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ً
مســتقبل نســتعي ُد فيــه صدارتَنــا فــي
نريــدُه

التعليــم ،وننهـ ُ
ـض فيــه باقتصادِنــا ،وتــزدا ُد فيه

ـدرات قطاعِ نــا العــا ّم وفاعل ّيتــه ،ويزدهـرُ فيــه
قـ
ِ
قطاعُنــا الخاص ،فتــزداد ال ُفرَص عىل مســتوى

متكافــئ ،ونواجــه الفق ـ َر والبطالـ َ
ـة بــكلّ عــزم،
ـاق الرّيــادة واالبتــكار.
وينطلــق شــبابُنا فــي آفـ ِ
عبدالله الثاني ابن الحسين
 30كانون الثاني 2022
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 .1المقدمة
وجّــه جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي رســالة ،يــوم  30كانــون الثانــي  ،2022إىل أبناء
الوطــن وبناتــه ،بمناســبة عيــد ميــاده الســتين ،تنــاول فيهــا مالمــح مســتقبل
األردن فــي إطــار رؤيــةٍ وطنيــة شــاملة عابــرة للحكومــات يشــارك فيهــا الجميــع.
وأعــرب جاللتــه عــن فخــره واعتــزازه بمــا أنجــزه األردنيــون «رغــم الصعــاب وكثــرة
التحديــات ،ليثبتــوا مــرا ًرا وتكــرا ًرا ّ
أن عزيمتهــم وإرادتهــم ووعيهــم أقــوى مــن أعتى
العواصف ».
وأكــد جاللــة الملــك ّ
منبعــه
أن طموحــه لــأردن ليــس لــه حــدود ،وهــو طمــوح
ُ
اإليمـ ُ
ـان العميــق بأننــا «قــادرون عــى صنــع المســتقبل المشــرق الــذي نريــد».
ً
وتحــدث جاللتــه عــن مالمــح المســتقبل المنشــود قائـ ً
ـتقبل مشـ ً
ـرقا
ـا« :نريــده مسـ
نعــزز فيــه أمننــا واســتقرارنا ،ونمضــي خاللــه فــي مســيرة البنــاء إىل آفــاق أوســع
ً
مســتقبل نســتعيد فيــه صدارتنــا فــي
مــن التميــز واإلنجــاز واإلبــداع ،نريــده
التعليــم ،وننهــض فيــه باقتصادنــا ،وتــزداد فيــه قــدرات قطاعنــا العــام وفاعليتــه،
ويزدهــر فيــه قطاعنــا الخــاص ،فتــزداد الفــرص عــى مســتوى متكافــئ ،ونواجــه
الفقــر والبطالــة بــكل عــزم ،ونحـ ّد مــن عــدم المســاواة ،وينطلــق شــبابنا فــي آفــاق
ً
ـتقبل عنوانــه التميــز ،وجوهره
الريــادة واالبتــكار» .وتابــع جاللتــه بقولــه« :نريــده مسـ
ً
ـتقبل منفتحًــا عــى التغييــر والتطــور ،يســتوعب األفــكار الجديــدة،
اإلبــداع ،مسـ
ويحتضــن التنــوع ،ويوســع قاعــدة قواســمنا المشــتركة ،لنبقــى رمــ ًزا للتســامح
واإليثــار».
ودعــا جاللــة الملــك إىل تحديــد وتنفيــذ خطــوات فاعلــة لجــذب االســتثمارات
الخارجيــة ،وتحفيــز االســتثمارات الوطنيــة ،إىل جانــب «وضــع خارطــة طريــق
واضحــة بســقوف زمنيــة للتغلــب عــى العقبــات التــي تعيــق نمــو القطــاع
الخــاص ،ولمعالجــة الســلبيات التــي تشــوب العمــل المؤسســي فــي القطــاع
اإلداري فــي الدولــة».
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ـتقبل  ،وأن اإلحبــاط ال يقــدم حلـ ً
ً
ـول  ،وأننــا
وأكــد جاللتــه أن التشــاؤم ال يبنــي مسـ
دافعنــا الــذي ال يهــدأ».
الطمــوح
«لــن نمضــي خطــوة إىل األمــام إن لــم يكــن
ُ
َ
مشـ ّد دًا عــى ّ
أن المواطــن «شــريك أساســي فــي تســريع وتيــرة التغييــر اإليجابــي
واإلفــادة منــه»ّ ،
وأن الجميــع عليهــم الوقــوف «ص ًّفــا واحــدًا فــي مواجهــة َمــن
يعمــل عــى إدامــة الوضــع الراهــن ،حمايـ ً
ـة لمصالــح تتأتــى لــه مــن اســتدامته،
ً
خوفــا مــن بــذل الجهــد والتضحيــات المطلوبــة لتحقيــق الجديــد الــذي يعــود
أو
بالمنفعــة عــى الجميــع».
وقــال جاللــة الملــك« :ال أرى مكانًــا لنــا ّ
إل فــي مقدمــة التغييــر ،الــذي يســير وفــق
رؤيــة وطنيــة شــاملة واضحــة المنهجيــة واألهــداف ،ال يعيقهــا تــردُّد وال يضعفهــا
ارتجــال وال تثنيهــا مصالــح ض ّيقــة .نســير إىل األمــام دون تراجــع فــي تطبيــق هــذه
الرؤيــة ،التــي تســندها اإلصالحــات اإلداريــة واالقتصاديــة».
َ
الهاشــمي للبــدء بتنظيــم ورشــة عمــل وطنيــة
الملكــي
الديــوان
ووجّــه جاللتُــه
َّ
َّ
تجمــع ممثليــن مــن أصحــاب الخبــرة والتخصــص فــي القطاعــات االقتصاديــة،
ح َكمة للســنوات
وبالتعــاون مــع الحكومــة ،لوضــع «رؤيــة شــاملة وخارطــة طريــق م ْ
المقبلــة» ،تضمــن إطــاق اإلمكانيــات ،لتحقيــق النمــو الشــامل المســتدام ،الــذي
يكفــل مضاعفــة فــرص العمــل المتاحــة لألردنييــن واألردنيــات ،وتوســيع الطبقــة
الوســطى ،ورفــع مســتوى المعيشــة لضمــان نوعيــة حيــاة أفضــل للمواطنيــن.
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وقــال جاللتــه إن تحقيــق هــذه الرؤيــة يتطلــب مــن الجميــع جهــو دًا مكثفــة «تبنــي
عــى مواطــن ق ّوتنــا ،وتعالــج كل نقــاط الضعــف فــي التخطيــط والتنفيــذ» ،بمــا
يرفــع ســويّة األداء فــي مختلــف القطاعــات ،ويوفــر الفــرص والخدمــات لــكل
األردنييــن بمــا يليــق بهــم.
ودعــا جاللــة الملــك إىل وضــع آليــة «تكفــل المتابعــة الحثيثــة لتنفيــذ هــذه
الرؤيــة فــي كلّ القطاعــات ،وتضمــن اتخــاذ الخطــوات الكفيلــة بالتغلُّــب عــى
المعيقــات» ،وبمــا يحقــق «ضمــان االســتمرارية فــي اإلنجــاز للحكومــات
والمســؤولين ،والحيلولــة دون إعــادة صياغــة الخطــط واالســتراتيجيات كلمــا
حلّــت حكومــة محــلَّ أخــرى».
ـتخضع لمتابعةٍ شــخصية منــه ،وأن الرؤيــة الوطنية
وأكــد جاللتــه أن هــذه اآلليــة سـ
ُ
ـط وبرامــج ،ستشـكّل «المرتكـ َز األساســي لكتــب
الشــاملة ومــا
تتضمنُــه مــن خطـ ٍ
ّ
التكليــف للحكومــات ،بحيــث تبنــي عــى مــا أنجزتــه ســابقاتها ،فيتواصــل اإلنجــاز
ـات فاعلــة ،وتطــو ًرا اقتصاديًّــا وإداريًّــا،
ـات شــاملة وخدمـ ٍ
وتتحقــق ثمــا ُره إصالحـ ٍ
ُ
وفـرَ َص عمــل».
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َّ
الملخص التنفيذي
.2
تتمحــور رؤيـ ُ
ـة التحديــث االقتصــادي للمملكــة حــول شــعار «مســتقبل أفضــل»،
وتقــوم عــى ركيزتيــن اســتراتيجيتين :النمــو المتســارع مــن خــال إطــاق كامــل
اإلمكانــات االقتصاديــة ،واالرتقــاء بنوعيــة الحيــاة لجميــع المواطنين ،بينما تشــكل
االســتدامة ركنًــا أساسـ ًّيا فــي هــذه الرؤيــة المســتقبلية .ويمكــن لــأردن أن يحقــق
مــن خــال الركيــزة األوىل قفــزات نوعيــة فــي النمــو االقتصــادي واســتحداث
فــرص عمــل خــال العقــد المقبــل ،مــع النم ـ ّو المســتمر لصافــي دخــل األفــراد.
ويمكــن أن يصــل مــن خــال الركيــزة الثانيــة إىل تحســين نوعيــة الحيــاة بشــكل
ملمــوس ليكــون فــي طليعــة دول المنطقــة فــي هــذا المضمــار.
تعكــس الرؤيــة خالصــة جهــود دؤوبــة ونقاشــات بنّــاءة اســتمرت شــهو ًرا عــدة
ألكثــر مــن  500مــن أصحــاب الخبــرة واالختصــاص فــي القطاعيــن العــام والخاص
والمجتمــع المدنــي واألوســاط األكاديميــة والبرلمــان ووســائل اإلعــام والشــركاء
التنموييــن .فقــد ســاهم جميــع المشــاركين في ورشــة العمــل االقتصاديــة الوطنية
فــي وضــع نقطــة االنطــاق ،وتحديــد مواطــن القــوة ،وتشــخيص واقــع الحــال بمــا
تبطــئ وتعيــق عمليــة التنميــة والتطويــر،
فــي ذلــك العقبــات والتحديــات التــي ّ
وجســدت المخ َرجــات
واســتخالص الــدروس مــن الــرؤى والخطــط الســابقة.
ّ
جهــدًا وطن ًّيــا حقيق ًّيــا لفــرق العمــل التــي غطــت القطاعــات االقتصاديــة عــى
أوســع نطــاق.
القطاعــي ّ
وأن يتخللهــا
وفــي حيــن تَقــرَّ َر أن تكــون النقاشــات عــى المســتوى
ّ
وضــع خريطــة طريــق لــكل قطــاع مــع مراحــل اإلنجــاز الخــاص بــه وتحديــد الجهات
المســؤولة عــن التنفيــذ ،بُــذل جه ـ ٌد مــوازٍ لتحديــد الروابــط المتبادلــة والتشــبيك
بيــن القطاعــات وتبيــان أثرهــا االقتصــادي الكلــي فــي توفيــر الفــرص االقتصاديــة
ونمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
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وســيتم تنفيــذ الرؤيــة مــن خــال ثمانيــة محــركات لنمــو االقتصــاد تغطــي 35
مــن القطاعــات الرئيســة والفرعيــة وتتضمــن أكثــر مــن  360مبــادرة ،جــرى وضــع
وصــف تفصيلــي لــكلّ منهــا ،وتحديد األهــداف ومؤشــرات قيــاس األداء والجهات
المســؤولة عــن التنفيــذ ضمــن إطــار زمنــي متسلســل ومرحلــي.
الشكل رقم (:)1
محركات النمو لتنفيذ رؤية التحديث االقتصادي

التعليم | تنمية الطفولة المبكرة | التعليم األساسي
والثانوي | التعليم العالي | التعليم والتدريب المهني
والتقني | البيانات | البحث والتطوير واالبتكار | ريادة
األعمال والشركات الناشئة
خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت | الصناعــات اإلبداعيــة |
الرعايــة الصحيــة | الخدمــات الماليــة
| التجــارة | النقــل

الســياحة الثقافيــة والطبيعيــة |
الســياحة العالجيــة واالستشــفائية
| الســياحة الدينيــة | مواقــع إنتــاج
األفــام

التعديــن | الصناعــات الكيماويــة | الصناعــات
الدوائيــة | الصناعــات الهندســية | صناعــة
المحيــكات | الزراعــة واألمــن الغذائــي | الصناعــات
الغذائيــة | الخدمــات اللوجســتية

االســتثمار المحلــي واألجنبــي المباشــر |
مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام
والخــاص | المشــاريع الكبــرى

محركات
النمو

االقتصــاد األخضــر | القطاعــات
االقتصاديــة الخضــراء | الحيــاة
الخضــراء

التنمية الحضرية | جودة الحياة

الطاقة | المياه

كمــا ُوضعــت خريطــة طريــق للمخرَجــات المقترَحــة تب ّيــن «اإلجــراءات الفوريــة»
التــي يمكــن تنفيذهــا خــال الفتــرة المتبقيــة مــن عــام  ،2022فــي حيــن يتــم
ارتباطــا بماهيتهــا
تنفيــذ المخرَجــات األخــرى عــى مــدى الســنوات الالحقــة
ً
وبطبيعــة األنشــطة المتصلــة بهــا (قصيــرة األجــل ،ومتوســطة األجــل ،وطويلــة
األجــل) ،لتقــوم الحكومــة بوضــع برنامــج عمــل تفصيلــي للتنفيــذ .
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الشكل رقم (:)2
األهداف ال ّرئيسة لمحركات النمو االقتصادي ّ
الثمانية
األهدا ف

الصناعات عالية القيمة

الخدماتالمستقبلية

األردن وجهة عالمية

تطويــر األردنّ ليكــون مرك ـ ًزا للصناعــة فــي المنطقــة مــن خــال رفــد
الصــادرات ســريعة النّمـ ّو بالمنتجــات المتم ّيــزة وذات القيمــة العاليــة.
تحقيــق التم ّيــز فــي القطاعــات الخدم ّيــة بهــدف دعــم التّنميــة الوطن ّية
ـي والعالمي.
وزيــادة الصــادرات الخدم ّيــة عــى ّ
الصعيديــن اإلقليمـ ّ
ينمائي.
الس
للسياحة واإلنتاج ّ
ترسيخ مكانة األردنّ كوجهة رئيسة ّ
ّ

الريادة واإلبداع

إعــداد المواهــب المواكبــة لمتطلبــات المســتقبل والمــوارد
األردنــي
االقتصــادي
والمؤسســات القــادرة عــى تســريع النّمــ ّو
ّ
ّ
ّ
وأهــداف نوع ّيــة الحيــاة.

الموارد المستدامة

تحســين اســتخدام المــوارد الطبيع ّيــة فــي األردنّ واســتدامتها؛ إلطالق
ـي شــامل وتحســين نوع ّيــة الحيــاة.
نمـ ّو قطاعـ ّ

االستثمار

تحفيــز االســتثمارات المحل ّيــة والدّول ّيــة مــن خــال إعــداد إطــار لبيئــة
جاذبــة لالســتثمار.

بيئة مستدامة

ً
أصيــا مــن النّمــ ّو
تعزيــز الممارســات المســتدامة بوصفهــا جــزءًا
المســتقبلي لــأردنّ وتحســين نوع ّيــة الحيــاة.
االقتصــادي
ّ
ّ

نوعية الحياة

تحســين نوع ّيــة الحيــاة لجميــع األردن ّييــن مــن خــال تطويــر وتطبيــق
مفاهيــم حياتيــة شــاملة تتمحــور حــول المواطــن والبيئــة.

وتسعى رؤية التحديث االقتصادي إىل ما يلي:
.1

انتهــاج الشــفافية فــي توفيــر المعلومــات المتعلقــة باألهــداف واألولويــات
الوطنيــة.

.2

تحديد مجاالت الميزة النسبية والتنافسية التي يمكن للمملكة البناء عليها
لتحفيز النمو وخلق الفرص االقتصادية.
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.3

توحيــد جهــود الــوزارات والمؤسســات المختلفــة لدعــم تحقيــق األهــداف
االســتراتيجية الوطنيــة وضمــن خريطــة طريــق واضحــة المعالــم.

.4

توجيه التخطيط الوطني نحو التفكير االستراتيجي بما يضمن تحقيق
األهداف الوطنية بصورة أفضل وأكثر استدامة مما سيتحقق عبر اإلجراءات
ا لتكتيكية .

.5

تعزيز عملية صنع القرار ووضع السياسات لتستند إىل البيانات والمعلومات
بشكل أفضل ،وذلك للحد من التغييرات العشوائية والقرارات الشعبوية،
لتتطور تلك العملية بما يضمن اتخاذ قرارات أكثر استراتيجية.

.6

تعزيز القدرة عىل المساءلة والمتابعة وإجراء التدخالت المطلوبة لتحسين
آلية التنفيذ وقياس األداء.

.7

وضــع خريطــة الطريــق أمــام األحــزاب السياســية لتتفاعــل معهــا مــن خالل
برامجهــا أو باقتــراح بدائــل وبنــاء برامــج تشــتبك مــع مــا تطرحــه الرؤيــة.

.8

إثراء أجندة التعاون مع شركاء األردن التنمويين ،لتوجيه الدعم نحو األولويات
الوطنية.

ّ
ـب التركيــز عــى وضــع آليــة
وألن التحــدي الرئيــس يكمــن فــي التنفيــذ ،فقــد انصـ َّ
تكفــل المتابعــة الحثيثــة لتنفيــذ الرؤيــة فــي كل القطاعــات ،واتخــاذ الخطــوات
ُّ
أي معيقــات .ويتطلــب
الالزمــة لضمــان اســتمرارية التنفيــذ والتغلــب عــى ّ
ذلــك تعزيــز دور كلٍّ مــن وحــدة متابعــة األداء الحكومــي واإلنجــاز التابعــة لرئاســة
الــوزراء ،والوحــدات التنفيذيــة فــي الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة ،ودعــم
وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي للــوزارات القطاعيــة مــن خــال تنســيق عمليــة
التخطيــط االســتراتيجي ،بينمــا يتــوىل الديــوان الملكــي الهاشــمي متابعـ َ
ـة التقــدم
واإلنجــاز بحســب مــا أُســند للحكومــة مــن مهمــات فــي كتــب التكليــف.
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 .3رؤية التحديث االقتصادي
 .1 .3الدوافع والمبررات
حافظ األردن عىل منعته رغم التحديات الكبيرة الممتدة التي واجهها خالل السنوات
س ّمي «الربيع العربي»
األخيرة ،عىل غرار األزمة المالية العالمية وتداعياتها ،وما ُ
وتبعاته ،واإلرهاب الذي تصاعدت وتيرته واتسعت رقعته في المنطقة والعالم عىل
ح ّد سواء ،واألزمة السورية التي تسبّبت بموجات لجوء أثقلت كاهل األردن بأعبائها،
وجائحة فيروس كورونا المستجدّ ،وأخيرًا األزمة الروسية األوكرانية التي أ دّت إىل
تعطيل سالسل اإلمداد والتوريد وتسبّبت بأزمة غذاء وبموجة من التضخم وارتفاع
األسعار عىل مستوى العالم.
ووف ًقــا لمجموعــة مــن المؤشــرات العالميــة لألعــوام ( 2021-2019الشــكل رقــم )3
يَظهــر ّ
أن أداء المملكــة يتــراوح غالبًــا بيــن المتوســط وفــوق المتوســط ،األمــر الذي
يــدلّ عــى أن اإلنجــازات المتحققــة تُعـ ّد ركيــزة يمكــن البنــاء عليهــا.
ومــدركات
وتتمثــل نقــاط قــوة المملكــة النســبية فــي مؤشــرات :األداء البيئــيُ ،
ـطا في مؤشــرات :التنافســية،
الفســاد ،وريــادة األعمــال .بينمــا يظهر أداؤها متوسـ ً
والتعقيــد االقتصادي ،واألداء الصناعي التنافســي ،والتقــدم االجتماعي ،واالزدهار،
وتنافســية المواهــب .أمــا المؤشــرات التــي ينبغــي تحقيــق قفــزة نوعيــة فــي
تصنيــف المملكــة فيهــا فتشــمل :االبتــكار ،والتنميــة البشــرية ،وتطويــر الحكومــة
اإللكترونيــة ،والفجــوة الجندريــة ،والمــرأة وأنشــطة األعمــال والقانــون ،والقيــود
المفروضــة عــى االســتثمار األجنبــي المباشــر.
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الشكل رقم (:)3
تصنيف األردن في مجموعة من المؤشرات العالمية ()2021-2019
تصنيف األردن
الخمس
األول

