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تقدمي
عد القطاع التجاري من القطاعات الرئي�سية يف االقت�صاد الوطني ،وهو �شريك مهم يف احلياة
ُي ّ
االقت�صادية واالجتماعية ،وله دور �أ�سا�سي يف حتقيق الأمن االقت�صادي� ،إ�ضافة �إلى دوره
على ال�صعيد اخلارجي من خالل تعزيز عالقات الأردن االقت�صادية مع دول العامل والرتويج
لبيئة الأعمال واال�ستثمار و�إبرام االتفاقيات االقت�صادية والتجارية بهدف ت�سهيل التبادل
التجاري.
تعب التجارة
ُتق�سم التجارة �إلى ق�سمني :التجارة اخلارجية ،والتجارة الداخلية .حيث رّ
الداخلية عن حركة البيع وال�شراء لأنواع ال�سلع املحلية �أو امل�ستوردة املختلفة داخل الدولة،
وتعتمد على توفر تلك ال�سلع يف الأ�سواق والقوة ال�شرائية للأفراد .يف حني متثل التجارة
اخلارجية عملية التبادل التجاري من ال�سلع واخلدمات وغريها من عنا�صر الإنتاج املختلفة
بني دول عدة بهدف حتقيق منافع متبادلة لأطراف التبادل ،وهى تختلف بذلك عن التجارة
الداخلية يف �أنها تتجاوز حدود الدولة الواحدة �إلى دول متعددة �سواء جماورة للدولة �أو
غري جماورة لها.
وعلى �صعيد قطاع التجارة الداخلية يف الأردن ،فقد بلغت م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل
�إلى �أكرث من  %8ب�شكل مبا�شر ،وترتفع هذه الن�سبة �إلى �أكرث من الثلث بف�ضل ت�شابكاته
وترابطاته مع القطاعات االقت�صادية الأخرى من �صناعة ونقل وبنوك وغريها ،كما يوظف
القطاع ما يقارب  %37من �إجمايل القوى العاملة الأردنية ،وتتميز من�ش�آته ب�أنها �صغرية
ومتو�سطة احلجم ،وتنت�شر على نطاق جغرايف وا�سع ،ما يعطي هذا القطاع �أهمية بارزة يف
الو�صول �إلى املناطق الأقل حظ ًا وامل�ساهمة يف حتقيق التنمية االقت�صادية داخلها.
�أما على �صعيد قطاع التجارة اخلارجية ،فقد قامت فل�سفة ال�سيا�سة التجارية للأردن على
االنفتاح االقت�صادي على العامل والإيجابية يف التعامل مع ال�شركاء التجاريني على �أ�س�س من
التكاف�ؤ وحتقيق امل�صالح امل�شرتكة ،حيث ان�ضم الأردن �إلى ع�ضوية منظمة التجارة العاملية،
ّ
ووقع اتفاقيات جتارة حرة مع العديد من الدول والتكتالت االقت�صادية املختلفة ،ما مكن
املنتجات الأردنية من الو�صول �إلى ما يزيد على � 130سوق ًا حول العامل ،لكن على الرغم من
�سيا�سات االنفتاح االقت�صادي �إال �أن حجم امل�ستوردات ي�شكل ثالثة �أ�ضعاف حجم ال�صادرات،
ما �أدى �إلى خلق عجز كبري بامليزان التجاري للأردن.
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وخالل الأعوام الأخرية� ،سعت احلكومات املختلفة جاهدة �إلى تعزيز قطاع التجارة ب�شقيه
الداخلي واخلارجي ،من خالل و�ضع الإ�سرتاتيجيات اخلا�صة بها ،حيث تربز �أهمها يف كل من؛
الإ�سرتاتيجية الوطنية للتجارة اخلارجية ،والإ�سرتاتيجية الوطنية للت�صدير ،كما ت�ض ّمنت
مف�صلة لتعزيز التجارة
كل من ر�ؤية الأردن  ،2025وخطة حتفيز النمو االقت�صادي برامج ّ
الداخلية واخلارجية� ،إال �أن معظم هذه الإ�سرتاتيجيات مل ت�ؤ ِد الدور املطلوب منها ،ومل
حتقق النتائج املرجوة ،كما �إنه ال يوجد حالي ًا �أي �إ�سرتاتيجية خا�صة بال�صادرات �أو التجارة
اخلارجية.
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أوالً :واقع قطاع التجارة الداخلية (تجارة الجملة والتجزئة)
ي�ستعر�ض هذا الق�سم �أبرز امل�ؤ�شرات االقت�صادية واالجتماعية للتجارة الداخلية التي تتمثل
بقطاع جتارة اجلملة والتجزئة ،وت�شمل هذه امل�ؤ�شرات ك ًال من م�ساهمة القطاع التجاري
يف الناجت املحلي الإجمايل� ،أعداد العاملني يف القطاع التجاري ،الت�سهيالت االئتمانية،
والت�شابكات مع القطاعات االقت�صادية الأخرى ،وال�ضرائب التي يدفعها القطاع ،و�أخري ًا
التجارة الإلكرتونية.
�أ -مـ�ســاهـمــة القــطـاع التـجـــاري فــي النـاتــج املحــلي الإجمايل
حقق القطاع التجاري كما هو مبني يف ال�شكل رقم ( )1منو ًا حقيقي ًا خالل عام  2017بحوايل
ما ن�سبته  %2.2مقارنة بعام  ،2016حيث بلغ متو�سط معدل منو القطاع خالل الأعوام
اخلم�سة املا�ضية حوايل  ,%2.9ويعزى منو القطاع التجاري ب�شكل رئي�سي �إلى منو كل من قطاع
اخلدمات املالية والت�أمني بن�سبة  ،%3وقطاع االت�صاالت والنقل والتخزين مبا ن�سبته .%2.7
ال�شكل رقم ( :)1تطور منو القطاع التجاري والناجت املحلي الإجمايل احلقيقي خالل الفرتة -2012
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امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،احل�سابات القومية� ،أعداد خمتلفة.

وعلى �صعيد م�ساهمة القطاعات التجارية يف النمو املتحقق للناجت املحلي الإجمايل خالل
عام  ،2017فقد جاء قطاع خدمات املال والت�أمني ك�أكرث القطاعات التجارية م�ساهمة يف
منو الناجت املحلي بحوايل  0.61نقطة مئوية من �إجمايل النمو ،تاله قطاع النقل والتخزين
واالت�صاالت بحوايل  0.4نقطة مئوية ،يف حني �ساهم كل من قطاع جتارة اجلملة والتجزئة
وقطاع املطاعم والفنادق بحوايل  0.14و 0.01نقطة مئوية على التوايل.
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وعلى �صعيد الأ�سعار اجلارية ،فقد بلغ حجم �إنتاج القطاع التجاري خالل عام  2017ما يقارب
 12,567مليون دينار ،م�سج ًال بذلك منو ًا مبا ن�سبته  %3.9مقارنة مع الإنتاج املتحقق للقطاع
خالل عام  2016والبالغ حوايل  12,094مليون دينار.
وجراء هذه التطورات ،بلغت م�ساهمة قطاع التجارة واخلدمات  %44.2يف �إجمايل الناجت
املحلي بالأ�سعار اجلارية خالل عام  ،2017بح�سب ما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم ( .)2وجاء
قطاع خدمات املال والت�أمني ك�أكرث القطاعات اخلدمية م�ساهمة يف الناجت املحلي الإجمايل،
مبا ن�سبته  ،%18.7يليه قطاع النقل واالت�صاالت والتخزين بن�سبة بلغت  ،%12.1ثم قطاع
جتارة اجلملة والتجزئة مبا ن�سبته  ،%9.2و�أخري ًا قطاع الإن�شاء بن�سبة م�ساهمة بلغت .%4.2
ال�شكل رقم ( :)2م�ساهمة القطاع التجاري واخلدمي يف الناجت املحلي الإجمايل
خالل الفرتة 2017-2011
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امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،احل�سابات القومية� ،أعداد خمتلفة.

ب� -أعــداد العاملــني يف القطاع التجاري
وفق ًا لبيانات م�سح اال�ستخدام لعام  2015ال�صادر عن دائرة الإح�صاءات العامة ،يو�ضح ال�شكل
رقم ( )3تطور حجم العمالة يف قطاع التجارة واخلدمات خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية،
و ُيبني �أن عدد العاملني يف القطاع التجاري قد بلغ  414,804عام ًال وعاملة ي�شكلون ما ن�سبته
 %36.5من �إجمايل العاملني يف اململكة ،ويعملون �ضمن � 126.3ألف من�ش�أة ،ليبلغ بذلك متو�سط
عدد العمال  3.3عامل لكل من�ش�أة.
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ال�شكل رقم ( :)3عدد العاملني يف قطاع التجارة واخلدمات ( 2015-2011بالألف عامل)
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امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،م�سح اال�ستخدام.2015 ،

وعلى �صعيد توزيع العاملني بح�سب القطاعات الفرعية للقطاع التجاري واخلدمي ،ي�ستحوذ
قطاع جتارة اجلملة والتجزئة على ما يقارب  %58من �إجمايل العاملني يف القطاع ،حيث
يوظف حوايل � 240.6ألف عامل وعاملة ،يليه قطاع الفنادق واملطاعم الذي ي�ستحوذ على
ما يقارب  %13من �إجمايل العاملني يف القطاع حيث يوظف ما يقارب � 53ألف عامل وعاملة،
ويو�ضح اجلدول رقم ( )1توزيع العاملني بح�سب القطاعات الفرعية املتبقية.
اجلدول رقم ( :)1عدد العاملني يف القطاع التجاري واخلدمي بح�سب القطاعات الفرعية
القطاع الفرعي
2015
2014
2013
2012
2011
الإن�شاءات
37.223
39.952
38.569
48.799
50.130
جتارة اجلملة والتجزئة 240.624 239.349 232.123 219.091 214.079
النقل والتخزين
23.114
21.455
22.481
22.997
22.251
الفنادق واملطاعم
53.018
50.713
48.986
46.856
44.917
املعلومات واالت�صاالت
18.414
17.620
16.459
16.375
15.817
35.649
33.200
32.360
31.450
�أن�شطة املالية والت�أمني 31.282
الأن�شطة العقارية
6.762
5.484
6.110
5.522
6.795
املجموع
414.804 407.773 397.088 391.090 385.271
امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،م�سح اال�ستخدام� ،أعداد خمتلفة.
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ت -التــ�سهيـــالت االئــتمانيـــة.
ارتفع حجم الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة من قبل البنوك املرخ�صة يف اململكة خالل عام
 2017مبا ن�سبته  %8لي�صل �إجمايل الت�سهيالت �إلى ما يقارب  24.7مليار دينار مقارنة مع 22.9
مليار دينار خالل عام  .2016وعلى �صعيد الته�سيالت املمنوحة للقطاع التجاري ،فقد وا�صلت
ارتفاعها على مدار ال�سنوات الثالث الأخرية ،حيث حققت ن�سبة منو خالل عام  2017بلغت ما
يقارب  ،%3.8لي�صل حجمها ،بح�سب ما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (� ،)2إلى حوايل  4.2مليار
دينار ،مقارنة مع حوايل  4.1مليار دينار خالل عام  ،2016لت�شكل بذلك ما ن�سبته  %17.1من
�إجمايل الت�سهيالت االئتمانية مقارنة مع ما ن�سبته  %17.8خالل عام .2016
ويت�ضح �أنه على الرغم من ارتفاع حجم الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للقطاع التجاري �إال
�أن ح�صتها من �إجمايل الت�سهيالت ،قد انخف�ضت مبقدار  0.7نقطة مئوية ،ويعزى ذلك ب�شكل
رئي�سي �إلى �أثر مزاحمة احلكومة للقطاع اخلا�ص واالرتفاع ال�ضخم حل�صتها من الت�سهيالت
االئتمانية خالل الأعوام الأخرية ،حيث ارتفعت ح�صة الت�سهيالت املمنوحة للحكومة
املركزية من ما ن�سبته �أقل من  %1خالل عام  2010لت�صل �إلى ما ن�سبته  %8.5خالل عام
.2017
اجلدول رقم ( :)2حجم الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للقطاع التجاري ون�سبتها
خالل الأعوام 2017-2010
التجارة العامة
(مليون دينار)
ح�صتها من �إجمايل
الت�سهيالت ()%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3.779.0

3.754.9

3.937.3

3.683.8

3.883.8

4.075.5

4.230.9

%23.8

%21.1

%20.8

%19.1

%18.4

%17.8

%17.1

امل�صدر :البنك املركزي ،قطاع النقود والبنوك� ،أعداد خمتلفة.

