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أوالً :واقع القطاع الصناعي
عد القطاع ال�صناعي ركيزة رئي�سية من ركائز االقت�صاد الوطني ومكوناته ،ويظهر ذلك جلي ًا
ُي ّ
من حجم م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل ،والتي ت�صل �إلى حوايل  %25ب�صورة مبا�شرة
كما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)1هذا بالإ�ضافة �إلى م�ساهمته غري املبا�شرة ،والتي تظهر
من خالل ارتباطه بالعديد من القطاعات االقت�صادية الأخرى بروابط �أمامية وخلفية،
خ�صو�ص ًا يف �ضوء ما ميتلكه القطاع من مزايا و�إمكانيات متكّنه من لعب هذا الدور احليوي
واملهم .و ُي�ش ِّغل القطاع ال�صناعي عدد ًا من القطاعات االقت�صادية على �سبيل املثال ال احل�صر
كقطاع النقل والتخزين ،والقطاع الزراعي ،وقطاع البنوك والت�أمني وغريها.
ووفق ًا لنظام احل�سابات القومية الدولية املعتمد من قبل الأمم املتحدة ،ف�إن القطاع ال�صناعي
يتكون من ثالثة قطاعات فرعية وفق ًا لطبيعة الأن�شطة االقت�صادية ،هي :قطاع ال�صناعات
التحويلية ،قطاع ال�صناعات التعدينية ،وقطاع الكهرباء واملياه ،وكل منها يلعب دور ًا مهم ًا
وحيوي ًا يف االقت�صاد الوطني.
اجلدول رقم ( :)1م�ساهمة القطاعات ال�صناعية الفرعية بالناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية
للأعوام )%( 2017 - 2011
القطاع الفرعي

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ال�صناعات التعدينية

4.5

3.7

2.7

3

3.3

2.7

2.6

ال�صناعات التحويلية

19.4

18.8

19.4

19

18.5

18.2

18.2

الكهرباء واملياه

2.3

2.5

2.5

2.6

2.9

3.1

3.2

املجموع

26.2

25.1

24.6

24.6

24.7

24

24

* با�ستثناء �صايف ال�ضرائب على املنتجات.
امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،بيانات احل�سابات القومية� ،أعداد خمتلفة.

ووفق ًا لقرار جمل�س الوزراء (�آب  )2005ال�صادر مبوجب قانون ال�صناعة رقم ( )10ل�سنة
ُ ،2005تق�سم القطاعات ال�صناعية يف الأردن �إلى ع�شرة قطاعات فرعية كما يلي:
 .1قطاع ال�صناعات العالجية واللوازم الطبية.
 .2قطاع ال�صناعات البال�ستيكية واملطاطية.
 .3قطاع ال�صناعات الكيماوية وم�ستح�ضرات التجميل.
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 .4قطاع ال�صناعات الهند�سية والكهربائية وتكنولوجيا املعلومات.
 .5قطاع ال�صناعات اخل�شبية والأثاث.
 .6قطاع ال�صناعات الإن�شائية.
 .7قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم املكتبية.
 .8قطاع ال�صناعات التموينية والغذائية والزراعية والرثوة احليوانية.
 .9قطاع ال�صناعات اجللدية واملحيكات.
 .10قطاع ال�صناعات التعدينية.11.
كما ي�صنف قانون ال�صناعة ل�سنة  2005امل�ؤ�س�سات العاملة يف القطاع ال�صناعي �إلى م�ؤ�س�سات
�صناعية وم�ؤ�س�سات حرفية ،وفق ًا ملعياري عدد العاملني ور�أ�س املال امل�سجل .ف�إذا كان ر�أ�س
امل�سجل �أكرث من ثالثني �ألف دينار وعدد العاملني �أكرث من ع�شرة ُع ّمالُ ،تعترب املن�ش�أة
املال
ّ
�صناعية ،و�إذا مل حتقق املن�ش�أة ال�شرطني مع ًا ُتعترب حرفية .ويف هذه املراجعة �سنعتمد
ت�صنيف غرفة �صناعة الأردن وبياناتها ،واملعلومات التي ُت�صدرها الغرفة يف ما يتعلق بعدد
املن�ش�آت ،وال�صادرات ،وعدد ال ُع ّمال.

�أ -الناجت ال�صناعي

حقق القطاع ال�صناعي منو ًا حقيقي ًا مبا ن�سبته  %2خالل عام  ،2017حمقق ًا بذلك ارتفاع ًا
بحوايل  1.1نقطة مئوية مقارنة مع النمو املتحقق خالل عام  ،2016لي�سهم بذلك بحوايل
 0.41نقطة مئوية من �إجمايل النمو االقت�صادي احلقيقي يف اململكة والبالغ حوايل %2
ً
م�ساهمة
خالل عام  ،2017وبالتايل يعترب القطاع ال�صناعي �أكرب القطاعات االقت�صادية
يف هذا النمو ،ما يدلل على �أهمية ال�صناعة املحلية كقطاع �إ�سرتاتيجي قادر على مواجهة
الظروف ودفع عجلة التنمية االقت�صادية يف اململكة ،على الرغم من كل التحديات الداخلية
واخلارجية التي تعرقل طريقه وحتد من م�ضاعفة م�ساهمته يف النمو والتنمية االقت�صادية.

وجاء النمو يف القطاع ال�صناعي نتيجة حتقيق كل من قطاع ال�صناعات اال�ستخراجية منو ًا
حقيقي ًا و�صل �إلى ما يقارب  %13لي�سهم بذلك مبا يقارب  0.19نقطة مئوية من �إجمايل النمو
�سجل كل من قطاع ال�صناعات التحويلية ،وقطاع الكهرباء واملياه منو ًا مبا
االقت�صادي .كما ّ
ن�سبته  %1و %2.5على التوايل ،لي�سهما بذلك مبا يقارب  0.17و 0.06نقطة من �إجمايل النمو
االقت�صادي على التوايل.
ويو�ضح ال�شكل التايل معدالت النمو املتحققة يف القطاع ال�صناعي خالل الأعوام الأخرية،
حيث يت�ضح خاللها االنخفا�ض احلاد يف معدالت النمو ما بعد عام  2011الذي حقق خالله
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معدل منو و�صل �إلى  ،%5.2وهذا يدلل على انعكا�سات الأحداث ال�سيا�سية يف املنطقة ،ما �أ ّثر
على انخفا�ض ال�صادرات ،وبالتايل تراجع الإنتاج ال�صناعي وقاده �إلى خف�ض معدالت النمو
لديه �إلى ما يقارب  %0.9خالل عام .2016
ال�شكل رقم ( :)1منو الناجت املحلي والناجت ال�صناعي بالأ�سعار الثابتة ( )%للأ عوام 2017 2011-
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الناجت الإجمايل

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،بيانات احل�سابات القومية� ،أعداد خمتلفة.

وعلى �صعيد الإنتاج ال�صناعي بالأ�سعار اجلارية ،حقق القطاع خالل عام  2017منو ًا بلغ
حوايل  ،%3.9م�سج ًال بذلك ارتفاع ًا وا�ضح ًا بحوايل  0.63نقطة مئوية مقارنة مع النمو
املتحقق خالل عام  ،2016لي�صل بذلك �إجمايل الناجت ال�صناعي بالأ�سعار اجلارية �إلى حوايل
 6,031.6مليون دينار ،مقارنة بحوايل  5,804.4مليون دينار خالل عام  .2016لت�صل بذلك
ن�سبة م�ساهمة القطاع ال�صناعي من الناجت املحلي الإجمايل ما يقارب  %24خالل عام .2017
وجاء هذا النمو نتيجة لت�سجيل كل القطاعات الفرعية منو ًا موجب ًا خالل عام  ،2017حيث
حقق كل من قطاع الكهرباء واملياه وقطاع ال�صناعات التحويلية منو ًا و�صل �إلى ما ن�سبته %5.3
و %4.1على التوايل ،كما حقق قطاع ال�صناعات اال�ستخراجية منو ًا بلغ ما ن�سبته .%1.4
وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أن قطاع ال�صناعات اال�ستخراجية قد �سجل منو ًا حقيقي ًا بالأ�سعار
الثابتة و�صل �إلى ما يقارب  ،%13ما يدلل على �أن النمو يف هذا القطاع جاء على م�ستوى
الكميات �صاحبه انخفا�ض �أ�سعاره ،وما ي�ؤكد على ذلك انخفا�ض الرقم القيا�سي لأ�سعار
ال�صناعات اال�ستخراجية مبا ن�سبته  ،%11.6يف حني ارتفع الرقم القيا�سي لكميات ال�صناعات
اال�ستخراجية مبا ن�سبته  %13.4خالل عام .2017
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وجاءت نتائج قطاع التعدين كم�ؤ�شر ملا �شهده عام  2017من حت�سن الطلب العاملي على منتجات
الفو�سفات والبوتا�س ،يف حني بقيت �أ�سعارها العاملية مت�أثرة باالنخفا�ض احلاد الذي و�صلت
�إليه خالل عام  .2016كما جتدر الإ�شارة �إلى �أن الأردن ّ
وقع مع بداية عام � 2017صفقات
عديدة لت�صدير كميات كبرية من الفو�سفات �إلى الهند على مدار العام� ،ساهمت يف حت�سني
ن�شاط القطاع التعديني وزيادة معدالت النمو فيه.
ونتيجة لهذه التطورات ،و�صلت ن�سبة م�ساهمة القطاع ال�صناعي من الناجت املحلي الإجمايل
بالأ�سعار اجلارية ما يقارب  ،%24حيث جاءت م�ساهمة كل من القطاعات الفرعية على النحو
التايل:
 .1ال�صناعات اال�ستخراجية.%2.6 :
 .2ال�صناعات التحويلية.%18.2 :
 .3الكهرباء واملاء.%3.2 :

ب -النمو االقت�صادي وبناء القاعدة ال�صناعية

متكن االقت�صاد الأردين من حتقيق معدالت منو متفاوتة على مدار العقدين الأخريين ،فعند
النظر �إلى معدالت النمو االقت�صادي جند ب�أنها تراوحت بني  %6-4باملتو�سط خالل الفرتة
املمتدة من عام  2000لغاية عام  .2004وقفزت معدالت النمو �إلى ما يقارب  %8باملتو�سط
خالل الفرتة من عام  2004لغاية عام  ،2008وهي �أعلى املعدالت املحققة على مدار �آخر
عقدين ،ومن ثم عادت معدالت النمو للتباط�ؤ بفعل تبعات الأزمة املالية واال�ضطرابات
ال�سيا�سية يف املنطقة ،حيث حققت معدالت منو متوا�ضعة تراوحت بني  %2و %4خالل الفرتة
 .2018-2011و�أظهرت البيانات والتقارير ال�صادرة عن البنك املركزي الأردين� ،أن النمو يف
الناجت املحلي الإجمايل منذ عام  2000جاء مدفوع ًا بنمو قطاع ال�صناعات التحويلية حتديد ًا
والإن�شاءات وبع�ض القطاعات الفرعية يف قطاع اخلدمات كخدمات النقل واملالية والت�أمني.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه خالل الفرتة  ،2008-2004والتي حتققت خاللها �أعلى معدالت النمو
االقت�صادي ،حقق القطاع ال�صناعي خاللها ،قفزات نوعية ،ما �أ�س�س له قاعدة �إنتاجية ،وكان
م�ساهم ًا بارز ًا يف منو االقت�صاد الوطني ،حيث حققت ال�صناعة منو ًا تراوح بني ما ن�سبته %13
و %7خالل هذه الفرتة.كما ارتفع حجم الإنتاج القائم للقطاع ال�صناعي ب�أكرث من ال�ضعف
لي�صل �إلى حوايل  11.3مليار دينار خالل عام  ،2008مقارنة مع حوايل  5.5مليار دينار خالل
عام  ،2004لينعك�س بذلك على ال�صادرات ال�صناعية ،والتي ارتفعت من ما يقارب  2.2مليار
دينار خالل عام  2004لت�صل �إلى ما يقارب  4.1مليار دينار خالل عام  .2008ويو�ضح ال�شكل
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رقم ( )2ت�شابه وتنا�سق وترية النمو واجتاهه ما بني الناجت املحلي والقطاع ال�صناعي خالل
الفرتة املمتدة بني عامي  2000و .2015
ال�شكل ( )2معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي والقطاع ال�صناعي
خالل الفرتة )%( 2015-2000

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،بيانات احل�سابات القومية� ،أعداد خمتلفة.

ً
خا�صة يف ظل
وعند مقارنة واقع احلال للقطاع ال�صناعي الأردين مع م�ستقبل الإنتاج العاملي
دخول العامل مبا ي�سمى «الثورة ال�صناعية الرابعة» ،فال بد من االطالع على تقرير «اجلاهزية
مل�ستقبل الإنتاج  »2018ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي بالتعاون مع �شركة ا�ست�شارات
الإدارة العاملية (�إيه تي كريين) ،والذي يعد جزء ًا رئي�سي ًا من مبادرة املنتدى االقت�صادي
العاملي لت�شكيل م�ستقبل الإنتاج ،خا�صة مع اكت�ساب الثورة ال�صناعية الرابعة زخم ًا متزايد ًا.
ويقي�س التقرير ويق ّيم ا�ستعداد وجاهزية  100بلد حول العامل -يف املناطق اجلغرافية
ومراحل التنمية جميعها -ال�ستقبال الطبيعة املتغرية للإنتاج ومدى اال�ستفادة منها ،من
خالل ر�صده لـ  59م�ؤ�شر ًا تعبرّ عن ٍّ
كل من حمو َري حمركات الإنتاج وهيكل الإنتاج.
وتو�صل التقرير �إلى ا�ستعداد  25بلد ًا فقط لال�ستفادة املثلى من نظم الإنتاج امل�ستقبلية
ّ
والدخول �إلى مرحلة التغيري اجلذري ،حيث ت�شكل هذه الدول �أكرث من  %75من القيمة
امل�ضافة لل�صناعة العاملية .كما �أكد التقرير �أن الدول التي متتلك قاعدة �إنتاجية �أكرب و�أكرث
تعقيد ًا ،تكون �أكرث ا�ستعداد ًا مل�ستقبل الإنتاج.
وجاء �أداء الأردن �ضمن الدول �ضعيفة اجلاهزية مل�ستقبل الإنتاج ()Nascent Countries
حيث حل يف املرتبة  55عاملي ًا على �صعيد حمور حمركات الإنتاج ،يف حني حل يف املرتبة
 69عاملي ًا على �صعيد حمور هيكل الإنتاج .وبالتايل َيظهر �ضعف الأردن الوا�ضح على م�ستوى
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القاعدة الإنتاجية ل�صناعته وم�ستوى تعقيد منتجاتها ،وهذا ي�ؤكد �أن على الأردن العمل
اجلاد وبت�ضافر امل�ؤ�س�سات واجلهات املعنية جمعيها على تو�سيع قاعدته الإنتاجية وتنويعها
من �أجل اللحاق مب�ستقبل الإنتاج ،وذلك من خالل تنفيذ ال�سيا�سة ال�صناعية بفاعلية،
وتوجيه جهود �صناديق البحث العلمي القائمة وتوحيدها نحو تعزيز االبتكار والتطوير يف
الأن�شطة ال�صناعية وغريها من النقاط املدرجة �ضمن حمور التو�صيات.

