدواء في املنطقة، بل وينافس الكثير من الدول في 
 
يعتبر األردن أحد أكثر البلدان تطورا

وهي نسبة مرتفعة  ،% من الناتج املحلي اإلجمالي7.6املجال الصحي. ويبلغ اإلنفاق على الصحة في األردن نحو 

دولة على مستوى العالم بموجب أرقام تقرير التنافسية العالمي  (61)بين  (12)جعلت األردن يحتل املرتبة 

 (142)بين  (61)والواقع أن القطاع الصحي األردني يحتل املرتبة  . 2015الصادر عن معهد اإلدارة العالمي عام 

 ، كما يحتلقم القياس ي لالزدهار الذي يصدره معهد ليجاتومدولة في املؤشرات املستخدمة في احتساب الر 

دولة في تقرير التنافسية العاملية الصادر عن  (140) بينفي مؤشر "الصحة والتعليم االبتدائي"  (54)املرتبة 

 إلى أن 2015املنتدى االقتصادي العالمي لعام 
 
ث دولة من حي (140)بين  (9)في املرتبة  األردن الذي يشير أيضا

في الوقت  هقلة انتشار مرض السل، وفي املرتبة األولى بين دول العالم من حيث قلة انتشار مرض اإليدز، ولكن

 في السنوات األخيرة، كما  اململكة بمقياس وفيات الرضع رغم تقدم (80)ذاته في املرتبة 
 
في هذا املضمار نسبيا

 بين  (77)املرتبة  يحتل األردن
 
 .2015دولة من حيث متوسط العمر املتوقع في عام  (140)عامليا

ذلك أنها تمس مباشرة صحة الفرد وقدرته  ،تختلف التنافسية في القطاع الصحي عن غيرها من القطاعات

عتبر مركز جذب حيوي يو  ،استثمارات أجنبية القطاعستقطب وي . وحيويته ونوعية حياته ،على اإلنتاج

 للسياحة العالجية، و 
 
 من مصادر الدخل بالعمالت الصعبة.  يشكل مصدرا

 
املؤسسات العاملة وتتنافس هاما

 فيما بينها لتقديم 
 
 شديدا

 
 مما الخدمات،وتحسين نوعية هذه  الخدمات الفضلى،في هذا القطاع تنافسا

ولعل امليزة الهامة التي  إضفاء ميزة تنافسية جديدة داعمة تميزها عن سواها من املؤسسات. بينعكس بدوره 

تميز هذا القطاع تكمن في الروابط الكثيرة واملتشعبة التي تربطه بالعديد من القطاعات الرئيسية األخرى 

 كالصناعة والسياحة والتجارة وحتى الزراعة.
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فيه املستشفيات  تتوافرإذ  45يحتل األردن أعلى مرتبة بين البلدان العربية في مجال الرعاية الصحية،

وطب األسرة وكافة  ،والعقم ،والعيون  ،وأمراض القلب ،السرطانأمراض املتخصصة في معالجة 

التخصصات الطبية املعاصرة التي حصل بعضها على االعتمادية الدولية، وكذلك أفضل العيادات 

 إلى جنب مع املراكز الصحية 
 
املتخصصة واالستشارية املشهود لها بالكفاءة والسمعة الطيبة، جنبا

 (65)تقدمة، باإلضافة إلى قطاع تصنيع دوائي مرموق يصدر منتجاته إلى نحو واملختبرات والصيدليات امل

وقد اكتسبت الكوادر الصحية والسيما األطباء واملمرضين في األردن سمعة اقليمية ودولية  دولة حول العالم. 

 في حقل السياحة العالجية.
 
 لتميز مهاراتها وتدريبها وخبراتها مما جعل األردن معلما

وتشمل معالجة  ،زارة الصحة الجهة الرئيسية املسؤولة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية األوليةتعتبر و 

ورعاية األمومة  ،وتقديم خدمات التطعيم ضد األمراض ،وإصابات الحوادث واإلسعاف ،األمراض السارية

وخدمة الصحة املدرسية والصحة العامة وصحة البيئة والتثقيف الصحي. وتقدم الوزارة  ،والطفولة

خدماتها من خالل مراكزها الصحية الشاملة واألولية والفرعية ومراكز األمومة والطفولة وعياداتها املنتشرة 

يبلغ عدد أسرتها  مستشفى (31)وتوفر وزارة الصحة الخدمات العالجية من خالل  . اململكةفي كافة أرجاء 

، فيما تقدم الخدمات الطبية امللكية الخدمات العالجية ملنتسبي القوات املسلحة ومنتفعيهم  (4693)
 
سريرا

.  (2259)مستشفى ومركز طبي منتشرة في جميع محافظات اململكة يبلغ عدد أسرتها  (11)من خالل 
 
 سريرا

،  (577)هما مستشفى الجامعة األردنية ويحوي وهناك املستشفيات الجامعية التي يبلغ عددها اثنان 
 
سريرا

، واللذان يقدمان خدماتهما ملوظفي  (523)ومستشفى امللك املؤسس عبد هللا الجامعي ويحوي 
 
سريرا

الجامعتين األردنية والعلوم والتكنولوجيا وعائالتهم واملرض ى املحولين من مستشفيات وزارة الصحة بموجب 

مستشفى يبلغ عدد أسرتها  (65)أما مستشفيات القطاع الخاص فيبلغ عددها  رة. اتفاقية مبرمة مع الوزا

مركز  (71)ويتبع هذه املستشفيات عدد كبير من العيادات الخارجية. كما يضم القطاع الخاص  . (3989)

 (252و )مصنع أدوية  (22و )طبي طوارئ وآالف الصيدليات وعيادات األطباء من مختلف التخصصات 

 ومختبر أسنان.  (581و )أدوية وأجهزة طبية مستودع 
 
 طبيا

 
وبذلك يبلغ مجموع عدد املستشفيات في  مختبرا

. وهناك العديد من املراكز الصحية والطبية التابعة  (12041)مستشفيات عدد أسرتها  (109)األردن 
 
سريرا

 لوكالة غوث الالجئين واملؤسسات الخيرية الطبية املحلية.

عززت تنافسيته وانعكست على إيراداته التي  ،لطبي األردني خطوات نوعية الفتة لالنتباهلقد خطا القطاع ا

 خالل السنوات القليلة املاضية حتى جاوزت حاجز 7-6كانت تنمو بمعدل 
 
بليون دينار، فيما  2% سنويا

اضية، تضاعفت إيرادات املستشفيات الخاصة والعيادات أكثر من ثالث مرات خالل السنوات الخمس امل

 لالستثمارات
 
خاصة وأن تكلفة العالج في املستشفيات واملراكز الصحية األردنية  ،فبات هذا القطاع جاذبا

كثيرة على إنشاء شركات برساميل كبيرة  مؤسساتولهذا تتنافس  46تعتبر أقل من نظيراتها في الدول األخرى.
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والعيادات  ،واملشاريع العالجية ،الصحيةواملراكز  ،لغايات إنشاء وإدارة املرافق الصحية كاملستشفيات

وشركات استيراد وتصدير  ،والصيدليات وشركات الدواء ،ومراكز العالج الطبيعي والتأهيل ،املتخصصة

وشركات تشغيل  ،األجهزة الطبية والعالجية واملستلزمات الطبية والعالجية واألدوية واملكمالت الغذائية

والتعاون مع املؤسسات والجامعات واملعاهد واملستشفيات الخارجية  ،جتهاوإدامة تلك املرافق وتطويرها وبرم

بأحدث التقنيات ووسائل التواصل واالتصال التي ترفد أعمالها.  املرافقاملتخصصة بالعالج واألبحاث لتزويد 

 مجزية بعشرات املاليين من  رؤوس األموالإن حجم 
 
واالستثمارات املتدفقة في هذا القطاع الذي يحقق أرباحا

الدنانير يعطي فكرة عن هذه السوق التنافسية الحرة الضخمة التي ال تقل نسب امللكية األجنبية أو مساهمة 

 47%.36% كما ال تقل نسبة مساهمة العرب فيها عن 9غير األردنيين فيها عن 

 في مستويات األداء تعبر عنها العديد  يبيننتائج التي حققها القطاع الطبي األردني ال تفحصان 
 
 ملحوظا

 
تحسنا

فقد باتت معدالت األمراض السارية أقل بكثير من املعدالت الدولية،  من املؤشرات التي تجدر مالحظتها. 

 بعد أن  (75)وارتفع متوسط العمر املتوقع عند الوالدة ليصبح نحو 
 
  (66)كان نحو عاما

 
، 1980 سنةعاما

زال يوال  وفاة لكل ألف والدة حية خالل نفس الفترة.  (16)إلى  (45)فيما انخفضت معدالت وفيات الرضع من 

 اململكة  أمام
 
قطعه لالرتقاء بهذه النسب واإلحصاءات الحيوية نحو املعدالت السائدة في الدول األكثر تشوطا

. والحقيقة أن نتائج تط
 
% منهم ممن 93عيم األطفال األردنيين ضد األمراض تشير إلى أن أكثر من تقدما

 قد تلقوا كافة التطعيمات األساسية،  (23)-12أعمارهم 
 
وفيات من هم دون انخفاض  في ذلك انعكسو شهرا

% من النساء 42كما تشير تلك اإلحصاءات إلى أن  ،وفاة لكل ألف مولود حي (21)الخامسة من العمر إلى 

سنة يستخدمن وسائل حديثة لتنظيم األسرة في بلد يبلغ معدل الخصوبة الكلي  49-15زوجات بين سن املت

 وفرة الكوادر الصحية في األردنوتبين  %. 3.1فيه 
 
 (27)إذ يبلغ معدل األطباء نحو  ؛االحصاءات الحيوية أيضا

 لكل عشرة آالف فرد
 
 لكل عشرة  (31)رد وحوالي أطباء أسنان لكل عشرة آالف ف (9)نحو  وثمة ،طبيبا

 
ممرضا

 لكل عشرة آالف فرد. (19)آالف فرد، فيما يبلغ عدد األسرة في املستشفيات نحو 
 
 سريرا

زال هناك الكثير من التحديات الجلية واملتنامية. توعلى الرغم من هذه اإلنجازات في مجال الصحة، ال

السكري والضغط مثل  ،انتشار األمراض غير املعديةفاألردنيون يعانون من أحد أعلى املعدالت في العالم في 

% من متوسط سنوات الحياة الصحية في األردن 30أن أكثر من بيقدر  إذالتي تسببها خيارات نمط الحياة، 

مما يضع األردن في أدنى الدرجات  ،تضيع بسبب املرض والعجز والوفاة املبكرة الناجمة عن هذه األمراض

 كبيرة على االقتصاد  ة الدول الشبيهة باقتصادنا. بهذا املقياس بين مجموع
 
 وآثارا

 
وبالطبع فإن ذلك يعني كلفا

 على  ،وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ،القوى العاملة في شاركةاملألنها تسهم في خفض معدالت 
 
وخصوصا
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ثر على تنافسية والتقاعد املبكر، مما يؤ  ،وانخفاض في اإلنتاجية ،تغيب عن العملال بسببأصحاب العمل 

 48االقتصاد ويتطلب حملة جادة لتشجيع األردنيين على تحسين أنماط حياتهم وطعامهم ووعيهم الصحي.

ويعتبر قطاع الصناعة  % من القيمة املضافة في الناتج املحلي اإلجمالي. 5يساهم القطاع الصحي بنحو 

القطاع بعد تأسيس أول مصنع أدوية أردني  الدوائية أحد أهم روافد االقتصاد ودعائم تنافسيته، إذ نما هذا

 جاوز  1962في عام 
 
 ملحوظا

 
 خالل السنوات األخيرة فأصبح يضم 25نموا

 
شركة مصنعة  (17)% سنويا

، مليون دينار توظف نحو عشرة آالف عامل بشكل مباشر أو غير مباشر (250)لألدوية برأسمال يبلغ نحو 

 ،دولة منها الواليات املتحدة األميركية (65)نتاجها إلى أكثر من % من إ80% أردنيون، وتصدر نحو 99 منهم

بسبب جودة منتجاتها وتمكنها من الدخول في شراكات مع شركات التصنيع العاملية  ،ودول االتحاد األوروبي

بحيث أصبح لديها خبرة صناعية وتقنية واسعة مكنتها كذلك من تصدير خدماتها وخبراتها إلى العديد من 

وتعتبر صادرات األدوية األردنية ثالث مجموعة صادرات من حيث القيمة بعد  العربية واألجنبية.  الدول 

همة لألردن ألن سوق املنتجات الصيدالنية في الشرق متشكل ميزة تنافسية و صادرات األسمدة واملالبس، 

مما يشير  ،%6منها أقل من زال حصة األردن تباليين دوالر أميركي ال  (8)األوسط وشمال أفريقيا يقدر بنحو 

إلى اإلمكانيات الضخمة لتوسيع صادراتنا إليها والتوسع كذلك في بناء عنقود واسع من خدمات التجارب 

سيما وأن في األردن مجموعة كبيرة من ال وتطوير املنتجات الدوائية،  ،وبحوث التكنولوجيا الحيوية ،السريرية

 يمكن استغالله م ،سع في زراعتهااألعشاب الطبية الطبيعية التي يمكن التو 
 
ما يضيف إلى هذا العنقود زخما

لقد استطاعت صناعة الدواء األردنية إثبات جدارتها التنافسية من خالل تسجيل عدة .  بشكل تنافس ي مميز

وأصبحت بعض الشركات األردنية متعددة  49براءات اختراع عاملية تقدر بمئات املاليين من الدوالرات،

والواقع ان تصنيع  مئات املاليين من الدوالرات. عن الجنسيات تنوف قيمتها السوقية خارج اململكة وداخلها 

الدواء األردني يعتمد على إدارة مالكة في معظم الشركات مما يمكنها من إدارتها بطريقة رشيدة تستطيع تجاوز 

تطوير ومواكبة أنظمة الجودة العاملية التي تكسب الدواء األردني هذه السمعة الدولية العقبات وتركز على ال

 بأن هذا القطاع هو القطاع االقتصادي األبرز الذي تزيد قيمة مدخالته 
 
الطيبة وتعطيه ميزة تفضيلية، علما

دفوعاتنا وأرصدتنا بالعمالت الصعبة عن احتياجاته من تلك العمالت مما ال يضيف أية أعباء على ميزان م

مليون دينار من مستوردات األدوية من الخارج بفعل  (100)من العمالت األجنبية، عدا عن كونه يوفر نحو 

وتصدر معظم منتجات األدوية األردنية التي تزيد عن ألفي صنف  منافسته العالية لألصناف املستوردة. 

إلى أسواق جديدة في أوروبا الشرقية ودول االتحاد  دوائي إلى الدول العربية. وقد تنبهت الشركات املصنعة

، كما بدأت بالتركيز على 
 
 واعدة مستقبال

 
السوفياتي السابق وبعض الدول االفريقية التي ستكون أسواقا

قطاع األعشاب الطبية لكون األردن يحتوي على مجموعة قيمة من النباتات النادرة التي تدخل في صناعة 
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ويقها مع مجموعة كبيرة من النباتات واألعشاب العطرية والطبيعية مما يمكن الدواء والتي يمكن تس

  استغالله بطرق متنوعة واالستفادة من هذه امليزة التنافسية اإلضافية. 

 يؤذي صادراتهم
 
ألن تسعير  ،يشكو عدد من مصنعي األدوية األردنيين من أن التحكم بأسعار الدواء محليا

على سعره في بلد املنشأ، بينما تقول مديرية الدواء في وزارة الصحة بأنها تقوم بتسعير الدواء في الخارج يعتمد 

الدواء لتتناسب أسعاره مع القوة الشرائية للمستهلك األردني الذي تتنامى حصة نفقات الدواء في ميزانيته في 

 سيما وأن كلفة األدوية ال ظل عدم وجود تأمين صحي كامل يشمل جميع املواطنين، 
 
األردنية منخفضة نسبيا

إنفاق الشركات املحلية على البحث والتطوير إلنتاج هذه األدوية، إذ تبلغ كلفة تطوير  بسبب انخفاض

  (140)املستحضر الصيدالني في األردن في املتوسط 
 
ألف دوالر مقارنة مع كلفة اختراع الدواء الجديد عامليا

 50سط.ماليين دوالر في املتو  (304)والتي تصل إلى 

 لكثير من املرض ى العرب واالجانب فيما يندرج تحت باب السياحة العالجية
 
ولكنها  ،لقد أصبح األردن مقصدا

ووضع خطة  ،واعداد الدراسات الفنية حول مختلف جوانبها ،وتجميع البيانات ،تفتقر إلى املأسسة ال تزال

 
 
وكذلك تسويق برامج متكاملة  ،تعلقة بهاوتطوير التشريعات امل ،تسويقية يتم تطويرها ومراجعتها دوريا

واستقطاب االستثمارات الطبية  ،وتسهيل الخدمات اللوجستية ،والتنقل ،واالقامة الفندقية ،تشمل العالج

 ،ومن جانب آخر، فقد أصبح األردن كذلك املالذ اآلمن لعالج الجرحى الليبيين التي تصب في هذا التوجه. 

وجرحى العدوان االسرائيلي على الفلسطينيين، مما يستلزم فتح قنوات  ،انيينوالسود ،واليمنيين ،والسوريين

مؤسسية رسمية مع املنظمات الدولية املتخصصة والدول الكبرى بما يضمن النهوض بهذا الواجب االنساني 

  ضمن اطار واضح من الدعم واملساندة بما ال يثقل كاهل القطاع الطبي األردني ويزيد اعباءه ويؤذي تنافسيته.

إذ  ؛تغيرات عدة سوف تستمر خالل املدى املنظور في دفع عجلة نمو هذا القطاع الحيوي  ثمةال شك أن 

 على الرعاية الصحية بالنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي، وك
 
لك ذيتوقع استمرار االنفاق املرتفع نسبيا

 نحو )استمرار ارتفاع تغطية التأمين الصحي للسكان األردنيين التي تشمل حال
 
%( من السكان، والعدد 85يا

الكبير من الالجئين السوريين، وسمعة األردن املرموقة كوجهة اقليمية مفضلة للعالج واالستشفاء، وخاصة 

عندما نتحدث عن السياحة العالجية في منطقة البحر امليت املوص ى بمياهه لعالج الكثير من االمراض 

ملعدنية املنتشرة في أرجاء اململكة والزاخرة بمواصفاتها الجلدية كالصدفية، أو مناطق الحمامات ا

زال معظمها بحاجة إلى خدمات البنية التحتية املناسبة التي تؤهلها لدور ياالستشفائية الكبيرة والتي ال 

 . 51تنافس ي جاذب

  ان التحديات التي تواجه القطاع الصحي في األردن كثيرة ومتنوعة، إذ يلعب تفاقم الفقر والبطالة
 
 سلبيا

 
دورا

في الوقت الذي ال زالت فيه شريحة من االردنيين غير مؤمنة  ،في التأثير على نوعية الخدمات الصحية املقدمة

                                                           
 . 2000انظر: التنافسية وتجربة األردن، ورقة بحثية أعدها فريق التنافسية في وزارة التخطيط، عمان، عام  50
 . 2015: رؤية واستراتيجية وطنية ، عمان 2025انظر: األردن  51
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، فيما ال 
 
ال سيما فيما يتصل بتكنولوجيا الصحة  ،زال البنية التحتية للخدمات الصحية ضعيفةتصحيا

التنسيق في املجاالت الصحية على مختلف املستويات كما تبرز مشكلة غياب  وانظمة املعلومات واالتصاالت. 

 غياب التنسيق بين مختلف املؤسسات واملنظمات غير الحكومية  ،الحكومية وفي مختلف القطاعات
 
وايضا

وهناك اقتناء متزايد وغير منظم للوسائل التكنولوجية  والدولية وهيئات القطاع الخاص املعنية بالصحة. 

ام التطور املتسارع للتكنولوجيا ومشكلة تدني االجور وظروف العمل غير املالئمة التي الطبية غير املناسبة ام

فيما تالحظ تقارير املؤسسات الدولية شكوى من  يعاني منها العاملون في القطاع الصحي )خاصة الحكومي(. 

من و  ،ة واملؤهلةعدم وجود قانون حازم للمساءلة الطبية، ويعاني القطاع من مشكلة تسرب الكفاءات املدرب

أما خدمات الصحة املهنية فال زالت متواضعة مقارنة مع  مشكلة الهدر واالستخدام غير الرشيد لألدوية. 

مما يتطلب توفير الظروف الصحية والوقائية والعالجية الضرورية وتحفيز  ،التقدم الصناعي والتكنولوجي

ثم هناك  ر الخدمات الصحية في مواقع العمل. توفيو دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الصحة املهنية 

 ،تحد كبير ماثل في مشكلة صحة البيئة وما يصاحبها من ادامة برامج الرقابة على مكوناتها خاصة مياه الشرب

والغازات  ،واملواد الكيماوية ،واملبيدات الحشرية ،والنفايات الخطرة ،ومخلفات املصانع ،والصرف الصحي

 . 52املنبعثة من العوادم

إذ ال بد  ؛في محور الجودة يكمنإال ان التحدي االكبر الذي يواجه القطاع الصحي من وجهة نظر التنافسية 

وخدمات املراكز  ،وتحسين جودة خدمات االسعاف والطوارئ  ،من تطبيق مهارات ومبادئ الجودة الشاملة

وزيادة اعتمادية املستشفيات واملراكز  ،والرقابة على الغذاء والدواء ،وخدمات وزارة الصحة ،الصحية

%( من مستشفيات وزارة 16%( من املستشفيات العسكرية و)45الصحية وفق املعايير الدولية، إذ أن )

 بأن نصف %( من املستشفيات الخاصة حاصلة حتى اآل 13الصحة، و)
 
ن على شهادات االعتماد الدولي، علما

بة، وذلك على الرغم من انشاء مجلس اعتماد املؤسسات زال غير محوستمستشفيات القطاع العام ال 

 والذي يعتبر األول من نوعه في الوطن العربي واملعتمد من منظمة االسكوا التابعة لألمم 
 
الصحية مؤخرا

 املتحدة.

