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حالة البالد 2021: الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

مقدمة
يعّد قطاع الصناعة والتجارة من أكثر القطاعات االقتصادية تشابكًا وتداخالً كونه يتكون 
أساسًا من منشآت صغيرة أو متوسطة احلجم بنسبة تصل إلى أكثر من 90% من املنشآت 
الصناعي  القطاعني  منشآت  به  تتمتع  ما  إلى  إضافة  الوطني)1(،  االقتصاد  يف  العاملة 
والتجاري من روابط أمامية وخلفية قوية، لذلك فإن للمنشآت الصغيرة واملتوسطة دورًا 
اقتصاديًا مهمًا يتمثل يف مساهمتها املرتفعة يف اإلنتاج السلعي واخلدمي والقيمة املضافة، 
وكذلك دورها املهم يف التوظيف، إذ تشغل ما يقارب 60% من إجمالي العمالة احمللية)2(. 
يف  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  لسياسة  املستقبلية  االجتاهات  أهمية  إلى  يشير  وهذا 
اململكة، ودورها يف احلّد من مشكلة البطالة التي تعّد أهم مشكلة اقتصادية كلية تواجه 
التقرير على تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي السابق  اململكة حاليًا. ويبنى هذا 
حول حالة البالد لعام 2020، يف ظل استمرار االنعكاسات السلبية الناجمة عن جائحة 
على  كافة  االقتصادية  املناحي  شملت  والتي   ،)its variants COVID-19(  & كورونا 
الضوء  إلقاء  إلى  التقرير  هذا  يهدف  سبق،  ملا  وتبعًا  واإلقليمي.  واحمللي  العاملي  الصعيد 
اخلطط  تنفيذ  مدى  على  التركيز  مع  االقتصادي،  دوره  وحتليل  القطاع  هذا  واقع  على 
إن  والفجوات  اخللل  مواطن  على  والتعرف  القطاع،  لهذا  احلكومية  واالستراتيجيات 

وجدت، بهدف تقدمي التوصيات املناسبة للتقومي وتعديل املسار االقتصادي للقطاع. 

والمنشآت  والتجارة  الصناعة  لقطاع  االقتصادي  األداء  أواًل: 
الصغيرة والمتوسطة

تساهم  والتحويلي  االستخراجي  بشقيها  الصناعة  أن   )1( رقم  اجلدول  من  يالحظ 
القطاع  بعد  الثانية  املرتبة  محتلًة  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من   %19.0 بحوالي  مباشرة 
املالي والتأمني الذي يساهم بنسبة 19.3%. ويف املقابل تساهم جتارة اجلملة والتجزئة 
ووفقًا   .2020 لعام  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من   %9.83 بحوالي  والفنادق  واملطاعم 
الناجت  حقق  فقد   ،2020 عام  بداية  منذ  مرة  وألول  العامة،  اإلحصاءات  دائرة  لبيانات 
احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة منوًا متواضعًا مبعدل 0.3% خالل الربع األول من عام 
الربع  خالل  اإليجابي  النمو  هذا  وتعزز  السابق.  العام  من  نفسه  بالربع  مقارنة   2021
الثاني من عام 2021 ليصل إلى 3.2%. كما حتولت جميع معدالت النمو القطاعية إلى 
حالة اإليجاب بعد أن كان بعضها ما زال سلبيًا خالل الربع األول من عام 2021. وقد قاد 

1  املجلس االقتصادي واالجتماعي، دراسة التمويل امليكروي والصغير يف االردن، 2011.
2  املجلس االقتصادي واالجتماعي، تقرير حالة البالد 2020.
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2021 قطاع الصناعات االستخراجية مبعدل منو  هذا النمو خالل الربع األول من عام 
ثم   ،%3.9 منو  مبعدل  واألعمال  والتأمني  املالية  اخلدمات  قطاع  تاله  ثم   ،%15.3 بلغ 
قطاع الزراعة مبعدل منو وصل إلى 2.9%. وباملقابل فقد كانت القطاعات القائدة للنمو 
خالل الربع الثاني من عام 2021 هي قطاع اإلنشاءات، وقطاع الصناعة االستخراجية، 
وقطاع النقل، واالتصاالت، ومبعدالت منو بلغت 5.7% و5.4% و4.3% على التوالي. كما 
يالحظ بدء التعايف لقطاع الصناعات التحويلية، إذ حتول معدل منوه من سالب 1% إلى 

موجب %3.9.

اجلدول رقم )1(: مساهمة القطاعات االقتصادية يف الناجت احمللي اإلجمالي ومعدالت 
النمو احلقيقي الربعية )2016=100(

القطاع
املساهمة 
القطاعية

2020

%

معدل النمو %

20202021

ربع 2ربع 1ربع 2ربع 1
3.60.33.2-1.3الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة

4.312.30.72.93.5الزراعة

2.615.35.4--1.951.1الصناعة االستخراجية

1.03.9-5.3-17.040.5الصناعة التحويلية

0.92.6-2.9-1.821.2الكهرباء واملياه                                       

1.85.7-6.3-1.0-2.64اإلنشاءات

جتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم 
6.00.53.8-9.830.8والفنادق

2.34.3-9.2-8.730.7النقل والتخزين واالتصاالت

خدمات املالية والتأمني والعقارية 
19.322.41.52.12.8واألعمال

3.02.9-6.4-8.772.8خدمات اجتماعية وشخصية

13.992.00.81.01.9خدمات حكومية

http://dosweb.dos.gov.jo/ar/nationalac-  املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، قاعدة البيانات الربعية:
count/quarterly-estimates/tables_quarterly

- بيانات املساهمة القطاعية مأخوذة من النشرة اإلحصائية الشهرية لشهر شباط 2021، البنك املركزي األردني.
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1( القطاع الصناعي
 %24 نسبته  ما  اإلجمالي  احمللي  الناجت  يف  املباشرة  الصناعي  القطاع  مساهمة  تصل 
تقريبًا، كما يف اجلدول رقم )2(، وتزداد هذه النسبة إلى 40% عند األخذ باملساهمات 
مختلف  مع  الوثيقة  واخللفية  األمامية  ارتباطاته  جراء  القطاع،  لهذا  املباشرة  غير 
القطاعات االقتصادية وتسببه يف زيادة نشاطها. وعلى صعيد التوظيف، يشغل القطاع 
ألف   18 يقارب  ما  يف  يعملون  األردنيني  من  جّلهم  عامل،  ألف   240 حوالي  الصناعي 
15% من  اململكة، ويشكلون بذلك حوالي  منشأة صناعية منتشرة يف جميع محافظات 
أجورًا  دينار  املليار  ونصف  مليار  من  أكثر  يتقاضون  كما  األردنية،  العاملة  القوى  مجموع 
وتعويضات، ويعيلون من خاللها حوالي ُخمس سكان األردن. كما تسهم الصناعة يف تعزيز 
من  الرسمية  اململكة  احتياطيات  رفد  خالل  من  واستقراره،  األردني  الدينار  صرف  سعر 
العمالت األجنبية مبا يزيد على تسعة مليارات دوالر سنويًا، وذلك نتيجة الستحواذها 
على أكثر من 90% من إجمالي الصادرات الوطنية. إضافة إلى استحواذ الصناعة ملا يزيد 
وبالتالي تعّد من  املاضي،  العقد  اململكة خالل  إلى  املتدفقة  70% من االستثمارات  على 

القطاعات اجلاذبة لالستثمار.

اجلدول رقم )2(: مؤشرات القطاع الصناعي األساسية

املساهمة 
املباشرة يف 

الناجت احمللي 
اإلجمالي%

املساهمة غير 
املباشرة يف 

الناجت احمللي 
اإلجمالي %

فرص العمل
الصادرات 
الصناعية 

)مليار دوالر(

عدد الشركات 
الصناعية

املساهمة يف 
القوى العاملة 

الوطنية %

املساهمة يف 
الصادرات 

الوطنية %

24 40 240,000 3.6 18,000 15 91

)jic.gov.jo(  املصدر: املوقع اإللكتروني لوزارة االستثمار: الصناعة، وزارة االستثمار األردنية

الصناعات  باستثناء  الصناعات  جلميع  اإلنتاج  كميات  أن   )3( رقم  اجلدول  يبني  كما 
البترولية قد بدأت بالتزايد يف عام 2021 مقارنة بعام 2020، ما يشير إلى بداية التعايف 
إنتاجي  منو  معدل  أعلى  األسمدة  صناعة  حّققت  وقد  الصناعي.  اإلنتاج  يف  املتواضعة 
18% لكل منهما، ثم البوتاس  31%، تلتها صناعة األحماض والكهرباء بنسبة  بنسبة 
إلى  البترولية بنسبة كبيرة وصلت  املنتجات  املقابل تراجعت كميات  14%. ويف  بنسبة 

 .%29

https://www.jic.gov.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/
https://www.jic.gov.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/
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اجلدول رقم )3(: تطور كميات اإلنتاج الصناعي، كانون ثاني- شباط 2021/2020

الكهرباء/ 
مليون 

ك.و. س

الصناعات  الصناعات التحويلية
االستخراجية

منتجات 
بترولية/ 

ألف طن

إسمنت/

ألف طن

كلنكر/

ألف طن

أحماض/

ألف طن

األسمدة/

ألف طن
بوتاس/ 
ألف طن

فوسفات/ 
ألف طن

املّدة/ 
الصناعة

157.4387.5NA0.0218.3138.1392.51,503.5

كانون 
الثاني 

– شباط 
2020

185.1274.9NA0.0258.6181.6446.91,531.7

كانون 
الثاني 

– شباط 
2021

0.18-0.29---0.180.310.140.019
نسبة 
النمو

 ،/http://dosweb.dos.gov.jo/ar/industry الصناعية:  الشركات  العامة،  اإلحصاءات  دائرة  املصدر: 
وحسابات فريق البحث.

أما الصناعات االستخراجية فقد حّققت التعايف القوي خالل الربع األول من عام 2021، 
إنتاج الصناعات  أن  العام السابق، يف حني  15% مقارنة باملّدة نفسها من  إذ منت بنسبة 
واملنتجات  األسمدة  صناعة  تقوده  الذي  احملدود  التعايف  بداية  إلى  يشير  التحويلية 

الكيماوية مبا فيها األدوية واألحماض.

2( القطاع التجاري
ًأساسيًا  وشريكا  الوطني،  االقتصاد  يف  الرئيسة  القطاعات  من  التجاري  القطاع  يعد 
االقتصادية  العالقات  تعزيز  يف  واضح  دور  وله  كافة،  األخرى  االقتصادية  للقطاعات 
للمملكة مع أكثر من 140 دولة يف العالم، ويف الترويج لبيئة األعمال واالستثمار، وإبرام 
ويضم  اخلارجي.  التجاري  التبادل  تسهيل  بهدف  والتجارية  االقتصادية  االتفاقيات 
القطاع التجاري عددًا من النشاطات احليوية مثل التجارة الداخلية والتجارة اخلارجية 

واملطاعم والفنادق وسواها من قطاعات خدمية. 

