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امللخص التنفيذي

مساهمته  حيث  من  الوطني  االقتصاد  يف  الرئيسية  القطاعات  من  الصناعة  قطاع  ُيَعّد 
لدوره  أهميًة  التجاري  القطاع  يقل  وال  العمل.  فرص  وتوفير  اإلجمالي  احمللي  الناجت  يف 
احملوري يف تقدمي اخلدمات الداعمة للقطاع الصناعي وتوفير السلع واخلدمات للمستهلك 
املنشآت  واملتوسطة غالبية  الصغيرة  املنشآت  وما يرتبط بها من فرص عمل. كما تشّكل 
الوطني  النهضة  مشروع  أن  ومع  والتجارة.  الصناعة  فيها  مبا  االقتصادية  القطاعات  يف 
أفرد محورًا لدولة اإلنتاج شمل عددًا من األولويات الوطنية واملشاريع املرتبطة بقطاعي 
الصناعة والتجارة واملنشآت الصغيرة واملتوسطة يجري تنفيذها، إاّل أن التباطؤ يف أداء 
قطاَعي الصناعة وجتارة اجلملة والتجزئة خالل عام 2018 مؤشر مهم يستدعي إيالء 
اهتمام أكبر من احلكومة يف سياساتها االقتصادية الستعادة منو هذين القطاعني املهمني، 
أن املنشآت الصغيرة واملتوسطة تعاني من تعدد املرجعيات يف السياسات واملؤسسات  كما 
استراتيجية  وضع  يستدعي  الذي  األمر  والتمويل،  الدعم  برامج  ت  وتشتُّ التنفيذية 

واضحة لهذا القطاع. 

التي تلت صدور تقرير حالة  املدة  القطاعات خالل  لهذه  املراجعة حتلياًل  وتتناول هذه 
البالد لعام 2018 يف شهر كانون الثاني من عام 2019. ويهدف التحليل إلى إلقاء الضوء 
على أهم املستجدات على مستوى السياسات االقتصادية واالستراتيجيات والتشريعات 
ذات العالقة، وتقييم ملدى انسجامها مع توصيات تقرير حالة البالد لعام 2018، وكذلك 

مستوى التنفيذ، وأبرز التوصيات يف ضوء املستجدات. 



تقرير حالة البالد لعام 2019: الصناعة والتجارة واملنشآت الصغرية واملتوسطة

5

التقديم

نسبته  منو  مع  مقارنة   %1.9 بنسبة   2018 عام  خالل  منوًا  الوطني  االقتصاد  سجل 
2017، متأثرًا بحالة عدم اليقني يف املنطقة، والتي ساهمت يف انخفاض  2.1% يف عام 

إذ  القطاعات االقتصادية.  أداء عدد من  والتباطؤ يف  املباشر  تدفق االستثمار األجنبي 
شهد قطاع الصناعة تباطؤًا يف أدائه يف عام 2018، ومنا بنسبة 1.3% فقط بعد أن كانت 
نسبة النمو 2.1% يف عام 2017، وتراجعت أهميته النسبية يف الناجت احمللي اإلجمالي 
أداء الصناعات االستخراجية الرتباطها  الرئيس يف  التباطؤ  23.7%، وقد طرأ  لتصبح 
لتنمو  أدائها  يف  حتسنًا  التحويلية  الصناعات  سجلت  حني  يف  العاملي،  بالطلب  املباشر 
اجلملة  جتارة  قطاع  شهد  كما   1 2017 عام  يف   %1 النسبة  بلغت  أن  بعد   %1.4 بنسبة 
والتجزئة، تباطؤًا يف أدائه لينمو بنسبة 1.3% يف عام 2018 بعدما كانت النسبة %1.6 
يف عام 2017، إاّل أن هذا القطاع حافظ على أهميته النسبية يف الناجت احمللي اإلجمالي 
من  عنها  نتج  وما  املنطقة  بأوضاع  متأثرين  زاال  ما  القطاعني  أن  ويبدو   2%8.7 والبالغة 
إغالق احلدود البرية مع كّل من سوريا والعراق، وانحسار عدد من األسواق التصديرية 
السنوات  مدار  على  للحكومة  الرأسمالية  النفقات  انخفاض  إلى  إضافة  التقليدية، 
 %3.7 الناجت احمللي اإلجمالي  إلى  الرأسمالي احلكومي  املاضية، إذ وصلت نسبة اإلنفاق 
يف املّدة 2016-2017، يف حني كانت 9.6% يف املّدة 2005-2009 3 ويف اإلطار نفسه، فقد 
انخفضت اإليرادات الضريبية خالل النصف األول من عام 2019 مقارنة باملّدة نفسها من 

عام 2018. 

www.cbj.gov.jo.،1  التقرير السنوي، 2018، البنك املركزي األردني
www.cbj.gov.jo.،2  التقرير السنوي، 2018، البنك املركزي األردني

3  The Jordanian Economy: The Challenge of Economic Growth and Employment, 
June 2018،منتدى االستراتيجيات- األردن ، http://jsf.org/sites/default/files/EN20%The20%
Challenge20%of20%Economic20%Growth20%and20%Employment.pdf
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الشكل رقم )1( 
األهمية النسبية للقطاعات االقتصادية يف الناجت احمللي اإلجمالي

بأسعار األساس الثابتة لعام 2018 

الزراعة والغابات وصید 
األسماك

6.10%
الصناعات االستخراجیة

2.50%

الصناعات التحویلیة
21.20%

الكھرباء والمیاه
3.90%

اإلنشاءات
5%

التجارة والمطاعم والفنادق
النقل والتخزین واالتصاالت10.90%

18%

خدمات مالیة وعقاریة 
وأعمال

24%

منتجو الخدمات الحكومیة
14.90%

خدمات أخرى
2.10%

األھمیة النسبیة للقطاعات االقتصادیة في الناتج المحلي اإلجمالي 
2018لعام بأسعار األساس الثابتة

املصدر: التقرير السنوي للبنك املركزي األردني.

وحدث االنخفاض الرئيسي نتيجًة النخفاض الضريبة العامة على السلع واخلدمات مبا 
املعامالت  على  الضرائب  حصيلة  وانخفاض   ،)%8.2 )بنسبة  دينار  مليون   118 قيمته 
املالية )ضريبة بيع العقار( بحوالي 9.1 مليون دينار )بنسبة 19.6%(، وارتفاع حصيلة 
الضريبة العامة على الدخل واألرباح مبا قيمته 58.8 مليون دينار )بنسبة 9.5(4 بحسب 

نشرة املالية العامة للحكومة لشهر متوز 2019. 

ن -وإن كان متواضعًا- يف  وبالرجوع إلى بيانات التجارة اخلارجية لعام 2018، يتبني حتسُّ
عام  عن   %4.2 بنسبة  التجاري  امليزان  يف  العجز  انخفض  إذ  اخلارجية،  التجارة  حركة 
كما  العامة5.  اإلحصاءات  دائرة  لبيانات  وفقًا  دينار  مليون   8834.7 إلى  ليصل   2017

 ،2017 عام  عن   %3.6 نسبته  مبا   2018 عام  خالل  الوطنية  الصادرات  قيمة  ارتفعت 
األلبسة  من  الوطنية  الصادرات  قيمة  ارتفعت  إذ  دينار،  مليون   4668.4 إلى  ووصلت 
وتوابعها، والبوتاس اخلام، واألسمدة، يف حني انخفضت الصادرات من محضرات الصيدلة، 
انخفاضها-  -أو  الصادرات  ارتفاع  والفوسفات اخلام. وعمومًا، يرتبط  والفواكه،  واخلضار 

4   نشرة املالية العامة للحكومة، متوز 2019،
.www.dos.gov.jo ،2018 5  تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية، شهر كانون األول
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للمواد اخلام )مثل البوتاس والفوسفات( بعوامل الطلب وأسعار السلع عامليًا، أما املنتجات 
األسواق  يف  باملنافسة  كبيرًا  ارتباطًا  ترتبط  االنخفاض  أو  االرتفاع  فعوامل  األخرى 

التصديرية. 

إذ بلغت قيمتها  العام السابق،  1.4% عن  أما املستوردات، فقد انخفضت قيمتها بنسبة 
وأجزائها،  والدراجات  العربات  مستوردات  قيمة  وانخفضت  دينار،  مليون   14353.2

ومشتقاته،  اخلام  النفط  مستوردات  ارتفعت  حني  يف  وأجزائها،  اآللية  واألدوات  واآلالت 
ومصنوعاتها  واللدائن  ومصنوعاته،  واحلديد  وأجزائها،  الكهربائية  واألجهزة  واآلالت 

والتي تتأثر عادًة بعوامل الطلب واألسعار العاملية، إضافة إلى تغيرات أسعار الصرف.

وعلى مستوى التوزيع اجلغرايف للتجارة اخلارجية، ما زالت الواليات املتحدة األميركية 
ودولة  والعراق  والهند  السعودية  تليها  األردنية،  للسلع  التصديرية  األسواق  تتصدر 
اإلمارات. وبخصوص االستيراد، تتصدر السعودية املرتبة األولى، تليها الصني والواليات 

املتحدة وأملانيا ودولة اإلمارات. 

الشكل رقم )2(:
الصادرات الوطنية واملستوردات ضمن اتفاقيات التجارة احلرة لعام 2018
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منطقة التجار ة الحرة األردنیة الكندیة

تركیا 
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منطقة التجارة الحرة األردنیة األمریكیة

منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى

احلرة  التجارة  اتفاقيات  إلى  التطرق  من  بّد  ال  اخلارجية،  التجارة  عن  احلديث  وعند 
التي ترتبط بها اململكة، لدورها يف توجيه حركة التجارة اخلارجية، إذ تستحوذ أسواق 
منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى على احلصة األكبر من الصادرات الوطنية وبنسبة 
43.3%، يليها سوق اتفاقية التجارة احلرة األردنية-األميركية بنسبة 26.3%، يف حني 

األردنية-األوروبية  والشراكة  الكبرى  العربية  احلرة  التجارة  منطقة  اتفاقيتا  تشّكل 
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املصدَر األكبر للسلع املستوردة لألردن يف إطار االتفاقيات التجارية. أما بخصوص اتفاقية 
التجارة احلرة األردنية- التركية، فإن امليزان التجاري مييل لصالح املنتجات التركية، إذ 
مت إيقاف العمل باالتفاقية6 منذ تشرين الثاني 2018، لهذا يصعب تقييم أثر ذلك على 
حركة التجارة بني البلدين، ِلَقصر املّدة الزمنية. وبخصوص اتفاقية الشراكة األردنية-
األوروبية، ُيفترض أن يساهم قرار تبسيط قواعد املنشأ الذي صدر يف عام 2016 ومت إقرار 
التعديالت عليه يف كانون األول 2018 )شملت توسعة نطاق املناطق الصناعية املشمولة، 
وتسهيل الشروط املتصلة بالعمالة السورية، ومتديد مّدة العمل بالقرار إلى عام 2030(، 
يف زيادة الصادرات الوطنية إلى أسواق االحتاد األوروبي، وال سيما بوجود مؤشر إيجابي 
بنسبة  األوروبي  االحتاد  أسواق  إلى  الوطنية  الصادرات  قيمة  على  احلاصل  االرتفاع  يف 
14.3% يف عام 2018 مقارنة بالعام السابق، وإن كان عدد املصانع املستفيدة من القرار ما 

يزال متواضعًا. ويبني امللحق رقم )1( مقارنة للصادرات واملستوردات لعاَمي 2017 و2018 
يف إطار اتفاقيات التجارة احلرة. 

أوالً: أبرز االسرتاتيجيات القطاعية 

اإلطار  وحتّدد  للمستقبل،  طريقًا  لترسم   2015 عام  يف   »2025 األردن  »رؤية  صدرت 
العام املتكامل الذي سيحكم السياسات االقتصادية واالجتماعية7، وتالها يف عام 2018 
النمو  زخم  استعادة  إلى  تهدف  والتي   )2022-2018( االقتصادي  النمو  حتفيز  خطة 
االقتصادي عبر توظيف اإلمكانات الواعدة والكامنة من خالل استراتيجيات اقتصادية 
والقطاعي  الوطني  املستويني  على  االستراتيجيات  من  عدد  وتالها  قطاعية8.  ومالية 
واملنشآت  والتجاري  الصناعي  بالقطاعني  واملتصلة  أهمها  تناول  املراجعة  هذه  يف  سيتم 

الصغيرة واملتوسطة. 

- مرشوع النهضة الوطني

يف نهاية عام 2018 أطلقت احلكومة مشروع النهضة الوطني املتضمن أولويات احلكومة 
االقتصاد  منها  يعاني  التي  التحديات  من  مجموعة  ملعاجلة   9 2020-2019 لألعوام 
اإلنتاج،  ودولة  القانون،  دولة  هي:  رئيسية،  محاور  ثالثة  على  املشروع  ويرتكز  الوطني. 

6  مت توقيع اتفاقية إطارية بني البلدين يف تشرين األول 2019.
Arti�/بحسب-التاريخ/تفاصيل-التقرير/http://inform.gov.jo/ar-jo ،»2025 7  »رؤية األردن

.cleId/245/-2025

http://www.mop.gov.jo/EchoBusV3.0/System� ،2022-2018 8  خطة حتفيز النمو االقتصادي
.Assets/pdf/MOP-pdf/JEG-Program)V15-June4-2018(.pdf

.www.your.gov.jo ،9  مشروع النهضة الوطني
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والتجارة  الصناعة  قطاعي  مباشرًة  ميس  اإلنتاج  دولة  محور  أن  ومبا  التكافل.  ودولة 
واملنشآت الصغيرة واملتوسطة، ستتناول هذه املراجعة أبرز األولويات الواردة يف محور دولة 
خالل  من  النمو  و)2(  والتجارة،  األعمال  ريادة  خالل  من  النمو   )1( وحتديدًا:  اإلنتاج، 
60 ألف فرصة  االستثمار والنهوض بقطاعات اقتصادية يتميز بها األردن، و)3( توفير 
املالي  القطاع  كفاءة  رفع  و)5(  واملالي،  االقتصادي  االستقرار  ضمان  و)4(  الئقة،  عمل 

والقضاء على الترهل اإلداري. 

الصناعة  قطاعي  يف  محددة  ومشاريع  أولويات  تناول  الوطني  النهضة  مشروع  أن  ومبا 
القطاعات،  لهذه  شاملة  استراتيجية  ميثل  وال  واملتوسطة  الصغيرة  واملنشآت  والتجارة 
ستتناول املراجعة كذلك االستراتيجيات القطاعية القائمة. وقد وضعت احلكومة آلية 
ملتابعة اإلجناز يف تنفيذ املشاريع ضمن كل محور من احملاور يف مشروع النهضة الوطني، من 
خالل موقع إلكتروني10 يبني حالة املشروع، واجلهة املعنية، واملّدة الزمنية احملددة للتنفيذ. 
وتتباين حالة املشاريع )وعددها 57( بني مشاريع اكتمل العمل فيها )5 مشاريع(، وأخرى 

يجري تنفيذها )50 مشروعًا(، ومشاريع لم يبدأ العمل بها بعد )مشروعان اثنان(.