الخمس
الثاني

الخمس
الثالث

الخمس
الرابع

الخمس
الخامس

المؤشرات

الترتيب

مؤشر التنافسية العالمي 2019

70/141

مؤشر التعقيد االقتصادي 2020

63/127

مؤشر األداء الصناعي التنافسي 2020

76/152

سهولة ممارسة األعمال 2020

75/190

مؤشر االبتكار العالمي 2021

81/132

مؤشر التنمية البشرية 2020

102/189

مؤشر األداء البيئي 2020

48/180

مؤشر التقدم االجتماعي 2021

83/168

مؤشر مدركات الفساد 2021

58/180

مؤشر االستقرار السياسي 2020

137/213

مؤشر ليغاتوم لالزدهار 2021

81/167

مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2021

63/134

المؤشر العالمي لريادة األعمال 2019

63/137

المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين 2021

131/156

مؤشر المرأة وأنشطة األعمال والقانون 2022

177/190

مؤشر تطوير الحكومة اإللكترونية 2020

117/193

مؤشر القيود المفروضة عىل االستثمار األجنبي المباشر 2020
متقدم

متوسط

76/87

متدنٍّ

المصدر :المنتدى االقتصادي العالمي ،هارفارد إديو ،منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،ممارسة األعمال ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ييل
 ،EPIالتقدم االجتماعي ،الشفافية الدولية ،البنك الدولي ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.GEDI ،INSEAD ،

وبالتمعــن فــي نتائــج مؤشــر التنافســية العالمــي لعــام ( 2019الشــكل رقــم )4
ّ
الترتيــب بحلولــه
الصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي ،يتوســط األردن
َ
فــي المركــز  70مــن بيــن  141دولــة ،ويُصنّــف أداؤه ضمــن الشــريحة الخمســية
الوســطى فــي الغالبيــة العظمــى مــن محــاور المؤشــر .وبينمــا تتركــز نقــاط
ّ
فــإن مجالَــي
القــوة النســبية فــي المؤسســات والصحــة والمنظومــة الماليــة،
اســتقرار االقتصــاد الكُلّــي وديناميكيــة األعمــال يحتاجــان إىل الكثيــر مــن التطويــر
والتحســين.
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الشكل رقم (:)4
تصنيف األردن في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019
تصنيف األردن
الخمس
األول

الخمس
الثاني

الخمس
الثالث

الخمس
الرابع

الخمس
الخامس

المؤشرات

الترتيب

التصنيف العام

70

المؤسسات

46

البنية التحتية

74

تب ّني تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

82

استقرار االقتصاد الكُلي

111

الصحة

45

المهارات

58

سوق المنتجات

61

سوق العمل

84

المنظومة المالية

33

حجم السوق

80

ديناميكية األعمال

88

القدرة عىل االبتكار

64

متقدم

متوسط

متدنٍّ

المصدر :المنتدى االقتصادي العالمي – تقرير التنافسية العالمي .2019

ّ
فإن األداء المتواضع لالقتصاد األردني في ظل تبعات الظروف
وفي الخالصة،
المحلية واإلقليمية والعالمية ،وارتفاع عدد السكان (ويشمل ذلك الالجئين) ،أ دّى إىل
بشكل ملحوظ وباألخص بين الشباب ،وتراجع نسبي في بعض
ارتفاع نسب البطالة
ٍ
المؤشرات ،األمر الذي يُع ّد مشكلة أساس ّية ستستمر عىل مدى العقد المقبل إن لم
يتم التعامل معها بجدية.
إن التحدي األكبر أمام االقتصاد األردني هو استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة
سيدخلون سوق العمل خالل العقد المقبل .لذلك تستهدف هذه الرؤية توسيع
القطاعات االقتصادية من خالل تحديد محركات التشغيل والنمو االقتصادي التي
تركز عىل إطالق كامل اإلمكانات االقتصادية ،وتمكين االقتصاد من توفير مثل هذه
الفرص.
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الشكل رقم (:)5
النمو االقتصادي والنمو السكاني ونسب البطالة في األردن
خالل الفترة 2021-2000
ﻧﺳﺑﺔ ﺑطﺎﻟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ

ﻧﻣو ﺳُﻛﺎﻧﻲ ﻣﺗزاﯾد

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ )(%

ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن )ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ(

+10.7

 %4.0ﺳﻧوﯾﺎ ً
24.1% 23.2%

13.4%

2000

2005

2010

2015

2020

2021

2005
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وقــد تفاقــم الوضــع بســبب ضعــف الطلــب المحلــي ،وتراجُــع االســتثمارات
الخارجيــة ،وعــدم التركيــز عــى القطاعــات ذات الميــزة النســبية بوصفهــا محرِّكات
للنمــو ،إىل جانــب تراجــع اإلنتاجيــة والتنافســية التشــغيلية ،وضعــف االبتــكار،
وارتفــاع الكلــف التشــغيلية ،ومــن أهمهــا الطاقــة.
وبالرغــم مــن تبنّــي األردن اســتراتيجيات وبرامــج عديــدة فــي الســابق ،إال أنهــا لــم
تســتثمر إمكاناتــه الكاملــة ،وهــذا يســتدعي:
 .1الحاجــة إىل أن تكــون الخطــط المن َّفــذة أكثــر فعاليــة ،إذ ينبغــي تحديــد أولويات
واضحــة فــي المجــاالت ذات اإلمكانــات العاليــة ،واعتمــاد رؤيــة مرجعيــة
موحــدة لجميــع االســتراتيجيات وخطــط العمل القطاعيــة ،واالســتعانة بخبرات
متخصصــة فــي إحــداث التغييــر ،وتحســين التواصــل مــع الجهــات المعنيــة.
 .2اتســام االســتراتيجيات وخطــط العمــل القطاعيــة بالشــمولية ،والموازنــة بيــن
األهــداف القصيــرة والمتوســطة وطويلــة األجــل.
 .3كفــاءة التنفيــذ ،وذلــك بتســريع وتيــرة العمــل فــي القطاع العــام ،وضمــان توفر
القــدرة عــى تقييــم األداء ،ومراعــاة األبعــاد الكم ّيــة والنوعيــة فــي مؤشــرات
األداء ،وتحديــد المخاطــر ،وتســريع إجــراءات التصعيــد فــي حــال قصــور األداء،
واعتمــاد منهجيــة موحــدة إلدارة البرامــج.
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ـي للبيانــات الشــاملة وتحديثهــا دوريًّــا،
 .4وفــرة البيانــات ،ووجــود مصــدر مرجعـ ّ
ـهل القــدرة عــى اتخــاذ قــرارات وسياســات قائمــة عــى األدلّة،
األمــر الــذي يسـ ّ
ـكل ســليم.
ويتيــح متابعــة عمليــة التنفيــذ وتقييمهــا بشـ ٍ
المؤسســي وتحســين التنســيق ،إذ ينبغي أن تتواءم االســتراتيجيات
 .5قوة األداء
ّ
العامــون ومديــرو الدوائــر
والخطــط مــع الرؤيــة الوطنيــة ،وأن يتمتّــع األمنــاء
ّ
و ِف ـرَق العمــل فــي الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة بالصالحيــات الكافيــة،
وهــذا يســتدعي وجــود آليــة اســتدامة ســليمة فــي حالــة التعاقــب الوظيفــي.
 .6دعــم التغييــر ،وتعزيــز الثقة في األهــداف الموضوعــة والبرامج ،واتباع أســاليب
إدارة التغييــر التــي تشــمل التدريــب والتحفيــز وفتح قنــوات االتصال.
هــذه المرحلــة تتطلــب بالضــرورة بنــاء رؤية جديــدة للمملكــة ترفع مســتويات النمو
المســتدام لمضاعفــة فــرص العمــل ،وتوفيــر حيــاة أفضــل لجميــع المواطنيــن،
واالرتقــاء إىل آفــاق جديــدة ،وإطــاق كامــل إمكاناتنــا االقتصادية ،وتعزيــز االعتماد
ـواح عديــدة ،واالســتفادة ممــا لدينــا مــن مزايــا ،ومــن أبرزهــا:
عــى الــذات فــي نـ ٍ
امتــاك جيــل الشــباب قــد ًرا وافــ ًرا مــن التعليــم واإلبــداع ،وتوفــر بيئــة أعمــال
مناســبة ،وموقعنــا االســتراتيجي ،إىل جانــب المشــهد الواعــد للشــركات الناشــئة،
والعالقــات القويــة بالشــركاء التنموييــن ،واالقتصــاد المنيــع نســب ًّيا فــي ضــوء
التغيــرات والتحديــات اإلقليميــة ،واإلرادة السياســية الصلبــة.
أمــا عــى الصعيــد التح ّولــي ،فســتؤدي التقنيــات الناشــئة حدي ًثا -في مجــال الثورة
الصناعيــة الرابعــة (الــذكاء االصطناعــي والتقنيــات الذكيــة تحديـدًا) -دو ًرا محوريًّــا،
إىل جانــب المنتجــات واألســواق الناشــئة حدي ًثــا فــي المنطقــة وخارجها.
ّ
إن التغييــر يتطلــب اســتثمار الفــرص لخلــق قيمــة مســتدامة ،ومــن خــال رؤيــة
التحديــث االقتصــادي وخريطــة الطريــق المتصلــة بهــا ،ســيتمكن األردن مــن
توظيــف كامــل إمكاناتــه لخدمــة المشــاريع التنمويــة واالســتثمارية المرتقبــة.
وال بــد مــن االســتفادة إىل أقصــى حـ ّد مــن التغييــرات المتالحقة ،وهــذا ال يتطلّب
وضــع خطــط اقتصاديــة فحســب ،بــل تبنّــي عقليــة جديــدة ً
أيضــا أثنــاء ســعي
المملكــة إىل التك ُّيــف مــع تلــك التغييــرات عبــر ريــادة األعمــال والتحلّــي بالواقعية
والمرونــة.
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 .2 .3منهجية العمل
انبثقــت رؤيــة التحديــث االقتصــادي وخريطــة الطريــق المتصلــة بهــا عــن منهجية
ً
حلول ملموســة
تشــاركية اســتندت إىل البيانــات وراعــت توجهــات األســواق لتثمر
معا.
وطموحــة وعمليــة فــي آن ً
َ
لقــد تر ّكــز أســاس هــذا العمــل عــى تقييــم اإلنجــازات الســابقة والبنــاء عليهــا،
وتحديــد التحديــات الراهنــة ،وتحليــل الوضــع التنافســي بالمقارنــة مــع دول أخرى.
كمــا دُرســت اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة طويلــة األجــل لــدول فــي المنطقــة
وخارجهــاَ .
وقدّمــت هــذه المد َ
أساســا واقع ًّيــا واستشــراف ًّيا الستكشــاف
خــات
ً
خيــارات التنميــة واألولويــات االســتراتيجية للمملكــة .وجــاءت التحليــات خالصـ َ
ـة
مشــاركةٍ متعــددة التخصصــات ،إذ أُولــي اهتمــام كبيــر لفهــم القطاعــات الرئيســة
لالقتصــاد األردنــي ،وإمكاناتهــا المســتقبلية ،وفــرص النمــو الجديــدة والناشــئة
ـاذج
عــن االتجاهــات العالميــة وتحــوالت الســوق .وفــي مــوازاة ذلــك ،دعمــت النمـ ُ
االقتصاديــة إعــدا َد ســيناريوهات للنمــو االقتصــادي وتقييــم مجموعــة واســعة
ـي  ،إىل
ـي وعملـ ّ
مــن الخيــارات .ثــم تُرجمــت خالصــة هــذه العمليــة وفــق نهــج علمـ ّ
رؤيــة وطنيــة موجــزة وخريطــة طريــق توضــح الطموحــات المســتقبلية وأهدافهــا
وأولوياتهــا .و ُوضعــت الح ًقــا نــواة خريطــة طريــق تنفيذيــة تتكــون مــن ثمانيــة
مح ـرِّكات تنفيــذ.
وكانــت النتيجــة النهائيــة لــكل ذلــك ،خريطــة طريــق طموحــة وقابلــة للتنفيــذ
للســنوات العشــر المقبلــة ،ســتكون بمثابــة مرجعيــة لتطويــر برامــج وخطــط
تنفيذيــة قطاعيــة .وتضمــن هــذه الخريطــة اتســاق الجهــود واســتمرارية التنفيــذ
فــي بيئــة حيويــة متغيــرة ،مــن خــال تحديــد األولويــات واألهــداف المســتقبلية.
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الشكل رقم (:)6
النهج المتبع في إعداد الرؤية
رؤية شمولية إىل حد كبير وبمشاركة جميع الفئات والجهات ذات العالقة

المجتمع المدني
واإلعالم

مجتمع المانحين
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 .3 .3خصائص الرؤية
تختلــف رؤيــة التحديــث االقتصــادي وخريطــة الطريــق المتصلــة بهــا عــن الــرؤى
والخطــط االســتراتيجية الســابقة مــن حيــث النهــج المتبــع فــي اإلعــداد وكيفيــة
تــم البنــا ُء عــى التجــارب
تحقيــق النتائــج المرجــ ّوة .وعــى الرغــم مــن ذلــكّ ،
الســابقة.
ويتميز إعداد هذه الرؤية بخمس خصائص لضمان نجاحها وفعالية تنفيذها:
.1

الشــمولية والمشــاركة :شــارك أكثــر مــن  500مــن أصحــاب الخبــرة
واالختصــاص مــن مختلــف قطاعــات االقتصــاد والمجتمــع ،ضمــن نهــج
تفاعلــي.

.2

تحفيــز النمــو :تمحــو َر العمــل حــول تشــخيص العوائــق ،وإيجــاد طــرق
جديــدة إلطــاق كامــل إمكانــات النمــو والتنميــة الشــاملة المســتدامة،
وتوفيــر فــرص العمــل ،ومواجهــة تحــدي البطالــة مــن خــال تحفيــز النمــو،
مــع الســعي المســتمر للنهــوض بنوعيــة الحيــاة وجــودة الخدمــات.

.3

ٌ
أهمية
إيجــاد حلــول فعالــة وتجنّب النظريــات غير القابلــة للتطبيق :أُوليــت
بالغــة إليجــاد الحلــول الفعالــة مــع مراعــاة أوجــه الترابــط بيــن القطاعــات
أثنــاء المفاضلــة بيــن الخيــارات اســتنا دًا إىل البيانــات والحقائــق.

.4

المساءلة :بُني تصميم حوكمة التنفيذ إلدارة تحقيق النتائج الفعلية بآليات
تقييم ومتابعة واضحة ،مع مراعاة المرونة إذا دعت الحاجة لبعض التغييرات.

.5

عمــا ســبقه مــن
االســتفادة مــن التجــارب الســابقة :يختلــف هــذا العمــل ّ
رؤى وخطــط لــم تحقــق كامــل إمكاناتهــا ،إذ يشـكّل أخــذ العِ بَــر مــن تباطــؤ
األداء فــي الماضــي نقطــة البدايــة لتبنــي الممارســات الفضــى لزيــادة
فــرص النجــاح فــي المســتقبل.
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الشكل رقم (:)7
خصائص الرؤية

االستفادة من التجارب
السابقة

 .4 .3اإلطار التنفيذي
ّ
دمــا للوصــول بالمملكــة
ـي ُق ً
إن الغــرض مــن رؤيــة التحديــث االقتصــادي المضـ ُّ
إىل حالــةٍ مــن التعافــي واالنتعــاش االقتصــادي الملمــوس فــي مجــاالت
التشــغيل والنمــو االقتصــادي ونوعيــة الحيــاة ،وذلــك مــن خــال تحديــد أهــداف
وطنيــة طويلــة األجــل ،وتوضيــح أولويــات التنميــة ،ورســم خريطــة طريــق التنفيــذ
األساســية .ولتحقيــق هــذه الغايــات ،كان ال بــد مــن تحديــد «نقطــة االنطــاق»
بنــا ًء عــى واقــع القطاعــات ،والتحديــات التــي يجــب معالجتهــا ،وتحديــد الوضــع
المســتهدف لــكل قطــاع ،وأولويــات االســتثمار فيــه ،وســبل اغتنــام مزايــاه الكاملة
لتعظيــم الفــرص المســتقبلية تحقي ًقــا للنمــو المســتدام.
وتماشــ ًيا مــع طبيعــة العمــل ،لــم يعتمــد المشــروع عــى تحليــات تفصيليــة
عــى مســتوى القطاعــات أو عــى خالصــات تجــارب وطنيــة ســابقة فحســب،
بــل اســتفاد ً
أيضــا مــن المد َ
خــات التــي قدمهــا المشــاركون فــي جلســات ورشــة
العمــل االقتصاديــة ،وإرشــادات الخبــراء ،واألبحــاث والدراســات المتعلقــة بــكل
قطــاع ،والــدروس المســتفادة مــن تجــارب دول أخــرى.
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الشكل رقم (:)8
اإلطار التنفيذي للرؤية

رؤﻳﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

 10+ﺳﻨﻮات

وﺿﻊ أﻫﺪاف وﻃ ﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺗ ﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

ﺧﺮاﺋﻂ ﻃﺮﻳﻖ
)أﻫﺪاف وﻣﺪﺧﻼت(

 5ﺳﻨﻮات

وﻣﺠﺎﻻت ﻣﺤﺪدة

ﻣﺤﺮﻛﺎت

وﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺎرﻳ ﻊ

إﺟﺮاءات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﲆ
اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ

 3ﺳﻨﻮات

ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

َ
ّ
وتوضــح األدوار والمهــام التــي
مجموعــة أهــداف اســتراتيجية،
تقــدّم الرؤيــة
يتعيــن عــى الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة القيــام بهــا .ويشــمل ذلــك :إعــداد
برامــج قطاعيــة تفصيليــة أو تحديــث االســتراتيجيات القطاعيــة الحاليــة ،ووضــع
إجــراءات عمــل للتنفيــذ مــع أطــر زمنيــة لــكل قطــاع ،بمــا فــي ذلــك معاييــر قياس
األداء ومتابعــة التنفيــذ .باإلضافــة إىل مراعــاة التوافــق الكامــل مــع المحــددات
التنفيذيــة مثــل التمويــل المتــاح والقــدرات الفنيــة.

24

 .4الطريق نحو المستقبل
 .1 .4ركيزتا الرؤية
تقــوم رؤيــة التحديــث االقتصــادي وخريطــة الطريــق المتصلــة بهــا عــى ركيزتيــن،
تتمحــور األوىل حــول رفــع مســتويات النمــو المســتدام والشــامل مــن خــال
إطــاق كامــل اإلمكانــات االقتصاديــة للمملكــة ،فــي حيــن تتمحــور الثانيــة حــول
ً
مســتهدفة النهــوض بنوعيــة الحيــاة للمواطنيــن لضمــان مســتقبل
المجتمــع
أفضــل .وتتشــارك الركيزتــان بخاصيــة االســتدامة.
الشكل رقم (:)9
ركيزتا الرؤية

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ

رﻛﻴﺰة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

رﻛﻴﺰة ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة

اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت

ا ﻟﺤﻴﺎة

إﻃﻼق ﻛﺎﻣﻞ

ﻟﻮض ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ
ا ﻨﻬ

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

تتفاعــل الركيزتــان مــع التّح ّديَيــن األساســيين أمــام الدولــة والمواطنيــن (فــرص
ـي
عمــل مســتدامة ،والنهــوض بنوعيــة الحيــاة) .وهــو مــا خلــص إليــه مســح وطنـ ّ
أُجــري خــال العمــل عــى صياغــة الرؤيــة بإشــراف فريــق متخصــص مــن الباحثين
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وشــاركت فيــه عينــة تتكــون مــن  2500مواطــن ومواطنــة ،روعــي فيهــا التعبيــر
عــن جميــع فئــات المجتمــع وشــرائحه.
الشكل رقم (:)10
األهداف االستراتيجية للرؤية

استيعا ب مليون شا ب وشابة في
سوق العمل

ركيزة جودة
الحياة

ركيزة النمو
االقتصادي

االستدامة

من خالل الركيزة االقتصادية ،سيحقق األردن قفزات نوعية في النمو االقتصادي
مسخّرًا جهوده الستيعاب أكثر من مليون شاب وشابة سيلتحقون بسوق العمل
خالل العقد المقبل وذلك من خالل نمو القطاعات االقتصادية .إن تحقيق هذا
الهدف الطموح يستدعي تحسين القدرة التنافسية لالقتصاد في جميع المحرِّكات
األساسية بدءًا من جودة البنية التحتية والبيئة التشريعية ،ومرو ًرا بسهولة ممارسة
ً
ووصول إىل القدرة عىل خلق مهارات رائدة عالم ًّيا وتتسم باالبتكار.
األعمال،
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ومــن خــال ركيــزة «جــودة الحيــاة» ،يمكــن لجميــع األجيــال االســتمتاع بمســتوى
ونمــط حيــاة جيــد ليصبــح األردن مــن أفضــل دول المنطقــة فــي ما يتصــل بنوعية
الحيــاة واالزدهار.
ً
بعضــا بشــكل وثيــق ،وكذلــك األمــر بالنســبة
ترتبــط الركيزتــان ببعضهمــا
ألهدافهمــا ،إذ سـ ّ
ـيوفر تحقيـ ُ
ـس الالزمــة لتمويــل
ـق نمــو اقتصــادي متيــن األسـ َ
البنيــة التحتيــة لجــودة الحيــاة ،وســيتيح نمــو الدخــل للمواطنيــن القــدرة عــى
الحصــول عــى نمــط حيــاة أفضــل .عــاوة عــى ذلــك ،ســيؤدي النمــو األخضــر إىل
إيجــاد بيئــة معيشــية صحيــة وأكثــر اســتدامة لجميــع المواطنيــن ،كمــا سيســاهم
فــي خلــق فــرص نمــو مبتكــرة فــي مجــال المنتجــات والخدمــات الصديقــة للبيئة،
َ
ـتراتيجية النمــو القائمــة عــى التصديــر .ونظ ـرًا للروابــط الوثيقــة
ممــا ســيعزز اسـ
بيــن الركيزتيــن ،تــم تعميــق أوجــه التكامــل بينهمــا.

