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حالة البالد 2021: بيئة األعمال واالستثمار

مقدمة
منذ أكثر من 60 عامًا، أقّر األردن قانون تشجيع االستثمار وتوجيه الصناعة، واستمر يف 
تطوير التشريعات وإجراء اإلصالحات يف بيئة األعمال إلى أن وصلنا اليوم إلى التشريعات 
واجلمركية  الضريبية  واإلعفاءات  واحلوافز  امليزات  مبوجبها  توافر  التي  احلالية 
للمستثمرين احملليني واألجانب على حدٍّ سواء يف مختلف األنشطة االقتصادية، وَتعّززت 

من خاللها مكونات بيئة األعمال الكفؤة. 

التحديات  من  العديد  اململكة  يف  األعمال  بيئة  واجهت  األخيرة،  السنوات  خالل  لكن 
جّراء عوامل داخلية وخارجية، أّثرت على تدفق االستثمارات األجنبية، وعلى استقرار 
مدار  على  تراجع  من  االستثمار  مستويات  إليه  وصلت  ما  ولعل  القائمة.  االستثمارات 
القدرة على استغالل ما  التحديات، وعدم  املاضية، يعكس بوضوح هذه  السنوات األربع 
لدينا من بيئة تشريعية وعوامل جذب. فاملفتاح الرئيس لدفع معدالت النمو االقتصادي 
احمللي  بشقيه  االستثمار  جذب  يف  يكمن  والفقر،  البطالة  معدالت  تفشي  من  واحلّد 

واألجنبي، وهذا ال يتحقق إاّل من خالل بيئة أعمال واستثمار ممّكنة وجاذبة ومرنة. 

أواًل: منظومة االستثمار وبيئة األعمال في األردن
أنها مجموعة الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية  تعرف بيئة األعمال على 
وهذا  عليها.  وتؤثر  واالقتصادية  التجارية  باألعمال  حتيط  التي  املؤسسية  وحتى 
األعمال  لنجاح  األسس  أبرز  من  ُيعّد  وميسرة،  ممّكنة  أعمال  بيئة  وجود  أن  على  يؤكد 
واستمرارها يف أي اقتصاد، وعامل جذب رئيس لالستثمارات احمللية واألجنبية على حّد 
التنمية االقتصادية  سواء، ومبا يصب باحملصلة يف توفير فرص عمل مستدامة، ويعزز 

واالجتماعية. 

التكنولوجية  التغيرات  ظل  يف  متطورة  أعمال  بيئة  إلى  احلاجة  اليوم  تزايدت  وقد 
واالنفتاح العاملي، فنجاح املشاريع واالستثمارات يف بناء االقتصادات املنافسة ومواكبتها، 
ال يقوم إال ببيئة عمل صحية ومحّفزة على اإلنتاج واألعمال. وتكمن أبرز عناصر بيئة 
األعمال وأهمها يف كل من: البيئة االقتصادية، البيئة التكنولوجية، البيئة التنافسية، 

االستقرار السياسي، واألمن االجتماعي، إضافة إلى العوملة، وحتفيز الريادة. 

ويشكل االستثمار أحد املكونات األساسية للناجت احمللي اإلجمالي للدول، وهذا يوضح مدى 
االرتباط الوثيق بني التدفقات االستثمارية ومعدالت النمو االقتصادي. فعلى الصعيد 
ومصحوبة  متواضعة  اقتصادي  منو  معدالت  األخيرة  األربع  السنوات  شهدت  احمللي، 
ألقت  التي  كورونا  جائحة  عّمقته  ما  وهذا  للمملكة،  االستثمارية  التدفقات  بتراجع 
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بظاللها السلبية على مختلف املؤشرات االقتصادية. وإللقاء الضوء على بيئة األعمال 
واالستثمار، سيتم التطّرق إلى مدى تطوراتهما واملستجدات عليهما على النحو التالي:

1. واقع االستثمار وتطوراته
االستثمار  بني  العالقة  طبيعة  حول  إليه  ُأشير  ما   )1( رقم  الشكل  خالل  من  يتضح 
بالتدفقات  انخفاض  صاحبها  اقتصادي  منو  معدالت  أدنى  جند  إذ  االقتصادي،  والنمو 

االستثمارية األجنبية الواردة إلى اململكة. 

الشكل رقم )1(: تطور تدفقات االستثمار األجنبي والنمو االقتصادي 

املتحدة  األمم  مؤمتر   ،2021 العاملي  االستثمار  وتقرير  املركزي،  البنك  بيانات  على  بناًء  الباحث  إعداد  املصدر: 
.)UNCTAD( للتجارة والتنمية

وعلى صعيد التطورات على واقع االستثمار يف اململكة ووفقًا ملا هو مبني من الشكل رقم 
حجمًا  واألقل  األضعف  كانت  أعوام،  أربعة  آخر  يف  املتدّفقة  االستثمارات  أن  جند   ،)1(
على مدار السنوات العشر املاضية، إذ سجلت أعلى مستوياتها خالل عام 2014 وبحجم 
 2019 عامي  خالل  مستوياتها  أدنى  سجلت  حني  يف  دوالر،  مليار   2.18 قارب  تدفقات 
و2020 وبحجم تدفقات وصل إلى 730 و726 مليون دوالر لكل منهما وعلى التوالي، ما 

يشير ولو ضمنيًا إلى مكامن اخللل يف بيئة األعمال اجلاذبة لالستثمار. 
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كما تأثرت التدفقات االستثمارية إلى األردن بجائحة كورونا، فبحسب تقرير االستثمار 
العاملي 2021، الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )UNCTAD(، فقد بلغ 
2020 ما يقارب  حجم تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى األردن خالل عام 
726 مليون دوالر، مسجاًل تراجعًا طفيفًا مبا نسبته 0.5% مقارنة مع عام 2019. لكن 
جتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إلى تراجع التدفقات االستثمارية العاملية بنحو 38% خالل 
عام 2020، مع توقعات باستمرار االنخفاض بنسب تتراوح بني 5% إلى 10% مع نهاية 

عام 2021 يف ظل حالة عدم اليقني التي يعيشها العالم نتيجة تبعات جائحة كورونا. 

حجم  ارتفع  فقد   ،)2( رقم  الشكل  يف  موضح  هو  االستثمار،كما  وزارة  بيانات   وبحسب 
لتبلغ   %26.4 بنسبة   2020 عام  خالل  االستثمار  قانون  من  املستفيدة  االستثمارات 
حجم  زيادة  نتيجة  حصل  قد  االرتفاع  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  لكن  دينار،  مليون   618.4 نحو 
االستثمارات  حجم  انخفض  حني  يف  دينار،  مليون   215.7 بحوالي  احمللية  االستثمارات 

األجنبية بأكثر من 86.36 مليون دينار، وهذا يظهر استمرار انخفاض التدفقات اخلارجية.

وُيعزى ارتفاع حجم االستثمارات احمللية إلى توجه االستثمارات القائمة خالل اجلائحة 
للتوسع لتطوير خطوط إنتاج جديدة لصناعة املستلزمات الطبية والكمامات واملعّقمات، 

إضافة إلى توجه املستشفيات اخلاصة إلى رفع قدراتها االستيعابية)1(. 

الكلّية  االستثمارات  حجم  بلغ  فقد   ،)2( رقم  الشكل  يف  كما  التطورات  آلخر  ووفقًا 
240 مليون  2021 حوالي  النصف األول من عام  املستفيدة من قانون االستثمار خالل 
214 مليون دينار  املشروعات االستثمارية احمللية منها حوالي  أردني. وبلغ حجم  دينار 
أردني، أي ما نسبته 89% من حجم االستثمار الكلي، بينما بلغ حجم االستثمار األجنبي 
26 مليون دينار أردني، أي ما نسبته 11% من حجم االستثمار الكلي، وهذا يظهر استمرار 

انخفاض التدفقات اخلارجية انخفاضًا كبيرًا. 

االقتصادية،  القطاعات  على  القانون  من  املستفيدة  االستثمارات  توزيع  بخصوص  أما 
ثم  ومن  املسجلة،  االستثمارات  إجمالي  من   %46 نحو  على  الصناعة  استحوذت  فقد 
قطاع السياحة بنسبة 27%، واملستشفيات واملراكز الطبية املتخصصة بنسبة %16.5، 
ومراكز  الفني  واإلنتاج   ،%4.3 بنسبة  والزراعة   ،%5 بنسبة  املعلومات  وتكنولوجيا 

البحوث بنسبة %1. 

القطاعات االقتصادية،  استنادًا إلى حتليل االستثمارات املسجلة لدى وزارة االستثمار وفقًا لتوزيعها بحسب   1
وما حصل خالل اجلائحة من تصنيع للكمامات- أصبح اإلنتاج احمللي حوالي 5.5 مليون كمامة يوميًا من مصانع 
أردنية محلية طورت إنتاجها خالل اجلائحة مقارنة مع 20 ألف كمامة يوميًا قبل اجلائحة، وفق أحدث البيانات 

والتقارير الصادرة عن غرفة صناعة األردن- واملعقمات، ورفع الطاقات االستيعابية يف املستشفيات. 