املالية  واحلوافز  الفنية  املساعدة  تقدمي  فهما:  بهما  العمل  يبدأ  لم  اللذان  املشروعان  أما 
يف  اخلزينة  أراضي  بتأجير  والسماح  األردنية،  العمالة  باستخدام  تصّدر  التي  للشركات 
أبناء  خالل  من  ومتوسطة  صغيرة  إنتاجية  استثمارية  مشاريع  إقامة  لغايات  احملافظات 
احملافظات وفق ضوابط ومعايير محددة(. وبالرغم من أن املوقع اإللكتروني يبنّي عدم بدء 
العمل باملشروع املتعلق باستخدام العمالة األردنية، إاّل أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
أفادت مبوجب كتابها رقم 31654/24/1/1 تاريخ 2019/10/22 بأنه مت إطالق برنامج 
تقدمي املساعدة الفنية واحلوافز املالية للشركات التي تصّدر باستخدام العمالة األردنية 
وُأطلقت  للتصدير،  هة  موجَّ صناعية  شركات  مع  اتفاقية   29 توقيع  ومت   ،2018 عام  يف 
ه للشركات  املرحلة الثانية للبرنامج يف شهر آب 2019، إلى جانب إطالق برنامج جديد موجَّ
احلكومة  أطلقتها  التي  االقتصادي  التنشيط  إجراءات  حزمة  أن  كما  املصّدرة.  اخلدمية 
2019، اشتملت على حوافز تصديرية للقطاعات الصناعية  يف نهاية شهر تشرين األول 
املكلَّف  املالبس( تتمثل يف منح  التعدين، وصناعة األدوية، وصناعة  )باستثناء قطاعات 
الصناعي دعمًا ماليًا على شكل رّديات ومبا يعادل 3% من قيمة صادراته، ودعمًا ماليًا مبا 

يعادل 5% من قيمة صادراته التي تزيد عن صادراته يف العام السابق11. 

http://دولة-اإلنتاجproject.html# .،10  املبادرات واملشاريع/ محور دولة اإلنتاج، مشروع النهضة الوطني
./www.your.gov.jo

http://www.pm.gov.jo/ ،11  املصدر: وزارة الصناعة والتجارة والتموين، واملوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء
html.احلكومة-تعلن-عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-االقتصاد-وحتفيز-االستثمار/content/1572245753



10

الشراكة  مفهوم  تعزيز  يف  وتساعد  الصحيح،  االجتاه  يف  خطوة  لهذه  املتابعة  آلية  وُتَعّد 
يتناول  لم  النهضة  مشروع  أن  إاّل  األداء،  متابعة  خالل  من  واخلاص  العام  القطاعني  بني 
مأسسة الشراكة بني القطاعني العام واخلاص مأسسة كافية، وال سيما يف إطار السياسات 
االقتصادية والتشريعات. ويف املجال نفسه، من الضروري التشاور مع القطاع اخلاص يف 

 .)Regulatory Guillotine( مشروع املقصلة التشريعية

- السياسة الصناعية

-2017 الصناعية12 لألعوام  السياسة  والتموين وثيقة  والتجارة  الصناعة  وزارة  وضعت 
االقتصادية،  التنمية  يف  مساهمته  وزيادة  الصناعي،  القطاع  تنافسية  لتعزيز   ،2021

ما يلي موجز  التقليدية. ويف  التقليدية وغير  إلى األسواق  زيادة صادراته  ومتكينه من 
عن محاور السياسة الصناعية الثمانية، وأبرز اإلجنازات يف كلٍّ منها13: 

املكّون  تعزيز  إلى  ويهدف  واالبتكار:  واإلبداع  األردنية  الصناعية  املنتجات  تطوير   .1
املنتجات  وحتديث  الصناعية،  للمنتجات  املضافة  القيمة  وزيادة  التكنولوجي، 
املشاريع  تنافسية  وتعزيز  ومراقبتها،  اجلودة  تصميم  خدمات  خالل  من  األردنية 
الصغيرة واملتوسطة ومتكينها من النمو، وتوفير برامج التمويل لدعم تطوير املشاريع 

الصناعية، وتعزيز مبدأ العناقيد الصناعية وحتقيق الترابطات الصناعية.

أبرز األنشطة املنَجزة ضمن هذا احملور: 
املشاريع  لتطوير  األردنية  للمؤسسة  الصناعية  للسياسة  املالية  املخصصات  حتويل   -
االقتصادية، للمساهمة يف تنفيذ برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير، 
من  ومتوسطة  صغيرة  صناعية  شركة   29 باستفادة  األولى  املرحلة  من  االنتهاء  ومت 
ر بـ 1.337  الدعم املالي والفني لرفع قدراتها اإلدارية واإلنتاجية بحجم متويل يقدَّ
توقيع  فيها  ومت   ،2019 آب  شهر  خالل  الثانية  املرحلة  إطالق  مت  كما  دينار.  مليون 
ضمن  شركة   27 مع  اتفاقيات  توقيع  جانب  إلى  صناعية.  شركة   21 مع  اتفاقيات 
مشروع تسريع منو املشاريع الصغيرة واملتوسطة وتسريع الصادرات. كما ُأطلق برنامج 

12  وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ مديرية الدراسات االقتصادية.
13  خطة العمل التفصيلية لوثيقة السياسة الصناعية احملدثة )2018�2022(، وزارة الصناعة والتجارة مبوجب 

البريد اإللكتروني املؤرخ 2019/8/8.
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املوازنة  التصدير )2019-2020( بتمويٍل من  دعم شركات قطاع اخلدمات من أجل 
ع زيادة  العامة بقيمة 500 ألف دينار لدعم 20 شركة يف قطاع اخلدمات. ومن املتوقَّ
6.162 ماليني دينار للشركات املستفيدة،  التصديرية نتيجة الدعم مببلغ  املبيعات 

وخلق 176 فرصة عمل14.

األردنية  للمؤسسة  الصناعية  السياسة  مخصصات  من  دينار  ألف   25 مبلغ  حتويل   -
األلبسة  تصميم  مركز  نشاطات  لدعم   ،٢٠١٩ لعام  االقتصادية  املشاريع  لتطوير 

وخدمات التدريب.

منّو  »تسريع  برنامج  إلى  انضّمت  ومتوسطة  صغيرة  شركة   ٣٠ مع  اتفاقيات  توقيع   -
املشاريع االقتصادية« الذي أطلقته املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية 
مطلع عام 2019 بتمويل من احلكومة األردنية، ومبيزانية تصل إلى 360 ألف دينار. 

حيث استفاد من البرنامج يف دورته األولى ١٨٤ شركة. 

الصناعات  لقطاع  واملتوسطة  والصغيرة  امليكروية  الشركات  لدعم  برنامج  إطالق   -
لدعم  برنامج  بتنفيذ  البدء  مت  كما  سنوات.  ثالث  وملدة   2018 عام  يف  الغذائية 
تشجيع  بهدف  التجميل،  ومواد  واألدوية  والغذائية  الكيماوية  الصناعات  قطاعات 

هذه الصناعات على التصدير، وذلك ضمن مشروع التجارة من أجل التشغيل15.

إطالق برنامج إلحالل الصناعات احمللية باملستوَردة من قبل املؤسسة األردنية لتطوير   -
املشاريع االقتصادية16. 

املؤسسة  قَبل  من  واملتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  السياسات  فعالية  مشروع  استكمال   -
وذلك   ،2019 عام  من  الثاني  النصف  يف  االقتصادية،  املشاريع  لتطوير  األردنية 
بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. ونتج عن املشروع تطوير ثالثة أدّلة 
السياسات  وتنسيق  واخلاص  العام  القطاعني  بني  احلوار  تعزيز  دليل  هي:  توجيهية 
البرامج  وتقييم  ملتابعة  فعال  نظام  ودليل  واملتوسطة،  الصغيرة  باملشاريع  اخلاصة 
والسياسات اخلاصة بريادة األعمال واملشاريع الصغيرة واملتوسطة، ودليل إحصائيات 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة ومؤشرات الريادة17.

14  املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، مبوجب البريد 
اإللكتروني املؤرخ 18/12/2019.

15  وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مبوجب كتابها رقم 31654/24/1/1 تاريخ 22/10/2019.

16  وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مبوجب كتابها رقم 31654/24/1/1 تاريخ 22/10/2019.
17  املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية.



12

2. تشجيع االستثمار: ويهدف إلى تعزيز املناخ االستثماري وتطويره يف اململكة، وتطوير 
التشريعات الناظمة لبيئة األعمال واالستثمار لتعزيز ثقة املستثمرين، والعمل على 
ترويج االستثمار مبا يساهم يف استقطاب دول واستثمارات ذات قيمة مضافة عالية 
السفارات  طريق  عن  االستثمارات  جذب  إلى  إضافة  لألردنيني،  عمل  لفرص  وموّلدة 
األردنية واملقيمني يف اخلارج، واستحداث فرص استثمارية وتوزيع هذه الفرص على 

محافظات اململكة.

أبرز األنشطة املنَجزة ضمن هذا احملور: 
االنتهاء من املرحلة األولى من أعمال أمتتة النافذة االستثمارية يف هيئة االستثمار   -
املرحلة  تنفيذ  على  العمل  ويجري   ،)IFC( للتمويل  الدولية  املؤسسة  مع  بالتعاون 
هيئة  مكاتب  مع  االستثمارية  النافذة  ربط  على  العمل  فيها  سيتم  والتي  الثانية 
جديد  إلكتروني  وموقع  خاصة  منصة  إعداد  ذلك  وسيتبع  احملافظات.  يف  االستثمار 
مشروعه  لتسجيل  التقدم  من  األردن  خارج  املستثمر  خالله  من  سيتمكن  للهيئة، 

االستثماري إلكترونيًا.

إطالق استراتيجية ترويج االستثمار وخطة العمل للسنوات 2017-2019 من خالل   -
هيئة االستثمار، وُأقّرت من مجلس الوزراء.

إعداد خريطة استثمارية جلميع محافظات اململكة من خالل هيئة االستثمار.  -

االستراتيجية  اخلطة  مشروع  لوضع  استشارية  شركة  مع  االستثمار  هيئة  تعاُقد   -
لتطوير الصادرات وترويجها للسنوات 2022-2018.

3. املواصفات واملقاييس: ويهدف إلى رفع جودة املنتجات األردنية يف األسواق العاملية.

أبرز األنشطة املنَجزة ضمن هذا احملور: 
منح عالمة اجلودة األردنية لـ 126 منَتجًا لـ 53 شركة لغاية شهر كانون األول 2018.   -

منح شهادات املنَتج احلالل لـ 34 منَتجًا لـ 5 مصانع لغاية شهر كانون األول 2018.  -
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املنَتجات  دخول  تعزز  للبيئة  صديقة  وممارسات  سياسات  تبني  إلى  ويهدف  البيئة:   .4
األردنية لألسواق العاملية.

أبرز األنشطة املنَجزة ضمن هذا احملور: 
والنشاطات  للصناعات  املالي  بالدعم  اخلاص  باجلزء  البيئة  حماية  صندوق  تفعيل   -

الصديقة للبيئة.

من  الهواء،  تلوث  من  للحّد  والكفيلة  الفعالة  واإلجراءات  السياسات  من  جملة  وضع   -
خالل مراقبة مستويات تراكيز ملوثات الهواء الغازية والغبار الدقيق العالق يف املناطق 
ومت  محافظات،   7 يف  الهواء  نوعية  ملراقبة  رصد  محطة   31 إنشاء  ومت  تلوثًا،  األكثر 

احلصول على الـتمويل لـ 12 محطة، من الوكالة الفرنسية للتنمية.
 

التعليم  مخرجات  بني  الفجوة  تضييق  إلى  ويهدف  والتشغيل:  والتدريب  التعليم   .5
والتدريب املهني واحتياجات سوق العمل، والتكامل مع استراتيجية التعليم واستراتيجية 
التشغيل الوطنية، وتقدمي الدعم الالزم يف سبيل رفع كفاءة العاملني يف القطاع الصناعي 

بالتنسيق مع اجلهات املعنية.

أبرز األنشطة املنَجزة ضمن هذا احملور: 
يهدف مشروع التجارة من أجل التشغيل إلى إعداد الكوادر والعمالة املؤهلة للمصانع18.

6. متكني املرأة: ويهدف إلى تعزيز دور املرأة يف املشاركة يف املشاريع الصناعية، ومتكينها من 
إقامة املشاريع الصناعية، وتوفير بيئة داعمة للمرأة العاملة، وزيادة مشاركة املرأة يف 
سوق العمل، وزيادة عدد املشاِركات يف برامج التدريب املهني، وتطوير التدريب لإلناث 
سوق  واحتياجات  تتناسب  املهني  التدريب  مؤسسة  يف  جديدة  وتخصصات  برامج  يف 

العمل. 

أبرز األنشطة املنَجزة ضمن هذا احملور: 
لتمكني  )يونيدو(  الصناعية  للتنمية  املتحدة  األمم  منظمة  من  بدعم  مشروع  تنفيذ   -
ها جهة  املرأة من خالل حتسني فرص ريادة األعمال، ودعم دور جمعيات أعمال املرأة بعدِّ

مزودة لتطوير اخلدمات والتشبيك )مت تنفيذ املشروع خالل املدة 2018-2015(.

18  وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مبوجب كتابها رقم 31654/24/1/1 تاريخ 22/10/2019.
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7. الطاقة والنقل: ويهدف إلى تخفيض الكلف التشغيلية على القطاع الصناعي األردني 
أنظمة  الستخدام  وحتفيزها  للطاقة  احمللية  الصناعة  استخدام  ترشيد  خالل  من 
هذا  يف  الصناعية  للشركات  واملالي  الفني  الدعم  وتقدمي  البديلة،  الطاقة  مصادر 
املجال، وتطوير البنية التحتية واإلجراءات التنظيمية لقطاع النقل بجميع أمناطه 

التي تخدم األنشطة الصناعية.

أبرز األنشطة املنَجزة ضمن هذا احملور: 
الصناعية،  التطبيقات  يف  الصناعي  القطاع  يف  املتجددة  الطاقة  استخدام  لتشجيع   -
قام صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة بتشغيل أنظمة صايف القياس 
للمرحلة األولى لـ 15 مصنعًا، وبترشيد للطاقة الكهربائية بلغ 56.8  ميجا وات ذروة، 
فيها  مبا  الطاقة  كفاءة  ترشيد  برنامج  من  للمستفيدين  الفاتورة  لكلفة  وبتخفيض 
عام  نهاية  حتى  دينار  مليون   15.9 تقديرية   وبقيمة  القياس  صايف  أنظمة  تركيب 

2017. علمًا أن البرنامج لم يشمل منَح دعٍم مالي مباشر للمصانع. 

 

التشريعات  تطوير  إلى  ويهدف  احلكومية:  واإلجراءات  والتشريعات  السياسات   .8
االقتصادية الناظمة لبيئة األعمال واالستثمار واملتصلة بالقطاع الصناعي، وتشكيل 
الصناعة  وزارة  يف  صناعي  مرصد  وإنشاء  الصناعية،  للسياسة  التنفيذية  اللجنة 

والتجارة والتموين. 

أبرز األنشطة املنَجزة ضمن هذا احملور: 
)يونيدو(  الصناعية  للتنمية  املتحدة  األمم  منظمة  مع  اتفاقية  توقيع  من  االنتهاء  مت 
تشكيل  ومت  اإليطالية،  احلكومة  من  مبنحة  الصناعي  املرصد  إنشاء  مشروع  لتنفيذ 
وإعداد  باملرصد  اخلاصة  املهام  إقرار  جانب  إلى  للمشروع،  والفنية  التوجيهية  اللجنتني 
خطة العمل للسنة األولى من املشروع. أما باقي األنشطة ضمن احملور فهي قيد املتابعة19 

وفق خطة عمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

19  وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مبوجب كتابها رقم 31654/24/1/1 تاريخ 2019/10/22.
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إّن منّو الصناعات التحويلية وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية وانخفاض العجز التجاري 
القطاع  أن  إاّل  متواضعة.  النمو  نسب  كانت  وإن  إيجابية،  مؤشرات  تعدُّ   ،2018 عام  يف 
الصناعي ما زال يعاني من التحديات نفسها التي وردت يف تقرير حالة البالد لعام 2018، 
والشحن  والنقل  والرسوم  والضرائب  املواد اخلام  وأهمها كلف اإلنتاج الرتفاعها يف أسعار 
ز الصادرات يف  املثيلة يف األسواق احمللية واخلارجية، وتركُّ والعمالة، واملنافسة من السلع 
سلع وأسواق محدودة، واحلاجة إلى حتسني بيئة األعمال من خالل تبسيط اإلجراءات 

وارتفاع أسعار الطاقة والتي تعّد أحد أبرز كلف اإلنتاج.

يرتبط  الصناعي  القطاع  تنافسية  لتعزيز  شاماًل  إطارًا  الصناعية  السياسة  وتشكل 
تنفيُذها بجهات متعددة، مما يحتاج إلى مستوى عاٍل من التنسيق وااللتزام من األطراف 
برئاسة  الصناعية  للسياسة  التنفيذية  اللجنة  تشكيل  ويعدُّ  مبسؤولياتها.  املختلفة 
مشتركة من الوزارة وغرفة صناعة األردن وعضوية اجلهات املعنية لإلشراف على تنفيذ 
محاور السياسة الصناعية ومشاريعها، خطوة يف االجتاه الصحيح، تعزز مفهوم الشراكة 
يف  الواردة  املشاريع  من  عددًا  أن  يالَحظ  آخر،  جانب  ومن  واخلاص.  العام  القطاعني  بني 
وثيقة السياسة الصناعية ذات االرتباط بتطوير الصناعة وزيادة تنافسيتها، حتتاج إلى 
متابعة، سواء من خالل توفير التمويل الالزم أو من خالل وضع خطط تنفيذية ومؤشرات 
أداء لتقييم مدى اإلجناز فيها ومساهمتها يف حتقيق أهداف السياسة الصناعية وكما هو 

مبني يف اجلدول رقم )1(.
 اجلدول رقم )1(: 

مشاريع حتتاج إلى متابعة ضمن وثيقة السياسة الصناعية )2021-2017(
مجاالت املتابعة املقترحةاملشروع

األردنية،  الصناعية  املنتجات  تطوير   -
واإلبداع واالبتكار.

وعدد  الصناعية  الشركات  عدد  زيادة   -
لزيادة  املستهَدفة  الصناعية  القطاعات 

تنافسيتها ورفع قدرتها اإلدارية.

انتهاج  على  األردنية  الصناعات  قدرة  زيادة   -
ريادية  منتجات  وتطوير  واالبتكار  اإلبداع 

تنافسية. 