ث -الت�شابكات
يرتبط قطاع التجارة الداخلية ويت�شابك ب�شكل قوي مع غريه من القطاعات املكونة لالقت�صاد
الأردين كال�صناعة والزراعة والنقل وغريها ،حيث ت�ساهم هذه االرتباطات يف تن�شيط
حركة بع�ض القطاعات االقت�صادية الأخرى.
ولعل �أبرز هذه الرتابطات تكمن يف العالقة ما بني القطاع التجاري وقطاع النقل ،حيث �أن
القطاع التجاري يعتمد على املنتجات امل�صنعة املحلية وامل�ستوردة (الأجنبية) ،وبالتايل
يحتاج �إلى نقل مدخالت الإنتاج �أو احتياجاته عرب و�سائط النقل املختلفة من �شحن بري �أو
جوي وحتى بحري ،وجتدر الإ�شارة يف هذا املجال �إلى جتارة الرتانزيت وارتباطاتها الوثيق

9

مع قطاع النقل ،وي�ؤكد ذلك ت�ضرر قطاع النقل جراء �إغالقات احلدود مع كل من �سوريا
والعراق وخ�سارته الكبرية جراء توقف عمليات �شحن الب�ضائع ونقلها ،وخا�صة الب�ضائع
املدخلة م�ؤقت ًا لغايات �إعادة ت�صديرها .ويو�ضح ال�شكل رقم ( )4العالقات الت�شابكية للقطاع
التجاري مع �أبرز القطاعات االقت�صادية.
ال�شكل رقم ( :)4العالقات الت�شابكية للقطاع التجاري

القطاع
ال�صناعي

قطاع
اخلدمات
ال�صحية

القطاع املايل
وامل�صريف

القطاع
التجاري

القطاع
الزراعي

قطاع النقل

القطاع
املنزيل

ج -ال�ضرائب التي يدفعها القطاع
يرفد القطاع التجاري اخلزينة مبا يقارب �أربعة مليارات دينار �سنوي ًا ك�ضرائب ور�سوم
جمركية .وبح�سب ال�شكل رقم ( )5الذي يو�ضح تطور حجم كل من ال�ضريبة العامة على
ال�سلع واخلدمات وال�ضرائب على التجارة واملعامالت الدولية (الر�سوم اجلمركية) ،فقد بلغ
حجم ال�ضريبة العامة على ال�سلع واخلدمات حوايل  2,993مليون دينار خالل عام ،2017
مقارنة مع حوايل  2,884مليون دينار خالل العام  .2016حيث توزعت هذه ال�ضريبة على
النحو التايل :ما يقارب  1,638مليون دينار ك�ضريبة املبيعات على ال�سلع امل�ستوردة ،وحوايل
 676.7مليون دينار على ال�سلع املحلية ،و 469.5مليون دينار على اخلدمات ،وحوايل 808.9
مليون دينار على القطاع التجاري .كما بلغ �إجمايل ال�ضرائب على التجارة واملعامالت الدولية
(الر�سوم اجلمركية) ما قيمته  286مليون دينار خالل عام  ،2017مقارنة مع حوايل 296.7
مليون دينار خالل عام .2016
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ال�شكل رقم ( :)5تطور حجم ال�ضريبة العامة على ال�سلع واخلدمات والر�سوم اجلمركية
خالل الفرتة ( 2017-2013باملليون دينار)
3500
286.1

296.7

316.8

327.3

3000
324.9
2500
2000
1500
1000

2993.1

2883.8

2779، 9

2811.4

2532.9
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2013

500
0

الر�سوم والغرامات اجلمركية

ال�ضريبة العامة على ال�سلع واخلدمات

امل�صدر :وزارة املالية ،الن�شرات املالية احلكومية ،املجلد الع�شرون ،العدد الثالث ،ني�سان .2018

وجتدر الإ�شارة يف هذا املجال �إلى �أن ال�سيا�سات احلكومية الرامية �إلى رفع ال�ضرائب على
ال�سلع ،ت�ؤثر �سلبي ًا على مبيعات القطاع التجاري� ،إذ ت�ؤدي �إلى رفع الأ�سعار النهائية للمنتجات،
وبالتايل �إ�ضعاف القدرة ال�شرائية للم�ستهلكني.
وما ي�ؤكد على ذلك ،ما �أ�شارت �إليه الدرا�سة الأخرية ال�صادرة عن املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي «�أثر القرارات احلكومية ال�ضريبية يف �شباط  2017على منط �إنفاق الأ�سر»،
حيث ب ّينت �أن حزمة ال�ضرائب التي فر�ضتها احلكومة على جمموعة من ال�سلع يف �شهر
�شباط  ،2017قد �أدت �إلى تغيري عدد من الأ�سر الأردنية من ذوي الدخل املحدود لأمناطها
اال�ستهالكية� ،إذ ا�ستبدلت تلك الأ�سر �سلع ًا ب�أخرى ،فيما تخ ّلت �أ�سر فقرية عن ا�ستهالك بع�ض
ال�سلع متام ًا .وترتّب على هذا انخفا�ض ا�ستهالك هذه الأ�سر من املواد وال�سلع املختلفة ،ت�أثر
عدد من القطاعات االقت�صادية الأخرى� ،أبرزها قطاع جتارة اجلملة والتجزئة ،حيث �أفاد
ممثلوه بانخفا�ض مبيعاتهم بن�سب تراوحت بني  %10و ،%12وكل هذا من �ش�أنه �أن ال تحُ قّق
احلكومة الغاية املرجوة بت�أمني مبلغ  450مليون كجزء من خطة ت�ضييق العجز يف املوازنة
يف �إطار التفاهم مع �صندوق النقد الدويل ،بل على العك�س� ،سي�ؤدي ذلك �إلى تراجع حركة
الأن�شطة االقت�صادية املختلفة.
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ح -التجارة الإلكرتونية
ظهرت التجارة الإلكرتونية يف الآونة الأخرية ،وت�شري �إلى الأن�شطة واملعامالت التجارية
التي يتم �إجرا�ؤها با�ستخدام تقنيات املعلومات وو�سائل االت�صال والإنرتنت ،وعلى الرغم
من حداثة عهدها �إال �أنها �أحدثت نقلة نوعية على �صعيد التجارة ،وانت�شرت ب�شكل �سريع،
و�أ�صبحت ت�أخذ زخم ًا متزايد ًا و�أهمية كبرية ،ل�سهولة ا�ستخدامها والو�صول �إليها.كما تربز
�أهميتها يف قدرة املنتجات املختلفة على الو�صول �إلى الأ�سواق العاملية وزيادة تناف�سيتها وخلق
ح�صة لها عاملي ًا.
�أما الأردن ،ف�إنه ما زال يخطو خطوات �إيجابية حمدودة يف جمال التجارة الإلكرتونية ،حيث
ارتفع حجم هذه التجارة خالل عام  2016مبقدار  39مليون دوالر �أو ما ن�سبته  %16لت�صل
�إلى ما يقارب  289مليون دوالر ،مقارنة مع قيمتها امل�سجلة خالل عام  2015والبالغة حوايل
 250مليون دوالر ،وذلك بح�سب بيانات تقرير «م�ؤ�شرات �صناعة املدفوعات الإلكرتونية يف
العامل العربي لعام  »2017ال�صادر عن �شركة «بيفورت» (� ،)PAYFORTإحدى �شركات
«�أمازون» ( ،)Amazonوالذي يقدم �أحدث املعلومات والبيانات والتحليالت حول اجتاهات
املدفوعات الإلكرتونية وعادات الت�سوق وال�شراء �إلكرتوني ًا يف �سبع دول عربية ،ت�شمل ك ًال من
م�صر والأردن والكويت ولبنان وقطر وال�سعودية والإمارات.
كما ارتفع عدد امل�شرتين عرب الإنرتنت يف الأردن خالل عام  2016مبا ن�سبته  %12.5لي�صل
عددهم �إلى ما يقارب  1.8مليون ن�سمة ،يف حني بلغ عددهم خالل عام  2015ما يقارب 1.6
مليون ن�سمة .وجاءت �أعلى فئة �شراء يف منتجات املالب�س ،ثم ال�ساعات والهواتف املحمولة،
يف حني كانت �أقل الفئات يف ال�سلع االفرتا�ضية ومقتنيات املنازل.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه بالرغم من ارتفاع حجم التجارة الإلكرتونية يف الأردن خالل عام
� ،2016إال �أن ح�صته مل تتجاوز  %1من �إجمايل التجارة الإلكرتونية يف الدول العربية
ال�سبع امل�شمولة بالتقرير ،والتي ُق ّدرت بحوايل  30.4مليار دوالر خالل العام نف�سه .ومن هذا
املنطلق ،يحتاج مو�ضوع التجارة الإلكرتونية يف الأردن املزيد من الدعم واالنتباه ،وخا�صة
يف الأمور التنظيمية وحماية املنتجات الأردنية ،حيث يجب الإ�سراع يف �إقرار قانون ينظم
البيع الإلكرتوين.
ثانياً :قطاع التجارة الخارجية (الصادرات واملستوردات)
تعد التجارة اخلارجية من القطاعات احليوية يف �أي اقت�صاد من املجتمعات �سواء �أكان متقدم ًا
�أو نامي ًا .فالتجارة اخلارجية تربط الدول مع بع�ضها بع�ض ًا ،وت�ساعد الدولة على تو�سيع
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القدرة الت�سويقية عن طريق فتح �أ�سواق جديدة �أمام منتجاتها ،كما تعترب م�ؤ�شر ًا جوهري ًا
على القدرة الإنتاجية والتناف�سية للدول يف الأ�سواق الدولية.
ويف ما يخ�ص حركة التجارة اخلارجية يف الأردن ،فقد انخف�ض حجم ال�صادرات الكلية مبا
ن�سبته  %1.1خالل عام  2017لي�صل بذلك حجم ال�صادرات الكلية �إلى ما يقارب  5,303مليون
دينار ،مقارنة مع حوايل  5,359.5مليون دينار خالل عام  .2016ويعزى هذا االنخفا�ض �إلى
تراجع حجم املعاد ت�صديره مبا ن�سبته  %14لي�صل �إلى ما يقارب  829مليون دينار مقارنة مع
حوايل  963مليون دينار خالل عام .2016
يف حني حققت ال�صادرات الوطنية ارتفاع ًا طفيف ًا مبا ن�سبته � %2أو ما مقداره  77.7مليون
دينار لي�صل حجمها �إلى حوايل  4,474مليون دينار خالل عام  ،2017مقارنة مع حوايل
 4,397مليون دينار خالل عام .2016
�سجلت ارتفاع ًا مبا ن�سبته  %6خالل عام � 2017أو ما مقداره
�أما امل�ستوردات ،فقد ّ
مليون دينار لت�صل �إلى حوايل  14,488مليون دينار مقارنة مع حوايل  13,720مليون دينار
عام .2016