 .1.1 .4إطالق كامل اإلمكانات
ســيكون تســريع محـرِّك النمــو االقتصــادي فــي المملكــة أمـ ًرا بالــغ األهميــة لخلــق
الفــرص الكافيــة لتلبيــة متطلبــات األفــراد المؤهليــن لالنخــراط فــي ســوق العمــل
فــي المســتقبل ،باإلضافــة إىل تخفيــض معدالت البطالــةّ .
إن اســتحداث أكثر من
مليــون فرصــة عمــل يطالــب بهــا شــبابنا خــال العقــد المقبــل يســتدعي االرتقــاء
بنقــاط القــوة الحاليــة إىل مســتويات أعــى باإلضافــة إىل إيجــاد نقــاط قــوة جديــدة
في مجــاالت الفــرص المســتقبلية.
ّ
إن تحقيق مثل هذه النقلة النوعية يستلزم تفعيل محرِّك النمو االقتصادي في
األردن ،ألن السوق المحلية لن تستطيع توفير الفرص المطلوبة وحدها .ستتطلب
ُ
جذب المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة
الريادة واإلبداع في مجال التصدير
َ
لالستفادة من موقع األردن االستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة.
ـي  ،ســيتع ّين عليــه االرتقــاء بشــكل كبيــر
ولكــي يصبــح األردن موقـ َ
ـع جـ ٍ
ـذب دولـ ّ
فــي عوامــل التمكيــن األساســية فــي مجــاالت عــدة ،مثــل ســهولة ممارســة
األعمــال ،والبنيــة التحتيــة ،وتنافســية كلــف التشــغيل ،وتوافــر مهــارات محــددة
إىل جانــب مســتويات عاليــة مــن اإلنتاجيــة والقــدرة عــى االبتــكار واإلبــداع فــي
عــدد مــن القطاعــات الواعــدة المحفــزة للنمو ،مثــل الصناعــة والتعدين والســياحة
والصناعــات اإلبداعيــة.
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ُ
ـتحداث فــرص العمــل األولويــات ،فــإن تحســين صافــي
وفــي حيــن يتص ـدّر اسـ
ً
هدفــا اســتراتيج ًّيا آخــر ضمــن الركيــزة
الدخــل والقــوة الشــرائية للمواطنيــن يم ّثــل
االقتصاديــة .ستشــكل القفــزة فــي توفيــر فــرص عمــل جديــدة بالتزامــن مــع
التحســن المســتمر فــي مســتوى الدخــل ،حجــرَ الزاويــة لهــذه الركيــزة ،ويمكــن
لمــس نتائــج ذلــك فــي الحيــاة اليوميــة لجميــع المواطنيــن.
ستسعى ركيزة النمو االقتصادي إىل تحقيق أهداف الرؤية الثالثة:
.1

توفيــر فــرص عمــل جديــدة ألكثــر مــن مليــون شــاب وشــابة يلتحقــون
بســوق العمــل بحلــول عــام .2033

.2

زيــادة الدخــل الحقيقــي للفــرد بنســبة  %3ســنويًّا فــي المتوســط (نصيــب
الفــرد مــن الدخــل).

.3

رفــع ترتيــب األردن فــي مؤشــر التنافســية العالمــي الصــادر عــن المنتــدى
االقتصــادي العالمــي ليصبــح ضمــن أعــى .%30

 .2 .1 .4النهوض بنوعية الحياة
يتأثــر المواطنــون بنوعيــة الحيــاة التــي يعيشــونها بصــورة يوميــة والتــي تؤثــر عــى
إنتاجيتهــم فــي العمــل ً
ـال للمعيشــة فــي المملكة
أيضــا ،لــذا فــإن توفر مســتوى عـ ٍ
يعــد أمـرًا شــديد األهميــة لتقدمهــا عــى المــدى الطويل.
تســعى رؤيــة التحديــث االقتصــادي إىل تعزيز معايير المعيشــة األساســية ،ومنها:
الحصــول عــى مســكن عالــي المواصفــات بأســعار مقبولــة ،وبنيــة تحتيــة متينــة،
وتعليــم عالــي الجــودة ،ورعايــة صحيــة شــاملة ،وبيئــة نظيفــة ومســتدامة .عــاوة
عــى ذلــك ،تســتهدف الرؤيــة تطويــر النشــاطات الترفيهيــة والثقافيــة والرياضيــة
الجاذبــة .وتدمــج خريطـ ُ
ـع عناصــر «جــودة الحيــاة» ضمــن مفهــوم
ـة الطريــق جميـ َ
مترابــط.
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وتسعى ركيزة جودة الحياة إىل تحقيق ثالثة أهداف:
.1

مضاعفــة نســبة الراضيــن عــن نوعيــة الحيــاة بيــن األردنييــن لتصــل إىل
. %80

.2

رفــع تصنيــف إحــدى المــدن األردنيــة لتصبــح ضمــن أفضــل  100مدينــة
فــي العالــم.

.3

رفع ترتيب األردن في مؤشر ليغاتوم لالزدهار ليصبح ضمن أعىل .%30

هــذه األهــداف االســتراتيجية الثالثــة مــن شــأنها أن تضمــن برنامجًــا مكث ًفــا للعمل
يجعــل رضــا المواطــن محــو َر االهتمام.
ومــن الجديــر بالذكــر أن النهــوض بنوعيــة الحيــاة يمكــن أن يجــذب المواهــب
والقــدرات الشــابة الضروريــة لنمــو االقتصــاد.

 .2 .4االستدامة
من خالل رؤية التحديث االقتصادي وخريطة الطريق المتصلة بها ،ستُلبّي المملكة
الم ِلحّة المرتبطة بتغير المناخ ،واألمن الغذائي والمائي ،وتوفير الطاقة
االحتياجات ُ
النظيفة .وبما أن االستدامة تقع في صميم هذه الرؤية ،سينشط األردن لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة العالمية التي حددتها األمم المتحدة ،والتوافق مع النهج
العالمي نحو مستقبل أخضر ،باإلضافة إىل حفز شريحة جديدة من االستثمارات في
المشاريع المستدامة ،مما يسهل الحصول عىل التمويل األخضر.
وستســاعد االســتدامة فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي بينما تســتهلّ المملكــة حقبة
ً
حفاظــا
جديــدة مــن النمــو مــن خــال دعــم االســتثمارات فــي المشــاريع األكثــر

عــى البيئــة (التقنيــات ،والبنيــة التحتيــة ،والمنتجــات) ،وإطــاق حلــول رياديــة
ومبتكــرة ،وتعزيــز القــدرة التنافســية التصديريــة لــأردن ،وبالتالــي ،إيجــاد وظائــف
عاليــة الجــودة ومســتدامة للمســتقبل .وتهــدف المملكــة إىل أن تُصبــح دولــة
فعالــة فــي اســتغالل المــوارد ،شــاملة اجتماع ًّيــا،
منخفضــة االنبعاثــات الكربونيــةّ ،
ومرك ـ ًزا إقليم ًّيــا لريــادة األعمــال الصديقــة للبيئــة واالبتــكار.
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ســتكون االســتدامة عنصـرًا أساسـ ًّيا فــي االقتصاد المســتقبلي للمملكــة ،وتحديدًا
فــي مــا يتصــل بـ:
.1

التوســع فــي مجــاالت الطاقــة المتجــددة ،بمــا فــي ذلــك اســتخدام أنــواع
جديــدة مــن الطاقــة (مثــل الهيدروجيــن) ،وتشــجيع االســتخدام الكفــؤ
للطاقــة.

.2

تطوير أنظمة النقل المستدامة ،وإنشاء محطات للشحن الكهربائي.

.3

تحفيــز الســياحة البيئيــة واألنشــطة الصديقــة للبيئــة والقائمــة عــى تجربــة
االندمــاج مــع الطبيعــة.

.4

اســتخدام أنمــاط زراعيــة تتــواءم مــع البيئــة المناخ ّيــة ،بمــا فــي ذلــك
الممارســات الحديثــة والصديقــة للبيئــة.

.5

تشــجيع االســتخدام الكفــؤ للميــاه وتحســين جودتهــا ،وتوفيــر مــوارد مائيــة
جديــدة ،وخفــض مســتوى الفاقــد وصــوال ً للمعاييــر الفضــى دول ًّيــا.

.6

تقليل مصادر النفايات ،وتطوير إدارتها ،وإعادة تدويرها.

مهما ،إذ
تُم ّثل االستدامة في عيش الحياة بالنمط الذي يختاره المواطنون أمرًا
ًّ
ستضمن أن البيئة التي يعيشون فيها نظيفة ومصانة ،وأن مدنهم المستقبلية
خضراء وأكثر مالءمة للعيش .وسيؤدي اعتماد تلك الممارسات واالستثمار في
الحلول المبتكرة ،إىل تعزيز االستدامة الزراعية في أنحاء المملكة ،والتي ستساعد
بدورها في توفير طعام صحي وبقيمة غذائية عالية ،وفي الوقت نفسه الحفاظ
عىل المياه ،المورد الثمين الذي تصل نسبة المستهلَك منه في قطاع الزراعة إىل
 .%50ويشمل تطويرُ المراكز الحضرية الخضراء :اعتماد وسائل نقل صديقة للبيئة،
وتوسيع رقعة المساحات الخضراء ،واالندماج مع الطبيعة ،وتوفير الفرصة أمام
نشاطا وحيوية.
نمط حياة أكثر
ً
ّ
إن إدارة االســتدامة ستســاهم بشــكل كبيــر فــي إيجــاد عالــم أفضــل للعمــل فــي
المســتقبل ،وستســتجيب ألهــداف التنميــة المســتدامة ،وبخاصــة :القضــاء عــى
الفقــر ،والقضــاء التــام عــى الجــوع ،والصحــة الجيــدة والرفــاه ،والتعليــم الجيــد،
والمســاواة بيــن الجنســين ،والميــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة ،وطاقــة نظيفــة
بأســعار مقبولــة ،والعمــل الالئــق ونمــو االقتصــاد ،والصناعــة واالبتــكار والبنيــة
التحتيــة ،والحــد مــن أوجه عــدم المســاواة ،ومــدن ومجتمعــات محلية مســتدامة،
واالســتهالك واإلنتــاج المســؤوالن ،والعمــل المناخــي.
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وســيعتمد النمــو األخضــر لالقتصــاد األردنــي عــى كفــاءة اســتغالل المــوارد،
واالســتجابة ألوضــاع المنــاخ ،وحمايــة الطبيعــة ،ورفاهيــة اإلنســان ،واالندمــاج
االجتماعــي.
وتساهم االستدامة في تحقيق هدفين من أهداف الرؤية:
		
.1

رفــع ترتيــب األردن فــي مؤشــر األداء البيئــي العالمــي ليصبــح ضمــن أعــى
.%20

		
.2

رفــع ترتيــب األردن فــي مؤشــر تنافســية االســتدامة العالميــة ليصبــح
ضمــن أعــى .%40

 .3 .4إطار األهداف االستراتيجية
ترســم رؤيــة التحديــث االقتصــادي الصـ َ
ـورة المأمولــة لــأردن فــي مجــاالت خلــق
الفــرص االقتصاديــة ،وتحســين الدخــل ،والنهــوض بنوعيــة الحيــاة وجودتهــا،
وتحســين الخدمــات األساســية.
وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك ،حُــددت ثمانيــة أهــداف اســتراتيجية تشــتمل عــى
 72غايــة ،تر ّكــز عــى النتائــج الملموســة ومؤشــرات قيــاس األداء.
فــي حالــة ركيــزة النمــو االقتصــادي مثـ ً
ـا  ،تــم تبنــي مجموعــة تتألــف مــن  34غايــة
لتوجيــه تحقيــق الرؤية:
· سـ ُيوجَّه هــدف الرؤيــة المتمثــل فــي «توفيــر فــرص عمــل» مــن خــال خمــس
غايــات تســتهدف خفــض معــدل البطالــة ،وتقليــل االعتمــاد عــى العمالــة
الوافــدة ،وتنظيــم العمالــة غيــر المنظمــة ،ومضاعفــة نســبة مشــاركة اإلنــاث
فــي ســوق العمــل ،وزيــادة فــرص التوظيــف المتاحــة فــي القطــاع الخــاص.
· س ُيوجَّه هدف الرؤية المتمثل في «نمو صافي الدخل» من خالل سبع غايات
تستهدف زيادة الناتج المحلي اإلجمالي ،وتحقيق التنوع االقتصادي ،وزيادة
دَور كلٍّ من القطاعات المستقبلية والصادرات واالستثمار األجنبي المباشر
واستثمارات القطاع الخاص المحلي ،وزيادة النمو في المناطق الريفية.
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· ســ ُيوجَّه هــدف الرؤيــة المتمثــل فــي «زيــادة القــدرة التنافســية االقتصاديــة
الدوليــة» مــن خــال تســع غايــات تســتهدف تحقيــق قفــزات نوعيــة فــي
ســهولة ممارســة األعمــال ،والمهــارات المتوافقــة مــع حاجــة ســوق العمــل،
والبحــث والتطويــر واالبتــكار ،وريــادة األعمــال ،وجــودة البنيــة التحتيــة،
وجاذبيــة االســتثمار األجنبــي المباشــر ،والتعامــل مــع الفســاد ،وحمايــة
الملكيــة الفكريــة ،وزيــادة الوصــول إىل الطاقــة بكلــف تنافســية.
وبالمثــل ،ســيتم توجيــه  21غايــة لتنفيــذ أهــداف ركيــزة جــودة الحيــاة ،و 17غايــة
أخــرى لتحقيــق أهــداف االســتدامة طويلــة األجــل.

الشكل رقم (:)11
تتبعها
المؤشرات الدولية الرئيسة
المستهدفة والتي سيتم ُّ
َ
ضمن عملية تنفيذ الرؤية
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﺮﻳﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻴﻐﺎﺗﻮم
ﻟﻼزدﻫﺎر

ﻣﺆﺷﺮ اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ا ﻟﻨﻤ ﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﺆﺷﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﻣﺆﺷﺮ أداء اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﻴﻮد
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﲆ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻄﻮر
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﻣﺳﺗﮭدف 2033
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ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﻷﺣدث )(2021-2019

ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

 .5ركيزة النمو االقتصادي
 .1 .5االستراتيجية المستقبلية للنمو االقتصادي
تتم ّثل إحدى ركيزتَي الرؤية في إطالق كامل اإلمكانات لالقتصاد عىل مدى العقد
المقبل ،والتركيز عىل القطاعات الناشئة والواعدة وذات اإلمكانات العالية للنمو،
األمر الذي يؤدي إىل زيادة الفرص االقتصادية للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في
ويتجسد ذلك من خالل ثالثة أهداف استراتيجية اقتصادية متكاملة،
سوق العمل.
ّ
هي :إتاحة مزيد من فرص الدخل للمواطنين ،وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي ،وتحسين مكانة األردن في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى
االقتصادي العالمي.
إلطــاق كامــل اإلمكانــات لالقتصــاد األردنــي ،أُقيمــت ركيــزة النمــو االقتصــادي
عــى ثمانيــة مبــادئ توجيهية ،هــي :التركيــز ،والتنافســية ،والمواءمة ،واالســتثمار،
والصــادرات ،والترابــط ،واالبتــكار ،والشــمولية.
الشكل رقم (:)12
المبادئ التوجيهية لركيزة النمو االقتصادي

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ

اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

اﻟﻤ ﻮاءﻣﺔ

ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ

اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻴﺰات اﻷردن ﻋﲆ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

ﻣﻮاءﻣﺔ اﻟﻌﺮض
واﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﻤﻬﺎرات

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﺼﺎدرات

اﻟﺘﺮاﺑﻂ

ﺧﺮﻳﻄﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

اﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻟﺸﻤ ﻟﻮﻴﺔ

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﻻﺑﺘﻜﺎر ورﻳﺎدة
اﻷﻋﻤﺎل

ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺠﻮدة
اﻟﺤﻴﺎة
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 .2 .5أولويات النمو االقتصادي
تتــوزع أولويــات النمــو االقتصــادي فــي الرؤيــة عــى خمســة محــركات نمــو
رئيســة وذلــك بســبب الترابــط بينهــا ،هــي :الصناعــات عاليــة القيمــة ،والخدمــات
ً
وجهــة عالميــة ،والريــادة واإلبــداع ،والمــوارد المســتدامة.
المســتقبلية ،واألردن
تتألــف هــذه المحــركات مــن القطاعــات الرئيســة والفرعيــة ذات األولويــة ،منهــا
مــا يخلــق بيئــة تمكّــن التم ّيــز والتط ـ ّور فــي المســتقبل ،ومنهــا مــا يمكّــن نمــو
صــادرات المملكــة مــن المنتجــات والخدمــات.
الشكل رقم (:)13
القطاعات االقتصادية ذات األولوية
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أو ًل :الصناعات عالية القيمة
ّ
 .1الزراعة واألمن الغذائي
يم ّثــل قطــاع الزراعــة المصــدر الرئيــس للمعيشــة فــي األردن ،وقــد تأثــر القطــاع
فــي الســنوات األخيــرة مــن ظواهــر التغيــر المناخــي ،وال ســ ّيما فــي المناطــق
شــح الميــاه واالفتقــار إىل
الريفيــة .وتعانــي األراضــي الصالحــة للزراعــة مــن
ّ
المــوارد الكافيــة .ويســتهلك القطــاع مــا يزيــد عــن  %50مــن االحتياجــات المائيــة
للمملكــة ،األمــر الــذي يزيــد مــن احتماليــة االســتفادة مــن ميــاه الصــرف الصحــي.
وألن غالبيــة قطــع األراضــي مجـزّأة وضمــن ْ
ملكيــات صغيــرة ،فــإن القطــا َع يفتقــر
إىل التنظيــم ويتســم بمحدوديــة إنتاجيتــه للمحاصيــل.
مرتفعــا عــى
وعــى الرغــم مــن أن األردن يقــع إىل جــوار أســواق تشــهد طلبًــا
ً
الغــذاء ،فــإن انخفــاض اإلنتاجيــة وارتفــاع الكلفــة يؤثــران ســلبًا فــي قدرتــه
التنافســية لتلبيــة احتياجــات تلــك األســواق.
ويحظــى األمــن الغذائــي فــي األردن باهتمــام وأولويــة ،إذ شــهد عــام  2021إطــاق
االســتراتيجية الوطنيــة لألمــن الغذائــي ( .)2030 - 2021كمــا تــم فــي بدايــة عــام
 2022إطــاق الخطــة الوطنيــة للزراعــة المســتدامة (.)2025 - 2022
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الملخص التنفيذي الزراعة واألمن الغذائي
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
مساهمة القطاع في
الناتج المحلي اإلجمالي

1.5مليار دينار

 %4.9من الناتج المحلي
اإلجمالي

العمالة في القطاع

 76ألف عامل

 %5.5من إجمالي
العمالة

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

 0.8مليار دينار

 19.5ألف دينار

 %3أعىل من المتوسط
اإلجمالي

 2واقع القطاع
•يم ّثل قطاع الزارعة المصدر الرئيس للمعيشة في األردن ،وال س ّيما في المناطق الريفية.
•تعاني األراضي الصالحة للزراعة من شحّ المياه واالفتقار إىل الموارد الكافية.
•يستهلك القطاع ما يزيد عن  %50من االحتياجات المائية للمملكة ،األمر الذي يزيد من احتمالية
االستفادة من مياه الصرف الصحي.
•ألن غالبية قطع األراضي مجزّأة وضمن ْ
ملكيات صغيرة ،فإن القطا َع يفتقر إىل التنظيم ويتسم
بمحدودية إنتاجيته للمحاصيل.
•عىل الرغم من أن األردن يقع إىل جوار أسواق تشهد طلبًا مرتفعً ا عىل الغذاء ،فإن انخفاض
اإلنتاجية وارتفاع الكلفة يؤثران سلبًا في قدرته التنافسية لتلبية احتياجات تلك األسواق.
•اإلطار القانوني لتعزيز منظومة األمن الغذائي في األردن ما زال في بداياته.