ت -الإنتاج القائم للقطاع ال�صناعي

بح�سب بيانات دائرة الإح�صاءات العامة /امل�سح ال�صناعي لعام �( 2015آخر م�سح متوفر)،
بلغ حجم الإنتاج القائم للقطاع ال�صناعي حوايل  16.26مليار دينار خالل عام  ،2015م�سج ًال
بذلك منو ًا طفيف ًا مبا ن�سبته  %0.3عن القيمة
امل�سجلة خالل عام  2014والبالغة حوايل
ّ
 16.21مليار دينار كما هو مبني يف ال�شكل رقم ( .)3وجتدر الإ�شارة �إلى �أن الإنتاج القائم
كل من اال�ستهالك الو�سيط والقيمة امل�ضافة ،حيث �شكّلت ن�سبة اال�ستهالك
ي�شكل جمموع ٍ
الو�سيط حوايل  %59من �إجمايل الإنتاج القائم للقطاع ال�صناعي ،يف حني �شكّلت القيمة
امل�ضافة ما يقارب  %41من �إجمايل الإنتاج القائم يف القطاع ال�صناعي.
ال�شكل رقم ( :)3تطور حجم الإنتاج القائم للقطاع ال�صناعي خالل الفرتة ( 2015-2010مليار دينار)

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،امل�سح ال�صناعي.2015 ،
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وعلى م�ستوى القطاعات ال�صناعية الفرعية امل�ساهمة يف قيمة الإنتاج القائم ،يبني ال�شكل
رقم (� )4أن قطاع ال�صناعات التعدينية قد ّ
حل يف املرتبة الأولى ك�أكرث القطاعات م�ساهمة
يف الإنتاج ال�صناعي بن�سبة م�ساهمة بلغت حوايل � ،%25أو ما قيمته حوايل  4.02مليار دينار،
تاله قطاع ال�صناعات التموينية والغذائية بن�سبة م�ساهمة بلغت حوايل  ،%22.7وما قيمته
حوايل  3.70مليار دينار.
ال�شكل رقم ( :)4م�ساهمة القطاعات ال�صناعية الفرعية يف الإنتاج القائم للقطاع ال�صناعي

 %22.7قطاع ال�صناعات الغذائية

 %24.7قطاع التعدين

 %3.8قطاع املحيكات
 %4.2قطاع ال�صناعات الهند�سية والكهربائية
 %3.8قطاع التعبئة

 %14.6قطاع الكيماوي

 %1.4قطاع الأثاث
 %14.0قطاع ال�صناعات االن�شائية

 %3.6قطاع البال�ستيك

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،امل�سح ال�صناعي.2015 ،

ث -العمالة يف القطاع ال�صناعي

بح�سب تقرير حالة العمالة يف املن�ش�آت االقت�صادية لعام  2015ال�صادر عن دائرة الإح�صاءات
العامة ،بلغ حجم العمالة يف القطاع ال�صناعي ما يقارب � 234ألف عامل �أو ما ن�سبته %20.7
من �إجمايل عدد العاملني يف القطاعني العام واخلا�ص ،و�شكلت ن�سبة الذكور حوايل ،%82
والإناث حوايل  %18من �إجمايل العمالة يف القطاع ال�صناعي ،ليحتل بذلك القطاع ال�صناعي
املرتبة الثانية بعد قطاع التعليم من حيث القطاعات الأكرث ت�شغي ًال للعاملني بني القطاعات
االقت�صادية .وي�شكل الذكور العاملون يف القطاع ال�صناعي ما يقارب  %22.4من �إجمايل
العاملني الذكور يف الأن�شطة االقت�صادية املختلفة ،وتبلغ ح�صة العامالت الإناث يف القطاع
ال�صناعي حوايل  %15.4من �إجمايل الإناث العامالت.
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وعلى الرغم من الظروف ال�صعبة التي مير بها االقت�صاد الأردين ب�شكل عام والقطاع ال�صناعي
على وجه اخل�صو�ص� ،إال �أن حجم العمالة لديه وا�صل ارتفاعه نتيجة قدرته الكبرية على
ا�ستحداث فر�ص العمل وتك ّيفه مع الظروف ،ويو�ضح ال�شكل التايل تطور حجم العمالة يف
القطاع ال�صناعي بني عامي  2011و .2015
ال�شكل رقم ( :)5تطور حجم العمالة يف القطاع ال�صناعي خالل الفرتة ( 2015-2011بالألف عامل)

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،م�سح اال�ستخدام.2015 ،

وعلى �صعيد توزيع العاملني يف القطاع ال�صناعي بح�سب اجلن�سية ،بلغ عدد العاملني الأردنيني
حوايل � 173ألف عامل (علم ًا �أنها ت�شمل قطاع اجللدية واملحيكات) �أو ما ن�سبته حوايل
 %71.4من �إجمايل عدد العاملني يف القطاع ،يليها العمالة الأجنبية من غري العرب مبا ن�سبته
 ،%15.6ومن ثم العمالة امل�صرية بن�سبة  ،%9.7ثم العمالة ال�سورية بحوايل  ،%1.5و%1.3
باقي العمالة العربية الأخرى ،حيث تركزت معظم العمالة الوافدة يف قطاع ال�صناعات
التحويلية-حتديد ًا يف قطاع اجللدية واملحيكات -مبا ن�سبته حوايل  %99من �إجمايل حجم
العمالة الوافدة يف القطاع ال�صناعي.
عد الأكرث اجتذاب ًا للعمالة الوافدة
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن قطاع ال�صناعات التحويلية ُي ّ
مقارنة مع القطاعات االقت�صادية الأخرى ،حيث بلغ عدد العاملني الوافدين يف القطاع
مايقارب � 67.8ألف عامل وافد ،يليه قطاع جتارة اجلملة والتجزئة و�إ�صالح املركبات ذات
املحركات مبا يقارب � 24ألف عامل وافد ،وجاء يف املرتبة الثالثة قطاع �أن�شطة خدمات
الإقامة والطعام بحوايل � 11ألف عامل وافد.
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 توزيع العمالة بح�سب القطاعات ال�صناعية الفرعيةبلغ عدد العاملني يف املن�ش�آت ال�صناعية امل�سجلة يف الغرف ال�صناعية الثالث (عمان ،الزرقاء،
�إربد) خالل عام  2017حوايل � 249ألف عامل وعاملة� ،أي ما يزيد على ُخم�س القوى العاملة
يف الأردن ،ي�شتغل منها � 204آالف عامل يف املن�ش�آت امل�صنفة �صناعية ،وما يقارب � 45ألف
عامل يف املن�ش�آت امل�صنفة من�ش� ٍآت حرفية .وتتوزع هذه العمالة بح�سب الغرف ال�صناعية على
النحو التايل :حوايل � 159.4ألف عامل يف املن�ش�آت امل�سجلة يف غرفة �صناعة عمان ،وحوايل
� 54.4ألف عامل يف املن�ش�آت امل�سجلة يف غرفة �صناعة الزرقاء ،وما يقارب � 35.5ألف عامل يف
املن�ش�آت امل�سجلة يف غرفة �صناعة �إربد.
عد قطاع ال�صناعات اجللدية واملحيكات ،والذي يعمل به حوايل � 67.7ألف عامل� ،أكرث
و ُي ّ
القطاعات ال�صناعية الفرعية توظيف ًا للعمال ،حيث ي�ستحوذ هذا القطاع على ما يقارب %27
من �إجمايل عدد العاملني يف القطاع ال�صناعي كما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)2يليه قطاع
ال�صناعات التموينية والغذائية الذي ي�شغل حوايل � 49.9ألف عامل ،م�ستحوذ ًا على ما ن�سبته
 %20من �إجمايل عدد الأيدي العاملة يف القطاع ال�صناعي .وي�أتي يف املرتبة الثالثة من حيث
عدد العمال ،قطاع ال�صناعات الهند�سية والكهربائية وتكنولوجيا املعلومات ،الذي يعمل به
حوايل � 45.7ألف عامل ،م�ستحوذ ًا على ما ن�سبته  %18.3من �إجمايل عدد العمال يف القطاع
ال�صناعي.
اجلدول رقم ( :)2عدد العمال يف املن�ش�آت امل�سجلة يف الغرف ال�صناعية بح�سب القطاعات الفرعية
لعام 2017
القطاع الفرعي

عدد العاملني
�صناعي

حريف

جمموع

ال�صناعات اجللدية واملحيكات

62,979

4,688

67,667

التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم املكتبية

10,902

2,556

13,458

ال�صناعات العالجية واللوازم الطبية

8,753

171

8,924

41,418

8,517

49,935

33,222

12,521

45,743

9,613

7,864

17,477

ال�صناعات التموينية والغذائية والزراعية والرثوة
احليوانية
ال�صناعات الهند�سية والكهربائية وتكنولوجيا
املعلومات
ال�صناعات الإن�شائية
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القطاع الفرعي

عدد العاملني
�صناعي

حريف

جمموع

ال�صناعات البال�ستيكية واملطاطية

8,367

1,328

9,695

ال�صناعات اخل�شبية والأثاث

4,345

5,800

10,145

ال�صناعات الكيماوية وم�ستح�ضرات التجميل

13,430

1,521

14,951

ال�صناعات التعدينية

11,168

152

11,320

املجموع

204,197

45,118

249,315

امل�صدر :غرفة �صناعة الأردن.2017 ،

 فر�ص العمل امل�ستحدثةعد القطاع ال�صناعي الأردين من �أكرب القطاعات املو ّلدة لفر�ص العمل ،ويتفوق على العديد
ُي ّ
من القطاعات االقت�صادية الأخرى ،وذلك نظر ًا لكون تكلفة خلق فر�صة عمل يف القطاع
ال�صناعي ،والتي تبلغ ما يقارب � 3.2ألف دينار لكل عامل(� ،)1أقل من مثيالتها يف القطاعات
الأخرى ،خا�صة يف ظل �أن ما يزيد على  %99من املن�ش�آت ال�صناعية �صغرية ومتو�سطة ،ف�ض ًال
عن �أن متو�سط عدد العمال يف املن�ش�أة ال�صناعية الواحدة يبلغ حوايل  13عام ًال مقارنة مع
 2.3عامل يف القطاعات الأخرى.
وبح�سب بيانات دائرة الإح�صاءات العامة /تقرير م�سح فر�ص العمل امل�ستحدثة ،ارتفع عدد
�صايف فر�ص العمل امل�ستحدثة من قبل القطاع ال�صناعي خالل الن�صف الأول من عام 2016
مبا ن�سبته  %2.2مقارنة مع الن�صف الأول من عام  2015لي�صل عددها �إلى حوايل 2,890
فر�صة ،حيث جاءت نتيجة ا�ستحداث القطاع ال�صناعي ملا يقارب  4,598وظيفة جديدة ،يف
حني بلغ عدد الوظائف املفقودة ملن تركوا وظائفهم حوايل  1,707وظائف .وجتدر الإ�شارة
�إلى �أن القطاع ال�صناعي حافظ على مدار العقد املا�ضي على ح�صته من �إجمايل فر�ص العمل
امل�ستحدثة ،حيث بلغ املعدل ال�سنوي ال�ستحداث فر�ص العمل من قبل القطاع ال�صناعي ما
يقارب  %14.2من �إجمايل فر�ص العمل امل�ستحدثة الإجمالية ،متفوق ًا بذلك على جل

( )1متثل حجم تكوين ر�أ�س املال الثابت الإجمايل للقطاع ال�صناعي مق�سوم ًا على عدد العمال يف القطاع ال�صناعي.
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القطاعات االقت�صادية الكربى ،والتي من �أبرزها؛ قطاعا التعليم وال�صحة ،وقطاع املعلومات
واالت�صاالت ،وقطاع �أن�شطة املالية والت�أمني ،وقطاع املطاعم والفنادق ،وقطاع الإن�شاءات.
ويو�ضح ال�شكل رقم ( )6تطور حجم فر�ص العمل امل�ستحدثة من القطاع ال�صناعي وح�صتها من
الإجمايل ،ولكن يجدر التنويه �إلى �أن انخفا�ض عدد فر�ص العمل امل�ستحدثة من قبل القطاع
ال�صناعي جاء م�صاحب ًا ال�ستمرار انخفا�ض �صايف فر�ص العمل امل�ستحدثة من قبل االقت�صاد
الأردين ،مدفوع ًا برتاجع معدالت النمو االقت�صادي ،جراء تبعات الأحداث الإقليمية
املحيطة بالأردن والتي �أدت �إلى �إغالق احلدود ،وبالتايل تراجع ال�صادرات والت�أثري على
�إنتاجية القطاع ال�صناعي ،ما �أدى �إلى خف�ض الطلب على الوظائف ب�شكل عام.
ال�شكل رقم ( :)6تطور عدد �صايف فر�ص العمل امل�ستحدثة من قبل القطاع ال�صناعي
وح�صتها من الإجمايل

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،تقرير فر�ص العمل امل�ستحدثة� ،أعداد خمتلفة.

وعلى �صعيد من�ش�آت القطاع اخلا�ص ،فقد تركزت غالبية امل�ستخدمني اجلدد يف قطاع
ال�صناعات التحويلية با�ستحواذه على ما يقارب  %40من �إجمايل فر�ص العمل امل�ستحدثة من
قبل القطاع اخلا�ص ،وكل هذه امل�ؤ�شرات ت�ؤكد على الإمكانيات الهائلة لل�صناعة الأردنية يف
ا�ستحداث فر�ص العمل لل�شباب الأردين وخف�ض معدالت البطالة.
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ج -اال�ستثمار يف القطاع ال�صناعي

عد اال�ستثمارات الأجنبية �إحدى �أهم الركائز الأ�سا�سية لتحقيق النمو امل�ستدام يف العامل،
ُت ّ
وخا�صة يف الدول النامية ،من خالل �أهميتها وقدرتها على توفري فر�ص العمل ،وزيادة م�ستوى
االحتياطات الأجنبية ،ورفد ميزان املدفوعات بالعمالت الأجنبية ،ف�ض ًال عن قدرتها على
تطوير املنتجات املحلية وزيادة قدرتها التناف�سية ،ما يعمل على زيادة ال�صادرات ودعم
امليزان التجاري للدولة.
وكان الأردن من �أوائل الدول التي عملت على توفري البيئة املالئمة جلذب اال�ستثمارات
واعدادها ،نظر ًا لأهميتها الكبرية خا�صة يف بلد ال يزخر باملوارد الطبيعية على عك�س بع�ض
دول اجلوار ،ما دفع احلكومة وبتوجيهات ملكية �إلى �إيالء �أهمية كبرية جلذب اال�ستثمارات
الأجنبية ،وحت�سني البيئة الت�شريعية اخلا�صة بذلك.
عد القطاع ال�صناعي �أبرز القطاعات االقت�صادية جذب ًا لال�ستثمار الأجنبي ،حيث ي�ستحوذ
و ُي ّ
على جل اال�ستثمارات امل�ستفيدة من قانون ت�شجيع اال�ستثمار �سواء املحلية منها �أو الأجنبية
املتدفقة �إلى الأردن .ويعك�س هذا االهتمام باال�ستثمار يف القطاع ال�صناعي ،امليزات التناف�سية
التي يتمتع بها القطاع� ،سواء من احلوافز اال�ستثمارية املمنوحة داخل املناطق ال�صناعية
والتنموية� ،أو من القدرات الت�صديرية الكبرية واملتنوعة جغرافي ًا جراء االتفاقيات
التجارية التي وقعها الأردن وعملت على زيادة حجم �سوقه وموقعه املميز.
وبح�سب �أرقام هيئة اال�ستثمار ،ا�ستحوذ القطاع ال�صناعي على ما يقارب  %69من �إجمايل
اال�ستثمارات املحلية والأجنبية كمعدل �سنوي خالل الأعوام املا�ضية ،حيث و�صل حجم
اال�ستثمار يف القطاع ب�شقيه املحلي والأجنبي حوايل  1,268.5مليون دينار خالل عام ،2016
مقارنة مع حوايل  2,739.8مليون دينار خالل عام  ،2015ل ُت�شكّل هذه اال�ستثمارات املتدفقة
للقطاع ال�صناعي ما ن�سبته  %84من جمموع اال�ستثمارات امل�ستفيدة من قانون اال�ستثمار ،والتي
بلغت حوايل  1,518.9مليون دينار خالل عام  ،2016كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)3
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن حجم اال�ستثمارات ال�صناعية املحلية قد بلغ حوايل  510ماليني دينار
خالل عام � 2016أو ما ن�سبته  %69من �إجمايل اال�ستثمارات املحلية خالل العام نف�سه ،يف
حني بلغ حجم اال�ستثمارات ال�صناعية الأجنبية حوايل  758.3مليون دينار �أو ما ن�سبته
 %98من �إجمايل اال�ستثمارات الأجنبية امل�سجلة خالل عام  ،2016وهذا ي�ؤكد �أن القطاع
ال�صناعي هو اجلاذب الأبرز لال�ستثمار الأجنبي.