8

Economic & Social Council of Jordan

الشكل رقم )2(: حجم االستثمارات املستفيدة من قانون االستثمار بحسب الصفة 
)مليون دينار(

املصدر: وزارة االستثمار، تقرير األداء اإلحصائي السنوي، 2021. 

وعند مقارنة أداء األردن مع نظرائه يف الدول العربية، فإنه من غير املمكن أن يأتي ترتيب 
األردن، من حيث القدرة على جذب االستثمار، يف موقع متأخر نسبيًا على صعيد الدول 
العربية، خاصة يف ظل األحداث الداخلية لبعض الدول العربية ومعاناتها من اضطرابات 
سياسية. إال أن حصة األردن من إجمالي أرصدة التدفقات االستثمارية األجنبية املباشرة 
الواردة إلى الدول العربية، لم تتجاوز حاجز 4% على مدار العقدين األخيرين )منذ عام 
املؤسسة  عن  الصادرة  االستثمار  مناخ  لتقارير  وفقًا   ،)2019 عام  نهاية  وحتى   1990
واإلمارات  كالسعودية  دواًل  أن  حني  يف  الصادرات،  وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية 
املنتجات،  املنافسة لألردن يف مجالي جذب االستثمارات وتنافسية  والتي تعتبر  ومصر، 

استحوذت وحدها على ما نسبته 55.4% من إجمالي تلك األرصدة خالل املّدة نفسها.

وبحسب تقرير مناخ االستثمار لعام 2021، وكما يشير الشكل رقم )3(، لم تتجاوز حصة 
إلى  الواردة  املباشرة  األجنبية  االستثمارية  التدفقات  إجمالي  من  وحْسب   %2 األردن 
الدول العربية خالل عام 2020، بل إن العديد من الدول التي تواجه اضطرابات داخلية 
إلى  وضوح  بكل  يشير  وهذا  األردن،  عليه  استحوذ  ما  تفوق  استثمارات  على  استحوذت 
تراجع جاذبية األردن بوصفها دولة مستقطبة لالستثمارات ومركزًا إقليميًا يحتذى به، 

األمر الذي يؤكد ضرورة العمل باستمرار نحو حتفيز البيئة االستثمارية يف اململكة. 
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الشكل رقم )3(: حصة أبرز الدول العربية من إجمالي االستثمارات األجنبية املتدفقة 
للدول العربية 2020 )%(

املصدر: تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية 2021، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات.

ب. واقع بيئة األعمال 
إلى  الدولي  البنك  مجموعة  عن  الصادر   2020 األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  يشير 
مجال  يف  خاصة  واملتقدمة،  النامية  االقتصادات  بني  آخر  بعد  عامًا  املستمر  التقارب 
ممارسة  لبيئة  التنظيمية  اإلصالحات  أن  حقيقة  يؤكد  ما  وإنشائها،  األعمال  ممارسة 
بيئة  حتسني  على  العمل  الدول  على  وبالتالي  ومتطورة.  مستمرة  عملية  هي  األعمال 
أعمالها يف مجاالتها ومحاورها كافة باستمرار دون توقف، لتتمكن من عكسها على أداء 

االستثمارات القائمة وجذب املزيد من هذه االستثمارات. 

ولتقييم بيئة األعمال يف األردن، ال بد من االطالع على أداء األردن ضمن أبرز التقارير 
العاملية واملؤشرات الدولية، والتي ُتَعّد إحدى األدوات األساسية للوقوف على أداء األردن 
واإلصالحات املرصودة خالل السنوات املاضية، ويف ما يلي قراءة سريعة يف أبرز التقارير 
الدولية التي تعكس بيئة األعمال والتنافسية يف اململكة، مع تسليط الضوء على مكامن 
األعمال  بيئة  أداء  حتسني  يف  االستمرار  تضمن  التي  التوصيات  لتقدمي  فيها،  الضعف 
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وازدهار  األجنبية  االستثمارات  جذب  على  ينعكس  ومبا  عمومًا،  األردن  تنافسية  وتعزز 
أنشطة  ممارسة  تقرير  من  كل  يف  األردن  أداء  حتليل  سيتم  إذ  احمللية.  االستثمارات 

األعمال، والكتاب السنوي للتنافسية)2(. 

)Doing Business Report( تقرير ممارسة أنشطة األعمال )1
يصدر التقرير سنويًا عن مجموعة البنك الدولي، وُيعنى بقياس مدى سهولة فتح املشاريع 
والتعليمات  األنظمة  يف  احلاصلة  والتغيرات  حياتها  لدورة  تتّبعه  خالل  من  وتشغيلها 

املطبقة عليها، من ناحية التكاليف والوقت الالزمني إلجراء املعامالت كافة.

ويستند التصنيف العام لسهولة ممارسة أنشطة األعمال إلى 10 مؤشرات فرعية، وُيغطي 
190 بلدًا يف جميع أنحاء العالم، إذ يوفر إحصاءات كمية لعشرة من املؤشرات الفرعية ذات 
العالقة، ومنها: بدء النشاط التجاري، اإلجراءات املتصلة بتشغيل املشاريع، التجارة عبر 

احلدود، دفع الضرائب، وتسوية حاالت اإلعسار، كما هو مشار إليه يف الشكل رقم )4(.

الشكل رقم )4(: مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة األعمال

املصدر: تقرير ممارسة أنشطة األعمال، مجموعة البنك الدولي، 2020.

2  لم ُيصدر تقرير التنافسية حتلياًل ألداء الدول يف تقريره األخير نتيجة ظروف اجلائحة.
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وقد أحرز األردن املرتبة 75 يف املؤشر العام ملمارسة األعمال من أصل 190 دولة مشاركة 
األعوام  خالل  ترتيبه  مع  مقارنة  سابق،  غير  قفزًا  بذلك  ليقفز   ،2020 عام  تقرير  يف 
ضمن  مرة  ألول  األردن  ُأدرج  إذ  املئة.  بعد  الترتيب  يف  يتراوح  خاللها  كان  والتي  املاضية، 

أفضل ثالث دول على مستوى العالم حتسنًا يف ترتيب سهولة أداء األعمال.

ويتضح تقدم األردن البارز جراء وصوله إلى املرتبة الرابعة على مستوى العالم يف مؤشر 
احلصول على االئتمان، بعد أن كان يحتل املرتبة 185 خالل تقرير عام 2017. وبالتالي 
يظهر حجم اإلصالحات التي متت يف هذا املجال، من خالل إقرار بعض التشريعات حول 
ضمان األموال املنقولة، ومراكز السجالت االئتمانية، لكن ال بّد من التنويه إلى ضرورة 
تفعيل مثل هذه التشريعات، واملضي قدمًا باإلصالحات املرتبطة بها، فعملية اإلصالحات 

يف بيئة األعمال يتعنّي أن تبقى مستمرة وال تتوقف عند حد معني. 

التي  الفرعية  املؤشرات  من  عدد  يف  متأخرًا  زال  ما  األردن  فترتيب  التقدم،  هذا  مع  لكن 
تشير ضمنيًا إلى وجود تعقيد يف اإلجراءات، من حيث املتطلبات والوقت والتكاليف، إذ 
يقع األردن يف املرتبة 138 على مؤشر استخراج تراخيص البناء، واملرتبة 120 على مؤشر 
112 على تسوية حاالت  110 على مؤشر تنفيذ العقود، واملرتبة  بدء املشروع، واملرتبة 

اإلعسار، واملرتبة 105 على مؤشر حماية املستثمرين. 

اإلجراءات  تعكس  والتي  األردن،  ألداء  الفرعية  املؤشرات  تفاصيل  على  االطالع  وعند 
املطلوبة إلنشاء املشاريع ووقتها وتكاليفها، جند أن إجراءات إنشاء مشروع يف األردن من 
 150 من  أكثر  وتستغرق  إجراء،   39 إلى  حتتاج  العمل،  مباشرته  لغاية  تسجيله  حلظة 
األعمال  بيئة  يف  واضحة  معّوقات  ذاتها  بحد  وهذه  العالية.  تكاليفها  إلى  إضافة  يومًا، 
إلى  بالتالي  وبحاجة  القائمة،  االستثمارات  وازدهار  االستثمارات  جذب  فرص  من  حتّد 

إصالحات لتيسيرها. 