768.2

ً
ونتيجة لهذه التطورات ،ارتفع حجم العجز التجاري ،كما هو مبني يف اجلدول رقم ( ،)3مبا
ن�سبته � %10أو ما مقداره  825مليون دينار خالل عام  ،2017لي�صل بذلك حجم العجز يف
امليزان التجاري �إلى حوايل  9,185مليون دينار ،مقارنة مع حوايل  8,361مليون دينار خالل
عام .2016
اجلدول رقم ( :)3تطور حجم ال�صادرات وامل�ستوردات ال�سلعية خالل الفرتة 2017-2013

مليون دينار

2013

2014

2015

2016

2017

معدل النمو ()%

ال�صادرات
الوطنية

4,805.2

5,163.0

4,797.6

4,396.5

4,474.2

2.0

املعاد ت�صديره

812.7

790.1

763.8

963.0

828.9

ال�صادرات
الكلية

5,617.9

5,953.1

5,561.4

5,359.5

5,303.1

1.1-

امل�ستوردات

15,667.3

16,280.2

14,537.2

13,720.4

14,488.6

6.0

امليزان التجاري

10,049.4-

10,327.1-

8,975.8-

8,360.9-

9,185.5-

10.0

14.0-

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،تقارير التجارة اخلارجية ل�سنوات خمتلفة.
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ويو�ضح اجلدول رقم ( )3تطور حجم ال�صادرات وامل�ستوردات ال�سلعية للأردن خالل اخلم�سة
�أعوام املا�ضية ،حيث يتبني من خالله ا�ستمرار انخفا�ض حجم ال�صادرات الكلية منذ عام
 2015مدفوع ًا ب�إغالقات احلدود الربية مع كل من العراق و�سوريا اللتني كانتا �سوق ًا جاذبة
ومعرب ًا رئي�سي ًا ملا يناهز  %30من ال�صادرات الوطنية ،على �أمل �أن يتح�سن الو�ضع خالل عام
 2018بعد �إعادة فتح معرب طريبيل احلدودي مع العراق م�ؤخر ًا ،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.

�أ -الأرقام القيا�سية لأ�سعار ال�صادرات وكمياتها

يبني اجلدول رقم ( )4اخلا�ص بالرقم القيا�سي لأ�سعار ال�صادرات وكمياتها� ،أن الرقم القيا�سي
العام لأ�سعار ال�صادرات خالل عام  ،2017قد انخف�ض مبا ن�سبته  %1.4مقارنة مع عام .2016
وجاء هذا االنخفا�ض كمح�صلة النخفا�ض كل من قطاع املواد الكيماوية مبا ن�سبته ،%1.8
واملواد اخلام مبا ن�سبته  ،%8.7واحليوانات والغذاء مبا ن�سبته  ,%0.1يف حني ارتفع الرقم
القيا�سي لأ�سعار �صادرات كل من امل�شروبات والتبغ مبا ن�سبته  ،%24.5والآالت ومعدات النقل
مبا ن�سبته  %8.9وامل�صنوعات املتنوعة مبا ن�سبته  ،%22.8والزيوت وال�شحوم مبا ن�سبته
.%0.4
�أما على �صعيد الرقم القيا�سي العام لكميات ال�صادرات ،فقد �شهد ارتفاع ًا خالل عام  2017مبا
ن�سبته  %3.3مقارنة من عام  .2016وجاء هذا االرتفاع كمح�صلة الرتفاع الرقم القيا�سي لكل
من قطاع احليوانات والغذاء مبا ن�سبته  ،%0.5وقطاع املواد اخلام مبا ن�سبته  ،%7.8وقطاع
املواد الكيماوية مبا ن�سبته  ،%3.9وب�ضائع م�صنوعة مبا ن�سبته  ،%1.5يف حني انخف�ض الرقم
القيا�سي لكميات �صادرات كل من امل�شروبات والتبغ مبا ن�سبته  ،%22.7الزيوت وال�شحوم مبا
ن�سبته  ،%50.7والآالت ومعدات النقل مبا ن�سبته  ،%19.4والب�ضائع امل�صنوعة مبا ن�سبته
.%17.5
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اجلدول رقم ( :)4الأرقام القيا�سية لأ�سعار ال�صادرات وكمياتها
احليوانات م�شروبات
ال�سنة
والغذاء وتبغ

مواد
خام

الرقم
�آالت م�صنوعات
ب�ضائع
مواد
زيوت
القيا�سي
و�شحوم كيماوية م�صنوعة ومعدات نقل متنوعة
العام

الأرقام القيا�سية لأ�سعار ال�صادرات
2016

322.7

82.0

285.4

94.0

196.6

175.0

185.3

258.5

225.9

2017

322.3

102.0

260.7

94.4

193.0

179.7

201.8

317.5

222.6

ن�سبة التغري %0.1-

%24.5

%8.7-

%0.4

%1.8-

%2.7

%8.9

%22.8

%1.4-

الأرقام القيا�سية لكميات ال�صادرات
2016

249.9

2057.5

119.7

10.7

205.2

249.5

283.3

1271.8

245.1

2017

251.1

1590.6

129.0

5.3

213.2

253.2

228.3

1048.7

253.2

ن�سبة التغري

%0.5

%22.7-

%7.8

%50.7-

%3.9

%1.5

%19.4-

%17.5-

%3.3

امل�صدر :البنك املركزي ،الن�شرة الإح�صائية ال�شهرية ،قطاع التجارة اخلارجية ،تقرير الأرقام القيا�سية لأ�سعار ال�صادرات
وكمياتها ،2017 ،اجلدول رقم (.)44

ومن خالل ما �سبق ،يظهر �أن االرتفاع الطفيف لل�صادرات الوطنية خالل عام  ،2017جاء
نتيجة الرتفاع الكميات ،وخا�صة يف قطاع املواد اخلام و�أبرزها البوتا�س والفو�سفات ،وقطاع
املواد الكيماوية و�أبرزها املح�ضرات ال�صيدالنية.
ب� -أبرز ال�سلع امل�صدرة وامل�ستوردة
ت�صدرت منتجات الألب�سة وم�صنوعاتها قائمة �أبرز ال�صادرات الوطنية خالل عام  ،2017كما
هو مبني يف ال�شكل رقم ( ،)6حيث بلغ حجم �صادراتها حوايل  1,055مليون دينار� ،أو ما ن�سبته
 %23.6من �إجمايل ال�صادرات الوطنية .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �صادرات الألب�سة قد حقّقت
ارتفاع ًا مبا ن�سبته  %10.8خالل عام � 2017أو ما مقداره  103ماليني دينار مقارنة مع عام
 ،2016وتعترب بذلك امل�ساهم الأبرز يف ارتفاع قيمة ال�صادرات الوطنية.
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 انخف�ضت �صادرات منتجات الفو�سفات مبا
مقداره  64مليون دينار لتحل يف املرتبة الرابعة ولي�صل حجم �صادراتها �إلى حوايل 267
مليون دينار �أو ما ن�سبته  %6من �إجمايل ال�صادرات الوطنية.
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وجاء يف املرتبة اخلام�سة �صادرات منتجات اخل�ضر والنباتات واجلذور والدرنات الغذائية
على الرغم من تراجع حجم �صادراتها مبا يقارب  20مليون دينار لت�صل �إلى حوايل  264مليون
دينار �أو ما ن�سبته .%5.9
وجتدر الإ�شارة يف هذا املجال �إلى �أنه بالرغم من �أن عدد املنتجات الأردنية امل�صدرة
خالل عام  ،2017قد و�صل �إلى ما يقارب  92منتج ًا (ف�ص ًال)� ،إال �أن ما يزيد على  %80من
ال�صادرات الوطنية تركزت يف � 15سلعة يذهب معظمها �إلى عدد حمدد من الدول ،ما يجعلها
عر�ضة للتقلبات واال�ضطرابات التي حتدث يف هذه الدول ،ويعمل على تقليل تناف�سيتها بني
ال�سلع املختلفة ،الأمر الذي يدعو �إلى �ضرورة تكثيف اجلهود والعمل على تو�سيع القاعدة
الت�صديرية من خالل دعم املنتجات ذات الوزن الن�سي الأقل يف الو�صول ب�شكل �أكرب �إلى
الأ�سواق العاملية ،وا�ستك�شاف الفر�ص الت�صديرية لها ،والعمل على توفري البيانات والدرا�سات
اخلا�صة ب�آلية الت�صدير والفر�ص املتوقعة.
ال�شكل رقم ( :)6التوزيع الن�سبي لأبرز ال�صادرات ال�سلعية الوطنية خالل عام 2017
� %2.2ألومنيوم وم�صنوعاته

 %2.3فواكه و�أثمار �صاحلة
 %2.6ل�ؤل�ؤ طبيعي �أو م�ستنبت� ،أحجار كرمية

� %23.6ألب�سة وتوزيع �ألب�سة من م�صرنات

 %2.6حيوانات حية
 %2.9لدائن وم�صنوعاتها

 %3.6منتجات كيماوية غري ع�ضوية
 %5.9خ�ضر ونباتات وجذور ودرنات غذائية

 %10.0حم�ضرات ال�صيدلة

 %10.0البوتا�س اخلام

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،تقرير التجارة اخلارجية.2017 ،
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 %6.0الفو�سفات اخلام
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وعلى �صعيد �أبرز امل�ستوردات الوطنية ،فبح�سب اجلدول رقم ( )5الذي يو�ضح �أهم ال�سلع
امل�ستوردة خالل عا َمي 2016و 2017ووزنها الن�سبي من �إجمايل امل�ستوردات الكلية ،فقد حلت
منتجات املركبات كال�سيارات واجلرارات والعربات ك�أكرث ال�سلع امل�ستوردة خالل عام ،2017
بقيمة بلغت حوايل  1,472.4مليون دينار� ،أو ما ن�سبته  %10.2من �إجمايل ال�سلع امل�ستوردة.
تالها منتجات املفاعالت النووية ،املراجل ،الآالت ،والأجهزة و�أدوات �آلية بقيمة 1,431.9
مليون دينار �أو ما ن�سبته حوايل  %9.9من �إجمايل امل�ستوردات الوطنية ،م�سجلة ارتفاع ًا
كبري ًا عن عام  2016مبا ن�سبته  .%39.3وحل يف املرتبة الثالثة منتجات الآالت والأجهزة
واملعدات الكهربائية بقيمة بلغت حوايل  869.5مليون دينار� ،أو ما ن�سبته  %6.0من �إجمايل
امل�ستوردات الوطنية خالل عام .2017
اجلدول رقم (� :)5أبرز امل�ستوردات ال�سلعية خالل عا َمي  2016و ( 2017بالألف دينار)
2016