 ذا تنافسية بارزة ومؤمله كقطاع ديناميكي  ،وعليه
 
يبقى القطاع الصحي االردني بمكوناته املذكورة قطاعا

 خالل السنوات الخمس املاضية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العاملية 
 
كانت تنافسيته تنمو تدريجيا

 (58)من  (47)ضمار من املرتبة دارة الدولي الذي يشير إلى تحسن مرتبة األردن في هذا املالصادرة عن معهد اإل 

ن مقارنة هذه املرتبة مع أ من رغمعلى ال، 2015دولة في عام  (61)من  (40)الى املرتبة  2010دولة في عام 

تؤشر إلى أننا بحاجة إلى مضاعفة الجهود لتطوير تنافسية هذا القطاع  االقتصاد األردنيالدول التي تماثل 

تقرير التنافسية العاملية الصادر عن املنتدى  وبينهاتواجهه  التي اتوااللتفات إلى التصدي للتحدي

انها ضمن قائمة العوامل االشكالية امام ممارسة األعمال التجارية في  على( 2016-2015االقتصادي العالمي )

                                                           
انظر: دراسة اولية لواقع خدمات الرعاية لصحية والقوى البشرية في وزارة الصحة، ديوان الخدمة املدنية، ضمن ورشة العمل  52

 ،عمان.  21/1/2009-19املنعقدة في املركز الثقافي امللكي في الفترة 
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صحيح انها تأتي في أخر قائمة تلك العوامل  األردن بموجب عينة االستبيان املعتمد من قبل املنتدى. 

بوجود ضعف في  إلى اعتقادهامن العينة  (%0.5) ، حيث أشارتشكالية من وجهة نظر عينة االستبياناال 

 أمام ممارسة االعمال التجارية، 
 
 اشكاليا

 
ال أنه ينبغي اال نغفل هذه الحقائق إالقطاع الصحي يشكل عامال

   كإحدى نقاط الضعف التنافس ي في هذا القطاع الواعد. 

 

 السياحي القطاع تنافسية  3.4

 

 للعديد من القطاعات األخرى، وتزيد مساهمته في الناتج 
 
 محركا

 
 رئيسيا

 
يلعب القطاع السياحي في األردن دورا

%، وهو مصدر رئيس ي من 13املحلي االجمالي عن مساهمة قطاعي التعليم والصحة مجتمعين، إذ تنوف عن 

بليون دينار بما  3.1يناهز الدخل السياحي  إذ ،منهامصادر العمالت االجنبية وتغذية احتياطيات األردن 

اقطاع مهم  هوو  % من الحساب الجاري في ميزان املدفوعات األردني. 17يشكل حوالي  تشابكه مع ل أيض 

سيما وان العمالة االجنبية فيه ال  ال يوفر فرص عمل لألردنيينو  ،نتاجية والخدمية األخرى القطاعات اإل 

ويحقق النشاط السياحي ايرادات مباشرة للخزينة من خالل رسوم دخول املواقع .  %20تتجاوز نسبتها 

إلى األرقام املتاحة تشير و الدخل واملبيعات وغيرها. ضرائب و  ،وضرائب املغادرة ،ورسوم التأشيرات ،السياحية

من العمال ، يضاف اليهم اآلالف 2015( في عام 60000أن حجم العمالة املباشرة في هذا القطاع قد جاوز )

 الذين يعملون في مختلف القطاعات املتشابكة مع هذا القطاع الحيوي.

اصبحت السياحة في عاملنا املعاصر صناعة قائمة بذاتها تعتمد عليها العديد من االقتصادات حول العالم 

ته ومدى تنافسي ،وال يقتصر األمر على الجوانب االقتصادية لهذا القطاع وتمثل مصدر دخل هام لها. 

بصفة مباشرة أو غير  ،، بل اصبحت النظرة التحليلية تتسع لتشمل كافة االنشطة التي تتعلقفحسب

السياحة العالجية  ،باإلضافة إلى السياحة التقليدية ،الخدمات للسياح تشملمن بتقديم مجموعة  ،مباشرة

 ،والترويج التجاري واملعارضوسياحة التسويق  ،والدراسية بفروعها املمتدة إلى سياحة املؤتمرات والندوات

ويحق القول بأن قطاع  وعشرات االنشطة املتصلة بهذه  الفروع كالسياحة الدينية والرياضية وغيرها. 

، إذ تجاوز 
 
 مع قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على مستوى العالم حاليا

 
السياحة هو األكثر تطورا

بليون دوالر  (1121)بليون سائح كما ناهز الدخل السياحي العالمي ( 1.2) 2015عدد السياح في العالم في عام 

 .  53أي بمتوسط عائد سياحي نحو الف دوالر للفرد خالل العام املذكور  نفسه، في العام
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 من تزايد اعداد السياح األردنييني ميزان املدفوعات األردني ناوحتى وأن ك
 
اال  ،54في الخارج وإنفاقهم تأثر سلبا

 إلى املنافع االقتصادية وغير االقتصادية املتأتية من هذا النوع من االنفاق كظاهرة ال ه يجبأن
 
نظر ايضا

والسعي  ،وطلب العلم ،وتجديد الطاقات ،واالستجمام ،تغييرالو  ،عصرية تنبثق من الحاجة املتزايدة للراحة

واكتساب املهارات وخالفه مما يعود على الوطن  ،وتبادل الخبرات ،في مناكب االرزاق التجارية والثقافية

 في املحصلة
 
جزء متزايد من هذا االنفاق نحو أوجه  يتم توجيه النهائية.  وبالطبع يفضل لو بمردود ايضا

واملؤسف أن اعداد السياح  السياحة الداخلية املختلفة وتطوير اماكن ومجاالت الجذب السياحي الداخلي. 

ي تراجع مستمر منذ خمس سنوات مع بداية االضطرابات االقليمية التي شهدتها القادمين إلى األردن ف

إلى اعداد وجنسيات القادمين إلى األردن خالل  يبينالذي  (20)املنطقة، كما يستدل من أرقام الجدول رقم 

 .2015-2011الفترة 

 ( 20جدول رقم ) 

 )باآلالف( 2015-2011القادمون إلى األردن خالل الفترة 
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 ، عمان. 2016املصدر: النشرة االحصائية الشهرية، البنك املركزي األردني، كانون الثاني 

                                                           
مليون دينار،  782بلغ انفاق السياح منهم على السياحة والعالج و  ،مليون أردني ملختلف الغايات 2.5نحو  2014غادر األردن في عام    54

 .مليون دينار كما تشير أرقام ميزان املدفوعات األردني 29وعلى التعليم نحو 
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% من 40بلغ نحو  2015ن عدد سياح اليوم الواحد في عام ألى إردنية جمعية الفنادق األ ئيات تشير إحصا

% من مجمل السياح، 46ليلة في املتوسط نحو  (1.8)في حين بلغ عدد السياح الذين يبيتون لي  مجمل السياح،

ليلة نسبة متواضعة من املجموع  (4.8)بينما يمثل عدد سياح املجموعات واولئك الذين يبيتون اكثر من 

، وهذا مؤشر اخر باإلضافة الى تراجع الحركة السياحية يستدعي وقفة تحليلية متعمقة  55الكلي للسياح

ت التي ئياويستدل من االحصا ستعراض مشاكل وتحديات هذا القطاع. ا عند اتطرق اليه الحق  وسيتم ال

 (536)الى  2012فندقا في عام  (497)تنشرها الجمعية و وزارة السياحة كذلك أن عدد الفنادق قد نما من 

 في عام 
 
% باستثناء فنادق البتراء 44الف غرفة وبلغت نسبة اشغالها نحو  (27)بعدد غرف بلغ  2014فندقا

 في عام  (774)اما عدد املكاتب السياحية فقد نما من   % .25بلغت التي 
 
 في عام  (856)الى  2012مكتبا

 
مكتبا

 في عام  (869)، كما ازداد عدد املطاعم السياحية من 2014
 
 في عام  (893)الى  2012مطعما

 
 ،2014مطعما

 في عام  (338)عدد متاجر التحف الشرقية من  ازدادبينما 
 
 في عام  (375)الى  2012متجرا

 
، فيما 2014متجرا

 عند 
 
وقد توزعت فنادق االردن في عام   مكاتب خالل تلك الفترة. (8)بقي عدد شركات النقل السياحي ثابتا

 بان  (،21بحسب تصنيفها الخدماتي كما هو موضح في الجدول رقم ) 2014
 
عدد من الشقق  ثمةعلما

 .الفندقية غير املرخصة التي يصعب حصرها

 (  21جدول رقم ) 

 2014اعداد الفنادق األردنية وغرفها املتوفرة حسب تصنيفها حتى نهاية عام 

 7980 عدد الغرف فندق 31 عدد فنادق الخمسة نجوم

 3961 عدد الغرف فندق 31 عدد فنادق األربعة نجوم

 3682 عدد الغرف فندق 55 عدد فنادق الثالث نجوم

 2195 الغرف عدد فندق 59 عدد فنادق النجمتين

 1375 عدد الغرف فندق 59 عدد فنادق النجمة الواحدة

 5170 عدد الغرف منشأة 151 عدد الشقق واالجنحة الفندقية

 1690 عدد الغرف فندق 125 عدد الفنادق الشعبية

 852 عدد الغرف مخيم سياحي 19 عدد املخيمات السياحية

 ، عمان.2014األردنية املصدر: التقرير السنوي لجمعية الفنادق   

 ،قدمت الحكومة األردنية العديد من الحوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على االستثمار في القطاع السياحي

 من تاريخ اإلنتاج 10تمثلت في إعفاءات من ضرائب الدخل والخدمات االجتماعية ملدة 
 
 ،سنوات اعتبارا

إضافة إلى  ،وإعفاء من الضرائب والرسوم املفروضة على املواد وقطع الغيار املستوردة للمشاريع السياحية
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إعفاءات من الضرائب والرسوم ملا يستورد لتلك املشاريع من أصول ثابتة تؤدي إلى توسيع طاقة املشروع بما 

 وُسِمَح  ،فق االستثمار األجنبي املباشرإجراءات الترخيص والتسجيل أمام تد كما ُبِسطت   %. 25ال يقل عن 

فيما خفضت الحكومة حصتها في اسهم املنشآت  للقطاع الخاص بإدارة شركات الحافالت السياحية،

 خاصا باملشاريع السياحية املقامة في منطقتي البحر امليت والعقبة.
 
فقطاع  56الصناعية وأولت اهتماما

بأكثر  2014وحتى عام  1996مارات الكبرى التي قدرت منذ عام السياحة من أكثر القطاعات الجاذبة لالستث

ومدن التسلية والترويح،  ،ومراكز املؤتمرات ،واملنتجعات السياحية ،باليين دينار في مجال الفنادق 6من 

( 476في تلك املجاالت قد بلغ )حيث يشير تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي إلى أن حجم االستثمارات 

ولكن ال  57% من مجمل حجم االستثمارات في كافة القطاعات.7.3بنسبة بلغت و  2014في عام  نارمليون دي

ال تركز على السياحة العالجية  ، فهيزال االستثمارات السياحية في األردن تقليدية في جزء كبير منهات

ملجاالت الرحبة التي ال والسياحة الرياضية والصحراوية والبيئية وغيرها من ا ،وسياحة املعارض ،والتعليمية

زال مستوى الوعي السياحي فيها غير كاٍف بين رجال األعمال األردنيين وفي ضوء ندرة الشركات املتخصصة في ي

 إدارة منشآتها على املستوى اإلقليمي واملعوقات االستثمارية التي سنأتي على ذكرها.

 من التراث ألف موقع أثري تشمل مدينة ا 28يحتوي األردن على ما يقارب 
 
لبتراء التي أعلنتها اليونسكو جزءا

 ،والشعاب املرجانية في العقبة ،ومدينة مأدبا الفسيفسائية ،الرومانية-ومدينة جرش اإلغريقية ،العالمي

ويضاف إلى تلك املواقع األثرية تلك  والبحر امليت كأدنى نقطة على سطح األرض وبميزاته العالجية الكثيرة. 

ية املتميزة واحتوائه على أهم أنواع السياحة الجاذبة كالسياحة العالجية كما أسلفنا بحثها الطبيعة الجغراف

والسياحة الدينية حيث تزخر البالد بموقع املغطس واملزارات واملواقع الدينية اإلسالمية واملسيحية الكثيرة 

 58املنتشرة في جميع أرجائها.

السياحي تقتصر على التنافس في اجتذاب أكبر عدد ممكن من كانت النظرة التقليدية للتنافسية في القطاع 

السياح، ثم تطورت لتعكس قدرة قطاع السياحة على خلق فرص عمل مناسبة على مستوى األفراد، وعلى 

تحقيق النمو والبقاء على مستوى الشركات أو املؤسسات، وعلى تحقيق التنمية املستدامة وتحسين مستوى 

وقد أصبحت تنافسية قطاع السياحة تعرف على  اسات ذلك على مستوى الدولة. اإلنجازات للقطاع وانعك

أنها قدرة املؤسسات املنتمية لقطاع السياحة في الدولة على تحقيق نجاح مستمر في األسواق الدولية دون 

ى فالقطاع التنافس ي هو القطاع الذي تكون مؤسساته قادرة عل االعتماد على الدعم والحماية الحكومية. 

التصدي للمنافسة سواء الداخلية أو الخارجية من خالل املحافظة على حصتها من السوق والعمل على 

وبعبارة أخرى فإنه يمكن تعريف تنافسية القطاع السياحي بأن تكون  تنميتها باستمرار وتحقيق األرباح. 

وطاملا أن  وعي في مخرجاته. إنتاجية عناصره أكبر من إنتاجية عناصر منافسيه إلى جانب تحقيق التفوق الن

                                                           
 .2001أيار الكويت، دور وآفاق القطاع السياحي في اقتصادات األقطار العربية، املعهد العربي للتخطيط، ناجي التوني، انظر:  56
 .2015 عمان،،2018-2016البرنامج التنفيذي التنموي لألعوام وزارة التخطيط، انظر:  57
ابراهيم خليل بظاظو، استعادة الفرص الضائعة في القطاع السياحي، تقرير حول أهم القضايا االقتصادية واالجتماعية في انظر:  58

 .2012األردن، املجلس االقتصادي واالجتماعي، عمان،
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السياحة تشمل كافة األنشطة التي تتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم مجموعة من الخدمات 

املختلفة للسياح فإن نطاق املنافسة الذي يتحرك فيه القطاع السياحي يمتد إلى خارج النطاق اإلقليمي 

 59للدولة ويتأثر باملتغيرات الدولية.

من أهم قطاعات النشاط اإلنساني في الدولة الحديثة ليس فقط لكونها أحد مصادر الدخل  وتعد السياحة

القومي ومساهمتها في توفير العمالت الصعبة واجتذاب االستثمارات األجنبية وتغذية اإليرادات العامة 

 في التنمية مما للدولة، وإنما ملا تؤديه من خالل تنمية املناطق السياحية إلى تطوير وتنمية املناطق األ
 
قل حظا

يسهم في إعادة توزيع الدخل بعدالة أكبر، إلى جانب أن السياحة تعمل على نقل املعارف واملهارات والتقنية 

وتطوير طرائق ووسائل تقديم الخدمات والسلع السياحية، باإلضافة إلى دورها الحيوي في تنمية املؤسسات 

لخدمات املتكاملة ذات االستخدام الكثيف للعمالة بمختلف الصغيرة واملتوسطة وتنمية عدد كبير من ا

مستوياتها. ولذلك فإن الحديث عن مقومات السياحة الناجحة يتسع ليشمل املقومات الطبيعية التي تمثل 

كل الظروف املناخية وتمايز الفصول واملناطق الدافئة والحمامات املعدنية وخالفها من مظاهر الجذب 

إلى املقومات البشرية املتمثلة في الجوانب التراثية الثقافية الحضارية كاآلثار والشواهد السياحي، باإلضافة 

واملعالم والفولكلور الشعبي والعادات، وكذلك املقومات الخدماتية وخدمات البنية التحتية والبنى املكملة 

 على ما تقدمه الدولة من كالفنادق واملالهي واملقاهي ومراكز التسلية والترفيه، كما تعتمد السياحة أي
 
ضا

تسهيالت وتسويق إعالمي ووسائل اتصاالت وتواصل ورعاية وحسن معاملة من جميع الجوانب 

والخصوصيات التي تهم السائحين بمختلف فئاتهم ورغباتهم. ولهذا فإن سوق السياحة التنافس ي بالغ 

، في الوقت الذي يعتبر التعقيد ويتأثر بشدة بالتطورات السياسية السائدة في املنطقة وعن
 
صر األمن محليا

ظهور اسواق سياحية جديدة في جميع انحاء العالم وخاصة في جنوب آسيا وشرقها مصدر منافسة حادة 

 ألسواق السياحة في دول املنطقة. 

ومن هذا املنطلق فإن تحديد تنافسية قطاع السياحة األردني ال تتركز فقط في تنافسية االسعار والجودة بل 

تتحدد على أساس حزمة شاملة من املؤشرات تعكس كل التداخالت ذات العالقة بالقطاع. فتقرير 

ينشر منذ  2015مي عام التنافسية الدولية في مجال السياحة والسفر الصادر عن املنتدى االقتصادي العال

  2007عام 
 
 قياسية لتنافسية قطاع السياحة والسفر ضمن تقرير فرعي تخصص في هذا الشأن نظرا

 
أرقاما

 ضمن  (14)ألهمية هذا القطاع، حيث يعتمد الرقم القياس ي لتنافسية السياحة والسفر على 
 
 فرعيا

 
مؤشرا

 هي:  60اربعة ميادين رئيسية 
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 خمسة مؤشرات هي: البيئة املحفزة: وتضم (1

 بيئة األعمال. .أ 

 األمن والحماية. .ب 

 الصحة.  .ج 

 املوارد البشرية وسوق العمل. .د 

 االستعداد التقني وجاهزية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  .ه 

 

 -سياسات ومحفزات السياحة والسفر: وتشمل أربعة مؤشرات هي: (2

 اولوية السياحة والسفر. .أ 

 االنفتاح العالمي. .ب 

 تنافسية االسعار. .ج 

 استدامة البيئة. .د 

 

 البنية التحتية: وتشمل املؤشرات الثالثة التالية: (3

 البنية التحتية للنقل الجوي. .أ 

 البنية التحتية للنقل البري والبحري. .ب 

 البنية التحتية للخدمات السياحية.  .ج 

 

 املصادر الطبيعية والحضارية: وتشمل مؤشرين فرعيين هما: (4

 املوارد واملصادر الطبيعية. .أ 

 الحضارية وسياحة االعمال.املصادر  .ب 

األردن في املرتبة  2015يصنف تقرير السياحة والسفر الدولي الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي عام 

دولة في مؤشر الرقم القياس ي لتنافسية السياحة والسفر، وهو يحتل املرتبة السابعة بين  (141)من بين  (77)

تقرير حيث تتقدم االمارات العربية املتحدة وقطر والبحرين واملغرب مجموعة الدول  العربية التي يشملها ال

والسعودية وسلطنة ُعمان على اململكة بحسب تصنيف هذا التقرير الذي تلينا فيه تونس ومصر ولبنان 

والكويت والجزائر وموريتانيا واليمن بالترتيب التنافس ي، فيما تتقدم علينا اسرائيل التي يصنفها التقرير في 

.  (72)ملرتبة ا
 
 عامليا

وبحسب املؤشرات التي يستند اليها التقرير في احتساب الرقم القياس ي لتنافسية السياحة والسفر لعام 

رقم نقاط( في كل مؤشر كما يستدل من الجدول  7فقد اعطى التقرير األردن النقاط التالية )من اصل  2015
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 متوسط النقاط التي حصلت عليها مجموعة دول الشرق االوسط وشمال افريقيا في  (22)
 
الذي يبين ايضا

 .ذلك العام

 ( 22جدول رقم ) 

املؤشرات الفرعية للرقم القياس ي لتنافسية السياحة والسفر في التقرير السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي حول 

 2015السياحة والسفر عام 

 املؤشر
التي حصل عليها األردن النقاد 

(1-7) 

متوسط النقاط التي حصلت 

عليها مجموعة دول الشرق 

 (7-1االوسط وشمال افريقيا )

 4.69 4.86 بيئة االعمال

 5.19 5.79 األمن والحماية

 5.24 5.53 الصحة

 4.35 4.56 املوارد البشرية وسوق العمل

 4.38 4.17 جاهزية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 4.33 5.46 اولوية السياحة والسفر

 2.18 3.24 االنفتاح العالمي

 5.27 4.63 تنافسية االسعار

 3.74 3.92 استدامة البيئية

 3.01 2.61 البنية التحتية للنقل الجوي 

 3.66 3.25 البنية التحتية للنقل البري والبحري 

 4.10 4.37 البنية التحتية للخدمات السياحية

 2.29 2.05 واملصادر الطبيعيةاملوارد 

 1.77 1.27 املصادر الحضارية وسياحة االعمال

 The Travel and Tourism Competitiveness Index 2015 World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2015املصدر: 

مالحظات عامة حول األداء السياحي ملجموعة  2015أورد تقرير التنافسية السياحة والسفر العالمي لعام 

دول الشرق األوسط وشمال افريقيا بأن معظمها تمتلك ميزة تنافسية سعرية ملحوظة لكن هذه امليزة متدنية 

إال  زال غير قادر على تخفيض أسعار خدماته السياحية وال سيما باملقارنة مع دول الجوار. يفي األردن الذي ال 

أن التقرير لم يقف عند هذه املالحظة كنقطة جوهرية على صعيد مجموعة الدول املذكورة، بل اعتبر أن 

 هو انعدام األمن واالستقرار السياس ي وتفش ي العن
 
ف والجريمة املعوق األساس ي للسياحة فيها حاليا

واإلرهاب، وهو ما يؤثر بشدة على السياحة األردنية رغم أن األردن يتفوق في هذا املؤشر على متوسط باقي 
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دول املجموعة. كذلك أورد التقرير مالحظات على مستوى مجموعة الدول املشار إليها تتصل بتدني االنفتاح 

وضآلة املوارد واملصادر الطبيعية  ،ية التحتيةوتدني مستويات البن ،وضحالة استدامة البيئة ،االقتصادي

 مع باقي 
 
والحضارية وسياحة األعمال )التي هي باملناسبة من أدنى النقاط التي حصل عليها األردن قياسا

وقد قسم التقرير مجموعة دول الشرق  املؤشرات مما يشير إلى قصور واضح في هذا املجال الحيوي(. 