وثيقة  يف  املدرجة  املشاريع  من  عدد  إطالق  مت   -
احلوافز  الى  باإلضافة  الصناعية،  السياسة 
التنشيط  إجراءات  حزمة  ضمن  التصديرية 
نهاية  يف  احلكومة  أطلقتها  التي  االقتصادي 
أن  ع  املتوقَّ 2019، والتي من  شهر تشرين األول 
تساهم يف زيادة تنافسية الصناعة يف األسواق 
الفائدة  تعظيم  ولغرض  واخلارجية.  احمللية 
على  امللحوظ  األثر  وإحداث  البرامج  هذه  من 
االعتبار  بعني  األخذ  -مع  الصناعي  القطاع 
محدودية املوارد املالية- هناك حاجة لتحديد 
األولويات القطاعية، ووضع استراتيجيات لكل 
لزيادة  والتطوير  الدعم  برامج  تشمل  قطاع 
الصناعية  الترابطات  وإيجاد  التنافسية، 
الكوادر والعمالة  والعناقيد الصناعية، وإعداد 
احملددة  القطاعات  من  كّل  يف  للمصانع  املؤهلة 

وضمن فترات زمنية محددة لكل قطاع.
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مجاالت املتابعة املقترحةاملشروع
متويل  على  الصناعي  القطاع  مساعدة   -
الصناعية  املشاريع  تطوير  عملية 

وحتديثها.

لتقدمي  متخصصة  فنية  مراكز  إنشاء   -
اخلدمات الفنية املتخصصة.

بحاجة إلى متابعة للبدء بالتنفيذ.  -

توفير التدريب ألصحاب املشاريع يف مجاالت   -
إنشاء األعمال وتطويرها والتسويق.

التحتية  البنية  وتوفير  الريادة  روح  نشر   -
وأصحاب  األعمال  رواد  لتحفيز  الالزمة، 
مؤسسات  تأسيس  على  اإلبداعية  املشاريع 

إنتاجية جديدة. 

التمويل  توفير  خالل  من  متابعة  إلى  بحاجة   -
املشاريع  لتطوير  األردنية  للمؤسسة  الالزم 
الالزمة  التدريب  برامج  لتوفير  االقتصادية، 

وبالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة.

للمصانع  بة  واملدرَّ الكفؤة  العمالة  توفير   -
يف  التطورات  وبحسب  احتياجاتها  بحسب 

القطاع الصناعي.

سيتم اطالق املرحلة الثانية من برنامج »خدمة   -
وطن« بطاقة استيعابية 6 آالف، وسيتم توقيع 
شراكات  وعقد  اجلهات،  من  عدد  مع  اتفاقيات 
والتجارة  الصناعة  وغرف  اخلاص  القطاع  مع 

وعدد من اجلامعات لتأمني الوظائف لهم1.

التنشيط  إجراءات  حزمة  اشتملت  كما   
نهاية  يف  احلكومة  أطلقتها  التي  االقتصادي 
بتشجيع  قرار  على   2019 األول  تشرين  شهر 
أصحاب العمل لتشغيل األردنيني من خالل دفع 
240 دينارًا سنويًا لكل مشّغل يقوم باستبدال 
توفير  إلى  باإلضافة  وافد،  بعامل  أردني  عامل 
إقبال  التأمني الصحي لألردنّي وعائلته لزيادة 
اخلاص  القطاع  يف  العمل  على  األردني  الشباب 

وجعله أكثر جاذبية2. 

ضوء  يف  كافية  ُتَعّد  ال  اإلجراءات  هذه  أن  إاّل   
احمللية  العمالة  إلى  الصناعي  القطاع  حاجة 
مع  بالشراكة  املهني  للتدريب  وبرامج  املاهرة 

القطاع اخلاص. 
مصادر  واستعمال  الطاقة  استهالك  ترشيد   -

بديلة للطاقة.
للمرحلة  القياس  صايف  أنظمة  تشغيل  مت   -
األولى لـ 15 مصنعًا من خالل صندوق تشجيع 
الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة. وألن املصانع 
العدد  مع  مقارنة  العدد  محدودة  املستفيدة 
الكلي للمصانع، هناك حاجة لتحديد أولويات 
الصناعات  على  التركيز  يتم  بحيث  قطاعية، 
خطط  ووضع  للطاقة،  األكبر  االستهالك  ذات 
الالزم  واملالي  الفني  الدعم  وحتديد  زمنية، 

لزيادة عدد املصانع املستفيدة.
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مجاالت املتابعة املقترحةاملشروع
- إحالل الصناعات احمللية محّل املستوردة.

- تفعيل برنامج الترابطات الصناعية. 

- تعزيز مبدأ العناقيد الصناعية.

احمللية  الصناعات  إلحالل  برنامج  إطالق  مت   -
لتطوير  األردنية  املؤسسة  ِقبل  من  باملستوردة 
إجراء  إلى  ذلك  ويحتاج  االقتصادية.  املشاريع 
التي  القطاعات  حتدد  شاملة  مسحية  دراسة 
احمللي  للمنَتج  إحالل  فيها  يكون  أن  املمكن  من 
او  محّل املستوَرد، سواء كان ذلك منَتجًا نهائيًا 
والعناقيد  الصناعية  إنتاج )الترابطات  مدخل 
جودة  لتطوير  االهتمام  إيالء  مع  الصناعية(، 

املنتج احمللي لزيادة تنافسيته مع املستورد. 

- السياسة التجارية الخارجية

وزارة  من  املَعّدة   2022-2018 لألعوام  اخلارجية20  التجارية  السياسة  وثيقة  ارتكزت 
التنموي  والبرنامج   ،»2025 األردن  »رؤية  وثيقة  على  والتموين،  والتجارة  الصناعة 
كما   .)2022-2018( االقتصادي  النمو  حتفيز  وخطة   ،)2019-2016( التنفيذي 
التجارية  السياسة  إعداد  يف  للتصدير  الوطنية  االستراتيجية  مخرجات  من  اسُتفيد 

.22)ITC( اخلارجية التي أُطلقت يف عام 2014 21 بالتعاون مع مركز التجارة الدولي

وبحسب الوثيقة، يتم العمل بهذه السياسة بالتنسيق والتكامل مع كّل من استراتيجية 
النقل، واستراتيجية االستثمار، واخلطة االستراتيجية للجمارك )2017-2019(. ويف 

ما يلي موَجز للمحاور الثالثة التي شملتها الوثيقة، وأبرز اإلجنازات يف كلٍّ منها23:

زيادة  من  الشركات  متكني  إلى  ويهدف  الصادرات:  وزيادة  اخلارجية  التجارة  تنمية   .١
جديدة،  أسواق  وفتح  عة،  املوقَّ احلرة  التجارة  اتفاقيات  تفعيل  خالل  من  صادراتها 
الواعدة، وتيسير  إلى األسواق  السلع واخلدمات  الشركات على تصدير  وتعزيز قدرة 

التجارة. 

أبرز األنشطة املنجزة ضمن هذا احملور:

20  وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ مديرية السياسات االقتصادية.
21  وثيقة االستراتيجية الوطنية للتصدير.

22  مت إعداد االستراتيجية الوطنية للتصدير يف عام 2014، وقامت الوزارة باالستفادة من التوصيات وتضمني 
مشاريع يف البرنامج التنفيذي التنموي اخلاص باخلطة العشرية وكذلك يف كّل من السياسة التجارية 

والسياسة الصناعية، وبناًء على ذلك ال يوجد توجه إلقرار هذه االستراتيجية من مجلس الوزراء.  وزارة 
الصناعة والتجارة والتموين/ مديرية السياسات االقتصادية، مبوجب البريد اإللكتروني املؤرخ 2019/7/7.

23  خطة العمل التفصيلية لوثيقة السياسة التجارية اخلارجية )2020-2019(، وزارة الصناعة والتجارة 
مبوجب البريد اإللكتروني املؤرخ 2019/8/8.
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تعزيز نفاذ الصادرات األردنية إلى األسواق املختلفة:  -

1. سوق االحتاد األوروبي: مت إصدار تعليمات الرقابة والسيطرة لتنفيذ قرار تبسيط 
إلى  إضافة   2019 لسنة   )1( رقم  األوروبي  االحتاد  إلى  للتصدير  املنشأ  قواعد 
منوذج طلب احلصول على رقم تفويض للتصدير إلى االحتاد األوروبي، ونشرها يف 
اجلريدة الرسمية رقم )5573( بتاريخ 16 أيار 2019. كما مت إعداد خطة عمل 
إلى  األردن،  صناعة  وغرفة  االستثمار  هيئة  مع  بالتنسيق  ل  املعدَّ للقرار  للترويج 
بتاريخ  األردني  الصناعي  القطاع  لفائدة  املعّدل  للقرار  ترويجي  لقاء  عقد  جانب 

10 متوز 2019.

األملانية  الوكالة  خالل  من  ذ  املنفَّ التشغيل،  أجل  من  التجارة  برنامج  مع  وبالتنسيق 
»أنوجا«  معرض  يف  الغذائية  املواد  قطاَع  ميثل  أردني  وفد  شارك  الدولي،  للتعاون 
وأقيم  أملانيا،  يف   2019/10/9-5 املّدة  خالل  أملانيا  يف  أقيم  الذي  العاملي  الغذائي 
على هامش املعرض لقاءات ثنائية ألصحاب األعمال من البلدين بهدف وضع آليات 
اخلارجية.  األسواق  مبتطلبات  واإليفاء  التجارية  املعارض  يف  الفعالة  للمشاركة 
ملشترين  اململكة  إلى  متخصصة  جتارية  بعثات  تنظيم  على  كذلك  جاٍر  والعمل 
أملانيا وهولندا بالتنسيق مع سفارتي هاتني الدولتني يف عّمان، ومن  محتَملني من 

ر عقد أول بعثة جتارية ملشترين محتَملني من هولندا قبل نهاية عام 2019. املقرَّ

2. السوق األميركي: مت إعداد خطة عمل خاصة باستراتيجية ائتالف التجارة لعامّي 
خطة  وتشمل  األردن.  يف  األميركية  التجارة  غرفة  مع  بالتنسيق  و2019   2018

إلى  وخدمات  سلع  من  األردنية  الصادرات  تدفق  ترويج  إلى  تهدف  أنشطًة  العمل 
السوق األميركي، والترويج للفرص االستثمارية يف البلدين، ودعم إجراءات تيسير 
التجارة وتطوير البيئة التشريعية الناظمة للعملية التجارية. كما ُعقد اجتماع 
2019، والعمل جاٍر للمتابعة مع  14 متوز  لّلجنة األردنية األميركية املشتركة يف 
الشمسية  األلواح  من  األردنية  الصادرات  إعفاء  بشأن  املعنية  األميركية  اجلهات 

واألملنيوم واحلديد، من رسوم احلماية املفروضة من احلكومة األميركية.

3. السوق الفلسطيني: مت عقد الدورة اخلامسة ملعرض الصناعات واملنتجات األردنية 
يف مدينة جنني يف املّدة 29-31 متوز 2019، ومت خالل الزيارة التوقيع على عدد من 
مذكرات التفاهم الثنائية وخطة عمل تهدف إلى تعزيز حجم التبادل التجاري بني 
البلدين وتتناول التشبيك بني املنتجني احملليني وتوسيع حصة املنتجات األردنية 
يف السوق الفلسطيني يف إطار بروتوكول باريس، وتفعيل مذكرة االعتراف املتبادل 
األردنية  واملقاييس  املواصفات  مؤسسة  بني  اجلودة  وعالمات  املطابقة  بشهادات 



تقرير حالة البالد لعام 2019: الصناعة والتجارة واملنشآت الصغرية واملتوسطة

19

البلدين من  املتبادلة بني  البضائع  انسياب  الفلسطينية، وتعزيز حركة  ونظيرتها 
خالل إنشاء املنطقة اللوجستية احلرة األردنية-الفلسطينية.

٤. السوق العراقي: متابعة إنشاء املنطقة الصناعية املشتركة، إذ ُعقد اجتماع للهيئة 
العامة، ومت إعداد مشروع الشروط املرجعية اخلاصة بالعطاء، والعمل جاٍر للتنسيق 
مع مؤسسة التمويل الدولية لبيان إمكانية تقدمي املساعدة يف إعداد وثائق طرح 

العطاء. كما مت إعداد دراسة اجلدوى األولية للمشروع واملوافقة األولية عليها24.

 ،)2019 نيسان   7-6( الوزارية  املتابعة  جلنة  اجتماعات  ُعقدت  املصري:  السوق   .٥
واجتماعات اللجنة العليا املشتركة )1-3 متوز 2019(، لبحث القضايا التي تعيق 

التبادل التجاري بني البلدين. 

يف مجال الدعم الفني للمؤسسات الراغبة يف التصدير، مت تسجيل شركة »بيت تنمية   -
املشاريع والصادرات األردنية« يف دائرة مراقبة الشركات يف شهر كانون الثاني 2019، 

ومت عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة يف شهر نيسان 2019.

تزويد القطاع اخلاص باملعلومات والبيانات الالزمة حول إجراءات االستيراد والتصدير   -
من خالل إنشاء منصة إلكترونية للمعلومات اخلاصة بالتجارة والتي ستتضمن جميع 
البيانات التي يحتاجها القطاع اخلاص حول األسواق واملنتجات املنافسة والعطاءات 

ع إطالق املنصة يف عام 2020 25. يف األسواق املستهَدفة. ومن املتوقَّ

مت اإليفاء باملتطلبات اخلاصة مبشروع النافذة الوطنية للتجارة يف مجال الرخص وإعادة 
هندسة إجراءات االستيراد والتصدير.

تعزيز  إلى  ويهدف  اخلارجية:  لألسواق  النفاذ  يف  اخلدمات  قطاع  تنافسية  زيادة   .2
تنافسية القطاعات اخلدمية ورفع مستوى اجلودة يف منتجات اخلدمات يف األسواق 

اخلارجية.

أبرز األنشطة املنَجزة ضمن هذا احملور:
يف  العربية  الدول  بني  اخلدمات  يف  التجارة  اتفاقية  على  األردنية  احلكومة  صادقت   -

إطار جامعة الدول العربية يف عام 2018. 

24   وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مبوجب البريد اإللكتروني املؤرخ 2019/12/18.
25  وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مبوجب كتابها رقم 31654/24/1/1 تاريخ  2019/10/22.
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مت تعديل نظام استثمارات غير األردنيني رقم )80( لسنة 2019، لغرض فتح عدد من   -
القطاعات التجارية واخلدمية أمام التملك األجنبي، ومبا يسمح بجذب االستثمارات 

األجنبية إلى اململكة26.

واملالي  الفني  الدعم  لتقدمي   2019 آب  شهر  يف  للتصدير  ه  موجَّ برنامج  إطالق  مت   -
للشركات اخلدمية27.

3. تعزيز الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص والقطاع األكادميي: ويهدف إلى تعزيز 
والقدرات  الكفاءات  من  االستفادة  وتعزيز  التجارية،  السياسات  لرسم  املؤسسي  اإلطار 

الفنية.

أبرز األنشطة املنَجزة ضمن هذا احملور:
مبدأ  تفعيل  مت  والتموين،  والتجارة  الصناعة  لوزارة  االستشاري  املجلس  إلى  باإلضافة 
من  االقتصادية  املنشآت  ومتكني  األعمال،  بيئة  حتسني  لغرض  الفعال  واحلوار  املشاركة 
االستفادة من الفرص املتاحة ومعاجلة التحديات التي ُتضعف قدرتها التنافسية. إذ مت 
عقد سلسلة من االجتماعات التشاورية مع ممثلي جميع القطاعات التجارية واخلدمية، 
للوقوف على أبرز املعوقات والتحديات التي تواجههم، والتباحث حول آليات معاجلتها. 
واحللول  القطاعات  هذه  تواجه  التي  بالتحديات  مصفوفة  إعداد  على  جاٍر  والعمل 

املقترحة ملعاجلتها.

