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الت  أسعار تحويل الع
(2302حزيران  03)سعر الصرف المعتمد بتاريخ   

دوالر أمريكي 01402دينار أردني =   
 السنة المالية

كاون األول -ثانيالكانون   
 
 

 العبارات المختصرة 

 
ACC هيئة مكافحة الفساد 
AE العمارة والهندسة 
AWG جمعية الجغرافيين في العالم العربي 
BOT نظام البناء والتشغيل والتحويل 
BPO  الستعانة بمصادر خارجية في إدار األعمال 
CROs  منظمات عقود ألبحاث 
CSS  مركز الدراسا اإلستراتيجية 
DFZC هيئة المناطق التنموية والحرة 
DPR  مراجعة سياسة التنمية 
EU  الحاد األوروبي 
FDI الستثمارا األجنبية المباشرة 
FTA اتفاقية التجارة الحرة 
GAFTA اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
GAM  أمانة عمان الكبرى 
GDP  النات المحلي اإلجمالي 
HCAC  مجلس اعتماد المؤسسات الصحية 
HR  الموارد البشرية 
HRM  إدارة الموارد البشرية 
IAEP  الدراسة الدولية لتقويم التقدم التربوي 
ICT  االتصاالتتكنولوجيا المعلومات 
IM الهامش المكثف 
IMF  صندوق النقد الدولي 
JD الديار األردني 
JEDCO المؤسس األردنية لتطوير المشاريعاالقتصادية 
JEPA برنام األنشطة الترويجية للصادرا األردنية 
JGATE الجمعي األردنية لمصدي األلبسة والمنسوجات 
JIB مؤسسة تشجي االستثمار 
JICA  الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 
JTC شرك االتصاال األردنية 
JUMP برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية 
KACE  مركز الملك د اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية 
LMIC  الشريحة األدنى من الدول متوسطة الدخل 
MENA  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
MFN الدولة األولى بالرعاية 
MNSPR إدارة شؤون الحد من الفقر وإلدارةاالقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
MoIT  وزارة الصناعة والتجارة 
MoPSD  وزارة تطوير القطاع العام  
NAF  صندوق المعونة الوطنية 
NES إلستراتيجية الوطنية للتشغيل 
NPLs القروض غير الفاعلة 
PHA  جمعية المستشفيات الخاصة 
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PhRMA رابطة مصعي األدوية ي الواليات المتحدة 
PR  التمثيل التناسبي 
QAIA  مطار الملكة علياء الدولي 
QIZ  هلة ة مؤ  منطقة صناعي
SMEs  المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 
SSL  قانون الضمن االجتماعي 
ST&I  العلم والتكنولوجا واالبتكار 
SVAR  هات الهيكلية ذاتي االرتداد  نموذج المتج
TFP  إلنتاجية الكلية لعوام اإلنتاج 
TIMSS  الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم 
TRIPS  اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية 
WBI معهد البنك الدولي 
WITS  نظام الحل التجاري العالمي المتكامل 
WTO منظمة التجارة العالمية 
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تقديرشكر وكلمة   
 

هذا التقرير بجهود مشكورة من قبل فريق يرأسه السيد نديامي ديوب )رئيس الفريق(، ومؤلف من كل من وائل منصور، مارك  تم إعداد 
واالقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(، رمزي اللبدي، شيفباور، ليديا بتيديني، إيرنست سيرجنتي )المجموعة الجتماعية 

جولين جوردون )استشاري(، ديريك شين، مارجو كويفيستو، كيرتالرسن )معهد البنك الدولي(، وتحت إشراف بيرنارد فونك والتوجيه 
هم كل من الدكتور مخلد العمري وبشار ص في وزارة  مديرية السياسات واالستراتيجياتبح )اإلرشاد العام من قبل مانويال فيرو1  وقد سا

هما الفريق الفني النظير من الجانب  التخطيط والتعاون الدولي( بشكل فعال في توفير المداخالت في تقرير مراجعة سياسة التنمية باعتبار
هاً طوالسابق ألردني1 كما قدم السيد الهادي العربي، مدير إدارة الشر األوسط  ال فترة إعداد التقرير1  ، دعماً وتوجي

 
والزمالء وتم إعداد التقرير بالتعاون الوثيق مع الفرق العاملة في مجال تقديم الدعم لإلطاراإلستراتيجيلالستثمار فياألردن )يانا مالينسكا 

هذه من مؤسسة التمويل الدولية( اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل )عمر الرزاز وحنين إسماعيل سيد(1 حيث نتقد م بالشكر الجزيل لكافة 
هذه الوثيقة1    همت في إثراء  مميزة سا  الفرق لما قدموا من مداخالت 

 
لما أبداه من تعاون كبير1  السابق كما يود فريق العمل التقدم بالشكر الجزيل إلى معالي الدكتور جعفر حسان وزير التخطيط والتعاون الدولي

األ األفكار ويود الفريق أيضاً تقديم الشكر إلى ة والتي لم تتوان  عن تقديم طراف المعنية في القطاع الخاص، المجتمع المدني، الحكوم
هذه الدراسة1      االقتراحات طوال فترة إعداد 

 
هم ماثيو فيرغيز )المدير القطاعي/اق تصادي وفي الختام، يود الفريق التقدم بالشكر الجزيل إلى الزمالء الذين قاموا بمراجعة نص التقرير و

هيم سيف )مؤسسة كارنيغي للسالم، بيروت( ووزير التخطيط والتعاون الدولي  رئيس، تايالند(، مارينا ويز )اقتصادي رئيس، تركيا(، إبرا
هم كل من الحالي الحظات القيمة، كما سا هم كل من عمر الرزاز، شادي بو حبيب، بيالر مايستيرا وجانيت أولمان بتقديم العديد من ال 1 وسا

 شومان، سيفينزاي كريجر ومنى عبيد سليم للمساعدة الممتازة في تحرير نص التقرير1     لين
 
 

اهمين بإعداد التقرير:  قائمة بأسماء المس
 

 وثيقة مجمعة: نديامي ديوب  -لجزء األول
 

 الفصول الفردية:  -الجزء الثاني
 

 نديامي ديوب   -النمو والتشغيل: الدروس المستفادة م األعوام الثالثين الماضية الفصل األول
إيرنست سيرجنت  وليدا  -تطوير المؤسسات والمنظمات الحكومية بغرض تعزيز إعداد وتنفيذ السياسات الفصل الثاني

 بتيديني
 وائل منصور ونديامي ديوب  -ليةتعزز االسترار االقتصادي الكلي من خال اإلصالحات الما الفصل الثالث 
 نديامي ديوب وديريك شين  -التحدي المتعلق بالتحو االقتصادي واستحداث الوظائف الفصل الرابع 

 جولين جوردون، آنا فيرنانديز، أوليفر كادو -تعزيز تنافسية التجارة وتشجيع الصادرات الفصل الخامس 
 يفباور مارك ش -تمكين بيئ األعمال الفصل السادس 
 مارك شيفباور -السياسة الصناعية الفصل السابع 
 مارجو كويفيستو وكير الرسن -إيجاد بيئة تمكينية لتحفز االبتكارات في القطاع الخاص الفصل الثامن 
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 الفصل األول: النمو والتشغيل: الدورس المستفادة مناألعوام اثالثين الماضية

 . المقدمة 0.0

ها أن  هذا الفصل تجربة األردن في تحقيق النمو خالل األعوام الثالثين الماضية، ويخلص إلى حقيقة مفاد  نحو سعي األردنيستعرض 
هيئة النمو والتطوير للنجاح أال تحقيق نمو مستدام يتسم بالشمولية على المدى الطويل ال يزال غير واضح المعالم 1 فإذا نظرنا إلى مقياس 

األردن من معدل نمو على أنه "ناجحاً" 03% على مدى 6توسط معدل نمو قدره وهو تحقيق م ال يمكن اعتبار ما حققه ماً، فإنه 1 وعلى 1عا
ها واجهت على الدوام 2331-2333الرغم من تحقيق المملكة لمعدالت نمو مرتفعة )على سبيل المثال في مطلع الثمانينيات وما بين  (، إال أن

األردني تحدياً في كيفية المح دالت نمو مرتفعة مجرد طفرات قصيرة األمد1 ويعتبراالقتصاد دالت1 لذلك كان تحقيق م افظة على تلك الم
 عرضة للصدمات بشكل كبير، كما أن قدرته على التعافي تعد ضعيفًة1   

تلعب االستثمارات األجنبية حيث ترتبط أوجه الضعف الجوهرية في عدم المحافظة على معدالت النمو بمحركات النمو في األردن. 
 المباشرة من الدول العربية المجاورة )وبالتحديد دول الخليج العربي( دوراً أساسياً كمحرك للنمو1 كما تلعب تحويالت المغتربين والمنح

ة )الستثمار الحكومي( واستثمارات ال ها على المالية العام قطاع الخاص1 ويتأتي الجزء ألجنبية دوراً تكميلياً غير مباشر من خالل تأثيرات
هب معظماالستثمارات في القطاع العقاري1 وترتبط التق هذه التدفقات المالية من الدول العربية المجاورة الغنية بالنفط، وتذ لبات األكبر من 

هارواالنكماش في الدول الغنية بالنفط والمرتبطة بالتقلبات التي يصعب التكهن ها في أسعار النفط1 فخالل  في أسعار الوقود بدوراتاالزد ب
اإلنتاجية الكلية لعوامل إلنتاج ماً للنمو1 رغم ذلك، تبقى ها اإلنتاج محركاً  اإلنتاجية الكلية لعوامل األخير، أصبح النمو في عرضةً  العقد

ها تنخفض عند تدني القدرات في القطاع الخاص1         لألزمات حيث أن

هذا الفصل الل العقد الماضي، أدى النمو إلى استحداث الوظائف، وإن كانت معدالت البطالة ال تزال مرتفعةً.  ويظهر الجزء األخير من 
الت في سوق العمل، والتي تقف في صالح الوظائف في القطاع العام على حساب القطاع  االخت مدى ارتباط ذلك بالنمو القطاعي 

األردن )حيث يبلغ معدل النمو السنوي الخاص1 ويتمثل التحد االرتفاع الكبير في معدل نمو عرض العمالة في ي في توفير الوظائف في
 % إلى خفض معدالت البطالة في األردن1   0%(، مما يشير إلى أن من الصعب أن يؤدي معدل نمو في الوظائف دون 216

هات ومحركات النمو في األردن  0.2   اتجا

  2نمو من وجهة نظر تاريخية ومقارنةأنماط ال 1.2.1
 

هة  الحات الموج همت اإل  تسجيل ارتفاعفي  2332-2333سوق والبيئة الخارجية المميزة بشكل استثنائي خالل األعوام القتصاد السا
خالل العقد الماضي7.6 ليبلغ ،كبير للنمواالقتصادي في األردن األداء على متوسط النمو المسجل % هذا في تلك الفترة في 1 وقد تفوق 

األوسط وشمال أفريقيا، والذي بلغ  (، تفوق أداء األردن بشكل متسق على نظرائه في 010%1 وكما يوضح الشكل )411منطقة الشرق
اإلجمالي منذ أواخر التسعينيات، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار  األوسط وشمال أفريقيا من حيث نمو الناتج المحلي منطقة الشرق

هم في، النفط رفع معدالت النمو في الدول الغنية بالمصادر الطبيعية1 لكن الصورة تغيرت خالل األزمة المالية العالمية التي  والذي سا
هوت معدالت النمو فياألردن، مما وضع حداً لفترات النمو المتسارع منذ العام 2303-2332حدثت خالل العامين  1 2334، وذلك عندما 
ة النمو، وذلك نتيجة ارتباطه الوثيق باقتصاديات دول مجلس  2332د في النمو منذ العام وشكل النخفاض الحا مؤشراً على ضعف استدام

 التعاون الخليجي )انظر أدناه(1     
 

                                                      
هيئة النمو والتطوير من   1 السياسات والذين عملوا لمدة أربعة أعوام  صانعيشخصية بارزة من المسؤولين الحكوميين ورجال ألعمال و 22تتألف 

همية النمو االقتصادي والحد من الفقر بشكل سريع ومستدام. وتم تح  00ديد للتوصل إلى أفضل تصور حول السياسات واإلستراتيجيات التي تشدد على أ
  كحاالت ناجحة تستحق الدراسة. ،%6دولة، والتي حققت متوسط معدل نمو سنوي قدره 

 روري القيام بتحليل النمو ضمن أفق زمني طويل بغرض معرفة التأثير الهام لدورات النفط على النمو في ألردن. من الض  2
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نمو الناتج المحلي اإلجمالي: األردن، المتوسط في منطقة الشرق  0.0الشكل 
األوسط

 

األردن في الناتج المحلي اإلجمالي حصة الفرد في تطور 0.2الشكل 

 

  مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدوليالمصدر: 

الدول صاحبة األداء األفضل في مجال النمو على الصعيد  اللتحاقمن أجل استعادة مكانته السابقة  مسار طويلوال يزال أمام األردن 
، واصل الناتج المحلياإلجمالي للفرد انخفاضه لمدة عقد من الزمن، وتراجع 10212 وعقب وقوع األزمة المالية الخانقة في العام العالمي

(1 ولم 012ألردن من مصاف الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل إلى الشريحة الدنيا بحسب تصنيف الدخل لدى البنك الدولي )الشكل 
األردن من العودة إلى مصاف الشريحة العليا من الدول متوس ماً وكان ذلك في العام  23طة الدخل سوى عقب مرور يتمكن 1 2303عا

هائلة للحاق بمصاف الدول ذات النمو القوي 016( وحتى الشكل )010عالوةً على ذلك، وكما هو مبين في الشكل ) األردن تحديات  (، يواجه
ماً مماثلةً من حيث الناتج المحلي إلجمالي  ، حقق ألردن وتركيا0213في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة شرق آسيا1 ففي العام  أرقا

األردن بمقدار 2303للفرد1 أما في العام  دوالر  030333مرات ) 212، كان الناتج المحلياإلجمالي للفرد في تركيا أكبر من نظيره في
أكثر وضوحاً، حيث حقق كال البلدين أرقاماً  2334والر أمريكي(1 كما يعد التباين بيناألردن وكرواتيا لغاية العام  40133أمريكي مقابل 

ةً من حيث الناتج المحلي اإلجمالي للفرد )نحو  الر أمريكي( في العام  20333متشابه ماً، أصبح الناتج  101 لكن وبعد مرور 02223د عا
األردن تحقيق  األردن1 بالتالي، يتوجب على اإلجمالي في كرواتيا يشكل ثالثة أضعاف مثيله في نمو بوتيرة أسرع من تركيا المحلي

 وكرواتيا، ولفترة طويلة من الزمن، بهدف اللحاق بهما1

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد، األردن مقابل تركيا : 0.0الشكل   

 )دوالر أمريكي(

   

 مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدوليالمصدر: 
 

كرواتيا : الناتج المحلي اإلجمالي للفرد، األردن مقابل0.1الشكل   

)دوالر أمريكي(   

 

)الشكل  نقطة مئوية على التوالي 0.0و 0.6أسرع من تركيا وكرواتيا، بمقدار  على نمط نموٍ معدلَوخالل العقد الماضي، حقق األردن 
ومن أجل أن (1 رغم ذلك، وعند البحث في ذلك النمو من حيث حصة الفرد، فإن االختالف يالشى1 ويشير ذلك إلى أنه، 011والشكل  011

دالت أعلى من حيث حصة الفرد، ذلك أن معدل نموالسكان في  االلتحاق بهاتين الدولتين، فإنه بحاجة إلى تحقيق م األردن من يتمكن
 % في كرواتيا(1 3106% في تركيا و010% في ألردن مقابل 212ألردن يعتبر أعلى )

                                                      
والر ألمريكي للعام  على تعتمد المقاربة  3 ال الدولتين ال تبدأن بنفس الناتج المحلي إلج ،2333قياس الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لل مالي حتى وإن كان 

والر ألمريكي.    باألسعار الثابتة لل
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للفرد، األردن مقابل : الفرق في نمو الناتج المحلي اإلجمالي 0.1الشكل 
 تركيا

 

: الفرق في نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفرد، األردن 0.7الشكل 
 مقابل كرواتيا

 

  مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدوليالمصدر: 

مة  ه مة من حيث النمو صعوبةً عند المقارنة مع دول منطقة شرق آسيا االلتحاقوتزداد م (1 فبالنسبة لدول 016)الشكل  بالدول المتقد
دالت النمو، حيث يبلغ الفارق بينه وبين دول تلك  األردن في الواقع على مقربة من تلك الدول من حيث م ال يعتبر منطقة شرق آسيا،

اإلجمالي للفرد،211المنطقة ما يقارب  االلتحاق بدول منطقة شرق آسيا، لتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي معدالً يفوق  %1 ويقتضي
األول من األلفية الثالثة بمقدار  هي دول  1متوسط المعدل المحقق في العقد األردن طريق طويل كي يضا ال يزال أمام نقاط مئوية1 لذلك،

األدا ء الجيد العالم في ما يخص المعدالت العالية للنمو مثل ماليزيا، تايالند، إندونيسيا، سنغافورة، وكوريا1 وسيتطلب األمر عقداً من
 المتواصل لتحقيق معدالت نمو عالي واالنتقال إلى مرتبة الدول المرتفعة الدخل1       

شرق آسيادول في النمو  معدلنمو الناتج المحلي اإلجمالي: الفرق بين األردن و: 0.6الشكل   

 
  مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدوليالمصدر:  

 

 محركات النمو: الدور الهام لالستثمارات األجنبية المباشرة ونمو اإلنتاجية  0.2.2
 

األول من . 2333شكلت االستثماراتاألجنبية المباشرة والتحسن الكبير في اإلنتاجية القوة الدافعة لتحقيق النمو منذ العام  ففي العقد
همتاالستثماراتاألجنبية المباشرة بصورة كبيرة في تكوين رأس المال والنمو، بشكل يتناقض بصورة صارخة مع ما  األلفية الثالثة، سا

هذهاالستثمارات كبيرا1ً على الرغم من ذلك، تدفق أكثر من  األجنبية % مناالستثمارات 13حدث في العقدين السابقين، حيث لم يكن تدفق 
المباشرة من الدول العربية المصدرة للنفط، واستثمر الجزء األكبر منه في القطاع العقاري1 وأدت محدودية المصادر والتخصيص القطاعي 

ة بالنفط وشكلت خطورة  ك بيناالقتصاداألردني وتل التباينالستثماراتاألجنبية المباشرة إلى خلق حساسية قوية لدوراتاألعمال الموجه
ة القتصادات مما حدَ من قدرة السياسة المالية على مواجه 1 وفي الوقت ذاته، أدت التدفقات الرأسمالية الكبيرة إلى تقويضاالنضباط المالي، 

األردنية قادرةً على حماية البالد من الصدمات الكبيرة1 رغم ذلك،  هذا الخطر )انظر أدناه(1 وخالل العقد الماضي، لم تكن السياسة المالية
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مهم  وكون الحساب الرأسمالي مفتوح وبما أن المملكة عرضة بشكل كبير للصدمات المتعلقة بالتدفقات الرأسمالية وأسعار النفط، فإن من ال
 وجود إدارة اقتصادية كلية حكيمة للمحافظة على االستقرار المالي1      

فخالل العقدين الماضيين، كانت يعد االرتفاع في نمو اإلنتاجية أمراً غير مسبوقاً في عملية النمو في األردن منذ مطلع األلفية الجديدة. 
اإلنتاج الرئيسية )العمالة ورأس المال(1 ويعتبر ارتفاع  اإلنتاجية سلبيةً وكان النمو يوجه بشكل حصري من قبل عوامل دالت نمو م

دالت ا اإلنتاجية الناتجة عن استغالل أكبر لرأس المال1 على م ال يشكل فقط مجرد طفرة لمرة واحدة في ماً حيث أنه ها إلنتاجية تطوراً 
االنفتاح أمام التجارة  اإلنتاج في القطاع الخاص، والمرتبط بالمزيد من العكس من ذلك، فإن ذلك يعكس تحسنأً حقيقياً في كفاءة وتنظيم

ها منإلصالحات الهيكلية االستثمارات األ جنبية المباشرة، وخصخصة الخدماتاألساسية )الصاالت، النقل، الموان،،111الخ1(، وغير
اإلنتاجية اإلجمالية بالكامل  هذه الزيادة في مثل التحسينات التي طرأت على حقوق الملكية الفكرية في قطاع الصناعات الدوائية1 وتمكن 

القطاعات1 بالتالي، توجد إمكانية كبيرة لتحقيق المزيد م االرفاع في اإلنتاجية من خالل نقل العمالة من القطاعات بفعل التدم اإلنتاجي في 
اإلنتاجية )انظر الفصل التالي(1 وكما هو مبين أدناه، وفي العقد ألول من األلفية الثالثة، ك اإلنتاجية إلى القطاعات مرتفعة هنالك متدنية ان 

هيكلي بس   يط من القطاعات مرتفع اإلنتاجية إلى القطاعات المتدني اإلنتاجية1      تحول 

 دور تدف االستثمارات األجنبية المباشرة وتكوين رأس المال 

مة تكاد ال تذكر في العقود الماضية، ظهرت االستثمارات األجنبية المباشرة كمحرك هام للنمو في األردن خالل العقد الماضي.  اه من مس
دوالر أمريكي في العام  211ضاعف صافي تدفقاتاالستثمارات األجنبية المباشرة بمقدار ثالثة أضعاف، ليبلغ فقد ت مقارنةً  2331مليار
% من الناتج المحلياإلجمالي على مدار عقد من الزمن، وذلك 0310، مع تحقيق معل قدره 2333ملياردوالر أمريكي في العام  312مع 

% في دول منطقة 010% من الناتج المحلياإلجمالي في اقتصاديات منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 214ره مقارنةً مع متوسط قد
% في دول منطقة شرق آسيا1 وبالنسبة لألردن، أصبحتاالستثماراتاألجنبية المباشرة عامالً رئيسياً 012أوروبا وآسيا الوسطى، و نسبة 

وهو ما يفوق بكثير المتوسط في (2331-2333% خالل الفترة 42) توسط خالل العقد الماضي% بالم44في تكوين رأس المال بنسبة   ،
-2333%( ما بين 110%( وباقي دول المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي )610الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل )

الوةً على ذلك، كان التدفق الكبيرلالستثمارات األجنبي2331 -2333ة المباشرة وراء مضاعفة تكوين رأس المالاإلجمالي خالل الفترة 1 
1 في المقابل، ُسجلت زيادات كبيرة 4(2331% من الناتج المحلياإلجمالي في العام 24ملياردوالر أمريكي أو  014إلى  016)من  2331

دالت في تكوين رأس المال (، والذي تقلب بشكل حاد 012ما هو موضح في الشكل )النمو في الناتج المحلي اإلجمالي، ك والتي غذت م
  1 5بحسب معد االستثمار

تمثل االستثمارات األجنبية المباشرة حصة كبيرة جداً من : 0.2الشكل 
مجموع االستثمارات في األردن منذ مطلع األلفية الثالثة )%(

 

الت االستثمار: 0.1الشكل  ارتباط النمو بقوة مع التغيرات في مع  

 

 

وتعكس الزيادة السريعة في االستثمارات ألجنبية المباشرة عاملين رئيسيين: ارتفاع أسعار النفط والوفورات الزائدة في الدول العربية 
% مناالستثماراتاألجنبية المباشرة المتدفقة إلى 113 وتشكل دول المنطقة المصدرة للنفط أكثر من وعمليات الخصخصة المصدرة للنفط

هذه الدول منذ العام ألردن،  إلى  2330وبالتحديد دول الخليج العربي والعراق، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والوفورات الزائدة في 
                                                      

الل الفترة 0311بلغ متوسط تدفقات االستثمارات ألجنبية المباشرة   4 هو من بين ألعلى في المنطقة. 2331-2333% من الناتج المحلي إلجمالي   ، و
هنالك أي د  5 الل العقد الماضي مغاير لما حدث في التسعينيات، حيث لم يكن  ور الستثمارات األجنبية جاء النمو الكبير الستثمارات ألجنبية المباشرة في ألردن 

الل المدخرات المحلية.   المباشرة حيث تم تمويل االستثمار المحلي من 
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هائلة فياالستثماراتاألجنبية المباشرة، حيث نالاألردن نصيبه من تلكاالستثمارات1  ويوضح الشكل ) االرتباط القوي 1000.تدفقات  )
 دفق االستثمارا األجنبية المباشرة لى األردن1 بين أسعار النفط وت

 : نمو الناتج المحلي اإلجمالي في األردن وأسعار النفط0.03الشكل 
 تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة على األردن وأسعار النفط

 

  : نمو الناتج المحلي اإلجمالي في األردن وأسعار النفط: 0.00الشكل 

 

  التنمية العالمية، البنك الدوليمؤشرات المصدر: 

فبحسب . 2332-2333ويرتبط جزء من تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة إلى األردن بالبرنامج الشامل للخصخصة والذي نفذ ما بين 
ها أكثر من ملياردوالر أمريكي على شكل استثما رات رأسمالية تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي، حققت الشركات التي تمت خصخصت

1 وتضمن برنامج الخصخصة شركة الصاالت 6% من مجموعاالستثماراتاألجنبية المباشرة0014، أي ما يعادل 2336-2333ما بين 
األردنية ) مناجم(؛ شركة 2330(؛ شركة البوتاس العربية )2332، 2333ألردنية ) (؛ سبع شركات في قطاع الطيران، 2331الفوسفات

األردنية ) (1 إضافةً لذلك، تم عقد شراكتين رئيسيتين بين 2336(؛ وثالث شركات في قطاع الطاقة )2336-2333بما في ذلك الملكية
إلنشاء مبنى للمسافرين في مطار  (BOT) ويلوعقد البناء والتشغيل والتح ،القطاعين العام والخاص: عقد إدارة ميناء الحاويات في العقبة

 1  7الملكة علياء الدولي

همة اإليجابية لالستثمارات ألجنبية المباشرة في النمو الكلي،  القطاع  إال ان توجيه معظم تلك االستثمارات نحووعلى الرغم من المسا
مة النمو في األردن ها شحيحة في 1 من المتعارالعقاري كان له تداعيات سلبية على استدا ف عليه أنه وبقدر استحواذ قطاعات تتسم بان

مدخال اإلنتا ) األرض، على سبيل المثال( على استثمارات أجنبية مباشرة بشكل كبير ) كما في القطاع العقاري(، فان ذلك قد يؤدي إلى 
 لنمو1ضاراً بكل من التنافسية وا ذلكارتفاع ي األسعار النسبية لهذه المدخالت، وقد يكون 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
  ي ألردن: التقييم.البنك الدولي )قيد إلعداد(: الخصخصة ف  6
الل ألشهر القليلة الماضية، جرى نقاش جريء حول شفافية عملية الخصخصة في ألردن. وقد تمت إلشارة إلى وجود شبهة فساد في بعض   7

 عمليات الخصخصة. 
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: إجمالي تكوين رأس المال الثابت، المجموع مقابل القطاع 0.02الشكل 
 العقاري )مليون دينار أردني(

 

: حصة قطاعات مختلفة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت 0.00الشكل 
)%( 

 

مة، المملكة ألردنية الهاشمية1 المصدر:   دائرة اإلحصاءات العا

هة بالنفط وحساسية تلك االستثمارات القطاعي لالستثمارا األجنبية المباشرة  يشكل عدم التنوع، الوةً على ذلك لدورات األعمال الموج
( التقارب اإليجابي والواضح للناتج 10410 ويوضح الشكل )إلى تنوع المخاطر وتباين أداء االقتصاد األردني مع االقتصادات المحيطة

األردن و اإلجمالي بين ألن التدفقات المحلي السعودية في العقد األول من األلفية الثالثة والثمانينيات1 وكان التقارب سلبياً في التسعينيات
ي آب الرأسمالية االستثمارا األجنبية المباشرة، اإلضافة إلى المنح الخارجية وتحويالت المغتربين( توقفت تقريباًألسباب جيوسياسية: فف

أردني إلى العودة لألردن، األمر الذي خفض كثيراً من تحويالت  0330333دولة الكويت، اضطر نحو وعقب غزو العراق ل 0223
على التوالي(1 كما اضطربت الحركة التجارية، مخلفةً تأثيرات سلبية على  0220، 0223% في العامين 616%، 614المغتربين )بمقدار 

اإلجمالي1 وفي النصف الثاني من التسعي نيات، أدت العقوبات التي فرضت على العراق في التسعينيات إلى خفض حجم الناتج المحلي
ر األردن إلى اللجوء إلى المدخرات المحلية من أجل تمويل تكوين رأس المال والنمو1    61التجارة الثنائية بمقدار    %1 واض

مماإلى تقويض االنضباط المالي من الخليج العربي أدت التدفقات الرأسمالية الكبيرة من قدرة السياسة المالية على مواجهة هذه حدَ  ، 
1 ويبدو أن ذلك األمر 18 وتظهر الدراسات القتصادية أن التدفقات الرأسمالية قد تؤدي إلى انخفاض في المدخرات "االحتياطية"المخاطر

األعوام الثالثين  هات الدورية خالل األردن والذي قام بشكل نمطي بإتباع سياسة مالية اتسمت بالمسايرة المفرطة لالتجا ينطبق على
%1 لكن ومع دخول 614الماضية1 فعلى سبيل المثال، وفي النصف األول من الثمانينيات، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

دالت النمو في األردن لتصل إلى  %1 وبما 04 –اقتصاديات المنطقة بمرحلة انكماش عقب النخفاض الحاد في أسعار النفط، تدهورت م
دالتالمبكر وأن النمو السريع  هم في دفع م األردن  بلغ، إلى مستويات مرتفعة الستهالك العام والخاص سا العجز المالي والجاري في

األردن لطلب أول برنامج مع صندوق النقد الدولي، بغرض ضمان استقرار اقتصاده1 0216ول العام مستويات خطيرة بحل 1 وقد اضطر
  وفي التسعينيات، أجبر النخفاض الحاد في التدفقات الرأسمالي األردن على تحسين انضباطه المالي1  

الد من الصدمات الكبيرة، تفاقم الوضع المالي في األردن وأثبتت السياسة وطوال العقد الماضي واها في حماية ال 1 فقد المالية عدم جد
االنتعاش االقتصادي وتنكمش أثناء  هات الدورية، حيث كانت تتوسع أثناء اتسمت السياسة المالية إلى حد كبير بالمسايرة المفرطة لالتجا

االقتصادي على سبيل المثال، وعندما بلغ متوسط نمو الناتج المحلي مما يعتبر سبب رئيسي في عدماالستقراراالقتصادي الكلي1 ف -الركود
األعوام 110إلجمالي  اإلجمالي، بينما بلغ 111باستثناء المنح  األولي، بلغ العجز المالي 2331-2334% خالل % من الناتج المحلي

االرتفاع الحاد في النمو 2300%1 وفي العام 210متوسط العجز الكلي باستثناء المنح  % من 0012مع عجز مالي كبير للغاية )، ترافق
ة من تطبيق سياسة مالية مستقرة الستعادة النمو1  وكون الحساب الرأسمالي مفتوح وبما أن الناتج المحلياإلجمالي(، األمر الذي منع الحكوم

مهم وجود إدارة اقتصادية كلية حكيمة لخفض مستوى التقلبا  1 9تالمملكة عرضة بشكل كبير للصدمات، فإن من ال
 
 
 
 

                                                      
هيكلية Agenor and Montiel (2008)يرجى مراجعة   8 الحات  1 في األردن، سهل توفر التدفقات األجنبية من تمويل عجز مالي وجاري كبير، مما أخر إجراء إ

الالت في القتصاد1  مة لخفض الخ ه   م
ماً في تح Dell’Ariccia et al.  (2007)يوثق   9 ها الً  مة عا ها تنفيذ سياسات اقتصادية كلية حكي سين منافع النمو للتكامل المالي، مع عدداً من الحاالت القطرية شكل في

 الحد من المخاطر المحتملة1 
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 السعودية-: تباين النمو، األردن0.01الشكل     

 

 : الميزان المالي األساسي )مليون دينار أردني(0.01الشكل   

 
  مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدوليالمصدر: 

 بلد آلخر1 الحظة: يشير التقارب إليجابي أن قيم النمو ألعلى من المتوسط في بلد ما تميل إلى المقارنة مع قيم النمو ألعلى من المتوسط في ال
 

مو اإلنتاجية   دور 

فقد نمت تطوراً إيجابياً.  منذ مطلع األلفية الثالثة، أصبحت اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج المحرك للنمو في األردن، وهو ما يشكل
اإلنتاج بما متوسطه  األعوام 2161إلنتاجية الكلية لعوامل ، مقارنةً مع انخفاض حاد في العقدين السابقين، 2331-2333% سنوياً خالل

اإلنتاج إش اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج سلبيا1ً ويشكل ارتفاع اإلنتاجية الكلية لعوامل نحو اقتصاد ارةً على التقدم حيث كان خاللهما نمو
األعوام أكثر كفاءةً وتقدماً في استخدام التقنيات الحديثة هم ذلك في العملية التدريجية للتقارب خالل 1 وعلى العكس 2331-12334 كما سا

األعمال، وشيوع من ذلك، ارتبط النخفاض في اإلنتاجية الكلية لعوامل النتاج في العقدين الماضيين بالسيطرة الكبيرة للدولة ع لى
  المؤسسات المملوكة للدولة ذات ألداء غير الكفوء، والتشريعات غير الفّعال ألسواق عوام اإلنتاج ومحدودي االنفتاح التجاري1    

: الناتج المحلي اإلجمالي في األردن ونمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج )%(0.07الشكل   

 

الحات الهيكلية. وقد ويمكن ربط النمو إليجابي  الحات لتحرير في اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج باإل أطلق األردن بصورة فعلية إ
، أشار جاللة 2333خطابه الذي ألقاه في المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس مطلع العام 1 وفي 2333التجارة والخصخصة في العام 

األسواق الحرة المعيار الوحيد لتخصيص الموارد"1 بناءً على ذلك، تم تحرير الملك عبد اهلل الثاني إلى "أننا قمنا  بأخذ زمام المبادرة لجعل
ة التجارة  االنضمام إلى منظم همإلصالحات ما يتعلق بحقوق الملكية كجزء من شروط ة التجارة االستثمار بشكل واضح1 ومن أ أنظم

اليات المتحدة في العام 0226اقية التجارة الحرة م االحاد األوروبي )بالتوقيع على اتف ت(، والتي تعزز2333العالمية ) 1 2330(، ومع ال
تعطي وقد أعقبت اتفاقية التجارة الحرة معالواليات المتحدة التوقيع على اتفاقية "المناطق الصناعية المؤهلة" معالواليات المتحدة والتي 

األردنية  ها السوق األمريكي بحسب من "المناطق المؤهلة" إعفاالصادرات ءاً من حصص المنتجات ومن الرسوم الجمركية لدى دخول
في  قواعد المنشأ التفضيلية1 وعلى الرغم مناإلبقاء على اإلجراءات غير المتعلقة بالتعرفات، أصبح األردن أحد أكثراالقتصاديات انفتاحاً

% مع تدني التعرفات )انظر 033ة إلى النات المحلي اإلجمالي إلى ما فوق منطقة الشر األوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفعت نسبة التجار
       كيفية تأثير تدفقا االستثمارا األجنبية على ديناميكيات قطاعي المنسوجات والصناعات الدوائية1    0101الفصل السادس(1 ويوضح الشكل 
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والمنسوجات والصناعات الدوائية في العد األول من األلفية الثالثة : صالحات التكامل التجاري وصعود قطاع األلبسة010الصندوق   

هم في تطوير القطاعات الصناعية، وبشكل رئيسي قطاعي الصن همية في إيجاد بيئة تسا صالحات المتعلقة بالتكامل التجاري بالغة أل اعات كانت ا
مة التجارة العالمية ) ت المتحدة في سن ( واتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الواليا2333الدوائية والمنسوجات. وقد استفاد ألردن من النضمام إلى منظ

الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية العديد من القوانين الرامية لجعل التشريعات الوطنية متوافقةً مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول 
اليات ارابطة مصنعي ألدوية في الواليات المتحدة 1 وبحسبالفكرية لمتحدة وألردن السوق ألردني أكثر جاذبيةً ، فقد جعلت اتفاقية التجارة الحرة بين ال

من قابلية تسجيل  ألبحاث والتطوير الدوائي، باإلضافة إلى المبيعات واتفاقيات الترخيص1 وتتضمن المنافع الحماية الموسعة للبيانات، إلغاء الستثناءات
هذه اإلصالحات للعديد من الشركات براءات الختراع بالنسبةلالختراعات التكنولوجية الحيوية، والقيود على التر خيض إللزامي1 وقد سمحت 

ألدوية محمية سريعة التلف في ألردن1 كما الل بدء إلنتاج األوروبي من  االستفادة من ميزة التحرك ألول في سوق التحاد قام عدد من  ألوروبية 
ها التجارية في ألردن، ومن ضمن تلك الشركات أستراكبرى شركات صناعة ألدوية في العالم بإنشاء مواقع إنتاجية أو وسعت  -زينيكا، سانوفي-أنشطت

الين، يانسن-أفانتيس، بريستول يالج، ميرك شارب آند دوم، نوفارتيس، أورجانون، روشيه، فايزر، -مايرز سكويب، إيلي ليلي،جالسكوسميث 
هم في ألبحاث المبتكرة1 وبحسب بلوف1 وقد اجتذب قطاع الصناعات الدوائية في ألردن استثمار-شيرنج ات جديدة، ودخل أسواق تصدير جديدة، وسا

ها المحليين، وقامت كل من شركة سانوفي أفانتيس وشركة نوفارتيس بمضاعفة -معهد حقوق الملكية الدولي، قامت شركة فايزر بمضاعقة عدد موظفي
ها العاملة بمقدار    1      2334-2333% ما بين 133ئف في ألردن بمقدار مرات، بينما زادت شركة ميرك من عدد الوظا 0قوا

فاقية أما في قطاع المنسوجات، فقد سمحت اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة لألردن بإقامة صناعة للمنسوجات من ال شيء تقريبًا. وقد أعطت ات
هلة الموقعة مع لواليات المتحدة الصادرات ألردنية  ها السوق إعفاالمناطق الصناعية المؤ ءاً من حصص المنتجات ومن الرسوم الجمركية لدى دخول

  1قواعد المنشأ التفضيلية سبألمريكي بح

هائل وارتفع حجم الصادرات ألردنية من أللبسة والمنسوجات بصورة ملحوظة م هذا القطاع بشكل  هذه الحوافز، زادت الستثمارات في  ن وبفضل 
هذا القطاع قد تضاءلت عق2303ليصل إلى ملياردوالر أمريكي في العام  0222مليوندوالر أمريكي سنوياً قبل  13 ب . وعلى الرغم من أن تنافسية 

هاماً ف ها من كبار المصدرين في إطار اتفاقية متعددة األطراف حول األقمشة، ال أن ال يزال قطاعًا  ي القتصاد إلغاء نظام الحصص على الصين وغير
مًا فعااًل من حيث الكلفة من حيث  ها هو الحال في جميع أنحاء العالم، تعتبر صناعة المنسوجات واأللبسة مصدراً  توظيف العمالة متدنية ألردني. وكما 

هذا ا وال تحتاج إلى استثمارات كبيرة من حيث األصول. رغم ذلك، فإن معظم العاملين في  ها صناعة تتطلب عمالةً مكثفةً هارات، حيث أن لقطاع، الم
هم  ومة في دعم 130333والبالغ عدد هم من ألجانب. ويوجد نقاش حاد في ألردن حول مدى استمرار الحك هذا القطاع، في ضوء تطلع ، في ألردن 

هذه القضية في الفصل ا  لثاني.    المملكة نحو بناء اقتصاد معرفي وعدم انسجام القطاع مع الميزة التنافسي لألردن. ويدور المزيد من النقاش حول 

 
مالة من القطاعات المتدنية نمو اإلنتاجية داخل القطاعات وليس بسبب انتقال الع ية العمالة بشكل حاد، وذلك بفضلكما ارتفعت إنتاج

تنمو إنتاجية العمالة في اقتصاد و اإلنتاجية إلى القطاعات المرتفعة اإلنتاجية، على الرغم من وجود فجوات إنتاجية كبيرة بين القطاعات.
اإلنتاجية ضمن قطاعات اقتصاد(McMillan and Rodrik 2011)ما من خالل واحدة من طريقتين  ية من خالل 1أوالً، يمكن أن تنمو

سوء التوزيع بين الشركات1 ثانياً، تستطيع العمالة التحرك بين القطاعات، من  الحد منتراكم رأس المال، أو التغير التكنولوجي، أو 
اإلنتاجية إلى القطاعات الالقطاعات  اإلنتاجية الكلية للعمالة في االقتصاد )التغير الهيكالمتدنية اإلنتاجية، مما يزيد من 1 ويحدد لي(مرتفعة

1 وخالل العقداألخير، كان مجملاالرتفاع في إنتاجية العمالة 2331-0224( مصادر نمو إنتاجية العمالة فياألردن ما بين 0106الشكل )
همة  اإلنتاجية داخل القطاعات1 وفي الواقع، تعتبر مسا اإلنتاجية الكلية للعمالة العمالة عبر القطاعات سلبيةً انتقالبقيادة نمو وعلى 1 على

الجية،111الخ1( على المستوى  الحظة نشوء عدد قليل من القطاعات الجديدة )مثل تكنولوجيا المعلوماتواالتصاالت، السياحة ال الرغم من 
ال تزال القطاعات الناشئة صغيرةً هري خالل العقد الماضي1 كما هيكلي جو ة المضافة  القطاعي، لم يمراألردن بتغيير  للغاية من حيث القيم

 إلجمالية1 
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الت النمو السنوي %(0.06الشكل  : تركيبة إنتاجية العمال )مع   

 
 

ويظهر التحليل القطاعي لنمو إنتاجية العمالة أن قطاعات الخدمات المالية، والتعدين، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
وعلى النقيض من (. 2332-2333% ما بين 1نقل شهدت أعلى نمواً سنوياً في اإلنتاجية )تخطى نسبة والتصنيع، وتجارة الجملة، وال

اإلنتاجية1 وما بين النقيضين، شهدت قطاعات الزراعة، والمياه،  ذلك، شهدت قطاعات السياحة، والعقارات، وتجارة التجزئة انخفاضاً في
  جية، بينما بقيت إنتاجية الخدمات الحكومية دون تغيير تقريبا1ً  والكهراء، واإلنشاءات زيادات متوسطة في إلنتا

: نمو إنتاجية العمالة داخل القطاعات )معدالت النمو السنوية(0.02الشكل   

 

هما  0.0  النمو والبطالة: لماذا يوجد ارتباط ضعيف بين

 10هيكلية سوق العمل األردني  0.0.0
 

 شطين اشطين وغير الناالحجم النسبي للسكان الن

 
ومن أصل عدد سكاناألردن في سن شطين. ايعاني األردن على حد سواء من مشكلة البطالة ومشكلة التدني الواضح في عدد السكان الن

هنالك  011مليون(، فيعتبر أقل من  1مليون أردنياً(، حيث يبلغ عدد السكاناإلجمالي ) 011العمل ) مليون شخصاً ناشطاً اقتتصادياً، كما أن 
ال يسعون جدياً للحصول على وظيفة(1وال تبلغ نسبة النساء الناشطات اقتصادياً  ما  2ثر من أك مليون من غير الناشطين اقتصادياً )أي أنه

ماً سوى  11-04بين  هذا المستوى من النشاط العملي متدنياً للغاية حسب 11%، مقابل 01عا % للرجال ضمن نفس الفئة العمرية1 ويعد 
%( عاطلين عن العمل1 00) أو  0130333منهم بينما يعتبر  002230333ولية1 ومن بين السكان الناشطين اقتصادياً، يعمل نحو المعايير الد

                                                      
هذا القسم على العمل المرجعي المعد كجزء من إلستراتيجية الوطنية للتشغيل في ألردن.   10  يعتمد 
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هم يتجاوز  0330333وتشير التقديرات إلى وجود نحو  عامل أجنبي يحملون تصاريح عمل، بينما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أنه عدد
 1      1330333الـ 

: األردن: السكان الناشطون اقتصادياً، الذكور مقابل 0.01الشكل 
 اإلناث

 

 
ألمم المتحدة الدولي البنكالمصدر:   باستخدام البيانات السكانية 

 

: نسبة السكان في سن العمل في األردن، مقارنةً مع 0.23الشكل 
(2331الدول األخرى )  

 

 
 (2302)اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل المصدر: 

 

ويتوزع السكان غير الناشطين، حيث تشكل النساء اللواتي لم تحصلن إلّا على مستوى متدنٍ من التعليم النسبة األعلى من الفئة 
مما يعني أن الفرصة ال تزال متاحة لديهم 63المذكورة، بشكل متساو نسبياً حسب العمر، حيث أن نحو  % منهم دون سن الثالثين عاماً، 

%( "النساء في 63%( من السكان غير الناشطين في الطلبة1 وتتضمن النسبة المتبقية )03وتتمثل النسبة المتبقية )العمل. لدخول سوق 
النعدام النشاط 01%( والمتقاعدين بسن مبكرة )14المنازل" ) هاتين الفئتين السكانيتين المفتاح في الحد من المعدل العام %(1 وتملك 

االنتاجية بالنسبة القتصادي1 وتناقشاإلستر اتيجية الوطنية للتشغيل العوامل التي تقف وراء ارتفاع معدل الضعف في النشاطات العملية
هاتين الفئتين وتقترح خيارات إصالحية لمعالجة هذا الضعف على المديين المتوسط والطويل   1   11ل

 الخصائص الرئيسية للعاملين والعاطلين عن العمل 

مليون أردني عامل، يشكل  012ومن أصل يضم السكان العاملون في األردن في غالبيتهم الذكور من أصحاب درجات علمية متوسطة. 
هادات الجامعية بشكل 10%، ويملك 14الذكور  % منهم شهادة الثانوية العامة أو ما دون1 رغم ذلك، ارتفعت نسبة العاملين من حملة الش

% 00% و 111 وتعمل النساء في القطاعين العام والخاص بنسبة 2332% في العام 2016إلى  2333ام % في الع0611مضطرد، من 
على التوالي، من بين جميع العاملين1 وتفضل النساء الوظائف في القطاع العام في المجاالتاالجتماعية )الصحة والتعليم بشكل رئيسي( 

األمان الوظيفي، مدة ساعا ها معظم الشركات الصغيرة في والمنافعاإلضافية مثل ال تقدم ت العمل القصيرة، التأمين الصحي )وهي منافع
ها الشركات التي تضم أقل من  االجتماعي )وهي منافع لم تقدم عاملين قبل إقرار قانون الضمان  1القطاع الخاص( ومنافع الضمان

الخاصة تعيين النساء الحوامل أو المتزوجات بسبب منافع  (1 وتوجد أدلة تشير على تجنب الشركات2303الجتماعي الجديد في العام 
ها في قانون العمل ) % من الراتب تدفع من 3161أسابيع مدفوعة األجر( وقانون الضماناالجتماعي الجديد ) 03األمومة المنصوص علي

ر اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل لعام  -قبل صاحب العمل(  1  2302ان

                                                      
للمتقاعدين المبكرين، فإن قصر سن التقاعد  بالنسبة "للنساء في المنازل"، تلعب العوامل الثقافية وتدني المستوى التعليمي دورًا كبيرًا. أما بالنسبة  11

مًا بحسب قانون الضمان الجتماعي لعام  41) ماً منذ إقرار قانون الضمان الجتماعي الجديد للعام  41و 2330عا ( باإلضافة إلى فترات 2303عا
مًا للنساء و  01االستحقاق ) ل العوامل ألساسية للتقاعد المبكر. وقد أدت المنافع عامًا للرجال( والخسائر الطفيفة بسبب التقاعد المبكر تشك 01عا

. وقد انخفض متوسط سن 2332% في العام 62إلى  0222% من مجموع المتقاعدين في العام 22السخية إلى ارتفاع كبير في نسبة التقاعد المبكر من 
ماً في العام  16التقاعد من  ماً في العام  13إلى  0222عا  .     2332عا
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ماُ،  21% منهم دون سن 42حيث أن العمل في األردن بصغر السن والمستوى التعليمي الجيد.  يتسم أغلب العاطلين عن % دون 12عا
هم، لكن معدل البطالة لدى الشباب م اإلناث يبلغ  43سن  ما1ً واألرقام المطلقة، يمثل الذكور معظم % لدى الشباب 20% مقارنةً مع 41عا

هادة الثانوية العامة فما دون1 لكن العكس ينطبق علىاإلناث، حيث أن  % من الذكور61من الذكور1 ويحمل أكثر من  العاطلين عن العمل ش
هرة البطالة لدى حملة الشهادات الجامعية جديدةً نسبياً في 61 اإلناث خارج سوق العمل يحملن شهادة الدبلوم فما فوق1 وتعد ظا % من

هي في تصاعد، مما يشير إلى سوء المطابقة بين هارات المطلوبة في السوق  ألردن و هارات لدى الباحثين عن عمل والم التخصصات والم
  (1  2302اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل لعام 

فبحسب وزارة العمل، ارتفع عدد العمال األجانب من حملة تصاريح العمل تشكل العمالة الوافدة مكوناً رئيسياً في سوق العمل األردني. 
كنتيجة لعمليات تسريح  2303في العام  2260333ثم انخفض قليالً إلى  2332في العام  0010333إلى  2333في العام  0030333من 

ال يحملون وثائق )أي تصاريح عمل(  األجانب الذين االقتصادية العالمية1 وتشير التقديرات إلى أن عدد العاملين العاملين بسبب األزمة
هم ما بين   1  1130333-4130333ما يرفع العدد الكلي للعما األجانب إلى ، م2130333-0130333يتراوح عدد

األجانب من الذكور جنسيات عربية ) هم أصحاب مستويات تعليمية متدنية )حيث يحمل أكثر من  %(60ويحمل معظم العمال % 23و
هؤالء في القطاع الزراعي ) %(، 23%(، الصناعات )21اعية )%(، الخدمات االجتم26شهادة تعليم إعدادية أو ما دون(1 ويعمل معظم

اإلنشاءات )00التجارة والمطاعم والفنادق ) ( 2332عاملة مسجلة في العام  110333%(1 وتأتي معظم العامالتاألجنبيات )نحو %00(،
مهن كخادمات في المنازل، كما يعمل عدد كبير منهن في قطاع أللبسة والمنسوجات1     من قارة آسيا1 ويعمل معظ

 ألجور هيكلية ا

ويعكس توزيعاألجور قاعدة واسعة جداً لألجور المتدنية، حيث . 2331دينار أردني في العام  071بلغ متوسط األجر الشهري في األردن 
األجور، حيث يبلغ 12(0120دينار أردني شهرياً )الشكل  033يحصل معظم العاملون على أقل من  1 ويدفع قطاع الخدمات المالية أعلى

األجو األجور ) 633ر متوسط (1 ومن حيث 0122دينار أردني( )انظر الشكل  211دينار أردني، بينما تدفع المطاعم والفنادق أقل
األجور ما بين معدل يبلغ  دينار أردني كمعدل  202دينار أردني للمشرعين والمدراء و  00001التخصصات الوظيفية، يتراواح توزيع

مهن المتوسطة )مثل السا ئقين، موظفي التوصيل،111الخ1( وباستثناء أجور المشرعين والمدراء، فإناالخالفات النسبية بين للعاملين في ال
  (1   0120أجور التخصص الوظيفي تعد صغيرةً تقريباً )الشكل 

هذه الزيادة، اإلضافة إلى زدينار أردني.  013إلى  003، تم رفع الحد األدنى ألجور من 2332-2336في العام  ها وقد أدت   23يادة قدر
( إلى أن القطاع الخاص 0124(1 ويشير الشكل )0120% في األجور )الشكل 01دينار أردني على رواتب القطاع العام، إلى قفرة بنسبة 

األجور إل األدنى من األجور فوق الحد ألدنى1 كما تم مؤخراً رفع الحد هذه الكلفة جزئياً من خالل تجميد الزيادات الحقيقية في ى يحمل 
دينار أردني شهريا1ً ومن بين التحديات الرئيسية أمام  233% من العاملين من الذكور على أقل من 11دينار أردني1 ويحصل نحو  023

ارنةً ألردن للحد من عدد "العاملين الفقراء"، زيادة معدالت المشاركة في القوى العاملة حيث أن لدى المعيل اليوم عدد أكبر من المعالين مق
األجور في سياق الطلب الكلي مع ع األدنى من دد المعالين في حال ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة1 كما قد تؤدي زيادة الحد

الضعيف والنمو البطيء إلى تقويض ربحية وتنافسية الشركات، مما قد يشجع القطاع غير الرسمي بحيث تحاول الشركات تجنب رفع 
    تكاليف العمالة لديها1    

                                                      
دينار أردني شهرياً، بينما  233% من العاملين المؤمّنين يحصلون على أقل من 2610حصائيات المؤسسة العامة للضمان الجتماعي، فإن بحسب إ  12

دينار أردني. وتمي سجالت المؤسسة إلى زيادة ألرقام حيث أنها تمثل العاملين في القطاع الرسمي )الشركات  033% على أقل من 1111يحصل 
الت المؤسسة.  المتوسطة   والكبيرة الحجم(، بنما ال توجد المعلومات الكافية حول العاملين في القطاع غير الرسمي أو المشاريع الصغيرة في س
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: متوسط األجور االسمية )دينار أردني شهرياً(0.20الشكل   

 
مة، ألردنالمصدر:   دائرة اإلحصاءات العا

  2331: متوسط األجور حسب القطاع، 0.22الشكل 

 
مة، ألردنالمصدر:    دائرة اإلحصاءات العا

 

2331: متوسط األجور حسب فئة الوظائف، 0.20الشكل   

 
مة، ألردندائرة المصدر:   اإلحصاءات العا

 2332-2331: مؤشر األجور الحقيقية في القطاع الخاص، 0.21الشكل 
(2337=033)  

 
مة، ألردنالمصدر:   دائرة اإلحصاءات العا

 

  النمو والبطالة في العقد األخير  0.0.2
 

الل األعوام 7.6بلغ معدل النمو السنوي  هذا النمو معدل نمو تشغيل صافي قدره %2333-2332  % سنوياً. ومن 2.1. وقد "ولد" 
دالت البطالة سوى بشكل طفيف، من  1وظيفة  457,000الناحية المطلقة، تم استحداث  %1 0011% إلى 0412رغم ذلك، لم تنخفض م
% في القطاع الخاص1 وقد استفاد 11% من الوظائف المستحدثة كانت في القطاع العام مقابل 42انات أن وتشير القراءة الدقيقة لهذه البي

العاملين الوافدين من الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص بأكثر من نصفها1 ولم يمثل استحداث الوظائف لألردنيين في القطاع الخاص 
 1 2331-2333ألعوام  % من بين جميع الوظائف المستحدثة خالل21سوى 

.  
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دالته في "القطاعات التي تتطلب عمالة وافدة مكثفة"، بما في ذلك قطاع السياحة والضيافة  وفي القطاع الخاص، بلغ نمو الوظائف أكبر م
أللبسة1 وعلى %(، اإلضافة إلى قطاع تجارة التجزئة والمنسوجات وا111(، وقطاعاإلنشاءات )2332-2331% سنوياً خالل الفترة 114)

ها أو تدنت  اله، إال أن األجور الحقيقية بقيت على حال الرغم من ارتفاع معدل استحداث الوظائف في القطاعات المذكورة أ
1 وعلى العكس من ذلك، كان استحداث الوظائف دون المعدل في قطاع تكنولوجيا المعلوماتواالصاالت، الصناعات غير 13)المنسوجات(

ين، وغير ذلك من الصناعات )الطاقة، المياه،111الخ1(1 بمعنى آخر، وبعيداً عن القطاع المالي، كانت فرص العمل في القطاع النسيجية، التعد
ها األردنيون المتعلمون عند البحث عن عمل1  هارات والتي "يستهدف  لخاص األدنى في هذه القطاعات التي تتطلب قدراً كبيراً من الم

2303-2333شغيل، : النمو والت0.21الشكل   

 

مة، ألردن  المصدر:  مؤشرات التنمية العالمية ودائرة إلحصاءات العا

إلى  ،المنافع السخيةو باإلضافة إلى ألمن الوظيفي والمدة القصيرة لساعات العمل ،وقد أدى االرتفاع الكبير في الرواتب واألجور
ة/الدفاع/األمن متوسط 2332-2333فخالل األعوام اصطفاف عدد كبير من الباحثين عن عمل في القطاع العام.  ، حقق قطاع اإلدارة العام

األجر الحقيقي بنسبة  االصاالت )111نمو سنوي بحسب هذا الحافز 2%، وهو بذلك يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع %(1 وقد يفسر 
 2010333، تقدم ما يقارب الـ 12303 وفي العام 14(2331السلبياالصطفاف للحصول على وظيفة في القطاع العام بحسب البنك الدولي )

هرةاالصطفاف الفروق الكبيرة فياألجور والمنافع  ة المدنية1 وتعكس ظا شخصاً للحصول على وظيفة في القطاع العام بحسب ديوان الخدم
دينار أردني في  001نار أردني مقابل دي 402بين القطاعين العام والخاص1 وفي نفس العام، بلغ متوسطاألجر الشهري في القطاع العام 

األجور المقدمة في القطاع الخاص بالنسبة للوظائف إلدارية والفنية، ونحو 63القطاع الخاص1 ويقدم القطاع العام أجور تبلغ نحو  % من
هرة! )اإلستراتيجية الوطن013 هرة أو شبه ما  (1      2302ية للتشغيل، % من أجور القطاع الخاص للوظائف الي ال تتطلب عمالة غير ما

ة، وهو ما قد يفسر ارتفاع معدل  وفي الوقت ذاته، تشير الزيادة في الوظائف المتدني اإلنتاجية إلى سوء تخصيص الموارد واختالالت وظيفي
مهارة )البنك الدولي،  عام المحافظة على (1 وفي الواقع، فقد كان من الصعب على القطاع ال2302الدوران الوظيفي عند أعلى مستويات ال

 1    15الموظفين من أصحاب الكفاءات العالية والذين ينتهي بهم المطاف في الغالب في العمل في الخليج العربي

ماً للسببين التاليين: )أ( وجود عدد كبير من المتعلمين الذين يشكلون  هذا التوزيع للوظائف بين القطاعين العام والخاص مستدا فائضاً ال يعد 
طاع العام وعدد كبير مناألشخاص في القطاع الخاص الذين يعانون مناإلحباط بسبب قلة فرص العمل أو جمود أو تدنياألجور في الق

اإلدارة والدفاع واألمن، بتوظيف  % من القوى العاملة على الرغم من معاناته من 01الحقيقية؛ )ب( يقوم القطاع العام، بما في ذلك قطاع
ه، فقد أصبح من الضروري تعزيز نطاق استحداث الوظائف في القطاع الخاص خالل السنوات القادمة1 وسيتطلب ذلك وعليالتضخم أصاًل1 

هارات والتي تبنى عليها آمال لتوظيف المتعلمين م األردنيين1      نمواً سريعاً في القطاعات التي تعتمد على قدر كبير من الم
 

  

                                                      
هذه القطاعات. وتتركز العمالة الوافدة، والتي شكلت   13 عاملة في % من مجموع القوى ال00حصل العاملون الوافدون على حصة ألسد من الوظائف المستحدثة في 

هذا القطاع(، المنسوجات وأللبسة )01، في قطاع إلنشاءات )2332العام  %(. 02%(، تجارة الجملة والتجزئة )21%(، الفنادق والمطاعم )03% من العاملين في 
الل ا ها شهدت أدنى نمو في ألجور الحقيقية  هذه القطاعات لعدد كبير من الوظائف، إال أن  لعقد ألخير.  وعلى الرغم من استيعاب 

14 World Bank (2008): Resolving Jordan’s Labor Market Paradox of Concurrent Economic Growth and High Unemployment, 
Report No. 39201-JO, The World Bank Group. 