2017

الوزن
الن�سبي

1.370.565.8

1.472.486.3

%10.2

1.431.908.0

%9.9

�آالت و�أجهزة ومعدات كهربائية و�أجزا�ؤها

835.160.7

869.577.8

%6.0

غازات نفطية
برتول خام
لدائن وم�صنوعاتها
حبوب
ل�ؤل�ؤ طبيعي �أو م�ستنبت� ،أحجار كرمية �أو �شبه
كرمية ،معادن ثمينة ،معادن مك�سوة بق�شرة
من معادن ثمينة وم�صنوعات هذه املواد ،حلي
الغواية (مقلدة) ،نقود
�أرواح النفط (بنزين)
حم�ضرات ال�صيدلة
�أقم�شة م�صرنة
حديد �صب (ظهر) ،حديد و�صلب (فوالذ)
ديزل �أوبل (�سوالر)
حلوم و�أح�شاء و�أطراف �صاحلة للأكل
(ف�صل احتياطي ال�ستعماالت خا�صة للأطراف
املتعاقدة)
�ألب�سة وتوابع �ألب�سة من م�صرنات
م�صنوعات من حديد �صب (ظهر) �أو حديد �أو
�صلب (فوالذ)

641.564.8
648.627.7
486.064.3
681.362.2

841.346.0
776.774.3
502.716.6
488.966.2

%5.8
%5.4
%3.5
%3.4

422.476.8

458.614.2

%3.2

289.717.8
418.595.8
353.806.9
396.941.9
301.341.3
251.678.3

427.389.9
395.632.6
365.686.6
300.139.2
274.263.3
264.496.7

%2.9
%2.7
%2.5
%2.1
%1.9
%1.8

215.648.5

250.687.8

%1.7

231.757.4

226.474.4

%1.6

211.708.0

219.511.1

%1.5

عربات �سيارة جرارات ،دراجات وعربات �أر�ضية
�أخرى� ،أجزا�ؤها ولوازمها
مفاعالت نووية ،مراجل� ،آالت� ،أجهزة و�أدوات
1.027.505.6
�آلية ،اجزا�ؤها

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة ،تقرير التجارة اخلارجية.2017 ،
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ت� -أبرز ال�شركاء التجاريني للأردن
و�صلت ال�صادرات الأردنية �إلى ما يقارب  140دولة حول العامل خالل عام  ،2017لكن بالرغم
من التنوع اجلغرايف الكبري للمنتجات الأردنية �إال �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�ستثمار و�صوله �إلى الأ�سواق الأخرى ،وتكثيف اجلهود لو�صول املزيد من ال�صادرات
الوطنية �إلى هذه الأ�سواق ذات الوزن الن�سبي الأقل ،حتى ن�صل �إلى م�ستويات ت�صديرية �أعلى
وبتنوع جغرايف �أكرب يحد من ت�أثري ال�صدمات اخلارجية و�إغالق الأ�سواق غري التقليدية.
وكما يو�ضح ال�شكل رقم ( ،)7فقد جاءت �سوق الواليات املتحدة الأمريكية يف املرتبة الأولى
من حيث جذبها للمنتجات الأردنية ،حيث ا�ستحوذت على ما يقارب  %24.9من �إجمايل
ال�صادرات الوطنية خالل عام  ،2017وجاء ذلك م�صحوب ًا بارتفاع ال�صادرات الوطنية �إلى
ال�سوق الأمريكية مبا يقارب  71مليون دينار ولي�صل حجمها الإجمايل �إلى ما يقارب 1,112.5
مليون دينار .وحلت ال�سوق ال�سعودية باملرتبة الثانية با�ستحواذها على ما يقارب %12.8
من �إجمايل ال�صادرات الوطنية ،على الرغم من االنخفا�ض الكبري يف ال�صادرات الأردنية �إلى
ال�سوق ال�سعودية مبا يقارب  75مليون دينار لي�صل حجم ال�صادرات الوطنية لل�سوق ال�سعودية
ما يقارب  571.6مليون دينار.
وجاءت ال�سوق الهندية باملرتبة الثالثة با�ستحواذها على ما يقارب  ،%8.2حيث �سجلت
ال�صادرات الأردنية �إلى ال�سوق الهندية ارتفاع ًا بحوايل  20مليون دينار لي�صل حجمها �إلى
ما يقارب  367مليون دينار .وحلت ال�سوق العراقية يف املرتبة الرابعة با�ستحواذها على
ما يقارب  ،%8.17حيث حققت ال�صادرات الوطنية �إلى ال�سوق العراقية ارتفاع ًا بحوايل
ً
مدفوعة ب�إعادة فتح معرب
 35مليون دينار لي�صل حجمها �إلى ما يقارب  365.4مليون دينار،
طريبيل احلدودي مع نهاية عام .2017
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ال�شكل رقم ( :)7التوزيع الن�سبي لأبرز ال�شركاء التجاريني لل�صادرات الوطنية خالل عام 2017
 %1.4م�صر
 %1.5اجلزائر
 %1.5تركيا
 %1.5ال�سودان
 %1.9لبنان
 %2.2ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
� %2.3أندوني�سيا
 %24.9الواليات املتحدة
 %2.6قطر

 %4.5الكويت

 %8.17العراق
 %12.8ال�سعودية

 %8.20الهند
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وبالنظر �إلى اجلدول رقم ( )6الذي يو�ضح �أبرز ال�شركاء التجاريني (امل�صدرين) للأردن
خالل عام  ،2017فقد ح ّلت جمهورية ال�صني ال�شعبية يف املرتبة الأولى ك�أكرث الدول امل�صدرة
�إلى الأردن خالل عام  ،2017بقيمة بلغت  1,962.1مليون دينار� ،أو ما ن�سبته حوايل %13.6
من �إجمايل امل�ستوردات الأردنية .وحلت ثاني ًا ال�سعودية بقيمة  1,955.9مليون دينار� ،أو ما
ً
م�سجلة بذلك منو ًا مبا ن�سبته %16.9
ن�سبته حوايل  %13.5من �إجمايل امل�ستوردات الكلية،
عن قيمتها خالل عام .2016
ثم جاء كل من الواليات املتحدة والإمارات العربية بقيمة  1,420مليون و� 705آالف دينار
على التوايل� ،أو ما ن�سبته حوايل  %9.8و %4.9من �إجمايل حجم امل�ستوردات الكلية.
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اجلدول رقم (� :)6أبرز ال�شركاء التجاريني للم�ستوردات خالل عا َمي ( 2017-2016بالألف دينار)
ال�صني ال�شعبية
ال�سعودية
الواليات املتحدة الأمريكية
الإمارات العربية املتحدة
�أملانيا
�إيطاليا
تركيا
اليابان
كوريا اجلنوبية
الهند
�إ�سبانيا
م�صر
تايوان
فرن�سا
اململكة املتحدة
املك�سيك
الأرجنتني
هولندا

2016

2017

الوزن الن�سبي

1,911,672.0
1,673,840.2
952,204.4
623,746.6
625,680.7
597,191.4
472,241.8
449,241.0
440,827.7
331,915.2
324,739.9
336,492.3
276,988.3
331,153.5
197,414.2
131,423.2
207,969.2
203,376.2

1,962,180.2
1,955,959.3
1,420,246.4
705,571.9
639,259.6
573,878.6
484,052.8
404,704.0
396,169.9
355,829.8
342,302.1
335,757.0
309,540.1
280,611.7
255,004.8
223,998.2
214,630.3
211,913.6

%13.5
%13.5
%9.8
%4.9
%4.4
%4.0
%3.3
%2.8
%2.7
%2.5
%2.4
%2.3
%2.1
%1.9
%1.8
%1.5
%1.5
%1.5
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ث� -أثر �إغالق املعابر احلدودية على التجارة الأردنية واحلاجة �إلى �أ�سواق جديدة
�أُغلق معرب طريبيل خالل �شهر متوز  2015بعد �أن �سيطر مقاتلو «تنظيم الدولة» على مدينة
الرمادي العراقية ،ما �أدى �إلى توقف ال�صادرات الأردنية الربية �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 ،يف  13من متوز  ،2015الأمر الذي �أدى �إلى وقف عملية التبادل التجاري من الناحية
العملية بري ًا ،و�إغالق احلدود ر�سمي ًا.
كما �أُغلق معرب جابر احلدودي خالل عام  ،2015و�أُغلقت املنطقة احلرة الأردنية ال�سورية
وف�ضاء وا�سع ًا لتجارة الرتانزيت
التي كانت تعد �شريان ًاحيوي ًامهم ًاللتبادل التجاري بني البلدين
ً
و�إعادة الت�صدير بني البلدين امل�ؤ�س�سني ودول اجلوار و�أوروبا ،ومتثل مق�صد ًا رئي�سي ًا ملعظم
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الب�ضائع الأ�سا�سية والإ�سرتاتيجية.
يعترب الأردن من �أكرث الدول ت�ضرر ًا جراء �إغالق املعرب ،وخا�صة على �صعيد حركة التجارة
اخلارجية وت�أثر ما يقارب  %30من ال�صادرات الوطنية ،حيث �أدى �إغالق املعابر احلدودية
الربية �إلى كل من العراق و�سوريا �إلى �آثار �سلبية عديدة �أبرزها:
 توقف التجارة البينية وحركة ال�شحن الربي وتعر�ض ال�صادرات الأردنية �إلى خ�سائركبرية حلقت بها ،حيث مل تكن اال�ستفادة تقت�صر على كل من ال�سوقني العراقية وال�سورية،
بل كانت الأرا�ضي الربية ال�سورية ت�شكل معرب ًا لل�صادرات الأردنية �إلى كل من لبنان
وتركيا وبع�ض الدول الأوروبية.
	�أحلقت خ�سائر بالعديد من القطاعات االقت�صادية ،كال�صناعة والنقل وال�سياحة وغريها.حدت من رفد اململكة بالعملة الأجنبية ،ما ينعك�س �سلبي ًا على احتياطيات البنك املركزي
 ّمن العملة الأجنبية ،ويقلل من تغطيتها مل�ستوردات اململكة بالأ�شهر.
	�أثرها على النمو االقت�صادي والإنتاج.ويو�ضح ال�شكل رقم ( )8الأثر املتوقع يف حال �إعادة فتح املعابر احلدودية ب�شكل خا�ص
وزيادة ال�صادرات الوطنية ب�شكل عام:

ال�شكل رقم ( )8الآثار االقت�صادية واالجتماعية يف حال فتح املعابر احلدودية وزيادة ال�صادرات