التجاري،  القطاع  يواجهها  التي  القائمة  التحديات   2018 لعام  البالد  حالة  تقرير  أورد 
مثل اإلجراءات البيروقراطية، وارتفاع الرسوم والضرائب، وضعف البنية التحتية لقطاع 
النقل، وصعوبة احلصول على التمويل، ونقص السيولة، ومشاكل القطاع العقاري. وهذه 
التحديات ما زالت قائمة. وال بّد من التنويه إلى أن وثيقة السياسة التجارية اخلارجية 
تركز على تنمية الصادرات من السلع واخلدمات التي تعمل بصورة متكاملة مع السياسة 
التصدير،  وبخصوص  الصناعي.  القطاع  صادرات  زيادة  أهدافها  أحد  والتي  الصناعية، 
هة  فإن التوجه إلى األسواق غير التقليدية يتطلب استراتيجيات تصدير قطاعية موجَّ

https://www.jic.gov.jo/ar/investment-regula� ،26  األنظمة اخلاصة باالستثمار، هيئة االستثمار
./tions-2

27  وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مبوجب كتابها رقم 31654/24/1/1 تاريخ 2019/10.

https://www.jic.gov.jo/ar/investment-regulations-2/
https://www.jic.gov.jo/ar/investment-regulations-2/
https://www.jic.gov.jo/ar/investment-regulations-2/
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ذ بالتشارك مع مؤسسات القطاع اخلاص. ألسواق محددة، توَضع وُتنفَّ

ضمن  يقع  ال  فهو  التجاري،  القطاع  ضمن  والتجزئة  اجلملة  جتارة  نشاط  وبخصوص 
االستراتيجيات القطاعية املذكورة، مما يستدعي املتابعة يف التوصيات اخلاصة بنشاط 
2018، مثل تلك املتصلة  جتارة التجزئة واجلملة التي وردت يف تقرير حالة البالد لعام 
بضرورة تنظيم التجارة اإللكترونية، وتخفيض معدالت ضريبة املبيعات، وتوحيد رسم 
املراجعة  ُتظهر  لم  والتي  املستوردة  والبضائع  السلع  على   %5 بنسبة  وبدالت  خدمات 

اتخاَذ إجراءات بشأنها. 

- االسرتاتيجية الوطنية لريادة األعامل وتنمية املشاريع متناهية 

الصغر والصغرية واملتوسطة )قيد اإلعداد(

يجري العمل منذ سنوات على وضع استراتيجية وطنية لريادة األعمال وتنمية املشاريع 
املشاريع  لتطوير  األردنية  املؤسسة  خالل  من  واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية 
واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  ملا تشكله  أهمية كبيرة  ولهذه االستراتيجية  االقتصادية. 
من مساهمة يف االقتصاد الوطني، إذ إن حوالي 96% من املنشآت االقتصادية يف األردن 
صغيرة ومتوسطة. ووفقًا الستراتيجية املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية 
لألعوام 2018�2020 28، تستهدف املؤسسة يف أنشطتها املشاريع الصغيرة واملتوسطة يف 
مراحل تكوينها ومنوها املختلفة، بدءًا مبرحلة ريادة األعمال، ثم املشاريع الناشئة، ثم 
تعاني من محدودية  املؤسسة  أن  إاّل  والتدويل.  النضج  إلى مرحلة  النمو، وصواًل  مرحلة 
من  لة  املموَّ الفني  الدعم  برامج  انتهاء  بعد  لها  املمنوح  التمويل  النخفاض  اإلمكانات، 
املشاريع  تنمية  مجال  يف  تقدمها  التي  اخلدمات  محدودية  وبالتالي  األوروبي،  االحتاد 
وتشتت  املرجعيات،  تعدد  القطاع:  هذا  يف  األخرى  التحديات  ومن  واملتوسطة.  الصغيرة 
اجلهود واملوارد املالية بني مؤسسات وبرامج متعددة. وال بّد من اإلشارة إلى ضرورة العمل 
واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  للمشاريع  الوطنية  االستراتيجية  حتديث  على 
والتي ُبِدئ العمل على وضعها يف عام 2014 من خالل املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع 

االقتصادية ولم ُتقّر حتى تاريخه. 

http://www.jedco.gov.jo/Pages/viewpage. 28  املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية
.aspx?pageID=185
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ثانياً: مراجعة توصيات تقرير حالة البالد لعام 2018

كونها  الوطنية  النهضة  مشروع  وثيقة  على  التركيز  سيتم  املراجعة،  هذه  ألغراض 
األحدث وألنها أفردت محورًا كاماًل لدولة اإلنتاج شمل عددًا من املشاريع املرتبطة مبحور 
قطاعي الصناعة والتجارة واملنشآت الصغيرة واملتوسطة وكما هو مبني يف اجلدول رقم 
واملنشآت  والتجارة  الصناعة  قطاعات  يف  االسترتيجيات  أبرز  على  االطالع  وبعد   .)2(
الصغيرة واملتوسطة، وعلى ضوء ما ُأجنز من اجلهات املعنية يف القطاعني العام واخلاص 
بالصناعة  اخلاصة  التوصيات  مجمل  أن  يتبنّي  القطاعات،  هذه  يف  احلاصلة  والتطورات 
)والبالغ   2018 لعام  البالد  حالة  تقرير  ضمن  واملتوسطة  الصغيرة  واملنشآت  والتجارة 
توصيات  مع  تتقاطع  إنها  إذ  جزئيًا،  أو  كاماًل  تركيزًا  إما  عليها  ز  ُركِّ توصية(،   38 عددها 
مشابهة يف مشروع النهضة الوطني وتتركز معظمها يف جانب تعزيز الصادرات الوطنية، 
وفتح أسواق جديدة، وتعزيز دور حاضنات األعمال، وتعزيز مستوى دعم صندوق دعم 
التدريب والتشغيل والتعليم املهني والتقني، وتوحيد جهود املؤسسات التمويلية، وإيجاد 
منصة للتنسيق بني عمل الصناديق املختلفة، وتوفير بدائل رخيصة للطاقة. أما باقي 
التوصيات، فهي بحاجة إلى متابعة تنفيذها مع اجلهات املعنية يف إطار االستراتيجيات 
القطاعية. ويبني اجلدول رقم )2( حتلياًل تفصيليًا للتوصيات مبا يف ذلك املجاالت التي 

ذ وتلك التي حتتاج إلى متابعة. لم تنفَّ
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اجلدول رقم )2(: 
املستجدات يف االستراتيجيات الوطنية على ضوء توصيات

 تقرير حالة البالد لعام 2018
التوصية بحسب تقرير 
حالة البالد لعام 2018

اإلجراءات ذات العالقة/ مشروع 
اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةالنهضة الوطني

قطاع الصناعة

١. توحيد اجلهود للعمل 
على تعزيز الصادرات 

الوطنية وتوسيع 
القاعدة التصديرية 

سواء سلعيًا أو جغرافيًا، 
من خالل دعم إنشاء 

بيوت للصادرات األردنية 
وخاصة لألسواق 

األوروبية واإلفريقية، 
وتقدمي خدمات فنية 

متخصصة للمصّدرين، 
ودعم ترويج الصادرات 

من خالل هيئة 
االستثمار مع األولوية 

للسوق األوروبية، إضافة 
إلى العمل على مراجعة 

بروتوكول باريس، 
وتوجيه حوافز محددة 
للقطاع املصريف لتعزيز 

عمل برنامج ائتمان 
الصادرات وتعظيم فائدة 

الصناعيني املصّدرين 
منه.

حتفيز الصادرات الوطنية: 

تقدمي املساعدة الفنية   -
واحلوافز املالية للشركات التي 

تصّدر باستخدام العمالة 
األردنية.

إنشاء شركة خاصة ُتعنى   -
بترويج الصادرات وفتح 

أسواق جديدة أمام الصادرات 
األردنية.

إعادة تأهيل املعابر احلدودية   -
مع كّل من سوريا والعراق 

وفلسطني.

إقامة منطقة حرة أردنية-  -
عراقية مشتركة قريبة من 

احلدود األردنية العراقية.

توسيع نطاق التغطية   -
التأمينية للمصّدرين األردنيني 

ضمن برنامج ضمان ائتمان 
الصادرات، ليصل إلى 100 

مليون دينار سنويًا مع نهاية 
عام 2020.

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين يف عام   -
2018 برنامج دعم الشركات الصناعية ألجل 
التصدير لرفع جاهزية الشركة املستفيدة من 

البرنامج من الناحيتني اإلدارية واإلنتاجية، إذ 
مت توقيع  اتفاقيات مع 29 شركة صناعية و20 

شركة خدمية ضمن املرحلة األولى، ومع 21 شركة 
صناعية ضمن املرحلة الثانية. إلى جانب توقيع 
اتفاقيات مع 27 شركة ضمن مشروع تسريع منو 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة وتسريع الصادرات3. 

مت البدء بإجراءات إنشاء شركة بيت تنمية   -
الصادرات يف 30 كانون الثاني 2019 )مبساهمة 

خاصة نسبتها 49%(، لتقوم مبهام تنمية 
الصادرات وترويجها. ومت عقد االجتماع األول 

للهيئة العامة واالتفاق على تشكيل أعضاء مجلس 
اإلدارة. ويجري العمل على إعداد خطة عمل 

للشركة للسنوات األربع القادمة. والهدف من إنشاء 
الشركة هو توحيد جميع اجلهود املبذولة يف دعم 

الشركات املصّدرة ضمن مظلة واحدة. 

قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع غرفة   -
صناعة األردن ونقابة املقاولني األردنيني ونقابة 

املهندسني ومنتدى األعمال الهندسي، بتاريخ 18 
نيسان 2019، بتوقيع بروتوكول للتعاون لزيادة 
الصادرات يف قطاع املقاوالت، الرتباطه بأكثر من 
150 قطاعًا فرعيًا. واختير العراق بدايًة ملرحلة 

ع بروتوكول يتم مبوجبه افتتاح  التعاون، إذ ُوقِّ
مكتب جتاري يف العراق يعمل بالتعاون مع املستشار 

االقتصادي يف السفارة األردنية ببغداد لتسهيل 
احلصول على املعلومات والتشبيك بني القطاَعني 

اخلاصني يف البلدين4.

مت تعديل القرار اخلاص بتبسيط قواعد املنشأ   -
مع االحتاد األوروبي يف عام 2018 بهدف جتاوز 

التحديات التي واجهت الشركات الصناعية يف 
االستفادة من القرار، وشملت: تعديل املّدة الزمنية 
لتنتهي يف عام 2030 بداًل من عام 2026، وتعديل 

آلية تطبيق الشرط اخلاص بالعمالة السورية 
احملددة بنسبة 15% لتصبح طيلة مّدة القرار، 

وتخفيض العدد اإلجمالي املطلوب لتوظيف 
العمالة السورية ليصبح 20 ألفًا بداًل من 60 ألفًا 
يف جميع األنشطة االقتصادية، وتوسعة النطاق 

اجلغرايف ليشمل جميع أراضي اململكة. وقد 
استفادت 6 شركات بالتصدير إلى دول االحتاد 

االوروبي يف إطار قرار تبسيط قواعد املنشأ، 
وبقيمة تصديرية بلغت 19.26 مليون دينار حتى 

نهاية عام 2018.

باشرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين   -
بإجراءات إقامة منطقة صناعية أردنية-عراقية 

مشتركة قريبة من احلدود األردنية- العراقية، 
إذ مت املوافقة على موقع الشركة، ومت تخصيص 
2000 دومن قابلة للتوسعة إلى 10 آالف دومن. 

وسيتم تفويض الشركة األردنية العراقية بطرح 
العطاء الالزم5.
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التوصية بحسب تقرير 
حالة البالد لعام 2018

اإلجراءات ذات العالقة/ مشروع 
اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةالنهضة الوطني

2. اإلسراع يف العمل على 
معاجلة التحديات التي 

تواجه قطاع النقل 
والبنية التحتية، من 

خالل اإلسراع يف إنشاء 
موانئ برية يف كّل من 

معان واملاضونة وربطها 
مبشروع سكة احلديد 

الوطنية، وتوسيع ميناء 
العقبة، مما سيعمل على 
تعزيز البنية التحتية يف 

األردن، ويحّسن شبكة 
نقل البضائع واملنتجات، 

ويعود بالتالي بالنفع 
على زيادة الصادرات 

الوطنية يف ظّل البحث 
عن أسواق بديلة. 

تأمني جميع املناطق الصناعية   -
بوسائل النقل العام وربطها بها.

محور النقل والطاقة من ضمن محاور وثيقة   -
السياسة الصناعية.

3. تأطير احلوار الفاعل 
بني القطاعني العام 
واخلاص مبا يضمن 

حتقيق النجاح للخطط 
واالستراتيجيات 

الوطنية، ويؤسس 
إلقامة بيئة أعمال 

فاعلة ومحّفزة وممّكنة 
إلقامة املشاريع وتنفيذ 

األنشطة بكل يسر 
وسهولة. وتنفيذ 

اإلجراءات اإلصالحية 
ضمن خطة حتفيز النمو 

االقتصادي )2018-
2022(، وتطبيقها 

وفقًا ألولويات القطاع 
الصناعي وبالشراكة مع 
القطاع اخلاص، وضمان 

متابعة تنفيذ اإلجراءات 
التي حملتها وتقييمها 
ألهميتها وانعكاساتها 

الفعلية على بيئة 
األعمال. 

نّصت وثيقة السياسة الصناعية على تشكيل   -
اللجنة التنفيذية للسياسة الصناعية برئاسة 

مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة وغرفة 
صناعة األردن، لإلشراف على التنفيذ.
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التوصية بحسب تقرير 
حالة البالد لعام 2018

اإلجراءات ذات العالقة/ مشروع 
اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةالنهضة الوطني

4. مراجعة شاملة 
للتشريعات االقتصادية 
الناظمة لبيئة األعمال 

وفقًا ملفهوم املقصلة 
التشريعية، مبا يضمن 

استقرار التشريعات 
وعدم تعارضها، وبالتالي 

تعزيز املنظومة 
التشريعية يف األردن.

النمو من خالل ريادة األعمال 
والتجارة:

من خالل دعم ريادة األعمال 
وإصدار األنظمة املتصلة 

بعدد من القوانني )اإلعسار، 
والتفتيش املوحد، والشركات/ 

رأس املال املغامر، وضمان 
احلقوق يف األموال املنقولة(، 
وحتفيز الصادرات الوطنية، 

واإلصالح التشريعي، وتخفيض 
كلف الطاقة على القطاعات 

االقتصادية.

اإلصالح التشريعي:

تطبيق املقصلة التشريعية،   -
لتبسيط التشريعات واألنظمة 

والتعليمات غير الفعالة 
واملتضاربة يف عدد من القطاعات 

وإزالتها. وهذه القطاعات 
تشمل: تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، والسياحة، 
والصناعات الكيماوية، 

والصناعات الدوائية، والرعاية 
الصحية.

تعديل وتطوير قانون املنافسة   -
لتعزيز املنافسة الفعالة 

يف األسواق والقطاعات 
االقتصادية، واحلّد من 

االحتكار واملمارسات امُلِخّلة 
باملنافسة.

وضع األنظمة والتعليمات   -
الالزمة لتطبيق قانون حماية 

املستهلك.

صدر قانون اإلعسار رقم )21( لسنة 2018.   -

مت إصدار األنظمة التالية مبوجب قانون الرقابة   -
والتفتيش على املنشآت االقتصادية والذي يهدف 

إلى حتسني بيئة األعمال من خالل توحيد أعمال 
التفتيش على املنشآت االقتصادية، وضمان فعالية 

عمليات التفتيش وكفاءتها وشفافيتها، ورفع 
مستوى الثقة بني صاحب املنشأة االقتصادية 

واجلهات الرسمية:

1. نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على األنشطة   -
االقتصادية رقم 110 لسنة 2018.

2. نظام االعتراض على قرارات وإجراءات   -
التفتيش رقم 111 لسنة 2018.

3. نظام التفويض وتشكيل جلان التفتيش   -
املشتركة رقم 112 لسنة 2018.

4. نظام شروط ومؤهالت وواجبات املفتش وتنظيم   -
عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018.  

مت إصدار نظام سجل احلقوق على األموال املنقولة   -
رقم 125 لسنة 2018 مبوجب قانون ضمان 

احلقوق يف األموال املنقولة والذي يهدف إلى 
تسهيل حصول املؤسسات الصغيرة واألفراد على 

التمويل بشروط ميسرة وبضمان األموال املنقولة 
غير اخلاضعة للتسجيل من دون حيازتها. 

مت إصدار نظام االعسار رقم 8 لسنة 2019   -
مبوجب  قانون اإلعسار والذي يهدف إلى املساهمة 

يف حماية حقوق جميع األطراف، وتعزيز ثقة 
الشركات باالستثمار، وحماية الشركات من 

اإلفالس، ورفع مستوى احلوكمة والشفافية. 

مت اصدار نظام شركات رأس املال املغامر رقم 143   -
لسنة 2018 مبوجب قانون الشركات. حيث 

يهذف هذا النظام الى تعزيز أحد أشكال التمويل 
للمشاريع الريادية يف مراحلها األولى.

5. تنفيذ اإلجراءات 
اإلصالحية ضمن 

خطة حتفيز النمو 
االقتصادي )2018-

2022(، وتطبيقها 
وفقًا ألولويات القطاع 

الصناعي وبالشراكة مع 
القطاع اخلاص، وضمان 

متابعة تنفيذ اإلجراءات 
ألهميتها وانعكاساتها 

الفعلية على بيئة 
األعمال وتقييمها.