ويوضح اجلدول رقم )1( أداء األردن يف مؤشر البدء باملشروع الذي ُيعنى بعدد اإلجراءات 
والوقت والتكلفة الالزمة لبدء شركة صغيرة أو متوسطة احلجم ذات مسؤولية محدودة 
بأعمالها رسميًا، مع مقارنته مبتوسط أداء كل من الدول العربية )الشرق األوسط وشمال 
أفضل  أداء  إلى  إضافة   ،)OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  ودول  أفريقيا( 
دولة يف كل مؤشر. إذ يظهر جليًا حاجة األردن جلملة من اإلصالحات للوصول إلى أداء 
أفضل الدول التي سجلت إجراءات بدء املشروع خاللها إجراء واحدًا وحْسب، وال يستغرق 
املشروع. وبالتالي ال  أنشطة  املباشرة يف  أكثر من نصف يوم لالنتهاء من عملية  اإلجراء 
بّد من اإلسراع يف مشاريع تسجيل املشاريع وخططها إلكترونيًا، وربط موافقات اجلهات 
هندسة  وإعادة  للموافقات،  واضحة  زمنية  وبأطر  موحد  بنظام  بالتراخيص  املعنية 

اإلجراءات احلكومية. 
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اجلدول رقم )1(: أداء األردن يف مؤشر بدء املشروع ومقارنته مع األقاليم األخرى 2020

األردن الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا OECD أفضل أداء

عدد اإلجراءات 7 6.5 4.9
1 )نيوزلندا، 

جورجيا(
الوقت )باليوم( 12 19.7 9.2 0.5 )نيوزلندا(

التكلفة )نسبة من متوسط دخل 
الفرد القومي( 23.3 16.7 3.0

0.0 )اململكة 
املتحدة، روندا، 

سلوفينيا(
عدد اإلجراءات للنساء  8 7.1 4.9 1 )نيوزلندا(
الوقت للنساء )باليوم( 13 20.3 9.2 0.5 )نيوزلندا(

التكلفة للنساء )نسبة من متوسط 
دخل الفرد القومي( 23.3 16.7 3.0

0.0 )اململكة 
املتحدة، روندا، 

سلوفينيا(
احلد األدنى لرأس املال املدفوع )% 

من متوسط دخل الفرد القومي( 0.1 8.9 7.6 0.0 )120 دولة(

املصدر: تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2020، مجموعة البنك الدولي.

خالل  بيانًا  أصدرت  قد  الدولي  البنك  مجموعة  أن  إلى  السياق  هذا  يف  اإلشارة  وجتدر 
شهر أيلول من عام 2021 بشأن وقف إصدار تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام 2021، 
التقرير  أوقف  إذ  و2020،   2018 املتصلة بتقريري عامي  البيانات  لوجود مخالفات يف 
من  سلسلة  إجراء  يف  وبدأ  األعمال،  أنشطة  ممارسة  تقرير  من  اجلديد  إصداره  مؤقتًا 
املراجعات للتقرير وفحص بيانات الدول، وهو ما أفضى إلى تعديل بيانات وترتيب عدد 
من الدول، إاّل أن التقرير أكد على صحة بيانات األردن، ما يشير ولو ضمنيًا إلى أن الوصف 
يف  ووقتها  األعمال  ممارسة  إجراءات  حول  واقعية  صورة  يعطي  األعمال  لبيئة  أعاله 

األردن. 

 2( الكتاب السنوي للتنافسية العالمية
)World Competitiveness Yearbook(

يصدر عن املعهد الدولي للتطوير اإلداري )IMD( سنويًا، وُيعنى برصد القدرة التنافسية 
ملجموعة من دول العالم املختارة بحسب مدى تأثيرها على االقتصاد العاملي، إضافة إلى 
مدى توافر إحصاءات دولية قابلة للمقارنة، إذ يتم رصد أداء الدول ضمن إطار تعريف 
مستوى  حتدد  التي  والعوامل  والسياسات  املؤسسات  من  مجموعة  بوصفها  التنافسية 
إنتاجية الدولة، من خالل رصد أربعة محاور رئيسة، متثل الدعائم األساسية للتنافسية، 

وهي: األداء االقتصادي، الكفاءة احلكومية، كفاءة األعمال، والبنية التحتية.
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من  كبير  بقدر  تتسم  بيئة  توفير  التنافسية  درجات  أعلى  لتحقق  الدول  على  وينبغي 
لألعمال  صديقة  بيئة  إلقامة  املشجعة،  والسياسات  واملؤسسات  الهياكل  من  الكفاءة 
الكفاءة  والربط بني  التمتع  الدول  آخر يجب على  واإلنتاجية، ومبعنى  االنفتاح  تشجع 

احلكومية وكفاءة األعمال. 

وتقدم األردن ضمن تقرير عام 2021، بواقع تسع مراتب ليصل إلى املرتبة 49 من أصل 
64 دولة ُرصد أداؤها، مقارنة مع املرتبة 58 خالل تقرير العام السابق. ويعد هذا التقدم 
االقتصاد  بها  مّر  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  مع  األردن  يحّققه  سجّل  أفضل 

األردني خالل عام 2020 نتيجة التداعيات التي ترتبت على جائحة كورونا.

التنافسي، متثلت مبا  أداء األردن  التي تؤثر على  التقرير جملة من التحديات  أبرز  كما 
يلي:

تأثير تفشي فيروس كورونا على االقتصاد، وضعف النمو االقتصادي.  -

ارتفاع معدالت البطالة، وخاصة بني الشباب وحتديدًا اإلناث.  -

احلفاظ على استقرار االقتصاد الكلي واالستقرار املالي.  -

عدم االستقرار اإلقليمي، واالستمرار يف استضافة عدد كبير من الالجئني.  -

ارتفاع مستوى الدين العام.  -

األداء  محور  حتت  املنضوية  الفرعية  املؤشرات  ضمن  األردن  أداء  على  االطالع  وعند 
االستثمار  مؤشري  ضمن  واضحًا  ضعفًا  جند   ،)6  ،5( الشكلني  يف  كما  االقتصادي، 
املراتب اخلمس األخيرة خالل  إذ جاء تصنيف األردن فيهما ما بني  الدولي والتوظيف، 
التصنيف العام لتقرير عام 2021. وهذا يدل على العالقة املباشرة بني حجم التدفقات 
االستثمارية ومعدالت التوظيف من جانب، وضعف التدفقات االستثمارية نتيجة اخللل 

يف بيئة األعمال كلها من جانب آخر كما أشرنا سابقًا. 
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الشكل رقم )5(: املؤشرات الفرعية حملور األداء االقتصادي خالل عامي 2020 و2021

.)IMD( املصدر: الكتاب السنوي للتنافسية العاملية 2021، املعهد الدولي للتطوير اإلداري

كما يتضح ضعف أداء األردن ضمن محور البنية التحتية، إذ يظهر تراجع ترتيب األردن 
بوضوح  يشير  ما  العلمية،  التحتية  والبنية  األساسية،  التحتية  البنية  مؤشر  ضمن 
إلى مشاريع كبرى تعزز جاذبيتها ألداء  اململكة وحاجتها  التحتية يف  البنية  تراجع  إلى 
منتجات  وتوفير  والتطوير  للبحث  املمّكنات  توفير  على  التركيز  إلى  إضافة  األعمال، 

جديدة يف بيئة األعمال. 

الشكل رقم )6(: أداء األردن ضمن املؤشرات الرئيسة حملور البنية التحتية خالل عامي 
2020 و2021

.)IMD( املصدر: الكتاب السنوي للتنافسية العاملية 2021، املعهد الدولي للتطوير اإلداري     
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ثانيًا: المعوقات التي تواجه بيئة األعمال واالستثمار ومواطن 
الخلل وضعف األداء 

يف  التراجع  مدى  األردن  يف  واالستثمار  األعمال  بيئة  تطور  مراجعة  أظهرت  لقد 
االستثمارات املتدفقة إلى اململكة، وأشارت إلى العديد من مكامن الضعف واملعّوقات التي 
تواجه بيئة األعمال، والتي حّدت من استغالل املزايا التنافسية التي تتمتع بها اململكة، 
وأّثرت على معدالت النمو االقتصادي، وساهمت يف ارتفاع معدالت البطالة. إضافة إلى أن 
تقارير التنافسية العاملية الصادرة عن املنتدى االقتصادي العاملي، تضمنت بعض العوامل 
التي تعيق أداء األعمال يف الدول املشاركة خاللها، وكان من أبرز املعّوقات التي تواجه بيئة 

األعمال واالستثمار هي: 

1( ارتفاع تكاليف اإلنتاج مبختلف أشكالها 
ُتعّد تكاليف اإلنتاج يف األردن مرتفعة نتيجة ارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج من الطاقة 
وخاصة الكهرباء، إضافة إلى ارتفاع الرسوم والضرائب وتكاليف النقل وغيرها، وهذا يعيق 
بدوره قدرة بيئة األعمال على جذب االستثمارات وتوسعتها، ويؤثر تأثيرًا رئيسًا على 

القرار االستثماري. 

 2018 األعمال  ملمارسة  العاملية  املخاطر  تقرير  من  كل  يف  جاء  ما  ذلك،  على  يؤكد  وما 
الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي، والذي َيُعدُّ تقلبات أسعار الطاقة من ضمن املخاطر 
اخلمسة األولى ملمارسة أنشطة األعمال يف األردن، إضافة إلى ما جاء يف الكتاب السنوي 
والذي   ،)IMD( اإلداري  للتطوير  الدولي  املعهد  عن  الصادر   2019 العاملية  للتنافسية 
أظهر جملة من التحديات التي أّثرت على أداء األردن التنافسي، وكان من أبرزها االرتفاع 

يف فواتير الطاقة وانعكاسها على القدرة التنافسية للقطاعات االقتصادية.