15

اجلدول رقم ( :)3اال�ستثمارات امل�ستفيدة من قانون اال�ستثمار خالل الفرتة 2016-2012

(مليون دينار)

2012

2013

2014

2015

2016

�إجمايل اال�ستثمارات امل�ستفيدة من
قانون اال�ستثمار

1,614

1,927

1,146.1

3,116.2

1,518.9

املوجه منها للقطاع ال�صناعي

1,270

1,122

406.7

2,739.8

1,268.5

79%

58%

36%

87%

84%

21%

42%

64%

13%

16%

ن�سبة املوجه للقطاع ال�صناعي من
�إجمايل اال�ستثمارات
ن�سبة املوجه للقطاعات الأخرى �إلى
�إجمايل اال�ستثمارات
امل�صدر :هيئة اال�ستثمار.2016 ،

وما ي�ؤكد على ذلك �أي�ض ًا ،ما �أ�شار �إليه تقرير مناخ اال�ستثمار يف الدول العربية ال�صادر عن
امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات ،من ا�ستحواذ القطاع ال�صناعي على
ما يقارب  %86من �إجمايل اال�ستثمارات اجلديدة الواردة �إلى الأردن منذ بداية عام 2011
ولغاية �شهر كانون الأول من عام  2015كما هو مبني يف ال�شكل رقم ( ،)7تاله قطاع العقارات
با�ستحواذه على ما ن�سبته  %6.5منها ،وحل بعده قطاع اخلدمات املالية با�ستحواذه على ما
ن�سبته  %2.6منها.
ال�شكل رقم ( :)7التوزيع الن�سبي لال�ستثمارات الأجنبية الواردة �إلى الأردن من بداية  2011ولغاية
كانون الأول 2015

امل�صدر :امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات ،تقرير اال�ستثمار الأجنبي يف الدول العربية.2016 ،
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ح -ال�صادرات ال�صناعية

عانت ال�صادرات الأردنية خالل ال�سنوات الأخرية من العديد من امل�شاكل والتحديات ،لعل
�أبرزها �إغالق احلدود الربية مع كل من العراق و�سوريا اللتني تعدان �سوقني جاذبتني ومعربين
رئي�سيني ملا يناهز الثلث من ال�صادرات الوطنية �إلى الدول العربية .وت�شكل ال�صادرات �إلى
دول العامل ُخم�س ال�صادرات الوطنية .وتعاين ال�صادرات الوطنية من قلة التنوع ال�سلعي
واجلغرايف ،فعلى الرغم من و�صولها �إلى ما يقارب � 140سوق ًا حول العامل� ،إال �أن  14دولة فقط
ا�ستحوذت خالل عام  2017على ما يقارب  %80من ال�صادرات الوطنية ،وهذا ما ينطبق على
التوزيع ال�سلعي� ،إذ ا�ستحوذت �صادرات ما يقارب � 15صنف ًا على ما  %80من ال�صادرات الوطنية
خالل عام  ،2017الأمر الذي يعني الرتكيز ال�سلعي واجلغرايف لل�صادرات ما يجعلها عر�ضة
للتقلبات.
ويرتبط احلديث عن ال�صادرات الوطنية باحلديث عن ال�صادرات ال�صناعية كونها هي
الأ�سا�س واجلوهر واملكون الرئي�سي لل�صادرات الوطنية ،حيث ت�ستحوذ على ما يزيد على
 %90منها .وبح�سب بيانات دائرة الإح�صاءات العامة ،حققت ال�صادرات ال�صناعية خالل
عام  2017منو ًا ن�سبته  %2لي�صل حجمها �إلى ما يقارب  4.01مليار دينار مقارنة بحوايل 3.99
مليار خالل عام  ،2016بذلك �أ�سهم منو ال�صادرات ال�صناعية يف منو ال�صادرات الوطنية مبا
يقارب  %1.1خالل عام .2017
ال�شكل رقم ( :)8تطور ال�صادرات ال�صناعية خالل الأعوام ( 2017-2011مليار دينار)

امل�صدر :البنك املركزي ،البيانات الإح�صائية ال�شهرية.2018 ،
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ويو�ضح ال�شكل رقم ( )7االنخفا�ض الكبري حلجم ال�صادرات ال�صناعية ما بعد عام
مدفوعة ب�إغالقات احلدود الربية مع كل من العراق و�سوريا ،على �أمل �أن يتح�سن الو�ضع خالل
عام  2018بعد �إعادة فتح معرب طريبيل احلدودي مع العراق ،وموافقة اجلانب العراقي على
�إعفاء � 540سلعة �أردنية من الر�سوم اجلمركية املوردة �إلى ال�سوق العراقية ،ما يعزز زيادة
حجم ال�صادرات الأردنية �إلى ال�سوق العراقية ،والتعاون االقت�صادي بني البلدين بالإ�ضافة
�إلى �ضرورة العمل على حث اجلهات املعنية الر�سمية بالتعاون مع القطاع اخلا�ص لفتح �أ�سواق
جديدة غري تقليدية كدول �شرق �آ�سيا الآخذة بالنمو والتطور امل�ستمر ،ودول �شرق �إفريقيا،
وخا�صة ال�سوق الكينية� ،إ�ضافة �إلى ا�ستغالل اتفاقية تب�سيط قواعد املن�ش�أ لتح�سني قيمة
ال�صادرات الأردنية املوجهة �إلى ال�سوق الأوروبية.
2015

 -التوزيع اجلغرايف لل�صادرات بح�سب التكتالت االقت�صادية.

تراجعت قيمة ال�صادرات الأردنية �إلى دول منطقة التجارة احلرة العربية الكربى بح�سب ما
هو مبني يف اجلدول رقم ( )4مبا ن�سبته � ،%3.3أو ما مقداره  71مليون دينار عام  ،2017حيث
جاء هذا االنخفا�ض ب�شكل رئي�سي نتيجة النخفا�ض حجم ال�صادرات �إلى ال�سعودية ،و�أدى
ذلك �إلى انخفا�ض ح�صة الدول العربية من �إجمايل ال�صادرات الوطنية من ما ن�سبته %48.7
خالل عام  2016لت�صل �إلى ما ن�سبته  %46.2خالل عام  ،2017يف حني ارتفعت ال�صادرات
الوطنية �إلى دول اتفاقية التجارة احلرة ل�شمال �أمريكا مبا يقارب � ،%6.9أو ما مقداره
 75مليون دينار ،مدفوعة بارتفاع حجم ال�صادرات �إلى �سوق الواليات املتحدة لت�صل بذلك
ح�صتها من �إجمايل ال�صادرات الوطنية ،كما هو مبني يف ال�شكل رقم (� )9إلى ما يقارب %25.9
خالل عام  2017مقارنة مع حوايل  %24.7خالل عام .2016
اجلدول رقم ( :)4تطور حجم ال�صادرات الوطنية بح�سب �أبرز التكتالت االقت�صادية
باملليون دينار

2016

2017

معدل التغري %

منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

2,139.2

2,068.6

3.3-

اتفاقية التجارة احلرة ل�شمال �أمريكا

1,085.3

1,160.0

6.9

الدول الآ�سيوية غري العربية

785.0

809.5

3.1

دول االحتاد الأوروبي

116.9

124.5

6.5

�أخرى

270.0

311.6

15.4

امل�صدر :البنك املركزي ،البيانات الإح�صائية ،قطاع التجارة اخلارجية.2017 ،
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ال�شكل رقم ( :)9التوزيع الن�سبي لل�صادرات الأردنية بح�سب التكتالت االقت�صادية خالل عام 2017
 %25.9دول �إتفاقية التجارة
احلرة ل�شمال �أمريكا

 %18.1الدول الآ�سيوية غري العربية

 %46.2دول منطقة التجارة احلرة العربية
 %2.8دول االحتاد الأوروبي
 %7.0باقي التكتالت االقت�صادي
منها املنطقة احلرة

امل�صدر :البنك املركزي ،البيانات الإح�صائية ،قطاع التجارة اخلارجية.2017 ،

وجتدر الإ�شارة يف هذا املقام �إلى �أن ال�صادرات الأردنية و�صلت �إلى ما يقارب  140دولة حول
العامل خالل عام � ،2017إال �أنها ترتكز يف دول حمددة ،حيث ا�ستحوذت حوايل  14دولة
فقط على ما يزيد على  %80من ال�صادرات الأردنية ،ما يعني حاجة الأردن �إلى ا�ستغالل
و�صوله �إلى الأ�سواق الأخرى وتكثيف اجلهود لو�صول املزيد من ال�صادرات الوطنية �إلى هذه
الأ�سواق ذات الوزن الن�سبي الأقل ،ولعل �أبرز هذه الأ�سواق هي دول �شرق �إفريقيا ،والتي بد�أ
الأردن برتكيز جهوده و�إلقاء ال�ضوء عليها م�ؤخر ًا ما بعد �أزمة �إغالق احلدود الربية وت�ضرر
ال�صادرات الوطنية جراء �إغالق الأ�سواق التقليدية.
فقد عملت هيئة اال�ستثمار الأردنية بالتعاون مع غرفة �صناعة الأردن على تنظيم عدد
من البعثات التجارية الأردنية �إلى كل من كينيا وجيبوتي و�إثيوبيا وتنزانيا ،ملا متثله هذه
الأ�سواق من فر�ص حقيقية حتمل يف طياتها �سوق ًا ا�ستهالكية جلل املنتجات الأردنية ،وتقع
يف موقع �إ�سرتاتيجي كمعرب لدول الكومي�سا و�إفريقيا الو�سطى واجلنوبية ،والتي تعك�س وجود
مزايا ت�صديرية تناف�سية للمنتجات الأردنية للقطاعات واملنتجات ال�صناعية جميعها يف
هذه الأ�سواق ،على �أمل �أن تتح�سن ال�صادرات الوطنية �إلى هذه الأ�سواق يف امل�ستقبل القريب.
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 -الرتكيب ال�سلعي لل�صادرات الوطنية

ت�صدرت منتجات الألب�سة وم�صنوعاتها قائمة ال�صادرات الوطنية خالل عام  ،2017حيث
بلغ حجم �صادراتها حوايل  1,055مليون دينار� ،أو ما ن�سبته  %23.5من �إجمايل ال�صادرات
�سجلت ارتفاع ًا مبا ن�سبته  %10.8خالل
الوطنية .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �صادرات الألب�سة قد ّ
عد بذلك امل�ساهم الأبرز يف
عام � 2017أو ما مقداره  103ماليني دينار مقارنة مع عام  ،2016و ُت ّ
ارتفاع ال�صادرات الوطنية .ويعود ال�سبب يف هذا التح�سن امل�ستمر يف ال�صادرات الأردنية �إلى
ال�سوق الأمريكية نتيجة التفاقية التجارة احلرة بني الأردن والواليات املتحدة الأمريكية
والتي انبثق عنها �إن�شاء املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة (.)QIZ

وجاءت منتجات حم�ضرات ال�صيدلة يف املرتبة الثانية بقيمة بلغت حوايل  446.9مليون
دينار� ،أو ما ن�سبته  %10من �إجمايل ال�صادرات الوطنية ،على الرغم من انخفا�ض حجم
�صادراتها مبا ن�سبته � ،%4.4أو ما مقداره  21مليون دينار .وحلت يف املرتبة الثالثة �صادرات
منتجات البوتا�س اخلام متقدمة على ح�ساب �صادرات منتجات الفو�سفات مدفوعة بارتفاع
حجم �صادراتها مبا يقارب  31مليون دينار لت�صل �إلى حوايل  333مليون دينار� ،أو ما ن�سبته
 %7.4من �إجمايل ال�صادرات الوطنية ،يف حني تراجعت �صادرات منتجات الفو�سفات �إلى
املرتبة الرابعة مبا مقداره  64مليون دينار لي�صل حجم �صادراتها حوايل  267مليون دينار،
�أو ما ن�سبته  %6من �إجمايل ال�صادرات الوطنية .ويو�ضح ال�شكل رقم ( )10التوزيع الن�سبي
لل�صادرات ال�صناعية بح�سب القطاعات ال�صناعية الفرعية من واقع �شهادات املن�ش�أ ال�صادرة
عن الغرف ال�صناعية املحلية يف اململكة.