يتم متابعة تنفيذ السياسة الصناعية والسياسة   -
التجارية اخلارجية من خالل وزارة الصناعة 

والتجارة.
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التوصية بحسب تقرير 
حالة البالد لعام 2018

اإلجراءات ذات العالقة/ مشروع 
اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةالنهضة الوطني

6. إعادة العمل على 
إنشاء وتأسيس وحدات 

املتابعة والتقييم يف 
رئاسة الوزراء والوزارات 

املختلفة، وتشكيلها 
بطريقة تكاملية بهدف 

تقييم األداء ومتابعة 
تنفيذ االستراتيجيات 

املختلفة.

مت وضع مؤشرات قياس جلميع   -
األولويات وللمشاريع التي 

ذ يف إطارها ضمن مشروع  ستنفَّ
النهضة الوطني، وميكن متابعة 

مستوى اإلجناز على املوقع 
اإللكتروني

.www.your.gov.jo

بحاجة إلى متابعة.  -

7. توفير حوافز مميزة 
للبنوك لتسهيل حصول 

املصانع على التمويل 
نظرًا لوجود مبادرات 
مميزة للبنك املركزي 

األردني يف هذا املجال، 
لكن البنوك التجارية 

ما زالت متحفظة قلياًل 
يف توجيه التمويل نحو 

هذه املشاريع.

بحاجة إلى متابعة.  -

8. تنفيذ السياسة 
الصناعية من خالل 

البدء باملرصد الصناعي 
وتعزيز الترابطات 
الصناعية، لضمان 

توجيه الصادرات 
واحلوافز، وتوجيه 

االستثمارات من خالل 
رصد البيانات وتوفيرها 

وتنفيذها بشراكة كاملة 
مع غرفة صناعة األردن. 

إضافة إلى ضرورة 
تخصيص املبالغ الالزمة 

لتنفيذ هذه السياسة 
ضمن املوازنة العامة 

للدولة.

بحاجة إلى متابعة.  -

9. ضرورة ربط مشاريع 
اخلريطة االستثمارية 

مع أفكار ملشاريع ترتبط 
بها وفقًا ملعطيات 

السياسة الصناعية 
ومخرجاتها، بقصد 

تعزيز مستوى الترابطات 
الصناعية وصواًل ملشاريع 
ذات قيمة مضافة عالية 

ومزايا نسبية وتنافسية، 
ومبا يحقق تعزيزًا لدور 

املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة. 

توفير 6000 فرصة عمل من   -
خالل حتفيز صناعات املالبس 
واحمليكات يف املناطق الصناعية 
املؤهلة، وفتح 15 فرعًا إنتاجيًا 

إضافيًا يف احملافظات.

يتم متابعة تنفيذ وثيقة السياسة الصناعية من   -
خالل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

10. زيادة حجم االستثمار 
الرأسمالي يف املوازنة 

العامة، وإعطاء املشاريع 
اإلنتاجية أهمية كبرى.

بحاجة إلى متابعة.  -
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التوصية بحسب تقرير 
حالة البالد لعام 2018

اإلجراءات ذات العالقة/ مشروع 
اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةالنهضة الوطني

11. تعزيز املكون 
التكنولوجي وعمليات 

البحث والتطوير، من 
خالل توجيه وتوحيد 
جهود صناديق البحث 
العلمي القائمة حاليًا 

نحو تعزيز االبتكار 
والتطوير يف األنشطة 

الصناعية.

تطوير املنتج األردني، وتعزيز املكون التكنولوجي   -
من ضمن محاور السياسة الصناعية.

12. العمل على توفير 
بدائل رخيصة للطاقة، 

وال سيما الطاقة 
املتجددة والنظيفة التي 

تعّد مدخاًل أساسيًا يف 
العملية اإلنتاجية يف 

القطاعات االقتصادية 
املختلفة.

تخفيض كلف الطاقة على 
القطاعات االقتصادية:

إنتاج 35% من الكهرباء من   -
مصادر الطاقة احمللية -مبا 

فيها الطاقة املتجددة )%20(، 
والصخر الزيتي )%15(- 

بحلول عام 2020.

تخفيض كلف الكهرباء على   -
الصناعات الصغيرة واملتوسطة 
من خالل توفير حلول وبدائل، 
منها تخصيص 100 ميجا وات 

كهرباء من الطاقة املتجددة.

تخفيض كلف الكهرباء على   -
الشركات الكبرى من خالل 

تسهيل احلصول على الغاز، 
إضافة إلى تخصيص طاقة 

متجددة بأسعار مناسبة.

اشتملت حزمة اإلجراءات احلكومية لتنشيط   -
االقتصادي التي ُأطلقت يف نهاية شهر تشرين 

األول 2019 6 على تخفيض كلف الطاقة على عدد 
من القطاعات االقتصادية، وكما يلي: تخفيض 

التعرفة الكهربائّية على الصناعي املتوسط 
والصغير مبقدار 10 فلسات لكل كيلوواط/ ساعة، 
ومنح أسعار تفضيلية جلميع القطاعات اإلنتاجية 
على االستهالك اإلضايف للكهرباء مقارنة بالسنة 

السابقة، إضافة إلى تخفيض غرامة احلمل 
األقصى على القطاع الزراعي لتصبح دينارين 
لكل كيلوواط/ شهرـ بداًل من 3.79 دينارًا لكل 

كيلوواط/ شهر.

13. تعزيز مستوى دعم 
صندوق »دعم التدريب 

والتشغيل والتعليم 
املهني والتقني« لتهيئة 
البيئة املالئمة إلجناح 

مشروع إدارة أربعة مراكز 
تدريب مهني، وتشغيلها 

لة  يف أربعة قطاعات مشغِّ
للعمالة من خالل القطاع 

اخلاص.

توفير فرص عمل إضافية الئقة 
ومنتجة لألردنيني:

توفير حوالي 6000 فرصة   -
عمل يف القطاع الصناعي عن 

طريق برامج مؤسسة التدريب 
املهني.

بحاجة إلى متابعة.  -
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التوصية بحسب تقرير 
حالة البالد لعام 2018

اإلجراءات ذات العالقة/ مشروع 
اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةالنهضة الوطني

التجارة

14. تفعيل مبدأ الشراكة 
بني القطاعني العام 

واخلاص، وخاصة 
يف مجال السياسات 

والتشريعات 
االقتصادية، للوصول 

إلى رؤية تنموية حتقق 
االستقرار والنمو 

لالقتصاد الوطني.

اإلصالح التشريعي:

تطبيق املقصلة التشريعية   -
لتبسيط التشريعات 

واألنظمة والتعليمات غير 
الفعالة واملتضاربة يف عدد 

من القطاعات وإزالتها. وهذه 
القطاعات تشمل: تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، 
والسياحة، والصناعات 
الكيماوية، والصناعات 

الدوائية، والرعاية الصحية.

تعديل وتطوير قانون املنافسة   -
لتعزيز املنافسة الفعالة 

يف األسواق والقطاعات 
االقتصادية، واحلّد من 

االحتكار واملمارسات امُلِخّلة 
باملنافسة.

وضع األنظمة والتعليمات   -
الالزمة لتطبيق قانون حماية 

املستهلك.

يبني املوقع اإللكتروني ملشروع النهضة التنموي، أن   -
املشاريع التالية قد اكتملت: 

تعديل وتطوير قانون املنافسة لتعزيز املنافسة   -
الفعالة يف األسواق والقطاعات االقتصادية، واحلّد 

من االحتكار واملمارسات املخلة باملنافسة.

وضع األنظمة والتعليمات الالزمة لتطبيق قانون   -
حماية املستهلك.

15. تفعيل عمل اخلطط 
واالستراتيجيات 
اخلاصة بالقطاع، 

وإلغاء تداخل املصالح 
التي حتملها اخلطط 

املتنوعة، والعمل على 
تطبيقها التطبيَق األمثل 

ومتابعة مخرجاتها 
بطريقة تضمن تطبيقها 
من خالل تعميق الرقابة 

واملتابعة، وربطها 
مبؤشرات قياس واضحة 
ومعَلنة، وتأهيل الكوادر 

املتخصصة بعملية 
الرصد واملتابعة. 

مت وضع مؤشرات قياس جلميع   -
األولويات وللمشاريع التي 

ذ يف إطارها ضمن مشروع  ستنفَّ
النهضة الوطني. وميكن متابعة 

مستوى اإلجناز على املوقع 
اإللكتروني

.www.your.gov.jo

يتم متابعة تنفيذ السياسة الصناعية والسياسة   -
التجارية اخلارجية من خالل وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين.  وثّمة حاجة إلى تطوير آليات 
املتابعة عمومًا.
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التوصية بحسب تقرير 
حالة البالد لعام 2018

اإلجراءات ذات العالقة/ مشروع 
اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةالنهضة الوطني

16. مراجعة جميع 
اتفاقيات التجارة احلرة 

الثنائية التي وّقعها 
األردن، وإعادة النظر يف 

بنود االتفاقيات التي 
لم تؤدِّ إلى رفع التنوع 

وزيادته يف قاعدة 
الصادرات الوطنية 

وجذب االستثمارات 
النوعية ذات القيمة 

املضافة العالية 
لالقتصاد األردني.

مت إيقاف العمل باتفاقية التجارة احلرة األردنية-  -
التركية يف تشرين الثاني 2018، على ضوء عدم 

االستفادة املتبادلة بني الطرفني. ومت توقيع 
اتفاقية إطارية بني البلدين يف شهر تشرين األول 

 .2019

مت تعديل القرار اخلاص بتبسيط قواعد املنشأ   -
مع االحتاد األوروبي يف عام 2018، بهدف جتاوز 

التحديات التي واجهت الشركات الصناعية وحالت 
دون حتقيق االستفادة من القرار. وشمل ذلك: 

تعديل املّدة الزمنية لتنتهي يف عام 2030 بداًل من 
عام 2026، وتعديل آلية تطبيق الشرط اخلاص 

بالعمالة السورية احملددة بنسبة 15% لتصبح 
طيلة مّدة القرار بداًل من الزيادة بهذه النسبة 

لتصل إلى 25% يف القرار السابق، وتخفيض العدد 
اإلجمالي املطلوب لتوظيف العمالة السورية 

ليصبح 20 ألفًا بداًل من 60 ألفًا يف جميع األنشطة 
االقتصادية، وتوسعة النطاق اجلغرايف ليشمل 

جميع أراضي اململكة. وقد استفادت 6 شركات من 
خالل التصدير إلى دول االحتاد األوروبي يف إطار 

قرار تبسيط قواعد املنشأ، وبقيمة تصديرية 
بلغت 19.26 مليون دينار حتى نهاية عام 2018.

17. تخفيض معدالت 
الضريبة املفروضة 

على القطاع التجاري، 
والتي تعدُّ عالية 

وال تسهم يف حتفيز 
النشاط االقتصادي 

وتشجع يف الوقت نفسه 
على عمليات التهرب 
الضريبي، وذلك من 
خالل إلغاء اخلفض 

التدريجي لإلعفاء من 
ضريبة املبيعات، واقتراح 

توحيد رسم خدمات 
وبدالت بنسبة %5 

على السلع والبضائع 
املستوردة. وميكن يف 

هذا املجال االستفادة 
من جتربة دول اخلليج 

العربي بصفتها حالة 
تعمل على حتفيز 

النشاط االقتصادي كله 
والقطاع التجاري على 

وجه اخلصوص، إضافة 
إلى ضرورة إعادة دراسة 
حّد التسجيل للضريبة 

العامة على املبيعات.

مكافحة التهرب الضريبي:

إدراج مادة يف مشروع قانون   -
ضريبة الدخل ُتلزم بإصدار 

الفواتير.

تطبيق نظام فوترة إلكتروني   -
ميكن من خالله متابعة عملية 

االلتزام بإصدار الفواتير من 
خالل املكلَّفني بذلك.

تغليظ العقوبات املالية على   -
املتهربني وصواًل إلى عقوبة 

السجن يف حال التكرار.

نقل تبعية االدعاء العام يف   -
كّل من دائرتي ضريبة الدخل 

واملبيعات واجلمارك إلى 
القضاء.

تفعيل التنسيق بني اجلهات   -
الرقابية مبا يحّد من التهرب 

الضريبي.

بحاجة إلى متابعة.  -
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اإلجراءات ذات العالقة/ مشروع 
اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةالنهضة الوطني

18. االبتعاد عن سياسة 
اجلباية املباشرة 

لألموال، وضرورة التوجه 
نحو حتريك عجلة 

النمو االقتصادي 
وزيادة اإلنتاج احمللي 

من خالل إيجاد أساليب 
وسياسات عملية تعمل 

على تبسيط آليات بيئة 
األعمال واالستثمار 

وتسهيلها.

بحاجة إلى متابعة.  -

19. فتح أسواق تصديرية 
جديدة للمنتجات 

األردنية، وخاصة أسواق 
آسيا الوسطى وشرق آسيا 

وشرق إفريقيا، لضمان 
تنوع الصادرات.

مت البدء بإجراءات إنشاء شركة بيت تنمية   -
الصادرات يف 30 كانون الثاني 2019 )مبساهمة 

خاصة نسبتها 49%( لتقوم مبهام تنمية الصادرات 
وترويجها. ومت عقد االجتماع األول للهيئة العامة 

واالتفاق على تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة. 
ويجري العمل على إعداد خطة عمل للشركة 

للسنوات األربع القادمة. والهدف من إنشاء الشركة 
هو توحيد جميع اجلهود املبذولة يف دعم الشركات 

املصّدرة ضمن مظلة واحدة. 

20. اإلسراع يف سّن قانون 
ينظم البيع اإللكتروني، 
لتنظيم عملية التجارة 

اإللكترونية وحفظ 
حقوق املنتجات 

األردنية، وإنشاء أنظمة 
رقابية إحصائية حولها.

بحاجة إلى متابعة.  -

21. اإلسراع يف إقرار 
وإصدار األنظمة 

والتعليمات اخلاصة 
بقانون اإلعسار، ملا لهذا 
القانون من أثر كبير يف 

حّل املشاكل للشركات 
املتعثرة.

مت إصدار نظام قانون اإلعسار بتاريخ 17 شباط   -
2019، بهدف املساهمة يف حماية حقوق جميع 

األطراف، وتعزيز ثقة الشركات باالستثمار، 
وحماية الشركات من اإلفالس، وتعزيز تنافسية 

الدولة يف مجال سهولة ممارسة األعمال ورفع 
مستوى احلوكمة والشفافية.

22. وجوب إعادة النظر 
يف متطلبات تسجيل 

الشركات التجارية 
)احلّد األدنى 

للتسجيل(، مما يعزز 
العمل الرسمي واحلّد من 

التهرب الضريبي.

بحاجة إلى متابعة.  -

23. تطوير إجراءات تيسير 
التجارة وحتسينها، مبا 
يف ذلك البنية التحتية 

للنقل واخلدمات 
اللوجستية. وكذلك 

توحيد مرجعيات 
الفحص للمواد الغذائية 

املستوَردة.

املؤسسة العامة للغذاء والدواء هي اجلهة املرجعية   -
لفحص املواد الغذائية.
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التوصية بحسب تقرير 
حالة البالد لعام 2018

اإلجراءات ذات العالقة/ مشروع 
اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةالنهضة الوطني

24. العمل على إنشاء 
صندوق متخصص 

لتقدمي الدعم املالي 
والفني لتمويل 

الصادرات، وإنشاء 
برنامج متخصص لدعم 

 Export( الصادرات
Coaching(. ودعم 

إنشاء وحدات تصدير 
 Export &( وطنية

Trade Houses( من 
خالل القطاع اخلاص. 

مت البدء بإجراءات إنشاء شركة بيت تنمية   -
الصادرات يف 30 كانون الثاني 2019 )مبساهمة 

خاصة نسبتها 49%( لتقوم مبهام تنمية الصادرات 
وترويجها. ومت عقد االجتماع األول للهيئة العامة 

واالتفاق على تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة. 
ويجري العمل على إعداد خطة عمل للشركة 

للسنوات األربع القادمة. والهدف من إنشاء الشركة 
هو توحيد جميع اجلهود املبذولة يف دعم الشركات 

رة ضمن مظلة واحدة.  املصدِّ

25. احلّد من التوسع غير 
املدروس لـ)املوالت( 
األجنبية، وإلزامها 

بنسب معينة من 
املنتجات احمللية وتشغيل 

األردنيني.

بحاجة إلى متابعة.  -

26. ضرورة أن تعمل 
احلكومة على خلق 

تكامالت وترابطات بني 
القطاعني الصناعي 

)املنِتج( والتجاري 
)املسّوق( يف األردن، 

بهدف تقليل االعتماد 
على املنَتجات املستوردة، 

ومبا يعزز مكانة املنَتجات 
احمللية ويؤدي إلى تقليل 

العجز التجاري.

السياسة الصناعية تشمل هذه احملاور، وهي   -
بحاجة الى متابعة.