 يتقلد عدد كبير من ألردنيين مناصب حكومية هامة في العديد من التخصصات في الخليج.   15
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  العمالة دور النمو السريع في عرض  0.0.0
 

مقابل ذلك، لم يكن معدل نمو سنوي في %. 2.6الل السنوات العشر الماضية، نما حجم القوى العاملة األردنية بمعدل سنوي قدره 
% كافياًالستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والحد من عدد العاطلين عن العمل، مما أبقى معدالت البطالة عند 212الوظائف قدره 

، بلغ معدل نمو القوى العاملة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة شرق آسيا والمحيط 2332-2333وخالل الفترة ت مرتفعة1 مستويا
هادي  هاتين المنطقينال تحتاج سوى إلى نسبة بسيطة من معدل نمو الوظائف الذي 311ال % فقط سنوياً، مما يدل على أن معظم الدول في 

   ت البطالة1حقق األردن لخفض معدال

الل العقد الماضي )مما يعكس معدالت خصوبة عالية في الثمانينيات( ومن المتوقع أن  وقد ارتفع عدد األردنيين بسن العمل كثيراً 
% من مجموع السكان(، 16)أو نحو  2332مليون شخص في العام  1014 فمن يواصل هذا العدد ارتفاعه بوتيرة أسرع خالل العقد القادم

% من مجموع السكان(1 وبافتراض أن معدل 16)أو  2323مليون شخص في العام  414المتوقع أن يبلغ عدد السكان في سن العمل إلى من 
ً هو نحو  دالت البطالة، يجب أن يكون معدل نمو الوظائف أعلى من 216نمو القوى العاملة سنويا  %01%، ومن أجل الحد من م

 دور نمو إنتاجية الشركات  0.0.1
 
وكان من الممكن أن يسجل معدل استحداث الوظائف في العقد الماضي نسبة أكبر لو لم تنخفض مرونة التوظيف للنمو بشكل حاد  بسبب 

االقتصادية . 16ازدياد اإلنتاجية والكفاءة في العديد من القطاعات االقتصادية وتظهر مرونة التوظيف كيفية تطور النمو في المخرجات
األردن 010معاً عبر الوقت1 ويوضح الجدول ) والنمو في التوظيف ( المرونة التقديرية للتوظيف فيما يتعلق بالناتج المحلياإلجمالي في

  1  2332-0220خالل الفترة 
 
  

                                                      
همية،   16 ، التي تتفاعل مع الناتج المجلي إلجمالي للحصول Diتم استخدام النموذج التال لالنحدار الخطي متعدد المتغيرات مع متغيرات قطرية و

    ln Ei= b0 + b1 lnYi*Di + b2Di + uiعلى نقطة المرونة: 
همي )Diفي الدولة؛ ) ( يمثل المخرجات أو الناتج المحليYi( التوظيف في الدولة؛ )Eiحيث يمثل ) (. وتمثل مرونة i( يمثل المتغير القطري الو

 (. b1( المعامل المقدر )iالتوظيف من حيث الناتج المحلي في الدولة )
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2332-2333: مرونة التوظيف في األردن، التسعينيات مقابل ألعوام 0.0الجدول   

 

(1 لكن، وقبل تفسير النتائج في الجدول 012)الجدول تتنوع مستويات مرونة التوظيف مع النمو بشكل كبير حسب القطاع في األردن 
ة نظر الشركات والقطاعات، حيث 012) ال تعد بالضرورة مؤشراً جيداً من وجه (، تجدر اإلشارة إلى أن الكثافة العالية في التوظيف للنمو

الية في النمو الوظيفي إلى ارتباط ازدياد المخرجات مع ارتفاع عدد الوحدات اإلضافية من العمالة1 ويشير ذلك إلى أن تشير الكثافة الع
ها، أمراً سيئا1ًألنه إذا ارتبط  إنتاجية العمالة لم تتحسن بشكل كبير1 من ناحية أخرى، قدال تكون الكثافة المتدنية في التوظيف للنمو، بحد ذات

ت بشكل أو بآخر بنفس العدد من وحدات العمالة، فإن ذلك يشير إلى أن إنتاجية العمالة قد ارتفعت، وفي ظل سوق عوامل نمو المخرجا
 تنافسية، فيفترض أن ترتف األجور الحقيقية أيضا1ً       

عالية القارنةً بالقطاعات متدنية اإلنتاجية ميل أكبر الستحداث الوظائف عندما تتوسع مال ، فإن للقطاعاتوبشكل ال يدعو للدهشة
ة، والتعليم، والنقل1 اإلنتاجية اإلدارة العام اإلنشاءات، والعقارات،  1 حيث تتمثل القطاعات ذات أعلى مستويات المرونة في التوظيف في

ير من القطاعات ويأتي قطاع إلنشاءات وقطاع العقارات كأكثر قطاعين يستحدثان الوظائف في القتصاد1 من ناحية أخرى، أصبح عدد كب
هذه القطاعات التعدين،  يقضي على الوظائف خالل السنوات القليلة الماضية )تسريح العمالة مع توسع المخرجات القطاعية(1 وتضم 

 وتجارة التجزئة، والفنادق1   

من أجل  ه القطاعات نمواً قوياًوبما أن للقطاعات العالية اإلنتاجية ميل أقل الستحداث الوظائف عند توسعها، فإن من الحتمي أن تحقق هذ
اهرة المتوفرة في السوق وبالفعل، تعتبر قطاعات مثل الصناعات الدوائية )الصناعات الكيماوية(، وتكنولوجيا . استيعاب العمالة الم

الجية، وهو قطاع ذو قيمة مضافة عالية( ذ ات مرونة متدنية المعلوماتواالتصاالت، والخدمات المالية، والصحة )بما في ذلك الصحة ال
االقتصاد المعرفي وتوظيف عدد كبير من  األردن إلى االً كبيرة في نقل هذه القطاعات أ للتشغيل من أجل تحقيق نمو1 رغم ذلك، تحمل 

هذه القطاعات بوتير هذه التطورات الخارجية اإليجابية، يجب أن تنمو  األردنية1 وكي يستطيعاألردناالستفادة من  هرة ة أسرع العمالة الما
  عما كانت عليه في العقد الماضي وكما هو موضح في الفصل الثاني1   

 2009-2000 1999-1991 2009-1991 الدولة
 ***1.46 ***1.48 ***1.39 الجزائر
 ***0.37 ***0.71 ***0.53 البحرين
 ***0.66 ***0.64 ***0.63 .مصر
 ***0.66 ***1.35 ***0.87 إيران
 ***0.22 0.13 **0.17 العراق
 ***0.53 ***1.16 ***0.71 األردن
 ***0.31 ***2.69 ***0.56 الكويت
 ***0.54 ***0.83 ***0.78 لبنان
 ***0.48 ***0.54 ليبيا
 ***0.63 ***0.36 ***0.48 مالطا
 ***0.50 ***0.83 ***0.57 المغرب
 ***0.49 ***0.99 ***0.68 عمان
 ***0.90 ***0.90 قطر
 ***0.99 ***1.75 ***1.03 السعودية
 ***0.74 ***0.54 ***0.91 سوريا
 ***0.46 ***0.60 ***0.53 تونس
 ***0.68 ***1.30 ***1.10 إلمارات
 ***0.69 ***0.91 ***0.92 الضفة الغربية وقطاع غزة
 ***1.08 ***0.76 ***0.83 اليمن
 0.65 1.00 0.74 المتوسط

الحظاتعدد  ال  306 141 165 
 % على التوالي.  99، 95، 90تشير العالمات إلى مستويات الثقة بنسبة   *** ,** ,*

مرونة إجمالي التوظيف في ما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي  
(2009-1991دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )  
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: مرونة التوظيف من حيث القيمة المضافة للنشاط0.2الجدول   

 2003-2002 1992-1991 النشاط
 ***0.4759 0.0466 الزراعة
 0.2862- 0.0943 التعدين

 *0.8211 0.3821 المنسوجات
 ***0.5247 *0.1113 الصناعات الكيماوية
 ***0.4191 1.0491 الصناعات التحويلية

 ***0.3813 ***0.4054 الكهرباء
 0.0833 0.0227 المياه

 ***1.1515 ***1.3900 إلنشاءات
 ***0.5451 **0.4726 تجارة الجملة
 ***0.9792 0.317 تجارة التجزئة

 0.1730 0.3287 الفنادق
 ***0.5874 0.2607 النقل

االت  ***0.5742- ***0.2586 الت
 ***0.3148 0.0332583 الخدمات المالية

 ***1.8013 ***2.5590 العقارات
ة  ***0.8410 ***0.5549 الخدمات العام

 ***1.188 ***1.0036 التعليم
 ***0.3421 *0.4346 الصحة
 ***1.6272 ***1.3809 أخرى

رها  المات *، **، *** إلى مستويات ثقة قد  %، على التوالي 22، 21، 23الحظة: تشير ال
مة المصدر:   كادر البنك الدولي على أساس بيانات دائرة إلحصاءات العا

الالت المتعلقة بسياسات التوظيف في القطاع العام  0.0.1  دو االخ
 

مة كأكبر صاحب عمل في المملكة أ مة التي تعيق استحداث الوظائف في القطاع الخاص. يعتبر دور الحكو ويوفر القطاع حد العوامل الها
اله1 وتعد الوظائف 01العام  هم مصادر استحداث الوظائف خالل العقد الماضي كما هو مبين أ % من مجموع الوظائف، وقد كان من بين أ

اإلنتا هو مبين في تقرير إستراتيجية التشغيل الحكومية جذابةً، حيث تدفع رواتب جيدة لقاء مستوى متدني من جية في اإلدارة العامة1 وكما 
اإلحصاءات العامة، بلغ 2302) األجر الشهري في القطاع العام ( وأرقام دائرة دينار أردني في  001دينار أردني مقابل  402متوسط

هذا المعدل يخفي فروقاً كبيرةً في مختلف فئات العاملين1 فع % 63لى سبيل المثال، يقدم القطاع العام أجوراً تبلغ نحو القطاع الخاص1 لكن 
ها القطاع الخاص بالنسبة للوظائفاإلدارية والفنية، ونحو  % من أجور القطاع الخاص للوظائف التيال تتطلب 013مناألجور التي يقدم

هرة هرة أو شبه ما هذه الفجوة في األجور، فإن من غير المستغرب 17عمالة غير ما شخصاً  2010333وجود ما يقارب الـ 1 وفي ظل 
   1  18يصطفون للحصول على وظيفة في القطاع العام بحسب ديوان الخدمة المدنية

% من العاطلين عن العمل غير مستعدين لتقبل الوظائف المتاحة حسب األجور السائدة 13وتشير األدلة من المسوحات أن أكثر من 
هم في العادة  (1 وتظهر دراسة للبنك2332)البنك الدولي  هم ليسوا المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والذين  هؤالء  الدولي أن

األربعين1 رغم ذلك، يسمح  -عاطلين عن العمل، وليسوا من المستفيدين من نظام التقاعد هم فوق سن والذين يعد معدل البطالة متدنياً لمن 
ماً م 41نظام التقاعد للمستفيدين بالتقاعد عن سن  هذا النظام يساعد على إيجاد حوافز عا ن تخفيض قليل في الراتب التقاعدي1 بالتالي، فإن 

هاية الخدمة1 وعلى الرغم من عدم توفر بيانات حولاألردن، من غير المرجح  للبقاء دون عمل1 ويستحق العمال المسرحون مبلغ مقطوع لن
ة إلى إيجاد حوافز ل هاية الخدم ألن المكافأة غير مرتبطة بمدة التوظيف1 وتظهر أن تؤدي سياسات دفع مكافآت ن عدم قبول وظائف أخرى

 دراسة للبنك الدولي أن احد األدنى المقبو لألجر اإلضافة إلى دعم الدخل من قب األسر تشكل العوامل الهامة1        

هم شهادة الد بلوم على األقل، مستوى عالي من الحد األدنى بناءً على ذلك، يوجد لدى األردنيين الباحثين عن عمل، والذين يحمل معظم
المقبول لألجر، بناءً على التوقعات بالحصول على وظائف في القطاع العام أو وظائف في الخارج باإلضافة إلى دعم الدخل من قبل 

األجور مرتاألسر.  ها هارات إلى وتؤدياالختالالت الناتجة عن القطاع العام والوظائف في دول الخليج والتي تكون في ألصحاب الم فعةً
األردن من أجل تعزيز النمو  الح القطاع العام إلى دعم إستراتيجية هرة في القطاع الخاص المحلي1 وسيؤدي إ الحد من توفر العمالة الما

  في القطاعات ذات القيمة المضافة العالي في االقتصاد1 

                                                      
ها حسب مستوى إلنتاجية )على سبيل المثال، إذا تم إجراء مقارنة باستخدام عدد ساعات العمل الفعلية( حيث ت  17 عد إلنتاجية في القطاع تعد الفروق أكبر عند تعديل

 العام أقل في العادة من القطاع الخاص. 
وهم بانتظار الوظائف الشاغ  18 هؤالء المتقدمين النجاح في الختبارات   رة في القطاع العام.  حقق
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  دور العوامل األخرى  0.0.7
 

مةً أيضاً.  ه الً أساسياً لخلق الوظائف، فإن هنالك عدد من العوامل الهيكلية التي تعد م وينطبق على الرغم من أن مستوى النمو يبقى عا
همية إدماج سياسات تعزيز النمو  ة من قبل البنك الدولي على أ هذا األمر األخص على توظيف اإلناث1 وتشدد إستراتيجية التشغيل المدعوم

ال يتم بالضرورة توليد الوظائف في القطاعات التي مع السي االجتماعية1 وفي الواقع، مهني، والرعاية اسات المتعلقة بالتعليم، والتدريب ال
ها تتولد في بعض األحيان في األم االقتصاد )على سبيل المثال، والعقارات(، أو أن الصحيحة بالنظر إلى  اكنتحقق آثار إيجابية جانبية في

الثقافية1 وعلى سبيل المثال، قد ال تكون قدرة المرأة على التنقل من مكانآلخر أمراً سهاًل1 وتحمل إحدى الفتيات في -الجتماعيةالمعايير 
محافظة المفرق درجة الماجستير في المحاسبة، وهيال تزال تبحث عن عمل منذ عامين دون طائل1 ويوجد تصور بعدم وجود أية وظائف 

هاب إلى عمان )والتي تم استحداث في محافظة المفرق،  ها ما بين 11حيث يتوجب على سكان تلك المحافظة الذ -2336% من الوظائف في
األخرى، مدى توفر 2303 االنتقال للعمل في مدينة أخرى في ألردن1 ومن العوامل (1 لكن من الصعب من الناحية الثقافية لفتاة عزباء

هاريةلألطفال أي الح ة من قبل البنك الدولي(وكلفة الرعاية الن ، حيث يشكل ذلك عائقاً أمام 19ضانات )انظر إستراتيجية التشغيل المدعوم
األمومة إلى تأثير سلبي على توظيف  الوةً على ذلك، تؤدي كلفة إجازة النساء المتزوجات الراغبات في االنضمام إلى القوى العاملة1 

االجتماعي مؤخراً بإدخال اقتطاع جديد دالً من الدفع المباشر من قبل أصحاب النساء، بالمقارنة مع الرجال1 وقد قام قانون الض مان
 1 ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين فرص توظيف النساء في المستقبل1             20العمل

 

 

                                                      
 . 2302إستراتيجية التشغيل في ألردن،   19
الحظة أن معدل مشاركة النساء في القوى العاملة يعد متدنياً للغاية )  20 هذه 01من الجدير بال الع على تحليل أسباب تدني  هو من بين ألدنى في العالم. وإل %(، و

 . 2332ألردن والبنك الدولي النسبة، يرجى مراجعة إستراتيجية التشغيل في ا
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 بغرض تعزيز إعددا وتنفيذ السياساتتطوير المؤسسات والمنظمات الحكومية  -الفصل الثاني
 

 المقدمة  2.0

مة النمو  مة واستقرار النمو أولويةً في األردن. ويبين هذا الفصل أن إدا كما هو مبين في الفصل السابق، يشكل تعزيز القدرة على استدا
المعهد الجمهوري الدولي في  أعدهالرأي العام الذي وقد أشار استطالع وخفض البطالة يتطلب تحسين نوعية المؤسسات في األردن. 

ة والبرلمان1 حيث  عدم رضى المواطنين، إلى 2300نيسان   أبدوا% من المستجيبين فقط 00 أشارت النتائج إى أنعلى أداء الحكوم
هم عن أداء الحكومة، بينما عبر  اإلطالق1 وكانت النسبة في ما يخص أداء البرلمان أقل43رضا هم على من  % عكس ذلك أو عدم رضا

عبروا عن عدم رضاهم1 إضافةً  إلى ذلك، أشار  من الذين% 10% عن امتنانهم عن أداء البرلمان، مقارنةً مع 0ذلك، حيث عبر فقط 
     الستطالع إلى وجود تشكيك كبير في قدرة الحكومة على تنفيذ ما يعتبره المواطنون أبرز األولويات: اإلصالح االقتصادي ومكافحة الفساد1

مكن األردن من تلبية احتياجات مواطنيه بشكل فعال، فإنه بحاجة إلى مؤسسات ومنظمات قوية قادرة على توفير الموارد وخلق وكي يت
مة المدنية من أجل:  مة والخد ( تنفيذ تلك السياسات بالشكل 2( اختيار السياسات المناسبة، و)0)الحوافز المناسبة لدى العاملين في الحكو

األداء في القطاع العام يحقق نتائج تنموية أفضل  المالئم1 وتشير التجارب الدولية إلى أن وجود مؤسسات قوية وأنظمة حوافز مبنية على
 ويحسن في معدالت رضا المواطنين لى األداء الحكومي1  

 
هذا التقرير )السياسة وتتمثل الحقيقة بال نسبة لعملية رسم السياسات في أن جميع السياسات، بما في ذلك تلك التي نركز عليها في 

المالية، التجارة، الدعم الحكومي للصناعات،...الخ.( تتأثر بصورة كبيرة بأوضاع المؤسسات والمنظمات المسؤولة عن وضع 
ها، سيتم التحقق بشالسياسات.  هميت هم من ذلك، وبالنظر إلى أ األ هذه المؤسسات والمنظمات المرجعية،  هذا الفصل من  كل منهجي في 

ها في عملية رسم السياسات1 وسيحاول هذا الفصل التحقق من أوجه الضعف المؤسسي الرئيسية فياألردن، وإبرازاإلصالحات  مدى تأثير
  الرئيسية الضرورية1 

 عملية وضع السياسات  2.2

الث خطوات: ) ( مرحلة تقييم 0( مرحلة التنفيذ، )2( مرحلة تصميم السياسات، )0تتبع كافة عمليات اصالح عمليةً أساسيةً مكونةً من 
ماً لهذه العملية1أوالً، وفي مرحلة رسم السياسات، )012ويقدم الشكل )األثر والمساءلة.  ( يتم 2( يتم توضيحاإلستراتيجيات، )0( وصفاً عا

هداف، )تحدي األ هام للوزارات المنفذة، و )0د ( يتم تكليفاإلشراف لألطراف السياسية، والتي تمثل مصالح المواطنين1 4( يتم تكليف الم
لقدرة ثانياً، وفي مرحلة التنفيذ، تقوم الوزارة المعنية بتنفيذإلصالح الجديد1 ويعتبر ضمان امتالك الوزارة للموارد، الهيكل التنظيمي، ا

همية لتحقيق النجاح، يجب ضمان توفر الفني األ هذه المرحلة1 وعلى نفس القدر من همية في  ة الضرورية لتنفيذإلصالحات أمراً بالغ األ
األثر  االعتبار1 ثالثاً، وخالل مرحلة تقييم حوافز مناسبة للموظفين الحكوميين من أجل العمل بجد مع أخذ مصلحة المواطنين بعين

مهاوالمساءلة، يتم رصد  الحات الجديدة وتقيي اإل مع ضمان مساءلة األطراف والوزارات المعنية عن أدائها1 ثم تساعد نتائج  -تأثيرات
وضع مراجعة و عند بدء عمليةوذلك  -اتألداء وآليات المساءلة في توفير المعلومات حول تصميم السياس استطالعات الرأي وتقييم

 عف في السياسات السابقة والتطرق إلى التحديات الجديدة1      بهدف تصحيح أوجه الض -الجديدةالسياسات 

: عملية وضع السياسات2.0الشكل   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 الستراتيجية توضيح -
  تبّني الستراتيجية من قبل  -

 واألفرقاء كافة الشركاء
 الستهداف المناسب والفعال -

 رسم السياسات

تحديد هيكلية القطاع العام  -
مهام   وتكليف ال

هارات التقنية -  الم

 التنفيذ

المساءلة الداخلية -
 والخارجية

 الرصد والتقييم-

 النتائجواألثر
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اله لتحليل أوجه الضعف في المؤسسات والمنظمات والحوافز الفردية في األردن، وكيفية تأثيرها على  ونحن نقوم باستخدام اإلطار أ
األردن من خالل المراحل الثالث لعملية وضع السياساتعملية وضع السياسات.  تصميم السياسة،  -حيث يتم في البداية تحليل أداء

األث هذهالمجاالتوالتنفيذ، وتقييم األردن بإدخال تحسينات في  مع التركيز بشكل  -ر والمساءلة1 ثم نقوم بتقديم التوصيات حول كيفية قيام
  خاص على تحسين درجة المساءلة1  

 

 المرحلة األولى: تصميم السياسات  2.2.0
 

 يعاني داء األردن في مرحلة تصميم السياسات من المشكالت الثالث التالية: 
 

 ذلك، تعد السياسات غير متسقة، مما يؤثر سلباً على النتائج والقرارات  عوضاً عناللتزام بخطةإصالح شاملة. ضعف ا
 الستثمارية من قبل القطاع الخاص1 

 ها(1  -االنطباع العام بأن السياسات السابقة قد أخفقت  مما يشير إلى سوء اختيار السياسات )و/أو سوء تنفيذ
  .دالً من ذلك، يوجد إفراط في عملية اتخاذ القرارات على المستوى االفتقار لمشاورات صادقة خالل عملية تصميم السياسة

 المركزي وتعدد المسؤوليات، مع محدودية دعم السياسات من قبل األطراف المعنية1 
 

    ضع االلتزام بخطة إصالح شاملة 

صين وكوريا الجنوبية سابقاً،ال يبدو أن األردن يملك خطة تنمية شاملة متطورة، ترتكز على تحمل بعكس الدول النامية الناجحة ، مثل ال
دالً من ذلك، تقوم إحدى الحكومات باعتماد سياسة ما، ثم تقوم الحكومة التالية، بعد أقل المسؤولية من قبل شريحة واسعة من األطراف. 

هذه السياسات المتضاربة سلباً على توقعات القطاع بل باعتماد س -من عامين، بتعديل تلك السياسة ياسة مغايرة في بعض احاالت1 وتؤثر 
 الخاص وبالتالي على النتائ االقتصادية1 

الد، لكن تم إلغاء تلك السياسات  للحد من عدد العمالة الوافدة إلى ، أعلنت وزارة العمل عن خطط2336فعلى سبيل المثال، وفي العام  ال
الد دون قيود. الحقاً من  هذا النهج المتمثل في اإللغاء مرةقبل الحكومة التالية، األمر الذي أتاح دخول العمالة الوافدة إلى ال -وقد أدى 

التطبيق مرة" في ما يخص السياسة حول العمالة الوافدة إلى خسائر غير متوقعة لدى القطاع الخاص )خصوصاً في الصناعات 
ها من العمالة من  في ة على العمالة الوافدة(، مما خلق صعوبات كبيرة لدى القطاع الخاصالتصديرية/الصناعات المعتمد التخطيط لحاجت

هرة في العثور على وظيفة، وأمام  األردنية غير الما حيث الكمية والنوعية1 كما أدى ذلك إلى وضع صعوبات كبيرة أمام العمالة الشابة
مهني ها في العادة قطاعات التربية والتعليم والتعليم ال ، وذلك في ما يخص التوقعات المستقبلية حول الطلب علىاألردنيين في وظائف يشغل

 عمال أجانب1 وقد ضر االفتقار إلى نهج إستراتيجي وسياسة متسقة بالقطاع الخاص والعمال األردنية على حد سواء1     
 

   النطباع العام بأن السياسات السابقة قد أخفقت 

 
هور، وذلك بالرغم من مرور يوجد انطب وقد % كمعدل سنوي. 7.6أعوام نما فيه االقتصاد بنسبة  03اع بأن الضع االقتصادي آخذ بالتد

األردني للبحوث االجتماعية في العام  ال يزال على سلم  2332تبين من خالل استطالع وطني عام أجراه المركز أن ارتفاع كلفة المعيشة
م االقتصادي1 ألولويات الشعبية، وأن  هور في وضع  نحو نصفاألردنيين يصفون التد

 
مؤخراً، أشار استطالع للرأي العام أجراه مركز الدراسات اإلستراتيجية في الجامعة ألردنية كما يوجد انطباع بأن األداء الحكومي متدني. 

اربة المحسوبية والمفاضلة، والحد من الفقر، والبطالة، إلى تدني تصنيف ألداء الحكومي في ما يخص القضايا المتعلقة بمح 2300في العام 
 والحد من الفساد1 

 
اهرة الفساد تزداد سوءاً. ة الشفافية الدولية وجود وتو وأخيراً، يوجد انطباع بأن ظ األردن على مؤشر الفساد الصادر عن منظم ضح مرتبة

األربع الماضية، من المرتبة  ، مما يبيّن ضعف ثقة 2300في العام  11إلى المرتبة  2331في العام  46تدهور مستمر خالل السنوات
 المواطنين بالمؤسسات الحكومية1  
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: اإلطار القانوني مقابل المقاييس التنفيذية2.2الشكل   

 

اهة الدولية المصدر:  مة النز  مؤشر منظ

 خالل عملية تصميم السياسة صادقةالفتقار لمشاورات 

 
فبالنسبة لمعظم وقد يكون التصور حول إخفاق السياسات، المشار إليه أعاله، نتيجةً لقلة المشاورات أثناء عملية تصميم السياسة. 
هنا لك افتقار واضح السياسات غير األمنية، تنحصر عملية اتخاذ القرارات في الغالب في مجلس الوزراء والقيادات العليا البيروقراطية1 و

 لعملية اتخاذ القرار على كافة المستويا اإلدارية، باستثناء العليا منها1  
 

مة المركزية بدرجة عالية من المركزية.  واعتمدت فعلى سبيل المثال، وخالل العقد الماضي، اتسم نظام المشتريات الحكومية في الحكو
دة مستويات من المراجعة واللجان التي تركزت في المستويات العليا، وذلك باستخدام التقارير المالية على نظام من الضوابط على أساس ع

هذا النظام المركزيالتخاذ القرار إلى فرض أعباء كبيرة على عدد قليل  نماذج صارمة محددة من خالل قواعد وأنظمة تفصيلية1 وقد أدى 
ما يتعلق بفعالية عملية المشتريات  ألردن على أنه "ضعيف للغاية" في صنيفتنسبياً من صناع القرار الفعالين1 وقد يكون ذلك قد ساهم في 

هة الدولية1     ة النزا ها بحسب منظم     الحكومية وإمكانية وصول المواطنين للمعلومات حول

إلى  المحاوالت لم تؤدِإال أن تلك  ة الرأي العام في عملية رسم السياسات،مشاور في بعض المحاوالتبذل إضافةً لذلك، وعلى الرغم من 
األردنية المشاركة في عملية تشاورية واسعة النطاق، . صنع القرارفي عملية  بشكل فعّال لمجتمع المدنيإشراك ا ة وقد حاولت الحكوم

االجتماعية لألعوام  االقتصادية  شخصية من البرلمان  133، حيث ضمت المشاورات 2331-2334وذلك في إطار خطة التنمية
األجندة الوطنية للعام والحكوم ، وبرنامج "كلنا ألردن"، حيث شارك في عملية 2331ة والمجتمع المدني1 وقد نتج عن تلك العملية إعداد
األولويات المتعلقة بالتنمية الوطنية1  633إلعداد   واإلضافة إلىممثل عن القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني بغرض تحديد

ها المستقبلية حول التنمية ذلك، وبناءً عل األردن"، قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد خطت األجندة الوطنية وبرنامج "كلنا ى
هذه المشاورات قد  خذت في عيناالعتبار، حيث أن التقدم في إعداد أالجتماعيةواالقتصادية1 رغم ذلك، فإن من غير الواضح ما إذا كانت 

 1    21ء الرئيسية م األجندة الوطنية كان محدوداًومأسسة مؤشرا األدا
 

 المرحلة الثانية: التنفيذ  2.2.2
 
واإلضافة إلى المشكالت المتعلقة بمرحلة رسم السياسات، يواجه ألردن العديد من المشكالت فيما يخص تنفيذ تلك السياسات1 وذلك واضح 
ة )يرجى  ه من خالل وجود فجوة في التنفيذ بيناإلطار القانوني وتصنيف قوة التنفيذ الفعلي للسياسات فياألردن بحسب مؤشر منظمة النزا

 (1   212شكل مرجعة ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      
21 World Bank and Dubai School of Government: Cabinet Decisions Support Reforms: The Case of Jordan, (Forthcoming) 1  
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 وعلى وجه الخصوص، يعاي األردن في النواحي التالية: 
 

  في التنسيق بين الوزاراتعدم وضو صالحيات الوزارة والضعف 
  ة والوزراء  التغيرات المتكررة على مستوى رئاسة الحكوم
  العتماد الكبير لى االجتهاد والعشوائية في التنفيذ 
  ضعف القدرات التقنية 

 
 التنسيق بين الوزارات الضعف فيالحيات الوزارة و عدم وضوح

 
وقد كشفت دراسة حديثة تمت عرقلة تنفيذ العديد من السياسات خالل العقد الماضي بفعل االزدواجية التنظيمية في العديد من الوزارات. 

ها وزارة تطوير القطاع العام، وجود عدد كبير منالصالحيات التنظيمية المتداخلة مقارنةً مع  -حول مؤسسات القطاع العام، والتي أعدت
هي الوزارة )أو المستوى الفرعي ضمن الوزارة الدولاألخ رى1 وقد أدى ذلك إلى إضعاف درجة المساءلة، حيث أنه من غير الواضح من 

هذا الفصل أدناه(1      نفسها( المسؤولة عن تقديم خدمة معينة1 )سنناقش قضية المساءلة بمزيد من التفصيل في القسم الثالث من 

الحيات فان الهيكلية الحكومية الحالية في األردن موصوفة بمحدودية التعاون والتنسيق بين مؤسسات  ،باإلضافة إلى عدم وضوح ال
األردن أية لجان قطاع فرعية دائمة تعنى بالتنسيق اإلشراف القطاع العام.  فعلى سبيل المثال، وخالل بداية األلفية الثانيةة، لم يكن لدى

 الحيات أكثر من وزارة1  على تنفيذ السياسات التي يندرج تنفيذها ضمن

 
ة والوزراء مما ي  1ثر سلباً على تنف اإلصالحاتؤالتغيرات المتكررة على مستوى رئاسة الحكوم

 
هام( الوزارة أي عمل تحليلي سيتم تنفيذه، ما هي االدوائر  -تحدد الخيارات على مستوى السياسات والمتخذة من قبل الوزير توجهات )أو م

هات الوزارة1 بالتالي، وبالنظر إلى  حيث أنه في تمويلها،111الخالفرعية التي سيتم  معم الحاالت، كلما تغير الوزير، تحدث تغييرات في توج
فإنه في حال حدوث تغيير متكرر في  -كما هو الحال بالنسبة لتنفيذ السياسات -أن طرح توجه جديد في أي وزارة يتطلب بعض الوقت

ة مما قد يعيق التنفيذ الكامل للسياسات1   الوزراء، فإن ذلك يؤدي الى عدم  وجود توجهات واضحة لدى المؤسس

ة ألردنية أقل من يعد التغيير المتكرر للوزراء أمراً شائعاً في األردن.  عام1 إضافةً  011فخالل العقد الماضي، بلغ متوسط عمر الحكوم
هذه التعديالت الوزارية في لذلك، وبالنظر إلى التعديالت الوزارية المتكررة، يعد متوسط بقا ء الوزير في منصبه أقصر من ذلك1 وتفضي 

اله، وفي  هات الوزارة1 فعلى سبيل المثال، وكما هو مذكور أ ، أعلنت 2336العام الغالب إلى تغيير في السياسات وبالتالي تغيير في توج
ة التالية، األمر الذي أتاح البالد، لكن تم إلغا الىوزارة العمل عن خطط لتقليل عدد العمالة الوافدة  ء تلك السياساتالحقاً من قبل الحكوم

األثر السلبي الذي تخلفه السياسات المتضاربة على توقعات القطاع الخاص دخول العمالة الوافدة إلى البالد دون قيود1  واإلضافة إلى
االقتصادية، فإن التغييرات في توجهات السياسات تؤثر سلباً أيضاً  بسبب الوقت  -السياسات الجديدة تنفيذعلى قدرة الوزارة على والنتائج

 المطلوب لتعديل الكادر واإلجراءات،111الخ1 

الحات بشكل متكامل. إضافة إلى مة على تبني وتنفيذ اإل وقد أضعفت  ذلك، أدت التغييرات الحكومية المتكررة إلى إعاقة قدرة الحكو
ة من الحوافز أمام الوزراء على المشاركة في  اتخاذ قراراتإصالحية عسيرة وطويلة المدى، والتي تكون التغييرات المتكررة في الحكوم

األحيان صعبة سياسياً األردن نحو الوصول للغاية في أغلب هيكليةً بحيث ستعمل على دفع هذهاإلصالحات ضروريةً و 1 وتعد معظم 
من خالل زيادة التنافسية والكفاءة1 وفي الواقع، أشار تقييم أجري مؤخراً على أثر التعديالت الوزارية على المشاريع التنموية في  المنشودة

ةً منإلصالحات على المستوى الوزاري  ألردن أنإلصالحات التي تمت على المستويات الشعبية والمدرسية والدوائر كانت أكثر استدام
ة البيئة السياسية بسبب الحصانة  1 22الكبيرة في مواجه

 
 
 
 

 

 

  

                                                      
22 Zahra N. L, and Hayley Price, The Effects of Cabinet Shuffles on Development Projects: A Case Study on Global Education in 

Jordan, Arab World Geographer (AWG Publishing: 2009) 
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 العتماد الكبير لى االجتهاد والعشوائية في التنفيذ
 

وتبرز مراجعة تصنيفات تأثير الجتهاد والعشوائية في تنفيذ السياسات وألنظمة سلباً على نجاح القطاع العام في توفير الخدمات. 
هاد والعشوائية في عملية اتخاذ القرار ألردن، مقارنةً مع دولة مثل تشيلي،  األردن في ما يخص المقاييس المتعلقة االجت تدني مرتبة

(1 وتشير المقاييس المتعلقة بالمحسوبية لدى المسؤولين الحكوميين إلى ارتفاع احتمالية وجود فساد، مما يؤثر على ثقة 210)الشكل 
 سابع بالتفصيل أثر عدم التيقن في تنفيذ أنظم األعمال على ديناميكية القطاع الخاص1المواطنين في المؤسسات السياسية1 ويناقش الفصل ال

 

 
 

 ضعف القدرات التقنية

 
خالل العقد الماضي في ما يخص التنفيذ )وتصميم السياسات( في االفتقار إلى خبراء وظيفيين أو  تمثلت إحدى أوجه القصور الرئيسية

ة أن "مواصلة تحقيق التقدم فنيين قادرين على تقديم الدعم التحليلي والمشورة.  األجندة الوطنية، تدرك الحكوم واإلضافة إلى وثيقة
االج  "1  نوعية وفعالي اإلدارة العامة تماعي والسياسي ي األردن يعتمد إلى حد كبير علىالقتصادي 

مة الجيدة واألداء المتميز الضرورية لضمان التنفيذ  مة المدنية في األردن على ترسيخ ثقافة الخد ال يشجع نظام الحوافز لدى ديوان الخد
الحات.  ماً فالناجح لإل ها ة الحوافز دوراً  همية في نظام الخدمة المدنية وتلعب أنظم إلجراء إصالحات بالغة أل ي إطار الجهود الرامية

ة القدرات التقنية1 تتضمن الحوافز عادة تدابير تخلق جواً من المنافسة والمساءلة، مثل المكافآت والترقيات ع لى والمساعدة في بناء وإدام
  أساس الكفاءة، التقييمات، بيئات العمل الشفافة1  

ردن، يتسم القطاع العام بتقديمه لحوافز سلبية أو عكسية تؤدي إلى إضعاف القدرات من خالل التعيينات والترقيات التي ال تعتمد في األ
دينار أردني أي أقل من نصف متوسط الراتب في المؤسسات  041عالوةً على ذلك، يبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي على الكفاءة. 

هذا الواقع إلى تقليل فرص المحافظة على الكوادر المؤهلة في القطاع العام، وانتقال العديد منهم للعمل المالية الخاصة في  ألردن1 ويؤدي 
هارات1 23في دول الخليج االفتقار للتخصص المثالي للموارد البشرية والم اإلدارة العامة فياألردن بشكل كبير  1 بناءً على ذلك، تتأثر كفاءة

داء القطاع العام، يجب تغيير نظام الحوافز المتعلقة األداء1 كما يجب أن يكوناألداء وليساألقدمية المعيار الرئيسي في ومن أجل تحسين أ
 الترقيات الحكومية1   

الحات في مجال إدارة الموارد البشرية من أجل تحسين أداء القطاع العام هم الرسائل لوزارة تطوير  من الضروري إجراء إ إحدى أ
، في أن المبدأاإلستراتيجي الشامل 2303، اعتباراً من شباط 2300-2303القطاع العام بخصوص اإلطار اإلستراتيجي الحالي لألعوام 

هارات المناسبة في إلستراتيجية إصالح القطاع العام يتمثل في ضمان امتالك القطاع العام "للعدد المناسب من األشخاص الذين يملكون ال م
1 بناءً على ذلك، تعمل وزارة تطوير القطاع العام على تعزيز إدارة الموارد 24الوظائف المناسبة، ويؤدون عملهم بالشكل المطلوب"

ة الحالية، من خالل التخطيط والتدريب واالختيار والتعيين الفعال للموارد البشرية للمساعدة ف األنظم هو مقترح في ي تحفيز البشرية، كما 
ة من أجل التطرق بشكل مناسب إلى عدم التكاف هذه الجبه هنالك حاجة للمزيد من الجهود على  بين الوظائف في  ؤألداء الحكومي الكفوء1 و

  القطاعين العام والخاص والحوافز لتعزز األداء الحكومي، وهي أمور ضرورية لضمان التنفيذ الفعال للسياسات1   

                                                      
هن.   23  يتقلد عدد كبير من ألردنيين مناصب حكومية هامة وفي العديد من الم
  2300-2303 إستراتيجية وزارة تطوير القطاع العام  24
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 لثة: تقييم األثر والمساءلة المرحلة الثا   2.2.0
 

على الرغم من أن األردن يحتل مرتبةً جيدةً مقارنةً مع باقي دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إال أن مستوى المساءلة في 
المؤشرات التي تقيس  فمقارنةً بدول مثل تشيلي وبولندا، يسجلاألردن عالمات أقل بكثير علىاألردن يعد متدنياً بحسب المعايير الدولية. 

(1 وبغرض ضمان المساءلة، تحتاج منظمات 214مقدار المساءلة للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وعمليات الموازنة )انظر الشكل 
ها أن تتنافساألطر -الشفافيةأي يجب أن تتوفر  -المجتمع المدني إلى المعلومات هنالك بيئة يمكن من خالل اف واألفكار كما يجب أن تكون 

 أي يجب أن تتوفر القدرة على المناقشة1     -في عملية اتخاذ القرار تشاركالبديلة وأن 

(، تقوم العملية السياسية الجيدة باستخدام آليات تقييم لتوفير المعلومات حول 210وكما هو موضح في تسلسل العملية السياسية )الشكل 
األولويات الحكومية المستقبلية1 با لتالي فإن التسلسل يهدف إلى العمل كدائرة متكاملة، بحيث تتماالستفادة من النتائج والتغذية تصميم

هذه التغذية الراجعة في توفير المزيد من الوضوح حول إستراتيجيات السياسات  الراجعة في توفير المعلومات لراسمي السياسات1 وتساعد 
إلدامةاإلصال هذه السلسلة بالشكل والمساعدة في إيجاد الزخم المطلوب حات من خالل ضماناالستهداف الكافي للسياسات1 وكي تعمل 

هم من ذلك،  واأل المناسب، يجب تقييم أثر السياسات المنفذة بشكل كافي كما يجب تمكين منظمات المجتمع المدني من تقديم المداخالت،
 1     تحميل القيادات السياسية والموظفين الحكوميين المسؤولية عن أدائهم

ألردن، تشيلي، بولندا2.1الشكل  : مقاييس المساءلة بالنسبة   

 
اهة الدولية المصدر:                                            مة النز  مؤشر منظ

 
جاالت التالية:   وعلى وجه الخصوص، يجب أن يبذ األردن المزيد من الجهود في ال

  تقيم األثر والشفافية 
  القدرة على المناقشة ورف االعتراضات 

 

 تقيم األثر والشفافية 

مة من أجل تقييم السياسات واألداء الحكومي، لكن يجب بذل المزيد من الجهود من قبل  تم إنشاء العديد من المؤسسات من قبل الحكو
األهم من ذلك، من قبل منظمات المجتمع المدني.  مة،  ومن األمثلة على المؤسسات المستقلة التي تقوم بأعمال التقييم والرصد ديوان الحكو

ألداء المحاسبة، مركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز )والذي يقوم بإجراء تقييماتألداء الوزارات والمؤسسات وجودة الخدمة(، إدارة مراقبة ا

 طاع العام1 الحكومي )التابعة لرئاسة الوزراء(، والتي تقيس أداء الق

مة المالية، والذي يشترط قيام عدد من المسؤولين الحكوميين باإلفصاح 2337إضافةً لذلك، وفي العام  ، قام األردن بسن قانون إشهار الذ
األردني قانون عن موجوداتهم في مغلف مغلق يتم فتحه من قبل رئيس محكمة التمييز في حال ورود شكاوى.  كما أقر مجلس األمة

 وهو األول من نوعه في العالم العربي، وذلك على الرغم من القيود على هذا القانون 2336ضمان حق الحصول على المعلومات في العام 
 بموجب قانون حماية أسرار ووثائق الدولة1 
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ها وأيضاً بسبب رغم ذلك، لم تكن هذه الجهود التشريعية فعالةً كما كان متوقعاً، و يعود ذلك جزئياً للقوانين األخرى التي تقوض من أثر
هيئة مكافحة الفساد بطيئةًمحدودية قدرات الجهات التنفيذية.  حيث صدر أول تقرير عن الهيئة في  -فعلى سبيل المثال، كانت وتيرة عمل 

همت القوانين الحالية حول السرية في تقليل فعالي2300آب  هيئة مكافحة الفساد، كما تفتقر الهيئة إلى الحق في التدقيق 1 إضافةً لذلك، سا ة 
ة العامة1 كما تم تقويض فعالية قانون حق الحصول على المعلومات من خالل العوامل التالية: ) هم ( القوانين 0بسجالت الشركات المسا

( عدم وجود أحكام حول اإلفصاحاالستباقي 0ومات، )(االستثناءات التي تسمح بعدماإلفصاح عن الكثير من المعل2الحالية حول السرية، )
ة، )4للمعلومات، ) األجهزة اإلشرافية لالستقاللية عن الحكوم ( تنطبق حقوق الوصول إلى المعلومات فقط على المواطنين الذين 1( افتقار

ماً بطلب المعلومات، و) هتما ة، وعدم تنفيذ العقوبات على ( عدم توفير الحماية لمن يصرّحون ويقدمون المعلومات 1يظهرون ا عن حسن نيّ
 1    25المعلومات إلىالمعيقات المتعمدة في طريق الوصول 

 

 القدرة على المناقشة ورف االعتراضات 

مة في عملية اتخاذ القرار وتعزيز دور منظمات 2331أقرت األجندة الوطنية، والتي صدرت في العام  أهمية تعزيز المشاركة العا ، ب
األجندة بشكل واضح إلى الحاجة الماسة لمستويات أعلى من القدرة على المناقشة1 . 26دنيالمجتمع الم أدى  وقدعالوةً على ذلك، تشير

ضعف منظمات المجتمع المدني والغياب العام ألحزاب سياسية فعالة إلى جعل المعارضة البناءةً أقل فعاليةً مقارنةً بالعديد من الدول 
األردن ضمن مرتبة "ضعيف جداً" من حيث قوة منظمات المجتمع المدني1 فعلى سبيل وتصنف أحالنامية األخرى.  دث مؤشرات الحاكمية

المثال، حدث تراجع ملحوظ في المؤشرات التي تقيس الحريات المدنية والحقوق السياسية1 وبحسب التصنيف السنوي لمؤسسة فريدوم 
األردن من المرتبة الرابعة في ال ال توجد  2303)حرية بشكل جزئي( إلى المرتبة السادسة في العام  2330عام هاوس، انخفض ترتيب

األوسع للربيع العربي1 رغم ذلك، يجب القيام 27حرية( اإلقليمي 1 وخالل العام الماضي، ارتفع صوت المجتمع المدني الحر في السياق
  بالمزيد من أجل تعزيز صوت المواطنين1   

 

من خالل المزيد من المساءلة الخارجية والداخلية وتعزيز  -درجة المساءلة في األردن.   بعض الحلول: زيادة 2.0
 صوت المواطنين 

 
مة لنجاح العملية السياسية في األردن: ) الث مجموعات رئيسية من األطراف الها ( الموظفين 2( األطراف السياسية، )0هنالك 

ة، يتوجب على ألردن العمل على تطبيق القواعد والمعايير الدولية وتعزيز القدرات ومن أجل زيادة المساءل( المواطنين. 0الحكوميين، و )
 التنظيمية لدى الدولة بحيث: 

  ها بالشكل المالئم الالزمةالحوافز   األطراف السياسيةيكون لدى  -الختيار السياسات المناسبة والتأكد من تنفيذ الموظفين الحكوميين ل
ن قبل جماعات المصالح الخاصة من أجل عدم اختيار السياسات المناسبة أو التغاضي عن عدم قيام حتى عندما تكون تحت الضغط م

 الموظفين الحكوميين بتنفيذ السياسات الصحيحة1 
  ما الذي على فهم  القدرة الفنيةاإلضافة إلى  -الحوافز المناسبة من أجل القيام بعملهم بعناية وصدق الموظفين الحكوميينيكون لدى

 1 ب القيام به والموارد والهياكل التنظيمية الضرورية للقيام بذلكيج
  عن أدائهم1  ممكنين من رصد وإخضاع الممثلين السياسيين والموظفين الحكوميين للمساءلة المواطنينيكون 

هذه المجموعات الثالث ضمن إطار المساءلة في العملية السياسية  (1 وبالمعنى الواسع، يقوم المواطنون )باللون 211)الشكل وترتبط 
ألزرق( باختياراألطراف السياسية )باللوناألحمر( وإخضاعهم للمساءلة، والذين يحصلون علىالصالحياتإلدارة الموظفين الحكوميين 

هذه الخدمات دون التوقعات، في وزارات الدولة )باللون األخضر(1 ويقوم الموظفون الحكوميون بتقديم الخدمات للمواطن ين1 فإذا كانت 
( تحميل الممثلين السياسيين المسؤولية عن أي تقصير من جانب 2( التقدم بشكوى مباشرة للمؤسسة الحكومية، أو )0يستطيع المواطنون )

 المؤسسة الحكومية1    

                                                      
ألردن )  25    (.2302يرجى مراجعة قرض سياسة التنمية ألول 
  (2301-2331ألجندة الوطنية )  26
هاوس تقوم  27   ، بحيث تكون المرتبة ألولى )ألكثر حريةً(. 6-0باستخدام مقياس من  مؤسسة فريدوم 
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: إطار المساءلة في العملية السياسية2.1الشكل   

 
 

األردن من خالل زيادة درجة المساءلة1  هذا القسم الختامي، فإننا نقدم ثالث توصيات رئيسية لكيفية تحسين العملية السياسية في وفي 
 وتتضمن المواضيع الرئيسية الثالث ما يلي: 

 من خالل المزيد من المساءلة الخارجية )السياسية( -تحسين عملية رسم السياسات 
 ة( والمزيد من التمكي اإلداري  -تحسين درجة التنفيذ  من خالل المزيد من المساءلة الداخلية )داخل الحكوم
  من خالل المزيد من مشاركة المجتمع المدني في عملية وضع السياسات  -ينالوالتقييم الفعّ المتابعةالمزيد من 

 ية( م خالل المزيد من المساءلة الخارجية )السياس -تحسين عملية رسم السياسات 2.0.0
 

هم للغاية مة للمواطنين. توفير الحوافز للقادة السياسيين بغرض تحسين عملية رسم السياسات، فإن من الم  من أجل تعزيز المصالح العا
هذه  ة الملك عبد اهلل الثاني على  وفي ألردن، يمكن زيادة المساءلة الخارجية من خالل مواصلة عمليةإلصالح السياسي1 وقد ركز جالل

  :  2300نشرين أول  21النقطة في خطابه خالل افتتاح الدورة العادية الثانية لمجل األمة السادس عشر بتاريخ 
 

  هي األولوية اليوم  إلصالح السياسي، وخارطة الطريق لهذا اإلصالح قطعت شوطا كبيرا مع إنجاز التعديالت وإن
ها إلى حيز الوجود القانوني، ثم استكمال إنجاز البنية التشريعية، التي تؤسس لتطوير العمل السياسي،  الدستورية وإخراج

األحزاب، والهيئة المستقلة لالنتخابات، والمحكم االنتخاب  ها من القوانينوهي قوانين الناجمة عن   ة الدستورية، وغير
هذه البنية التشريعية. التعديالت الدستورية هي خطوة ضرورية وكفيلة بتأمين التطور  ...وموقفنا الصريح هو أن  إنما 

 . المشاركة والتمثيلالديمقراطي، اإليجابي والنوعي، الذي يسمح بتوسيع قاعدة 
 هذه الخطوات من الو ها وزن سياسي فاعل صول إلى حكومات نيابية1 وستقربنا كافة  األحزاب ويكون ل وحتى تنضج بنية

داخل البرلمانال بد من تكريس مبدأ التشاور في تشكيل الحكومات، حتى يتشكل لدى المواطن يقيـن بأنه يشارك من خالل 
   ا...البرلمان في تشكيل الحكومات ومراقبتها ومحاسبته

 األحزاب على التنافس الوطني أما حزبية الحكومات، فهي ق مرهونة بقدرة ضية بيد المواطن والناخب األردني، وهي 
الحر. ونحن نريد لكل القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها، وتشارك في عملية صنع القرار، وأن تكون المعارضة 

 . معارضة وطنية بناءة وركنا أساسيا من أركان الدولة

ألهمية للحكووكما أشار جاللة الملك، فإن  ة النيابية ورسم السياسات متعزيز المنافسة السياسية والمساءلة الخارجية تعتبران بغاية 
  وتوجد العديد من النظريات حول كيفية تأثير المؤسسات السياسية في البالد على المساءلة الخارجية )السياسية(1 بصورة فعالة. 

  

 الوزارة
الحكوميين()الموظفين   

  
  

   المواطنين

   البرلمان

ة  الحكوم
 /مجلس الوزراء

  
  

   الوزير

   ألطراف السياسية )في السلطة(

  

   المساءلة الخارجية

   المساءلة الداخلية
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حيث يتنافس عدد أكبر من األطراف السياسية التي لديها  -إلى المزيد من المساءلة الخارجيةتؤدي المنافسة السياسية الفعّالة في العادة 
األفراد، تحاول األطراف موارد كافية من أجل دعم األفراد المكلفين دستورياً باختيار قادتهم السياسيين.  هؤالء وفي محاولة لكسب دعم

لهؤالء األفراد مقابل الحص ها تخضع لمساءل هؤالء األفراد1 السياسية تقديم المناف هم، وبالتالي فإن  ول على دعم

مجموعة األفراد  حجمحيث يعد رغم ذلك، ال تعد المنافسة السياسية كافيةً لتعزيز المساءلة الخارجية من أجل إفادة جميع المواطنين. 
هي مهماً أيضا1ً فبحسب نظرية  (، 2330ئة أصحاب االختيار )بوينو دي مسكويتا وآخرون، المكلفين دستورياً باختيار القادة السياسيين أمراً 

هم للبقاء في السلطة أي نسبة السكان الذين سيخضع  -تحدد المؤسسات السياسية حجم مجموعة األفراد الذين يحتاج القادة السياسيون إلى دعم
االئتالف الفائز للقادة )مقياس ف(1 ويقوم ال قادة السياسيون بالمحافظة على دعم ائتالفهم الفائز من القادة لمساءلتهم1 ويشار إلي ذلك بحجم

ة، أي السياسات التي 2( توفير المنافع الخاصة لمناصريهم )الوظائف، العقود الحكومية،111الخ1(، )0خالل مزيج من ) ( تقديم المنافع العام
هذا يعني أن القائد تفيد المجتمع ككل )السياسات التي تشجع النمو، تحسن النتائج التنموية،111الخ1( وع ندما يكون حجم )ف( صغيراً، فإن 

هذه الحالة، فإن تقديم منافع خاصة بشكل مباشر إلى تلك المجموعة الصغيرة من  والً أمام عدد قليل مناألفراد1 وفي  السياسي سيكون مس
ها سيتوج ب على القائد السياسي إبقاء عدد كبير من ألفراد يعد أكثر كفاءًة1 على العكس من ذلك، وعندما سيكون حجم )ف( كبيراً، عند

هذه الحالة، سيكون تقديم منافع خاصة لمجموعة كبيرة أمراً مستحياًل1 عالوةً على ذلك، وبالنظر إلى محدودية الموا رد، ألفراد سعداء1 وفي 
ها المناصرون1 وبعد مستوى معين م ة المنافع الخاصة التي يحصل علي ن )ف(، لن يكون التركيز على تقديم ومع ازدياد حجم )ف(، تقل قيم

ة، والتي يمكن  أن منافع خاصة للمناصرين أمراً مجديا1ً دالً من ذلك، سيكون من المجدي تركيز الموارد المحدودة على توفير المنافع العام
مع ازدياد حجماالئتالف  المواطنين التي تفيد كافة سياساتالتزداد حوافز رسم تصل وتفيد العديد من األفراد في الوقت ذاته1 بعبارة أخرى، 

          281الفائز، أي عندما يصبح القادة السياسيون خاضعين للمساءلة أمام عدد أكبر من المواطنين

( زيادة حجم 2( تشجيع المزيد من المنافسة السياسية، )0بالتالي، ومن أجل تعزيز المساءلة الخارجية، فإن من الضروري للغاية: )
 االئتالف الفائز الضروري لبقاء القادة السياسيين في السلطة. 

مة )ف(، والذي يجمعكالً من درجة ومن أجل اختبار نظرية هيئة أصحاب االختيار، قام المؤلفون بإعداد مقياس بسيط للمساء ال لة، 
الف الفائز.  ( )مساءلة مرتفعة(1 1( )مساءلة متدنية(، )3، بحيث تعني )1-3ويتكون مقياس عالمة )ف( من المنافسة السياسية وحجم االئ

، وتبين أن مقياس )ف( يعد داالً ثم قام المؤلفون بتقليل متغيرات النمو والنتائج التنموية على مقياس )ف( ومتغيرات الضبط، مثل الدخل
 متغير تم التحقق منها1    00من أصل  26إحصائياً وفي التجاه المتوقع في النظرية لـ 

مة األردن، حالياً، على مقياس )ف(  ال لكن إذا قاماألردن بتنفيذ بعض ، وهي تشير إلى مستوى متدني للغاية من المساءلة. 3.21وتبلغ 
صالح السياسي، فإن عالمته سترتفع بصورة ملحوظة1 وقد يؤدي ذلك بشكل كبير إلى زيادة الحوافز أمام القادة المقترحات المتعلقة با

هتمام بصورة أكبر بحجم أكبر من المواطنين عند القيام برسم السياسات1 وتتضمن بعض مقترحا اإلصالح السياسي  السياسيين من أج اال
  اءلة الخارجية ما يلي:  الرئيسية وآثارها المحتملة على المس

 
 قد تساهم التغييرات في انظام االنتخابي وإطار األحزاب السياسية إلى حد كبير في زيادة المنافسة السياسية والمساءلة الخارجية1 

لمجلس تؤثر المؤسسات االنتخابية على عدد وقوة األحزاب السياسية )والتي تؤثر على المنافسة السياسة( ومستوى التمثيل في ا
هو نظام قديم  -ويعتمد النظاماالنتخابي الحالي لمجلس النواب على صيغة الصوت الواحدوبما يؤثر على المساءلة الخارجية.  -التشريعي و

هم الحزبي1 ويؤدي ئللغاية لم تعد تستخدمه سوى بضعة دول1 وبموجب نظام الصوت الواحد، يتنافس المرشحين بغض النظر عن إنتما
ها األحزاب، مما يوجب عليهم دفع تكاليف النظام إلى ز ال يستفيدون من وفورات الحجم التي توفر يادة عدد المرشحين المستقلين، والذين

هظة للحمالت النتخابية1 كما يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات مبدأ ألخذ والعطاء اإلضافة للفساد1 لكن وبالنسبة للحكومة، فإن نظام  با
الوصول إلى موارد الدولة  المحافظة على قدرتهم فيممثلين سياسيين موالين للحكومة )حيث أنهم يسعون إلى  الصوت الواحد يفضي إلى

ها على مناصريهم( ويضعف   مما يضعف المنافسة والمساءلة1       -قوة األحزاب السياسية الرئيسية ذلك لتوزيع

وباإلضافة إلى نظام الصوت الواحد، توجد مشكلة أخرى في النظام االنتخابي الحالي في األردن وتتمثل في أن العديد من إلجراءات 
فعلى سبيل المثال، تقرر الحكومة عدد المقاعد االنتخابية تحدد بموجب مرسوم حكومي قبل عقد االنتخابات وليس بموجب القانون. 

االنتخابات مباشرة1 وبالتالي فإن الحكومة تملك سلطة تخصيص المزيد من المقاعد للدوائر التي تعتقد المخصصة لكل دائرة انت خابية قبل
اإلجراء من المنافسة السياسية وبالتال هذا ها ميزةً في إبقاء الدعم لسياساتها1 ويقلل  ها على مزيد من الدعم، مما سيعطي ها ستحصل في ي أن

ة، مما  -عوامل سياسية أخرى وهي اإلضافة إلى -المساءلة   من درجة المساءلة1      يضعفتشكل تهديداً للحكوم

مة مؤخراً بتقسيم الدوائر االنتخابية متعددة األعضاء إلى دوائر فرعية.  لقد ألي مرشح في بدأت الحكو ويستطيع الناخبون التصويت
اآلخرين على نفس قائمة الدائرة الفرعية1 ومع تحكم الحكومة في تحديد تواجد  الدائرة، لكن يتنافس المرشحون فقط مع المرشحين

                                                      
هذا التحليل، فإننا نركز على الجزء ا  28 هيئة أصحاب الختيار تتكون من العديد من ألجزاء واالمتدادات. وفي  لعام"حجم الئالف الفائز" تجدر اإلشارة إلى أن نظرية 

 من النظرية وكيفية تأثير ذلك على المساءلة الخارجية. 
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هاب كافة ا ها محاباة أي تفضيل مرشحين معينين على حساب آخرين وضمان عدم ذ ها بإمكان لمقاعد في دائرة ما المرشحين على القوائم، فإن
ة الفرعية1 مرةً أخرى، يؤثر ذلك سلباً على المنافسة السياسية  والئهم من خالل وضعهم جميعاً في نفس القائم إلى مرشحين مشكوك في

 والمساءلة1 

مة.  الً، سيتم تاقترحت مسودة سابقة لقوانين االنتخاب واألحزاب السياسية العديد من التغييرات اإليجابية الها حديد المجموع الكلي أ
للمقاعد في مجلس النواب بموجب القانون دالً من تحديد ذلك من قبل الحكومة عند كل انتخابات1 ثانياً، التوقف عن تطبيق اإلجراءات 

االنتخابي المستخدم في ترجم 2303المتعلقة بالدوائر الفرعية المستخدمة في العام  اله1 ثالثاً، سيتغير النظام ة األصوات إلى والمذكورة أ
هو متبع في العديد من الدو األوروبية1   -مقاعد من نظام الصوت الواحد إلى نظام التمثيل النسبي من مستويين  وهو نظام يشبه ما 

والً، ومن المفترض أن يؤدي التحول إلى نظام التمثيل النسبي إلى زيادة قوة األحزاب ومستوى التمثيل والمساءلة في مجلس النواب. 
ها مرشحو الحزب1 وسيؤدي ذلك إلى زيادة قوة األحزاب، ي ها الحزب مع مجموع األصوات التي فاز ب تناسب عدد المقاعد التي يحصل علي

االنضمام إلى حزب سياسي سيؤدي إلى إضعاف الحوافز أمام  االنتخابية، حيث أن اإلضافة إلى وفورات الحجم في ما يتعلق بالحمالت
مما سيترك أثراً إيجابياً على الحد من المحسوبية1 وتعزز المنافسة السياسية من خاللاألحزاب من  -رشح كمستقلينالمرشحين الفرديين للت

ألن، وبعكس الممثلين المستقلين، والذين قد يختفون عقب دعم سياسات فاشلة ألحزاب السياسية تعد مؤسسات  -فرص المساءلة الخارجية،
ها المو هم فياالنتخابات التالية1 عالوةً  على ذلك، حية، والتي يمكن أن يحمل اطنون المسؤولية عن السياسات الفاشلة من خالل سحب دعم

االنضباط الداخلية، في منع السلوكيات الخاطئة من قبل أعضاء الحزب، من أجل عدم  األحزاب السياسية، ومن خالل إجراءات تساعد
تعد المنافسة القوية بيناألحزاب أمراً مفيداً للمساءلة الخارجية1 كما أن من المتوقع  تلطيخ سمعة الحزب بفعل سلوكيات أعضائه1 بالتالي،

االنتقال من نظام الصوت الواحد إلى نظام التمثيل النسبي الحالي )مما سيعزز مكانة األحزاب السياسية( في زيادة مستوى    أن يؤدي
 المساءلة الخارجية1  

الم االنتخابي وإطاراألحزاب ة األردن في مقياس )ف(. وستؤدي تلك الزيادة إلى رفع  هذهإلصالحات على النظام ففي حال تم تنفيذ 
ها "مجموعات سياسية مستقرة ومستدامة نسبياً  األردن من إيجاد بيئة تستطيع في على النفوذ والمناصب  الحصولالسياسية، وتمكن

  1  3113إلى  3121سترتفع من  (، فإن عالم األردن21، 2336السياسية" )مارشال وجاجرز 
 

المضي قدماً نحو تشكيل حكومات نيابية كاملة، بحيث يتم انتخاب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة مباشرةً من قبل مجلس النواب 
 وخضوعهم لمساءلته، مما سيزيد من مستوى المساءلة الخارجية في األردن1 

وفي حال ى حكومات نيابية كاملة يعد الهدف األسمى لعملية اصالح في األردن. الل خطابه، أشار جاللة الملك إلى أن الوصول إل
إجراء تلك التعديالت الدستورية، فإنه سيكون لتلك التعديالت أثر بالغ على المساءلة الخارجية في األردن1 وفي الوقت الحالي، ال توجد 

واطنين كما هو الحال في الدولاألخرى1 وفي حال أصبحت الحكومة روابط قوية بين الحكومة ومجلس والنواب وبين مجلس النواب والم
فإن ذلك سيؤدي إلى  -وأصبح المجلس أكثر تمثيالً وخضوعاً للمساءلة من قبل المواطنين -خاضعةً للمساءلة المباشرة من قبل مجلس النواب

االعتبار عند وضعه ة هواجس المجلس والمواطنين بعين هذه البيئة المؤسسية، قد تعاقب زيادة احتمالية أخذ الحكوم ا للسياسات1 وفي ظل 
ها غير المرغوبة أو النتائج السيئة للسياسات، مما سيعطيها حافزاً أكبر لضمان وضع وتنفيذ السياسات المناسبة1     الحكومة على سياسات

مة األردن في المقياس )ف(.  ال هذا  311لعالمة بمقدار حيث ستؤدي إلى رفع اسيكون لهذه التغييرات أثر كبير على  نقطة1 وإذا ترافق 
 نقطة1  3161التأثير م األثر السابق لتعديل إطار انظام االنتخابي، فإن مجموع الزيادة قد يصل إلى 

مة األردن من  ال فرد ، بلغ الناتج المحلياإلجمالي لل2303ففي العام هائلةً.  0.33أو حتى  3.13إلى  3.21وتعد المنافع المحتملة لرفع 
1 وبناءً على تحليل االنحدار عبر الدول، يرى بوينو دي مسكويتا 2333األسعار الثابتةللدوالر األمريكي في العام  20133فياألردن نحو 

%1 بالتالي، إذا كانت عالمة 64في المقياس )ف(، فإن نسبة الزيادة في دخل الفرد تبلغ  3121( أنه ولكل زيادة بمقدار 2331وآخرون )
والر أمريكي1  40011%، أو 64(، فلربما كان الناتج المحلياإلجمالي للفرد أعلى بمقدار 3121)دالً من  2303في العام  3113دن ألر

ة  الر أمريكي )انظر الجدول  000333، فإن الناتج المحلياإلجمالي للفرد كان سيقارب 2303في العام  0133أما لو كانت العالم (1 012د
ها من العوامل بعيناالعتبار عند محاولة توقع مستويات الناتج المحلي للفرد، لكن وبالطبع، يجب أ خذ العديد من العواملاالقتصادية وغير

ها بوينو دي مسكويتا وآخرون ) المكاسب المحتملة لتحسين رسم السياسات كنتيجة للمزيد من  وجود( تظهر 2331النتائجاألولية التي قدم
   المساءلة الخارجية1   
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: األثر االفتراضي على دخل الفرد في األردن2.0الجدول   

مة على مقياس  اعال
 )ف(

دخل الفرد في العام 
)باألسعار الثابتة  2303

للدوالر األمريكي في العام 
2333 )  

0.25 2,500 

0.50 4,346 

0.75 7,555 

1.00 13,133 
 

ختيار كما يمكن أن يؤدي تطبيق الالمركزية )باإلضافة إلى القوة الفعلية للقادة المحليين، الموارد المالية المطلوبة، المؤسسات المناسبة ال
 القادة المحليين( إلى زيادة مستوى المساءلة الخارجية وتحسين عملية رسم السياساتفي األردن1 

المركزية في رسم السيا سات على المستوى المحلي )إذا ما ترافق مع سيطرة فعلية على تقديم الخدمات ومصدر وسيعمل تطبيق ا
مة المركزية( بشكل كبير على تحسين عملية وضع السياسات في األردن.  الً عن الحكو ويمكن أن يحدث ذلك للتمويل المحلي، يكون مست

لسلطة في إدارة الوحدات السياسية، مع الخضوع بشكل أكبر عندما يحصل القادة السياسيون على المستوى المحلي على المزيد من ا
هموم المواطنين بعيناالعت هنالك حافز أكبر أمام القيادات السياسية المحلية من أجل أخذ  بار للمساءلة من قبل المواطنين1 بالتالي، سيكون 

الوةً على ذلك، يعد قيام المواطنين برصد سلوك القادة السيا سيين ونتائج السياسات المعتمدة في العادة أسهل وأكثر عن وضع السياسات1 
 دقة على المستوى المحلي مقارنةً مع المستوى الوطني، بالنظر إلى القرب النسبي بي األطراف السياسية والمواطنين1  

بي للغاية على رسم السياسات أثر إيجا 2302وفي األردن، قد يكون لقانون البلديات الجديد واالنتخابات البلدية التي ستجرى في العام 
فبحسب القانون، ستحصل البلديات على المزيد من إليرادات وستصبح أكثر استقاللية1ً وعلى سبيل المثال، لن يكون وتقديم الخدمات. 

 لرئيس الوزراء بعد آلن صالحية فصل رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية1 

البلديات للسلطات والموارد الكافية، يتوجب على األردن أيضاً التأكد من وجود المؤسسات رغم ذلك، وباإلضافة إلى ضمان امتالك 
المناسبة الختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية، بحيث يكون القادة السياسيون خاضعين للمساءلة أمام الناخبين المحليين. 

االئتالف الفائز الضرور األطراف السياسية كافياً لضمان بعبارة أخرى، يجب أن يكون حجم ي لدعم القائد المحلي ومستوى المنافسة بين
االئتالف الفائز الضروري لبقاء القائد في السلطة  نالمساءلة الخارجية1 فإذا كان حجم البلديات المحلية صغيراً للغاية بحيث يكو حجم

منتخبين من قبل النخبة المحلية أو عشيرة معينة بطريقة تقلل دالً من أن صغيراً نوعاً ما، عندما يمكن السيطرة على المسؤولين المحليين ال
هتمام خاص بالتصميم المؤسساتي، من أجل تعزيز  تزيد من المساءلة الخارجية1 وكما هو عليه الحال على المستوى الوطني، يجب إبداء ا

 المساءلة الخارجية ورسم السياسات على المستوى المحلي1    
 

مة( والمزيد من التمكين اإلداري -تحسين درجة التنفيذ 2.3.2  من خالل المزيد من المساءلة الداخلية )داخل الحكو
 
بينما يساعد المزيد من المساءلة الخارجية في ضمان اهتمام القادة السياسيين بمصالح المواطنين عند رسم السياسات، فإن المزيد من 
المساءلة الداخلية تساعد في ضمان )باإلضافة إلى المزيد من التمكين اإلداري( امتالك الموظفين الحكوميين للحوافز والوسائل المناسبة 

  وفي ما يلي نقدم العديد من التوصيات الرامية لتعزيز المساءلة الداخلية والتمكي اإلداري1 ات جيدة للمواطنين. لتقديم خدم

   يجب تعزيز إطار الحوافز داخل القطاع العام1 

مة المدنية، وليس ألقدمية.  دة العناصر التي تعزز كما يجب زيايجب أن يكون األداء المعيار الذي تتم على أساسه الترقية في نظام الخد
صالح ال قطاع توجه إطار إدارة الموارد البشرية نحواألداء التي ترتكز النتائج والتعيين على أساس الكفاءة1 وتشكل اإلستراتيجية الشاملة 

قوم به وزارة تطوير القطاع العام أساساً جيداً لتحديد العناصر األساسيةإلستراتيجية إدارة الموارد البشرية1 كما يجب مواصلة العمل الذي ت
العام على تعزيز األنظمة الحالية للمساعدة في معالجة سوء المطابقة بين الوظائف في القطاعين العام والخاص وتحسين الحوافز الرامية 

  إلى تقديم أداء حكومي أفضل1   
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موارد البشرية يشكل أداةً مفيدةً في العديد من الدول فقد ثبت أن وجود شبكة من مدراء الومن أجل تحفيز األداء األفضل للقطاع العام، 
األفكار حول إصالح إدارة الموارد البشرية1 وسيكون ذلك مفيداً  ألخرى، كما يمكن أن يساعد على تحسين التنسيق والنشر والتوزيع وتقييم

هرية1 الحات جو عالوةً على ذلك، قامت دول مثل سنغافورة والتي  من أجل إطالق ثقافة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وتنفيذ إ
األداء في القطاع العام االستفادة من نظام تقييم الموظفين على أساس الكفاءة والذي يدم إدارة األداء في ا ة  لخدمة رسخت ثقافة قوية موجه

اب األداء الجي  د1     المدنية ويوفر الحوافز، بما في ذلك الترقيات والمكافآت، للموظفين أص

 ويجب أن تركز األولويات في إصالح إدارة الموارد البشرية على ما يلي: 

 أ1 تعزيز التحول نحو ألداء الموجهة بالنتائج في القطاع العام من أجل تحسين الخدمات الحكومية المقدمة1 

 ويات المناسبة لضمان فعاليتها1 ب1 يجب تشجيع تفوض الصالحيات من أجل تحسين األداء بحيث يتم اتخاذ القرارات في المست

 

  تحسين آليات التنسيق للمساعدة في تنفيذ السياسات 

 سيساعد تشكيل مجموعات عمل تقوم بتصميم اصالحات واإلشراف عليهاومن أجل تعزيز احتمالية تحسين تنفيذ السياسات في األردن، 
الحية هذه المجموعات من عدة قطاعات، حيث يجب أن تساعد ويجفي تحسين المستوى الفني للتنفيذ.  وعلى العملية اإل ب أن تكون 

نجازات، ويجباإلشراف عليهم من قبل مجموعة من األمناء الدائمين، والذين يتماإلشراف عليهم من إعلى إعداد واقتراح برامج عمل و
  قبل لجنة فرعية للقطاع العام في مجلس الوزراء1 

صالح في وقد تكون بعض المشكالت الحالية المتعلقة بالتنسيق ناجمة عن عدم تواصل فعال  هداف والمستجدات في أنشطة ا األ حول
األحيان غير معروفة حتى داخل الحكومة1 وسيكون من المفيد إعادة التفكير بصورة جذرية وإضفاء  ة، والتي قد تبدو في بعض الحكوم

مهنية على إس تراتيجية التواصل التي تبرز أية عملية على مستوى السياسات وتمر عبر قنوات التواصل الداخلية والخارجية المزيد من ال
  الرسمية1  

 

 م خالل إعطاء دور أكبر لمنظمات المجتمع المدني.   -المزيد من التقييم الفعال لألثر والمساءلة 2.0.0
 

التنظيم وتقديم  ومن الوصول إلى المعلومات في كل  ضمان حق المواطنينأخيراً، ومن أجل تطبيق المساءلة الخارجية والداخلية، يجب 
مالحظات لقادتهم السياسيين والموظفين الحكوميين:   ا

  يتوجب لى األردن توسيع وتعزيز آليات التقييم الموجودة مسبقا1ً 

مة، باإلضافة إلى 20الماضية، قام مركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز بإجراء مسح على الل السنوات الثالث   إجراء مؤسسة وخد
ال يتم في الوقت الحالي التشارك في التقارير حول المؤسسات اختبارات المتسوق الخفي ومسوحات حول آراء المواطنين والموظفين. 

