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امللخص التنفيذي
تتسم العالقة بني قطاعي الصناعة والتجارة مبستوى متقدم من التكاملية والتنسيق
واالعتماد على بعضهما بعض ًا ،وهذا ما تفرضه حقيقة أن الغالبية العظمى من منشآت
القطاعني هي منشآت صغيرة ومتوسطة احلجم ،إذ تشكل هذه املنشآت الغالبية العظمى
من القطاعات االقتصادية بشكل عام ،ومن قطاعي التجارة والصناعة بشكل خاص ،ما
يجعل عملية الترابط يف ما بينهما أقوى وأكثر متانة.
وتشكل املنشآت امليكروية والصغيرة واملتوسطة ما يزيد على  %99من املنشآت

االقتصادية العاملة يف اململكة ،وتشغّ ل ما يقارب  %60من إجمالي القوى العاملة ،وهنا
تبرز أهميتها من خالل مساهمتها االقتصادية ويف ما تخلقه من فرص عمل وما تقدمه
من قيمة اقتصادية مضافة ،بصرف النظر عن القطاعات التي تنتمي إليها هذه املنشآت.
ً
َ
تقريري حالة
ملراجعتي الصناعة والتجارة الواردتني يف
استكماال
وتأتي هذه املراجعة
َ
لعامي  2018و ،2019إذ تتابع مخرجاتهما مع التركيز على تبعات جائحة فيروس
البالد َ

كورونا املستجد التي عصفت بالعالم أجمع وامتدت تداعياتها السلبية لتشمل جميع
تقيم اإلجراءات احلكومية للتخفيف من حدة
القطاعات االقتصادية يف األردن .كما ّ
هذه التداعيات ،ومدى وإمكانية متابعة تنفيذ اإلستراتيجيات واخلطط احلكومية ،هذا

باإلضافة إلى أنها تقدم عدد ًا من التوصيات يف ضوء املستجدات واملتغيرات الراهنة.
ٌ
ملحة للعمل وفق محورين أساسينيُ ،يعنى األولى
ظهرت خالل فترة اجلائحة
حاجة ّ

لقطاعي الصناعة
ببعض اإلجراءات العاجلة إلعادة تنشيط ودوران العملية اإلنتاجية
َ
والتجارة واحلد من تبعات اجلائحة عليهما ،ويشمل ذلك التشغيل والتسهيالت التمويلية

واحلوافز وإجراءات أخرى شبيهة ،يف حني يعنى احملور الثاني بالتوجه الفعلي نحو
االعتماد على الذات ،وتعميق "دولة اإلنتاج" ،واغتنام الفرص التي نشأت خالل اجلائحة
بتطوير إستراتيجية شمولية تستهدف متكني محاور "دولة اإلنتاج" الثالثة؛ توفير
املدخالت بأقل الكلف ،واستغالل ما لدى األردن من موارد بصورة كفؤة للوصول إلى
مخرجات إنتاجية متنوعة (زراعية وصناعية وخدمية) ،وخلق الترابط والتكامل يف ما
بني القطاعات االقتصادية.
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أو ً
ال :المقدمة

تلقّ ى األردن على مدار العقد األخير ،العديد من الصدمات املرتبطة باخلارج ،وتأثر
باألزمات يف اإلقليم والعالم التي انعكست بصورة مباشرة على املؤشرات االقتصادية
الكلية يف اململكة وأحلقت آثار ًا سلبية كبيرة بالقطاعات االقتصادية فيها ،وعلى رأسها

قطاعي الصناعة والتجارة مبنشآتهما الصغيرة ومتوسطة احلجم وحتى الكبيرة منها.
َ
َ
دخل يف دوامة أزمة أخرى ،مما حتّ م عليه إعادة النظر
فكلّما خرج األردن من أزمة

بأولوياته وبترتيبها وفق ًا ملقتضى احلال .فما إن كاد األردن يتجاوز صدمة األزمة املالية

العاملية ( )2008حتى وجد نفسه يف جلّ ة "الربيع العربي" التي أدت إلى نزوح مئات اآلالف
وتسببت بإغالق حدوده البرية مع ّ
كل من العراق وسوريا لسنوات،
من السوريني إليه،
ّ
ثم بدأت جائحة كورونا التي ُي َّ
توقع أن تكون آثارها االقتصادية عليه أضخم وأعمق من

سابقاتها نظر ًا لعامليتها.

إذ يخوض العالم أجمع حرب ًا على جميع الصعد ملواجهة اجلائحة والتعامل مع تداعياتها
السلبية التي تشمل األزمات الصحية ،والتحديات االقتصادية ،والتوترات التجارية،
أي وقت مضى ،حملاولة
وسواها ،األمر الذي يستدعي التحرك بوتيرة أسرع مما شهده ّ

السيطرة على هذه األزمة غير املسبوقة ،والتي اتسعت رقعة آثارها لتطال جميع

القطاعات؛ وبخاصة االقتصادية والصحية واالجتماعية.
واألردن ،حاله كحال بقية دول العالم ،تأثر بشكل كبير جراء تبعات هذه اجلائحة ،وما
فرضته احلكومة من إجراءات مشددة يف سبيل احلد من انتشار الوباء واحلفاظ على صحة
املواطن وسالمته ،وعلى رأسها تفعيل قانون الدفاع ،وتعطيل جميع مؤسسات القطاعني
العام واخلاص ،وحظر التجول الشامل واجلزئي ،وتوقف حركة الطيران ،وإغالق احلدود
بدء ًا من  18آذار  2020وحتى بداية شهر أيار باستثناء بعض القطاعات .وقد أدى هذا
إلى عواقب وخيمة على املؤشرات االقتصادية واالجتماعية ،وأثّ ر سلب ًا على القطاعات
االقتصادية وبخاصة قطاعا الصناعة والتجارة ،نتيجة تأثر سالسل التوريد ،وتوقف
دوران العجلة اإلنتاجية .ولكون غالبية املنشآت العاملة يف القطاعني هي من املنشآت
الصغرى والصغيرة ومتوسطة احلجم ،فقد ظهر تأثرها السريع بتبعات هذه األزمة أكثر
ً
وأشد عمق ًا.
حدة
ّ
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قطاعي الصناعة والتجارة
ثانيًا :تداعيات جائحة كورونا على
َ
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

املتعذر تقدير أو ّ
ّ
توقع حجم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على االقتصاد
ما زال من
العاملي ككل ،وذلك نتيجة الضبابية الشديدة حيال مدة احتواء الفيروس وإمكانية عودة
احلركة االقتصادية إلى طبيعتها ،وكذلك صعوبة حتديد الزمن الالزم إليجاد لقاح
مناسب ونشره عاملي ًا ،بخاصة أن اللقاح يشكل الفرصة العملية الوحيدة إليقاف تأثير
الفيروس على اقتصادات العالم أجمع.
معرض خلسارة
وتشير التوقعات األولية لصندوق النقد الدولي إلى أن االقتصاد العاملي َّ
تزيد عن  9ترليون دوالر على مدار عامني جراء تبعات فيروس كورونا ،1يف ظل اإلجراءات

واإلغالقات التي انتهجتها غالبية دول العالم يف سبيل احتواء الوباء ومنع انهيار أنظمة
2
َّ
ويتوقع تراجع معدل النمو العاملي ليصل إلى ما نسبته  %4.9بالسالب
الرعاية الصحية.
مع نهاية عام  ،2020وكذلك تراجع معدل النمو االقتصادي يف منطقة الشرق األوسط
وآسيا الوسطى إلى حوالي  %4.7بالسالب ،3مع العلم بأن هذه التوقعات قابلة للتغير يف
ظل حالة عدم اليقني التي يشهدها االقتصاد العاملي بعامة.
كما أثّ رت أزمة كورونا بشكل كبير على مستويات الطلب ،وخاصة على السلع غير األساسية
حتمل أن يسجل حجم
كالسيارات واأللبسة ،فبحسب تقديرات منظمة التجارة العاملية ُي َ
التجارة السلعية العاملية انخفاض ًا بحوالي  3.6ترليون دوالر أو ما نسبته  %9.2مع نهاية
عام  ،2020مع العلم بأن هذه التقديرات تخضع للمراجعة الدورية يف ظل حالة عدم
َّ
املتوقع.
اليقني املصاحبة للجائحة وزمن التعايف
وي َّ
وتضاعف معدالت البطالة على مستوى
توقع أيض ًا خسارة ماليني العمال لوظائفهم
ُ
ُ

العالم ،فعلى سبيل املثال أشار عدد من التقارير إلى تأثر قطاع األلبسة يف بنغالدش التي
تعد ثاني أكبر مصنّ ع لأللبسة يف العالم ،إذ ّأدى ُّ
توقف الطلب على هذه املنتجات إلى
ّ
تسريح أكثر من مليون عامل من إجمالي العاملني يف القطاع والبالغ عددهم حوالي 3.6

مليون عامل.
وعلى الصعيد احمللي ،ال يختلف واقع االقتصاد الوطني يف ظل أزمة كورونا وحجم
عما شهدته بقية دول العالم ،مدفوع ًا بتراجع مستويات الطلب احمللية
تأثره بتبعاتها ّ

 1صندوق النقد الدولي ،تقرير آفاق االقتصاد العاملي لشهر نيسان .2020
 2صندوق النقد الدولي ،مستجدات آفاق االقتصاد العاملي ،يونيو .2020
 3صندوق النقد الدولي ،مستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى ،متوز .2020
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والعاملية ،وتوقف حركة التجارة العاملية ،واإلجراءات احلكومية الوقائية ،والتي متثلت يف
إغالق املدارس واجلامعات كخطوة أولى اعتبار ًا من  15آذار  2020واستمرار ذلك ألكثر
من ستة أشهر ،وإغالق املطار ،وتعطيل جميع مؤسسات القطاعني العام واخلاص ،وحظر
التجول الشامل اعتبار ًا من  21آذار واستمراره ألكثر من شهر مع استثناء بعض األنشطة
االقتصادية من ذلك تبع ًا ألهميتها وحاجة السوقني احمللي والدولي لها ،شريطة مراعاة
املعايير الصحية والتدابير الوقائية الالزمة .وكان لهذه اإلجراءات آثار سلبية تراكمية
على االقتصاد الوطني بشكل عام وعلى القطاعات االقتصادية خصوص ًا ،ومن ضمنها
القطاعان الصناعي والتجاري.
فعلى الرغم من تسجيل الناجت احمللي اإلجمالي منو ًا بنسبة  %1.3خالل الربع األول من
عام  ،2020إال أن الربع الثاني شهد تراجع ًا يف الناجت احمللي اإلجمالي بحوالي %3.6
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ،كما استمر هذا التراجع خالل الربع الثالث
بتسجيله منو ًا سالب ًا مبا نسبته  %2.2مقارنة مع الفترة نفسها من عام  .2019وجاء
هذا األداء متوافق ًا مع توقعات البنك الدولي التي أشارت مع بداية أزمة كورونا إلى أن
االقتصاد األردني سيسجل منو ًا سالب ًا بنسبة  %3.5مع نهاية عام  ،4 2020يف حني

يتوقع البنك املركزي تسجيل االقتصاد األردني منو ًا سالب ًا بنسبة  ،%4.3مع العلم
بأن هذه التوقعات قابلة للتغير يف ظل حالة عدم اليقني التي يعيشها االقتصاد العاملي
يعمق هذا التراجع أن تأثير اجلائحة شمل جميع دول العالم ومن ضمنها الدول
ككل ،وما ّ

العربية كما ُيظهر اجلدول رقم (.)1
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اجلدول رقم (:)1
توقعات النمو االقتصادي لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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الدولة

2017

2018

2019

2020

2021

اجلزائر

1.3

1.4

0.8

البحرين

-6.4

1.9

4.3

1.8

1.8

جيبوتي

-4.5

2.3

5.4

8.4

7.5

1.3

9.2

مصر

4.2

5.3

5.6

3

2.1

إيران

3.8

العراق

-4.7

-8.2

-5.3

2.1

األردن

-2.5

-0.6

4.4

-9.7

1.9

2.1

1.9

2

الكويت

-3.5

2

لبنان

-4.7

1.2

0.4

-5.4

1.1

0.9

1.9-

املغرب

-5.6

-10.9

-6.3

4.2

3

2.3

ُعمان

-4

3.4

0.3

1.8

0.5

قطر

-4

2

1.6

1.5

السعودية

-0.3

-3.5

3.6

تونس

-0.7

2.4

0.3

-3.8

2.5

1.9

2.7

1

اإلمارات

-4

4.2

0.5

1.7

1.7

فلسطني

-4.5

1.4

1.4

1.2

0.9

-7.6

5.1

كما أحلقت اجلائحة خسائر كبيرة بحركة التجارة اخلارجية يف األردن ،فقد تأثرت
ً
نتيجة لوقف العمليات التصديرية لعدد من القطاعات ،بل
الصادرات بصورة مباشرة
ضاعت فرص تصديرية عديدة على االقتصاد الوطني خاصة خالل األشهر الثالثة آذار
مسج ً
لة معدالت منو
ونيسان وأيار  ،2020ثم بدأت التجارة اخلارجية بالتعايف التدريجي
ّ
متواضعة على املستوى الشهري أسهمت يف خفض حجم التراجع العام خالل األشهر التسعة