املنشآت الصغيرة واملتوسطة

د  27. إصدار قانون موحَّ
للمنشآت الصغيرة 
واملتوسطة، يحدد 

اجلهة املخّولة برعاية 
مصاحله، واعتماد 

د  التصنيف املوحَّ
للمنشآت متناهية الصغر 

والصغيرة واملتوسطة7 
واملبني يف امللحق رقم )4( 

من هذا التقرير، ووضع 
األطر العامة له. كما 

يجب أن ُتراعى شمولية 
هذا القطاع، وبالتالي 

تصنيفه بحسب 
القطاعات الفرعية 

وإعطاء اخلصوصية لكلٍّ 
منها.

وضعت املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع   -
االقتصادية مسّودة قانون ضمن أعمالها لتطوير 

استراتيجية وطنية لريادة األعمال وتطوير 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة، ولكن العمل 

متوّقف عليها حاليًا بسبب عدم املصادقة على 
االستراتيجية8.
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التوصية بحسب تقرير 
حالة البالد لعام 2018

اإلجراءات ذات العالقة/ مشروع 
اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةالنهضة الوطني

28. يجب أن تعمل احلكومة 
على دعم إنشاء املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة 
يف املجاالت املختلفة، 
وحتفيز عمل القائم 

منها من خالل إدخالها 
يف العطاءات واملشتريات 

احلكومية وتخصيص 
نسبة لها.

توفير 3000 فرصة عمل حّر   -
من خالل اإلقراض املباشر، 

وإنشاء مشاريع صغيرة 
لألردنيني املتعطلني عن العمل 

يف جميع املستويات العلمية 
والفنية واملهنية يف القطاعات 

املختلفة.

تقوم املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع   -
االقتصادية من خالل برامجها املختلفة، وضمن 

مخصصاتها املالية، بدعم إنشاء املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة يف املجاالت املختلفة 9.

29. اإلسراع يف إقرار 
االستراتيجية الوطنية 
لريادة األعمال وتنمية 

املشاريع متناهية الصغر 
والصغيرة واملتوسطة يف 

األردن )2020-2016(، 
وضمان مواءمة غاياتها 

وأهدافها مع ما ورد ضمن 
خطة حتفيز النمو 

االقتصادي )2018-
2022(، و»رؤية األردن 

.»2025

قامت املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع   -
االقتصادية بتطوير استراتيجية وطنية لريادة 

األعمال وتطوير املشاريع متناهية الصغر 
والصغيرة واملتوسطة، ولكن لم يتم املصادقة 

عليها10.

مت إنشاء مرصد املشاريع الصغيرة واملتوسطة يف   -
املؤسسة.

30. تفعيل عمل اللجنة 
العليا لتمويل املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة، 
والتي جاءت بهدف 

تنسيق اجلهود املتصلة 
بتوفير التمويل لهذه 

املشاريع سواء من اجلهات 
اخلارجية أو احمللية، 

والعمل على توفير 
احملافظ اإلقراضية 

الالزمة.

توفير 3000 فرصة عمل حّر   -
من خالل اإلقراض املباشر، 

وإنشاء مشاريع صغيرة 
لألردنيني املتعطلني عن العمل 

يف جميع املستويات العلمية 
والفنية واملهنية يف القطاعات 

املختلفة.

قامت املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع   -
االقتصادية بتطوير استراتيجية وطنية لريادة 

األعمال وتطوير املشاريع متناهية الصغر 
والصغيرة واملتوسطة، ولكن لم يتم املصادقة 

عليها11.

31. تعزيز وتفعيل دور 
حاضنات األعمال ضمن 
القطاعات االقتصادية 

املختلفة، ملأسسة 
عمل املنشآت الصغيرة 

واملتوسطة وتسهيل عمل 
املشاريع الناشئة.

دعم ريادة األعمال:

حتويل محطات املعرفة إلى   -
حاضنات أعمال، واستحداث 

80 حاضنة أعمال موزعة 
على جميع أنحاء اململكة، 

إلتاحة الفرص للشباب 
للبدء مبشاريعهم اخلاصة من 

احملافظات.

السماح بتأجير أراضي اخلزينة   -
يف احملافظات لغايات إقامة 

مشاريع استثمارية إنتاجية 
صغيرة ومتوسطة من خالل 

أبناء احملافظات وفق ضوابط 
ومعايير محددة.

قدمت املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع   -
االقتصادية، بني عامي 2010 و2015، الدعم 
للشركة األردنية لإلبداع، وخاصة يف حاضنات 

اجلنوب والشمال، وذلك بدعم احتضان 10 
مشاريع سنويًا بقيمة دعم 15 ألف دينار لكل 

مستفيد. إاّل أن الدعم توّقف يف عام 2016 بسبب 
عدم توفر املخصصات املالية12.

بحاجة إلى توفير التمويل للمؤسسة.  -
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التوصية بحسب تقرير 
حالة البالد لعام 2018

اإلجراءات ذات العالقة/ مشروع 
اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةالنهضة الوطني

32. تعزيز املشاركة الفعالة 
بني القطاعني اخلاص 

والعام يف رسم السياسات 
االقتصادية، مبا يضمن 

تعزيز بيئة األعمال 
للعمل على تذليل 

الصعوبات التي تواجه 
هذه املنشآت.

نّصت السياسة الصناعية على تشكيل اللجنة   -
التنفيذية للسياسة الصناعية برئاسة مشتركة 

من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفة 
صناعة األردن، إلى جانب املجلس االستشاري 

لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.

33. تقدمي حوافز للبنوك 
التجارية الستخدام 

مخصصات البرامج 
املوجهة لقطاع املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة، 
وحثها على زيادة حصة 

هذه املشاريع من إجمالي 
التسهيالت، وتوفير 

الضمانات الالزمة لذلك.

بحاجة إلى متابعة.  -

مت تفعيل نظام التسجيل اإللكتروني ضمن قانون   -
ضمان احلقوق يف األموال املنقولة، من ِقبل وزارة 

الصناعة والتجارة والتموين. 

34. ضرورة توحيد اجلهود 
بني املؤسسات التمويلية، 

وإيجاد منصة موحدة 
لغايات التنسيق بني 

عمل الصناديق املختلفة 
ومؤسسات التمويل 
لضمان استمرارية 

املشاريع واستدامتها.

دعم ريادة األعمال

دعم أصحاب املشاريع الصغيرة   -
ورياديي األعمال من خالل 

صندوق الريادة األردني الذي 
سيدعم 825 مشروعًا من 

املشاريع الناشئة اإلبداعية 
واملبتكرة، ورصد 69 مليون 

دينار لهذه الغاية.

تأسس صندوق الريادة األردني يف عام 2018 13   -
استجابًة لتوصيات من مجلس السياسات االقتصادية، 

برأسمال قدره 98 مليون دوالر أميركي )50 مليون 
دوالر من البنك الدولي، و48 مليون دوالر من البنك 
املركزي األردني(. ويهدف الصندوق الذي يعّد أكبَر 

صندوق استثماري يف اململكة إلى: 

االستثمار املباشر يف الشركات الصغيرة واملتوسطة.  .1

2. توفير الدعم املالي للصناديق األخرى )صناديق 
رأس املال املغامر وصناديق التمويل(.

3. حتسني جودة اخلدمات التي تقدمها الصناديق 
األخرى )االستثمار غير املباشر(. 

4. خلق بيئة محفزة لرواد األعمال.
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حالة البالد لعام 2018

اإلجراءات ذات العالقة/ مشروع 
اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةالنهضة الوطني

35. العمل على تهيئة بيئة 
عمل محفزة وكفؤة، 

تسّهل عملية تأسيس 
الشركة وتسمح بتحويل 

األفكار الريادية إلى 
شركات ناجحة ومؤثرة.

تقوم وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتطوير   -
منظومة بدء األعمال يف األردن )رحلة املستثمر(14 

بهدف الوصول إلى مرحلة اخلدمات املتكاملة 
وتبسيط اإلجراءات التي مير بها املستثمر/ 

صاحب العمل بدءًا بعمليات التسجيل والترخيص 
وانتهاًء باإلعسار أو التصفية. إذ مت إلغاء املوافقات 

السابقة غير األمنية، وتوحيد املرجعيات املعنية 
بالرقابة والتفتيش من خالل قانون الرقابة 
والتفتيش على األنشطة االقتصادية، وأقر 

مجلس الوزراء وثيقة السياسات التي تتضمن 
املبادئ اجليدة يف منظومة التراخيص. ومت أمتتة 

ما نسبته 80% من اخلدمات املقدمة يف الوزارة، 
وسيتم الوصول إلى ما نسبته 95% مع نهاية 

عام 2019. ويجري العمل على تبسيط الرخص 
القطاعية وتنظيمها.

يجري العمل على جتهيز البنية التحتية للتوقيع   -
والتوثيق اإللكتروني، والذي يعّد من متطلبات 

تفعيل اخلدمات اإللكترونية. 

تعمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين على وضع   -
إجراءات لتنظيم املكاتب االفتراضية بالتعاون مع 

أمانة عّمان الكبرى15. 

36. توفير برامج الدعم 
الفني للمشاريع الصغيرة 

واملتوسطة بأحجامها 
كافة وخالل سائر مراحل 

عمرها، وتنظيم جهود 
املؤسسات املوجودة حاليًا 
لتصل إلى َمن يحتاج إلى 

هذه اخلدمات. 

دعم ريادة األعمال:

دعم أصحاب املشاريع الصغيرة   -
ورياديي األعمال من خالل 

صندوق الريادة األردني الذي 
سيدعم 825 مشروعًا من 

املشاريع الناشئة اإلبداعية 
واملبتكرة، ورصد 69 مليون 

دينار لهذه الغاية.

تقدم املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع   -
االقتصادية برامج الدعم التالية16: برنامج دعم 

الشركات الصناعية من أجل التصدير، وبرنامج 
مسرعات النمو، وصندوق تنمية احملافظات، 

ومشروع التنمية االقتصادية الريفية والتشغيل 
)إيفاد(، وذلك ضمن املوازنة السنوية املتاحة. 
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حالة البالد لعام 2018

اإلجراءات ذات العالقة/ مشروع 
اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةالنهضة الوطني

37. إنشاء بنك لألفكار 
الريادية املوجودة يف 
أنحاء اململكة، وتبّني 
أبرزها وتشبيكها مع 

مؤسسات الدعم الفني 
واملالي.

دعم ريادة األعمال:

دعم أصحاب املشاريع الصغيرة   -
ورياديي األعمال من خالل 

صندوق الريادة األردني الذي 
سيدعم 825 مشروعًا من 

املشاريع الناشئة اإلبداعية 
واملبتكرة، ورصد 69 مليون 

دينار لهذه الغاية.

حتويل محطات املعرفة إلى   -
حاضنات اعمال، واستحداث 

80 حاضنة أعمال موزعة 
على جميع أنحاء اململكة، 

إلتاحة الفرص للشباب 
للبدء مبشاريعهم اخلاصة يف 

احملافظات.

السماح بتأجير أراضي اخلزينة   -
يف احملافظات لغايات إقامة 

مشاريع استثمارية إنتاجية 
صغيرة ومتوسطة من خالل 

أبناء احملافظات وفق ضوابط 
ومعايير محددة.

بحاجة إلى متابعة.  -

38. يجب أن تعمل احلكومة 
مبؤسساتها كافة 

على خلق بيئة عمل 
مناسبة إلضفاء الطابع 

الرسمي على املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة 

غير الرسمية، من 
خالل ُحَزم من احلوافز 

واخلدمات وخاصة 
يف ما يخص التمويل 

ألغراض التأسيس 
والتوسع، وتسهيل عملية 
تسجيل املشاريع وتقدمي 

حوافز ضريبية لرجال 
األعمال.

مت إصدار قانون ضمان احلقوق باألموال   -
املنقولة رقم )20( لسنة 2018، كما صدرت 

األنظمة املتصلة به.

مت إصدار التعليمات الناظمة للسماح مبمارسة   -
األعمال املنزلية يف جميع مناطق اململكة. 

تعمل وزارة الصناعة والتجارة والتموين على وضع   -
إجراءات لتنظيم املكاتب االفتراضية )بالتعاون مع 

أمانة عمان الكبرى( 17.
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ثالثاً: النظرة املستقبلية

مؤشر  الصناعة وجتارة اجلملة والتجزئة خالل عام 2018  أداء قطاَعي  التباطؤ يف  إّن 
منو  الستعادة  واألولويات  السياسات  يف  احلكومة  من  أكبر  اهتمام  إيالء  يستدعي  مهم 
يف  ومساهمتهما  اإلجمالي  احمللي  الناجت  يف  لهما  النسبية  األهمية  ضوء  يف  القطاعني 
 18 حوالي  يف  العاملني  من  ألفًا   240 حوالي  الصناعي  القطاع  يشّغل  إذ  الوظائف.  خلق 
ألف منشأة صناعية يف أنحاء اململكة بحسب بيانات 2017 29. كما يشّغل القطاع التجاري 
126 ألف منشأة وفقًا لبيانات مسح االستخدام  414 ألفًا من العاملني يف حوالي  حوالي 

لعام 2015 الصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة بحسب تقرير حالة البالد لعام 2018. 

انتعاشًا يف األداء، لعودة حركة  ع أن يشهدا  املتوقَّ أّن قطاَعي الصناعة والتجارة من  ومع 
آب   30 بتاريخ  العراق  مع  البرية  احلدود  )ُفتحت  وسوريا30  العراق  من  كّل  مع  احلدود 
2017، ومع سوريا بتاريخ 15 تشرين األول 2018(، إاّل أن التطبيق الفعلي ما زال يواجه 

خالل  من  املفروضة  اجلمركية  وغير  اجلمركية  القيود  سيما  وال  التحديات،  من  الكثير 
ومنها  السوقني،  هذين  إلى  رة  املصدَّ األردنية  السلع  على  والسوري  العراقي  اجلانبني 
التجارة  منطقة  التفاقية  خالفًا  تصديرها  املسموح  األردنية  بالسلع  كشوفات  حتديد 
احلرة العربية الكبرى، إضافة إلى اإلجراءات واملتطلبات األمنية لنقل البضائع واملتمثلة 
Back- )نظام  البلدين  بني  التجاري  التبادل  ساحات  يف  الشاحنات  حمولة  بتفريغ 
الصادرات  تنافسية  وُيضعف  الشحن  وكلف  املالية  األعباء  من  يزيد  مما   ،)to-Back

األخرى،  القطاعات  بأداء  القطاعني  تأُثر  ذلك  إلى  يضاف  السوقني.  هذين  يف  األردنية 
مثل قطاع اإلنشاءات الذي شهد تراجعًا يف عام 2018 على ضوء نظام األبنية اجلديد 
بحسب التقرير السنوي للبنك املركزي األردني 31، إذ يتشابك هذا القطاع مع الصناعات 
التسليح(،  وقضبان  واألملنيوم  والزجاج  البناء  ومواد  والطوب  اإلسمنت  )مثل  اإلنشائية 

والصناعات اخلشبية واألثاث. 

ومع أهمية السوقني العراقي والسوري للقطاع اخلاص األردني يف جانب التصدير وإعادة 
وال  التقليدية،  غير  األسواق  نحو  اجلهود  تكثيف  أيضًا  الضروري  من  أنه  إاّل  اإلعمار، 
سيما دول شرق إفريقيا )مثل إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وجيبوتي(، ومتابعة املبادرات التي 
قامت بها احلكومة والقطاع اخلاص يف هذا املجال. ومع أن الصناعة األردنية متّكنت من 

https://www.jic.gov.jo/wp-content/uploads/2018/07/Sector-Profile- ،29  هيئة االستثمار
.Industry-Final-Mar-2018-JIC-1.pdf

.www.cbj.gov.jo ،30  التقرير السنوي، 2018، البنك املركزي األردني

.www.cbj.gov.jo ،31  التقرير السنوي، 2018، البنك املركزي األردني
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140 سوقًا عامليًا ومبنتجات عالية اجلودة، إاّل أن هذه األسواق ما  الوصول إلى أكثر من 
زالت غير مستكَشفة بالقدر الكايف من القطاع اخلاص األردني، ويواجه وصوُل املنتجات 
األسواق  عن  املعلومات  توفر  ومدى  اجلمركية،  الرسوم  منها  عدة،  حتدياٍت  لها  األردنية 
متويل  برامج  إلى  واحلاجة  والنقل،  الشحن  وكلف  الدفع،  وآليات  التسويقية،  والقنوات 
استراتيجية  وضع  يستدعي  الذي  األمر  األسواق.  هذه  إلى  الصادرات  ائتمان  وضمان 
تصدير قطاعية موجهة لهذه الدول. وكذلك األمر بخصوص السوق األوروبي، فما زالت 
االستفادة من قرار تبسيط قواعد املنشأ متواضعة، إذ تكمن أهمية هذا القرار بأنه عالج 
موضوع قواعد املنشأ والتي كانت تعدُّ من املعوقات الرئيسية لدخول املنتجات األردنية 
املواصفات  مثل  معاجلة،  إلى  حتتاج  أخرى  صعوبات  ثّمة  أن  إاّل  األوروبية،  األسواق  إلى 
واملتطلبات الفنية لدول االحتاد األوروبي والتي تتطلب أن تتوافق املنتجات األردنية معها. 