3

الصادرات

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

•تحويــل األردن إىل مركــز إقليمــي لإلنتــاج الزراعــي مــع ضمــان اســتدامة األمــن الغذائــي لتلبيــة
االحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية عــى الصعيــد المحلــي.
•تحديــث وتطويــر اإلنتــاج الزراعــي :اســتخدام أحــدث التقنيــات الزراعيــة والحلــول الذكيــة لتجديــد.
أســاليب اإلنتــاج الزراعــي ولجعــل األردن مركـ ًزا إقليم ًيــا لتصديــر اإلنتــاج الزراعــي.
•تطويــر سالســل اإلمــداد للقطــاع الزراعــي :تحســين القيمــة الغذائيــة المضافــة للقطــاع بتطويــر البنية.
التحتيــة لسلســلة التوريــد وفــرص الصناعــات الغذائيــة وتحســين التســويق الزراعــي للصادرات.
•اســتدامة األمــن الغذائــي :تقليــل الفاقــد الزراعــي والغذائــي مــن خــال التحـ ّول الرقمــي الســتدامة
األمــن الغذائــي فــي جميــع أرجــاء المملكــة.

 4أبرز المبادرات المقترحة
متخصصة باألمن الغذائي.
•تأسيس جهة
ّ
•تأسيس مركز وطني ألبحاث األمن الغذائي.
•إعداد نظام رقمي للبيانات الغذائية.
•تعديل اللوائح التنظيمية والسياسات ذات الصلة بالزراعة والثروة الحيوانية.
•تأسيس مجمع متكامل لألغذية الزراعية والمصنعة.
•تجديد البنية التحتية وسلسلة اإلمداد /التبريد.
•إعادة النظر في حلول تمويل قطاع الزراعة ودعم التأمين.
•تطوير الترويج والتسويق الزراعي.
•تأسيس منظومة الجمعيات التعاونية واالتحادات الزراعية.
•تشجيع التحديث واالبتكار في قطاع الزراعة ،والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة.
•إطالق مبادرة الحفاظ عىل الموارد المركزية.
•تقديم خدمات التعليم الزراعي والتدريب المهني لصقل مهارات المزارعين.
•إطالق صندوق لتسريع االستثمار في القطاع الغذائي في األردن.
•دعم مشاريع االستثمار ،والتقنيات الزراعية ،والبحث والتطوير في مجال التقنيات الغذائية.
المحسن تحت إشراف وزارة الزراعة.
•توفير مسرعات وحاضنات الطعام
َّ
•تعزيز المخزون االستراتيجي من الحبوب وباألخص القمح والشعير ،بما في ذلك زيادة المساحات
المخصصة لزراعة هذه المحاصيل.

 %6من إجمالي
الصادرات

5

األثر االقتصادي المباشر

المساهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي
سنويا | 1.50 +مليار دينار
%6.0 +
ًّ

1.48

2.97
2033

تقديرات 2021

العمالة في القطاع
سنويا |  68.0+ألف موظف
%5.5+
ًّ
بدوام كامل

76.0

144.0
2033

تقديرات 2021

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل
سنويا |  1.2+ألف دينار
%0.5+
ًّ

19.5

20.7
2033

تقديرات 2021

الصادرات
سنويا |  0.8+مليار دينار
%6.0+
ًّ

0.8
تقديرات 2021

1.6
2033
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 .2التعدين
يتمتــع األردن بميــزة فريــدة فــي امتالكــه عــد دًا مــن الثــروات المعدنيــة وفــي
مقدمتهــا خامــات الفوســفات والبوتــاس (المرتبــة الســابعة والثانيــة عشــرة عــى
الترتيــب مــن االحتياطيــات العالميــة) ،وكذلــك البروميــن ،باإلضافــة إىل مجموعــة
مــن الصخــور الصناعيــة مثــل رمــل الســيليكا ،وكميــات واعــدة مــن بعــض
المعــادن االســتراتيجية ،مثــل النحــاس والذهــب والعناصــر األرضيــة النــادرة،
وكميــات ضخمــة مــن خــام الصخــر الزيتــي.
َّ
المتوقــع أن يشــهد قطــاع التعديــن تطــو ًرا خــال العقــد القــادم ،وذلــك فــي
ومــن
ضــوء الطلــب المتزايــد عــى منتجــات القطاعــات الصناعيــة والقطــاع الزراعــي
والقطاعــات األكثــر تطــو ًرا والتــي تتصــل باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة.
والقطــاع بحاجــة إىل اســتراتيجية واضحــة أو برنامــج وطنــي للتعديــن ،وإىل توفيــر
المزيــد مــن المعلومــات والمســوحات الجيولوجيــة والدراســات الخاصــة بمشــاريع
التنقيــب ،وكذلــك رفــع القــدرة التنافســية الــذي يمكــن تحقيقــه مــن خــال توفيــر
بيانــات محدَّثــة ،وخفــض كلــف التنقيــب ،وتقليــل التداخــات مــع السياســات
البيئيــة الموجَّهــة للحفــاظ عــى األماكــن الطبيعيــة والســياحية.
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الملخص التنفيذي التعدين
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
مساهمة القطاع في
الناتج المحلي اإلجمالي

 0.7مليار دينار

 %2.2من الناتج المحلي
اإلجمالي

العمالة في القطاع

 9.3ألف عامل
 %0.6من إجمالي
العمالة

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

 72.6ألف دينار

 1.0مليار دينار

 %283أعىل من
المتوسط اإلجمالي

 2واقع القطاع
•يُعد الفوسفات والبوتاس من نقاط القوة التي تم ّيز األردن (حيث يحتل المرتبة السابعة في
االحتياطي العالمي من الفوسفات والمرتبة الثانية عشرة في البوتاس).
•يمتلك األردن احتياط ًيا وفيرا ً من المعادن الفلزية والالفلزية ومواد التشييد.

•ال توجد استراتيجية أو برنامج وطني للتعدين.

•االفتقار إىل المعلومات حول فرص التعدين في األردن (محدودية المسح الجيولوجي المالئم
ونقص معلومات المستثمرين).

المدخالت ما يؤدي إىل ضعف القدرة التنافسية.
•ارتفاع كلف ُ

•عدم تماشي قوانين القطاع مع أفضل الممارسات الدولية.

•تتعارض ممارسات القطاع مع ممارسات الحفاظ عىل الطبيعة والسياحة.

3

الصادرات

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

•تعزيــز موقــع المملكــة لتصبــح العبًــا مميـ ًزا عــى المســتوى العالمــي فــي قطــاع التعديــن والصناعــات
التعدينيــة
الفوســفات والبوتــاس :دعــم األردن ليصبــح مقـرًّا ف ّعــاال ً ورائـدًا عالم ًيــا فــي توفيــر الحلــول (عالمــاتتجاريــة ذات قيمــة عاليــة  ،والتغذيــة النباتيــة للمحاصيــل الخاصــة ،والمشــتقات ،والصناعــات
التحويليــة)
المعــادن الفلزيــة :تأســيس محفظــة تنميــة تســتهدف فئــات المنتجــات الواعــدة ،وتحســين مكانــةاألردن ليصبــح ضمــن قائمــة أولويــات المســتثمرين الدولييــن
-مواد التشييد :دعم اإلنتاج المحلي واغتنام فرص التصدير

 4أبرز المبادرات المقترحة
•وضع استراتيجية وطنية للتعدين.

 %10.4من إجمالي
الصادرات

5

األثر االقتصادي المباشر

المساهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي
سنويا |  1.4+مليار دينار
%10.0+
ً
أردني

0.7

2.1
2033

تقديرات 2021

العمالة في القطاع
ً
موظفا
سنويا |  18.2+ألف
%9.5+
ً
بدوام كامل

9.3

27.5
2033

تقديرات 2021

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل
سنويا |  4.5 +ألف دينار أردني
%0.5+
ً

•تأسيس جهة مستقلة للمسح الجيولوجي وتوفير البيانات المتعلقة بالمسوحات وفق المعايير
الدولية.

•مواءمة التشريعات واللوائح التنظيمية مع المعايير الدولية.
•مراجعة نظام الحوافز المالية.

•جلب االستثمار األجنبي المباشر في قطاع التعدين.

72.6

77.1
2033

تقديرات 2021

•إنشاء مشاريع الصناعات الوسطى والصناعات التحويلية الخاصة بالقطاع.
•إطالق برنامج تمويل خاص بقطاع التعدين.

الصادرات

•استقطاب المهارات المتخصصة في قطاع التعدين.
•تحسين البنية التحتية اللوجستية.
•رفع القدرة التنافسية في الكلفة.

•تحسين تقنيات وتكنولوجيا التعدين ،وإنشاء مراكز للبحث والتطوير واالبتكار لالستفادة من
المجاالت الجديدة ،مثل :األسمدة النيتروجينية.

•تحسين الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ضمن القطاع.
•إطالق مبادرة للمسؤولية االجتماعية للشركات والمجتمع المحلي.

سنويا |  2.3 +مليار دينار أردني
%10.5+
ً

1.0
تقديرات 2021

3.4
2033
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 .3الصناعة
تم ّثــل الصناعــة  %17.4مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،وتشــكّل  %49مــن
الصــادرات الصناعيــة ،األمــر الــذي يجعلهــا مــن أهــم القطاعــات الفرعيــة ضمــن
هــذا القطــاع.
يعــد قطــاع الصناعــة مــن أهــم القطاعــات فــي إمكانياتــه فــي توفير فــرص العمل،
إذ يمثــل القطــاع  %13.6مــن إجمالــي عــدد العمالة فــي المملكة.
إال أن هــذا القطــاع يعانــي مــن محدوديــة الســوق المحليــة ،وارتفــاع كلــف اإلنتــاج،
ونقــص العمالــة ذات المهــارات المتخصصــة ،وضعــف الترابــط مــع قطــاع البحث
والتطويــر ،وعــدم وصــول الغــاز الطبيعــي إىل منشــآته ،وضعــف دعــم الصــادرات،
ممــا يجعلــه يتعــرض إىل منافســات غيــر عادلــة ويفقــد إمكانيــة اســتغالل طاقــة
إنتاجيــة موجــودة حال ًيــا ،واالســتفادة مــن اتفاقيــات التجــارة الحــرة ،واســتقطاب
اســتثمارات وصناعــات جديــدة.
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الملخص التنفيذي الصناعة
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
مساهمة القطاع في
الناتج المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

 5.3مليار دينار

 217.3ألف عامل

 %17.4من الناتج
المحلي اإلجمالي

 %13.6من إجمالي
العمالة

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

 4.8مليار دينار

 24.2ألف دينار

 %28أعىل من المتوسط
اإلجمالي

 2واقع القطاع
•يم ّثــل قطــاع الصناعــة  %17.4مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،األمــر الــذي يجعلــه
أكبــر قطــاع فــي المملكــة مــن حيــث العوائــد.

•تبلــغ مســاهمة ُمخرجــات قطــاع الصناعــة األردنــي فــي الصــادرات حوالــي 15.1

مليــار دينــار؛ أي مــا يعــادل  %49مــن إجمالــي الصــادرات.
•تُعــد الصناعــات الكيماويــة (ال ســ ّيما األســمدة) والغذائيــة والدوائيــة وصناعــة
المحيــكات ،خطــوط اإلنتــاج الرئيســة فــي المملكــة.
•تكمــن التحديــات الرئيســة فــي ارتفــاع ُكلَــف الطاقــة ،وقلــة توفــر الميــاه ،واالفتقــار
وصغــر حجــم
إىل المهــارات
المتخصصــة وقــدرات البحــث والتطويــر واالبتــكارِ ،
ّ
الســوق المحليــة ،وتعقيــد اللوائــح التنظيميــة واإلجــراءات.

3

الصادرات

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

رئيســا لنمــو االقتصــاد األردنــي ،وذلــك بمضاعفــة
•أن يشـكّل قطــاع الصناعــة محــر ًكا
ً
حجــم الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحلــول عــام  ،2033وتوفيــر حوالــي  260ألــف وظيفــة.
•أن يرتكــز النمــو عــى القطاعــات الفرعيــة االســتراتيجية مثــل :الصناعــات الكيماويــة
والغذائيــة والدوائيــة والهندســية وصناعــة المحيــكات ،وهــي الصناعــات التــي يُمكــن
ّ
وتوفــر هــذه
مهمــة أو إيجــاد مزايــا جديــدة،
فيهــا لــأردن تحقيــق مزايــا تنافســية
ّ
االســتراتيجية التركيــز مــع المحافظــة عــى التن ـ ّوع وموازنــة المخاطــر.

•أن تســاهم الصــادرات فــي النمــو اإلجمالــي داخــل القطــاع بنســبة تتــراوح بيــن %35
و.%65

 4أبرز المبادرات المقترحة
•دعم برامج ترويج المنتجات المحلية.
•جذب استثمارات وصناعات جديدة لقطاع الصناعة.
•خفض ُكلَف الطاقة وعىل رأسها كلفة الكهرباء وشبك مجمعات الصناعة بالغاز
الطبيعي.
•مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة عىل تحسين اإلنتاجية وتنافسية الكلفة.
•تزويد الصناعة بمخرجات بحث علمي تعمل عىل تمييز منتجاتها.
•تأسيس مركز مختص وتوفير قاعدة بيانات خاصة بقطاع الصناعة.
متخصصة في “وظائف قطاع الصناعة”.
•إطالق مبادرة جاذبة
ّ
•تحفيز ريادة األعمال في الصناعة.
•تنفيذ برامج التدريب المهني وصقل المهارات.
•إطالق مبادرة وظائف “النساء العامالت في قطاع الصناعة”.
•تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية.
•تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
•تبسيط القوانين واللوائح التنظيمية والعمليات.
•وضع خطط تفصيلية لتنفيذ استراتيجيات الصناعة ،بما في ذلك خطط خاصة
بصادرات القطاع.

 %49.0من إجمالي
الصادرات

5

األثر االقتصادي المباشر

المساهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي
سنويا |  8.5 +مليار دينار
%7 +
ًّ

5.3

11.1
2033

تقديرات 2021

العمالة في القطاع
سنويا |  9.162+ألف موظف
%+8.6
ًّ
بدوام كامل

217.3

479.1
2033

تقديرات 2021

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل
سنويا |  k0.1-ألف دينار
 %4.0ًّ

24.2

23.1
2033

تقديرات 2021

الصادرات
سنويا |  0.51 +مليار دينار
%5.21 +
ًّ

4.8
تقديرات 2021

19.8
2033
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أ .الصناعات الغذائية
تم ّثــل الصناعــات الغذائيــة حوالــي  %27.6مــن مســاهمة قطــاع الصناعــة فــي
الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،وتش ـكّل  %17.8مــن صادراتــه ،األمــر الــذي يجعلهــا
مــن أهــم القطاعــات الفرعيــة ضمــن هــذا القطــاع.
وتتميــز المملكــة بوجــود قطــاع متطــور للصناعــات الغذائيــة ذي مســيرة طويلــة
وســمعة طيبــة ،تُســتخدم فيــه المــواد الخــام المحليــة والمســتوردة عــى الســواء.
وتتم ّثــل التحديــات الرئيســة التــي يواجههــا القطــاع فــي :ارتفــاع كلفــة مدخــات
المتخصصــة ،ومحدوديــة المــواد
اإلنتــاج (وتحديــدًا الطاقــة) ،ونقــص المواهــب
ّ
األوليــة لإلنتــاج فــي الســوق المحليــة.
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الملخص التنفيذي الصناعات الغذائية
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
مساهمة القطاع في
الناتج المحلي اإلجمالي

 1.5مليار دينار

 %27.6من اإلجمالي
لقطاع الصناعة

العمالة في القطاع

 37.7ألف عامل

 %17.4من اإلجمالي
في قطاع الصناعة

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

 0.9مليار دينار

 38.5ألف دينار

 %59أعىل من المتوسط
في قطاع الصناعة

 2واقع القطاع
•تم ّثل الصناعات الغذائية حوالي  %27.6من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج
المحلي اإلجمالي ،وتشكّل  %17.8من صادراته ،األمر الذي يجعلها من أهم
القطاعات الفرعية ضمن هذا القطاع.

•تتميز المملكة بوجود قطاع متطور للصناعات الغذائية ذي مسيرة طويلة وسمعة
طيبة ،تُستخدم فيه المواد الخام المحلية والمستوردة عىل السواء.

•تتم ّثل التحديات الرئيسة التي يواجهها القطاع في :ارتفاع كلفة مدخالت اإلنتاج

المتخصصة ،ومحدودية المواد األولية لإلنتاج في
(وتحديدًا الطاقة) ،ونقص المواهب
ّ

السوق المحلية.

3

الصادرات

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

•تنميــة قطــاع الصناعــات الغذائيــة فــي األردن عــن طريــق خفــض كلــف اإلنتــاج،
وتعزيــز األنشــطة ذات القيمــة المضافــة.

التوســع فــي األســواق المحليــة مــن خــال تقليــص الــواردات وإحــال
•التركيــز عــى
ّ
المنتجــات المحليــة مكانهــا.

•تحسين بيئة العمل لجذب المزيد من األردنيين للعمل في هذا القطاع.

•تعزيــز التطويــر المؤسســي لمصانــع المــواد الغذائيــة ،وسالســل التوريــد المحليــة،
بهــدف مضاعفــة إجمالــي قيمــة المنتجــات وزيــادة الصــادرات بنســبة .%250

 4أبرز المبادرات المقترحة
•تنفيذ استراتيجية األمن الغذائي فيما يخص الصناعات الغذائية.
•تخصيص جزء من المحاصيل الزراعية لصالح التصنيع الغذائي (التكامل الرأسي).
•جذب االستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية.
•مساعدة الشركات عىل االمتثال البيئي.
•تسريع التخلص من السوق الموازية في قطاع الصناعات الغذائية.
•تسويق الصناعات الغذائية والترويج لها.
•تحسين اإلنتاجية وتنافسية الكلفة للقطاع.
•تأسيس معارض للصناعات الغذائية.
•تطوير المهارات المتخصصة لقطاع الصناعات الغذائية.
•تبسيط عملية تطوير مصانع األغذية.
•تسهيل اإلجراءات الحكومية.
•تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
•تحسين القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية.
•تأسيس جهة موحّدة للرقابة عىل الصناعات الغذائية.
•إعداد خطط تفصيلية للقطاع.

 %17.8من اإلجمالي
لقطاع الصناعة

5

األثر االقتصادي المباشر

المساهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي
%6.0+سنويا |  1.5+مليار دينار
ًّ

1.5
تقديرات 2021

2.9
2033

العمالة في القطاع
%5.5+سنويا | 33.8 +ألف موظف
ًّ
بدوام كامل

37.7

71.5

تقديرات 2021

2033

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل
%سنويا | 2.4+ألف دينار
.6.0+
ًّ

38.5
تقديرات 2021

40.9
2033

الصادرات
%14.4سنويا | 3.4 +مليار دينار
ًّ

0.9
تقديرات 2021

4.3
2033

43

ب .الصناعات الكيماوية
تم ّثــل الصناعــات الكيماويــة  %11.7مــن مســاهمة قطــاع الصناعــة فــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي ،وتشــكّل  %30.4مــن الصــادرات الصناعيــة ،األمــر الــذي
يجعلهــا مــن أهــم القطاعــات الفرعيــة ضمــن هــذا القطــاع.
يحتــل األردن مركــ ًزا متقد ًّمــا فــي إنتــاج األســمدة ومنتجــات ومشــتقات
الفوســفات والبوتــاس والبروميــن ،وذلــك المتالكــه قاعــدة تعدينيــة قويــة ،بينمــا
متواضعــا فــي إنتــاج العديــد مــن المــواد الكيماويــة الصناعيــة
مــا يــزال مركــزه
ً
ّ
والمنظفــات ومنتجــات العنايــة الشــخصية.
واالســتهالكية ،مثــل الدهانــات
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الملخص التنفيذي الصناعات الكيماوية
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
مساهمة القطاع في
الناتج المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

 617مليون دينار

 21ألف عامل

 %11.7من اإلجمالي
لقطاع الصناعة

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

 %13.3من اإلجمالي
في قطاع الصناعة

 1.5مليار دينار

 29.4ألف دينار

 %21أعىل من المتوسط
في قطاع الصناعة

 2واقع القطاع
•تم ّثــل الصناعــات الكيماويــة  %11.7مــن مســاهمة قطــاع الصناعــة فــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي ،وتشـكّل  %30.4مــن الصــادرات الصناعيــة ،األمــر الــذي يجعلهــا
مــن أهــم القطاعــات الفرعيــة ضمــن هــذا القطــاع.