األولى ليصل باملجمل إلى ما نسبته  .%0.7وجاءت تلك اخلسائر كنتيجة لإلغالقات
ُّ
وتوقف حركة النشاط االقتصادي
التي حدثت منذ منتصف آذار وحتى بداية شهر أيار،
والتجارة اخلارجية ،هذا باإلضافة إلى منع التصدير لعدد من السلع الزراعية والغذائية
وبعض املستلزمات الطبية بقرارات من اجلهات املعنية يف بداية اجلائحة بهدف احلفاظ
على املخزون اإلستراتيجي من السلع األساسية يف اململكة ،من أبرزها قرار وزير الزراعة
األساسية كالبطاطا واخليار والبصل
نهاية شهر آذار إيقاف تصدير عدد من اخلضراوات
ّ

والبندورة والباذجنان والكوسا ،وقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين وقف تصدير
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وإعادة تصدير املواد الغذائية اعتبار ًا من  6نيسان حلني دراسة املخزون اإلستراتيجي،
باإلضافة إلى قرار مؤسسة الغذاء والدواء وقف صادرات املعقمات واملطهرات والكمامات،

وجاءت هذه القرارات لضمان توفر مخزون مالئم من هذه السلع نظر ًا ألهميتها وضرورتها
يف هذه الظروف.
كما سجلت املستوردات تراجع ًا خالل األشهر التسعة األولى من العام بحوالي ،%13.8
مقارنة بالفترة نفسها يف العام السابق ،كنتيجة رئيسة النخفاض حجم الطلب يف السوق
احمللي من جانب وأثر اإلغالقات واحلظر من جانب آخر ،ويظهر ذلك من تراجع حجم
املستوردات خالل شهري نيسان وأيار  2020بحوالي  %47و %28على التوالي مقارنة
مبا شهده هذان الشهران يف العام السابق .ونتيجة لهذه التطورات ،تراجع حجم العجز يف
امليزان التجاري خالل األشهر التسع األولى من عام  2020بحوالي  %20مقارنة بالفترة
نفسها من العام السابق ،ليصل إلى حوالي  4.7مليار دينار.
َ
لتمس بشكل مباشر نشاط السوق احمللي،
حركة التجارة الدولية
وجتاوزَ تأثير اجلائحة
ّ
ُ
االنخفاض الكبير إلجمالي مساحة األبنية املرخصة
ومن أبرز املؤشرات الدالّة على ذلك
ً
وصوال إلى نحو
خالل األشهر العشرة األولى من عام ( 2020والبالغة نسبته )%23.6
 4.476ألف م ،2مقارنة بـ  5.856ألف م 2خالل الفترة نفسها من عام  .2019ويعكس
األثر الذي أصاب قطاع اإلنشاءات مبا له من روابط مع العديد من األنشطة
هذا الرقم
َ

والقطاعات االقتصادية ،على غرار املهن احلرة ،والصناعات اإلنشائية ،والنقل.

ً
تراجع نشاط سوق عمان املالي خالل اجلائحة ،إذ انخفض حجم التداول
فضال عن ذلك،
َ

خالل عام  2020مبا نسبته  %34ليصل إلى  1.0مليار دينار مقارنة مع  1.6مليار دينار
خالل عام  .2019هذا باإلضافة إلى انخفاض حجم األرباح بعد الضريبة خالل األشهر
عمان والتي
التسعة األولى من عام  2020للشركات املساهمة العامة املدرجة يف بورصة ّ

زودت البورصة ببياناتها املالية إلى  273.9مليون دينار مقارنة بـ  925مليون دينار
ّ

أي بانخفاض نسبته .%70.4
خالل الفترة نفسها من عام ْ ،2019

ومما ال شك فيه أن اجلائحة كان لها أثر واضح يف ما يتعلق بتوفر املستويات املعهودة
من التدفقات النقدية املباشرة التي تعتمد عليها املنشآت العاملة يف االقتصاد األردني
(غالبيتها منشآت صغيرة ومتوسطة) ،إذ ظهر ذلك من خالل ارتفاع القيمة املطلقة
للشيكات املرجتعة خالل عام  2020مبا نسبته  %10.1لتصل إلى حوالي  1.73مليار
دينار مقارنة مع نحو  1.57مليار دينار خالل عام .2019
ً
وصوال إلى مستويات
ومن الطبيعي أن تؤدي هذه املعطيات إلى ارتفاع معدالت البطالة
غير مسبوقة ،إذ بلغ معدل البطالة خالل األرباع الثالثة األول من عام  2020حوالي
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 %22مقارنة بـ  %19.1خالل الفترة نفسها من العام السابق ،وذلك على الرغم مما
اتُّ خذ من إجراءات يف محاولة للحد من آثار اجلائحة وانعكاساتها على سوق العمل.

قطاعي الصناعة والتجارة واملنشآت الصغيرة
وميكن تلخيص أبرز التداعيات على
َ

واملتوسطة يف األردن على النحو التالي:

 -القطاع الصناعي:

بدا واضح ًا أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات تضرر ًا جراء جائحة كورونا نظر ًا ألن
ً
فضال عن استحواذه على أكثر من %93
غالبية منشآته صغرى وصغيرة ومتوسطة،

من الصادرات الوطنية .فقد أثّ رت اجلائحة سلبي ًا على القطاع جراء توقف العمليات

اإلنتاجية للمصانع األردنية وتراجع مستويات الطلب يف األسواق احمللية واخلارجية على
حد سواء ،هذا باإلضافة إلى أن القطاع يعتمد يف الغالب على املواد اخلام املستوردة من
األسواق اخلارجية .ومن أبرز التداعيات السلبية على القطاع:
 .1تباطؤ مستويات التصدير ،بتسجيلها منو ًا بنسبة  %0.3فقط خالل األشهر التسعة
األولى من عام  2020مقارنة مع  %9.9كمعدل منو خالل الفترة نفسها من عام
 ،2019ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى تراجع الطلب العاملي على الكثير من السلع غير
األساسية ،وتقييد حركة سالسل التوريد على مستوى العالم ،إضافة إلى فرض املزيد
من اإلجراءات االحترازية والوقائية لتجنب إنتشار عدوى الوباء ،على رأسها قرارات
احلظر الشامل واجلزئي .وقد توقعت منظمة التجارة العاملية مبكر ًا حدوث تراجع
على مستويات التصدير بعامة.
ومما ُيظهر أثر احلظر واإلغالقات على الصادرات الصناعية ،االنخفاض امللحوظ لقيم
الصادرات الصناعية خالل األشهر الثالثة (آذار ونيسان وأيار) نتيجة تداعيات اإلغالق
يف الفترة ما بني منتصف شهر آذار تقريب ًا ومنتصف شهر نيسان ،وآثارها على وقف

العمليات اإلنتاجية وعدم مقدرة الشركات الصناعية على الوفاء بعقودها والتزاماتها
التصديرية .وهذا ما يوضحه اجلدول رقم ( )2الذي يرصد تطور حركة الصادرات
ً
مقارنة بالعام السابق.
الصناعية الشهرية خالل عام 2020
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اجلدول رقم (:)2
تطور حجم الصادرات الصناعية خالل األشهر التسعة األولى من عام ( 2020مليون
دينار)
كانون
الثاني

شباط

آذار

نيسان

أيار

حزيران

2019

343.1

346.2

362.1

326.8

329.9

406.9

3,427.4 437.2 407.9 449.7

2020

417.6

403.2

320.3

222.2

292.7

414.9

3,436.1 454.6 453.5 474.4

معدل النمو %-11.5 %16.5 %21.7

%-11.3 %-32.0

%2.0

متوز

آب

أيلول

%-3.8 %11.2 %5.5

املجموع

%0.3

املصدر :دائرة اإلحصاءات العامة ،التجارة اخلارجية.2020 ،

ويتضمن اجلدول رقم ( )3أبرز الصادرات السلعية التي شهدت تراجع ًا يف قيمها جراء
تبعات اجلائحة ،إذ جاءت صادرات األلبسة وتوابعها بوصفها أكثر السلع انخفاض ًا يف
حجم الصادرات خالل األشهر التسع األولى من عام  ،2020متبوعة بانخفاض الطلب
وتراجع الصادرات إلى السوق األميركي على وجه التحديد.
اجلدول رقم (:)3
سجلت إنخفاض ًا خالل األشهر التسعة األولى من عام
أبرز الصادرات السلعية التي ّ
( 2020مليون دينار)
الصنف
األلبسة وتوابع األلبسة من مصنّ رات
البوتاس اخلام

املازوت ()Fuel oil
اخلضراوات والنباتات
األلبسة وتوابع األلبسة من غير
املصنّ رات
اللدائن ومصنوعاتها
احليوانات احلية
املراجل ،اآلالت ،األجهزة واألدوات اآللية
وأجزاؤها
اللحوم واألحشاء وأطراف صاحلة لألكل

حجم
األشهر التسعة األولى األشهر التسعة األولى
اإلنخفاض
2020
2019
85.4
754.9
840.3
33.0
256.9
289.9
28.5
38.5
67.0
19.9
82.0
101.9
46.4

28.9

17.5

71.5
91.7

57.8
79.5

13.7
12.2

53.4

41.5

11.9

20.2

9.6

10.6

ُ
الصادرات الوطنية إليها خالل
أما اجلدول رقم ( ،)4فيبني أبرز الوجهات التي تراجعت
اجلائحة ،إذ جاء السوق األميركي بوصفه أكثر األسواق التي شهدت صادرات اململكة إليها
انخفاض ًا خالل األشهر التسعة األولى من عام  ،2020متبوعة بتراجع صادرات األلبسة
إلى هذا السوق على وجه التحديد.
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اجلدول رقم (:)4
أبرز الوجهات التي حققت الصادرات الوطنية إليها نخفاض ًا خالل األشهر التسعة األولى
من عام ( 2020مليون دينار)
البلد

األشهر التسعة األولى 2019

األشهر التسعة األولى  2020مقدار االنخفاض

سنغافورة

66.3

3.4

62.9

الواليات املتحدة

869.9

807

62.9

الكويت

147.5

108.5

39.0

الصني الشعبية

108

73.1

34.9

كندا

41.8

28.6

13.2

لبنان

55.3

42.4

12.9

فلسطني

75.4

63

12.4

 .2تراجع القدرات املالية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة على وجه التحديد ،ونقص
السيولة لديها ،وبالتالي عدم متكّ نها من الوفاء بالتزاماتها ،نتيجة التعطل يف حركة
التدفقات النقدية.
ويظهر ذلك من نتائج استبانة تقييم احتياجات الشركات الصناعية الناجتة عن أزمة
كورونا ،6التي شملت أكثر من  300شركة صناعية .وجاءت النتائج على النحو التالي؛
أقرت بضعف التدفقات النقدية للحفاظ على العاملني لديها
  %88من الشركات ّوتغطية مصاريفها.
  %68من الشركات لديها صعوبة يف حتصيل الشيكات واملبالغ املستحقة لها.  %76من الشركات لديها صعوبة يف توفير الرواتب واألجور للعاملني.حتديات يف تسديد االلتزامات والقروض السابقة.
  %52من الشركات تواجهّ
  %38من الشركات لديها صعوبة يف دفع إيجارات مقراتها. .3حتديات احلصول على املوارد األولية الالزمة للعملية اإلنتاجية واستمرارها ،إما
الرتفاع كلف هذه املواد وخاصة على املنشآت الصغيرة واملتوسطة ،أو لصعوبة استمرار
سالسل التوريد وتدفقها ،خصوص ًا للمنشآت التي تعتمد على موارد ومواد أولية
خارجية ،يف ظل توجه العديد من الدول إلى إيقاف حركة التجارة اخلارجية.
 6استبانة تقييم إحتياجات الشركات الصناعية ،غرفة صناعة األردن ،نيسان .2020
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ويتأكد ذلك من نتائج استبانة تقييم احتياجات الشركات الصناعية الناجتة عن أزمة
كورونا ،7والتي أشارت إلى أن  %47من مدخالت اإلنتاج حتصل عليها الشركات الصناعية
من األسواق اخلارجية ،إذ ال تتوفر مصادر بديلة للمواد األولية ألكثر من  %68من
حتدي ارتفاع كلف
الشركات .كما أفادت  %28من الشركات املستجيبة بأنها تواجه
ّ

املواد اخلام ،الذي بدوره قد يؤثر على تنافسيتها وقدرتها للمنافسة يف األسواق احمللية
واخلارجية.
 .4تراجع املبيعات عموم ًا ،نتيجة تراجع الطلب على السلع ،وخاصة تلك غير األساسية
خالل هذه املرحلة.
ويتجلى ذلك يف االنخفاض الكبير الذي شهده الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي
خالل األرباع الثالثة األولى من عام  2020وبأكثر من  %13مقارنة بالفترة نفسها من
العام السابق ،علم ًا بأن كميات اإلنتاج الصناعي لم تشهد هذا املستوى من االنخفاض من
قبل .وجاء االنخفاض نتيجة تراجع الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات التحويلية
بنسبة  ،%14.3تلك التي تشكل أهميتها النسبية حوالي  %86من إجمالي اإلنتاج
الصناعي .ويعزى هذا التراجع بشكل رئيس إلى تبعات اإلغالق الذي شهدته معظم
القطاعات الصناعية خالل شهر نيسان  ،2020وما يؤكد ذلك أن الرقم القياسي لكميات
اإلنتاج لشهر نيسان تراجع بنسبة  %88مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
ويوضح الشكل رقم ( )1التغير يف الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي شهري ًا بحسب
آخر األرقام الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة للعام .2020