ويف ظل التباطؤ احلاصل يف النمو االقتصادي وانخفاض إيرادات احلكومة من الضرائب 
املبيعات،  ضريبة  إيرادات  جانب  يف  وخاصة   ،2019 عام  من  األولى  الستة  األشهر  خالل 
بّد  ال   ،32 2018 عام  من  نفسها  املّدة  مع  مقارنة  االستهالك  انخفاض  على  يؤشر  والذي 
وزيادة  الرأسمالي  اإلنفاق  بتخفيض  املتمثلة  احلالية  املالية  السياسة  نتائج  تقييم  من 
الضرائب والرسوم على عدد من السلع، وبالتالي ضرورة دراسة إعادة النظر فيها ألغراض 
التي ُأدخلت  ب دراسة أثر التعديالت  حتفيز النمو االقتصادي. ويف اإلطار نفسه، ُيتطلَّ
على قانون ضريبة الدخل )قانون ضريبة الدخل املعدل رقم 38 لسنة 2018(، ومراجعة 
التي  الكهرباء  وخاصة  الطاقة،  أسعار  عن  الناجمة  التشغيلية  والكلف  الضريبي  العبء 
شهدت أسعاُرها ارتفاعات متزايدة خالل األعوام السابقة. إذ يعدُّ القطاع الصناعي ثاني 
أكبر مستهلك للطاقة الكهربائية بعد القطاع املنزلي33، وتشكل الطاقة يف بعض القطاعات 
يف  الصناعي  للقطاع  التنافسية  القدرة  على  يؤثر  مما  اإلنتاج34،  كلف  من   %60 حوالي 

السوقني احمللي واخلارجي. 

وكما هو معلوم، فإن زيادة الصادرات تسهم يف زيادة إنتاج القطاع الصناعي ومنوه، وبالتالي 
من  الصادرات  أرباح  إعفاء  برنامج  عن  بدياًل  الصناعة  لدعم  برنامج  وضع  الضروري  من 
يف  األردن  التزامات  مبوجب   2018 عام  نهاية  يف  به  العمل  انتهى  الذي  الدخل  ضريبة 
نفسه،  اجلانب  ويف  الدخل.  ضريبة  قانون  وتعديالت  العاملية  التجارة  منظمة  اتفاقيات 

32  نشرة املالية العامة للحكومة، متوز https://mof.gov.jo/Portals/0/Mof_content ،2019/النشرات 
20%20JULY%20PDF%Arabic/2019/20% والبيانات 20% املالية/نشرة %20 مالية 20% احلكومة

pdf.2019

.www.mit.gov.jo ،)2021-2017( 33  وثيقة السياسة الصناعية
34  غرفة صناعة األردن مبوجب البريد اإللكتروني املؤرخ 2019/5/1.
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ال بد من االستمرار يف تطبيق هذا البرنامج يف قطاع اخلدمات لتحفيز الصادرات، إذ إن 
اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ال متنع دعم التصدير يف قطاع اخلدمات، على عكس 

السلع. 

إيالء  يتطلب  واخلارجية  احمللية  األسواق  يف  الصناعي  القطاع  تنافسية  تعزيز  أن  كما 
من  اإلنتاج  كلف  تخفيض  يف  أهمية  من  له  ملا  الصناعية  الترابطات  مبوضوع  االهتمام 
خالل إيجاد بدائل محلية ملدخالت اإلنتاج، وملساهمته يف الوقت نفسه يف زيادة احلصة 
عة محليًا. ويتطلب هذا األمر وضَع برامج للدعم الفني  السوقية للمنتجات الوسيطة املصنَّ
تكنولوجيا  خالل  من  احمللي  املنَتج  وتطوير  الصناعة  لتحديث  التمويلية  والتسهيالت 

التصنيع واملواصفات، وذلك كي يحّل محلَّ ُمدخَل اإلنتاج املستورد. 

أما املنشآت الصغيرة واملتوسطة فهي داعم أساسي ألّي اقتصاد، وتشكل حوالي 96% من 
املنشآت االقتصادية يف األردن. ويالَحظ مؤخرًا منوٌّ واضح يف الشركات الناشئة، وال سيما 
يف قطاع تكنولوجيا املعلومات، يف ضوء البيئة الداعمة لريادة األعمال. إاّل أن الشركات 
الناشئة غير محصورة يف هذا القطاع، وحتتاج إلى سياسات وبرامج دعم ومتويل تسهم يف 
انتقالها إلى مراحل النمو ثم النضج والتدويل حتى تتمكن من خلق فرص العمل املنشودة. 
املشاريع  لتطوير  األردنية  املؤسسة  من  املَعّد  الوطني  التقرير  يبني  متصل،  سياق  ويف 
االقتصادية للمرصد العاملي للريادة35، أّن نسبة نشاط الشركات الناشئة36 بلغت %8.2 
2016، وهي أقل من املتوسط للمنطقة العربية )11%(، كما أن نسبة االنقطاع  يف عام 
لألفراد املؤسسني أو املديرين/ املؤسسني لشركات ناشئة من خالل البيع أو اإلغالق وترك 
21.2%، وتعّد من النسب املرتفعة مقارنة باملنطقة والدول التي  مهام اإلدارة وصلت إلى 
يشملها املرصد، وعددها 65 دولة بحسب التقرير. ومن جانب آخر، جاءت مرتبة األردن 
يف مؤشر الريادة العاملي لعام 2018 والصادر عن املعهد العاملي لريادة األعمال والتنمية37 
49 من أصل 137 دولة، ويشمل املؤشر 14 معيارًا ترتبط ببيئة ريادة األعمال، مثل املهارات 

 )Global Entrepreneurship Monitor-GEM)، 2017/2016 35  التقرير الوطني - املرصد العاملي للريادة
www. ،املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية ومركز الدراسات االستراتيجية يف اجلامعة األردنية

 jedco.gov.jo
36  نسبة نشاط الشركات الناشئة )Total Early-stage Entrepreneurial Activity-TEA( متثل نسبة 

األفراد من الفئتني العمريتني )24-18 و44-35 سنة( املؤسسني أو املديرين/ املؤسسني لشركات ناشئة عمرها 
أقل من 3.5 سنوات بحسب التقرير الوطني - املرصد العاملي للريادة.

37  مؤشر الريادة العاملي )Global Entrepreneurship Index( املعهد العاملي لريادة األعمال والتنمية 

The Global Entrepreneurship and Development Institute, https://thegedi.org/global-
./entrepreneurship-and-development-index

http://www.jedco.gov.jo
http://www.jedco.gov.jo
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والتدويل.  واالبتكار،  والنمو،  التكنولوجيا،  واستيعاب  املنافسة،  وإمكانات  الريادية، 
ويعدُّ إنشاء مرصد للمشاريع الصغيرة واملتوسطة يف املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع 
االقتصادية خطوة مهمة جدًا لرصد واقع املشاريع الصغيرة واملتوسطة، وتوفير املعلومات 

الالزمة ألصحاب القرار وواضعي السياسات لهذا القطاع.

وبناًء على ذلك، ينبغي البناء على العمل السابق يف إعداد االستراتيجية الوطنية لريادة 
بصورتها  ووضعها  وحتديثها،  واملتوسطة،  والصغيرة  الصغر  متناهية  واملشاريع  األعمال 
النهائية، وإقرارها، يف ضوء احلاجة إلى توحيد املرجعيات. وال بد من تطبيق التصنيف 
د للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة واملبني يف امللحق رقم )4( من هذه  املوحَّ
املراجعة 38، ألغراض التمويل والدعم الفني وأّي حوافز سُتمنح لهذا القطاع سواء كانت 
ضريبية أو إجرائية، ومأسسة توحيد املرجعيات من خالل مجلس إدارة املؤسسة األردنية 
إلى ضرورة إيالء موضوع حتسني بيئة األعمال  املشاريع االقتصادية39. إضافة  لتطوير 
الكايف، لدوره يف تشجيع ريادة األعمال وتعزير تنافسية  وتبسيط اإلجراءات االهتماَم 

املنشآت الصغيرة واملتوسطة. 

38  صدر التصنيف املوحد للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 
)7158( تاريخ 2019/10/31، على أن تقوم الوزارات والدوائر احلكومية بتطبيق هذا التصنيف خالل فترة 

سنة من تاريخ إصدار القرار، وأن يستمر البنك املركزي األردني باعتماد التعريف والتصنيف اخلاص به.
39  قانون تطوير املشاريع االقتصادية رقم )33( لسنة 2008 وتعديالته.
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الخالصة والتوصيات

انطالقًا من األهمية النسبية لقطاَعي الصناعة والتجارة واملنشآت الصغيرة واملتوسطة 
يف االقتصاد الوطني، تبرز ضرورة تبني سياسات واستراتيجيات تسهم يف تعزيز تنافسية 
إذ إن التوصيات الصادرة  املنَتج األردني من سلع وخدمات يف السوقني احمللي واخلارجي. 
مع  منسجمًة  عمومًا  صدرت  احملور  هذا  يخص  ما  يف   2018 لعام  البالد  حالة  تقرير  يف 
من  وبالتالي  القطاعية،  واالستراتيجيات  الوطني  النهضة  مشروع  ضمن  األولويات 
والتجارة  الصناعة  وزارة  وتَعّد  املعنية.  اجلهات  خالل  من  تنفيذها  متابعة  الضروري 
الصغيرة  واملشاريع  والتجارة  الصناعة  املعنية بشؤون قطاعي  الرسمية  والتموين اجلهة 
واملتوسطة من خالل املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية، وبالتالي فإن الوزارة 
الصغيرة  واملنشآت  والتجارة  »الصناعة  توصيات  مبتابعة  املعنية  الرسمية  اجلهة  هي 
2019، على أن  2018، وتقرير حالة البالد لعام  واملتوسطة« يف تقرير حالة البالد لعام 
تقوم بالتنسيق مع املؤسسات املعنية بالتنفيذ من القطاعني العام واخلاص، مثل: غرف 
واملؤسسة  الصناعية،  املدن  وشركة  األردنيني،  املصّدرين  وجمعية  والتجارة،  الصناعة 
الرقمي  االقتصاد  ووزارة  االستثمار،  وهيئة  االقتصادية،  املشاريع  لتطوير  األردنية 
والريادة، وصناديق دعم الصناعة كصندوق دعم البحث العلمي والتطوير يف الصناعة/ 

املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا، وغيرها. 

ويف ما يلي أبرز التوصيات لهذه املراجعة على ضوء أهم املستجدات على مستوى السياسات 
االقتصادية واالستراتيجيات والتشريعات ذات العالقة، مع اإلشارة إلى أن هذه التوصيات 

تستند إلى تلك الواردة يف تقرير حالة البالد لعام 2018 وتعدُّ مكّملًة لها: 

 1. التأكيد على تنفيذ السياسات واالستراتيجيات القطاعية، وبخاصة وثيقتا السياسة 
الوطني  النهضة  التجارة اخلارجية، وبالتوازي مع تنفيذ مشروع  الصناعية وسياسة 
الصغيرة  واملنشآت  والتجارة  الصناعة  لقطاَعي  األولويات  جميَع  شموله  لعدم 
وتطوير  لتنفيذ  الالزمة  املالية  املخصصات  توفير  بضرورة  ُيوصى  وهنا  واملتوسطة. 
املشاريع املدرجة يف هذه السياسات، وال سيما السياسة الصناعية، بحيث يتم التركيز 
األسواق  يف  تنافسيتها  وزيادة  تطويرها  ألغراض  األولوية  ذات  القطاعات   على 
التكاملية  خالل  من  احملدودة  املالية  املوارد  من  واالستفادة  والتصديرية   احمللية 
إلكتروني  املشاريع وتوجيهها لقطاعات محددة. كما ُيوصى بتطوير موقع  يف تنفيذ 
على غرار املوقع اإللكتروني ملشروع النهضة الوطني، يتم فيه إدراج مشاريع السياسة 
اخلاص  القطاع  إلطالع  التنفيذ  ومراحل  اخلارجية  التجارية  والسياسة  الصناعية 
واجلهات ذات العالقة، إضافة إلى إجراء تقييم سنوي ملدى اإلجناز وإجراء التحديث 
االقتصادية  والتطورات  التقييم  نتائج  ضوء  على  مستقباًل  الوثيقتني  لهاتني  الالزم 
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على املستويني احمللي واإلقليمي. 

والضرائب،  األعمال  وبيئة  باالستثمار  املتصلة  وخاصة  التشريعات،  يف  االستقرار   .2
ومأسسة عملية احلوار والتشاور بني القطاعني العام واخلاص يف السياسات والتشريعات 

االقتصادية. 

الرأسمالي  اإلنفاق  بتخفيض  املتمثلة  احلالية  املالية  السياسة  لنتائج  تقييم  إجراء   .3
فيها  النظر  إعادة  ضرورة  وبالتالي  السلع،  من  عدد  على  والرسوم  الضرائب  وزيادة 
يف  الرأسمالي  اإلنفاق  لزيادة  البدائل  وتوفير  االقتصادي،  النمو  حتفيز  ألغراض 
مع  الشراكة  قانون  وتفعيل  االستثمار  صناديق  خالل  من  التحتية  البنية  مشاريع 

القطاع اخلاص. 

الدخل  ضريبة  قانون  على  ُأدخلت  التي  للتعديالت  االقتصادي  لألثر  تقييم  إجراء   .4
العبء  ومراجعة  والتجارة،  الصناعة  قطاَعي  على   2018 لسنة   )38( رقم  املعدل 
الضريبي والكلف التشغيلية الناجمة عن أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء، مع اآلخذ 
بعني االعتبار حزمة إجراءات التنشيط االقتصادي التي أطلقتها احلكومة يف نهاية 
املتوسط  الصناعّي  على  الكهربائّية  التعرفة  )تخفيض   2019 األول  تشرين  شهر 
جلميع  تفضيلية  أسعار  ومنح  ساعة،  كيلوواط/  لكل  فلسات   10 مبقدار  والصغير 

القطاعات اإلنتاجية على االستهالك اإلضايف للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة(.

احلكومات  عبر  الوطنية  واألولويات  االستراتيجيات  تنفيذ  متابعة  عملية  مأسسة   .5
والسياسات  املؤسسي  األداء  تطوير  وحدة  عمل  يف  االستمرار  خالل  من  املتعاقبة، 
لدى رئاسة الوزراء يف متابعة تنفيذ املشاريع ضمن اخلطط الوطنية، ورصد مجاالت 
إلكتروني  موقع  على  اإلجناز  ونسب  التنفيذ  مراحل  ونشر  املعاجلة،  وسبل  التأخير 

يخّصص لهذه الغاية لتمكني املواطنني واملهتمني من املتابعة. 

6. وضع حزمة من اإلجراءات التحفيزية وملّدة زمنية محددة، لتحفيز النشاط االقتصادي 
يف قطاعات محددة. فعلى سبيل املثال، ميكن لتخفيض الرسوم على احملالت و)املوالت( 
التجارية )مثل رسوم املسّقفات( لفترات محددة، أن يسهم يف حتريك القطاع التجاري 
والذي له انعكاساته على زيادة االستهالك وحجم اإلنتاج احمللي وحركة النقل. كما أن 
تخفيض رسوم نقل املْلكية من شأنه أن يسهم يف تنشيط القطاع العقاري وما يرتبط 
به من قطاعات، مثل املقاوالت اإلنشائية والصناعات اإلنشائية. وقد اشتملت حزمة 
األول  تشرين  شهر  نهاية  يف  احلكومة  أطلقتها  التي  االقتصادي  التنشيط  إجراءات 
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2019 40 على االستمرار يف قرار اإلعفاء من رسوم التخارج وحصر اإلرث حتى نهاية عام 

2019، وإعفاء األمتار املربعة الـ)150( األولى من مساحة الشقق السكنّية واألراضي 

من رسوم التسجيل ونقل املْلكية، بصرف النظر عن مساحة الشقة وعدد الشقق لكل 
املْلكية  ونقل  التسجيل  رسوم  تخفيض  إلى  باإلضافة   ،2019 عام  نهاية  حتى  أردنّي 
التقديرات  يف  املعتَمدة  األساس  أسعار  تخفيض  جانب  إلى  باملئة،   50 بواقع  للشقق 
العقارية لغايات استيفاء رسوم التسجيل بنسبة 50 باملئة جلميع األحواض يف اململكة 

حتى نهاية عام 2019. 