ث فئات، تضم األولى الدول ذات بيئة األعمال والبنية التحتية املتطورة واآلمنة األوسط وشمال إفريقيا إلى ثال 

 وهي اإلمارات وقطر والبحرين واملغرب والسعودية، بينما تضم الثانية الدول ذات الجاذبية السياحية 
 
نسبيا

نان، أما الفئة الثالثة ولكنها تفتقر إلى عناصر األمن وجاهزية البنى التحتية فيها وهي مصر وتونس واألردن ولب

 فتضم باقي دول املجموعة.

ال شك بأن التحديات واملعوقات التي تواجه قطاع السياحة األردني كبيرة ومتعددة وتفسر تراجع تنافسية 

القطاع السياحي األردني على مدى السنوات الخمس املاضية وتدني تصنيفه التنافس ي السياحي الدولي بشكل 

 الوضع السياس ي اإلقليمي املضطرب الذي ال يمكن ويقف على رأس  عام. 
 
هذه التحديات واملشاكل حاليا

، رغم أن حركة 
 
 على جاذبية املنطقة سياحيا

 
التنبؤ بتطوراته املستقبلية على وجه الدقة والذي يؤثر سلبا

 بسبب ما تعانيه ال
 
دول العربية السياحة العربية وبشكل خاص الخليجية منها إلى األردن قد ارتفعت نسبيا

املجاورة من اضطرابات باإلضافة إلى وجود الخدمات السياحية املتخصصة التي تلبي رغبة هذه الفئة من 

السياح مثل السياحة العائلية والسياحة الطبية العالجية واالستشفائية لسمعة البالد الطبية ولتوافر 

ألردن قبلة السياحة العالجية األولى في خدمات النقاهة التي تقدمها املنتجعات السياحية والتي جعلت ا

الشرق األوسط وشمال افريقيا، بحيث يقدر عدد املرض ى العرب واألجانب الذين عولجوا في اململكة في العام 

ألف مرافق استخدموا املرافق السياحية األردنية  (500)ألف مريض رافقهم أكثر من  (250)املاض ي بنحو 

  61ينار.بليون د (1.2)وناهزت نفقاتهم 

وإلى جانب الوضع السياس ي اإلقليمي املضطرب، فإن أبرز التحديات واملعوقات التي تواجه القطاع السياحي 

 الرتفاع كلف الطاقة واملياه املباعة للمنشآت 
 
وتؤثر على تنافسيته ارتفاع كلفة املنتج السياحي األردني نظرا

ارتفاع و  ،نية التحتية الجيدة إلقامة استثماراتهميشكو املستثمرون فيها من عدم توفر الب ؛ إذالسياحية

سيما وأن كلف عناصر  ، الوانخفاض صافي أرباحهم باملقارنة مع الدول األخرى  ،تكاليف اإلنشاء والتشغيل

ا وإنشاءاٍت  ،ٍض اوأر  ،اإلنتاج الباقية من رأسماٍل  السفر على خطوط  كما أن أسعار تذاكر . مرتفعة هي أيض 

، في الوقت الذي ال يحظى القطاع السياحي بالدعم الكافي كغيره كذلك لكية األردنية مرتفعةامل الناقل الوطني

والقوانين والتشريعات واألنظمة  ،متطلبات االستثمار السياحي كما أن من القطاعات األخرى كالزراعة. 

وتتداخل فيها  ،راطيةوتحكمها البيروق ،معيقة وإجراءاتها طويلة ،زال في نظر الكثيرينتال  ،املتعلقة به

وتتعدد املرجعيات التي تفتقر إلى تنسيق الجهود فيما  ،الصالحيات واملهام بين الجهات ذات العالقة بالقطاع

وال توجد مرونة في اإلجراءات التنظيمية في منافذ السفر والعودة في املطارات واملوانئ واملراكز  بينها. 
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هم من ذلك ضعف الترويج السياحي وعدم تخصيص املبالغ الكافية الحدودية أمام املستثمرين والسياح. واأل 

 ،لتنفيذ الخطط التسويقية، وضعف املنتج السياحي من حيث قلة االستثمارات السياحية في املحافظات

وبشكل عام فإن الخدمات السياحية الكافية  وتركز التطوير في عدد محدود من املناطق السياحية الرئيسية. 

فرة، كما هو الحال في ندرة الشركات املتخصصة في إدارة املنشآت السياحية على اللسائح غير متو واألساسية 

ضعف القدرات الفنية  يرافقهوعدم وجود وعي سياحي بين رجال األعمال األردنيين  ،مستوى احترافي عالمي

ة السياحة نتيجة لضعف واإلدارية املحلية في إدارة املشاريع الصغيرة، ويقابله ضعف وعي املجتمع بأهمي

وقد أبدى  مخرجات التعليم والتدريب السياحي الذي ال يواكب احتياجات سوق العمل السياحي والفندقي. 

السفير الصيني في األردن عدة مالحظات حول املوضوع في لقاء نظمه املجلس االقتصادي واالجتماعي في 

حي لألردن ال يصل إلى الصين بلغتها، وأن القلة القليلة أن الترويج السيا اشار إلىأواخر العام املاض ي عندما 

من السياح الصينيين الذين يزورون األردن يشكون من عدم مالئمة الطعام املحلي ألذواقهم في ضوء ندرة 

املطاعم الصينية كما يشكون من عدم وجود أدالء سياحيين في املواقع األثرية والسياحية ممن يتحدثون 

 اللغة الصينية.

 حول قطاع الفنادقل
 
تطرق إلى تراجع الحركة  62قد نشرت جمعية الفنادق األردنية العام املاض ي تقريرا

السياحية في اململكة وال سيما املشاكل التي تواجه فنادق البتراء التي تدنت نسب األشغال فيها إلى أقل من 

وبشكل خاص ارتفاع  ،حديات ومعوقاتمن ت أسلفنا ذكرهتعرض بالتفصيل إلى ما  ، كما% في اآلونة األخيرة20

انعكس  ؛ إذالكلف االستثمارية والتشغيلية في ضوء ظاهرة سياحة اليوم الواحد التي ال يبيت فيها السائح

 فواتير الكهرباء واملياه لتدني مداخيلها.  تسديدذلك على أوضاع تلك الفنادق التي لم تعد قادرة على 

وضعف مخرجات هذا القطاع  ،ياحي الكامنة ذات التنافسية الكبيرةإن الفجوة بين قوة عناصر الجذب الس

كفي مواجهتها بالسياسات التي تركز على املشاريع العمالقة تال  ،الهام في ضوء املعيقات واملشاكل التي تعترضه

ى أو الكبيرة واالستثمار الضخم، بل ينبغي االلتفات إلى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحجم القادرة عل

وترسيخ مبدأ النمو السياحي  ،والقادرة على بناء الخبرات والثقافة السياحية ،خلق عدد أكبر من فرص العمل

 على املجتمعات املحلية والعاملية.
 
 عن االحتكارات وانفتاحا

 
 املستدام املنشود بمشاركة اجتماعية أوسع بعيدا

صعاب أصبح من الضرورة بمكان الستعادة ألق إن ابتكار الحلول العملية ملواجهة مجمل هذه العقبات وال

 تنافسية هذا القطاع الهام بما يرفد ويدعم تنافسية االقتصاد األردني.

 

 

 

                                                           
62

 .2015ملكة، عمان، انظر: جمعية الفنادق األردنية، تقرير حول قطاع الفنادق، تراجع الحركة السياحية في امل  



  

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وتنافسية الصرف أسعار سياسات. 5
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من أكثر املواضيع االقتصادية الجدلية على املستويين النظري  ،زالتوال  ،كانت سياسات أسعار الصرف

كما أن تطبيقاته  ،فاألدب االقتصادي غني بالنظريات املتعلقة بهذا املوضوع الحيوي  والتطبيق العملي. 

 للدور البارز الذي تلعبه النقود في حياتنا اليومية وفي مختلف 
 
وممارساته الدولية مثار جدل مستمر نظرا

 صادات املعاصرة على اختالف درجات تنوعها وتطورها وتعقيداتها.االقت

مجموعة القواعد التي تنظم تحديد نسب املبادلة بين "يمكن ببساطة تعريف نظام أسعار الصرف بأنه 

 مثل غيره من  "،األنواع املختلفة من النقود أو وحدات التحاسب
 
والواقع أن سعر الصرف ليس إال سعرا

وكثير من النظريات التي تقوم على تحليل التدفقات النقدية كانت  بعوامل العرض والطلب. يتحدد ، األسعار

 
 
 مشتقا

 
الوجه اآلخر للعرض والطلب على السلع  ،يمثل ببساطة ،تعتبر الطلب على القطع األجنبي طلبا

ال الطلب التي والخدمات الداخلة في التجارة الدولية، مع األخذ بعين االعتبار خصوصية هذا النوع من دو 

 من مكونات الطلب الكلي.
 
 بارزا

 
 يعتبر فيها الطلب لغايات املضاربة أو التحوط مكونا

 من نظام املسكوكات الذهبية الذي كان يعكس عالقة 
 
لقد عرف العالم الكثير من نظم أسعار الصرف بدءا

 بالنظم الورقية التي كانت النقود الورق ،ثابتة بين النقود والذهب
 
 مختلفة من مرورا

 
ية في ظلها تعكس أوزانا

 على ذلك األساس كما نصت اتفاقية )بريتون وودز( التي تم بوجبها 
 
الذهب وتتحدد أسعار صرفها اعتمادا

لتسمح بتوسيع  1971في أواخر عام  وُعِدلت  دولة آنذاك  (15)من  1946إنشاء صندوق النقد الدولي في عام 

 مقابل عملة التدخل التي كانت الدوالر األميركي في أغلب هوامش تذبذب أسعار الصرف املتفق ع
 
ليها مسبقا

إيقاف تحويل الدوالر إلى ذهب  1971الدول الصناعية، إلى أن قررت الواليات املتحدة األميركية في عام 

بالسعر الرسمي وما أعقب ذلك من تخفيضات في أسعار صرف الدوالر، فانهارت اتفاقية )بريتون وودز( 

فأصبحت أسعار الصرف العائمة شرعية بموجب التعديل الثاني التفاقية صندوق  ،الدوالر األميركي وُعِومَ 

لدول حرية وضع أنظمتها وترتيباتها الخاصة املتعلقة بأسعار الصرف، وبدأت الدول لالنقد الدولي الذي ترك 

أو تعلن تعويم  ،أو بسلة من العمالت األجنبية ،تتجه إلى ربط أسعار صرف عمالتها بإحدى العمالت الدولية

عمالتها، واحتفظ صندوق النقد الدولي بحق مراقبة سياسات أسعار الصرف في الدول األعضاء للتأكد من 

 متزنة.
 
 اتباعها نظما

دولة ترتبط أسعار صرفها باليورو في  (27)دولة ترتبط أسعار صرفها بالدوالر األميركي و  (43)هنالك اليوم 

دولة أخرى  (35)دولة تتسم عمالتها بأنها معومة بحرية مطلقة و  (31)حين يعتبر صندوق النقد الدولي أن 

تعتبر عمالتها معومة ولكن ضمن معايير تتيح لها إمكانية التأثير على أسعار صرفها، فيما تربط باقي الدول 

ارية أو تتبع ترتيبات أسعار صرف عمالتها بسلة من عمالت الدول األخرى التي ترتبط معها بعالقات تج

  63.أخرى 
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أما في األردن، فقد كانت العملة املتداولة في الفترة التي سبقت الحرب العاملية األولى هي العملة التركية، ثم 

عد قيام الثورة العربية الكبرى في الوقت الذي أصبح فيه الجنيه االسترليني بحلت محلها العملة املصرية 

 
 
 جنبا

 
الجنيه الفلسطيني للتداول وبدأ  أصدر ، إلى أن1927إلى جنب مع العملة املصرية حتى عام متداوال

 وإصدار ،1946ل مجلس النقد األردني بعد إعالن البالد مملكة مستقلة عام يتشك ، ثمتداوله في البالد

 استر 
 
 بقيمة الدينار األردني الذي ارتبط عند صدوره بالجنيه الفلسطيني الذي كان يعادل جنيها

 
 واحدا

 
لينيا

تأسس البنك  1964وفي عام  ذهبية محددة، فكان النقد املصدر مغطى بالكامل باألرصدة االسترلينية. 

املركزي األردني الذي حافظ حينذاك بموجب اتفاق األردن املسبق مع صندوق النقد الدولي على حدود 

ب إلى أن تم تخفيض الجنيه االسترليني عام التذبذب املسموح بها كهوامش حول سعر التعادل املعلن بالذه

وقرر البنك املركزي ربط الدينار بالدوالر األميركي عند سعر تعادل ثابت، حتى أوقفت الواليات املتحدة  1967

 1975فاتجه األردن في منتصف شباط  ،1971تبديل الدوالر بالذهب وحدث التخفيض األول للدوالر في عام 

ق السحب الخاصة في الوقت الذي بدأت فيه عجلة التنمية االقتصادية بالتسارع حقو وحدة لربط الدينار ب

بتجاوز هوامش التذبذب في أسعار  1985إلى أن اخذ االقتصاد بالتباطؤ مما حدا بالبنك املركزي منذ عام 

تعكس معادلة تسعيرية  1986يها مقابل حقوق السحب الخاصة، إلى أن تبنى في عام بالصرف التي كان يلتزم 

 بأكثر من قيمته الحقيقية. 
 
 نمط مدفوعات التجارة الخارجية لألردن بعد أن بات سعر صرف الدينار مقوما

ومع تفاقم حدة األزمة االقتصادية املحلية والتهافت على العمالت األجنبية لجأ البنك املركزي في أواخر عام 

1988  
ُ
قوى العرض والطلب، لكن سوق العمالت ركت أسعاره تتحدد بتفاعل إلى تعويم الدينار بحيث ت

وتثبيت  ،إلى إغالق محالت الصرافة 1989األجنبية شهد مضاربات محمومة دفعت الحكومة في أوائل عام 

 عند مستوى 
 
 للدوالر 540سعر صرف الدينار إداريا

 
مما أدى إلى نشوء سوق سوداء للتعامل بالعمالت  ،فلسا

نظام سعر صرف مزدوج بحيث سمح للبنوك  1989الي في أواسط عام األجنبية، فاتبع األردن كإجراء انتق

 وشراء بأسعار السوق السائدة على أن يغطي البنك املركزي 
 
والشركات املالية بالتعامل بالعمالت األجنبية بيعا

 1990وقد تم في شباط عام  املدفوعات التجارية الستيراد املواد والسلع األساسية بأسعار رسمية معلنة. 

توحيد سعر صرف الدينار فبدأت أسعار الصرف باالستقرار التدريجي إلى أن قام البنك املركزي بتاريخ 

 710فلسات وسعر البيع  708بربط سعر صرف الدينار األردني بالدوالر وتحديد سعر الشراء  15/10/1995

 حتى اليوم.يفلسات للدوالر الواحد، وهو السعر الذي ال 
 
  64زال سائدا

 الحكم على أسعار الصرف على أساس سياسات االقتصاد الكلي التي تولدها، كما  والواقع
 
أنه يمكن عموما

فالباحث  أنه ال بد من الحكم على هذه السياسات بدورها على أساس ما تولده من أسعار الصرف. 

قتصادية الكلية االقتصادي في هذا املوضوع أمام دائرة من التأثيرات املعقدة املتبادلة بين املتغيرات اال

 من خالل ربط كل من أسعار الصرف والسياسات الداخلية 
 
وأسعار الصرف يمكن تبسيطها نظريا
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بمستويات معينة من تحويل للموارد الحقيقية، لكن ذلك في التطبيق العملي ليس باألمر اليسير ألن التحليل 

يتهدده وجود أسعار صرف "ميسرة" بما االقتصادي يبقى ينظر إلى املوضوع من زاوية النمو الذي يمكن أن 

، كما يمكن أن يتهدده باملثل وجود سعر 
 
 يؤدي إلى تصدير املدخرات إلى الخارج عمليا

 
 خارجيا

 
يخلق فائضا

 صرف "متشدد" بحيث يجعل كافة االستثمارات الداخلية غير ذات قدرة تنافسية. 

إن وجود سعر صرف مغالى فيه في أي دولة يؤثر على تنافسية اقتصادها، بل يؤثر على مجمل املتغيرات 

االقتصادية الكلية، إذ يؤذي الصادرات حتى في الدول التي ال تمثل صادراتها سوى نسبة ضئيلة من الناتج 

يؤذي سعر الصرف املبالغ  كما  اإلجمالي ألنه يؤذي حوافز إنتاج السلع التصديرية وإنتاج بدائل الواردات.

والصناعات الزراعية واألساسية، ألن املغاالة في سعر الصرف تجعل  ،وأعمال التعدين ،فيه قطاع الزراعة

 
 
 ضد تطوير التكنولوجيا املحلية املناسبة  ،الواردات أرخص نسبيا

 
حسب بل و وهي بذلك ال تمارس تمييزا

 في رأس املال –ع الرأسمالية عن طريق الواردات األرخص من السل –تشجع 
 
 ،أساليب اإلنتاج الكثيفة نسبيا

فإن أسعار الصرف املغالى فيها تنشط  باإلضافة إلى ذلك، . االستخدام والتشغيلوبذلك تحد من التوسع في 

 ،وهو تأثير يتضاعف إذا ساد جو من عدم الثقة بالعملة املحلية ،املستوردات والطلب على العمالت األجنبية

زاوية متغيرات ميزان  ذلك، من واألهم من يؤدي إلى ضغوطات على االحتياطيات ويزيد الحاجة لالقتراض.  مما

 على الحساب الجاري  ،املدفوعات
 
وتزعزع وتيرة حساب رأس  ،أن أسعار الصرف املغالى فيها تولد ضغوطا

ماية الجديد أعجز من أن يحقق املال، وينجم عنها حماية متزايدة ضد املستوردات، وعادة ما يكون هيكل الح

 بالتنمية.  األمثلالتخصيص 
 
وعدا عن ذلك، فإن سعر  للموارد باملقارنة مع الهيكل السابق ويكون ضارا

الصرف املغالى فيه ال يساعد على كبح التضخم، حيث لجأت العديد من الدول إلى سياسة أسعار الصرف في 

لك تمخض عن مشكالت عديدة عندما تزدهر املستوردات ذ ، غير أنمحاولتها احتواء الضغوط التضخمية

واألخطر أن أسعار الصرف املغالى فيها تشجع االقتصادات الباحثة عن  وال تلبث حلقة التضخم بالتسارع. 

أو الدخل املتولد عن ندرة  ،الريع، ألن املغاالة بتوليدها لضغوطات من أجل زيادة الحماية الكمية تزيد الريع

أو من يستطيعون الحصول على القروض األجنبية  ،ستطيعون الحصول على رخص استيرادمفتعلة ملن ي

. واملعروف أن االقتصاد الباحث عن الريع 
 
  –الرخيصة نسبيا

 
يشجع  –إلى جانب أنه أقل كفاءة وأضعف نموا

 الكسب الخاص السريع على حساب الرفاهية ويزدهر فيه الفساد.

فالنظرية  رق التي يمكن من خاللها تقدير سالمة سعر الصرف في بلد ما. العديد من الط ثمةوالحقيقة أن 

وتصف الوضع التوازني املثالي ألسعار  ،االقتصادية تعرف النقود عادة بأنها مقلوب املستوى العام لألسعار

ولقد  الصرف بأنه الوضع الذي يتحقق عند نقطة تعادل القوة الشرائية لوحدات النقود املختلفة. 

دمت املذاهب االقتصادية املختلفة هذه الخلفية النظرية فاستنبطت طرق تقدير مختلفة لسالمة استخ

 ذهب بعضها إلى تقدير ذلك من تحركات مختلف أسعار الصرف الفعلية 
 
مستوى أسعار الصرف، فمثال

بتغيرات سعر مكيفة  "التكلفة: السعر"وتطورات نسبة  ،والربحية النسبية ألوجه النشاط اإلنتاجي ،املرجحة

وانتهج البعض اآلخر أسلوب االعتماد على تحركات سعر الصرف في األسواق الرسمية واألسواق  الصرف. 
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املوازية ومالحظة أية اختالالت في نظام أسعار الصرف، بينما ذهبت بعض املناهج إلى تقدير ذلك من 

كما لجأت  حلي وميزان املدفوعات. السياسات الضريبية والنقدية السابقة وآثارها على مجموع الطلب امل

مذاهب أخرى إلى االرتكاز على التوقعات املتوسطة األجل للنمو االقتصادي وأداء ميزان املدفوعات 

 والتطلعات املتصلة بهذا الشأن بحيث يستدل عندئذ على الحاجة املحتملة إلجراء تعديل في أسعار الصرف. 