وجتدر الإ�شارة يف هذا املجال �إلى جتارة العبور (الرتانزيت) التي ت�أثرت ب�شكل كبري ما
بعد �إغالقات احلدود الربية مع كل من العراق و�سوريا ،حيث تعد جتارة الرتانزيت مهمة
اقت�صادي ًا نظر ًا لأن الأردن يقع يف منطقة �إ�سرتاتيجية وحيوية ،ويعد معرب ًا لعدد من دول
اجلوار ،ف�ض ًال عن كونها تدعم �إيرادات الدولة وتعد حمرك ًا لقطاعات �أخرى كقطاع النقل
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والتجارة وبع�ض عمليات الت�صنيع .ولعل ما ي�ؤكد على ت�أثر هذا القطاع يكمن يف �أن ن�سبة
ب�ضائع الرتانزيت انخف�ضت ما بعد الأحداث ب�شكل كبري لت�صل �إلى ما يقارب  %5فقط من
�إجمايل املناولة عرب مرافق موانئ العقبة.
ميكن تعليل ت�أثر الأردن باالنخفا�ض الوا�ضح يف الآونة الأخرية ل�صادراته لكل من العراق
و�سوريا جراء �إغالقات احلدود املجاورة ،واعتماد الأردن التقليدي على �صادراته �إلى هذه
الدول واخرتاقهما �إلى دول �أوروبا ،وعدم �سعيه م�سبق ًا نحو الو�صول �إلى �أ�سواق غري تقليدية
تعو�ض ما ميكن �أن يلحق به جراء مثل ظروف كهذه .وما ي�ؤكد على ذلك �أنه بالرغم من و�صول
ال�صادرات الأردنية �إلى ما يقارب  140دولة حول العامل خالل عام � ،2017إال �أنها ما زالت
ترتكز ب�شكل وا�ضح يف دول حمددة ،حيث ا�ستحوذت حوايل  14دولة فقط على ما يزيد
على  %80من ال�صادرات الأردنية ،ما يعني حاجة الأردن �إلى ا�ستثمار و�صوله �إلى الأ�سواق
الأخرى وتكثيف اجلهود لإي�صال املزيد من �صادراته الوطنية �إلى هذه الأ�سواق ذات الوزن
الن�سبي الأقل ،من �أجل الو�صول �إلى م�ستويات ت�صديرية �أعلى وبتنوع جغرايف �أكرب يحد من
ت�أثري ال�صدمات اخلارجية ،و�إغالق الأ�سواق التقليدية.
وعلى مدار العامني ،ك ّثفت اجلهات احلكومية ذات العالقة بالقطاع التجاري اجلهود نحو
ا�ستغالل �أ�سواق �شرق �إفريقيا ،ف�ض ًال عن حماولة ا�ستغالل اتفاقية تب�سيط قواعد الت�صدير
�إلى االحتاد الأوروبي� ،إال �أن االقت�صاد الأردين مل يلم�س لغاية الآن الأثر الإيجابي املرجو
من هذه اجلهود.

ثالثاً :أبرز املشاكل والتحديات
االقت�صاد الوطني مير منذ �سنوات ب�صعوبات وحتديات اقت�صادية جمة ،جراء الأو�ضاع
الإقليمية املتوترة التي �ألقت بظاللها ب�شكل �سلبي على االقت�صاد الوطني وم�ستويات النمو
االقت�صادي ،وانعك�س هذا بدوره على القطاع التجاري و�أدائه خالل الأعوام املا�ضية.
ولعل �أبرز التحديات التي يواجهها القطاع التجاري ،تكمن يف عدم وجود بيئة �أعمال حمفّزة
ومريحة لأداء الأعمال واال�ستثمار ،جراء كرثة الإجراءات البريوقراطية ،و�سيا�سات
اجلباية من رفــع النــ�سب ال�ضــريبــية والــر�ســـوم الأخرى .ف�ض ًال عن �إغالقات احلدود
الربية ،و�ضعف التوجه نحو �أ�سواق غري تقليدية حتفز ال�صادرات الوطنية ،هذا عدا عن
وجود العديد من االتفاقيات التجارية التي مل تثبت جدواها بالن�سبة لالقت�صاد الأردين
ومنتجاته والتي من �أبرزها؛ اتفاقية الأردن مع كل من تركيا واالحتاد الأوروبي.
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وميكن تلخي�ص �أبرز امل�شاكل والتحديات التي واجهت القطاع التجاري خالل الأعوام املا�ضية
يف النقاط التالية:
� .1ضعف املتابعة احلكومية لل�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات االقت�صادية التي تقوم ب�إعدادها،
ف�ض ًال عن كرثة هذه الإ�سرتاتيجيات وتداخلها ،ما يخلق حالة من عدم حتقيق هذه
ال�سيا�سات لأهدافها ،وي�ضيع اجلهود املبذولة ،وي�ؤثر �سلبي ًا على القطاعات االقت�صادية
كافة ،وعلى القطاع التجاري ب�شكل خا�ص.
 .2ال�سيا�سات احلكومية الرامية �إلى رفع ال�ضرائب والر�سوم على ال�سلع ت�ؤثر �سلبي ًا على
مبيعات القطاع التجاري ،وت�ؤدي بالتايل �إلى رفع الأ�سعار النهائية للمنتجات ،و�إ�ضعاف
القدرة ال�شرائية للم�ستهلكني ،وهذا ما �أثبته العديد من الدرا�سات بهذا اخل�صو�ص.
 .3الرتكز ال�سلعي واجلغرايف يف فئات ودول حمددة لل�صادرات الوطنية ،ب�سبب �ضعف التوجه
نحو �أ�سواق غري تقليدية تخفف من الت�أثر باال�ضطرابات املفاجئة يف بع�ض الأ�سواق
التقليدية ،بالإ�ضافة �إلى �ضعف القاعدة الإنتاجية لل�صادرات.
� .4ضعف ال�شراكة احلقيقية بني القطاعني العام واخلا�ص يف جمال �صياغة القوانني
والأنظمة ب�شكل عام ،والت�شريعات االقت�صادية التي مت�س القطاع التجاري ب�شكل خا�ص،
ف�ض ًال عن وجود ت�شريعات و�أنظمة بحاجة �إلى مراجعة وتعديل نظر ًا ملا تلحق من �أ�ضرار
بالقطاع التجاري على غرار؛ قانون املالكني وامل�ست�أجرين ،وقوانني و�أنظمة وتعليمات
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س ،وم�ؤ�س�سة الغذاء والدواء ،ونظام الأبنية اجلديد.
� .5ضعف البنية التحتية لقطاع النقل ب�شكل عام ،ف�ض ًال عن وجود بع�ض امل�شاكل املتخ�ص�صة يف
قطاع النقل �أبرزها؛ نظام الت�أمني االلزامي للمركبات ،والفح�ص الفني لل�سيارات وامل�شاكل
التي يواجهها �ضمنه ،وفر�ض �ضريبة املبيعات على الإطارات اخلا�صة بالنقل لت�صبح ،%16
و�إيقاف �شمول �شركات اال�ستثمار بالإعفاءات اجلمركية ،وارتفاع ر�سوم الفح�ص بالأ�شعة
ال�سينية يف املطارات.
 .6ارتفاع تكاليف الإنتاج ،وخا�صة �أ�سعار امل�شتقات النفطية و�أثرها ال�سلبي على ازدياد
التكاليف الت�شغيلية ،رغم تفاوت الأ�سعار العاملية بن�سب �أقل من ن�سب رفع الأ�سعار حملي ًا،
ف�ض ًال عن التعقيدات املتعلقة ب�إعفاء الأجهزة املُو ّفرة للطاقة ،واقت�صار الإعفاءات على
الأجهزة املُو ّفرة بن�سبة  %60بد ًال من .%20
� .7صعوبة احل�صول على التمويل ونق�ص ال�سيولة ،خا�صة �أن غالبية القطاع التجاري تت�ألف من
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،ف�ض ًال عن ارتفاع الفوائد البنكية على القرو�ض و�أثره ال�سلبي
على احلركة التجارية يف ال�سوق املحلية ،وتعقيدات البنوك املحلية يف منح االئتمان.
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 .8م�شاكل القطاع العقاري ،والركود احلا�صل خالله ،جراء بع�ض الإجراءات والر�سوم
غري املربرة ،وجراء البريوقراطية الكبرية التي يواجهها القطاع يف �شتى املعامالت التي
يحتاجها.
 .9تو�سع فروع (املوالت) الأجنبية ب�شكل كبري وغري مدرو�س ،ما ي�ؤثر على املحالت التجارية
ال�صغرية ،ف�ض ًال عن عدم وجود �آلية تفر�ض على هذه (املوالت) تخ�صي�ص ن�سب معينة من
املنتجات املحلية وت�شغيل الأردنيني.
 .10التخبط الوا�ضح يف ال�سيا�سات احلكومية ،ما ي�ؤثر على جممل القطاعات واال�ستثمارات،
و�آخر مثال على ذلك ما حدث لل�ضريبة على ال�سيارات الهجينة (الهايربد).
رابعاً :الترشيعات الناظمة للقطاع واتفاقيات التجارة