جتارة  قطاع  يساهم   ،)1( رقم  اجلدول  نه  بيَّ وكما  احمللية،  التجارة  قطاع  صعيد  فعلى 
وقد  اإلجمالي،  احمللي  الناجت  من   %10 بحوالي  والفنادق  واملطاعم  والتجزئة  اجلملة 
0.5%. كما  2021 بنسبة  حافظ على معدل إنتاجي موجب خالل الربع األول من عام 



9

حالة البالد 2021: الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

)بنسبة   2020 عام  من  الثاني  الربع  خالل  السالب  النمو  حتويل  من  القطاع  هذا  متكن 
6.0-( إلى منو موجب ومرتفع خالل الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 3.8%. ويوظف 
هذا القطاع أكثر من 531 ألف عامل أردني بنسبة تزيد على 42.5% من العمالة الكلّية)3(، 

إضافة إلى تشغيله حوالي 200 ألف عامل أجنبي يف هذا القطاع. 

وتزداد أهمية هذا القطاع لتشابكاته الوثيقة مع القطاعات األخرى كافة، وخاصة النقل 
والصناعة والزراعة، إضافة إلى القطاع اخلدمي، ما يؤدي إلى زيادة مساهمته يف الناجت 
والبحري  البري  النقل  التجارة بشقيها احمللي واخلارجي تتطلب  إن  إذ  احمللي اإلجمالي، 
واجلوي للمنتجات النهائية والوسيطة واملواد اخلام الالزمة لهذه القطاعات، واملثال على 
ذلك أن تعثر التجارة خالل السنوات األخيرة بني األردن وبعض الدول العربية املجاورة، 
وخاصة العراق وسوريا انعكس بوضوح سلبًا على قطاع النقل. ويعد القطاع التجاري من 
من  رافقها  وما  اجلائحة  مّدة  خالل  كبيرًا  تأثرًا  تأثرت  التي  االقتصادية  القطاعات  بني 
مدد حظر وإغالق يف الدول املختلفة، نتج عنه تراجع حجم الطلب على العديد من السلع 
القطاعات  بعض  أنشطة  تراجع  إلى  أدى  ما  التوريد،  سالسل  يف  وانقطاعات  واخلدمات، 
التجارية واخلدمية، مثل جتارة األلبسة واملطاعم والنقل والسياحة، األمر الذي حّملها 
املزيد من األعباء والتكاليف، إضافة إلى مشكلة عدم توافر السيولة داخل القطاع بسبب 
السلع،  توريد  حركة  توقف  مشكلة  التجاري  القطاع  واجه  كما  املبيعات.  حجم  تراجع 
وخاصة من السوق الصيني الذي يعد املزود الرئيس للقطاع، وخاصة خالل الشهور األولى 
من عام 2020، إضافة إلى تأخير وصول بوالص الشحن والشهادات الصحّية واملستندات 

املطلوبة املتصلة باملواد الغذائية واأللبسة وغيرها.

مباشرة  الصادرات  تأثرت  كورونا،  جلائحة  ونتيجة  واملستوردات  الصادرات  صعيد  وعلى 
تصديرية  فرص  وضاعت  بل  القطاعات،  من  لعدد  التصديرية  العمليات  لوقف  نتيجة 
عديدة على االقتصاد الوطني. وقد بدأت التجارة اخلارجية بالتعايف التدريجي يف عام 
2021. وكما يبني اجلدول رقم )4(، فإن صادرات اململكة متركزة خالل املّدة 2021-2020 
على ما يلي على التوالي: األلبسة وتوابعها، األسمدة، البوتاس، محضرات دوائية وصيدلة، 
التوالي:  على  نفسها  املّدة  خالل  الرئيسة  املستوردات  كانت  فقد  وباملقابل  والفوسفات. 
النفط اخلام ومشتقاته، آالت وأجهزة لالّتصاالت، اآلالت الكهربائية، احلبوب، واحلديد 
والصلب. وعلى صعيد النمو، فقد زادت صادرات اململكة اإلجمالية خالل األشهر العشرة 
وباملقابل   .%18.1 بنسبة  السابق  العام  من  نفسها  باملّدة  مقارنة   2021 عام  من  األولى 

3  اعتمادًا على املساهمات الواردة يف اجلدول رقم )1(، واستنادًا إلى التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني الصادر 
عن غرفة جتارة عمان يف متوز 2020. 
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الصادرات،  يف  النمو  قاد  حني  يف  نفسها.  للمّدة   %23.8 بنسبة  املستوردات  منت  فقد 
أما يف  التوالي.  45.4% و34.1% و21.7% على  الفوسفات واألسمدة والبوتاس بنسب 
واآلالت  ومشتقاته،  اخلام  والنفط  احلبوب،  من  كاًل  النمو  قاد  فقد  املستوردات،  جانب 

الكهربائية بنسب منو 59% و50.1%و24.1% على التوالي. 

 اجلدول رقم )4(: تطور التجارة اخلارجية ألهم السلع حتى تشرين األول
)2020-2021( باملليون دينار

املستورداتالصادرات

20202021السلع
نسبة 
20202021السلعالتغير

نسبة 
التغير

974.21103.93.3األلبسة وتوابعها
النفط اخلام 

840.81262.250.1ومشتقاته

202.5271.534.1األسمدة
آالت وأجهزة 

2.2-340.1332.5لالتصاالت

292.6363.224.1آالت وكهربائيات328.8400.321.7البوتاس

محضرات دوائية 
137.5218.659.0حبوب0.9-335.9332.8وصيدلة

264.3282.87.0حديد وصلب196.9286.245.4الفوسفات

10010.11239123.8إجمالي املستوردات4105484818.1صادرات وطنية

املصدر: البنك املركزي األردني، البيانات اإلحصائية الشهرية، شباط 2022، اجلداول )37، 38(.

ويبني اجلدول رقم )5( االجتاهات الرئيسة لصادرات اململكة خالل املّدة 2021-2020، 
الكبرى  العربية  احلرة  التجارة  منطقة  احتلت  التالي:  النحو  على  متركزة  كانت  والتي 
احلرة  التجارة  منطقة  ضمن  املتحدة  الواليات  تالها  األولى،  املرتبة  السعودية  بقيادة 
املقابل  ويف  الهند.  مقدمتها  ويف  العربية  غير  اآلسيوية  املجموعة  ثم  أمريكا،  لشمال 
كانت اجتاهات املستوردات خالل املّدة نفسها متركزة على النحو التالي: مجموعة الدول 
احلرة  التجارة  منطقة  دول  ثم  الشعبية،  الصني  مقدمتها  ويف  العربية،  غير  اآلسيوية 
العربية الكبرى وعلى رأسها السعودية، ثم دول االحتاد األوروبي ويف مقدمتها أملانيا. أما 
على صعيد النمو، فقد زادت صادرات اململكة خالل األشهر العشرة األولى من عام 2021 
مقارنة باملّدة نفسها من العام السابق، وكان أعالها للهند بنسبة 56.7% ضمن املجموعة 
اآلسيوية غير العربية، ثم منطقة االحتاد األوروبي بنسبة 28.9%، ثم إلى السعودية 
املستوردات  املقابل فقد منت  28.4%. ويف  العربية بنسبة  التجارة احلرة  ضمن منطقة 
تالها   ،%84.7 منو  بنسبة  األولى  املرتبة  يف  أخرى"  "تكتالت  وحّلت  نفسها،  املّدة  خالل 
املجموعة اآلسيوية غير  43.8%، ثم  الثانية بنسبة منو  املرتبة  العربية يف  املجموعة 
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العربية يف املرتبة الثالثة بنسبة 23%، ثم املجموعة األوروبية بنسبة 16%. أما على 
مستوى الدول، فقد حققت مستورداتنا من السعودية أعلى معدل منو بنسبة %41.5، 

تالها الصني الشعبية بنسبة 13.2%، ثم أملانيا بنسبة %9.8. 

 اجلدول رقم )5(: تطور أهم اجتاهات التجارة اخلارجية حتى تشرين األول
)2020-2021( باملليون دينار

املستورداتالصادرات

20202021االجتاه
نسبة 
التغير

20202021االجتاه
نسبة 
التغير

منطقة التجارة احلرة 
1657.61863.512.4العربية

منطقة التجارة 
2403.13454.843.8احلرة العربية

1289.61824.341.5منها السعودية484621.428.4منها السعودية

منطقة التجارة احلرة 
1049.51317.225.5لشمال أمريكا )نافتا(

منطقة التجارة 
احلرة لشمال 
أمريكا )نافتا(

915.5890.2-2.8

1009.4127125.9منها الواليات املتحدة
منها الواليات 

1.6-791.4779.1املتحدة

الدول اآلسيوية غير 
821.81077.231.1العربية

الدول اآلسيوية 
3472.2427123.0غير العربية

428.1670.856.7منها الهند
منها الصني 

1563.61769.913.2الشعبية

124.5160.528.9دول االحتاد األوروبي
دول االحتاد 

2035.92362.516.0األوروبي

408448.19.8منها أملانيا29.232.210.3منها هولندا

339.6627.384.7تكتالت أخرى71.2-17851.3تكتالت أخرى

املصدر: البنك املركزي األردني، البيانات اإلحصائية الشهرية، شباط 2022، اجلداول )39، 40(.

3( قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
والتجارة  الصناعة  وزارة  لدى  املسجلة  الشركات  عدد  تراجع   )6( رقم  اجلدول  يبني 
2020، أي بنسبة تراجع  4134 شركة عام  إلى   2018 5475 شركة عام  والتموين من 
 150 من  الشركات  لهذه  املال  رأس  تراجع  وباملقابل   .2020-2018 املّدة  خالل   %24.5
مليون دينار يف عام 2018 إلى 102 مليون دينار يف عام 2020، أي بنسبة تراجع بلغت 
32% خالل املّدة. ويبني ذلك األثر القوي السلبي جلائحة كورونا على الشركات الصغيرة 

واملتوسطة، إذ أعلنت كثير منها عجزها عن االستمرار، وبالتالي تعرضت للتصفية.
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اجلدول رقم )6(: تطور أعداد املنشآت املسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 
2020-2018

منتصف 2021منتصف 2018201920202020
54755037413428162314عدد املنشآت

150198.51025682رأس املال

املصدر: املوقع اإللكتروني لدائرة مراقبة الشركات، وزارة الصناعة والتجارة والتموين.  

يتضح من اجلدول رقم )6( استمرار هذا االجتاه التراجعي يف أعداد الشركات املسجلة 
شركة   2314 إلى   2020 شركة منتصف   2816 من  عددها  إذ هبط   ،2021 عام  خالل 
18%. غير أن رأسمالها باملقابل قد ازداد من  2021، أي بنسبة تراجع قدرها  منتصف 
56 مليون دينار إلى 82 مليون دينار خالل الفترة )منتصف -2020 منتصف 2021(، أي 
مبعدل منو 46%، بعد أن كان قد تراجع إلى حوالي النصف مع نهاية عام 2020 مقارنة 
خالل  تسجياًل  األكثر  هي  احملدودة  املسؤولية  ذات  الشركات  كانت  وقد    .2019 بأرقام 
العام اجلاري. وعلى صعيد جنسيات الشركات األجنبية العاملة يف اململكة، فقد احتلت 
6 مليون دينار لكل منهما. ووفقا  اجلنسيتان السعودية والعراقية أول مرتبتني بحوالي 
املشاريع  نحو  إيجابيًا  استثماريًا  مؤخرًا توجهًا  ظهر  فقد  الشركات،  مراقبة  دائرة  ملوقع 
املتخصصة يف قطاع الطاقة املتجددة وتكنولوجيا املعلومات، وذلك تلبية الرتفاع الطلب 

على هذا النوع من السلع واخلدمات.