ها باالعتماد على مبدأ أو أكثر من هذه املبادئ أو باالعتماد على وهناك عشرات النماذج التي تم التوصل إلي

 طرق معقدة تستند إلى إسقاطات ميزان املدفوعات واملوازنة العامة للدولة.

 من سعر الصرف االسمي بشكله  
 
تشتمل األدبيات االقتصادية على عدد من مقاييس سعر الصرف بدءا

 بسعر الصرف الحقيقي الذي ،البسيط
 
 بنسبة مستوى األسعار  مرورا

 
يمثل سعر الصرف االسمي مضروبا

ال )بشقيه االسمي والحقيقي( الذي يعتبر  وثمة املحلية إلى مستوى األسعار األجنبية.  سعر الصرف الفع 

 لسعر الصرف املتعدد مع كافة الشركاء التجاريين للدولة كونه يعكس سعر صرف العملة املحلية 
 
مؤشرا

بعد األخذ بعين االعتبار األهمية النسبية لكل دولة شريكة في التجارة الذي  ،مقابل عمالت شركائها التجاريين

سعر صرف العملة املحلية مع كل دولة، أي أنه يمثل متوسط أسعار الصرف الحقيقية الثنائية  يمثل وزن

 بحصص التجارة مع كل شريك. 
 
وهذا باملناسبة هو األسلوب  بين البلد وكل من شركائه التجاريين مرجحا

سلوب في فالصندوق ينتهج هذا األ  الذي يستخدمه صندوق النقد الدولي كمنهجية إحصائية معتمدة. 

احتساب مؤشري سعر الصرف الفعال االسمي وسعر الصرف الفعال الحقيقي لألردن بشكل شهري 

 من شركاء األردن التجاريين. (23)باستخدام بيانات 
 
  65شريكا

ويزخر علم االقتصاد بالكثير من املنهجيات املستخدمة في تقدير وتقييم مستويات أسعار الصرف الحقيقية 

قيم سعر الصرف الحقيقي من خالل مقارنة قيمته الحالية مع قيمته التوازنية التي يتم التوازنية التي ت

تقديرها باستخدام طرق التقدير القياسية املختلفة لتحديد العالقة بين سعر الصرف واملتغيرات 

 منهجية التوازن الكلي ا االقتصادية الكلية على األجل الطويل. 
 
لتي تحاول ولعل أكثر هذه املنهجيات شيوعا

ثم هناك منهجية سعر الصرف  قياس العالقة بين الحساب الجاري ومجموعة من املتغيرات األساسية. 

ومنهجية سعر  ،ومنهجية سعر الصرف التوازني السلوكي ،ومنهجية االستدامة الخارجية ،الحقيقي التوازني

وكذلك سعر  ،وازني األساس يالصرف التوازني الدائم املتصلة بها، ومنهجية سعر الصرف الحقيقي الت

ويحق القول أن لكل من هذه  وسعر الصرف الحقيقي الطبيعي.  ،الصرف الحقيقي التوازني املرغوب

ومن هنا أخذت  وقد يصلح بعضها أكثر للدول املتقدمة أو العكس.  ،املنهجيات مثالب ومحددات جدلية

وقياس مدى انحرافاتها عن مساراتها  ،الدراسات التطبيقية املتعلقة بدراسة محددات أسعار الصرف
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وتأثيراتها على املتغيرات االقتصادية تركز على اختيار األساليب التي تستند إلى نماذج ديناميكية  ،التوازنية

   66مطورة تأخذ باالعتبار خصوصية وطبيعة اقتصادات الدول النامية وتطورها.

السياسة النقدية تعتمد بشكل أساس ي على  إن نجاعة أسعار الصرف االسمية كأداة مستقلة من أدوات

فكلما اشتدت  ومدى مرونة قوى السوق.  ،طبيعة الصدمات التي يتعرض لها االقتصاد :عاملين هما

 ازدادت الحاجة إلى تلك األداة في ظل سياسة أسعار صرف مرنة.  ،الصدمات وقلت مرونة قوى السوق 

جمة عن عنصر عدم التأكد فيما يتعلق بتغيرات أسعار فالدول يهمها التقليل ما أمكن من املخاطر النا

وعندما تشتد الحاجة إلى التوجه الختيار نظام سعر صرف مرن بما تقتضيه متطلبات زيادة  الصرف. 

 التنافسية، فإنه ال بد من تفحص ثالثة اعتبارات رئيسية هي:

 قيقية من وجهة نظر تنافسية.درجة وضع العملة من زاوية كونها مقيمة بأكثر أو بأقل من قيمتها الح (1

 مستوى االحتياطات التي تدعم سعر الصرف. (2

 املدى الذي ستؤول إليه أسعار الصرف باملقارنة مع السعر السوقي السائد. (3

ال للدينار األردني يتبين بوضوح مدى التذبذبات  ،باستعراض الرقم القياس ي لسعر الصرف الحقيقي الفع 

 في عقد الثمانينات 
 
التي شهدها ذلك السعر على مدى العقود األربعة املاضية، وكيف أنه كان مغالى فيه جدا

 في مطلع عقد التسعينات من القرن املاض ي، بل إنه تراجع حتى أواخر 
 
من القرن املاض ي، ثم استقر نسبيا

وبعدها أخذت بالتراجع والتذبذب  ،باالرتفاع منذ مطلع القرن الحالي ذلك العقد، ثم بدأت األرقام القياسية

ملا شهده االقتصاد األميركي من تطورات ساهمت في الحفاظ على مستوياته عند حدود  2002منذ عام 

 تأثيرات واضحة على االستقرار 
 
مقبولة. والواقع أنه كان لربط الدينار بالدوالر خالل العقدين املاضيين عموما

الة. ا لكن الحال لم تعد كذلك بعد أن أخذت األزمة  لنسبي الذي شهدته أسعار الصرف الحقيقية الفع 

وانعكست سياسة  ،االقتصادية التي شهدتها الواليات املتحدة األميركية منذ أكثر من خمس سنوات مداها

وانتهت حقبة أسعار  ،تفاعالتيسير الكمي التي انتهجتها في بداية األزمة فبدأت أسعار صرف الدوالر باالر 

( أدناه يشير إلى انعكاس هذه املتغيرات بآثار واضحة على  23والجدول رقم )  الفائدة املتدنية على الدوالر. 

الة منذ عام  إذ ارتفع الرقم القياس ي ألسعار الصرف  ؛وحتى اآلن 2013أسعار الصرف الحقيقية الفع 

الة من   %.   8.4أي بارتفاع قدره  2014نقطة في عام  107.60إلى  2012نقطة في عام  99.26الحقيقية الفع 
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 (  23جدول رقم ) 

 الرقم القياس ي لسعر الصرف الحقيقي الفعال للدينار األردني كما يحسبه صندوق النقد الدولي

 (100=2000)سنة األساس 

 السنة
 الرقم القياس ي لسعر الصرف الحقيقي الفعال للدينار األردني 

 ( 100=2000)سنة األساس 

2004 92.24 

2005 90.78 

2006 92.76 

2007 90.05 

2008 94.38 

2009 95.93 

2010 97.30 

2011 95.98 

2012 99.26 

2013 101.13 

2014 107.60 

 . 2015 ،الجامعة األردنية، آذار ،مدى مالئمة سعر صرف الدينار األردني، اطروحة دكتوراهجمال محمد علي املصري، املصدر: 

استفاد املودعون بالدينار خالل السنوات املاضية من الفرق الواضح بين معدالت الفائدة املدفوعة على 

ودائعهم بالدينار مقارنة مع تلك املدفوعة على الودائع بالدوالر، حيث تجاوزت معدالت الفوائد على الودائع 

دفوعة على الدوالر، فنمت تلك الودائع بشكل ملحوظ، وهذه ظاهرة بالدينار عشرة أضعاف مثيلتها امل

 لكنها تصبح مقلقة للسياسة النقدية عندما تبدأ أسعار الفائدة على الدوالر بالصعود 
 
كما هو  –مرغوبة جدا

 
 
مما سيرفع هيكل أسعار الفائدة املحلية ويعود بآثار غير محبذة على تنافسية االقتصاد  –متوقع حاليا

فقد كان من مصلحة العديد من املقترضين املحليين خالل الفترة املاضية االقتراض  ،وفي املقابل نتاجيته. وإ

 من العوامل املشجعة على 
 
بالدوالر والعمالت االجنبية في ظل أسعار الفائدة املتدنية عليها، وكان ذلك أيضا

االقتراض الداخلي )وبالتركيز على السندات  تزايد االقتراض الحكومي بشقيه الداخلي والخارجي، والتوسع في

ال  % من مجمل االقتراض العام. 40وأدوات الدين املحررة بالدوالر( بشكل خاص والذي أصبح يشكل نحو 

 الحدود املسموح بها في قانون الدين العام بما بات يشكل خطورة 
 
سيما وأن املديونية قد جاوزت كثيرا

ات التنافسية والجدوى االئتمانية لالقتصاد كما يستدل من التقارير اقتصادية ويساهم في تراجع مؤشر 

 الدولية التي تم استعراضها في مطلع هذه الدراسة.
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 بعد أن تجاوزت 
 
 نسبيا

 
وعلى الرغم من أن مستوى احتياطيات اململكة من العمالت األجنبية يعتبر اآلن مريحا

طلقة أعلى املستويات التاريخية التي عرفها االقتصاد وأصبحت من حيث القيمة امل ،بليون دينار (14)حاجز 

 (6.6)إلى  2012إال أن ذلك ينبغي أال يجعلنا نغفل عن أن تلك االحتياطيات قد انخفضت في عام  األردني. 

بليون دينار بعد أن كانت قد سجلت ضعف هذه املستوى قبل ذلك بعام واحد فقط، مما يشير إلى خطورة 

ياطيات باألرقام املطلقة كمؤشر على مدى سالمة نظام سعر الصرف، خاصة وأن هناك اعتماد مستوى االحت

لقد ساعدت عوامل كثيرة  العديد من القضايا التي تجدر مالحظتها فيما يتعلق بهيكل تلك االحتياطيات. 

العامين أهمها انخفاض أسعار مستوردات الطاقة وغيرها من املتغيرات التي أثرت على الحساب الجاري خالل 

 من االحتياطيات ،باإلضافة إلى غيرها من املتغيرات ،املاضيين
 
مما ينبغي  ،في بلوغ هذا املستوى املرتفع نسبيا

 ألن السياسة النقدية أصبحت متسلحة بذراع قوي من 
 
أن يشجع على االنتقال لتبني سعر صرف مرن نسبيا

اربات السوق التي قد تبرز عادة عند تبني هذا االحتياطيات يساعد على الدفاع عن ذلك االنتقال أمام مض

   67التوجه.

لصدمات خارجية عنيفة نتيجة التطورات السياسية  ،زاليوال  ،تعرض األردن في السنوات القليلة املاضية

ورافقها  ،على حركة املتغيرات االقتصادية الرئيسية في التأثير، ، ستستمر أثرتالتي اإلقليمية املتالحقة 

 أثره املستقبلي على حواالت األردنيين العاملين في الخارج تراجع كبي
 
ر في أسعار النفط سيكون له أيضا

واملساعدات الخارجية وتدفق االستثمارات، فيما تزداد معدالت البطالة في ظل هيكل أجور حقيقية غير مرن 

ونكون أقدر على  ،دمما يدعو إلى تبني سياسة أسعار صرف أكثر مرونة كي نحافظ على تنافسية االقتصا

أكبر ومواجهة أجواء عدم التيقن حيال  ،وتحقيق معدالت نمو اقتصادي ،امتصاص الصدمات الخارجية

 ،سيما وأن هامش الفرق بين أسعار الفائدة الحقيقية على الدينار والدوالر آخذ باالتساعال تلك الصدمات، 

تقتض ي الحصافة تجنيب ميزان  إذرتفاع التدريجي، بينما يميل سعر صرف الدوالر مقابل العمالت األجنبية لال 

وتدعيم التنافسية وقدرة االقتصاد على مواجهة الصدمات  ،املدفوعات األردني أي انعكاسات سلبية

 الخارجية املتصاعدة واملتغيرات املتسارعة من حولنا.
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 التنافسية تعزيز في ناجحة لتجارب مختارة نماذج. 6
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 بعد يوم، إذ تسعى الدول بمختلف السبل والوسائل إلى تيسير وتحفيز 
 
تزداد حدة املنافسة الدولية يوما

إجراءات استقطاب االستثمارات الخارجية وتصحيح االختالالت في هياكلها االقتصادية التي تحول دون 

فهناك حراك دؤوب متسارع في مراجعة التشريعات واألنظمة التي تعيق أو تكبل  ارتقائها سلم التنافسية. 

سعي حثيث متواصل  وثمةالتنافسية في معظم االقتصادات املعاصرة باختالف درجات تطورها ونموها، 

 الستنباط واتباع السياسات املالئمة الكفيلة بإزالة التشوهات االقتصادية ورفع الكفاءة اإلنتاجية وتوفير

شتى الوسائل واآلليات التي من شأنها النهوض بوتيرة األداء والحفاظ على الزخم التنموي في أعلى مستوياته 

وعلى األخص في القطاعات االقتصادية املنافسة والواعدة التي تتطلع الدولة إليها لتكون في طليعة القطاعات 

فالنظريات االقتصادية  عة للقطاعات األخرى. التي تقود العملية التنموية بما تخلقه من روافع وروابط داف

اما من خالل التركيز على القطاعات  ،التي تعالج إشكاليات التنمية تنظر إلى أساليب تحقيق النمو املستدام

من خالل الروابط األمامية والخلفية التي تربطها مع باقي  املرجوةالرائدة الكفيلة بجر عربة التنمية نحو غايتها 

أو بانتهاج مذهب النمو املتوازن الذي يتناول كافة القطاعات بطريقة متوازنة في  ،االقتصاديةالقطاعات 

 سبيل تحقيق ذات الغاية.

 على الصعيد العالمي بعد أن تقلصت الحواجز التقليدية املعيقة 
 
 اقتصاديا

 
لقد أصبحت التنافسية هاجسا

وتقدم آليات وتقنيات ووسائل تكنولوجيا  ،تسارع تطور وسائل االتصالو  ،النسياب السلع والخدمات

وتزايد التركيز على الحواجز التقنية املتصلة بمعايير الجودة والحوكمة الرشيدة والبيئة، وغيرها  ،املعلومات

مما أدى إلى بروز منافسين جدد على درجة عالية من املهارة والقوة، فلم تعد املصادر  ،من املعايير النوعية

 تتمتع بذات األهمية التي 
 
التقليدية للمنافسة كامليزة النسبية املتمثلة بوفرة املوارد والهبات الطبيعية مثال

 .
 
بيئة األعمال والكيانات اإلنتاجية  فاالستراتيجيات التنافسية املتعلقة بتحسين وتطوير كانت تتمتع بها سابقا

التي ترتكز على تحسين انتاجية عوامل االنتاج وكفاءة االدارة تطورت لتضمن الخروج من دائرة الحلقة 

املفرغة التقليدية إلى دائرة الحلقة املنتجة التي تعتمد على تكامل دور القطاعين العام والخاص إلقامة 

وولوج االسواق االقليمية والدولية بقوة، بعد أن  ،وتنمية الصادراتشراكة فاعلة تستهدف تعزيز النمو، 

وأن التنافسية الحقيقية تتحقق بتوفير  ،كافة ثبت أنه ال يمكن ألي دولة أن تحقق تنافسية في القطاعات

قل البيئة املحلية الديناميكية املرتبطة بالقدرة على االبداع والتطوير في عصر العوملة وانفتاح االسواق ون

 التكنولوجيا وتطور نظم االتصاالت. 

 ان استعراض تجارب الدول الناجحة في مجاالت تدعيم التنافسية يفيدنا كنماذج يحتذي بها اقتصادي
 
. ا

بسبب اختالف  ،أو قابلة لالستنساخ في باقي الدول  ،وليست بالضرورة أن تكون كل النماذج ممكنة التطبيق

التنموية والبيئات وحتى الثقافات، اال اننا نستطيع تلمس جوانب ظروف وطبيعة االقتصادات واملراحل 

التفرد والسياسات واالساليب الناجحة والتعرف على القواسم املشتركة للسياسات والوسائل املتبعة وكيفية 

 االفادة منها لالرتقاء بوتيرة األداء واالنتاجية والقدرة التنافسية.
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 تايوان تجربة  1.6

 

وتحتل تايوان مرتبة متقدمة من حيث حجم االقتصاد  ،االقتصاد التايواني أحد النمور اآلسيوية االربعة عُد يُ 

 في مستويات املعيشة بعد أن تحول االقتصاد  ،والتصدير في العالم
 
وتبرز كواحدة بين أكثر الدول ارتفاعا

ستراتيجية االنتاج كثيف رأس املال أو التايواني إلى اقتصاد يرتكز على املعرفة واالبتكار باالعتماد على ا

 التكنولوجيا. 

( 12، تالها )1973سعى النموذج التايواني إلى التركيز على عشرة مشاريع انتاجية كبيرة تم انشاؤها في عام 

 آخر في عام 
 
، مما مكنها من أن يصبح حجم تجارتها 1985ثم املشروع الحيوي في عام  1979مشروعا

  بين دول العالم.  (16) الخارجية في املرتبة

إلى أن تايوان كانت ترنو في  68وتشير املعلومات التي توفرها وزارة االقتصاد التايوانية على موقعها االلكتروني 

يجاد بدائل االستيراد وترسيخ قواعد عدد معين مختار من إل  من القرن املاض ي اتيحقبة الخمسين

وانشاء  ،تنشيط الصناعات كثيفة االستخدام للعمالةب القرن نفسه اتيالصناعات، ثم بدأت في ستين

ات من يمنطقة الصناعات التحويلية التصديرية لحشد واستقطاب رؤوس االموال التي مكنتها في السبعين

وفي العقد التالي تم التركيز على تنمية الصناعات  تنفيذ املشاريع الكبرى وارساء اسس الصناعات الثقيلة. 

الموال الضخمة واملهارات التكنولوجية، فتم انشاء مركز )سين جوو( العلمي لجذب املعتمدة على رؤوس ا

خبراء التكنولوجيا بهدف تحريك الصناعات االلكترونية واملعلوماتية التي اصبحت البالد فيها رائدة على 

لطالب للدراسة في مستوى العالم، وتم التركيز على االستثمار في مجال التعليم التقني وايفاد اعداد كبيرة من ا

( ترليون دوالر (1.1)مما قفز بالدخل القومي إلى مستوى)  ،الواليات املتحدة االميركية ليقودوا عملية التصنيع

 )8بمعدل نمو سنوي بلغ في العقود الثالثة املاضية )
 
%(، فتمكنت من تكوين 3.8%( وهو يقارب حاليا

 .  2014الر في نهاية عام ( مليار دو 424احتياطي نقدي مرتفع بلغ أكثر من )

%( من الناتج القومي االجمالي في تايوان، بينما تشكل املؤسسات الصغيرة 70يشكل قطاع الخدمات أكثر من )

وقد اعتمد النمط التصنيعي على  % من العمالة املحلية. 77توظف و % من الصناعات 98واملتوسطة 

ساهمة كبيرة في املشاريع الصغيرة واملتوسطة في االستثمارات االجنبية املباشرة، كما كان للحكومة م

الصناعات التحويلية، فنمت الصناعات التايوانية وتطورت فأصبحت قادرة على املنافسة في االسواق 

 كالصلب والبتروكيماويات واملعدات  الدولية. 
 
ثم عملت الحكومة على تشجيع اقامة صناعات أكثر تعقيدا

والغاء القيود  ،خفض قيمة العملة :اسات واتباع سلسلة من االصالحات منهاااللكترونية من خالل تطبيق سي

انخفاض معدالت  أدى إلىوانشاء مناطق حرة للتصدير، مما  ،وتصحيح السياسة النقدية ،على الواردات

 إلى 
 
 كانت السياسات املنتهجة مشابهة في معظم ادواتها  %. 1.2التضخم بشكل ملموس وصلت حاليا

 
وعموما
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لسياسات كوريا الجنوبية، حيث استهدفت السياسات الحكومية تشجيع الصادرات مع تركيز خاص على 

لكن على العكس من كوريا  تشجيع مجموعة معينة من السلع بتقديم مجموعة من الحوافز بأشكال عديدة. 

 في تشجيع رأس املال واالستثمار االجنبي كأحد املصادر
 
للتنمية  املهمة الجنوبية، بدأت تايوان مبكرا

 بليون دوالر العام املاض ي. (2.8)االقتصادية، فجاوز حجم االستثمار االجنبي املباشر 

بحسب مؤشر التنافسية العاملية الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي  (15)تصنف تايوان في املرتبة 

على مستوى العالم بمقياس  (19)(، وقد أصبحت خامس أقوى اقتصاد في آسيا وفي املرتبة 2015-2016)

 تعادل القوة الشرائية. 

 املتحدة العربية االمارات تجربة  2.6

 

تعتبر تجربة دولة االمارات العربية املتحدة االقتصادية من أفضل تجارب النجاح االقتصادي لدولة 

 لإلعجاب في النمو االقتصادي. 
 