ال يقوم المركز سوى بنشر تقرير تجميعي، والذي  الفردية مع مؤسسات تنسيق تقديم الخدمات مثل وزارة تطوير القطاع العام1 وفي الواقع،
يتم التشارك فيه مع المؤسسات الحكومية األخرى1 وسيساعد توسيع نطاق مسوحات المركز لضمان حصول المؤسسات المعنية مثل وزارة 

ها بالتأكيد في توجيه  تطوير القطاع العام، اإلضافة إلى الواحد وثمانين مؤسسة يتم ها على النتائج التفصيلية للمسوحات حول خدمات مسح
هذه النتائج على مجالت التحسين والمالحظات من قبل المواطنين، ويمكن أن تشكل  عملية تنفيذإلصالحات في المستقبل1 وتحتوي 

األدوار1     مصادر قيمة للغاية كمدخالت للمؤسسات المعنية من أجل إدخال التحسينات وتبسيط   النماذج والعمليات وتدفق العمل 

 السياسات1   يجب مأسسة مبادرات المجتمع المدني من أجل التأثير على

مة عالقات رسمية مع المجتمع المدني من خالل تشك مة األردنية إلى إقا هذا الصدد، يجب أن تسعى الحكو ل "مجموعات يوفي 
الحظات حول الخدماتتقديم والتي تعنى ب مستخدمين" غير رسمية ارها قبل  المستحدثة، وذلك الدعم وال دها واختب خالل مرحلة إعدا

ها.  ها وتعميم ها توفر كمية كبيرة من إقرار ةً تضمن المزيد من التركيز حيث أن هام عالوةً على ذلك، يعتبر الخط الساخن للشكاوى مبادرةً 
  ياسات واستهداف الخدمات التي توجد مشكالت في تقديمها1 البيانات التي تساعد في توفير المعلومات لعملية وضع الس

بين الدولة والمجتمع، وبين القطاعين العام والخاص، يجب أن يشجعاألردن ومن أجل تحسين قنوات وشبكات االتصال الفعالة والتمثيلية 
هذه المزيد من التشارك في المعلومات من خالل تعزيز توفر البيانات والتقييمات على نطاق و اسع أمام المواطنين1 ويمكن أن تشكل مثل 

ها تمثل " األوجه1 وسيعمل تعزيز  نجاحاتالمبادرات أدوات فعالة لتشجيع المساءلة وتحسين تقديم الخدمات، كما أن سريعة" في العديد من
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ربط العملية السياسية يضمن ولة وقانون حق الحصول على المعلومات بحيث يلبي المعايير الدولية على تقوية العالقة بين المواطن والد
 بإطار فعال من المساءلة على أساس توفير المعلومات والتشارك في المعرفة بصورة أفضل1  

مة والمواطنين ومشاركة  الوةً على ذلك، سيساعد تبني سياسة مشاورات على نطاق حكومي واسع في تأسيس ثقافة التفاعل بين الحكو
وقد قامت العديد من الدول بتبني سياسة مشاورات على نطاق حكومي واسع والتي تعزز من عملية قرار. المواطنين في عملية اتخاذ ال

ة والمواطنين هذه السياسة تشكل أداةً قيمةً لتعزيز التفاعل بين الحكوم  المشاورات الشاملة حول مشاريع القوانين واألنظمة1 وقد ثبت أن 
 االت التنموية الرئيسية1  وتحسين نوعية السياسات الحكومية حول المج

الحاجة إلى المشاركة الشعبية في عملية صياغة القوانين1 وفي كندا،  29قانون إجراءات المشاورات سويسرا، يحددفعلى سبيل المثال، وفي 
الفضلى حول تم تنفيذ عملية المشاورات على شكل مدونة قواعد سلوك دالً من تدبير قانوني رسمي، والتي تحدد إرشادات الممارسات 

هذه العملية،  واألنظمة1 واالرتباط مع  ها على نطاق واسع كمتطلب مسبق قوي حول مشاريع القوانين عملية المشاورات والتي تم تطبيق
ت ، والذي يضمن شفافية عملية المشاورا30توجد المنابراإللكترونية، ومن األمثلة على ذلك الموقعاإللكتروني بعنوان التشاور مع الكنديين

 ويمنح المواطنين الحق في الحصول على النسخ السابق والالحقة من القانون أو السياسة الحكومية محط التشاور1    

كخالصة، يحتاج األردن إلى بذل الكثير من الجهود لتعزيز القدرات التنظيمية للدولة وإيجاد أدوار ومعايير مؤسسية تسهل تصميم 
األردن في زيادة مستويات المساءلة الداخلية والخارجية وتوسيع نطاق مشاركة المجتمع وفوتنفيذ السياسات بصورة أفضل.  ي حال نجح

ها سيصبح باإلمكان وضع وتنفيذ سياسات تقود إلى المزيد من النمو والتنمية لكافة  المدني في عملية اتخاذ القرارات الحكومية، عند
 تحمل الجاد للمسؤولية من قبل األطراف المعنية1   ألردنيين، بحيث تكون هذه السياسات مبنيةً على ال

                                                      
  (CPA,SR 172.601)القانون التحادي حول إجراءات المشاورات   29

  http://www.consultingcanadians.gc.ca/cpcPubHome.jsp?lang=en الموقع اإللكتروني التشاور مع الكنديين، 30 

http://www.consultingcanadians.gc.ca/cpcPubHome.jsp?lang=en
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الل إلصالحات المالية -الفصل الثالث                           تعيز االستقراراالقتصادي الكلي من 
 

 المقدمة    0.0

 
باإلضافة إلى تطوير المؤسسات )الفصل الثاني(، يحتاج األردن إلى تحسين سياسته المالية بغرض تعزيز االستقرار االقتصادي الكلي، 

هذا الفصل بشكل تفصيلي في السياسة المالية في وهو شرط أساسي لتحقيق نمو قوي ومستدام وقادر على استحداث الوظائف.  ويبحث 
اإلنفاق، ألردن منذ مطلع التسعي هذا الفصل أن تركيبة نيات، ويحدد أوجه النقص الرئيسية، ويلخص خيارات السياسات لمعالجتها1 ويظهر 

االقتصادية الكلية1 ويؤدي  هات الدورية تميل مجتمعةً إلى زيادة التقلبات اإلعفاءات الضريبية، ومسايرة السياسة المالية لالتجا هذا وشيوع
مو من خالل إضعاف الحوافز أماماالستثمار فياألردن1 وتتضمن خيارات السياسات التي يجب التطرق لها بدوره إلى تقويض معدالت الن

 تدابير حاسمة لتعديل السياسة المالية، اإلضافة إلى تعزيز التدعيم المؤسساتي لوضع السياسات المالية1      
 

 السياسة المالية في األردن: حقائق نمطية    0.2

اهات اإلنفاق في األردن بالنمو السريع في النفقات الجارية )والتي بقيت على نفس الوتيرة مع 2303-0113الل األعوام  ، اتسمت اتج
هيكلية في القطاع العام وشبكة نمو الناتج المحلياإلجمالي( واالستثمارات الرأسمالية المتقلبة.  وقد كان إلخفاق في إجراءإصالحات 

االجت اإلنفاق العام وبرامج ألمان الالت واضحة على األردن  هظة والدعم  تعزيزماعي في األجور البا النظام المالي، حيث أدت فواتير
ها من التحويالت إلى فرض ضغوط على العجز المالي وقلصت من توفر فسحة مالية تستخدم  المتزايدألسعار السلع والخدمات، وغير

اإلجمالي، الستثمارات الرأسمالية الحكومية األردن من خفض حصة النفقات الجارية كنسبة من الناتج المحلي 1 ونتيجة لذلك، لم يتمكن
% 22حيث بقيت حصة النفقات الحكومية الجارية من الناتج المحلياإلجمالي ثابتةً نسبياً طوال السنوات العشرين الماضية، إذ بلغ المعدل 

 (1    010)الجدول 
 

الحقائق النمطية -المالية في األردن: النتائج 0.0الجدول   

 
 



32 

وتعد محدودية المرونة في النفقات الجارية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي كنتيجة لتزايد فاتورة األجور والتقلبات في دعم أسعار 
، واإلنفاق على المؤسسة العسكريةالسلع والخدمات.  ت مجتمعين إلى التعويض عن ، ودعم أسعار السلع والخدما31وقد أدت أجور الموظفي

األجور ة الدين1 وفي الواقع، ارتفعت فاتورة % مقابل 1بشكل عام بمعدل أعلى من معدل النمو في المملكة ) 32النخفاض الكبير في خدم
القمح 1 من ناحية أخرى، تقلب دعم أسعار السلع والخدمات، خصوصاً في ما يتعلق بالوقود والغذاء )2331%( خصوصاً منذ العام 110

وإلى حد أقل كنتيجة للقرارات الحكومية بشمول أو استثناء  33بحسباألسعار الدولية -بما في ذلك التحويالت النقدية المباشرة -والشعير(
(، والكاز، وغاز الطبخ ضمن السلع المدعومة1 وكانت المحصلةاإلخفاق في 21، أوكتان 23المشتقات النفطية مثل البنزين بنوعيه )أوكتان 

االنكماش ا هات الدورية خالل اإلنفاق الجاري، وبالتالي إيجاد الفسحة المالية الضرورية لتنفيذ سياسة مالية غير مسايرة لالتجا لحد من
مة ويمثل انخفاضالقتصادي1  الل األعوام العشرين الماضية. الدين بشكل مضطرد  خد وقد كان ذلك بسبب التطور اإليجابي الوحيد 

 1    2303% في العام 16إلى  0223% في العام 220النخفاض الكبير في إجمالي الدين إلى النات المحلي اإلجمالي من 
  

: تركيبة النفقات الجارية0.0الشكل   

 
 

% 212المحلياإلجمالي من معدل  حيث تراوحت حصة إلنفاق الرأسمالي من الناتجمن ناحية أخرى، كان اإلنفاق الرأسمالي أكثر تقلباً، 
هات الدورية 012)الشكل  2303-2331% ما بين 111إلى  0221-0223ما بين  األردن مسايراً لالتجا اإلنفاقاالستثماري في (1 ويعتبر

االقتصادي1 ودال  من خفص إلنفاق الجاري، لجأت الحكومات المتعاقبة إ هامة خالل فترات ضعف النمو لى خفض مع حدوث تخفيضات 
 إلنفاق الرأسمالي كأداة سياسة رئيسية لتنفيذ برامج تعزيز النظام المالي1   

 
اإليرادات وقد أخفقت اإليرادات المحلية في مجاراة النمو في النفقات الحكومية.  وخالل السنوات العشرين الماضية، انخفضت حصة

إليرادات  فشلت1 ونتيجة لذلك، 2303-2331% ما بين 2111إلى  0221-0223% ما بين 2212المحلية من الناتج المحلياإلجمالي من 
اإلنفاق الحكومي الجاري منذ العام  مزمنةً (1 وبالنسبة للعجز المال012)الشكل  0226المحلية في تغطية ي في األردن، فقد كانتلدالالت 

األول في األلفية الثالثة عند  األول من العقد %، مقارنةً مع 110حيث بلغ متوسط الميزاناألساسي، باستثناء المنح، ذروته في النصف
هذه النتيجة إلى )010% مسجلة في النصف األول من التسعينيات )الشكل 216 اإليرادات 2الضريبية، ) ( محدودية القاعدة0(1 وُتعزى  )

مهدورة بسبب العدد الكبير من اإلعفاءات على السلع والخدمات، و) ( ضعف النضباط المالي، اإلضافة إلى السياسات المالية المسايرة 0ال
هات الدورية1      لالتجا

 

 

 

                                                      
مة التقاعد  31  . يعكس إلنفاق العسكري كما يظهر في الموازنة بشكل رئيسي إلنفاق الجاري على شكل أجور المستخدمين، بما في ذلك ألجور وأنظ
 لموظفين المدنيين والعسكريين واالشتراكات التقاعدية.تتضمن ا  32
 وذلك عندما بدأ دعم أسعار المشتقات النفطية.  2330اراً من العام ( الزيادة الحادة في دعم أسعار السلع والخدمات اعتب010يوضح الشكل )  33
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(2303-0121: اإلتفاق واإليرادات الحكومية )كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي( )0.2الشكل   

 
 

هو الحال في معظماالقتصاديات األخرى، تعتبر اإليرادات المحلية في األردن ذات طبيعة دورية،  حيث تعد الضريبة العامة على وكما 
اإليرادات المحلية2216المبيعات المصدر الرئيسي لإليرادات في األردن، وتشكل نحو  % خالل الفترة 0610) 34% من متوسط إجمالي

اإليرادات الهامة الجمارك والرسوم غير الضريبية2333-2303 حيث تبلغ  -بشكل رئيسي رسوم تسجيل ألراضي -(1 ومن مصادر
اإليرادات المحلية  اإليرادات ذات طبيعة دورية، حيث تتبع دورة 0110%، 0410حصتهما من هذه % على التوالي بالمتوسط1 وتعد 

ال  ألعمال1 ويشكل األردن لتنفيذ سياسة مالية اإليرادات المحلية عائقاً إضافياً أمام ها الكبير في االقتصادي ووزن ها القوي بالنمو ارتباط
ة مؤسساتية قوية هات الدورية، خصوصاً في ظل غياب مثبتات تلقائي  1    35تساير االتجا

 
اإلعفاءات الضريبية خالل العقد الماضي ات، لقد كان لإلعفاءات الضريبية الكبيرة أثر ضار على قاعدة اإليراد ة إلى حيث لجأت الحكوم

االجتماعي والحد من السخط الشعبي خالل فترات  األمان لتحفيزاالستثمارات األجنبية ودعم القطاعات المحلية، وكآلية لتوسيع شبكة
اإل االفتقار إلى إطار شامل أو إستراتيجية تحدد دالت التضخم1 وفي ظل هذه ارتفاع م اإلعفاءات، أصبحت  هذه رشادات إلدارة مثل 

دة اإليرادات المحليةفي األردن وزادت من العز األساسي1      إلعفاءات تشكل إرباكاً لقا
 

مة في األردن بشكل كبير من حيث العدد والطبيعة.  ها تكراراً خالل العقد وتتنوع اإلعفاءات المستخد اإلعفاءات وأكثر ومن بين أشهر
 ما يلي:  الماضي
  إلعفاء من الضريبة العامة على المبيعات و/أو الرسوم الجمركية، أي تخفيض النسبة على السلعاالستهالكية والسلع

 الوسيطة للصناعات أو إخضاعها لنسبة الصفر1 
 هزة أو الوسي ها طة إلعفاء من الضريبة العامة على المبيعات، أي تخفيض النسبة على الخدمات الجا لنسبة أو إخضاع

   الصفر1 
  ،إلعفاء من ضريبة الدخل على الشركات والرسوم الجمركية للشركات الخاصة التي تجذب استثمارات أجنبية مباشرة

وخصوصاً في مشاريع العقار والبنى التحتية1 ويخضع ذلك في العادة لمعايير حجماالستثمار المقدم وتوفير فرص العمل 
 لألردنيين1 

  المختلفة التي يتم تقديمها في المناط االقتصادية الخاصة1 إلعفاءات الضريبية 
 

لما يتمتع به من استقرار سياسي ودبلوماسية  يعتبر األردن أحد أهم المستفيدين من المنح القادمة من دول الخليج والواليات المتحدة
ها في العامين (، تعد حصة المنح الخارجية من اإليرادات الحكومية م1010 وكما يوضح الشكل )عالية رتفعةً للغاية، حيث بلغت ذروت

االعتماد على المنح الخارجية إلى خلق مخاطر دائمة على السياسة المالية، 22) 2300%( وفي العام 21) 2330-2334 هذا %(1 ويؤدي 
اإليرادات % من م6% إلى 04حيث أن المنح الخارجية تتقلب بشكل كبير1 فعلى سبيل المثال، انخفضت المنح الخارجية من  جموع

                                                      
مة المضافة.   34 مة على المبيعات في األردن ضريبة القي  تشبه الضريبة العا
هذا التق  35  رير. ستتم مناقشة المثبتات التلقائية وإلعداد المؤسساتي للسياسات المالية غير المسايرة لالتجاهات المالية في الجزء األخير من 
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1 وتؤدي التقلبات في حجم المنح الخارجية إلى زيادة 36، مما أدى إلى حاجة حكومية كبيرة لالقتراض2332-2331الحكومية خالل العامين 
 حالة عدم التيقن بالنسبة لصانعي السياسات المالية، اإلضافة إلى وضع مزيد من الشكوك حيال النشا االقتصادي1   

 
التخفيف من فحسب، بل تعمل أيضاً على  جعل األردن عرضةً للتقلبات االقتصادية والسياسية لدى شركائهإلى  المنح الخارجيةتؤدي ال و

اهرة "المخاطر األدبية"الضغوط على  بعبارة أخرى، يؤدي توفر منح خارجية كبيرة لتمويل العجز المالي الكبير إلى 1 الموازنة عبر ظ
( أنه وخالل العقد الماضي، لم تغط اإليرادات الحكومية النفقات الجارية سوى 014مالية الهامة1 ويوضح الشكل )خير إجراء اإلصالحات ال
هيك عن المجموع الكلي لإلنفاق )أي 2331مرة واحدة1 وباستثناء العام  اإلنفاق الجاري، نا اإليرادات المحلية أقل على الدوام من ، كانت

اإلنفاق الرأسما هذا النقص في التغطية مؤشر صريح اإلضافة إلى االعتماد على  لظهورلي(1 ويعد استمرارية  "مخاطر أدبية"، حيث يتم
همة في خف هذه الفجوة1 وتظهر األدبيات المعروفة أن التدفقات الرأسمالية )بما في ذلك المنح الخارجية( تميل للمسا ض المنح الخارجية لسد 

   1   37الوفورات "التحفظية"
 

: حصة المنح الخارجية من مجموع اإليرادات0.0الشكل   

 

: نسبة اإليرادات المحلية إلى اإلنفاق الجاري0.1الشكل   

 

 

 السياسة المالية: أحد المصادر الرئيسية لالستقرار االقتصادي الكلي     0.0

 
يعتبر االستقرار االقتصادي الكلي حجر الزاوية في الجهود الناجحة لزيادة تطوير القطاع الخاص والنمو االقتصادي )يرجى مراجعة 

وفي ظل عدم وجود استقرار اقتصادي كلي، قد يبعد المستثمرون المحليون واألجانب ع االستمار في األردن، (. 2332تقرير هيئة النمو 
لموارد إلى أماكن أخرى1 وتوجد الكثير مناألدلة على أناالستثمارات الخاصة )القرار االستثمار( ال تعتمد فقط على وسوف يتم تحويل ا

دالت الفائدة الحقيقية،  القطاع الخاص(، بل أيضاً على دم االستقرار وعدم  إئتمانالعوامل التقليدية )النمو السابق في النشا االقتصادي، م
(1 ويوضح التطور الذي شهدته تركيا خالل العقود الخمس الماضية 0221الكلي )انظر على سبيل المثال، رامي ورامي  التيقن لالقتصاد

هميةاالستقرار االقتصادي الكلي للنمو1 وكما يبيّن اسميحان وآخرون ) االقتصاد الكلي ما 2332أ (، لقد أدى انعدام االستقرار المزمن في
، 2332ى منع تكوين رأس المال وإضعاف النمو على المدى الطويل1 وفي تناقض صارخ، ومنذ العام بشكل خطير إل 0222-0210بين 

األردن  ها، ويوضح التطور االقتصادي في ساعد تحسناالستقرار االقتصادي الكلي تركيا في تحقيق نمو اقتصادي قوي وتعزيز تنافسيت
همية السترار االقتصادي  الكلي للنمو أيضا1ً       خالل العقود الثالث الماضية أ

 
خالل العقد الماضي، كان  يتمثل المصدر الرئيسي النعدام االستقرار االقتصادي الكلي في األردن في السياسة المالية. وفي الواقع، 

كس من ذلك، وعلى الع(. 0.0)الصندوق موقف السياسة النقدية متسقاً مع التضخم المتدني والمستقر وبقي سعر الصرف الحقيقي ثابتاً 
هات الدورية في دولة تعد بشكل كبير عرضةً للتقلبات في التدفقات الرأسمالية وأسعار  اتسمت السياسة المالية بالمسايرة المفرطة لالتجا

اإلجمالي  األردن1 ومن أجل توضيح ذلك، وبينما بلغ متوسط الناتج المحلي ، بلغ العجز المالي 2331-2334% ما بين 110النفط مثل
%(1 وفياألعوام 210% من الناتج المحلي اإلجمالي كمعدل )بلغ متوسط العجز الكلي باستثناء المنح 111ساسي باستثناء المنح الخارجية أل

                                                      
والر أمريكي في العام   36 والر أمريكي في العام  412، 2331بلغ مجموع المنح الخارجية مليار  والر أمريكي في 111، 2332مليون  وأكثر  2303العام  مليون 
والر أمريكي في العام  011من   . 2300مليار 

 Agenor and Montiel (2008)  37 يرجى مراجعة 
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هنالك حيز مالي للتخفيف من ، وعندما وصلت األزمة المالية العالمية إلى2332-2300 الصدمة وبلغ العجز المالي إلى  ألردن، لم يكن 
اإلنفاق الرأسمالي المعزز للنمو دالً من النفقات الجارية، األمر الذي أضر بالنمو على المدى  %1 ولجأت0012 ة إلى تخفيض الحكوم

 المتوسط1  
 

من الناحية االقتصادية الكلية عندما تم  2306-2302في العامين الوصول إليها  األردنالوضعية التي أراد  (0.2ويوضح الجدول )
. وتمثل الهدف في 2300ويوضح العمود ألخير في الجدول الوضع القتصادي الكلي في العام . 2331إعداداألجندة الوطنية في العام 

هو األكثر بالنسبة لألداء المالي  %. لكن الفجوة الكبيرة في إلنجاز210، بلغ النمو 2300%. وفي العام 1بتحقيق نمو بمقدار  2302العام 
هنا همية  ألن النمو انخفض بشكل حاد في جميع أنحاء العالم تقريباً ما بين أ ، بلغت النسبة المستهدفة الصعيد المالي. وعلى 2332-2303،

هذه النسبة 011للعجز  ن، والذي تمكنت الحكومة . وقد ارتفعت نسبة الدي2300% في العام 112% من الناتج المحلي اإلجمالي، لكن بلغت 
ها بشكل كبير ما بين  % في 11إعادة الجدولة، من واستخدام عوائد الخصخصة، ومن خالل الضوابط التلقائية،  2332-2334من تقليل

 .     230038% في العام 11إلى  2332العام 

: المؤشرات االقتصادية الكلية0.2الجدول   
 

أهداف األجندة الوطنية     
2300فعلي  2017 2012 2004   

 2.3 7 8 5 متوسط النمو السنوي في الناتج المحلي إلجمالي 
 65 36 63 91 نسبة الدين العام )كنسبة من الناتج المحلي إلجمالي( 

باستثناء المنح )كنسبة من الناتج المحلي  -العجز المالي
 6.9 1.8 3.6 11.8 إلجمالي(

من الناتج المحلي إجمالي تكوين رأس المال الثابت )كنسبة 
   24 21 21 إلجمالي(

   27 23 13 الوفورات الوطنية )كنسبة من الناتج المحلي إلجمالي(
الواردات، ملياردوالر -صافي الصادرات )الصادرات

 6.9- 0.9- 1.7- 2.4- أمريكي(
 13.1 6.8 9.3 12.5 البطالة 
 من وزارة المالية، ألردن1  2300(1 البيانات حول العام 2331ألجندة الوطنية )المصدر: 

المة السياسة النقدية واألنظمة المصرفية في األردن0.0الصندوق   :  

ة، كما يتم تنظيم القطاع المصرفي بشكل جيد. ويقوم البنك المركزي ألردني بالتصرف بسرعة حيال التغي رات في المؤشرات تعد السياسة النقدية سليم
-جنبية المباشرة )المالية الكلية، حيث أنه يملك نهجاً سليماً ومنظماً تجاه إدارة السيولة. فعلى سبيل المثال، دفع النخفاض الحاد في الستثمارات أل

لفائدة الرئيسية في حزيران/يونيو البنك المركزي ألردني إلى رفع أسعار ا 2300%( في النصف ألول من العام 01-%( وإليرادات السياحية )22
زمة لدعم القطاع الخاص من أجل تعزيز نموه واستعادة النمو الكلي.  3121بمقدار  2300 نقطة أساس. وفي الوقت ذاته، واصل البنك تنفيذ التدابيرالال

هذه التدابير ) زمة 03، دالً من 2331ين أول/أكتوبر % اعتباراً من تشر6( المحافظة على معدل المتطلبات الحتياطية بمقدار 0وتضمنت  % قبل أل
هذه المتطلبات بالنسبة للمصارف التي تقدم قروضاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بمقدار  نقطة أقل من السعر  0المالية العالمية، والتخفيف من 

هادات اإليداع والحد من إصدار أذونات وسندات ال2الرئيسي؛ ) ( خفض سعر فائدة نافذة البنك. وكنتيجة لهذه 0خزينة؛ و)( التوقف عن إصدار ش
ه الواسع وزادت بمقدار  على أساس  2300% في تشرين ثاني/نوفمبر 216التدابير، بقيت السيولة في النظام المصرفي متوافقةً مع عرض النقد بمفهوم

الجهد كل ستة أشهر للمصارف، مع التركيز بشكل خاص على  سنوي. ويتمتع القطاع المصرفي بتنظيم وإشرافين جيدين. كما يتم إجراء اختبارات
ةًالالئتمان ومخاطر التركز. وتبقى المؤشرات الكلية و حيث ال تزال المصارف تحقق ألرباح وتتمتع برأس مال قوي،  -معايير المبسطة للقطاع سليم

ال تزال نسبة السيولة مرتفعةً نسبيًا. وقد أثبت النظام المصرفي قدرته على التأ زمة المالية ال تزال الودائع تشكل قاعدة التمويل الرئيسية، كما قلم مع أل
ها )+العالمية، والضطرابات وتب % في النصف 1اطوء النمو القتصادي محلياً وإقليميًا. فعلى الرغم من التباطؤ االقتصادي، واصلت الودائع ارتفاع

 (.            2300ألول من العام 

 
القتصادية الكلية المستقرة وتتسم بيئة السياسة شكلت السياسة المالية أحد المصادر الرئيسية لعدم االستقرار االقتصادي الكلي في األردن. 

( نظام سعر 0( سياسة نقدية تتفق مع معدل تضخم متدني ومستقر، و)2( موقف مالي متسق مع القدرة على إيفاء الديون، )0بما يلي: )
ياسة صرف قوي يتجنب عدم التوافق المنهجي في العمالت والتقلبات المفرطة في سعر الصرف الحقيقي1 وتشير التحليالت إلى أن الس

-2333النقدية وسياسة سعر الصرف في ألردن استطاعت ضمان معدل متدني ومستقر للتضخم وارتفاعاالحتياطياتاألجنبية1 وما بين 

                                                      
التها مع النمو القتصادي.   38  يصف الفصل الرابع بمزيد من التفصيل السياسة المالية في ألردن وتفا
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أشهر  212، 116مليار دوالر أمريكي )أي ما يغطي  02إلى  4% وارتفعتاالحتياطياتاألجنبية من 016 39، بلغ متوسط التضخم2303
وال  تظهر حسابات صندوق النقد الدولي عدم توافق بين تثبيت سعر الصرف ونقطة توازنه )صندوق النقد الدولي، من صادرات السلع(1
هو السياسة المالية1 فما بين 2303المادة الرابعة من التقرير  ، ارتفع 2303-2333(1 ويبدو أن المصدر الرئيسي للتقلب القتصادي الكلي 

%1 111% كمتوسط سنوي1 وخالل تلك الفترة، بلغ معدل العجز المالي ألساسي باستثناء المنح 1دار الناتج المحلياإلجمالي الحقيقي بمق
هات الدورية خالل تلك الفترة، مما جعل المملكة عرضةً للصدمات بشكل كبير جدا1ً           وقد اتبع األردن سياسة مالية مسايرة لالتجا

 
المدى الطويل، ويمكن التخفيف منها في دولة مثل األردن من خالل إتباع سياسة مالية  ويوجد للتقلبات دالالت واضحة على النمو على

اهات الدورية.  االقتصادية روابط وثيقةً بين عدم التيقن في السياسات، وتقلب السياسات، والنمو غير مسايرة لالتج األدبيات وقد وجدت
الت في السياسات آثاراً على المدى الطويلالقتصادي على المدى الطويل1 وفي بعض األمثلة، قد يكون ل هذهاالخت دالالت 

1 وقد يؤدي 40
االعتماد على درجةاالستمرارية في السياسات واحتمالية وتكرارية التغييرات في السياسات  عدم التيقن في السياسات إلى نتائج مختلفة 

الت في أسعا هذه الحالة إلى اخت اإلنتاجية المالية الكلية1 ويؤدي التقلب في  ر السوق، وتغييرات في التوقعات المستقبلية، وتأثيرات على
مار واالدخار ومن ثم المو االقتصادي1     الحدية لرأس المال، وبالتالي التأثير على القرارات حو االست

 
لمالية الكلية المعتمدة، سواء أكانت الوةً على ذلك،ان أثر االرتباط السلبي بين تذبذب في السياسات والنمو يعتمد على نوع التدابير ا

بالتالي فإن الحد من من درجة وتخفيض النفقات الحكومية، أو معالجة السياسات الضريبية، أو اتخاذ إجراءات بشأن السياسات النقدية. 
األدوات االقتصادية الكلية المستخد ال يعد كافياً، حيث تعتبر همةً عدم التيقن حول خيارات السياسة المستقبلية هذا الهدف م مة في تحقيق 

هتمام 0224أيضا1ً فيتوجب علىاألردن، المملكة ذاتاالقتصاد الصغير المفتوح والمستورد للنفط مع سعر صرف ثابت منذ العام  ، إبداء ا
التاالقتصادية الكلية والتخفيف من درجة التقلب1 عالوةً هامة للغاية لتقليلاالخت على ذلك، يجب أن يطبق  خاص بالسياسة المالية كأداة 

هات المالية ال المساحةألردن سياسةً ماليةً تسمح بإيجاد  ضروريةألغراض النمو والرفاه1 وال يمكن سوى لسياسة مالية غير مسايرة لالتجا
هو مبين في هذا التقرير1    هداف كما  هذه أل    الدورية من أن تحقق 

 
اهات الدورية في األردنخالل السنوات العشرين الماضية. تم اعتماد السياسات المالية المسايرة لالت وتكشف مراجعة اتجاه نمو الناتج ج

األعمال1  2303-0223المحلياإلجمالي الحقيقي والعجز المالياألساسي قبل المنح ما بين  وجود ارتباط قوي بين العجز المالي ودورة
االرتباط يبلغ  األردنية خالل %1 ويعكس ذل616وتشير التقديرات إلى أن ة ها الحكوم ك بشكل رئيسي السياسة المالية التوسعية التي تبنت

اإلنفاق الحكومي الجاري  هار االقتصادي1 رغم ذلك، لم يكن التوسع من حيث االستثمارات الحكومية، بل من خالل زيادة فترات االزد
هذه التدابير، ها بشكل رئيسي لتجنباالنتقاد الشعبي خالل  خصوصاً على دعم أسعار السلع والخدمات واألجور1 وقد أدت  والتي يتم اعتماد

دالت التضخم مزمن 41فترات ارتفاع م % ما بين 112إلى معدل  0221-0223% ما بين  216ارتفع من ما متوسطه  42والبطالة، إلى عجز 
متوسط نسبة التغير السنوي في (1 إضافةً لذلك، بلغ 012( )الجدول 2331-2330% ما بين 110)وصل إلى ذروته عند  2331-2303

اإليرادات المحلية هذا 011، الشكل 011خالل السنوات العشرين الماضية )الشكل  011 43إلنفاق العام إلى التغير السنوي في (1 وحيث أن 
هات الدوري ها لالتجا األردنية ومسايرت هذه النسبة الجوانب التوسعية للسياسة المالية ة1 وهي خاصية برزت المتوسط يفوق الوحدة، تصور 

  (1        2333-0223ما بين  010، مقارنةً مع 2303-2333ما بين  011خالل العقد الماضي )حيث بلغ متوسط النسبة 
 

                                                      
 مقاس حسب مؤشر أسعار المستهكلين.   39
   .Bernanke (1983)  ،Tabellini (1990) ،Aizenman and Marion (1993)عة يرجى مراج  40
 . 2303-2333% على أساس سنوي ما بين 016، وبلغ 2303-0223% على أساس سنوي ما بين 212بلغ متوسط التضخم   41
 عجز الموازنة ألساسي باستثناء المنح.   42
مة المطلقة.   43  من حيث القي
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(2303-0121: النمو الحقيقي وعجز الموازنة في األردن )0.1الشكل 

 
 

هات الدورية 0.7الشكل  التجا ألردن  : مسايرة السياسة المالية 
(0121-2303)

 
 

وقد جاء ذلك عقب زيادة العتماد على السياسات المالية خالل السنوات العشرين الماضية.  44تميز عجز الموازنة األساسي بزيادة التقلبات
هات الدورية، والتي أدت إلى تعميق أوجه هشاشة المملكة تجاه الصدمات الخارجية1 وعلى الرغم من جهود خطط   تعزيزالمسايرة لالتجا

هات الدورية إلى توسيع العجزاألساسي باستثناء المنح، وبالتالي منع إيجاد الحيز المال ي النظام المالي، أدت السياسات المسايرة لالتجا
األعمال والتخفيف من  هذه السياسات المالية في  آثارالصدمات الخارجية1 وقد برزت  آثارالضروري للحد من من تأثيرات تراجع دورة

 1   2303-2333وام ألع
 

هة األردن ألربع صدمات خارجية كبيرة: الناتج وزادت حدة التقلب، سواء في عجز الموازنة أو نمو ، خالل تلك الفترة خصوصاً مع مواج
ين العراقيين ( التدفقات الكبيرة للوافد2والتي أدت إلى خسارة عقود النفط بأسعار تفضيلية، ) 2330( الحرب الثانية على العراق في العام 0)

( 0إلىاألردن مما أدى بشكل كبير إلى زيادة الطلب الكلي، اإلضافة إلى قوة وسائل الشراء، وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية محلياً، )
ة المالية ا4والتي أضافت ضغوطاً تضخميةً كبيرةً في السوق المحلي، و) 2331األزمة العالمية للغذاء والوقود في العام  األزم لعالمية في (

هذه  2332العام  األردنية1 وقد كشفت  األردن بشكل غير مباشر من خالل تدني الطلب اإلقليمي على السلع والخدمات والتي أثرت على
االقتصادي في األردن والدعوات إلى تبني سياسات غير مسايرة  الصدمات الخارجية عن مدى هشاشة السياسة المالية كأداة لحماية النمو

 هات الدورية والتي يمكن أن تحافظ على مستويات مرتفعة من النمو على المدى الطويل1   لالتجا
 

 )SVAR( هيكلية االنحدار الذاتي بتطبيق نموذجومن أجل تحديد مدى تأثير السياسة المالية المتغيرة على النشاط االقتصادي، قمنا 
(، والذي يتألف 2332)  Blanchard & Perrotiالنموذج النهج المقترح من قبلويتبع . 2303-0222باستخدام البيانات الربعية ما بين 

من خالل فرض قيود على أساس نظريات اقتصادية معينة والخصائص المؤسسية التي تعيق   VARمن عزل الصدمات الهيكلية في نظام
لى الناتجاإلجمالي المحلي في األردن، اإلضافة إلى سلوك راسمي السياسات. بالتالي فإن النموذج يحاكي أثر التغير في العجز المالي ع

واإليرادات الضريبية.  وتأثيرات الزيادة فياإلنفاق الجاري،    الستثمارات الحكومية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
هذا التقرير كجذر تربيعي للفرق مع الوسيط الحسابي.   44  يقاس التقلب في 
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الناتج المحلي الحقيقي على مخرجات السياسة المالية، وخصوصاً العجز تحديد أثر التغير في  يمكن  SVARنموذج نتائج وباستخدام 
، واإليرادات الضريبية في المرحلة الثانية1 ومن خالل ساسيالمالي األ اإلنفاق الرأسمال األولى والنفقات الجارية األساسية،  ، في المرحلة

هات الدورية، ويلقي الضوء القيام بذلك، يحاول التقرير التحديد بشكل كمي مدى مسايرة أو عدم  مسايرة السياسة المالية في ألردن لالتجا
    ى الدالالت المستقبلية1  

 
هات الدورية.  0.2يشير االتجاه التصاعدي للعجز المالي األساسي في الشكل  بقوة إلى مدى مسايرة السياسات المالية في األردن التجا

االعتماد على سياسة مالية وفي الواقع، يبدو أن العجز المالياألساس اإلجمالي، مما يشير إلى ي يتسع تدريجياً مع زيادة الناتج المحلي
هات الدورية ضاراً للغاية علىاألردن على المديي هذه السياسات المسايرة لالتجا الالت مثل  ن توسعية في أوقات النمو المرتفع1 وقد تكون

اإلنتاج إلىالمتوسط والطويل1 وتشير تمارين المحاكاة  1 وعقب الربع (t+12)سنوات  0، لمدة استمرار العجز في التوسع نتيجة لزيادة
هات الدورية  هذه النتيجةاألولية إلى أن التدابير المالية المسايرة لالتجا هدة تضاؤل العجز1 وتشير  الثالث عشر فقط، يمكن البدء بمشا

هم في توسيع العجزاألساسي الهيكلي، وزيادة اعتماد المملكة على المنح والمتبعة من قبلاألردن من الصعب في الغالب التراجع عن ها وتسا
ها سياسياً وطبقت في الغالب خالل السنوات العشرين الماضي ة الخارجية1 وتتمثل أكثر التدابير المالية شيوعاً والتي من الصعب التراجع عن

  قاعدية1   ي األردن في زادة األجور والتعديالت لى االشتراكات الت

:  االستجابة الفورية المتراكمة للناتج المحلي اإلجمالي والمتغيرات المالية0.2الشكل   

 
 

( أنكال من اإلنفاق الرأسمالي واإلنفاق الجاري يتبعان، بدرجات 0.2، يوضح الشكل )الناتج وبالنظر إلى رد فعل اإلنفاق العام لصدمات
اهات الدورية على المدى المتوسط.  هاً شائعاً مختلفة، نمطاً مسايراً لالتج هات الدورية لالستثمارات الحكومية اتجا وتعد مسايرة االتجا

(1 وفي الواقع، وأثناء 2303، جويتيريز ورافيال 2331هيبل -ديرون وشميت، كال2334ينتشر في معظم الدول النامية )كامنسكي وآخرين 
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اإليرادات المحلية لالرتفاع التلقائي مما يخفف من القيود على تمويلاالستثمارات الحكومية، ويقود بالت االقتصادي، تميل الي فترات النمو
اإلنفاق الرأسمالي الحكومي1 كما أظهرت النفقات الجاري ة ارتباطاً إيجابياً مع تقلب المخرجات، ومع تدابير سياسات توسعية مثل إلى زيادة

(، فإن 011زيادة دعم أسعار السلع والخدمات والتحويالت النقدية في فترات النمو1 لكن وبالرغم من التجاه التصاعدي الواضح في الشكل )
هات الدورية في النفقات الجاري األساسية يعد أقل ر اإلنفاق الجاري  أثر مسايرة االتجا بكثير مقارنةً م اإلنفاق الرأسمالي1 وفي الواقع، يظ

األجور الحكومية الناتجبشكل نسبي بعض الصرامة وقلة الحساسية تجاه التقلبات في  1 وتعود الصرامة بشكل رئيسي إلى حقيقة أن فاتورة
 في النفقات الجارية، وهي حصة ال تتأر بدورة األعمال1      )بما في ذلك أجور العسكرين واالشتراكات التقاعدية( تشكل حصًة كبيرةً

 
( أن اإليرادات 0.2وتظهر المحاكاة الفورية ألثر الناتج المحلي اإلجمالي على اإليرادات الضريبية نتيجةً مفاجئةً. حيث يشير )الشكل 

هات الدورية على المدى القصير:  اإلجماليوفي الواقع، الضريبية تعد غير مسايرة لالتجا إلى  % 0بنسبة  تؤدي زيادة الناتج المحلي
هذه النتيجة من خالل ) االرتفاع التدريجي بعد ذلك1 ويمكن تفسير  ( االختالالت 0خفضاإليرادات الضريبية في أول ثمانية أرباع ثم تبدأ 

األعمال؛ و) في القاعدة الضريبية كنتيجة للسياسة الضريبية التي تقدم الكثير من اإلعفاءات حتى خالل هار في دورة ( عملية 2فتراتاالزد
هذه المدة أكثر من عام1 وتجدر  التحصيل الضريبي وطول فترة التحصيل خصوصاً بالنسبة لضريبة الدخل على الشركات، حيث قد تبلغ 

اإليرادات الضريبية من الناتج المحلياإلجمالي كمتغير مشترك  SVAR نموذج  إلشارة إلى أن دالً من القيماالسمية1  يستخدم حصة
( تشير إلى أن الناتج المحلياإلجمالي ينمو بمعدل أكبر مناإليرادات الضريبية1 لذلك فإن 011ويعني ذلك أن النتائج المذكورة في الشكل )

ادة القصوى من الضروي إجراء إصالحات في إجراءات التحصيل الضريبي وإجراء مراجعة شاملة لإلعفاءات الضريبية من أجلاالستف
     من الموارد الناتجة عن المو االقتصادي، وبالتالي الحد من الهدر الحاص في اإليرادات الضريبية1   

 
اهات الدورية، والتي غالباً ما تعد فعالة على المدى  مة لتعزيز السياسة غير المسايرة لالتج ه ويعتبر اإلنفاق الرأسمالي أداة نمو م

االقتصادي الناتج عن أي انخفاض في الطلب (1 كم011)الشكل المتوسط  اإلنفاق الرأسمالي لموازنة التباطؤ في النشاط ا يمكن استخدام
االقتصادية التي تكشف عن أثر إيجابي لإلنفاق الرأسمالي األدبيات الحظ مع وبشكل أدق إلنفاق  -الخارجي أو المحلي1 ويتفق االتجاه ال

(1 رغم ذلك، يعتمد حجم أثراالستثمار الحكومي على 2331والنمو،واإلنتاجية )آجينور، نبيل، يوسف  على المدخالت، -على البنية التحتية
اإلجمالي على ما يلي: ) االدخار والواردات )ديوب وبن عبد اهلل 0الناتج المحلي ( نوعية النفقات العامة 2(، و)2332( التسرب إلى

األول للت األردن اقتصاد صغير مفتوح يعتمد على الواردات للمدخالت اإلجراءات المؤسساتية1 ويعد المصدر سرب ناتجاً عن كون
السوق المالي )الضغط على سعر الفائدة الحقيقي(1 رغم ذلك، يعد  عوائق تعرضه إلى إلنتاجية االستهالك، ومن المرجح أن يزيد من

اله، وتخص  ة، كما هو مبين أ اإلدارة العام العوائق المحتملة في مختلف المراحل من نظام إدارة االستثمار المصدر الثاني قضية تتعلق 
الالت سلبية على كفاءةاالستثمار الحكومي1 ويحدد دابال ( أربعة مراحل 2303نوريس وآخرون )-الحكومي في البالد، مما يؤدي إلى

ها، ) ( اختيار المشاريع ووضع2( التوجيه اإلستراتيجي وتقييم المشاريع، )0للنظام الثاني: ) ( تقييم 4( تنفيذ المشاريع، و)0موازنات
األربع خالل العقد الماضي من أجل زيادة كفاءة  هذهالمجاالت صالحات في  المشاريع والتدقيق عليها1 وقد ثبت وجود حاجة ماسة ل

األردن1 وفي الواقع، يوضح الشكل ) األثر اإليجابي لإلنفاق الرأسمالي يتعز012التحفيز المالي في ز خالل أربعة أرباع، ويصل إلى ( أن
ها فياألردن مع تنفيذإلصالحات  0ذروته عقب  سنوات فقط، حيث أن الفترة الزمنية في استجابة المخرجات للسياسة المالية يمكن تخفيض

ها )بما في ذلك نوعي اإلنفاق(   ريع1          وتقييم المشا 45المطلوبة، خصوصاً تلك المتعلقة باختيار المشاريع وإعداد موازنات

: أثر االستجابة الفورية المتراكمة للمتغيرات المالية على الناتج المحلي اإلجمالي0.1الشكل   

 
 

األثر يعد 012لكن وكما يوضح الشكل )كما تبين أن لإلنفاق الجاري في األردن أثر إيجابي على الناتج المحلي اإلجمالي.  هذا (، حجم 
اإلنفاق  األثر اإليجابي إلى مكونين رئيسيين للنفقات الجارية: األجور صغيراً مقارنةً من هذا الرأسمالي1 ويعود السبب الرئيسي في 

ها الحكومة1 من ناحية أخرى، فإن الزيادة فياألجور والرواتب تزيد مناالستهالك الشخصي  والرواتب والسلع والخدمات التي تقوم بشرائ

                                                      
ها.    45 مة ل  مراجعة العوائد القتصادية للمشاريع والقطاعات التي تم تخصيص ألموال العا
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االدخار الخاص الذي يؤدي إلى زيادة الطلب على السلعاالستثمارية، مما يؤدي  46رجات،والذي يترجم بشكل مباشر إلى زيادة المخ أو
اإلنفاق الحكومي على السلع والخدمات يعزز بشكل مباشر من  اإلجمالي1 من ناحية أخرى، فإن الزيادة في أيضاً إلى نمو الناتج المحلي

اإلنفاق العام على السلع والخدمات ( الزيادة المباشرة فياالستهالك الحكومي، 0من المخرجات من خالل قناتين: ) الستهالك1 كما يعزز
ذا اإلنفاق مرتبطاً باإلنفاق على الصيانة والذي يزيد من جودة تقديم الخدمات ويزيد من ربحية2و)  ( زادة في اإلنتاجية، خصوصاً إذا كان 

       (23321الستثمارات في البنية التحتية )ديوب وبن عبد اهلل 
 

مة على الناتج المحلي اإلجمالي مع النظرية االقتصادية.  اإليرادات ويتفق أثر اإليرادات الضريبية وتوازن المالية العا تؤدي الزيادة في
هذا  اإلضافي1 ويتم تحديد  األموال المستخدمة في اإلنفاق ة المزيد من الضريبية بشكل تدريجي إلى زيادة المخرجات حيث تجمع الحكوم

اإليرادات إلضافية قد استخدمت في تموا هذه اإلنفاق، وبالتالي ما إذا كانت  اآلثار الجانبية المرتبطة بطبيعة يل ألثر في الواقع من خالل
األثر 012الستثمارات الحكومية أو النفقات الجارية1 وكما يوضح الشكل ) أرباع وبالتالي في دورة الموازنة للسنة  4إلى  0 بعد(، يظهر

  الية التالية1  الم
 

األثر، كما يوضح الشكل )أخيراً، هناك أثر سلبي لزيادة العجز األساسي على الناتج المحلي اإلجمالي.  هذا (، مع الوقت1 0103ويتعزز 
وفي الواقع، تؤدي الزيادات المتواصلة في العجز وضعف خطط النظام المالي إلى تعميق خسائر المخرجات، حيث يصبح الحيز المالي 
االقتصادي1  االنضباط المالي عواقب سلبية شديدة على النشاط أضيق ويزداد الدين العام1 وفي ألردن، تشير المحاكاة الفورية أن لضعف
هات الدورية المطبقة خالل العقد الماضي من قدرة المملكة على التعامل مع فترات  وفي الواقع، خففت السياسات المالية المسايرة لالتجا

 ي دورات ألعمال1 وبالتالي فإن ما تقدم يشكل أدلةً أوليةً على أن السياسة الماليةفي األردن ضخمت من تقلبات المخرجات1    التباطؤ ف

: االستجابة الفورية المتراكمة للتوازن المالية/الناتج المحلي اإلجمالي على الناتج المحلي اإلجمالي 0.03الشكل   

 
 

%، شكل القطاع العام على الدوام 0012فمع متوسط حجم قدره كما أدت السياسة المالية إلى مفاقمة التقلبات في نمو القطاع الخاص. 
همة بين القطاع  خاللألردن  من الناتجاإلجمالي فيحصةً رئيسيةً  همات المباشرة، ظهرت روابط م العقد الماضي1 واإلضافة إلى المسا

واالصاالت1 وفي الحقيقة، يعد القطاع العام العميل األكبر العام وبعض القط اإلنشاءات والنقل، التخزين األخرى، وبشكل رئيسي اعات
هذه القطاعات عرضة بشكل كبير للتقلبات في السياسات الحكومية1 وعليه، فقد  هذه القطاعات، مما يجعل  ة من قبل  للسلع والخدمات المقدم

هات الدو واالنكماش" تجاه القطاع الخاص والذي استفاد بشكل كبير فرضت مسايرة االتجا هار االزد رية للسياسة المالية نوعاً من نهج 
االنتعاش االقنصادي من العقود الحكومية1 رغم ذلك، وعند التغيير في الدورة، عانت الكثير من شركات القطاع الخاص  خالل فترات

ماً للدخل1 وينطبق ذلك بالتحديد على شركات تكنولوجيا المعلومات كنتيجة للتخفيضات في الموازنة الحكومية وفقدت  ها بالتالي مصدراً 
 االصاالت والتي اعتادت تزويد القطاع العام بالعديد من الخدمات خصوصاً في مجال التعليم، اإلضافة إلى المتعهدين الذين عانوا بسبب

 1     2303-2332الخفض الكبر في اإلنفاق الرأسمالي خصوصاً في العامين 
 

-، 3.626-ولتأكيد ما ورد أعاله، تم احتساب االرتباط السلبي بين العجز المالي والقيمة المضافة لقطاعي اإلنشاءات واالتصاالت )
هذه النتيجة إلىاألثر المدمر للسياسة المالية الدورية على تطور القطاع الخاص وبالتالي على النمو، على التوالي(. 3.720 1 ومن وتشير 

األسواق  األردني إلى التركيز بصورة أكبر على الصادرات إلى االعتماد على التمويل الحكومي، يحتاج القطاع الخاص أجل خفض
ية، إلقليمية والدولية، وبالتالي إيجاد منافذ وتقديم منتجات ذات قيمة مضافة أعلى1 ومن أجل القيام بذلك، يجب التطرق إلى قضايا التنافس

 ، الوصول إلى القروض1 وسنقوم بمناقشة هذه القضايا في الفصول التالية1 البتكار
 
 

                                                      
الت في ألردن، المكون الثالث في إلنفاق الجاري األساسي  46 الحظة أن دعم أسعار المواد والخدمات والتحو ، يرتبط في الغالب بالسلع االستهالكية وبالتالي تجدر ال

ها أثر على الناتج المحلي إلجمالي يشبه )من حيث اآللية( أثر زيادة ألجور والرواتب.   فإن ل
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 اإلصالحات المالية لتحسين االستقرار االقتصادي الكلي     0.1

( مشكلة المخاطر ألدبية الناتجة 0)تتزايد الضغوط الشعبية في األردن على اإلنفاق الحكومي، ويبدو أن ذلك يرتبط بعاملين على األقل: 
هشة 2سهولة الوصول إلى المنح الخارجية، و) عن االقتصاد السياسي )كما هو الحال في الدول األخرى( في سياق حكومات  ( عوامل

ها بالغة  ومتكررة التغيير حيث تركز على المدى القصير في سياساتها1 وينظر على نطاق واسع إلى عوامل االقتصاد السياسي على أن
همية في فهم تواصل ارتفاع هات الدورية )انظر الشكل  أل  (1 011عجز الموازنة ومسايرة السياسة المالية لالتجا

 

 معالجة مشكلة المخاطر األدبية المتعلقة "بسهولة" الحصول على المنح الخارجية 0.1
 

الت حاسمة على السياسات المالية فعلى سبيل المثال، يعتبر دعم أسعار السلع . 47يتطلب تخفيض االعتماد على المنح الخارجية تعد
هم مصادر الوفورات المالية1 ففي العام  اإليرادات أو 2214، شكل الدعم 2300والخدمات أحد أ % من الناتج المحلي 112% من مجموع

األردن تص وال يعتبر نظام دعم األسعار في اعديا1ً وبشكل عام، يحصل إلجمالي )أي ما يوازي المنح الخارجية الواردة في ذلك العام(1
% من السكان1 ويكلف كل دينار يحول إلى أفقر 23% من السكان على دعم يفوق بأكثر من سبعة أضعاف ما يحصل عليه أفقر 23أغنى 

 (1 ويظهر تسرب المنافع جلياً في2302دينار أردني )صندوق النقد الدولي  110% من السكان من خالل دعم ألسعار الموازنة مبلغ 43
هذا الدعم بمقدار 23مادة البنزين، حيث يستفيد أغنى  مرًة1 رغم ذلك، وبالنسبة للكهرباء، والغاز الطبيعي المسال،  02% من السكان من 

األماناالجتماعي المعدة بشكل  والكاز، والخبز، يعتبر تسرب منافع دعماألسعار للفئات مرتفعة الدخل كبيراً جدا1ً ويمكن لبرامج شبكات
هذه المنافع إلى فئات الدخل العليا والمساعدة في حماي األر األفقر بكلفة مالية أقل بكثير1  مدروس  أن تحد بشكل كبير من تسرب 

 
وها بمعدالت أقل  ومن المجاالت األخرى لصالح المالي احتواء فاتورة ألجور المتضخمة )بما في ذلك اإلنفاق العسكري(، أي ضمان نم

، مقابل نمو الناتج المحلي 2331% سنوياً منذ العام 11 وفي الواقع، ارتفع التعويض الكلي للموظفين بنسبة إلجماليمن الناتج المحلي ا
األجور المدفوعة للموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين 48%110إلجمالي بمقدار  هذا النمو السريع الزيادات المتعاقبة في 1 ويعكس 

بإلضافة إلى سخاء الحزم التقاعدية الممنوحة للعاملين في القطاع العسكري1 وبالنظر إلى كبر حجم  خالل السنوات الخمس الماضية،
% من مجموع العاملين فياألردن(، سيكون للزيادات في فاتورة األجور أثر 01القطاع العام فياالقتصاد )ثلث الناتج المحلياإلجمالي أو 

 بالغ على النتائج المالية1  
 

اإلعفاءات خالل اإلعفاءات الضريبية في األردن الحد من م، يجب أن يهدف تعديل السياسة المالية إلىوفي الختا هذه 1 فقد ارتفع سقف 
اإلعفاءات كأدوات لتشجيعاالستثمارات األجنبية ودعم  هذه العقد الماضي )على الرغم من عدم توفر تقديرات رسمية بذلك(، وتم استخدام 

االجتماعي من خالل بعض القطاعات المحلية  األمان األوقات الصعبة )على سبيل المثال، القطاع العقاري(، وكآلية لتوسيع شبكة في
اإلعفاءا مهدورة نتيجةً لهذه ةً اجتماعيا1ُ وتوجد حاجة لتقييم حجم النفقات الضريبية ال هام ت تخفيض ضريبة المبيعات على السلع التي تعد 

ه اإلعفاءات1 وإعداد إطار أو إستراتيجية شاملة  ه  أو تعليمات محددة لمنح وإدارة مثل 

 تحسين الجوانب المؤسساتية للسياسة المالية  0.7
 

مة المالية في األردن االقتصاد رغم ذلك، ال يعتبر تعديل السياسة المالية كافياً لضمان االستدا 1 حيث يجب أيضاً التطرق إلى عوامل
اإلدارة المالية ا االنضباط المالي دوناإلضرار السياسي التي تقوض من لناجحة1 ويتطلب ذلك إصالح المؤسسات المالية من أجل تعزيز

من  بالرقابة الديمقراطية التي يمارسها مجل األمة على الموازنة1 وفي الواقع، تتمثل إحد اإلستراتيجيات الرئيسية في هذا الصدد في الحد
ها السياسة النقد خالل من االستقاللية للبنك المركزي(، مع تعزيز الشفافية المالية1 "تسييس" السياسة المالية )وحد  ية بقيت غير مسيسة من

1 ومن بين ي لرسم السياسات الماليةاتوتقدم التجارب الدولية العديد من ألمثلة على أدوات يمكن استخدامها في تعزيز السياق المؤسس
اإلطار المالي المتوسط المدى، مع توفر إجراءات الخيارات المتاحة ضمان توضيحااللتزامات المالية م هداف مالية محددة ضمن قابل أ

االعتبار تبعات السياسات وتساعد على ضمان  هذا النهج في أن الموازنات تأخذ بعين تنفيذية واضحة وشفافة1 وتكمن الميزة الرئيسية في 
هذه الموازنا االنحرافات المالية بشكل التمويل الكافي للبرامج المتوسطة المدى1 كما تتمتع  ت بنوع من المرونة، حيث يمكن تصحيح

تدريجي، لكن مع التزام الحكومة بتقديم تفسير واضح عن المسار الصحيح واتخاذ إجراءات تصحيحية لتجنب فرض عقوبات من قبل 
 البرلمان1 وقد تم إتباع هذا النهج في دول من نيوزيلندا وأستراليا1 

، يؤدي ذلك  1 وتشيراألدلة إلى أن عندما تكون القواعد المالية مدعومة بإرادة سياسيةي قواعد ماليةلإلصالح تبنّومن المجاالت األخرى 
ها IMF 2009, Guichard et al.  2007إلى تعزيزاالنضباط المالي ) (1 وتعد القواعد المالية على وجه التحديد مناسبةألوضاع يتسم في

ي حال تكرار تغيير الحكومات1 وقد تم تبني القواعد المالية من قبل عدد كبير من الدول1 وبحسب صندوق اللتزام السياسي بالضعف أو ف
                                                      

مة بدراستها. كز مذكرة البنك الدولي حول السياسات التنموية على تحديد ومعاينة توزيع الرفاه للعديد من إجراءات تعزيز النظام المالي والتي تقوم اتر  47  لحكو
 تتضمن فاتورة ألجور الموظفين المدنيين والعسكريين واالشتراكات التقاعدية.  48
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ها قواعد مالية سبع دول فقط1 أما بحلول العام 0223النقد الدولي، وفي العام  هذه القواعد 2332، بلغ عدد الدول في العالم التي لدي ، كانت 
ة، و 20مطبقةً في  (1 وتعد تشيلي وبولندا أمثلةً 2332دولة متدنية الدخل )صندوق النقد الدولي  21صاديات ناشئة، واقت 00دولة متقدم

هذه القواعد رغم ذلك، ال تعد القواعد المالية خاليةً من العيوبمعروفةً حول التبني الفعال للقواعد المالية1  1 فعلى سبيل المثال، قد تضر 
 Blanchard)وذلك عندما يتم وقفاالستثمارات الحكومية المعززة للنمو بغية التقيد بسقفاإلنفاق بنوعية التعديل على السياسة المالية،  

and Giavazzi 2003)1  األردن قانون للدين العام ينص على عدم جواز أن يخطى هذا الوضع، حيث يوجد في األردنية  وتوضح الحالة
% من الناتج المحلياإلجمالي من 10 وتم تحقيق تعديل مالي لفترة قصيرة بنسبة % من الناتج المحلياإلجمالي13صافي الدين العام نسبة 

هذه القواعد  اإلرادة السياسية، يمكن أن تحفز  اإلنفاق الجاري1 وفي ظل غياب خالل خفض االستثمارات الحكومية لكن مع زيادة في
فافية والرقابة الديمقراطية على الموازنة1 أخيراً، وفي حال ضعف المحاسبة غير المعتادة والعمليات خارج الموازنة، األمر الذي يقوض الش

 1  49آليات تنفيذ القوانين ال تستطيع القواعد لعب الدور المنوط بها في وضع قيود على راسمي السياسات

ألسباب عملية، سيتم  1أخيراً، من األدوات األخرى المحتملة لتعزيز االنضباط المالي إنشاء جهاز مالي مستقل عن الضغوط السياسية
االعتماد  األجهزة، وذلك  هذه ها خاضعة للمساءلة1 ويوجد نوعان لمثل  ة غير منتخبة لكن تفويضصالحيات إعداد السياسات المالية إلى جه

ها: ) ها وطريقة عمل الحيات ( سلطات مالية مستقلة، والتي، كما هو الحال بالنسبة للمصارف المركزية، حيث تملك 0على نطاق صالحيات
الحيات مفوضة علىاألدوات  ة المالية(، مع  هداف المالية )مثل إبقاء العجز منخفضاً على المدى المتوسط أو ضماناالستدام لتحقيقاأل

 ( مجالس مالية مفوضة بإعداد أو رصد الموازنة1 2الضرورية )الضرائب(؛ و)

1 لكن تجربة ألردن مع قانون الدين )كقاعدة ي للسياسات الماليةاتسباختصار، توجد العديد من الخيارات لمعالجة ضعف األداء المؤس
ة المالية بشكل فعال، يعد تحقيق تقدم في اإلصالحات في مجال السياسة والحاكمية أمراً بال غ مالية( لم تكن جيدة1 ومن أجل ضماناالستدام

همية1   أل

                                                      
مة لهذا القانون على أن المادة المتعلقة بحدود الدين تصبح ساريةً فقط عند الموافقة عليها من قبل مجلس مرةً أخرى، وفي ما يخص ألردن، تنص ا  49 ألحكام العا

هذا الصدد. لذلك، ومن الناحية الفعلية، ال يعد حد الدين )  %( ملزماً قانونياً. 13الوزراء. ولم يحدث على إلطالق أن قام مجلس الوزراء بتقديم موافقة في 
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 فواستحداث الوظائالتحدي المتعلق بالتحولاالقتصادي  -الفصل الرابع

 المقدمة     1.0

 
الحات هيكليةسليمة لتحقيق ا أن يترافق تعزيز أداء المؤسسات والسياسات المالية مع إستراتيجية الضروريمن  ، وذلك لنمو وإ

األعوام من معدالت البطالة بشكل ملموسالستخدام النمو للحد  ، ازداد النمو بشكل رئيسي بفعلاالستثمارات 2331-12333 وخالل
عمالة وافدة مكثفة1 وبقي معدل البطالة في صفوف األردنيين مرتفعا1ً ألجنبية المباشرة في القطاع العقاري والقطاعاإلنشائي والتي تتطلب 

يع استثمارات القطاع الخاص في القطاعات التي تتطلب قدراً كبيراً من وخالل السنوات القليلة الماضية، قامت الحكومة بالتركيز على تشج
هارات  دالت نمو الم ها قدرةً فعليةً في مجال الصادرات1 وتعلق آمال كبيرة على تحقيق م وأظهر في األردن ميزةً تنافسيةً  والتي يمتلك فيها

هائل على الوظائف هذه القطاعات بغرض الخفيف مناالعتماد ال في القطاع العام وخفض معدل البطالة في صفوف المتعلمين من  جيدة في 
 ألردنيين1 

 
وهات النمو القطاعي على التشغيل.  هذا الفصل بالتحقق من السياسة الحكومية الفعلية بشأن النمو ويحاكي أثر مختلف سيناري يقوم 

األعم ال مع معالجة إخفاقات سوقية محددة تعيق النمو في قطاعات ويرى الفصل أن إستراتيجية النمو الحالية والتي تتألف من تحسين بيئة
هات مختلفة للنمو القطاعي إلى أن تحقيق نمو قوي فوق المتوسط في تملك في البالد ميزةً تنافسيةً أمراً منطقيا1ً  وتشير محاكاة سيناريو

الت البطالة بحل هارات سيسهم في خفض مع دالت البطالة 2301ول العام القطاعات التي تتطلب قدراً كبيراً من الم 1 رغم ذلك، ستبقى م
%1 بالتالي، سيكونلالستمرارية في تطبيق سياسات النمو متعددة القطاعات بالغ ألثر في ضمان اكتشاف أنشطة 00-03تحوم حول نسبة 

صالحات القطاعية إلى تحس األعمال لكافة أنواع جديدة وتشجيع النمو في كافة القطاعات1 وعلى وجه الخصوص، يجب أن تهدف ا ين بيئة
الشركات بطريقة منصفة، وتعزيز برامج تشجيع التجارة فياألردن، وتحسين إطار الشفافية والمساءلة في ما يتعلق بالسياسات الصناعية، 

   وتبني نهج يتسم بالحداثة والشمولية لالبتكارات بقيادة القطاع الخاص1 
 

 إستراتيجية النمو في األردن      1.2
 

هذا الهدف مع ما تملكه البالد من موارد1 ويستورد على المدى الطويل، يسعى األردن إلى أن يصبح اقتصاداً معرفياً منافساً.  ويتالءم 
األراضي الزراعية محدودا1ً وال تملك البالد أية مصادر طبيعية 21ألردن  % من احتياجاته من الطاقة1 وتعد المياه شحيحة، كما أن حجم
مهندسين )أكثر من باستثنا ء البوتاس والفوسفات1 وفي الوقت ذاته، يمل األردن قاعدة قوية لرأس المال البشري، حيث يوجد عدد كبير من ال

هارات عالية في الخارج )130333 (، اإلضافة إلى عدد كبير من الشباب 1330333(، وعدد كبير من العمالة ألردنية التي تعتبر ذات م
ء في مجال تكنولوجيا المعلومات ويملكون القدرة على أن يصبحوا رواد أعمال )انظر أدناه(1 رغم ذلك، وكما هو مبين الذي يتمتع بالذكا

ال تزال صغيرةً من حيث  هذه العملية  النتائجأدناه، فإن التحول إلى االقتصاد المعرفي يعد تحدياً صعباً، إذ أن القطاعات التي يمكن أن تقود 
 أو عدد العاملين فيها1    
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: التحصيل العلمي في األردن1.0الصندوق   

 
همت استثمارات تاريخية في وصول  تتجاوز مؤشرات ألردن في مجال التعليم المعدالت إلقليمية والشريحة العليا من الدول المتوسطة الدخل1  وقد سا

نظام التعليم العالي %1 ويتسم 000%، كما بلغت نسبة إلناث إلى الذكور في مجال اللتحاق بالتعليم العالي 033معدل إكمال المرحلة البتدائية إلى نسبة 
عدل ألمية في المملكة بكبر حجمه وتوسعه، حيث يتم تقديم الخدمات التعليمية من قبل القطاعين العام والخاص، مع وجود بضعة مراكز للتميز1 ويبلغ م

، وهو ثالث أقل معدل في العالم العربي1 وارتفع نسبة اللتحاق إلجمالي بالتعليم البتدائي من 112 1 2331% في العام 2112إلى  0224العام  % في%60
ها1 وقد تنوع معدل النتقال إلى التعليم العالي ما بين 62% إلى 10كما ارتفع معدل النتقال إلى المرحلة الثانوية من  خالل الفترة ذات % 11% إلى %62

هندسين )أكثر من الل السنوات الخمس الماضية1   هارات في 130333وتتمتع المملكة بعدد كبير من الم (، وعدد كبير من العمالة ألردنية عالية الم
والذين يميلونلالبتكار بصورة أكبر من  (، باإلضافة إلى عدد كبير من الشباب الذي يتمتع بالذكاء في مجال تكنولوجيا المعلومات1330333الخارج )