20

تقرير حالة البالد :الصناعة

ال�شكل رقم ( :)10التوزيع الن�سبي لل�صادرات ال�صناعية بح�سب القطاعات ال�صناعية الفرعية
خالل عام 2017
 %15.4قطاع ال�صناعات الكيماوية
وم�ستح�ضرات التجميل

 %11.4قطاع ال�صناعات العالجية واللوازم الطبية
 %2.3قطاع البال�ستيكية واملطاطية

 %9.9قطاع ال�صناعات الهند�سية
وتكنولوجيا املعلومات
 %22.5قطاع ال�صناعات اجللدية واملحيكات
 %2.9قطاع ال�صناعات الن�شائية

 %16.3قطاع التعدين

 %0.7قطاع ال�صناعات اخل�شبية والأثاث
 %6.2قطاع �صناعة التعبئة والتغليف

امل�صدر :غرفة �صناعة الأردن.2017 ،

� -أثر الأزمات الإقليمية على ال�صادرات ال�صناعية

عد قطاع ال�صناعة يف مقدمة القطاعات التي ت�ضررت جراء الأحداث اجليو�سيا�سية يف
ُي ّ
املنطقة العربية املحيطة ،وخا�صة بعد �إغالق احلدود الربية التي تربط الأردن مع كل من
العراق و�سوريا ،حيث �أُغلق معرب طريبيل احلدودي مع العراق خالل عام  ،2015ما �أدى �إلى
توقف ال�صادرات الأردنية �إلى العراق ب�شكل �شبه كامل؛ با�ستثناء ال�صادرات التي متر عرب
البحر .وكانت القن�صلية العراقية يف ع ّمان ،قد توقفت نهائي ًا عن ت�صديق فواتري الت�صدير
املتجهة �إلى العراق عن طريق معرب طريبيل لأ�سباب �أمنية ،ابتداء من تاريخ  13متوز ،2015
الأمر الذي �أدى �إلى وقف عملية التبادل التجاري من الناحية العملية بري ًا ،و�إغالق احلدود
ر�سمي ًا وخ�سارة ما يزيد على ثلث �صادرات الأردن �إلى الدول العربية ،والتي كانت تتجه �إلى
ال�سوق العراقية.
�أما معرب جابر احلدودي مع �سوريا ،فقد �أُغلق خالل عام  ،2015و�أُغلقت املنطقة احلرة
عد �شريان ًا حيوي ًا ومهم ًا للتبادل التجاري بني البلدين.
الأردنية ال�سورية ،والتي كانت ُت ّ
و�ساهم ذلك يف انقطاع جتارة الرتانزيت و�إعادة الت�صدير بني البلدين ودول اجلوار ،وخا�صة
لبنان وتركيا وبع�ض الدول الأوروبية .وتكمن �أبرز الأ�سباب التي �أدت �إلى تراجع ال�صادرات
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وت�أثر الأردن من هذه الأزمات ب�شكل وا�ضح ،يف �ضعف التوجه امل�سبق نحو �أ�سواق غري تقليدية
واعتماد ال�صادرات الوطنية الوا�ضح منذ �سنوات على �أ�سواق حمددة تربز يف الدول العربية
والواليات املتحدة وبع�ض دول �آ�سيا.
ويو�ضح اجلدول رقم ( )5تطور ال�صادرات الوطنية �إلى كل من �سوريا والعراق خالل ال�سنوات
ال�ست املا�ضية ،حيث انخف�ضت ال�صادرات الوطنية �إلى العراق مبا يزيد على  %40خالل عام
 2015ما بعد �إغالق املعرب ،فقد بلغت ال�صادرات الوطنية �إلى العراق خالل الن�صف الأول
من عام  2015ما يقارب  300مليون دينار ،يف حني بلغت خالل الن�صف الثاين من العام نف�سه
ما يقارب  193مليون دينار فقط ،وانخف�ضت جراء هذه التطورات الأهمية الن�سبية لل�سوق
العراقية من �إجمايل ال�صادرات الوطنية من ما يقارب  %18.4خالل عام  2013لت�صل �إلى
 %8.2فقط خالل عام .2017
كما انخف�ضت ال�صادرات الوطنية �إلى �سوريا ب�أكرث من  %64خالل عام  2016ما بعد �إغالق
املعرب مقارنة مع عام  ،2015حيث بلغت ال�صادرات الوطنية �إلى �سوريا خالل الثالثة �أ�شهر
الأولى من عام ( 2015قبل الإغالق) ما يقارب  44.3مليون دينار ،يف حني بلغت قيمة ال�صادرات
خالل الت�سعة �أ�شهر املتبقية من العام نف�سه (بعد الإغالق) ما يقارب  40.4مليون دينار.
وجراء هذه التطورات انخف�ضت الأهمية الن�سبية لل�سوق ال�سورية من �إجمايل ال�صادرات
الوطنية من ما يقارب  %3خالل عام  2012لت�صل �إلى  %0.7فقط خالل عام .2017
اجلدول رقم ( :)5تطور حجم ال�صادرات الوطنية �إلى كل من �سوريا والعراق
خالل ال�سنوات 2017-2012
مليون دينار
�إجمايل ال�صادرات
الوطنية
العراق

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4,749.6

4,805.2

5,163.0

4,797.6

4,396.5

4,474.2

716.4

883.1

828.7

493.2

333

365.4

ن�سبة النمو ()%

0.2

23.3

6.2-

40.5-

32.5-

10.4

الن�سبة من املجموع ()%

15.1

18.4

16.1

10.3

7.6

8.2

�سوريا

140.9

95.9

142.2

84.8

29.9

31.2

ن�سبة النمو ()%

22.3-

31.9-

48.3

40.4-

64.7-

4.4

الن�سبة من املجموع ()%

2.97

2.00

2.75

1.77

0.68

0.7

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،قطاع التجارة اخلارجية� ،أعداد خمتلفة.
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خ -العالقات الت�شابكية للقطاع ال�صناعي

ميتاز القطاع ال�صناعي بت�شابكه الكبري مع القطاعات االقت�صادية ،ملا له من ارتباطات �أمامية
وخلفية بالعديد منها ،وم�ساهمته يف حتريكها ب�شكل غري مبا�شر .ويو�ضح ال�شكل رقم ()11
العالقات الت�شابكية للقطاع ال�صناعي مع �أبرز القطاعات االقت�صادية ،بالإ�ضافة �إلى �أثره
االقت�صادي واالجتماعي.
وتتمثل �أبرز القطاعات التي يرتبط معها القطاع ال�صناعي بقطاعات النقل ،والت�أمني،
والتجارة ،والزراعة ،حيث ت�ساهم هذه االرتباطات يف رفع ن�سبه م�ساهمته يف الناجت املحلي
الإجمايل �إلى  %40ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر ،ما يدلل على الأهمية االقت�صادية الكبرية
لل�صناعة الأردنية ،فعلى �سبيل املثال يرتبط قطاع النقل مع ال�صناعة الأردنية ب�شكل كبري
من خالل نقله للب�ضائع واملنتجات ال�صناعية من املن�ش�آت ال�صناعية و�إليها ،بالإ�ضافة �إلى
املعابر احلدودية ودول العامل ،ولعل ما ي�ؤكد على ارتباط القطاعني ب�شكل كبري ت�ضرر قطاع
النقل جراء �إغالقات احلدود مع كل من �سوريا والعراق مدفوعة بتوقف حركة ال�صادرات
ال�صناعية �إليها ،اذ �إن هنالك قرابة � 4500شاحنة �أردنية مل تعد قادرة على دخول الأرا�ضي
ال�سورية ،وما يقارب � 2500شاحنة �أردنية مل تعد قادرة على دخول الأرا�ضي العراقية .وهذا
الرتابط بني القطاعني يت�شابه مع ترابطه مع باقي القطاعات مع تنوع طبيعة هذا الرتابط.
ال�شكل رقم ( :)11العالقات الت�شابكية والأثر االقت�صادي واالجتماعي للقطاع ال�صناعي
 ٪24من
الناجت املحلي
الإجمايل
 ٪10من �إجمايل
ال�صادرات
الوطنية

القطاع املايل
وامل�صريف
القطاع
التجاري

 ٪25من حجم
اال�ستهالك
املحلي

 ٪65من �إجمايل
اال�ستثمارات
الأجنبية املتدفقة

قطاع النقل
القطاع
ال�صناعي

قطاع
ال�سياحة
العالجية

القطاع
املنزيل

يرقد االحتياطي
الأجنبي  9مليار
دوالر �سنوي ًا

القطاع
الزراعي
 ٪20من �إجمايل
القوى العاملة

يعيل ما يقارب
 1.25مليون
مواطن

امل�صدر� :إعداد فريق البحث.
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د -هياكل التكاليف يف القطاع ال�صناعي

ُيع َّرف اال�ستهالك الو�سيط ب�أنه ما يتم ا�ستخدامه خالل العملية الإنتاجية من م�ستلزمات
�إنتاج و�سلع و�سيطة حتى يخرج املنتج ب�صورته النهائية .فقد �شكّل اال�ستهالك الو�سيط ما
يقارب  %59من �إجمايل حجم الإنتاج القائم للقطاع ال�صناعي خالل عام  2015لي�صل حجمه
�إلى ما يقارب  9.56مليار دينار ،حيث تركز ما ن�سبته  %86.1من �إجمايل اال�ستهالك �ضمن
بند املواد الأولية ،يليه بند الوقود واملحروقات بن�سبة  ،%7.3يف حني جاء توزع اال�ستهالك
الو�سيط املتبقي كما هو مبني يف ال�شكل رقم (.)12
ال�شكل رقم ( :)12التوزيع الن�سبي لال�ستهالك الو�سيط خالل عام 2015

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،امل�سح ال�صناعي.2015 ،

وبالنظر �إلى ال�شكل رقم ( )12يظهر �أن الطاقة ب�أ�شكالها من كهرباء ووقود وحمروقات ت�شكل
�أحد �أبرز مدخالت الإنتاج يف القطاع ،وت�شكل تكاليفها �أهمية ن�سبية كبرية لتكاليف الإنتاج
ال�صناعي .ونظر ًا ملا حملته ال�سنوات املا�ضية من تقلبات كبرية على م�ستوى �أ�سعار الطاقة
ب�شكل عام والكهرباء ب�شكل خا�ص ،فقد �أ�صبحت هاج�س ًا وحتدي ًا كبري ًا لل�صناعة املحلية ،وما
ي�ؤكد على ذلك ا�ستناد ًا �إلى امل�سوح ال�صناعية ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة� ،أن
�سجلت تزايد ًا م�ستمر ًا ،وت�ضاعف حجمها
قيمة الطاقة امل�ستخدمة يف الإنتاج ال�صناعي قد ّ
كثري ًا خالل الأعوام ال�سابقة �إلى �أن و�صلت �إلى ما يقارب مليار دينار خالل عام  ،2015مقارنة
مع ما يقارب  500مليون دينار فقط خالل عام  ،2009ناهيك عن �أن رفع ال�ضريبة على املواد
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الأولية التي تدخل يف ال�صناعات الأولية �إلى  %16خالل الفرتة املن�صرمة ،قد �ساهم ب�شكل
مبا�شر يف رفع التكاليف الإنتاجية لل�صناعة الوطنية.
عد القطاع ال�صناعي ثالث �أكرب قطاع ا�ستهالك ًا للطاقة ب�أ�شكالها كافة بعد كل من قطاعي
و ُي ّ
النقل واملنازل بن�سبة ا�ستهالك بلغت  %16.6من �إجمايل الطاقة امل�ستخدمة يف الأردن خالل
عام  .2016كما يعد القطاع ال�صناعي ثاين �أكرب القطاعات االقت�صادية ا�ستهالك ًا للطاقة
الكهربائية ،حيث ا�ستهلك ما يقارب  %23.6من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة الكهربائية يف
اململكة خالل عام  .2016ويبني ال�شكل رقم ( )13التوزيع القطاعي ال�ستهالك للطاقة
الكهربائية خالل عام .2016
ال�شكل رقم ( :)13التوزيع القطاعي ال�ستهالك الطاقة الكهربائية خالل عام 2016

امل�صدر :وزارة الطاقة والرثوة املعدنية.2017 ،

عد عن�صر ًا مهم ًا من مدخالت
وهذا يدل على �أن الطاقة ب�أ�شكالها والكهرباء ب�شكل خا�صُ ،ت ّ
الإنتاج الرئي�سية يف ال�صناعة ،ما يعني �أن ارتفاع �أ�سعارها ينعك�س ب�صورة كبرية ومبا�شرة
على تكاليف الإنتاج وعلى الأ�سعار النهائية للمنتجات امل�صنّعة ،ما ي�ص ّعب قدرة املنتجات
الأردنية على املناف�سة مع املنتجات امل�ستوردة.
وبح�سب �أرقام امل�سح ال�صناعي ،فقد ارتفعت قيمة الكهرباء امل�ستخدمة يف �إنتاج القطاع
ال�صناعي مبا يقارب  50مليون دينار خالل عام  2015مقارنة بعام  ،2014لت�صل �إلى حوايل
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 223مليون دينار ،ويظهر بذلك جلي ًا �أثر رفع �أ�سعار الكهرباء مع بداية عام  2015مبا ن�سبته
 ،%15وخف�ضها �إلى ما ن�سبته  %7.5بعد ممار�سة ال�ضغوط التي مار�ستها غرف ال�صناعة.
كما ي�ؤكد ذلك �أن الطاقة الكهربائية ت�شكل �أكرث �أنواع الطاقة ا�ستهالك ًا من قبل القطاع
ال�صناعي .ويبني ال�شكل رقم (� )14أن ال�صناعة ا�ستهلكت ما يقارب  %31من �إجمايل الطاقة
امل�ستهلكة خالل عام  ،2016تالها الفحم احلجري با�ستحواذه على ما ن�سبته  .%18.9وتتوزع
باقي ا�ستهالكات ال�صناعة من الطاقة على الفحم البرتويل والديزل وزيت الوقود وفحم
جلانيت والغاز ال�سائل.
ال�شكل رقم ( : )14التوزيع الن�سبي لأ�شكال الطاقة امل�ستخدمة من قبل ال�صناعة خالل عام 2016

امل�صدر :وزارة الطاقة والرثوة املعدنية.2017 ،

لكن جتدر الإ�شارة �إلى �أن ا�ستهالك القطاعات ال�صناعية الفرعية من الطاقة الكهربائية
يختلف من قطاع �إلى �آخر ،و ُيعزى ذلك الختالف طبيعة العملية الإنتاجية ون�سبة ا�ستخدام
الطاقة الكهربائية من جممل م�ستلزمات الإنتاج مع ا�ستثناء املواد اخلام ،حيث يعترب قطاع
ال�صناعات البال�ستيكية واملطاطية �أكرب القطاعات ال�صناعية ا�ستهالك ًا للطاقة الكهربائية،
�إذ متثل �أكرث من  %80من احتياجاته ملختلف م�صادر الطاقة ،ي�أتي بعده قطاع ال�صناعات
الن�سيجية واملحيكات والذي تقارب ن�سبة ا�ستهالكه للكهرباء  %70من �إجمايل احتياجاته
ملختلف م�صادر الطاقة.
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وباملجمل ،ف�إن الطاقة الكهربائية ملختلف القطاعات ال�صناعية ترتاوح ن�سبتها ما بني -20
 %80من �إجمايل م�صادر الطاقة امل�ستخدمة للقطاعات املختلفة اعتماد ًا على نوع العملية
الإنتاجية امل�ستخدمة يف كل قطاع فرعي.
ال�ضرائب على القطاع ال�صناعي
بلغ حجم ال�ضرائب على الإنتاج املدفوعة من ِقبل القطاع ال�صناعي خالل عام  2015حوايل
 1,334مليون دينار ،لت�شكل بذلك ال�ضرائب على الإنتاج ما ن�سبته  %8.2من �إجمايل الإنتاج
القائم للقطاع ال�صناعي� ،أي �أن على كل دينار �إنتاج ،يدفع القطاع ال�صناعي ثمانية قرو�ش
�ضرائب.
ويبني ال�شكل رقم (� )15أن ما ن�سبته  %97من �إجمايل ال�ضرائب املدفوعة من القطاع ال�صناعي
ترتكز �ضمن بند �ضريبة املبيعات بقيمة بلغت  1.29مليار دينار خالل عام  ،2015يف حني مت
دفع ما قيمته  13.11مليون دينار كر�سوم رخ�ص ،وما قيمته  8.67مليون دينار كر�سوم �إقامة
وتراخي�ص عمل .ويو�ضح ال�شكل رقم ( )15التوزيع الن�سبي بح�سب نوع ال�ضرائب املدفوعة من
قبل القطاع خالل عام  ،2015الأمر الذي ي�ؤدي يف حالة رفع ال�ضرائب من قبل احلكومة �إلى
زيادة التكاليف الإنتاجية لل�صناعات الأردنية ،ما يزيد يف �أ�سعارها النهائية على امل�ستهلك من
جانب ،وي�ضعف قدرتها على املناف�سة من اجلانب الآخر.
ال�شكل رقم ( :)15التوزيع الن�سبي لل�ضرائب املدفوعة من قبل القطاع ال�صناعي عام 2015