الصغيرة  والمنشآت  والتجارة  الصناعة  قطاع  كفاءة   )4
والمتوسطة وتنافسيته

تؤدي التنافسية مبعناها الواسع دورًا حيويًا يف تقدم االقتصاديات ومنوها ومقدرتها على 
االستمرار، وتعدُّ املرآة التي من خاللها تظهر كفاءة استغالل املوارد احملدودة يف أي اقتصاد، 
إذ إن ظاهرة التنافسية موضوع متغير عبر الزمن )ديناميكي(، فال بد من إعادة حتليل 
التقرير نتعرض بالتحليل  التالي من  أبعادها ذات العالقة مبوضوع الدراسة. ويف اجلزء 
والتجاري  الصناعي  القطاع  بكفاءة  املرتبطة  املؤشرات  من  مختارة  ملجموعة  والتقييم 
واملنشآت الصغيرة واملتوسطة وتنافسيته، وذلك بهدف تشخيص املجاالت التي ميكن من 

خاللها رفع كفاءة القطاع وتنافسيته. 

 Harvard’s( ويقيس مؤشر التعقيد االقتصادي الذي يصدر عن مختبر هارفرد للنمو
مستوى  على  للمعرفة  النسبية  الكثافة  األمريكية  هارفرد  جامعة  يف   )Growth Lab
كله  االقتصاد  مستوى  وعلى   ،)Product Complexity Index( الصناعة  أو  املنتج 
أو  )مواقع  االقتصادي  التعقيد  درجة  وتزداد   .)Economic Complexity Index(
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منتجات تستخدم املعرفة بكثافة أكبر( مع زيادة قيمة املؤشر املعني. فقيمة املؤشر لدولة 
قيمة  فإن  وباملثل،  مثاًل.  السودان  مثل  نامية  لدولة  قيمته  من  بكثير  أعلى  اليابان  مثل 
املؤشر ملنتج عالي التقنية مثل معالج احلاسوب املركزي )CBU( أعلى بكثير من قيمته 
لسلعة زراعية مثل الزيتون. ومن الشائع حساب هذا املؤشر باستخدام بيانات التصدير 
عدد  زاد  فكلما  الدول،  وبعد  املنتجات  بعد  التعريفني:  بني  يجمع  ألنه  املختلفة،  للدول 
املنتجات املصدرة )تنويع صادرات أكثر(، والتي تصدر يف الوقت نفسه من عدد أكبر من 
الدول األخرى املنافسة، زادت درجة التعقيد االقتصادي للدولة، وأصبحت أكثر تنافسية. 
وكما يبني اجلدول رقم )7(، فإن ترتيب األردن على مؤشر التعقيد االقتصادي تراجع إلى 
65 عالمة يف عام 2020. وباملقارنة مع عام 2010، فإن ترتيب األردن قد تراجع مبقدار 
18 يف الترتيب، ما يشير إلى أن صادرات اململكة لم تتحسن من حيث التنويع والتنافسية، 

بل على العكس قد تراجعت خالل العقد األخير)4(.

 اجلدول رقم )7(: ترتيب األردن ودرجته على مؤشر التعقيد االقتصادي
للفترة 2020-2010

2010201520182020العام
47525465الترتيب

Source: Atlas of complexity index at: https://atlas.cid.harvard.edu/rankings

العاملية لم تتجاوز  وعلى صعيد الصناعات التصديرية، فإن حصة األردن من الصادرات 
ثم   ،%0.15 بحصة  واملنسوجات  املالبس  صناعة  ويقودها   ،2019 لعام   %0.07

الكيميائية بحصة 0.14%، واخلدمات بحصة 0.13%، ثم الزراعة بحصة %0.06.

القطاعات  جلميع  اإلنتاج  تكلفة  حتديد  يف  مهم  دور  لها  التي  الطاقة  تكلفة  مؤشر  أما 
بقوة  يتأثر  فهو  والتجارة،  والنقل  الصناعة  قطاع  اخلصوص  وجه  وعلى  االقتصادية، 
بنتيجة أن األردن يعتمد على استيراد األشكال املختلفة من الطاقة من اخلارج بنسبة 
تزيد على 97% من احتياجاته اإلجمالية، األمر الذي يجعله عرضة لتقلبات أسعارها 
وتنافسية  التجاري  وامليزان  استيرادها  وفاتورة  تكلفتها  على  بالتالي  وينعكس  العاملية، 

القطاعات االقتصادية)5(. 

بتاريخ  زيارة   https://atlas.cid.harvard.edu/rankings االقتصادي:  التعقيد  ألطلس  اإللكتروني  املوقع    4
.10/8/2021

5 دائرة اإلحصاءات العامة، املوقع اإللكتروني ملؤشرات الطاقة يف األردن. 

https://atlas.cid.harvard.edu/rankings
https://atlas.cid.harvard.edu/rankings
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والتجارة  الصناعة  قطاع  كفاءة  حول  المؤشرات  أهم   )5
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنافسيته

االستمرار،  على  ومقدرتها  ومنوها  االقتصاديات  تقدم  يف  حيويًا  دورًا  التنافسية  تؤدي 
وألن  اقتصاد.  أي  يف  احملدودة  املوارد  استغالل  كفاءة  تظهر  خاللها  من  التي  املرآة  وتعدُّ 
أبعادها  حتليل  إعادة  من  بد  فال  )ديناميكي(  الزمن  عبر  متغير  موضوع  التنافسية 
والتقييم  بالتحليل  اإلشارة  ميكن  اجلانب  هذا  ويف  املراجعة.  هذه  مبوضوع  العالقة  ذات 
واملنشآت  والتجاري  الصناعي  القطاع  بكفاءة  املرتبطة  املؤشرات  من  مختارة  ملجموعة 
التي ميكن من خاللها  املجاالت  واملتوسطة وتنافسيته، وذلك بهدف تشخيص  الصغيرة 

رفع كفاءة القطاع وتنافسيته، وذلك على النحو التالي:

أ( مؤشر تقييد االستثمار األجنبي
يواجه االستثمار األجنبي املباشر يف مختلف القطاعات االقتصادية صعوبات حتد من 
تنافسيته نسبيًا مقارنة مع الدول األخرى، فاملستثمر األجنبي أكثر تقييدًا للدخول إلى 
السوق األردني مقارنة بعينة مختارة من الدول األخرى، وفقًا ملقياس التقييد االستثماري 
فإن   ،)8( رقم  اجلدول  يبني  وكما  والتنمية)6(.  االقتصادي  التعاون  منظمة  عن  الصادر 
االستثمار األجنبي املباشر أشد تقييدًا يف القطاعات االقتصادية األردنية كافة مقارنة 
بدول العينة، وخاصة يف القطاع العقاري، يليه القطاع التجاري، وأخيرًا القطاع الصناعي.  

اجلدول رقم )8(: مؤشر تقييد االستثمار األجنبي املباشر حسب القطاع لعينة مختارة 
من الدول عام 2020.

األردنتشيليجورجيااملغربمصرتركياالقطاع/ الدولة
االستثمار 

0.5500.3380.0000.0560.0000.833العقاري

0.0000.2550.0000.0000.0000.545اجلملة

0.0000.2550.0000.0000.0000.545التجزئة

املطاعم 
0.0000.0150.0000.0000.0000.323والفنادق

0.0000.0050.0000.0000.0000.045الصناعة

املصدر: املوقع اإللكتروني لبيانات منظمة التعاون والتنمية
 OECD: https://data.oecd.org/fdi/fdi-restrictiveness.htm

6  موقع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(، زيارة بتاريخ 10/8/2021.

https://data.oecd.org/fdi/fdi-restrictiveness.htm


15

حالة البالد 2021: الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

ب( مؤشر التعقيد االقتصادي
إلى  تراجع  الذي  االقتصادي  التعقيد  مؤشر  على  األردن  ترتيب   )9( رقم  اجلدول  يبني 
الترتيب 65 يف عام 2020. وباملقارنة مع عام 2010، فإن ترتيب األردن قد تراجع مبقدار 
18 رتبة، ما يشير إلى أن صادرات اململكة لم تتحسن من حيث التنويع والتنافسية، بل 

على العكس قد تراجعت خالل العقد األخير)7(.

 اجلدول رقم )9(: ترتيب األردن ودرجته على مؤشر التعقيد االقتصادي
للفترة 2020-2010.

2010201520182020العام
47525465الترتيب

Source: Atlas of complexity index at: https://atlas.cid.harvard.edu/rankings

أما على صعيد الصناعات التصديرية فإن حصة األردن من الصادرات العاملية لم تتجاوز 
0.07% لعام 2019 ويقودها صناعة املالبس واملنسوجات بحصة 0.15% ثم الكيميائية 

بحصة 0.14% واخلدمات بحصة 0.13% ثم الزراعة بحصة %0.06.

ج( مؤشر تكلفة الطاقة
الدول  الطاقة يف األردن وعينة مختارة من  أسعار بعض أشكال  يبني اجلدول رقم )10( 
للقطاعات  النسبية  امليز  على  وانعكاساتها  للطاقة  النسبية  التكاليف  مقارنة  بهدف 
دوالر   0.1 بلغ  قد  األردن  يف  الكهرباء  واط  كيلو  سعر  أن  ويالحظ  احمللية.  والصناعات 
أمريكي، وهو أعلى من سعره يف باقي دول العينة باستثناء الواليات املتحدة، إذ بلغ فيها 
تونس  مثل  املنطقة  يف  دول  متكنت  ملاذا  هو:  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال  دوالر.   0.148
وسلطنة ُعمان ومصر والعراق والسعودية وتركيا من توفير هذه اخلدمة بأسعار تقل كثيرًا 
املنزلية واألعمال  الكهرباء سلعة/ خدمة أساسية للقطاعات  أن  املعلوم  عن األردن. ومن 
يف  للكهرباء  املرتفعة  التكلفة  فإن  وبالطبع  كافة...إلخ.  واملواصالت  والتجارة  والصناعة 

األردن تنعكس سلبًا على امليز النسبية للقطاعات والصناعات كافة. 

البنزين متوسط األوكتان  أما على صعيد أسعار املشتقات النفطية، فقد اختيرت سلعة 
قد  األردن  يف  اللتر  سعر  أن  فتبنيَّ  العينة،  لدول  التكلفة  ملقارنة  االستخدام  شائعة   95

بتاريخ   https://atlas.cid.harvard.edu/rankings االقتصادي:  التعقيد  ألطلس  اإللكتروني  املوقع    7
.10/8/2021

https://atlas.cid.harvard.edu/rankings
https://atlas.cid.harvard.edu/rankings
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إذ  كافة،  العينة  بدول  مقارنة  األعلى  وهو   ،2/8/2021 بتاريخ  دوالر   1.509 إلى  وصل 
بلغ 0.56 دوالر يف مصر، و0.75 دوالر يف تونس، و0.933 دوالر يف الواليات املتحدة. أما 
سلعة الديزل شائعة االستخدام يف الصناعة واملواصالت والقطاع املنزلي، فقد وصل سعر 
العينة  بدول  مقارنة  األعلى  أيضًا  وهو   ،2021 آب  يف  دوالر   0.855 إلى  األردن  يف  اللتر 
األردن.  يف  السعر  من  فيهما  سعره  يقترب  إذ  وتركيا،  املتحدة  الواليات  من  كل  باستثناء 
ويشير ذلك إلى ارتفاع مبالغ فيه يف أسعار سلع حيوية مثل البنزين والديزل ُتستخدم 
تعتمد  التي  واملواصالت  النقل  مجاالت  يف  وخاصة  والعام،  اخلاص  القطاعني  يف  بكثافة 
عليها القطاعات االقتصادية األخرى كافة. والتفسير الوحيد لهذا الفارق السعري بني 
األردن ودول العينة وخاصة الالنفطية منها، يكمن يف طريقة التسعير وما تتضمنه من 
ضرائب. وهذا عامل إضايف يسهم يف إضعاف امليز النسبية للشركات واملؤسسات الصناعية 

والتجارية، وكذلك يف إضعاف القوة الشرائية والطلب الكلي.