 ربية وإلنجليزية في المنطقة1    نظرائهم ألكبر سناً، وتضم المملكة أكبر عدد من المتحدثين باللغتين الع
 

، ومن 0220في العام  (IAEP)وقد تحسن أداء ألردن في التقييمات الدولية منذ مطلع التسعينيات1 وفي خالل "الدراسة الدولية لتقييم التقدم التربوي" 
خالل  00ت والعلوم للطلبة بسن دولة مشاركة، لم يتقدم ألردن سوى على البرازيل والموزمبيق في اختبارات الرياضيا 23أصل  ما1ً   الدراسة الدوليةعا
دولة، تقدم ألردن على ستة دول )إيران، إندونيسيا، تشيلي، الفليبين، المغرب،  01، ومن أصل 0222في العام  (TIMSS) للرياضيات والعلوم الثالثة

تشيلي، الفليبين، المغرب، جنوب أفريقيا( في مادة العلوم1 وعلى الرغم  س،دول )إيران، إندونيسيا، تركيا، تون 1جنوب أفريقيا( في مادة الرياضيات، و
ال الدراستي ال تتطبقان بالكامل، ال أنه حدث تغير إيجابي1 وفي العام  عالمة أفضل في مادة العلوم   (TIMSS)الـ ، حقق ألردن في 2330من أن 

ة الـ  21، بزيادة 461بلغت  الم ، واصل ألردن تحقيق التحسن، حيث تخطى العديد من الدول 2336وفي العام 1 0222المحققة العام  413نقطة عن 
هاً أو أفضل قيالً في العام  ها مشاب       سناً في مادة العلوم كما فعل ألردن1 ، لم تحقق دولة تح2336-10222 وفي الواقع، وما بين 0222التي كان أداؤ

 
خالل ارتفاع معدالت إلنفاق التعليمي المخصص لتمويل القطاع التعليمي1 ف صالح التعليمي على مستوى السياسات من في العام كما تم دعم أولوية ا

جموع النفقات الحكومية1 وبلغ متوسط إلنفاق العام على التعليم % من م06% من الناتج الحلي اإلجمالي، و111، مثلت النفقات العامة على التعليم 2330
% من الناتج المحلي 1110 ويعد ذلك أعلى المتوسط اإلقليمي والبالغ 2331-0221% من الموازنة ما بين 23% و111كنسبة من الناتج المحلي إلجمالي 

األوسط وشمال أفريقيا، بعد فلسطين وتونس1  وأوضح تحليل إلجمالي، وأحد أعلى المعدالت لإلنفاق العام على التعليم المدرسي  في منطقة الشرق
دوالً مثل رومانيا، الهند،  2331معياري في العام  هيئة تشجيع الستثمار ووزارة التربية والتعليم أن إلنفاق العام على التعليم في ألردن تجاوز أجرته 

 إيرلندا، إلمارات1   
 

هنالك هارات والكفاءات القادرة بشكل كافي على الستجابة لسوء المطابقة  رغم ذلك،ال تزال  تحديات تتعلق بإعداد عاملين "قابلين للتوظف" يتمتعون بالم
لنظر ب إلى أنه وبابين فرص العمل الناتجة عن النمو القتصادي وقدرات القوى العاملة ألردنية1 ويشير تحليل نتائج اختبار البرنامج الدولي لتقييم اطال

هارات ا إلداركية1 إلى ما يتمتع به من موارد )مثل المدارس والطالب والخصائص ألسرية(، من المرجح أن يحقق ألردن أداءاً أفضل من حيث تنمية الم

زيا، وأن يتكيف بالكامل مع وسيحتاج ألردن إلى مواصلة التحسينات في نوعية التعليم لمطابقة المعايير الدولية الفضلى، مقارنةً مع دول مثل كوريا ومالي
هذه اإلصالحات المزيد من االهتمام بإنشاء نظام للمساءلة يرصد أداء المعلمين والمدارس ويوج د روابط اقتصاد القطاع الخاص في ألردن1 وستتطلب 

هذا القطا  ع1  بين ألداء والمكافأة1 عالوةً على ذلك، يجب التركيز على النتائج، وما يحفز تحسين ألداء في 
 
الح أنظمة  ترتكز إستراتيجية النمو في األردن بشكل تقليدي على االنفتاح التجاري ومواصلة التحسينات في بيئة األعمال من خالل إ

همية تشجيع األعمال، وتعزيز البنى التحتية الرئيسية، وتطوير النظام التعليمي 1 وخالل السنوات القليلة الماضية، شددت الحكومة على أ
االقتصاد نحو القطاعات وألنشطة على أساس المعرفة المتمثلة في الكم  الستثماراتواالبتكارات في قطاعات معينة بهدف "إعادة توجيه

هب والخبرات"1 ولتحقيق ذلك، وعقب إجراء العديد من الدراسات دراسة خالل السنوات الست  03القطاعية )أكثر من  الكبير من الموا
ها، من أجل تسريع التحول  األردن مزايا تنافسية في األردنية، والتي يملك الماضية(، تم تعليق آمال كبيرة على عدد قليل من القطاعات

هذه القطاعات تكنولوجيا المعلومات والصاالت، والصناعات الدو األعمال )بما في ذلك الهيكلي في االقتصاد1 وتتضمن  ائية، وخدمات
التدقيق والمحاسبة والخدمات القانونية والمعمارية(، والخدمات المالية، والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية )بما في ذلك السياحة 

هذه القطاعاتاإلستراتي الجية(1 وتشكل العوامل الخارجية )أو المنافعاالجتماعية( المرتبطة بالنمو في  األسواق ال جية، والتيال تستوعبها
األعمال وإصالحات تجارية وتعليمية اإلضافة هاً للدعم الحكومي1 وبينما يتم التأكيد على إدخال تحسينات في بيئة  بشكل كامل، سبباً وجي

ة بذل  كافة القطاعات، يتم  بهدف إفادةإلى تطوير البنية التحتية  تغلب علىاإلخفاقات السوقية التي القطاعية وال العوائقجهود إضافية إلزال
 تحد من التوسع السريع لقطاعات معينة1 

 
وقد اعتمد اختيار القطاعات المستهدفة على عاملين رئيسيين. حيث تمثل العامل األول في الميزة التنافسية لألردن من خالل توفر 

األعمال،  ( أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات1410 ويبين الشكل )المهارات في قطاعاته االتصاالت، والصناعات الدوائية، وخدمات
هارات في االقتصاد1 وتتراوح حصة العاملين من حملة  والخدمات المالية، والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية تمثل أعلى مستويات الم

هادات الجامعية من مجموع العاملين ما بين  مأمول أن النمو في % في الخدم12% في الصناعات الدوائية إلى 41الش ات التعليمية1 ومن ال
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دالت  تشغيلهذه القطاعات سيسهم في تعزيز  هرة، األمر الذي سيؤدي إلى تقليل م األموراألخرى البطالةالعمالة الما ، مع افتراض بقاء
 1 50دن% من الناتج لمحلي اإلجمالي في ألر23، شكلت القطاعات الست مجتمعةً نحو 2303على حالها1 وفي العام 

 
 

خالل الصادرات 1 وقد شهدت كافة القطاعات اإلستراتيجية المختارة أما العامل الثاني فهو الوضعية التجارية وإمكانية تحقيق النمو من
(، ويعود ذلك بشكل كبير للصادرات1 وبالقدر الذي تستطيع 2331-2333% بالمتوسط فياألعوام 1نمواً مضطرداً خالل العقد الماضي )

ها في ميزان  همت هذه القطاعات من توسيع حصتها في ألسواقاإلقليمية والدولية، فإن مسا ها  المدفوعات واالحتياطيات ألجنبية في من خالل
 ( بمزيد من التفاصيل أداء معظم هذه القطاعات والتوقعات بشأنها1 410األردن ستكون كبيرًة جدا1ً ويوضح الصندوق )

 
هارات تظهر مستويات عالية من إنتاجية العمالة ليس جميع ومن الجدير بالذكر أن ويبين الشكل 1 القطاعات التي تتطلب قدراً كبيراً من الم

واالصاالت، والخدمات المصرفية، والصناعات الدوائية، وإلى حد أقل 410) ( أنه وعلى الرغم من أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات
األعمال، تفوق بشكل واضح متوسط إنتاجية العمالة في ألردن، إلى أن الخدمات التعليمية والصحية تظهر مستويات متدنية من  خدمات

ها(1 ويعكس ذلك التواجد الكبير للقطاع العام كمزود لهذه الخدمات وميل إنتاجية  هارات في العاملة )على الرغم من ارتفاع مستوى الم
هار ات، الحكومة إلى تعيين أعداد كبيرة من المعلمين في المدارس الحكومية1 وفي الواقع، ومن بين القطاعات التي تتطلب قدراً كبيراً من الم

% على التوالي من مجموع الوظائف(1 من ناحية أخرى، 410%، 0011عليم والصحة فقط مستويات مرتفعةً من التشغيل )يشهد قطاعي الت
% للخدمات المصرفية والمالية، 2% لخدماتاألعمال، 211ال تمثل القطاعاتاألربع المتبقية سوى حصة صغيرة من مجموع الوظائف: 

 (0141% للصناعات الدوائية )الشكل 311% لتكنولوجيا المعلوما واالصاالت، 010
  

                                                      
مة المضافة إلجمالية على النحو التالي: التعليم للمدخالت والمخرجات في األردن بحسب الجدول الحديث  50 هذه القطاعات من حيث القي %، 110، كان حجم كل من 

االت  %. وتتألف خدمات 0ة %، الصناعات الدوائي210، خدمات ألعمال 210%، الخدمات الصحية 416%، الخدمات المالية 114تكنولوجيا المعلومات والت
االت من االت:  -تكنولوجيا المعلومات والت ها أيضاً الخدمات المعتمدة على تكنولوجيا 110البريد والت االت )والتي يطلق علي % وتكنولوجيا المعلومات والت

االت:    %(.   310المعلومات والت
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هارات: متوسط إنتاجية العمالة مقابل 0.1الشكل    2303يمثل حجم الفقاعة حصة التوظيف )بين قوسين(  -مستوى الم

 
مة المصدر:  دخالت والمخرجات في ألردن وبيانات دائرة اإلحصاءات العا  موظفي البنك الدولي على أساس جدول ال

 

أدناه من إمكانيات قطاعات بارزة تم تشجيعها قبل التحقق من مدى قدرة إستراتيجية تركز فقط على القطاعات عالية اإلنتاجية وسنتحقق 
هذه المراجعة إلى حد كبير على . 51على خفض معدالت البطالة األردن وتعتمد  ، وهي مبادرة بقيادة القطاع الخاص تهدف إلى 2323رؤية

دالت نمو مستدامة بحلول العام تعزيز المو االقتصادي ع   1 2323بر الوصول إلى م
 
 

 قطاع الصناعات الدوائية 

نما قطاع الصناعات الدوائية سنوياً في الوصول التدريجي إلى وضعية االقتصاد المعرفي.  وقد واعداً جداً الصناعات الدوائية  يعتبر قطاع
ها العالية 1 وتعد الصناعات % في األلفية الثالثة7-1بمقدار  األردن من القطاعات التصديرية الرائدة في بالنظر إلى جودت الدوائية في

ها المرموقة ها المقبولة وسمعت هذا القطاع بتصدير منتجاته إلى أكثر من وأسعار 1 ويتم تصدير تلك الميّزات المذكورةدولة بفضل  113 ويقوم 
ها 23% مناإلنتاج إلىاألسواق الخارجية، 10نحو  إلى الدول العربيةاألخرى، وبشكل رئيسي السعودية والجزائر1 وتملك شركات % من

هذه الشركات بشكل رئيسي على إنتاج أدوية  األردنية مشاريع مشتركة وشركات تابعة في ثماني دول عربية وأجنبية1 وتعمل  ألدوية
وشبه الصلب والسائل والرذاذ اإلضافة إلى إنتاج العديد  جنيسية تحمل عالمات تجارية تتراوح ما بين أشكال متعددة للجرعات مثل الصلب

% من مجموعاإليرادات من أدوية جنيسية تحمل عالمات تجارية، 23من المنتجات بترخيص من شركات متعددة الجنسيات1 ويتأتى نحو 
هم المنتجات بموجب التراخيص بشكل كبر في اإليرادات المتبقية  1 بينما تسا

اهرة ويستطيع المساعدة في استيعاب عدد  ويتمتع هذا القطاع بظروف خارجية مناسبة لألردن: حيث يركز بشكل كبير على العمالة الم
كما أنه ضمناألنشطة التي تستطيع بشكل واضح زيادة تخصص البالد في الصناعات فائقة كبير من المهندسين في المجاالت ذات الصلة. 

األردن بحصة كبيرة من المنتجات فائقة الجودة في سلته التصديرية التقنية1 وبفضل صادراته الكبيرة من الم نتجات الدوائية، يتمتع
هذه الحصة انخفضت عبر الزمن بسبب الزيادة السريعة في المنتجات النسيجية )114% مقابل 0011)  Diop and% على التوالي(، لكن 

Ghali  2302   1) 

                                                      
الث قطاعات بارزة )والتي تتوفر بيانات موثوقة   51 الجية، قطاع تكنولوجيا المعلومات سنركز على  وهي قطاع الصناعات الدوائية، قطاع السياحة ال ها(  حول

ها أطول بكثير، حيث تتضمن العمارة والهندسة، ألحجار والرخام، الصناعات ا مة القطاعات التي تنوي الحكومة تشجيع االت. وتعد قائ لغذائية، خدمات التعليم والت
ها دقيقةً. لمزيد من المالعالي، ومؤخراً، التكنولو هذه القطاعات في عدد من الدراسات، ال تعد البيانات حول علومات جيا الخضراء. وعلى الرغم من القيام بتحليل إمكانيات 

هذه القطاعات، يرجى مراجعة مبادرة اإلستراتيجية القطاعية في ألردن   .   2323حول 
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الحات االندماج التجاري بالغة ا ألهمية في إيجاد بيئة لتطوير قطاعات الصناعات التحويلية، وبشكل رئيسي قطاع الصناعات وقد كانت إ
ة التجارة العالمية )الدوائية وقطاع المنسوجات.  ه إلى منظم األردن من انضمام ( واتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع 2333وقد استفاد

حقوق الملكية  في ما يخصالجوانب المتعلقة بالتجارة شريعاته الوطنية متفقةً مع لواليات المتحدة لسن العديد من القوانين من أجل جعل ت
اتفاقية التجارة الحرة بينالواليات المتحدة وألردن السوق  تالفكرية1 وبحسب رابطة مصنعي ألدوية فيالواليات المتحدة، فقد جعل

وتتضمن المنافع الحماية الموسعة للبيانات، اتفاقيات المبيعات والترخيص1 ألردني أكثر جاذبية لألبحاث والتطوير الدوائي، اإلضافة إلى 
االختراع بالنسبةلالختراعات التكنولوجية الحيوية، والقيود على الترخيض إللزامي1 وقد  إلغاءاالستثناءات من قابلية تسجيل براءات

هذهإلصالحات للعديد من الشركاتاألوروبية االستفادة من مي زة التحركاألول في سوقاالتحاد ألوروبي من خالل بدءاإلنتاج سمحت 
األدوية في العالم بإنشاء مواقع إنتاجية أو وسعت أنشطتها  ألدوية محمية سريعة التلف فياألردن1 كما قام عدد من كبرى شركات صناعة

مايرز سكويب، إيلي ليلي،جالسكوسميث كالين، -ستولأفانتيس، بري-زينيكا، سانوفي-التجارية فياألردن، ومن ضمن تلك الشركات أسترا
الج، ميرك شارب آند دوم، نوفارتيس، أورجانون، روشيه، فايزر، شيرنج-يانسن 1 وقد اجتذب قطاع الصناعات الدوائية في 52بلوف-ك

هم في األبحاث المبتكرة ل نمو قطاع الصناعات وتعتبر التوقعات حو 531ألردن استثمارات جديدة، ودخل أسواق تصدير جديدة، وسا
 الدوائية إيجابيًة1    

 : 2323خطة عمل واضحة لتحسين أداء قطاع الصناعات الدوائية بحلول العام  2323وقد وضعت مبادرة رؤية األردن 

  1تنويع أسواق التصدير من خالل فتح أسواق جديدة غير تقليدية خالل المشاريع المشتركة في الدول المستهدفة 

 اريع مشتركة مع الشركات الدولية من أجل إنتاج أنواع جديدة من المنتجات بموجب التراخيص1 الدخول في مش 

  ة المضافة المحلي هارات في الشركات الدوائية في ألردن من أجل زيادة مستوى دخل القيم تعزيز جهود األبحاث والتطوير والم
مجاالت تعد واعدةً دولياً، اإلضافة إلى فئات من وإيجاد حقوق ملكية قيمة1 ويمكن تركيز جهود األبحاث والتطوير  على

راض اإلقليمية أو تقنيات تسلم األدوية )على سبيل المثال، تقنية النانو(1    المنتجات الجديدة التي تعال األ

  1تحسي اإلستراتيجيات التسويقية 

 جاذبية لجهة يدة من أجل جعل القطاع أكثر الحصول على اعتماد دولي لممارسات تصنيع الغذاء والممارسات المخبرية الج
 لشركاء في المشاريع المشتركة و/أو تراخيص التكنولوجيا1 ا

  ،تحديد وتعميم الفرصاالستثمارية التي تساعد على تعزيز تنافسية القطاع، وتتضمن الفرص االستثمارية تعبئة وتغليف القوارير
األدوية،  حول العلوم السمية والسريرية والمركبة اإلضافة إلى إنتاج مكونات كيميائية  مزيد من عقود االبحاثتصنيع أغطية

 فعالة وغير فعالة1   

  

                                                      
52 Source: America.gov.website. 

ها المحليين، وقامت كل من   53 اها  أفانتيس وشركة نوفارتيس-شركة سانوفيبحسب معهد حقوق الملكية الدولي، قامت شركة فايزر بمضاعقة عدد موظفي بمضاعفة قو
  23341-2333% ما بين 133مرات، بينما زادت شركة ميرك من عدد الوظائف في ألردن بمقدار  0العاملة بمقدار 
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 قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 
% من الناتج المحلي 1.1نما قطاع تكتولوجيا المعلومات واالتصاالت بوتيرة سريعة في األردن طوال العقد الماضي، ويقدر تأثيره بنحو 

االتصاالت )الخطوط الثابتة، الخطوط الخلوية، البيانات(؛ )0ويتألف القطاع من أربع مكونات رئيسية: )1 (2331اإلجمالي ) ( 2( خدمات
االنترنت؛ )0خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ ) اإللكترونية1 وقد أدى النمو السريع إلى مضاعفة إيرادات القطاع أربع 4( محتوى األلعاب )

دوالر أمريكي في العام  113التنوع في المنتجات1 وفي الواقع، ارتفعتاإليرادات من مرات وإلى  ها عن 1210، جاء 2333مليون % من
االتصالت، إلى  الر أمريكي في العام  212طريق خدمات %، وارتفاع 12مع انخفاض حصة خدمات الصاالت إلى  2303مليار د

شركة صغيرة جديدة كل عام ما  11شهد قطاع تكنولوجيا المعلوماتواالتصاالت إنشاء نحو (1 وقد 412صادرات منتجات القطاع الشكل )
 بحسب جمعية شركات تقنية المعلوما واالتصالت )إنتاج(1       2303-2336بين 

: إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصالت حسب المصدر1.2الشكل   

 
االت جمعية شركات تقنية المعلوماتالمصدر:   والت

 
ساهم المحتوى المبتكر، التطورات التكنولوجية،و الدعم الحكومي في دفع قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المملكة ليصبح 

صادرات تكنولوجيا  % من مجموع03أكثر من وتشكل الدول العربية، وبالتحديد دول مجلس التعاون الخليجي )قطاعاً تصديرياً. 
هات الرئيسية لمنتجات تكنولوجيا المعلوماتواالتصالت ألردنية22الصاالت(، اإلضافة إلىالواليات المتحدة )المعلومات وا  %( الوج
ال يزال يلعب دوراً صغيراً فيه1 ويشكل الوصول (412)انظر الشكل  1 ويمكن لألردناالستفادة بصورة أكبر من السوق إلقليمي حيث أنه

االً اإلنفاق على تكنولوجيا 011 واضحاً حيث تشكل الصادرات ألردنية إلى السعودية أقل من إلى السوق السعودي م % من مجموع
  ( على أمثلة أخرى في هذا الصدد1 1014 ويحتوي الجدول )المعلومات في هذا البلد

 
: صادرات تكنولوجيا المعلومات واالتصالت حسب الدول المختارة والفرص المحتملة1.0الجدول   

 
االتالمصدر:   ( 2300) جمعية شركات تقنية المعلومات والت

 
ويعتبر تنويع المنتجات وتعزيز الروابط مع القطاعات األخرى أمراً أساسياً لتعزيز إنتاجية القطاع، والمحافظة على نموه المرتفع، 

اهمته في التشغيل.  األردن وبالتالي زيادة مس هتمام الحكومي بتحويل وعلى الرغم من الحجم المتزايد لهذا القطاع فياالقتصاد وزيادة اال
هم القطاع بشكل كبير في توفير الوظائف1 فبحسبإلى مركز  جمعية شركات تقنية المعلومات  لتكنولوجيا المعلومات والصاالت، لم يسا

هم القطاع بما نسبته 2302) االصاالت هذا القطاع يعد ذو قيمة مضافة عالية وال 012(، سا % فقط من التشغيل الوطني1 وتزيد حقيقة أن 
همية المحافظة على مستويات نمو مرتفعة من خالل البحث في المزيد من الفرص المحلية أو اإلقليمية، وإيجاد  يتطلب عمالةً مكثفةً من أ
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ها على استحداث المزيد من الوظائف1 وفي الواقع، يتم حالياً  األخرى، والتي تعمل بطبيعت االقتصادية روابط خلفية وأمامية مع القطاعات
هاز الفرص مع وصول منتجات تك ها تتوسع أيضاً في انت واالتصاالت إلى قطاعات تقليدية مثل الصحة والتعليم، لكن نولوجيا المعلومات

 مجال التعاقد مع مصادر خارجية في عمليا األعمال والقطاعات الجديدة ل األلعاب اإللكترونية1   

األردن ومن أجل إطالق إمكانيات النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات والصاالت، قامت  بتحديدالمجاالت التالية  2323مبادرة
 لإلصالح: 

 إيجاد القدرات الضرورية للقطاع من أجل النمو  -التعليم 
 ضمان عمل القطاع بشكل تنافسي  -الستثمار في البنى التحتية 
 إجاد سياق لالستثمار وإقامة المشاريع والنمو  -التنظيم 
 ها من خالل الحكومة  -الصاالت ة من تحديث وظائف تمكيناألعمال فياألردن من التفاعل معاألسواق العالمية وتمكين الحكوم

 إللكترونية والتطور التكنولوجي1  

 
 السياحة الالجية 

ها 1 ويعكس ذ% خالل العقد األول من األلفية الثالثة1.1نما قطاع الخدمات الصحية بمعدل سنوي قدره  لك السمعة المرموقة التي اكتسب
ةً دوليةً رئيسيةً في الخدمات الصحية1 وكونه يحتل المرتبةاألولى في منطقة  القطاع الصحي في األردن والذي دفع المملكة لكي تصبح وجه

لنمو في المستقبل1 وبحسب (، يملك القطاع الصحي إمكانيات واعدة ل2331الشرق األوسط وشمال أفريقيا والخامسة عالمياً )البنك الدولي 
دولة في المستشفيات  032مريض )سواء في المستشفيات أو العيادات الخارجية( من  2040333جمعية المستشفيات الخاصة، تمت معالجة 

األردن خالل العام  % من مجموع المرضى الذين تمت معالجتهم 120 وشكل هؤالء نحو 2303والمراكز الصحية والعيادات الخاصة في
% من الناتج المحلي اإلجمالي(1 ويزور 411) 2303مليار دوالر أمريكي كإيرادات في العام  012ي المملكة1 وحقق القطاع الصحي ف

ة واحدةً من أبرز مصادر الدخل في المملكة  هذه الخدم ألردن عدد متنامي من المرضى ألجانب سنوياً للحصول على العالج، مما يجعل 
الج  ،من العمالت األجنبية ة، مقارنةً مع  10333كمعدل حيث يدفع الزائر لل والر أمريكي يدفعها السياح  101والر أمريكي في كل إقام

األنشطة السياحية  التقليديون1 كما يأتي المرضى في العادة مع أفراد العائلة ويمددون زيارتهم في الغالب ويزيدون نفقاتهم من خالل
 1امرضى األجانب من الدول المجاورة مثل اليمن وليبيا والترفيهي اإلضافية1 ويأتي معظم

وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للتشغيل في ذلك، أظهر قطاع السياحة اعالجية قدرات واضحة في استحداث الوظائف. إضافةً إلى 
هذا القطاع )جمعية المستشفيات ال41%، حيث تشكل النساء 02الخدمات الطبية  (1 وتشير تقديرات دائرة 2302خاصة % من العاملين في 

ة أنه قد تم استحداث  % من مجموع 116، أي نحو 2303وظيفة جديدة من قبل القطاع الصحي بشكل عام في العام  6133إلحصاءات العام
هم ذلك بصورة واضحة في تعزيز إنتاجية العمال االستثمارات المحلية، و األردن1 ويمكن أن يسا الستفادة من الوظائف المستحدثة في

هرة  األخرى من أجل استحداث الوظائف المطلوبة بشدة خصوصاً بالنسبة للقوى العاملة الما الروابط الخلفية واألمامية مع القطاعات
  والشباب1   

 ويمكن تلخيص المزايا التنافسية للقطاع على النحو التالي: 

  ًها تابعة للقطاع الخاص، و 12 مستشفى، 032بنية تحتية طبية جيدة: يوجد فياألردن حاليا تابعة  00تابعة للقطاع العام، و 03من
 للخدمات الطبية الملكية، ومستشفيين تابعين لجامعتين1 

  األطباء والممرضين والصيادلة الذين يتمتعون بتعليم وتدريب جيدين )حيث موارد بشرية عالية الجودة: توفر عدد كبير من
هم على التدريب فيالوال األطباء حصل معظم لكل  21يات المتحدة، المملكة المتحدة، أوروبا(1 وفي الوقت الحالي، تبلغ نسبة

ة مقارنةً مع  03333  (1  2302في اواليات المتحدة )جمعية المستشفيات الخاصة  03333لكل  21نسم
  األردن الخدمات الطبية بأسعار تنافسية تعد أرخص بمقدار معالواليات المتحدة  % مقارنة43ً-21توفر الخدمات: يوفر

 (1  2302% أرخص مقارنةً بالهند وسنغافورة وتايالند )جمعية المستشفيات الخاصة 03-1وأوروبا، 
  األردن بتبني برامج محلية أو دولية لضمان الجودة1 وقد حصلت سبع الخدمات المعتمدة دولياً: تقوم معظم المستشفيات في

االعتماد الدولي  االعتماد المحلي 1 عالJCIمستشفيات على وةً على ذلك، تم إنشاء مجلس اعتماد المؤسسات الصحية لتقديم
 اإلشراف على جودة الخدمات المقدمة في المملكة1   

  العوامل التكميلية: يشكل قطاع الصناعات الدوائية المتنامي، وتوفر خدمات سياحية وترفيهية عالية الجودة )فنادق، مراكز
ها لة الوصول إلى الخدمات المالية )المصارف والتأمين(، والدعم الحكومي القوي، استجمام ولياقة(، وسهو عوامل تكميلية جميع

 تساعد على تطور القطاع1 
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: مقارنة الكلفة بين األردن ودول أخرى من حيث إجراءات مختارة1.2الجدول   

 
 

الحات الرئيسية في القطاع، و  2323وكجزء من رؤي األردن  بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، تم تحديد أوجه الضعف واإل
 والتي تتضمن: 

 
  ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص في اجتذاب المرضى ألجانب، بسبب عدم وجود إستراتيجية شاملة وواضحة

 لتروي األردن كمركز طبي رئيسي في المنطقة1 
  االت السياحية، اإلضافة إلى مكتب المرضى العرب عدم فعالية مؤسسات/أنشطة الدعم مثل جمعية المستشفيات الخاصة والو

ة المرضى العرب1  في  مطار الملكة علياء، والذي أنشأ لتسهيل دخول وإقام
 هاز يمثل القطاع و عمل على ترويج خدماته في الخارج، يالفتقار إلى إستراتيجية ترويجية للرعاية الصحية بسبب عدم وجود ج

 سواء ي األسواق التقليدية وغير التقليدية1 
 ها بحلول العام المنافسة الشديدة مع مدينة الرعاية ال ، والتي اعتبرت تهديدا1ً ومن 2303صحية في دبي، والتي من المتوقع افتتاح

األردن بعضاً من رأسماله البشري  األجور بين البلدين، قد يفقد المتوقع أن تكون دبي منافساً شرساً لألردن، وبالنظر إلى فجوة
 في حال عدم وجود خطة لإلبقاء عليه1 

 لمنطقة إلى تعزيز خدماتها الطبية، مما سيزيد المنافسة بين مقدمي الخدمات الطبية في المنطقة1 تسعى العديد من دول ا 
 

 الخدمات التعليمية 

يعتبر قطاع التعليم العالي في األردن كبيراً ومتنوعاً، ويتضمن تقديم الخدمات التعليمية في الجامعات الحكومية والخاصة، ويضم عدداً 
الً من مراكز التمي ، 2330-0220% سنويًا خالل الفترة 12 وقد ارتفع عدد الطلب األجانب الملتحقين بالجامعات والكليا األردنية بنحو زقل

األجانب ما متوسطه  2334طالباً في العام  020112 مجموع الطلبة بلغحيث  دوالر أمريكي سنوياً  000333)أرقام محدثة(1 وينفق الطلبة
دوالر أمريكي شهرياً على تكاليف  00033-133أشهر في السنة1 ويتم إنفاق ما بين  2لمدة  مخالل إقامته بما في ذلك الرسوم الدراسية

% من مجموع الطلبة األجانب، وبشكل رئيسي من فلسطين، الكويت، عمان، سوريا، السعودية1 61المعيشة1 ويشكل الطلبة العرب نحو 
هذا القطاع إلى ما متوسطه  هذا يعني أن نحو 0311وإذا وصل النمو في  طالب أجنبي سيكونون على مقاعد الدراسة  0330333%، فإن 

جامعة في العالم في العام  133مليون دينار أردني األسعار الجارية1 وعند التحقق من قائمة أفضل  222، أي ما يعادل 2323بحلول العام 
هنالك فرصة نلحظ، فإنا ال 2330 ام األردن كي يصبح مركزاً تعليمياً في المنطقة1  أي تواجد لجامعة عربية1 لذلك فإن   حالياً أ

 

طالب أردني( أعلى من المعدل في الواليات المتحدة )طالب  030ويعتبر معدل تواجد الطلبة الدوليين في األردن )طالب أجنبي واحد لكل 
األردن بعد دولة طالب أمريكي( 111أجنبي واحد لكل  طالب إماراتي(  012إلمارات )طالب أجنبي لكل 1 وعلى الصعيد اإلقليمي، يأتي

األخيرة )طالب أجنبي لكل  260ولبنان )طالب أجنبي لكل  طالب مصري(1 وعلى الرغم  10013طالب لبناني(1 وتأتي مصر في المرتبة
هم االقتصادي، فإن ارتفاع كلفة المعيشة في لب األردن من حيث عدد الطلبة األجانب وأثر نان واألنظمة المتشددة التي من تفوق لبنان على

ها الدول على خريجي الجامعات اللبنانية  االماراتمن تنافسية لبنان1  تحدتطبق التهديد األكبر لتنافسية الجامعات األردنية في جذب  وتعد
 1 في عض االحيانالطلبة األجانب وحى األردنيين 

 

 

 

 سنغافورة تايالند المملكة المتحدة الواليات المتحدة األردن دوالر أمريكي
 10,000 10,000 27000-21000 50,000 8,000 رأب الوعاء
 800 1,100 2,000 3,000 700 تصوير األوعية
 12,000 12,000 20,000 40,000 11,000 استبدال الورك
 11,000 9,000 18,000 40,000 9,000 استبدال الركبة
 13,000 11,000 35,000 1,000,000 11,000 جراحة القلب المفتوح
 750 2900-2250 3,000 1,000 الليزك

الجية الدولي   .المصدر: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، برنامج التنمية االقتصادية في األردن )سابق( ومؤتمر السياحة ال

األردن ودول أخرى من حيث إجراءات مختارةمقارنة الكلفة بين   
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 خدمات األعمال 

هارات مهنية عالية، سواء من حيث المخرجات  يعتبر تفديم خدمات العمارة والهندسة في األردن من أكبر مصادر الخدمات التي تتطلب م
مهندسين1 وتشكل النساء نحو 163 ويعد نحو أو القيمة المضافة هذا القطاع من ال هذه القوى العاملة1 ويملك 03% من العاملين في  % من 

إلنشاءات1 وكقطاع يتركز علىاإلبداع والبتكار، فإنه يشكل جزءً رئيسياً  هذا القطاع صالت وثيقة مع قطاعات إنتاجية أخرى مثل قطاع
هاري يتسم بالحداثة والديناميكية في القرن الحادي والعشرين1   في قيادة المملكة نحو اقتصاد معرفي وم

1 ويتم تخصيص نحو 2332-2333% خالل الفترة 23.7وقد شهد قطاع خدمات العمارة والهندسة نمو مضطرداً بمعدل مبهر وصل إلى 
ة السوق المحلي، بينما يتم تصدير الباقي إلى نحو 13 هذا القطاع لخدم اإلقليمية  03% من خدمات  األسواق دولة، تتوزع بالنصف بين

ك الموجودة والعالمية1 وعلى الرغم من أناألسواق اإلقليمية تشكل فرصةً تصديرية كبيرة، فإناألسواق األكبر حجماً وأكثر تطوراً حيث تل
األردن بسهولة أن يصبح مركزاً لخدمات العمارة والهندسة في منطقة الشرق األوسط، وذلك من  فيالواليات المتحدة وأوروبا1 ويستطيع

جذب  خالل التشديد على الجودة والسعر المناسب وتفعيل اتفاقيات الجارة اإلقليمية والثنائية والدولية، حيث ستساعد جميع هذه العوامل على
هذا القطاع  1 الستثمارا األجنبية المباشرة في 

 هل تستطيع إستراتيجية النمو توفير الوظائف في األردن؟    1.0
 

اهرة هارات سيساهم في تعزيز تشغيل العمالة الم ، كما من البديهي القول أن تحقيق نمو قوي في القطاعات التي تتطلب قدراً كبيراً من الم
هذه القطاعات على  هرة بحسب قدرة  الت البطالة لدى العمالة الما هذا النمو على خفض مع اله1 رغم ذلك، ستعتمد قدرة  هو موضح أ
هرة العاطلة عن العمل، أي نسبة مرونة التشغيل إلى النمو1 وتوضح مرونة التشغيل مدى تطور النمو في  استيعاب عدد كبير من العمالة الما

اال ة المضافة ألي مستوى من نمو  قتصاديالناتج ها، تحدد المرونة معدل نمو القيم والنمو في التشغيل معاً عبر الزمن1 وعقب تقدير
 1 54الوظائف

 
1 رغم ذلك، ومن وجهة نظر موثوقة، وبالنسبة لراسمي السياسات والباحثين عن عمل، يعتبر وجود مرونة عالية أمراً مرغوباً للغاية

اإلنتاج نسبة العالية للتشغيل إلى أنتشير المرونة  بعدد كبير من الوحداتاإلضافية للعمل1 وقد يعني ذلك أن إنتاجية  ةمرتبط الزيادة في
ال يشكل تدني كثافة التشغيل للنمو، بحد ذاته، أمراُ سيئاً، ذلك أنه في حال ارتباط مخر جات العمالة لم تتحسن كثيرا1ً من ناحية أخرى، قد

لعدد من وحدات العمل، فإن ذلك يشير إلى أن إنتاجية العمالة زادت وأنه وفي ظل سوق عوامل إنتاج تنافسي ستزداد األجور النمو بنفس ا
 تنافسيتها1 الحقيقية أيضا1ً وفي ألسواق العالية التنافسية، تعتبر الزيادا في اإلنتاجية في الغالب السبيل الوحيد أمام الشركات للمحافظة على 

الل األعوام موضح في الفصل الثالثوكما هو  أي أقل من  3.10، قدرت المرونةاإلجمالية للتشغيل في األردن بنحو 2331-2333، و
1 بعبارة أخرى، وبينما توجد عالقة مباشرة بين نمو الناتج المحلي 0.07، حيث بلغت 0111-0110نصف مستوياتها خالل األعوام 

األول من األلفية الثالثة زادت من التشغيل بمقدار  الناتج القومي% في 0، فإن زيادة بنسبة إلجمالي ونمو التشغيل في التسعينيات في العقد
األردن والتحسنالالحق في إجمالي إنتاجية العمالة مع ما حدث في الدول 311 االنخفاض في مرونة التشغيل في هذا % فقط1 ويتفق 

في  3111إلى  0222-0220في الفترة  0133يث انخفض متوسط مرونة التشغيل من ألخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ح
 1 2332-2333الفترة 

1 وبشك ال يدعو للدهشة، فإن للقطاعات المتدني اإلنتاجية ميل أكبر 55وتتنوع مرونة التشغيل للنمو بشكل كبير حسب القطاعات في األردن
اإلنتاجية، حيث يشكل قطاعياإلنشاءات والعقارات أكبر قطاعين في استحداث الستحداث الوظائف عندما تتوسع مقارنةً بالقطا عات العالية

ة، والتعليم، والنقل1 من ناحية أخرى، تعتبر  اإلدارة العام األخرى ذات المرونة العالية للتشغيل االقتصاد1 وتضم القطاعات الوظائف في
واالتصاالت، الخدمات المالية، الصحة )بما في ذلك قطاعات أخرى مثل الصناعات الدوائية )المواد الكيماوي ة(، تكنولوجيا المعلومات

ها، فإن  هذه القطاعاتالستحداث الوظائف عند نمو الجية( ذات مرونة متدنية للتشغيل من أجل تحقيق نمو1 وبالنظر إلى قلة ميل  الصحة ال
 ماهرة المتوفرة في السوق1 من الهام للغاية أن تحقق نموأً قوياً من أجل استيعاب العمالة ال

من الممكن توقع نمو الوظائف الناتج عن افتراضات مختلفة لنمو  ،وباستخدام مرونة التشغيل القطاعي التي تم تقديرها في الفصل الثالث
يناريو المعياري، 1 بعبارة أخرى، وفي الس2331-12330 ويعد السيناريو المعياري تكراراً لسيناريو النمو خالل القيمة المضافة قطاعياً

األردن تحقق نفس المعدل الذي حققته خالل  اإلجمالي في فإننا نفترض أن جميع الصناعات التسعة عشر التي تشكل نمو الناتج المحلي

                                                      
ألي لنم  54 دالت البطالة )انظر أدناه(بالنسبة مة المضافة من أجل التأثير على م مه لتحديد النمو المطلوب في القي  . و في عرض العمالة، يمكن استخدا
دخالت والمخرجات، والمصنف بشكل كبير )  55 ولسوء الحظ، ومن أجل تقدير مرونة التشغيل، والتي تطلبت  فقط. 2303قطاع فرعي( في العام  12تم إعداد جدول ال

. ودالً من ذلك قمنا باستخدام قطاعات تجميعية جدول المدخالت والمخرجات(، لم نتمكن من استخدام 2332-0222بيانات قطاعية لعدة سنوات )قمنا باستخدام ألعوام 
مة. فعلى سبيل المثال، ل الل استخدام "الصناعات الكيماوية" للقطاع بحسب تعريف دائرة إلحصاءات العا جأنا إلى تقدير مرونة التشغيل في الصناعات الدوائية من 

اإلضافة أيضاً لقطاعات فرعية أخرى(. وعلى نحو مماثل، لم نستطع تحديد مرونة "الخدمات المصرفية"، لذلك تم وهي  )والتي تتضمن ألدوية لكن  استخدام فئة أعم 
االت، والتي كانت سلبية "الخدمات المالية هو موضح في الفصل الثالث، تم افتراض أن مرونة التشغيل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والت الل ". أخيراً، وكما 

هة للمتوسط الوطني ) 2331-2331 هيكلة القطاع( مشاب ها التو311)بسبب إعادة   قعات.( حيث من غير المرجح أن يكون سلبياً في السنوات التي تمت في
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ها بشكل أسرع من باقي القطاعات االقتصادية1 2330-2331 ة إلى القطاعات الست المستهدفة وتفترض نمو هات الالحق 1 وتشير السيناريو
%، 211%، تكنولوجيا المعلوما واالتصاالت 0116، سجلت الوساطة البنكية متوسط معدل نمو سنوي قدره 2332-2333ال األعوام وخ

 %1 014%، خدمات ألعمال 011%، التعليم 111%، الصناعات الكيماوية )والتي تتضمن الصناعات الدوائية( 211الصحة 
 

هات على النحو التالي:   وجاءت السيناريو
 

 )األول )المعياري ة المضافة من  توقع التشغيل في -التوقع جميع الصناعات التسعة عشر باستخدام متوسط النمو السنوي للقيم
 1  2331وحتى  2330

 ( 011التوقع الثاني x )ة المضافة متوسط النمو السنوي توقع التشغيل في القطاعات الست المستهدفة باستخدام  -معدل نمو القيم
ة الم اإلنتاجية باستخدام التوقعات 011مضروباً في  2331وحتى  2330ضافة من للقيم ، وتم توقع الصناعات المتبقية متدنية

 المعيارية )كما في التوقع األول(1 
 ( 2التوقع الثالث x )ة المضافة متوسط النمو السنوي توقع التشغيل في القطاعات الست المستهدفة باستخدام  -معدل نمو القيم

اإلنتاجية باستخدام التوقعات 2مضروباً في  2331وحتى  2330المضافة من للقيمة  ، وتم توقع الصناعات المتبقية متدنية
 المعيارية )كما في التوقع األول(1

 ( 0التوقع الرابع x )ة المضافة متوسط النمو السنوي توقع التشغيل في القطاعات الست المستهدفة باستخدام  -معدل نمو القيم
ة ا اإلنتاجية باستخدام التوقعات 0مضروباً في  2331وحتى  2330لمضافة من للقيم ، وتم توقع الصناعات المتبقية متدنية

 المعيارية )كما في التوقع األول(1 
 

األردن ( مقارنة نمو القوى العاملة مع نمو التشغيل بموجب كل من السيناريوهات أعاله1.0ويوضح الشكل ) 1 بشكل واضح، إذا كرر
% من القوى 0016شخص أو  0130333: 2301، فإن معدل البطالة سيبقى مرتفعاً بحلول العام 2331-2330أداء النمو فياألعوام نفس 

األعوام  1011 لكن إذا نمت القطاعات الست المستهدفة بمقدار 2301العاملة سيبقون عاطلين عن العمل في العام  -2330مرة مقارنةً مع
% من القوى العاملة سيبقون عاطلين 0011شخص أو  2230333القتصاد على حاله في الفترة المعيارية، فإن  ، مع بقاء أداء باقي2331

ما إذا نمت القطاعات الست المستهدفة بمقدار الضعف مقارنةً مع الفترة ألساس، فإن 00)مقارنةً مع  2301عن العمل في العام  % حالياً(1 أ
األردن بحلول العام 612ل )شخص سيبقون عاطلين عن العم 2330333 ال  2301% من القوى العاملة(1 ولن يتم سد فجوة البطالة في

هات غير واقعية للغاية بحيث تنمو القطاعات الست المستهدفة بمقدار   23311-2330أضعاف ما تحقق ف األعوام  0بموجب سيناريو
 

(2307-2331ي ). نمو التشغيل بموجب سيناريوهات مختلفة للنمو القطاع1.0الشكل   

 
 

وهات النمو أعاله لكنه يركز على نمو التشغيل للعاملين األردنيين 1.0يكرر الشكل  على افتراض بقاء عدد العاملين  ،نفس سيناري
هذا االفتراض، وحتى إن قامت القطاعات الست المستهدفة الوافدين في القطاعات التسعة عشر ثابتاً 1 ومن الجدير بالذكر أنه وبموجب 

هارات والتي تتطلب عمالة مكثفة،  بتعيين عدد قليل من غيراألردنيين، فإن أكبر عدد من الوظائف سيستحدث من قبل القطاعات المتدنية الم
 األردنيينفقط، سيتم سد فجوة تشغيل  2323( أنه وبحلول العام 414ويوضح الشكل ) والتي توظف أصالً عدداً كبيراً من العمالة الوافدة1
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همة خفض  ةً أكبر بكثير من م هم دالت البطالة لدىاألردنيين يعد م بموجب السيناريو الرابع )غير الواقعي(1 ويبدو من الواضح أن خفض م
 1 56معدل البطالة الكلي في األردن

(2323-2331التوقعات البديلة ) -: تشغيل األردنيين1.1الشكل   

 
 

1 مرة مقارنةً مع  أدائها في السابق يجب أن يؤخذ على محمل الجد 0.1إن افتراض إمكانية نمو القطاعات المستهدفة في األردن بمقدار 
ها وفي الواقع، تعتبر المنافسة الدولية شرسةً، ويقوم عدد كبير من الدول الحيوية باتخاذ جملة منإلصالحات  الرامية إلى مساعدة قطاعات

ها )أو ما يسمى  ة دون غير على النمو1 وعليه، فإن من غير المرجح أن يؤدي التركيز على تشجيع القطاعات المستهدفة من قبل الحكوم
هل القضايا المتعلقة بال قطاعات "القطاعات المعرفية"( إلى حل مشكلة البطالة في األردن، حيث يجب على راسمي السياسات عدم تجا

ها ميزةً تنافسيةً )على سبيل المثال، السياحة، وتجارة التجزئة، والمنسو األردن في جات "التقليدية" التي تتطلب عمالةً مكثفةً والتي يملك
ا والمالبس(1 فخالل العقد الماضي على سبيل المثال، قامت القطاعات التي تتطلب عمالةً مكثفةً باستيعاب عدد كبير من الوظائف، لكنه

الحات المتعلقة بتحسين ظروف  الت في السوق، قد تساعد اإل واجهت ركوداً أو نمواً سلبياً في األجور الحقيقية1 ومع عدم إحداث اخت
هذه القطاعات )اإلضافة إلى أن التقيد بالحد ألدنى من معايير العمل يعد من األردنية إلى  هرة ة والما  العمل على جذب العمالة المتعلم

 إلنسان المنشودة(1حقوق ا

 

يملك األردن فيها ميزةً تنافسيةً الوةً على ذلك، وعلى الرغم من أن تركيز إستراتيجية النمو االقتصادي على القطاعات المتداولة التي 
الفتقار إلى   (i)1 ففي العديد من الدول، نتجتاإلخفاقات عنيعد أمراً سليماً، فإن هنالك بعض المخاطر "التنفيذية" التي تستحق الذكر

" من جانب لبحث عن الريع"سلوك ا  (iii)سيطرة الدولة، (ii) الفرص بين الشركات في القطاعات المستهدفة، اتتساوى فيه اجواء
)كوقف الدعم الحكومي عنهم(1  اح ومعاقبةاالخقاقجإطار المساءلة لمكافأة الن غيابو (iv)المنتفعين المحتملين من الدعم الحكومي،

اعتبار بعض التدخالت القطاعية )مثل دعم إنشاء صناديق لرأس المال المغامر للمستثمرين في قطاع  و كما يمكن ،الى ذلك ضافةاإل
واالتصاالت(  من غير القادرين على و ناجحة العمل الأصحاب خطط  اعمال من لروادتشكل استجابةً مناسبةً اداة تكنولوجيا المعلومات

من أجل تشجيع الدخول  العام إجراءإصالحات في المناخاالستثمارييتوجب  ،من دون ضمانات عالية الحصول على قروض مصرفية
والمنافسة في السوق وتعزيز العملية الدائمة الكتشاف أنشطة مربحة جديدة في كافة القطاعات1 بناءً على ذلك، تعتبر مواصلة إصالح 

همية1 وي األ مكن التخفيف من "مخاطر" التنفيذ من خالل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام السياسات المتعددة القطاعات أمر بالغ
 إستراتيجي تنافسي مع القطاع الخاص في إطار الصعيد، تعتبر المبادرة الحكومي األخيرة، والتي تتضمن إقامة شراكةهذا والخاص1 وعلى 

  571ياًالحكومية، أمر منطق يحدد ويتعامل مع إخفاقات السوق وشح الموارد
 

 ضرورة اإلصالحات لتسريع النمو وخفض البطالة     1.1

الحات  سيتطلب تحقيق النمو والتحول الهيكلي في االقتصاد األردني المحافظة على االستقرار االقتصادي الكلي، باإلضافة إلى اإل
ة والخاصة، مما يؤدي إلى تحقيق النمو الهيكلية.  ويعداالستقراراالقتصادي الكلي بالفعل أمراً ضرورياً من أجل زيادةاالستثمارات العام

                                                      
ألردنيين كون إلحصاءات حول الهجرة رديئة، كما أن عدد كبير من ألردنيين يفضلون الصطفاف   56 للحصول على من الصعب توقع التغيرات في نمو الوظائف 

رة ما يمكن أن يبدو عليه سوق العمل ( إلى تقديم فك414الوظائف الحكومية، وقد ال يتم تسجيلهم كباحثين عن عمل في مسوحات العمل. وتهدف المحاكاة في الشكل )
 ألردنيين بموجب افتراضات معينة. 

مة على التغلب  يتم دعم  57 على تلك العوائق من هذا العقد التنافسي القطاعي والذي يقوم فيه القطاع الخاص بتحديد العوائق الرئيسية أمام التنافسية، ثم يعمل مع الحكو
 قبل برنامج المساعدة الفنية للبنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل. 
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هيئة النمو  اإلنفاق الجاري بالكامل، مما يشير إلى عدم 2331القتصادي )تقرير  األردنية في الوقت الحالي بتغطية (1 وال تقوم الموازنة
اإلنفاق الجاري المطلوب بشدة1 عالوةً على ذلك، توجد العديد مناألدلة التي تشير إلى أن القرارات االستثمارية وجود حيز مال ي لزيادة

دالت الفائدة الحقيقية،  ال تعتمد فقط على العوامل التقليدية )النمو في النشاط القتصادي، م القطاع الخاص(، بل أيضاً على  إئتمانالخاصة
 Aghion ،Angelitta ،Banerjee ،Monova 2303 ،Rameyر وعدم التيقن لالقتصاد الكلي )انظر على سبيل المثال، عدماالستقرا

(1 ويركز الفصل الثالث على السياسة المالية ويقدم توصيات محددة حول كيفية تقليل انعداماالستقرار المالي Ramey  0221و
 االقتصادي الكلي في ألردن1 

متعلق بالمحافظة على االستقرار االقتصادي الكلي األكثر صعوبةً كونه يمر في سياق محفوف بالعديد من المخاطر ويعد التحدي ال
هم من ذلك، ضعف البارزة.  واأل اآلثار الجانبية السياسية إلقليمية، وأسعار النفط، والتباطؤ العالمي، هذه المخاطر تلك المتعلقة وتتضمن 

إلدارة المالية، والمضي الدعم المحليإلجراء اإلصال همية تعديل السياسة المالية، وتعزيز الجوانب المؤسسية  حات1 ونوضح أدناه مدى أ
هذا السياق  ة من أجل التعايش ضمن  تحليالً تفصيلياً  ويقدم الفصل الثانيالعسير1 في إجراء إصالحات على مستوى السياسات والحوكم

 ن ويقدم توصيات محددة بهذا الشأن1 لإلطار المؤسساتي لرسم السياساتفي األرد

الحات الهيكلية لتعزيز النمو في القطاعات العالية اإلنتاجية والتشغيل.  هذه ويتوجب على األردن القيام بالمزيد من اإل بشكل أساسي، تعد 
ال ي حتاج الشباباألردني، المتمتع اإلصالحات ضرورية إلطالق إمكانيات تشجيعاالستثمار والتجارة واالبتكار من قبل القطاع الخاص1 

وجود بدائل محلية للوظائف في القطاع العام أو السفر للعمل في دول الخليج1 إال لبدرجة عالية من التعليم والذكاء في تكنولوجيا المعلومات، 
ها،  وتستطيع الحكومة تقديم العون من خالل مساعدة الشركات األردنية على اختراقاألسواق التي تملك المملكة اتفاقيات للتجارة الحرة مع

وتسهيل توفير (، السادسوذلك من خالل التشجيع الفعال للصادرات )الفصل الخامس(، وتحسين بيئ األعمال للجميع بطريقة عادلة )الفصل 
ة )الفصل السابع(، األجانب خالل سياسة صناعية متناغم ثر حداثةً وشموليةً وتبني نهج أكالتقدم التكنولوجي بين المستثمرين المحليين 

 لالبتكار )الفصل الثامن(1    
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 تعزيز تنافسية التجارة وتشجيع الصادرات -الفصل الخامس
 

 المقدمة     1.0

الح الهيكلي  تعزيز النمو. ويعتمد األردن إلى حد كبير على األسواق الخارجية  الى  الراميتعد التجارة من المجاالت الرئيسية في اإل
فقد حققت الحكومة، خالل السنوات الخمسة عشر الماضية، قفزات نوعية في مجال مقارنةً مع الدول التي على نفس القدر من التنمية. 

ة التجار االندماج  2333ة العالمية في نيسان تحرير البيئة التجارية االستثمارية لديها1 ويعد انضماماألردن إلى منظم ه  مؤشراً على التزام
االن ة التجارة العالميةالعالمي1 وعقب دالت التعرفات للدول ضمام إلى منظم ، قام ألردن بخفض كبير لمعدل التعرفة الجمركية )بحسب م

لك، عززاألردن جهوده لتشجيع الصادرات 1 وبالتوازي مع ذ2300% في العام 0312إلى  2333% في العام 2011ألولى بالرعاية( من 
األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية1من خالل برامج تدار من قبل  هامة في الخدمات الخلفية إضافةً لذلك المؤسسة ، تم تحقيق إنجازات 

 1في الدولةالصاالت، النقل من خالل إصالحات تنظيمية وخصخصة المؤسسات المملوكة  ،الرئيسية مثل خدمات الموان،
 

، بما في ذلك الواليات المتحدة )اتفاقية التجارة الحرة األردنية ثنائية واقليميةالوةً على ذلك، قام األردن بالتوقيع على اتفاقيات تجارية 
لتجارة الحرة (، ودول أوروبية أخرى )اتفاقية ا2332(، االتحاد األوربي )االتفاقية األورومتوسطية في العام 2330ألمريكية في العام 

اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في العام (، المنطقة العربية الكبرى )2337(، سنغافورة )2330األوروبية في العام 
الحات في تشجيع التوسع في 58(2332( واالتفاقية األحدث مع كندا )2337(، باإلضافة إلى اتفاقية أغادير )0112 اإل هذه همت  1 وقد سا

األردن، حيث تمت مضاعفة معدل النمو السنوي تقريباً، ليصل إلى التج األعوام 214، مقابل 2333% منذ العام 0110ارة في % خالل
1 لكن وعلى الرغم مناألداء الجيد نسبياً لألردن من حيث الصادرات السلعية، فإن أداءه كان ضعيفاً في الصادرات الخدمية، 0223-0222

الجية1  وذلك على الرغم م اال ها اإليجابية الواعدة في الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلوما واالتصاالت والسياحة ال  تجا
 

لكن يستطيع األردن تقديم أداء أفضل. حيث أنه يتخلف عن العديد من دول منطقة أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة شرق آسيا من حيث 
مما نمو الصادرات. كما أنه لم يجني بالكامل المن افع من اتفاقياته التجارية، ويعد معدل استمرار صادراته إلى األسواق الجديدة متدنياً، 

أوالً بتقييم التنافسية التجارية لألردن يبرز األثر قصير المدىألنظمة تشجيع الصادرات.  هذه النتائج1 حيث سيقوم هذا الفصل  وسيظهر 
األردن1 أخيراً وباستخدام  االعتماد على أحدث الوسائل المعدة من قبل البنك ها االتفاقيات التجارية التي وقع الدولي1 ثم يقيم أثر مختلف

 تقنيات مناسبة لتقيم األثر، سيعمل هذا الفصل على تقييم أبرز برامج تشجيع الصادرات والتطوير الصناي في األردن1 
 

 

 التنافسية التجارية لألردن: األداء والتحديات    1.2

(، والذين يحددون أربعة عوامل رئيسية للتنافسية 2300وآخرين )  Cadot اإلطار المستخدم في تقييم تنافسية األردن منتم اشتقاق 
كل  تنوع، والذي يركز على الهامش الموسع( 2، أي مستوى ونمو الصادرات الحالية فياألسواق الحالية، )الهامش المكثف( 0)التجارية: 

واألسواق، ) ة( 4، والذي يركز على نوعية أو مستوى تطور الصادرات، )هامش الجودة( 0من المنتجات ، بما في ذلك هامش االستدام
 (2011) الشركات في أسواق التصدير1 وسيتم تلخيص اإلطار التحليلي للتنافسية التجارية أدناه1 ولمزيد من التفاصيل، انظر مشاركة وبقاء

Cadot et alو، Brenton and Newfarmer (2007) هتمام بالنسبة 1 ويشير تحليل تركيبة الصادرات إلى بعض النتائج المثيرة لال
 لألردن1  

 

  

                                                      
هذه التفاقيات في مراحل مختلفة من الت  58 نفيذ، كما يوجد عدد آخر من التفاقيات قيد الدراسة مع تركيا، مجموعة دول شرق وجنوب أفريقيا )كوميسا(، السوق تمر 

ها.    المشتركة ألمريكا الجنوبية )ميركوسور(، وغير
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إطار لقياس تنافسية التجارة -: تركيبة نمو الصادرات1.0الشكل   

 
 

 مصادر نمو الصادرات  1.2.0
 

%، وهو أعلى 0110(1 وبلغ متوسط النمو السنوي في الصادرات 112)الشكل كان أداء نمو الصادرات األردنية جيدًا منذ أواخر التسعينيات 
دالت المسجلة في  دول منطقة أوروبا بكثير مقارنةً مع الدول شحيحة الموارد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، لكنه أقل من الم

، وذلك بفضل 2334-2330% على التوالي(1 وبلغ نمو الصادرات ذروته ما بين 0110%، 0211) طى ومنطقة شرق آسياوآسيا الوس
التفاقية الموقعة معالواليات المتحدة في قطاع المنسوجات1 وعلى العكس من الدولاألخرى المستوردة بالكامل للنفط في المنطقة، ثبتت 

، حيث تراجعت الصادرات الفعلية بعد ذلك العام دون معدل نمو الناتج المحلي 2334إلجمالي منذ العام نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي 
  1  110إلجمالي الحقيقي1 ويظهر ذلك في الشكل 

 

: معدل النمو السنوي للصادرات من السلع والخدمات1.2الشكل 

 

المحلي اإلجمالي : الصادرات والواردات كنسبة من الناتج1.0الشكل 

 
 مؤشرات التنمية العالمية، البنك الدولي المصدر: 

 

هامش مكثف وهامش موسع من حيث المنتجات واألسواق أن قيام األردن مؤخراً بدخول أسوقا جديدة  ويظهر تقسيم نمو الصادرات إلى 
هاً مغايراً، حيث استطاعت الوصول إلى المزيد من وقد سلكت تركيا لكنه ال يعد حتى اآلن أحد الشركاء الرئيسيين في تلك األسواق.  اتجا

ها الحالية1 ويوضح الشكل ) ها أصبحت مزود رئيسي في أسواق ( حيز الهامش 114ألسواق الرئيسية خالل السنوات العشر الماضية، لكن
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جم األردن 1 وي59)باللو األحمر( 2331)باللو األزرق( وللعام  0221المكثف والهامش الموسع لألردن، للعام  شير الهامش المكثف كبر 
همية الدولية للصادرات ألردنية1 بعبارة أخرى، سنقوم بالتحقق مما إذا كان  األ من حيث الصادرات، بينما يقيس الهامش الموسع مدى

ات من كافة ألردن بمثابة "سمكة كبيرة في بركة صغيرة" أو "سمكة صغيرة في بركة كبيرة"1 وقد ارتفعت حصة ألردن من الصادر
هنالك توجه نحو  ها )الهامش المكثف( بشكل طفيف خالل السنوات العشر الماضية، لكن يبدو أن  المنتجات التي يقوم باقي العالم بتصدير
هميته في  هذا التحول أخر تخصصه وأ األردن باختيار منتجات واعدة، لكن  همة اقتصادياً )الهامش الموسع(1 وقد قام صادرات جديدة م

   ه1   صادرات
 

2332-0112: الهامش المكثف والهامش الموسع في المنتجات واألسواق 1.1الشكل   

2332-0112 المنتجاتأ. الهامش المكثف والهامش الموسع في 1.1الشكل  2332-0112 سواقألب. الهامش المكثف والهامش الموسع في 1.1الشكل         
 

 
 التجاري العالمي المتكاملنظام الحل من المؤشرات التجارية المصدر: 

 
األعوام 111-أ111ويعرض الشكلين ) بالنسبة  2303-2331، 2331-2333ب( نفس تقسيم الهامش المكثف والهامش الموسع خالل

األزرق ) ة الهامس المكثف في النمو باللون هم هتمام أن مسا ة الهامش الموسع 42لألردن1 ومن المثير لال هم %( مساوية تقريباً لمسا
األعوام 10) هذا الوضع ، ب2331-2333%( خالل ينما تكون الهوامش المكثفة في العادة أكبر، حتى بالنسبة للدول النامية1 ويمكن تفسير 

األخرى ابتداءً منالواليات المتحدة1  األسواق ها إلى األردن من خالل الحجم الكبير للمنتجات من المنسوجات التي كان يتم تصدير في
همية للهوامش الموسعة خاللاأل األ هذه %(، كما تعد أنماط الهوامش المكثفة مختلفة عن الفترة السابقة1 41) 2303-2331عوام واستمرت 

هميةً، حيث شكل ذلك نحو  % من مجموع النمو في 43وبالنسبة للهامش الموسع، يعد تصدير المنتجات الحالية إلى أسواق جديدة األكثر أ
ةً للنمو الذي حدث مؤخراً في إجمالي الصادرات للدول الصادرات خالل كلتا الفترتين1 أخيراً، لم تكن الصادرات من ا هم لمنتجات الجديدة م

همت بنسبة  هذا المستوى يعد مرتفعاً مقارنةً مع الدول الناميةاألخرى 03النامية، حيث سا % من النمو في كلتا الفترتين على الرغم من أن 
 % في العادة(1      4)نحو 

 
  

                                                      
 . Hummels and Klenow (2005)باستخدام أسلوب   59
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2303-2331، 2331-2333: تقسيم نمو الصادرات، 1.1الشكل   

  2331-2333أ: تقسيم نمو الصادرات، 1.1الشكل 

 

2303-2331: تقسيم نمو الصادرات، ب1.1الشكل 

 

 نظام الحل التجاري العالمي المتكاملحسابات المؤلفين باستخدام بيانات ألمم المتحدة حول التجارة السلعية والمصدر: 
 

 التغيرات في أسواق التصدير 1.2.2
 

ألردن 00%(، السعودية )07%(، الهند )06%(، العراق )01، شكلت الواليات المتحدة )2303العام  في %( أبرز أسواق التصدير 
والت رئيسية منذ العام (. 1.7الشكل ) ها السعودية )22، حيث كانت الهند أكبر سوق تصدير لألردن )2333وقد حدثت ت %(، 02%(، تلت

الزيادة السريعة في الصادرات من المنسوجات إلى اواليات المتحدة، بفعل اتفاقية التجارة الحرة بين %(1 وتعكس التغيرات 2العراق )
واألردن واتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة1 حيث تراجعت الصادرات من الفوسفات والبوتاس إلى الهند، وإن كانتال  لواليات المتحدة

ةً، بفصل الزيادة في صادرات ال هم األردنية بشكل تزال م األردن من الصادرات % في العام 2من  ملحوظمنسوجات1 وقد ارتفعت حصة
األوروبي، حتى مع حدوث نشاط تجاري عقب التوقيع 2303% في العام 06إلى  2333 1 لكن لم يتمكناألردن من اختراق أسواقاالتحاد

 لى االتفاقي االتفاقي األورومتوسطية )انظر أدناه(1   
  
  

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Increase in 
export of 
exisiting 

products to 
exising 

markets

Fall in 
export of 
exisiting 

products to 
exising 

markets

Exctinction 
in export of 

exisiting 

products to 
exising 

markets

Exports of 
existing 

products to 

new 
markets

Exports of 
new 

products to 

exisiting 
markets

Exports of 
new 

products to 

new 
markets

Breakdown of Export growth over 2000-2005

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Increase in 
export of 
exisiting 

products to 
exising 

markets

Fall in 
export of 
exisiting 

products to 
exising 

markets

Exctinction 
in export of 

exisiting 

products to 
exising 

markets

Exports of 
existing 

products to 

new 
markets

Exports of 
new 

products to 

exisiting 
markets

Exports of 
new 

products to 

new 
markets

Breakdown of Export growth over 2005-2010



59 

: التغيرات في أسواق الصادرات األردنية1.7الشكل   

  

  

 نظام الحل التجاري العالمي المتكاملحسابات المؤلفين باستخدام بيانات ألمم المتحدة حول التجارة السلعية والمصدر: 
 

% 13حيث شكلت المنطقة . 2331-2333بإلجمال، بقيت األسواق اإلقليمية السوق الرئيسي للصادرات األردنية، خصوصاً في األعوام 
األردنية خالل  األحمر(1 23، بينما شكل العراق لوحده 2331-2333من نمو الصادرات % من نمو الصادرات في تلك الفترة )باللون

األغلب( المصدرة إلى لبنان، 2303-2331وخالل ألعوام  ، تنامت فرص التصدير بفعل منتجات جديدة )منتجات الحديدواأللمونيوم في
ها، شكلت الصادرات إلىالواليات المتحدة ال ها 23عراق، سوريا، دول الخليج1 وخالل الفترة ذات % من نمو الصادرات، لكن الصادرات إلي

ا( تحولت من الجلد إلىاأللبسة والمنسوجات( مقارنةً مع السنوات الخمساألولى من ذلك العقد1 أخيراً، تعد آسيا )الهند، الصين، إندونيسي
األردنية )آلن ثان % خالل الفترة ألولى(1 ويعكس ذلك النمو السريع في تصدير المنتجات 01% مقابل 21ي مصدر لنمو الصادرات

األوروبي)األسمدة إلى إيطاليا وإسبانيا االتحاد األسواق الجديدة )منتجاتاألسمدة(1 كما تم اختراق أسواق جديدة في  الحالية إلى تلك
ً ومن غير الواضح ما إذا اسطاع األردن تأمين تل األسواق1  وهولندا(، بكن بقي تدفق   الصادرات صغيرا
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اه1.6الشكل 2303-2331، 2331-2333مات الهامش المكثف والهامش الموسع حسب السوق، : مس  

اهمات الهامش المكثف والهامش الموسع حسب 6.1الشكل  أ: مس
2331-2333السوق،   

 