 مثيرا

 
 منذ  (231)إذ نما االقتصاد االماراتي  استطاعت ان تقطع شوطا

 
ضعفا

وقد  بليون دوالر.  (400)وحتى اليوم، وتخطى الناتج املحلي االجمالي حاجز  1971استقالل الدولة في عام 

 في املرتبة 
 
 بحسب مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن املنتدى  (17)اصبحت االمارات حاليا

 
عامليا

(، كما أصبحت تجربتها االقتصادية مثيرة لالنتباه عندما تم تصنيفها في 2016-2015االقتصادي العالمي )

بين دول العالم  (31)حول ممارسة األعمال الدولية في املرتبة  2016تقرير البنك الدولي الصادر في عام 

 على متانة اقتصادها
 
 في املنطقة. وبنيتها التحتية التي تعتبر األفضل  ،والبيئة التنظيمية السائدة ،اعتمادا

 بصورة شبه كلية على تصدير النفط. 
 
وانتهجت الدولة اسلوب االنفتاح  بدأ االقتصاد االماراتي معتمدا

التجاري وزيادة العالقات التجارية مع العالم، وشرعت بإنجاز بنية تحتية متطورة تضاهي هياكل البنى 

كيز على االستثمار في االنشطة والصناعات التحتية املوجودة في الدول املتقدمة ووضعت نصب اعينها التر 

ساسية وتطوير ذات القيمة املضافة العالية بما في ذلك قطاعات الطاقة التقليدية واملتجددة والصناعات األ 

 قطاع الخدمات اللوجستية الالزمة ملواكبة هذا التطور.

(، اال أن تدخل ابو ظبي حال 2010-2007وبالرغم من تأثر دبي بآثار األزمة االقتصادية الدولية في الفترة )

التركيز على قطاع تم و  ،إلى مسارهوعاد  توازنه االقتصاد ، واستعاددون تفاقم حدة االزمة التي تعرضت لها

السياحة بكافة اشكالها بحيث اصبحت دبي الوجهة السياحية الخامسة على مستوى العالم واالولى في الشرق 

عن  الذين يفدون إليهايزيد عدد السياح و حصة االمارات السياحية  % من66تستحوذ على نحو  إذ ؛االوسط

.  سائح ماليين (10)
 
 سنويا

فأصبحت نسبة حصة مساهمة املكون  ،نجحت االمارات في تبني استراتيجية التنويع االقتصادي ملواردها

. 20النفطي في الناتج املحلي االجمالي ال تزيد عن 
 
موعة متناغمة من وظفت الدولة بذكاء مجو  % حاليا
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وعدم  ،السياسات االقتصادية االنفتاحية تمثلت في عدم فرض أي نوع من الضرائب على االرباح أو الدخل

وعدم وجود ضرائب على  ،وضآلة نسب الرسوم الجمركية على الواردات ،وجود قيود على التحويالت

باإلضافة إلى العديد من وجود قطاع مصرفي متكامل وحديث، هذا  مع ،الصادرات واعادة التصدير

التشريعات والتسهيالت التي مهدت الطريق امام القطاع الخاص للقيام بدوره الكامل في دعم االقتصاد 

وقد انعكس ذلك بنمو اقتصادي ملحوظ لكافة  الوطني وبتركيز خاص على قطاع الصناعات التحويلية. 

 ،واملشروعات املالية ،ثم الخدمات الحكومية ،ازالقطاعات حسب الترتيب التالي ابتداء من قطاع النفط والغ

 . 69ثم قطاعات الخدمات املختلفة  ،واالنشاءات ،واملياه ،والكهرباء

 :وقامت بإصدار وتحديث حزمة من القوانين األخرى أهمها ،اعدت االمارات مشروع قانون االستثمار االجنبي

القوانين املنظمة ألسواق جملة و  ،واملصرف املركزي  ،والعمل ،والوكاالت التجارية ،قانون الشركات الجديدة

واتجهت سياسة الدولة من  ،وانشأت هيئة مستقلة لألشراف على اسواق املال ،وتوسعت في التخاصية املال. 

إلى تشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكات مع  2021خالل االستراتيجية االتحادية ورؤية الدولة 

وعقدت االتفاقيات الثنائية والجماعية مع عدد من  ،الشركات متعددة الجنسيةوخاصة  ،الشركات االجنبية

وتكثيف الجهود والفعاليات  ،وواصلت تسهيل االجراءات اإلدارية واختصارها ،الدول والشركاء التجاريين

 إلى جنب مع استكمال صيانة وتحديث كافة مرافق البنية التحتية 
 
الترويجية لجذب االستثمارات جبنا

 مناطق صناعية متخصصة. (10) منطقة حرة، و (30)ثم اقامت  الساسية. ا

وزارة للسعادة في الحكومة لالرتقاء في اإلمارات العربية املتحدة هو استحداث  وقد كان أخر اإلجراءات

ة بمستوى التنمية املستدامة إلى الغاية النهائية املنشودة من عملية التنمية التي تقاس نتائجها في املحصل

 العملية بمدى تحقيق االزدهار والرفاه والرض ى عن السياسات.

 تركيـــــــــــا تجربــــــــة  3.6

 

عُد 
ُ
التجربة التركية في مجال تعزيز التنافسية من التجارب الجديرة بالدراسة والتحليل كنموذج لسوق ت

 ،ابرز املنتجين الزراعيين في العالمفتركيا واحدة من  ناشئة ومتطورة كما يعرفها صندوق النقد الدولي. 

واالجهزة  ،وااللكترونيات ،ومواد البناء ،ومعدات النقل ،والسفن ،والسيارات ،وتتفوق في صناعة املنسوجات

زال تلعب تأن الدولة ال معنمو اقتصادي سريع يلعب فيه القطاع الخاص دور املحرك األساس ي مع  ،املنزلية

 في الصناعة
 
 رئيسيا

 
قائمة على ثقافة  ،فهي تجربة متفردة  واالتصاالت. ،والنقل ،واالعمال املصرفية ،دورا

مع  ،وتعميم التعليم ليشمل القرى النائية ،مجتمعية ترتكز على تطوير التعليم بما يتناسب مع حاجاتها

ة إلى ومجانية التعليم األساس ي الذي بذلت الجهود لرفع سويته، باإلضاف ،ضمان تكافؤ الفرص للخريجين
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جعل البحث العلمي قيمة مجتمعية ترتبط بأساسيات قيم التطوير والتحول نحو اقتصاد املعرفة 

كان في طليعتها إنشاء  ،ولذلك فإن أبرز املحاور التي اعتمدت عليها التجربة التركية النهضوية والتكنولوجيا. 

يق التعاون بين الجامعات واملؤسسات وتحق ،والتوسع في دعم مراكز البحث والتطوير ،نظام االبتكار الوطني

 لالستثمار جعلووقف هجرة العقول، مما  ،الصناعية
 
 جاذبا

 
وتزايدت  ،فارتفعت معدالت االدخار ،تركيا بلدا

براءات االختراع املسجلة للعلماء االتراك بعد أن أرتفع االنفاق العام في قطاع البحث العلمي املرتبط بالواقع 

 سنوات.  (7)اضعاف في أقل من  التركي بأكثر من عشرة

وتشجيع  ،ودعم الخدمات الهندسية ،انشاء املناطق االقتصادية ،ومما عزز تنافسية االقتصاد التركي

وتشجيع صناعات املنتجات ذات  ،واطالق حملة مجتمعية لزيادة الصادرات ،الصناعات الدفاعية الوطنية

 .  70ز التجارة االقليمية والعمل على انعاش وتحفي ،القيمة املضافة العالية

بمقياس الرقم القياس ي للتنافسية الدولية الصادر في تقرير املنتدى االقتصادي  (51)تصنف تركيا في املرتبة 

بليون  دوالر، فيما  (800)نحو  2014وقد بلغ الناتج املحلي االجمالي التركي في عام  (. 2016-2015العالمي )

 بأن البالد استطاعت بنجاح تخفيض  (400)ك العام ناهز حجم التجارة التركية في ذل
 
بليون دوالر، علما

وقد جاوز حجم  . 2014بليون دوالر في عام  (85)إلى  2011باليين دوالر في عام  (106)عجزها التجاري من 

  . 2015بليون دوالر في أواخر عام  (138)احتياطيات تركيا االجنبية 

 سنغافـــــــــــــــــورة تجربـــــــــــــــــــــة  4.6

 

وقد واجهت تحديات مثبطة  ،( ماليين نسمة4) وعدد سكانها ،2كم( 648)ال تتجاوز مساحة سنغافورة  

وكانت تعاني من معدالت  ،سيما وأنها تفتقر إلى املوارد الطبيعية واملياه ، ال1965للهمم بعد استقاللها في عام 

 على الجيش البريطاني الذي كان على وشك الرحيل في ذلك العام. تعتمد و  ،بطالة مرتفعة
 
 كامال

 
 اعتمادا

واليوم تقف سنغافورة بامتياز في املرتبة الثانية بين دول العالم في مقياس الرقم القياس ي للتنافسية الدولية 

بليون دوالر في  (307)جمالي اإل قومي ال هاناتجوناهز (، 2016-2015الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي )

وبالنظر إلى ضآلة سكانها، فإنها  % في السنوات الخمس املاضية. 2وبمعدل نمو سنوي يعادل  ،2014عام 

  تتصدر قائمة دول العالم بمقياس معدل الدخل الفردي. 
 
 (250)كما تتجاوز احتياطياتها األجنبية حاليا

 بليون دوالر.

العوامل لعل أبرزها أنها استفادت من حجمها االقتصادي ويقف خلف قصة النجاح هذه العديد من 

الصغير باتباع أسلوب تدرجي في التحول االقتصادي وإعادة صياغة السياسات كلما استجدت الظروف 

 في  الدولية والتغيرات املتسارعة. 
 
 من التوجس من االستثمارات األجنبية كما حدث عمليا

 
واألهم أنها بدال
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ئة، فقد ركزت بشكل مكثف على هدف رئيس ي هو تشجيع االستثمارات األجنبية معظم األسواق الناش

والتجارة الخارجية بحيث أننا نجد أنه حتى الهيئات الحكومية الرئيسية املعنية باالستراتيجيات االقتصادية، 

اع كمجلس التنمية االقتصادية السنغافوري، تديرها مجالس إدارة ال تضم فقط ممثلين بارزين عن القط

 مديرين تنفيذيين لشركات أجنبية متعددة الجنسيات. 
 
وقد تم تخفيض مستويات ضريبة  الخاص بل أيضا

 مع التوجه املستمر لخفض هذه املعدالت 26إلى نحو  1986% في عام 40الدخل للشركات من 
 
% حاليا

.
 
 71تدريجيا

 أدنى لألجور وال تع
 
 أن سنغافورة ال تعرف حدا

 
ويضات عن البطالة وتتمتع حقوق واملثير لإلعجاب حقا

وقد توجهت بكثافة في نظامها التعليمي نحو التركيز على املهارات التكنولوجية  امللكية الفكرية فيها بالحماية. 

تحتية متطورة، وتصدرت مجموعة دول آسيا في  ةبني إنشاءواقتصاد املعرفة، كما عملت باجتهاد على 

وهي على وشك أن تكون الدولة األولى في العالم التي ترتبط بشبكة  ،ونيةاستخدام الحاسبات والتجارة اإللكتر

 اتصاالت ذات نطاق واحد من الترددات العريضة.

 ايرلنــــــــــــــــــــــــــدا تجربـــــــــــــــــــــة  5.6

 

 باملقارنة مع جواره األوروبي، ولكنه 
 
 نسبيا

 
يتمتع بنسب نمو مرتفعة يعتبر االقتصاد االيرلندي صغيرا

 مععدا عن أن نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي يعتبر رابع أعلى املعدالت العاملية،  ،وباستقرار ملحوظ

أن هذه الدولة قد عانت من ارتفاع أعمال العنف وبوادر حرب أهلية سببها املشاكل التي كان يعانيها 

لبالد في جذب االستثمارات األجنبية وتوظيفها في مجاالت إال أن سياسة ا اقتصادها منذ ثالثة عقود. 

 للتصنيع والتشغيل 
 
التكنولوجيا املتقدمة والصناعات التي تحتاج إلى املهارات الفنية العالية قد جعلتها مركزا

 ألف شخص. (100)شركة دولية توظف ما يربو على  (1500)ألكثر من 

في تقرير التنافسية الدولية  (24)تي جعلته يصنف في املرتبة ا االقتصاد املتميز الذوالواقع أن تجربة ه

( تؤكد النظرية القائلة بأنه ال توجد تنمية حقيقية 2016-2015الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي )

 ،تحارب الفساد ،خالية من البيروقراطيةو  ،تشجع التنافس ،ومستدامة إال بوجود بيئة تنظيمية جيدة

فأصبحت ايرلندا  مع االلتزام بتنويع العالقات التجارية الدولية.  ،بشقيه األكاديمي والتقنيوتشجع التعليم 

وقد بلغ حجم الناتج 72نقطة ارتكاز تنفذ من خاللها استثمارات الشركات األميركية إلى األسواق األوروبية.

 (152)بليون دوالر، فيما جاوز حجم تجارتها الخارجية  (250)نحو  2014املحلي اإلجمالي االيرلندي في عام 

 بليون دوالر في ميزانها التجاري. (32)بليون دوالر بفائض قدره نحو 
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  تعزيز مجاالت واستشراف الدراسة توصيات. 7

 األردن تنافسية
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على تصنف معظم التقارير الدولية املتعلقة بالتنافسية األردن في مرتبة متوسطة بين دول العالم بشكل عام 

 ،الكثير من العوامل التي تحد من تنافسية األردن ثمةصحيح أن  امكانياته التنافسية الكامنة.  من رغمال

النامي املنفتح على املدى املنظور  وستبقى تشكل عوائق ماثلة أمام هذا االقتصاد ،والتي يصعب تجاوزها

وشح املوارد، لكن الدراسات والتقارير تشير إلى مكامن ضعف حقيقية أدت إلى  ،صغر حجم السوق  :واهمها

تراجع مرتبة األردن التنافسية على مدى األعوام املاضية ساهمت األوضاع االقليمية املضطربة في تفسير جزء 

ملواطن الضعف التي تعرضت لها هذه الدراسة بالبحث والتحليل والتي أنه يجب التصدي بقوة  إال ،منها

وفي الوقت ذاته استغالل الطاقات واالمكانيات التنافسية التي  ،تحول دون ارتقاء درجات سلم التنافسية

منها بما  يتمتع األردن بميزة نسبية فيها يييي كما تم استعراضهاييييي والعمل على تطويرها وتحسينها لتعظيم االفادة

 : اآلتييخدم هذا التوجه، وذلك على النحو 

 العام القطاع مجال في  1.7

 

يعتبر تضخم القطاع العام في األردن من العوامل البارزة التي تحد من تنافسية االقتصاد، اذ أن القطاع 

وتفش ي  ،ويعاني من الترهل والبيروقراطية ،العام األردني هو األكبر على مستوى العالم بالنسبة لعدد السكان

  ،قيم الواسطة واملحسوبية
 
 تدريجيا

 
 على التنافسية، مما يستدعي تخفيفا

 
وتدني االنتاجية بما يؤثر سلبا

 لحجم الحكومة واملؤسسات العامة  ،لحجم االنفاق العام
 
مع اجراءات فاعلة  بالتزامنوترشيقا مبرمجا

 ومعالجة مشاكل الترهل وتداخل املهام واملسؤوليات ضمن خطة زمنية محددة.  ،لتحقيق الكفاءة في االدارة

أن يترافق تقليص حجم القطاع العام مع تطوير الطابع املؤسس ي في عملية صنع القرار  بمكانومن األهمية 

 تها،إدار و  بتوجه حثيث نحو املؤسسية، ومع اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين تحصيل االيرادات العامة

بما في ذلك هيكلة موارده البشرية وتمكينها من  ،وكذلك مع التدابير الهادفة لتحقيق االصالحات الهيكلية

مواكبة واستخدام االنظمة واالساليب واالدوات الحديثة لإلدارة العامة بما يخدم هدف تطوير االنتاجية 

واالستكمال الناجح للحد األدنى من ال سيما بربط العالوات والترقيات بتقييمات األداء الجيد  ،والكفاءة

 ،متطلبات التدريب املمنهج، والواقع أن هذا التوجه يجب أن يرافقه توجه عام لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص

فقد انقض ى زمن طويل  وتغيير هيكل الحوافز التشجيعية.  ،ومكافأة املبادرات الفردية والجدارة الشخصية

وتطوير ودمج مؤسسات القطاع العام بما ينسجم  ،كومة االلكترونيةوالح ،الالمركزية والحديث يدور حول 

زال املستثمر صاحب املشروع الصغير يوال  ه في هذه املجاالت،راوح مكانال يزال األردن ي ، ولكنمع الحداثة

والجري لتجميع عشرات  ،واملتوسط يسعى بنفسه لتجميع أطراف اللجان املختلفة املعنية بترخيص مشروعه

وفي  ثم انتظار القرار املركزي.  واللجوء للواسطة، ،الجراءات البيروقراطيةوالتعرض ل ،فقات والتواقيعاملوا

 أن الفيلم السينمائي األردني )ذيب( قد ترشح لجائزة األوسكار بقوة بجهود ذاتية يالحظمقابل ذلك 
 
 ،مثال
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 للقدرة التنافسية  ،وبتسويق ذاتي ،وامكانيات فردية
 
 بسيطا

 
دون ترويج أو دعم حكومي، مما يعتبر مثاال

االبداعية الكامنة لدى القطاع الخاص التي ال بد من ايجاد االجواء املناسبة النطالقها وتهيئة الفرص الكفيلة 

 بالنهوض بها.

 واالنتاجية االنتاج عناصر تكلفة مجال في  2.7

 

 في األردن ،أهم محددات التنافسية هي، و تعتبر تكلفة عوامل االنتاج
 
نفسه يصنف في الوقت و . مرتفعة نسبيا

  ،في أدنى قائمة دول العالم بمقياس املشاركة االقتصادية األردن
 
كما .  وبمقياس مشاركة األثاث تحديدا

اآلسيوية في حين حسنت معظم الدول و انتاجية العامل األردني ضمن أدنى املستويات العاملية.   تصنف 

ووفرة العمال املاهرين ونصف  ،قدرتها على املنافسة االقتصادية باالعتماد على تكاليف انتاج منخفضة

كانت معدالت االنتاجية  ،مما أدى إلى تراجع معدالت الفقر فيها ،والنمو السريع في انتاجية العمل ،املاهرين

لحقيقة أن مكاسب التنمية على مدى العقد للعمالة األردنية في تراجع مستمر طوال العقد املاض ي، وا

لم تقم على تحسين القدرة التنافسية كأساس سليم للسعي لتحقيق النمو الشامل املستدام، مما  ،املاض ي

لتفكير بديناميكية تؤسس النطالقة مفهوم تنموي جديد يستند إلى تعظيم مبادئ العمل الجماعي يستوجب ا

العمالة  أقل كلفة من وهي - االجنبية العمالةلقد عزز وجود  جي. كمنهج أساس ي للعمل والسلوك االنتا

لكن  ،وضغط باتجاه خفض أجور األردنيين فيها ،القدرة التنافسية في القطاعات الرئيسية من -الوطنية 

 وراحة
 
 ،"ثقافة العيب" بقيت سائدة وشجعت على ازدياد التهافت على وظائف القطاع العام األكثر امنا

لة املواءمة بين العرض والطلب على االيدي العاملة تشمل العديد من القطاعات كمشكلة وبقيت مشك

 أمام التنمية وتدعيم التنافسية. 
 
وفي املقابل تزايد عدد األردنيين العاملين في  هيكلية في االقتصاد تشكل عائقا

 لالقتصاد إذ تناهز )
 
 مغذيا

 
 هاما

 
%( من الناتج املحلي االجمالي 10الخارج وكانت حواالتهم تعتبر شريانا

ة إلى الخارج مغدسنوات(، لكن تسرب الكفاءات وهجرة األ  10% قبل 18باألسعار الجارية )كانت هذه النسبة 

 في املهارات الالزمة لتعزيز االنتاجية  ،أثر على االقتصاد وأضاع العديد من فرص النمو املحلية
 
وسبب نقصا

ولهذا فقد  تكنولوجيات الضرورية لتعزيز التنافسية بقدرات ذاتية محلية. والقدرة على تطوير ال ،واالبتكار

 ال بد أن يتالزم مع االصالح الهيكلي في سوق العمل لضمان أن 
 
 ملحا

 
باتت مسألة احالل العمالة الوافدة أمرا

 من 
 
تطوير وبناء تكون العمالة الوافدة مكملة للعمالة األردنية وليست بديلة عنها، وهذا هدف يبدأ عمليا

وتعزيز قدرات الجهات الرقابية على ضبط ذلك السوق ضمن أسس  ،قاعدة بيانات تفصيلية لسوق العمل

يمتد بعدها االصالح الهيكلي للسوق ليشمل تشجيع مشاركة أكبر لإلناث من خالل وسائل كثيرة  ،واضحة

ل املرن كالدوام الجزئي أو املرونة وادخال ترتيبات العم ،الخاصة نأهمها توسيع فرص اطالق االناث ألعماله

 في وقت العمل وتفعيل منظومة التدريب املنهي والحد من التقاعد املبكر. 
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 التشريعية املنظومة مجال في  3.7

 

 في ارساء بنيان تشريعي سليم يرتكز على دستور عصري متقدم يعتمد فصل 
 
 كبيرا

 
قطع األردن شوطا

 لالستثمار ،وقد آن االوان السلطات وضمان كافة الحقوق والحريات. 
 