2( معدالت الضرائب العالية
أشارت تقارير التنافسية إلى أن معدالت الضرائب املرتفعة كانت من أبرز املعّوقات ألداء 
األعمال يف األردن، بفضل تعّدد أشكال الضرائب وأنواعها، باعتبارها أحد أهم املقومات 
والتحديات  الظروف  ظل  يف  خاصًة  األعمال،  ألصحاب  االستثماري  القرار  يف  األساسية 
التي تواجهها القطاعات االقتصادية املختلفة عمومًا، وهذا من شأنه احلّد من تنافسية 
املنتج األردني محليًا وعامليًا، فيصبح األردن طاردًا لالستثمار من خالل توجه املستثمرين 

للدول التي متنح احلوافز الضريبية واإلعفاءات اخلاصة بها.
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وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إلى أن الضرائب يف األردن، وفقًا لتحليل منحنى الفر، قد 
وصلت إلى مستوى اإلجهاد الضريبي، إذ وصل العبء الضريبي املباشر إلى حوالي %15.7 
يف عام 2017، يف حني وصل العبء الضريبي الشامل إلى 30.8% عند احتساب الرسوم 
واملبيعات،  الدخل  ضريبة  دائرة  تقديرات  آخر  وبحسب  حتصيلها)3(.  يتم  التي  املختلفة 
تشمل  وهي   ،%24.2 حوالي   2020 عام  خالل  األردن  يف  الضريبي  العبء  نسبة  بلغت 
وعند  األخرى)4(.  والضرائب  الرسوم  لباقي  احتساب  دون  واملبيعات  الدخل  ضريبتي 
مناطق  إلى  دخل  األردن  أن  جند  العربية،  الدول  يف  الضريبي  العبء  معدل  مع  املقارنة 
الضريبي  العبء  إلى حجم  الضريبي)5(، وكل هذا يشير  العبء  املرتفعة من حيث  الدول 

يف األردن بوصفه أحد العوامل املؤثرة على القرارات االستثمارية واستقرار االستثمار. 

واملماطلة  اإلجراءات  تعقيد  خالل  من  احلكومية  اإلجراءات  عبء   )3
باملوافقات "البيروقراطية" يف تنفيذ العقود واملعامالت وإجراءاتها وتكاليفها

ميتاز تنفيذ العقود واملعامالت بكثرة التعقيدات والطلبات التي يواجهها أصحاب األعمال 
عند إجراء املعامالت التي تخص بدء األعمال وممارسة أنشطتها. وهذا يوضح الترتيب 
املتأخر لألردن يف عدد من املؤشرات الفرعية لتقرير ممارسة األعمال، إضافة إلى تقرير 
تعّد  واملعامالت،  اإلجراءات  يف  احلكومية  البيروقراطية  أن  أكد  الذي  العاملي  التنافسية 

أحد أبرز املعّوقات ألداء األعمال يف اململكة. 

اجلهات  وتشّتت  االقتصادية،  للعملية  الناظمة  التشريعات  ثبات  عدم   )4
املرجعية لبيئة األعمال واالستثمار

التقلبات  جّراء  الكثير  واالستثمار  األعمال  لبيئة  الناظمة  البيئة  تعاني  سنوات،  منذ 
احلاصلة يف البيئة القانونية، وبخاصة قانون االستثمار وقانوني ضريبة الدخل واملبيعات 
وغيرها من التشريعات ذات العالقة، والتي تؤدي إلى تشّتت االستثمار وصعوبة التنبؤ مبا 

ستؤول إليه املشاريع االستثمارية، وإلى إرباك أصحاب األعمال يف ممارسة أعمالهم. 

آخر  مدار  على  مرات  ثالث  الدخل  ضريبة  قانون  تعديل  يتم  أن  مثاًل  املعقول  غير  فمن 
عشر سنوات، وهذا مشابه متامًا ملا يحصل يف قانون االستثمار، إذ تتجه احلكومة حاليًا 

3  دراسة النظام الضريبي األردني والتعديل املقترح على قانون ضريبة الدخل لعام 2018، غرفة صناعة عمان. 
4  تصريح وزير املالية لوكالة األنباء )بترا( بتاريخ 5/4/2021.

5  بيانات املؤشر العاملي للحرية االقتصادية لعام 2020، مؤسسة هيريتيج األمريكية. 
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عن  الصادر  العاملي  التنافسية  تقرير  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  عليه.  تعديالت  إجراء  إلى 
املنتدى االقتصادي العاملي، قد أشار إلى أن عدم ثبات التشريعات ُيعّد من أبرز معّوقات 

أداء األعمال يف األردن. 

وال بد من اإلشارة كذلك إلى أن برنامج أولويات احلكومة )2021-2023(، قد أشار إلى 
وجود عدد كبير من التشريعات املباشرة أو غير املباشرة املرتبطة بتنظيم بيئة األعمال 
من   800 ونحو  نظامًا،  و1,080  قانونًا،   44 نحو  تشمل  والتي  اململكة،  يف  واالستثمار 
الذي  األمر  حكومية،  وجهة  وزارة   50 من  أكثر  تنفيذها  على  بالعمل  ويقوم  التعليمات، 
التي تعيق ممارسة األعمال، وحتد  العالية  والبيروقراطية  التعقيدات  إلى حجم  يشير 

من جهود جذب االستثمارات. 

التشّتت  مدى  التشريعات،  هذه  بتنفيذ  املعنية  اجلهات  من  الهائل  الكم  هذا  ويعكس 
والتضارب الكبير يف أعمال اجلهات املعنية ببيئة االستثمار واألعمال وصالحياتها، والتي 
جتلت بوضوح بعدم تفعيل عمل النافذة االستثمارية بشكل فّعال لغاية اآلن، إضافة إلى 

ضعف إجناز استراتيجيات االستثمار وتطوير بيئة األعمال نتيجة التشّتت والتداخل. 

5( التأخر يف تطوير البنى التحتية
ثّمة مشاكل واضحة تعاني منها البنية التحتية يف األردن، أشار إليها أداء األردن الضعيف 
يف مختلف التقارير الدولية، إضافة إلى التأخر الكبير يف تنفيذ مشاريع كبرى مثل املوانئ 
اجلافة )البرية( يف كل من معان واملاضونة، وسكة احلديد الوطنية الرابطة بني مختلف 
احملافظات واملدن الصناعية يف بعض احملافظات الرئيسة وخاصة محافظة الزرقاء، وكل 
ذلك يجري حتى مع دخول قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص حيز النفاذ منذ 
عامني، إذ من شأن هذه املشاريع حتسني بيئة األعمال، وتعزيز انسياب حركة االستثمارات 

للمملكة. 

6( إمكانية الوصول إلى التمويل 
بعض  إقرار  خالل  من  التمويل  إلى  الوصول  مجال  يف  حتققت  التي  اإلصالحات  مع 
انعكست  والتي  االئتمانية،  السجاّلت  ومراكز  املنقولة،  األموال  ضمان  حول  التشريعات 
على تقدم األردن ضمن تقرير ممارسة األعمال، إاّل أن تطبيق هذه التشريعات على أرض 
ازدادت حاجتها  بل  األردني،  االقتصاد  يف  العاملة  للمنشآت  حتديًا  يشكل  زال  ما  الواقع 
تبعات  بفعل  وتراجعها  النقدية  التدفقات  ضعف  نتيجة  اجلائحة،  خالل  للتمويل 

اجلائحة السلبية. 
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7( ضعف املكون التكنولوجي
من  تعاني  والتطوير،  البحث  عمليات  وحفز  لالبتكار،  احلاضنة  التحتية  البنية  تزال  ما 
العديد من املشاكل، إضافة إلى تزايد احلاجة إلى بيئة أعمال متطّورة يف ظل التغيرات 
صعيد  على  تغيرات  من  كورونا  جائحة  أحدثته  وما  العاملي،  واالنفتاح  التكنولوجية 

التجارة اإللكترونية وأمتتة األعمال. 

8( حتديات السوق املالي
تواجه بورصة عمان العديد من التحديات التي تؤثر على أدائها، ومنها: تراجع السيولة 
يف السوق وتوجهها نحو االستثمارات قليلة املخاطر واألقل تكلفة، واملنافسة مع األسواق 
على  متاجرة  ضريبة  فرض  ظل  يف  السوق  يف  االستثمار  تكلفة  ارتفاع  نتيجة  األخرى 
عمليات التداول املنفذة يف البورصة، وعلى صناديق االستثمار املشترك، إضافة إلى ضعف 
التطورات التكنولوجية يف السوق، وضعف االستثمار املؤسسي يف ظل عدم منح صناديق 
االستثمار احلوافز الضريبية الالزمة، وكذلك تراجع االستقالل املالي واإلداري للبورصة 
من خالل القيود املفروضة عليها بإخضاعها للتشريعات احلكومية، مثل نظام الفوائض 

املالية، وقانون املوازنة العامة، ونظام املشتريات املوحد. 