اهمات الهامش ال6.1الشكل  مكثف والهامش الموسع حسب السوق، ب: مس
2331-2303  

 

  نظام الحل التجاري العالمي المتكاملحسابات المؤلفين باستخدام بيانات ألمم المتحدة حول التجارة السلعية والمصدر: 

 التغيرات في تطور الصادرات 1.2.0
 

خالل العقد الماضي، حيث تحول من الصناعات متدنية التقنية خالل األعوام -متدنية التقنية ومتوسطة تسلق األردن السلم التكنولوجي
وقد تم الوصول إلى عدد فائقة الجودة )األسمدة والمنتجات الدوائية(. -ت( إلى الصناعات المتوسطةا)األلبسة والخضرو 2333-2331

هذه المنتجات متوسطة التقنية )باللون  ألحمر(، خصوصاً منتجات األسمدة والمواد كبير مناألسواق الجديدة )وبالتحديد في آسيا( من قبل 
هي منتجات 2303-2331الكيماوية غير العضوية1 رغم ذلك، وخاللاألعوام  ، كانت أبرز الصادرات الجديدة الحديدواأللمونيوم فقط، و

األخضر(1 ومن المثيرلالستغراب أن ألر-متوسطة األسواق إلقليمية )باللون ها إلى دن لم يستفد من ارتفاع الطلب متدنية التقنية تم شحن
  على المنتجات المعدنية والتعدينية خالل السنوات الخمس الماضية1 

مة الهامش المكثف والهامش الموسع حسب المحتوى التكنولوجي، 1.2الشكل  اه 2303-2331، 2331-2333: مس  

مة الهامش المكثف والهامش الموسع حسب المحتوى 1.2الشكل  اه أ: مس
2331-2333التكنولوجي،   

 

مة الهامش المكثف والهامش الموسع حسب 1.2الشكل اه ب: مس
2303-2331المحتوى التكنولوجي،   

 

نظام الحل التجاري العالمي المتكاملحسابات المؤلفين باستخدام بيانات ألمم المتحدة حول التجارة السلعية والمصدر:     
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 جودة المنتجات المصدر )قيم الوحدات( 1.2.1
 
تتنوع السلع ضمن نفس فئة المنتج بشكل واسع من حيث الجودة، والتي يمكن تمثيلها من خالل قيم الوحدات )المبيعات االسمية 

مةً على الكمية(.  1 ومن الطرق 60وعند وجود منافسة في العرض، ترتبطاألسعار المرتفعة في العادة بارتفاع الجودة وتميز المنتجمقسو
( دليالً قوياً على التقارب في جودة 2336) Hwangلمطلق للصادرات للفرد زيادة قيم الصادرات للوحدة1 ويجد المتبعة لزيادة الحجم ا

هذا المنتج متدني الجودة في العادة، لكن تميل أسعار الوحدة إلى التقارب مع الحد ا لعالمي المنتجات: عندما تدخل الدول منتجاً جديداً، يكون 
هذا التقارب مشروطا1ً حيث يؤشر التباين في سعر وحدة السلع إلى وجود فرص للدول من أجل  % سنويا11ًبمعدل يبلغ نحو  ال يعد 

وألن تحسين الجودة يعد مجاالً محتمالً لتعزيز النمو، فإن من الحتمي تقييم المنتجات القطرية،  تحسين الجودة، والنمو بشكل أسرع1
  اإلضافة إلى جودة الصادرات1     

والر أمريكي للطن( لكل من منتجات النظام المتناسق لتوصيف السلع من 112ل )ويوضح الشك خانات لكل  1( أدناه أن قيمة الوحدات )
أوالً بمراقبة التنوع في المنتجات/األسواق  األردنية1 ونقوم شريك بحيث يتم توزين الحجم حسب حصة كل منتج من مجموع الصادرات

أهم زوج من المنتجات/الشركاء ذات قيم وحدات متدنية، 2333مقارنةً مع العام  2331ام العام حيث أننا نهتم بنقاط أكثر في أرق 1 وتعد ثاني 
الصناعات الدوائية واألسمدة1 رغم ذلك، تمكناألردن بشكل واضح من تصدير تلك المنتجات إلى أسواق تشهد طلباً مرتفعاً، اإلضافة إلى 

 خانات1      2-1حدات مرتفعة، وبشكل خاص منتجات النظام المتناسق لتوصيف السلع من جديدة ذات قيم ومزدوجة منتجات تطوير 

ب. توزيع قيم الوحدات، حسب فئة المنتج-: أ1.1الشكل   

  
 حسابات المؤلفين باستخدام قاعدة بيانات قيم الوحدات من مركز ألبحاث الفرنسي في القتصاديات الدولية المصدر: 

 
هات  ماً حول اتجا ها ة مقابل المنافسين الرئيسيين تقييماً  ويمكن أن يشكل تحليل البيانات حول أسعار الوحدات للمنتجات التصديرية الهام

 ألردن في تنافسية الجودة1 

ألبرز  -أ 1103وتوضحاألشكال  هات السعر للوحدة بالنسبة قابل المنافسين1 وفي الدول في مجال التصدير، م-المزدوجة  المنتجات  و اتجا
حيث يجد صعوبةً في المنافسة  -في المنتصف من حيث المنافسة في أسواق التصديرلألقمشة يقعهذه الحالة، يبرز ذلك حقيقة أن األردن 

 السعرية مع منتجات بكلفة متدنية من مصر، لكن ال يستطيع أيضاً الوصول إلى مستويات الجودة لدى تونس والمغرب1  

 

 

 

                                                      
هو موضح في   60 م تصدير )قليلة( بحيث تشمل الكلفة، التأمين، الشحن، تسبب المسافات األطول انحيازات أكبر. : عند قياس قيRacine (2010)توجد تحذيرات، كما 

كلف عالية أو قوة السوق في  حيث يوجد للمنتجات مثل النفط والتي تعد أسهاره محددةً دولياً ارتباط أضعف بين قيم الوحدات والجودة. وقد تعكس قيم الوحدات المرتفعة
إلنتاج، بحيث يكون للصناعات المتدنية في العادة قيم وحدات مرتفعة مقارنةً بالصناعات المتطورة.   مواقع محددة. كما ق  د تتنوع حسب مرحلة المعالجة 
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ألردن -أ 1.03 ل األشكا و: أسعار الوحدات ألبرز المنتجات واألسواق بالنسبة   

 
 

 

  

 
 

 حسابات المؤلفين باستخدام قاعدة بيانات قيم الوحدات من مركز ألبحاث الفرنسي في القتصاديات الدولية المصدر: 
 

 قدرة الصادرات على االستمرارية من حيث الميزة التنافسية  5.2.5
 

ويساعد البحث في نجاح تعد محاوالت الدول النامية إدخال منتجات تصديرية جديدة في األسواق الجديدة أو الحالية محفوفةً بالتحديات. 
األداء التصديري بين الدول1 ويمكن أن تلقي  ها في المحافظة على التدفقات في تفسير تباين األسواق األجنبية وإخفاق الدول في اختراق

على ما إذا كانت خصائص الشركات مثل العمر والحجم ونوع الملكية  الضوءألولية باستخدام البيانات على مستوى الشركات التمارين ا
( أن حجم التدفق األولي للصادرات يفسر المدة الالحقة 2332تؤثر على طول مدة التصدير1 وعلى المستوى الكلي، يجد برينتون وآخرون )

هو الحال بال  نسبة لكلف ألبحاث والمعلومات وتقلب أسعار الصرف1  للتدفقات، كما 

و أدناه، تم تقييم معدالت استمرارية صادرات األردن ومنافسيه على مستوى منتجات النظام المنسق لتوصيف  -أ 1.00وفي ألشكال 
هذه . 2332المنتجات في العام -زوج من الدول 00232. وكان لدى األردن 2332-2333خانات لألعوام  7السلع من  وبالنسبة للعديد من 

األزواج، ويتم  ألزواج، يتم القيام بالنشاط التجاري لمرة واحدة فقط، أو على شكل تدفق مفاج، في عدة سنوات متعاقبة1 وتموت بعض
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ير عام واحد فقط، 1 ويبلغ متوسط المدة لفترة التصد02216إحياء بعضها1 بالتالي، فإن العدد الكلي لفترات التصدير خالل تلك الفترة هو 
     سنوات1    0130ويبلغ متوسط المدة 

الن ويوضح الشكل األول ، 3.1مير( أن احتمالية استمرارية تصدير الصادرات األردنية للعام الثاني تبلغ أقل من -)وظيفة االستمرارية كا
مقارنةً بذلك، يعتبر معدلاالستمرارية للعالقات . 3.03كما أن احتمالية المحافظة على اعالقة التصديرية ألكثر من عامين أقل من 

)انظراألشكال  316التصديرية في المغرب وتونس أكبر بكثير1 وتتجاوز احتمالية استمرارية العالقة التصديرية في تركيا ألكثر من عام 
األولى، حيث ينخفض معدل االستمراية بشكل  -أ 1100 و أدناه(1 كما تتواصل أنماطاالستمرارية الضعيفة بالنسبة لألردن عقب السنوات

  أكبر مقارنةً مع المنافسن اآلخرين1   

و: معدالت استمرارية الصادرات، األردن مقابل المنافسين -أ 1.00األشكال   

   

   

 

  نظام الحل التجاري العالمي المتكامللمؤلفين باستخدام بيانات ألمم المتحدة حول التجارة السلعية وحسابات االمصدر: 
 

  الخدماتيةاألداء في التجارة  1.2.7
 

وبالنسبة لمعظم الدول النامية، ديناميكيةً في معظم الدول، لكن ال يزال هنالك مجال كبير لزيادة نمو الصادرات.  الخدماتية كانت الصادرات
ة الشرقاألوسط وشمال أفريقيا الغنية بالمصادر بسبب  هذا بالفعل على دول منظم يعتبر النمو في تصدير السلع أكبر من الخدمات )وينطبق 

إال أن الخدمات التجا ال تزال تسيطر على الخدمات، رية ألخرى مثل الصادرات النفطية(1 وعلى الرغم من أن خدمات السفر والنقل
دالت النمو1 لكن وبسبب تدني  تشهدخدمات تكنولوجيا المعلوماتواالصاالت، خدمات التأمين/الخدمات المالية، خدماتاألعمال  أعلى م

ا ال تنمو بشكل واضح1    مستوياها األولية، فإن حصص
 

هذه الخدمات  دالت النمو في الصادرات من  ها أعلى م التجارية الجديدة )غير النقل والسفر( أعلى زيادة في الصادرات وتملك الدول التي ل
األردن جيداً مقارنةً مع الدولاألخرى في المنطقة ومقارنةً بما حققه في مجال الترويج الشكل )ماتيةالخد (1 ومن بين 11102 ولم يكن أداء

األردن لم ينجح في تصدير خدمات تجارية جديدة، فيما يت واالتصاالت والخدمات التفسيرات لذلك أن علق بمنتجات تكنولوجيا المعلومات
 المالية والتأمين1  
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: األداء التجاري في الخدمات، األردن مقابل المنافسين1.02الشكل   

 
 حسابات المؤلفين باستخدام قاعدة بيانات صندوق البنك الدولي حول ميزان المدفوعاتالمصدر: 

 
هذه ا لخدمات التجارية الجديدة، وبالتالي فإن حصة النقل والسفر تعد أعل اآلن وضخمة جداً مقارنةً مع ويعتر أداء األردن ضعيفاً في 

 (1 1100الدول األخرى ضمن الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط الشكل )

2332مقابل العام  2333: التغيرات في تركيبة الصادرات، األردن مقابل الشريحة الدنيا من الدول متوسط الدخل، العام 1.00الشكل   

  

  

  حسابات المؤلفين باستخدام قاعدة بيانات صندوق البنك الدولي حول ميزان المدفوعاتالمصدر: 

 أثر االتفاقيات التجارية     1.0

ها، بما في ذلك  اواليات المتحدة )اتفاقية التجارة قاماألردن بالتوقيع على اتفاقيات تجارية مع عدد من الشركاء التجاريين في المنطقة وغير
األردنية األمريكية في العام  األورومتوسطية في العام 2330الحرة )االتفاقية األوربي (، ودول أوروبية أخرى )اتفاقية 2332(، االتحاد
اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في (، المنطقة العربية الكبرى )2331(، سنغافورة )2330التجارة الحرة األوروبية في العام 
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واالتفاقية ألحدث مع كندا )2331(، باإلضافة إلى اتفاقية أغادير )0221العام  االتفاقيات التجارية  611(2331( هذه وعلى الرغم من أن 
االتفاقياتالتصدير الأسواق  فيتفضيلياً  وضعاًتمنح المصدريناألردنيين  هذه 1 وعند رئيسية، لم يجنياألردن حتىاآلن المنافع الكاملة من 

هو التوسع السريع في صادراتاأللبالتركيز على نمو الصادرات سة إلى اواليات المتحدة بموجب برنامج ، فإن التجاه الوحيد الواضح 
هلة، وفي وق الحق، بموجب اتفاقية التجارة الحرة م الواليات المتحدة1      المناطق الصناعية المؤ

 
هات المالحظة في التجارة الثنائية1 وفي الواقع،  االتفاقيات التجارية االتجا التي دراسة عدد كبير من العوامل  ال بد منويتجاوز تقييم أثر

هو ما  االتفاقيات التجارية، و همة  سنوضحهتؤثر على التجارة إضافةً إلى أدناه1 وباستخدام إطار مناسب، سنقوم بالبحث في مدى مسا
 ية1   التفاقيات التجارية اإلقليمية والثنائية على زيادة صادرات وواردات األردن، وما إذا كان ذلك قد تم على حساب تحول المادالت التجار

 

 إستراتيجية التقدير  1.0.0
 

ا هنا اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  تتضمن االتفاقيات التجارية األربع الموقعة من قبل األردن والتي ستتم معاينته
(، 2330)  األوروبيةاتفاقية التجارة الحرة  (،2332(، باإلضافة إلى االتفاقية األورومتوسطية )2337(، اتفاقية أغادير )0112)

   1 (2330االتفاقية التجارية الثنائية مع الواليات المتحدة )
 

ألردن1.0الجدول  : االتفاقيات التجارية الرئيسية   

 
اه فإذا . خادعاً ة الوطنية يكونيتعمل االتفاقيات التجارية في العادة على توسيع مستوى التجارة مع الدول الشريكة. لكن األثر على الرف

ها يزداد مستوى الرفاهت خلقشجع التحرير تنمية تجارة جديدة، أو " األحادي الجانب1 لكن إذا جارة"، عند ، كما هو الحال في التحرير
والً في الواردات من منتجين غير أعضاء أكثر كفاءةً إلى منتجين  وبسببمزايا السعر  في ظلقية، شجعت اتفا التعرفات المفروضة، ت

االقتصاد في حالة أفضل )عدم تعويض خسارة التعرفات  ها لن يكون أعضاء أقل كفاءةً، أي إذا حدث تحول في المادالت التجارية، عند
 بالكامل(1  

 
بشكل أولي إلى هذه األسئلة، نقوم بتقدير نموذج معياري للجاذبية حيث يتم تفسير مجموع الواردات للدول باستخدام  ومن أجل التطرق

هذه التأثيرات الثابتة، من بين أشياء أخرى، تأثيرات ثنائية ثابتة والتأثيرات الثابتة للمستوردين والمصدرين في سنة معينة.  وتتضمن 
اللغة المشتركة، اإلضافة إلى الناتج المحلياإلجمالي، عدد السكان، تعرفات و ،الجاذبية مثل المسافة، الروابط المحددات التقليدية لمعادلة

االتفاقيات التجا ة همية للحصول على أثر إقام األولى بالرعاية للمصدر والمستورد1 ثم نقوم بإدخال أنواع مختلفة مناألشياء الو رية الدولة
   (1  2300( وكريه وآخرين )2331والواردات من باقي دول العالم كما في كريه ) على الواردات إلقليمية

 
الل نموذج الجاذبية بالبحث في مدى تنوع أنماط إيجاد التجارة وتحول المبادالت التجارية عبر أزواج مختلفة من كما  نقوم من 

ي ردمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا شبيه باألردن، أي مستو االتفاقيات الثنائية واالتفاقياتاألخرى الموقعة من قبل دول أخرى في
 ، فإننا نشمل أيضاً النتائج للدول الغنية بالمصادر1تفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىالوبالنسبة النفط )أو الفقيرة بالمصادر(. 

                                                      
هذه التفاقيات في مراحل مختلفة من التنفيذ، كما يوجد عدد آخر من التفاقيات قيد الدراسة مع تركيا، مجموعة دول شرق وجنوب أفري  61 السوق  وميسا(،)كقيا تمر 

ها.   )ميركوسور(،المشتركة ألمريكا الجنوبية   وغير

 تاريخ السريان تاريخ التوقيع االتفاقية  

 0 كانون ثاني 0221 02 شباط 0226 اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  

 0 أيار 2332 24 تشرين ثاني 0226 اتفاقية الشراكة ألردنية ألوروبية  

 06 كانون أول 2330 24 تشرين أول 2333  التجارة الحرة ألردنية ألمريكية  

 0 كانون ثاني 2332 20 حزيران 2330 اتفاقية التجارة الحرة ألوروبية  

 1 تموز 2331 2334شباط  21 اتفاقية أغادير  
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ها أو من خالل واردات األردن من  بالتالي، فإننا ما سالحظه أيضاً أن إيجاد التجارة يحدث أكثر من خالل صادرات األردن إلى شركائ
 شركائه1 ويحتوي الملحق على المعادلة1   

 
دولة في االتحاد األوروبي، الواليات المتحدة،  21دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  06لـ  الثنائيةالواردات  تعود بيانات

نظام الحل وتم الحصول عليها عبر منصة الموقع اإللكتروني للبنك الدولي:  حول التجارة السلعيةبيانات األمم المتحدة شريكاً إلى  201
ماً(، بسبب عدم وجود بيانات حول النشاط إلقليمي لألردن 23) 2332-10223 وقمنا باستخدام البيانات للفترة التجاري العالمي المتكامل  عا

الواردات، اإلضافة إلى البيانات حول الواردات غير النفطية1 ومن خالل معاينة فعالة، قمنا في الثمانينات1 وقمنا باستخدام بيانات إجمالي 
ة في أيضاً باستخدام بيانات تطرح منتجات إعادة التصدير من بيانات الواردات الثنائية، لكن تعد النتائج في الغالب متطابقة مع تلك المذكور

 الجزء التالي1 وقمنا باستخدام مالحظات منظمة التجارة العالمية لتحديد سنة سرياناالتفاقيات، وهي متوفرة في الملحق1 وتم الحصول على
هاالبيانات حول الدول     (1     2303أنها فقيرة بالمصادر أو غنية بالمصادر من البنك الدولي ) التي تم تصنيف

 
 النتائج  1.0.2

 

( الزيادة التقديرية )كنسبة مئوية( في الصادرات إلى شريك معين بسبب اتفاقية تجارية معينة على أنها 01.1يوضح الشكل )
األردنية باللون 103 ونقدم بلون واحد فقط المعامالت الدالة عند مستوى  %، وبغير ذلك ستبقى فارغة1 وتظهر المعامالت للصادرات

  فهي باللون األزرق1    ألخرىردات ألردنية1 أما ألحمر، واللون األخضر للوا
 

األردن من االتفاقية من خالل زيادة  تفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىايعتبر أثر  01 على ألردن متباينا1ً حيث استفاد
االتفاقية1  االتفاقية ، لم تكن الزيادة في على أي حالالصادرات من الدول الغنية بالمصادر الموقعة على الصادرات إلى دول

االتفاقية األخرى الفقيرة بالمصادر، والتي استفادت من إيجاد الصادرات  يختلفالفقيرة بالمصادر ملحوظًة1 و ذلك مع حال دول
  لدو االتفاقية الغنية والفقيرة بالمصادر كنتيجة لالتفاقية1  

 
ها لألردن، اتفاقية أغادير مكاسب تجارية لألردن، حيث أن ا لم تحقق 21 لدولاألخرى الفقيرة بالمصادر زادت كثيراً من صادرات

ر األردن )انظر الجدول في الملحق(1  ة ن  مما أدى إلى تحول في المبادالت التجارية من وجه

 

ألردن بعكساالستنتاج المشتق من مالحظة تدفقات التجارة، أثرتاالتفاقية األورومتوسطية بشكل إيجابي على األردن1 فقد زاد ا 01

تجارة أكثر  من تحقيقألردن  تمكنمن صادراته إلىاالتحاداألوروبي، كما هو الحال بالنسبة للدول فقيرة المصادر1 رغم ذلك، 
 الفقيرة بالمصادر، حتى وإن كان ذلك بشكل محدود1  ىمن الدو األخر

 

أخيراً، حققت اتفاقية التجارة الحرة معالواليات المتحدة أثراً إيجابياً على الصادرات األردنية، حيث أدت إلى إيجاد تجارة بشكل  41
األردن والدول ألخرى الفقيرة بالمصادر في المنطقة بكميات أقل عقب  اليات المتحدة إلى كبير1 من ناحية أخرى، صدرت ال

 تجارة الحرة1  التوقيع على اتفاقيات ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1e
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: أثر أبرز االتفاقيات التجارية التي وقعها األردن1.01الشكل   

 

 أثر برامج تشجيع الصادرات     1.1

ألسواق من خالل االتفاقيات التجارية، اعتمد األردن على تشجيع الصادرات والتطوير  بغرض جني المنافع المحتملة للوصولاألكبر 
األردنية لتطوير المشاريعاالقتصادية بموجب مرسوم وقد تم إنشاء الصناعي الموجهة للشركات التصديرية الحالية والمحتملة.  المؤسسة

األردنية1 وتعتبر  2330راء في حزيران من قبل مجلس الوز كي تحل بشكل قانوني مكان مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية
ة الرسمية الرئيسية التي تتولى مسؤولية تشجيع الصادرات1 ويتماإلشراف على  االقتصادية الجه األردنية لتطوير المشاريع المؤسسة

ممثلين عن القطاعين العام والخاص1 المؤسسة من قبل لجنة توجيهية برئاسة معا أدناه بتقييم سنقوم لي وزير الصناعة والتجارة، وتضم 
 البرامج الرئيسية للمؤسسة في مجال تشجيع الصادرات والتطوير الصناعي1   

 لمؤسسة األردنية لتطوير المشايع االقتصاديةوصف عام للبرامج الرئيسية ل 1.1.0
 

مة األردنية بزيادة التنافسية ووتيرة التنمية في  برنامج تحديث مؤسسات الدولية ومشاريعهااالقتصادية، تم إدماج التنفيذاً لرغبة الحكو
في  لمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصاديةفي ا وتطوير المشاريع االقتصادية وبرنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية

هذا التكامل منجزاً رئيسياً لتسهيل تحديث ، بغرض تقديم خدمات شاملة ومتكاملة لمشاريع القطاع الخاص.  2337العام  وقد شكل 
االقتصادية والتجارية الموقعة من قبل االتفاقيات  المشاريع، وتطوير كفاءة وقدرات المشاريع، وبالتالي تمكين المشاريع من تعظيم منافع

ة واختراق األسواق غير التقليدية1 ألردن، وتمكينها من موا  جهة تحديات العولم
 

 برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية

 
كأول برنامج وطني من نوعه يعنى بتقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  2331تم استحداث البرنامج في العام 

ة تحدالحجم.  الوةً على ذلك، يهدف البرنامج إلى تحسين وسيسمح الدعم لهذه المشاريع بمواجه ة واختراق أسواق غير تقليدية1  يات العولم
االتفاقيات التجارية التفضيلية التي و قعها الموقع التنافسي على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي1 كما يعمل البرنامج على تعظيم منافع

 ألردن مع شركائه1 
  

ؤهلة على ، أي أن  القيام بتمويل جزئي يورو )حيث ال يتوجب على المشاريع 0330333-030333منح تتراوح بين  وتحصل المشاريع الم
دامة أعمالها. ستوصولها للخدمات الضرورية إل تأمين ( من أجلنسبة من الما مالئم لحجم المنح هذه المنح ال تشترط  ولتحقي األهلية، إ

يجب أن يلبي المشروع الشروط التالية: العمل في قطاع الصناعات التحويلية؛ أن يكون شركة أردنية مسجلة وتقع ضمن الحدود ألردنية؛ 
مدة أن يوظف علىاألقل عشرة موظفين أردنيين بدوام كامل ومسجلين لدى المؤسسة العامة للضماناالجتماعي؛ أن يكون ممارساً للعمل ل

األقل مع امتالك وضعية مالية جيدة وإمكانيات كبيرة للنمو؛  الحسابات المالية السنوية )الميزانية العمومية، قائمة الحتفاظ بسنتين على
الحق(  األردنية لتطوير من قبل مكتب معتمد1 ويتوجب على الشركة التي تراجع امدققة الدخل، بيان التدفق النقدي مع جميع ال لمؤسسة

همية الحصول على المنحة1 الم    شاري االقتصادية للحصول على مساعدة البرنامج أن تقدم عرضاً يوضح أ
 
 

مة في جميع المجاالت 0733من توفير أكثر من  برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصاديةوقد تمكن  يحتوي الملحق على بعض  -خد
مة ألمثلة على تلك الخدمات وتشير تقارير المؤسسة . 2331-2331في كافة المناطق األردنية خالل الفترة  شركة 713إلى نحو  المقد

%، وتم استحداث 61أنه وكنتيجة لتلك الجهود، تضاعف حجم الصادرات، وارتفعت المبيعات بنسبة ألردنية لتطوير المشاريعاالقتصادية 
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هم من ذلك، تمكنت الشركا واأل ها توظائف جديدة، ة أعمال ذلك، فقد وصلت المؤسسة إلى تلك النتائج ببساطة من خالل 1 رغم 62من إدام
شركة مستفيدة حول حجم المبيعات والصادرات والوظائف التي تحققت بفضل دعم البرنامج1 وتجدر اإلشارة إلى أن  13طرح أسئلة على 

االقتصادية  تستطيع المشاريع الصغيرة ال يركز بشكل واضح على توسيع حجم الصادرات، حيث برنامج تحديث وتطوير المشاريع
ال يجب تقييم أثر البرنامج من حيث المبدأ على أساس النتا ئج والمتوسطة الحجم غير الراغبة في التصديراالستفادة من البرنامج1 بالتالي،

   1 لكن، ومن الناحية العملية، وبسبب قلة البيانات، فإن هذا ما ستكون الحال عليه أدناه1 فقطالمتعلقة بالتصدير
 

إطالق المرحلة الثانية من   01وسيتم تمويله بمبلغ  2302في مطلع العام  برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصاديةومن المقرر
هذه المرحلة إلى زيادة عدد الشرائح المستهدفة )على الرغم مناألبقاء على مليون يورو من قبل التحاد األوروبي.  ومن المتوقع أن تؤدي 

هيل( بحيث تشمل المشاريع الجديدة، نفس شروط ا  1 التجمعاتوالئالفات، ولتأ
 

 برنام األنشطة الترويجية للصادرا األردنية
 

والمختصة بتشجيع التجارة  لمؤسسة األردنية لتطوير المشاريعاالقتصاديةتعد مديرية تشجيع الصادرات أحد الدوائر الرئيسية في ا
ها إحدى القوى الدافعة الرئيسية  الخارجية في األردن.  همية التعاون والعالقات الوثيقة في مجال التجارة الدولية باعتبار وتدرك المديرية أ

إلدامة وتعزيز العديد من أنشطة الترويج التجاري المذكورة في الملحق1  األولوية لنمو الصادرات1 ومن خالل خطتها التسويقية، تعطى
ز معظم األنشطة على تم  ويل المشاركة في المعارض الدولية1   وتتر

 
ها، شكلت  برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية وعلى الرغم من أن المشاركة في مفتوحة لجميع الشركات بكافة أحجام

ركة في وتتم دعوة المشاريع المؤهلة للمشا% منهم. 13المستفيدين، حيث شكلت  من برزالعدد األالمشاريع الصغيرة والمتوسطة 
 063وقد تمكن البرنامج من إشراك  لمؤسسة ألردنية لتطوير المشاريع االقتصادية1ا المعارض الدولية حيث يتم تمويل المشاركة من قبل

 عدد( أن 1112 يوضح الجدول )230363-2333معرضاً خالل الفترة  43شركة أردنية في قطاع الصناعات التحويلية في أكثر من 
ها في معرض واحد بلغ  منالشركات استفادت  ، لكن العدد األكبر من الشركات استفاد من التمويل للمشاركة في عدة 041تمويل مشاركت

كما هو موضح في الجدول  2303-2331معارض1 وقد ازداد عدد الشركات التي شاركت في المعارض بفضل البرنامج خالل الفترة 
(110    1)  

  

                                                      
62 http://www.jedco.gov.jo/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=323&Itemid=266&lang=en 

مة الكا  63  لة ألسماء المعارض. ميحتوي الملحق على القائ
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الشركات من المشاركة في : عدد مرات استفادة 1.2الجدول 
: عدد المعارض، حسب السنة1.0الجدول  المعارض  

-2331عدد المعارضخالل الفترة 
2303 

المعارض-عدد الشركات السنة  عدد الشركات  

1 146  2005 61 
2 75  2006 199 
3 46  2007 169 
4 31  2008 203 
5 17  2009 210 

]5-10] 36  2010 355 
]10-15] 11    

>15 9    
 

برنامج تحديث وتطوير المشاريعاالقتصادية وبرنامج األنشطة الترويجية للصادرات يمكن تصنيف الخدمات المقدمة من قبل كل من 
عالوةً على ذلك، تقدم على أنها "تحديث وتطوير األعمال ودعم االبتكارات"و "تنمية وتشجيع الصادرات وخدمات التصدير ".  األردنية

االً أخرى  ألردنية لتطوير المشاريعاالقتصاديةلمؤسسة ا للشركات على سبيل المثال من خالل إطالق برنامج مؤخراً يشبه  من الدعمأش
االقتصادية 1 عالوةً على ذلك، تقوم العديد من المشاريع كات في القطاع الخدماتيلكنه يستهدف الشر برنامج تحديث وتطوير المشاريع

التي تقدم معلومات  يةالخدماتالشركات كات مع البنوك لتسهيل الوصول إلى القروض، اإلضافة إلى الوصول إلى بتنسيق الربط بين الشر
هذه المشاريع في التقييم  المتخصصة محدثة ومتخصصة وحتى المشاريع في مجال المناصرة ودعم السياسات1 رغم ذلك، لم يتم شمول 

 أدناه1  

 من هي الفئات المستفيدة؟  1.1.2
 

برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية وبرنامج األنشطة المعلومات حول المستفيدين من  ودراسة النطاقوتحديد غرض ب
، فإننا بحاجة إلى بيانات حول الشركات المستفيدة من البرنامجين، باإلضافة إلى مجموعة ضبط من الترويجية للصادرات األردنية

ها تعداد الشركات  00000على أساس عينة من أكثر من  01101-0111ألشكال وتوضح  الشركات غير المستفيدة.  شركة صناعية شمل
اإلحصاءات العامة في العام  األنشطة الترويجية للصادرات من شركة استفادت  063اإلضافة إلى  2331الذي قامت به دائرة برنامج

   االقتصادية1 شركة استفادت من برنامج تحديث وتطوير المشاري 064ألردنية و
 

حيث تحظى الشركات الواقعة نحو الشركات الواقعة في العاصمة عمان.  لمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصاديةوتميل برامج ا
في عمان، بينما تمثل  الشركات المستفيدة % من23في عمان بنسبة كبيرة في كال البرنامجين1 وعلى وجه الخصوص، يقطن أكثر من 

ها  الشركات هذه الحقيقة المخاوف حول ما إذا كانت برامج 14الواقعة في عمان لوحد األردن1 وتبرز  % من الشركات الصناعية في
ها وصول أكبر  المؤسسة تقدم بالفعل المساعدة للشركات التي تحتاج الدعم بالنظر إلى أن الشركات في عمان تملك شبكات أكثر وأفضل ولدي

  كات الواقعة في باقي مناطق المملكة1  للدعم المالي مقارنةً بالشر
 

وكما هو متوقع، وعلى أساس . صغيرة جداً )الميكروية( الالشركات  لمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصاديةبرامج اال تغطي 
هلية، أفادت البرامج الشركات التي لديها القدرة على التصدير والكبيرة بشكل كافيالستيعاب واستخدام الدعم الذي تتلقاه1 و األ لهذا معايير

ال تستهدف البرامج الشركات التي توظف أقل من  هذا التوجه يعد حكيما1ً ومن 03السبب بيناالخالفات بين  موظفين، ويمكن القول أن 
االقتصاديةالبرنامجين أن  األنشطة استهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بينما كان  برنامج تحديث وتطوير المشاريع برنامج

األردنية  ين من متاحاً للشركات بجميع أحجامها1 رغم ذلك، ومن الناحية العملية، فإن نسبةً كبيرةً من المستفيدالترويجية للصادرات
ها ما بين  هي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي يتراوح حجم القوى العاملة في برنامج تحديث شخص:   233-03البرنامجين 

     %(111) برنام األنشطة الترويجية للصادرات ألردنية %(،23) وتطوير المشاري االقتصادية
 

األردنيةفبينما يميل ختلف. يستهدف البرنامجين الشركات المتمرسة بشكل م األنشطة الترويجية للصادرات إلى دعم الشركات  برنامج
ها 06سنةً من الخبرة )أي ما يمثل  23-03األكثر نضجاً في ألردن والتي تملك  ماً  23% من المستفيدين(، والشركات التي تتجاوز خبرت عا

% من الشركات 11على الشركات الفتية حيث أن  المشاريعاالقتصادية برنامج تحديث وتطوير% من المستفيدين(، ركز 01)والتي تمثل 
ها أقل من   سنوات من الخبرة1  03المستفيدة كان ل

 
فعلى الرغم من أن كال البرنامجين كانا مفتوحين للشركات تحيزاً قطاعياً.  لمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصاديةايظهر برنامجي 

إال أن عدداً كبيراً من الشركات في الصناعات الكيماوية استفادت كثيراً من من جميع الصناعات الفر عية ضمن قطاع الصناعات التحويلية،
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ال تمثل سوى  ها هذه الشركات بنسبة 111البرنامجين1 وعلى الرغم من أن األردن، فقد استفادت  % من شركات الصناعات التحويلية في
1 ومن المثير للدهشة برنامجاألنشطة الترويجية للصادراتاألردنيةمن  %24، و القتصادية برنامج تحديث وتطوير المشاريع% من 01

% فقط(، مقارنةً مع 410) برنامج ألنشطة الترويجية للصادرات األردنيةأنه لم يكن لصناعة المنسوجات حصة ملموسة من خدمات 
االقتصادية% من خدمات 0112 األنشطة الترويجية للصادرات يراً، وعلى الرغم من تمتع 1 أخبرنامج تحديث وتطوير المشاريع برنامج

اآلالت والمعدات1     ألردنية  بتغطية أكبر للصناعات المعدنية، فإن العكس ينطبق على صناع
 

شركة  11برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية، شركة استفادت من خدمات  062 أنوتظهر مقارنة بسيطة للوسيط الحسابي 
شركة ضمن مجموعة الضبط أن الشركات التي استفادت من  216و استفادت من خدمات برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية،

برنامج األنشطة الترويجية للصادرات األردنية حققت نتائج تصديرية أفضل مقارنة مع شركات مجموعة الضبط والشركات من خدمات 
هذه النتيجة متوقعةً بالنظر إلى أن 1101الشكل ) برنامج تحديث وتطوير المشاريعاالقتصاديةالتي استفادت من خدمات  برنامج (1 وتعد 

األردنية وصاحبة الخبرة الطويلة والتي قد تكون قد طورت  الكبرى ضمن المستفيدينيستهدف الشركات  ألنشطة الترويجية للصادرات
ها بالفعل1 وقد استطاعت فقط الشركا ها خالل الفترة صادرات هائلة في قيم صادرات ، 2331-2334ت التي استفادت من البرنامج تحقيق زيادة 

ة العالمية في العام  األزم ها تأثرت بشدة عقب برنامج تحديث وتطوير المشاريع  1 وفيما يتعلق بالشركات المستفيدة من خدمات2332لكن
ها أضعف وإن كا ال يزال أعلى مقارنةً مع شركات مجموعة الضبط1    أو الشركات المستفيدة من كال البرنامجين،  القتصادية        فقد كان نمو

: أداء الصادرات1.01الشكل   

  

  

 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

E
x

p
o

rt
 b

y
 f

ir
m

 i
n

 T
JD Control

EPA

JUMP

BOTH

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

H
e

rf
id

h
a

l 
In

d
e

x

Control

EPA

JUMP

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

N
u

m
b

er
 o

f 
D

es
ti

n
at

io
n

s

Control
EPA
JUMP
BOTH

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

N
u

m
b

er
 o

f 
P

ro
d

u
ct

s

Control
EPA
JUMP
BOTH



71 

 هل تعد إجراءات تشجيع الصادرات فعالةً في األردن؟  5.4.3
 

 القضايا المنهجية 

على األدلة من  -األقدم واألقل صلةً بتحليلنا -اتبعت األدبيات التي تقيم مدى فعالية تشجيع الصادرات نهجين. حيث يعتمد النهج األول
اإلجمالي للصادرات.  ( معادلة 2336) Roseفعلى سبيل المثال، يستخدم مختلف الدول في إطار السعي لمعرفة التأثيرات على األداء

اإلجمالية، يبين  الجاذبية لتوضيح أن التمثيل الدبلوماسي له أثر إيجابي على التدفقات التجارية الثنائية1 وباستخدام انحدارات الصادرات
Lederman ،Olarreaga ،Payton (2303 ،أن مؤسسات تشجيع الصادرات حققت مؤخراً بعض النجاح في زيادة إجمالي الصادرات )

ها القطاع الخاص1 وبالتحديد المؤسسات التي يشارك في إ  دارت

فبحث في تأثيرات برامج تشجيع الصادرات على مستوى أكثر استهدافاً،  -وهو أكثر حداثةً ويتصل بشكل مباشر بتحليلنا -أما النهج الثاني
وتطوير  برنامج تحديث تتمثل أول مشكلة رئيسية في تقييم أثر برنامج مثل 641أي على مستوى الشركات باستخدام أساليب شبه تجريبية

الحظة تقييم مسببات التغيراتفي كيفية  المشاريعاالقتصادية وبرنامجاألنشطة الترويجية للصادراتاألردنية ، أي ضمان أن التغيرات ال
في النتائج على مستوى الشركات ناتجة عن البرامج وليس بفعل تأثيرات خارجية1 وقد تؤدي التأثيرات الخارجية إلى إرباك عملية تحديد 

األثر اإليجابي لبرنامج لتشجيع الصادرات بدء تنفيذه في العام ا ال يكون األثر السلبي  2336ألثر1 فعلى سبيل المثال، قد واضحاً بسبب
المقارنة البسيطة المسبقة واالحقة لنتائج الشركات المستفيدة تلحظ 1 بالتالي، من المرجح أن 2332-2331العالمية خالل  إلقتصادية لألزمة

هام جداً معرفة كيف سيكون أداء الشركات في حال عدم وجود من  هذه المؤثرات، سيكون من ال البرنامج على أثر سلبي1 ومن أجل تنقيح 
ألن الشركاتال يمكن  ها أسوأ(1 لكنال تتوفر البيانات الضرورية للقيام بذلك، تكون مستفيدةً وغير مستفيدة أن البرنامج )ربما سيكون أداؤ

ألداء الشركات التي لم تستفد من البرنامج من البرنامج  -في الوقت ذاته1 ويتم حل مشكلة البيانات المفقودة مناالستخدام غير الواقعي
مجموعة الضبط1 ومن خالل وجود عينة من الشركات المستفيدة وشركات مجموعة الضبط لسنة واحدة أو أكثر قبل وبعد تطبيق البرنامج، 

االخ االخالفات في النتائج دالً من مقارنة مستويات يمكن استخدام أساليب االخالفات لتقييم أثر البرنامج بحيث يمكن مقارنة تالف في
مثل  -النتائج1 ويمكن بهذه الطريقة التحكم في مستويات ألداء غير المتساوية لمجموعتي المعالجة والضبط غير المتعلقين بالبرنامج

اله1         التأثيرات السلبية لألزمة في المثا  ل أ

الفاتتحديد  في  المتبعة  ساليبتعالجه السوالتي ال  -كما توجد مشكلة رئيسية ثانية أثناء تقييم تأثير برنامج لتشجيع الصادرات أال  -الخ
ة والتي تتمتع . عشوائياًديعتبروهي أن المشاركة في البرنامج ال أفضل  عالقاتفعلى سبيل المثال، تملك الشركات الواقعة في العاصم

ها المزيد من المعلومات حول برامج تشجيع الصادرات وقد يتم  ذاتياً في البرنامج1 وقد يختلف المستفيدون من بشكل كبير عن غير انخراط
األثر السببي لبرنامج لتشجيع  المستفيدين في الخصائص التي تؤثر على مشاركتهم في البرنامج اإلضافة إلى أدائهم1 ومن أجل تقدير
هرة للشركات والتي قد ترتبط بالمشاركة في البرنامجواألداء1 ويلبي المزج بين  الصادرات، توجد بالتالي حاجة للتحكم في الخصائص الظا
هذا  االفتراض الرئيسي بالنسبة لألثر المقدر بواسطة  هذه الحاجة1 ويتمثل االختالف في الختالفات مع مطابقة عالمة الميل  أساليب

يث الحيادية في أن اختيار الشركات في البرنامج يعتمد فقط على الخصائص الظاهرة1 وسوف نقوم بإتباع شكل مختلف لهذا ألسلوب من ح
األردنية لتطوير ابغرض تقييم برامج  -انحدارات المربعات الصغرى الموزونة لنتائج مختلفة على مستوى الشركات -النهج لمؤسسة

هذا الجزء المشاري االقتصادية           1 65في 

تعتبر نتائج الدراسات التي تقيم برامج تشجيع الصادرات على المستوى الجزئي متباينةً، وذلك باالعتماد، بشكل جزئي، على متغير األداء 
( نتائج 110ح الصندوق )ويوض 1قيد البحث )على سبيل المثال، وضعية الصادرات، أو تنوع الصادرات، أو نمو الهامش المكثف(

أوالً، يبدو أن تشجيعاالستثمار يكون أكثر نجاحاً في تحسين أداء المصدرين  الدراسات الحظتين1 اآلن إلى  الرئيسية1 وتشيراألدلة حتى
األدبيات حول الشركات والتجارة غير  الحاليين مقارنةً مع تشجيع الشركات غير المصدرة على البدء بالتصدير1 ويتوافق ذلك مع

اإلنتاجية ويملكون خصائص مختلفة )انظر على سبيل المتجانسة، والتي تقترح  أن المصدرين يختلفون عن غير المصدرين من حيث
من نوعية إلى تحويل ال(1 بعد كل ذلك، من الصعب توقع قيام برامج تشجيع الصادرات ب2336المثال، بيرنارد، ينسن، ريدنج، شوت 

1 ويعد ذلك طبيعاً نوعا ما، بل وربما 66امش الموسع منه على الهامش المكثف1 ثانياً، تبدواألدلة أقوى حول التأثيرات على الهأخرى
، إذا العوائق المتعلقة بالمعلومات الضرورية القتحام أسواق جديدة )سواء من حيث المنتجات أو الموقع( أكبر من المعيقات أمام مرغوباً

     1     67زيادة أحجام الصادرات

 

                                                      
 Ravallion، بينما توجد معالجة رسمية في Khandker, Koolwal and Samad (2010)يمكن إلطالع على مرجع تعليمي حول أساليب التقييم في   64

(2008)،(2009) Blundell and Costa Dias  ،Imbens and Wooldridge (2009)ون . تجب مالحظة أن ألساليب شبه التجريبية تستخدم عندما يحتاج المقيم
الحق لبرنامج ما دون القيام بجمع بيانات مسبقة بغرض التقييم.    إلى تقدير ألثر ا

ها في حالة  65 لمؤسسة ألردنية لتطوير المشاريع القتصادية للتحكم في تأثيرات االختيار، أي االلتحاق غير ا تتوفر أساليب اقتصادية معيارية أخرى لم نقم باستخدام
 في تقدير الختيارHeckman  1 برامج تشجيع الصادرات مثل التأثيرات الثابتة والمتغيرات الوسيلية من خطوتينألساليبالعشوائي للشركات في 

 والذين درسوا الحالة الخاصة بدعم المنتجات في الشركات الصينية.  Girma, gong, Gorg and Yu (2009)من االستثناءات لهذه النتيجة موجود في   66
   والمرجعيات المذكورة فيه حول المعيقات أمام إضفاء الصبغة الدولية على الشركات.  Volpe (2011)انظر   67



72 

تأثيرات تشجيع االستثمار على المستوى الجزئي: األدبيات حول 1.0الصندوق   

 
ها على مساعدات ذات أشكال متعددة للتصدير، بما  061شركة تشيلية، حصل  011بإجراء مسح على  Alvarez and Crespi (2000)قام كل من  من

كبيراً  ًاتين للتحكم في الختيار، فقد أظهرا أثرفي ذلك الوصول إلى نظام معلومات ألعمال والمشاركة في المعارض الدولية1 وباستخدام نهج من خطو
 فقط على عدد من أسواق التصدير1 ولم يتأثر تنوع المنتجات أو النمو الكلي للصادرات على مستوى الشركات بشكل واضح1  

 
حتمالية التصدير إلى المصانع أنه ال يوجد أثر واضح للنفقات الحكومية المتعلقة بتشجيع الصادرات على ا Bernard and Jensen (2004)يوضح 

 ألمريكية1 
 

ة الميل على بيانات إيرلندية تضمن متغيرات  Gorg, Henry and Strobl (2008)طبق  الم مقدر حول الختالف في الخالفات لمطابقة 
التصديري للشركات المصدرة لصادرات المصانع مع خصائص أخرى للتحقق من أثر دعم الصادرات1 وقد وجدوا أن الدعم الكبير يشجع النشاط 

خالل الدعم بأحجامه المختلفة عند التحكم في التأثيرات  األصل1 رغم ذلك، فإنهم وجدوا أدلةً قليلةً حول تشجيع غير المصدرين على البدء بالتصدير من
هرة للمصانع منخالل   1   االختالفات ألولىغير الظا

 
للبحث في فعالية برنامج  (Propensity score) الميل عالمةفي الخالفات لمطابقة اوت التف Volpe and Carballo (2008)كما استخدم 

هامش  تشجيع الصادرات في البيرو، وذلك باستخدام البيانات الجمركية للشركات البيروفية1 وقد أظهرا أن البرنامج شجع نمو الصادرات على مستوى ال
هامش الموسع1   المكثف )األسواق والمنتجات( بعكس ال

 
 التصديري1 لى عدد كبير من الشركات الصينية للبحث في تأثير دعم المنتجات على النشاطتقنيات المتغيرات الوسيلية ع  Girma et al (2009)طبق 

هامش المكثف، لكن مع وجود أدلة قليلة على التشجيع على التصدير للشركات غي ر وقد حصلوا على أدلة قوية تشير إلى وجود أثر إيجابي على ال
 المصدرة1  

 
، وقد التشيليةآلثار التوزيعية برنامج تشجيع الصادرات في تشيلي باستخدام البيانات الجمركية للشركات افي   Volpe and Carballo (2010)بحث 

 وجدوا تأثيرات إيجابية قوية بالنسبة للشركات الصغيرة1 
 

هذه  ، والذي المشاريع االقتصاديةلمؤسسة ألردنية لتطوير افي أثر برنامج تشجيع الصادرات التونسي،  Cadot et al (2011)، بحث الخلفيةمقابل 
هامش المكثف وا هامش يتألف من منح مطابقة مقدمة للشركات لتنفيذ خطط أعمال للتصدير1 وتدل النتائج على أن المستفيدين يتوسعون على مستوى ال ل

هذا التوسع إلى ارتفاع صادرات المستفيدين إلى ما بعد س نة اللتحاق بالبرنامج1 وتشير ألدلة إلى أنه الموسع )ألسواق والمنتجات(1 رغم ذلك، لم يترجم 
هذا التنوع إلى خطر أقل تجاه المخاطر السعرية بالنسبة لحق ها أخفقت في تحويل  يبة ألسواق وعلى الرغم من التنوع الكبير في الشركات المشمولة، فإن

ها أظهرا وجود دليل ضعيف على آثار جانبية سلبية من الشركات ا   لمستفيدة على شركات مجموعة الضبط1   التصديرية1 كما أن
  

 
  البيانات ومنهجية العمل المستخدمة 

اله والتي تتطرق إلى مشكالت النحياز في االختيار والحصول على تقدير  بغرض تطبيق أساليب تقييم األثر شبه التجريبي المذكورة أ
، فإننا نحتاج إلى لمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصاديةاموثوق لما ا كان سيحدث لو لم يحصل المستفيدون على المساعدة من 
األردنية، كما هو موضح في الجزء الثاني، وبعد دمج عينة تتكون من عدد كبير من الشركات المستفيدة وغير المستفيدة.  وفي الحالة

اإلحصاءات العامة مستوى  علىالبيانات و(، اتيةصناعية وخدم شركة 00036الشركات ) التي شملت مختلف قواعد البيانات من دائرة
ة من راًدمص 1001المعامالت الجمركية الخاصة بـ  االقتصاديةا، وقائم  20مع معلومات كاملة حول  لمؤسسة ألردنية لتطوير المشاريع

األنشطة الترويجية  شركة مستفيدة من 242، بإلضافة إلى برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية شركة مستفيدة من برنامج
هائية تضم للصادراتاألردنية ها من  011شركة فياألردن، استفاد  141، فإن العينة الن ، برنامجاألنشطة الترويجية للصادراتاألردنيةمن

    شركة أخرى ضمن مجموعة الضبط1  044واستفادت من كليهما،  01و، برنامج تحديث وتطوير المشاري االقتصاديةمن  60و
 

 برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصاديةقبل استعراض النتائج، توجد بعض التحذيرات. أوالً، يجب التعامل مع النتائج المتعلقة ب
لمؤسسة ألردنية لتطوير المشاريع اثانياً، نحن نقوم بتقييم برامج . مستفيداً (60) لة عدد المستفيدين المشمولين والبالغقبسبب بحذر 

هدفاً واضحاً لدى  صاديةالقت ال يعد  برنامج تحديث على أساس مقاييس النتائج التصديرية، وذلك على الرغم من أن أداء الصادرات
االقتصادية األنشطة الترويجية للصادرات والذي يركز على التحديث1 ثالثاً، استفاد عدد كبير من الشركات من  وتطوير المشاريع برنامج

على مدار عدة سنوات، لذلك فإن من غير المفاج، وجود أثر واضح وأكثر استدامة عقب السنة األولى من تقديم المساعدة حيث أن  ألردنية
     للمشاركة في المعارض التجارية في السنوات التالية1     برنام األنشطة الترويجية للصادرا األردنيةبعض الشركات واصل االستفادة من 

 
الف في على الشركات األردنية باستعمال أسلوب ) لمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصاديةاآثار برامج قرير ويقدر الت الخ

المة الميل الفات لمطابقة  وعلى وجه التحديد، فإننا نقوم بتقدير االنحدارات للمربعات الصغرى الموزونة .   (Propensity score) الخ
ها  األوزان في المعتمدة نتائج تصدير مختلفة للمرةاألولى أو على المدى الطويل على مستوى الوالتي تعد متغيرات شركات، حيث تظهر
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االختيار من خالل مقارنة عمليات مطابقات حسابية األسلوب في النحياز في هذا ، كما هو موضح في الملحق1 وبشكل أساسي، يتحكم 
هرياً" قبل وبعد تنفيذ  التغير في النتائج للمستفيدين من البرنامج ة ظا مقارنةً مع التغير في النتائج لشركات مجموعة الضبط "المتشابه

هرياً" على أساس  ة ظا لمؤسسة ا وهي احتمالية حصول الشركة على المساعدة من العالمة المقدرة البرنامج1 وتعرف الشركات "المتشابه
األردنيةبرنامن من خالل  -ألردنية لتطوير المشاريع االقتصادية األنشطة الترويجية للصادرات برنامج تحديث وتطوير المشاريع و مج

  1بالنظر إلى مجموعة كبيرة من المتغيرات المشتركة -القتصادية
 

 النتائج 

 
هدات التأثيرات التقديرية السنوية لبرنامج  وتطوير األنشطة الترويجية للصادرات األردنية وبرنامج تحديث توضح العديد من المشا

اال ألنشطة الترويجية للصادرات األردنيةلبرنامج  وتعد التأثيرات المباشرة(. 1.07الشكل ) المشاريع االقتصادية سنة  لتحاق أوفي سنة
هذه التأثيرات كبيراً: زيادة 0" في الشكل( إيجابيةً وواضحةً عند مستوى TYالمعالجة )" % لجميع متغيرات النتائج الثالث1 ويعتبر حجم 

% في أسواق التصدير، زيادة بمقدار 20% في مجموع الصادرات )المقاسة بلوغارتمات القيم(، زيادة في النمو بمقدار 11في النمو بمقدار 
األعداد( للشركات المستفيدة من 01 ، مقارنةً مع ألنشطة الترويجية للصادرات ألردنيةبرنامج % في المنتجات )المقاسة بلوغارتمات

1 رغم ذلك، تالشى التأثيرات على مجموع نمو الصادرات عقب سنة المعالجة، حيث تبقى واضحةً في السنة الثانية فقط مجموعة الضبط
    بالنسبة لعدد م األسواق والمنتجات1     

 
ألردنية ألنشطة الترويجية للصادراتبرنامج  برنامج تحديث وتطوير المشاري االقتصادية والسنوية ل : التأثيرات1101الشكل   

 1التأثيرات السنوية لبرنامج ألنشطة الترويجية للصادرات األردنية )الملحق 
أ( 0الجدول   

 0الجدول  1التأثيرات السنوية لبرنامج تحديث وتطوير المشاريع القتصادية )الملحق 
 (ب(

     

 

الت في الملحق   ب1 وتظهر التأثيرات غير الواضحة كأعمدة فارغة1  0الجدول -أ 0الجدول  1الحظة: تظهر ارتفاعات ألعمدة تقديرات النقاط للمعا
 

ج ، تشير التقديرات إلى عدم وجود أي أثر على أي من نتائبرنامج تحديث وتطوير المشاريعاالقتصاديةما يتعلق بالتأثيرات السنوية ل في
ويمكن تفسير ذلك من خالل حقيقة أن الشركات التي الصادرات خالل سنة المعالجة، لكن مع وجود أثر إيجابي واضح في السنة التالية. 

ال تقوم بذلك بشكل رئيسي من أجل التصدير، بل من أجل التطوير والتحديث، ويوجد لهذه القنوات تبعات على بعد  تنضم إلى البرنامج
ة زمنية1 إضافةً لذلك، يستمر البرنامج للعديد من الشهور، بالتالي فإنه ينتهي في العادة في السنة التي تلي سنة المعالجة1 التصدير بعد فتر

بمقدار  ارتفعت زيادة في النمو في مجموع الصادراتحيث أن نسبة الكبيراً:  (’TY+1‘) الدعمويعد حجم التأثيرات في السنة التي تلي سنة 
زيادة في نمو المنتجات )المقاسة بلوغارتمات وال%، 00زيادة في نمو أسواق التصدير بمقدار وال)المقاسة بلوغارتمات القيم(، % 62

مما يشير  االحقتين لسنة الدعم تعد سلبية وواضحة،%1 رغم ذلك، توجد نتيجة مفاجئة وتتمثل في أن تأثيرات السنتين 20ألعداد( بمقدار 
ستفيدين من البرنامج عند المقارنة بمجموعة الضبط1 وقد يشير ذلك إلى التعجل الواضح من قبل الشركات في التصدير إلى نمو ضعيف للم

األنشطة1 كما أن من المحتمل أن الشركات تخلت عن  هذه إلى أسواق جديدة أو تصدير منتجات جديدة ثم مواجهة صعوبات في إلبقاء على 
هاء فترة ألسواق أو المنتجات التقليدية ا ها عقب انت   1     الدعمآلمنة لصالح أسواق أو منتجات جديدة، مما أدى إلى معانات
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(، والتي تشير 1.06في الشكل ) لمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصاديةاتالياً، فإننا نقدم أدلة على التأثيرات التراكمية لبرامج 
  إلى مدى بقاء األثر الملموس.  

على مجموع صادرات المستفيدين، فإنها ال تتالشى عقب انتهاء سنة  األنشطة الترويجية للصادرات األردنيةتأثيرات برنامج أما بالنسبة ل
لكن وعقب مرور أربعة أعوام من سنة المعالجة، ال (. 1.06في السنوات التالية )الشكل الدعمالمعالجة بسبب األثر اإليجابي والقوي لسنة 

ال يشكل أثراً طويل المدى بالنظر إلى  هذا األسواق1 وتجدر مالحظة أن  يبقى أي أثر على مجموع الصادرات أو على عدد المنتجات أو
األردنية التي تعود إلى  االقتصاديةاالعدد الكبير من الشركات األردنية لتطوير المشاريع األولى من الدعم للحصول  لمؤسسة عقب السنة

ها الشركات  على الدعم للمشاركة في معارض أخرى1 وقد حاولنا التحكم في ذلك من خالل إضافة عدد المعارضاإلضافية التي شاركت ب
    1  للدعمقبل السنة ألولى 

  األنشطة الترويجية للصادرات األردنيةبرنامج برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية ول: التأثيرات التراكمية 1.06الشكل 
 1التأثيرات التراكمية لبرنامج ألنشطة الترويجية للصادرات األردنية )الملحق 

أ( 2الجدول   
الجدول  1التأثيرات التراكمية لبرنامج تحديث وتطوير المشاريع القتصادية )الملحق 

ب( 2 ) 

  

الت في الملحق   ب1 وتظهر التأثيرات غير الواضحة كأعمدة فارغة1  0الجدول -أ 0الجدول  1الحظة: تظهر ارتفاعات ألعمدة تقديرات النقاط للمعا
 

أية استمرارية على مجموع الصادرات، أو على أسواق  برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصاديةوال تظهر التأثيرات التراكمية ل
  شركات مجموعة الضبط.  مع ات المستفيدين مقارنةًومنتج

، يتوقفاالختالف في مجموع الصادرات بين ألنشطة الترويجية للصادراتاألردنيةبرنامج باختصار، عقب مرور عام مناالستفادة من 
جموع الصادرات للشركات مجموعتي المعالجة والضبط1 أما عقب مرور أربعة أعوام مناالستتفادة من البرنامج، فإن مستويات م

  المستفيدة تعود إلى مستويات مشابهة لمجموعة الضبط1  

، لكنه الدعم على النمو في مجموع الصادرات إيجابياً بعد مرور عام على سنة برنامج تحديث وتطوير المشاريعاالقتصاديةويعد أثر 
الف في معدالت نمو م إضافةً لذلك، والضبط. تي الدعم جموع الصادرات بين مجموعيكون سلبياً عقب عامين من ذلك، ثم يتوقفاالخ

   وعقب مرور عامين، فإن مستويات مجموع الصادرات للشركات المستفيدة من البرنامج تعود إلى مستويات مشابهة لمجموعة الضبط1  

موع كانت ذات تأثير قصير المدى على مج لمؤسسة األردنية لتطوير المشاريعاالقتصاديةاوتدل النتائج المعيارية أن منافع برامج 
لمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع الكن ومن أجل التطرق إلى السؤال حول ما إذا كان برنامج . صادرات شركات مجموعة الدعم

 .لمؤسسةلمجدياً، فإننا بحاجة أيضا الحتساب جانب الكلفة وتقديم مؤشر حول المناف االقتصادية  القتصادية

، لمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصاديةاثم سنقوم بوصف تمرين بسيط للتوقعات حول الصادرات اإلضافية الناتجة عن برامج 
فعلى سبيل المثال، سنقوم بدارسة المنافع الناتجة عن البرامج على أساس التأثير التقديري حيث يحتوي الملحق على تفاصيل التمرين. 