 للتنافسية وتحفيزا

 
لوقفة  ،تعزيزا

 و وفق خطة منهجية شاملة  مراجعة،
 
 اوردها هذ (41)نحو ل ،محددة زمنيا

 
؛ حسب االولويات التقرير اقانونا

 مع  ألنها ،بحاجة للتعديل والتحديث وازالة التشوهات هذه التشريعات اضحت إذ
 
تتعارض أو تتقاطع احيانا

ورفع الكفاءة االنتاجية بما يخدم  ،بهدف مواءمتها لتشجيع التنافسية واالستثمار ، وذلكتشريعات أخرى 

 التنمية املستدامة. وهذا يستدعي 
 
تعديل عشرات االنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين أيضا

 مع روح التعديالت املبتغاة. 
 
وال بد من استكمال التعديالت التشريعية الالزمة لتشجيع  املذكورة انسجاما

وينبغي على   ،القطاع الخاص للدخول في اتفاقيات شراكة مع القطاع العام لتنفيذ املشاريع التنموية الكبرى 

 تعزيز ميثاق النزاهة الوطنيةقدم 
 
وتحسين كفاءة النظام القضائي  ،وجهود مكافحة الفساد ،املساواة ايضا

وتعزيز  ،وتسريع اجراءات التقاض ي ،واجراء دراسة دورية للقضايا املتأخرة ،بزيادة عدد القضاة املتخصصين

نشر نصوص كافة االتفاقيات  ومن املناسب كذلك وتحديث واتمتة االجراءات القضائية.  ،قدرات االنفاذ

واملعاهدات الدولية التي ترتبط بها اململكة )بعضها لم ينشر حتى االن في الجريدة الرسمية( في مجلد خاص، 

وتحديد حاالت مساءلة القضاة عن اخطائهم أو مخالفاتهم الجسيمة ضمن املعايير املتعارف عليها في هذا 

عة بسيادة القانون واستقرار التشريعات امران اساسيان لتعزيز ان القنا الشأن وتحديد نوع املسؤولية. 

ولعل الصورة  التنافسية، كما أن االلتزام االجتماعي بالقانون أساس ي للثقة واالستقرار وحسن سير االعمال. 

 
 
افة زال أمام تحد أكبر في بناء ثقيلكن املجتمع ال  ،العامة الستقاللية القضاء األردني صورة ايجابية عموما

 اجتماعية حقيقية من االحترام واالمتثال لحكم القانون في الحياة اليومية.

 التحتية البنية مجال في  4.7

 

ال بد من اعداد استراتيجية وطنية للنقل العام، وايالء صيانة شبكة الطرق القائمة االولوية في هذا املجال، 

مع تركيز خاص على انشاء الطرق الدائرية حول املدن  ،الرئيسية ق واستكمال انشاء شبكة الطر  ،القصوى 

الرئيسية لتخفيف االختناقات املرورية، باإلضافة إلى تطوير املراكز الحدودية ومعالجة الضغط على ميناء 

اما املشروع األهم الذي سيترك أثره الكبير على تنافسية االقتصاد فهو  العقبة وتوسيع طاقته االستيعابية. 

السكك الحديدية الوطنية حسبما هو منصوص عليه في مشروع السكك الحديدية الوطني  تنفيذ شبكة

الذي يمكن أن يكون لتعزيز قدرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا املجال الدور الفاعل في 

 ألردنية.دارة مرافق البنية التحتية اإدارته وكذلك في إتنفيذه، وتشجيع دخول شركات عاملية رائدة في 
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 األعمال بيئة مجال في  5.7

 

 لإلصالح في األردن كما يستدل من تقارير التنافسية الدولية 
 
تعتبر بيئة االعمال من أكثر املسارات احتياجا

 إلى تدٍن 
 
وتأسيس املشاريع  ،بمقاييس مؤشرات البدء في األعمال األردن واضح في تصنيف التي تشير عموما

كما تشير إلى ضعف بنيوي في دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في  . واستصدار التصاريح ،ورسومها

مما  ،وخلق فرص عمل جديدة ،االرتقاء بالتنافسية وهي التي تعتبر العمود الفقري في تنمية االقتصاد

يح في ضوء تعدد يستدعي تبسيط االجراءات اإلدارية الالزمة للبدء في املشاريع واستصدار التراخيص والتصار 

وتعزيز قدرات هيئة االستثمار األردنية لتقديم  ،واعادة النظر في الرسوم الحالية، املرجعيات الرسمية

واستكمال انشاء النافذة  ،وفق أفضل املمارسات العاملية ،خدمات ما بعد التأسيس ذلك بما في ،الخدمات

  ،الواحدة
 
 وتعزيز قدرات اله ،وتقديم خدماتها الكترونيا

 
 وخارجيا

 
وتحفيز القطاع  ،يئة الترويجية محليا

وتشجيع انماط االستثمار في مشاريع الطاقة  ،الخاص على االستثمار في املدن الصناعية واملناطق الحرة

وال سيما تلك  ،وتوفير الدعم املالي والفني للشركات التي تتميز في االبتكار واالبداع ،الشمسية واملتجددة

شركة ذات ميزة تنافسية  (500)كنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي ينوف عددها عن العاملة في قطاع ت

 وإنجاز توصيات مجلس إدارة هيئة االستثمار التي  ،بارزة على املستوى اإلقليمي والدولي
 
حولها  أقرت مؤخرا

متوسطة" في  بإعطائها صفة االستعجال لتخرج إلى حيز التنفيذ لتحضير األردن ليكون مركز "تكنولوجيا

خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، وتشجيع شركات هذا 

القطاع على املشاركة في تطوير املنتجات من مرحلة البحث والتطوير إلى مرحلة التسويق في تطبيقات جديدة 

هذا القطاع الحيوي وجميع القطاعات للقطاعات املستهدفة في تحفيز التنافسية، وتفعيل الشراكة بين 

 ،والخدمات املصرفية ،الصناعات الدوائية التقرير، مثل ااألخرى ذات األولوية التي تم استعراضها في هذ

والصحة وغيرها من خالل التعاون لزيادة استخدامها لتكنولوجيا املعلومات  ،والتعليم ،وخدمات األعمال

 من إقرار وتنفيذ استراتيجية وطنية للتصدير وإعداد  مالها. واالتصاالت بشكل أكثر فاعلية في أع
 
وال بد أيضا

خطة لتعزيز الصادرات من السلع والخدمات في القطاعات الواعدة التي تتمتع بالفرص التصديرية وتوجيه 

ت برامج الدعم الفني للشركات القائمة لتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة، وتوفير برامج الدعم وآليا

التمويل بشروط ميسرة  ألغراض تطوير املنتجات وطرق التصنيع وتعزيز املكون التكنولوجي وزيادة القيمة 

ومن الضروري كذلك توحيد مرجعيات الفحص للمواد املستوردة ومراجعة األنظمة والتعليمات  املضافة. 

أما الشركات  آليات مراقبة األسواق.  وتعزيز آليات حماية املستهلك وتطوير ،املتعلقة بجودة املنتجات األردنية

واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة فهي بحاجة إلى عناية خاصة تبدأ بإقرار استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة 

وتسهيل فرص  ،وتوفير الدعم لها ،األعمال وتنمية املشاريع متناهية الصغر )امليكروية( والصغيرة واملتوسطة

تها اوزيادة قدر  ،ومساعدتها على خلق أسواق لها ،ت املالية واملصرفيةحصولها على التمويل والخدما
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التصديرية على النسق الذي تضمنته االستراتيجية الوطنية لتشجيع ريادة األعمال وتنمية املشاريع متناهية 

 .التقرير اهذ هاالتي استعرض 2019-2015الصغر واملتوسطة لألعوام 

 الكلي االقتصاد مجال في  6.7

 

وقد تناول العديد من تقارير  ال شك أن استقرار االقتصاد الكلي حافز أساس ي ومشجع للتنافسية. 

التنافسية العاملية وضع االقتصاد الكلي والسياسة االقتصادية كأحد املتغيرات الرئيسية املؤثرة على 

 في عام 
 
دولة في  (140) بين (130)في املرتبة  2015التنافسية، فجاء تصنيف األردن ضمن هذا املعيار مثال

دولة في الكتاب  (61)من  (59)تقرير التنافسية العالمي الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي وفي املرتبة 

 في التقارير الدولية  ،2015السنوي للتنافسية الصادر عن معهد اإلدارة الدولي عام 
 
وفي مراتب مماثلة تقريبا

ومة هو ثالث أعلى العجوزات في العالم كنسبة مئوية إلى الناتج املحلي فالعجز في موازنة الحك  األخرى.

اإلجمالي، وإجمالي املدخرات الوطنية هي من بين أقل ستة نسب إلى الناتج املحلي اإلجمالي على مستوى 

نسبة عاملية،  (18)العالم، في حين أن نسبة الدين العام إلى الناتج املحلي اإلجمالي األردني هي من بين أعلى 

رغم أن التصنيف االئتماني للدولة يضعنا في مرتبة متوسطة بين الدول، ومعدل البطالة هو األعلى في العالم، 

إذ كان األردن أفضل دولة في العالم بمقياس نسبة التغير  ؛مع مالحظة مفارقة وحيدة أوردتها التقارير

رات املتغيرات االقتصادية الكلية تشير إلى أهمية وبشكل عام فإن مؤش . 2015السنوي في التضخم في عام 

مباشرة على الحوافز  الذي يؤثروال سيما في مجال اإلصالح الضريبي  ،تسريع خطوات اإلصالح االقتصادي

االستثمارية، إذ ال بد من توحيد اإلعفاءات الضريبية بحسب منهجية مستقرة واضحة وبالحد األدنى من 

ضرورات تشجيع االستثمار والتنافسية، وكذلك تعديل قانوني ضريبة الدخل االستثناءات التي تحكمها 

واملبيعات باعتماد املعايير املوضوعية التي تأخذ بعين االعتبار عدالة توزيع العبء الضريبي كأساس ومدخل 

امة، وليس النظر إليها فقط كأحد عناصر اإليرادات الع ،وهو الهدف األسمى للضريبة ،لعدالة توزيع الدخل

وإزالة كافة التشوهات الحالية التي يعاني منها هيكل ضريبة الدخل واملبيعات والذي تغولت فيه ضريبة 

وال  ،وتحسين كفاءة التحصيل ،املبيعات على ضريبة الدخل، كما ال بد من تعزيز إدارة اإليرادات الضريبية

باستخدام التقنيات وتكنولوجيا والتوسع  ،سيما في تحصيل املتأخرات املتراكمة املستحقة للحكومة

وعلى قدم املساواة فإنه ينبغي إعادة النظر في السياسة الجمركية ضمن إطار  املعلومات في هذا النطاق. 

 أمام اجتذاب االستثمارات واالرتقاء 
 
 رئيسيا

 
شمولي ملختلف الرسوم والضرائب التي أصبح بعضها يشكل عائقا

 بالتنافسية.

أما موضوع الدين العام، فإن النظرة الحصيفة إلصالحه ال بد من أن تبدأ بوضع برنامج زمني استرشادي ملزم 

يضبط انفالته ويعيد نسبته إلى الناتج املحلي اإلجمالي عند مستوى الحد األعلى املسموح به بموجب قانون 

املحررة بالدوالر عند حدودها الدنيا  ويضبط اصدارات وأدوات الدين العام الداخلي ،%60 وهوالدين العام 
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ويرتبط بهذا املوضوع مراجعة شاملة لنهج السياسة  ،ضمن خطة متدرجة لرفع سوية إدارة الدين العام

املالية من حيث وضع أهداف محددة لتخفيض نسبة العجز املتفاقم في املوازنة العامة وموازنات املؤسسات 

والتركيز على اإلنفاق  ،جعة آليات وإجراءات ترشيد النفقات العامةبمرا ، وذلكالعامة والوحدات املستقلة

واملعالجة التدريجية  ،وإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه ،الرأسمالي في املشاريع كثيفة االستخدام للعمالة

ا، والتوسع في استخدام األنظمة ملعجز سلطة املياه وعجز شركة الكهرباء الوطنية وإطفاء خسائره

وتعزيز الشفافية واإلفصاح املالي بااللتزام بنشر  ،وتعزيز الرقابة املالية املرنة واليقظة ،ونية املساندةاإللكتر

 دون تأخير.
 
 البيانات املالية وفق املعايير الدولية شهريا

أما عجز الحساب الجاري فإنه يجب النظر إليه من وجهة نظر شمولية تتصل بمجمل اتجاهات متغيرات 

وعات األردني الذي شهد الحساب التجاري فيه تغييرات واسعة بعد هبوط أسعار النفط وما ميزان املدف

وما ستتركه من آثار على حواالت العاملين األردنيين في الخارج وتدفق  ،تركته من آثار على املستوردات

تركتها االضطرابات وال سيما اآلثار التي  هذا التقرير،ومجمل املتغيرات التي تمت دراستها في  ،املساعدات

وضرورة  ،واتجاهات حساب رأس املال ،والدخل السياحي ،السياسية اإلقليمية على حركة الصادرات األردنية

 التحوط لها وألسوأ السيناريوهات املتوقعة.

 
 
وفيما يتعلق بتراجع أداء السوق املالي، فإن النهوض بسوق عمان املالي يتطلب من هيئة األوراق املالية دورا

 في االهتمام االستثنائي بالسوق الثانوي )اصدارات السندات والصكوك وإصدارات األسهم الجديدة(
 
 ،طليعيا

وتحفيز الصناديق االستثمارية بأنواعها لحشد  ،يتزامن مع برنامج إلطالق صناديق متخصصة لتمويل املشاريع

ض البنوك بتقديم أنواع جديدة جذابة من فيما تنه  مزيد من املدخرات املحلية الالزمة للتنمية املستدامة. 

والتوسع في تقديم القروض الكبيرة بمفردها أو بتجمع  ،واألوعية االدخارية واالستثمارية ،خدمات التجزئة

ويبدو أنه من األهمية بمكان في الوقت الراهن إعادة ثقة املستثمرين  مصرفي لقروض املشاريع الكبرى. 

فبدون  املتزايد للمستثمرين األردنيين نحو األسواق املالية االقليمية والدولية. بالسوق املالي في ضوء التوجه 

وهذا بالطبع يستوجب تعديل  ،السندات والصكوك اإلسالمية منها بشكل خاص لن تنتهي معاناة السوق 

تحتل السندات والصكوك  ،مثل بورصة نيويورك ،األسواق املالية الدوليةفي ف . سلف ذكرهالتشريعات كما 

 % من التداول اإلجمالي.60نسبة 

خالل السنوات املاضية على معظم املتغيرات االقتصادية  ألقت بظاللهاصحيح أن األزمة املالية العاملية قد 

وركود السوق  ،إلى تراجع النمو االقتصادي –إلى جانب التطورات اإلقليمية املتسارعة  –وأدت  ،الكلية

مما ألحق األذى بتنافسية االقتصاد، لكن املطلوب اآلن للنهوض من الكبوة إيالء  ،مود األسواقوج ،العقاري 

عناية خاصة لقطاعي املصارف والتأمين للقيام بتحفيز عمليات االندماج بين املصارف وتطوير التعاون مع 

 لزيادة قدرة قطاع البنوك على التعامل مع ا
 
 ودوليا

 
لصدمات الخارجية وتطبيق املؤسسات املالية إقليميا

وتطوير أدوات السياسة النقدية لتحقيق  ،اختبارات "األوضاع الضاغطة" بشكل دوري نصف سنوي 

وتوسيع املظلة الرقابية للبنك املركزي األردني لتشمل  ،وتطبيق أفضل املمارسات املصرفية ،االستقرار املالي
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املعايير التي تعزز تطبيق قواعد الحاكمية املؤسسية واستخدام األدوات و  ،املؤسسات املالية غير املصرفية

وتدعيم قدرتها التنافسية مقابل  ،لدى البنوك بما يضمن زيادة مساهمتها في اإلقراض والتمويل التنموي 

وتأهيل األردن لتقديم الخدمات املالية على املستوى اإلقليمي باستخدام  ،املراكز املالية واملصرفية االقليمية

وتطوير البيئة التقنية لسوق رأس  ،امج الذكية والتكنولوجيا الحديثة في تقديم تلك الخدماتأوسع للبر 

وتقديم التسهيالت للتوسع  ،املال، والتركيز على أوجه االقراض املتخصص بإعادة احياء بنك االنماء الصناعي

كذلك التركيز على الصناعي املرغوب فيه الذي يستخدم انماط االنتاج كثيفة االستخدام للعمالة، و 

وتعزيز دور الشركة األردنية  ،التسهيالت االئتمانية امليسرة للشركات واالعمال الصغيرة واملتوسطة والريادية

والعمل على ابتكار األدوات االستثمارية الجاذبة  ،لضمان القروض، وكذلك دور مؤسسة ضمان الودائع

ا لجذب مدخراتهم وتوجيهها نحو أوجه االستثمار املرغوبة الستثمارات األردنيين العاملين في الخارج وتسويقه

لتمتين تنافسية االقتصاد، وكذلك تعزيز انظمة مكافحة غسل االموال، واخضاع شركات التأمين لرقابة 

البنك املركزي األردني وتشجيعها على االندماج للوصول إلى شركة تأمين قيادية تدفع نمو وتنافسية ودور 

ودراسة امكانيات تبني سياسات التأمين االلزامي على مجموعة من خدمات التأمين  ،نموي قطاع التأمين الت

التي تحسن صورة تنافسية بعض القطاعات، مثل تجربة الدنمرك واملانيا التي تفرض الزامية التأمين على 

 في البحرين واالمارات ،الصحية واالخطاء الطبية الخدمات
 
 .وكما هو الحال ايضا

فيما يتصل بالسياسة النقدية هو ما يتعلق بسياسة  ا التقريروضوع األساس ي الذي تعرض له هذاال أن امل

وبات من  ،سعر صرف الدينار األردني التي خدمت تنافسية االقتصاد خالل السنوات العشرين املاضية

عر صرف املناسب في ضوء املعطيات التي تمت دراستها التوجه نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة بربط س

 من التأكيد 
 
الدينار بسلة من العمالت تعكس التوزيع الجغرافي ملدفوعات تجارة األردن الخارجية، وال بد ايضا

بينهما من  املطلوبعلى ضرورة ايجاد مستوى تنسيق أكبر بين السياستين املالية والنقدية ملا لهذا التناغم 

 اس ي للتنافسية.  أثار ايجابية على استقرار االقتصاد الكلي كمحفز أس

 العلمي والبحث العالي والتعليم التعليم مجال في  7.7

 

في تنمية األردن واالنسان األردني وتميز  هيعتبر قطاع التعليم أحد روافع تنافسية االقتصاد األردني لدور 

 ،مما اسبغ عليه ميزة تنافسية عربية ،مطلوبة في دول الخليج العربي ،زالتوال  ،مخرجاته البشرية التي كانت

دولة في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن املنتدى االقتصادي  (142)بين  (50)وجعل تصنيفه في املرتبة 

 بأنه في املرتبة 2016-2015العالمي )
 
في جودة  (32)واملرتبة  ،في مجال جودة التعليم االبتدائي (69)(، علما

من حيث  (57)واملرتبة  ،من حيث نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي (39)واملرتبة  ،التعليم العالي والتدريب

وتشير تقارير التنافسية الدولية إلى تراجع جودة تعليم الرياضيات والعلوم في  نسبة االلتحاق بالتعليم العالي. 

 في ال ،املدارس
 
وإلى العديد من املشاكل ومواطن الضعف التي  ،سنوات األخيرةوتراجع جودة التعليم عموما
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مما يستوجب االجراءات التصحيحية االصالحية الحثيثة  كما اوضح هذا التقرير، ،يعانيها هذا القطاع

بعد أن بدأت وزارة التربية  ، وذلكللمحافظة على هذا القطاع كقطاع تنافس ي جاذب وتنميته وتطويره

وبدأت  ،وشرعت بمراجعة املسارات التربوية املتشعبة ،عتبار المتحان الثانوية العامةوالتعليم بإعادة اال 

والحقيقة أن تطوير البنية التحتية في املؤسسات التعليمية ضرورة  الجامعات بالعمل على تدعيم تنافسيتها. 

ذ االنتقال إلى ويمكن اشراك القطاع الخاص بها ضمن اطر زمنية ومعايير أساسية بحيث يمكن بعدئ ،ملحة

ومن املستحسن أن يترافق ذلك مع  مراقبة وصيانة البنية التحتية بشكل دوري منظم وفق معايير محددة. 

طالب وتأمينهم بوسائل النقل  (100)تجميع املدارس في املنطقة الواحدة التي يقل عدد الطالب فيها عن 

ونشر مجموعة من  ،راسية على جميع املستوياتأما الخطوة التالية فتبدأ بتحديث املناهج الد املناسبة. 

ومتابعة مخرجات التعليم واجتذاب  ،التدابير لتحسين وقياس مخرجات التعليم االساسية لكل فئة عمرية

 افضل املواهب في مهنة التدريس ومكافأتها ضمن اطار من الحوافز ترتبط به زيادات املعلمين وترقياتهم.

فإنه يمكن  ،على البحث العلمي والتطوير كنسبة من الناتج املحلي االجمالي وفي ضوء تراجع معدالت االنفاق

 ،( سنوات ضمن استراتيجية معلنة لتطوير جودة التعليم5التفكير بزيادة هذه املعدالت بنسبة معينة كل )

بحث تمتد من الصفوف التعليمية االولى وحتى اطروحات الدكتوراه التي يجب التركيز على ضرورة انتاجها ك

تلك االستراتيجية ويحبذ أن تتضمن  علمي أصيل ضمن برنامج اعداد افضل لطالب الدراسات العليا. 