 7غرفة صناعة األردن ،نيسان .2020
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الشكل رقم (:)1
الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي خالل الفترة  2020-2018شهري ًا

90.0
70.0
50.0
30.0

كانون الثاين
شباط
آذار
نيسان
أيار
حزيران
متوز
أب
ايلول
ترشين األول
ترشين الثاين
كانون األول
كانون الثاين
شباط
آذار
نيسان
أيار
حزيران
متوز
أب
ايلول

كانون الثاين
شباط
آذار
نيسان
أيار
حزيران
متوز
أب
ايلول
ترشين األول
ترشين الثاين
كانون األول

2020

2019

10.0

2018

هذا باإلضافة إلى ما أظهرته استبانة تقييم احتياجات الشركات الصناعية الناجتة عن
أزمة كورونا 8من نتائج حول عدم قدرة حوالي  %52من الشركات املستجيبة على تصريف
إنتاجها يف السوقني احمللي واخلارجي على السواء .كما أقرت حوالي  %35من الشركات
حتديات يف االحتفاظ بالعقود التصديرية واملشترين من
املستجيبة مبا تواجهه من
ّ
األسواق اخلارجية ،وكل هذه مؤشرات على تراجع مبيعات الشركات الصناعية نتاج
قرارات احلظر الشامل التي أدت بشكل مباشر إلى توقف اإلنتاج وعدم القدرة على وفاء
الشركات بالتزاماتها التصديرية.
عمان ،بتسجيلها
كما ُي َ
الحظ تراجع حجم تداول منشآت القطاع الصناعي يف بورصة ّ
تراجع ًا خالل الفترة من بداية عام  2020وحتى شهر تشرين األول بحوالي ما نسبته

 %46.9مقارنة بالفترة نفسهامن العام السابق ،علم ًا بأن التداول يف بورصة عمان ُعلّق

اعتبار ًا من منتصف آذار حتى  10أيار بسبب تداعيات اجلائحة.

وميكن تناول تأثر القطاع الصناعي باألزمة من خالل محورين ،وعلى النحو التالي:

 8غرفة صناعة األردن ،نيسان .2020
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 .1القطاعات "األساسية" التي استمر عملها خالل األزمة

انطالق ًا من أهمية هذه القطاعات يف توفير املخزون اإلستراتيجي من السلع األساسية
الالزمة خالل فترة اجلائحة ،فقد استُ ثني عدد من القطاعات الصناعية من قرار الدفاع

رقم ( )2املتعلق بحظر التجول يف اململكة ،وباشرت هذه القطاعات عملها لكن باحلد
األدنى من العمالة ،وعموم ًا كان تأثرها باجلائحة أقل من تأثر القطاعات األخرى ،والتي
جاءت على النحو التالي:
 .1سالسل التوريد الغذائي؛ وتشمل املطاحن ،واملخابز ،والدواجن ،واللحوم ،واأللبان،
ومحالت بيع املواد الغذائية واخلضراوات والفواكه واملياه.
 .2صناعة األدوية البشرية والبيطرية واملبيدات احلشرية واملستلزمات الطبية
ومستودعات األدوية.
 .3صناعة الورق الصحي.
 .4صناعة املنظفات واملعقمات.
 .5قطاع التعبئة والتغليف والبالستيك واألملنيوم الالزم للمواد الغذائية والزراعية
والدوائية واملنظفات.
 .6الصناعات التعدينية.
وميكن اإلشارة هنا إلى أن الشركات الصناعية العاملة يف هذه القطاع بدأت عملها من
بداية اجلائحة ،لكن ضمن ضوابط ُحددت بالتعاون مع اجلهات املختصة لضمان صحة
العاملني وسالمتهم يف املقام األول ،والستدامة اإلنتاج يف املقام الثاني .ومن األمثلة على
ذلك ما قامت به ّ
كل من شركتي البوتاس والفوسفات يف هذا املجال من خالل إعداد

بروتوكوالت متخصصة للعمل أثناء اجلائحة واآللية الواجب اتباعها لضمان الصحة
والسالمة واستدامة عملياتها بأقصى طاقاتها اإلنتاجية .فعلى سبيل املثال ،طبقت
شركة البوتاس العربية إجراءات صحية صارمة للتعامل مع اجلائحة ،إذ وفرت مختبرين
حديثني للفحص يف موقع الشركة ،إضافة لتوفير أدوات الوقاية الصحية من مواد تعقيم
وقفازات وكمامات جلميع املوظفني ،واستمرت الشركة يف تنفيذ مشروعاتها وال سيما تلك
املتعلقة بالتوسع وزيادة اإلنتاج.
هذا باإلضافة إلى دور الشركات الصناعية األخرى وما قامت به من توفير التدابير
الصحية وتطبيق التعليمات املعتمدة ،ويشمل هذا ضمان التباعد والفصل يف ما بني
املوظفني ،وتوفير مستلزمات الوقاية ،ما مكّ ن هذه الشركات من استمرار عملياتها
اإلنتاجية طوال فترة احلظر الشامل دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا املستجد
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ً
فضال عن حتقيق هذه الشركات مستويات
يف أوساط العاملني لديها خالل تلك الفترة،
صعيدي اإلنتاج والتصدير.
جيدة على
َ
فعلى سبيل املثال ،ارتفعت كميات إنتاج البوتاس بحوالي  %5خالل األشهر التسعة
األولى من عام  ،2020مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ،كما ارتفعت كميات مبيعات
البوتاس مبا نسبته  %10مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى  2.004مليون
طن .هذا باإلضافة إلى ارتفاع صادرات ّ
كل من الصناعات الغذائية ،واألسمدة ،والصناعات

الكيماوية ،مبا نسبته  %12و %32و %6على التوالي خالل الشهور الثمانية األولى من
عام  2020مقارنة بالفترة من العام السابق.

وتراج َع أداؤها
 .2القطاعات "غير األساسية" التي توقف عملها خالل األزمة
َ

توقفت القطاعات الصناعية "غير األساسية" عن العمل ألكثر من شهر ،ثم ُسمح لها
ً
بداية من  10نيسان وباحلد األدنى من العمالة (بنسبة  %40على ورديتني؛
بالعمل

كل وردية  ،)%20فكان ت ُاثرها عموم ًا أكبر من تأثر القطاعات األساسية ،بل إن بعضها

ما زال يعاني من تبعات اجلائحة جراء ضعف الطلب احمللي والعاملي على سلعها املنتجة،
ولعل ما أظهرته بيانات الصادرات حتى نهاية شهر أيلول  2020يدلل على ذلك .وتشمل
القطاعات "غير األساسية" التي تأثرت باجلائحة:
 جزء من الصناعات الغذائية (احللويات والشوكوالته والسجائر والعصائر). جزء من قطاع التعبئة والتغليف. جزء من قطاع الصناعات البالستكية واملطاط. الصناعات اخلشبية واألثاث. الصناعات الهندسية والكهربائية. الصناعات اإلنشائية. -الصناعات اجللدية واحمليكات.

 -قطاع التجارة:

عد القطاع التجاري األردني من القطاعات الرئيسة يف االقتصاد الوطني ،وشريك ًا مهم ًا
ُي ّ
أساسي يف حتقيق األمن االقتصادي الوطني،
يف احلياة االقتصادية واالجتماعية ،وله دور
ّ

إضافة إلى دوره على الصعيد اخلارجي من خالل تعزيز العالقات االقتصادية للمملكة مع
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دول العالم والترويج لبيئة األعمال واالستثمار وإبرام االتفاقيات االقتصادية والتجارية
بهدف تسهيل التبادل التجاري.
ويضم القطاع التجاري عدد ًا من القطاعات احليوية على غرار التجارة اخلارجية،
وتعبر التجارة
والتجارة الداخلية ،وقطاعات املطاعم وسواها من قطاعات خدمية.
ّ
الداخلية عن حركة البيع والشراء للسلع احمللية واملستوردة داخل الدولة ،وتعتمد على
توفر تلك السلع يف األسواق والقوة الشرائية لألفراد .يف حني متثل التجارة اخلارجية
عملية التبادل التجاري من السلع واخلدمات وغيرها من عناصر اإلنتاج بني دولعدة
بهدف حتقيق منافع متبادلة ألطراف التبادل ،وهي تختلف بذلك عن التجارة الداخلية
يف أنها تتجاوز حدود الدولة الواحدة إلى دول متعددة سواء مجاورة للدولة أو غير مجاورة
لها.
يعد قطاع التجارة من بني القطاعات االقتصادية التي تأثرت بشكل
من هذا املنطلقّ ،
كبير خالل جائحة كورونا ،وحتديد ًا يف فترة احلظر الشامل التي ُأغلقت فيها معظم
منشآته ،عدا عن تراجع حجم الطلب على العديد من منتجاته ،ما أدى إلى تراجع
أنشطة بعض القطاعات التجارية واخلدمية ،على غرار جتارة األلبسة واملطاعم والنقل،
وحتملها املزيد من األعباء والكلف ،مع عدم توفر السيولة داخل القطاع بسبب تراجع
ُّ

حجم املبيعات.

عمان ،إلى أن ما يقارب  %84من األنشطة التجارية
وتشير تقارير صادرة عن غرفة جتارة ّ
واخلدمية (باستثناء املستشفيات والصيدليات) ّ
تعطلت عن ممارسة أعمالها يف بداية

اجلائحة يف منتصف شهر آذار ،ثم ُسمح للمراكز التموينية واملخابز يف وقت الحق بفتح
أبوابها الحق ًا ،تبعها فتح البنوك ومحالت الصرافة والسماح لها مبمارسة أنشطتها .كما
تشير التقديريات حتى نهاية عام  2020إلى أن نحو  %16من أنشطة القطاع التجاري

ّ
األشد تضرر ًا من
متعطلة عن العمل و /أو تصنَّ ف ضمن القطاعات
واخلدمي ما زالت
ّ
اجلائحة.
كما ّ
توقعت الغرفة أن تتراجع مساهمة القطاع التجاري واخلدمي يف الناجت احمللي
تقدر بـ  5.2ملیار دينار ،هذا يف حال استعاد القطاع
اإلجمالي بنحو  ،%28.8أي بخسارة َّ

نشاطه خالل عام .2021

َ
مشكلة توقف حركة توريد السلع ،وخاصة من السوق الصيني
وواجه القطاع التجاري
يعد املزود الرئيس للقطاع) يف بداية اجلائحة خالل الشهور األولى من عام
(الذي
ّ
 ،2020إضافة إلى تأخير وصول بوالص الشحن والشهادات الصحية واملستندات املطلوبة
املتعلّقة باملواد الغذائية واأللبسة وغيرها ،ما أدى إلى تعطل عملية االستيراد داخل
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ً
فضال عن االجراءات االحترازية ووقف حركة الشحن يف األردن لعدد من األيام
القطاع،
والتي ادت إلى نقص توريد بعض السلع وتكدس البضائع يف ميناء العقبة وحتمل القطاع
لتكاليف اضافية يف النقل والتخزين.
وهذا ما اتضح من خالل انخفاض مستوردات اململكة من معظم السلع النهائية؛ ومن
أبرزها املنتجات الكهربائية ،واملنتجات اجللدية واحمليكات ،واملنتجات البالستيكية،
واألثاث ،وبعض املنتجات الغذائية ،ومبعدالت انخفاض مرتفعة نسبي ًا تراوحت ما بني
 %20و %40خالل األشهر التسعة األولى من عام  2020مقارنة بالفترة نفسها من العام
السابق .وهو ما ينطبق أيض ًا على مستوى الصادرات الوطنية ،التي انخفضت بنسبة
 %0.7خالل األشهر التسعة األولى من عام  2020نتيجة لتداعيات األزمة.
كما يشير تقرير البنك الدولي "آفاق أسواق السلع" إلى أن جائحة كورونا أثّ رت بشكل كبير
على مستوى الطلب ،نتيجة اإلجراءات االحترازية والوقائية التي اتبعتها احلكومات
وقرارات إغالق األسواق واحلظر الشامل واجلزئي ،كما أحدثت اجلائحة اختالالت يف
جانب العرض ،وخاصة يف الدول النامية التي تعتمد إلى حد كبير على السلع األساسية،
نتيجة تراجع أسعار معظم هذه السلع ،واالضطرابات التي أصابت سالسل التوريد
العاملية.9
ويوضح الشكل رقم ( )2تطور حجم التجارة اخلارجية األردنية خالل الفترة -2018
 2020وتأثرها بتدعيات جائحة كورونا ،وحتديد ًا خالل فترة احلظر واإلغالق الشامل
وامتدت ألكثر من شهر وتوالت تبع ًا ألهمية األنشطة
طبقها األردن منذ منتصف آذار
ّ
التي ّ
االقتصادية.