االقتصادية وبرنامج تحديث وتطل األردنيةبرنامج وير المشاريع على نمو مجموع الصادرات عقب مرور  ألنشطة الترويجية للصادرات
األردنيةبرنامج  1 ويشير ذلك إلى أن الشركات المستفيدة منالدعمسنتين من  زيادةً في نمو مجموع  تحقق ألنشطة الترويجية للصادرات

برنامج تحديث وتطوير  الشركات المستفيدة منشركات ضمن مجموعة الضبط1 كما حققت % مقارنةً مع ال232الصادرات بمقدار 

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

TY TY+1 TY+2 TY+3 TY+4 TY+5

Total exports

Nb. destinations

Nb. products

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

TY TY+1 TY+2 TY+3 TY+4 TY+5

Total exports

Nb. destinations

Nb. products



75 

% مقارنةً مع الشركات ضمن مجموعة الضبط1 وحيث أن متوسط النمو 011ة زيادةً في نمو مجموع الصادرات بمقدار المشاري االقتصادي
% 01، وألنشطة الترويجية للصادرات األردنيةبرنامج % للشركات المستفيدة من 00بلغ  2334-2330في مجموع الصادرات ما بين 

االقتصادي برنامج ة، فقد بلغ النمو السنوي التقديري لمجموع الصادرات بالنسبة للشركات المستفيدة من برنامج تحديث وتطوير المشاريع
األردنية برنامج تحديث  للشركات المستفيدة من% بالنسبة 0212%، مقارنةً مع 2012 الدعمخالل سنة  ألنشطة الترويجية للصادرات

االقتصادي هذه األرقام من حيث مجموع الصادراتاإلضافية؟ بالنظر إلى أن متوسط مجموع 1 68ةوتطوير المشاريع ترى ماذا تعنيه 
األردنيةبرنامج للشركات التي استفادت من  2334الصادرات في العام  دني، فإن دينار أر 20333بلغ  ألنشطة الترويجية للصادرات

اله تشير إلى أنه وعقب مرور عامين من  دالت النمو المذكورة أ  00434، بلغ مجموع الصادرات ألي شركة مستفيدة من البرنامج الدعمم
دينار أردني1 بالنظر إلى أن متوسط مجموع الصادرات  20414دينار أردني، بينما بلغ مجموع الصادرات ألي شركة في مجموعة الضبط 

االقتصادية بلغ برنامج للشركات التي استفادت من  2334في العام  دالت النمو ألف  031تحديث وتطوير المشاريع دينار أردني، فإن م
اله تشير إلى أنه وعقب مرور عامين من  ألي شركة مستفيدة من البرنامج الدعمالمذكورة أ دينار  ألف 110، بلغ مجموع الصادرات

ألي شركة في مجموعة الضبط أردني، بينما بلغ مجموع الصادر االختالف الضمني في مجموع  ألف 436ات دينار أردني1 ويبلغ
برنامج دينار أردني بالنسبة ل 0100233دينار أردني، مقارنةً مع  2430033 ألنشطة الترويجية للصادراتاألردنيةالصادرات من برنامج 

         1    69الزمنتل االخالفات عبر ( 1101تحديث وتطوير المشاري االقتصادية1 ويوضح الشكل )

 
والشركة النمطية المستفيدة من  األنشطة الترويجية للصادرات األردنيةبرنامج : الصادرات اإلضافية للشركة النمطية المستفيدة من 1.02الشكل 

 برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية

 
 

األنشطة الترويجية للصادرات األردنية وقمنا بدراسة بعض األدلة الصريحة حول التنوع المرتبط بالمساعدات المقدمة من برنامج 
اله ، حيث تشير تلك األدلة إلى أن النمو في عدد وبرنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية من أجل تكملة النتائج المذكورة أ

األنشطة الترويجية برنامج يعد واضحاً ومستمراً بشكل أعلى لدى الشركات المستفيدة من ات المصدرة األسواق وفي عدد المنتج
برنامج تحديث وتطوير المشاريع مقارنةً مع شركات مجموعة الضبط )يعد األثر بالنسبة للشركات المستفيدة من  للصادرات األردنية

 -ومن أجل المزج بين بعدياألسواق والمنتجات، فقد قمنا بإعداد معياريين للتركيز لكل شركة أردنيةأضعف وأقل استمراريةً(.  االقتصادية
هل ومؤشر ثيل لحصص الصادرات عبر خاليا المنتجات هيرفندا هذين المقياسين -مؤشر  ألسواق في كل عام1 كما قمنا بدراسة كل من 

متغير معتمد في انحدارات المربعات الصغرى الموزونة الموضحة في كنتيجة أخرى للصادرات على مستوى الشركات والتي تشكل 
ألنشطة برنامج بالنسبة للشركات المستفيدة من  الزمنألسواق عبر -الملحق1 وتشير التقديرات إلى زيادة واضحة في تنوع المنتجات

تركيز لمدة قصيرة بالنسبة للشركات المستفيدة   مقارنةً مع شركات مجموعة الضبط، مع عدم وجود أثر أو الترويجية للصادراتاألردنية
           برنامج تحديث وتطوير المشاري االقتصادية1 من

 

 االستنتاجات والدالالت على مستوى السياسات     1.1

 ة إلى يوجد لبرنامج ا هامش الربح القليل" )تصدير منتجات قائم األردنية أثر كبير على " ألنشطة الترويجية للصادرات
هامش الربح الكبير" )تصدير منتجات وصادرات جديدة إلى أسواق جديدة( بالنسبة للشركات  أسواق تقليدية( مقارنةً مع "

هذه النتيجة بعي ناالعتبار1 على أية حال،ال يمكن توقع أن تؤدي برامج تشجيع ألردنية1 ويجب أن تأخذ البرامج المستقبلية 
 الصادرات إلى "صنع المعجزات"1  

 
                                                      

 %(. 232+0% و)00%( كناتج عن 2012تم الحصول على نسبة )  68
 ( بين الشركات المعالجة والشركات غير المعالجة، وبالتالي المنحيات. 3كلما لم تكن التأثيرات التقديرية للبرنامج دالةً إحصائياً، فإننا وضعنا اخالف قدره )  69
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 األردنية أثر كبير من حيث التنوع الجغرافي مقارنةً مع تنوع المنتجات1 يوجد لبرنامج ا ألنشطة الترويجية للصادرات
األردن معها ويجب أن يسعى التوجه المستقبلي للبرنامج إلى تحديد أسواق معين األسواق التي وقع ة )على سبيل المثال،

 على اختراق تل األسواق بشكل مستدام1  القائمةاتفاقيات تجارة حرة( ومساعدة الشركات 
 

 االقتصادية، والذي يركز بشكل أساسي على تحديث وتطوير المشاريع ما يتعلق ب في برنامج تحديث وتطوير المشاريع
وال  هامش الربح القليل لنمو  يتطرقالصغيرة والمتوسطة الحجم األثر على  بشكل مباشر إلى تشجيع الصادرات، فإن

 امش الربح الكبيرة من حيث تنوع المنتجات فقط1 الصادرات يعد ضعيفاُ وأقل اتساقاً، حيث يمكن التحقق م األثر على هو
 

 دالت نمو مجموع الصادرات يعد ة لبرنامج ابالنسب وحتى ألنشطة الترويجية للصادراتاألردنية، فقد تبين أناألثر على م
ة  مؤقتاً فقط1 رغم ذلك، يجب تفسير نتائجنا حول ألثر طويل المدى لتشجيع الصادرات بحذر بالنظر إلى أن السنوات الالحق

ها تأثرت باألزمة المالية وما ها من إنهيار للتجارة الدولية، وهو أمر لم يؤثر على كافة  في عينتنا تعد خاصةً من حيث أن تبع
  قد دخلت إلى أسواق أكثر خطورًة1   المدعومةالشركات بطريقة متساوية1 وعلى وجه الخصوص، ربما تكون شركات 
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 ايجاد بيئة مشجعة لمزاولةاالعمال -الفصل السادس  
  

 المقدمة      7.0

هذا الفصل بتحليل أوجه الثاني في اصالح الهيكلي الرامي إلى تعزيز معدالت النمو في بيئة األعمال. يتمثل المجال الرئيسي  ويقوم 
الضعف في بيئة ألعمال األردنية1 كما يشير إلى أنه وبالنسبة للعديد من مجاالت السياسات، فإن التنفيذ غير الفعال للسياسات، وليس 

أوالً، سنعتمد على أدلة األنظمة القانونية، تؤدي في الواق ة المضافة العالية1 ع إلى الحد من نمو وتخصص الشركات فياألنشطة ذات القيم
االقتصادية و" األردن يفتقد إلى الديناميكية هار أن  الهدماقتصادية كلية اإلضافة إلى أدلة اقتصادية جزئية )على مستوى الشركات( إلظ

االقتصاديات المتنامية بشكل  الخالق" )حلول شركات جديدة ومبتكرة مكان الشركات القديمة( والتي تؤدي إلى التحديث التكنولوجي في
 سريع في شرق آسيا وأوروبا الشرقية1  

األعمال ثانياً، سنركز على األنظمة القانونية وكيفية تطبيقها على مختلف الشركات في األردن.  األردن قام بتحسين بيئة حيث تبين أن
 الشركاتفرص القانونية في العديد منالمجاالت على الرغم من الحاجة الماسة إلى إجراء المزيد منإلصالحات القانونية بغرض تحسين 

الت نمو أكبر على مستوى 1 لكن، وبالنسبة للعديد من مجاالت السياسات، فإن التحدي المتعلق بتحقيق معالقروض في الحصول على
وقابل للتوقع على كافة الشركات1 وتشير الشركات منسق الشركاتال يكمن من تغيير األنظمة القانونية، بل في تنفيذ األنظمة الحالية بشكل 

األعمال الف علية حتى بالنسبة للشركات إلى وجود تباينات كبيرة في تنفيذ المسؤولية لألنظمة، األمر الذي يفضي إلى اختالفات كبيرة في بيئة
تنفيذ السياسات يؤدي في الواقع إلى إضعاف المنافسة من التيقن في نفس الصناعة1 وسنقوم بتقديم أدلة أولية تدعم الفرضية القائلة أن عدم 

هاية المطاف نمو الوظائف1    والمحلية،   قدرا االبتكار لدى الشركات، وفي ن

هت في األ    7.2  نشطة ذات القيمة المضافة العالية أداء األردن البا

  األدلة الكلية  7.2.0
 

مة بفضل االندماج الناجح  استطاعت االقتصاديات المتنامية بشكل سريع في شرق آسيا وأوروبا الشرقية تحقيق معدالت نمو عالية مستدا
الل عملية متواصلة لتبني التكنولوجيا الخارجية.  هذه الدول من الوصول إلى فياالقتصاد العالمي من  حيث تمكنت الشركات في 

ها من خالل  األجنبية المباشرة أو الروابط التجارية وزادت من مستوى تنافسيت التكنولوجيات األجنبية المتطورة من خاللاالستثمارات
األجنبية في قطاعات نقل في  التبني الناجح للتكنولوجيات الخارجية بحسب الظروف المحلية1 وقد ساعدت العملية المتواصلة  التكنولوجيا

ها بحدود  دالت النمو في ة م % أو أكثر، مما ساعد في الحد من الخسائر المحتملة في التنافسية لقاء 1محددة إلى مساعدة تلك الدول على إدام
هذه اإلستراتيجية التنموية إلى إيجاد شركات ووظ األجور وتكاليف العمالة1 وعلى مدار عقود، أدت  ائف محلية قادرة على المنافسة رفع

ة المضافة العالية مثل قطاع تكنولوجيا المعلوماتواالصاالت في الهند أواإللكترونياتاالستهالك ية، دولياً في مجال الصناعات ذات القيم
  الصاالت، وقطاع صناعة السيارات مؤخراً في الصين1    

مما يدل على أن المملكة تتمتع المباشرة وتحقيق حصص تصدير عالية مارات األجنبيةجذب االستث ما يخص فيجيداً   ويعد أداء األردن  ،
االقتصاديات الناشئة 110ويلخص الجدول )بموقع جيد لالستفادة بقوة من نقل التكنولوجيا األجنبية.  ( مؤشرات أداء مختارة للعديد من

األردن  الستثمارية )إجمالي تكوين رأس المال( كان متوسطاً مقارنةً مع الفعالة خالل العقد الماضي1 حيث يوضح الجدول أن حصة
الت نمو مرتفعة1 ولم تتمكن سوى الهند والصين على وجه التحديد بشكل واضح من تحقيق معدالت  القتصاديات الناشئة التي تشهد مع

شرة والصادرات كجزء من الناتج المحلياإلجمالي استثمار مرتفعة1 إضافةً لذلك، يعتبر متوسط حصص تدفقاتاالستثماراتاألجنبية المبا
  ي األردن من بي األعلى، بحيث تجاوزت الحصص ف االقتصاديات المتنامية بشكل سريع مثل الهند والصين1   

افة المتدنية. رغم ذلك، تدل تركيبة االستثماراتاألجنبية المباشرة والصادرات إلى أن االستثمارات توجه نحو األنشطة ذات القيمة المض
ولم يفلحاألردن في التخصص بشكل واضح في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية1 وتشير مؤشرات التنمية العالمية إلى أن الصادرات 

ال تشكل سوى  األردن )0فائقة التقنية 1 وعلى نحو مماثل، تشكل حصة تكنولوجيا 70(110% من صادرات الصناعات التحويلية في
%(، 60، وذلك مقارنةً مع الهند )الخدماتية% من مجموع الصادرات 02االتصاالت في صادرات الخدمات التجارية األردنية  المعلومات

                                                      
%. لكن من غير الممكن 00لتقنية تبلغ أن حصة الصادرات فائقة ا Diop et al (2011)خانات( على مستوى المنتجات، وجد  1باستخدام بيانات أكثر تفصيلية )  70

هذه النتيجة مع النتائج في الجدول ) هذا التحليل المفصل غير متوفر للدول ألخرى.  0مقارنة   ( حيث أن 
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ة األردنية تعتبر خدمات تكنولوجيا 40%(، الصين )12%(، لبنان )10البرازيل ) %(1 ويعد ذلك مثيراً للدهشة بالنظر إلى أن الحكوم
مو اإلنتاجية وتوظيف خريجي الجامعات1   المعلوما واالتصاالت قطاعاً   رئيسياً لتحفيز 

: مؤشرات األداء االقتصادي لعدد مختار من االقتصاديات الناشئة7.0الجدول   

 

تثمار األجنبي مؤشرات التنمية العالمية1 تعد حصة صادرات كوستاريكا فائقة التقنية من صادرات الصناعات التحويلية مرتفعةً بشكل خاص بالنظر إلى االسالمصدر: 
 الكبير لشركة انتل )الرقائق الصغيرة(1  

( أن 011ويوضح الشكل )1 رات القطاع الخاصويؤكد تقسيم االستثمارات األجنبية المباشرة إلى قطاعات اقتصادية عدم كفاية استثما
تعود بشكل رئيسي إلى استثمارات أجنبية في قطاعي  2336-2333الحصة الكبيرة مناالستثماراتاألجنبية المباشرة فياألردن ما بين 

صارخ مع الصين، حيث  بشكل قض ذلكإلنشاءات والسياحة مما أدى إلى توفير عدد قليل من الوظائف التي تتطلب عمالة ماهرة1 ويتنا
   وجهت حصة كبيرة م االستثمارا األجنبية المباشرة نحو قطاع الصناعات التحويلية1 

)كنسبة من المجموع( 2336-2333: تركيبة االستثمارات األجنبية المباشرة، 7.0الشكل   

 
 مؤتمر ألمم المتحدة للتجارة والتنمية، مؤشرات التنمية العالمية، الحسابات الوطنية1 المصدر: 
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الق على مستوى الشركات  7.2.2  االفتقار إلى التدمير ال
 

)حلول شركات جديدة ومبتكرة مكان الشركات القديمة( والتي تؤدي إلى التحديث التكنولوجي في  للشركات اخالق الهدمتعد عملية 
هن فياألنشطة ذات القيمة ضعيفةً في األردن.  االقتصاديات المتنامية بشكل سريع في شرق آسيا وأوروبا الشرقية هذا ألداء الوا ويعكس 

االقتصادية أكثر وضوحاً عند التحقق من خصائص الشركات المضافة العالية محدودية الديناميكية فياالقتصا د1 كما تصبح قلة الديناميكية
ال تعد واحدةً بالنسبة لكافة الشركات وتؤدي  هذه الخصائص أعراضاً لبيئة أعمال تمييزية ها أدناه1 وتعد  األردن والتي سنتحدث عن في

 حلول شركات جديدة ومبتكرة مكان الشركات القديمة، في قلة أمور أخرىمن بين بالتالي إلىاإلخالل بعملية التدمير الخالق1 ويتعزز ذلك، 
هو الحال عليه في الدول المشابهة في أجزاء أخرى من العالم1      اإلضافة إلى ضعف نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مقارنةً مع ما 

القتصاديات الناشئة المختارة بحسب البيانات مقارنة با كات )للفردلشردخول ا معدالتفي مرتبة متدنية بالنسبة ل األردنويعتبر  

االقتصاديات الناشئة الديناميكية المختارة1 وتقاس كثافة الدخول حسب عدد  اختراق( كثافة 112ويوضح الشكل )المتوفرة.  الشركات في
1 71دولة 13عاماً(1 وتتوفر بيانات حول  14-01ن شخص في سن العمل )ما بي 00333الشركات محدودية المسؤولية المسجلة حديثاً لكل 

هذه الدول، فقد حققت  األردن في العام  21ومن بين  (1 وضمن عينتنا من 3164) 2332دولة فقط معدل كثافة دخل أقل من المعدل في
المرتفعة من سكان الريف القتصاديات الناشئة، لم تحقق سوى الهند ومصر وإندونيسيا معدل كثافة دخول أقل مناألردن بسبب الحصص 

ي والشركات غير المسجلة )غير الرسمية( في تلك البلدان1 فعلى سبيل المثال، يعتبر عدد السكان في سن العمل في كرواتيا مقارباً لما هو ف
بمقدار خمسة  ، أي أعلى مناألردن2332-2334شركة ما بين  10231ألردن، لكن بلغ متوسط عدد الشركات المسجلة حديثاً في كرواتيا 

 أضعاف1 وتعكس قلة دخول الشركات قل اإلبداع الخالق، وهو أحد األسباب المحتملة لمنع التحديث التكنولوجي1        

ال تزال متدنيةً نسبياً، فإن العدد السنوي للشركات المسجلة حديثاً ازداد بشكل ملموس خالل  دخول الشركات وعلى الرغم من أن معدالت
األعمال، 0226وعقب سن قانون جديد في العام يلة الماضية. السنوات القل هاز مسؤول عن تحديث عملية تسجيل األردن بإنشاء ج ، قام

هاء من عملية التسجيلاإللكتروني في العام  االنت 1 وقد ارتفع العدد السنوي للشركات المسجلة بشكل مضطرد بعد ذلك: فمن 2332بحيث تم
( في العام 3164)بمعدل كثافة قدره  20606، بلغ عدد الشركات الجديدة 2334( في العام 3106فة قدره شركة جديدة )بمعدل كثا 00034
ة المالية في العام 2332 ها عدد الشركات المسجلة حديثاً انخفاضاً عق األزم  1  12332 وكا األردن واحداً من بضعة دول لم يشهد في

 

 

2331-2331ناشئة مختارة ما بين  : متوسط كثافة الدخول القتصاديات7.2الشكل   

 
 

عاماً(1 وقد بلغ  14-01شخص في سن العمل )ما بين  00333عدد الشركات محدودية المسؤولية المسجلة حديثاً لكل وتقيس كثافة الدخول 
(، في تشيلي 010621، في بلغاريا )(269,993في البرازيل ) 2332-2334المتوسط السنوي الفعلي لعدد الشركات المسجلة حديثاً ما بين 

األردن 210400(، في إندونيسيا )410221(، في الهند )020110(، في جمهورية الدومنيكان )10231(، في كرواتيا )200134) (، في

                                                      
الشركات الجديدة في  قمنا باستثناء الدول التي تشكل مراكز مالية خارجية )مثل كوستاريكا( حيث أن عدد الشركات الجديدة يميل للتصاعد بسبب العدد الكبير من  71

 القطاع المالي. 
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ة المالية على ت2303(1 المصدر: كالبر ولوف )420343(، في تركيا )60021(، في تونس )20306) األزم جيل الشركات س(، "أثر
 1   1444العمل لألبحاث على مستوى السياسات  الجديدة"، ورقة

متوسط عمر الشركات في االقتصاديات الناشئة، بما يعكس بشكل جزئي حداثة التحول  يساويويبدو أن عمر الشركات األردنية 
ام، يعكس ارتفاع ( متوسط عمر المشاريع المملوكة محلياً في عدد من الدول المختارة1 وبشكل ع110ويقارن الشكل )االقتصادي فيها. 

(1 رغم ذلك، فإن من حلول شركات جديدة ومبتكرة مكان الشركات القديمةمتوسط عمر الشركات قلة معدل دوران الشركات )تدني معدالت 
الت اقتصادية عدداً من الشركات الفتية بسبب ارتفاع عدد الشركات ال ة مخصخصالمتوقع أن يكون في الدول التي شهدت مؤخراً تح

  المسجلة حديثا1ً وقد يفسر ذلك ارتفاع معدل عمر الشركات في تشيلي أو البرازيل1  

: متوسط عمر الشركات في دول ناشئة مختارة7.0الشكل   

 
 2331(، تشيلي 242) 2336(، بلغاريا 00041) 2332شركة خاصة محلية(، البرازيل  410) 2331: ألردن يتعاونالتحالف الدولي ال المصدر:

 (003261) 2331(، تركيا 00211) 2332(، إندونيسيا 40112) 2331(، الصين 20231) 2331(، الهند 116) 2336(، كرواتيا 211)
 

وتظهر نتائج مسح المشاريع أن الشركات الفتية الصغيرة تبقى ثابتة من حيث نمو الوظائف فيها: أي تبقى الشركات الصغيرة على 
ألن الشركات تميل إلى الدخول  في ويوجدحالها.  دالت الدخول ألردن عدد كبير نسبياً من الشركات الصغيرة على الرغم من تدني م

ها تبقى كذلك1 ويوضح الشكل ) االرتباط بين حجم الشركة وعمر الشركة في دول مختلفة1 وسنقوم فقط 114بحجم صغير لكن ( معامالت
ها أقل من  ها من أجل استثناء الشركات المخصخصة )بغير ذلك سيكون معاملاالرتباط  23بدراسة الشركات التي كان لدي موظفاً عند إنشائ

األردن(1 ويكشف الشكل ) األردن هو تدني نمو الشركات 114سلبياً في ( أن السبب في وجود عدد كبير من الشركات الصغيرة نسبياً في
دالت  (1 ومن النادر تحقيق الشركات الناشئة نمواً بعد عدة سنوات الشركات القديمة حلول شركات جديدة ومبتكرة مكان)دالً من ارتفاع م

هذه النتيجة بشكل صارخ مع االرتباطات  وهو مؤشر على قلة المنافسة من الشركات الفتية والصغيرة أو الداخلين الجدد للسوق1 وتتناقض 
 ئ األخرى1    اإليجابية بين حجم الشركة وعمر الشركة في معظم االقتصاديات الناش

: معامل االرتباط بين عمر الشركة وحجم الشركة بين الدول7.1الشكل   

 
مة المضافة للشركة1 ونركز فقط على الشركات التييتعاونالتحالف الدولي ال المصدر: ها أقل من  1 يقاس الحجم حسب القي موظفاً  23كان لدي

ها من أجل استثناء الشركات ؤها بداعي الخصخصة1  عند إنشائ   التي تم إنشا
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المقارنة بين األردن والبرازيل أن الشركات تبدأ بحجم أكبر في األردن، لكنها تنمو بمعدل أبطأ عبر الوقت، بينما يتضاعف حجم  تظهر
األر( توزيع حجم الشركات حسب مختلف الفئات ا111ويوضح الشكل ). عشرة أعوام تقريباً اللالشركات في البرازيل   دنلعمرية في

االقتصادية1 لكن النظر110والبرازيل1 وقد يشير ارتفاع متوسط عمر الشركات في البرازيل الشكل ) المعمقة توضح  ة( إلى قلة الديناميكية
ها تنمو بشكل أكثر بطأً، بح ها، لكن األردن عند تأسيس هو الصحيح1 ففي جميع الصناعات، تبدأ الشركات بحجم كبير في يث أن العكس 

 عشرة أعوام على تأسيسها1    خالليتضاعف حجم الشركات في البرازيل 

  العالقة بين عمر وحجم الشركات: األردن مقابل البرازيل7.1الشكل 

 
في سنوات مختلفة1 الشركات الخاصة المحلية فقط1 يتعاونالتحالف الدولي ال المصدر:  

 

هنالك  بأن العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى قلة دخول الشركات أو نمو  فرضية تقولفياألجزاء التالية )الجزء الرابع والجزء الخامس(، 
هي: ) ( العوائق أمام المنافسة بسبب تنفيذ القواعد واألنظمة بشكل غير عادل 2( محدودية الوصول إلى القروض، )0الشركات الصغيرة 

األعمال الجدد الذين ال التيقن يزيد من عدم  وتمييزي، مما حولاالستثمارات الجديدة في الشركات الصغيرة بالتحديد أو حول فرص رواد
 1  ليقينيملكو الخبرة أو االتصاالت السياسية للتعامل مع هذا الجان اإلضافي لعدم ا

  

 ربط ديناميكيات الشركات مع استحداث الوظائف      7.0

 
تشير التجارب الدولية أن قلة الديناميكية االقتصادية في األردن تؤثر بشكل بالغ على معدالت التشغيل، وبالتحديد بالنسبة للعمالة 

اهرة.  ة والنامية أن الشركات الصغيرة الفتية، وبالتحديد بضعة مشاريع صغيرة الم وتبين معظم الدراسات حول العديد من الدول المتقدم
دالت نمو ومتوسطة الحج لوظائف1 عالوةً على ذلك، تبين معظم الدراسا االقتصادية الجزئية وجود لم متنامية بشكل سريع، حققت أكبر م

االبتكار العامل الرئيسي لتعزيز الطلب على العم واالبتكار، وبالتحديد ابتكار المنتجات1 كما يعد الة عالقة إيجابية بين استحداث الوظائف
   النامية1 الماهرة في الدول 

دالت نمو الفتية المحرك الستحداث الوظائف.  ات الصغيرةتعتبر الشرك حيث تبين معظم الدراسات أن الشركات الصغيرة الفتية تملك م
األقدم واألكبر )على سبيل المثال، مانزفيلد،  هارت وأولتون 0216، هول 0212للوظائف أعلى من الشركات 1 كما توضح 72(0221، 

العالقة بين نمو الوظائف وديناميكيات الشركة: حيث أوضحت تلك الدراسات أن مجموعةً صغيرةً من المشاريع الصغيرة  ةديثالدراسات الح
زالن"( تقوم باستحداث معظم الوظائف في القطاع  ها في العادة لقب "ال والمتوسطة الحجم الفتية المتنامية بشكل سريع )والتي يطلق علي

هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 73(2303، أو كواد وهويلزل، 2336بوتازي وسيتشي،  الخاص )على سبيل المثال، 1 وتوجد 
هنركسون تت الفتية المتنامية بشكل كبير في كافة الصناعات1 وهي مثل بصورة مفرطة في العادة في الخدمات المعرفية المكثفة )

هانسون،  ( عند وجود عدد قليل من الشركات الفتية بسبب 0(1 كما أن محرك استحداث الوظائف يتوقف في احاالت التالية: )2303وجو
                                                      

ما بالنسبة للشركات ألكبر وألقدم، يتحقق  Davidson and Delmar (2006)على نحو مماثل، يوضح   72 أن معظم نمو الشركات الفتية والصغيرة يكون عضوياً، أ
 النمو في الوظائف في الغالب من عمليات االستحواذ.  

مة أو   73  Acs et al)على سبيل المثال، % من الوظائف 13-13% من الشركات تقوم باستحداث 03-1على سبيل المثال، تبين الدراسات التجريبية في الدول المتقد
  (Coad and Hoelzl (2010) 1أو ، (2008)
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بشكل ضمني بسبب الوصول التفضيلي إلى ة  محدود( إذا كانت فرص نمو الشركات الصغيرة الفتية 2تدني معدل دخول الشركات، أو )
    السياسية(1   اعالقاتالخدمات التنظيمية، القروض،111الخ1 من قبل المنافسن األقدم واألكبر )على سبيل المثال، 

اهرة ويعزز من النمو الكلي للوظائف، بالتحديد، إذا حدث على شكل اب تكار المنتجات. ويعمل االبتكار على زيادة الطلب على العمالة الم
هذا الصدد، فإن من المفيد التمييز بين ابتكار المنتجات وابتكار العمليات1 حيث يعمل ابتكار المنتجات بشكل عام على زيادة الطلب  وفي 

يرات الكلية للتشغيل الكلي على العمالة1 أما ابتكار العمليات فيرتبط بنمواإلنتاجية، والتي قد تعوض عن قلة العمالة1 وفي الواقع،ال تعد التأث
هرة في الدول 74المتعلقة بابتكار العمليات واضحةً االبتكار يزيدان من الطلب على العمالة الما 1 رغم ذلك، فقد تبين أن كال النوعين من

زالن( تعد أكثر النامية1 وعلى نحو مماثل، تشير النتائجاألولية أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الفتية المتنامية بشكل سريع )ا ل
( وآخرون أن لالبتكار أثر محدود على نمو المبيعات في الشركات المتوسطة، 2332ابتكارا1ً فعلى سبيل المثال، كشف جويدس وسلواجن )

هميةً بالنسبة لمجموعة من الشركات المتنامية بشكل سريع1      لكنه يعد أكثر أ

هذه النتائج إلى أن وجود قطاع خاص ديناميك ي، يساعد على تبني التكنولوجيا الخارجية أو التنوع في المنتجات الجديدة، يعد وتشير 
دالت أمراً أساسياً الستحداث الوظائف الجديدة الستيعاب عدد كبير من خريجي الجامعات األردنية في السنوات التالية.  ويحد تدني م

زالن( في ألردن1 وفي تسجيل الشركات الجديدة من إمكانية نشوء المشاريع الصغيرة والمتو سطة الحجم الفتية المتنامية بشكل كبير )ال
ة المضافة المرتفعة )ابتكار المنتجات( إلى إعاقة نمو  الهدمالوقت ذاته، تؤدي قلة  الخالق وتدني دخول الشركات في ألنشطة ذات القيم

هرة1 بالتالي، تعتبر العوامل، والتي تم ت ها المحركات الرئيسية الستحداث الوظائف )للعمالة التشغيل والطلب على العمالة الما ها باعتبار حديد
 رة( في الدول األخرى، ضعيفة في األردن1  اهالم

هت في األنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة بالنظر إلى ما تتمتع به من رأس مال بشري كبير؟  ترى كيف يمكن تفسير أداء األردن البا
األعمال القان ة هذا السؤال، هل تؤدي أنظم ها فياألنشطة القتصادية الجديدة؟ ومن أجلاإلجابة عن  ونية إلى إعاقة دخول الشركات ونمو

 يقوم الجزء التالي بتحليل أنظم األعمال القانوني في األردن بمزيد من التفصيل ويضعها في إطار تصور معين1 

 يين أنظمة األعمال في األردن مقارنةً مع النظراء الدول     7.1

حيث قامت الحكومة بتوحيد عدد وكلف العديد مناإلجراءات التنظيمية، مما . 2331قام األردن بتحسين بيئة األعمال القانونية منذ العام 
األعمال1 فعلى سبيل المثال، تم خفض الكلف القانونية الرسمية إلقامة مشروع  انعكس إيجاباً على ترتيب المملكة في مؤشرات ممارسة

يوماً(1 عالوةً  22% )146 وعلى نحو مشابه، انخفضت الكلف )الوقت( الالزمة للحصول على تصاريحاإلنشاءات بمقدار 75%10 بمقدار
اإلجراءات القانونية للحصول على الكهرباء اإلضافة إلى عدد ومستويات الدفعات 112على ذلك، يوضح الجدول ) ( أن عدد وكلف

ال تبدو أنظمة سوق العمل بالتحديد مقيدةً كما هو الحال لدى الضريبية تعتبر متدنيةً نسبياً مقا رنةً بالنظراء الدوليين1 وعلى نحو مماثل،
األعمال )"تشغيل العاملين"( أن الصرامة في عدد ساعات العمل )على سبيل المثال، المقاسة  النظراء الدوليين1 وتظهر مؤشرات ممارسة

ة(، الحد األدنى حسب المزايا القانونية للعم اإلضافي(،  هاية الخدم والصعوبات أو الكلف لتقليل العمالة الزائدة )على سبيل المثال، مكافأة ن
 م األجور تعد مقاربةً أو أقل من األنظمة القانونية لدى النظراء الدوليين1     

الحات قانونية تعزز من الوصول إلى القروض ال  وفض حماية المستثمرين،و، مصرفية رغم ذلك، يبدو أن هنالك حاجة ماسةإلجراء إ
1 233477العقود بشكل واضح منذ العام وفض وعلى وجه الخصوص، لم تتغير األنظمة القانونية الرسمية لحماية المستثمرين . 76العقود

اإلجراءات القانونية، فض ويشير ذلك إلى وجود مشكلة في تنفيذ النظام القضائي حيث أن مؤشر " الكلف وقت، الووالعقود" يقيس عدد
إلنفاذ قرارحول نزاع لبيع سلع من لحظة رفع المشتكي لقضية لحين تقديم المبلغ1 ويقيس مؤشر حماية المستثمرين  قوة إجراءات الالزمة

األصول المؤسسية من قبل المدراء لمصالحهم الشخصية بعبارة أخرى، فإن ذلك  .78حماية األقلية من حملة األسهم ضد إساءة استخدام
هذا المؤشر يقيس يشكل م األقلية من حملة األسهم في الشركات الكبيرة. بناءً على ذلك، فإن  قياساً عكسياً لدرجة المساءلة للمدير حيال

                                                      
                  van Reenen (1997) ،Blanchflower and Burgess (1998) ،Piva and Vivarelli (2004) (2334،)المثال، انظر على سبيل   74

Fuentes and Gilchrist (2005)( هويلزل ( مسوحات أدبيات مكثفة حول الالقة بين البتكار واستحداث 2302(، فيفاريلي )2303. إضافةً ذلك، يقدم كواد 
 الوظائف.  

مانة عمان الكبرى، التسجيل لدى غرفة التجارة أو الصناعة، الرسوم ألخرى المتعلقة   75 هن من أ هذه الكلف رسوم الحصول على رخصة الم  بالطلباتتتضمن 
 دينار أردني.  010333والتسجيل لشركة تمثيلية برأس مال تأسيسي يبلغ نحو 

اإلجراءات القانونية الرسمية لشركة محلية تمثيلية على أساس رأس المال أو أكبر   76 مركز أعمال في الدولة. تقيس مؤشرات ممارسة ألعمال الوقت والكلف المتعلقة 
 ال في ألردن والبرازيل والهند تعني المقارنة بين ألنظمة في كل من عمان، ساو باولو، نيودلهي. بالتالي، فإن المقارنة بين بيئة ألعم

 م الشخصية. يقيس مؤشر "حماية المستثمرين" قوة إجراءات حماية ألقلية من حملة األسهم ضد إساءة استخدام ألصول المؤسسية من قبل المدراء لمصالحه  77
هذا المؤشر على   78 مدى إلفصاح عن المعلومات ألقلية من حملة ألسهم، المسؤولية الشخصية على المدراء، قدرة ألقلية من حملة ألسهم على مقاضاة يرتكز 

 المدراء. 
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أيضاً درجة االجتهاد التي تسمح للمدراء بالتوقيع على اتفاقات خارج إطار آليات الرقابة المؤسسية. وعلى الرغم من أن تدني الترتيب 
اً العقود يكشف عن وجود مجاللالجتهاد في النظام القضائي، فإن تدني الترتيب على مؤشر حماية المستثمرين يدل أيض على مؤشر إنفاذ

على وجود مجاللالجتهاد في القطاع المؤسسي. وعليه، فإن كال المؤشرين يعكسان درجات عالية من الجتهاد في النظام والتي يمكن 
هذه النقطة بمزيد من التفصيل في الجزء التالي.     ها للتمييز بين الشركات أو الحصول على مزايا معينة. وسيتم توضيح       استغالل

 

لعدد مختار من االقتصاديات الناشئة 2300الترتيب على مؤشرات ممارسة األعمال في العام : 7.2الجدول   

  
 

ممارسة األعمال "الحصول على القروض" على حقوق الدائنين،  التشريعات حول الضمانات والتي والمعلومات االئتمانية، ويركز مؤشر 
( أن متوسط 110محدودية الوصول إلى القروض طويلة األجل1 كما يكشف الجدول )وتظهر المقارنات الدولية تعد جميعاً مقيدةً في األردن. 

األدنى ضمن جميع الدول حيث يصل إلى المصرفية  حصة الشركات التي تستخدم القروض  % فقط1 ويعد الوصول 2فياالستثمارات يعد
ة المضافة  همة لتشجيعاالستثمارات الخطرة في المشاريع ذات القيم إلى التمويل الخارجي على المدى الطويل بشكل عام أحد العوامل الم

  العالية حيث أنه يسهل التشارك في المخاطر1   
مما يؤدي كما تعتبر الضمان ات المطلوبة في األردن والدول األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من بين األعلى في العالم، 

 تنفيذالحجم الكبير للضمانات المطلوبة إلى عدم  ويدل. على وجه التحديد إلى استبعاد الشركات الصغيرة من فرص الحصول على القروض
األعمال 1111 ويظهر الجدول )صورة فعالةب التشريعات المتعلقة بالضمانات ( اإلضافة إلى تدني ترتيب األردن في مؤشر ممارسة

هو في دول المنطقة1 وفي الغالب،  "الحصول على القروض" أن التشريعات المتعلقة بالضمانا في األردن تعد مقيدة وال تختلف كثيراً عما 
، على الرغم من أن شريحةً كبيرةً من أصحاب المصرفيةاً للحصول على القروض تعداألراضي األصل الوحيد الذي يعد ضماناً مناسب

( أن البنوك في منطقة الشرق ألوسط وشمال أفريقيا تقوم في 2336الشركات ال يستطيعون بشكل فعلي امتالكاألراضي1 ويوضح كيفر )
وض دالً من أن تكون آليةً لتقديم القروض على أساس تحليل الغالب باستخدام المتطلبات المتعلقة بالضمانات كأداة لترشيد تقديم القر

اإلقليميين أو الدوليين  األردن مقارنةُ بالنظراء المخاطر1 على نحو مماثل، يعد الوصول إلى المعلومات حول القروض محدوداً للغاية في
معلومات بنكية حول دائنين محتملين، وبالتحديد  يحد من الحصول على ذلك، اليمين(1 وال يملكاألردن مكتب عامل للقروض و111الشكل )

حول الشركات الصغيرة حيث يعد التباين في المعلومات أكثر وضوحا1ً بالتالي، فإن محدودية الوصول إلى القروض يحد من نمو 
ها ي األ     ردن1      الشركات، وبالتحديد الشركات الصغيرة األمر الذي يساعد على تفسير بقاء الشركات الصغيرة على حال
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  : التشريعات حول الضمانات )يسار( والمعلومات حول القروض7.7 الشكل

 
مام التوسع في تقديم القروض )البنك الدولي(1 المصدر:  مؤشر يقيس مؤشر التشريعات حول الضمانات مدى اعتبار صعوبة التسجيل وتنفيذ الضمانات عائقاً أ

 1 2303المعلومات الئتمانية، مؤشرات ممارسة األعمال 
 

جنبي( والتي تقلل من المنافسة وتقصي شركات من ويمكن تفسير الوصول المقيد للقروض نوعاً ما من خالل العوائق أمام الدخول )األ
1 المصرفية% مناألصول 13ويملكاألردن سوقاً مركزاً بشكل كبير بحيث تستحوذ أكبر ثالثة بنوك على الحصول على الخدمات المالية. 

االئتمانية أو وتنشأ العوائق أمام الدخول بسبب قلة الشفافية في النظام المالي، على سبيل المثال، بسبب تقييد ال وصول إلى المعلومات
وليين الضمانات1 عالوةً على ذلك، يوجد فياألردن حصة متدنية للغاية من الملكيةاألجنبية في البنوك مقارنةً مع النظراء اإلقليميين أو الد

صالحية على زيادة المنافسة من خالل السماح بوجود داخلين جدد )بن116)الشكل  األجندة ا وك أجنبية على وجه التحديد( (1 وترتكز
  وتعزيز قدرات المؤسسات اإلشرافية والتنظيمية1    

 الملكية األجنبية للبنوك في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  :7.6الشكل 

 
مؤشرات القطاع المالي )البنك الدولي( وإلحصاءات المالية لصندوق النقد الدوليالمصدر:   

1 
ألردن في مجال األنشطة ذات القيمة المضافة العالية،  وتعمل بيئة األعمال القانونية على القيام بشكل جزئي فقط بتفسير األداء الواهن 

ة أنه، وبشكل عام،  110والجدول  112 ويوضح الجدول وهو ما يتمثل في قلة دخول الشركات أو نمو الشركات الصغيرة.  القوانين الناظم
ة بمتوسط أداءفي األردن  لألعمال الناشئة األكثر ديناميكيةً في شرق آسيا، أو أوروبا الشرقية، أو أمريكا الالتينية1  اتاالقتصادي تعتبر شبيه

ها  األدلة المتوفرة حتى اآلن أن االستثمارات1  يمكن في أفضل األحوال ووتشير  أن تفسر بشكل جزئي فقط تدني جودة
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 حول تنفيذ السياسات  اليقينعدم  التفسير المحتمل:     7.1

هةً لكافة  أشار القسم هذا الفصل بالفعل إلى أن خصائص الشركات في األردن تعكس أعراض بيئة األعمال والتي ال تعد متشاب األول من 
األعمال التمييزية فياألردن والتي تحد من دخول وخروج االشركات.  األعراض على تقديم وصف جيد لبيئة هذه لشركات، والنمو وتعمل 

األعراض بشكل كافي  الهدمبما يؤدي إلى قلة  هذه األعمال الخالق والتحديث التكنولوجي1 ومن غير الممكن وصف  ة من خالل أنظم
ها ناتجة عن التنفيذ التم األردن )بعيداُ عن قضية الحصول على التمويل(، بالتالي فإن من الحتمي أن زي ييالقانونية غير المنحازة نسبياً في

هنالك من يجادل أن التنفيذ غير العادل والتمييزي للقواعدواألن ها أدناه1 وفيما يلي،  ظمة يزيد لتلك القواعد واألنظمة والتي يمكننا الحديث عن
جاد بيئة من حالة عدم التيقن حول إمكانية نجاح الستثمارات الجديدة، وبما يقلل من ألرباح المتوقعة منها1 ويؤدي ذلك في الواقع إلى إي

هذه الحال االتصاالت السياسية للتعامل مع  ة أعمال تمييزية ضد الشركات الصغيرة أو رواد ألعمال المحتملين والذينال يملكون الخبرة أو
 إلضافية من عدم التيقن1

     
وقد تفسر النسبة الكبيرة من الشركات )الواقعة في عمان( والتي تعتقد أن القواعد واألنظمة لن تطبق بشكل متسق وقابل للتوقع السبب 

الحات القانونية على زيادة االستثمارات الخطرة في المنتجات أو التكنولوجيا ذات القيمة المضافة العالية.   ويظهر وراء عدم قدرة اإل
في تنفيذ السياسات1 رغم  والعشوائية وعدم القدرة على التوقعأ % من كافة الشركات في األردن أشارت إلى وجود42( أن 111الشكل )

األردنية في  الكبير في التصورات حول تنفيذ السياسات بين الشركات الواقعة في إلختالف ذلك، تتمثل إحدى الخصائص المميزة للعينة
% من الشركات الواقعة في منطقة عمان 10الواقعة خارجها )إربد والزرقاء(1 وعلى وجه التحديد، أشارت  منطقة عمان الكبرى والشركات

هتمام 24الكبرى إلى وجود عدم اتساق وعدم القدرة على التوقع في تنفيذ السياسات مقارنةً مع  % فقط في المناطق األخرى1 ومن المثير لال
هذهاالختالفاتاإلقليمية في التصور هرةً في الدولاألخرى1 وبالنظر إلى أن منطقة عمان أن  ات حول تنفيذ السياساتال تعتبر في العادة ظا

الكبرى تشكل الجزء األكبر من النشاطاالقتصادي فياألردن، فإن وجود امتعاظ واسع النطاق حول تنفيذ السياسات يجب اعتباره كإشارة 
األعمال المنافسة دولياً في األر ( أن النسبة العالية من الشركات الواقعة في عمان والتي تشتكي 111دن1 كما يكشف الشكل )رمزية لمعظم

القدرة على التوقع" بعدة طرق، العشواية وعدم تنفيذ السياسات تعد ضمناألعلى في المنطقة1 وبالنظر إلى إمكانية تفسير "إنتظام من عدم 
 افي )األعمال( المقارنة1      فإننا سنشير فقط إلى دول المنطقة ذات الخلفية الثق

 : حصة الشركات التي "ال توافق" على أن تنفيذ القواعد "متسق وقابل للتوقع"7.2 الشكل

 

مة التي تؤثر في سنوات مختلفة )كافة الشركات(1 سؤال المسح:  ICA Surveys المصدر: هل توافق على أن تفسيرات المسؤولين الحكوميين للقوانين وألنظ "
هذه المنشأة متسقة وقابلة للتوقع؟ "  هرة فريدة تتمثل في الختالف الكبير بين توصرات الشركات في عمان )مركز ألعمال( على  وتشير البيانات األردنية إلى ظا

ها1 وباستثناء عمان )  (1   014( وإربد )26طى المسح فقط الشركات في الزرقاء )شركة(، غ 242وخارج
 

 

وال يعتبر من السهل شرح الختالف في التصورات حول جودة تنفيذ البيانات بين عمان والبلديات الصغرى. وقد تمت اإلشارة إلى أن 
مما يتضمن وصوالً تفضيلياً  معظم الشركات في البلديات الصغيرة تعتمد على الالقات الشخصية الوثيقة مع المسؤولين الحكوميين، 

الشركات الواقعة خارج عمان تشير إلى وجود اتساق في تنفيذ  اع( أن ثالثة أرب110ويوضح الجدول )الحاجة.  إلدارات المحلية عند
السياسات الحكومية، بينما أشار نحو ثلثي الشركات في عمان إلى وجود عدم اتساق1وال تعوداالختالفات إلى المناطقاالقتصادية الخاصة 

ها تنفيذ إجراءات موح هلة )والتي يتم في دة( في المناطق خارج عمان1 وعلى الرغم من أن الشركات الواقعة في المناطق الصناعية المؤ
إال أن التباين يتواصل بين عمان وباقي المناطق1 110تشتكي نوعاً ما بصورة أقل حول تنفيذ السياسات )السطريناألخيرين في الجدول  ،)

22% 24% 

41% 42% 43% 

58% 60% 
63% 66% 67% 

15%

25%

35%

45%

55%

65%
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ال تغطي العينة الشركات الواقع 1 وبشكل يثير 2331ة في العقبة والتي تضم المنطقة التنموية الوحيدة العاملة في العام عالوةً على ذلك،
ال تعتبر جودة الخدمات التنظيمية أفضل بشكل منهجي في المناطق خارج عمان هتمام، 1 وعليه، قد تعكساالختالفات اإلقليمية ببساطة 79ال

ة ) ةً بالنسبة للشركات وإلدارات البلدية(1 المواقف المختلفة أو القدرة على الوصول إلى الحكوم تعتبر رقابة المؤسسات التنفيذية أكثر صرام
األخرى المحتملة أن الشركات خارج عمان تواجه منافسةً أقل مما يشير إلى أن ارتفاع الكلفة بسبب  الواقعة في عمان1 ومن التفسيرات

هميًة1 وفي الواق أصغر حجماً وأقل قدرةً على التصدير  وكمتوسط، تعتبر الشركات خارج عمانع، التباينات في الخدمات التنظيمية يعد أقل أ
  1      قطاع الخدماتوتعمل في الغالب في 

ومن بين الشركات الواقعة في عمان، تشتكي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل غير متناسب حول عدم االتساق في تنفيذ 
اإلجراءات ال  022% من 11أن ( إلى 110ويشير الجدول )السياسات.  مشروع صغير أو متوسط الحجم في عمان تعتقد أن تنفيذ القواعد 

اإل  والقدرة على التوقع1 نتظام يتسم 

وتشتكي الشركات في القطاعات ذات التنافسية العالية دولياً مثل الصناعات الكيمائية، المنسوجات، األلبسة بشكل أكبر حول عدم القدرة 
مما يشير إلى كلفة إضافية عالية. على توقع تن ( أن الشركات الكيماوية فياألردن تعاني بشكل غير 112ويوضح الشكل )فيذ السياسات 

اإلنتظام في تنفيذ السياسات مقارنةً مع الشركات الكيماوية في معظم الدولاألخرى1 وتعتبر المنتجات الكيمائية )الدوائ ية( تناسبي من عدم
جه منافسةً دوليةً قويًة1 بالتالي، قد  قطاع تصديري هام في ألردن1 وتتخصص معظم الشركات في هذا القطاع في تصنيع منتجات عامة وتوا

ت يؤدي ارتفاع حالة عدم التيقن والتغييرات الطفيفة نسبياً في الكلف التشغيلية إلى إيجاد اختالفات واضحة في التنافسية الدولية للشركا
  ألردنية في هذا القطاع1 

 

                                                      
الثة( أيام أ  79 ها تنتظر خمسة ) الثة( أيام إضافية للحصول على رخصة التشغيل )استيراد(، لكن قل للحصول على تنتظر الشركات خارج عمان، بالمتوسط، ستة )

 تصاريح إلنشاءات )التخليص الجمركي(. 
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 على أن تنفيذ القواعد "متسق وقابل للتوقع": حصة الشركات التي "ال توافق" 7.0الجدول 

 
1 عدد الشركات ذات القيم الكاملة )بين أقواس(23311 يتعاونالتحالف الدولي ال المصدر:  

 
 :عدم االتساق في تنفيذ السياسات: قطاع الصناعات الكيماوية7.1الشكل 

 
 1 041، البرازيل 01، ألردن: 66، إندونيسيا:222، الهند: 62في سنوات مختلفة1 عدد الشركات الكيماوية: تشيلي  ICA Surveys المصدر:

 
فعلى سبيل المثال، تم التي توضح عدم االتساق وعدم القدرة على التوقع في تنفيذ السياسات في األردن.  الحاالت وتوجد العديد من

األرباح من صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات واالصاالت )المبيعاتاإللكترونية( من ضرائب الدخل بحسب نظام  مؤخراً إعفاء
اإلعفاءات على الصادرات  إعفاء الصادرات1 ويسمح للمسؤولين في الضريبة طلب الحصول على ثالثة أنواع مختلفة مناألدلة لتطبيق

هاز حاسوب المشتري، أو )0من المبيعاتاإللكترونية: ) خدماتيةال االموال الخارجية( 2( المعرف الرقمي لج ( دليل مباشر 0، أو )حوالة
هاد حيث من المستحيل تقريباً التحقق من الدلي مجاالً واسعاً لالجت ل على استخدام الخدمات المصدرة خارجاألردن1 وعليه، يملك المسؤولون

اله1 وفي الواقع، تم منحاإلعفاءات من ضريبة الدخل على أرباح المبيعاتاإللكترونية لشركات دون أخرى1 عالوةً على 0ة )في النقط ( أ

29% 
36% 

45% 

67% 73% 

15%

35%

55%

75%
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ال تمسك  األجنبية،111الخ1 بالنسبة للشركات )الصغرى( والتي ذلك، يتوجب على المسؤولين الحكوميين تقدير حجم المبيعات، العمالة
لة، مما يترك المجال واسعاًلالجتهاد1 ومن الناحية العملية، تمتاإلشارة إلى أن المسؤولين يتفاوضون مع تلك حسابات أو إصاالت كام

 الشركات حو األرقام التي تعلن عنها1     

لشركات تكشف نتائج مسح الشركات وجود تباينات كبيرة في تنفيذ المسؤولين الحكوميين ألنظمة القانونية على مختلف ا وفي الواقع،
ها الشركات للحصول 114ويلخص الجدول )في األردن قياساً بمعظم الدول الناشئة األخرى.  األيام التي تستغرق ( المتوسطات والتباين لعدد

اال تظار للحصول على تصريح إنشاءات، أو رخصة تصدير، أو للتخليص نعلى خدمات تنظيمية مختلفة عبر الدول1 ويبلغ متوسط فترة
األعمال في الجدول ) الجمركي يعد واألردن، وهو ما يتفق مع نتائج تقرير ممارسة األدنى في إندونيسيا (1 وتؤكد نتائج مسح 112ضمن

األعمال القانونية، كمتوسط، تعد ة حيث  ، 1 رغم ذلك، توجد تباينات كبيرة بين الشركات80سبياً فياألردنميزة تنافسية ن الشركات أن أنظم
هو في معظم القتصاديات الناشئة ألخرىيعتبر معامل التباين ف   1    81ي أوقا االنتظار لعدة خدمات تنظيمية أعلى مما 

الت التباين( أليام انتظار الشركات للحصول على خدمات تنظيمية 7.03 الجدول  : المتوسطات والتشتت )معا

 
، أو تشغيلكان عدد أيام النتظار للحصول على تصريح إلنشاءات، أو رخصة ال"كم مختلفة )كافة الشركات(1 سؤال المسح:  سنوات في ICA Surveys :المصدر

الل معامل التباين )النحراف المعياري مقسوماً على الوسيط الحسابي(1  ترخيص االستيراد، أو التخليص الجمركي للواردات؟"   وتقاس التشتتات بين الدول من 
 

مما يؤدي إلى التطبيق غير العادل والتمييزي.  وتنتج فعلى هذه التباينات الكبيرة في األردن في بعضاألحيان عن القواعد غير السليمة 
ها في السابق )أي دقة الدفعات الضريبية(1  االعتماد على أدائ سبيل المثال، يستطيع مسؤولو الضريبة منح تأجيل لدفع الضريبة للشركات 

هذا هذااإلجراء1 وعلى نحو  تستفدالحافزلهؤالء المسؤولين درجة من االجتهاد1 وبشكل فعلي، لم  ويعطي مثل  سوى الشركات الكبيرة من 
األداء السابق للشركة )المشكالت( في المراكز  االنتظار للتخليص الجمركي على الواردات أو الصادرات على مماثل، تعتمد فترة

الوةً على ذلك، يوجد ت هات الحكومية مما يؤدي في بعضاألحيان إلى تفسيرات مختلفة الجمركية1  داخل في اصالحيات بين مختلف الج
للقانون ذاته من قبل مختلف الدوائر1 فعلى سبيل المثال، يوجد لدى السجل التجاري قاعدة بيانات خاصة به لتحديد تصنيفات المنتجات لكل 

ال يتطابق مع  هذا التصنيف قد التصنيف الموجود لدى أمانة عمان الكبرى والتي تستخدم التصنيفات الخاصة بها1 وفي شركة مسجلة1 لكن 
هذه الحالة، يتم إرجاع الطلب كما حدث مع منتج للزجاج والذي تم ترميزه بشكل مختلف بسبب استخدام ممارسات قطع بديلة مثلاأللماس 

 أو الليزر1        

مماثل، تمنح بعض القوانين المؤسس على سبيل المثال، يعطي قانون الجمارك السلطات ات التنفيذية درجات كبيرة م االجتهاد. على نحو 
الحق في تعديل الرسوم الجمركية بأثر رجعي1 وفي الواقع، قامت السلطات مؤخراً بتطبيق تعديل على الرسوم الجمركية بأثر رجعي بنسبة 

الثالث الماضية ثم تم التراجع عن القرار بسبب الضغوط من قبل جمعية  % على كافة تراخيص البرمجيات المستوردة خالل السنوات03

                                                      
ت التنظيمية. فعلى سبيل المثال، قد يرتبط الحصول على أو تجديد رخصة يجب التعامل مع مقارنة متوسط فترات االنتظار بين الدول بحذر بالنسبة لبعض الخدما  80

مة أو الصحة( في بعض الدول مما قد يؤ دي إلى ارتفاع الوسيط التشغيل بعمليات تسجيل أو تفتيش تكميلية إلزامية )على سبيل المثال، التفتيش على إجراءات اسال
هذه الحسابي. رغم ذلك، ال تتأثر مقارنة التباين في  فترات النتظار بين الدول بهذا النحياز حيث أن معامل التباين )النحراف المعياري/الوسيط الحسابي( يصحح 

 الخالفات لكل دولة.  
ستخدام معامل التباين ايعتبر معامل التباين، والذي يعرف على أنه نسبة النحراف المعياري للوسيط الحسابي، مقياس تطبيعي للتشتت في توزيع االحتمالية. ويجب   81

ها اتخاذ إلجراء )على العكس من النحراف المعياري والذ مه فقط في سياق الوسيط فقط للمقاييس التي تأخذ قيماً إيجابيةً. ويعد ستقالً عن الوحدة التي تم في ي يمكن فه
 ي إلجراء مقارنة بين البيانات ذات الوسيط الحسابي المختلف بشكل واسع.   الحسابي للبيانات(. بالتالي، يجب استخدام معامل التباين دالً من النحراف المعيار
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طاع االصاالت بشكل مفاج، بزيادة "رسوم حيازة الترددات"الستخدام شركات تقنية المعلوماتاألردنية1  هيئة تنظيم  إضافةً لذلك، قامت 
    ظام يقوم بشكل شفاف بتنظيم تحديد الرسوم1  أراج االصاالت في إرسال الترددات1 وقد حدث هذا التعديل دون إصدار ن

كما توجد تباينات كبيرة في تنفيذ المسؤولين الحكوميين لألنظمة القانونية في األردن حتى بين الشركات ضمن القطاع نفسه. وتدل هذه 
( والشكل 1103ويوضح الشكل )قانونية. التباينات على أن عدد من الشركات )قادرة على( التوقيع على اتفاقات لتسريع تنفيذ إلجراءات ال

( انتظرت يوم )أو يومان( فقط للحصول على الشركات الصناعيةاألخرى% من الشركات في قطاع الصناعات الكيماوية )13( أن 1100)
والشريحة المئوية الخامسة والسبعين )الشريحة المئوية الخمسين رخصة التشغيل1 في المقابل، انتظرت الشركات بين الشريحة المئوية 

هذا ويتشابه 1 الصناعيةاألخرىأيام( لدى الشركات  2أيام ) 6-2يوماً( في قطاع الصناعات الكيماوية، مقارنةً مع  01أيام ) 6-0التسعين( 
األخرى1 ففي قطاع المنسوجات وأل تباينال أيام فقط  1% من الشركات 03قمشة، انتظر داخل القطاعات بالنسبة للخدمات التنظيمية

اإلنشاءات، بينما انتظر  األخرى، بلغ الوسط الحسابي  023-1% من الشركات 13للحصول على تصريح يوما1ً وفي الشركات الصناعية
    يوما1ً     20-6% من الشركات 43أيام لتخليص الواردات، بينما احتاج  6النتظار الشركات 

ين الوقت المستغرق في الحصول على رخصة التشغيل )يسار( أو رخصة استيراد )يمين( بشكل كبير بين الشركات العاملة في : يتبا7.03الشكل 
 نفس القطاع

 
األيام للحصول على سؤال المسح: . Jordan ICA (2006) المصدر: "فيما يخص طلب الحصول على رخصة التشغيل/رخصة استيراد، كم كانت مدة النتظار 

ها؟"  الرخصة من يوم تقديم الطلب ولغاية يوم الحصول علي

 

)يمين( بشكل كبير بين  التخليص الجمركي على الواردات)يسار( أو  تصريح اإلنشاءاتالوقت المستغرق في الحصول على : يتباين 7.00الشكل 
 الشركات العاملة في نفس القطاع

 
األيام للحصول على التصريح 1 سؤال المسح: في سنوات مختلفة ICA Surveys :المصدر "فيما يخص طلب الحصول على تصريح إلنشاءات، كم كانت مدة النتظار 

دخالت المواد، كم كان عدد متوسط أليام المستغر هذه المنشأة باستيراد  ها؟" "وعندما قامت  قة من تاريخ وصول السلع إلى من يوم تقديم الطلب ولغاية يوم الحصول علي
ها من الجمارك؟"   نقطة الدخول )على سبيل المثال، الميناء، المطار( ولغاية الحصول علي
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وقد تنشأ التباينات الكبيرة بين في تنفيذ السياسات. التيقن يظهر تحليل االنحدار أن الشركات تقوم بإجراءات مكلفة للتعامل مع حالة عدم 
ول التفضيلي من قبل مجموعة من الشركات )على سبيل المثال، الشركات ذات الشركات في الوصول إلى الخدمات التنظيمية من الوص

ة التنفيذية )على سبيل المثال، أمانة عمان الكبرى(1 وعلى الرغم  اعالقات السياسية( أو مناالختالفات في أداء المسؤولين في إلدارة العام
االن األردن، يشير تحليل ها لحالة من أن كال العاملين يلعبان دوراً في حدار إلى أن الشركات تتحمل تكاليف كبيرة إلجراءات عند مواجهت

في التنفيذ، مما يشير إلى وجود معاملة تفضيلية مجدية1 وعلى وجه الخصوص، فقد قمنا بتجميع الشركات حسب الموقع والقطاع التيقن عدم 
شركات على األقل(1 وقمنا باحتساب  1مجموعة على كل وي مجموعة )خلية( للشركات )تحت 03والحجم1 بناءً على ذلك، فقد تم تشكيل 

هذا المتغير التوضيحي على أنه  معامل التباين حول التصور المتعلقة باتساق تنفيذ السياسات عبر الشركات في كل مجموعة1 ونشير إلى 
اإلداري المستالتيقن عدم  غرق في التعامل مع المسؤولين الحكوميين في تنفيذ السياسات1 عالوةً على ذلك، قمنا باحتساب متوسط الوقت

)جماعات الضغط( عبر الشركات في كل مجموعة )متغير معتمد( والذي يقيس إجراءات الشركات للتأثير على نتيجة تنفيذ السياسات1 
ول في التعامل مع ( أن التنفيذ غير المتسق للسياسات يدفع الشركات إلى إمضاء وقت إداري أط111وتظهر نتائج االنحدار في الجدول )

 المسؤولين1      

في تنفيذ السياسات تدفع كبار المدراء إلى إمضاء وقت أطول مع المسؤولين الحكوميين التيقن : تظهر نتائج االنحدار أن ارتفاع حالة عدم 7.1الجدول 
 وشيوع تقديم الرشاوى

اإلداري )%( متوسط الوقت  المتغير المعتمد:
المستغرق في التعامل مع 

 المسؤولين
متسق  التنفيذللشركات التي أشارت إلى أن معامل التباين 
 وقابل للتوقع 

.271** 
(2.48) 

 429 . قيمة معامل التحديد
 30 عدد مجموعات الشركات حسب الموقع والقطاع والحجم 

اهدات لخمس شركات على األقل1 ويتم احتساب المتوسطات خلية حسب الموقع والقطاع الحجم،  03تم تجميع الخاليا حسب الموقع والقطاع والحجم1 وتوجد  يحتوي كل منها على مش
بين أقواس1 بينما  (tوية الخالف التباين1 وتظهر قيم )ومعامالت التباين لجميع الشركات في كل خلية1 ويعكس كل إدخال نتائج االنحدار بما في ذلك األرقام القطاعية الوهمية وأخطاء معيارية ق

    1   3141%، على التوالي1 ويبلغ معامل التباين بين الوقت اإلدارة والرشاوى 1%، 03وز )*( و )**( إلى مستويات مرتفعة عند تشير الرم

 

ير بين الشركات وتعتبر نسبة الوقت اإلداري المستغرق في التعامل مع المسؤولين متدنيةً نسبياً مقارنةً مع الدول الناشئة األخرى، لكنه يتنوع بشكل كب
غبة في التأثير ( أن الحاجة أو الر0211ين الكبير فياألوقاتاإلدارية المستغرقة في التعامل مع المسؤولين )الشكل ويشير التبافي األردن.  

 على تنفيذ السياسات من خالل جماعات الضغط تختلف بشكل كبير بين الشركاتفي األردن1  

مالت التباين )يمين(7.02الشكل  : الوقت اإلداري المستغرق مع المسؤولين: المتوسطات )يسار(، مع  

  
"ما هي نسبة مجموع الوقت المستغرق من قبل كبار المدراء في التعامل مع في سنوات مختلفة )كافة الشركات(1 سؤال المسح:  ICA Surveys المصدر:

مة الحكومية؟"   يتم قياس التشتتات بين الشركات من خالل معامل التباين )الوسيط الحسابي مقسوماً على النحراف المعياري(1 المتطلبات المفروضة من ألنظ

في عمان إلى أن تقديم الرشاوى يعد أمراً شائعاً كجزء من العمل في العام  %( الواقعة12وأشارت نسبة مقلقة من جميع الشركات )
( إجراءات الشركات للتأثير على المسؤولين حسب نوع الشركات1 حيث تمضي الشركات الواقعة في عمان 111ويلخص الجدول ). 2337
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لديهم ثالثة أضعاف1 وتعتبر حصة الشركات التي تشير إلى  وقتاً إدارياً أطول في التعامل مع المسؤولين، وتزداد احتمالية تقديم الرشاوى
 1  82%(01الصناعات الكيماوية )و%(، 02قطاع اإلنشاءات والنقل )و%(، 41تقديم الرشاوى كبيرةً في قطاع المنسوجاتواأللبسة )

أشارت إلى تقديم رشاوى )يمين(: الوقت اإلداري المستغرق مع المسؤولين الحكوميين )يسار(، وحصة الشركات التي 7.7الجدول   

 إجراءات الشركات للتأثير على تنفيذ السياسات حسب نوع الشركة

 
نسبة الوقت اإلداري المستغرق في التعامل 

 مع المسؤولين
مع عبارة تتفق حصة الشركات التي 

 أن "تقديم الرشاوى أمر شائع"
 المجموع

 
7.9% 
[503] 

31% 
[429] 

 %11.5 الشركات الواقعة في عمان
[242] 

52% 
[174] 

 %4.9 الشركات الواقعة خارج عمان
[261] 

17% 
[255] 

 1 عدد الشركات ذات القيم الكاملة )بين أقواس(Jordan ICA (2006)1المصدر:

 
هو متصور( من الضغط من المنافسة المحلية.  ويوضح قمنا  وقداالنحدار لألردن أن حالة عدم التيقن في تنفيذ السياسات تقلل )حسب ما 

مجموعة من الشركات )تحتوي كل  03بوضع الشركات في األردن في مجموعات حسب الموقع والقطاع والعمر1 بناءً على ذلك، تم تشكيل 
شركات علىاألقل(1 ولكل مجموعة، قمنا باحتساب التباين والتوزيع ما بين الشريحة المئوية الخامسة والسبعين والشريحة  1مجموعة على 

هذا المتغير على أنه عدم التيقن في المئوية الخ امسة والعشرين حول التصورات المتعلقة باتساق تنفيذ السياسات بين الشركات وأشرنا إلى 
تنفيذ السياسات1 إضافةً لذلك، قمنا بشمول متغيرات الضبط في النحدارات التي تقيس الحجم )األولي( والموقع والعمر ووضعية التصدير 

في تنفيذ السياسات مرتبطة بتدني درجة المنافسة المحلية1 وعلى نحو مخالف، فإن حالة التيقن ا أن ارتفاع حالة عدم 1 وقد وجدن83للشركات
همي 4عدم التيقن غير مرتبطة مع المنافسةاألجنبية )المواصفات  هذا يشير إلى وجود اختبار غير مباشر مقابل ارتباط و (1 بشكل عام، فإن 

ال تؤثر على المنافسة من حيث أن المتغيرات )عدم ال ها تيقن( في تنفيذ السياسات من المتوقع أن تؤدي إلى تقليل المنافسة المحلية، لكن
   الواردات1         

الً للتوقع"منظماً الوةً على ذلك، تظهر نتائج االنحدار لألردن أنه كلما زادت المعارضة حول ما إذا كان التنفيذ " ضمن مجموعة  وقا
الشركات حسب الموقع والقطاع والحجم، كلما قل معدل نمو الوظائف أو احتمالية تقديم ابتكارات من قبل الشركات في هذه المجموعات. 

همياً يساوي واحد في حال أدخل ت ونقوم بقياس احتمالية تقديم ابتكارات مع انحدار وحدة االحتمالية بحيث يكون المتغير المعتمد متغيراً و
الشركة منتجات جديدة أو عملية جديدة أو ترخيصاً لتكنولوجيا جديدة خالل السنوات الثالث الماضية أو صفراً في حال عدم القيام بذلك1 

هذا التعريف131وكان نحو  هنالك ارتباط سلبي بين ارتفاع حالة عدم  % من الشركات في العينة شركات ابتكارات بحسب  وقد وجدنا أن 
دالت نمو الوظائف واحتمالية تقديم ابتكارات )عقب التحكم في تأثيرات التشغيل حسب حجم أو عمر أو التيقن في تن فيذ السياسات مع م

     موقع أو وضعية التصدير للشركات(1 

المشاريع ج إلى أن وتشير أحدث النتائفي تنفيذ السياسات يحد من ديناميكيةاالقتصاد وبالتالي نمو الوظائف. التيقن وتدل النتائج أن عدم 
زالن"(، والتي تنمو بنسبة  % أو أكثر بالمتوسط خالل أكثر من أربعة 23الصغيرة والمتوسطة الحجم الفتية المتنامية بشكل سريع )"ال

ل أعوام، تقوم بشكل واضح باستحداث الوظائف في القطاع الخاص في االقتصاديات الناشئة، بما في ذلك دول منطقة الشرقاألوسط وشما
هذه الشركات من المرجح بصورة أكبر أن تكون  ها تشير إلى أن  إال أن خصائص هذه المنطقة قليالً، هذه الشركات في  أفريقيا1 ويعتبر عدد 

ها أن ارتفاع عدم التيقن )في التنفيذ( 2300شركات مبتكرة أو تتبنى تكنولوجيات خارجية )ستون وبداوي،  (1 كما تدل النتائج التي توصلنا إلي
نع الشركات من القيام باستثمارات خطرة مثل إدخال منتجات وعمليات جديدة، أو الحصول على تراخيص لتكنولوجيات جديدة1 وعلى يم

االقتص ادية1 نحو مماثل، فإن من الواضح أن األثر الضار لعدم التيقن في التنفيذ على المنافسة المحلية يلعب دوراً في إلخالل بالديناميكية
هذه  العوامل على تفسير وجود عدد قليل من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الفتية المتنامية بشكل سريع فياألردن وبالتالي وتساعد 

                                                      
هو موجود في الهدية فهو لي تمت اإلشارة  82 هدايا بشكل غير رسمي )لضمان تسهيل تنفيذ إجراء ما( على أن عمولة )"ما  "( بشكل متكرر إلى أن ينظر إلى تقديم 

 وليس رشوةً. 
دالت نمو وظائف متدنية،  تتفق نتائج متغيرات الضبط مع  83 النتائج في ألدبيات حول نمو الشركات. أي أننا وجدنا أن الشركات ألقدم والكبيرة منذ البداية تملك م

دالت نمو وظائف عالية.    بينما تحقق الشركات ألصغر والتصديرية م
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دالت نمو الوظائف في القطاع الخاص1 ودالً من الدخول إلى أسواق جديدة )منافذ للمنتجات( أو تبني تكنولوجيات أجنبية جديدة،  تدني م
 لتركيز على األسواق أو العمليات الحالية، مما يعيق نمو الشركات1  تميل الشركات إلى ا

ألردن أن عدم التيقن في تنفيذ السياسات يقلل من المنافسة والنمو لدى الشركات7.6الجدول  : تظهر نتائج االنحدار   

 

ماً  االنحدارات أرقا هميةً )بعيداً عن المواصفات )وتتضمن كافة ها في عناقيد ((، وأخطاء 0قطاعيةً و معيارية قويةالختالف التباين تم وضع
همية االحصائيةبين أقواس1 بينما تشير الرموز )*( و )**( إلى  (tعلى مستوى الخاليا، وتظهر قيم )  %، على التوالي11%، 03عند  ال

االبتكار متغير ويتم احتساب المتوسط والنحراف المعياري لمجموعات الشركات في كل خلية حسب الموقع والقطاع و الحجم1 ويعتبر
همي يساوي واحد في حال أدخلت الشركة منتجات جديدة أو عملية جديدة أو ترخيصاً لتكنولوجيا جديدة خالل السنوات الثالث الماضية أو  و

   % من شركات العينة اعتبرت مبتكرةً(131صفراً في حال عدم القيام بذلك )نحو 

الحات في السياسات في بعض المجاالت، فإن مزيجاً من وكاستنتاج، يشير هذا الفصل أنه و على الرغم من الحاجة الملحة إلجراء إ
هو ما يعيق استحداث الوظائف في القطاعات ذات القيمة المضافة  القواعد غير السليمة والتنفيذ غير العادل والتمييزي لهذه القواعد 

ة المضافة  ويمكن لنهج شفاف ومنهجي في تنفيذالعالية في األردن.  السياسات أن يزيد من الربحية المتوقعة من االستثمارات ذات القيم
 العالية1 وسيؤدي ذلك بدوره إلى زيادة المنافسة المحلية مما يحث الشركات علىاالستثمار في تبني تكنولوجيات أجنبية جديدة للتقدم على

ألساس الستحداث الوظائف المنتجة للشباب وتحقيق نمو اقتصادي عالي منافسيها1 وتشكلاالستثمارات عالية الجودة في القطاع الخاص ا

  وشامل1  

وتواجه الحكومات تحدياً يتمثل في تنفيذ السياسات بشكل متسق وقابل للتوقع بغرض إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين الحاليين 
ةوالمحتملين حول توفر ميدان للعمل تتكافئ فيه الفرص.  ة المضافة العالية على ما  وسيعتمد تعزيز وإدام الستثمار في المنتجات ذات القيم

هادية والتمييزية في تنفيذ االجت هم لتقليل الطرق  إذا كان راسمو السياسات قادرين على إقناع المستثمرين الحاليين والمحتملين باستعداد
صالحات على مستوى السياسات ألثر المتوقع على ها فقط، ستحقق ا )جودة(االستثمارات في القطاع الخاص والتشغيل1  السياسات1 عند

ةً صعبةً تتطلب على  هم رغم ذلك، يعتبر تغيير توقعات المستثمرين من خالل النظر في األسباب الجذرية للحصول على الريع والمزايا م
عدم التيقن في تنفيذ السياسات وتحسين  سبيل المثاإصالح اإلدارة العامة ف األردن1 وفيما يلي، فإننا سنستعرض أبرز التوصيات للحد من

 مستوى ميدان العمل بين الشركات ي األردن1  
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على الرغم من أن التركيز في السابق انصب في الغالب على اإلصالحات القانونية التي هدفت إلى تحديث القواعد وألنظمة، يجب أن 
ويجب أن يقر راسمو السياسات وأن يأخذوا بعيناالعتبار تركز السلطات على المزيد من االتساق وعدم والتمييز في تنفيذ تلك القواعد. 