والتركيز على  ،اختصار سنوات التعليم من خالل التخلص من "الحشو" في املناهج والخطط الدراسية

ائل تكنولوجيا واعتماد وس ،ورفع مستوى البحوث التطبيقية ،املفاهيم النظرية والعملية التطبيقية

املعلومات املتطورة بكثافة بحيث يتم تيسير الحصول على املعلومة خارج الحصص الدراسية بشكل أكبر 

واعتماد اساليب تدريس  ،وحل املسائل في الصفوف وليس في املنزل بعكس الطريقة التعليمية الحالية

 حو اقتصاد املعرفة.وغيرها في نطاق التوجه ن ،والتدريس التفاعلي ،املجموعات الصغيرة

لقد الحظت معظم تقارير التنافسية الدولية ضعف الشراكات بين املؤسسات التعليمية وقطاع الصناعة 

لذا فإنه ال بد من تعظيم العالقة بين املؤسسات العلمية األردني،  كإحدى الثغرات الرئيسية في نظام التعليم

 باالحتذاء ببعض والصناعة بما يعكس اندماج وانخراط االكاديمي بال
 
بحث الصناعي واالبتكاري بالتفكير مثال

واالسترشاد بتجارب بعض الجامعات التي  ،التجارب الدولية كتجربة العالقة بين مركز زيوريخ وسنغافورة

اطلقت حاضنات اعمال ومراكز بحث وشركات اعمال تكنولوجيه على غرار تجربة فرنسا التي انشأت 

لي لتكون مركز معرفة متقدم شبيه بسيلكون فالي في كاليفورنيا لتقوية العالقة ساك -حكومتها جامعة باريس

في دراسة تجارب التنافسية الدولية الناجحة تشجيع  ويالحظ مع الصناعة واطالق حاضنات اعمال ناجحة. 

فقد  ،االتجاهذ حتى الواليات املتحدة االميركية تفكر بهذا إالدول على انتقال الطلبة للدراسة خارج بالدهم، 

 ملدة خمس سنوات لزيادة اعداد طلبتها الدارسين في الخارج من 
 
 إلى  (295)اطلقت برنامجا

 
الف في  (600)الفا

% من الطلبة الذين يدرسون في 75% من الطلبة الذين يدرسون في اليابان و81كذلك فان  . 2019نهاية عام 

 تنتهجه لرفع مستوى طلبتها وخريجيها إذ كوريا الجنوبية يأتون من شرق آسيا، وهو اتجاه اخذ
 
ت روسيا ايضا
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  .2017-2014بعثة إليفاد طلبتها للدراسة في احسن الجامعات العاملية خالل الفترة  (3000)قررت تخصيص 

 يستطيع من خالله  كما
 
 2020% من الطلبة من الدراسة خارج املانيا بحلول عام 50وضعت املانيا برنامجا

ان  % خالل السنوات القادمة ملحاربة هجرة األدمغه. 17انب الدارسين في املانيا بنسبة وزيادة عدد االج

 الهدف االساس ي لهذه الدول الكبرى من هذه االستراتيجية هو زيادة املنافسة في العلوم والصناعة واالعمال. 

ات بين القطاعين العام فال مناص من تطوير النظام التعليمي والتدريبي في مختلف املجاالت باستحداث شراك

والبدء  ة،والخاص مع مؤسسات عاملية رائدة من خالل وضع معايير للتميز واالستثمارات الجديدة املرغوب

بحيث يتم ربط أفضل  ،بإيجاد حلول عملية لظاهرة انخفاض معدل التحاق األردنيين بالتدريب املنهي

 ة ذات االولوية التي يتم تحديدها. املزودين الدوليين للتدريب املنهي بالقطاعات املستهدف

ان ربط اعتماد الجامعات وتمويلها باالمتثال ملعايير التميز اصبح ضرورة بعد مراجعة ووضع افضل معايير 

املمارسات العاملية للتميز، وذلك لالرتقاء بجودة التعليم، كما أن تعزيز املطابقة بين االنشطة التعليمية 

 ال مفر منه. واالحتياجات الحقيقية لسوق 
 
وال بد من مأسسة التعليم العالي على قواعد  العمل أصبح امرا

والترقية على أسس الجدارة  ،والبعثات ،والتعيين ،ديمقراطية ليتحلى باستقاللية القرار في سياسات القبول 

ط على حساب تحرير التعليم العالي من أي مؤثرات غير اكاديمية ومن حافز الربح املفر كما يجب  دون غيرها. 

  النوعية. 
 
يجب االهتمام بايجاد بيئة جامعية نظيفة خالية من العنف ووضع حلول جذرية ملعالجة  ،واخيرا

والتركيز على النشاطات الالمنهجية والعمل التطوعي في مختلف املراحل الدراسية ولكل  ،هذه االشكالية

لتصنيفات الدولية الذي اصبحت أن موضوع تصنيف الجامعات بحسب ا وجدير باملالحظةاالعمار. 

 ،يتطلب باالضافة إلى استيفاء الشروط واملعايير املطلوبة ،الجامعات تتهافت على تحقيق مواقع متقدمة فيه

االستعانة بخبرات متخصصة يمكن أن تساعد الجامعات في تحقيق هذا الهدف ممن لديهم خبرات في مجال 

للمساعدة على رفع مرتبة تصنيف الجامعات بما ينعكس  ،وتصميم املواقع االلكترونية ،محركات البحث

 على سمعتها وقوتها التنافسية.
 
 ايجابيا

 الصحي القطاع مجال في  8.7

 

عُد  ؛ويرتبط مع قطاع السياحة التنافس ي ،يشكل القطاع الطبي األردني ميزة تنافسية أردنية بامتياز
ُ
 إذ ت

السياحة العالجية األردنية واعدة رغم معوقات االوضاع السياسية االقليمية املضطربة، وهو قطاع ينبغي أن 

التي يتوجب العمل على تطوير  ،يحظى بالعناية الخاصة الرتباطه بقطاع تنافس ي كبير هو الصناعات الدوائية

واختصار  ،لتسجيل املستحضرات الدوائيةبنيتها التكنولوجية الحيوية التحتية بتوحيد املتطلبات التقنية 

وتشجيع  ،ودعم نشاطات البحث والتطوير واالبتكار املستمر فيها ،اجراءات ووقت تسجيلها واعتمادها

 تشجيع عقد  ،شركات الدواء االجنبية على اقامة فروع لها في األردن لتشجيع نقل املعرفة والتطوير
 
وايضا

شركات العاملية االوروبية واالميركية، وتشجيعها على اقتحام االسواق اتفاقيات الشراكات واالندماج مع ال
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التصديرية الجديدة في شمال افريقيا والعالم، والتركيز على االستفادة من أوجه التعاون مع قطاع زراعة 

 النباتات واالعشاب الطبية والعطرية واستغالل هذه امليزة التنافسية االضافية.

 لكثير من املرض ى العرب واالجانب، ولكن التحدي األكبر الذي يواجه القطاع لقد اصبح األردن 
 
مقصدا

وتحسين  ،الصحي من وجهة النظر التنافسية هو في محور الجودة التي ال غنى عن تطبيق مبادئها الشاملة

وزيادة اعتمادية  ،والرقابة على الغذاء والدواء ،وخدمات املراكز الصحية ،جودة خدمات اإلسعاف والطوارئ 

% 16% فقط من املستشفيات العسكرية و 45املستشفيات واملراكز الصحية وفق املعايير الدولية، إذ أن 

% من املستشفيات الخاصة حاصلة حتى اآلن على شهادات االعتماد 13من مستشفيات وزارة الصحة و 

 بأن نصف مستشفيات القطاع العام ال 
 
 ة.زال غير محوسبتالدولي، علما

ال بد من الشروع باإلجراءات العملية لوضع تصور تدريجي إلنشاء نظام تأمين صحي وطني شامل وموحد 

ضمن خطة زمنية محددة، كما أنه يتحتم التصدي للمشاكل العديدة التي يعاني منها هذا القطاع والتي 

ر املالئمة التي يعاني وظروف العمل غي ،وضعف هيكل األجور  ،كتسرب الكفاءات الطبية التقريراستعرضها 

وتحفيز القطاع الخاص لتقديم خدمات الصحة املهنية، ثم مواجهة مشكلة صحة  ،منها العاملون في القطاع

ومخلفات  ،والصرف الصحي ،خاصة مياه الشرب ،البيئة وما يصاحبها من إدامة برامج الرقابة على مكوناتها

 والغازات املنبعثة من العوادم. ،واملواد الكيماوية ،واملبيدات الحشرية ،والنفايات الخطرة ،املصانع

الكثير من التحديات الجلية واملتنامية، إذ يعاني  ، فإن ثمةورغم اإلنجازات الكبيرة التي حققها هذا القطاع

األردنيون من أحد أعلى املعدالت في العالم في انتشار األمراض غير املعدية كالسكري والضغط بكلفتها 

مما يتطلب حملة جادة لتشجيع األردنيين على تحسين  ،املجتمع وآثارها السلبية على التنافسية املرتفعة على

 أنماط حياتهم وطعامهم ووعيهم الصحي.

تفعيل دور املجلس الصحي العالي لوضع املؤشرات الوطنية التي تنسجم مع هدف رفع  بمكان من األهميةو 

 ،املؤسس ي لقطاع الرعاية الصحية وأدائه التشغيلي وتحسين اإلطار وجودتها، سوية الخدمات الصحية

أما قطاع السياحة العالجية فهو  لخدمات الصحية. ا التي تقدموتعزيز التشاركية والتنسيق بين الجهات 

وتطوير الروابط مع املؤسسات والشركات املعنية  ،وحملة مركزية فاعلة لترويجه ،بحاجة إلى تطوير شامل

وتطوير برنامج باالشتراك مع امللكية األردنية لتقديم  ،وابتكار برامج متكاملة ،يةببرامج السياحة العالج

الخدمات الطبية الجوية املتخصصة في سوق منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا لتسهيل القدوم إلى 

 إقرار قانون للمساءلة الطبية.
 
 األردن، وأخيرا
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 السياحي القطاع مجال في  9.7

 

تعرض قطاع السياحة األردني لصدمة قوية نتيجة التطورات السياسية اإلقليمية أدت لتراجعه، فيما ال 

زال األردن غير قادر على تخفيض أسعار خدماته السياحية باملقارنة مع دول الجوار، مما يفرض ابتكار ي

 ،واملتوسطة الحجم العاملة فيه تفعيل دور املؤسسات الفردية الصغيرة يأتي في مقدمتهاالحلول العملية التي 

 وبناء الخبرات والثقافة السياحية. ،والقادرة على خلق عدد أكبر من فرص العمل

إن هذا القطاع بحاجة ماسة اليوم إلى تطوير األنماط السياحية الواعدة فيه كالسياحة الدينية بشقيها 

وتطوير القائم منها في اململكة في مختلف  ،والسعي الستحداث مسارات سياحية جديدة ،اإلسالمي واملسيحي

لتعظيم  ،وسمعته كوجهة سياحية آمنة ،باستغالل ميزة جاذبية األردن السياحية ، وذلكاملحافظات

 للكثير من  ،استفادته في مجال سياحة املؤتمرات واملعارض
 
 ليكون مقرا

 
والسعي لتسويقه دبلوماسيا

وتحفيز استضافته للمؤتمرات  ،دبلوماس ي املتزايد على أرضهاملنظمات الدولية واإلقليمية والنشاط ال

 واللقاءات الدولية في مختلف التوجهات واالهتمامات.

، دراسة فكرة إنشاء شركة مشتركة بين القطاعين العام والخاص إلدارة املواقع السياحية وربما من املفيد

سبة مئوية من إيرادات تلك املواقع. من أجل خلق خدمات نوعية متميزة ومتجانسة مقابل تقاض ي ن وذلك

والواقع أن هناك العديد من جوانب تطوير التسويق السياحي سواء عبر أنظمة التوزيع والتواصل 

أو من خالل االتحادات أو الجمعيات،  ،أو املنظمين لبرامج السياحة ،أو عبر وكالء السياحة ،اإللكترونية

 كما اقترح السفير الصيني في األردن في الجلسة الحوارية التي وتطوير عمليات الترويج وسياسات اإلعالن م
 
ثال

عندما اقترح بأن يتم تسويق  2015أواخر العام للتحث فيها في املجلس االقتصادي واالجتماعي  استضافه

 في الصين عبر وسائل االتصال والتواصل االجتماعي باللغة الصينية
 
وتوفير أدالء سياحيين  ،األردن سياحيا

 فاألردن مطالب بالتوجه إلى األسواق الجديدة غير التقليدية كأسواق جنوب شرق آسيا.  حدثون بهذه اللغة. يت

وتعزيز البنية السياحية التحتية ببناء  ،ومن األهمية بمكان تطوير املواقع السياحية املهمشة وغير املستغلة

ووادي رم وغيرها، واستحداث مسارات  ننهر األردن الفنادق والنزل البيئية في املحميات واملواقع البيئية كوادي

والسياحة  ،واألنشطة السياحية الثقافية ،واملهرجانات الفنية ،سياحية جديدة كتشجيع املعارض اإلقليمية

لكن تطوير النقل السياحي بإيجاد  وسياحة التسوق وما شاكلها من تنوعات سياحية.  ،الرياضية والصحراوية

سعي لتطوير املنتج السياحي الذي الباشرة بين املواقع السياحية يعتبر ركيزة أساسية في روابط نقل سريعة وم

زال يفتقر إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز وتطوير املناهج التعليمية والتدريبية املتصلة به وهي املسؤولية يال 

ما يستحسن فتح املجال أمام التي ال تقع على وزارة السياحة واآلثار أو املؤسسات الحكومية وحدها وإن

 للشروط التي يتفق عليها مع 
 
القطاع الخاص إلدارة مراكز التدريب التابعة ملؤسسة التدريب املنهي وفقا

 الحكومة.
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 الكبرى  املائية املشاريع مجال في  10.7

 

الكبرى التي تستوجب هو أحد املشاريع البحر امليت(  -األردني )البحر األحمر املياهتنفيذ مشروع ناقل إن 

العربية مصر  االهتمام والعناية الالزمة، ويمكن تنفيذ هذا املشروع الحيوي باالستفادة من تجربة جمهورية

نحو وتوجيهها القطاع الخاص األردني  الجديد؛ إذ يمكن حشد مدخراتشروع قناة السويس مل تنفيذها في

ه الضخمة التي سيوفرها لالقتصاد بما يدعم تنافسيته واالستفادة من موارد الطاقة وامليا ،االستثمار فيه

 ويخلق حلقة تنموية جديدة من خالل الروابط التي سيخلقها مع القطاعات املختلفة.

 التشاركية مجال في  11.7

 

 
 
تفعيل دور املجلس الوطني للتنافسية في تكوين فريق استشاري مع غرف الصناعة والتجارة من املفيد جدا

للعمل على وضع اآلليات الالزمة  ،األعمال القطاعية والنقابات وممثلي القطاع الخاص والحكومةوجمعيات 

وتوجيه مؤسسات التعليم والتدريب املنهي لدعم  ،لتحقيق الربط التشابكي بين القطاعات التنافسية الواعدة

ي في معالجة املمارسات وتعزيز دور الحكومة التنظيم ،احتياجات تنمية القوى العاملة في تلك القطاعات

املخلة باملنافسة التي تسهم في رفع األسعار بشكل غير مبرر أو خفض جودة املنتجات والخدمات املقدمة 

ودراسة جدوى  للمستهلكين وتحد من قدرة الشركات الصغيرة واملتوسطة على النمو وتوسيع نطاق أعمالها. 

 األردن كله منطقة تنموية واحدة. بعض األفكار التنافسية املطروحة كدراسة جدوى جعل

 اإلقليمي االضطراب مجال في  12.7

 

ودراسة  ،قائم ومستمر على األجل املنظور  لنظر إلى التحدي املتمثل باملسألة السورية كتحٍد لضرورة ثمة 

ضرورة كذلك و  وتعظيم أوجه االستفادة منه لتعزيز تنافسية االقتصاد.  ،أنجع األساليب للتعامل معه

الذي عقد في شباط من عام استثمار االختراق الكبير الذي أتاحته الدول األوروبية لألردن في مؤتمر لندن 

ملساعدة الدول املضيفة لالجئين السوريين بتخفيف شروطها املتعلقة "بقواعد املنشأ" أمام الصادرات  2016

روبية الجديدة وكيفية االستفادة منها لتعزيز بإجراء دراسة عاجلة للشروط واملتطلبات األو  ، وذلكاألردنية

 بأن التفاوض بين املجموعة األوروبية  ،وتحديد مجاالت ومدى االستفادة الفعلية ،تنافسية االقتصاد
 
علما

سنوات سيتم خاللها  10واألردن بهذا الشأن سوف يبدأ في األشهر القادمة إلعطاء األردن فترة انتقالية مدتها 

 .    األردنية صادراتالنشأ أمام تبسيط قواعد امل
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نظريات اسعار الصرف وتطبيقاتها الدولية واالردنية ،سليم امين ابو الشعر ,معهد الدراسات  -

 .عمان , االردن.1995املصرفية , 

زي االردني ، سليم ابو الشعر ،معهد الدراسات املصرفية البنوك املركزية والبنك املرك -

 ،عمان , االردن .1996،

 .2014برنامج االمم املتحدة االنمائي ,تقرير التنمية البشرية , -
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 (2016-2015) العاملية التنافسية تقرير في األردن مؤشرات : تفاصيل(1) رقم امللحق

 

 

 (7-1) النقاط ( دولة140بين ) املرتبة 

 4.2 64 مؤشر التنافسية العاملية

 4.5 75 املتطلبات األساسية

 4.4 36 : املؤسسات1الركيزة 

 4.8 39 حقوق امللكية 1.01

 4.6 35 حماية امللكية الفكرية 1.02

 4.5 32 استغالل املال العام 1.03

 3.8 37 ثقة الجمهور في السياسيين 1.04

 4.4 47 غير املنضبطة الرشاوي واملدفوعات 1.05

 4.6 44 استقالل القضاء 1.06

 3.8 35 املحاباة في قرارات املسؤولين الحكوميين 1.07

 3.8 33 التبذير في االنفاق الحكومي 1.08

 4.0 28 وطأة صرامة االنظمة والتعليمات الحكومية 1.09

 4.4 36 كفاءة اإلطار القانوني في تسوية املنازعات 1.10

 4.3 30 كفاءة االطار القانوني في تحدي التشريعات 1.11

 4.3 52 الشفافية في صياغة السياسات الحكومية 1.12

 4.3 119 كلفة مواجهة قطاع األعمال لإلرهاب 1.13

 4.4 78 كلفة مواجهة قطاع االعمال للجريمة والعنف 1.14

 5.1 58 الجريمة املنظمة 1.15

 5.3 31 موثوقية خدمات الشرطة 1.16

 4.7 30 اخالقيات وسلوكيات الشركات 1.17

 4.9 54 قوة معايير الرقابة والتدقيق 1.18

 4.4 88 فاعلية مجالس ادارة الشركات 1.19

 4.4 40 حماية مصالح صغار املساهمين 1.20

 4.2 121 (10-0حماية مصالح املستثمرين ) 1.21
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 (7-1) النقاط ( دولة140بين ) املرتبة 

 4.0 70 : البنية التحتية2الركيزة 

 4.4 53 جودة البنية التحتية الشاملة 2.01

 3.9 74 جودة الطرق 2.02

 3.5 74 جودة البنية التحتية للسكك الحديدية 2.03

 4.0 72 جودة البنية التحتية للموانىء 2.04

 4.5 62 جودة البني التحتية للنقل الجوي  2.05

 188.3 66 االسبوع ، باملاليين(مقاعد الطيران املتاحة )كم/  2.06

 5.3 54 جودة التيار الكهربائي 2.07

 147.8 26 من السكان 100اشتراكات الهاتف املحمول لكل  2.08

 5.0 104 من السكان 100خطوط الهاتف الثابت لكل  2.09

 

 

 (7-1) النقاط ( دولة140بين ) املرتبة 

 3.4 130 : بيئة االقتصاد الكلي3الركيزة 

 ـــ 137 الى الناتج املحلي االجمالي  -العجز في موازنة الحكومة  3.01

 14.3 104 إجمالي املدخرات الوطنية الى الناتج املحلي االجمالي 3.02

 2.9 1 التضخم ، نسبة التغير السنوي  3.03

 89.3 122 الدين العام ،كنسبة من الناتج املحلي االجمالي 3.04

 39.1 78 (100-0للدولة ) التصنيف االئتماني 3.05
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 (7-1) النقاط ( دولة140بين ) املرتبة 

 6.0 54 : الصحة والتعليم االبتدائي4الركيزة 

 )غير متوفر( - من السكان 100.000حاالت مرض املالريا /  4.01

 غير متوفر - أثر مرض املالريا على االعمال 4.02

 5.8 9 السكانمن  100.000حاالت مرض السل /  4.03

 5.7 65 أثر مرض السل على االعمال 4.04

 واقل 0.2 1 انتشار فيروس نقص املناعة البشرية 4.05

 5.7 68 اعة البشرية/اإليدز على االعمالأثر فيروس نقص املن 4.06

 16.0 80 والدة حية 1000وفيات لرضع . الوفيات /  4.07

 73.9 77 متوسط العمر املتوقع 4.08

 4.0 69 جودة التعليم االبتدائي 4.09

 97.1 39 معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي 4.10

 

 