•يحتــل األردن مرك ـ ًزا متقد ًّمــا فــي إنتــاج األســمدة ومنتجــات ومشــتقات الفوســفات
والبوتــاس والبروميــن ،وذلــك المتالكــه قاعــدة تعدينيــة قويــة.

•مــا يــزال مركــز األردن متواضعً ــا فــي إنتــاج العديــد مــن المــواد الكيماويــة الصناعيــة
ّ
والمنظفــات ومنتجــات العنايــة الشــخصية.
واالســتهالكية ،مثــل :الدهانــات

3

الصادرات

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

مهما لصناعة الكيماويات عالم ًّيا.
•نم ّو القطاع وتطويره ليصبح موردًا
ًّ
•تقديــم حلــول مــن منتجــات مشــتقات الفوســفات والبوتــاس ،تُســتخدَم فــي الزراعــة
والصناعــة ،وتتميــز فــي أدائهــا ،وتمتلــك عالمــات تجاريــة قويــة ،بهــدف رفــع القيمــة
المضافــة للمــواد األساســية مــن جهــة ،وتجنّــب اآلثــار الســلبية لتقلّبــات أســعار
المــواد األساســية مــن جهــة أخــرى.

•التوســع فــي تنويــع المنتجــات والحلــول المقدمــة للصناعــة والزراعــة لرفع مســاهمتها
فــي تمكيــن األردن مــن تحقيــق أهــداف اســتراتيجيته فــي األمــن الغذائــي ،ولخلــق

فــرص عمــل مــن خــال تشــكيل تحالفــات إقليميــة فــي األمــن الغذائــي لمجموعــة
مــن أصحــاب المهــارات.

 4أبرز المبادرات المقترحة

 %30.4من اإلجمالي
لقطاع الصناعة

5

األثر االقتصادي المباشر

المساهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي
سنويا |  0.8+مليار دينار
%7.0+
ًّ

0.6

1.4
2033

تقديرات 2021

العمالة في القطاع
سنويا |  23.5ألف موظف
%6.5+
ًّ
بدوام كامل

21.0

44.5
2033

تقديرات 2021

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل
سنويا |  1.8+ألف دينار
%0.5+
ًّ

•إنشاء مجمع للصناعات الكيماوية.

•تأســيس مركــز للبحــث والتطويــر واالبتــكار ير ّكــز عــى سلســلة القيمــة الخاصــة
بالبوتــاس والفوســفات وفــرص االســتغالل التجــاري.

مفصلــة لتصنيــع المنتجــات الوســيطة والنهائيــة مــن البوتــاس
•بنــاء اســتراتيجية
ّ
والفوســفات.

29.4
تقديرات 2021

•تسويق الصناعات الكيماوية األردنية دول ًّيا.

الكيماوية.

•تشــجيع التعــاون اإلقليمــي ،وتطويــر اســتراتيجية تكامليــة للصناعــات الكيماويــة فــي
اإلقليــم.

•تأسيس جهة صناعية مختصة في قطاع الصناعات الكيماوية األردنية.
•إعداد استراتيجية وخريطة طريق لالستثمارات في هذا القطاع.

2033

الصادرات

•جذب مستثمرين دوليين استراتيجيين النشاء صناعات كيماوية جديدة.

متخصصــة لتوفيــر المهــارات المطلوبــة فــي قطــاع الصناعــات
•إعــداد برامــج تعليميــة
ّ

31.2

سنويا |  3.9+مليار دينار
%11.4+
ًّ

1.5
تقديرات 2021

5.4
2033
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ج .الصناعات الدوائية
تُعـ ّد الصناعــات الدوائيــة فــي األردن قطاعً ــا إنتاج ًّيــا فرع ًّيــا متوســط الحجــم لكــن
مرتفــع القيمــة ،إذ تم ّثــل  %10.2مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لقطــاع الصناعــة،
وتشـكّل  %4.7مــن إجمالــي صادراتــه.
ـط إنتــاج ،ويمتلك
ويتســم القطــاع بقــدرة إنتاجيــة كبيــرة مــن خــال أكثر مــن  70خـ ّ
نمــوذج عمــل ناجحًــا ير ّكــز عــى األدويــة الجنيســة ذات العالمــات التجاريــة،
َ
ومجموعــة واســعة مــن المنتجــات ،والمعاييــر الدوليــة العاليــة.
صغــر الســوق المحليــة ،والتســعير المحلــي
تشــمل التحديــات الحاليــة للقطــاعِ :
الصــارم ،وبــطء إجــراءات التســجيل ،وارتفــاع كلــف اإلنتــاج والضرائــب.
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الملخص التنفيذي الصناعات الدوائية
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
مساهمة القطاع في
الناتج المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

 536مليون دينار

 5.4ألف عامل

 %10.2من اإلجمالي
لقطاع الصناعة

 %2.5من اإلجمالي في
قطاع الصناعة

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

 99.2ألف دينار

 0.2مليار دينار

 %309أعىل من
المتوسط في قطاع
الصناعة

 2واقع القطاع
•تُعــ ّد الصناعــات الدوائيــة فــي األردن قطاعً ــا إنتاج ًّيــا فرع ًّيــا متوســط الحجــم لكــن

مرتفــع القيمــة.
•تم ّثــل الصناعــات الدوائيــة  %10.2مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لقطــاع الصناعــة،
وتشـكّل  %9مــن إجمالــي صادراتــه.

خط إنتاج.
•يتسم القطاع بقدرة إنتاجية كبيرة من خالل أكثر من ّ 70
•يمتلــك القطــاع نمــوذجَ عمــل ناجحًــا ير ّكــز عــى األدويــة الجنيســة ذات العالمــات
التجاريــة ،ومجموعــة واســعة مــن المنتجــات ،والمعاييــر الدوليــة العاليــة.

صغــر الســوق المحليــة ،والتســعير المحلــي الصــارم،
•تشــمل التحديــات الحاليــةِ :
وبــطء إجــراءات التســجيل ،وارتفــاع كلــف اإلنتــاج والضرائــب.

3

الصادرات

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

•االرتقــاء بــاألردن ليصبــح مرك ـ ًزا إقليم ًّيــا للمنتجــات الدوائيــة؛ عــن طريــق اســتخدام
تقنيــات ومجــاالت عالجيــة ،وتطويــر عقاقيــر جديــدة ،وتعزيــز البحــث والتطويــر،
وتســريع العمليــات والروابــط بيــن الجهــات الفاعلــة الرئيســة.
التوســع نحــو أســواق جديــدة مــن خــال تيســير التشــريعات واللوائــح
•التركيــز عــى
ّ
التنظيميــة والعمليــات.
•أداء دورٍ فاعــل فــي تحقيــق غايــات المملكــة ودول المنطقــة فــي مجــال األمــن
الدوائــي.
كمنصــة لتحفيــز المزيــد مــن بنــاء المعرفــة
•االســتفادة مــن الصناعــات الدوائيــة
ّ
والقطاعــات كثيفــة االبتــكار ،مثــل :الصناعــات الهندســية ،وتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت.

 4أبرز المبادرات المقترحة
•تبسيط اإلجراءات الحكومية لتسجيل األدوية الجديدة المصنعة محل ًّيا لتشريع دخولها
إىل األسواق التصديرية.
•إتاحة بيانات الملكية الفكرية لتيسير الوصول إليها.
•تنمية البحث والتطوير لدعم إنتاج عقاقير جديدة.
•وضع التشريعات الناظمة لتمكين إنتاج األدوية البيولوجية وعقاقير التكنولوجيا
الحيوية والبدائل الحيوية.
•إعداد سياسة ترويجية للصناعات الدوائية المحلية.
•جذب االستثمارات في القطاع.
•تحسين اإلنتاجية وتنافسية الكلفة للقطاع.
•تطوير المهارات البشرية المختصة في قطاع الصناعات الدوائية.
ميسرة تضمن استقرار األسعار.
•إطالق قواعد تسعير
ّ
•تأسيس جهة استراتيجية مختصة بقطاع الصناعات الدوائية.
•إعداد خطط عمل تفصيل ّية لصادرات القطاع.

 %4.7من اإلجمالي
لقطاع الصناعة

5

األثر االقتصادي المباشر

المساهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي
سنويا |  1.1+مليار دينار
%10.0+
ًّ

0.5
تقديرات 2021

1.7
2033

العمالة في القطاع
سنويا |  10.6+ألف موظف
%9.5+
ًّ
بدوام كامل

16

5.4
تقديرات 2021

2033

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل
سنويا |  6.1+ألف دينار
%0.5+
ًّ

99.2
تقديرات 2021

105.3
2033

الصادرات
سنويا |  1.9+مليارات دينار
%20.3+
ًّ

0.2
تقديرات 2021

2.1
2033
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د .صناعة المحيكات
تم ّثل صناعة المحيكات  %8.1من الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الصناعة ،وتشكّل
رئيسا في المملكة .وقد
 %27.5من صادراته ،األمر الذي يجعلها قطاعً ا فرع ًّيا
ً
أقام هذا القطاع عالقات متينة ،ال سيما مع تجار المالبس في الواليات المتحدة
«صنع
األميركية ،قائمة عىل بنود اتفاقية التجارة الحرة ،وبما يعزز العالمة التجارية ُ
في األردن» ويحقق النزعة االستهالكية األخالقية.
ومن التحديات التي يواجهها هذا القطاع ،أن العاملين من غير األردنيين يشكّلون
ّ
وأن معظم األنشطة فيه أساسية (تحويلية)،
حوالي  %70من القوى العاملة فيه،
إىل جانب ارتفاع الكلفة ،واالعتماد الكبير عىل المواد الخام المستوردة.
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الملخص التنفيذي صناعة المحيكات
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
مساهمة القطاع في
الناتج المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

 426مليون دينار

 76.0ألف عامل

 %8.1من اإلجمالي
لقطاع الصناعة

 %35.0من اإلجمالي
في قطاع الصناعة

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

 1.3مليار دينار

 5.6ألف دينار

 %77دون المتوسط في
قطاع الصناعة

 2واقع القطاع
•تم ّثــل صناعــة المحيــكات  %8.1مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لقطــاع الصناعــة،
رئيســا فــي
وتشــكّل  %27.5مــن صادراتــه ،األمــر الــذي يجعلهــا قطاعً ــا فرع ًّيــا
ً
المملكــة.

•أقــام هــذا القطــاع عالقــات متينــة ،ال ســيما مــع تجــار المالبــس فــي الواليــات
المتحــدة األميركيــة ،قائمــة عــى بنــود اتفاقيــة التجــارة الحــرة ،وبمــا يعــزز العالمــة

“صنــع فــي األردن” ويحقــق النزعــة االســتهالكية األخالقيــة.
التجاريــة ُ
•مــن التحديــات التــي يواجههــا هــذا القطــاع ،أن العامليــن مــن غيــر األردنيين يشـكّلون
حوالــي  %68مــن القــوى العاملــة فيــه ،وأن األنشــطة فيــه أساســية (تحويليــة) ،إىل

جانــب ارتفــاع الكلفــة ،واالعتمــاد الكبيــر عــى المــواد الخــام المســتوردة.

3

الصادرات

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

•رفع قيمة الصادرات لقطاع المحيكات  4-3أضعاف.

 %27.5من اإلجمالي
لقطاع الصناعة

5

األثر االقتصادي المباشر

المساهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي
سنويا |  0.9+مليار دينار
%10.0+
ًّ

0.4

1.3
2033

تقديرات 2021

العمالة في القطاع
سنويا |  148.7+ألف موظف
%9.5+
ًّ
بدوام كامل

•استحداث أكثر من  149ألف فرصة عمل لألردنيين.

•تعزيــز مكانــة القطــاع محل ًّيــا وإقليم ًّيــا مــن خــال ممارســة األنشــطة ذات القيمــة
المضافــة ،وزيــادة الحجــم اإلجمالــي لإلنتــاج ،وإنشــاء مصانــع ألبســة جديــدة ،ودعــم
المصانــع القائمــة لتنمــو ضمــن ســوق األزيــاء.

•تصنيع المواد الخام المحلية لتسريع سالسل اإلمداد ورفع القيمة المضافة.

•تنويــع شــراء المســتوردات الالزمــة مــن مصــادر أقــلّ كلفــة ،األمــر الــذي سيســاعد
عــى تحســين مكانــة المملكــة فــي أســواق التصديــر الرئيســة.

 4أبرز المبادرات المقترحة
•إنشــاء صناعــات أقمشــة (تكامــل رأســي) تمكّــن الصناعــة مــن تلبيــة عــدّة طلبــات
ألســواق التصديــر خــال الموســم الواحــد.

•توسيع برنامج التدريب المهني واالستفادة من مجلس مهارات القطاع.

•تشــجيع توظيــف المواهــب المحليــة ،والعمــل عــى زيــادة نســبة األردنييــن العامليــن

76.0
تقديرات 2021

سنويا |  0.3 +ألف دينار
%0.5 +
ًّ

5.6

تفصيلية للقطاع.
•إعداد خطة ّ

2033

الصادرات
سنويا |  3.9+مليار دينار
%12.0+
ًّ

•إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقطاع.

•إعداد حوكمة موحَّدة للقطاع.
•تبسيط اإلجراءات الحكومية الخاصة بالقطاع.

5.9

تقديرات 2021

•جذب االستثمارات في القطاع.

•زيادة الترابط بين الشركات العاملة الكبيرة والصغيرة لمساعدة األخيرة عىل النمو.

2033

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

فــي المناصــب اإلداريــة فــي القطــاع.

•تحسين اإلنتاجية وتنافسية الكلفة في القطاع.

224.7

1.3
تقديرات 2021

5.2
2033
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هـ .الصناعات الهندسية
تم ّثــل الصناعــات الهندســية  %5مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لقطــاع الصناعــة،
وتشــكل  %14.1مــن صادراتــه ،األمــر الــذي يجعلهــا قطاعً ــا فرع ًّيــا ناشـئًا ،بالرغــم
مــن وفــرة أعــداد المهندســين فــي شــتى التخصصــات فــي األردن.
ويحتــل األردن مكانــة واعــدة فــي مجــاالت متعــددة مرتبطــة بهــذا القطــاع ،مثــل
التدفئــة والتهويــة والتكييــف ،والصناعــات الكهربائيــة ،ومــواد التشــييد .ولديــه
قاعــدة ناشــئة مــن الشــركات التــي تعمــل بوصفهــا مــو ّردة لشــركات التجميــع.
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الملخص التنفيذي الصناعات الهندسية
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
مساهمة القطاع في
الناتج المحلي اإلجمالي

 199مليون دينار

 %5من اإلجمالي لقطاع
الصناعة

العمالة في القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

 10آالف عامل

 %4.6من اإلجمالي في
قطاع الصناعة

الصادرات

 0.2مليار دينار

 26.4ألف دينار

 %9دون المتوسط في
قطاع الصناعة

 2واقع القطاع
•تم ّثل الصناعات الهندسية  %5من الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الصناعة ،وتشكل
 %14.4من صادراته ،األمر الذي يجعلها قطاعً ا فرع ًّيا ناشئًا.

•يحتل األردن مكانة واعدة في مجاالت متعددة ،مثل التدفئة والتهوية والتكييف،
والصناعات الكهربائية ،ومواد التشييد.

 %4.1من إجمالي
صادرات قطاع
الصناعة

5

األثر االقتصادي المباشر

المساهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي
سنويا |  0.3+مليار دينار
%7+
ًّ

•لدى األردن قاعدة ناشئة من الشركات التي تعمل بوصفها مو ّردة لشركات التجميع.

0.3

3

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

0.6
2033

تقديرات 2021

متخصصــة فــي مجــاالت محــددة مــن الحلــول
•تطويــر القطــاع ليصبــح جهــة فاعلــة
ّ

العمالة في القطاع

كاف مــن المؤهــات
ٍ
•االســتفادة مــن المزايــا الفريــدة ،ومــن أبرزهــا وجــود قــدرٍ

سنويا |  11.2+ألف موظف
%6.5+
ًّ
بدوام كامل

الهندســية التــي يُمكــن االعتمــاد عليهــا فــي بنــاء مهــارات عاليــة.
الهندســية.

“صنع في األردن” للولوج إىل السوق العالمية.
•االرتقاء بعالمة ُ

•التركيــز عــى فئــات مــن المنتجــات ذات إمكانــات النجــاح العاليــة (مثــل أنظمــة
البنــاء والتشــييد).

•تبنّي أفكار ابتكارية مستمدة من تجارب اآلخرين وتوسيع نطاقها في األردن.

10.0

21.2
2033

تقديرات 2021

•بناء “سابقة أعمال” مرجعية للصناعات الهندسية في أسواق التصدير.

 4أبرز المبادرات المقترحة
•جذب ثالث شركات عالمية رائدة في القطاع لخلق سوق للشركات المحلية.

•إعــداد دراســات جــدوى اقتصاديــة تفصيليــة حــول إدخــال واســتخدام المنتجــات
الهندســية الجديــدة والمســتقبلية ســريعة النمــو.

•تأســيس مركــز للبحــث والتطويــر واالبتــكار ير ّكــز عــى حلــول الصناعــات الهندســية

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل
سنويا |  1.6+ألف دينار
%0.5+
ًّ

26.4

28.0
2033

تقديرات 2021

ذات اإلمكانــات العاليــة والقيمــة المضافــة وفــرص االســتغالل التجــاري.

•تسريع تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة.

•تعزيــز التعــاون بيــن قطاعــات الصناعــات الهندســية والتصميــم الصناعــي
واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات وقطاعــات التوريــد.

الصادرات
سنويا |  0.4+مليار دينار
%10.3+
ًّ

•تسويق المنتجات الهندسية في األسواق المحلية والعالمية.
متخصص (األكاديميات الهندسية).
•إطالق برنامج تعليمي
ّ

•إعداد خطط وطنية تفصيلية وخريطة طريق لالستثمار في القطاع.

0.2
تقديرات 2021

0.6
0.6
2033
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 .4النقل والخدمات اللوجستية

1

يســاهم قطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية للبضائــع والســلع بفعاليــة فــي خلــق
فــرص العمــل وزيــادة الناتــج المحلــي اإلجمالــي .كمــا أن وســائل النقــل التــي
يوفرهــا القطــاع تســاهم فــي حصــول األفــراد عــى فــرص عمــل أفضــل ،خاصـ ً
ـة
ضمــن فئ َتــي المــرأة والشــباب .ويش ـكّل هــذا القطــاع عامـ ً
ـا أساس ـ ًّيا فــي ربــط
محــرك الصناعــات عاليــة القيمــة بالموقــع الجغرافــي االســتراتيجي للمملكــة الذي
مــن شــأنه أن يُمكّــن النقــل اإلقليمــي ،بمــا يشــمل مينــاء العقبــة الــذي يعـ ّد أحــد
المرتكــزات االســتراتيجية لنمــو القطــاع.
ومــن أبــرز التحديــات الراهنــة للقطــاع :ضعــف الربــط بيــن المــدن ،وضعــف
البنيــة التحتيــة للســكك الحديديــة لنقــل الســلع والبضائــع ،وإجــراءات التخليــص
الجمركــي التــي تســتنزف الوقــت والمــال .وهنــاك فرص لتطويــر مرافــق التخزين،
والموانــئ ،والشــحن الجــوي للبضائــع.

 1تندرج الخدمات اللوجستية ضمن محرك الصناعات عالية القيمة ،بينام يندرج نقل األفراد ( )Mobilityضمن محرك الخدمات املستقبلية.
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الملخص التنفيذي النقل والخدمات اللوجستية
1

البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
مساهمة القطاع في
الناتج المحلي اإلجمالي

 1.6مليار دينار

%5.4من الناتج المحلي
اإلجمالي

العمالة في القطاع

 93.6ألف عامل
 %5.9من إجمالي
العمالة

الصادرات

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

 0.4مليار دينار

 17.5ألف دينار

 %8أقل من المعدل

 2واقع القطاع
•مساهم فعّ ال في عملية التوظيف في األردن وفي الناتج المحلي اإلجمالي.

•يُمكن أن يؤدي تحديد الموقع الجغرافي االستراتيجي المتم ّيز إىل تمكين النقل والتنقل اإلقليمي.
•الخطط االستراتيجية موجودة ّ
إل أنها محدودة التنفيذ.
•مطار الملكة علياء الدولي حائز عىل العديد من الجوائز.

•يُعد ميناء العقبة من األصول االستراتيجية بالغة األهمية.