�أ -الت�شريعات

 -القوانني

هنالك العديد من القوانني والت�شريعات االقت�صادية التي ترتبط بالقطاع التجاري ،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 هذه القوانني.
ولعل �أبرز القوانني التي تنظم عمل القطاع وتعمل على تنميته ،تكمن يف قانون ال�شركات،
وقانون املناف�سة ومنع االحتكار ،بالإ�ضافة �إلى قانون حماية امل�ستهلك .وتنبع �أهمية قانون
املناف�سة ومنع االحتكار من كونه ي�شكّل �ضمانة للم�ستثمرين وحافز ًا لرفع القدرة التناف�سية
لل�شركات ،مثلما ي�ؤدي �إلى حتقيق رفاهية امل�ستهلك ،وزيادة الثقة بال�سوق االقت�صادية
الأردنية ،من خالل حظر التحالفات املخ ّلة بالقانون يف �إ�ساءة ا�ستغالل و�ضع ّية الهيمنة،
والت�أكيد على �أحقية امل�ستهلك يف الأ�سعار التف�ضيل ّية ،واحلد من خطورة «الرت ّكز االقت�صادي»،
وكل هذا ُي�سهم بدوره يف تنمية القطاع التجاري من خالل زيادة الإنتاج ،وزيادة االبتكار،
و�إدخال منتجات جديدة وعمليات جديدة يف الإنتاج� ،إ�ضافة �إلى خف�ض الأ�سعار ،وكل ذلك
ي�ؤدي �إلى رفع م�ؤ�شرات التناف�سية على امل�ستويني الداخلي واخلارجي.
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ويف ما يلي �أهم القوانني الناظمة لعمل القطاع التجاري:
 قانون معدل لقانون ال�صناعة والتجارة رقم ( )14ل�سنة .2016 قانون ال�صناعة والتجارة وتعديالته رقم ( )18ل�سنة .1998 قانون الأ�سماء التجارية رقم ( )9ل�سنة .2006 قانون الوكالء والو�سطاء التجاريني رقم ( )28ل�سنة .2001 قانون اال�سترياد والت�صدير وتعديالته رقم ( )21ل�سنة .2001 قانون الت�أجري التمويلي رقم ( )45ل�سنة .2008 قانون غرف التجارة امل�ؤقت رقم ( )70ل�سنة .2003 قانون التجارة رقم ( )12ل�سنة .1966 قانون و�ضع الأموال املنقولة ت�أمين ًا للدَّ ين ل�سنة .2012 قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وتعديالته رقم ( )46ل�سنة .2007 قانون ال�شركات وتعديالته رقم ( )22ل�سنة .1997	 قانون ت�صديق ان�ضمام الأردن �إلى منظمة التجارة العاملية رقم ( )4ل�سنة .2000 قانون املناف�سة وتعديالته رقم ( )33ل�سنة .2004	 قانون العالمات التجارية وتعديالته رقم ( )33ل�سنة .1952 قانون املعامالت الإلكرتونية امل�ؤقت رقم ( )85ل�سنة .2001 قانون اجلمارك وتعديالته رقم ( )20ل�سنة  .1998 قانون حماية امل�ستهلك رقم ( )7ل�سنة .2017 قانون اال�ستثمار رقم ( )30ل�سنة .2014 قانون �ضريبة الدخل رقم ( )34ل�سنة .2014 قانون العمل رقم ( )6ل�سنة .1996 قانون الرقابة والتفتي�ش على الأن�شطة االقت�صادية رقم ( )33ل�سنة .2017 الأنظمةجتدر الإ�شارة �إلى �أن القوانني الناظمة لعمل القطاع التجاري ينبثق عنها الكثري من الأنظمة
والتعليمات ،وجميعها مرتبطة بعمل القطاع التجاري ،ومن �أبرزها:
	  نظام رخ�ص وبطاقات اال�سترياد والت�صدير.	  نظام ت�سجيل الوكالء والو�سطاء التجاريني.	  نظام الأ�سماء التجارية.	  نظام ر�سوم القيد يف ال�سجل التجاري.	-التعليمات  تعليمات اال�سترياد رقم ( )109ل�سنة .2015
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	  قائمة املواد الأردنية املراقبة اخلا�ضعة لرخ�صة ت�صدير غري تلقائية.	  تعليمات الوكالء والو�سطاء التجاريني.	  تعليمات ت�صدير و�إعادة ت�صدير املواد ثنائية اال�ستخدام.ب -االتفاقيات التجارية
ت�ستمد ال�سيا�سة التجارية اخلارجية الأردنية �إطارها العام من فل�سفة االنفتاح االقت�صادي
على العامل ،ومن الإيجابية يف التعامل مع ال�شركاء التجاريني على لتحقيق 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 والتي دخلت حيز النفاذ يف  ،2000/4/11وتنفيذ ًا ملتطلباتها فقد �أدخل الأردن جملة
من الإ�صالحات على نظامه التجاري �شملت تغيريات يف البيئة القانونية لنظامه التجاري
عدل وا�ستحدث عدد ًا من القوانني خا�صة يف جمال
مبا ين�سجم مع اتفاقيات املنظمة ،حيث ّ
عدل القوانني املتعلقة باملوا�صفات واملقايي�س والزراعة وحماية الإنتاج
امللكية الفكرية .كما ّ
املحلي وال�ضريبة العامة على املبيعات واجلمارك واال�سترياد والت�صدير� ،إلى جانب نظام
ا�ستثمارات غري الأردنيني.
ويوفر 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�شفافة من الإجراءات والقوانني
والأنظمة التي حتكم التبادل التجاري وفق ًا لقواعد واتفاقيات املنظمة .كما عقد الأردن
جمموعة من االتفاقيات التجارية احلرة الثنائية �أو مع التكتالت االقت�صادية ،ما وفر من
خاللها نقطة ارتكاز للو�صول �إلى �أكرث من  1.5مليار م�ستهلك يف الأ�سواق العاملية .ويو�ضح
اجلدول رقم (� )8أبرز االتفاقيات التي ّ
وقع عليها الأردن.
اجلدول رقم (� :)8أبرز اتفاقيات التجارة احلرة التي ّ
وقع عليها الأردن
االتفاقية

تاريخ التوقيع

منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ()GAFTA
منطقة التجارة احلرة مع الواليات املتحدة الأمريكية
منطقة التجارة احلرة مع رابطة دول الإفتا ()EFTA
ال�شراكة الأردنية الأوروبية
منطقة التجارة احلرة مع �سنغافورة
منطقة التجارة احلرة العربية املتو�سطية (�أغادير)
اتفاقية التجارة احلرة مع تركيا
اتفاقية التجارة احلرة مع كندا

1997/02/19
2000/10/24
2001/06/21
1997/11/24
2004/05/16
2004/02/25
2009/12/01
2009/06/28

اتفاقية تب�سيط قواعد املن�ش�أ /االحتاد الأوروبي

تاريخ دخول االتفاقية
حيز التنفيذ
1998/01/01
2001/12/17
2002/01/01
2002/05/01
2005/08/22
2006/07/06
2011/03/01
2012/10/01
دخل حيز التنفيذ بتاريخ
 2016/7/19ولغاية
2026/12/31

امل�صدر :وزارة ال�صناعة والتجارة والتموينhttps://www.mit.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=141 ،
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وعند النظر �إلى مدى ا�ستفادة الأردن من اتفاقيات التجارة احلرة التي م�ضى على دخولها
حيز التنفيذ �سنوات عديدة ،جند �أن الغالبية العظمى من هذه االتفاقيات مييل امليزان
التجاري فيها للبلد �أو التكتل الآخر ،ما يعني �أن م�ستوردات الأردن منها �أعلى من �صادراته.
بهذا تكون هذه االتفاقيات قد �ساعدت على ا�ستفادة اجلهات الأخرى ،وعملت على نزيف
احتياطات الأردن من العمالت الأجنبية ،وزادت من عجز امليزان التجاري للأردن.
وي�ؤكد على ذلك ،توجه احلكومة الأردنية م�ؤخر ًا لإعادة النظر يف االتفاقيات التجارية التي
مل ت�ؤد �إلى تو�سيع القاعدة الإنتاجية للقطاعات االقت�صادية املختلفة ،وال �إلى زيادة التنوع
يف قاعدة ال�صادرات الوطنية وجذب اال�ستثمارات النوعية ذات القيمة امل�ضافة العالية على
االقت�صاد الأردين ،حيث متثل �أول قرارات هذا التوجه يف �إيقاف العمل باتفاقية ال�شراكة
لإقامة منطقة جتارة حرة بني الأردن وتركيا.
وبالنظر �إلى الإح�صاءات الر�سمية ،فمنذ دخول اتفاقية التجارة احلرة بني الأردن وتركيا
حيز التنفيذ خالل عام  2011ولغاية عام  ،2017ارتفعت م�ستوردات الأردن من تركيا مبا
ن�سبته  %23لت�صل �إلى ما يقارب  485مليون دينار ،يف حني ارتفعت ال�صادرات الأردنية الكلية
�إلى تركيا مبا ن�سبته  %3فقط لت�صل �إلى حوايل  72مليون دينار ،ما �أدى �إلى رفع قيمة عجز
امليزان التجاري مبا ن�سبته  %27لي�صل �إلى ما يقارب  412مليون دينار .وبالتايل خ�سارة
الأردن ملزيد من العمالت الأجنبية ،وتو�سيع فجوة العجز يف امليزان التجاري.
كما زاد حجم العجز يف امليزان التجاري بني الأردن واالحتاد الأوروبي ما بعد توقيع اتفاقية
ال�شراكة الأردنية الأوروبية ودخولها حيز التنفيذ خالل عام  ،2002حيث و�صل العجز �إلى
ً
ما يقارب ثالثة مليار دينار خالل عام 2017
مقارنة مع ما يقارب مليار دينار خالل عام ،2002
�أي بزيادة �ضخمة قدرها مليارا دينار ،وذلك نتيجة ارتفاع م�ستوردات الأردن من االحتاد
الأوروبي خالل هذه الفرتة مبا يزيد على ما ن�سبته  ،%200يف حني �أن ال�صادرات الأردنية �إلى
االحتاد الأوروبي زادت مبا ن�سبته حوايل  %150لكنها متثل ما قيمته  75مليون دينار فقط.
وتو�ضح املالحق ذوات الأرقام ( )3 ،2 ،1تطور حجم كل من ال�صادرات وامل�ستوردات الأردنية
والعجز التجاري وتوزيعها بح�سب �أبرز االتفاقيات التجارية التي ّ
وقعت عليها الأردن.
خامساً :الجهات املعنية بالقطاع التجاري
عد وزراة ال�صناعة والتجارة والتموين اجلهة احلكومية املعنية بعمل القطاع التجاري
ُت ّ
ب�شكل مبا�شر ،حيث تعنى الوزارة ب�صياغة ال�سيا�سة االقت�صادية ،ودعم القطاع ،وتطوير
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تناف�سيته� ،إلى جانب ا�ستقطاب اال�ستثمارات اخلارجية ،ودعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة،
وتبني �سيا�سة ت�أهيل البيئة املالئمة لذلك ،ف�ض ًال عن ربط اململكة باالقت�صاد العاملي والعمل
على تعزيز النمو االقت�صادي.
وبالإ�ضافة �إلى دور العديد من اجلهات احلكومية ،ف�إن هنالك دور ًا ريادي ًا للقطاع اخلا�ص يف
هذا املجال من خالل الغرف التجارية التي ت�سعى لتحقيق م�صالح �أع�ضائها وتوفري املعلومات
واال�ست�شارات لهم ،وتوفري الإح�صاءات االقت�صادية حول �أو�ضاع القطاع التجاري وتطوراته
و�أهميته الكربى ،ف�ض ًال عن امل�ساهمة يف ت�شجيع اال�ستثمارات الأجنبية وت�سهيل التجارة
الدولية.
ويف ما يتعلق بباقي اجلهات احلكومية واخلا�صة التي يرتبط القطاع التجاري معها ،فتختلف
وتتنوع بح�سب طبيعة العالقة امل�شرتكة من حيث تزويد اخلدمات� ،أو الرقابة ،وميكن
ح�صرها يف اجلهات التالية:

�أ -اجلهات احلكومية:

• وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين:
 امل�ؤ�س�سة اال�ستهالكية املدنية. م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س.• وزارة املالية:
 دائرة اجلمارك الأردنية. دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات.• وزارة العمل:
 امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي.• هيئة اال�ستثمار الأردنية.
• وزارة ال�صحة:
 امل�ؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء.• �أمانة عمان الكربى.