 (7-1) النقاط ( دولة140بين ) املرتبة 

 4.1 67 محفزات الكفاءة

 4.7 50 : التعليم العالي والتدريب 5الركيزة 

 87.8 77 االلتحاق بالتعليم الثانوي ، كنسبة الى اجمالي االلتحاق االجمالي 5.01

 46.6 57 االلتحاق بالتعليم العالي ، كنسبة الى اجمالي االلتحاق 5.02

 4.4 32 جودة نظام التعليم 5.03

 4.2 64 جودة تعليم الرياضيات والعلوم 5.04

 4.4 50 جودة ادارة املدارس 5.05

 4.6 56 انتشار االنترنت في املدارس 5.06

 4.5 50 املتخصصة محلياتوفر خدمات االبحاث والتدريب  5.07

 4.3 38 مدى تدريب املوظفين 5.08
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 (7-1النقاط ) ( دولة140املرتبة بين ) 

 4.6 39 : كفاءة سوق السلع6الركيزة 

 5.2 57 كثافة املنافسة املحلية 6.01

 4.3 27 مدى الهيمنة على السوق  6.02

 4.3 31 فعالية سياسة مكافحة االحتكار 6.03

 3.8 59 الضرائب على الحوافز االستثماريةتأثير  6.04

 29.0 33 اجمالي معدل الضريبة ،كنسبة من االرباح 6.05

 7 76 عدد االجراءات لبدء النشاط التجاري  6.06

 12.0 68 عدد االيام املطلوبة لبدء النشاط التجاري  6.07

 4.0 47 كلفة السياسات الزراعية6.08

 4.1 96 وجود الحواجز التجارية 6.09

 7.5 89 الرسوم الجمركية ،6.10%

 4.5 71 انتشار امللكية األجنبية 6.11

 4.3 83 تأثير قواعد االستثمار األجنبي املباشر على الشركات 6.12

 4.5 46 عبء اإلجراءات الجمركية 6.13

 76.5 25 الواردات كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي 6.14

 4.8 57 املستهلكدرجة توجيه  6.15

 3.7 42 خبرة املستهلك 6.16
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 (7-1) النقاط ( دولة140بين ) املرتبة 

 4.0 93 : كفاءة سوق العمل7الركيزة 

 4.5 52 التعاون بين العمال واصحاب العمل 7.01

 4.8 79 مرونة تحديد االجور  7.02

 4.2 40 ممارسات التوظيف والفصل من العمل 7.03

 4.3 7 تكاليف املوارد الفائضة عن الحاجة ،الراتب باالسابيع 7.04

 3.7 76 تأثير الضرائب على حوافز العمل 7.05

 4.4 40 االجور واالنتاجية 7.06

 4.2 71 االعتماد على االدارة املتخصصة 7.07

 3.8 44 قدرة البلد على استبقاء املواهب 7.08

 3.7 48 قدرة البلد على استقطاب املواهب 7.09

 0.24 138 مشاركة االناث في القوى العاملة ،نسبة الى الرجال 7.10

 

 

 (7-1) النقاط ( دولة140بين ) املرتبة 

 3.8 71 : تطور السوق املالية8الركيزة 

 4.7 56 توفر الخدمات املالية 8.01

 4.5 46 القدرة على تحمل تكاليف الخدمات املالية 8.02

 4.2 35 السوق املحليةالتمويل من خالل  8.03

 3.6 25 سهولة الحصول على القروض 8.04

 3.7 19 توفر التمويل لراس املال املغامر 8.05

 5.0 62 سالمة اوضاع البنوك 8.06

 4.6 49 تعليمات وانظمة سوق االوراق املالية 8.07

 0 139 (10-0مؤشر الحقوق القانونية ،) 8.08
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 بين  املرتبة

 ( دولة140)
 (7-1) النقاط

 3.7 76 : الجاهزية التكنولوجية9الركيزة 

 5.1 47 توفر احدث التقنيات 9.01

 5.3 35 استيعاب التكنولوجيا على صعيد الشركات 9.02

 4.7 49 االستثمار االجنبي املباشر ونقل التكنولوجيا 9.03

 44.0 79 استخدام االنترنت % 9.04

 4.7 84 النطاق العريض( كنسبة مئوية الى عدد السكاناشتراكات االنترنت )حزمة  9.05

 7.9 107 سعة النطاق الترددي الدولي لإلنترنت )كيلو بايت / ثانية لكل مستخدم ( 9.06

 19.1 99 من السكان 100اشتراكات الهواتف املحمولة ذات النطاق العريض /  9.07

 

 

 
 بين املرتبة

 ( دولة140) 
 (7-1) النقاط

 3.7 76 : حجم السوق 10الركيزة 

 3.5 75 مؤشر حجم السوق املحلي 10.01

 4.3 79 مؤشر حجم السوق  10.02

 79.6 79 معامل القدرة الشرائية بالباليين –الناتج املحلي االجمالي  10.03

 41.4 60 الصادرات كنسبة مئوية من الناتج املحلي االجمالي 10.04
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 (7-1) النقاط ( دولة140بين ) املرتبة 

 4.01 40 محفزات االبتكار وتطور بيئة االعمال

 4.3 40 : تطور بيئة االعمال 11الركيزة 

 4.7 42 اعداد املوردين املحليين 11.01

 4.4 60 نوعية املوردين املحليين 11.02

 4.3 31 تطور عناقيد االنتاج 11.03

 4.1 35 طبيعة امليزة التنافسية 11.04

 4.1 48 سالسل القيمة املضافةاتساع  11.05

 4.2 35 التحكم في التوزيع الدولي 11.06

 4.3 44 تطور عملية االنتاج 11.07

 4.4 60 القدرة على التسويق 11.08

 4.4 30 مدى تفويض الصالحيات 11.09

 

 

 
 بين املرتبة

 ( دولة140)

 النقاط

 (1-7) 

 3.7 40 : االبتكار12الركيزة 

 4.3 47 االبتكارالقدرة على  12.01

 4.0 57 جودة مؤسسات البحث العلمي 12.02

 3.7 37 إنفاق الشركات على البحث والتطوير 12.03

 3.8 52 التعاون بين الجامعات والصناعة في مجال البحث والتطوير 12.04

 3.7 42 املشتريات الحكومية ملنتجات التكنولوجيا املتقدمة 12.05

 4.8 25 واملهندسينتوفر العلماء  12.06

 0.7 73 براءات االختراع والتطبيقات / مليون من السكان 12.07

 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report (2015-2016) Geneva, Switzerland :املصدر
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 الدولي اإلدارة معهد تقرير يعتمدها التي التنافسية : مؤشرات(2) رقم امللحق

 

 :مستوى االداء االقتصاديعلى  -1

 .االداء االقتصادي املتراكم -

 .من شانها تحسين االداء االقتصادياملنافسة املحلية التي تحكمها قوى السوق والتي  -

 .املحلية على املنافسة في الخارج قدرة الشركات -

رة الدولية تعكس القدرة التنافسية للشركات املحلية مدى نجاح الدولة في مجالي التجا -

 .واالستثمارات الدولية

 .االنفتاح االقتصادي العالمي -

 .كفاءة تحصيص املوارد االقتصادية تشجيع االستثمار الخارجي على زيادة -

 .التصدير -

 

 على مستوى كفاءة الحكومة: -2

بتطوير البيئة الحد من تدخل الدولة في االنشطة التجارية باستثناء املجاالت املتصلة  -

 .التنافسية للشركات

الحكومة للقطاع  الخاص بما يمكنة من استشراف االفاق االقتصادية الكلية تحفيز  -

 .ما يساعد في تقليص عنصر املخاطرةواملتغيرات االجتماعية املستقبلية م

 .البيئة الدولية املتغيرة مرونة السياسة االقتصادية في التكيف مع -

 .ضمان األمنواملساواة والعدالة و  توفير الحوكمة اطارا عاما يعزز االنصاف -

 

 على مستوى كفاءة االعمال: -3

تعزيز القدرة على التكيف مع متغيرات البيئة التنافسية  وهو من السمات االدارية الرافدة  -

 .ة مؤسسات القطاع الخاص التنافسيةلتعزيز قدر 

 .دية ذات القيمة املضافة املرتفعةتوفر التمويل للنشاطات االقتصا -

 .ا يدعم القدرة التنافسية الدوليةدوليا بمتطور القطاع املالي وتكامله  -

 .مع االقتصاد الدوليضمان استدامة مستويات املعيشة املرتفعه بما يتطلب التكامل  -

 .مية عند الشروع بأي نشاط اقتصاديريادة االعمال بما تمثله من اه -
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 .رديا مع القدرة التنافسية للدولةالقو ة العاملة املاهرة والتي ترتبط ط -

 .بما ينعكس على ازدياد االنتاجية ل االمثل للموارداالستغال -

 .رة التنافسية للدولةمدى توجه القوى العاملة للنشاطات الداعمه للقد -

 

 على مستوى البنية التحتية: -4

ضية االساسية للتنمية توفر عناصر البني التحتية التقليدية كالنقل واالتصاالت والطاقة االر  -

 .االقتصادية

البنية التحتية املتقدمة مثل تكنولوجيا املعلومات والخدمات الصحية  ضرورة توافر عناصر -

 .ما توفره من اسباب التقدم السريعب

 .على االبتكار للتقنيات املتوفره االستخدام الكفؤ والقائم -

 .اري الذي يؤدي الى تطوير املعرفةاالستثمار في البحث والنشاط االبتك -

التطوير بما تعنية من رفع للقدرة التنافسية أستدامة االستثمار في مجاالت البحث و  -

 للمؤسسات على املدى الطويل.

 .تركيز على جودة الحياة كعنصر هامال -

 .وير االقتصاد القائم على املعرفةاستغالل املوارد التعليمية لتط -
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 ( 3) رقم امللحق

 

 االقتصادية املؤشرات في والضعف القوة نقاط 2015 عام الصادر للتنافسية السنوي  الكتاب يحدد

 القوة نقاط الى يشير الذي أدناه الجدول  في املدرجة التفاصيل بحسب الكتاب يتناولها التي الفرعية

 .التقرير في وردت كما للتنافسية الفرعية املؤشرات مستوى  على بالتفصيل والضعف

 

 (2015التنافسية العاملية )نقاط القوة ونقاط الضعف في تنافسية األردن كما وردت في تقرير 

 الرتبة نقاط الضعف الرتبة نقاط القوة

 61 التشغيل 3 عائدات السياحة

 61 تراكم االستثمار الخارجي املباشر 10 صادرات الخدمات التجارية 

 60 االستثمار املباشر في الخارج  11 تراكم االستثمار الداخلي املباشر

 60 الحساب الجاري  11 تدفقات االستثمار الداخلي املباشر 

 59 صادرات السلع 14 مخاطر نقل مرافق البحث والتطوير 

 15 مخاطر نقل االنتاج
حصة الفرد الواحد من الناتج املحلي 

 االجمالي )تعادل القوة الشرائية(
56 

 16 نمو الناتج املحلي االجمالي الحقيقي
الناتج املحلي حصة الفرد الواحد من 

 اإلجمالي
56 

 55 أسعار املواد الغذائية  18 أسعار الصرف 

 55 تراكم االستثمار املباشر من الخارج  19 التجارة إلى الناتج املحلي االجمالي 

 55 صادرات الخدمات التجارية  20 اسعار البنزين
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 كفاءة األعمال

 الرتبة نقاط الضعف الرتبة نقاط القوة

 61 القوى العاملة  5 مستويات الرواتب 

 57 االناث في القوى العاملة  7 ساعات العمل 

 56 مخاطر االستثمار  17 التدريب املنهي 

 53 ريادة األعمال  23 القيمة السوقية املالية

 52 جذب واستبقاء املواهب  26 إجمالي موجودات القطاع املصرفي 

 26 هجرة العقول 
الخاصة بالصحة والسالمة املخاوف 

 والبيئة
51 

 48 املواقف تجاه العوملة 27 توفر كبار املديرين األكفاء 

 46 ممارسات التدقيق واملحاسبة 27 الخبرة الدولية 

الحاجيييييييية إليييييييييى االصييييييييالحات االقتصيييييييييادية 

 واالجتماعية
 46 دافعية العمالة  29

 46 الشركات الكبيرة 29 العمالة املاهرة 
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 كفاءة البنية التحتية

 الرتبة نقاط الضعف الرتبة نقاط القوة

 59 التبعية 4 تكاليف الهاتف املحمول 

تكييييياليف الكهربييييياء للعميييييالء مييييين القطييييياع 

 الصناعي 
7 

ميييدى اتسييياع عيييرض النطييياق التيييرددي 

 لإلنترنت
59 

 59 صادرات التكنولوجيا املتطورة  8 االستثمار في مجال االتصاالت

 57 مشتركو النطاق الترددي العريض 9 تدفق الطالب من الخارج 

 57 عدد براءات االختراع  12 االنفاق على الصحة 

نسيييييييبة التالمييييييييذ إليييييييى املعلميييييييين )التعلييييييييم 

 الثانوي(
 55 كفاءة ايصال املياه  13

 54 نصيب الفرد من اجهزة  الحاسوب  18 ضرائب حزم النطاق العريض الثابتة 

 51 كثافة الطاقة 21 الهاتف النقالمشتركو 

 22 ضرائب الهاتف الثابت
طلبيييييييييييييييات بيييييييييييييييراءات االختيييييييييييييييراع للفيييييييييييييييرد 

 الواحد
51 

 51 امكانية الحصول على السلع 23 تدريس العلوم في املدارس 

 IMD World Competitiveness Year Book 2011-2015 ,IMD Lausan  ,Switzerland املصدر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

147 

 ( 4) رقم امللحق
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 ( 5) رقم امللحق

 

  2014املؤشرات الفرعية لتصنيف األردن في تقرير تمكين التجارة العالمي لعام 

 املؤشر
 التصنيف

 دولة ( 138) من 

 النقاط

 (7) من أصل 

 ولوج السوق. (أ 

 ولوج السوق املحلي. -

 ولوج السوق االجنبي  -

43 

96 

24 

4.0 

4.3 

3.6 

 إدارة الحدود  ( ب

 إدارة الحدود فعالية وشفافية -

39 

39 

 

5.1 

5.1 

 

 البنية التحتية  ( ج

 توفر ونوعية البنية التحتية للمواصالت -

 توفر ونوعية خدمات املواصالت. -

 توفر واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -

59 

54 

62 

67 

35 

3.9 

3.7 

4.2 

4.0 

4.6 

 د( مناخ االعمال

 مناخ العمل  -

35 

35 

4.6 

4.6 

  Global Enabling Trade Report 2014, World Economic Forum, Geneva, Switzerlandاملصدر:            

 

 ويشير تقرير تمكين التجارة العالمي إلى أن أبرز املشاكل والصعوبات التي تعترض عملية التصدير هي:

 %(.15تحديد املشترين واألسواق الواعدة ) -

 %(.11.9ذات االسعار التنافسية )الوصول إلى مدخالت االنتاج  -

 %(.11.2توفر التمويل التجاري والحصول عليه ) -

 %(.10.2صعوبة تلبية متطلبات املشترين النوعية والكمية ) -

- ( 
 
 %(.9.5املتطلبات التقنية واملستويات املطلوبة خارجيا

 %(.8.9عدم مالئمة تكنولوجيا االنتاج ومهاراته ) -

 %(.8.6بنية املواصالت ) تكلفة التأخير الذي يسببه ضعف -
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 %(.7.1شهادات املنشأ املطلوبة وشروطها ) -

 %(.6.9التكلفة املرتفعة للنقل الخارجي ) -

 %(.6.4الرسوم الجمركية في الخارج ) -

 %(.4.2اجراءات الحدود االجنبية ) -

 :كذلك يشير التقرير إلى ابرز املشاكل والصعوبات التي يواجها قطاع االستيراد على النحو التالي

 %(.24.9الرسوم والجمارك ) -

 %(.21.8كلفة اجراءات االستيراد) -

 %(.16.3كلفة وتأخير املواصالت الدولية ) -

 %(.12.9متطلبات ومعايير السوق املحلي ) -

 %(.10.01ارتفاع تكلفة وتأخير املواصالت املحلية) -

 %(.9.5الفساد على الحدود) -

 %(.2.5عدم مالئمة البنية التحتية لالتصاالت ) -

 %(.2.0ة والجريمة )السرق -
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 ( 6) رقم امللحق

 

في تقرير تكنولوجيا املعلومات  2015تفاصيل الرقم القياس ي لجاهزية شبكات االتصال لألردن لعام 

 العالمي 

 الركائز واملؤشرات الفرعية
 تصنيف األردن

 دولة( 143)من 

 العالمة املعطاه لألردن

 (7)من 

 والتنظيمي:ملناخ السياس ي . ا1

 فاعلية الجسم التشريعي -

 التشريعات املتعلقة بتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات -

 االستقالل القانوني -

 فاعلية النظام القانوني في تسوية املنازعات -

 فاعلية النظام القانوني في تحدي االنظمة -

 حماية امللكية الفكرية -

 استخدام البرامج الحاسوبية -

 نفاذ العقودعدد االجراءات الالزمة إل  -

 عدد االيام املطلوبة إلنفاذ العقود -

 

65 

39 

46 

31 

22 

34 

50 

91 

106 

 

3.7 

4.6 

4.5 

4.4 

4.4 

4.6 

 % من مجمل البرامج(57)

 (39)عددها 

(689 )
ً
 يوما

 مناخ االعمال واالبتكار:. 2

 توفر احدث التكنولوجيات -

 توفر رأس املال املغامر -

 من االرباح(اجمالي معدالت الضريبية )كنسبة مئوية  -

 عدد االيام الالزمة للبدء في املشروع -

 عدد االجراءات املطلوبة للبدء في املشروع -

 كثافة املنافسة املحلية -

 معدل االلتحاق بالتعليم االساس ي )كنسبة مئوية( -

 جودة مدارس اإلدارة -

 االنفاق الحكومي على التقنيات املتقدمة -

 

 41  

23 

34 

69 

78 

57 

56 

43 

35 

 

5.4 

3.5 

 من االرباح( 29%)

(12 )
ً
 يوما

 (7)عددها 

5.2 

 % من اإلجمالي(46.6)

4.7 

3.9 

 

 

 



  

151 

 لبنية التحتية:. ا3

 انتاج الكهرباء، كيلو واط/ ساعة للفرد -

 تغطية شبكات الهاتف الخلوي )% من السكان( -

تغطية النطاق العريض الترددي لإلنترنت )كيلوبايت لكل  -

 مستخدم(

 مليون من السكان(خوادم اإلنترنت اآلمنة )لكل  -

 

53 

66 

126 

 

71 

 

 % كيلوواط/ ساعة للفرد(21)

 % من السكان(99)

 كيلوبايت للمستخدم( 4)

 

 لكل مليون( 26.9)

 مدى التحمل:. 4

 )دوالر/ دقيقة(  -
 
 رسوم الخلوي املدفوعة مسبقا

 رسوم االنترنت الثابتة للنطاق الترددي العريض )دوالر/شهر(  -

 والهواتف )من عالمتين(املنافسة بين االنترنت  -

 

53 

92 

63 

 

 دوالر/ دقيقة( 0.21)

 دوالر/ شهر( 42.69)

1.94 

 املهارات:. 5

 جودة النظام التعليمي -

 جودة تعليم الرياضيات والعلوم -

 معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي )نسبة مئوية( -

 معدل انتشار التعليم بين الكبار )نسبة مئوية( -

 

24 

39 

75 

47 

 

4.6 

4.6 

84.5% 

95.4% 

 االستخدامات الفردية: . 6

 من السكان( 100اشتراكات الهاتف الخلوي )لكل  -

 نسبة انتشار االنترنت )نسبة مئوية( -

 نسبة انتشار الكمبيوتر الشخص ي )نسبة مئوية( -

 نسبة انتشار االنترنت املنزلي )نسبة مئوية( -

 اشتراكات االنترنت العريض النطاق الثابت/ عدد السكان -

 الخلوي العريض النطاق/ عدد السكاناشتراكات  -

 استخدام شبكات التواصل االجتماعي  -

 

33 

76 

59 

67 

91 

86 

58 

 

14.8% 

44.2% 

58.7% 

44.9% 

2.8% 

16.1% 

5.9 

 استخدامات قطاع االعمال: . 7

 معدل استيعاب الشركات للتكنولوجيا -

 املساحة املتاحة لالبتكار -

 السكان(حقوق امللكية، التطبيقات )لكل مليون من  -

 معدل استخدام قطاع االعمال البيتي لإلنترنت -

 معدل استخدام قطاع االعمال لإلنترنت املوجه لألفراد -

 مدى تدريب العاملين  -

 

36 

58 

74 

39 

43 

58 

 

5.3 

3.9 

 باملليون  0.7

5.3 

5.0 

4.1 
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 االستخدام الحكومي:. 8

 أهمية تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات للحكومة -

 االلكترونية )من عالمة واحدة(خدمات الحكومة  -

 نجاح الحكومة في نشر تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات -

 

26 

62 

32 

 

4.6 

0.52 

4.8 

 املؤثرات االقتصادية:. 9

أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الخدمات الجديدة  -

 واملنتجات

براءات االختراع في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت/ لكل  -

 مليون من السكان

أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الهياكل التنظيمية  -

 الجديدة 

الوظائف ذات املحتوى العالي من املعرفة )نسبة مئوية من  -

 القوى العاملة(

 

 

41 

 

63 

 

31 

 

49 

 

4.8 

 

0.4 

 

4.7 

 

28.2% 

 ملؤثرات االجتماعية:. ا10

اثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الوصول للخدمات  -

 االساسية 

 انتشار االنترنت في املدارس -

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وفاعلية األداء  -

 الحكومي

 الرقم القياس ي للمشاركة االلكترونية )من عالمة واحدة( -

 

35 

 

46 

30 

 

69 

 

4.9 

 

5.0 

4.8 

 

0.47 
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