 %3.6إجمالي الصادرات

5

األثر االقتصادي المباشر

المساهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي
سنويا |  1.3+مليار دينار أردني
%5+
ً

•تردي البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية.
•القطاع مجزَّأ إىل ح ّد كبير.

•نقص التمويل الحكومي والحوافز غير كافية لمشاركة القطاع الخاص.

•االعتماد الكبير عىل السيارات الخاصة بسبب نقص وسائل النقل العام ،األمر الذي يتسبب في
حدوث االزدحام.

1.6

2.9
2033

تقديرات 2021

•بطء عملية التخليص بسبب آلية أخذ العينات والفحوصات.

3

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

•تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل ،وتبسيط التشريعات لتحقيق كفاءة الحركة.
•االســتفادة مــن موقــع األردن الجغرافــي ســع ًيا لتوفيــر طــرق عبــور قاريــة ُمجديــة لجميــع القطاعــات
تخــدم دول اإلقليــم.
•توســيع قــدرات األردن بدرجــة كبيــرة ،وتحديــث العمليــات لنقــل البضائــع عــى نحــو مســتدام وف ّعــال
داخــل األردن وخارجــه ،إىل جانــب تمكيــن التجــارة واألنشــطة القطاعيــة األخــرى.

 4أبرز المبادرات المقترحة
•تطوير إطار العمل المؤسسي بالقطاع.

العمالة في القطاع
ً
موظفا
سنويا |  64.8+ألف
%4.5+
ً
بدوام كامل

93.6

158.4
2033

تقديرات 2021

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل
سنويا |  1.1+ألف دينار أردني
%0.5+
ً

•مراجعة التشريعات المرتبطة بالقطاع.
•تعزيز السياسات واألنظمة البيئية.
•تعزيز الترابط اإلقليمي.

•وضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام.

المتخصصة.
•تنمية القدرات والكفاءات البشرية
ّ

17.5
تقديرات 2021

•تحسين البنية التحتية للقطاع.

•التح ّول إىل استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل.

•االستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية في القطاع.
•تطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع.

•وضع سياسات السالمة والحلول المرورية وتطبيقها.
•وضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام.

•تفعيل النافذة الوطنية الموحدة في جميع المعابر الحدودية.

2033

الصادرات
سنويا | أكثر من  0.5مليار
أكثر من %8
ً
دينار أردني

•إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقطاع.
•إطالق استراتيجية جديدة لقطاع النقل ،تشمل المبادرات الواردة أعاله.

18.5

0.4
تقديرات 2021

0.9
2033
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ثانيا :الخدمات المستقبلية
ً
 .1خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
تتمتــع المملكة بثــاث ركائــز أساســية تجعــل قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات
فرصــا كبيــرة فــي النمــو واالزدهــار ،وهــي :بنيــة تحتيــة
قطاعً ــا واعــدًا يمتلــك
ً
رقم ّيــة متينــة ومتطــورة ،ومــوارد بشــرية مؤهلــة وقــادرة عــى المنافســة عالم ًّيــا،
ومجموعــة مــن التشــريعات الناظمــة للقطــاع التــي تشــتمل عــى الكثيــر مــن
الحوافــز الضريبيــة وبرامــج التحفيــز.
ويتمتــع األردن بثقافــة متقدمــة فــي ريــادة األعمــال؛ فعــى ســبيل المثــال؛
تُظهــر بيانــات المنتــدى االقتصــادي العالمــي ّ
أن  27مــن أفضل  100رائــد
أعمــال فــي مجــال التكنولوجيــا فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
هــم مــن األردن ،والكثيــر مــن الشــركات الكبــرى التــي نشــأت فــي المنطقــة
أسســها أردنيــون (مثــل مكتــوب ،وســوق دوت كــوم ،وجواكــر) ،ثــم اســتحوذت
ّ
عليهــا شــركات عالميــة كبــرى بمئــات الماليين .كمــا ســاهم صنــدوق الريــادة
ً
صندوقــا اســتثماريًّا لتســتثمر فــي الشــركات الرياديــة األردنيــة.
فــي جذب 11
وخصوصا خدمــات تكنولوجيا المعلومات
وباإلضافــة إىل أن الخدمــات المصدَّرة،
ً
والخدمــات الممكّنــة رقم ًّيــا ،معفــاة مــن الضريبــة كلّ ًّيــا ،هنــاك العديــد مــن
اتفاقيــات التجــارة الحــرة واالتفاقيــات الثنائيــة التــي تتيــح لــأردن الوصــول إىل
أكثــر من  160دولــة فــي العالــم.
ّ
إل أن هنــاك إدرا ًكا بضــرورة مراجعــة وتحديــث بعــض تشــريعات العمــل الحاليــة
ً
فضــا عــن أن هنــاك ضــرورة
لتلبيــة احتياجات القــوى العاملــة المســتقبلية،
للمواءمــة بشــكل أفضــل بيــن العــرض والطلــب عــى المهــارات الرقميــة فــي
ظــل التقــدّم التكنولوجــي الــذي يســير بوتيــرة أســرع مــن وتيــرة تطور المناهــج
األكاديمية ،لذلــك ُوضعــت برامــج لــردم هــذه الفجــوة مــن خــال مشــروع
«الشــباب والتكنولوجيــا والوظائــف» وتخصيــص الموازنــات الالزمــة لذلــك.
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الملخص التنفيذي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
مساهمة القطاع في
الناتج المحلي اإلجمالي

 0.9مليار دينار

 %3.0من الناتج المحلي
اإلجمالي

العمالة في القطاع

 24.7ألف عامل
 %1.6من إجمالي
العمالة

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

 0.2مليار دينار

 36.7ألف دينار

 %93أعىل من المتوسط
اإلجمالي في المملكة

 2واقع القطاع
فرصا كبيرة في النمو واالزدهار :بنية تحتية
•يتمتع القطاع بثالث ركائز تجعله قطاعً ا واعدًا يمتلك
ً
رقم ّية متينة ومتطورة ،وموارد بشرية مؤهلة وقادرة عىل التنافس عالمياً ،ومجموعة من القوانين
والتشريعات التي تشتمل عىل الكثير من الحوافز الضريبية.
•نجح األردن في إنشاء وتطوير القطاع بتنافسية عالية ،األمر الذي اجتذب كبرى شركات
التكنولوجيا العالمية ،وشهدت السنوات األخيرة نم ًّوا كبيرًا في هذا المجال.
•يتمتع األردن بثقافة متقدمة في ريادة األعمال؛ فعىل سبيل المثال؛  27من أفضل  100رائد
أعمال في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا هم من األردن ،والكثير
أسسها أردنيون ،ثم استحوذت عليها شركات
من الشركات الكبرى التي نشأت في المنطقة ّ
عالمية كبرى بمئات الماليين.
•باإلضافة إىل أن الخدمات المصدَّرة ،وخصوصا ً خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الممكّنة
رقم ًّيا ،معفاة من الضريبة كلّ ًّيا ،هناك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة واالتفاقيات الثنائية التي
تتيح لألردن الوصول إىل أكثر من  160دولة.
•هناك إدراك بضرورة مراجعة وتحديث بعض تشريعات العمل لتلبية احتياجات “القوى العاملة
المستقبلية” ،وهناك ضرورة للمواءمة أكثر بين العرض والطلب عىل المهارات الرقمية بسبب
التقدّم التكنولوجي الذي يسير بوتيرة أسرع من وتيرة تطور المناهج األكاديمية.
إمكانات تنمية خدمات
خصوصا التكنولوجيا الجديدة ،قد تعيق
•المبالغة في تنظيم القطاع،
ِ
ً
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (التكنولوجيا المتقدّمة) والقطاعات القائمة عىل التكنولوجيا،
األمر الذي يستلزم إطا ًرا مرنًا للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة للسماح بها بشكل أسرع.

3

الصادرات

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

ومنصة انطالق للحلول الرقمية
•تعزيز موقع األردن ليكون مرك ًزا استثماريًّا جاذب ًا لالبتكار الرقمي
ّ
القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مرك ًزا لتقديم الخدمات الممكّنة رقم ًّيا عالية القيمة>
•االستفادة من مجموعات المهارات ،والبنية التحتية ،والمنظومة ،والموقع الجغرافي االستراتيجي
لألردن.
•تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التح ّول الرقمي الحكومي عبر تحديث
منظومة الشراء لمشاريع التحول الرقمي بحيث تسمح للقطاع الخاص بالتنافس عىل تقديم
الخدمات للمواطنين من خالل واجهات التطبيقات المفتوحة.
•إتاحة مساحة أوسع للشركات الناشئة ،وذلك بتخفيف القيود والكلف عليها في السنوات األوىل
من عملها.

 4أبرز المبادرات المقترحة
•إطالق خدمات تقنية الجيل الخامس.
•إنشاء منطقة حرة افتراضية حاضنة لالبتكار والريادة ومركز للشركات الناشئة.
•إنشاء بيئة اختبار تنظيمية ( )Sandboxللتقنيات الثورية.
•تسريع وتيرة وضع أطر وتشريعات العمل للتكنولوجيا الجديدة لتسهيل تأسيس شركات تكنولوجيا جديدة.
•إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل (قادرة عىل العمل) من خالل برامج التدريب والتعليم عىل أحدث مخرجات
الثورة الصناعية الرابعة.
•تحديث قوانين العمل لتالئم احتياجات "القوى العاملة المستقبلية".
•إنشاء جهة معنية بالبيانات العامة لتكون مسؤولة عن توفير البيانات وتسهيل الوصول إليها والمساعدة في صنع
القرار.
•إنشاء وحدة تُعنى بالتح ّول اإللكتروني.
•تسريع وتيرة التح ّول الرقمي الحكومي من خالل إقامة شراكات مع القطاع الخاص.
•تحسين حزم الحوافز والمحافظة عليها لالستثمار وتنمية المواهب عىل نطاق واسع.
•إطالق حمالت محلية ودولية إلنشاء الهوية التجارية وتعزيز المكانة.
•استقطاب التمويل من صناديق رأس المال المخاطر.
•إنشاء صندوق معني بالبحث والتطوير وخلق الملكية الفكرية.
•ترسيخ مؤشرات األداء الرئيسة للرؤية الوطنية عىل المستوى الحكومي.

 %1.9من اإلجمالي

5

األثر االقتصادي المباشر

المساهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي
سنويا | 3+مليار دينار
%13+
ًّ

0.9

3.9
2033

تقديرات 2021

العمالة في القطاع
سنويا |  76.3+ألف موظف
%12.4+
ًّ
بدوام كامل

24.7
24.7

101.0
2033

تقديرات 2021

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل
سنويا |  2.3+ألف موظف
%0.5+
ًّ
بدوام كامل

36.7

38.9
2033

تقديرات 2021

الصادرات
سنويا |  4.4+مليار دينار
%30.7+
ًّ

0.2
تقديرات 2021

4.5
2033
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 .2الصناعات اإلبداعية
يُعــرف األردن بكونــه عالمــة تجاريــة إقليميــة قويــة مشــهو دًا لهــا فــي مجــال ريــادة
األعمــال واإلبــداع لمــا يشــتمل عليــه مــن إمكانــات غيــر مســتغلّة مــع قاعــدة
متينــة مــن المواهــب والمــوارد المؤهّلــة ،لكنــه عــى الرغــم مــن ذلــك يعانــي مــن
المهمــة.
اســتنزاف المواهــب ونقــص بعــض المهــارات فــي المجــاالت
ّ
كمــا يعانــي قطــاع الصناعــات اإلبداعيــة مــن التشــتُّت ،واالفتقــار إىل الوعــي
الراســخ والتقديــر والتكامــل مــن جانــب القطاعيــن العــام والخــاص ،باإلضافــة إىل
صغر السوق المحلية ومحدودية الوصول إىل األسواق الدولية.
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الملخص التنفيذي الصناعات اإلبداعية
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
مساهمة القطاع في
الناتج المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

 0.6مليار دينار

 %1.9من اإلجمالي

الترتيب في مؤشر
االبتكار العالمي

 10.4ألف وظيفة

الصادرات

132/81

 0.1مليار دينار

 %0.7من اإلجمالي

 2واقع القطاع
•عالمة تجارية إقليمية قوية معروفة بالنسبة لريادة األعمال واإلبداع تنطوي عىل
إمكانات غير مستغلّة.

•قاعدة مواهب قوية ذات موارد مؤهّلة ،لكنها تعاني من استنزاف المواهب ونقص
المهمة.
المهارات في المجاالت
ّ

•قطاع مفكّك يفتقر إىل الوعي الراسخ والتقدير والتكامل من جانب القطاعين العام
والخاص.

•سوق محلية صغيرة تتسم بمحدودية الوصول إىل األسواق الدولية.

 %1.1من المجموع

5

األثر االقتصادي المباشر

المساهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي
سنويا |  0.9 +مليار دينار أردني
%8+
ً

0.6

1.4

تقديرات 2021

3

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

•وضع اإلبداع في جوهر االقتصاد والتعليم والثقافة في األردن.
•األردن بوصفه مرك ًزا لتطوير األلعاب والرياضات اإللكترونية.

العمالة في القطاع
ً
موظفا
سنويا | 14.3+ألف
%7.5+
ً
بدوام كامل

•األردن بوصفه وجهة لألعمال السينمائية والمواهب اإلبداعية الماهرة.
•األردن بوصفه مرك ًزا للتفكير التصميمي واإلبداع.
ً
ووجهة للفنون اإلبداعية النابضة بالحياة.
•األردن بوصفه موطنًا
•األردن بوصفه مرك ًزا للمحتوى العربي.

•قطاع الصناعات اإلبداعية بوصفه عامل تمكين لتحسين العمليات الحكومية ونمو القطاع الخاص
وجودة الحياة لجميع األردنيين.

•الصناعات اإلبداعية بوصفها بنية تحتية أساسية للقطاعات األخرى في االقتصاد.

 4أبرز المبادرات المقترحة
•تأسيس الهيئات التمثيلية أو إعادة بنائها.

•تبسيط العمليات الحكومية ودمج التصميم في الحكومة.

10.4

24.8

تقديرات 2021

2033

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل
سنويا |  3.3+ألف دينار أردني
%0.5+
ً

54.1

57.4

تقديرات 2021

•البحث والجمع وتصنيف البيانات.

2033

الصادرات

•تبسيط المدفوعات والمنح والتمويل.

•رفع مستوى الوعي القطاعي عىل المستوى المحلي.

2033

سنويا |  1.5+مليار دينار أردني
%24.8+
ً

•تنمية القدرات المطلوبة والحفاظ عليها.

•إنشاء البنية التحتية والمنظومة المادية والخدمية.
•االرتقاء بمكانة القطاع عىل الصعيد العالمي.
•حماية العاملين في القطاع وترقيتهم.

24.7
0.1
تقديرات 2021

1.6
2033
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 .3األسواق والخدمات المالية
وفعالــة
ـات تنظيميــة قويــة
يحظــى قطــاع األســواق والخدمــات الماليــة بدعــم جهـ ٍ
ّ
وبقــوى عاملــة مؤهلــة ،ويتمتــع بشــكل عــام بالصالبــة وكفايــة رأس المــال مــع
إمكانيــة الوصــول إىل مصــادر التمويــل واســتغالل التحـ ّول الرقمي في بيئــة واعدة
ومتســارعة لتوفيــر حلــول رقميــة جديــدة تثــري أعمــال القطــاع.
وقــد نجحــت المملكــة فــي زيــادة الشــمول المالي مــن  %33.1في عــام  2017إىل
 %50فــي عــام  ،2020مــع إمكانيــة تحقيــق شــمول أكبــر للمواطنيــن والشــركات
الصغيــرة والمتوســطة (االدخــار ،والســداد ،واالقتــراض ،واالســتثمار ،والتأمين).
وعــى الرغــم مــن ذلــك ،يغيــب عــن القطــاع المصرفــي التمويــل الميســر ،طويــل
األجــل ،وتمويــل المشــاريع المبنــي عــى الجــدوى االقتصاديــة ،والمقــدرة عــى
تمويــل المشــاريع الكبــرى إضافــة إىل إمكانيــة بعــض القطاعــات مــن الحصــول
عــى التمويــل .كمــا أن القطــاع يعتمــد بشــكل كبيــر عــى التمويــل المصرفــي مــع
محدوديــة توفــر بدائــل التمويــل األخــرى ،األمــر الــذي يحــ ّد مــن قــدرة الفئــات
التمويليــة األخــرى عــى النمــو ،باإلضافــة إىل ّ
أن الســوق الماليــة متواضعــة األداء
وتحتــاج إىل التطويــر لدفــع االســتثمار والنمــو االقتصــادي إىل مســتويات أعــى.
فضـ ً
ـا عــن ذلــك ،يعانــي القطــاع التمويلــي مــن ارتفــاع كلــف التمويــل ،باإلضافــة
إىل قطــاع تأمينــي متناثــر ،لكــن هنــاك إمكانيــة لتحســين القاعــدة الماليــة.
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الملخص التنفيذي األسواق والخدمات المالية
1

البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
مساهمة القطاع في
الناتج المحلي اإلجمالي

 2.3مليار دينار

 %7.6من الناتج المحلي
اإلجمالي

العمالة في القطاع

 26ألف عامل

 %1.6من إجمالي
العاملين

الصادرات

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

 0.1مليار دينار

 88.6ألف دينار
 %367أعىل من
المتوسط

 2واقع القطاع
•يحظى القطاع بإشراف جهة رقابية وتنظيمية قوية وفعالة ،ويتمتع بقوى عاملة مؤهلة.
•يتمتع القطاع بقاعدة رأسمالية قوية وتمويلية مستقرة.

•إمكانــات واعــدة فــي ســرعة التحــول الرقمــي للخدمــات المصرفيــة باســتخدام التكنولوجيــا
الماليــة.

•محدوديــة بدائــل التمويــل أدت إىل االعتمــاد الكبيــر عــى التمويــل المصرفــي ،ممــا يحــد مــن

 %0.9من إجمالي
الصادرات

5

األثر االقتصادي المباشر

المساهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي
سنويا |  2.3+مليار دينار أردني
%6+
ًّ

مســاهمة القطاعــات التمويليــة فــي تمويــل القطاعــات األخــرى.

•ســوق رأس المــال متواضعــة األداء وتحتــاج إىل التطويــر لدفــع االســتثمار والنمــو االقتصــادي
إىل مســتويات أعــى.

•قطاع التأمين مجزأ مع إمكانية تحسين مستويات الخدمات والقاعدة المالية.

3

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

•مواصلــة تنميــة قطــاع األســواق والخدمــات الماليــة بوصفــه األســاس الــذي يمكّــن النمــو

ويحســن وصــول المواطنيــن إىل التمويــل.
االقتصــادي
ّ
•القطاع المصرفي :مواصلة تنمية وتطوير ومرونة القطاع المصرفي لتحقيق عمليات التنمية.
•التأمين :العمل عىل تحويل القطاع إىل قطاع قوي ومستدام يحمي المواطنين واالقتصاد.

ـامل لنمــو المنشــآت متناهيــة الصغــر
ـل شـ ٍ
•التأجيــر التمويلــي :نمــو القطــاع ليصبــح مصــد َر تمويـ ٍ
والصغيــرة والمتوســطة.

2.3

4.6
2033

تقديرات 2021

العمالة في القطاع
سنويا |  23.3+ألف موظف
%5.5+
ًّ
بدوام كامل

26.0

49.3
2033

تقديرات 2021

•التمويــل األصغــر  :تطويــر القطــاع ليصبــح قطا ًعــا متطــو ًرا وحيويًّــا يشــجع عــى النمــو االجتماعــي
واالقتصــادي.

•أسواق رأس المال :العمل عىل تطوير أسواق رأس المال للمساهمة في االستثمار والتمويل.
•التقنيات المالية :أن يصبح األردن مرك ًزا إقليم ًّيا رائدًا ووجهة استثمارية للتقنيات المالية.

 4أبرز المبادرات المقترحة
•تحديث استراتيجية الشمول المالي.
•إطالق حملة لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية.
•التوسع في إقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
•تطوير قائمة معتمدة مسب ًقا بأسماء الجهات المانحة والمقرضة لشركات التمويل األصغر .
•تطوير اإلطار التنظيمي لشركات التأجير التمويلي.
•تطوير التشريعات واألنظمة لتتسم بمزيد من المرونة واالستجابة للنمو السريع في قطاع التقنيات
المالية.
•تطوير سوق رأس المال لتصبح أكثر سيولة وعمقا ً (األسهم والسندات).
•تسريع التح ّول الرقمي في القطاع.
•تأسيس شركة محلية إلعادة التأمين.
•إعادة هيكلة قطاع التأمين.
•تطوير خريطة طريق لتنمية القطاع المالي.
•تطوير استراتيجيات تفصيلية للقطاعات الفرعية.