World Bank, Commodity Markets Outlook “Implication of COVID-19 for Commod� 9
ity, April 2020
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الشكل رقم (:)2
تطور حجم التجارة اخلارجية شهري ًا خالل الفترة ( 2020-2018مليون دينار)
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كما ظهرت انعكاسات اجلائحة بشكل واضح على ميزات املدفوعات ،إذ ارتفع حجم عجز
احلساب اجلاري مبا نسبته  %23.1ليصل إلى حوالي  1,191.2مليون دينار خالل
ويعزى ارتفاع العجز
النصف األول من عام  ،2020مقارنة بالفترة نفسها من عام ُ .2019
بشكل رئيس إلى تراجع بند خدمات السفر مبا نسبته  %56أو ما مقداره  757مليون

دينار ،باإلضافة إلى تراجع بند التحويالت الشخصية مبقدار  204مليون دينار (ومنها
حتويالت العاملني بحوالي  85مليون دينار) خالل النصف األول من عام  ،2020مقارنة
بالفترة نفسها من العام السابق.
ويظهر حجم تأثر القطاعات اخلدمية وعلى رأسها القطاعات ذات العالقة بالسياحة

األشد تأثر ًا من تفشي فيرس "كورونا" نتيجة توقف
وخدمات السفر ،بوصفها القطاعات
ّ
حركة الطيران لفترات طويلة ووقف احلركة السياحية ،بعد أن سجلت اململكة خالل عام
 2019أرقام ًا مميزة يف هذا القطاع.
شح ُّ
توفر
ونتج هذا كله عنه االضطراب الذي طال حركة التدفقات النقدية وأدى إلى ّ

السيولة الكافية لتغطية الكلف األسياسية للمنشآت العاملة يف القطاع ،ولعل أبرز ما

يؤشر على ذلك االرتفاع الكبير الذي شهدته الشيكات املرجتعة لعدم كفاية الرصيد
خالل األشهر العشرة األولى من عام  2020وبنسبة تفوق  ،%44لتبلغ قيمتها 1,112.7
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مليون دينار مقارنة مع حوالي  847مليون دينار خالل الفترة نفسها من العام السابق،10

ما يفسر عدم مقدرة املنشآت بشكل عام ،وحتديد ًا منشآت القطاع التجاري ،على الوفاء
بااللتزامات املترتبة عليها خالل فترة اجلائحة.
وجتدر اإلشارة إلى أن املنشآت الصغيرة ومتوسطة احلجم تستحوذ على ما نسبته %99
من إجمالي منشآت قطاع التجارة من مختلف القطاعات الفرعية ،ويعمل بها ما يزيد
شح توفر السيولة إلدارة
عن  200ألف عامل ،وتعاني تلك املنشآت يف الوضع الطبيعي من ّ

عملياتها التجارية ،وتلجأ يف الغالب إلى استخدام الشيكات إلمتام معامالتها التجارية.

للحد من آثار جائحة كورونا على
ثالثًا :اإلجراءات الحكومية
ّ
قطاعي الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
َ
اتخذت احلكومة مجموعة من اإلجراءات والقرارات الوقائية واالحترازية للسيطرة
َ
إغالق بعض القطاعات وفرض احلظر
على فيروس كورونا واحلد من انتشاره ،وشمل ذلك

الشامل واجلزئي على فترات ،مما أثّ ر على عدد من األنشطة االقتصادية ،لذلك أصدرت

احلكومة عدد ًا من أوامر الدفاع والبرامج اخلاصة بتمكني املنشآت االقتصادية بشكل
عام والصغيرة واملتوسطة منها بشكل خاص ،بهدف تخفيف وطأة تأثير اجلائحة عليها،
ومتكينها من الرجوع إلى نشاطها االقتصادي املعتاد واحلفاظ على عمالتها من خالل
دعم األجور والسماح بتخفيضها .وميكن تلخيص أبرز هذه القرارات على النحو التالي:

 .1أمر الدفاع رقم ( )1املتعلق بوقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان (19
آذار )2020

جاء أمر الدفاع رقم ( )1لسنة  ،2020بهدف دعم األنشطة االقتصادية ومنشآت القطاع
اخلاص يف توفير السيولة من خالل السماح ملنشآت القطاع اخلاص باستثناء العاملني
لديها من تأمني الشيخوخة ملدة ثالثة أشهر من بداية شهر آذار حتى نهاية أيار ،2020
لتصل بذلك نسب اقتطاعات الضمان االجتماعي اإلجمالية من العامل وصاحب العمل
ً
بدال من  ،%21.75هذا باإلضافة إلى السماح بتقسيط االشتراكات
مع ًا إلى %5.25

ً
فضال عن إلغاء جميع قرارات
املتراكمة على املشتركني ودون ترتيب فوائد تقسيط عليها،
احلجز التحفظي من ِقبل مؤسسة الضمان االجتماعي.

 10البنك املركزي األردني ،النشرة اإلحصائية الشهرية  /تقاص الشيكات.2020 ،
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وجتدر اإلشارة إلى أن حوالي  17ألف منشأة من القطاع اخلاص استفادت من تخفيض

اقتطاعات الضمان ،ومبا يشمل  474ألف عامل وعاملة لديها ،بينما وفّ رت هذه احلزمة
سيولة نقدية تصل إلى  120مليون دينار.

 .2أمر الدفاع رقم ( )6املتعلق برواتب موظفي القطاع اخلاص ( 8نيسان
)2020

جاء أمر الدفاع رقم ( )6لسنة  2020وما تبعه من قرارات لتعديله ،بهدف حماية
حقوق العمال يف القطاعات االقتصادية ،وتقدمي برامج الدعم للمؤسسات واألفراد يف
ظل التحديات االقتصادية التي سببتها أزمة كورونا ،ومبا يسهم باحلفاظ على العمالة
األشد تضرر ًا جراء
مع مراعاة ظروف أصحاب العمل وخصوص ًا يف القطاعات واألنشطة
ّ

اجلائحة من خالل إجازة تخفيض رواتب العمالة لديها وفق ضوابط ومعايير محددة
تضمن توفير احلماية املمكنة للعمالة األردنية على وجه اخلصوص.

وصدرت مبوجب قرار الدفاع رقم ( )6العديد من البالغات ( 4و 7و 8و 13و )18بهدف
ً
ومراعاة لظروف أصحاب العمل وخصوص ًا يف القطاعات
مواكبة املستجدات واملتغيرات،
املصرح لها بالعمل ،يف ضوء استمرار تأثر عمل بعض القطاعات
األشد تضرر ًا وغير
واألنشطة
ّ
َّ

واألنشطة االقتصادية نتيجة الستمرار احلالة الوبائية لفيروس كورونا يف اململكة.

 .3أمر الدفاع رقم ( )9اخلاص ببرامج احلماية االجتماعية ( 18نيسان
)2020

قدمت احلكومة يف أمر الدفاع رقم ( )9لسنة  2020ثالثة برامج من خالل املؤسسة
العامة للضمان االجتماعي ،لدعم العمال ،ولدعم دميومة القطاع اخلاص عبر املساهمة
يف دفع رواتب العاملني فيه .وهذه البرامج هي:
 برنامج تضامن ( :)1يستهدف املنشآت املشمولة بالضمان االجتماعي ويشمل حصر ًايؤمن كل متعطل عن العمل
العمال األردنيني وأبناء قطاع غزة وأبناء األردنيات .إذ َّ

بشكل مؤقت براتب بدل تعطل مقداره  %50من األجر؛ على ّأل ّ
يقل عن  165دينار ًا

وال يزيد عن  500دينار ،ويساهم صاحب العمل بنسبة  %20من أجر املؤمن عليه
كحد أقصى.
وبسقف  250دينار ًا
ّ

 برنامج تضامن ( :)2يستهدف املنشآت غير املشمولة بالضمان االجتماعي ،ويعطيهايخصص لكل متعطل يف هذه
فرصة شمول العمال بتأمني التعطل عن العمل ،إذ
َّ
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املنشآت بدل تعطل شهري مقداره  150ديناراً ،تساهم فيه املنشأة بـ  50دينار ًا شهري ًا.
 برنامج "مساند" :يتيح الفرصة لكل مشترك سابق يف الضمان االجتماعي احلصولعلى ُس َلف على حساب تعويض الدفعة الواحدة ،ويتيح املجال أمام املشتركني بتأمني
التعطل للحصول على جزء من الرصيد االدخاري بحد أقصى  450دينار ًا توزَّ ع على
ثالث دفعات شهرية.
وجتدر اإلشارة إلى أن ما يقارب  11ألف منشأة اقتصادية من املنشآت الصغيرة واملتوسطة
برنامجي تضامن ( )1و( ،)2لدعم األجور حلوالي  106آالف عامل لديها.
استفادت من
َ

بتوسع االستفادة من برامج "الضمان
 .4أمر الدفاع رقم ( )15اخلاص
ُّ
االجتماعي" ( 9آب )2020

ً
استكماال ملبادرات املؤسسة العامة للضمان
جاء أمر الدفاع رقم ( )15لسنة 2020
االجتماعي لدعم مرحلة التعايف االقتصادي واستدامة القطاع اخلاص ،وتخفيف ًا لألعباء
املالية املترتبة على املنشآت واألفراد ،ويتم مبوجبه إعفاء املنشأة بنسبة من فوائد
التأخير والغرامات واملبالغ اإلضافية املستحقة عليها عند تقسيطها املبالغ املستحقة
للمؤسسة ،وكما هو موضح يف اجلدول رقم (.)5
اجلدول رقم (:)5
مزايا االستفادة من أمر الدفاع رقم ( )15وآلياتها

املزايا

املرحلة

فترة سريان التقدم بالطلب خالل
الفترة

نسبة اإلعفاء من
الفوائد والغرامات

فائدة التقسيط
السنوية

األولى

من  2020/8/10حتى نهاية يوم
2020/9/30

%60

%1

الثانية

من  2020/10/1حتى نهاية يوم
2020/10/31

%30

%2

الثالثة

من  2020/11/1حتى نهاية يوم
2020/11/30

%20

%3

الرابعة

من  2020/12/1حتى نهاية يوم
2020/12/31

%10

%4
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بتوسع االستفادة من برامج "الضمان
 .5أمر الدفاع رقم ( )18اخلاص
ُّ
االجتماعي" ( 15تشرين األول )2020

املؤمن عليهم
جاء أمر الدفاع رقم ( )18لسنة  2020بهدف متكني شريحة أوسع من
َّ

واملنشآت من االستفادة من أوامر الدفاع ( 9و 14و )15لسنة  .2020إذ مت مبوجبه منح
احلق للمؤمن عليه االستفادة من برنامج "مساند ( ")1حتى وإن سبق له االستفادة من
البرامج األخرى.
مدد األمر ّ ً
ومدة إعفاء
كل من مدة االستفادة من برنامج "متكني اقتصادي (ّ ،")1
كما ّ

املنشأة من فوائد التأخير والغرامات واملبالغ اإلضافية املستحقّ ة على املنشأة التي تطلب

التقسيط التي جاءت ضمن أمر الدفاع رقم (.)15

 .6أمر الدفاع رقم ( )24اخلاص ببرامج حماية العمالة األردنية ( 15كانون
األول :)2020

جاء أمر الدفاع رقم ( )24بهدف ضمان استقرار وحماية العمالة األردنية يف القطاع
اخلاص ،وتخفيف األعباء االقتصادية املترتبة على منشآت القطاع اخلاص التي تأثرت
بجانحة كورونا ،يف ظل استمرار اجلائحة وتواصل تأثيرها على القطاعات االقتصادية.
وتالي ًا أبرز ما نص عليه؛
 يستمر العمل ويتم التوسع يف تنفيذ برامج املؤسسة العامة للضمان االجتماعي("مساند" و"متكني اقتصادي" و"حماية") املنصوص عليها يف أوامر الدفاع ()9
وأي تعديالت طرأت عليها .
و ( )14لسنة ّ 2020
 يعاد العمل بتعليق تامني الشيخوخة الصادر مبوجب أمر الدفاع رقم (.)1 ينشأ برنامج للمحافظة على فرص العمل يف القطاع اخلاص يسمى برنامج "استدامة"بالتعاون بني احلكومة واملؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
ومبوجب أمر الدفاع هذا صدر البالغان ( )16و( ،)17إذ يتعلق البالغ رقم ( )16ببرنامج
"استدامة" وآلية تنفيذه وإدارته من املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،أما البالغ رقم
( )17فيتعلق باالستمرار والتوسع ببرامج "مساند" و"متكني اقتصادي" و"حماية".
وجتدر اإلشارة إلى أن برنامج "استدامة" يعنى بتقدمي دعم مالي ملدة ستة أشهر (من شهر
كانون األول  2020حتى شهر أيار  ،)2021وتبلغ قيمة البرنامج  200مليون دينار منها
( 134مليون دينار من احلكومة ،و 66مليون دينار من فائض حساب إصابات العمل يف
املصرح لها
الضمان االجتماعي) ،وهو يستهدف  170ألف عامل أردني يف القطاعات غير
َّ
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األشد تضرراً.
بالعمل والقطاعات
ّ
ّ
يستحق جميع العمال فيها ما نسبته  %75من أجرهم
األشد تضرر ًا
ففي القطاعات
ّ
املستح ّق ،ويتحمل
الشهري ،على أن يقدم البرنامج ما يقارب  %50من إجمالي الراتب
َ