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،امل�سح ال�صناعي.2015 ،
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ذ -االتفاقيات التجارية

ت�ستمد ال�سيا�سة التجارية اخلارجية الأردنية �إطارها العام من فل�سفة االنفتاح االقت�صادي
على العامل والإيجابية يف التعامل مع ال�شركاء التجاريني ،والتي تقوم على �أ�س�س من التكاف�ؤ
وحتقيق امل�صالح امل�شرتكة .وقد خطا الأردن �شوط ًا طوي ًال على طريق التحرير االقت�صادي
والتجاري �إلى جانب تعزيز �آليات ال�سوق ،حيث تبلور ذلك من خالل ان�ضمام الأردن لع�ضوية
منظمة التجارة العاملية ،والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  .2000/4/11وتنفيذ ًا ملتطلبات
ع�ضويته يف هذه املنظمة العاملية ،فقد �أدخل الأردن جملة من الإ�صالحات على نظامه
التجاري� ،شملت تغيريات يف البيئة القانونية لنظامه التجاري مبا ين�سجم مع اتفاقيات
�سن قوانني ذات عالقة بامللكية الفكرية ،وتعديل القوانني املتعلقة
املنظمة ،من خالل ّ
باملوا�صفات واملقايي�س ،والزراعة ،وحماية الإنتاج املحلي ،وال�ضريبة العامة على املبيعات،
واجلمارك واال�سترياد والت�صدير� ،إلى جانب نظام ا�ستثمارات غري الأردنيني.
وقد و ّفر ان�ضمام الأردن �إلى منظمة التجارة العاملية فتح �أ�سواق �أكرث من  150دولة �أمام
ال�صادرات الأردنية من ال�سلع واخلدمات �ضمن بيئة وا�ضحة و�شفّافة من الإجراءات والقوانني
والأنظمة التي حتكم التبادل التجاري وفق ًا لقواعد املنظمة واتفاقياتها.
كما عقد الأردن جمموعة من االتفاقيات التجارية الثنائية �أو مع التكتالت االقت�صادية،
ما و ّفر من خاللها نقطة ارتكاز للو�صول �إلى �أكرث من  1.5مليار م�ستهلك يف الأ�سواق العاملية،
ويو�ضح اجلدول رقم (� )6أبرز االتفاقيات التي وقع عليها الأردن.
اجلدول رقم (� :)6أبرز اتفاقيات التجارة احلرة التي ّ
وقع عليها الأردن
االتفاقية
اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ()GAFTA
اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة الأمريكية
اتفاقية التجارة احلرة مع رابطة دول الإفتا ()EFTA
اتفاقية ال�شراكة الأردنية الأوروبية
اتفاقية التجارة احلرة مع �سنغافورة
اتفاقية التجارة احلرة العربية املتو�سطية (�أغادير)
اتفاقية التجارة احلرة مع تركيا
اتفاقية التجارة احلرة مع كندا
اتفاقية تب�سيط قواعد املن�ش�أ /االحتاد الأوروبي

تاريخ دخولها حيز
تاريخ التوقيع
التنفيذ
1998/1/1
1997/2/19
2001/12/17
2000/10/24
2002/1/1
2001/6/21
2002/5/1
1997/11/14
2005/8/22
2004/5/16
2006/7/6
2004/2/25
2011/3/1
2009/12/1
2012/10/1
2009/8/26
دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2016/7/19
ولغاية 2026/12/31

امل�صدر :وزارة ال�صناعة والتجارة ،االتفاقيات االقت�صادية والتجارية.
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ومبوجب هذه االتفاقيات ،يتم االتفاق على دخول ال�سلع الأردنية �إلى �أ�سواق كل من الدول
الأطراف ب�شكل تدريجي ،وهذا ما ينطبق �أي�ض ًا على دخول ال�سلع الأجنبية �إلى ال�سوق
الأردنية ،حيث ال تدخل ال�سلع معفاة من بداية دخول االتفاقية حيز التنفيذ ،و�إمنا تتم
ب�شكل تدريجي و�صو ًال �إلى مرحلة الإعفاء الكلي من الر�سوم اجلمركية ،والتي ترتاوح عادة
ما بني � 10إلى � 12سنة .كما جتدر الإ�شارة �إلى وجود بع�ض ال�سلع والقوائم التي ال تندرج
حتت قائمة الإعفاءات اجلمركية.
وباملجمل ،مل يحقق الأردن اال�ستفادة املرجوة من غالبية هذه االتفاقيات ،بل على العك�س
عادت بع�ض هذه االتفاقيات ب�سلبيات عديدة على االقت�صاد الأردين ب�شكل عام وعلى
ال�صناعة املحلية ب�شكل خا�ص ،من خالل ما واجهته املنتجات الأردنية من مناف�سة غري
عادلة من منتجات �أجنبية م�ستوردة غزت الأ�سواق املحلية وب�أ�سعار خمف�ضة م�ستفيدة من
الإعفاءات والتخفي�ضات اجلمركية املمنوحة من قبل هذه االتفاقيات غري املدرو�سة.
ويف هذا املجال ،ال بد من الإ�شارة �إلى توجهات احلكومة الأردنية م�ؤخر ًا وا�ستجابتها ملطالب
ال�صناعة املحلية ب�ضرورة مراجعة جميع اتفاقيات التجارة احلرة التي ّ
وقعها الأردن
ب�شكل ثنائي ،و�إعادة النظر يف بنود االتفاقيات التي مل ت�ؤد �إلى تو�سيع القاعدة الإنتاجية
للقطاعات االقت�صادية املختلفة ،وال �إلى رفع التنوع وزيادته يف قاعدة ال�صادرات الوطنية،
وجذب اال�ستثمارات النوعية ذات القيمة امل�ضافة العالية على االقت�صاد الأردين .وقد
متخ�ض عن ذلك م�ؤخر ًا �إيقاف العمل باتفاقية ال�شراكة لإقامة منطقة جتارة حرة بني
الأردن وتركيا.
اتفاقية تب�سيط قواعد املن�ش�أ بني الأردن واالحتاد الأوروبي
جاءت اتفاقية تب�سيط قواعد املن�ش�أ بني الأردن واالحتاد الأوروبي ك�أبرز خمرجات م�ؤمتر
لندن ،ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ  ،2016/7/19ومتتد هذه االتفاقية ملدة
ع�شر �سنوات حتى نهاية عام  ،2026حيث �أ�صبحت قواعد املن�ش�أ املطبقة مبوجب القرار
مب�سطة على غرار تلك املطبقة من قبل االحتاد الأوروبي يف �إطار نظام الأف�ضليات املعمم
ّ
 )Generalized System of Preferences (GSPوالتي متنح للدول الأقل منو ًا
(.)Least Developed Countries – LDC’s
وت�ضمنت القرارات املتخذة تطبيق قاعدة تغيري البند اجلمركي �أو حتديد ن�سبة ا�ستخدام
مواد �أجنبية ال تتجاوز  %70من �سعر املنتج ت�سليم باب امل�صنع ،وذلك بد ًال من قواعد املن�ش�أ
التف�صيلية املطبقة يف اتفاقية ال�شراكة بني الأردن واالحتاد الأوروبي.
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�شروط اال�ستفادة من تب�سيط قواعد املن�ش�أ مع االحتاد الأوروبي و�أحكامها

�	.1أن يقع امل�صنع �ضمن  18منطقة ومدينة تنموية و�صناعية يف �أنحاء اململكة ،وهي :مدينة
احل�سني بن عبد اهلل الثاين ال�صناعية -الكرك ،منطقة اجليزة ال�صناعية -ع ّمان ،منطقة
الق�سطل ال�صناعية -ع ّمان ،منطقة القويرة ال�صناعية– العقبة ،مدينة التجمعات
ال�صناعية� -سحاب ،مدينة ال�ضليل ال�صناعية -الزرقاء ،منطقة الها�شمية ال�صناعية-
الزرقاء ،منطقة الر�صيفة ال�صناعية -الزرقاء ،منطقة ال�سخنة ال�صناعية -الزرقاء،
منطقة �إربد التنموية ،مدينة احل�سن ال�صناعية� -إربد ،مدينة امللك عبد اهلل الثاين بن
احل�سني ال�صناعية� -سحاب ،منطقة امللك احل�سني بن طالل التنموية -املفرق (مبا يف ذلك
مدينة املفرق ال�صناعية) ،منطقة معان التنموية -معان ،منطقة ماركا ال�صناعية -ع ّمان،
مدينة املوقر ال�صناعية -ع ّمان ،ومنطقة وادي الع�ش ال�صناعية– الزرقاء.
�	.2أن تقع املنتجات �ضمن �أحد  50ف�ص ًال املتفق عليها .ومن �ضمن هذه ال�سلع منتجات الألب�سة،
ومنتجات الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية ،واملواد واملنتجات الكيماوية (الأ�سمدة،
الدهانات ،العطور ،وال�صابون) ،و�صناعات املفرو�شات وغريها.
 .3توفري ما ن�سبته � 75إلى  %85من الوظائف اجلديدة للأردنيني الناجمة عن ا�ستثمارات
�صناعية جديدة �أو �أخرى يتم التو�سع بها.
 .4توظيف ما ن�سبته  %15من �إجمايل العاملني على خطوط الإنتاج من اجلن�سية ال�سورية
خالل �أول عامني ،لت�صل الن�سبة �إلى  %25يف ال�سنة الثالثة.
 .5تخفي�ض القيمة امل�ضافة �إلى  %30بد ًال من � 50إلى � %65ضمن �شروط االحتاد الأوروبي.

يف ظل الظروف التي تواجه القطاع ال�صناعي جراء اال�ضطرابات ال�سيا�سية يف املنطقة
العربية املحيطة بالأردن ،والتي �أغلقت جراءها املعابر احلدودية مع العراق و�سوريا ،ع ّول
القطاع ال�صناعي كثري ًا على تطبيق نتائج م�ؤمتر لندن للمانحني ،وخا�صة اتفاقية تب�سيط
قواعد املن�ش�أ للت�صدير �إلى االحتاد الأوروبي .وت�أتي �أهمية هذه االتفاقية من كون القطاع
ال�صناعي هو امل�صدر الرئي�سي لل�صادرات الوطنية والأقدر على توفري فر�ص العمل وجذب
اال�ستثمارات الأجنبية ،وبالتايل فهي توفر فر�صة حقيقية �أمام ال�صناعة �إذا ما مت ا�ستثمارها
بال�شكل املطلوب.
وحتى �صيف عام  2018مل تطبق �سوى ثمانية م�صانع ال�شروط والأحكام اخلا�صة باتفاقية
تب�سيط قواعد املن�ش�أ مع االحتاد الأوروبي ،ومل تتمكن �سوى �شركتني من الت�صدير ،علم ًا �أن
تعدان من اال�ستثمارات ال�سورية ،ومتتلكان عالقات �سابقة مع م�شرتين من
هاتني ال�شركتني ّ
االحتاد الأوروبي.
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بهذا ف�إنه رغم مرور نحو �سنتني على دخول االتفاقية حيز التنفيذ ،ف�إنها مل حتقق اال�ستفادة
املرجوة واحلقيقية للقطاع ال�صناعي ب�شكل خا�ص واالقت�صاد الأردين ب�شكل عام ،و ُيعزى
ال�سبب الرئي�سي قي ذلك �إلى �صعوبة احل�صول على العمالة ال�سورية املطلوبة وتوظيفها،
و�ضخامة حجم ال�سوق الأوروبية ،واختالف الأذواق واملتطلبات داخله ،وبالتايل عدم معرفة
ال�صانع الأردين �أين وماذا �سي�صدر ،ف�ض ًال عن عدم القدرة على الت�شبيك مع امل�شرتين الدوليني.
ثانياً :أبرز املشاكل والتحديات
\على الرغم من امل�ساهمات املتميزة لل�صناعة الأردنية يف االقت�صاد الأردين� ،إال �أن هناك
العديد من الق�ضايا التي تعيق منوه وحركته وتو�سعه ،والتي يف حال التغلب عليها �سيتمكن
القطاع ال�صناعي من لعب دور �أكرب يف دعم االقت�صاد الوطني من حيث الإنتاج واال�ستثمار
والت�صدير والت�شغيل ،وما �إلى ذلك من انعكا�س ودور يف حل م�شكلتي الفقر والبطالة
واالختالالت االقت�صادية الأخرى.
وتتمحور �أبرز التحديات التي تواجه القطاع ال�صناعي على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي،
يف ما يلي:
 .1الرتكز ال�سلعي واجلغرايف ،فعلى الرغم من قدرة قطاع ال�صناعة على التك ّيف مع الظروف
املحيطة به� ،إال �أنه يعترب �أكرث القطاعات االقت�صادية ت�ضرر ًا جراء اال�ضطرابات
ال�سيا�سية يف البلدان املجاورة ،نظر ًا لأن ما يزيد على  %90من ال�صادرات الوطنية هي
�صادرات �صناعية ،حيث �أُغلقت احلدود مع كل من �سوريا والعراق ،والتي كانت منفذ ًا
و�سوق ًا ملا يقارب  %30من �صادراتنا الوطنية� ،أي �أنه وقع �إغالق للأ�سواق التقليدية ،يف
وقت كان ينق�ص البالد تنويع ال�صادرات �إلى �أ�سواق جديدة غري تقليدية ،ف�ض ًال عن عدم
قدرتها على اال�ستفادة من اتفاقية تب�سيط قواعد املن�ش�أ للت�صدير �إلى االحتاد الأوروبي.
 .2امل�شاكل املتعلقة بالعمالة ،خا�صة يف ظل �ضعف خمرجات التعليم ومراكز التدريب املهني
والتقني وعدم مالءمتها لالحتياجات الفعلية ل�سوق العمل وخا�صة يف القطاع ال�صناعي،
مع عزوف ال�شباب عن العمل يف املهن اليدوية واحلرفية ،ف�ض ًال عن �صعوبة احل�صول على
تراخي�ص العمالة الوافدة وارتفاع تكاليفها ،ما ي�ؤدي �إلى �إيقاف خطوط الإنتاج يف عدد
من امل�صانع ب�سبب عدم توفر الأيدي العاملة.
ومع احلاجة �إلى العمالة ال�سورية ك�أحد متطلبات اتفاقية تب�سيط قواعد املن�ش�أ للت�صدير �إلى
االحتاد الأوروبي� ،إال �أن هذه العمالة تعزف عن العمل يف القطاع ال�صناعي لأ�سباب عديدة،
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�أبرزها اخلوف من فقدان امل�ساعدات واملعونات التي حت�صل عليها ،ما يحد من اال�ستفادة من
تب�سيط قواعد املن�ش�أ من اجلانب الأوروبي.
 .3ارتفاع تكاليف الإنتاج ،وخا�صة ر�سوم الكهرباء والطاقة ب�أ�شكالها كافة ،والتي تعد
�أحد �أبرز مدخالت الإنتاج ،حيث ت�صل تكلفة الكهرباء يف بع�ض القطاعات ال�صناعية
�إلى ما يقارب  %60من �إجمايل تكاليف الإنتاج .حيث �شهدت �أ�سعار الطاقة الكهربائية
عدلت احلكومة الأردنية �أ�سعار
منو ًا متزايد ًا خالل ال�سنوات ال�سابقة ،فمنذ عام ّ ،2010
الطاقة الكهربائية ثماين مرات.
 .4نق�ص ال�سيولة و�صعوبة احل�صول على التمويل ،خا�صة يف ظل �أن املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة متثل ما يزيد على  %98من �إجمايل املن�ش�آت ال�صناعية ،حيث مل تتجاوز ن�سبة
الت�سهيالت االئتمانية املتجهة للقطاع ال�صناعي ما ن�سبته  %12من �إجمايل الت�سهيالت
االئتمانية املمنوحة من البنوك التجارية ،وهذه ن�سبة �ضئيلة لقطاع مهم وم�ساهم رئي�سي
يف االقت�صاد الوطني.
فعلى الرغم من وجود مبادرات مميزة للبنك املركزي الأردين يف جمال متويل املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة� ،إال �أن البنوك التجارية ما زالت متحفظة قلي ًال يف توجيه التمويل نحو هذه
املن�ش�آت.
 .5ال�ضرائب والر�سوم املختلفة ،من �ضريبة الدخل و�ضريبة املبيعات والر�سوم املتعددة
الأخرى ،مع العلم �أن القطاع ال�صناعي يدفع ما يزيد على مليار ون�صف مليار دينار �سنوي ًا
ك�ضرائب مبا�شرة وغري مبا�شرة .وبح�سب تقرير ممار�سة الأعمال لعام  2018ال�صادر عن
جمموعة البنك الدويل ،يبلغ �إجمايل معدل ال�ضرائب على ال�شركات ما ن�سبته  %28.1من
�إجمايل الربح التجاري.
ثالثاً :الجهات ذات العالقة بالقطاع الصناعي
تعد وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين اجلهة احلكومية املعنية بعمل القطاع ال�صناعي ب�شكل
ّ
مبا�شر ،حيث تعنى الوزارة ب�صياغة ال�سيا�سة االقت�صادية ،ودعم ال�صناعة الوطنية وتطوير
تناف�سيتها ،وزيادة حجم ال�صادرات ،وفتح �أ�سواق جديدة� ،إلى جانب ا�ستقطاب اال�ستثمارات
اخلارجية ،ودعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،وتبني �سيا�سة ت�أهيل البيئة املالئمة لذلك،
بالإ�ضافة �إلى ربط اململكة باالقت�صاد العاملي ،والعمل على تعزيز النمو االقت�صادي.
وعلى �صعيد القطاع اخلا�ص ،تعترب غرفة �صناعة الأردن املمثل ال�شرعي لل�صناعة الأردنية،