اجلدول رقم )10(: مقارنة تكلفة الكهرباء لدول مختارة عام 2020
املؤشر/ 
الواليات تونستركياالسعوديةاإلماراتالعراقُعمانمصراألردنالدولة

املتحدة
سعر 

0.10.040.020.020.080.040.080.0750.148الكهرباء

سعر 
1.5090.5730.6160.5130.6720.6210.9360.7510.933البنزين

سعر 
0.6670.1390.8770.6470.869-0.8550.4300.642الديزل

/https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices :املصدر
/https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices

الصغيرة  واملشاريع  والتجاري  الصناعي  بالقطاع  املتصلة  املؤشرات  حتليل  من  ويتضح 
واملتوسطة، أن االقتصاد األردني يعاني من ضعف وتراجع يف تنافسيته وكفاءة استخدامه 

للموارد االقتصادية املتاحة، وعلى وجه التحديد:

يعدُّ األردن أكثر تقييدًا لدخول االستثمار األجنبي املباشر للقطاعات كافة مقارنة   -1
بالدول املجاورة.

التجارة  التنويع، ويف اجتاهات  املنتجات والصادرات األردنية من محدودية يف  تعاني   -2
)درجة عالية من التركز السلعي واجلغرايف(. وقد تراجعت درجة التعقيد االقتصادي 

لصادرات اململكة خالل العقد األخير تراجعًا ملموسًا.

https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/
https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/
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ارتفاع ملموس لتكلفة الطاقة )الكهرباء واملشتقات النفطية( مقارنة بدول املنطقة،   -3
األمر الذي ينعكس سلبًا على القطاعات االقتصادية كافة وخاصة الصناعة والنقل.

والتجارة  الصناعة  لقطاع  االستراتيجية  الخطط  ثانيًا: 
وسياساته واإلنجاز المتحقق

تعدُّ وزارة الصناعة والتجارة والتموين اجلهة احلكومية املعنية مباشرة بعمل القطاعني 
 2020 لعام  العامة  املوازنة  أن  إاّل  واملتوسطة،  الصغيرة  واملنشآت  والتجاري  الصناعي 
خّصصت 108 آالف دينار وحْسب ملشاريع رأسمالية جديدة تخص الوزارة )تعنى بصيانة 
مديريتها يف العقبة، وبناء مرافق يف غرفة جتارة معان(. أما يف عام 2021، فلم يخصص 
ومراقبتها،  األسواق  ومتابعة  القطاعني  تنافسية  تعزيز  ألغراض  رأسمالي  إنفاق  أي 
وُخّصص 88,000 دينار وحْسب لعام 2021 لإلنفاق الرأسمالي ملشروعي توسعة الصوامع 
إربد، ما  القصبة مبحافظة  لواء  والتموين يف  والتجارة  الصناعة  وصيانة مبنى مديرية 
يظهر خلاًل واضحًا يف حتديد أولويات املشاريع اخلاصة بتحفيز النمو والقطاعات، وشحًا 
القطاع  خطط  مع  يتناسب  ال  مبا  للوزارة،  التابعة  الرأسمالية  املشاريع  مخصصات  يف 
واستراتيجياته.ومع تعدد اخلطط االقتصادية واالستراتيجيات التنموية يف األردن التي 
التنمية االقتصادية، من خالل تقسيمها لقطاعات  حتمل يف طياتها إجراءات لتحقيق 
إاّل أنها  محددة متثل بيئة األعمال عمومًا، والقطاعات االقتصادية الفرعية خصوصًا، 
اشتملت  ما  أبرز  تلخيص  وميكن  واالستراتيجية.  الوطنية  األهداف  حيث  من  متشابهة 
عليه اخلطط واالستراتيجيات املعنية بالقطاعني الصناعي والتجاري واملنشآت الصغيرة 

واملتوسطة مبا يلي:

مشروع   2018 عام  خالل  احلكومة  أطلقت  اإلنتاج(:  )دولة  الوطني  النهضة  مشروع   .1
العامني  مدار  على  احلكومة  عمل  أولويات  إعالن  يتضمن  والذي  الوطني،  النهضة 
الالحقني، ثم حُتّدت اخلطة وأطلقت األولويات لعامي 2020 و2021، والتي تضمنت 
سبع أولويات يتفرع عنها 142 مبادرة وإجراء فرعيًا، بوصف ذلك خطوة على طريق 
القانون  دولة  إلى  للوصول  خالله  من  احلكومة  سعت  الذي  الوطني  النهضة  مشروع 
والتجارة  الصناعة  قطاعي  عمل  اإلنتاج"  "دولة  محور  ميس  إذ  والتكافل،  واإلنتاج 
مدى  لقياس  ومشروعًا  مبادرًة   58 ويشمل  مباشرة،  واملتوسطة  الصغيرة  واملنشآت 
خمسة  أن  يالحظ  اإلجناز،  مدى  ومبعاينة  حتته.  تنضوي  التي  األولويات  حتقيق 
مشاريع لم يبدأ بها العمل بعد، وسبعة مشاريع مكتملة، وثالثة مشاريع متأخرة، يف 

حني أن 43 مشروعًا ما زالت حتت التنفيذ. 
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السياسة الصناعية: أقر مجلس الوزراء سياسة للقطاع الصناعي أعدتها وزارة الصناعة   .2
 ."2025 األردن  "رؤية  عن  املنبثقة  العامة  السياسة  إلى  استنادًا  والتموين  والتجارة 
فرص  وإيجاد  ودعمها،  الصناعي  القطاع  تنافسية  تعزيز  إلى  السياسة  هذه  وتهدف 
تكلفة  وتقدر  ومحفزة.  متقدمة  أعمال  بيئة  وتوفير  واستدامتها،  لألردنيني  عمل 
على  موزعة  دينار  مليون   60 بحوالي  ومشاريعها  الصناعية  السياسة  برامج  تنفيذ 
ثمانية محاور، إاّل أن املخصصات املرصودة لذلك ضمن املوازنة العامة ما زالت ضعيفًة 
مخصصات   2020 عام  موازنة  قدرت  إذ  واملشاريع،  البرامج  هذه  تنفيذ  وتعيق  جداً، 
يقارب  مبلغ  وهو  وحْسب،  دينار  ألف   230 بحوالي  الصناعية  السياسة  وثيقة  تنفيذ 
ما رصد سنويًا للغاية نفسها خالل األعوام األخيرة. وعمومًا لم يراجع مستوى تنفيذ 
يف  الكلي  شبه  للتوقف  نظرًا  تفصيلية  مراجعة  بالقطاع  اخلاصة  االستراتيجيات 
متابعة العمل بها، جراء ما فرضته جائحة كورونا من تغيرات على عمل الوزارات املعنية 
بالقطاعات االقتصادية، وتوجه اهتمامها إلى احتواء اجلائحة والتخفيف من وطأتها. 

الصناعة  بقطاع  اخلاص  التحفيز  خطة  من  جزء  سعى  االقتصادي:  التحفيز  خطة   .3
قاعدة  توسيع  التالية:  األهداف  حتقيق  إلى  واملتوسطة  الصغيرة  واملنشآت  والتجارة 
القطاعات  تنافسية  وتعزيز  املتاحة،  اإلنتاجية  الطاقة  وزيادة  الصناعي،  اإلنتاج 
اخلدمية، وإيجاد بيئة عمل محفزة وميسرة لألعمال، وتوفير فرص عمل لألردنيني، 

وجميع ذلك من خالل بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع اخلاص.

برنامج أولويات عمل احلكومة االقتصادي )2021-2023(: )أغلب عناصر البرنامج   .4
 2021 آب  شهر  أواخر  يف  احلكومة  قامت  فقد  السابقة(.  والبرامج  اخلطط  يف  وردت 
بإطالق برنامج أولويات عمل احلكومة االقتصادي )2021-2023(، إذ حددت ثالثة 
أهداف اقتصادية رئيسة لضمان اخلروج من حالة الركود االقتصادي، والتحول إلى 

حالة التعايف، واستعادة مسار النمو املستدام على النحو التالي:

متكني القطاع اخلاص من خلق فرص العمل املطلوبة لتشغيل األردنيني واحلّد من  أ( 
مشكلة البطالة املتفاقمة وخاصة بني الشباب.

ب( حتفيز االستثمار احمللي واألجنبي.

زيادة الصادرات من السلع واخلدمات. ج( 

على  منها  الواحد  حتقيق  ويعتمد  متداخلة  السابقة  األهداف  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
اآلخر، وال يجوز التركيز على واحد دون اآلخر، بل النظر لها بوصفها مجموعة واحدة 
متكاملة. ولتحقيق هذه األهداف معًا ُحّددت 53 أولوية تنتمي إلى ثالثة محاور تقابل 

األهداف الثالثة:
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1- احملور األول: حتسني بيئة االستثمار وممارسة األعمال.

2- احملور الثاني: تعزيز املنافسة وحتفيز التشغيل.

املعلومات،  وتكنولوجيا  )السياحة،  األولوية  ذات  القطاعات  دعم  الثالث:  3-احملور 
والزراعة، والصناعة(. 