املستح ّق .أما القطاعات املغلقة غير املصرح لها بالعمل فيستحق
صاحب العمل باقي املبلغ
َ
جميع العمال فيها ما نسبته  %50من أجرهم الشهري ،على أن يتحمل البرنامج كامل

أي مبالغ.
املبلغ
املستحق ،ودون حتميل صاحب العمل ّ
َ

 .7مبادرات البنك املركزي

نفّ ذ البنك املركزي مجموعة من السياسات والبرامج الهادفة إلى خلق التوازن

واحملافظة على االستقرار املالي داخل االقتصاد األردني ،من خالل تقدمي الدعم

األشد تضرر ًا من تدعيات اجلائحة ،ودعم املنشآت لدفع
للمنشآت االقتصادية
ّ
األجور ومستحقات العاملني للحفاظ على العمالة لديها .وشملت تلك البرامج ما يلي:
 ضخ سيولة إضافية بقيمة  550مليون دينار للبنوك ،عن طريق خفض نسبةاالحتياطي اإللزامي على الودائع من ( %7إلى  ،)%5وخفض سعر الفائدة مبقدار
 150نقطة أساس.
 الطلب من البنوك تأجيل أقساط التسهيالت االئتمانية املمنوحة لعمالء القطاعاتعد التأجيل هيكلة لتلك
االقتصادية املتضررة من األزمة ،مع التشديد على عدم ّ

التسهيالت ،ودون أن يؤثر ذلك على التقييم بالنقاط االئتمانية ()Credit Score
للعمالء.
 -تقدمي برنامج دعم الشركات الصغيرة واملتوسطة ملواجهة أزمة كورونا بقيمة 500

مليون دينار ،إذ ُمنح هذا التمويل للبنوك بسعر فائدة "صفر" على ّأل تتجاوز فائدة
أي
سعر إعادة اإلقراض من البنوك للعمالء  %2سنوي ًا ،بينما تتحمل احلكومة كلفة ّ
قروض ممنوحة لتمويل دفع رواتب املوظفني ،ومتتد فترة القروض حتى  42شهر ًا

وبفترة سماح تصل إلى عام ،وهذه القروض مضمونة من الشركة األردنية لضمان
القروض بنسبة .%85
وجتدر اإلشارة إلى أن هذا البرنامج ساهم حتى  11حزيران  2020بدفع رواتب 64
ألف موظف ،من خالل تقدميه قروض ًا لقرابة  3آالف منشأة وبقيمة إجمالية وصلت
قطاعي التجارة والصناعات التحويلية استحوذا على
إلى  289مليون دينار ،علم ًا بأن
َ

حوالي  %50من إجمالي قيمة هذه القروض ،ما يكشف حاجتهما للسيولة وتضررهما
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من اجلائحة .هذا باإلضافة إلى دفع رواتب  27.5ألف موظف آخر من برنامج التمويل
املقدم من البنك املركزي للقطاعات االقتصادية والبالغ حجمه  1.2مليار دينار،
امليسر
ّ
إذ ساهم هذا البرنامج حتى تاريخ  11حزيران  2020يف متويل  1.229مشروع ًا بقيمة
بلغت نحو  877.1مليون دينار.

 .8مبادرات املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية ()JEDCO

نفّ ذت املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية ( )JEDCOمجموعة من برامج

الدعم الهادفة إلى التقليل من تداعيات األزمة االقتصادية الناجتة عن انتشار فيروس

ّ
تخطي تبعات
كورونا ،وتقدمي متويل سريع ملساعدة املنشآت الصغيرة واملتوسطة على
اجلائحة من جانب ،واالستفادة من الفرص اإلنتاجية والتصديرية الناجتة يف ظل
اجلائحة وخاصة يف الصناعات ذات الصلة بالرعاية الصحية التي تواجه زيادة الطلب
على اخلدمات والتجهيزات الطبية واألدوية .وشملت تلك البرامج ما يلي:
 برنامج دعم الشركات الصناعية من خالل اخلدمات املنفردة (التجارة اإللكترونية أوالعمل عن بعد)؛ بهدف تقدمي خدمتني :مساعدة ودعم الشركات الصناعية احمللية يف
عملية الترويج والبيع اإللكتروني من خالل األسواق االفتراضية واملتاجر اإللكترونية،
وأمتتة بعض أنشطة الشركات وعملياتها لتمكينها من العمل "عن بعد".
واختيرت  11شركة لالستفادة من البرنامج ( 9شركات خلدمات التجارة اإللكترونية،
وشركتان خلدمات العمل عن بعد) ،وتصل قيمة الدعم الفني واملالي لكل شركة سبعة
آالف دينار ،وبكلفة إجمالية بلغت  110.2اآلف دينار ،منها  77ألف دينار قيمة املنح
املقدمة من املؤسسة.
 برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل تصدير اللوازم واملعدات الطبية ومالبسالسالمة العامة ملكافحة فيروس كورونا ،الذي يستهدف الشركات الصغيرة واملتوسطة
العاملة يف القطاع الصناعي والقادرة على تصنيع اللوازم واملعدات الطبية ومالبس
السالمة العامة ملكافحة فيروس كورونا لغايات التصدير والقادرة على تعديل خطوط
إنتاجها وشراء اآلالت الالزمة لتصنيع هذه املنتجات.
ُ
وقدم الدعم على شكل منح بسقف  40ألف دينار ألربع شركات صناعية ،وبنسبة
متويل  %70من إجمالي كلف املشاريع املقدرة بحوالي  214ألف دينار ،منها  147ألف
وي ّ
توقع أن يوفر البرنامج حوالي  42فرصة عمل
دينار قيمة املنح املقدمة من املؤسسةُ .
جديدة يف هذه الشركات ،وزيادة يف قيمة الصادرات بحوالي  705اآلف دينار.
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قطاعي الصناعة
رابعًا :التحديات والمعيقات التي واجهت
َ
والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة اإلجراءات
الحكومية خالل جائحة كورونا

بذلت احلكومة جهود ًا كبيرة ملواجهة أزمة كورونا ،واتخذت إجراءات إيجابية للحد من
كلف القروض وتوفير السيولة يف القطاع الصناعي وحماية القطاعات االقتصادية واحلد
من كلف الرواتب التي تدفعها .لكن العديد من اإلجراءات اتسمت بغياب التشاركية مع
سبب إرباك ًا واضح ًا لعمل القطاعات االقتصادية.
ممثلي القطاع اخلاص قبل إصدارها ،ما ّ
قطاعي الصناعة والتجارة واملنشآت الصغيرة
وميكن إجمال بعض التحديات التي واجهت
َ
واملتوسطة جراء هذه القرارات وفق ًا لتسلسلها الزمني على النحو التالي:
 .1إعالن البنك املركزي األردني عن حزمة من اإلجراءات الهادفة الحتواء تداعيات أثر
فيروس كورونا املستجد على االقتصاد الوطني ،ومن بينها تأجيل أقساط القروض،
إال أن عدد ًا من الشركات الصناعية والتجارية واجهت مشاكل جراء عدم إلزام البنوك
التجارية بتنفيذ تأجيل أقساط القروض.
 .2إصدار أمر الدفاع رقم ( )2لسنة  ،2020الذي يتعلق بحظر تنقل األشخاص وجتوالهم
يف اململكة بشكل كامل مع غلق جميع احملالت باستثناء تلك العاملة يف بعض القطاعات
ذات األولوية.
وجتدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات املتخذة للسماح بتنقل العاملني يف القطاعات املستثناة
يف فترة احلظر ،اتسمت بالتخبط ،بخاصة يف ما يتعلق بإصدار التصاريح الورقية ،إذ
َ
غرفتي الصناعة والتجارة بالشراكة مع وزارة
اعتُ مدت يف البداية تصاريح صادرة عن
الصناعة والتجارة والتموين ،ثم ُألغيت هذه التصاريح واعتُ مدت عوض ًا عنها تصاريح
ورقية صادرة عن املركز الوطني لألمن وإدارة االزمات ،وهذا أدى إلى إطالة الوقت الالزم
إلصدار التصاريح وجتهيزها ،حتى إن منها ما احتاج إلى أكثر من أسبوعني.
كما يجدر التنويه إلى أن هذا التخبط ُيعزى إلى طبيعة األزمة وظروف اجلائحة،
كتجربة جديدة على املجتمع األردني بأطيافه كافة ،إذ اعتمدت القرارات على

سرعة االستجابة يف سبيل احلفاظ على صحة املواطن وسالمته.
 .3قرار وقف تصدير املنتجات الغذائية بشكل مفاجئ وما تبعه من قرارات ذات صلة،
واآللية املعقّ دة والبيروقراطية إلصدار رخص التصدير ،ما أثّ ر على صادرات العديد
من الشركات الصناعية الغذائية امللتزمة بعقود تصديرية وفق ًا لطلبات اجلهات
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املستوردة ،كما أن العديد من الشركات كانت لديها طلبيات مستعجلة وأصبحت
ُ
حصولها على
داخل املراكز اجلمركية وجزء منها حتت التجهيز واإلنتاج ،واستدعى

ً
طويال نسبي ًا ملنتجات األغذية.
استثناءات وقت ًا

وقد جاء هذا القرار يف سبيل احلفاظ على املخزون االستراتيجي للمملكة ولتجنب
أي نقص يف السلع األساسية للمواطن ،إال أن املصانع األردنية أثبت قدراتها
حدوث ّ

اإلنتاجية ،بل حولت التحديات التي ولّدتها اجلائحة إلى فرص لزيادة اإلنتاج وتلبية
أي فرص تصديرية تلوح يف األفق.
حاجة السوق احمللي ،والتوجه نحو استغالل ّ
َ
قراري
مشاكل يف االستفادة من
 .4مواجهة العديد من الشركات الصناعية والتجارية
َ
الدفاع رقم ( )6ورقم ( ،)9ورفض طلباتها ،بحجة استثنائها من قرار التعطيل ،علم ًا
بأن الشركات الصناعية والتجارية التي ُسمح لها بالعمل بدأت عملها بأقل من %40
من إجمالي عمالتها ،وغالبية املنشآت يف القطاعني الصناعي والتجاري بدأت العمل

بعد منتصف شهر نيسان؛ أي بعد أكثر من شهر من التعطل الكامل.
 .5عند السماح بتشغيل القطاعات تباع ًا وربط ذلك باحلصول على تصاريح إلكترونية،
واجهت الشركات مشاكل عديدة يف التعامل مع منصة ( ،)Stayhome.joمن أبرزها
املشاكل التقنية ،وعدم فاعلية آلية إصدار التصاريح بشكل كامل ،وعدم مراعاة
أوقات العمل والورديات لبعض القطاعات الفرعية ،باإلضافة إلى عدم مقدرة أصحاب
املنشآت ذوي األعمار التي تزيد عن  60عام ًا على إصدار تصاريح أو التسجيل يف
الضمان االجتماعي ،وعدم شمول أصحاب املنشآت من غير األردنيني.
 .6آليات التعامل يف فتح بعض القطاعات والتأخر يف فتح قطاعات أخرى ،فعلى سبيل
املثال ّ
تأخر فتح قطاع احللويات إلى نهاية شهر نيسان مع السماح بالتوصيل فقط يف
البداية ،مع العلم بأن طبيعة عمل هذا القطاع ال تختلف عن عمل القطاعات األخرى
على غرار املخابز ومحال املواد التموينية ،يضاف إلى ذلك صعوبة توصيل منتجاته،

ّ
احملال الستقبال الزبائن.
وبالتالي عدم جدوى فتح

 .7العديد من القضايا املتعلقة بقطاع النقل ،كتأخير زمن اإلفراج عن البضائع ،وعدم
االلتزام باالستثناءات املمنوحة لشركة ميناء احلاويات لغايات تسهيل عمل
ً
فضال عن الغرامات والكلف غير املبررة.
الصناعيني والتجاريني،
 .8آليات التفتيش على املنشآت االقتصادية ،والتضارب الواضح بني اجلهات املختلفة
وعدم التنسيق يف ما بينها ،ما أدى إلى تعطيل عمل بعض املنشآت .وخاصة يف بداية
اجلائحة وبالتزامن مع الفتح التدريجي للقطاعات.
ورغم حجم اجلهود احلكومية املبذولة يف هذا الظرف االستثنائيّ ،إل أنّه ينبغي دائم ًا

28

تقرير حالة البالد لعام  :2020الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

التفكير بتحويل التحديات إلى فرص تعود بالنفع على االقتصاد الوطني ،وكذلك التعلم
من التجارب السابقة لتاليف العثرات واإلعداد ملرحلة ما بعد اجلائحة.

خامسًا :أبرز اإلستراتيجيات القطاعية وموازنات الجهات
المعنية بها

تتنوع اخلطط االقتصادية واإلستراتيجيات التنموية يف األردن ،وهي حتمل يف طياتها
إجراءات لتحقيق التنمية االقتصادية ،من خالل تقسيمها لقطاعات محددة تتمثل ببيئة
األعمال بشكل عام ،وبالقطاعات االقتصادية الفرعية بشكل خاص ،إذ ترتبط مجموعة
بالقطاعني الصناعي والتجاري واملنشآت الصغيرة واملتوسطة ،وتعمل
من اإلستراتيجيات
َ

على حتفيز املنشآت من خالل إدراج حيز لها ضمنها ،ومن األمثلة على ذلك :السياسة
الصناعية ،والسياسية التجارية ،و"رؤية األردن  ،"2025وخطة حتفيز النمو االقتصادي،
تضمنه من أولويات لعمل احلكومة.
وآخرها مشروع النهضة الوطني وما
ّ
وجتدر اإلشارة إلى أنه لم يتم التطرق إلى اإلستراتيجية الوطنية لريادة األعمال
وتنمية املشاريع متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة يف األردن ( )2020-2016والتي
لعامي  2018و ،2019إذ ال جديد بخصوص
تقريري حالة البالد
جرى تناولها يف
َ
َ
إقرارها والبدء بتنفيذها.