32

تقرير حالة البالد :الصناعة

حيث �أُن�شئت مبوجب قانون غرف ال�صناعة رقم ( )10ل�سنة  2005ك�شخ�صيه اعتبارية ذات
ا�ستقالل مايل و�إداري ،بهدف متثيل القطاع ال�صناعي من خالل امل�شاركة يف ر�سم ال�سيا�سات،
ورعاية م�صالح املن�ش�آت ال�صناعية واحلرفية ،ومتثيل القطاع ال�صناعي حملي ًا ودولي ًا ،للنهو�ض
بال�صناعة الوطنية وحت�سني مزاياها الن�سبية والتناف�سية.
كما حدد القانون مهام و�أدوار وا�ضحة لغرفة �صناعة الأردن وغرف ال�صناعة املحلية املتمثلة
يف كل من غرفة �صناعة ع ّمان ،وغرفة �صناعة الزرقاء ،وغرفة �صناعة �إربد ،حيث �أن هنالك
دور ًا بارز ًا للغرف ال�صناعية يف حت�سني جودة املنتجات ال�صناعية وزيادة دورها يف النمو
االقت�صادي وال�صادرات ال�صناعية.
وفيما يلي اجلهات ذات العالقة بقطاع ال�صناعة:

�أ-اجلهات احلكومية
.1

وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين:

 امل�ؤ�س�سة اال�ستهالكية املدنية. م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س. امل�ؤ�س�سة الأردنية لتطوير امل�شاريع االقت�صادية. دائرة مراقبة ال�شركات. .2وزارة املالية:
 دائرة اجلمارك. دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات. .3وزارة العمل:
 امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي. م�ؤ�س�سة التدريب املهني. �صندوق ا�ستثمار �أموال ال�ضمان االجتماعي. �صندوق التنمية والت�شغيل. .4وزارة التخطيط والتعاون الدويل.
 .5وزارة الطاقة والرثوة املعدنية:
 -هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن.
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 .6هيئة اال�ستثمار الأردنية.
 .7وزارة الداخلية.
 .8البنك املركزي:
 الأردنية ل�ضمان القرو�ض. .9وزارة ال�صحة:
 امل�ؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء.� .10أمانة عمان الكربى.
 .11الدفاع املدين.
 .12الأمن العام /وحدة حماية اال�ستثمار.
 .13املجموعة الأردنية للمناطق احلرة واملناطق التنموية.
� .14سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة.
� .15شركة املدن ال�صناعية الأردنية.
 .16جمل�س النواب.
 .17جمل�س الأعيان.
 .18املجل�س االقت�صادي واالجتماعي.

ب -اجلهات اخلا�صة.

متتاز اجلهات اخلا�صة التي يرتبط بها القطاع ال�صناعي بالتنوع ،نظر ًا الرتباط القطاع
ال�صناعي بالعديد من املجاالت ،حيث يعمل القطاع ال�صناعي ممث ًال بغرفة �صناعة الأردن
على بناء ج�سور من العالقات املتينة لتوفري حزمة من اخلدمات واحللول املبتكرة للم�ؤ�س�سات
ال�صناعية .وتتلخ�ص هذه اجلهات يف ما يلي:
 .1الغرف ال�صناعية املحلية:
 غرفة �صناعة ع ّمان. غرفة �صناعة الزرقاء. -غرفة �صناعة �إربد.
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 .2البنوك التجارية والإ�سالمية.
 .3اجلمعيات القطاعية واجلغرافية.
 .4النقابات العمالية.
 .5امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية.
 .6اجلامعات احلكومية واخلا�صة.
 .7املنظمات الدولية.
 .8منتدى الإ�سرتاتيجيات.
رابعاً :أبرز القوانني الناظمة للقطاع
ال ميكن ح�صر القوانني االقت�صادية التي ترتبط بالقطاع ال�صناعي ،فمنها ما يتعلق بتنظيم
عمل امل�ؤ�س�سات واجلهات امل�س�ؤولة عن القطاع ،ومنها ما يتعلق باجلهات الرقابية والتفتي�شية
على القطاع ،وهي كثرية ومتنوعة ،ومنها ما يتعلق ببيئة الأعمال و�إقامة اال�ستثمارات
وال�ضرائب ب�شكل عام ،ومنها ما يتعلق بحركة الب�ضائع من ا�سترياد وت�صدير ،ف�ض ًال عن
الأنظمة والتعليمات ال�صادرة مبوجب القوانني الناظمة لعمل قطاع ال�صناعة� ،أما �أهم هذه
القوانني ،فيمكن ح�صرها على النحو التايل:
-

قانون معدل لقانون ال�صناعة والتجارة رقم ( )14ل�سنة .2016
قانون ال�صناعة والتجارة وتعديالته رقم ( )18ل�سنة .1998
قانون غرف ال�صناعة رقم ( )10ل�سنة .2005
قانون اال�ستثمار رقم ( )30ل�سنة .2014
قانون �ضريبة الدخل رقم ( )34ل�سنة .2014
قانون العمل رقم ( )8ل�سنة .1996
قانون الرقابة والتفتي�ش على الأن�شطة االقت�صادية رقم ( )33ل�سنة .2017
قانون اجلمارك وتعديالته رقم ( )20ل�سنة  .1998
قانون ال�شركات وتعديالته رقم ( )22ل�سنة .1997
قانون ال�ضمان االجتماعي رقم ( )1ل�سنة .2014
قانون ال�ضريبة العامة على املبيعات وتعديالته رقم ( )6ل�سنة .1994
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-

قانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص رقم ( )31ل�سنة .2014
قانون البلديات رقم ( )41ل�سنة .2015
قانون املوا�صفات واملقايي�س رقم ( )22ل�سنة .2000
قانون حماية الإنتاج الوطني رقم ( )21ل�سنة .2004
قانون �شركة املدن ال�صناعية وتعديالته رقم ( )59ل�سنة .1985
قانون الغذاء رقم ( )30ل�سنة .2015
قانون الدواء وال�صيدلة رقم ( )12ل�سنة .2013
قانون ت�صديق ان�ضمام الأردن �إلى منظمة التجارة العاملية رقم ( )4ل�سنة .2000
قانون اال�سترياد والت�صدير وتعديالته رقم ( )21ل�سنة .2001
قانون املناف�سة وتعديالته رقم ( )33ل�سنة .2004
قانون حماية امل�ستهلك رقم ( )7ل�سنة .2017
قانون العالمات التجارية وتعديالته رقم ( )33ل�سنة .1952
قانون براءات االخرتاع ل�سنة  1999وتعديالته.
قانون الر�سوم ال�صناعية والنماذج ال�صناعية رقم ( )14ل�سنة .2000
قانون منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة وتعديالته رقم ( )32ل�سنة .2000
قانون م�ؤ�س�سة املوانئ رقم ( )36ل�سنة .1985

خامساً :إسرتاتيجيات القطاع

�أ -واقع الإ�سرتاتيجيات ومدى جناحها

تتنوع اخلطط االقت�صادية والإ�سرتاتيجيات التنموية يف الأردن ،والتي حملت يف طياتها
�إجراءات لتحقيق التنمية االقت�صادية ،من خالل تق�سيمها لقطاعات حمددة تتمثل ببيئة
الأعمال ب�شكل عام ،وبالقطاعات االقت�صادية الفرعية ب�شكل خا�ص ،حيث ترتبط الكثري من
الإ�سرتاتيجيات بالقطاع ال�صناعي وتعمل على حتفيزه من خالل �إدراج حيز له �ضمنها ،ومن
الأمثلة عليها ،ال�سيا�سة ال�صناعية ،ور�ؤية الأردن  ،2025وخطة حتفيز النمو االقت�صادي .وميكن
تلخي�ص �أبرز ما حملته اخلطط والإ�سرتاتيجيات املعنية بالقطاع ال�صناعي على النحو التايل:

· ال�سيا�سة ال�صناعية

2021-2017

�أقر جمل�س الوزراء عام � 2018سيا�سة متخ�ص�صة بالقطاع ال�صناعي� ،أعدتها وزارة ال�صناعة
والتجارة والتموين ا�ستناد ًا �إلى ال�سيا�سة العامة املنبثقة عن ر�ؤية الأردن  .2025وتهدف
هذه ال�سيا�سة �إلى تعزيز تناف�سية القطاع ال�صناعي ودعمها ،و�إيجاد فر�ص عمل للأردنيني
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وا�ستدامتها ،وتوفري بيئة �أعمال متقدمة وحمفزة.
وتقدر تكلفة تنفيذ م�شاريع ال�سيا�سة ال�صناعية بحوايل  60مليون دينار موزعة على ثمانية
حماور ،على النحو التايل:
· تطوير املنتجات ال�صناعية واخلدمية الأردنية والإبداع واالبتكار ،وتعزيز املكون
التكنولوجي وزيادة القيمة امل�ضافة للمنتجات ال�صناعية واخلدمية ،وحتديث املنتجات
الأردنية من خالل خدمات ت�صميم اجلودة ورفعها.
· ت�شجيع اال�ستثمار ،من خالل تعزيز املناخ اال�ستثماري للمملكة وتطويره ،وتطوير
الت�شريعات الناظمة لبيئة الأعمال واال�ستثمار لتعزيز ثقة امل�ستثمرين ،والعمل على
ترويج اال�ستثمار ب�شكل ي�ساهم يف ا�ستقطاب دول وا�ستثمارات ذات قيمة م�ضافة عالية
ومولدة لفر�ص عمل للأردنيني� ،إلى جانب جذب اال�ستثمارات عن طريق الأردنيني املقيمني
يف اخلارج ،وا�ستحداث فر�ص ا�ستثمارية وتوزيع هذه الفر�ص على حمافظات اململكة.
· تطوير املوا�صفات واملقايي�س والقدرات الفنية ،بهدف رفع جودة املنتجات الأردنية يف
الأ�سواق العاملية ومواءمة املوا�صفات مع الدول املختلفة ،ومتكني امل�شاريع الإنتاجية
الأردنية من مطابقتها.
· تبني �سيا�سات وممار�سات �صديقة للبيئة تعزز دخول املنتجات الأردنية للأ�سواق العاملية.
· رفع �سوية التعليم والتدريب والت�شغيل ،بهدف ت�ضييق الفجوة بني خمرجات التعليم
والتدريب املهني واحتياجات �سوق العمل ،والتكامل مع �إ�سرتاتيجية التعليم و�إ�سرتاتيجية
الت�شغيل الوطنية ،وتقدمي الدعم الالزم يف �سبيل رفع كفاءة العاملني يف القطاع ال�صناعي
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
· متكني املر�أة ،بهدف �إلى تعزيز دور املر�أة يف امل�شاركة يف امل�شاريع ال�صناعية ومتكينها من
�إقامة م�شاريع �صناعية لها ،و�سد الفجوة بني �أجور الن�ساء والرجال امل�ؤدين املهام نف�سها
من خالل رفع كفاءة املر�أة العاملة يف القطاع ال�صناعي.
· دعم الطاقة والنقل ،بهدف تخفي�ض التكاليف الت�شغيلية على القطاع الإنتاجي الأردين
من خالل تر�شيد ا�ستخدام ال�صناعة املحلية للطاقة وحتفيزها ال�ستخدام �أنظمة م�صادر
الطاقة البديلة.
· تطوير ال�سيا�سات والت�شريعات وتب�سيط الإجراءات احلكومية ،بهدف تطوير الت�شريعات
االقت�صادية الناظمة لبيئة الأعمال واال�ستثمار واحلوكمة وتب�سيط الإجراءات
احلكومية و�أمتتتها.
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· الإ�سرتاتيجية

الوطنية للت�صدير 2019 - 2014

�أعدت احلكومة الأردنية �إ�سرتاتيجية وطنية للت�صدير للفرتة  ،2019-2014وذلك
بالتعاون مع املركز التجاري الدويل ( )ITCالتابع ملنظمة التجارة العاملية ،يف بداية عام
 ،2014بهدف خف�ض العجز التجاري ،وحت�سني تناف�سية ال�صناعة الوطنية ،وتي�سري �أعمال
التجارة واخلدمات اللوج�ستية ،و�إدارة اجلودة والت�شغيل والتدريب والتعليم التقني واملهني
( ،)E-TVETواملعلومات التجارية والرتويج.
ومت اختيار القطاعات ذات الأولوية للتنمية على �أ�سا�س قدرتها على امل�ساهمة يف منو
ال�صادرات ،وت�شمل :الفواكه واخل�ضراوات الطازجة ،والدهانات ،وخدمات اال�ست�شارات
الإدارية ،واللحوم اجلاهزة واملحفوظة ،والأ�سالك والكوابل الكهربائية ،والهند�سة املعمارية،
وغريها من القطاعات الت�صديرية.
وعلى الرغم من �أهميتها� ،إال �أنه مل يتم �إقرار الإ�سرتاتيجية والعمل بها لغاية الآن ،وعملت
وزارة ال�صناعة والتجارة على ت�ضمني بع�ض الأهداف الواردة خاللها �ضمن �إ�سرتاتيجيات
التجارة اخلارجية يف كل من ر�ؤية الأردن  ،2025وخطة حتفيز النمو االقت�صادي -2018
.2022