7. ضرورة وضع برنامج لدعم الصناعة بدياًل عن برنامج إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة 
الدخل الذي انتهى العمل به يف نهاية عام 2018 مبوجب التزامات األردن باتفاقيات 
البرامج  يف  االستمرار  مع  الدخل،  ضريبة  قانون  وتعديالت  العاملية  التجارة  منظمة 
القائمة، مثل حصر املشتريات احلكومية بالصناعة احمللية، وبرنامج إعفاء مدخالت 
بشروط  ترتبط  الصناعي  للقطاع  ضريبية  حوافز  البرنامج  مينح  أن  وعلى  اإلنتاج. 

محددة منها زيادة القيمة املضافة. 

قطاع  يف  الدخل  ضريبة  من  الصادرات  أرباح  إعفاء  برنامج  تطبيق  يف  االستمرار   .8
اخلدمات لتحفيز الصادرات اخلدمية، إذ إن اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ال متنع 

دعم التصدير يف قطاع اخلدمات. 

الترابطات  بتشجيع  واخلارجية  احمللية  األسواق  يف  األردني  املنَتج  تنافسية  تعزيز   .9
الصناعة  لتحديث  متويلية  وتسهيالت  فني  دعم  برامج  وضع  خالل  من  الصناعية 
وتطوير املنَتج احمللي من خالل تكنولوجيا التصنيع واملواصفات بهدف إحالل املنَتجات 
احمللية محّل املستوردة، والعمل على التطوير الدائم للمواصفات واملقاييس مبا ينعكس 
على تطوير الصناعة احمللية وتطوير مختبرات الفحص بالشراكة مع القطاع اخلاص. 

10. اإلسراع يف تفعيل عمل شركة بيت تنمية الصادرات ومبشاركة فاعلة من مؤسسات 

من  تعدُّ  والتي  املعارض  وتنظيم  الصادرات  ترويج  يف  دورها  ألهمية  اخلاص،  القطاع 
الوسائل الرئيسية لتعزيز الصادرات إلى األسواق التقليدية وغير التقليدية. 

11. وضع استراتيجيات تصدير قطاعية لألسواق غير التقليدية بالتشارك مع القطاع 

40  املوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء، http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/احلكومة-تعلن-
html.عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-االقتصاد-وحتفيز-االستثمار

http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/الحكومة-تعلن-عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-الاقتصاد-وتحفيز-الاستثمار.html
http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/الحكومة-تعلن-عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-الاقتصاد-وتحفيز-الاستثمار.html
http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/الحكومة-تعلن-عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-الاقتصاد-وتحفيز-الاستثمار.html
http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/الحكومة-تعلن-عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-الاقتصاد-وتحفيز-الاستثمار.html
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يف  يلي  ما  وُيقتَرح  اخلارجية.  التجارة  سياسة  عن  تنبثق  والتنفيذ،  اإلعداد  يف  اخلاص 
املرحلة احلالية:

شرق  يف  التقليدية  غير  لألسواق  موّجهة  قطاعية  تصدير  استراتيجية  وضع  أ. 
إفريقيا )مثل إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وجيبوتي(، ُتبنى على العمل اجلاري لفتح 
األفضليات  ملنح  االتفاقيات  عقد  خالل  من  إليها  الوصول  وتسهيل  األسواق  هذه 
رة لها وتوفير مسارات النقل والشحن املناسبة.  التجارية للمنتجات األردنية املصدَّ
الصادرات من معارض وبعثات  أن تتناول هذه االستراتيجية مجاالت ترويج  على 
وتوفير  للتصدير،  الشركات  جاهزية  لرفع  الالزمة  الفني  الدعم  وبرامج  جتارية 
األسواق  هذه  عن  والدراسات  املعلومات  وتوفير  الصادرات،  ائتمان  ضمان  برامج 

وبرامج لتسويق السلع واخلدمات األردنية فيها. 

ب.  وضع استراتيجية تصدير قطاعية موجهة للسوق األوروبي لتعظيم االستفادة من 
قرار تبسيط قواعد املنشأ، وتوجيه برامج الدعم الفني لرفع تنافسية الشركات 
معايير  مجاالت  يف  وخاصة  األوروبية،  األسواق  إلى  بالتصدير  املهتمة  الصناعية 
جودة املنتجات والتشبيك وفتح قنوات التسويق. ومن الضرورة معاجلة أّي معوقات 
من  املصانع  استفادة  أمام  عائقًا  تكون  ال  حتى  السورية  العمالة  بشروط  مرتبطة 

القرار. 

األردنية  للصادرات  الترويج  جانب  يف  اخلارج  يف  األردنية  السفارات  دور  تعزيز  ج.  
املشاركة مع غرف  واعتماد مبدأ  التجاريني،  امللحقني  من سلع وخدمات من خالل 
الصناعة والتجارة يف تغطية كلف األنشطة الترويجية ودراسات السوق الالزمة. 
املالي  الدعم  بتقدمي  اجلانب  هذا  يف  املساهمة  اخلاص  القطاع  ملؤسسات  ميكن  إذ 

والفني خلدمة الشركات األردنية املهتمة بالتصدير ودخول أسواق جديدة. 

12. متابعة تذليل املعوقات اجلمركية وغير اجلمركية أمام الصادرات األردنية إلى أسواق 

اتفاقيات التجارة احلرة واألسواق األخرى، مبا يف ذلك حركة التجارة مع كّل من العراق 
وسوريا يف ضوء إعادة فتح احلدود البرية معهما.
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13. اإلسراع يف حتديث االستراتيجية الوطنية لريادة األعمال واملشاريع متناهية الصغر 

املرجعيات،  توحيد  بهدف  وإقرارها  النهائية  بالصورة  ووضعها  واملتوسطة  والصغيرة 
واملبني  واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  للمنشآت  د  املوحَّ التصنيف  وتطبيق 
وأّي حوافز  الفني  والدعم  التمويل  41 ألغراض  املراجعة  امللحق رقم )4( من هذه  يف 
سُتمنح لهذا القطاع وللمشاريع الناشئة سواء كانت ضريبية أو إجرائية، ووضع األطر 
ينبغي  السياسات،  وتنسيق  املرجعيات  توحيد  وألغراض  لذلك.  الالزمة  التشريعية 
تعديل قانون املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية لتضمني مجلس إدارتها 
والذي يرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين42 ممثلني عن اجلهات املعنية بريادة 
األعمال واملنشآت الصغيرة واملتوسطة، مثل وزارة االقتصاد الرقمي وريادة األعمال، 
اإلقراض  ومؤسسات  الدولي،  والتعاون  التخطيط  ووزارة  األردني،  املركزي  والبنك 

كصندوق التنمية والتشغيل وصناديق رأس املال املغامر، وغرف الصناعة والتجارة. 

14. اإلسراع يف استكمال إجراءات حتسني بيئة األعمال من تبسيط لإلجراءات املتمثلة 

النافذة  وإجراءات  والتموين  والتجارة  الصناعة  وزارة  لدى  املستثمر«  »رحلة  مبشروع 
االستثمارية لدى هيئة االستثمار، وخاصة أمتتة اإلجراءات واخلدمات اإللكترونية، 
السابقة  باملوافقات  املعنية  اجلهات  بني  اإللكتروني  الربط  أهمية  على  التأكيد  مع 
االستثمارية،  للمشاريع  التراخيص  ومنح  الفردية  واملؤسسات  الشركات  لتسجيل 
املعتَمدة ألغراض  العمل على توحيد تصنيف غايات األنشطة االقتصادية  وكذلك 
الصناعة  وغرف  املعنية  احلكومية  واملؤسسات  الوزارات  لدى  والترخيص  التسجيل 
االقتصادية  األنشطة  جلميع  د  املوحَّ الدولي  الصناعي  للتصنيف  وفقًا  والتجارة 

)ISIC4( املعتَمد لدى دائرة اإلحصاءات العامة. 

41  صدر التصنيف املوحد للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 
)7158( تاريخ 2019/10/31، على أن تقوم الوزارات والدوائر احلكومية بتطبيق هذا التصنيف خالل فترة 

سنة من تاريخ إصدار القرار، وأن يستمر البنك املركزي األردني باعتماد التعريف والتصنيف اخلاص به.
42  قانون تطوير املشاريع االقتصادية رقم )33( لسنة 2008 وتعديالته.
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امللحق رقم )2(
ر إليها )أعلى 15 بلدًا يف عام 2018( الصادرات الوطنية بحسب البلدان املصدَّ

2017 2018

البلد
النسبة من 

إجمالي 
الصادرات 

الوطنية % 

 الصادرات الوطنية
 )ألف دينار/ فوب(

النسبة من 
إجمالي 

الصادرات 
الوطنية % 

الصادرات 
 الوطنية

 )ألف دينار/ 
فوب(

4,504.224.0 4,668.425.1
الصادرات الوطنية 

الكلية

24.7 1,112,561.7 26.3 1,228,515.2
الواليات 

املتحدة األميركية

12.7 571,509.7 10.8 502,171.9 السعودية 

8.5 382,748.9 10.4 483,923.1 الهند 

8.2 367,776.2 10.0 465,989.6 العراق 

4.5 203,512.7 4.0 185,158.3 دولة اإلمارات 

5.3 239,753.5 3.7 171,262.0 الكويت 

2.2 99,037.8 2.4 112,383.6
السلطة الوطنية 

الفلسطينية 

2.5 114,584.3 2.1 98,356.4 قَطر

2.4 106,861.0 1.9 90,939.4 إندونيسيا 

1.4 62,869.2 1.7 78,539.5 مصر 

1.9 84,490.8 1.6 76,012.0 لبنان 

2.2 97,318.2 1.6 74,296.3 الصني

1.5 65,317.7 1.4 65,355.0 اجلزائر 

0.6 29,194.8 1.4 64,931.0 ماليزيا 

1.5 67,007.5 1.3 59,346.4 السودان 

www.trademap. وقاعدة بيانات مركز التجارة الدولية ،www.dos.gov.jo املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة
.org
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امللحق رقم )3( 
املستوردات بحسب البلدان املستوَرد منها )أعلى 15 بلدًا يف عام 2018(

2017 2018

النسبة من البلد
إجمالي 

املستوردات %

 املستوردات
)ألف دينار/ سيف( 

النسبة من 
إجمالي

 املستوردات %

 املستوردات 
)ألف دينار/ سيف(

14,553,719.9 14,353,249.1 املستوردات الكلية

13.4 1,954,059.6 16.7 2,392,281.7 السعودية

13.5 1,963,056.5 13.7 1,963,913.0 الصني 

9.8 1,420,278.0 8.7 1,252,497.6
الواليات 

املتحدة األميركية

4.4 639,328.3 4.6 659,635.2 أملانيا 

4.8 705,579.5 4.1 584,668.2 دولة اإلمارات 

3.3 484,293.9 3.8 547,467.1 تركيا 

4.0 589,213.4 3.1 445,484.2 إيطاليا 

2.4 355,791.6 2.8 402,514.0 الهند 

2.3 335,730.1 2.7 391,776.3 مصر 

2.1 299,078.9 2.3 327,024.9 فرنسا 

2.7 396,164.4 2.2 322,428.2 كوريا اجلنوبية

2.8 404,679.7 2.0 290,352.1 اليابان 

1.0 141,883.3 0.9 129,246.8 تايالند

1.2 178,646.9 1.7 250,142.2 البرازيل 

2.4 342,277.5 1.7 249,208.5 إسبانيا 

.www.trademap.org وقاعدة بيانات مركز التجارة الدولية ،www.dos.gov.jo املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة
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امللحق رقم )4(
د للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسط18 التصنيف املوحَّ

املتوسطةالصغيرةمتناهية الصغرمعيار التصنيفالنشاط

أقل من 100أقل من 20أقل من 5عدد العمالصناعّي

ووو

أقل من 3 ماليني دينارأقل من مليون دينارأقل من 100 ألف دينارقيمة املبيعات

أقل من 50أقل من 10أقل من 5عدد العمالجتارّي

ووو

أقل من مليون دينارأقل من 150 ألف دينارأقل من 120 ألف دينارقيمة املبيعات

أقل من 50أقل من 25أقل من 5عدد العمالخدمات

ووو

أقل من  مليون دينارأقل من 500 ألف دينارأقل من 200 ألف دينارقيمة املبيعات
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املراجع ذات العالقة باجلدول يف املراجعة:

1  املوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء، http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/احلكومة-تعلن-
html.عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-االقتصاد-وحتفيز-االستثمار

2  املوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء، http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/احلكومة-تعلن-
html.عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-االقتصاد-وحتفيز-االستثمار

3   املصدر: وزارة الصناعة والتجارة/مديرية السياسات االقتصادية - ضابط االرتباط مبوجب البريد 
اإللكتروني املؤرخ ٢٠١٩/٤/٢٧، ومبوجب البريد اإللكتروني املؤرخ ٢٠١٩/١٢/١٨.

4  املصدر: وزارة الصناعة والتجارة/مديرية السياسات االقتصادية - ضابط االرتباط مبوجب البريد 
اإللكتروني املؤرخ ٢٠١٩/٤/٢٧.

5  املصدر: وزارة الصناعة والتجارة/مديرية السياسات االقتصادية - ضابط االرتباط مبوجب البريد 
اإللكتروني املؤرخ ٢٠١٩/٤/٢٧.

6  املوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء، http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/احلكومة-تعلن-
html.عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-االقتصاد-وحتفيز-االستثمار

7  صدر التصنيف املوحد للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 
)٧١٥٨( تاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١، على أن تقوم الوزارات والدوائر احلكومية بتطبيق هذا التصنيف خالل فترة سنة 

من تاريخ إصدار القرار، وأن يستمر البنك املركزي األردني باعتماد التعريف والتصنيف اخلاص به. 

8  املصدر: املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية يف ردها املرَسل إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي 
مبوجب البريد اإللكتروني املؤرخ ٢٠١٩/٥/١٤.

9  املصدر: املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية يف ردها املرسل إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي 
مبوجب البريد اإللكتروني املؤرخ ٢٠١٩/٥/١٤.

10  املصدر: املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية يف ردها املرسل إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي 
مبوجب البريد اإللكتروني املؤرخ ٢٠١٩/٥/١٤.

11  املصدر: املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية يف ردها املرسل إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي 
مبوجب البريد اإللكتروني املؤرخ ٢٠١٩/٥/١٤.

12  املصدر: املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية يف ردها املرسل إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي 
مبوجب البريد اإللكتروني املؤرخ ٢٠١٩/٥/١٤.

 Innovative Startups and SMEs Fund - ISSF( 13  املوقع اإللكتروني لشركة الصندوق األردني للريادة
. )www.issfjo.com

14  املصدر: وزارة الصناعة والتجارة/مديرية السياسات االقتصادية- ضابط االرتباط، مبوجب البريد 
اإللكتروني املؤرخ ٢٠١٩/٤/٢٨.

15  املصدر: وزارة الصناعة والتجارة/مديرية السياسات االقتصادية- ضابط االرتباط، مبوجب البريد 
اإللكتروني املؤرخ ٢٠١٩/٤/٢٨.

16  املصدر: املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية يف ردها املرسل إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي 
مبوجب البريد اإللكتروني املؤرخ ٢٠١٩/٥/١٤.

17  املصدر: وزارة الصناعة والتجارة/ مديرية السياسات االقتصادية - ضابط االرتباط، مبوجب البريد 
اإللكتروني املؤرخ ٢٠١٩/٤/٢٨.

http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/الحكومة-تعلن-عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-الاقتصاد-وتحفيز-الاستثمار.html
http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/الحكومة-تعلن-عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-الاقتصاد-وتحفيز-الاستثمار.html
http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/الحكومة-تعلن-عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-الاقتصاد-وتحفيز-الاستثمار.html
http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/الحكومة-تعلن-عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-الاقتصاد-وتحفيز-الاستثمار.html
http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/الحكومة-تعلن-عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-الاقتصاد-وتحفيز-الاستثمار.html
http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/الحكومة-تعلن-عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-الاقتصاد-وتحفيز-الاستثمار.html
http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/الحكومة-تعلن-عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-الاقتصاد-وتحفيز-الاستثمار.html
http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/الحكومة-تعلن-عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-الاقتصاد-وتحفيز-الاستثمار.html
http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/الحكومة-تعلن-عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-الاقتصاد-وتحفيز-الاستثمار.html
http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/الحكومة-تعلن-عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-الاقتصاد-وتحفيز-الاستثمار.html
http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/الحكومة-تعلن-عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-الاقتصاد-وتحفيز-الاستثمار.html
http://www.pm.gov.jo/content/1572245753/الحكومة-تعلن-عن-حزمة-اجراءات-لتنشيط-الاقتصاد-وتحفيز-الاستثمار.html
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18  صدر التصنيف املوحد للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم 
)٧١٥٨( تاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١، على أن تقوم الوزارات والدوائر احلكومية بتطبيق هذا التصنيف خالل فترة سنة 

من تاريخ إصدار القرار، وأن يستمر البنك املركزي األردني باعتماد التعريف والتصنيف اخلاص به.