بالقطاعني
وميكن تلخيص أبرز ما اشتملت عليه اخلطط واإلستراتيجيات املعنية
َ

الصناعي والتجاري واملنشآت الصغيرة واملتوسطة مبا يلي:

 .1مشروع النهضة الوطني (دولة اإلنتاج)

أطلقت احلكومة خالل عام  2018مشروع النهضة الوطني ،والذي يتضمن إعالن أولويات
عمل احلكومة على مدار العامني الالحقني ،ثم ُحدثت اخلطة خالل عام  2019و ُأطلقت
وإجراء
أولويات عامي  2020و 2021التي تضمنت سبع أولويات يتفرع عنها  142مبادرة
ً
فرعي ًا ،كخطوة على طريق مشروع النهضة الوطني الذي سعت احلكومة من خالله
للوصول إلى دولة القانون ودولة اإلنتاج ودولة التكافل.
قطاعي الصناعة والتجارة واملنشآت الصغيرة واملتوسطة
وميس محور "دولة اإلنتاج" عمل
َ
ّ
ً
ً
مبادرة ومشروع ًا لقياس مدى حتقيق األولويات التي تنضوي حتته.
مباشرة ،ويشمل 58
ومبعاينة مدى اإلجنازُ ،يالحظ أن  5مشاريع لم يبدأ بها العمل بعد ،و 7مشاريع مكتملة،
و 3مشاريع متأخرة ،يف حني أن  43مشروع ًا ما زالت حتت التنفيذ .وجتدر اإلشارة إلى أن
احلكومة وضعت آليات ملتابعة مدى تنفيذ أولوياتها ضمن مشروع النهضة الوطني من خالل
املوقع اإللكتروني ( ،)www.your.gov.joلكن املوقع تغيب عنه تقارير املتابعة بعد

29

Economic & Social Council of Jordan

الربع الثاني من عام  ،2019وهذا أحد املآخذ الرئيسة على اإلستراتيجيات والسياسات

ُ
والتقييم املستمر لألداء والعمل.
والتنسيق
املتابعة
ضعف
احلكومية التي يغلب عليها
ِ
ِ
ِ

يشار إلى أن احلكومة السابقة أعلنت مع بداية عام  2020ما حققته من إجنازات على
مستوى هذا املشروع ،وأشارت إلى حتقيق مؤشرات مميزة خالل ذلك العام من أبرزها منو
الصادرات الوطنية بنحو  %8وانخفاض ّ
كل من االستيراد بنسبة  ،%5.5وعجز امليزان
التجاري بنسبة  ،%14هذا باإلضافة إلى توفير أكثر من  30ألف فرصة عمل ،كما
ُمنحت للصناعيني حوافز مرتبطة بالتصدير والتشغيل ،ومت تثبيت احلوافز املمنوحة

للمستثمرين ملدة  10سنوات على األقل ،وتطوير  130خدمة إلكترونية جديدة ،وإعادة
هندسة  100خدمة ،وإطالق الصندوق األردني للريادة.
يضاف إلى ذلك أن أحد مؤشرات األداء املتوقعة من خالل مشروع النهضة وما يرتبط به
من إستراتيجيات تتقاطع معه ،يتمثل يف ُّ
توقع منو حجم الصادرات الوطنية بنسبة %5

سنوي ًا ،وهذا أمر صعب التحقق خالل عام  2020بسبب آثار جائحة كورونا وتبعاتها على
الصادرات الوطنية ،وكذلك على الصادرات العاملية ،إذ تشير التوقعات إلى انخفاض حجم
التجارة العاملية ملا يقارب  %30مع نهاية عام .2020

 .2السياسة الصناعية

أعدتها وزارة الصناعة والتجارة
أقر مجلس الوزراء سياسة للقطاع الصناعي
ّ

والتموين استناد ًا إلى السياسة العامة املنبثقة عن "رؤية األردن  ."2025وتهدف هذه
السياسة إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعمها ،وإيجاد فرص عمل لألردنيني
واستدامتها ،وتوفير بيئة أعمال متقدمة ومحفزة.
وتقدر كلفة تنفيذ برامج السياسة الصناعية ومشاريعها بحوالي  60مليون دينار
َّ
موزعة على ثمانية محاورّ ،إل أن املخصصات املرصودة لذلك ضمن املوازنة العامة ما تزال

قدرت موازنة عام  2020مخصصات
ضعيفة جد ًا وتعيق تنفيذ هذه البرامج واملشاريع ،إذ ّ
تنفيذ وثيقة السياسة الصناعية بحوالي  230ألف دينار فقط ،وهو مبلغ يقارب ما ُرصد
سنوي ًا للغاية نفسها خالل األعوام األخيرة.
راجع مستوى تنفيذ اإلستراتيجيات اخلاصة بالقطاع بشكل تفصيلي
وبشكل عام ،لم ُي َ
جراء ما فرضته جائحة كورونا من تغيرات
نظر ًا للتوقف شبه الكلي يف متابعة العمل بهاّ ،

وتوجه اهتمامها إلى احتواء اجلائحة
على عمل الوزارات املعنية بالقطاعات االقتصادية،
ُّ
والتخفيف من وطأتهاّ .إل أنه من املفترض العمل على مراجعة أولويات القطاعات ضمن

ألن مرحلة ما بعد جائحة كورونا تتطلب
اإلستراتيجيات املختلفة وإعادة النظر بهاّ ،
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عما سبقها ،واحلاجة تزداد إحلاح ًا لوضع أولويات جديدة تتواءم مع
العمل بشكل مغاير ّ

املتغيرات.

وتعد وزارة الصناعة والتجارة والتموين اجلهة احلكومية املعنية بشكل مباشر بعمل
ّ
القطاعني الصناعي والتجاري واملنشآت الصغيرة واملتوسطةّ ،إل أن املوازنة العامة لعام
َ

 2020خصصت  108ألف دينار فقط ملشاريع رأسمالية جديدة تخص الوزارة (تعنى
بصيانة مديريتها يف العقبة ،وبناء مرافق يف غرفة جتارة معان) ،رغم أنها تضمنت
زيادة واضحة يف املشاريع الرأسمالية اجلديدة نتيجة التوجه احلكومي لتحفيز النمو
ً
خلال واضح ًا يف حتديد أولويات املشاريع اخلاصة بتحفيز النمو
االقتصادي ،ما ُيظهر
والقطاعات القادرة على قيادته.

سادسًا :متابعة توصيات تقرير حالة البالد لعام  2019ومدى
تطبيقها
ً
حتوال كبير ًا يف عمل الوزارات املعنية بالقطاعات االقتصادية،
فرضت جائحة كورونا

شملت
التوجه نحو احتواء اجلائحة والتخفيف من وطأتها ،وإحداث تغيرات على متابعة
ّ

األولويات يف تلك القطاعات.

وقد تضمن تقرير حالة البالد لعام  ،2019توصيات كان ميكن أن تشكل أرضية ّ
حلل مشاكل
قطاعي الصناعة والتجارة واملنشآت الصغيرة واملتوسطة على املستوى اإلستراتيجي ،لكن
َ

ملحة
تعمقت ،ما يجعل احلاجة ّ
أزمة كورونا أعادت ترتيب األولويات ،بل إن هذه املشاكل ّ

لألخذ الفعلي بتوصيات القطاع وتنفيذها.
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وميكن تلخيص هذه التوصيات ومراجعة مدى تنفيذها على النحو التالي:
توصية تقرير حالة البالد لعام 2019
التأكيد على تنفيذ السياسات واإلستراتيجيات
القطاعية وبخاصة وثيقتا السياسة الصناعية
وسياسة التجارة اخلارجية وبالتوازي مع تنفيذ
مشروع النهضة الوطني لعدم شموله جميع
األولويات لقطاعي الصناعة والتجارة واملنشآت
الصغيرة واملتوسطة .وهنا ُيوصى بضرورة توفير
املخصصات املالية الالزمة لتنفيذ املشاريع املدرجة
فيها وال سيما السياسة الصناعية ،كما ُيوصى
بتطوير موقع إلكتروني على غرار موقع مشروع
النهضة الوطني ُتدرج فيه مشاريع السياسة
الصناعية والسياسة التجارية اخلارجية ومراحل
التنفيذ إلطالع القطاع اخلاص واجلهات ذات
العالقة ،إضافة إلى إجراء تقييم سنوي ملدى
اإلجناز وإجراء التحديث الالزم لهاتني الوثيقتني
ً
مستقبال على ضوء نتائج التقييم والتطورات
االقتصادية على املستويني احمللي واإلقليمي.
االستقرار يف التشريعات وخاصة املتصلة
باالستثمار وبيئة األعمال والضرائب ومأسسة
عملية احلوار والتشاور بني القطاعني العام واخلاص
يف السياسات والتشريعات االقتصادية.
إجراء تقييم لنتائج السياسة املالية احلالية،
املتمثلة بتخفيض اإلنفاق الرأسمالي وزيادة
الضرائب والرسوم على عدد من السلع ،وإعادة النظر
فيها ألغراض حتفيز النمو االقتصادي ،وتوفير
البدائل لزيادة اإلنفاق الرأسمالي يف مشاريع البنية
التحتية من خالل صناديق االستثمار وتفعيل
قانون الشراكة مع القطاع اخلاص.
إجراء تقييم لألثر االقتصادي للتعديالت التي
ُأدخلت على قانون ضريبة الدخل املعدل رقم ()38
لسنة  2018على قطاعي الصناعة والتجارة،
ومراجعة العبء الضريبي والكلف التشغيلية
الناجمة عن أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء.
مأسسة عملية متابعة التنفيذ لإلستراتيجيات
واألولويات الوطنية عبر احلكومات املتعاقبة من
أي جهة
خالل وحدة متابعة لدى رئاسة الوزراء أو ّ
أخرى تراها احلكومة مناسبةُ ،تعنى مبتابعة تنفيذ
املشاريع ضمن اخلطط الوطنية ورصد مجاالت
التأخير وسبل املعاجلة.

32

اإلجراءات ذات العالقة /اجلهات التنفيذية

أي
وفق ًا ملا جاء يف موازنة عام  ،2020لم
يجر ّ
ِ
تغيير بشأن توفير املخصصات املالية الالزمة
لتنفيذ املشاريع املدرجة يف السياسة الصناعية،
إذ ُق ّدر لتنفيذها حوالي  230ألف دينار خالل
عام  ،2020يف حني أن املبلغ الفعلي لتنفيذها
خالل عام  2019بلغ نحو  225ألف دينار.
ولم يتم تطوير املوقع اإللكتروني اخلاص بهذه
ألي تطوير.
الوثيقة ،ولم تخضع الوثيقة نفسها ّ

ما زالت عملية التعاطي مع التشريعات تسير
باملنهجية واآلليات نفسها املتبعة يف األعوام
السابقة.
أي إجراء بهذا اخلصوص.
لم يتم ّ

أي إجراء بهذا اخلصوص.
لم يتم ّ

ما زالت عملية متابعة التنفيذ غائبة بشكل
فعلي ،ومع أزمة كورونا ُأهملت غالبية السياسات
واإلستراتيجيات.

تقرير حالة البالد لعام  :2020الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
وضع حزمة من اإلجراءات التحفيزية ويف قطاعات أطلقت احلكومة مؤخر ًا عدد ًا من اإلجراءات ضمن
وملدة زمنية محددة لتحفيز النشاط محور تنشيط االقتصاد وحتفيز االستثمار ،منها؛
محددة
ّ
االقتصادي فيها ،ومن ذلك على سبيل املثال
قطاع اإلسكان:
تخفيض رسوم نقل امللكية الذي من شأنه اإلسهام يف
تنشيط القطاع العقاري وما يرتبط به من قطاعات - ،إجراءات لتحفيز سوق اإلسكان والعقارات.
كاملقاوالت اإلنشائية والصناعات اإلنشائية.
موجه لألسر
 تنفيذ برنامج وطني لإلسكانَّ
الناشئة ومحدودة الدخل (السكن امليسر).