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل
سنويا |  5.5+ألف دينار أردني
%0.5+
ًّ

88.6

94.1
2033

تقديرات 2021

الصادرات
سنويا |  0.2+مليار دينار اردني
%10.7+
ًّ

0.1
تقديرات 2021

0.3
2033
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 .4الرعاية الصحية
ـازات حافـ ً
ـا فــي
يتمتــع األردن بقطــاع رعايــة صحيــة مرمــوق يمتلــك ســجلَّ إنجـ
ٍ
الســياحة العالجيــة عــى مســتوى المنطقــة بســبب توفــر اإلمكانــات الصحيــة
المتخصصــة والمستشــفيات الحديثــة المميــزة.
والمهــارات الطبيــة
ّ
ويتســم القطــاع الــذي يســاهم بـــ  %3.2فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،ببنيــة
تحتيــة قويــة فــي مــا يتصــل بمرافــق الرعايــة األوليــة والثانويــة والثالثيــة فــي
القطاعيــن العــام والخــاص.
لكــن القطــاع يواجــه بعــض المشــكالت فــي تفعيــل الحوكمــة والمســاءلة لتعزيــز
أداء النظــام الصحــي عــى الرغــم مــن أن إطــار العمــل المؤسســي قائــم بالفعــل
للفصــل بيــن الــدور اإلشــرافي ودور مــز ّو د الخدمــة ،فضـ ً
ـا عــن أن نظــام التمويــل
غيــر مســتدام وال ّ
حزمــا واضحــة مــن الخدمــات أو مصــادر متنوعــة للتمويل.
يوفــر
ً
وتشــمل التحديــات األخــرى :التفــاوت بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي مــا
يتصــل بجــودة خدمــات الرعايــة الصحيــة وفتــرة االنتظــار وكفــاءة اإلدارة ،وعــدم
توافــق مهــارات المــوارد البشــرية وكفاءاتهــا مــع نمــو القطــاع واحتياجاتــه،
واقتصــار التح ـ ّول الرقمــي عــى الســجالت الطبيــة اإللكترونيــة ،وتوجيــه التركيــز
بشــكل عــام عــى العــاج ال عــى الوقايــة والصحــة العامــة.
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الملخص التنفيذي الرعاية الصحية
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
مساهمة القطاع في
الناتج المحلي اإلجمالي

 1مليار دينار

 %3.2من النااتج المحلي
اإلجمالي

العمالة في القطاع

 74.8ألف عامل
 %4.7من إجمالي
العاملين

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

 0.2مليار دينار

 13.0ألف دينار

 %31أقل من المتوسط

 2واقع القطاع
ً
حافل في السياحة العالجية عىل
إنجازات
•يتمتع األردن بقطاع رعاية صحية مرموق يمتلك سجلَّ
ٍ
المتخصصة.
مستوى المنطقة بسبب توفر اإلمكانات الصحية والمهارات الطبية
ّ
•يتسم القطاع الذي يساهم بـ  %8.9في الناتج المحلي اإلجمالي ،ببنية تحتية قوية في ما يتصل
بمرافق الرعاية األولية والثانوية والثالثية في القطاعين العام والخاص.
•يواجه القطاع بعض المشكالت في تفعيل الحوكمة والمساءلة لتعزيز أداء النظام الصحي عىل
الرغم من أن إطار العمل المؤسسي قائم بالفعل للفصل بين الدور اإلشرافي ودور مز ّود الخدمة.
•نظام التمويل غير مستدام وال ّ
حزما واضحة من الخدمات أو مصادر متنوعة للتمويل.
يوفر
ً
•هناك تفاوت بين القطاعين العام والخاص في ما يتصل بجودة خدمات الرعاية الصحية.
•عدم توافق مهارات الموارد البشرية وكفاءاتها مع نمو القطاع واحتياجاته.
•اقتصار التح ّول الرقمي عىل السجالت الطبية اإللكترونية.
•توجيه التركيز بشكل عام عىل العالج ال عىل الوقاية والصحة العامة.

3

الصادرات

 %1.8من اإلجمالي

5

األثر االقتصادي المباشر

المساهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي
سنويا |  1.2 +مليار دينار
%7.0 +
ًّ

1.0

2.2
2033

تقديرات 2021

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

•تحسين خدمات الرعاية الصحية من خالل إعداد االستراتيجية الالزمة لتعزيز أداء النظام الصحي بحيث
يتسم باالبتكار والتم ّيز.
•توفير الحماية الصحية لجميع المواطنين ،والتركيز عىل نهج الصحة العامة والوقاية.
•تبنّي مفاهيم أساليب الحياة الصحية في التصميم الحضري وضمن المجتمعات لتحسين جودة الحياة.
•ترشيد النفقات التي يتكبدها القطاع.
•تقديم الرعاية المتواصلة بصورة مترابطة من خالل تقوية دور الرعاية الصحية األولية بوصفها المدخل
ّ
بتساو ضمن نظام متكامل وممكن رقم ًّيا.
األساسي إلتاحة الوصول إىل الخدمات الصحية
ٍ
ّ
ّ
ميسرة
المفضلة في هذا المجال بأسعار
•الترويج للسياحة العالجية ليصبح األردن إحدى الوجهات
ّ
وتجارب رعاية صحية عالية الجودة.
•تعديل إطار الحوكمة والمساءلة في القطاع وتعزيزه لضمان فعالية التعاون ،وتحسين الجودة ،وتقليل
فترات االنتظار ،والحرص عىل سالمة المريض ،وضمان مواءمة ُمخرجات الرعاية الصحية مع المعايير
الدولية.
مستداما ومستقرًّا من الناحية المالية.
•تعزيز القطاع ليصبح
ً
•ضمان التعاون مع القطاع الخاص.
•تبسيط التمويل لتوسيع غطاء التأمين الصحي المنْصف لجميع األردنيين.
•تسريع عملية التح ّول الرقمي واالبتكار وتعزيزها في القطاع للوصول إىل أفضل المعايير المعنية بتقديم
الرعاية الوقائية والخدمات الصحية عالية الجودة.
•تجهيز أفضل القوى العاملة المالئمة التي تتمتع بالمهارات والكفاءات في قطاع الرعاية الصحية من
خالل تحسين نظام التعليم ،والحرص عىل التطوير المهني المستمر وإدارة األداء والقيادة.
•اإلسراع في التوسع للتغطية الصحية الشاملة للجميع ،واستدامة المستشفيات والمراكز الصحية.

 4أبرز المبادرات المقترحة
•تحديد معايير جودة الرعاية الصحية الوطنية واعتمادها ،ومراقبة البيانات وإجراء المقارنات
المعيارية.
•تقديم إطار لحوكمة وتمويل القطاع الصحي.
•تحقيق التأمين الصحي الشامل وتوحيد أنظمة التأمين الصحي العام.
•تحسين نظام الرعاية الصحية األولية لألسرة.
•تطوير قدرات الموارد البشرية في القطاع الصحي ،ووضع أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ.
•تصميم برنامج لتنمية السياحة العالجية وتطبيقه.
•إطالق برنامج لتمويل نظام الرعاية الصحية لتنفيذ خطط الفعالية والكفاءة.
•بدء عملية التح ّول الرقمي لنظام الرعاية الصحية ،ويشمل ذلك إعداد نظام المعلومات لقطاع
الصحة وتحسين إمكانية الوصول إليه تقن ًّيا.
•إطالق نظام متكامل للتصنيع الصحي ،ودعم التصنيع المحلي.
•إعداد خطة تنفيذية تفصيلية للخدمات الصحية ،والقطاعات الفرعية والمتخصصة المنبثقة عنها.

العمالة في القطاع
سنويا |  83.9 +ألف موظف
%6.5 +
ًّ
بدوام كامل

74.8

158.6
2033

تقديرات 2021

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل
سنويا |  0.8 +ألف دينار
%0.5 +
ًّ

13.0

13.8
2033

تقديرات 2021

الصادرات
سنويا |  0.4 +مليار دينار
%10.1 +
ًّ

0.2
تقديرات 2021

0.6
2033
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 .5التجارة
يقــع قطــاع التجــارة فــي صــدارة األولويــات الوطنيــة فــي ضــوء مســاهمته العاليــة
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي وفــي التوظيــف.
وتســاهم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بصــورة كبيــرة فــي هــذا القطــاع
الــذي يمتلــك إمكانــات غيــر مســتغلّة لتحديــث تجــارة التجزئــة التقليديــة ،فهــو
لــم يواكــب بعــد الممارســات العالميــة الفضــى التــي مــن شــأن اتباعهــا رفــع
مســتويات الجاهزيــة الرقميــة مــن خــال المهــارات البرمجيــة لتحفيــز تطويــر
التجــارة اإللكترونيــة.
وإىل جانــب ذلــك ،يفتقــر القطــاع إىل تشــريعات تنظــم التجــارة اإللكترونيــة،
فعالــة
ويعتمــد إىل حــ ّد كبيــر عــى االســتيراد ،ويعانــي مــن منظومــة غيــر ّ
للجمــارك والشــحن والضرائــب المفروضــة عــى التجــارة وإعــادة التصديــر ،إىل
جانــب صعوبــة الحصــول عــى التمويــل ،والمنافســة غيــر العادلــة.
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الملخص التنفيذي التجارة
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
مساهمة القطاع في
الناتج المحلي اإلجمالي

 2.4مليار دينار

 %7.9من الناتج المحلي
اإلجمالي

العمالة في القطاع

 265.2ألف عامل
 %16.6من إجمالي
العاملين

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

 0.3مليار دينار

 9آالف دينار

 %52أقل من المتوسط

 2واقع القطاع
•يأتــي قطــاع التجــارة فــي صــدارة األولويــات الوطنيــة فــي ضــوء مســاهمته فــي الناتــج المحلــي
اإلجمالــي وفــي التوظيــف.
•يتيح هيكل القطاع وسمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الفرص أمام استحداث الوظائف.
•اإلمكانات غير المستغلة لتحديث التجارة التقليدية التي ال تُلبي المعايير العالمية حال ًيا.
•ارتفــاع مســتويات الجاهزيــة الرقميــة مــن خــال المهــارات البرمجيــة لتحفيــز تطويــر التجــارة
اإللكترونيــة.
•االفتقار إىل تشريعات التجارة اإللكترونية.
•يُعــد مينــاء العقبــة مــن األصــول االســتراتيجية لالســتفادة منــه فــي التجــارة اإلقليميــة (غيــر مســتغل
بالكامل).
•ارتفاع االعتماد عىل الواردات لتوفير السلع.
•عــدم كفــاءة اإلطــار التشــريعي بــدءًا بالجمــارك ووصـ ً
ـول إىل الضرائــب عــى التجــارة وعمليــات إعــادة
التصدير.

3

الصادرات

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

•التحـ ّول إىل مركــز إقليمــي للتجــارة وتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن التواجــد عبــر قنــوات التجزئــة والتجارة

 %3.3من إجمالي
الصادرات

5

األثر االقتصادي المباشر

المساهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي
سنويا |  1.4 +مليار دينار أردني
%4 +
ً

3.8

2.4

2033

تقديرات 2021

العمالة في القطاع
سنويا |  134.7+ألف موظف
3.5+
ً
بدوام كامل
ٍ

التقليديــة والرقميــة لتمكيــن الظــروف المواتيــة مــن أجــل جــذب الشــركات الدوليــة والمســتثمرين
العالمييــن.

•التجــارة وإعــادة التصديــر :إعــادة اكتســاب أســواق الشــركاء التجارييــن الرئيســين والــدول المجــاورة
ودخولهــا لتقليــل الكلفــة التشــغيلية.

•تجــارة الجملــة والتجزئــة التقليديــة :تحديــث األنشــطة مــن خــال االبتــكارات وتجربــة العميــل

265.2

399.9
2033

تقديرات 2021

االســتثنائية لتحفيــز الطلــب ليصــل إىل أعــى إمكاناتــه.

•التجــارة اإللكترونيــة :التح ـ ّول إىل أحــد أســرع مراكــز التجــارة اإللكترونيــة وتجــارة التجزئــة عبــر اإلنترنــت
وخصوصــا
مــن حيــث النمــو لتقــدّم خدماتهــا إىل ســوق منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا،
ً

تعزيــز مشــاركة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال اعتمــاد تطبيــق التقنيــات وتوفيــر الحوافــز.

 4أبرز المبادرات المقترحة
•تطوير التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك.

•تبسيط اللوائح التنظيمية المتعلقة بالجمارك والضرائب والشحن أمام التجارة والتجارة بالتجزئة.
•تحديث الميناء والبنية التحتية للتخزين.

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل
سنويا |  0.6+ألف دينار أردني
%0.5+
ً

9.0
تقديرات 2021

•تقديم الدعم لتمويل التجارة.

•توسيع نطاق شراكات التجارة واتفاقيات التجارة الحرة.

•إنشاء قاعدة بيانات للسلع القابلة للتداول التجاري والخدمات.
•تفعيل التشغيل اآللي لإلجراءات والعمليات الحكومية.

9.6
2033

الصادرات
سنويا |  1.2 +مليار دينار أردني
%13.9 +
ً

•تحديد حوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرامج الخصومات.
•تحديث مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية.

•تحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة اإللكترونية.
•إطالق مراكز للتدريب عىل تقديم خدمة العمالء.

•تحسين البيئة التمكينية للتجارة اإللكترونية ،وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.

0.3
تقديرات 2021

1.5
2033
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ً
ً
وجهة عالمية
ثالثا :األردن
 .1السياحة
تُع ّد السياحة أحد أكبر القطاعات الرافدة لالقتصاد األردني ،إذ تتمتع المملكة
بمواقع فريدة تنتشر في أرجائها ،تتوزع بين الدينية والتاريخية واألثرية والتراثية
والطبيعية ،كالبترا ،والبحر الميت ،ووادي رم ،والمغطس ،وقلعة مكاور ،وموقع
أهل الكهف ،والمسجد الحسيني ،إىل جانب مواقع للغوص والرياضات المائية،
ً
فضل عما تتسم به من مناخ مالئم للسياحة عىل مدار العام.
وسياحة المغامرة،
ويكتســب األردن مكانــة مرموقــة فــي ســوق الســياحة العالجيــة ســريعة النمــو،
المتخصصيــن ممــن يبحثــون عــن تجــارب
ويحظــى باهتمــام الفــت مــن السـ ّياح
ّ
ُمم َّيــزة فــي الســياحة التراثيــة والطبيعيــة والعالجيــة.
وعــى الرغــم مــن ّ
توفــر بنيــة تحتية ســياحية قويــة تتمتع باألمــان وســهولة التج ّول
مــن خاللهــاّ ،
متواضعا نســب ًّيا،
إل أن تدفق االســتثمارات الســياحية إىل األردن يُع ّد
ً
األمــر الــذي يُضعــف المنافســة أمــام دول أخــرى فــي المنطقــة ،مــع اإلشــارة إىل
أن هــذا القطــاع كان األكثــر تأثـ ًرا مــن تبعــات جائحــة كورونــا واألكثــر حاجــة للدعــم
ليســتعيد ألقــه ووتيــرة نمــوه.
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الملخص التنفيذي السياحة
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
مساهمة القطاع في
الناتج المحلي اإلجمالي

 0.9مليار دينار

 %2.9من الناتج المحلي
اإلجمالي

العمالة في القطاع

 50.6ألف عامل
 %3.2من إجمالي
العاملين

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

 1.5مليار دينار

 17.5ألف دينار

 %8أعىل من المتوسط

 2واقع القطاع
•قطاع السياحة أحد أكبر القطاعات الرافدة لالقتصاد األردني.
•تتمتع المملكة بمواقع فريدة تنتشر في أرجائها ،تتوزع بين الدينية والتاريخية واألثرية والتراثية والطبيعية ،كالبترا،
ً
والبحر الميت ،ووادي رم ،والمغطس ،وقلعة مكاور ،إىل جانب مواقع للغوص والرياضات المائية ،فضل عما
تتسم به من مناخ مناسب للسياحة عىل مدار العام.
•تكتسب المملكة مكانة مرموقة في سوق السياحة العالجية سريعة النمو.
المتخصصين ممن يبحثون عن تجارب ُمم َّيزة في السياحة التراثية
•تحظى المملكة باهتمام الفت من الس ّياح
ّ
والطبيعية والعالجية.
ّ
تتوفر بنية تحتية سياحية قوية تتمتع باألمن وسهولة التج ّول من خاللها.
•
•يُع ّد تدفق االستثمارات السياحية إىل األردن متواضعً ا نسب ًّيا ،األمر الذي يُضعف المنافسة أمام دول أخرى في
المنطقة.

3

الصادرات

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

 %15.2من اإلجمالي

5

األثر االقتصادي المباشر

المساهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي
سنويا | 1.9 +مليار دينار
%10.0 +
ًّ

0.9

2.8
2033

تقديرات 2021

•تنميــة إمكانــات األردن ليصبــح أفضــل الوجهــات الســياحية للباحثيــن عــن تجــارب عالميــة المســتوى فــي
المواقــع األثريــة والتراثيــة والطبيعيــة ،وســياحة المغامــرات ،والســياحة الدينيــة ،والســياحة العالجيــة.

•استمرارية تطوير المنتج السياحي وتعزيز تنافسيته.
•تطوير البنية التحتية للمواقع السياحية.
•تحسين خدمات النقل السياحي.

•تطويــر المناهــج التعليميــة والتدريبيــة المتصلــة بقطــاع الســياحة ،وفتــح المجــال أمــام القطــاع الخــاص إلدارة

العمالة في القطاع
سنويا |  99.0 +ألف موظف
%9.5 +
ًّ
بدوام كامل

مراكــز التدريــب التابعــة لمؤسســة التدريــب المهنــي.

•الســياحة فــي المواقــع األثريــة والتراثيــة والطبيعيــة :تنميــة اإلمكانــات ليصبــح األردن مــن أفضــل الوجهــات فــي
هــذا المجــال.

•الســياحة العالجيــة :دفــع األردن ليصبــح مــن الوجهــات الفضــى لتجــارب الســياحة العالجيــة والخدمــات الطبيــة
ميســرة.
والرعايــة الصحيــة عاليــة الجــودة بأســعار
ّ
ّ
المفضلة في مجال السياحة الدينية.
•السياحة الدينية :تنمية اإلمكانات ليصبح األردن إحدى الوجهات

المتخصصــة :أن يصبــح األردن وجهــة رئيســة للســياحة المتخصصــة ،مثــل ســياحة المؤتمــرات
•الســياحة
ّ
والفعاليــات والمعــارض.

 4أبرز المبادرات المقترحة

50.6

149.6
2033

تقديرات 2021

العمالة في القطاع
سنويا |  1.1+ألف دينار
%0.5+
ًّ

•تطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها.
•تطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة.
•تفعيل ُمبادرة االستثمار السياحي.

•تسهيل السفر إىل األردن والتنقل داخله.
•إطالق ُمبادرة تنافسية الكُلَف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.

17.5
تقديرات 2021

•إنشاء برنامج لصقل المهارات في قطاع السياحة.

•االستمرار بالتسويق السياحي ،وربط األردن بشبكة أوسع رافدة للسياح ،وتطوير الهوية التجارية.

سنويا |  5.4 +مليار دينار
%13.6 +
ًّ

•وضع معايير وقواعد عالمية المستوى لقطاع السياحة.
المرتبطة بقطاع السياحة.
•تحسين القوانين ُ
•تبسيط اإلجراءات الحكومية.

•إطالق ُمبادرة «أردن األمن والسالمة والبيئة النظيفة».

2033

الصادرات

•إطالق ُمبادرة السائح الرقمي.

•تحديث بيانات القطاع بما يمكّن من اتخاذ القرارات.

18.6

1.5
تقديرات 2021

6.9
2033

69

70
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رابعا :الريادة واإلبداع
ً
 .1التعليم
يشــكّل التعليــم أحــد عوامــل التمكيــن ذات األهميــة االســتثنائ ّية نظــرًا لــدوره
الرئيــس فــي إمــداد قطاعــات النمــو األخــرى بالمؤهليــن ذوي المهــارات ،ويحظــى
األردن بســمعة طيبــة عــى الصعيــد اإلقليمــي فــي هــذا المجــال ،إىل جانــب
التق ـدّم الملحــوظ فــي الحصــول عــى التعليــم األساســي وتحقيــق التكافــؤ بيــن
الجنســين.
إال أن القطــاع فقــد بعــض بريقــه ،لعــدم قــدرة الخريجيــن عــى االلتحــاق بســوق
العمــل الفتقارهــم إىل المهــارات المطلوبــة فــي ســوق العمــل ،كمــا يوجــد تفــاوت
كبيــر فــي مســتوى التعليــم الــذي تُقدمــه المؤسســات المختلفــة فــي الســنوات
األخيــرة.
وبالرغــم مــن التحديــات التــي تواجــه هــذا القطــاع مــن ضعــف القــدرات
المؤسســية ،وعــدم وضــوح الحوكمــة ،وطغيــان الطــرق التقليديــة فــي التدريــس،
وانخفــاض المخرجــات التعليميــةّ ،
إل أن هنالــك جهــو دًا متواصلة لتطويــر المناهج
وسياســة االختبــارات واالمتحانــات ،واســتحداث البرامــج التعليميــة المناســبة.