هم التركيز على حقيقة أناألنظم ة القانونيةال تنفذ بشكل متسق وقد تستخدم لتمييز أو إفادة مجموعة معينة من الشركات1 بالتالي، فإن من الم
 1 إجراء تغييرات مؤسسية بهدف تقليل درجةاالجتهاد في تنفيذ السياسات اإلضافة إلى الحوافز الخفية لدى المسؤولين للتمييز بين الشركات

مة والتي تعد بالغة ألهمية وقد تم خالل  إلدارة العا الحات المؤسسية الضرورية لتحسين درجة المساءلة  الفصل الثاني بالفعل تحديد اإل
ة العناصر إلضافية التالية: في األردن من أجل ضمان التنفيذ المتسق للقواعد وألنظمة.   وقد يتضمإصالح اإلدارة العام

  اإلدارة نقل المسؤوليات صالحية اتخاذ ة، مع القيام في الوقت ذاته بمأسسة اإلدارة العام األدنى في القرارات إلى المستويات
ة من خالل جعل الموظفين المدنيين )في المستوياتاألدنى( خاضعين للمساءلة أمام قاعدة أوسع وليس فقط أمام الوزير أو  العام

 الرؤساء1 
 ة التعيين والترقية في المؤ هيكلية أنظم سسات العامة على أساس الكفاءة أو االلتزام بتحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية إعادة 

 وليس بناءً على اعتبارات إقليمية أو عشائرية1 

مة.  فعلى سبيل المثال، يجب أن يحصل المسؤولون الحكوميون الذين يتعاملون مع المنتجات الجديدة )مثل برامج رفع قدرات اإلدارة العا
مات واتصاالت، الصناعات الدوائية ذات براءات االختراع( على التدريب من أجل فهم الخصائص والمحاذير التي تؤثر لوالمعتكنولوجيا 

ها عدم توفر موظفين مختصين في المراكز الجمركية إلى  على األنظمة المتعلقة بهذه المنتجات1 وتوجد العديد من الحالت والتي أدى في
واالتصالت إلى رسوم جمركية على تباينات في الكلف1 فعلى سبي ل المثال، تم مؤخراً إخضاع معدات مؤتمرات تكنولوجيا المعلومات

الوةً على ذلك، تخضع رخص البرامج الدولية إلى  ها كجزء من معدات تكنولوجيا المعلومات والصاالت1  الرغم من وجوب إعفائ
ألن دائرة ضريب01الضريبة العامة على المبيعات بنسبة  ها منتجات1 وعلى نحو % ال تصنف رخص البرامج على أن ة الدخل والمبيعات

ها دالً من ذلك  األلعاباإللكترونية على أنها شركات برامج تختص في )تطوير المحتوى(1 لكن مماثل، يجب تصنيف الشركات في قطاع
ها أعمال تقدم خدمات ترفيهية بحيث تخض  ع للمزيد من الرسوم والغرامات1       تصنف من قبل المسؤولين الحكوميين على أن

مة المزيد من عدم  حيث تعتبر معظم القوانين الجديدة في تنفيذ السياسات. التيقن وتضيف القوانين المؤقتة والتغييرات المتكررة في الحكو
حتملة مؤقتةً )على سبيل المثال، قانون ضريبة الدخل أو قانوناالستثمار(1 كما تزيد القوانين المؤقتة والنقاشات الدائمة حول التعديالت الم

اإلعفاءات الضريبية إلىمن حالة عدم التيقن1 فعلى سبيل المثال، أشارت إحدى المستثمرات  ها ترحب  ها في قانون  أن المنصوص علي
اإلعفاءات في المستقبل1 وتضيف التغييرات المتكررة ف ها من احتمالية إلغاء تلك ها أعربت عن قلق ي المناطق التنموية المقامة حديثاً، لكن

    عديل القوانين المؤقتة1  المزيد من عدم التيقن في تنفيذ السياسات1 ويتوقع المستثمرون المحتملون قيام أي وزير جديد بت تؤدي إلى الحكومة

مة وقطاعات األعمال حول ألنظمة الجديدة،  مة والقطاع الخاص. حيث يجب أن يتسم الحوار بين الحكو تعزيز الحوار بين الحكو
في أغلبه  دالً من ذلك، تمتاإلشارة إلى أن الحوار كانأنظمة الحوافز،...الخ. باالنتظام والمنهجية والعدالة. والسياسات الصناعية، و

قائماً على العالقات الشخصية1 فعلى سبيل المثال، تشتكي الشركات بشكل متكرر من عدم قيام الحكومة بالتشاور بشكل مناسب مع القطاع 
صالح المالي الثاني الممول من  الخاص عند إصدار أو تعديل التشريعات )على سبيل المثال، التعديالت على التعرفات( )انظر مشروع ا

واالصاالت )إنتاج( أو قطاع 2300الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  قبل هذا الصدد، تناصر جمعية شركات تقنية المعلومات (1 وفي 
ها تستطيع في إلنضباط  الصناعات الدوائية بشكل ناجح الشكاوى حول عدم  في تنفيذ السياسات في قطاعاتهم1 وإذا كان ذلك مناسباً، فإن

هاد لدى المسؤولين الحكوميين الغالب النجاح ف االجت ة من أجل تقليل درجة األنظم إلجراء التعديالت الضرورية في وسد ي حشد الدعم
واالتصاالت )إنتاج( عن وجود تمييز في الواردات من  الفجوات التنظيمية1 فعلى سبيل المثال، كشفت جمعية شركات تقنية المعلومات

األجانب1 وتعمل الجمعية حالياً على التفاوض مع  وزارة 6ة الخدمات بسبب فرض ضريبة إضافية بنسب % على التعاقد مناالستشاريين
األعمال التي  هاً لقطاعات هذا الرسم1 كما يجب أن تلعب غرف التجارة والصناعة دوراً مشاب واالتصاالتإللغاء  تكنولوجيا المعلومات

كما يجب التحقق من تمثيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في غرف التجارة  من النادر حدوث ذلك1 هيمثلونها1 لكن تشير التقارير أن
       أو الصناعة وتعديله عند الضرورة1     

هما، وإلغاء المسؤوليات المتداخلة.  فعلى توحيد عدد السلطات والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ السياسات، وتحسين قنوات االتصال بين
ث مؤسسات مختلفة مسؤولة رسمياً عن تخليص واردات تكنولوجيا المعلوماتواالصاالت عند المراكز الجمركية: سبيل المثال، توجد ثال

االصاالت، ودائرة الجمارك،  االتصال بين وهيئة تنظيم قطاع مؤسسة المواصفات والمقاييس1 عالوةً على ذلك، يجب تحسين درجة
الحيات والتنفيذ غير الواضح للسياسات1 وقد تمتاإلشارة بشكل متكرر إلى أن مختلف المؤسسات الحكومية بغرض تجنب تداخل الص
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اإلعالن الحكومي الذي صدر مؤخراً  هذا الصدد، يعد ها البعض عبر إرسال الكتب1 وفي  بعض الوزاراتالزالت تتواصل رسمياً مع بعض
  األعمالفي األردن خطوةً ي االتجاه الصحيح1  حول دمج كافة المؤسسات المعنية االستثمار في مؤسسة واحدة لتسهيل ممارس

لخدمات التنظيمية خطوةً في التجاه الصحيح أيضاً. رغم ذلك، يجب أن يمنح ممثلي ا لمختلف ويعتبر انتشار مفهوم النافذة الواحدة
مختلف المؤسسات الحكومية الصالحيات المتعلقة بمنح الموافقة ذات الصلة، بينما تجب تسوية اخالفات بين الجهات التنظيمية بغرض 

ممثعلى سبيل المثال، تسريع تنفيذ اإلجراءات بشكل فعال.  ل عن أمانة عمان الكبرى للتواجد في النافذة الواحدة لدى سجل تم تخصيص 
ممثلي  ال يملك كافة  إلنشاء مشروع1 رغم ذلك، وبشكل متكرر، اإلجراءات والوقت الالزم الشركات، األمر الذي أدى إلى تقليل عدد

حيات الضرورية لمنح التراخيص أو التصاريح1 المؤسسات الحكومية في محطات النافذة الواحدة )خارج المناطق التنموية أو الحرة( الصال
هؤالء الممثلون في بعض ألحيان إلى إرسال الوثائق إلى مؤسساتهم للحصول على الموافقات1 عالوةً على ذلك، تمت  دالً من ذلك، يضطر

األجهزة الحكومية في محطات النافذة الواح دة ال يعد كافيا1ً وقد تم مؤخراً إتباع إلشارة إلى أناالتصال والتنسيق بين الممثلين من مختلف
هيئة المناطق التنموية والحرة: في حال عدم تلبية الطلبات بشكل فوري في الوقت  نهج واعد لتحسين أداء محطات النافذة الواحدة من قبل 

هاالمناسب،    بشكل فوري1     سوف يتم تلبيت

وقد مال والمسؤولين الحكوميين في البلديات الصغيرة المزيد من الدراسة. ق إمكانية تعزيز المزايا والروابط بين قطاعات األعوتستح
ر تمتاإلشارة إلى أن معظم الشركات القليلة في البلديات الصغيرة تعتمد على اعالقات الشخصية الوثيقة مع المسؤولين الحكوميين مما يشي

هو الحال ف ة وراء سن إلى وصول تفضيلي إلى اإلدارات المحلية1 وإذا كان ذلك  ي الواقع، فإن ذلك سيشكل تحدياً كبيراًلألسباب الوجيه
 قانون البلديات الجديد والذي يهدف إلى تقليل حجم البلديات1 

حي ال يتم في الوقت الحالي تقييم ويجب أن يوفر قانون البلديات الجديد الحوافز أمام اإلدارات المحلية من أجل تحسين أدائه االقتصادي. 
هنالك أدلة قوية على أن ربط الحوافز للمسؤولين الحكوميين المحليين مع البلديا االقتصادي1 على العكس من ذلك،  ها ت على أساس أدائ

هو  االقتصادية كان ناجحاً للغاية في الصين )على سبيل المثال، انظر لي وز هداف التنمية (1 فعلى سبيل المثال، 2331أو وايتنج  2331أ
هذه السياسات مع إجراء تستطيع البلديات الم ها من المشاريع المقامة في البلدات أو القرى1 وقد ترافق تنفيذ  األرباح التي تجني حليةاالحتفاظ 

ك صالحات علىاإلدارة العامة بما في ذلك تطبيق أنظمة ترقية شفافية على أساساألداء للمسؤولين الحكوميين في البلديات1 وبناءً على تل
االقتصادي وجلب اإلصالحات، تمكن ة المركزية بشكل فعال من تقديم مكافآت للمسؤولين الحكوميين مقابل تحقيق النمو ت الحكوم

هداف التشغيل والنمو1     استثمارات القطاع الخاص1 وفي الواقع، تمت ترقية المسؤولية إلى حد كبير على أساس تحقيق أ

اللية أمانة 2337ح الشركات في العام وتدل النتائج التي توصلنا إليها، والتي ترتكز على مس ، على ضرورة إجراء تحليل حول است
القات وثيقة بين رجال األعمال والمسؤولين.  وتتولى أمانة عمان الكبرى مسؤولية إصدار تصاريح عمان الكبرة بما في ذلك وجود 
وجود تباينات كبير في أوقات النتظار للحصول على  إلنشاءات أو رخص التشغيل للشركات الواقعة في عمان1 وتشير نتائج الدراسة إلى

هذه  يتضح أنههذه الخدمات من قبل الشركات الواقعة في عمان ضمن نفس القطاع1 بالتالي،  من الضروري إجراء تحليل حول مصدر 
 التباينات1 وتوجد إشارات على أن أمانة عمان الكبرة تقوم بتوثيق أية تأخيرات في الحصول على الخدمات التنظيمية مما يوفر مصدراً غنياً

 للمعلوما إلجراء المزيد من الدراسة حول مصدر التباينات في تنفيذ السياسات1   

سة صناعية تتسم بالشفافية والشمولية أن تقلل من حالة عدم التيقن في السياسات من خالل تغيير بيئة األعمال في ويمكن لتنفيذ سيا
القطاعات المستهدفة من تقديم المزايا غير الشفافة والفردية لشركات مختارة إلى أنظمة موحدة تطبق بشفافية على جميع الشركات في 

اله بتوضالقطاع ذاته.  هو الواقع، وقد قمنا أ يح أن بيئاتاألعمال الفعلية تختلف حتى بالنسبة للشركات ضمن القطاع ذاته1 وإذا كان ذلك 
تسهم السياسات الصناعية الشفافة والواضحة في تقليل عدم التيقن في تنفيذ السياسات ضمن القطاعات، مما يقلل من الوصول إلى اتفاقات 

 تالي نقاشاً تفصيلياً حول السياسات الصناعية في دول منطقة الشر األوسط وشمال أفريقيا1  تفضيلية ويشجع المنافسة1 ويقدم الجزء ال
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اهل السياسةة الصةناعية.   بتنفيةذ السياسةة    تقةوم الحكومةة   عنةدما  فةي الواقةع   عند مناقشة السياسات الهيكلية للنمو في األردن،ال يمكن تج
اطرهةا.     ف  الصناعية بشكل فعال واستباقي هم تقييم تلك السياسة، مةع إبةراز إمكانياتهةا ومخ هيذا الفصيل إجيراء مراجعية       من الم وسييتم فيي 

ها على أساس معايير الممارسات الفضلى الموضوعة مؤخرا1ً ويحدد هذا التقرير أربع آل ييات  لمبادرات السياسة الصناعية فياألردن وتقييم
األساس منعزلةً عن بعضها البعض1    وآليات رئيسية للسياسة الصناعي في األردن، والتي تعد 

، اآلليةات       اكتمةال تنفيةذ السياسةات     أمثلةً علةى ضةعف أو عةدم    في األردن وتقدم برامج السياسة الصناعية حيةث تعتبةر، علةى سةبيل المثةا
مة للرصد والتقييم التي الت غائبةً إلى حد كبير. المساحة الج تحد من الصار تملك بعض المبادرات خصيائص تصيميم جييدة    تهاد والتفض

مثل استهداف تبني تكنولوجيات جديدة أو ضمان فعالية عملية اتخاذ القرار على المستويات العلييا )مين خيالل مجليس اليوزراء(1 رغيم ذليك،        
ة المنافع التفضيل شيفافة إليى زييادة    القواعد المعايير وال افتقارغير شفافة في العادة1 ويؤدي ية تعتبر عملياتاالختيار أو معاييراألداء لمواجه

هاد في التنفيذ1 وعلى نحو مماثل، يؤدي غياب أنظمة تقييم ورصد صارمة إلى تقويض قدرة السلطات  بالمحسوبيةفيما يتعلق   المساحةلالجت
إضيافةً  على ضمان الفعالية الكاملة للبرامج المنفذة وتجنب المحسوبية من خالل إبعاد المستفيدين غير المنتجين والذين يتطلبون دعمياً مكلفيا1ً   

مختلفة إلى حيد كبيير عليى بعضيها اليبعض وال تنيدرج ضيمن إسيتراتيجية شياملة للتنميية الوطنيية1            لذلك، تعتمد مبادرات السياسة الصناعية ال
للمستثمري األجانيب فيي    الممنوحة ويؤدي ذلك إلى زيادة فرص التنفيذ والتنسيق الناجح بين المبادرات1 فعلى سبيل المثال، تتم تكملة المزايا

     ل التكنولوجيا1     اقتنابالتعاون مع المستثمري األجانب( بغرض تعظيم صناعات معينة ببرامج دعم للموردين المحليين )

هو دور السياسة الصناعية في األردن؟       6.2  ما 

، يوجد لدى العديد من الوزارات والمؤسساتصالحيات متداخلة على العكسواضحً.  غير ا يعتبر دور السياسات الصناعية في األردن
هداف يات تشجيع االستثمار والسياسة الصناعية المشتتةيتعلق بإستراتيج مافي األ 1 حيث توجد العديد من برامج الحوافز القطاعية ذات

المختلفة1 فعلى سبيل المثال، قامت وزارة الصناعة والتجارة بإعداد إستراتيجية للسياسة الصناعية تركز على المشاريع الصغيرة 
هيئة تشجيعاالستثمار ذه في العادة والمتوسطة الحجم، وهو أمر يركز على تنفي االقتصادية1 وتملك  برنامج تحديث وتطوير المشاريع

األعمال وتقديم حوافز )ضريبية( للمستثمرين هيئة المناطق التنموية والحرة بإعداد إستراتيجية اتصال 84الحيات لتحسين بيئة 1 وقامت 
ها لتشجيع صناعات معينة من خالل منح إعفاءات ضريبية كبيرة وتوفير حوافز أخرى1 تألربعة مناطق تنموية  باالضافة الى هدف كل من

األردني بتنفيذ برنامج لدعم إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم )على سبيل المثال، خفض متطلبات ذلك،  يقوم البنك المركزي
زي قيمة القروض(1 أخيراً، يستطيع مجلس الوزراء تقديم حوافز ضريبية إضافية لشركات أو الحتياطيات لدى البنوك التجارية بما يوا

 صناعات معينة1  

يساعد برنامج السياسة الصناعية لدى وزارة الصناعة والتجارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من تطوير تكنولوجياتها 
الستفادة من البرنامج، وقاعدتها المعرفية. إال أنها تحجم عن استهداف صنا عات أو مجموعات معينة من الشركات تملك إمكانيات كبيرة 

يتفق تركيز برنامج السياسة الصناعية 1 ة بأداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجمالحكوم دعم كما أنها ال تضع شروط واضحة لربط
نولوجيات )أجنبية( جديدة1 يمكن تعزيز فرص النجاح من خالل مع الممارسات الفضلى في دول منطقة شرق آسيا من حيث تشجيع تبني تك

الستهداف الواضح لصناعات معينة أو خصائص معينة لمجموعة من الشركات تتمتع بأكبر اإلمكانيات الكتساب التنافسية من نقل 
هم من ذلك، تعتبر أنظمة الرصد والتقييم أو القواعد الواضحة لتحديد أداء الش ركات محدودةً للغاية1 وتعد البرامج الممولة من التكنولوجا1 األ

ها  هذه ا تشمل مؤشرات المانحين أفضل تصميماً حيث أن  مستدامةوغير لبرامج في العادة صغيرة أداء للشركات المستفيدة1 رغم ذلك، تعد 
 توقف دعم المانحين1  بعد

لى حاضناتاألعمال أو التدريب أو تطوير التكنولوجيا لعدد مختار يركز البرنامج عال يتمتع برنامج السياسة الصناعية بالتمويل الكافي. 
سنوات  1مليون دينار أردني على مدار  001من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم1 وقد طلبت الوزارة بشكل متكرر الحصول على 

ها لم تحصل سوى على  ة مع غياب مشاركة القطاع  مليون دينار أردني1 ويتم تمويل البرنامج 04لتنفيذ البرنامج، لكن حصراً من قبل الحكوم
 الخاص1

جغرافية حسب تجمعات قامت هيئة المناطق التنموية والحرة بالفعل بإعداد إستراتيجية شاملة للسياسة الصناعية من خالل إنشاء  لقد
هذه الصناعات.  الطاقة الشمسية والصناعات التالية: الخدمات اللوجستية والنقل في الميناء الجاف في المفرق،  المجموعاتتستهدف 

واالتصاالت وخدمات والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا الطبية في إربد، والمتجددة في معان،  الستعانة بمصادر تكنولوجيا المعلومات
                                                      

الحية م2300يحد قانون االستثمار الجديد )الذي تم إعداده في العام   84  . نح إعفاءات ضريبية )انظر أدناه(( من 
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األعمال في كل من إربد وعمان الستجمام والصحة في البحر الميت وعجلون1 وتقوم و، اإلضافة إلى السياحة البيئية، خارجية في إدارة
% وهي معفاة من ضريبة المبيعات، الرسوم الجمركية، ضريبة الخدمات 1الشركات الواقعة في المناطق التنموية بدفع ضريبة دخل بنسبة 
هذه الشركات م الوةً الجتماعية، ضريبة توزيعاألرباح1 كما تستفيد  ن خدمات البنية التحتية القطاعية وتنفيذ موحدلإلجراءات التنظيمية1 

    منطقة حرة تعفى فيها الشركات من ضريبة الدخل، الرسوم الجمركية، ضريبة الخدما االجتماعية1    20على ذلك، توجد 

لة سياسة صناعية أو إستراتيجية للتنمية الوطنية. تعد هذه البرامج والمبادرات باألساس منفصلةً عن بعضها البعض وال تندرج تحت مظ
ما مع  فعلى سبيل المثال، تقوم الهيئة بتقديم حوافز ضريبية كبيرة للعناقيد الجغرافية الصناعية في المناطق التنموية، وهو ما يتناقض إلى حد

  1 85صغيرة والمتوسطة الحجمالنهج األكثر "حياديةً قطاعياً" لسياسة وزارة الصناعة والتجارة بشأن المشاريع ال

اإلطار القانوني مساحةً كبيرةً الجتهاد من قبل مجلس الوزراء من أجل إعطاء شركات أو صناعات أو أنشطة مختارة منافع  يترك
ها من المزايا.  لضريبية ، ارتبطت قوانين ضريبة الدخل وتشجيعاالستثمار بنظام معقد مناالستثناءات ا2303بل العام فقضريبية أو غير

اإلعفاءات حسب كل حالة1 وتقلل قوانين ضريبة الدخل االستثمار الجديدة من التباينات في ضرائب الدخل وتوحد  والذي ربما شجع تقديم
ها من المزايا لشركات أو صناعات أو  عدداإلعفاءات الضريبية1 رغم ذلك،ال يزال بإمكان مجلس الوزراء منحاإلعفاءات الضريبية وغير

ة معينة، بحسب ما ينص عليه مشروع قانوناالستثمار المؤقت الجديد1 وعلى وجه التحديد، تنص المادة الرابعة من قانوناالستثمار أنشط
الجديد على جواز قيام مجلس الوزراء بمنح أية مزايا لألنشطة االقتصادية التي توفر الوظائف لألردنيين، أو تزيد من القيمة المضافة 

 اهم في أنشطة البحث والتطوير، التنمي اإلقليمية، نقل التكنولوجيا1 ويتوجب نشر تلك المزايا في الجريدة الرسمية1   المحلية، أو تس

االجتهاد تتطلب وجود برنامج أكثر فعالية  خاللها مجلس الوزراء هذه المساحة من بشكل يثير الجدل، فإن الطريقة التي يطبق من
شركة أو مبادرة من المزايا الممنوحة من قبل مجلس الوزراء1 حيث  22، استفادت 2302-2331ما بين للسياسة الصناعية في األردن. 

تضمن ذلك شركات في قطاع الخدمات  الطبية )شركة العافية(، وفي قطاع الصناعات الدوائية )سنا لألبحاث الصدالنية، سيل للمختبرات 
اإلنشاءات )المختار(، وفي قطاع صناعة البيولوجية وألبحاث الطبية(، وفي قطاع أللبسة  )لويس فويتن، سمارت لينكجز(، وفي قطاع

شركة أتمتة وتقنية وأكاديمية الشرقاألوسط للطيران، والمركبات )إياس(، ومراكز التصال، ومشاريع استثمارية لدعم صناعة الطائرات، 
إل عفاء نفقات ألبحاث والتطوير من الضرائب وتوفير حوافز إضافية المعلومات1 إضافةً لذلك، تم استخدام فقرة في قانون االستثمار

للصناعات التي تعتبر واعدًة1 فعلى سبيل المثال، تعفى أرباح الصادرات من ضريبة الدخل للشركات في الصناعات الدوائية وتكنولوجيا 
 المعلوما واالتصاالت1  

مة للصناعات أو ألهداف التنموية بما يتفق مع النهج المتبعة في دول شرق آسيا. إال  ويقوم مجلس الوزراء بربط المزايا المقد الشركات ب
توجد لوضع معايير ألداء الشركات المستفيدة.  دقيقةأن هنالك إحجام عن تعريف شروط شفافة وواضحة أو تنفيذ أنظمة رصد وتقييم 

االتفاقيات مع المستثمرين )األج األعمال لصناعات معنية بما يضمن تقارير تشير إلى أنه يتم التفاوض على انب( المحتملين أو جمعيات
ة المضافة المحلية، والتوازن بين تقديم المزايا واستحداث الوظائف،  اإلجراء مساحةً كبيرةًلالجت86نقل التكنولوجياوالقيم هذا هاد 1 يترك 

االفتقار إلى شروط شفافة األهلية للحصول على ال بسبب متيازات1 بالتالي، قد يتباين مدى االمتيازات بحسب وواضحة لتحديد معايير
ة، أو المسؤولين عن تنفذ االتفاقيات1   هارات التفاوض أو نفوذ الشركات أو جمعيا األعمال، أو متخدي القرار في الحكوم  م

اله إلى التوجه العام، كما أنها تفتقر المبادرات الفردية المشتتة المختلفة المذك ال يملك األردن إستراتيجية سياسة صناعية متناغمة. ورة أ
الحكومية نحو دعم نقل  رغم ذلك، توجد أدلة واضحة على وجود اتجاه عام في المبادرات ال تندرج ضمن إستراتيجية وطنية للتنمية1

األجنبية( وتشجيع توفير الوظائف لألردنيين1 لكن وعلى الرغم من دعم الصناعات أو المستثمرين ال واعدين من خالل التكنولوجيا 
إلعفاءات الضريبية، يوجد غياب في بعضاألوقات لسياسات صناعية أساسية معتدلة مثل دعم األبحاث والتطوير أو خدمات البنية التحتية 
للقطاعات )مختبرات ألبحاث للتكنولوجيا الحيوية أو تراخيصأللبسة عالية الجودة(1 وتدل المقارنة بين المكونات المشتتة وغير 

ية للسياسة الصناعية في ألردن مع إستراتيجيات السياسة الصناعية في دول شرق آسيا )والبرامج الناجحة في المناطقاألخرى( اتالمؤسس
إلى وجود مجموعة من المبادرات المشتتة تحت إستراتيجية واحدة1 وسنناقش خالل الجزء التالي التجارب المتعلقة ببرامج سياسة صناعية 

ها، ونناقشاإلجراءات التصحيحية المحتملة والمتطلبات المسبقة لضمان نجاح شاملة في من هم أوجه النقص في تنفيذ اطق أخرى، ونبرز أ
 تنفيذها1     

هو الدور المنوط بالسياسة الصناعية؟      6.0  ما 

القدرات وتوفير الحوافز للشركات المحلية تلعب الحكومات حول العالم دوراً فعاالً في تعزيز نقل التكنولوجيا الخارجية من خالل تشجيع 
من أجل النخراط في تكنولوجيات أو عمليات أو منتجات )خارجية( جديدة من عبر أدوات مختلفة للسياسة الصناعية في معظم 
                                                      

هذه المشاريع تتباين حسب ال  85 همية  قطاعات. وتقع معظم في الواقع، ال تعتبر برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم حياديةً قطاعياً بالنظر إلى أن أ
مة من  في عدد قليل من الصناعات التحويلية1  اريع القتصاديةالمؤسسة األردنية لتطوير المشقبل  المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المدعو

هذا  الجمعية ألردنية لمصدري أللبسة والمنسوجاتعلى سبيل المثال، قامت وزارة العمل مؤخراً بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع   86 لزيادة حصة العمالة ألردنية في 
هنالك إشارات يقيام 21القطاع ) االلتزام بتوفير نحو  01%(1 و دينار أردني شهرياً لكل  41فرصة عمل، بينما تقوم الوزارة بدفع مبلغ  00133شركة عضو في الجمعية 

 شهراً من العمل1   02عامل معينألول 
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هو مشار إليه في الجزء السابق، حققت االقتصاديات الناشئة في شرق آسيا وأوروبا الشرقيةاالقتصاديات الناشئة دالت نمو مرتفعة  1 كما  م
األجنبية إلى صناعات معينة1 وبالتأكيد لم تتم عملية نقل التكنولوجيات  ة من خالل مواصلة العملية الناجحة لنقل التكنولوجيا ومستدام

ها اإلنتاج المحلية بين عشية وضحا ها لتتالءم مع السوق المحلي وظروف والعوامل حيث أن ذلك يرتبط بإخفاقات السوق  ،ألجنبية وتعديل
ها على تبني  ها وقدرات ها ودعمت وصول الخارجية1 دالً من ذلك، قامت الحكومات بتقديم حوافز للشركات المحلية من أجل تنويع منتجات

 تكنولوجيات أجنبية من مستثمرين أجانب أو مصدرين بحسب السوق المحلي وظرو اإلنتاج1 

مة، وطبقت أنظمة مبسطة، وقامت بشكل متكرر بتقديم حوافز ضريبية فعلى سبيل المثال، قامت الصين بتوفير خدمات بنية  ها تحتية 
الل شبكات اإلنتاج المشترك أو المشاريع  للشركات ألجنبية في مناطق اقتصادية خاصة لصناعات مختارة مقابل نقل التكنولوجيا من 

هذه الصناعات عالمشتركة لى الدعم الحكومي من أجل مجاراة قدرات المستثمرين 1 وحصلت الشركات والموردون المحليون العاملين في 
ة ألجانب وزيادة قدرتهم على تبني التكنولوجياتاألجنبية1 بعبارة أخرى، كان انفتاح الصين على المستثمريناألجانب مدفوعاً بإستراتيجي

ة سقة للوصول إلى ن، لكنه لم يضع إستراتيجية متنموية واضحة: إطالق أو تطوير المنتجين المحليين1 ويدو أن لدى األردن طموحات مشابه
قامت الصين بتوفير خدمات بنية تحتية جيدة، ونفذت أنظمة سلسة، كما قدمت على نحو متكرر حوافز ضريبية  .لقد تلك المرحلة

ك أو مشاريع للشركات الواقعة في المناطق االقتصادية الخاصة لصناعات مختارة مقابل نقل التكنولوجيا عبر شبكات إنتاج مشتر
بمعنى آخر، تم توجيه انفتاح الصين على المستثمرين الخارجيين من خالل إستراتيجية تنموية واضحة: إيجاد أو تطوير المنتجين مشتركة. 

األجانب الدخول في مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية في العديد من الصناعات  المحليين1 بناءً على ذلك، تم الطلب من المستثمرين
 الجديدة )على سبيل المثال، المنتجاتاإللكترونية االستهالكية(1 وقد سمح ذلك للشركات الصينية المحلية بالنتقال بشكل مضطرد من مجرد

( أن معظم الشركات الصينية في قطاع المنتجات 1شركات لتجميع مكونات بسيطة إلى سالسل إمداد متكاملة لإلنتاج1 ويوضح الجدول )
هي عبارة عن إللكترونية ا % ضمن 033شاريع مشتركة بين شركات أجنبية ومحلية، كما أن من النادر وجود شركات أجنبية مالستهالكية 

 كبار الشركات الصناعية1    

هذه الصناعات على دعم حكومي لتمكينهم من إبقاء المستثمريناألجانب  وفي الوقت ذاته، حصلت الشركات والموردين المحليين في 
تدخلت الحكومة الصينية بشكل مكثف في مجال تشجيع النشاط الصناعي  وقد من قدرتهم على تبني التكنولوجيات ألجنبية.مما زاد 

باستخدام الدعم الضريبي، أو التعرفات، أو متطلبات المحتوى المحلي )المشاريع المشتركة(، أو البنية التحتية القطاعية1 وتدل النتائج 
الضريبية كانت أكثر نجاحاً من التعرفات كأداة للسياسة الصناعية  إلعفاءات( على أن 2303)  Jeffersonو Harrisonـ التجريبية ل

مو اإلنتاجية في الصين1      لتشجيع 

حيث طلبت فعلى سبيل المثال، لقيت صناعات أجزاء السيارات في الصين أو الهند تشجيعاً كبيراً من خالل متطلبات المحتوى المحلي. 
% من محتوىاإلنتاج المحلي خالل ثالثة أعوام1 وقد أجبر ذلك 63من شركات السياراتاألجنبية الوصول إلى نسبة   الحكومة الصينية 

األجانب على التعاون بشكل وثيق مع الموردين المحليين لضمان تحقيق المستوى المطلوب على صعيد التكنولوجيا والجودة1  المستثمرين
( أن الموردين المحليين من المستوىاألول حققوا مستويات 2331) Suttonراسته حول سلسلة إمداد المركبات في الصين، وجد وخالل د

هذا الصدد عدم قيام أي شركة صناعة  جودة قريبة من الممارسات الدولية الفضلى خالل بضعة سنوات1 ومن بين مؤشرات النجاح في 
هاء المدة القانونية لمتطلبات المحتوى المحلي من أجل التقيد بقواعد منظمة سيارات أجنبية بالتحول إلى استير اد قطع السيارات عقب انت

ة مع متطلبات المحتوى المحلي في صناعة أجزاء المركبات في الهند1     التجارة العالمية1 ويوثق المؤلف قصة نجاح مشابه

مة الماليزية باتباع إسترات خالل االستثمارات الوةً على ذلك، قامت الحكو يجية سياسة صناعية تشجع نقل التكنولوجيااألجنبية من
وبعكس الصين والهند، لم تقم ماليزيا ألجنبية المباشرة عبر تقديم الحوافز للشركات متعددة الجنسيات للعمل مع الموردين المحليين. 

ت متعددة الجنسيات من أجل التشارك مع الموردين المحليين بفرض سياسة متطلبات المحتوى المحلياإللزامية، بل قدمت حوافز للشركا
األجانب المتعهدين  هذه السياسة النجاح على وجه التحديد في قطاعاإللكترونيات حيث ساعد المستثمرون القت  بصورة طوعية1 وقد

 ل تكليف فنيين للعمل مع الموردين1 المحليين من الباطن على المحافظة على وتيرة التكنولوجيات الحديثة، على سبيل المثال من خال

الل األبحاث األكاديمية الحديثة والتي أظهرت أن من المرجح أن تنتشر اآلثار الجانبية اإليجابية لإلنتاج  هذه األمثلة من  وتدعم 
الل الروا بط في شبكات اإلنتاج )التكنولوجيا( من الشركات األجنبية إلى الشركات المحلية في االقتصاديات الناشئة بشكل عمودي من 

 ( و2334) Javorcikوجه التحديد، يقدم  وعلىبدالً من الشكل األفقي بين الشركاتاألجنبية والمحلية المتنافسة بصورة مباشرة. 
Javorcik  وSpatareanu (2331 أدلةً على وجود آثار إنتاجية قوية من خالل الروابط بين الشركات األجنبية والموردين المحليين )

اإلنتاجية العمودية تكون أكبر  الكاتبان في الحالة الرومانية، أظهرأو نظام التوزيع( في ليتوانيا ورومانيا، على التوالي1 ) أن اآلثار الجانبية
هذا الصدد، تتسم إستراتيجيات وبرامج السياسة األجنبية المباشرة التي تضم ملكية محلية وأجنبية مشتركة1 وفي   بالنسبةلالستثمارات

   الصناعية في الصين والهند وماليزيا بحس االستهداف1    
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: أبرز شركات المنتجات اإللكترونية االسهالكية في الصين حسب نوع الملكية6.0الجدول   

 
 1 10، صفحة  McKinsey (2003)المصدر: 

 

ها؟ 6.1  هي أوجه النقص في تنفيذ السياسة الصناعية وكيف يمكن التغلب علي  ما 

الجانب النظري للسياسة الصناعية قوياً حيث أ اإلخفاقات في األسواق فيما يتعلق بالقروض، أو العمالة، أو المنتجات، أو المعرفة يعتبر 
Stiglitz  (2303 ) و Rodrik (2331 ،2332،)Lin (2331 ،)Hoff  أكد تعد عوائق رئيسية أمام تحقيق التنمية االقتصادية. وقد

هم معرفة المعلومات المتعلقة وآخرون مؤخراً على أن المعلومات المتعلقة بالبيئة التجارية يمكن أن تعيق التنمية االقتصادية.  ومن الم
نبية1 بالبيئة الخارجية من أجل معرفة الميزة التنافسية الخفية للدولة من أجل تنويع المنتجات الجديدة التي تحتوي على التكنولوجياتاألج

 Fundacionفعلى سبيل المثال، اعتمد النجاح الكبير الذي حققته تشيلي في صناعة سمك السلمون إلى حد كبير على إقامة مؤسسة )
Chile 1وهي وكالة شبه حكومية تعمل كصندوق مشترك وعممت نتائج أنشطة األبحاث والتطوير الحكومية على الشركات الصغيرة ،)

ة الهندية بدعم المنتجين من أجل تعزيز التحديث العمودي من إنتاج الذرة إلى إنتاج الدواجن في المزارع عالوةً على ذلك، قامت ال حكوم
م األبحاث الزراعية في مجال التكاثر وبذور الحبوب الغذائية، وتقديم البنية التحتية للنقل، وإدخال معايير دولية  ومعالجة اللحوم من خالل د

أخرى، قد ال تدفع الضغوطات السوقية بشكل طبيعياالقتصاديات نحو المزيد من التنوع في المنتجات الجديدة التي  للجودة الغذائية1 بعبارة
ةً مضافةً عاليًة1 بالتالي، يمكن تسهيل التنوع في المنتجات الجديدة وتسلق السلم التكنولوجي من خال ل تقديم تتطلب عمالةً مكثفةً أو تحقق قيم

ذه األنشطة الجديدة1       الحوافز الحكومية لل     شركات من أجل االنخراط في 

اهض للسياسة الصناعيةويركز   فعلى الرغم من وجود العديد الصعوبات العملية التي تواجه تنفيذ تلك السياسة.  علىالجانب التقليدي المن
لتي تسببت في خسائر فادحة1 فعلى سبيل المثال، قامت من األمثلة اإليجابية حول العالم، ال أنه توجد أيضاً قائمة طويلة من األمثلة ا

هااإللكترونية  البرازيل بتنفيذ سياسات استبدال الواردات من أجل تطوير صناعة الحواسيب محلياً وأدخلت معايير محلية لحماية صناعت
هاالحقا1ً وفي الواقع، قامت  هذه الجهود المكلفة باءت بالفشل وتم التخلي عن ( بدعم العديد من Fundacion Chile)مؤسسة الناشئة1 لكن 

1 ويتم في العادة استخدام الفكرتين التاليتين للتساؤل عن التنفيذ الناجح للسياسات الصناعية1أوالً، 87المشاريع الصناعية التي لم تحقق النجاح
1 ثانياً، تؤدي سياسات الدعم أو سياسات "الشركات الناجحة "التقاطتفتقر الحكومات إلى المعلومات المتعلقة بالقطاع الخاص من أجل 

اد ال تشجع على المنافسة ورادة األعمال وتؤدي إلى زيادة النفوذ السياسي والفساد )رأسمالية المقربين(1          الحماية إلى إيجاد أوجه اعت

على أن استهدافاألنشطة  Rodrik (2334 ،2331 ،)Lin (2332) كديؤ كيف يتم اختيار الصناعات أو األنشطة التي سيتم استهدافها؟
 الجديدة، سواء من خالل التنويع في خطوط منتجات ذات قيمة مضافة عالية أو تبني تكنولوجيات )أجنبية( جديدة، يحقق أكبر اإلمكانيات في

اآلثار الجانبية1 ويضع  ة المضافة(1   (2332لين )ما يتعلق  حيث يجادل بأن على الحكومات دعم إستراتيجيةً لتسلق السلم التكنولوجي )القيم

                                                      
مة على حل الجدل. حيث تعاني عملية قياس أداء السياسات الصناعية من الصعوبات النظرية، أي الفتقار إل  87 ى وضع غير واقعي )ماذا ال تساعد ألدلة ألولية الصار

 كان سيحدث بدون وجود السياسة الصناعية(.  
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ها الدول  ال تملك  التقليصخفيةً و قيمة تنافسية الدخول إلى القطاعات التي تملك في قيمة التدريجي لإلجراءات الحمائية للصناعات التي
 ميكي في الوقت ذاته في العملية1   باريتو من خالل تحقيق الستقرار والنمو الدينا الوصول الى توازن 1 بناءً على ذلك، تستطيع الدولة تنافسية

ها منذ عدة ( إطاراً لتحديد تلك الصناعات. 2303)  Monga و  Lin ويقترح اإلطار على تحديد سلع وخدمات متداولة تم إنتاج ويرتكز
ة ودخل للفرد أعلى بنحو  هيكلية منح متشابه االعتماد على %1 ويقدم تحليل حيز المنت033عقود في الدول المتنامية بشكل سريع مع  جات 

ة المنافسية( أداةً بديلةً لتحديد الصناعات ذات 2331هوسمان وكلينجر ) الخفية بحيث يساعد الدعم الحكومي المتوسط على دفع القطاع  القيم
هتمام  اال هذه الصناعات1 عالوةً على ذلك، يجب على الحكومات هنالك النجاح المحلية حيث أنه قد تبتجارب الخاص إلى التنويع في  كون 

ة المضافة العالية1 أخيراً،  تكملةالحاالت الدراسية القطاعية  يجبشركات خاصة محلية قامت بالفعل بالدخول إلى الصناعات ذات القيم
هن الختيار الصناعات1      وتحليل سلسلة القيمة بإطار مبني على البرا

مة محاولة التحقق من وإزالة  هذه الصناعات، يجب على الحكو أمام نمو الشركات ودخول الشركات إلى تلك العوائق وعقب تحديد 
وإذا كانت الصناعات جديدةً، تستطيع الحكومة تقديم حوافز للشركات الخارجية من الدخل مرتفعة الدخل )التكنولوجيا( الصناعات. 

هذه الصناعات م هذه الحوافز بحوافز على مستوى الستثمار في  األردن1 ويمكن تكملة  ن خاللاالستفادة من تدني كلفة العمالة في
هذه  السياسات للمستثمريناألجانب من أجل التعاون مع الموردين المحليين وبرامج الحاضنات لتحفيز دخول الشركات الخاصة المحلية إلى 

 الصناعات1 

فعلى سبيل . مزاياه التنافسية وهيكلية مواردةالكلي على حقيقة أن االقتصاد قام بنجاح باستغالل رغم ذلك، يعتمد النجاح االقتصادي 
المثال، اعتمدت البرامج الحكومية في الصين أو كوريا الجنوبية لدعم إنشاء صناعات في مجال المنتجاتاإللكترونيةاالستهالكية، 

هذه والشعر المستعار، والخشب، وية في مجال أللبسة، صناعة السيارات على نجاح الصناعات المحلوالصلب، و ألحذية1 وقد ضمن نجاح 
تراكم الموارد لتمويل دعم أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية1 إلى الصناعات التي تتطلب عمالةً مكثفةً تحقيقاالستقرار الجتماعي و

األرباح من المنتجات الحالية كما هو الحال في شركتي ويتم تقديم الدعم عبر القطاعات أيضاً بين الشركات من خالل إعاد ة استثمار
 1    88سامسونج ونوكيا

وتعد عملية الدخول في صناعات الضروري جداً سحب الدعم من" الشركات الخاسرة".  فمنوبدالً من "التقاط الشركات الناجحة"، 
اآلثار ال تستثمر األسواق  جديدة أو تبني تكنولوجيات جديدة بألصل غير موثوقة وتتسم  الجانبية التكنولوجية والمعلوماتية1 بناءً على ذلك،

هذا الخلل  من خالل توفير حوافزلالستثمارات في السوق كثيراً في المنتجات غير التقليدية1 ويتمثل الدور المالئم للسياسة الصناعية في سد 
هذهاالستثمارات أرباحاً اجتماعيًة1 رغم ذلك، وحتى في الصناعات في المنتجات أو التكنولوجيات الجديدة1 وإذا حققت النجاح، ستح قق 

هرة لدى مؤسسة  همت بضعة نجاحات با ال تحقق كافة الشركات معدل نمو مرتفع1 فعلى سبيل المثال، سا هرة،  Fundacion)المزد
Chile ،ها العديدة1 بالتالي، يتوجب على الحكومات  رغم ( )واألخص صناعة سمك السلمون( في تغطية كامل ميزانية المؤسسة إخفاقات

توقع معدل فشل )مرتفع ربما( وسحب الدعم من المشاريع الفاشلة1 ويعد ذلك معياراً ذو صلة يتم من خالله قياس أداء السياسات الصناعية1 
هذا يقود بناءً على ذلك، يجب أن يضمن إطار من القواعد والحوافز قيام المسؤولين الحكوميين بوقف ا لدعم عن الشركات غير الناجحة1 و

ة مؤسسية متغيرة، وهو ما سنناقشه تاليا1ً         إلى السؤال الثاني حول تصميم السياسة الصناعية في ظل بيئ

ين سياسات تطرقت إلى إخفاقات السوق بالنسبة للمستثمر تصميماستطاعت العديد من دول شرق آسيا كيف يمكن منع رأسمالية المقربين؟ 
ها تجنبت الخطأ المتمثل في توفيراال هنالك جدل في الغالب حول أن السياسة الصناعية  تكاليةمن القطاع الخاص، لكن على المدى الطويل1 و

الناجحة تعد ممكنةً فقط عقب إنشاء الدولة لمؤسسات تمنع إيجاد اعتمادية على المدى الطويل للقطاعين العام والخاص والفساد1 رغم ذلك، 
 الصين، والتي كان فيها الفساد متفشيا1ً  ،وتايوانوت السياسة الصناعية حجر الزاوية في التنمية الناجحة في كوريا الجنوبية، شكل

مة تملك موظفين خاضعين للمساءلة عن  هذه الدول وغيرها بنفيذ برامج ناجحة للسياسة الصناعية على أساس مأسسة إدارات عا قامت 
الل أنظمة الترقية على أساس الكفاءة أو االلتزام باإلستراتيجية الوطنية للتنمية(. أدائهم )على سبيل المثال ويملك راسمو ، من 

السياسات الذين يخضعون للمساءلة عن أداء برامجهم للسياسة الصناعية الحافز لتنفيذ تصميم سياسة يحمي البرنامج من السعي للريع حتى 
الحظة أن بإمكان تفاصيل التصميم البسيطة أن تضم االنضباط1   في بيئات الحوكمة الضعيفة1 ومن الجدير  بال

(ثالثة خصائص للتصميم على أساس تجربة اقتصاديات شرق آسيا والتي يجب أن تتطرق السياسة 2331 ،2332) Rodrik ويحدد 
 الصناعية إليها: 

 شكلة قلة المعلومات لدى الحكومة1 بناءً على ذلك، والً، من الضروري إجراء حوار بين القطاعين العام والخاص للتغلب على م
هرية  يجب اعتبار السياسة الصناعية بمثابة عملية اكتشاف بحيث تتعرف الشركات والحكومة على الكلف والفرص الجو
وتتشارك في التنسيقاإلستراتيجي1 وتعتبر مجالس النقاشات، المنتدياتاالستشارية حول االستثمار، صناديق المشاريع 

االً نمطيةً لهذا الغرض1    المشتركة بين القطاعين العام والخاص أش
                                                      

المتها، وأخيراً بدأت نوكيا كشركة أخشاب، وتحولت بشكل ناجح إلى إنتاج ألحذية، وتصني  88 ع القطع لشركة فيليبس، ثم تصنيع ألجهزة إللكترونية المنزلية تحت 
 إلى إنتاج الهواتف الخلوية. 
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  ز واالنضباط يتبع سياسة العصا والجزرة من أجل تجن االتكالية على المدى الطويل1 حيث ثانياً، توجد حاج إلعداد نظام للحوا
األداء، وخصوصاً أداء الصادرات1 وتم فرض غرامات  تم ربط الحوافز الضريبية في تايوان والصين ودعم القروض في كوريا 

ظهور أنشطة جديدة وتجنب إلخفاقات على الشركات المخالفة من خالل س هذه السياسة إلى  مع مرور حب الدعم1 وقد أدت 
ها قامت في الوقت ذاته بالمحافظة على العديد  الوقت1 وبشكل مثير للجدل، قامت دول أمريكا الالتينية بإطالق أنشطة جديدة لكن

لمستفيدة1 وتعتبر الشروط، قواعد الشمس الغاربة من الشركات غير المنتجة بسبب اإلخفاق في فرض النضباط على الشركات ا
)قواعد الخروج التلقائي(، المراجعات الداخلية للبرامج، الرصد، المقارنة المعيارية، التقييم الدوري خصائص منشودة في كافة 

 من الشركات الخاسرة1     ال تكمن في التقاط الشركات الرابحة، بل في التخلص الحكومة برامج الحوافز1 بالتالي، فإن الحيلة لدى 
  ة إلى تقليل مخاطر الفساد1 حيث يجب رصد أداء المسؤولين المنفذين للسياسات الصناعية ة أمام العام هم مساءلة الحكوم ثالثاً، تسا

اء وتقديم الحوافز المناسبة لهم1 ويمكن ضمان المساءلة من خالل الشفافية )على سبيل المثال، نشر البرامج والشروط( وربط أد
 الوزراء أو المؤسسات مع أداء برنامج السياسة الصناعية1     

 

هذه الخصائص في التصميم؟     6.1   هل يتمتع األردن بموقع جيد لتنفيذ وإدامة 

تستهدف مبادرات الحكومة األردنية بشكل عام الصناعات التي تسهم في التحديث التكنولوجي أو تطوير خطوط منتجات جديدة ذات قيمة 
ة المضافة مضافة عالية.  وينص قانوناالستثمار بشكل صريح على شروط الحصول على االمتيازات من قبلاألنشطة التي تزيد من القيم

1 عالوةً على ذلك، يركز برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على التحديثاإللكتروني وبناء 89وجياالمحلية ونقل التكنول
هيئة المناطق التنموية والحرة بشكل صريح الصناعات الجديدة أو تملك إمكانية نمو محلية مرتفعة في المناطق  التي القدرات، بينما تستهدف 

 التنموي األربع1  

فعلى سبيل المثال، وعلى الرغم من نشر ال تعتبر عمليات الختيار أو معايير األداء مقابل المزايا الممنوحة شفافةً في الغالب. رغم ذلك، 
هذه المزايا1 وتنص والمزايا الممنوحة من قبل مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية، ال ينطبق األمر على الشروط  المعايير التي تبرر تقديم 

ة المضافة المحلية ونقل التكنولوجيا، لكن من غير الواضح المادة الر ابعة من قانوناالستثمار الجديد قيام الشركات المستفيدة بزيادة القيم
اإلنتاج، ما هو عدد السنوات المطلوبة  ة المضافة المحلية في هي النسبة المستهدفة لمحتوى القيم كيف سيتم قياس أو مقارنة ذلك )أي، ما 

هام المستثمر لتحقيق ذلك؟(1 ويؤدي الفتقار إلى معايير شفافة أو صناعات مستهدفة إلى االختيار حسب  لتحقيق ذلك، هي تدابير أو م ما 
اله، قامت الصين أو ماليزيا بجذب الشركاتاألجنبي ة الحالة، مما يزيد من المجال أمام قلة الكفاءة1 على العكس من ذلك، وكما هو مبين أ

ها في المقابل من في صناعات مختارة  تملك إمكانيات كبيرة لآلثار الجانبية التكنولوجية ومعايير محددة للخدمات التي سيتم الحصول علي
ة من مخاطر المحسوبية أو العشوائية، مما يقلل من المناف  سة1       المستثمرين المستفيدين1 إضافةً لذلك، يزيد انعدام المعايير والقواعد الواضح

فعلى سبيل المثال، وفي ماليزيا، تتم تكملة المزايا تمثل عملية االستهداف الجزئية االفتقار إلى برنامج شامل للسياسة الصناعية.  كما
األجانب لزيادة حجم نقل  األجانب في صناعات معينة ببرامج لدعم الموردين المحليين بالتعاون مع المستثمرين المقدمة للمستثمرين

األنشطة الحكومية التكميلية أن تفوق المنافع لالقتصاد المحلي الكلف )منح المزايا( التكنولوجيا واست هذه حداث الوظائف المحلية1 وتضمن 
عبر الوقت1 على العكس من ذلك، تعد التأثيرات )الديناميكية(لالستثماراتاألجنبية المباشرة محدودةً في حال عدم وجود موردين محليين 

ها للسياسة الصناعية1 تشكل آخر وعدم قدرة الشركات ال هم قيام الحكومة بتنسيق وتنظيم مبادرات محلية على المنافسة1 وعليه، فإن من الم
االً إيجابيا1ً حيث تتعاون شركات متعددة الجنسيات مثل  األردن م واالتصاالت في المستجدات في صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات

وتقدم برامج الدعم والتدريب التكنولوجي  90بشكل وثيق مع جمعية شركات تقنية المعلوماتاألردنية، أوراكل، أنظمة سيسكو مايكروسوفت
بشكل طوعي للموردين والخدمات المحلية )على سبيل المثال، مراكز التصال الفنية(1 وعلى وجه التحديد، تحصل الشركات المحلية على 

ة1 عالوةً على ذلك، تدعم الشركات متعددة الجنسيات أكاديمية تكنولوجيا وضعية شراكة محددة تسمح بالحصول على حزم دعم شامل
  المعلوما واالتصاالت والتي تشرف على البرامج التدريبية في القطاع1      

ام الواضح أن نطاق العملية التشاورية يعتمد على التز فمنوعلى الرغم من وجود حوار فعال بين القطاعين العام والخاص في األردن، 
هام للغاية قيام الحكومة بالتعاون بشكل وثيق مع القطاع الخاص من ونفوذ جمعيات األعمال.  عقب تحديد الصناعات أواألنشطة، فإن من ال

هذه الصناعات1 وفي الحقيقة، قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتشاور مع المعوقات أجل تحديد وإزالة  أمام نمو ودخول الشركات في 
ألطراف المعنية في القطاعين العام والخاص بما في ذلك غرف التجارة والصناعة لصياغة إستراتيجية السياسة الصناعية مع العديد من 

التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم1 رغم ذلك، توجد إشارات على عدم توفر تمثيل كافي لهذه المشاريع في غرف الصناعة 
هم القطاع الخاص في والتجارة، كما أن الحوار ب وال يسا األعمال ال يكون دائماً على نفس القدر من المساواة1 ين الحكومة وقطاعات

غير الواضح مستوى التشاور بين مجلس الوزراء أو اللجنة  فمنالبرنامج، مما قد يعكس محدودية التوقعات وقلةااللتزام1 عالوةً على ذلك، 
هذا الصدد، من الواضح أن جمعيات المسؤولة عن تقديم التوصيات حول تشجي عاالستثمار مع القطاع الخاص عند منح المزايا1 وفي 

ها1 ألعمال لقطاع الصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلوماتواالتصاالت تتبع نهجاً استباقياً في توثيق معيقاتاألعمال وحشد الدعمإلزال ت
                                                      

ألردنيين أو التنمية إلقليمية.   89 مة لتقديم الدعم استحداث الوظائف   إضافةً لذلك، تشترط الحكو
الً في م  90 هذه الشركات الالث مم  جلس الجمعية. على سبيل المثال، تملك 
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بة الدخل علىاألرباح من الصادرات1 فعلى سبيل المثال، تتواصل جمعية شركات تقنية وفي الواقع، يتمتع كال القطاعين باإلعفاء من ضري
واالصاالت من أجل تقديم طلبات إلى مجلس الوزراء بغرض إزالة  األردنية بشكل وثيق مع وزارة تكنولوجيا المعلومات المعلومات

ام األعمال مثل خفض الرسوم الجمركية على الهواتف الذكيالمعوقات   ة أو الخدمات الوسيطة المستوردة1     أ

مما يقوض من قدرة السلطات على اإللغاء  دقيقةويوجد في العادة افتقار إلى أنظمة تقييم ورصد  لتحديد أداء الشركات المستفيدة، 
مختارة بعناية، لكن  ويتم تقديم الجزر من خالل مبادرات فرديةالمرحلي لبرامج الحوافز المكلفة وغير المنتجة أو تجنب المحسوبية. 

هذه للعصيانيوجد افتقار  اله بتقييماتاألداء للشركات أو الصناعات المستفيدة1 وتمثل  1 حيثال يتم ربطاإلعفاءات الضريبية المذكورة أ
مهدرة للحكومة، لكنال يتم تقييم فعاليتها1 على سبيل المثال، سينتهياإلعفاء من الضريبة الدخل  على أرباح صادرات إلعفاءات إيرادات 

، أي العام الذي سينتهي فيه التمديد لألردن لإلبقاء على دعم الصادرات 2301شركات خدمات تكنولوجيا المعلوماتواالتصاالت في العام 
ة التجارة العالمية1 إضافةً لذلك، تجب مقارنة أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المستفيدة من برام ج الدعم كدولة عضو في منظم

1 باختصار، يوجد غياب 91الحكومي مع أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في نفس الصناعة والتي لم تحصل على ذلك الدعم
 لعنصر أساسي للتصميم المناسب للسياسة الصناعية لمنع وقوع الفساد وإجاد االتكالية على المدى الطويل1     

يتم تنفيذ مبادرات السياسة الصناعية إلى حد ما من قبل كبار المسؤولين. رغم ذلك، تبدو أن هنالك حاجة لمأسسة السياسة الصناعية 
وترتكز أكثر مبادرة حكومية فعالة وأنظمة الرصد والتقييم ذات الصلة وشمولها في اإلستراتيجية الوطنية للتنمية على المدى الطويل. 

ية على عملية اتخاذ القرار على المستويات العليا في مجلس الوزراء1 إضافةً لذلك، يجب التعميم حول المزايا الممنوحة1 للسياسة الحكوم
األداء  إلى الحد من قدرة ويؤدي ذلك إلى اختيار دقيق نسبياً لألنشطة المستهدفة1 رغم ذلك، يؤدياالفتقار إلى أنظمة صارمة لتقييم ورصد

بة المسؤولين المعنيين بنجاح مبادرات السياسة الصناعية1 دالً من ذلك، يعتمد المواطنون في تقييماتهم علىحاالت المواطنين على محاس
ال يستطيع الناخبون التمييز بين النجاح الكلي لبرامج السياسة الصناعية واإلخفاءات الفردية المعلنة1 وقد  قام واضحة منفصلة1 بالتالي قد

واالبتكار بغرض تحسين مستوى الخدمات والتسهيالت المقدمة للمستثمرين1 ويركز  ألردن مؤخراً بإنشاء المجلس الوطني للتنافسية
هاتاالقتصادية من القطاعين العام  ممثلين عن العديد من الج المجلس على تنفيذإلصالحات القانونية ويضم رئيس الوزراء اإلضافة إلى 

األردن بموجب إستراتيجية شاملة، وضمان والخاص1 ويتمتع المجلس رفيع المستوى  بموقع جيد لتوحيد مبادرات السياسة الصناعية في
    وع للمساءلة عن النجاح العام للبرامج1      ضالتنفيذ المتناغم ألنظمة الرصد والتقييم، والخ

األردن من خال االقتصادية في األجنبية وتقديم باختصار، يمكن أن تسهم السياسة الصناعية في تحقيق التنمية ل تعزيز نقل التكنولوجيا
أجنبية1 ويوضح التحليل أن التوصيات على مستوى "جديدة" الحوافز للشركات المحلية للمشاركة في تكنولوجيات أو عمليات أو منتجات 

ةً للغاية لتلك الموجودة في الفصل السابق1  السياسات والرامية إلى تحسين فعالية واستدامة مبادرات السياسة الصناعية فياألردن تعد مشابه
وعلى وجه الخصوص، يجب توسيع عملية المشاركة السياسية وتحسين درجة مسائلة راسمي السياسات1 ويمكن تحقيق ذلك من خالل 

ناءً على ذلك، 1 ب92ية تعتمد على الكفاءة )كما هو الحال في دول شرق آسيا(اتة أو إدارة عامة مؤسسلين أمام البرلمانات المنتخبجعلهم مسؤو
األقل الجزء المسؤول عن برنامج السياسة الصناعية أمراً أساسياً لتنفيذ التصميم الفعال للسياسة  ة أو على اإلدارة العام يعتبرإصالح

 وضح هذا الفصل1   يالصناعية كما 

                                                      
ألداء من قبل برنامج تشجيع الصادرات الممول من قبل التحاد ألوروبي والمنفذة من قبل المؤسس قدم  91 االً على تقييم مناسب  ة ألردنية لتطوير الفصل السابق م

 المشاريع القتصادية. 
الن  92 . ويتضمن ذلك، من الوةً على ذلك، زيادة الشفافية والحصول على المعلومات لزيادة مساءلة راسمي السياسات أمام شريحة أكبر من المواطنين ووسائل إل

العام والخاص عند إعداد القوانين  ( تعزيز عملية التشاور بين القطاعين2بين أشياء أخرى، ما يلي: قياس أداء المؤسسات الحكومية وتوفير النتائج للمواطنين، )
مة الجديدة، )  ( رصد وتقييم أداء الش  ركات التي تستفيد من الدخالت الحكومية )على سبيل المثال، إلعفاءات الضريبية(. 0وألنظ
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 إيجاد بيئة تمكينية لتحفيزاالبتكارات في القطاع الخاص -الفصل الثامن
 

ة    2.0  المقدم

هاء لتحقيق النمو.   ته يمكن التقليل من أهميال  ، وأخيراً، يمثل االبتكار أحد المجاالت الرئيسية لصالح الهيكلي في األردن عقب انت
هنالك حاجة لسياسة ابتكار دالت البطالة1  ة التحديات المتعلقة بالطاقة والمياه وارتفاع م األردن مواجه أكثر جودةً  األزمة العالمية، واصل

األول تحديات استثمارية: حيث توجد حاجة  واستهدافاً للتغلب على تلك التحديات1 فعلى سبيل المثال، تشكل المياه والطاقة في المقام
االبتكارات في إدارة المياه والطاقة على التقليل م ن الستثمارات لتلبية الطلب المتزايد وتجنب أي نقص في المستقبل1 ويمكن أن تساعد

االبتكارات، فهنالك حاجة إلى  واسعة ومتعددة األطراف المعنية،  سياسة ابتكارالحتياجاتاالستثمارية1 من أجل الوصول إلى تلك
ها  1   االبتكاربحسب ما يتطلبه فهم المقصود بمصطلح  -اإلضافة إلى القدرات الكافية لتنفيذ

حيث سيتم التحقق مما إذا كان العدد الكبير من المبادرات كار في األردن. ويقوم هذا الفصل بتحديد وتحليل الجهود الحالية لالبت
اال والمؤسسات والسياسات االبتكار ف ها المملكة )على سبيل المثال،  ألردنية في مجال وينسجم إستراتيجياً مع التحديات التي تواجه

ة المضافة العا هل تملك الحكومة ومؤسسات القطاع الخاصاستحداث الوظائف( والفرص )القطاعات الناشئة ذات القيم المعنية  ،لية(؟ و
 القدرة وآليات الرصد والمعلومات الضرورية لدعم أنشطة البتكارات؟   ،بأنشط االبتكارات

اهمتها في االقتصاد. ثم سيتم إلقاء الضوء على  سيحاول الفصل في البداية تعريف مصطلح "االبتكار" و"سياسة االبتكار"، وتحديد مس
وضعية سياسة االبتكار في األردن مع التركيز على جانب حوكمة االبتكار، ثم سيتم التعامل مع جهود االبتكار الوطنية في القطاع 

قد تم تحديد مجالين أساسيين للتنمية في إطار الجهود الوطنية الحالية لالبتكار1أوالً، يجب على األردن إعداد إستراتيجية ابتكار . 93الخاص
هذه السياسة1 هيكلية الحوكمة ومناصب قيادة جهود البتكار عند تنفيذ   وطنية موحدة تضم أولويات استثمارات وبرامج، اإلضافة إلى توحيد 

يجب أن يركزاألردن على توسيع الجهود الوطنية لالبتكار لدعم القطاع الخاص، خصوصاً من خالل تحسين تمويلاالبتكار وزيادة ثانياً، 
همي االبتكار1     الوعي حول أ

  94سياسة االبتكار الحالية في األردن: وصف عام    2.2

قوية نسبياً،  رأسمالية بشرية( قاعدة 0ب ما تتمتع به المملكة من )قام األردن بتنفيذ تدابير بخصوص االبتكار خالل العقد الماضي بسب
% ما 216إلنتاجية الكلية لعواملاإلنتاج فياألردن بمقدار نمت  قد ( الرغبة في دعم القطاعات الناشئة ذات القيمة المضافة العالية.2)و

تخاذ خطوات لدعم أنشط االبتكار1 لك األردن يفتقر إلى سياسة ، مقارنةً مع نمو سلبي في العقد الماضي، مما يدل على ا2331-2333بين 
هو  هداف الوطنية وشح المصادر الطبيعية، كما  األ ابتكار وطنية كفؤة تركز على تبني وتكييف التكنولوجيات، وتنسجم بشكل جيد مع

 موضح بالربط الضعيف بين ما تم تنفيذه والتحديات الرئيسية1  

التقارير الحالية حول نظام  تقد أبرزثالثة مستويات في إطار السعي نحو تنفيذ سياسة وطنية البتكار. على يواجه األردن مشكلةً 
، كما توجد مشكالت أكثر إلحاحاً وتتعلق بالنطاق والعمليات لسياسة 95البتكار فياألردن وجود مشكالت حول المحتويات المتنوعة للنظام

  حو التالي: البتكار1 ويمكن تلخيص ذلك على الن
 

هداف ف على الرغم من تعدد البرامج،  المحتوى: أل االفتقار إلى تعريف واضح هنالك غياب للتركيز ووجود كتلة أساسية، اإلضافة إلى
 سياسة وطنية لالبتكارات ف األردن1 

ة البحث والتوير واالبتكار العلمي، مع  -المدى قصيرةتعتبر سياس االبكار في األردن  النطاق: ها تركز بشكل رئيسي على أنظم حيث أن
ماذج األعمال1   إغفال الجانب الخالق وابتكار 

االبتكار غير سليمة وغير موحدة بشكل كافي، خصوصاً فيما يتعلق  العملية: ها السعي إلى تنفيذ أنشطة تعد الطرق التي يتم من خالل
 الخاص1 بمشاركة القطاع

                                                      
مة إلجراء تحسينات على مستوى السياسات على بيانات   93 هذا الفصل، والتوصيات المقد نوعية وكمية. وتتألف البيانات النوعية بشكل رئيسي تعتمد النتائج المقدمة في 

مة لفريق التعلم السريعإلجراءات البتكار من البنك الدولي/كوريا والذي قام بمراجعة سياسة ا الل في النتائج األساسية واالستنتاجات العا -2303البتكار في األردن 
الل بعثات نيسان 2300 الت المنفذة  ما البيانات الكمية المستخدمة فتتالف من مسح حول  2300، حزيران 2300ن ثاني ، كانو2303، ومن المقا إلى ألردن. أ

اإلضافة إلى بيانات أخرى من البنك الدولي.     المشاريع في األردن والذي نفذه البنك الدولي، 
94  World Bank/Korea RIAL Team for Jordan: J.F. Rischard, J. White, S.Chung, J.S.Kim (2010), ‘A Candid Review of Jordan’s 
Innovation Policy’, p. 1. الت مكثفة أجريت في األردن في العام  هذه المذكرة على مقا 23031اعتمدت   

هذا الصعيد. الوكالة األلمانية للتعاون الفني )  95 ن هامتين على  "، بالنيابة على الوزارة (، "دراسة حول النظام الوطني البتكارات في األردن2332توجد دراستي
لصالح برنامج ضمان  UWE Siedel ،Dr. Wolfgang Domrose ،Dr. Gerd Meier zu Kocker ،David Teeوالتنمية، بقلم التحادية للتعاون القتصادي 

 (.   2330ي أعدته الوكالة الكندية للتنمية الدولية )التمويل الصناعي )إجادة(. ويتمثل التقرير الوحيد الذي يبحث بعمق في قضايا النطاق والعملية في التقرير الذ
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هتمام كافي بمشكالت النطاق والعملية1 سيشكل التحقق من هذه العوامل في  وبشكل أساسي ال يمكن التطرق إلى قضايا المحتوى دون إبداء ا

 إطار الجهود الحالية في مجال حوكم االبتكارا األساس لتقديم توصيات لتعزيز سياس االبتكارات في السيا األردني1  

هو المقصود بمصطلح "االبتكار"؟      2.0  ما 

يتوجب على الدول النامية القيام بشكل مستمر سد "فجوة التقارب": أي يتوجب علىاالقتصاد إجراء تحول هيكلي بحيث يتم نقل 
ال ي. 96قطاعات متدنية اإلنتاجية إلى قطاعات عالية االنتاجية الموارد، بما في ذلك العمالة، من عتبر وجود مستويات بناءً على ذلك،

إلنتاجية الكلية خالل فترة زمنية قصيرة دليالً كافياً على سد فجوة التقارب1 دالً من ذلك، يجب أن مرتفعة من الناتج المحلياإلجمالي أو 
ها يمكن لسياس االبتكار الكفؤة أن تسد فجوة التقارب1    هيكلي لدعم النمو عبر الوقت1 عند   يحدث تحول 

قد حدث توسع تدريجي في تعريف وقياس االبتكار، من تركيز تقليدي على اإلبداع واستخدام التكنولوجيات الجديدة لألغراض التجارية، 
األجهزةاإللكترونية الجديدة إلى شمول أنشطة المواكبة، أي انتشار وتبني وتكييف التكنولوجياتاألجنبية والوطنية الحالية  )سواء

  1 97ألعمال "ألخف"( من قبل الحكومات والشركات والمؤسسات البحثية والمنظمات غير الحكومية وابتكارات نماذج

مة( أو عملية جديدة أو محسنة بشكل كبير؛ أو أسلوب تسويق  يعرف االبتكار اآلن على نطاق واسع على أنه تنفيذ منتج )سلعة أو خد
ممارسات األعمال، أو م عالوةً على ذلك، قد يقصد بمصطلح "جديد" كان العمل؛ أو الالقات الخارجية. جديد؛ أو أسلوب تنظيمي جديد في 

االبتك ار شركة جديدة أو سوق جديد أو عالم جديد1 وتوجد أربعة أنواع لالبتكار: المنتج، العملية، التسويق، التنظيم1 أخيراً، يهتم مصطلح
ها، أو بالتعاون مع آخرين، أو من قبل آخرين بشكل بأدوار الروابط والتاون في االبتكار: أي ما إذا كانت  البتكارات ناتجة عن الشركة نفس

  1   98رئيسي

هم رئيسي في اإلنتاجية والنمو االقتصادي       2.1  "سياسة االبتكار" الشاملة كمسا

 :  99حقيق الثة نتائجأظهر إدخال سياسة ابتكار كفؤة في العديد من الدول تطور نوعي وكمي في مساراتها التنموية، مع ت
  ( والوظائف 2زيادة معدل النمو )لغاية% 
 م األنشط االقتصادية  محفظة ً  أكثر تنوعاً وتطورا
  ة، مما يفتح المجال أمام إمكانيات جديدة، وخصوصاً لدى الشباب  نماذج نمو أكثر استدام

 
بصورة ملحوظة في  اإلنتاج لعناصر اإلنتاجية الكليةوتعزيز  كما يمكن أن تعمل سياسة االبتكار الكفؤة على بناء القدرات االقتصادية

األعمال، 100االقتصاد هارات وتعزيز ريادة اإلنتاجية، بما في ذلك تنمية الم األفضل للتكنولوجيا في العمليات ، من خالل توجيه االستخدام
زز اإلنتاجية في مختلف القطاعا االقتصادية  1011مما ي

 
ولم تركز الدول التي اتبعت سياسات ابتكار ناجحة مثل كوريا وفنلندا فقط على جانب العرض في تطوير أنشطة البحث والتطوير 

ألغراض التجارية.   االبتكار من أجل لقد واستخدام التكنولوجيا الجديدة  همية الطبيعة المتنوعة والمتكاملة لسياسة هذه الدول على أ شددت 
ة التحديات العالمية، وضمان تحقيق نمو مستدام تحضير اقتصاداته اإلنتاجية الوطنية والقدرة التنافسية1 ويبحث ا لمواجه واسع النطاق في

االبتكار  هذا النهج، تلعب النهج الشامل لسياسة في النطاق الكامل لدورة البتكار فياالقتصاد، بما في ذلك جانبي العرض والطلب1 بحسب 
هذا النهج على النتائج: الفعالية في المحافظة على دعم عام إلدارات الحكومية دو راً محورياً لضمان التعاون بين مختلف القطاعات1 ويركز 

االبتكار الشاملة على  واسع النطاق للسياسة، وإجراء مراجعة وتعديل بشكل دوري للسياسة بحسب الظروف المتغيرة1 تحتوي سياسة
  المكونات التالية:     

                                                      
96 R. McMillan and D. Rodrik (2011) ‘Globalisation, structural change and economic growth’. 
http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1298663992214/7759647-1298919834173/Dani-Rodrik-
Presentation.pdf Accessed 07/24/2011 
97 The World Bank (2010) Innovation Policy: A guide for developing countries. Washington, DC: The World Bank Group, p. 4. 
98 ‘Innovation Policy’, p. 206. 