 تسهيالت للمستثمرين يف قطاع اإلسكان.االستثمار:
 حل قضايا املستثمرين العالقة وتظلّماتهم. تثبيت حوافز املمنوحة للمستثمرين ملدة أطول. احلماية القانونية للمستثمر يف حاالت اإلعسارواحلجز التحفظي.
القطاعات اإلنتاجية:
 حوافز لزيادة الصادرات وتشغيل األردنيني.ً
بديال عن
ضرورة وضع برنامج لدعم الصناعة
برنامج إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل
الذي انتهى العمل به يف نهاية عام  2018مبوجب
التزامات األردن باتفاقيات منظمة التجارة العاملية
وتعديالت قانون ضريبة الدخل ،مع االستمرار يف
البرامج القائمة مثل حصر املشتريات احلكومية
بالصناعة احمللية وبرنامج إعفاء مدخالت اإلنتاج.
االستمرار يف تطبيق برنامج إعفاء أرباح الصادرات
من ضريبة الدخل يف قطاع اخلدمات لتحفيز
الصادرات اخلدمية ،إذ إن اتفاقيات منظمة التجارة
العاملية ال متنع دعم التصدير يف قطاع اخلدمات.
تعزيز تنافسية املنتج األردني يف األسواق احمللية
واخلارجية بتشجيع الترابطات الصناعية من
خالل وضع برامج دعم فني وتسهيالت متويلية
لتحديث الصناعة وتطوير املنتج احمللي من خالل
ّ
ّ
محل مدخل
ليحل
تكنولوجيا التصنيع واملواصفات
اإلنتاج املستورد.
اإلسراع يف تفعيل عمل شركة بيت تنمية الصادرات
ومبشاركة فاعلة من مؤسسات القطاع اخلاص،
ألهمية دور الشركة يف ترويج الصادرات وتنظيم
تعد من الوسائل الرئيسة لتعزيز
املعارض التي
ُّ
الصادرات إلى األسواق التقليدية وغير التقليدية.

 تخفيض كلف الطاقة.صدر نظام رقم ( )13لسنة  ،2020نظام حوافز
األنشطة الصناعية ،املعني بتقدمي دعم مالي
املصدرة يف القطاعات
الصناعية
للشركات
ّ
ّ
الصناعي (باستثناء تلك العاملة يف قطاعات
املالبس واألدوية والتعدين) مبقدار  %3من قيمة
الصادرات ابتداء من عام  ،2019إضافة إلى دعم
مالي مبقدار  %5عن قيمة الزيادة يف الصادرات
ابتداء من عام .2020
مستمر

لم يتم أي إجراء بهذا اخلصوص.

مت املضي قدم ًا يف إقرار إستراتيجية عمل الشركة
وتعيني الكوادر البشرية للمضي يف تقدمي
اخلدمات املأمول منها.
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أي إجراء بهذا اخلصوص.
وضع إستراتيجيات تصدير قطاعية لألسواق غير لم يتم ّ
التقليدية بالتشارك مع القطاع اخلاص يف اإلعداد
والتنفيذ ،تنبثق عن سياسة التجارة اخلارجية.
ويقترح التركيز على سوقني يف املرحلة الراهنة،
ُ
وكما يلي:
 وضع إستراتيجية تصدير موجهة لألسواق غيرالتقليدية يف شرق إفريقيا (مثل إثيوبيا وكينيا
وتنزانيا وجيبوتي) ،تبنى على العمل اجلاري
لفتح هذه األسواق وتسهيل الوصول إليها من
خالل عقد االتفاقيات ملنح األفضليات التجارية
للمنتجات األردنية املصدرة لها وتوفير مسارات
النقل والشحن املناسبة .على أن تتناول هذه
اإلستراتيجية مجاالت ترويج الصادرات من
معارض وبعثات جتارية وبرامج الدعم الفني
الالزمة لرفع جاهزية الشركات للتصدير،
وتوفير برامج ضمان ائتمان الصادرات وتوفير
املعلومات والدراسات عن هذه األسواق وبرامج
لتسويق السلع واخلدمات األردنية فيها.
 وضع إستراتيجية تصدير موجهة للسوقاألوروبي لتعظيم االستفادة من قرار تبسيط
قواعد املنشأ ،وتوجيه برامج الدعم الفني لرفع
تنافسية الشركات الصناعية املهتمة بالتصدير
إلى األسواق األوروبية ،وخاصة يف مجاالت
معايير جودة املنتجات والتشبيك وفتح قنوات
أي معوقات
التسويق .ومن الضرورة معاجلة ّ
مرتبطة بشروط العمالة السورية كي ال تكون
عائق ًا أمام استفادة املصانع من القرار.
 -1تعزيز دور السفارات األردنية يف اخلارج يف جانب
الترويج للصادرات األردنية من سلع وخدمات من
خالل امللحقني التجاريني ،وإدخال مبدأ املشاركة
مع غرف الصناعة والتجارة يف تغطية كلف
األنشطة الترويجية ودراسات السوق الالزمة.
إذ ميكن ملؤسسات القطاع اخلاص املساهمة يف
هذا اجلانب بتقدمي الدعم املالي والفني خلدمة
الشركات األردنية املهتمة بالتصدير ودخول
أسواق جديدة.
متابعة تذليل املعوقات اجلمركية وغير اجلمركية ُعقدت سلسلة من االجتماعات مع احلكومة
أمام حركة التجارة مع ّ
كل من العراق وسوريا يف ضوء العراقية و ُأجريت زيارات متبادلة ملعاجلة املعيقات
اجلمركية وغير اجلمركية.
إعادة فتح احلدود البرية معهما.
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اإلسراع يف حتديث اإلستراتيجية الوطنية لريادة لم يتم أي إجراء بهذا اخلصوص.
األعمال واملشاريع متناهية الصغر والصغيرة
واملتوسطة ووضعها يف صورتها النهائية وإقرارها
بهدف توحيد املرجعيات وإيجاد تعريف وطني
للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة،
وأي حوافز
ُيعتمد ألغراض التمويل والدعم الفني ّ
ميكن أن ُتنح لهذا القطاع سواء كانت ضريبية أو
إجرائية ،ووضع األطر التشريعية الالزمة لذلك.
وألغراض توحيد املرجعيات وتنسيق السياسات
ينبغي تعديل قانون املؤسسة األردنية لتطوير
املشاريع االقتصادية لتضمني مجلس إدارتها الذي
يرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين 11ممثلني
عن اجلهات املعنية بريادة األعمال واملنشآت
الصغيرة واملتوسطة ،مثل وزارة االقتصاد الرقمي
وريادة األعمال والبنك املركزي ووزارة التخطيط
والتعاون الدولي ومؤسسات اإلقراض ،مثل صندوق
التنمية والتشغيل وصناديق رأس املال املغامر وغرف
الصناعة والتجارة.
اإلسراع يف استكمال إجراءات حتسني بيئة ُأطلق مشروع "رحلة املستثمر" بإشراف وزارة
األعمال ،كتبسيط اإلجراءات املتمثلة مبشروع الصناعة والتجارة والتموين بهدف تبسيط
"رحلة املستثمر" لدى وزارة الصناعة والتجارة اإلجراءات أمام جميع املستثمرين املالكني
والتموين وإجراءات النافذة االستثمارية لدى للمنشآت الصغيرة أو الكبيرة .ويتضمن املشروع
أي استثمار يف العالم،
هيئة االستثمار ،مع التأكيد على أهمية الربط جميع املراحل التي مير بها ّ
اإللكتروني بني اجلهات املعنية باملوافقات السابقة بصرف النظر عن نوعه ،وتشمل التسجيل
لتسجيل الشركات واملؤسسات الفردية ،ومنح والترخيص والتفتيش والتعديل واإلعالن .لكن
وي َّ
توقع أن تؤخر جائحة كورونا
التراخيص للمشاريع االستثمارية ،وتوحيد لم ُينْ تَ هَ منه بعدُ ،
تصنيف غايات األنشطة االقتصادية يف ما بينها .إجنازه.

قطاعي الصناعة والتجارة والمنشآت
سابعًا :فرص وتط ُّلعات
َ
الصغيرة والمتوسطة لتجاوز تداعيات أزمة كورونا
أوجدت جائحة كورونا فرص ًا كبيرة لالقتصاد األردني بشكل عام ،وعلى مستوى القطاعني

التجاري والصناعي بشكل خاص ،على الرغم من التداعيات التي خلفتها .إذ زاد االعتماد
على تقنيات وأساليب التجارة والدفعات اإللكترونية ،فعلى سبيل املثال ،ارتفع عدد
الفواتير املسددة عبر تطبيق "إي فواتيركم" خالل فترة الشهور العشرة األولى من عام
 2020بحوالي  %55مقارنة بعددها خالل الفترة نفسها من العام السابق .كما تفيد
التوجهات بتضاعف حجم التجارة اإللكترونية خالل السنوات املقبلة ،ما يعني ضرورة
ُّ
 11قانون تطوير املشاريع االقتصادية رقم ( )33لسنة  2018وتعديالته.
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العمل على تعزيز منظومة التجارة اإللكترونية يف األردن وتهيئة البيئة املناسبة لنجاحها
واستغالل مستقبل اإلنتاج.
وقد أظهر القطاع الصناعي قدرات إنتاجية الفتة ،وساهم يف تعزيز املخزون اإلستراتيجي
للمملكة ،بل ويف رفع مستويات التصدير يف عدد من األنشطة كاملعقمات واملطهرات،
واألدوية واملستلزمات الطبية ،والصناعات الغذائية مبختلف منتجاتها ،والتعبئة
والتغليف والبالستيك .فعلى سبيل املثال كانت الطاقة اإلنتاجية لصناعة الكمامات يف
طورت سبعة
األردن قبل أزمة كورونا ال تتعدى  20ألف كمامة يومي ًا ،وخالل اجلائحة َ
مصانع إنتاج الكمامات الطبية وجلب خطوط إنتاج متخصصة بها ،فوصل إنتاج اململكة
من الكمامات إلى ما يزيد عن  4مليون كمامة يومي ًا ،ما أتاح لها التوجه نحو األسواق
التصديرية بعد تغطية حاجة السوق احمللي.
من هذا املنطلق ،ظهر جلي ًا االهتمام الكبير باإلنتاج احمللي جراء اجلائحة والعمل الدؤوب
الغتنام الفرص الظاهرة ،وذلك من خالل التوجيهات امللكية إلى احلكومة بضرورة
ً
فضال
االعتماد على الذات وجعل األردن مركز ًا إقليمي ًا رائد ًا يف الصناعات األساسية،
عن تشكيل جلان متخصصة لضمان تعايف اقتصاد اململكة من اجلائحة واغتنام فرص
التصنيع الناجتة عنها ،إذ ُشكّ ل مجلس استشاري للسياسات االقتصادية برئاسة رئيس
الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وممثلني عن القطاع اخلاص واالقتصاديني ،وقرر رئيس

واخلاص واجلهات
تضم ممثّ لني عن القطاعني العام
متخصصة
الوزراء تشكيل أربع فرق
ّ
ّ
ّ

احمللية إلنتاج
واملدنية ذات العالقة ،وذلك ملتابعة توسيع القدرات
واألمنية
العسكرية
ّ
ّ
ّ
ّ

الغذائية والزراعية،
األدوية وصناعة املعدات واملستلزمات الطبية ،وتعزيز الصناعات
ّ

وضمان استمرارية اإلنتاج واستدامته.

لذا يجب العمل والبناء على هذه التجربة ،ووضع خريطة طريق واضحة لتعزيز
القطاعات اإلنتاجية يف األردن ،من خالل تسريع التوجه نحو االعتماد على الذات،
ودعم اإلنتاج احمللي ،وزيادة الترابطات يف ما بني القطاعات االقتصادية ومبا يسهم يف
احلد من تفشي معدالت البطالة يف املستقبل القربب يف ظل قدرة هذه القطاعات على
استيعاب العمالة ،وحفز النمو االقتصادي ،والبناء على مكتسبات هذه اجلائحة.
وال بد من العمل على عدد من احملاور لضمان التخفيف من حدة اآلثار االقتصادية
للجائحة ،والسير نحو "دولة اإلنتاج" ،وحتقيق مبدأ االعتماد على الذات ،وتعزيز فرص
املنشآت الصغيرة واملتوسطة وخاصة الصناعية والتجارية ،ومبا يحقق منعة االقتصاد
األردني واألمان اإلنتاجي وكفاية املخزون اإلستراتيجي للمملكة يف حال حدوث هزات أو
اضطرابات عاملية يف املستقبل.
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احملور األول :مطالب عامة للقطاعات الصناعية والتجارية ،وذات األولوية
لدفع عجلة النمو االقتصادي ،خاصة ما بعد جائحة كورونا:
 .1اإلسراع يف التحول الرقمي ،والتوجه نحو التجارة اإللكترونية.