واالستراتيجيات  الحكومية  والتوجهات  اإلجراءات  ثالثًا: 
لتحسين بيئة األعمال واالستثمار 

لطاملا كان احلديث عن بيئة األعمال وحتسينها ورفع مستواها من األهداف األولى التي 
إقرارًا  أو شأن اقتصادي، فإن هذا يشكل بحد ذاته  إليها احلكومة يف كل مناسبة  تسعى 
ألولويات  عمل  برنامج  آخر  ولعل  وجاذبيتها.  وأدائها  األعمال  بيئة  عن  الرضا  بعدم 
واالستثمار  األعمال  بيئة  حتسني  محور  ركيزته  كانت   ،)2023-2021( احلكومة 
وممارسة األعمال، وهذا يؤكد احلاجة املاسة إلى مراجعة فعلية لبيئة األعمال وتطويرها 
لدفع العجلة االقتصادية، وخفض معدالت البطالة. وميكن استعراض هذا اجلانب بشيء 
األعمال  ببيئة  املعنية  واالستراتيجيات  والبرامج،  اإلجراءات  جانبي  يف  التفصيل  من 

واالستثمار على النحو التالي: 

أ. يف مجال اإلجراءات والبرامج
شهد العام احلالي نشاطًا حكوميًا يف سبيل تطوير بيئة األعمال واالستثمار، من خالل 

سلسلة من البرامج والقرارات والتوجهات، أبرزها اآلتي: 
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1( برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي )2023-2021( 
للتعايف  عملية  خطة  بوضع  امللكية  للتوجيهات  استجابة  بوصفه  البرنامج  هذا  جاء 
االقتصادي، ذات طبيعة إجرائية تنفيذية. وللبرنامج إطار زمني محدد هو عامان )24 
شهرًا(، بهدف إعادة االقتصاد الوطني إلى مسار التعايف بعد التباطؤ الذي حدث بسبب 
اتخاذ  خالل  من  وذلك  االقتصادية،  األوضاع  على  السلبية  وانعكاساتها  كورونا  جائحة 
وتشجيع  العمل،  فرص  وتوليد  االستثمار،  زيادة  يف  ُتسهم  سريعة  إصالحية  إجراءات 

النمو والصادرات. 

السابقة،  القطاعية  واالستراتيجيات  اخلطط  على  البناء  خالل  من  البرنامج  ُأعّد  فقد 
االقتصادية  والفعاليات  القطاعات  ومع  واألعيان،  النواب  مجلسي  مع  مشاورات  وعقد 
واملالية والصناعية األكثر اتصااًل مع محاوره. يتضمن البرنامج ثالثة محاور رئيسة، هي: 
ودعم  التشغيل،  وحتفيز  التنافسية  تعزيز  األعمال،  وممارسة  االستثمار  بيئة  حتسني 
القطاعات االقتصادية ذات األولوية. وتتضمن هذه احملاور العديد من األهداف الفرعية، 

وتختص بتنفيذ 53 أولوية خالل العامني القادمني كما هو مبنيَّ يف الشكل رقم )7(. 

عملها  أولويات  برنامج  إلجناز  احملدد  الرأسمالي  اإلنفاق  حجم  أن  احلكومة  وأكدت 
االقتصادي للعامني املقبلني يبلغ نحو 480 مليون دينار، منها 280 مليون دينار ُخّصصت 
واملنح  املساعدات  من  ستخصص  دينار  مليون  و200   2022 لعام  العامة  املوازنة  من 

اخلارجية.
 الشكل رقم )7(: محاور برنامج أولويات عمل احلكومة )2023-2021(

 االقتصادي وأهدافه

املصدر: برنامج أولويات عمل احلكومة االقتصادي )2021-2023(، رئاسة الوزراء. 
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2( إقرار إطار عمل تطوير البيئة التشريعية الناظمة لالستثمار
جاء قرار مجلس الوزراء رقم )2366( بتاريخ 2021/05/30، باملوافقة على إطار عمل 
تطوير البيئة التشريعية الناظمة لالستثمار وخطة العمل املتصلة بهذا اخلصوص، بهدف 
تشكيل عدد من اللجان املتخصصة، تضم ممثلي اجلهات احلكومية املعنية، وممثلني عن 

القطاع اخلاص وفق أهداف ومهام معينة، على النحو التالي: 

اللجنة التوجيهية لغايات اإلشراف على تقدم سير العمل يف املسار التشريعي لصياغة   -
قانون جديد لتنظيم البيئة االستثمارية وممارسة األعمال. 

االقتصادية  األنشطة  لترخيص  واحدة  نافذة  إنشاء  لغايات  متخصص  عمل  فريق   -
منح  عملية  وتسريع  واحد،  ترخيص  على  واقتصارها  التراخيص  ودمج  وتسجيلها، 
نشاط  لكل  الالزمة  والشروط  واملتطلبات  باإلجراءات  قائمة  وتوفير  املوافقات، 
طويلة  ملدد  الرخص  ملنح  املجال  وإتاحة  الالحق،  للتدقيق  آلية  وإيجاد  اقتصادي، 

األجل، مع إمكانية استثناء بعض األنشطة. 

غير  للعمالة  العمل  وتصاريح  اإلقامة  أذونات  منح  لغايات  متخصص  عمل  فريق   -
األردنية. 

-  فريق عمل متخصص لغايات تطوير مظلة واحدة للرقابة والتفتيش على األنشطة 
االقتصادية. 

النافذة  تطوير  واستكمال  التجارة،  إجراءات  تسهيل  لغايات  متخصص  عمل  فريق   -
الوطنية الواحدة للتجارة، وتوحيد املرجعيات الرقابية يف املعابر حتت مظلة واحدة. 

باالستثمارات  املتصلة  اجلديدة  الطلبات  مع  التعامل  لغايات  متخصص  عمل  فريق   -
القرارات الالزمة بشأنه، مبساندة من وحدة مشروعات الشراكة بني  الكبرى، واتخاذ 

القطاعني العام واخلاص يف رئاسة الوزراء.

االقتصادية  األنشطة  على  اإلنتاج  تكاليف  تخفيض  يف  للنظر  متخصصة  جلنة   -
والتركيز على تكاليف الطاقة.

3( تخفيض تعرفة الكهرباء على القطاعات االقتصادية 
واالستثمار،  األعمال  بيئة  حتسني  محور  يف  أولوياتها  برنامج  ضمن  احلكومة  أعلنت 
الفنادق،  الصناعة،  )التجارة،  االقتصادية  القطاعات  على  الكهرباء  تعرفة  تخفيض 
الزراعة، واملستشفيات( من الثلث األول من 2022، بنسب متفاوتة وفق التنظيم اجلديد 
للتعرفة الكهربائية، إضافة إلى إلغاء تعرفة احلمل األقصى )تعرفة الذروة( من الفاتورة 

جلميع القطاعات االقتصادية. 
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ويأتي إعالن احلكومة عن تخفيض التعرفة الكهربائية، بهدف متكني بيئة األعمال، ودعم 
سيؤدي  ما  التشغيلية،  تكاليفها  وتخفيض  تنافسيتها  وتعزيز  االقتصادية  القطاعات 
واخلدمات،  السلع  أسعار  وتخفيض  األردنية،  الصادرات  وزيادة  اخلدمات،  حتسني  إلى 
واستقطاب املزيد من االستثمارات باحملصلة، ومبا ينعكس على فرص التشغيل لألردنيني.

4( استحداث وزارة االستثمار  
الثاني  تشرين  شهر  يف  األخير  الوزاري  التعديل  خالل  االستثمار  وزارة  استحداث  جاء 
2021، بهدف توحيد مرجعيات االستثمار، وإعطاء املزيد من الصالحيات والقوة للجهة 
املعنية به، إذ ُدمجت هيئة االستثمار بالوزارة بوصف ذلك خطوة أولى، وُيعمل على دمج 
الوزارة لتصبح حتت مظلة  التابعة لرئاسة  العام واخلاص  القطاعني  الشراكة بني  وحدة 

وزارة االستثمار. 

الوزارة،  عمل  لتنظيم  االستثمار  قانون  تعديل  على  حاليًا  تعمل  أنها  احلكومة  أكدت 
مظلة  حتت  باالستثمار  املعنية  اجلهات  من  العديد  ودمج  االستثمارية،  البيئة  وحتسني 

الوزارة، بهدف توحيد املرجعيات وتخفيف البيروقراطية املعيقة لالستثمار. 

ب( يف مجال االستراتيجيات املعنية ببيئة األعمال واالستثمار 
وتتقاطع  األردن،  يف  األعمال  ببيئة  اخلاصة  واالستراتيجيات  االقتصادية  اخلطط  تتنوع 
أولوية  ُيعّد  وتهيئتها  واألعمال  االستثمار  بيئة  حتفيز  إن  إذ  اجلهات،  من  العديد  عمل  مع 
احلكومية.  واالستراتيجيات  اخلطط  مختلف  يف  رئيسًا  ومحورًا  احلكومية،  اجلهات  ملختلف 
وقد أشرنا سابقًا إلى التوجهات احلكومية بتحسني بيئة األعمال واالستثمار بإعالنها برنامج 
أولوياتها للعامني القادمني، وَعّد بيئة األعمال واالستثمار محورًا أساسًا لها، إضافة إلى اخلطة 

االستراتيجية لهيئة االستثمار سابقًا التي أصبحت يف ما بعد وزارة االستثمار.