وعند املراجعة يف هذه احملاور واألولويات يتضح أن حتقيقها على أرض الواقع ال يضمن 
بيئة  فتحسني  املرغوبة.  وبالسرعة  واحد  آن  يف  املنشودة  األهداف  حتقيق  بالضرورة 
وقتًا،  يتطلب  املطلوبة  وبالنوعية  واخلارجية  احمللية  االستثمارات  وجذب  االستثمار 
عليه.  السيطرة  ميكن  ال  خارجي  وبعضها  محلي  بعضها  متعددة  عوامل  على  ويعتمد 
عابرة  تكون  االستمرارية  وضمان  واملراقبة  للمتابعة  آلية  وجود  من  بد  فال  ولذلك 
األجنبي  أو  احمللي  سواء  املطلوبة  االستثمار  نوعية  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  للحكومات. 
مع  تتناسب  التي  االستثمارات  نوعية  فاختيار  أكبر.  يكن  لم  إن  الكمية  بقدر  مهمة 
حاجات االقتصاد الوطني، وتسهم مساهمة كبرى يف التوظيف احمللي، وتكون ذات قيمة 
جتارب  أن  سيما  ال  املعنية،  اجلهات  من  قصوى  أولوية  تعطى  أن  يجب  عالية،  مضافة 
اململكة السابقة ركزت على جلب استثمارات كمية أكثر من منها نوعية، األمر الذي حّد 
ينتج  قد  والتنافسية  املنافسة  حتسني  فإن  ذلك  إلى  إضافة  االقتصادية.  فاعليتها  من 
البطالة  أنواع  إلى خلق  العمل، تؤدي  القصير اختالالت هيكلية يف سوق  عنه يف األجل 
املؤقتة. لذلك يجب التمييز بني األهداف واآلليات الالزمة لتحقيقها يف األجلني القصير 
والطويل. وتتحقق عملية النمو والتعايف االقتصادي تدريجيًا، وتتطلب الصبر واملثابرة. 
إضافة إلى ذلك فإن اإلجراءات املقترحة يف األولويات لتحسني املنافسة، ومتكني القطاع 
اخلاص من التعايف واإلسهام الفاعل يف التوظيف غير كافية. لذا يتعني إعادة النظر يف 
التعرفة اجلمركية وتخفيض تعرفة الطاقة الكهربائية، والتركيز على ما يقابل ذلك يف 
الدول املنافسة و/أو املجاورة لتحقيق هدف تنافسية الصادرات األردنية وإكسابها امليزة 
التنافسية، وخاصة الصناعية منها. كما أنه ال بّد من إعادة النظر يف سياسة الطاقة نحو 
التوسع يف استخدام الطاقه املستدامة والنظيفة والسير يف وتيرة أسرع يف إحاللها محل 
الطاقة النفطية املكلفة نقديًا وبيئيًا. كما أن إعادة النظر يف تسعير املشتقات النفطية 
لتتناسب أسعارها مع األسعار السوقية احلرة )السائدة يف الدول األخرى(، أمر ضروري 
إضافة  والتجارة.  والصناعة  والسياحة  النقل  وخاصة  كافة،  القطاعات  تنافسية  لرفع 
إلى أن برنامج احلكومة وأولوياتها، قد ركز تركيزًا كبيرًا على جانب العرض احمللي أكثر 
للتعايف،  الركود  حالة  من  اخلروج  من  االقتصاد  ولتمكني  احمللي.  الطلب  جانب  على  منه 
فال بّد من استخدام السياسات احلكومية املالية والنقدية احملفزة للطلب احمللي )مبا فيها 
املباشرة، مثل ضرائب  بالضرائب غير  ما يتصل  الضريبية، وخاصة يف  تخفيض األعباء 
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املبيعات والرسوم اجلمركية(، سواء ألغراض االستثمار أو االستهالك، وبتزامن وتواٍز مع 
الالزمة لتحقيق  إلى اآلليات  البرنامج  الكلي. كما لم يتطرق  حتفيز االستثمار والعرض 

االستخدام األمثل للموارد النادرة نسبيًا يف اململكة. 

عادلة  فرصًا  الشباب  هؤالء  إعطاء  من  بد  فال  األردني،  الشباب  طموحات  ولتلبية 
الواسطة  ومحاربة  الكفاءة  أساس  وعلى  تنافسي  أساس  على  العمل  بسوق  لاللتحاق 
املكان  يف  املناسب  الشخص  وضع  هدف  إلى  وصواًل  املختلفة،  الفساد  وأشكال  واحملسوبية 
املناسب. ومن الواضح أن امليزانية احلكومية املرصودة لتحقيق برنامج األولويات محدودة 
جدًا، وال تتناسب مع األهداف الكبرى الواردة يف البرنامج: حتفيز التنافسية والتشغيل 
وتطوير البيئة االستثمارية. وخالصة الرأي يف هذا البرنامج أن أهدافه ومحاوره جيدة 
جدًا، لكن التنفيذ على أرض الواقع يتطلب الوقت واملتابعة واملثابرة والرقابة، ورمبا أيضًا 

تخصيص موارد مالية أكبر بكثير مما رصدته احلكومة على املدى الطويل.

الجائحة  لمواجهة  المتخذة  الحكومية  اإلجراءات  ثالثًا: 
والتوجه نحو التعافي االقتصادي خالل عام 2021 

حرص  فقد  واملتوسطة،  الصغيرة  املنشآت  به  تقوم  الذي  املهم  التنموي  للدور  نظرًا   •
املعنية  الوزارات  مع  بالتعاون  لها  الالزم  الدعم  تقدمي  على  األردني  املركزي  البنك 
ومؤسسات متويل دولية وإقليمية بأسعار فائدة منافسة وآلجال مناسبة، إضافة إلى 

ضمانات للقروض املمنوحة. 

والسياحة  الصناعة  لقطاعات  موجهة  متويل  برامج  األردني  املركزي  البنك  قدم   •
املبادرات  من  بالعديد  وقام  املعلومات،  وتكنولوجيا  والزراعة  املتجددة  والطاقة 

احلكومية مثل إنشاء برامج وصناديق للتنمية.

عام  من  األول  الربع  خالل  دينار  مليار   1.75 من  املقدمة  التسهيالت  قيمة  تزايدت   •
2016 إلى ما يقارب 2,823 مليار دينار خالل الربع الثاني من عام 2021. إاّل أن نسبة 
التسهيالت املمنوحة للشركات الصغيرة واملتوسطة إلى إجمالي التسهيالت املمنوحة، 
وصلت  ثم   ،2019 عام  من  الثالث  الربع  لغاية   %10 من  وقريبة  مستقرة  بقيت  قد 
أقصاها خالل املّدة نفسها من عام 2020 لتصل إلى 11.3%، ثم استقرت عند %11 

حتى الربع الثاني من 2021)8(. 

إلكتروني:  األردني، موقع  املركزي  البنك   ،)SMEs( واملتوسطة الصغيرة  للشركات  املمنوحة  التسهيالت  بيانات    8
https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=398 زيارة بتاريخ 21-11-2021.

https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=398
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يف ضوء الدور التنموي االقتصادي املهم الذي تقوم به املنشآت الصغيرة واملتوسطة،   •
فإنه  اجلائحة،  مّدة  خالل  املنشآت  هذه  واجهته  ملا  متويليًا  احملدودة  االستجابة  ومع 
ميكن االستنتاج بأن حصتها من التسهيالت ما زالت متواضعة نسبيًا وال تتناسب مع 
لتوفير  مرونة  أكثر  سياسات  اتخاذ  القرار  صانع  من  يتطلب  ما  االقتصادية،  أهميتها 
إلى  إضافة  اجلدد.  للّداخلني  أو  منها  للموجود  سواء  القطاع  لهذا  التمويل  من  املزيد 
البنوك  خالل  من  قدم  الذي  التمويل  فإن  األردن،  جتارة  غرفة  ملصادر  ووفقًا  ذلك 
فضلت  إذ  الفعالية،  محدود  كان  املتضررة  املنشآت  ملساعدة  املركزي  البنك  من  بإيعاز 

البنوك توجيه هذا التمويل لعمالئها تفاديًا للمخاطر.

لغايات  دينار  ألف  و400  مليون  مبلغ  احلكومة  خصصت  فقد  أخرى،  ناحية  من   •
الصناعي،  القطاع  يف  الشباب  تشغيل  برنامج  ضمن  مؤقتة  تشغيل  فرص  استحداث 
التي  الصناعة  غرف  مع  بالتنسيق  والتموين  والتجارة  الصناعة  وزارة  أعدته  والذي 
قّدرت تكلفته اإلجمالية بــــ 2.8 مليون دينار، سيتم تقاسم تكلفته بالتساوي ما بني 
تشغيل  إلى  األول  عامه  يف  البرنامج  ويهدف  الصناعية.  والشركات  املذكور  البرنامج 
1400 خريج من حديثي التخرج يف الشركات الصناعية يف مختلف محافظات اململكة 

حتى نهاية 2021.

الوطنية  الترابطات  مشروع  )جيدكو(  املشاريع  لتطوير  األردنية  املؤسسة  أطلقت   •
لتعزيز الثقة باملنتج احمللي بتاريخ 2021/2/1، إذ يهدف املشروع إلى تأهيل الشركات 
الصناعية احملتملة للتوريد لتتمكن من اإليفاء مبتطلبات الشركات املستوردة العاملة 
بهدف  وغيرها(  والزراعية  واخلدمية  والتجارية  )الصناعية  القطاعات  جميع  يف 
استبدال جزء من مستورداتها باملنتج احمللي. وستتمكن الشركات الصناعية احملتملة 
قات التي متنع الشركات  للتوريد بعد احلصول على الدعم املالي "املنح" من جتاوز املعوِّ
السعر،  ارتفاع  )مثل  املستورد  عن  بدياًل  محليًا  موردًا  ها  بعدِّ اعتمادها  من  املستوردة 
وعدم توفر املنتج احمللي يف السوق، وتدني اجلودة، وضعف املكون التكنولوجي، ونقص 
الشهادات الفنية، وطول مدد التوريد، وضعف الطاقة اإلنتاجية، وضعف خدمات ما 

بعد البيع أو غيرها من املعّوقات( من خالل مرحلتني:

دينار  ألفي  بسقف  منح  شكل  على  املالي  الدعم  تقدمي  البرنامج:  من  األولى  املرحلة   •
االستشارة  على  احلصول  دعم  تكلفة  إجمالي  من   %70 متويل  وبنسبة  للشركة 
من  تنفيذها  الواجب  والنشاطات  البنود  حتديد  يف  املساعدة  بهدف  املتخصصة، 

الشركات احملتملة للتوريد لإليفاء بجميع متطلبات الشركات املستوردة.

املرحلة الثانية من البرنامج: تقدمي الدعم املالي على شكل منح بسقف 80 ألف دينار   •
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للشركات  والتأهيل  التطوير  تكلفة خطة  50% من إجمالي  للشركة وبنسبة متويل 
الصناعية املوردة لإليفاء بجميع متطلبات الشركات املستوردة.

والقرارات  اإلجراءات  من  مجموعة  أيضًا  احلكومة  أطلقت   ،2021 آذار  شهر  نهاية  يف   •
448 مليون دينار بهدف حتفيز  التخفيفّية والتحفيزّية بقيمة إجمالية وصلت إلى 
بفعل  تضّررت  التي  القطاعات  ومختلف  املواطنني  عن  األعباء  وتخفيف  االقتصاد 
جائحة كورونا، وقد شملت سّتة محاور رئيسة: احلماية االجتماعّية، احلفاظ على 
فرص العمل يف القطاع اخلاص وحتفيز التشغيل، تخفيف األعباء على قطاع النقل 
األموال  حتصيل  تسهيل  التنموية،  املناطق  يف  االستثمارّية  األنشطة  دعم  العام، 
املستحقة من املواطنني واألنشطة االقتصادية، والتخفيف على املقترضني من صناديق 
اإلقراض احلكومّية. وتشمل اإلجراءات رصد 50 مليون دينار لتمديد العمل ببرنامج 
"استدامة" حتى نهاية العام اجلاري، وتوفير فرص عمل مؤقتة للتشغيل، بواقع 4500 
فرصة عمل، من خالل مشروع "تأهيل املواقع األثرية والسياحية وصيانتها وحمايتها 
والشابات،  الشباب  تشغيل  لدعم  عمل  فرصة  آالف  وستة  دينار،  مليون   11 بتكلفة 
ماليني   10 بتكلفة  اململكة  مناطق  مختلف  يف  للتشجير  وطني  مشروع  خالل  من 
دينار، إضافة إلى دعم 50% من أجور تشغيل الشباب والشابات حديثي التخرج، يف 
شركات الريادة الرقمية وتكنولوجيا املعلومات بتكلفة 20 مليون دينار. كما مت رصد 
مخصصات مالية بقيمة 10 ماليني دينار، لتحفيز القطاع الصناعي، وزيادة القدرات 
قروض  فوائد  ودعم  التصديرية،  القطاعات  يف  تشغيل  فرص  وتوفير  التصديرية، 
ملشاريع زراعية جديدة ذات أولوّية موجهة للشباب واملرأة بتكلفة مليوني دينار، إضافة 
إلى تخصيص 10 ماليني دينار لتغطية تكلفة تعيني نحو ثالثة آالف معلم ومعلمة يف 
وزارة التربية والتعليم للعام اجلاري. وشمل امللحق رصد مخصصات إضافية بقيمة 11 
مليون دينار لتسديد مطالبات مستحقة مترتبة على قرارات االستمالكات، وتسديد 
مبلغ 10 ماليني دينار رديات ضريبية، كما تضمن مخصصات للنفقات الطارئة بقيمة 
طارئة  نفقات  وأي  كورونا،  جائحة  من  والوقاية  احلماية  لتعزيز  دينار  مليون   56.5
أخرى مبوافقة مجلس الوزراء. كما ُرصدت مخصصات لتطوير أدوات الرقابة على املال 
العام، وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وتعزيز منظومة النزاهة 

ومكافحة الفساد، وحماية املال العام، بقيمة 12.5 مليون دينار.