 .2االهتمام مبلف االستثمار ،واستقطاب االستثمارات احمللية واألجنبية لكونها األسرع
يف مكافحة الفقر والبطالة ،وملا لها من آثار واضحة على تعزيز ودعم االقتصاد احمللي
بواسطة استغالل رؤوس أموال جديدة وخلق فرص عمل وتنشيط السوق االقتصادي.
 .3تنظيم فعاليات جتارية وثقافية وفنية وطنية ،بهدف تنشيط احلركة التجارية
واخلدمية وعلى رأسها السياحة ،إذ تتزامن مع موسم الصيف املميز يف اململكة ،ومبا
يسهم يف دعم االقتصاد الوطني.
 .4تعديل قانون املالكني واملستأجرين ،ومبا يضمن التوازن والعدالة بني مصالح كال
الطرفني.
 .5إلغاء استيفاء رسم بدل اخلدمات اجلمركية غير املبرر والبالغ  %5على البضائع
املستوردة.
 .6ضرورة توحيد جميع اجلهود ملكافحة انتشار التهريب اجلمركي ،وإیجاد قوانني أكثر
حزمة يف التعامل مع هذه الظاهرة .
 .7توسيع قاعدة السلع املشمولة بتخفيض الضريبية العامة على املبيعات لتشجيع
الطلب احمللي وحتريك النشاط االقتصادي يف اململكة ،يف ظل الركود الكبير الذي
تشهده األسواق احمللية ،من خالل تخفيض الضريبة العامة على املبيعات على
األشد تضرراً.
مجموعة من السلع األساسية وخاصة من منتجات القطاعات
ّ
 .8تفعيل تطبيق قانون اإلعسار؛ إذ تكمن أهمية هذا القانون يف ظل أزمة كورونا من
خالل ما هو متوقع من زيادة حاالت اإلعسار ،وبالتالي حماية الشركات من تصفية
موجوداتها ،ومتكينها من اخلروج من حالة التعثر ومبا يسهم يف تخفيف وطأة األزمة
يف املستقبل.
 .9تفعيل استخدام قانون ضمان احلقوق باألموال املنقولة؛ من خالل توجيه البنوك
العتماد ضمان التسهيالت االئتمانية املمنوحة للشركات مبا يتوفر لديها من معدات
وآالت ،ومبا يساعد املنشآت الصغيرة واملتوسطة يف احلصول على التمويل الالزم
والتغلب على قضية توفير الضمان الالزم.
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احملور الثاني :التطبيق الفعلي ملفهوم "دولة اإلنتاج"

تعرف "دولة اإلنتاج" بأنها الدولة القادرة على توفير املدخالت بأقل الكلف ،واستغالل ما
َّ
لديها من موارد بصورة كفؤة تضمن لها الوصول إلى مخرجات إنتاجية متنوعة؛ زراعية

وصناعية وخدمية ،مبا يسهم يف دعم االقتصادي الوطني وحتقيق املنفعة للمجتمع
احمللي .وللوصول إلى "دولة اإلنتاج" ال بد من العمل على رفع كفاءة عناصرها الرئيسة
الثالثة (املدخالت اإلنتاجية ،واملوارد ،واملخرجات اإلنتاجية) مع التركيز على القطاعات
ذات القيمة املضافة والقادرة على استحداث فرص العمل واستدامتها ،وعلى رأسها املنشآت
تعد الركيزة األساسية لإلنتاج
الصغيرة واملتوسطة من القطاعني التجاري والصناعي التي ّ

وخلق فرص العمل.

من هذا املنطلق ينبغي أن تضع احلكومة خفض كلف املدخالت اإلنتاجية يف مقدمة
أولوياتها ،وذلك من خالل:
 .1خفض كلف الطاقة؛ من خالل االستمرار يف إلغاء ّ
كل من بند "فرق سعر الوقود" من
فاتورة الكهرباء ،وغرامة احلمل األقصى خالل فترة الذروة ،هذا باالضافة إلى دراسة
تخفيض أسعار التعرفة الكهربائية على قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة.
 .2خفض كلف النقل؛ والعمل على خفض أجور الشحن الداخلي للبضائع على محور
العقبة-عمان ،وتخفيض ُكلف املناولة والتخزين يف العقبة ،هذا باإلضافة إلى ضرورة
العمل واإلسراع يف إجناز عدد من املشاريع النوعية؛ على غرار املوانئ البرية ومشروع
سكة احلديد الوطني ،ملا لها من أهمية يف تعزيز حركة انسياب السلع واحلد من كلف
النقل.
كما ينبغي حفز اإلنتاج الوطني وحمايته ،ملنح املنشآت القدرة على االستمرارية
والتوسع ،إذ ال بد من تعزيز حصة املنتجات الوطنية يف السوق احمللي ،يف ظل تنامي
حجم املستوردات السلعية (خاصة تلك ذات املثيل احمللي) التي تشكل أكثر من  %35من
مستوردات اململكة من السلع نهائية الصنع .وكذلك ضرورة إعادة دوران العجلة اإلنتاجية
للمنشآت الصغيرة واملتوسطة من خالل:
 .1إعداد خطة فورية حلصر املستوردات التي لديها مثيل من الصناعة احمللية للحد
منها ،وخاصة تلك التي تشكل تهديد ًا على املنتجات الوطنية ،مع األخذ بعني االعتبار

املعيقات اإلدارية التي تضعها العديد من الدول على مستورداتها للحد منها.
 .2تعديل تشريعات وقرارت املشتريات احلكومية من الشركات الصناعية الصغيرة
واملتوسطة ،لرفع نسبة األفضلية السعرية للصناعات االردنية يف العطاءات احلكومية،
والزامية تطبيق هذه التشريعات من قبل كافة اجلهات احلكومية.
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 .3تعزيز حصة املنتجات احمللية يف املشتريات احلكومية؛ من خالل:
 رفع نسبة األفضلية السعرية للصناعات األردنية يف العطاءات احلكومية إلى ،%25لرفع تنافسية املنتج احمللي وحتريك العجلة اإلنتاجية وزيادة مستويات
الطلب احمللي.
 تخصيص نسبة إلزامية ال تقل عن  %20من العطاءات احلكومية مبوجب نظاماملشتريات احلكومية ملنتجات املنشآت الصغيرة واملتوسطة.
 .4توفير حزم دعم مبنية على تخفيضات أو َم ْنح حوافز ضريبية للمنشآت املتضررة
خالل األزمة ،واعتماد االحتفاظ بالعمالة األردنية معيار ًا أساسي ًا وحيد ًا ملنح احلوافز
الضريبية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة.
 .5ربط احلوافز التمويلية والضريبية بالقدرة على تفعيل أنشطة التشبيك والترابط
مع قطاعات أخرى أو يف القطاع نفسه بصورة تعزز تراكم اإلنتاج وتساعد على حتقيق
مبدأ "دولة اإلنتاج" واالعتماد على الذات.
 .6تشجيع الطلب احمللي من خالل توسيع قاعدة السلع املشمولة بتخفيض الضريبة
العامة على املبيعات ،أو على األقل التفكير بطرح برنامج مزدوج لضريبة املبيعات على
السلع محلية الصنع ،وعلى السلع املستوردة ،خصوص ًا يف ظل التغيرات التي أحدثتها
األزمة على منظومة التجارة العاملية وممارساتها.
األشد تضرراً ،على أن
 .7توفير برامج متويل إضافية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
ّ
يتصف مثل هذا التمويل بالسرعة وقصر فترة التمويل لضمان توجيهه لغايات إعادة
النشاط االقتصادي لهذه املنشآت ،وتلبية احتياجاتها التمويلية.
كما حتتاج "دولة اإلنتاج" إلى وضوح الرؤى وإلى االبتعاد عن التعقيد ،من خالل بيئة
عمل مناسبة وفق ًا ألطر تشريعية مرنة بعيدة عن التداخل يف ما بينها ،وأمتتة اخلدمات
ً
فضال عن تطوير املوارد البشرية ورفع قدراتها ،من
احلكومية وإعادة هندسة العمليات،

خالل تأسيس مراكز احتضان الريادة والرياديني ،وتطوير مراكز التدريب املهني لتصبح
ً
فضال عن تطوير املنظومة التعليمية.
مراكز يتنافس الشباب للتسجيل بها،
ولضمان استدامة املخرجات اإلنتاجية ،ال بد أن تتوافر عناصر التسويق والترويج املمكنة
إليصال املنتجات ألكبر شريحة يف السوقني احمللي والعاملي ،من خالل العمل على ما يلي؛
 .1بناء إستراتيجية وطنية للتصدير ،يكون مبقدورها حتديد أولويات األسواق
واملنتجات للصادرات األردنية ،واملساهمة يف رفع درجة التنوع السلعي واجلغرايف
للصادرات الوطنية.
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 .2تنويع الصادرات األردنية والبناء على فرص املنتجات خالل اجلائحة ،وحتديد ًا يف
األسواق القريبة واملجاورة .وهذا يستدعي إستراتيجية سريعة للتعامل مع هذه
املعطيات ،خصوص ًا من شركة بيت الصادرات األردنية ،يف ظل محدودية السفر
والترويج يف املستقبل القريب ،والتركيز املتزايد على على التجارة اإللكترونية .كما
ال بد من تعزيز برنامج ضمان ائتمان الصادرات يف الشركة األردنية لضمان القروض،
لتساعد هذه اإلجراءات ليس فقط يف احلفاظ على فرص العمل القائمة وإمنا يف خلق
املزيد من فرص العمل.
 .3تنفيذ توصيات جلان التصنيع التي ُشكّ لت بتوجيهات ملكية ،والتي ُح ّدد من خاللها
عدد من اإلجراءات التي تسهم يف زيادة تصدير املنتجات األردنية.

كما ينيغي توسيع القاعدة اإلنتاجية من خالل البناء على ما ُأجنز خالل األزمة من
قدرات فنية وإنتاجية يف قطاعات محددة ،باإلضافة إلى مخرجات اللجان التصنيعية
التي ُشكلت بتوجيهات ملكية ونتج عنها حتديد فرص استثمارية نوعية تعزز سالسل
القيمة يف الصناعة احمللية ،والعمل على جذب االستثمارات لها.

احملور الثالث :تعزيز الترابطات والعناقيد اإلنتاجية

ال بد من معاينة واقع املنتجات واخلدمات ،ومحاولة التشبيك بني القطاعات على أساس
ويقترح أن يحدث الترابط والتشبيك وفق ًا لثالثة مستويات وعلى النحو
دراسة علميةُ .

التالي:

 .1ما بني القطاعني الصناعي والتجاري؛ من خالل توجيه القطاع التجاري وتشبيكه مع
املنتجات املصنعة محلي ًا واحلد من املستوردات اخلارجية ،ومبا يسهم يف تعزيز حصة
املنتج األردني يف السوق احمللي من جانب ،ورفع آليات التسويق للمنتجات األردنية من
جانب آخر.
فمن خالل دراسة املستوردات ذات املثيل احمللي ،والتعرف على أبرز مستوردي هذه السلع،
ميكن التشبيك بني املصنّ ع األردني واملستورد ،ووضع احلوافز لضمان عملية التشبيك
يف ما بينهما ،وخلق عالقة تكاملية ال تنافسية بني القطاعني.
 .2داخل القطاع الصناعي نفسه ،من خالل التشبيك والترابط بني الصناعات وخاصة
الصغيرة واملتوسطة من جهة والكبيرة منها من جهة أخرى ،الستكمال حلقة وسالسل
القيمة من املنتجات املصنعة محلي ًا .وذلك على غرار التشبيك بني مصانع التعبئة
والتغليف والصناعات األخرى.
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 .3ما بني القطاعني الصناعي والزراعي ،من خالل تطوير أساليب وتقنيات اإلنتاج
مبنتجات صناعية ،وحتويل املنتجات الزراعية إلى منتجات صناعية ،وضمان
سالسل قيمة متكاملة .إذ يوجد العديد من الفرص االستثمارية وفرص التشبيك
بني القطاعني ،وذلك من خالل توجيه القطاع الزراعي إلنتاج أصناف على أساس مبدأ
الزراعات التعاقدية ،لتوفير ما يلزم من خضراوات وفواكه للمصانع.
قدم املجلس االقتصادي واالجتماعي توصيات عديدة يف إطار دعم املنشآت
وقد ّ

تعد أبرز املخرجات
الصغيرة واملتوسطة ،لعل آخرها خارطة لتمكني هذه املنشآت التي ّ

املنبثقة عن املؤمتر الثاني للمنشآت امليكروية والصغيرة واملتوسطة "نحو خارطة طريق
لتمكني أداء املنشآت امليكروية والصغيرة واملتوسطة" الذي عقده املجلس يف  6كانون األول
ً
حلوال ومقترحات ملعاجلة التحديات التي تعصف بهذه املنشآت
 ،2020إذ تقدم اخلارطة
يف القطاعات املختلفة التي تعمل بها ،كما تسعى للوصول إلى إستراتيجية وطنية لقطاع
املنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة .وقد أخذت هذه املبادرات األبعاد الزمنية وفق ًا
لضرورة ّ
كل منها وأولويتها ،وعلى النحو التالي؛

 -المدى القصير:

 .1التشبيك وبث الوعي ببرامج الدعم الفني واملالي.
 .2الترويج والتسويق.
 .3توحيد العالمة التجارية.

 -المدى المتوسط:

 .1حفز البنوك لتنفيذ برامج التمويل املتخصصة.
 .2أمتتة اخلدمات احلكومية وإعادة هندسة العمليات.
 .3التدريب وبناء القدرات.
 .4إستراتيجية وطنية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة.
 .5التدريب واالبتكار.
 .6تعزيز سالسل القيمة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة.
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 -المدى الطويل:

 .1حتفيز العناقيد اإلنتاجية (.)Clustering
 .2مقصلة تشريعية.

وأخيراً ،ينبغي أن يكون هنالك توجه واضح لتبنّ ي هذه اخلارطة ،ودعم املنشآت الصغيرة
واملتوسطة ،وفق ًا ملنظومة متكاملة تبدأ من وجود جهة حاضنة لها ،مرور ًا بإستراتيجية
وانتهاء بإجراءات على أرض الواقع تستجيب
شاملة تضمن رفع تنافسيتها وتطويرها،
ً

الحتياجاتها.
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