1( محور تحسين بيئة االستثمار وممارسة األعمال ضمن برنامج أولويات 
عمل الحكومة االقتصادي )2023-2021( 

يعّد محور "حتسني بيئة االستثمار وممارسة األعمال" احملور األول والرئيس يف برنامج 
أولويات احلكومة لألعوام القادمة، إذ تهدف احلكومة من خالله إلى تطوير بيئة تشريعية 
ومؤسسية محفزة لالستثمار وممارسة األعمال، وتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني من 
خالل تخفيض تكاليف اإلنتاج، ويهدف إلى تسريع رقمنة اخلدمات احلكومية، وحتفيز 
والعناصر  التعدين  استراتيجية يف قطاع  استثمارات  االستثمار من خالل جذب خمسة 
النادرة، وتفعيل مشاريع الشراكة مع القطاع اخلاص، وتطوير خدمات ترويج االستثمار 

ومنظومته، وحتفيز سوق رأس املال. 
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ويتكون هذا احملور من أهداف استراتيجية و28 أولوية، من أبرزها صياغة قانون جديد 
"قانون تنظيم بيئة األعمال واالستثمار" ليسمو على ما قبله ويوقف اخللل التشريعي، 
نظير وجود أكثر من 1800 تشريع معني ببيئة األعمال واالستثمار. إضافة إلى تبسيط 
وتوحيد  االقتصادية،  األنشطة  على  للتفتيش  موحدة  مظلة  وتطوير  التراخيص، 
الكهرباء،  تكلفة  خفض  إلى  إضافة  احلدودية،  واملنافذ  املعابر  يف  الرقابية  املرجعيات 
من  عدد  وإطالق  التمويل،  على  احلصول  وتسهيل  اجلمركية،  التعرفة  هيكلة  وإعادة 

املشاريع الكبرى وفقًا للشراكة بني القطاعني العام واخلاص. 

وتتمحور أبرز مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الشراكة مع القطاع اخلاص التي تسعى 
يف  التحتية،  والبنية  األعمال  لبيئة  تعزيزًا  البرنامج،  هذا  خالل  لتنفيذها  احلكومة 
حافالت التردد السريع بني عمان والزرقاء، وإنشاء املباني والساحات للشحن والركاب يف 
جسر امللك حسني، وإطالق املرحلة األولى من مشروع شبكة السكك احلديدية الوطنية، 
ولبنان(،  والعراق،  وفلسطني،  )مصر،  اإلقليمي  الكهربائي  الربط  مشاريع  واستكمال 
وتطوير اإلنتاج يف حقل حمزة النفطي، وحقل الريشة الغازي، وتنفيذ نظام النقل الذكي 

لتحسني نوعية خدمات النقل العام.

أولوياتها بوجود اختالالت كبيرة يف بيئة األعمال  أقرت احلكومة ضمن  وعمومًا، فقد 
واالستثمار، سواء على صعيد البيئة التشريعية أو التكاليف اإلنتاجية والبنى التحتية 
بيئة  حتسني  تستهدف  التي  األولويات  من  العديد  وضعت  ولذا  اإلجراءات،  وتعقيد 

األعمال. 

التنفيذ  عدم  أو  السابقة،  االستراتيجيات  يف  حصل  كما  بأخطاء  الوقوع  يتم  ال  وحتى 
بعملية  احملور  هذا  يف  الواردة  اإلجراءات  تطبيق  يرتبط  أن  من  بد  ال  املطلوب،  بالشكل 
تقييم أداء ومؤشرات واضحة ومعلنة باستمرار، إضافة إلى ضرورة بلورة مشاريع الشراكة 
واخلاص،  العام  القطاعني  بني  املشتركة  املشاريع  لنجاح  نواة  لتكون  ممكن  وقت  بأسرع 

وتؤسس ملشاريع مقبلة تضمن حتقيق التنمية املستدامة. 
2( الخطة االستراتيجية لهيئة االستثمار )2022-2018()6(

إجراء  على  وعملت   ،2017 عام  نهاية  االستراتيجية  خطتها  االستثمار  هيئة  أطلقت 
رئيسة،  محاور  أربعة  اخلطة  وتشمل   .2019 عام  نهاية  مت  ما  آخرها  دورية،  مراجعات 
املالية، ومحور  وإدامته، االستدامة  والترويج، جذب االستثمار  البيئة االستثمارية  هي: 

الكفاءة املؤسسية. 

6  أصبحت وزارة االستثمار ابتداًء من شهر تشرين الثاني 2021. 
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اجلدول رقم )2(: األهداف الفرعية حملوري البيئة االستثمارية والترويج، وجذب 
االستثمار وإدامته

احملور الهدف االستراتيجي األهداف الفرعية

محور البيئة 
االستثمارية

زيادة فعالية البيئة 
االستثمارية

متابعة كفؤة لتجهيز البنى التحتية وتطويرها
تفعيل آليات الشراكات والتشبيك

تطوير التشريعات الناظمة لالستثمار
تبني آليات ترويجية متطورة للفرص االستثمارية والصادرات

محور جذب 
االستثمار 

وإدامته

زيادة فعالية 
االستثمارات

حتسني عمليات النافذة االستثمارية وخدمات الدوائر الفنية 
املساندة

إنشاء قواعد بيانات شاملة تضم فرص االستثمار والتصدير
 بناء آليات االستجابة خلدمات املستثمرين الالحقة 

)Aftercare((.31 ية االستثماراتارمارية السوق ((

املصدر: اخلطة االستراتيجية لهيئة االستثمار األردنية )2018-2022(، هيئة االستثمار األردنية.

وعمومًا تضمنت املؤشرات الكلية لقياس األداء على املستوى الوطني يف االستراتيجية، 
والتي تسهم الهيئة يف حتقيقها، كاًل من: ترتيب األردن يف تقرير التنافسية، ترتيب األردن 
املباشرة،  األجنبية  االستثمارية  التدفقات  حجم  األعمال،  ممارسة  سهولة  تقرير  يف 
حصة األردن من مجموع تدفقات االستثمار األجنبية للدول العربية، حصة األردن من 

أرصدة االستثمارات العربية البينية، وحجم الصادرات. 

وعند النظر إلى مدى تطور هذه املؤشرات، جند أن األردن قد حتّسن على صعيد الصادرات 
باستثناء عام 2020، كما حتّسن ترتيبه ضمن "تقرير سهولة ممارسة األعمال"، والذي 
حني  يف  التمويل.  على  احلصول  عمليات  يف  اإلصالحات  نتيجة  سابقًا  أشرنا  كما  يعزى 
ظهر بوضوح، تراجع مستوى حجم االستثمارات املتدفقة إلى اململكة، وحصتها من الدول 
العربية، إضافة إلى تراجع ترتيب األردن ضمن تقرير التنافسية العاملي األخير. ما يعني 
حتقيقًا  أهدافها  حتقق  ولم  منها،  املأمول  وفق  َتسْر  لم  االستراتيجية  األهداف  جّل  أن 
كاماًل، ومن املمكن أن يعزى ذلك إلى أمور عدة، من أبرزها: تداخل الصالحيات واملرجعيات 
املعنية باالستثمار بني عدد من اجلهات احلكومية والوزارات، بوجود، كما أسلفنا، أكثر من 
50 جهة حكومية معنية بهذا الشأن، إضافة إلى ضعف موازنة هيئة االستثمار، والذي 

َيحّد من قدراتها على صعيد الترويج والتحسني. 

ج( يف مجال حتليل موازنات اجلهات املعنية ببيئة األعمال واالستثمار 
سيتم التطرق إلى حتليل النفقات الرأسمالية التي تضمنتها موازنة احلكومة لعام 2021 
عمومًا، وما تضمنته موازنة هيئة االستثمار، بوصفهما أبرز األدوات التي تعكس االهتمام 

بالبيئة االستثمارية وتطويرها، وبجذب االستثمارات إلى اململكة. 
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• النفقات الرأسمالية
 )3( رقم  اجلدول  يف  موضح  هو  كما   ،2021 عام  موازنة  يف  الرأسمالية  النفقات  قدرت 
بنحو 1.18 مليار دينار بزيادة مقدارها نحو 232 مليون دينار أو ما نسبته 24.5% عن 
11.9% من إجمالي اإلنفاق  إذ شكلت ما نسبته   ،2020 املعاد تقديره يف عام  مستواها 

العام الكلي.