 غافورة،...الخ. ( على أمثلة لدول مثل تشيلي، إستونيا، فنلندا، كوريا، سنInnovation Policyيحتوي كتاب )  99
دخالت العمالة ورأس المال1  إلنتاجية الكلية لعوامل إلنتاجتقيس   100  مخرجات القتصاد غير الناتجة عن 

لعائد على االستثمار في بناءً على ذلك، يمكن أن تشكل سياسة البتكار عامل إنتاجية في القتصاد. ويعود السبب في ذلك، من الناحية المبدئية، إلى أن "تقدير ا  101
 :Seeألخرى(.  البتكارات يستفيد من شمول المزيد من المعلومات حول البيئة التكنولوجية للشركة" )والسياقات التعليمية وإلنتاجية

http://elsa.berkeley.edu/~bhhall/EINT/Van_Leeuwen_Klomp.pdf  

http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1298663992214/7759647-1298919834173/Dani-Rodrik-Presentation.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1298663992214/7759647-1298919834173/Dani-Rodrik-Presentation.pdf
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 "معضلة" االبتكار في األردن    2.1

هو متوقع بالنظر إلى ما تملكه المملكة من رأس مما   توجد معضلة في صميم جهود االبتكار في األردن: يعتبر أداء االبتكار في األردن أقل 
 مال بشري. 

 
يمتلك نظام بيئي ممتاز لالبتكار لتميكنه من أن يملك اقتصاد مبتكر قوي ومنافسة في المنطقة.  أسس لدى األردن الوةً على ذلك، يوجد

اإلقليمية، ، ومغتربين أكبر عدد من المتحدثين باللغتين العربية واإلنجليزية في المنطقةو ألردن مستويات تعليمية قوية بحسب المعايير
هارات عالية، ومستويات متنوعة، وإن  التجارب  تكن مرتفعة، من خبراء التقنية الفائقة حسب القطاع والسوق، وبعض  لمأصحاب م

ها(، وعاصمة جذابة ذات ظروف معيشية جيدة وقوة  الناجحة 1 جذبالحقيقية للشركات المبتكرة )مثل أرامكس، إستارتا، مكتوب، وغير
 هذه الحقائق حو األردن من خالل إجراء مقارنة إقليمية1    2332عرفة العربي لعام ويبرز تقرير الم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العرض في سياسة االبتكارجانب   جانب الطلب في سياسة االبتكار 

 )ابتكار االستهالك في القطاعين العام والخاص(المشتريات العامة 

 )تقليل كلفة االبتكار والمخاطر االستهالكية( التنظيم

 )زيادة الوعي، دعم الطلب، الحوافز الضريبية( الطلب من القطاع الخاص دعم

 )تشجيع حوار االبتكار مع المستهلكين(تشجيع االبتكار الموجهة حسب المستخدم 

)المنح، الحوافز الضريبية، رأس المال المغامر  تمويل أنشطة البحث والتطوير
 الحكومي(

هارات، استخدام التكنولوجيا األجنبية( توفير القاعدة العلمية  )البنية التحتية، تنمية الم

)متابعة التكنولوجيا، المقارنات المرجعية، قاعدة بيانات براءات وساطة المعلومات وال
 االختراع(

 )حاضنات األعمال، المنتزهات العلمية، دعم العناقيد(تدابير التشبيك 

 سياسة االبتكار الشاملة

هداف التنموية الرئيسية منخالل مزيج من السياسات  السياقية لجانبي الطلب والعرض بغرض إيجاد يتم تعميم سياسة البتكار لدعم أل
 توافقات مؤسسية منهجية1
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، نتائج االبتكار2331: تقرير المعرفة العربي لعام 2.0الجدول   

(، 2331-2332اإلنفاق العام على التعليم ) 
 كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

العلوم والهندسة التحاق طلبة التعليم العالي بتخصصات 
 والصناعة واإلنشاءات )%(

 مستخدمي االنترنت
شخص( 00333)لكل   

 118 22 % من إلنفاق الحكومي( 2311) 412  ألردن 
  لبنان 

 % من إلنفاق الحكومي( 0013) 211
24 196 

 95 31 % من إلنفاق الحكومي( 2311) 610 تونس
 68   مصر
 58   سوريا

تصاد المعرفي بشكل جيد مع كما يحقق األردن نتائج جيدة في المقارنة إلقليمية في مؤشر البنك الدولي حول القتصاد المعرفي، ويمكن مقارنة قدرات ألردن في الق
 القتصاديات المتشابهة في أوروبا1 

: مؤشر البنك الدولي حول االقتصاد المعرفي2.2الجدول  

 

 
الل إجمالي الً و% من الناتج المحلي اإلجمالي، 3.1يقل عن  الذي على ألبحاث والتطوير االنفاق رغم ذلك، يملك األردن، ومن  عدداً قل

مختبر  23333من براءاتاالختراع، ونشاطاً ضعيفاً في القطاع الخاص في مجال ألبحاث والتطوير )على سبيل المثال، مقارنةً مع 
ةً بالنتاج في األردن1خاص في كوريا(.   ويعتبر تعديل سياس االبتكار من جانب العرض ضرورة إلعداد سياسة ابتكار أكثر كفاءةً وموجه

 
     

 جهود االبتكار المشتتة: الحجم المفرط من المحتوى  2.1.0

 
الت االبتكار في األردن في مشكلة حجم المحتوى.  هائل من المبادرات ال ينحصر قلة التطور النسبي في نتائج/مح حيث يوجد عدد 

هنالك عدد مفرط  ة من قبل الحكومة1 في الواقع،  االزدحام"المبتكرة، والحاضنات، والمؤسسات المدعوم  1من المبادرات مما يخلق مشكلة 
اإلنفاق السنوي على األبحاث والتطوير أقل من  هائل من المراكز 311يبلغ إجمالي % من الناتج المحلياإلجمالي، وهو موزع على عدد 

االبتكار، والبحثية،  هذا الحج103المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلى غير ذلكوحاضنات هائل من المؤسسات 1 ويمكن توضيح  م ال
 المتخصص في االبتكارات، مع وجود موازنات صغيرة، على النحو التالي:   

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
تب براءات يتم قياس ترتيب الدول في مجال البتكار على أنه متوسط إجمالي دفعات وتحصالت ألتاوات، وطلبات براءات الختراع الممنوحة من قبل مك  102

المات التجارية ألمريكي، والم جالت العلمية والتقنية.  الختراع وال  االت في ال
103 ‘A candid review’, p. 5. 
  

1022331ام ترتيب االبتكار في الع   
 61 ألردن

 77 لبنان
 79 مصر

 86 السعودية
 9 إسرائيل

 103 سوريا
 49 بلغاريا
 60 رومانيا
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104: اإلنفاق على األبحاث والتطوير في األردن2.0الجدول   

 مركز األبحاث
إجمالي موازنة العمليات للعام 

2337***  
 )ألف دينار أردني(

 النفقات البحثية مجموع العاملين
(2331العام )مخصصات   

ألمانة  -المجلس ألعلى للعلوم والتكنولوجيا
 العامة 

1,500 41 -- 

 132 39 484 المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية 
  31 436 المركز الوطني لبحوث الطاقة 

  4  المركز الوطني االفتراضي للتكنولوجيا الحيوية 
  6 100 المركز ألردني ألبحاث وحوار السياسات 

 91  525 مركز بحوث وتطوير البادية ألردنية 
الشبكة الوطنية للمواد المتقدمة والتكنولوجيا 

 النانوية 
150   

  668 9,700 الجمعية العلمية الملكية 
المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل 

 التكنولوجيا 
3,200 416 1000 

 93 53 1,300 وحدة األبحاث الصدالنية 
 

األخرى التي توضح ازدحامومن  عالم والبتكار، والعلم والتكنولوجيا، وعدد المؤسسات الموجودة عند التقاطع بين عالم األبحاث،  األمثلة
 : 105المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

  المؤسس األردنية لتطوير المشاريعاالقتصادية، وزارة الصناعة والتجارة 
  ،الصناعة والتجارة  وزارةدائرة التنمية الصناعية  
   فريق التنافسية الوطني، الذي يتعامل مع العناقيد 
  دائرة حاضنا األعما واإلبداع العلمي، المجل األعلى للعلوم والتكنولوجيا 
 وحدة التنمية الصناعية، المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا 
  صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )نافس(، برنامج التعاو األردني الياباني في مجال التنمية الصناعية 
  صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة 
  التجمع الوطني للتكنولوجيا وحضان األعمال، بدعم من البنك الدولي 
  عزز اإلنتاجية مركز لت 24برنامج تعزز اإلنتاجية )إرادة(، مع 
  كلية برامج المصانع 
  )برنامج تحديث وتطوير المشاريع االقتصادية، والذي خلف برنامج ضمان التمويل الصناعي )إجادة 
  برنامج التنمي االقتصادية )سابق( الممول من قبل الوكال األمريكية للتنمية الدولية 
  الحاضنة التكنولوجية، المجل األعلى للعلوم والتكنولوجيا 
  ز اإلداع األردنية، وهي شبكة تضم عدداً من الحاضنات  شبكة مرا
  اد األوروبي  برنامج دعم البحوث والتطور التكنولوجي، بدعم م االت
  إدامة( برنامج القطاع الخاص لصادرات التقنية النظيفة االستثمارات األجنبية المباشرة( 
 111العديد من المناطق الخاصة، مراكز نقل التكنولوجيا، الحاضنات األصغر 

 حوكمة االبتكار: الشكالت المتعلقة بالنطاق والعملية  2.1.2
 

المستمرة في سياسة االبتكار في األردن بمشكلة نطاق تلك السياسة. حيث تعد سياسة االبتكار بحد  في الواقع، تتعلق إحدى الخصائص
فمن خالل توجيه استثمارات ألبحاث والتطوير إلى حد كبير نحو األطراف لعلوم والتكنولوجيا. كسياستي  ااتها ذات نطاق ضيق للغاية ذ

هب أي شيء  ال يذ المعنية بالعلوم والتكنولوجيا، فإن عدد كبيراً من حاضنات البتكار تعاني من عوائق أمام النمو بسبب قضايا التمويل1
األموال الحكومية إلى القطاع الخاص، وبشكل فعليال يوجد تمويل  تقريباً من رأس المال المغامر1 ويتناقض ذلك لصناديق التأسيس أو هذه

مل من كمية ونوعية وتنوع المبتكرين فيها1     مع التجربة العالمية، والتي تظهر أ األداء الوطي في االبتكار يعتمد بألساس على طيف كا

                                                      
تقرير معد لصالح مشروع تقييم القدرات العلمية والتكنولوجية  (، "سياسة العلوم والتكنولوجيا والبتكار في ألردن"،2331المجلس ألعلى للعلوم والتكنولوجيا )  104

هذه أحدث البيانات المتوفرة لهذه ألرقام.    في دول البحر ألبيض المتوسط. وتعد 
105  ‘A candid note’, p. 6  
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هذا التنوع بكثرة. إال أن أنشطة االبتكار التي تركز على العلوم والتكنولجيا أخفقت في  الوةً على ذلك، يستفيد االقتصاد األردني من 
مميز لتنفيذ أنشطة البتكار. المصلحة الوطنيةتعزيز قدرات المبتكرين لما فيه  العديد من  -حيث يمتلك األردن رأس مال بشري 

ممن يم واالنفتاح على ابتكاراتاألعمال والنماذج التنظيمية1 يستطيعاألردن، بل ويجب، أن يعد المتخصصين  األعمال، لكون عقلية ريادة
هارات  وال تستغل فقط م المبتكرين الخالقين، ، بل أيضاً  المبتكرين في مجال العلوم والتكنولوجياإستراتيجية ابتكار شاملة، تركز على

ماذج األعمالوالمبتكرين الموجهين بإعا   1   106دة ابتكار 

دون التطرق إلى مشكالت النطاق والعملية فيما يتعلق بدعم سياسة االبتكار، يواجه األردن خطر فقدان فرصة دعم مستويات مرتفعة من 
هارات، واستحداث الوظائف من خالل االبتكار.  هامة لتوسيع النظام البيئي لالبتكار في تتواإلنتاجية، وتنمية الم علق إحدى الخطوات ال

هارات، وتجذير ثقافة ريادة ألعمال1    التنميةالسياسات التي تستهدف   وتحديث الم

 نطاق نظام العلوم والتكنولوجيا وعمليات حوكمة االبتكار  2.1.0
 

( الحاجة إلى فهم أفضل 0تحديد النطاق المطلوب ألنشطة االبتكار: يواجه األردن تحديات في تنسيق سياسة االبتكار، والتي تعتمد على 
( الحاجة إلى فهم أفضل للمعيقات التي يعمل بموجبها أطراف العلوم 2لقدرات نظام سياسة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في األردن، 

 والتكنولوجيا واالبتكار في األردن وقدرتهم على االستجابة لمحددات السياسة. 
 

وكوسيلة لتقييم الوضع الحالي االبتكار في األردن من قبل المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا.  مداخيل قد تم مؤخراً إجراء دراسة حول
واالبتكار من خالل مسح، كما قام بإجراء واالبتكار في ألردن، قام المجلس بجمع بيانات حول العلوم والتكنولوجيا  للعلوم والتكنولوجيا

هداف إستراتيجية مركزية جديدة1  ه اشتقاق أ   تحليل حول نظام العلوم والتكنولوجا واالبتكار، والذي تم من خالل
 

واالبتكار، بما في ذلكاإلطار المؤسسي، البنية التحتية للعلوم والتكن ولوجيا، وتدل نتائج التحليل لخمسة عوامل في نظام العلوم والتكنولوجيا
 ما يلي:  الىالموارد البشرية، السياسات والتشريعات، ثقافة العلوم والتكنولوجا واالبتكار 

 ه ومرنة المجتمع،يتمثل المصدر الرئيسي لقوة نظام ال  علوم والتكنولوجا واالبتكار في األردن في تنوع
  واالبتكار، وتدني الجودة، وقلة التنسيق، والثقافة وينتج ضعفه بشكل رئيسي من الطبيعة المغلقة لنظام العلوم والتكنولوجيا

 التسلطية1  
 عملياتاالبتكار )التكنولوجيات الجديدة، المستثمرون  وتتمثل إحدى التعقيداتاألخرى في النتيجة التي تشير حالياً إلى أن فرص

 1  107الجدد،111الخ( والتهديدات حو االبتكار )التقدم السريع في العلوم والتكنولوجيا،111الخ1( تأتي بشكل رئيسي من خارج المملكة
 

مة يعد االفتقار إلى "مرساة" ة لحوكمة االبتكار في األردن، خصوصاً شكالت العملية األساسيال إحدى لسياسة االبتكار داخل الحكو
كما توجد مشكلة أخرى وتتعلق بمخاطر التمويل1 وتتم إضافة البرامج في العادة بالنظر إلى أن اإلدارات والمجالس تتغير بشكل متكرر جداً. 

ها البعض، كما هو ماثل في مشكلة االزدحام، لكن وخالل فترات شح المال، كما هو الحال عليه  هذه المخاطر تؤدي افوق بعض آلن، فإن 

االبتكار في ظل تخفيض الموازنة1 األولويات المتعلقة بسياسة ال تجد المبادرات  ، كماالمبادرات الجديدةتلغى في ذلك السياق،  إلى تقليل
ها قد تجد صعوبةً متزاي دةً في المثبتة الموارد لجولة ثانية1 حتى بالنسبة لالنتصارات السريعة، والتي قد تساعد على تبرير مواصلة الدعم، فإن

ها،  األموال مع المؤسسات الجديدة1 خالل فترات الشح المالي، أو عقب هم للغاية ضمان فعالية وفالمنافسة على اضحة لعملية رسم من الم
األولويات، والتي من المرجح أن تكون أولويات  في االقتصاد، من أجل المضي في جهود السياسة  متقاطعةسياسة البتكار، وتحديد

    1 108الصناعية

وقد نستنتج وجود عدد كبير من المبادرات والمؤسسات والسياسات في مجال االبتكار في األردن غير فعالة نسبياً ويجب أن تتفق 
ها المملكة وقاعدة الفرص فيها.   إستراتيجياً مع التحديات التي تواجه

هجية للقطاع الخاص في األردن      2.7  االفتقار إلى سياسة ابتكار من

ها األولى في األردن.ال تزال سيا هذه السياسة على أربعة مجاالت  تعتمد سة االبتكار القادرة على تحفيز القطاع الخاص في مراحل مثل 
االبتكار ألنشطة 1 ثانياً، سياسات 109مختلفة1أوالً، يتعلق جانب الطلب لدى القطاع الخاص بزيادة الوعي، ودعم الطلب، والحوافز الضريبية

التي تتضمن ابتكاراالستهالك في القطاعين العام والخاص1 ثالثاً، تشجيعاالبتكار الموجه حسب المستخدم من خالل المشتريات الحكومية 

                                                      
الثة مستويات من المبتكرين.   106  انظر الملحق المرفق بهذا الفصل للتعرف على 
 ("، مسودة الوثيقة. 2301-2302المجلس ألعلى للعلوم والتكنولوجيا، "السياسة واإلستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والبتكار )  107
االت.   108  انظر الملحق الثاني حول وصف عام لقدرات قطاع تكنولوجيا المعلومات والت
هو  109   ( حول سياسة البتكار الشاملة. 0محدد في الجدول ) كما 
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ة الجيدة في تقليل الكلف والمخاطر المتعلقة بأنشطة  األنظم االبتكار مع المستهلكين والسوق1 أخيراً، يمكن أن تساعد إقامة حوار حول
همة في الت  نافسية1    البتكارات، والمسا

يعود السبب وراء ضعف سياسة االبتكار التي تستهدف القطاع الخاص في األردن، من جانب، إلى قلة الوعي بمنافع إستراتيجية ابتكار 
هذا الضعف في عدم فعالية اآلليات التنظيمية و ككل. لكامل للقطاع الخاص باإلضافة إلى المملكةواضحة با من ناحية أخرى، يكمن 

 والمالية التي يمكن أن تدعم أنشطة االبتكار والتنافسية في القطاع الخاص. 

مة )سواء من قبل القطاع العام أو القطاع  بعبارة أخرى، ال تعتبر سياسة االبتكار التي تركز على القطاع الخاص واضحة أو مفهو
عالوةً على ذلك، تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة استحداث الوظائف. وتطوير األعمال، وكأداة لتعزيز اإلنتاجية الوطنية، الخاص( 

مجاالت غير متطلبة  -% من الشركاتاألردنية26-21الحجم ما بين  ها تشكل أعمال عائلية في تكون في الغالب صغيرةً جدا ، كما أن أكثر
األعمال حول كيفيةاالستمرار بشكل نسبي1 ومن خالل  الحماية الكبيرة من المنافسة في السوقاألردني، من النادر أن يتساءل معظم رواد

 في المستقبل من خالل أفكار أو حلول جديدة1 في الواقع، فإن عدداً قليالً من الشركات تملك أجندة لالبتكار وتقوم االستثمار فيها1  

في  هو  تطوير وتحديث الصناعات التي تتطلب عمالةً مكثفةً والصناعات التنافسية أن 2301 -2337م ألجندة الوطنية لألعواتلحظ 
األجندة، تقوم الحكومة حالياً باتخاذ عدة خطوات في بناء البنية التحتية . 110صميم إستراتيجية النمو الوطنية لألعوام القادمة هذه بحسب 

األعمال )مما يوجد وظائف في الوقت  ذاته(، بما في ذلك إنشاء مناطق اقتصادية عبر المملكة لتوفير البنية التحتية لتعزيز المزايا لتطوير
اإلقليمية، وتحسين التنافسية الكلية  هذه الخطة إلى إفادة التنمية القطاعية وتحديث 111)العالمية( لالقتصاد األردنيوالقدرات 1 تسعى 

األردنية، بما في ذلك تكنولوجيا المعل واالتصاالت، النقل، الصناعات إلجراء تحسينات وومات ةً هام الطاقة المتجددة1 كما تعد الخطة 
 تنظيمية وتمويلية في بيئ األعمال ألردنية1 

 
األردن والمكاسب في رأس المال البشري )على سبيل المثال، التشغيل(  يمكن السعي لتحقيق المكاسب في صناعات النمو الفردية في

هيماألساسية(، بما يدعم أنشطة البتكار الحالية وطنية شاملة لالبتكار   ق إستراتيجيةبأفضل طريقة في سيا )انظر الملحقاألول حول المفا
ة الفعالة لالبتكار من قبل القطاع العام1وال تو جد في الشركات األردنية، ويعزز الحوافز أمام الشركات لتقديم أداء أفضل من خالل الحوكم

هذه اإلستراتيجية الوطنية من خالل نظ    رة ثاقبة على أنشطة البتكار في الشركا األردنية1   أدلة على وجود مثل 
 

 قلة الضغط على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من حيث المنافسة  2.7.0
 

الذي حدد أيضاً وضعية أنشطة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في الشركات اً بإجراء مسح للشركات في األردن، قام البنك الدولي مؤخر
هذا . األردنية األردن1 يعود ذلك إلى أن  بشكل تقليدي، قامت شركات الصناعات الدوائية في الغالب بإجراء أنشطة األبحاث والتطوير في

ها )يتم تصدير  هب 61القطاع يعد صناعةً تقوم في الغالب بتصدير منتجات اإلنتاج، يذ % منه إلى منطقة الشرق األوسط(، 13% من
ها قد ركز المدراء التنفيذيون في شركات السياحة، أو تكنولوجيا المعلومات و1 112رات العالية )الكيمائيين(وتوظف موظفين من أصحاب الم

% من 63االصاالت، أواألعمالاألخرى بشكل تقليدي على بناء "ألعمال األساسية" وليس على أنشطة البتكار1 رغم ذلك، ينشط نحو 
األردنية في صناعة القطاع الخدم % من السكان في 61، بما في ذلك صناعة تكنولوجيا المعلوماتواالصاالت1 يعمل نحو ياتالشركات

 ، وتمثل المشاريع الصغيرة غالبية شركات القطاع الخدمي1    113القطاع الخدمي
  
تتعلق إحدى العوائق الرئيسية أمام االبتكار لدى الشركات األردنية في قلة الوعي: حيث ال تعرف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 
. عن التطور التكنولوجي واالبتكار كجزء هام من إستراتيجيتها لتعزيز إنتاجيتها وتنافسيتها، أواالفتقار إلى مثل هذا النوع من الثقافة

مين كما تتأثر قدرة الشركات علىاالبتكار بفعل عدم وجود نظام متطور لحقوق الملكية الفكرية، باإلضافة إلى العملية المضنية نسبياً في تأ
 القروض1 

شركة في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات، حيث بحث المسح في أنشطة االبتكار في  213قد شمل مسح البنك الدولي 
 األردنية، وقد جاءت النتائج على النحو التالي:الشركات 

 
 
 

                                                      
ها منخال  110 ل مؤشرات أداء تم إنشاء وزارة تطوير القطاع العام ضمن رئاسة الوزراء من أجل مساعدة مجلس الوزراء على إعداد ألجندة الوطنية، ورصد تنفيذ

مة. رئيسية. وقد ضمت اللجنة التحضيرية العديد من المشاركين من خارج الح  كو
هيئة المناطق التنموية والحرة إلى بعثة البنك الدولي حول مراجعة سياسة التنمية في ألردن،   111  . 2300أيار  00عرض مرئي مقدم من 
  .10 صفحة، الفصل حول "الصناعات الدوائية"، 2336تقرير التنافسية ألردني   112

 113 01_e.doc-www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s206 . 2300أيلول  04تم الدخول للموقع بتاريخ . 

http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s206-01_e.doc


109 

: النتائج حول االبتكار في مسح الشركات األردنية2.1الجدول   

موظفاً  42-03% من الشركات 63-13تملك  . حجم الشركة 0
 )شركات صغيرة( 

موظفاً  242-13% من الشركات 40-03تملك 
 )شركات متوسطة الحجم(

 
% من شركات الصناعات التحويلية 21116يقع  . موقع الشركة 2

% فقط من شركات 6111في الزرقاء، بينما يقع 
 في الزرقاء  الخدماتيةالصناعات 

 الخدماتية% من شركات الصناعات 20يقع نحو 
 في عمان 

% من شركات الصناعات التحويلية 00102قام  . أنشطة األبحاث والتطوير الداخلية 0
 أعوام  0بتنفيذ أنشطة أبحاث وتطويرخالل آخر 

% فقط من شركات الصناعات 00114قام 
بتنفيذ أنشطة أبحاث وتطويرخالل  الخدماتية

 أعوام 0آخر 
 

. األموال المنفقة على األبحاث والتطوير 1
 أعوام(  0)كنسبة من المبيعات خالل 

 

 % 2100: خدمات % 4136الصناعات التحويلية: 

. عدد الموظفين العاملين في األبحاث 1
والتطوير في الشركات التي تستثمر في األبحاث 

 والتطوير 
 

 %2010الصناعات التحويلية: 
 

 %012: خدمات

. توفر انترنت عالي السرعة في مرافق 7
 الشركات

 

 %60140الصناعات التحويلية: 
 

 %6112: خدمات
 

. المنتجات والخدمات الجديدة أو المحسنة 6
الل آخر  بشكل كبير التي عرضت في السوق 

 أعوام  0
 

 %01110الصناعات التحويلية: 
 

 %01101: خدمات
 

 %10102الصناعات التحويلية:  . المنتجات المبتكرة داخلياً 2
 

 %11100: خدمات
 

. المنتجات المعدة على أساس األفكار 1
 المأخوذة من أماكن أخرى 

 

 %21106الصناعات التحويلية: 
 

 %1100: خدمات
 

. المنتجات المعدة بالتعاون مع الشركات أو 03
 المؤسسات المحلية 

 

 %1126الصناعات التحويلية: 
 

 %01116: خدمات
 

 لألسواق المحلية 0610الصناعات التحويلية:  . السوق: أين تم بيع المنتجات؟ 00
 لألسواق المحلية المتدنية، 2011المتطورة، 

 % للصادرات 0110

 لألسواق المحلية المتطورة، 1610: خدمات
% 0113 لألسواق المحلية المتدنية، 612

 للصادرات
 

 %03166الصناعات التحويلية:  . شهادات الجودة العالمية 02
 

 %2132: خدمات
  
 

ي بمقدار يفوق اتتظهر البيانات أن شركات الصناعات التحويلية تقوم بأنشطة ألبحاث والتطوير بشكل أكبر من شركات القطاع الخدم
ومن الممكن تفسير .  ر مقارنةً مع شركات القطاع الخدماتيالضعفين، لكنها تستثمر مبالغ أقل من مبيعاتها في أنشطة األبحاث والتطوي

ي )حيث اتكونه يتم النظر إلى محتوى أنشطة ألبحاث والتطوير بصورة مختلفة بين قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الخدمهذا التباين 
االنترنت، على سبيل المثال(1 ويقوم قطاع الصناعات التحويلية  واالتصاالت وأبحاث األخير بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات قد يهتم

هذا االتجاه % فقط في القطاع الخدماتي012مقابل  املين فيه في أنشطة ألبحاث والتطوير،% من الع23بإشراك أكثر من  ، مما يشير إلى 
 أيضا1ً  

على وتبرز البيانات قضيتين إضافيتين: الحجم الصغير جداً للشركات األردنية، والحصة الصغيرة جداً التي تذهب من إنتاجها للتصدير. 
ها(، فإن من غير 63ذكاء التقني نسبياً )حيث تملك أكثر من الرغم من أن الشركات تتمع بال % شركة انترنت عالي السرعة في مرافق

همت في عملية التطوير لمنتجات الشركات وعملياتاإلنتاج فيها1 من الضروري تطوير المنتجات إذا ما أرادت  الواضح أن التكنولوجيا سا
األردن أن األسواق المحلية المتقدمة باإلضافة إلى تصديرها1 من ا المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في ها إلى لجدير تبيع منتجات

الحظة أن القطاع الخدماتي  1  إلنتاجية المتدنية% من منتجاته لى األسواق المحلية 1610يقوم حالياً ببيع  بال
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لمقارنة مثل بلغاريا ورومانيا ببيع منتجاتها إلى في االقتصاديات ا الخدماتي وتقوم شركات قطاع الصناعات التحويلية وشركات القطاع
مة، وتملك بشكل مقارن أرقاماً أعلى من حيث عدد شهادات الجودة الدولية في مختلف الصناعات، وذلك على  األسواق المحلية المتقد

هة في تصدير منتجاتها وخدماتها.  ها % من الشرك02ففي بلغاريا، تملك الرغم من أنها تواجه تحديات مشاب ات شهادة جودة معترف ب
% 03% من الشركات باستخدام موقعا اإللكتروني1 وتشير 41دولياً )أي متوسط النسبة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى(، بينما تقوم نحو 

ها لقدرات داخلية في مجال األبحاث والتطوير، كما أن  هذه الشركات إلى امتالك ها تعد شركات مصدرة1 في رومان26من  يا، تملك % من
ها دولياً )أي أعلى من المتوسط في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بمقدار 21نحو  %(، بينما تقوم 1% من الشركات شهادة جودة معترف ب
هااإللكتروني1 وتشير 01نحو  هذه الشركات إلى امتالكها لقدرات داخلية في مجال األبحاث 00% من الشركات باستخدام موقع % من 

ها تعد شركات مصدرة03أن  والتطوير، كما  1 114% من

 الدعم الحالي المقدم لالبتكار في القطاع الخاص في األردن  2.7.2
 
من غير الممكن تلبية احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في األردن، وبالتحديد فيما يتعلق بتطوير عملياتها، بدون قيام 

ويجب أن يتمتع المبتكرون، سواء في القطاع العام أو الحكومة بتوسيع نطاق سياسة االبتكار، وتنفيذ سياسة تستهدف القطاع الخاص. 
االقتصادية الحيويةالقطاع الخاص، بك ها في القطاعات األعمال، وحوافز مثل المنافسة لتطوير أعمال 1 قد قام 115لف متدنية لبدء ممارسة

االبتكار من قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  مسح البنك الدولي حول الشركات بالتحقق من مصادر المعلومات والدعم لتنفيذ أنشطة
 الحجم ي األردن1  

البتكار )فيما يتعلق بشركتم فقط؟(: 2.1الجدول  ما مدى أهمية مصادر المعلومات المذكورة أدناه   
همية( همًا/بالغ اال  )كنسبة من الشركات التي اعتبرت ذلك م

 

 
ة إلى الشركات ) اله في التدفق الضعيف للمعلومات/الدعم من الحكوم هم نتيجة مؤثرة في المسح أ وتدل النتيجة على %(1 4-0تتمثل أ

هذه النتيجة أسباب الشركات في عدم غياب شبه كامل لسياسة ابتكار تركز على القطاع الخاص ، معدة من قبل الحكومة1 كما تعكس 
األردنية أشارت إلى "عدم وجود دعم من المؤسسات العامة" كأحداألسباب  االبتكار، حيث أن نحو خمس الشركات المشاركة في أنشطة

 الرئيسية1    
 

ركة، بما في ذلك االستخدام المحودة لالستشاريين الخارجيين، يقدم الوةً على ذلك، وباإلضافة إلى تعيين بضعة موظفين من خارج الش
هد البحثية.  االرتفاع غير المسح أدلة على وجود روابط ضعيفة نسبياً بين الشركات والجامعات/المعا هذه النتيجة نوعاً ما كما توضح 

ها  الرغم من أن من المرجح أن يكون حجم أنشطة ألبحاث الشركات )على  داخلالمعتاد في عدد أنشطة ألبحاث والتطوير التي يتم تنفيذ
هاتين الحقيقتين على: أ( قلة  ه من قبل الشركات(1 تدل العالقة بين  المعرفة الجديدة أو المعرفة الفنية من إللمام بوالتطوير قد تم تضخيم

ال تزال ألبحاثاألكاديمية ت األعمال، ب( ة ذات الصلة  وال تتالءم مع األبحاثاألكاديمية المتقدم ركز بشكل كبير على الجانب النظري،
هذين العاملين، اللذين إحتياجات  األكاديمي على تحسين  األعمال والمجتمع الشركات1 قد يساعد التوقيع على اتفاقيات تعاون بين قطاعات

همان حالياً بنسبة  االبتكار1    03يسا  % فقط من المعلومات والجهود المتعلقة 
                                                      

114  IFC Enterprise Surveys, 2009; and Eurostat’s Sixth Community Innovation Survey. Available at:  
.EN.PDF-AP-10112010-AP/EN/9-10112010-http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/91 

115 Benhassine, N. et al. (2009) From Privilege to Competition: Unlocking Private-Led Growth in the Middle-East and North 

Africa. Washington DC: The World Bank. 

 خدماتية صناعية
 %45.45 %57.14 الزبائن
 %24.24 %43.96 المعارض
 %31.82 %32.42 االنترنت

الشركةالعاملين في   26.37% 37.88% 
 %18.18 %23.63 الموردين
 %12.12 %20.88 نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية من الشركات األخرى )تراخيص...(
 %13.64 %16.48 نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية من الشركات األم
 %22.73 %11.54 التعليم والتدريب

المعينين من الشركات/الصناعات األخرىالموظفين   9.89% 9.09% 
 %15.15 %8.79 الشركات االستشارية
 %10.61 %8.24 جمعيات األعمال أو الصناعات
اهد البحثية  %13.64 %7.69  الجامعات والمع
 %4.55 %6.04 قواعد البيانات لبراءات االختراع والملكية الفكرية
 %3.03 %3.85   البرامج الحكومية
 %0.00 %1.65  أخرى

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/9-10112010-AP/EN/9-10112010-AP-EN.PDF
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كات االبتكار للشركات أمراً شائعاً في االقتصاديات المقارنة: وفي الواقع، ينطبق هذا الوضع أيضاً على دول مثل بلغاريا يعد ضعف شب

هذا العامل(، اإلضافة إلى دول الجوار مثل لبنان، ورومانيا   سوريا )حيث ومصر، و)اللتين تتخلفان علىاألردن في المقارنة الدولية حول 
األردن في المقارنة الدولية(1 في الوقت ذاته،  ها خلف % من الدول حول العالم في مجال 03ألردن ومصر ضمن أعلى يأتي تأتي جميع

مهندسين لكل دولة توفرمستويات المعلومات و  1  116العلماء وال

: لماذا ال تشارك شركتكم في األنشطة المتعلقة باالبتكار؟7.2الجدول   

 
 

وتعتبر جميع شركات الصناعات التحويلية يتمثل أبرز سبب شائع لعدم المشاركة في أنشطة االبتكار في أن الشركات تعتبر االبتكار مكلفاً. 
االفتقار إلى سياسة ابتكار كفؤة  هذين التصورين االبتكار بسبب قلة المنتجات/األسواق المنافسة1 ويعكس  ألنشطة هنالك حاجة أنه ليست 

 بكار واالبتكارات الجديدة1  تنشط في القطاع الخاص، وإلى سياسة تحفز الشركات للقيام باألبحاث والتطوير واالستثمارا األخرى في ال
   

هارات والتدريب حول ريادة األعمال  2.7.0   تنمية الم
 

هارات المتعلقة باالبتكار في القطاع الخاص في األردن، ف إذا كان هنالك غياب للوعي حول أهمية االبتكار هنالك أيضاً نقصاً في الم
يزال نظام التعليم العالي يركز بشكل كبير على تقديم المعرفة النظرية والتيال  حيث ال. 117والتدريب على ريادة األعمال في االقتصاد ككل

االحتياجات في سوق العمل1 يجب أن  مهني المقدم  ترتبط بشكل مباشر بعالم الوظائف، وتوجد فجوة في المقاربة بين التعليم والتدريب ال
االقت هج الوطنية وبرامج تدريب المعلمين التطورات ال تزال ثقافصادية والتكنولوجية في اتعكس المنا ة ومؤسسات ألردن1 إضافةً لذلك،

بين الباحثين والمجتمعاألكاديمي وقطاعاتاألعمال غير كافية فياألردن، ومن األمثلة على ذلك أن الباحثيناألكاديميين بعملون  التعارف
 1   118في الغالب بشكل فردي وليس ضمن فرق

مة والق طاع الخاص بالتطرق إلى هذه القضية من ضمن قضايا أخرى لدعم إعداد ترتيبات لحاضنات االبتكار، مثل مؤخراً، بدأت الحكو
هذه المشكالت من خالل  133  (Oasis)كما بدأت شركة أواسيسمركز تطوير األعمال ومدينة الحسن للعلوم.  المنشأة حديثاً بالتطرق إلى 

همي االبتكار1  بناء ثقافة لرادة األعمال ابتداءً م األمور واًل إلى األمور الكبيرة، وذلك بهدف زيادة الوعي حول أ  الصغيرة وو

 

 

 

 

 

 

 

شركة تتصدر واجهة تقديم الدعم والتدريب لرواد األعمال في األردن -133: شركة أواسيس 2.0الصندوق   
                                                      

  ، المنتدى القتصادي العالمي.2303تقرير التنافسية العالمي،   116
117 ‘A candid note’, p. xx.  
118 ‘A candid note’, p. xx. 

    

 خدماتية صناعية
 %7.5 %37.4 عدم الحاجة: قلة المنافسة من األسواق/المنتجات المحلية
 %45.3 %35.7 عملية مكلفة لشركتي
 %18.9 %17.4 عدم توفر الدعم من المؤسسات الحكومية
 %26.4 %6.1  أخرى

األجنبيةعدم الحاجة: قلة المنافسة من الشركات/المنتجات   2.6% 0.0% 
 %1.9 %0.9 عدم توفر دعم من المؤسسات الخاصة )جمعيات األعمال111(
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ها ألولى إلى تحويل أفكار ألعمال الجديدة إلى  تهدف الستثمار والتطوير الربحي 133شركة أواسيس   إلى تمكين الشركات التي تمر في مراحل تطور

الم الر قمي1 أعمال قادرة على البقاء1 وتركز الشركة على وجه الخصوص على الستثمار في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطوير إل
اللة الملك عبد اهلل الثاني منخالل  1شركة على مدار  133ر في تهدف الشركة إلى توفير التدريب والستثما سنوات1 قد تأسست الشركة بتوجيهات من 

الم الرقمي، رأس المال المغامر1  02لجنة مكونة من  االت، إل قد حصلت الشركة وشخصية قيادية أردنية في مجاالت تكنولوجيا المعلومات والت
خالل على رأس المال التأسيسي لتأسيس  ها، تسعى الشركة  6الشركة من صندوق الملك عبد اهلل الثاني للتنمية1 من مستثمرين في البداية وفي إطار توسع

 (1  2300% في حزيران 13مليوندوالر أمريكي )تم الحصول على نحو  1والبالغ حالياً  هاإلى زيادة رأس مال
 

بات االستثمار في مراحل التأسيس/المرحلة المبكرة/الالئكة في ألردن، وقلة الخيارات للتمويل تشير الشركة إلى وجود فجوات في التمويل بالنسبة لترتي
خالل التصاالت الشخصية/العائلية لرواد ألعمال1 ويؤدي  غياب الدعم للمشاريع الجديدة مسبقة اإليرادات، إلى حد أنه يجب جمع ألموال ألولية من

رأس  غبين في إقامة مشاريع جديدة1 توجد العديد من الخيارات: حيث تعتبر شركات رأس المال المغامر، صناديق أسهمالبيئي والمجتمعي إلى إحباط الرا
هذه القضايا، وزيادة الوعي حول األعمال الريادية، تقدم الشركة المال أيضاً  في الشركات الخاصة، البنوك من أبرز تلك الخيارات1 من أجل التطرق إلى 

 ف و"مخيمات تعليمية" لرواد ألعمال الحاليين والمحتملين1          تدريب عملي مكث
 1 133شركة أواسيس المصدر:  

 
التدريب في مجال ريادة األعمال واإلدارة فحسب، بل تشجع أيضاً التعاون بين مختلف  133ال تقدم حاضنات االبتكار مثل شركة أواسيس 

همين في المبتكرين.  % فقط من الشركات 2012، قدم 2300ألردن، ذلك أنه وحسب مؤشرات التنمية العالمية لعام يعتبر كال األمرين م
ها، بما في ذلك الموظفات، بغرض التدرج في السلم التنظيمي  1 119ألردنية برامج تدريب رسمية لموظفي

 

 تمويل االبتكار في األردن 2.7.1
 

الشركات األردنية بنشر االبتكار على وبين الشركات، والشركات الصغيرة ت الواضحة أمام تعزيز نشاط االبتكار في المعوقا تتعلق
ةً وأسواقها.  االبتكار من بيئة صديقة لألعمال، مدعوم األردنية التي تنفذ أنشطة تتمثل تدابير تنظيمية ومالية إيجابية1 بتستفيد الشركات

  البتكار والنمو في قطا األعمال1  أولوي االبتكار في األردن في تعزز اآلليات التمويلية التي تسهل
  

ممارسة األعمال الذي نفذه البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية في العام  دولة، جاء األردن في  020، ومن أصل 2302ضمن مسح 
مة مشاريع جديدة، المرتبة  11على مؤشر ممارسة األعمال، المرتبة  17المرتبة  القروض، في الحصول على  013على مؤشر إقا
األردن في الحصول على القروض خالل السنواتاألربع الماضية، وهو بعيد جداً عن . 120في إنفاذ العقود 003المرتبة  لم تتحسن مرتبة

ال يشجع 61مرتبة لبنان ) هادي والعشوائي والذي هم تعزيز الشفافية في الحصول على القروض من أجل تقليل التمويل االجت (1 من الم
 المنافسة1 

بهدف جعله أكثر شفافيةً لتقديم العون لرواد األعمال  2300قد تمت مراجعة النظام الئتماني في األردن لهذه الغاية في العام 
إلنشاء مكتب  تقد تضمنوالمستثمرين بشكل أكثر عدالةً.  االئتمانية من خالل وضع إطار تنظيمي اإلصالحات تحسين نظام المعلومات

األردن بإلغاء عدة  للقروض الخاصة اإلضافة ها في السجل إلئتماني العام1 كما قام إلى خفض الحد المخصص للقروض كي يتم تسجيل
 1 121ضرائب وسهل من عملية التقدم اإللكتروي إلقرارات ضريبة الدخل والمبيعات، مما جعل النظام أكثر خضوعاً للمساءلة

الت في قانون اإلقراض أنشطة االبتك هذه التعد ار، لكن ال تزال هنالك حاجة لمزيد من التعديالت على آليات التمويل لتشجيع قد تدعم 
اإلنفاق السنوي على ألبحاث والتطوير عن أنشطة االبتكار في القطاع الخاص.  ال يزيد مجموع % من الناتج 311كما هو موضح سابقاً،

ال تذكر في القطاع الخاص، وعدم وجود  تمويل فعلي سواء لمرحلة التأسيس أو المستثمرين المالئكة أو المحلياإلجمالي، مع نسبة تكاد
1 يتمثل الجهد الوحيد في مجال رأس المال المغامر في ما تقوم به وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع 122رأس المال المغامر

االقتصادية، حيث تمت مواصلة الجهود التي بدأت في العام األردنية للمشاريع األوروبي )برنامج  2331 المؤسسة االتحاد بمساعدة من
األوروبي في العام  ، بغرض إجراء دراسة جدوى لتحديداالحتياجات والطلب على تمويل أسهم 2336إجادة( وبالتعاون مع بنكاالستثمار

األردن1  يلية كبيرة" وأوصت بقيام وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود "فجوة تمورأس مال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في
األردنية باتخاذ خطوات للعمل كمحفز وتسهل إقامة "صناعة خدمات رأس المال المغامر" في األردن1 في العام  ة ، تم إطالق 2332الحكوم

                                                      
  . 2331. بيانات مسح الشركات ألردنية لعام 260 صفحة ،2300مؤشرات التنمية العالمية % فقط من المناصب التنفيذية في الشركات ألردنية، 0010تتقلد النساء   119
على الرغم من أن ذلك ال يتجاوز إضافةً لذلك، تواجه الشركات على وجه التحديد كلف عالية لتصدير منتجاتها، وأوقات طويلة في التخليص على الشحنات،   120

هو الحال في كوريا )حوالي  والر أمريكي  2المتوسط  إلقليمي. ويمكن لتحديد وتسريع أوقات التخليص على الشحنات أن تفيد القتصاد بصورة كبيرة، كما  مليار 
 سنوياً(.   

 . 60صفحة  : األردن،2300تقرير ممارسة ألعمال   121
   .2332مشاريع رأس المال المغامر في األردن، المصدر: برنامج   122
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األردن وتحسين الوصول إ لى برنامج مشاريع رأس المال المغامر  بهدف دعم تطوير صناعة خدمات رأس المال المغامر الناشئة في
األدنى للصندوقين  األردن1 ويبلغ الحجم مليون دوالر  112تمويل أسهم وشبه أسهم رأس مال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في

ها على التوالي 03% و13مليون دوالر أمريكي )رأس مال النمو(، تم اللتزام بتوفير  2611أمريكي )المرحلة المبكرة( اإلضافة إلى  % من
  1    123دأ من قبل أوائل المستثمرينمن حيث المب

ها في األردن مة التي يجب إعداد تحسين آلية التمويل لدى  تكمن في باإلضافة إلى تمويل رأس المال المغامر، فإن اآلليات المالية الها
هذهاآللية للشركات في القطاعاتاإلستراتيجية الهامة، مثل تكنولوجيا أنظمة ضمان القروض.  المعلوماتواالتصاالت، حيث ستسمح مثل 

األردن من قيادة مصادر التمويل ودعم  باكتساب الشجاعة لتجربة أفكار أعمال جديدة وتحقيق النمو1 لم يستطع النظام المصرفي في
هو الحال في نظام كاالت الناجح في لبنان  1  124الضمانات كما 

  

                                                      
 123 nds/fu-capital-venture-two-launch-to-government-http://www.startuparabia.com/2009/05/jordanianSource: 1  

مة بإعداد وتنفيذ النظام.   124 هو موجود في كوريا، حيث قامت الحكو مة ما  هذه ألنظ  See Suh, J. and Chen, D. (2007) Korea asمن ألمثلة على 

Knowledge Economy: Evolutionary process and lessons learned, ch. 3. Washington: The World Bank.  

http://www.startuparabia.com/2009/05/jordanian-government-to-launch-two-venture-capital-funds/
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ة: نظام كفالة القروض من قبل شركة كفاالت اللبناني2.2الصندوق   

عامة تعمل على مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم للحصول على تمويل  ة لبنانية مالية ذات منفعة  هم شركة كفاالت هي شركة مسا
هن على استدامة النشاط اإلقتصادي الذي هو محور طلب القرض.  مصرفي على دراسات جدوى وخطط مؤسسية مقدمة من طالبي القروض تبر

اريع الجديدة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاعات الصناعة، الزراعة، السياحة، النتاج الحرفي، التقنيات وتستهدف الشركة المش
هذا الدعم بإدارة المتطورة. تستفيد القروض المكفولة من قبل شركة فاالت من دعم مالي لخفض الفوائد عليها،  تقوم وزارة المالية اللبنانية بدفع 

ها كفاالت المصرف المرك خالل استخدام الدراسات الجدوى التي تعد حجم الضمانات  لتخفيضزي اللبناني1 وتعمل الشركة في مصلحة المقترض من
ها المصرف1 كما تخدم كفاالت المقترض  من المطلوبة من المصرف المقرض1 إضافةً لذلك،  يستفيد المقترض من دعم مالي لخفض الفوائد التي يفرض

تستفيد القروض بالليرة اللبنانية المكفولة من شركة كفالت من إلستثناء من موجب إيداع لمخاطر على القرض بالنسبة للمصرف1  الل ضمان خفض ا
هم  هذه القروض. بالتالي، يسا نظام إلحتياطي إللزامي في مصرف لبنان. وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى تمكين المصارف من خفض نسبة الفائدة على 

روض مثل كفاالت بشكل غير مباشر في زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وزيادة الستثمار والمخرجات والستخدام على كفالة الق
     المستوى المحلي.

 www.kafalat.comالمصدر: 

 
تعد آليات التمويل، مثل تجربة أنظمة ضمان القروض، وآليات التمويل من قبل القطاعين العام والخاص مثل منح المطابقة، عناصر هامة 

وتمثل منح المطابقة، آليات لدعم الصادرات تكون قصيرة المدى ومؤقتة، وتقوم بشكل جزئي بتمويلاألنشطة التي لتطوير أنشطة االبتكار. 
ها قد تفيد في إطالق أن تشجع القيام االبتكار على المدى القصير1 االبتكارات في القطاع الخاص على وجه التحديد، بالتالي فإن يمكن شطة

األسواق  ها قدماً نحو ة، ودفع األردن في سلسلة القيم هذهاآلليات بهدف رفع مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في البحث في 
هارات وبناء القدرات في مختلف القطاعات1 الدولية، اإلضافة إل    ى تنمية الم

وأهمية الشبكات  2.7.1  الدخول في سالسل القيمة العالمية: امتالك التكنولوجيا 
 
بالنسبة للشركات في االقتصاديات النامية، ال يوفر الدخول في سالسل القيمة العالمية أسواقاً جديدةً لمنتجاتها فحسب، بل يمنح أيضاً 

االبتكار المتحققة من التقدم . 125المورد )الشركة( الوصول إلى المعرفة وتعزيز التعلم واالبتكار األردنية، ستكون منافع بالنسبة للشركات
 في سالسل القيمة العالمية على النحو التالي: 

 1)تقديم منتجات أفضل )تحديث المنتجات من خالل الممارسات الفعالة في األبحاث والتطوير 
 اآلخرين، االستفادة في  جعل المنتجات أكثر كفاءةً )تحديث العمليات كنتيجة لتكييف نماذج أعمال جديدة من خالل التعلم من

 الوقت ذاته من تطوير بيئة صديقة لألعمال(1
 هارات )التحديث الوظيفي أو القطاعي للشركة، من خاللاالستفادة األنشطة التي تتطلب المزيد من الم من تطوير  النتقال إلى

 عناقد االبتكار ومن إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص(1 
 
مةً لتحسين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من أعمالها والتقدم في سالسل القيمة العالمية.  يعتبر امتالك التكنولوجيا طريقةً ها

األردنية أن  % من شركات 20-01ي، ات% من شركات القطاع الخدم04-02ويشير المسح الذي أجراه البنك الدولي على الشركات
الصناعات التحويلية تستخدم نقل التكنولوجيا من شركات أخرى أو شركات أم كمصدر لدعم أنشطة البتكار1 ويمكن أن يعمل إدخال 

ها بشكل واضح على تحد يث القدراتاإلنتاجية وألسواق تكنولوجيا جديدة، مثل برامج اتصاالت جديدة، أو إجراءات تغليف جديدة، أو غير
لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم1 في المقابل، تستطيع الحكومة تقديم الدعم التمويلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من 

األخ األم، أو الشركات الدولية، أو الشركات المحلية الشركة لدمج رى، طرقاً أجل شراء التكنولوجيا الجديدة1 يعتبر الشركاء من الشركات
 مع أسواق وزبان وسالسل إنتاج جديدة1    

القات دولية "بين الشركات"، لكن التجارب الحديثة تشير إلى أن  مة  الوةً على ذلك، قد يساعد التقدم في سلسة قيمة عالمية في إقا
مةً.  شركات إلى قدرات تكنولوجية قوية، اإلضافة إلى قدرات تحتاج الوجود سياسة ابتكار وطنية كفؤة لدعم هذه العملية يعد مرجعيةً ها

هيكليات في الشركة، من أجل تحقيق التقدم1 تتعلق القدرات  ة، مثل ممارسات إدارة المعرفة وتبني  هندسية وتصميمية وقدرات إدارية عام
الموردين والشركاء، والقدرة على إدارة لربط بين واالفنية بالقدرة على تقييم واختيار التقنيات المناسبة، وتطبيق التكنولوجيات الجديدة، 

  تبادل المعرفة ضمن مشاريع مبتكرة متعددة التخصصات والثقافات1  

يعتبر التعلم من الشركات الدولية والوطنية الكبرى في األردن وغيرها من الدول أمراً هاماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 
ت الشركات التي تركز على التكنولوجيا وألبحاث والتطوير تختلف عن تلك الخاصة بالمشاريع الصغيرة المحلية، على الرغم من أن طلبا

                                                      
125 C. Peitrobelli and R. Rabellotti (2011) ‘Global Value Chains Meet Innovation Systems: Are There Learning Opportunities for 
Developing Countries?’, World Development, vol. 39, no. 7, p. 1261. 



115 

األعمال المنفذة من قبل مدينة الحسن للعلوم، والمتوسطة الحجم.  االقتصادية، وتشكل أنشطة حاضنات األردنية للمشاريع المؤسسة
هذه  133والشركات مثل أواسيس  ةً في دعم  هام ألنشطة1 كما يستطيع العديد من المغتربين األردنيين المتعلمين، وبعضهم في خطوةً 

األسواق للمنتجاتاألردنية1 كما يعد إدخا هام في تبادل الخبرات الفنية بين الدول، وتحديد ل شبكات دولية لرأس المال المغامر، لعب دور 
األردن، وتوسيع العمل الذي -البريطانية (PERAة )شبكات متطورة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل شبك ألوروبية في

هذا الصدد1  هامة في        بدأت به غرفة الصناعة، خطوات 

هذه الشبكات الشركات األردنية في االستفادة من نتائج جهود العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في القطاعين العام والخاص  كما تدعم 
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على مساعدة الشركات والمنظمات غير الحكومي األردنية من فعلى سبيل المثال، تركز ألغراض التجارية. 

ها 1 كما تدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التطوير المستمر لست عناقيد لالبتكار، تم تشكيلها 126خالل توفير التدريب والخبرات لتطوير
هم في تعزيز لتحفيز الحوافر ب ة، مما يسا األطراف المعنية في القطاعات المستهدفة، اإلضافة إلى تعزيز التقدم في سلسلة القيم ين جميع

 1  127التشغي واإليرادات والصادرات والستثمارات

 التوصيات   2.6

تعد فعالةً دائماً ومن النادر أن تتفق يوجد عدد كبير من المبادرات والمؤسسات والسياسات المتعلقة باالبتكار في األردن، لكنها ال 
ها المملكة حالياً.  ال تملك مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص المسؤولة عن أنشط االبتكار قدرات إستراتيجياً مع التحديات التي تواجه

  أو آليات رصد أو معلومات كافية من أجل ضمان تقديم الدعم الفعال وتنفيذ أنشط االبتكار1 

بدالً من مجرد تعديل ما  -على ذلك، يحتاج األردن إلى التفكير في توسيع وإعادة معايرة وزيادة قدرات سياسة االبتكار بشكل جدي الوةً
كما يعد تعميم حوكمة سياسة ابتكار شاملة، تتطرق إلى مشكالت المحتوى والنطاق والعملية للجهود الحالية1 حيث يحتاج إلى هو قائم.  

   د األولويات، وتقديم الدعم المالي لألنشطة المبتكرة من امجاالت الرئيسية التي يجب التركيز عليها1  البتكار، وتحد

الً من تكرار الحديث عن سياسة البتكار شبه الحصرية السابقة حول العلوم بفاالقتراح األول: إعداد إستراتيجية االبتكار الوطنية. 
ة التحقق من  ة أن تتبنى إطاراً أوسع وأحدث من ثالثة مستويات لالبتكار باعتباره المبدأ التنظيمي وقائم والتكنولوجيا، يجب على الحكوم

 مكونات السياسة1 

االبتكار إيجاد قيادة لالبتكاراتاالقتراح الثاني:  االبتكارات فياألجندة الحكومية، تحتاج أجندة/إستراتيجية  1 فمن أجل زيادة مكانة وأولوية
 الوطنية إلى محور مركزي، وقيادة طويلة المدى بمنأى عن تغير الحكومات1 

األولوياتاالقتراح الثالث: يجب أن تحدد إستراتيجية االبتكار الوطنية األولويات القطاعية.  التركيز على السياسات القطاعية  ستتضمن
لى سبيل التي تعزز التنافسية1 قد تم بالفعل البدء بهذه العملية فياألردن من خالل كسراالحتكار في القطاعاتاإلنتاجية لتعزيز التنافسية )ع

هذه اإلجراءات أيضاً إدامة وتطوير الم واالصاالت(1 وقد تتضمن  هارات، سواء من القطاع العام أو المثال، قطاع تكنولوجيا المعلومات
 القطاع الخاص1 كما توجد حاجة لتوحيد السياسة مع الخطط الوطنية الحالية والناشئة، مثل األجندة الوطنية1 

إلعداد آليات تمويل محددة لألنشطة إعداد إستراتيجية تمويل لألنشطة االبتكاريةاالقتراح الرابع:  1 فعلى سبيل المثال، توجد حاجة
تكارية في مختلف القطاعات1 سيتضمن ذلك على سبيل المثال، إنشاء نظام ائتماني موثوق، بالتشاور مع القطاع الخاص، لدعم المشاريع الب

 الجديدة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لألردنيين1  

 

                                                      
126 http://www.jica.go.jp/jordan/english/activities/activity01.html 
127 
http://www.zawya.com/story.cfm/sidZAWYA20110426111545/USAID_Jordan_Promotes_Prosperity_Methodology_Based_on_
Innovation 
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قائمة تحقق توضيحية -الملحق األول: خارطة االبتكار  

A growing community of first rate scientists and engineers 
A critical mass of respected university research centers  
Absence of barriers impeding scientist entry or return 
A minimum basic research base within the country 
A balance of basic, applied , and commercialization R&D 
Strong incentives for private sector involvement in R&D 
Proper emphasis on payoff through commercialization 

High caliber, variety and size of the creative class presence 
Respect & autonomy bestowed on creative types by society 
An  exceptionally favorable environment for startups 
An absence of impediments to professional service exports 
A critical mass of sophisticated service industries, esp. IT 
A critical mass of design and other creative industries 
Plenty of sophisticated users for innovators to engage with 

Quality, variety, depth of country’s enterprise universe 
Quality and number of  bold, innovative firms within it 
Number of them in rapidly changing, complex fields 
Number of them with flexible organizational approaches 
Exposure to strong worldwide competitive winds 
Openness to business model reinvention, few legacy  hangups 
Proneness to use of IT as trigger and vehicle for this  

Neutral & universal private R&D incentives, IS . Comprehensive technological incubator, startup support, and VC funding programs., IS . 
Special zones, tax and other  steps to attract innovative TNCs, IR, LX . 

Vigorous tertiary education and LLL reforms to rapidly enhance the supply of  first rate S&T, design/creative, MBA and other  gra duates,  FI, SG . Upgrade quality and respect for mid - level technicians degrees ,  IR, NE . 

Which type of  
innovators and  
innovation? 

What  kind of an 
e nvironment 
w ill they thrive in? 

What will attract  
them into the  
country or retain  
them  in it? 

Upgrade  a few basic & applied research centers to  worldclass ,  SG . Attractive, “in” cities,  UA . Catalytic creative industries programs, LX . 

Early childhood, basic, secondary & vocational curriculum changes with a strong pitch  towards creativity, design, teamwork,  pro blem - solving, IT,  foreign language and other platform skills,  FI . 
2/Innovation 
personnel  devel - 
opment policies 

1/Innovator  attrac - 
tion and innovation  
support policies 

4/Networking  
and knowledge  
access policies 

Smart support and good legal setup for academia/research/industry links,  IS .  Strong support for global knowledge access & networking (e.g. science attaches; fairs;  diaspora networks, study tours). English for all program. 

Linkage  programs for local SMEs around resident TNCs,  IR . 

3/Dynamic  entrep - 
reneurship policies Systematic entrepreneurship training in secondary & tertiary education,  SW . Top - rated business environment  SG,DK . Superb business development support services,  SG . Reinforced IPR and MSTQ regime,  DK . 

Which innovation 
outputs? 

Worldclass , highly competitive ICT services, with high broadband coverage,  ML .  IT - related SME support programs. Ambitious IT diffusion and IT literacy programs. Advanced e - government as catalyst, NE . 
Innovation - promoting public procurement policies. Turning selected government services into innovation powerhouses, and outsourc ing others,  NZ .  Standards & norms that promote innovation.  5/Innovation de - 

mand - side policies 

The Innovation Map: an illustrative checklist 

Provisional list ( tbc ) of small country benchmarks that could inspire a country’s moves:  SG =Singapore  UA =UAE  LX =Luxembourg  IR =Ireland  IS =Israel   FI =Finland  NE =Netherlands  SW =Switzerland  DK =Denmark  ML =Malaysia   NZ =N. Zealand  
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