باملنتجات  احلكومية  املشتريات  حصر  قرار   2021 متوز  شهر  خالل  احلكومة  عّدلت   •
لدعم  وذلك  القرار،  من  تستفيد  التي  القائمة  إلى  جديدة  سلع  وإضافة  احمللية، 
اخلاص  القرار  تعديل  شمل  وقد  احمللي.  السوق  يف  حصتها  وزيادة  احمللية  الصناعة 
بالصناعات  احلكومية  اللوازم  من  احلكومية  واملؤسسات  الوزارات  مشتريات  بحصر 
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تعريف  املنتج  يحقق  أن  شريطة  األقل،  على  محليني  منتجني  ثالثة  وجود  احمللية 
املنشأ األردني، وأن يكون حاصاًل على شهادة مطابقة من مؤسسة املواصفات واملقاييس، 
الواردة يف طلبات املشتريات  وأن تكون املشتريات مطابقة ملواصفات الشراء وشروطه 
ويحفز  احمللي،  املنتج  تنافسّية  دعم  يف  القرار  هذا  يسهم  أن  املتوقع  ومن  احلكومية. 
السوق  من  حصتها  ويزيد  العالية،  واجلودة  الكفاءة  ذات  اإلنتاجية  على  الصناعة 

احمللي.

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن عن توزيع جديد لتكاليف تعرفة الكهرباء   •
من  لتطبيقها  االستهالك،  كمية  بحسب  شرائح  عدة  وفق  اقتصادية،  قطاعات  يف 
تاريخ الثلث األول من عام 2022. ووفق اآللية اجلديدة يف القطاع الصناعي، خفضت 
آالف   10 إلى   1 من  االستهالك  لكميات  الصغيرة  للقطاعات  الكهرباء  تعرفة  الهيئة 
كيلو واط من 61 فلسًا إلى 60 فلسًا كيلو واط ساعة، ولكميات االستهالك التي تزيد 
على 10 آالف كيلو واط من 71 فلسًا كيلو واط ساعة إلى 68 فلسًا كيلو واط ساعة. 
ويف القطاعات املتوسطة، انخفضت فيها التعرفة النهارية من 79 فلسًا لكل كيلو واط 
ساعة إلى 68 كيلو واط ساعة، وثبتتها يف التعرفة الليلية عند 65 فلسًا لكل كيلو واط 
ساعة، وألغت احلمل األقصى من دينارين إلى صفر. ويف القطاع الصناعي الكبير، ثّبتت 
التعرفة النهارية عند 124 فلسًا لكل كيلو واط ساعة، والليلية عند 109 فلسات لكل 

كيلو واط ساعة، وألغت احلمل األقصى إلى صفر بعد أن كانت 2.98 دينار. 

ويف القطاع التجاري، أبقت تعرفة االستهالك من 1 إلى 2000 كيلو واط عند 120 فلسًا 
 175 لكل كيلو واط ساعة، وخّفضت للفئة املستهلكة التي تزيد على ألف كيلو واط من 
الفندقي،  القطاع  ويف  ساعة.  واط  كيلو  لكل  فلسًا   152 إلى  ساعة  واط  كيلو  لكل  فلسًا 
إلى  وخّفضتها  واملستوية،  والليلية،  النهارية،  للتعرفات  االستهالك  فئات  الهيئة  وّحدت 
أن كان  إلغاء احلمل األقصى وإبقائه عند صفر بعد  82 فلسا لكل كيلو واط ساعة، مع 

3.79 دينار.

 ،2021 لسنـة   )45( رقم  البالغ  يف  االجتماعي  للضمان  العامة  املؤسسة  عّدلت  كما   •
برنامج استدامة األساسي ليخصص للعامل 100% من أجره املعتمد، ويتحمل البرنامج 
 2021/9/1 من  املمتدة  املّدة  خالل  وذلك   ،%40 املنشأة  تتحمل  ما  يف  منه   %60
نسبة  أصبحت  البرنامج  هذا  مبوجب  أنه  املؤسسة  وبينت   .2021/12/31 ولغاية 
75% كما كانت سابقًا، موضحًة أن املنشآت  100% بداًل من  األجر املخصص للعامل 
املستفيدة من هذا البرنامج هي التي سيتم حتديدها يف التعليمات التي يصدرها مدير 
نسبة  باقتطاع  ستقوم  أنها  إلى  املؤسسة  وأشارت  االجتماعي.  الضمان  مؤسسة  عام 
اشتراكات الضمان املترتبة على العامل من شهر أيلول احلالي وذلك من األجر املخصص 
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صرفه له، مؤكدًة أن تعديل هـذا البرنامج جاء بهدف متكني العاملني يف هذه املنشآت 
من احلصول على كامل أجورهـم. وأوضح وزير العمل أن عدد املنشآت التي استفادت من 
برنامج "استدامة" الذي تشرف عليه املؤسسة العامة للضمان االجتماعي منذ بداية 
العام احلالي وحتى نهاية شهر آب قد بلغ 6,748 منشأة شملت 105 آالف عامل، منهم 
يف  يعملون  عامل  آالف  وأربعة  تضررًا،  األكثر  القطاعات  يف  يعملون  عامل  ألف   101

املنشآت غير املصرح لها بالعمل.

استجابة  المتخذة  الحكومية  والسياسات  اإلجراءات  رابعًا: 
لتوصيات تقرير حالة البالد 2020

ال بد من اإلشارة إلى أن انعكاسات اجلائحة قد أثرت سلبًا على تنفيذ اخلطط والبرامج 
االقتصادية، لذلك فإن درجات التنفيذ واإلجناز لهذه السياسات واخلطط قد تباطأت 
تباطؤًا ملحوظًا، وانعكس ذلك انعكاسًا واضحًا من خالل اإلجراءات املتخذة من اجلهات 
التنفيذية ذات العالقة بالقطاع. ويف ما يلي نتحول إلى حتليل مقارن ملا مت تنفيذه على 
أرض الواقع من التوصيات الواردة يف تقرير حالة البالد 2020. واجلدول التالي يبني ما 

خذ من إجراءات من خالل اجلهات املعنية استجابة للتوصيات:  اتُّ

أواًل: توصيات تقرير حالة البالد 2020
اجلهة 

اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةاملسؤولة

التأكيد على تنفيذ السياسات واالستراتيجيات 
القطاعية، وخاصة وثيقتي السياسة الصناعية 
وسياسة التجارة اخلارجية، بالتوازي مع تنفيذ 

مشروع النهضة الوطني لعدم شموله جميع 
األولويات لقطاع الصناعة والتجارة واملنشآت 

الصغيرة واملتوسطة. ويوصى بضرورة توفير 
املخصصات املالية الالزمة لتنفيذ املشاريع املدرجة 

فيها، ال سيما السياسة الصناعية، كما يوصى 
بتطوير موقع إلكتروني على غرار موقع مشروع 

النهضة الوطني لتدرج فيه مشاريع السياسة 
الصناعية والسياسة التجارية اخلارجية ومراحل 

التنفيذ الطالع القطاع اخلاص واجلهات ذات 
العالقة، إضافة إلى إجراء تقييم سنوي ملدى 

اإلجناز، وإجراء التحديث الالزم لهاتني الوثيقتني 
مستقباًل على ضوء نتائج التقييم والتطورات 
االقتصادية على املستويني احمللي واإلقليمي.

التنمية 
الصناعية  

+  السياسات 
التجارية

وفقًا ملا جاء يف موازنة عام 2020 لم يحدث 
أي تغيير بشأن توفير املخصصات املالية 

الالزمة لتنفيذ املشاريع املدرجة يف السياسة 
الصناعية، إذ ُقّدر لتنفيذها حوالي 230 

ألف دينار خالل عام 2020، يف حني أن 
املبلغ الفعلي لتنفيذها خالل عام 2019 بلغ 
نحو 225 ألف دينار. كذلك لم ُيطّور املوقع 

اإللكتروني اخلاص بهذه الوثيقة، ولم تخضع 
الوثيقة نفسها إلى أي تطوير. 
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أواًل: توصيات تقرير حالة البالد 2020
اجلهة 

اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةاملسؤولة

االستقرار يف التشريعات املتصلة باالستثمار وبيئة 
األعمال والضرائب ومأسسة عملية احلوار بني 

القطاعني العام واخلاص يف السياسات والتشريعات 
االقتصادية.

السياسات 
االقتصادية  

+  التنمية 
الصناعية  

+  السجل 
التجاري  

+  التنمية 
الصناعية

ما زالت املنهجية القدمية متبعة دون تغيير.

إجراء تقييم لنتائج السياسة املالية احلالية املتمثلة 
بتخفيض اإلنفاق الرأسمالي وزيادة الضرائب على 

عدد من السلع إلعادة النظر فيها بهدف حتفيز 
النمو االقتصادي، وتوفير بدائل لزيادة اإلنفاق 

الرأسمالي للبنية التحتية من خالل صناديق 
االستثمار وتفعيل الشراكة مع القطاع اخلاص.

السياسات 
االقتصادية  

+  التنمية 
الصناعية

لم ُيّتخذ أي إجراء بهذا اخلصوص.

إجراء تقييم لألثر االقتصادي للتعديالت التي 
دخلت على قانون ضريبة الدخل املعدل رقم )38( 

لسنة 2018 على قطاعي الصناعة والتجارة، 
ومراجعة العبء الضريبي والتكاليف التشغيلية 

الناجمة عن أسعار الطاقة، وخاصة الكهرباء.

لم ُيّتخذ أي إجراء بهذا اخلصوص.

وضع حزمة من اإلجراءات التحفيزية يف قطاعات 
محددة وملدة زمنية محددة لتحفيز النشاط 
االقتصادي فيها، ومن ذلك على سبيل املثال 

تخفيض رسوم نقل امللكية الذي من شأنه اإلسهام يف 
تنشيط القطاع العقاري وما يرتبط به من قطاعات، 

مثل املقاوالت اإلنشائية، والصناعات اإلنشائية.

السياسات 
االقتصادية  

+  التنمية 
الصناعية

أطلقت احلكومة مؤخرًا محور تنشيط 
االقتصاد وحتفيز االستثمار يف قطاع 

اإلسكان، وتضمن:

- إجراءات لتحفيز سوق اإلسكان والعقارات.