وتوزعت هذه النفقات على النحو التالي: 289.4 مليون دينار مشاريع مستمّرة، و720.8 
إذ جاء تقدير  التنفيذ، و171 مليون دينار مشاريع جديدة.  مليون دينار مشاريع قيد 
النفقات الرأسمالية ليعكس جملة من األهداف، أبرزها: رصد املخصصات املالية للوزارات 
ورصد  احليوية،  القطاعات  يف  االستراتيجية  املشاريع  لتنفيذ  احلكومية  والدوائر 
املنتهي  التأجيري  التمويل  آلية  خالل  من  ُتنّفذ  التي  التنموية  للمشاريع  املخصصات 
بالتمليك. وجتدر اإلشارة إلى أن النفقات الرأسمالية لم ترصد أي مخصصات للمشاريع 
يتم  ولم  الالمركزية(،  ملشاريع  واملنح  القروض  من  املمولة  املشاريع  )باستثناء  اجلديدة 
لتسريع  املخصصات  ورصد  اخلاص،  القطاع  مع  الشراكة  خالل  من  تنفيذها  يف  التحول 

تنفيذ مشاريع الشراكة.
 اجلدول رقم )3(: تقديرات النفقات الرأسمالية ضمن مشروع موازنة

عام 2021 )باملليون دينار(

فعلي

2019 

موازنة

2020  

إعادة 
تقدير

2020 

موازنة

2021 
حجم 

التغير)7(
نسبة التغير 

)8(%

النفقات 
915.51,136.4948.41,181.2232.824.5الرأسمالية

املصدر: مشروع قانون املوازنة لسنة 2021، دائرة املوازنة العامة. 

ومما سبق، تظهر التوجهات احلكومية نحو تعزيز مشاريع الشراكة، والتي تسهم يف تعزيز 
االستثمار يف اململكة، لكن ال بّد من التأكيد على ضرورة املضي قدمًا يف املشاريع املخطط 

لها، وتنفيذها بأسرع وقت، وعدم تكرار التجارب السابقة التي لم حتقق املأمول منها. 

7  حجم التغير: مقدر 2021 - إعادة التقدير 2020.
8  معدل التغير: نسبة التغير بني املقدر 2021 وإعادة التقدير 2020.
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• موازنة هيئة االستثمار)9(  
5.4 مليون دينار، كما هو  2021 حوالي  بلغ حجم املوازنة املقدرة لهيئة االستثمار لعام 
تقديرها  املعاد  القيمة  عن   %12.4 بنسبة  ارتفاعًا  مسجاًل   ،)4( رقم  اجلدول  يف  مبنّي 
عام 2020، وبنسبة 6.3% عن القيمة املقّدرة لعام 2020. فقد شكلت النفقات اجلارية 
حوالي 67% من إجمالي موازنة الهيئة، يف حني شكلت النفقات الرأسمالية حوالي %33 

وحْسب من إجمالي موازنتها. 

وتقوم الهيئة على حتقيق ثالثة أهداف استراتيجية، هي: تعزيز القدرة املؤسسية نحو 
التميز، زيادة فعالية البيئة االستثمارية، وترويج الصادرات الوطنية. ويظهر جليًا ضعف 
املوازنة املخصصة لبرامج االستثمار، ومن ثم ضعف مخصصات الترويج، وهذا يشير إلى 
إحدى املشاكل الرئيسة التي تواجه عمل الهيئة متمّثلًة مبحدودية املوارد املالية، ما يؤثر 
على إمكانية حتقيق املستوى الالزم من جذب االستثمارات وإدامتها وتشجيعها. ويوضح 

اجلدول التالي توزيع مخصصات موازنة الهيئة بحسب األهداف الرئيسة لها. 

اجلدول رقم )4(: موازنة هيئة االستثمار لعام 2021 موزعة حسب البرامج الرئيسة 
)باأللف دينار( 

الوصف
فعلي

2019

موازنة

2020

معاد تقديره

2020

موازنة

2021

معدل التغير
)10()%(

اإلدارة واخلدمات 
5.4%3,2693,7323,5533,744املساندة

33.3%0151520االستثمار

32.0%5341,3471,2501,650ترويج الصادرات

12.4%3,8035,0944,8185,414املجموع

املصدر: موازنة هيئة االستثمار، مشروع قانون املوازنة لسنة 2021، دائرة املوازنة العامة. 

وجتدر اإلشارة إلى أنه مع ضعف املخصصات لترويج الصادرات، فإن احلصة األكبر من هذه 
املخصصات قد ُرصدت لغايات املشاركة يف معرض إكسبو دبي، بقيمة وصلت إلى حوالي 

950 ألف دينار، أي ما يقارب 58% من إجمالي مخصصات الترويج. 

9  أصبحت وزارة االستثمار، ابتداًء من موازنة عام 2022.  
10  معدل التغير: نسبة التغير بني املقدر 2021 وإعادة التقدير 2020.
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رابعًا: متابعة توصيات تقارير حالة البالد 
وأدت  واالستثمار،  األعمال  ببيئة  املعنية  اجلهات  عمل  يف  حتواًل  كورونا  جائحة  فرضت 
جانب،  من  إيجابًا  سواء  واالستثمار  األعمال  ببيئة  اخلاصة  األولويات  بعض  تغيير  إلى 
أو سلبًا من جانب آخر. وقد تضمنت تقارير حالة البالد توصيات لتطوير بيئة األعمال 
واالستثمار تطويرًا يرتقي بها نحو مستوى الطموح، ويضمن حتقيق االستفادة القصوى 

من املميزات التي تتمتع بها اململكة األردنية الهاشمية. 

التركيز على  السابقة مع  البالد  تقارير حالة  الواردة يف  التوصيات  أبرز  وميكن تلخيص 
تقرير عام 2020، ومراجعة مدى تنفيذها على النحو التالي: 

اإلجراءات ذات العالقةتقارير حالة البالد السابقة وخاصة عام 2020

املتصلة  وخاصة  التشريعات  يف  االستقرار 
عملية  ومأسسة  األعمال،  وبيئة  باالستثمار 
العام واخلاص يف  القطاعني  والتشاور بني  احلوار 

السياسات والتشريعات االقتصادية.

 2021 عام  من  أيار  شهر  خالل  الوزراء  مجلس  أقر 
الناظمة  التشريعية  البيئة  تطوير  عمل  إطار 
لالستثمار وخطة العمل املتصلة بها، والذي سُيعمل 
واخلاص،  العام  القطاعني  بني  بالشراكة  مبوجبه 
لصياغة قانون جديد لتنظيم البيئة االستثمارية 
وممارسة األعمال، والتي تخضع لـ 44 قانونًا، وألف 
التعليمات املعمول بها حاليًا بواسطة  نظام، ومئات 

52 وزارة ومؤسسة معنية باالستثمار.

استقطاب االستثمارات إلى احملافظات، والتركيز 
األردنَّ  متنح  التي  االقتصادية  القطاعات  على 
مزايا تنافسية للتصدير إلى األسواق اخلارجية، 
لالستثمار،  بعينه  قطاع  على  التركيز  وعدم 
ز  تركُّ ثّمة  يكون  ال  كي  باالستثمار  والتنويع 

قطاعي له.

تعمل وزارة االستثمار حاليًا على دراسة القطاعات 
التنافسية  امليزة  ذات  والفرعية  الرئيسة 
واحلوافز  لها،  املضافة  والقيمة  واالستثمارية 
اململكة،  محافظات  مستوى  على  لها  املقترحة 
املسّودات  ُأعّدت  إذ  الدولي،  البنك  مع  بالتعاون 
النهائية،  بصورتها  استكمالها  بانتظار  وهي  األولى 

وإقرارها بالطرق الرسمية. 

من  التجارية  األعمال  تأسيس  رسوم  مراجعة 
حيث الترخيص وتسجيل الشركات ورخص املهن 

وغيرها. 

 ،2021 أيار من عام  الوزراء خالل شهر  أقر مجلس 
الناظمة  التشريعية  البيئة  تطوير  عمل  إطار 
سيتم  والتي  بها،  املتصلة  العمل  وخطة  لالستثمار 
اخلاصة  التراخيص  كافة  مراجعة  مبوجبها 
كل  دمج  إمكانية  مع  تأسيسها،  ورسوم  باألعمال، 
الرخص يف رخصة واحدة بإجراءات سريعة، وإصدار 

القرارات اخلاصة بذلك. 
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اإلجراءات ذات العالقةتقارير حالة البالد السابقة وخاصة عام 2020

إبرام شراكة مع القطاع اخلاص من أجل االستثمار 
بالبنى التحتية يف محافظات اململكة، وذلك عن 
مع  احملافظات  تربط  حديد  سكة  إنشاء  طريق 
بالدول  األردن  ربط  على  يشجع  ما  وهو  بعضها، 
عن  الصادرات  زيادة  يف  بالتالي  ويسهم  املجاورة، 
زيادة  وكذلك  النقل،  تكاليف  تخفيض  طريق 

أعداد السياح القادمني إلى األردن.

خالل  من  الشراكة  مشاريع  من  عدد  عن  ُأعلن 
برنامج أولويات احلكومة للعامني القادمني، وتوفير 

املخصصات لها يف املوازنة. 

يف  أقر  قد  الوزراء  مجلس  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
العام  القطاعني  بني  الشراكة  نظام  املاضي،  نيسان 
السجّل  نظام  على  ووافق   ،2021 لسنة  واخلاص 
الوطني للمشروعات احلكومّية االستثمارّية لسنة 

 .2021

كما ُأنشئت وحدة مشروعات الشراكة بني القطاعني 
 ،2020 عام  خالل  الوزراء  رئاسة  يف  واخلاص  العام 
مشروعات  جميع  على  تشرف  مركزية  جهة  لتكون 
الدعم  وتقدم  احلكومة  تطرحها  التي  الشراكة 
الالزم لهذه املشاريع. وترتبط هذه الوحدة برئيس 

الوزراء وبإشراف اللجنة العليا ملشروعات الشراكة.