ب -اجلهات اخلا�صة:

متتاز اجلهات اخلا�صة التي يرتبط بها القطاع التجاري بالتنوع ،نظر ًا الرتباط التجارة
بالعديد من املجاالت .وتتمتع غرفة جتارة الأردن ب�صفتها املعنية بالقطاع التجاري الأردين
بالع�ضوية يف العديد من الهيئات واملنظمات الدولية واملحلية ،وتتلخ�ص هذه اجلهات يف ما
يلي:
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• الغرف التجارية املحلية:
  19غرفة موزعة على �أنحاء اململكة جميعها.• البنوك التجارية والإ�سالمية.
• اجلمعيات القطاعية واجلغرافية.
• النقابات العمالية.
• امل�ؤ�س�سات التمويلية غري امل�صرفية.
سادساً :إسرتاتيجيات القطاع التجاري
تتنوع اخلطط االقت�صادية والإ�سرتاتيجيات التنموية يف الأردن ،والتي حملت يف طياتها
�إجراءات لتحقيق التنمية االقت�صادية ،من خالل تق�سيمها �إلى قطاعات حمددة تتمثل ببيئة
الأعمال ب�شكل عام ،وبالقطاعات االقت�صادية الفرعية ب�شكل خا�ص ،حيث ترتبط الكثري
من الإ�سرتاتيجيات بالقطاع التجاري وتعمل على حتفيزه من خالل �إدراج حيز له �ضمنها،
ومن الأمثلة عليها ،الربامج التنموية التنفيذية ،ور�ؤية الأردن  ،2025وخطة حتفيز النمو
االقت�صادي ،وغريها من الإ�سرتاتيجيات اخلا�صة بالتجارة اخلارجية ب�شكل عام وال�صادرات
ب�شكل خا�ص ،والتي تعترب قدمية ومل تحُ دَّ ث �أو ُي�ستحدَ ث غريها.
كما جاءت م�ؤخر ًا ،خطة حتفيز النمو االقت�صادي للأعوام  2022-2018كربناج تنفيذي
لل�سنوات اخلم�س املقبلة .وت�شتمل هذه 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.
وبالنظر �إلى ما حملته اخلطة من �إجراءات �إ�صالحية بلغ عددها � 95إجراء تخ�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 جلل امل�شاكل التي تواجه بيئة الأعمال خ�صو�ص ًا التي
ت�ؤثر مبجملها على عمل القطاع التجاري.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن جل الإ�سرتاتيجيات واخلطط ال�سابقة ،مل حتقق الهدف منها ،ومل
ترتق �إلى ما هو م�أمول منها ،على الرغم من كرثتها ،حيث �أن تداخل امل�صالح يف ما بني اجلهات
ِ
املنفذة وامل�س�ؤولة عن هذه الإ�سرتاتيجيات ،و�ضعف متابعة تنفيذها� ،أدى باملح�صلة �إلى
�ضعف يف خمرجاتها.
ويف ما يخ�ص خطة حتفيز النمو االقت�صادي ،يتطلع القطاع التجاري �إلى �إعادة تقييم
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القرارات احلكومية ال�سابقة؛ فهل ا�ستطاعت هذه القرارات حتفيز النمو االقت�صادي لتفادي
�أي خلل م�ستقب ًال؟ كما �إن جناح خطة التحفيز االقت�صادي يتطلب تفعيلها ب�شكل �سريع،
ومتابعة الإجناز ملعاجلة �أي خلل يف التطبيق �أو ًال ب�أول و�ضمن م�ؤ�شرات قيا�س ع�صرية
تن�سجم مع متطلبات هذه اخلطة املرحلية املهمة.
وميكن تلخي�ص اخلطط والإ�سرتاتيجيات امل�ؤثرة على �أداء القطاع ال�صناعي مبا يلي:
• ر�ؤية الأردن :2025
 فتح �أ�سواق جديدة للمنتجات الأردنية من �سلع وخدمات وتعظيم ا�ستفادة القطاع اخلا�صمن االتفاقيات االقت�صادية والتجارية التي ترتبط بها اململكة ،وذلك من خالل:
 −حتديث وثيقة ال�سيا�سة التجارية.
�	−إقرار �إ�سرتاتيجية وطنية للت�صدير وتنفيذها.
 −ا�ستكمال جوالت التفاو�ض مع عدد من ال�شركاء التجاريني (االحتاد الأوروبي ،دول
جمل�س التعاون اخلليجي ،املك�سيك).
 −تنظيم املعار�ض والوفود التجارية وبعثات ترويج ال�صادرات.
�	−إعداد من�شورات وبرامج توعية للقطاع اخلا�ص ب�أوجه اال�ستفادة الكامنة من االتفاقيات
التجارية.
 −ا�ستحداث عالمة جتارية مميزة للمنتجات امل�صنعة حملي ًا ون�شرها دولي ًا.
 −توفري خدمات ترويج �صادرات حديثة لرجال الأعمال املبدعني.
 −تطوير العالقات التجارية والعمل على �إعداد �إطار قانوين لتنظيم العالقة التجارية
مع الأ�سواق غري التقليدية.
�	−إعداد خطة وتنفيذها لتعزيز ال�صادرات من ال�سلع واخلدمات يف القطاعات الواعدة التي
تتمتع بالفر�ص الت�صديرية.
 −توجيه برامج الدعم الفني لل�شركات القائمة لتمكينها من الو�صول �إلى �أ�سواق جديدة.
 −تطوير وحت�سني �إجراءات تي�سري التجارة مبا يف ذلك البنية التحتية للنقل واخلدمات
اللوج�ستية .وكذلك توحيد مرجعيات الفح�ص للمواد الغذائية امل�ستوردة.
�	−إعداد درا�سة حتليلية �شاملة للإجراءات غري التعريفية املعيقة للتجارة.
 −زيادة �سعات التخزين وحتديث ال�صوامع وم�ستودعات التخزين لدى القطاعني العام
واخلا�ص.
 −تطوير معايري ن�سب اال�ستهداف للمواد الغذائية على نظام الأ�سيكودا باعتماد معايري
�إ�ضافية ترتكز على التاجر وبلد املن�ش�أ ب�شكل متوا�صل.
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�	−إقرار القانون املعدل لقانون املوا�صفات واملقايي�س.
 −اعتماد خمتربات الغذاء لـ  15فح�ص ًا ملواد غذائية (جرثومي وكيميائي).
 −حت�سني ان�سياب املنتجات املحلية ونفاذها �إلى الأ�سواق العاملية من خالل �إن�شاء �شبكة ربط
مع املوردين املحليني واخلارجيني.
 −رفع جودة املنتجات الأردنية يف الأ�سواق العاملية.
�	−إحداث التوازن يف الأ�سواق يف حال ارتفاع الأ�سعار يف ال�سوق املحلية ب�شكل غري مربر من
خالل تعزيز دور كل من امل�ؤ�س�سة اال�ستهالكية املدنية والع�سكرية.
• الربنامج التنفيذي التنموي  /2019 - 2016تعزيز تناف�سية التجارة
الأهداف الفرعية:
 −ت�شجيع ال�صناعات الوطنية.
 −تنمية التجارة اخلارجية.
 −تنمية التجارة يف اخلدمات.
 −تعزيز �سيا�سة املناف�سة وحماية امل�ستهلك.
من خالل العمل على حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية التالية:
 −تظوير �إجراءات تي�سري التجارة وحت�سينها مبا يف ذلك البنية التحتية للنقل
واخلدمات اللوج�ستية .وكذلك توحيد مرجعيات الفح�ص للمواد الغذائية امل�ستوردة.
 −حت�سني ان�سياب املنتجات املحلية ونفاذها �إلى الأ�سواق العاملية.
 −رفع جودة املنتجات املحلية يف الأ�سواق العاملية.
� −ضمان �أق�صى قدرة من املناف�سة يف الأ�سواق املحلية.
�	−إحداث التوازن يف الأ�سواق يف حال ارتفاع الأ�سعار يف ال�سوق املحلية ب�شكل غري مربر.
• خطة حتفيز النمو االقت�صادي .2022 - 2018
ت�سعى احلكومة �إلى تنمية التجارة اخلارجية ،وزيادة ال�صادرات الوطنية �إلى الأ�سواق
التقليدية ،وفتح �أ�سواق جديدة وواعدة لل�صادرات ،وتقلي�ص العجز يف امليزان التجاري،
حيث و�ضعت الكثري من الإ�سرتاتيجيات التي تهدف �إلى حتفيز قطاع التجارة اخلارجية
ومنها:
 .1مراجعة االتفاقيات التجارية املوقعة ،وذلك من خالل �إعداد الدرا�سات الالزمة
لتقييم الأثر االقت�صادي من االتفاقيات املوقعة� ،إ�ضافة �إلى توعية القطاع اخلا�ص
ب�أوجه اال�ستفادة الكامنة من االتفاقيات االقت�صادية والتجارية.
 .2فتح �أ�سواق ت�صديرية جديدة للمنتجات الأردنية ،وذلك با�ستكمال جوالت التفاو�ض
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مع عدد من ال�شركاء التجاريني ،وتطوير العالقات التجارية ،والعمل على �إعداد �إطار
قانوين لتنظيم العالقة التجارية مع الأ�سواق غري التقليدية.
 .3تعزيز نفاذ ال�صادرات من ال�سلع واخلدمات �إلى الأ�سواق الواعدة:
�	−إن�شاء �صندوق متخ�ص�ص لتقدمي الدعم املايل والفني ومتويل ال�صادرات.
 −تعزيز دور ال�شركة الأردنية ل�ضمان القرو�ض.
�	−إن�شاء برنامج متخ�ص�ص لدعم ال�صادرات (.)Coaching Export
�	−إعداد برامج بديلة لربنامج �إعفاء �أرباح ال�صادرات من �ضريبة الدخل.
 −دعم �إن�شاء وحدات ت�صدير وطنية  ))Export & Trade Housesمن قبل
القطاع اخلا�ص.
 −تب�سيط وتقليل �إجراءات الت�صدير ،وزيادة كفاءة عمليات احلدود الأردنية.
 .4تناف�سية قطاع اخلدمات يف الأ�سواق اخلارجية:
 −تعزيز عمل القطاعات اخلدمية �شبه املنظمة �أو غري املنظمة.
 −تعزيز دور غرف التجارة يف دعم القطاعات اخلدمية من الناحية امل�ؤ�س�سية.
 −تو�سيع ت�صنيفات املهن املنزلية اخلدمية وحتفيز العمل من املنازل.
 −حت�سني البيانات والإح�صاءات املتعلقة بالتجارة وتوفريها.
 −م�أ�س�سة تطبيق معايري اجلودة يف القطاعات اخلدمية.
 .5بناء �إطار م�ؤ�س�سي ت�شاركي مع القطاع اخلا�ص التخاذ القرارات التي تي�سر العمل
التجاري:
 −تعزيز قنوات االت�صال والتفاعل لتح�سني الأداء امل�ؤ�س�سي.
 −تفعيل دور البحث العلمي يف جمال ال�سيا�سة التجارية من خالل التعاون مع الكليات
واجلامعات واملعاهد املهنية.
كما و�ضعت احلكومة ما يقارب خم�سة ماليني دينار كم�شروع حكومي �ضمن خطة حتفيز
النمو االقت�صادي لقطاع التجارة اخلارجية من �أجل تفعيل اتفاقية التجارة احلرة ومتكني
ال�شركات املحلية من زيادة �صادراتها.
• الإ�سرتاتيجية الوطنية للتجارة اخلارجية 2014-2010