- تنفيذ برنامج وطني لإلسكان موجه لألسر 
الناشئة ومحدودة الدخل )السكن امليسر(.

- تسهيالت للمستثمرين يف قطاع اإلسكان.

يف مجال االستثمار:-حل قضايا املستثمرين 
العالقة وتظلماتهم.

- تثبيت احلوافز املمنوحة للمستثمرين ملدة 
أطول.

- احلماية القانونية للمستثمر يف حاالت 
اإلعسار واحلجز التحفظي.

يف مجال القطاعات اإلنتاجية:

- حوافز لزيادة الصادرات وتشغيل األردنيني.

 -تخفيض تكلفة الطاقة.
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اجلهة 

اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةاملسؤولة

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 منظمة التجارة العاملية 

وتعديالت قانون ضريبة الدخل، مع االستمرار 
بالبرامج القائمة، مثل حصر املشتريات احلكومية 

بالصناعة احمللية، وبرنامج إعفاء مدخالت اإلنتاج.

صدر نظام رقم )13( لسنة 2020، نظام 
حوافز األنشطة الصناعية، وهو معني 
بتقدمي دعم مالي للشركات الصناعية 

املصدرة يف القطاع الصناعي باستثناء 
تلك العاملة يف قطاعات املالبس واألدوية 

والتعدين )مبقدار %3 من قيمة الصادرات 
ابتداء من عام 2019، إضافة إلى دعم مالي 

مبقدار %5 عن قيمة الزيادة يف الصادرات 
ابتداء من عام 2020(.

كما أطلقت املؤسسة األردنية لتطوير 
املشاريع االقتصادية )جيدكو( 

مشروعًا لدعم تصدير اخلدمات بتاريخ 
2021/1/24، ويستهدف املشروع قطاعات 

تكنولوجيا املعلومات، واالستشارات، 
والتدريب، واخلدمات املالية والقانونية، 

والهندسة والعمارة، والسياحة والضيافة 
والقطاع الصحي ومنه السياحة العالجية، 

وقيمة املنحة 25,000 دينار.

كذلك اسُتحدث برنامج تشغيل الشباب يف 
القطاع الصناعي بتكلفة إجمالية بلغت 

مليون و400 ألف دينار لعام 2021 باملشاركة 
بني وزارة الصناعة والتجارة والتموين 

والشركات الصناعية، بهدف تشغيل 1400 
من حديثي التخرج.

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. 

السياسات 
مستمر.التجارية

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 تكنولوجيا 

التصنيع واملواصفات ليحل محل اإلنتاج املستورد.

التنمية 
الصناعية

أطلقت املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع 
االقتصادية )جيدكو( بتاريخ 2021/2/1 

مشروع الترابطات الوطنية لتعزيز الثقة 
باملنتج احمللي، إذ يهدف املشروع إلى تأهيل 

الشركات الصناعية احملتملة للتوريد لتتمكن 
من اإليفاء مبتطلبات الشركات املستوردة 

العاملة يف جميع القطاعات )الصناعية 
والتجارية واخلدمية والزراعية وغيرها(، 

بهدف استبدال جزء من مستورداتها باملنتج 
احمللي. 
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أواًل: توصيات تقرير حالة البالد 2020
اجلهة 

اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةاملسؤولة

اإلسراع بتفعيل عمل شركة بيت تنمية الصادرات 
ومبشاركة فاعلة من مؤسسات القطاع اخلاص، 

ألهمية دور الشركة يف ترويج الصادرات وتنظيم 
املعارض التي تعّد من الوسائل الرئيسة لتعزيز 

الصادرات إلى األسواق التقليدية وغير التقليدية.

السياسات 
االقتصادية

مت املضي قدمًا يف إقرار استراتيجية عمل 
الشركة وتعيني الكوادر البشرية للمضي يف 

تقدمي اخلدمات املأمول منها.

وضع استراتيجيات تصدير قطاعية لألسواق غير 
التقليدية بالتشارك مع القطاع اخلاص يف اإلعداد 

والتنفيذ، تنبثق عن سياسة التجارة اخلارجية، 
وُيقترح التركيز على سوقني يف املرحلة الراهنة، 

واالستراتيجيات هي كما يلي:

- وضع استراتيجية تصدير موجهة لألسواق غير 
التقليدية يف شرق أفريقيا )مثل إثيوبيا وكينيا 

وتنزانيا وجيبوتي(، والعمل جاٍر 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 االستراتيجية 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 وعن البرامج 
املناسبة لتسويق السلع واخلدمات األردنية فيها.

- وضع استراتيجية تصدير موجهة للسوق األوروبي 
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 التسويق. ومن الضرورة 

معاجلة أي معوقات مرتبطة بشروط العمالة 
السورية كي ال تكون عائقًا أمام استفادة املصانع من 

القرار.

-1 تعزيز 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 تكاليف األنشطة 

الترويجية ودراسات السوق الالزمة، إذ ميكن 
ملؤسسات القطاع اخلاص اإلسهام يف هذا اجلانب 

بتقدمي الدعم املالي والفني خلدمة الشركات 
األردنية املهتمة بالتصدير ودخول أسواق جديدة.

السياسات 
التجارية  
+ التنمية 
الصناعية

 لم ُيّتخذ أي إجراء بهذا اخلصوص.
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اجلهة 

اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةاملسؤولة

متابعة تذليل املعوقات اجلمركية وغير اجلمركية 
أمام حركة التجارة مع كل من العراق وسوريا يف ضوء 

إعادة فتح احلدود البرية معهما.

السياسات 
التجارية

ُعقدت سلسلة من االجتماعات مع احلكومة 
العراقية، وُأجريت زيارات متبادلة ملعاجلة 

املعّوقات اجلمركية وغير اجلمركية.

اإلسراع يف حتديث االستراتيجية الوطنية لريادة 
األعمال واملشاريع متناهية الصغر والصغيرة 

واملتوسطة ووضعها يف صورتها النهائية، وإقرارها 
بهدف توحيد املرجعيات، وإيجاد تعريف وطني 
للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة، 

لًيعتمد ألغراض التمويل والدعم الفني وأي حوافز 
ميكن أن مُتنح 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 ممثلني 

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.

التنمية 
الصناعية 
+ املؤسسة 

األردنية 
لتطوير 
املشاريع 

االقتصادية 
)جيدكو(

بخصوص االستراتيجية الوطنية لريادة 
األعمال واملشاريع متناهية الصغر والصغيرة 

واملتوسطة ُطّورت مسودٌة عام 2015 ولم 
ُيصادق عليها من رئاسة الوزراء.

أما بخصوص التعريف، فقد ُأصدر التصنيف 
املوحد لتعريف املنشآت )متناهية الصغر، 

والصغيرة، واملتوسطة( يف نهاية عام 2019. 
أما املعايير التي اعتمدت يف التصنيف، فهي 

اآلتي:

حجم العمالة يف املنشأة االقتصادية.

قيمة املبيعات السنوية )دينار(.

كما ُطّورت سياسة ريادة األعمال من خالل 
وزارة االقتصاد الرقمي والريادة وإرسالها 

جلميع اجلهات ذات العالقة. 

وبخصوص قانون املؤسسة األردنية لتطوير 
املشاريع االقتصادية، فإنه مبوجب القانون 
يتوافر ممثلون يف مجلس إدارة املؤسسة من 

اجلهات التالية:

ممثل عن املدن الصناعية.

ممثل عن تشجيع االستثمار.

ممثل عن وزارة املالية.

ممثل عن وزارة الزراعة.

ممثل عن وزارة التخطيط.

ستة أشخاص من القطاع اخلاص )غرفة 
الصناعة، غرفة التجارة، احتاد املزارعني، 

وممثلني عن مؤسسات القطاع اخلاص التي 
تساهم احلكومة يف رأسمالها(.
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اجلهة 

اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةاملسؤولة

اإلسراع باستكمال إجراءات حتسني بيئة األعمال، 
مثل تبسيط اإلجراءات املتمثلة مبشروع "رحلة 

املستثمر" لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 
وإجراءات النافذة االستثمارية لدى هيئة 

االستثمار، مع التأكيد على أهمية الربط اإللكتروني 
بني اجلهات املعنية باملوافقات السابقة لتسجيل 

الشركات واملؤسسات الفردية، ومنح التراخيص 
للمشاريع االستثمارية، وتوحيد تصنيف غايات 

األنشطة االقتصادية يف ما بينها.

السياسات 
االقتصادية

أطلق مشروع "رحلة املستثمر" بإشراف وزارة 
الصناعة والتجارة والتموين بهدف تبسيط 

اإلجراءات أمام جميع املستثمرين املالكني 
للمنشآت الصغيرة أو الكبيرة. ويتضمن 

املشروع جميع املراحل التي مير بها أي 
استثمار يف العالم، بغض النظر عن نوعه، 
وتشمل التسجيل والترخيص، والتفتيش، 

والتعديل واإلعالن. ولكن لمُ ينته منه بعد، 
وُيتوقع أن تؤخر جائحة كورونا إجنازه.

إجراءات الوزارةاجلهة املعنيةثانيًا: فرص/ مطالب القطاع

اإلسراع بالتحول الرقمي وأمتتة اخلدمات 
احلكومية.

تكنولوجيا 
املعلومات

ُطّور نظام اخلدمات اإللكترونية اخلاصة 
مبديرية التجارة، ومديرية مراقبة األسواق 

والتموين، ومديرية التنمية الصناعية يف 
الوزارة، وذلك بهدف أمتتة اخلدمات التي 

تقدمها املديريات الثالث للجمهور، وما زال 
النظام بانتظار املوافقة النهائية من اجلهات 

املعنية.
تفعيل استخدام قانون الضمان باألموال املنقولة 

لتسهيل وصول الشركات لالئتمان.
السجل 

جرى تفعيله منذ عام 2018.التجاري

إعداد خطة لتحديد املستوردات ذات البدائل 
احمللية بهدف إحالل اإلنتاج احمللي.

التنمية 
الصناعية 

+ حماية 
اإلنتاج 
الوطني

لم ُيتخذ أي إجراء.

تعديل قانون املشتريات احلكومية لرفع نسبة 
األفضلية السعرية للصناعات الوطنية لتصل إلى 

%25، وتخصيص نسبة إلزامية ال تقل عن %20 من 
العطاءات احلكومية ملنتجات الشركات الصغيرة 

واملتوسطة.

التنمية 
الصناعية

ُعّدل قانون املشتريات احلكومية وحصرها 
على املنتجات احمللية املكافئة للمستوردة يف 

متوز 2021، إذ ُوسعت قاعدة السلع املشمولة، 
وُرفعت حصة املنشآت الصغيرة واملتوسطة من 

%15 إلى %20 من العطاءات احلكومية.
ربط احلوافز التمويلية والضريبية بالقدرة على 

التشبيك والترابط ضمن القطاع نفسه أو مع 
قطاعات أخرى لتعزيز القيم املضافة واالعتماد على 

الذات.

التنمية 
الصناعية

ُربطت احلوافز الصناعية بالقيمة املضافة، 
واملنشأ، واملقدرة على زيادة الصادرات وحْسب.

توسيع قاعدة السلع املشمولة بتخفيض ضريبة 
املبيعات بهدف تشجيع الطلب احمللي.