السجل  يف  مشاريع  خمسة  تسجيل  مت  ومبوجبه، 
وفق  االستثمارّية  احلكومّية  للمشروعات  الوطني 
تتجاوز  رأسمالية  بتكلفة  الشراكة،  قانون  أحكام 

300 مليون دينار. 

وزارة  اسُتْحدثت  أنه  إلى  أيضًا  اإلشارة  وجتدر 
حتت  االستثمار  هيئة  ودمج  مؤخرًا  االستثمار 
مظلتها، واملضي يف حتويل وحدة مشروعات الشراكة 
العام واخلاص من رئاسة الوزراء إلى  بني القطاعني 

وزارة االستثمار لتصبح املعني بها وبتنفيذها. 
حماية املستثمرين من خالل وضع إجراءات تكفل 
حماية مشاريعهم قانونيًا، وضمان حصولهم على 
تسهيالت مالية بشروط ميسرة تساعدهم على 
تصدير  أجل  من  كفاءتهم  ورفع  أعمالهم  توسيع 

بضائعهم إلى األسواق املجاورة واإلقليمية.

اسَتحدثت وزارة االستثمار آلية التظلم التي تهدف 
تتماشى  للمستثمرين  مناسبة  حلول  إيجاد  إلى 
اململكة مبا يضمن  املتبعة يف  والقوانني  مع األنظمة 

اختصار الوقت واجلهد على املستثمر.

يف  االستثمار  عن  الضرورية  البيانات  توافر 
واملؤسسات من أجل  الدوائر  ُتربط  لم  إذ  األردن، 
علمي  منهج  على  مبنية  بيانات  قاعدة  توفير 
املستثمر صورة  ما بينها، مبا يعطي  وتشاركي يف 

واضحة عن وضع االستثمار يف اململكة.

دراسات  توفير  على  بالعمل  االستثمار  وزارة  تقوم 
يف  الكامنة  االستثمارية  الفرص  حول  جدوى 
اململكة. كما يجري العمل حاليًا على إعداد خارطة 
حتديد  مبوجبها  تستطيع  جديدة  استثمارية 

أولويات املشاريع واملناطق لالستثمار. 
وضع خطة اقتصادية تعتمد على االستثمار من 
خالل البحث عن مصادر بديلة وجديدة، وإعداد 
لتنشيط  ُتعتمد  ومحكمة  شاملة  وطنية  خطة 

االستثمارات وجذبها إلى األردن.

االقتصادية  األولويات  برنامج  احلكومة  أطلقت 
الذي ُيعّد محور "حتسني بيئة االستثمار وممارسة 

األعمال" احملور األول والرئيس فيه.
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التي  والتشريعات  القانونية  اإلجراءات  تسهيل 
اإلجراءات  فتعقيد  االستثمار،  على  تشجع 
األسباب  من  تسهيالت  وجود  وعدم  احلكومية 
دول  إلى  أعمالهم  املستثمرين  لنقل  الرئيسة 
أخرى. كما ال بد من وقف زيادة الضرائب، وخفض 

األسعار ومدخالت اإلنتاج لتشجيع االستثمار.

باإلعالن  أولوياتها  برنامج  وضمن  احلكومة  قامت 
على  الكهربائية  التعرفة  خلفض  التوجه  عن 
القطاعات االقتصادية ووقف العمل بساعة الذروة، 
بوصفها أبرز تكاليف اإلنتاج التي تعيق االستثمار. 

اخلاص،  القطاع  يف  االستثمار  على  احلفاظ 
ومعايير  ضوابط  ضمن  له  احلوافز  وتوفير 
ومحّددات تخدم جميع األطراف املعنية ويف نواٍح 
ل املسؤولية  متعددة، أهمها يف املرحلة املقبلة حتمُّ

جتاه املوظفني.

استحدثت وزارة االستثمار آلية التظلم التي تهدف 
إلى إيجاد حلول مناسبة للمستثمرين تتماشى مع 

األنظمة والقوانني املتبعة يف اململكة.

مبسمى  جديدة  وحدة  حديثًا  الوزارة  أنشأت  كما 
املستثمرين  مع  بالتواصل  ُتعنى   )After Care(
االطالع  بهدف  ودوريًا،  مباشرة  وزيارتهم  احلاليني 

على أي إشكاالت لديهم واإلسهام يف حلها. 

ذكي  تفاعلي  مشروع  إعداد  على  العمل  يجري  كما 
عبر التطبيقات اإللكترونية )إدارة متلقي اخلدمة( 
ومتابعة  املستثمرين،  والتواصل مع  التفاعل  بهدف 

قضاياهم فورًا ودوريًا. 
ملا  البديلة،  الطاقة  قطاع  يف  االستثمار  حتفيز 
االقتصاد  على  إيجابية  انعكاسات  من  لذلك 
للقطاعات،  التنافسية  القدرة  وزيادة  الوطني، 
يعّد  الذي  املنزلي  االقتصاد  دعم  نحو  والتوجه 

ركيزة إنتاجية ورافعة من روافع قطاع السياحة.

املشاريع  من  عددًا  أولوياتها  ضمن  احلكومة  أقّرت 
اخلاصة بالطاقة البديلة. 
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خامسًا: التوصيات 
من  االستثمار  مرجعيات  توحيد  تضمن  االستثمار،  جلذب  ممّكنة  لبيئة  التأسيس   .1

خالل بيئة تشريعية خاّلقة.

إعادة هيكلة العمليات احلكومية وتبسيط اإلجراءات، وتفعيل احلكومة اإللكترونية،   .2
باملوافقات  املعنية  املختلفة  اجلهات  بني  اإللكتروني  الربط  أهمية  على  التأكيد  مع 
االستثمارية،  للمشاريع  التراخيص  ومنح  الفردية،  واملؤسسات  الشركات  لتسجيل 

وتوحيد تصنيف غايات األنشطة االقتصادية يف ما بينها. 

تفعيل دور النافذة االستثمارية لغايات تبسيط اإلجراءات ومنح الصالحيات ملمثلي   .3
طلبات  على  للرد  ملزمة  زمنية  مبدد  وحتديدهم  النافذة،  يف  احلكومية  اجلهات 

املستثمرين واملوافقات عليها. 

املستثمرين  تنافسية  على  للحفاظ  النوعية  االستثمارية  احلوافز  من  حزمة  توفير   .4
احلاليني، وضمان جذب االستثمارات اجلديدة احمللية واالجنبية. 

حتديد أنشطة وقطاعات ومشاريع ذات أولوية جلذب االستثمار، وربطها مع منظومة   .5
حوافز استثمارية، على أن تراعي درجة التعقيد االقتصادي، حجم االستثمار، فرص 
العمل املستحدثة لألردنيني، املستوى التكنولوجي، والقيمة املضافة العالية لالقتصاد 

الوطني، إضافة إلى جغرافية االستثمار وتوجيهه للمناطق األقل حظًا. 

تعزيز املكون التكنولوجي وعمليات البحث والتطوير من خالل توجيه جهود صناديق   .6
االقتصادية،  األنشطة  يف  والتطوير  االبتكار  تعزيز  نحو  وتوحيدها  العلمي  البحث 

وزيادة اإلنفاق على هذه الصناديق.  

غير  وخاصة  املستثمرين  مع  بالتعامل  للمعنيني  والبشرية  الفنية  القدرات  رفع   .7
األردنيني منهم. من خالل إنشاء وحدة متخصصة مبتابعة قضايا املستثمرين يف هيئة 

االستثمار، ومركز اتصال متخصص. 

تفعيل قوانني ضمان احلقوق باألموال املنقولة، والعمل على إنشاء شركات رأس املال   .8
املغامر بهدف دعم الشركات الريادية مبا يضمن منوها واستمراريتها.
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 .")2022-2021(

لعام  العاملي  االستثمار  "تقرير   ،)2021( والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر   .2
 ."2021

مناخ  "تقرير   ،)2021( الصادرات  وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية  املؤسسة   .3
االستثمار يف الدول العربية لعام 2021". 

لعام  العاملية  للتنافسية  السنوي  "الكتاب   ،)2021( اإلدارية  للتنمية  الدولي  املعهد   .4
."2021

املنتدى االقتصادي العاملي )2018(، "تقرير املخاطر العاملية ملمارسة األعمال".  .5

هيئة االستثمار األردنية )2017(، "اخلطة االستراتيجية لهيئة االستثمار األردنية   .6
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دائرة املوازنة العامة )2020(، "مشروع قانون املوازنة لسنة 2021".   .7
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10. املجلس االقتصادي واالجتماعي )2018(، "تقرير حالة البالد لعام 2018".

11. هيئة االستثمار )2021(، "تقرير األداء اإلحصائي السنوي".

12. البنك املركزي األردني، املوقع اإللكتروني، النشرة اإلحصائية الشهرية. 
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