هدفت الإ�سرتاتيجية الوطنية �إلى تعظيم املكا�سب واملنافع الناجمة عن االنفتاح االقت�صادي
والتجارة اخلارجية� ،إ�ضافة �إلى تعزيز الإجراءات التي من �ش�أنها �أن تو�سع التجارة واال�ستثمار
وتنوعهما يف �إطار ال�سيا�سة التجارية الأردنية ،حيث ت�ضمنت العديد من املحاور والأهداف
ّ
الإ�سرتاتيجية �أبرزها؛ تعزيز تناف�سية االقت�صاد الوطني ،وتطوير الأداء التجاري ،وتطوير
الأداء امل�ؤ�س�سي.
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تلب الطموحات ،ومل حتقق
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن جل الإ�سرتاتيجيات واخلطط ال�سابقة ،مل ِّ
الهدف منها ،حيث انتهت مدة �أكرث من �إ�سرتاتيجية دون وقوع نتائج �إيجابية تذكر .ولعل �أبرز
�أ�سباب عدم الو�صول �إلى الأهداف املحددة ،وخا�صة يف ما يتعلق بقطاع التجارة اخلارجية،
يكمن يف ت�أثري الأحداث اجليو�سيا�سية يف املنطقة و�إغالقات احلدود الربية مع كل من العراق
و�سوريا ،والتي �أثرت ب�شكل كبري على ال�صادرات الوطنية ،لكن يجدر التنويه �إلى �ضعف
التوجه �إلى �أ�سواق بديلة وغري تقليدية كان له دور بارز يف ت�أثر ال�صادرات ب�شكل كبري.
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 خطة حتفيز النمو االقت�صادي ،قد
كاف لتقييم ما �إذا حققت النتائج املرجوة منها،
دخلت حيز التنفيذ م�ؤخر ًا ،لكن مل مي�ض وقت ٍ
�أم ال.
�أما يف ما يتعلق بر�ؤية الأردن  ،2025وعند االطالع على ال�سيناريوهات امل�ستهدفة لقطاع
التجارة والتناف�سية ،جند �أنها ت�ستهدف الو�صول �إلى منو ال�صادرات الوطنية مبا ن�سبته %5
خالل عام  ،2017لكن ال�صادرات الوطنية حقّفت منو ًا على �أر�ض الواقع مل يتجاوز ما ن�سبته
 ،%2وهو ما يعني عدم حتقيق ما هو متوقع منها.
كما جتدر الإ�شارة �إلى �أن الإ�سرتاتيجية الوطنية للتجارة اخلارجية مل حتقق �أهدافها،
و�أن الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�صدير مل تنفذ على �أر�ض الواقع ،ما يثري الت�سا�ؤالت حول
جدوى �إعداد املزيد من الإ�سرتاتيجيات دون متابعة وتنفيذ فعلي وحقيقي للإ�سرتاتيجيات
القدمية.
تطلعات القطاع التجاري
يعد القطاع التجاري الأردين من القطاعات املهمة والرئي�سية يف االقت�صاد الوطني ،ويلعب
ّ
دور ًا رئي�سي ًا يف حتريك عجلة االقت�صاد الوطني وحتفيز التنمية االقت�صادية واالجتماعية
امل�ستدامة ،و�شهد على مدى عقود طويلة تطور ًا مهم ًا يف خدمة االقت�صاد الوطني ب�شكل عام،
واملواطن الأردين ب�شكل خا�ص� ،إ�ضافة �إلى دوره على ال�صعيد اخلارجي من خالل تعزيز
عالقات الأردن االقت�صادية مع دول العامل املختلفة والرتويج لبيئة الأعمال واال�ستثمار
و�إبرام االتفاقيات االقت�صادية والتجارية بهدف ت�سهيل التبادل التجاري.
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لكن من خالل التحديات واملعيقات التي تواجه قطاع التجارة ب�شقيها اخلارجية والداخلية،
والتي ُتعيق منوه وتطوره ،ف�إنه يتعني على احلكومة �ضرورة العمل على حتقيق مطالب القطاع
التجاري التي ت�ستند �إلى �أن عملية الإ�صالح االقت�صادي وفق الر�ؤية امللكية لها يجب ان
تنطلق او ًال من تطوير جذري ملختلف القوانني االقت�صادية اليجاد بيئة �أعمال منا�سبة
حتفز الإبداع والإنتاج مبا ينعك�س على تناف�سية اململكة داخلي ًا وخارجي ًا .وتتمثل �أبرز
مطالب القطاع التجاري يف ما يلي:
 .1تفعيل مبد�أ ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،وخا�صة يف جمال ال�سيا�سات
والت�شريعات االقت�صادية للو�صول �إلى ر�ؤية تنموية حتقق اال�ستقرار والنمو لالقت�صاد
الوطني.
 .2تفعيل عمل اخلطط والإ�سرتاتيجيات اخلا�صة بالقطاع ،و�إلغاء تداخل امل�صالح التي
حتملها اخلطط املتنوعة ،والعمل على تطبيقها بال�شكل الأمثل ومتابعة خمرجاتها
بال�شكل الذي ي�ضمن تطبيقها ،من خالل تعميق الرقابة واملتابعة وربطها مب�ؤ�شرات قيا�س
وا�ضحة ومعلنة ،وت�أهيل الكوادر املتخ�ص�صة بعملية الر�صد واملتابعة.
 .3مراجعة جميع اتفاقيات التجارة احلرة التي ّ
وقعها الأردن ب�شكل ثنائي ،و�إعادة النظر يف
بنود االتفاقيات التي مل ت�ؤد �إلى رفع وزيادة التنوع يف قاعدة ال�صادرات الوطنية وجذب
اال�ستثمارات النوعية ذات القيمة امل�ضافة العالية لالقت�صاد الأردين.
 .4تخفي�ض معدالت ال�ضريبة املفرو�ضة على القطاع التجاري ،والتي تعترب عالية وال ت�سهم
بتحفيز الن�شاط االقت�صادي وت�شجع يف الوقت نف�سه على عمليات التهرب ال�ضريبي ،من
خالل �إلغاء اخلف�ض التدريجي للإعفاء من �ضريبة املبيعات ،واقرتاح توحيد ر�سم خدمات
وبدالت بن�سبة  %5على ال�سلع والب�ضائع امل�ستوردة .وميكن يف هذا املجال �أخذ جتربة
دول اخلليج العربي كحالة تعمل على حتفيز الن�شاط االقت�صادي ككل والقطاع التجاري
على وجه خ�صو�ص ،ف�ض ًال عن �ضرورة �إعادة درا�سة حد الت�سجيل لل�ضريبة العامة على
املبيعات.
.5

االبتعاد عن �سيا�سة اجلباية املبا�شرة للأموال ،و�ضرورة التوجه نحو حتريك عجلة النمو
االقت�صادي وزيادة الإنتاج املحلي من خالل �إيجاد �أ�ساليب و�سيا�سات عملية تعمل على
تب�سيط وت�سهيل �آليات بيئة الأعمال واال�ستثمار.

 .6فتح �أ�سواق ت�صديرية جديدة للمنتجات الأردنية ،وخا�صة �أ�سواق �آ�سيا الو�سطى و�شرق
�آ�سيا ،و�شرق �إفريقيا ،ل�ضمان تنوع ال�صادرات.
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�سن قانون ينظم البيع الإلكرتوين ،لتنظيم عملية التجارة الإلكرتونية وحفظ
 .7الإ�سراع يف ّ
حقوق املنتجات الأردنية ،وان�شاء �أنظمة رقابية �إح�صائية حولها.
 .8الإ�سراع يف �إقرار و�إ�صدار الأنظمة والتعليمات اخلا�صة بقانون الإع�سار ،ملا له من �أثر كبري
يف حل امل�شاكل لل�شركات املتعرثة.
 .9وجوب �إعادة النظر مبتطلبات ت�سجيل ال�شركات التجارية (احلد الأدنى للت�سجيل) ،ما
يعزز العمل الر�سمي واحلد من التهرب ال�ضريبي.
 .10تطوير وحت�سني �إجراءات تي�سري التجارة مبا يف ذلك البنية التحتية للنقل واخلدمات
اللوج�ستية .وكذلك توحيد مرجعيات الفح�ص للمواد الغذائية امل�ستوردة.
 .11العمل على �إن�شاء �صندوق متخ�ص�ص لتقدمي الدعم املايل والفني لتمويل ال�صادرات،
و�إن�شاء برنامج متخ�ص�ص لدعم ال�صادرات ( .)Coaching Exportودعم �إن�شاء
وحدات ت�صدير وطنية  ))Export & Trade Housesمن قبل القطاع اخلا�ص.
 .12احلد من التو�سع غري املدرو�س لـ(املوالت) الأجنبية ،و�إلزامها بن�سب معينة من املنتجات
املحلية وت�شغيل الأردنيني.
� .13ضرورة �أن تعمل احلكومة على خلق تكامالت وترابطات يف ما بني القطاعني ال�صناعي
(املنتج) والتجاري (امل�سوق) يف الأردن ،بهدف تقليل الإعتماد على املنتجات امل�ستوردة،
ومبا يعزز مكانة املنتجات املحلية وي�ؤدي �إلى تقليل العجز التجاري.
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منطقة التجارة
احلرة العربية
الكربى
التجارة احلرة
مع الواليات
املتحدة
الأمريكية
منطقة التجارة
احلرة مع رابطة
دول الإافتا
ال�شراكة
الأردنية
الأوروبية
منطقة التجارة
احلرة مع
�سنغافورة
التجارة احلرة
العربية
املتو�سطية
(�أغادير)
اتفاقية
التجارة احلرة
مع تركيا
اتفاقية
التجارة احلرة
مع كندا

ال�سنة
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9.9

23.5

1.88
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1.28
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0.40

80.6

34.8 142.6

3.28

18.1

42.4

1.62

100.3

3.3

7.56

12.2

50.0

1.35

107.7

193.7

8.00

17.8

69.3

0.41

110.5

32.3

7.37

23.4

138.5

2.44

182.2

39.5

7.39

27.8

114.1

1.26

107.0

78.7

9.58

43.1

130.1

3.37

155.6

99.6

9.68

69.6

115.4

10.61

220.1

57.1

10.26

95.1

115.1

5.04

215.8

21.0

24.27

73.1

111.3

1.28

171.4

9.2

35.12

120.9

120.2

3.79

216.5

8.0

38.48

71.5

105.2

16.10

121.5

2.9

41.69

64.5

89.4

7.56

116.7

2.6

43.36

65.8

96.6

1.87

124.3

1.7

722.2 468.6 304.4

790.2

907.8

875.0

736.2

612.0

655.9

733.8

788.5

847.6
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946.3 691.9 740.8
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اتفاقية التجارة
احلرة مع كندا

اتفاقية التجارة
احلرة مع تركيا

التجارة احلرة
العربية املتو�سطية
(�أغادير)

منطقة التجارة
احلرة مع �سنغافورة

ال�شراكة الأردنية
الأوروبية

منطقة التجارة
احلرة العربية
الكربى
التجارة احلرة مع
الواليات املتحدة
الأمريكية
منطقة التجارة
احلرة مع رابطة دول
الإفتا

ال�سنة

2014

2015

2016

2017

46.3

56.6

83.8

101.1

68.7

86.0

198.1

90.1

98.2

123.2

116.0

371.8

385.1

476.5

229.6

216.7

12.1

86.4

45.5

4.13

10.9

87.4

63.0

7.28

9.1

98.7

95.2

5.13

14.8

132.7

225.1

8.62

23.9

179.1

273.0

8.88

27.8

215.6

358.3

13.24

39.5

273.2

441.2

60.78

54.5

310.1

571.7

36.53

34.8

292.8

646.8

14.24

53.8

395.9
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37.33

60.6

389.2

556.0
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18.27
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150.46
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411.9
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42.7
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17.77
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393.9

417.0

393.3
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منطقة التجارة احلرة مع
�سنغافورة
التجارة احلرة العربية
املتو�سطية (�أغادير)
اتفاقية التجارة احلرة
مع تركيا
اتفاقية التجارة احلرة
مع كندا

ال�شراكة الأردنية
الأوروبية

منطقة التجارة احلرة
العربية الكربى
التجارة احلرة مع
الواليات املتحدة
الأمريكية
منطقة التجارة احلرة مع
رابطة دول الإفتا

ال�سنة
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1
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13-
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51-
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32-
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292-
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2

465-

266-
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