· خطة حتفيز النمو االقت�صادي

2022-2018

أعد هذه اخلطة م�ؤخر ًا كربنامج تنفيذي لل�سنوات اخلم�س املقبلة ،جمل�س ال�سيا�سات
� ّ
االقت�صادية املن�ش�أ مبوجب التوجيهات امللكية .وت�شتمل اخلطة على �إ�سرتاتيجيات اقت�صادية
ومالية موزعة قطاعي ًا ،مع ت�صور للإجراءات املطلوبة ،على �شكل �سيا�سات �أو م�شاريع حكومية
�أو ا�ستثمارات بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.
حملت هذه اخلطة �إجراءات �إ�صالحية بلغ عددها � 95إجراء يخ�ص بيئة العمل واال�ستثمار
ب�شكل عام والقطاعات االقت�صادية ب�شكل خا�ص ،وهي يف جمملها �إجراءات مهمة ونوعية
حتمل يف طياتها احللول لكل امل�شاكل التي تواجه بيئة الأعمال خ�صو�ص ًا ،والتي لطاملا نادى
بها القطاع ال�صناعي دائم ًا.
وحددت اخلطة على م�ستوى القطاع ال�صناعي عدد ًا من الأهداف الرئي�سية لتنمية القطاع،
ّ
متثلت بتو�سيع قاعدة الإنتاج ال�صناعي ،وزيادة الطاقة الإنتاجية املتاحة ،وتعزيز تناف�سية
القطاعات اخلدمية ،و�إيجاد بيئة عمل حمفزة ومي�سرة للأعمال ،وتوفري فر�ص عمل
للأردنيني ،وكل ذلك من خالل بناء �شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع اخلا�ص.
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وجاءت املرتكزات الرئي�سية لل�صناعة على النحو التايل:
 .1تطوير املنتجات ال�صناعية واخلدمية الأردنية والإبداع واالبتكار.
 .2توفري مناخ حمفز لال�ستثمار وترويج الفر�ص اال�ستثمارية املمكنة.
 .3رفع جودة املنتجات املحلية ومواءمة موا�صفاتها مع املوا�صفات العاملية ورفع تناف�سيتها.
 .4تعزيز م�شاركة املر�أة يف القطاع ال�صناعي.
 .5تب�سيط الإجراءات الإدارية احلكومية.
 .6التحول من ال�صناعات التقليدية وا�سعة االنت�شار �إلى ال�صناعات الفريدة ذات الرتابط
والقيمة امل�ضافة العالية (.)Product Space Strategy
 .7االلتزام بتطبيق املعايري الدولية واتخاذ الإجراءات الالزمة ملنع املمار�سات غري العادلة
مبا يف ذلك الإغراق ،والتي ت�ؤثر على تناف�سية املنتجات املحلية.

· ر�ؤية الأردن

2025

حددت الر�ؤية و�ضمن �سيناريوهاتها امل�ستهدفة �أن تزداد م�ساهمة القطاع ال�صناعي يف الناجت
املحلي الإجمايل خالل عام  2025لت�صل �إلى ما ن�سبته  .%27.4بعد �أن كانت ت�ساهم مبا يقارب
ن�سبته  %22.4خالل نهاية عام  ،2013حيث و�ضعت احلكومة جمموعة من الإ�سرتاتيجيات
التي تكفل حتقيق �أف�ضل النتائج للقطاع ال�صناعي ،وجاءت تلك الإ�سرتاتيجيات على النحو
التايل:
• تنمية وتطوير ال�صناعة الوطنية من خالل حتديث وثيقة ال�سيا�سة ال�صناعية للأعوام
 ،2018-2015من خالل:
 −تعزيز املكون التكنولوجي يف ال�صناعة املحلية.
 −ت�شجيع ال�صناعات الوطنية وزيادة تناف�سيتها.
 −زيادة الرتابطات ال�صناعية والقيمة امل�ضافة فيها.
 −توفري العمالة املاهرة لها.
�	−إيالء اهتمام خا�ص برت�شيد ا�ستخدام ال�صناعة املحلية للطاقة وحتفيزها ال�ستخدام
م�صادر الطاقة البديلة.
 −زيادة انت�شار املدن ال�صناعية لت�شمل حمافظات اململكة جميعها.
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• تعزيز مبد�أ العناقيد ال�صناعية ،وحتقيق الرتابطات ال�صناعية يف املناطق التنموية
واملدن ال�صناعية واملناطق احلرة.
• تخفي�ض التكاليف الت�شغيلية على القطاع ال�صناعي الأردين من خالل تر�شيد ا�ستخدام
ال�صناعة املحلية للطاقة وحتفيزها ال�ستخدام �أنظمة م�صادر الطاقة البديلة ،وذلك من
خالل:
 −ت�شجيع اال�ستثمار يف م�شاريع الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح بالقرب من التجمعات
ال�صناعية.
 −توفري بدائل الطاقة املختلفة ،وحتفيز ال�صناعة املحلية لأنظمة م�صادر الطاقة
البديلة.
 −تنفيذ برامج �شاملة للطاقة املتجددة ،وتر�شيد الطاقة من خالل �صندوق الطاقة
املتجددة وتر�شيد الطاقة ،لت�شمل تقدمي برامج وم�شاريع للدعم الفني واملايل والقرو�ض
املي�سرة واملنح للقطاعات املختلفة مبا فيها املنازل� ،إلى جانب �إدارة حمالت التوعية
ال�شاملة وتوجيهها لقطاع الطاقة املتجددة.
• تعزيز املكون التكنولوجي وزيادة القيمة امل�ضافة للمنتجات ال�صناعية ،من خالل:
 −توفري الدعم املايل والفني لل�شركات لزيادة قدرتها على االبتكار.
�	−إن�شاء مركز لت�صميم املنتجات.
 −تعزيز دور البحث العلمي التطبيقي خلدمة ال�صناعة الوطنية من خالل �إن�شاء
مركز للبحث العلمي والتطوير يف اجلامعات الأردنية ممول من القطاع اخلا�ص وتوجيه
اال�ستثمارات يف هذا املجال.
 −توفري برامج الدعم و�آليات التمويل ب�شروط مي�سرة لأغرا�ض تطوير املنتجات وطرق
الت�صنيع.
 −رفع الكفاءات املهنية للعاملني يف القطاع ال�صناعي.
• حت�سني ان�سياب املنتجات املحلية ونفاذها �إلى الأ�سواق العاملية من خالل �إن�شاء �شبكة
ربط مع املوردين املحليني واخلارجيني ،من خالل:
 −تطوير وحت�سني �شبكات االت�صال بني القطاعني العام واخلا�ص مبا يخدم القطاع
ال�صناعي وي�ساعد يف حل امل�شاكل التي تواجه القطاع.
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 −دعم ال�شركات الأردنية امل�ؤهلة للم�شاركة �ضمن بعثات جتارية �أردنية و�/أو الأجنحة
املقامة لتمثيل الأردن يف املعار�ض الدولية.
لب الطموحات ومل حتقق
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن جل الإ�سرتاتيجيات واخلطط ال�سابقة ،مل ُت ِّ
الهدف منها ،لي�س �ضعف ًا يف �إعدادها ،وامنا ب�سبب غياب املتابعة الفعلية لها ،والتقييم امل�ستمر
لأدائها ،ف�ض ًال عن تداخل العديد من اخلطط والإ�سرتاتيجيات يف ما بينها ،على �أمل �أن
يحمل امل�ستقبل معه التطبيق الفعلي ملحاور ال�سيا�سة ال�صناعية حتديد ًا خطة حتفيز النمو
االقت�صادي ،ور�ؤية الأردن  2025ب�شكل عام ،وب�شراكة حقيقية وفاعلة ما بني القطاعني
العام واخلا�ص ،والتي تعد مفتاح جناح عمل هذه اخلطط.
وبالنظر �إلى خمرجات وخطط عمل هذه الإ�سرتاتيجيات ،والتي تت�شابه وتتداخل كثري ًا يف
ما بينها ،و�إلى مدى انعكا�سها على �أر�ض الواقع ،جند �أن ك ًال من ال�سيا�سة ال�صناعية ،وخطة
حتفيز النمو االقت�صادي ،والربنامج الوطني للتمكني والت�شغيل قد دخلوا حيز التنفيذ
م�ؤخر ًا� ،أي �أنه ال ميكن تقييم مدى جناحهم ،واحلكم على �أدائهم يف ما �إذا حققت النتائج
املرجوة منهم� ،أم مل يحقّقوها .وي�شار �إلى �أن تكاليف تنفيذ برامج ال�سيا�سة ال�صناعية ُقدرت
مبا يقارب  60مليون دينار ،يف حني �أن املخ�ص�صات املر�صودة لتنفيذها �ضمن املوازنة العامة
تبلغ حوايل � 240ألف دينار فقط لعام  ،2018وحوايل � 250ألف دينار لعام  ،2019و� 258ألف
دينار لعام � ،2020أي �أن �إجمايل املر�صود ال يتجاوز � 750ألف دينار على مدار ثالث �سنوات،
وهذا �سيعيق التنفيذ بكل ت�أكيد.
�أما يف ما يتعلق بر�ؤية الأردن  ،2025وعند االطالع على ال�سيناريوهات امل�ستهدفة لقطاع
التجارة والتناف�سية ،جند �أنها جاءت كما يف ال�شكل التايل رقم (.)16
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ال�شكل رقم ( )16ال�سيناريوهات امل�ستهدفة ملحور التجارة والتناف�سية يف ر�ؤية الأردن 2025

	
  

امل�صدر :وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،ر�ؤية الأردن  ،2025حمور التجارة والتناف�سية2016 ،

وعند ت�صفح واقع التطورات التي حدثت على �أر�ض الواقع للم�ؤ�شرات الواردة �أعاله ،جند �أن
غالبية امل�ؤ�شرات مل ت�صل �إلى ما هو م�ستهدف �ضمن الر�ؤية ،فعلى �سبيل املثال حققت ال�صادرات
الوطنية خالل عام  2017منو ًا مل يتجاوز ما ن�سبته  %1.1مقارنة مع ما ن�سبته � %5ضمن
ال�سيناريو امل�ستهدف.كما حقق النمو يف حجم الإنتاج ال�صناعي منو ًا حقيقي ًا بلغ ما ن�سبته
 %2.3خالل الت�سعة �أ�شهر الأولى من عام  ،2017وبالتايل ف�إن من ال�صعوبة مبكان �أن ي�صل
معدل النمو �إلى ال�سيناريو امل�ستهدف البالغ ن�سبته  .%3.5كما �إن ح�صة القطاع ال�صناعي من
�إجمايل الت�سهيالت االئتمانية وعلى عك�س ما هو م�ستهدف ،وا�صلت تراجعها حتى و�صلت �إلى
ما يقارب ن�سبته  %12خالل عام  ،2017مقارنة مع ما ن�سبته � %18ضمن ال�سيناريو امل�ستهدف.
وجتدر الإ�شارة يف هذا املجال �إلى �أن القطاع اخلا�ص الأردين وعلى ر�أ�سه القطاع ال�صناعي،
ميلك �إمكانات هائلة من العن�صر الب�شري والتكنولوجي وغريها القادرة على قيادة جهود
التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،حيث جاء قانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص
لي�ؤطر العمل على تطوير م�شاريع البنى التحتية امل�شرتكة يف الأردن و�إن�شائها ،والتي تعمل
على تنمية �أداء القطاع اخلا�ص ،وحت�سني جودة اخلدمات احلكومية املقدمة ،وا�ستحداث
املزيد من فر�ص العمل ،وبالتايل �شق الطريق نحو حتقيق النمو امل�ستدام لع�شرات ال�سنني
املقبلة .وال تقت�صر م�شاريع البنية التحتية على فتح الطرق ،و�إمنا تتعداها �إلى تعزيز املكون
التكنولوجي لدى امل�ؤ�س�سات احلكومية وتنمية امل�ؤ�س�سات التعليمية وغريها.
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لكن القطاع ال�صناعي ي�ؤكد �أن ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،ال تكمن فقط يف �إقامة
امل�شاريع كما �أطرها قانون ال�شراكة ،و�إمنا يف م�شاركة القطاع اخلا�ص يف و�ضع ال�سيا�سات العامة
واخلطط والإ�سرتاتيجيات االقت�صادية ،وتنفيذ هذه اخلطط من خالل ت�أطري احلوار الفاعل
بني القطاعني العام واخلا�ص ،مبا ي�ضمن حتقيق النجاح للخطط والإ�سرتاتيجيات الوطنية،
وي�ؤ�س�س لإقامة بيئة �أعمال فاعلة وحمفزة وممكّنة لإقامة امل�شاريع وتنفيذ الأن�شطة بكل
ي�سر و�سهولة.
ب -التحديات التي يواجهها القطاع ال�صناعي يف جمال تطبيق اخلطط والإ�سرتاتيجات
احلكومية
• عدم التفعيل احلقيقي لل�شراكة واحلوار مع القطاع اخلا�ص ،وخا�صة يف جانب ال�سيا�سات
احلكومية ،والقوانني والت�شريعات الناظمة لبيئة العمل واخلطط االقت�صادية املختلفة.
• عدم �إعطاء القطاع اخلا�ص دور القيادة والريادة يف تطبيق خطط التنمية االقت�صادية
واالجتماعية امل�ستدامة و�سيا�ساتها.
• عدم املتابعة والتقييم لتطبيق وتنفيذ الإجراءات والربامج الواردة يف اخلطط
والإ�سرتاتيجيات املختلفة ،نظر ًا لوجود الكثري من اخلطط االقت�صادية والإ�سرتاتيجيات
التنموية التي حملت يف طياتها �إجراءات لتحقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية
يف اململكة ،لكنها مل تنجح بتحقيق �أهدافها ،ومل ت�صل �إلى ما ت�صبو �إليه لغياب املتابعة
اجلدية لتنفيذ هذه اخلطط والإ�سرتاتيجيات.