التجارة  +  
التنمية 

الصناعية

ُخّفضت الضريبة العامة على املبيعات 
للفنادق واملطاعم السياحية خالل عام 

2020 إلى %8 وحْسب بداًل من 16%.
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اجلهة 

اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةاملسؤولة

توفير برامج متويل إضافية للمنشآت الصغيرة 
واملتوسطة األشد تضررًا من اجلائحة على أن يتصف 

التمويل بالسرعة وقصر مّدة التمويل.

التنمية 
لم تتخذ أي إجراءات.الصناعية

بناء استراتيجية وطنية للتصدير لتحديد أولويات 
األسواق والسلع للتصدير بقصد رفع مستوى 

التنويع السلعي واجلغرايف للصادرات الوطنية.

التنمية 
الصناعية 

+ السياسات 
االقتصادية  
+  السياسات 

التجارية

ما زالت االستراتيجية الوطنية للتصدير 
)2014 – 2019( هي املعتمدة. ومت املضي 

قدمُا يف إقرار استراتيجية عمل شركة بيت 
تنمية الصادرات وتعيني الكوادر البشرية 

للمضي يف تقدمي اخلدمات املأمول منها.

تنفيذ توصيات جلان التصنيع التي شكلت 
بتوجيهات ملكية التخاذ إجراءات مثل برنامج 

ضمان الصادرات وغيرها، والتي تسهم بزيادة 
الصادرات الوطنية. 

التنمية 
الصناعية

وّقعت املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع 
االقتصادية بالتعاون مع مركز التجارة 

الدولي اتفاقيات تأهيل الشركات املتوسطة 
والصغيرة الصناعية ودعمها

ضمن مشروع تنمية الصادرات من خالل 
األسواق االفتراضية املمول من البنك الدولي 
وصندوق التحول لدول شرق املتوسط وشمال 

أفريقيا )دول املينا( بالشراكة مع مبادرة 
دوفيل.

تعزيز الترابطات والعناقيد اإلنتاجية على النحو 
التالي:

داخل القطاع الصناعي من خالل الربط والتشبيك 
 SME’S بني الصناعات املختلفة، وخاصة بني

والشركات الكبيرة بهدف استكمال حلقة سالسل 
القيمة.

بني القطاعني الصناعي والتجاري: تشبيك القطاع 
التجاري مع الصناعات احمللية للحد من االستيراد.

بني القطاعني الصناعي والزراعي: بهدف حتويل 
املنتجات الزراعية إلى مصّنعة، وإدخال مبدأ الزراعة 

التعاقدي لتوفير السلع الزراعية للمصانع مباشرة.

التنمية 
الصناعية  

+  حماية 
اإلنتاج 

الوطني  + 
املؤسسة 
األردنية 
لتطوير 
املشاريع 

االقتصادية 
)جيدكو(.

أطلقت املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع 
االقتصادية يف عام 2021 مشروع برنامج 

الترابطات الوطنية من أجل إحالل 
املستوردات باملنتج احمللي بحجم متويل من 

املوازنة العامة بقيمة 470 ألف دينار، وُوقعت 
اتفاقيات مع سّت شركات أردنية بناء على 

خطة تطوير سُتتابع وُتقاس نتائجها خالل 
عام 2022.
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أواًل: توصيات تقرير حالة البالد 2020
اجلهة 

اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةاملسؤولة

تطوير استراتيجية وطنية للمنشآت الصغيرة 
واملتوسطة وفقاً للعناصر واآلجال التالية:

األجل القصير: التوعية ببرامج الدعم املالي والفني، 
وتوحيد العالمة التجارية، والترويج والتسويق.

األجل املتوسط: إدخال برامج متويل متخصصة، 
والتدريب وبناء القدرات واالبتكار، وتعزيز سالسل 

القيمة ل SME’s، وأمتتة اخلدمات احلكومية 
الالزمة للقطاع.

املدى الطويل: حتفيز العناقيد اإلنتاجية وزيادة 
التعقيد اإلنتاجي خللق ميز تنافسية، وتطوير 

البيئة التشريعية املتكاملة لهذا القطاع. 

التنمية 
الصناعية 

+ حماية 
اإلنتاج 

الوطني + 
املؤسسة 
األردنية 
لتطوير 
املشاريع 

االقتصادية 
)جيدكو(.

تعقد املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع 
االقتصادية بالتعاون والتشارك مع شركائها 

ُورش توعوية وتعريفية عند إطالق املشاريع 
اجلديدة، وعن آلية تقدمي الطلبات بالتعاون 

مع القطاع اخلاص واحلكومي ومؤسسات 
املجتمع املدني للوصول إلى عدد أكبر من 

الفئات املستهدفة.

كما تطلق املؤسسة برامج تدعم رياديي 
األعمال وأصحاب املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة بحسب املوارد املالية املتوافرة 
لديها. ورّكزت املؤسسة على مشاريع دعم 

قطاع الصناعة واخلدمات لتعزيز صادراتها 
ومشاريع التحول الرقمي.

كما ُأطلق مشروع "التتجير" يف عام 2020 
بهدف حتويل األفكار الريادية إلى مشاريع 

جتارية منتجة، وإطالق مشروع "بهمتكم" 
يف عام 2021 لدعم رياديي األعمال )املرأة 

والشباب(. ويقدر الدعم املقدم من خالل 
املؤسسة لعام 2021 بقيمة 3,023,464 

دينارًا لدعم مشروعًا اقتصاديًا. 

 ،2020-2019 البالد  حلالة  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  تقارير  إلى  باالستناد  البحث  فريق  إعداد  املصدر: 
واملقابالت املباشرة مع اجلهة املعنية يف وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

خامسًا: التوصيات
تطوير مراكز التدريب املهني خلدمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة مبا يف ذلك تطوير   .1

املنظومة التعليمية باجتاه التعليم املهني. 

تقوية الروابط بني اجلامعات ومراكز األبحاث والتطوير وبني القطاع اخلاص الصناعي   .2
العلمية، مثل البحوث الوطنية التطبيقية  لتعظيم الفوائد من مخرجات املؤسسات 

واالبتكارات، ومبا يخدم احتياجات الصناعات والقطاعات االقتصادية.

خالل  من  احمللي،  السوق  يف  الوطنية  املنتجات  حصة  وتعزيز  الوطني  اإلنتاج  حفز   .3
منها،  للحّد  احمللية  الصناعة  من  بدائل  لديها  التي  املستوردات  حلصر  خطة  إعداد 

وخاصة تلك التي تشكل تهديدا على املنتجات الوطنية.
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الصناعية  بالشركات  املتعلقة  وقراراتها  احلكومية  املشتريات  نظام  تعديل  يف  النظر   .4
الصغيرة واملتوسطة، لرفع نسبة األفضلية السعرية للصناعات األردنية يف العطاءات 
احلكومية التي لها قيمة تصديرية تفضيلية، وميكن تعزيز حصة املنتجات احمللية يف 

املشتريات احلكومية من خالل:

رفع نسبة األفضلية السعرية للصناعات األردنية يف العطاءات احلكومية إلى 20%،   -
الطلب  مستويات  وزيادة  اإلنتاجية  العجلة  وحتريك  احمللي  املنتج  تنافسية  لرفع 

احمللي. 

نظام  مبوجب  احلكومية  العطاءات  من   25% عن  تقل  ال  إلزامية  نسبة  تخصيص   -
املشتريات احلكومية ملنتجات املنشآت الصغيرة واملتوسطة. 

منح حوافز ضريبية للمنشآت املتضررة وتوفير حزم دعم مبنية على التخفيضات   -
االحتفاظ  واعتماد  األزمات،  خالل  واملتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  الضريبية 

بالعمالة األردنية معيارًا أساسيًا وحيدًا ملنح احلوافز.

التشبيك  أنشطة  تفعيل  على  بالقدرة  والضريبية  التمويلية  احلوافز  ربط   -
والترابط مع قطاعات أخرى أو يف القطاع نفسه بصورة تعزز تراكم اإلنتاج وتساعد 

على االعتماد على الذات.

األسواق  أولويات  حتديد  مبقدورها  يكون  للتصدير،  وطنية  استراتيجية  بناء   .5
واجلغرايف  السلعي  التنوع  درجة  رفع  يف  واملساهمة  األردنية،  للصادرات  واملنتجات 

للصادرات الوطنية )األسواق القريبة واملجاورة(. 

يف  واإلنتاجية  الفنية  القدرات  على  البناء  خالل  من  اإلنتاجية  القاعدة  توسيع   .6
استثمارية  فرص  حتديد  فيها  يتم  احمللية،  املدخالت  على  تعتمد  واعدة  قطاعات 

نوعية تعزز سالسل القيمة يف الصناعة احمللية، والعمل على جذب االستثمارات لها.

لتسريع عملية التعايف من اجلائحة وحتفيز النمو االقتصادي ميكن التوصية مبا يلي:  .7

الصغيرة  املشاريع  احتياجات  مع  تتناسب  متخصصة  متويل  برامج  استحداث   -
فائدة  ومعدالت  أطول  سماح  ومّدة  الضمانات  متطلب  تبسيط  مع  واملتوسطة 

منافسة.

الكوارث  يف  وخاصة  البيع  حتقق  بعد  ما  إلى  اجلمركية  الرسوم  استيفاء  تأجيل   -
واجلائحات.
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التعديالت األخيرة على قانون نقابة احملامني  إعفاء جميع الشركات من متطلب   -
األردنيني الذي يلزم شريحة من الشركات بتعيني محام أو وكيل قانوني، فمن شأن 

ذلك أن يكبدها تكاليف عالية ويؤثر على تنافسيتها.

التأرجح يف مستواها مع  مأسسة الشراكة بني احلكومة والقطاع اخلاص للحّد من   -
تغير احلكومات وضمان استمراريتها بوصفها نهجًا ثابتًا عابرًا للحكومات.

إنشاء منطقة تخزين يف ميناء العقبة ملواجهة األزمات املفاجئة مما سيساهم يف   -
تخفيض التكاليف وبالتالي تخفيض األسعار بدرجات متفاوته للسلع ويساهم يف 

خلق فرص عمل جديدة.

الضرائب  قوانني  يف  النظر  إعادة  تشمل  تشريعية  مقصلة  إلى  ماسة  حاجة  ثّمة   -
والقرارات  احملامني  نقابة  وقانون  واملستأجرين  واملالكني  واالستثمار  واجلمارك 

اخلاصة بالتجارة اإللكترونية ...الخ.

األبنية  بإعفاء  البلديات  حدود  داخل  واألراضي  األبنية  ضريبة  قانون  تعديل   -
طيلة  إشغالها  عدم  ثبت  إذا  اخلالية  املساحات  على   50% من  بدال   100% بنسبة 

السنة.

للضرائب  اإلعفاءات  من  كبيرة  حزمًا  العاصمة  عن  البعيدة  واألطراف  املناطق  منح   .8
يف  تساهم  لالستثمار  جاذبة  بيئة  وخلق  االستثمار  جذب  عناصر  لتعزيز  والرسوم 

تشغيل االيدي العاملة وتخفيض معدالت البطالة.

مع  تتماشى  والتي  اخلاص  القطاع  يف  املاهرة  للعمالة  والتأهيل  التدريب  برامج  ربط    .9
التعليم  ومهننة  وتعزيزه،  الرقمي  االقتصاد  دور  بتعليم  والبدء  العمل،  سوق  حاجة 

والصناعات الذكية.
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