ت -تطلعات القطاع ال�صناعي لتفعيل الإ�سرتاتيجيات وامل�شاريع احلكومية وتنفيذها

�إن �إدراك حجم التحديات التي تعت�صر القطاعات االقت�صادية جميعها ،والظروف التي
حتيط بالأردن من كل جانب ،ي�ؤكدان احلاجة �إلى توحيد ال�صف والعمل بروح واحدة يف
�سبيل اخلروج من هذه الظروف ال�صعبة ،ومتهيد الطريق نحو م�ستقبل م�شرق للأردن وقطاعه
ال�صناعي .ومبا �أن الإ�سرتاتيجيات واخلطط التنموية ال�سابقة ،مل حتقق ما �سعت �إليه ،ف�إن
القطاع اخلا�ص بعامة والقطاع ال�صناعي بخا�صة يتطلع للعمل على ما يلي:
 .1حتقيق ال�شراكة احلقيقية بني القطاعني العام واخلا�ص يف تنفيذ الربامج واخلطط
االقت�صادية املختلفة
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فقد كان �أحد �أ�س�س ت�شكيل جمل�س ال�سيا�سات هو �إطالق العنان لقدرات القطاع اخلا�ص
التنموية ،حيث �أ�شار كتاب التكليف امللكي للمجل�س �صراحة �إلى تطلع جاللة امللك عبداهلل
الثاين ب�أن يكون القطاع اخلا�ص �شريك ًا يف تنفيذ برامج وخطط احلكومة...« :ونحن على
قناعة تامة ب�أن تطور اقت�صاديات الدول وتوفر فر�ص العمل يرتكز مبا�شرة على �إبداعات
و�أفكار ومبادرات القطاع اخلا�ص ،و�إ�سهاماته النوعية يف م�سرية التنمية .وهنا ،فال بد من
الت�أكيد على �أهمية الدور الأ�سا�سي للقطاع اخلا�ص الأردين ،وتعزيز م�شاركته مع القطاع العام
يف ر�سم ال�سيا�سات االقت�صادية ،ومتكينه من النهو�ض بدوره يف عملية التنمية االقت�صادية
واالجتماعية.»....
 .2تطبيق احلوار بني القطاعني العام واخلا�ص يف �أهم �أ�س�س ال�شراكة احلقيقية
• تظهر �أهمية احلوار بني القطاعني العام واخلا�ص على نطاق وا�سع من خالل تعزيز بيئة
الأعمال وجذب اال�ستثمارات من خالل ما يحققه احلوار من حوكمة وتهيئة مناخ الأعمال
املالئم ،الأمر الذي ينعك�س ب�شكل رئي�سي على التنمية امل�ستدامة.
• ي�ساعد احلوار بني القطاعني على تعزيز عملية �صنع ال�سيا�سات وتقويتها من خالل
م�شاركة القطاع اخلا�ص ب�إ�سهاماته الق ّيمة و�ضمان ا�ستمرار الإ�صالح والتطوير لبيئة
الأعمال ومبا ينعك�س على تناف�سية االقت�صاد.
• تعزيز الت�شابك بني �أجهزة الدولة والقطاع اخلا�ص ،والذي ينعك�س ب�إ�صدار املبادرات
امل�شرتكة من قبل الطرفني ،وخا�صة ب�إقامة امل�شاريع التنموية وم�شاريع البنى التحتية
وما �شابهها.
� .3ضمان املتابعة والتقييم لتطبيق خطة حتفيز النمو االقت�صادي ،وتنفيذ الإجراءات
والربامج الواردة يف اخلطط املختلفة.

ث -قرارات حكومية داعمة لل�صناعة الأردنية

اتخذت احلكومة الأردنية �سل�سلة من القرارات الهادفة �إلى دعم ال�صناعة الوطنية ،وذلك
تقدير ًا ملا متر به البالد من ظروف ا�ستثنائية ،ولتمكينها من مواجهة التحديات العديدة
القائمة ،والتي من �أهمها انخفا�ض قيمة ال�صادرات �إلى الأ�سواق التقليدية� ،سوريا والعراق،
ب�سبب الظروف الراهنة ،والتي �أدت �إلى �إغالق املعابر احلدودية الربية ،وتعطل خطوط
نقل الب�ضائع .هذا بالإ�ضافة �إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج واملناف�سة غري العادلة
التي تواجهها ال�صناعة الوطنية من قبل املنتجات امل�ستوردة .لذا اتخذت احلكومة عدد ًا من
القرارات دعم ًا لل�صناعة الوطنية ولزيادة ح�صتها يف ال�سوق املحلية ،ومن �أهم هذه القرارت:
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 .1متديد العمل بربنامج �إعفاء �أرباح ال�صادرات ال�سلعية من �ضريبة الدخل حتى نهاية
عام  .2018وقد ث ّمن القطاع ال�صناعي للحكومة جهودها يف احل�صول على هذا القرار
اال�ستثنائي ،والذي راعى التحديات الراهنة� ،إال �أنه ال بد من العمل على و�ضع برنامج
بديل لدعم ال�صناعة ل�ضمان عدم حتميل القطاع ال�صناعي الأردين مزيد ًا من الأعباء يف
ظل هذه التحديات.
�	.2أ�صدرت احلكومة يف عام  2016قرار ًا ب�إلزام الوزارات والدوائر الر�سمية وامل�ؤ�س�سات
والهيئات العامة بح�صر م�شرتياتها من اللوازم مبنتجات ال�صناعة املحلية ما دامت قادرة
على توفري ال�سلع باملوا�صفات وال�شروط املطلوبة ،و�شريطة وجود ثالثة منتجني على
الأقل من ال�سلع املطلوبة .كما متت املوافقة على متديد العمل بهذا القرار حتى نهاية عام
 ،2018وذلك ا�ستجابة ملطالب القطاع ال�صناعي ولتمكينه من زيادة ن�سبة م�ساهمته يف
العطاءات التي تطرح يف ال�سوق املحلية.
 .3خ�ص�صت احلكومة  10ماليني دينار لدعم ال�سلع املعرو�ضة يف امل�ؤ�س�سة اال�ستهالكية
املدنية خالل عام � ،2018شريطة �أن تكون منتجات �أردنية ،مع جتديد الأف�ضلية ال�سعرية
لل�صناعة الوطنية بن�سبة  %15يف مناق�صات ال�شراء مل�ؤ�س�سات الدولة جميعها.
 .4التو�صل �إلى اتفاق ما بني حكومة اململكة الأردنية الها�شمية واالحتاد الأوروبي مبنح
الأردن تطبيق «تب�سيط قواعد املن�ش�أ الأوروبية» التي متكن الأردن من الت�صدير �إلى دول
االحتاد ب�شروط مب�سطة ،وباعتماد قواعد من�ش�أ �أكرث �سال�سة من قواعد املن�ش�أ املطبقة
باتفاقية ال�شراكة الأردنية الأوروبية ،وذلك بدعم وجهود كبرية من امللك عبداهلل
الثاين خالل م�ؤمتر لندن للمانحني الذي عقد يف بداية عام  ،2016والذي مت فيه االتفاق
على دعم الأردن لتمكينه من مواجهة �أزمة اللجوء ال�سوري على �أرا�ضيه.
 .5متكنت احلكومة الأردنية �أي�ض ًا من التو�صل �إلى اتفاق مع اجلانب امل�صري لت�سهيل نفاذ
ال�صادرات الأردنية �إلى م�صر يف �ضوء التعليمات واال�شرتاطات اجلديدة التي فر�ضتها
م�صر على �صادراتها ،حيث مت ت�سهيل منح ال�شركات الأردنية �إجراءات الت�سجيل لغايات
الت�صدير.
�	.6إعادة فتح معرب طريبيل ،والعمل على التفاو�ض مع اجلانب العراقي لإعفاء ال�صادرات
الأردنية من الر�سوم اجلمركية عند دخولها �إلى ال�سوق العراقية ،حيث مت التو�صل
م�ؤخر ًا �إلى �إعفاء حوايل � 540سلعة �أردنية من الر�سوم اجلمركية.
 .7اجلهود امل�شرتكة ما بني هيئة اال�ستثمار وغرفة �صناعة الأردن ،للتوجه �إلى الأ�سواق
غري التقليدية ،وا�ستك�شاف فر�ص املنتجات الأردنية بداخلها وتوجيه ال�صناعيني �إليها،
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وخا�صة �إلى �أ�سواق �شرق �إفريقيا ،حيث مت تنظيم عدد من الوفود التجارية �إلى كل من
كينيا وتنزانيا و�إثيوبيا ،ملا حتتويه هذه الأ�سواق من فر�ص متنوعة وحقيقية للمنتجات
الأردنية ب�أ�شكالها كافة ،حيث �أثبتت الدرا�سات �أن ّ
جل القطاعات ال�صناعية متتلك
فر�ص ًا حقيقية للدخول �إلى هذه الأ�سواق واملناف�سة فيها ،والتوجه من خاللها نحو �أ�سواق
�إفريقية �أخرى.
وجتدر الإ�شارة يف هذا املجال� ،إلى �أن هذه القرارات مل ت� ِأت مبا هو م�أمول منها ب�شكل كامل،
فعلى �سبيل املثال تواجه بع�ض ال�صناعات الأردنية �إ�شكاالت مع عدد من اجلهات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية يف ما يتعلق بتنفيذ الأف�ضلية ال�سعرية للمنتج املحلي ،ف�ض ًال عن �أن قرار تب�سيط
قواعد املن�ش�أ للت�صدير �إلى االحتاد الأوروبي مل يحقق امل�أمول منه لغاية الآن ،يف حني �أن
قرار �إعفاء ال�سلع الأردنية من الدخول �إلى ال�سوق العراقية ما زال يواجه معيقات عديدة،
وكل هذا �أدى �إلى عدم ا�ستفادة القطاع ال�صناعي من هذه القرارات ب�شكل كامل ،على �أمل �أن
حتمل الفرتة القادمة حلو ًال واقعية وجذرية لهذه الق�ضايا.
تصور القطاع الصناعي ورؤيته
ظهر جلي ًا �أهمية القطاع ال�صناعي كقطاع �إ�سرتاتيجي قادر على دفع عجلة التنمية
االقت�صادية واالجتماعية يف اململكة� ،شريطة توفري بع�ض �أ�شكال الدعم احلكومي له للتغلب
على حتدياته ،وبالتايل حتفيز النمو والتنمية لالقت�صاد الوطني .ومن هذا املنطلق تتمحور
�أبرز التو�صيات القادرة على النهو�ض بالقطاع ال�صناعي وحتريك عجلة النمو االقت�صادي،
على النحو التايل:
 .1توحيد اجلهود للعمل على تعزيز ال�صادرات الوطنية وتو�سيع القاعدة الت�صديرية
�سواء �سلعي ًا �أو جغرافي ًا ،من خالل دعم �إن�شاء بيوت لل�صادرات الأردنية وخا�صة للأ�سواق
الأوروبية والإفريقية ،وتقدمي خدمات فنية متخ�ص�صة للم�صدرين ،ودعم ترويج
ال�صادرات من خالل هيئة اال�ستثمار مع الأولوية لل�سوق الأوروبية ،ف�ض ًال عن العمل على
مراجعة بروتوكول باري�س ،وتوجيه حوافز حمددة للقطاع امل�صريف لتعزيز عمل برنامج
ائتمان ال�صادرات وتعظيم فائدة ال�صناعيني امل�صدرين منه.
 .2الإ�سراع يف العمل على معاجلة التحديات التي تواجه قطاع النقل والبنية التحتية من
خالل الإ�سراع يف �إن�شاء املوانئ الربية يف كل من معان واملا�ضونة وربطها مب�شروع �سكة
احلديد الوطنية ،وتو�سيع ميناء العقبة ،ما �سيعمل على تعزيز البنية التحتية يف الأردن،
ويح�سن �شبكة نقل الب�ضائع واملنتجات ،ويعود بالتايل بالنفع على زيادة ال�صادرات
ّ
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الوطنية يف ظل البحث عن �أ�سواق بديلة.
 .3ت�أطري احلوار الفاعل بني القطاعني العام واخلا�ص مبا ي�ضمن حتقيق النجاح للخطط
والإ�سرتاتيجيات الوطنية ،وي�ؤ�س�س لإقامة بيئة �أعمال فاعلة وحمفزة وممكّنة لإقامة
امل�شاريع وتنفيذ الأن�شطة بكل ي�سر و�سهولة.
 .4مراجعة �شاملة الت�شريعات االقت�صادية الناظمة لبيئة الأعمال ،وفق ًا ملفهوم املق�صلة
الت�شريعية مبا ي�ضمن ا�ستقرار الت�شريعات وعدم تعار�ضها ،وبالتايل تعزيز املنظومة
الت�شريعية يف الأردن.
 .5تنفيذ الإجراءات الإ�صالحية �ضمن خطة حتفيز النمو االقت�صادي ،2022 2018-
وتطبيقها وفق ًا لأولويات القطاع ال�صناعي وبال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،و�ضمان متابعة
وتقييم تنفيذ الإجراءات التي حملتها لأهميتها وانعكا�ساتها الفعلية على بيئة الأعمال.
�	.6إعادة العمل على �إن�شاء وت�أ�سي�س عمل وحدات املتابعة والتقييم يف رئا�سة الوزراء
والوزارات املختلفة ،وت�شكيلها بطريقة تكاملية بهدف تقييم الأداء ،ومتابعة تنفيذ
الإ�سرتاتيجيات املختلفة.
 .7توفري حوافز مميزة للبنوك لت�سهيل ح�صول امل�صانع على التمويل نظر ًا لوجود مبادرات
مميزة للبنك املركزي الأردين يف هذا املجال� ،إال �أن البنوك التجارية ما زالت متحفظة
قلي ًال يف توجيه التمويل نحو هذه امل�شاريع.
 .8تنفيذ ال�سيا�سة ال�صناعية من خالل البدء باملر�صد ال�صناعي وتعزيز الرتابطات
ال�صناعية ،ل�ضمان توجيه ال�صادرات واحلوافز ،وتوجيه اال�ستثمارات من خالل ر�صد
البيانات املختلفة وتوفريها ،وتنفيذها ب�شراكة كاملة مع غرفة �صناعة الأردن ،ف�ض ًال عن
�ضرورة ربط م�شاريع اخلريطة اال�ستثمارية مع �أفكار مل�شاريع ترتبط بها وفق ًا ملعطيات
ال�سيا�سة ال�صناعية وخمرجاتها بق�صد تعزيز م�ستوى الرتابطات ال�صناعية و�صو ًال
مل�شاريع ذات قيمة م�ضافة عالية ومزايا ن�سبية وتناف�سية .ف�ض ًال عن �ضرورة تخ�صي�ص
املبالغ الالزمة لتنفيذها �ضمن املوازنة العامة للدولة.
� .9ضرورة ربط م�شاريع اخلريطة اال�ستثمارية مع �أفكار مل�شاريع ترتبط بها وفق ًا ملعطيات
ال�سيا�سة ال�صناعية وخمرجاتها بق�صد تعزيز م�ستوى الرتابطات ال�صناعية و�صو ًال
مل�شاريع ذات قيمة م�ضافة عالية ومزايا ن�سبية وتناف�سية ومبا يعزز دور امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة.
 .10زيادة حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل يف املوازنة العامة ،و�إعطاء امل�شاريع الإنتاجية �أهمية
كربى.
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 .11تعزيز املكون التكنولوجي وعمليات البحث والتطوير ،من خالل توجيه جهود �صناديق
البحث العلمي القائمة وتوحيدها نحو تعزيز االبتكار والتطوير يف الأن�شطة ال�صناعية.
 .12العمل على توفري بدائل رخي�صة للطاقة ال �سيما الطاقة املتجددة والنظيفة التي تعد
مدخ ًال �أ�سا�سي ًا يف العملية الإنتاجية يف القطاعات االقت�صادية املختلفة.
 .13تعزيز م�ستوى دعم �صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني لتهئية البيئة
املالئمة لإجناح م�شروع �إدارة �أربعة مراكز تدريب مهني وت�شغيلها يف �أربعة قطاعات
م�شغلة للعمالة من ِقبل القطاع اخلا�ص.
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