72

الملخص التنفيذي التعليم
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
مساهمة القطاع في
الناتج المحلي اإلجمالي

 2.2مليار دينار

 %7.2من الناتج المحلي
اإلجمالي

العمالة في القطاع

 176.5ألف عامل
 %11.1من اجمالي
العاملين

نسب االلتحاق بالتعليم

األساسي%97.9 :
الثانوي%77.5 :
التعليم العالي%34 :

 2واقع القطاع
•الســمعة الطيبــة عــى الصعيــد اإلقليمــي إىل جانــب التقـدّم الملحــوظ فــي
الحصــول عــى التعليــم األساســي والتكافــؤ بيــن الجنســين.
•مواجهــة التحديــات الماثلــة أمــام المناهــج الدراســية والبرامــج التعليميــة
القديمــة ،وطــرق التدريــس التقليديــة ،والقــدرات المؤسســية الضعيفــة،
وعــدم وضــوح الحوكمــة ،واالنخفــاض فــي النتائــج التعليميــة.
•افتقــار التعليــم العالــي والتعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي إىل التعلّــم
العملــي الموجَّــه إىل ســوق العمــل.

3

الترتيب في مؤشر
المعرفة العالمي

154/103

5

األثر االقتصادي المباشر

المساهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي
سنويا |  1.3+مليار دينار أردني
%4.0+
ً

3.5

2.2

2033

تقديرات 2021

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

•إعداد مواطنين ذوي معرفة ومهارة قادرين عىل تحقيق أحالمهم وتطلعاتهم.

•الرعايــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة :نظــام متكامــل ومنصــف وعــادل يتمحــور

حــول الطفــل.
•قطــاع التعليــم األساســي والثانــوي :إعــداد متعلّميــن قادريــن عــى التفكيــر الناقــد وحــل
المشــكالت والتعلّــم الدائــم ،يؤمنــون بالقيــم اإلنســانية ويعتــزون بالهويــة الوطنيــة.
•قطاع التعليم العالي :نظام شامل وجيد ومنصف قائم عىل البحوث وممكّن تقن ًيا.

العمالة في القطاع
ً
موظفا
سنويا |  89.7+ألف
%3.5+
ً
بدوام كامل

176.5

266.2
2033

تقديرات 2021

•قطــاع التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي :إعــداد قــوى عاملــة ُمدربــة جيــدًا وذات
مهــارات عاليــة ومتنوعــة.

 4المبادرات المقترحة
•تحديث االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
•إطالق البرنامج الوطني لتمويل التعليم.
•تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس.
•تطوير إجراءات تدريب المعلمين وتنفيذها واهدافها.
•تأسيس مراكز للتم ّيز البحثي.
•إطالق برنامج لتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم.
•تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
•تأسيس قاعدة بيانات شاملة للقطاع.
•إطالق منصة موحّدة للتعليم الرقمي.
•دمج الهيئات اإلدارية ذات الصلة بنظام التعليم في هيئة مرجعية واحدة.
متخصصة في تنمية الموارد البشرية.
•تأسيس جهة واحدة شاملة
ّ
متخصصة باعتماد نظام التعليم الخاص والعام.
•تأسيس جهة
ّ
•تفعيل خطة العمل الخاصة بالقطاعات الفرعية.

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل
سنويا |  0.8 +ألف دينار أردني
%0.5+
ً

12.3

13.0
2033

تقديرات 2021

الصادرات
موجها بالصادرات
قطاعا
ليس
ً
ً
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أ .تنمية الطفولة المبكرة
عــدد األطفــال فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة بالمملكــة كبيــر نســب ًّيا ،ويُتوقــع أن
يتزايــد فــي المســتقبل القريــب.
ويتســم هــذا القطــاع بأنــه يتعامــل مــع مرحلــة حساســة فــي رحلــة النمــو (%85
مــن نمــو مقــدرة الدمــاغ تكــون قبــل عمــر ثــاث ســنوات) ،لكــن الخدمــات التــي
يتطلبهــا هــذا القطــاع ليســت متاحــة عــى نطــاق واســع ،وهــي مجــزأة إىل ح ـ ّد
كبيــر ،وغيــر كافيــة ،ومتباينــة فــي الجــودة وأحيانًــا ال تتناســب مــع دخــل األســرة.
إىل جانــب ذلــك ،هنــاك حاجــة لتحســين البيانــات ،وتوظيــف القــوى العاملــة،
والتدريــب ،وتوحيــد المرجعيــات ،والحوكمــة ،والتواصــل ،والتوعيــة ،والترخيــص،
المخصصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
والبرامــج التربويــة
ّ
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الملخص التنفيذي تنمية الطفولة المبكرة
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
الفئة العمرية

الطالب

دون  6سنوات

ّ
تتوفر بيانات عن
ال
إجمالي الطالب
المسجلين

دور الحضانة

أكثر من 400

مركز مجزأة إىل حد كبير

 2واقع القطاع
•هنــاك أعــداد كبيــرة مــن األطفــال فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،ويُتوقــع ً
أيضــا أن
تنمــو فــي المســتقبل القريــب.
•هــذه المرحلــة أساســية فــي رحلــة النمــو ( %85مــن نمــو مقــدرة الدمــاغ تكــون قبــل
عمــر  3ســنوات).
ـو كبيــر فــي الحوكمــة ،وغيــر كافيــة .ومتباينــة
•تُعــد الخدمــات الحاليــة مجـزّأة عــى نحـ ٍ
فــي الجــودة.
•هنــاك حاجــة لتحســين البيانــات ،وتوظيــف القــوى العاملــة ،والتدريــب ،وتوحيــد
المخصصــة لــذوي
المرجعيــات ،والحوكمــة ،والترخيــص  ،والبرامــج التربويــة
ّ
االحتياجــات الخاصــة ،والتواصــل ،والتوعيــة.

3

معدل االلتحاق اإلجمالي
في مرحلتي رياض
األطفال األوىل والثانية

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

%41.1

5

األثر االقتصادي المباشر
(السيناريو األساسي)

النتائج
االلتحاق بمرحلتي رياض األطفال
األولى والثانية

%41
تقديرات 2021

%100
2033

•الرؤيــة :بحلــول عــام  ،2033مــن المؤمــل أن يكــون لــدى جميــع األطفــال فــي األردن نظــام متكامــل
ومنصــف وعــادل يتمحــور حــول الطفــل لتطويــر الرعايــة الصحيــة والتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة
المبكــرة ،فــي إطــار الحوكمــة الفعّالــة ،لتمكينهــم مــن إطــاق العنــان لقدراتهــم وإمكاناتهــم ،والقــدرة
عــى التك ّيــف ،وجعلهــم مواطنيــن إيجابييــن وســعداء ومنتجيــن.

•األولويــات :البرامــج الشــاملة والمتكاملــة للتعليــم والتطويــر فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،والموجهــة
نحــو تشــكيل وعــي أفضــل ،وصقــل المهــارات فــي مجــال تربيــة األطفــال ،وتوفيــر فــرص منصفــة

وعادلــة للحصــول عــى الرعايــة والبنيــة التحتيــة والبيئــة الشــاملة والوقائيــة ،والتشــخيص المبكــر
لــذوي االحتياجــات الخاصــة ،وتوفيــر القــوى العاملــة ذات المهــارة.

 4أبرز المبادرات المقترحة
•تطوير مناهج دراسية وبرامج مناسبة للتعلّم في مرحلة الطفولة المبكرة.
•تأسيس مجلس موحّد لقطاع تنمية الطفولة المبكرة.
•تخفيف أعباء الترخيص والتشغيل التي يتحملها مقدّمو الخدمات في قطاع
تنمية الطفولة المبكرة.
•إطالق قاعدة بيانات مبسطة خاصة بقطاع تنمية الطفولة المبكرة.
•الوصول إىل جميع األطفال في األردن ضمن قطاع تنمية الطفولة المبكرة.
•إطالق خدمات الرعاية الصحية لجميع األطفال دون سن السادسة وما قبل
التسجيل بمرحلة رياض األطفال.
التوسع في إعداد برامج فعّ الة من حيث الكلفة ،خاصة بقطاع تنمية الطفولة
•
ّ
المبكرة.
•إطالق مبادرة إلنشاء دور حضانة ورياض أطفال في أماكن العمل.
•تحفيز مقدّمي الخدمات غير الحكوميين لتشجيع االستثمارات والخدمات
في قطاع تنمية الطفولة المبكرة.
نحو أفضل.
•حشد األسر لدعم التعلّم وتنمية الطفولة المبكرة في المنزل عىل
ٍ
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ب .التعليم األساسي والثانوي
ح ّقــق األردن نمــ ًّوا كبيــرًا فــي مجــال االلتحــاق بالتعليــم األساســي والثانــوي
والمســاواة فيــه ،لكــن نظــام التعليــم فــي هاتيــن المرحلتيــن يواجــه تحديــات
تتصــل بالتســرب المدرســي ،والتعليــم الشــامل ،والمناهــج التقليديــة ،والحوكمــة
المالئمــة ،وتوظيــف المعلميــن وتدريبهــم ،واســتخدام التكنولوجيــا ،وأســاليب
تقييــم الطلبــة.
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الملخص التنفيذي التعليم األساسي والثانوي
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
الفئة العمرية

الطالب

األساسي :من  6إىل 15
عاما
ً
الثانوي :من  16إىل 17
عاما
ً

المدارس الحكومية :أكثر
من  1.5مليون طالب
المدارس الخاصة :أكثر
من  0.5مليون طالب

االلتحاق

الجهات

معدل االلتحاق اإلجمالي
في التعليم األساسي:
%97.9
معدل التسجيل
اإلجمالي في التعليم
الثانوي%77.5 :

المدارس الحكومية 4 :آالف
المدارس الخاصة 3.5 :ألف

 2واقع القطاع
•تح ّقق نمو كبير في الحصول عىل التعليم األساسي والثانوي والمساواة فيه.
•يواجه النظام تحديات تتم ّثل في معدل التسجيل والتسرب من المدارس،
والتعليم الشامل ،والمناهج والمنهجيات التقليديتين ،والحوكمة المالئمة،
وتوظيف المعلمين وتدريبهم ،والتكنولوجيا ،والتقييم ،ومواءمة احتياجات
سوق العمل.

5

األثر االقتصادي المباشر
(السيناريو األساسي)

النتائج
االلتحاق
التعليم األساسي

%98

3

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

%100
2033

تقديرات 2021

•الرؤيــة :بحلــول عــام  ،2033ســيتخرَّج أردنيــون ذوو معرفــة ومهــارة لديهــم القــدرة عــى
التفكيــر الناقــد وحــل المشــكالت والتعلّــم الدائــم ،ويؤمنــون بالقيــم اإلنســانية ويعتــزون
بالهويــة الوطنيــة ،قــادرون عــى تحقيــق أحالمهــم وتطلعاتهــم عبــر نظــام تعليمــي ممكّــن
تقن ًيــا قــادر عــى المنافســة ،مــرن ،يتمحــور حــول الطــاب ،ضمــن بيئــة تعليميــة آمنــة

تعتمــد عــى المناهــج الدراســية العصريــة ،والمعلميــن المؤهليــن والمدربيــن تدريبًــا
جي ـدًا ،والقيــادة الفعّالــة.
•األولويات :التعلّم التجريبي والتطوير الشامل ،وغيرها.

 4أبرز المبادرات المقترحة

االلتحاق
التعليم الثانوي

%78
تقديرات 2021

%100
2033

•هيكلة برامج التدريب للمعلمين والترخيص قبل الخدمة.
•إعداد نظام قائم عىل الكفاءة واعتماده الختيار جميع موظفي التعليم
وتعيينهم عبر إبرام عقود التوظيف ومساءلتهم بموجبها.
•إعداد برنامج التطوير المهني المستمر للمعلمين.
•اختيار مديري المدارس وإعدادهم وتمكينهم.
•تطوير المناهج الدراسية والتقييم.
•تحديث التعليم المهني والتقني في النظام المدرسي.
•إصالح نظام التقييم واالختبار للتوجيهي.
•إضفاء الطابع الالمركزي عىل إدارة الشؤون المالية واإلدارية.
•الشفافية في تقييم الجودة المدرسية (ضمان الجودة) ونظام االعتماد.
•تمكين القرار القائم عىل األدلة.
•تحويل المدارس الحكومية إىل النظام المختلط.
•بناء مدارس تعليمية جديدة.
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ج .التعليم العالي
يبلــغ متوســط عــدد الخريجيــن الجامعييــن فــي المملكــة حوالــي  68ألــف طالــب
ســنويًّا ،بينمــا ال ينتــج االقتصــاد أعــدا دًا كافيــة مــن الفــرص ( لمختلف مســتويات
المهــارات) ،األمــر الــذي يــؤدي إىل تزايــد البطالــة فــي أوســاط الخريجيــن.
ويواجــه نظــام التعليــم العالــي فــي األردن مشــكالت تتعلــق بقِ ـدَم البرامــج ،وعــدم
التركيــز عــى الكفــاءات ،والتعليــم بالتلقيــن ،وضعــف اســتخدام التكنولوجيــا،
وعــدم كفايــة الميزانيــة والتمويــل ،وضعــف إدارة الجــودة ،وغيــاب المســاواة
وتكافــؤ الفــرص فــي ملــف القبــول الجامعــي ،وتدهــور المرافــق ،وقصــور البحــث
التخصصــات الجامعيــة مــع متطلبــات ســوق العمــل.
والتطويــر ،وعــدم مواءمــة
ّ
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الملخص التنفيذي التعليم العالي
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
الفئة العمرية

الطالب

عاما
فوق ً 18

أكثر من  332ألف (بما
يشمل أكثر من  35ألف
طالب أجنبي)

الجهات

إجمالي عدد المؤسسات:

معدل االلتحاق اإلجمالي:
%34

73

 2واقع القطاع
•يتخــرج  68ألــف طالــب مــن األردن ســنويًا فــي حيــن يســتحدث االقتصــاد
نحــو  30ألــف فرصــة عمــل ســنويًا فقــط .
•يواجــه النظــام مشــكالت تتعلــق بالبرامــج القديمــة ،وعــدم التركيــز
عــى الكفــاءات ،وطــرق التعلّــم عــن طريــق التلقيــن ،ونقــص اســتخدام
التكنولوجيــا ،وعــدم كفايــة الميزانيــات والتمويــل ،وضمــان الجــودة،
والمســاواة فــي القبــول ،وســوء المرافــق ،وضعــف البحــث والتطويــر،
وغيرهــا.

3

االلتحاق

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

5

األثر االقتصادي المباشر
(السيناريو األساسي)

النتائج
التسجيل بالتعليم العالي

%34
تقديرات 2021

%60
2033

•الرؤيــة :توفيــر نظــام للتعليــم العالــي ســهل الوصــول ومنصــف ومســتند إىل البحــث
وممكّــن تقن ًيــا ومرمــوق وتنافســي ومــرن وشــامل وقــادر عــى تزويــد المجتمعيــن
األردنــي والدولــي بخريجيــن أكفــاء قادريــن عــى التفكيــر الناقــد وحــل المشــكالت والتعلّــم
الدائــم فــي بيئــة آمنــة وســهلة التعلّــم باســتخدام المناهــج التعليميــة الحديثــة وأســاليب
التدريــس والتعلّــم المبتكــرة.

•األولويــات :برامــج الجــودة ،والبنيــة التحتيــة عاليــة الجــودة ،وتوفيــر الــدورات المتنوعــة،
والروابــط الصناعيــة ،والعمالــة ،وغيرهــا.

 4أبرز المبادرات المقترحة
•إصــاح القوانيــن واللوائــح التنظيميــة المتعلقــة بتعييــن أعضــاء هيئــة التدريــس
والموظفيــن ،والمنــح الدراســية ،والتطويــر المهنــي المســتمر ،والترقيــة ،وريــادة األعمــال.
•إطــاق التعــاون االســتراتيجي فــي القطــاع وتقييــم ســوق العمــل مــن أجــل التعليــم
العالــي.
•إطالق شهادات االعتماد المصغرة والمسارات المتعددة.
•تعزيــز البحــث والتطويــر فــي مجــال التعليــم العالــي وإطــاق برنامــج تســويق التكنولوجيــا
المت َقنــة وربطهــا باحتياجــات القطاعــات المختلفــة كالصناعــة.
•إرساء االستقالل األكاديمي والمالي والمؤسسي لمؤسسات التعليم العالي.
•البــدء بإصــاح عمليــة القبــول فــي التعليــم العالــي والرســوم الدراســية مــع إيجــاد مــوارد
وإيــرادات جديــدة أخــرى لضمــان االســتدامة الماليــة.
•تمكين نظام االعتماد وضمان الجودة في التعليم العالي وتعزيزه.
•إصــاح إدارة التعليــم العالــي والمســاءلة فيــه عــن طريــق تعزيــز الهيــاكل القانونيــة
والمؤسســية.

79

د .التعليم والتدريب المهني والتقني
يقــوم األردن بإجــراء تغييــرات فــي حوكمــة التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي
لتعزيــز القطــاع ولمواجهــة معـدّل البطالــة المرتفــع بيــن الشــباب الــذي يصــل إىل
.%46
تشــمل التحديــات الرئيســة التــي يواجههــا هــذا القطــاع :انخفــاض معــدالت
االلتحــاق ،واالفتقــار إىل الرؤيــة الموحّــدة ،وضعــف الترابــط مــع الصناعــة ،وتدنّــي
النظــرة المجتمعيــة للقطــاع ،و ِقـدَم المناهــج الدراســية واقتصارهــا عــى الجانــب
النظــري ،وعــدم كفايــة الميزانيــة ،وضعــف اإلدارة ،وقلــة المد ّربيــن المؤهليــن،
وضعــف البنيــة التحتيــة.
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الملخص التنفيذي التعليم المهني والتدريب التقني
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع (تقديرات )2021
الفئة العمرية

الطالب

عاما فما فوق
ً 16

أكثر من  35ألف طالب
في نظام التعليم المهني
والتدريب التقني

الجهات

ال تتوفر بيانات التعليم
الثالثي (الذي يلي المرحلة
الثانوية)
يختاره نحو  %10من
طالب الصف الحادي
عشر

 43كلية مجتمع

 6كليات جامعية
 39مرك ًزا تقن ًيا

 2واقع القطاع
•يجــري األردن تغييــرات فــي حوكمــة التعليــم المهنــي والتدريــب التقنــي ومؤهالتــه لتعزيــز
القطــاع الفرعــي.
•يواجه معدل بطالة مرتفعً ا بين الشباب بنسبة .%46
•تحديــات انخفــاض معــدل التســجيل بالمــدارس ،واالفتقــار إىل الرؤيــة الموحّــدة ،والروابط
الصناعيــة ،وتدنــي النظــرة العامــة لــه ،والمناهــج الدراســية النظريــة والقديمــة ،وعــدم
كفايــة الميزانيــة ،وضعــف اإلدارة ،وقلــة المد ّربيــن المؤهليــن ،وضعــف البنيــة التحتيــة،
وغيرهــا.

3

االلتحاق

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

5

األثر االقتصادي المباشر
(السيناريو األساسي)

النتائج
نسبة االلتحاق في قطاع التعليم
المهني والتدريب التقني

%10
%50
تقديرات 2021

%50
2033

•الرؤيــة :توفيــر نظــام مــرن وعالــي الجــودة وتنافســي ومبتكــر مدفــوع بالتقنيــات قــادر عىل
تزويــد األردن والمجتمــع الدولــي بقــوى عاملــة ملهمــة وجذابــة وجيــدة التدريــب وذات
مهــارات عاليــة ومؤهلــة لريــادة األعمــال ومتنوعــة ،ومدعــوم بممارســات تجاريــة جيــدة
وبيئــة سياســية ســليمة.
•األولويــات :إقامــة شــراكات وطيــدة فــي ســوق العمــل ،وإعــداد برامــج محســنة ،وخلــق
فــرص تدريــب داخلــي وتدريــب مهنــي وفــرص عمــل ،وإقامــة شــراكات بيــن القطاعيــن
العــام والخــاص ،وتعزيــز أدوات تمويــل المؤسســات والطــاب ،وغيرهــا.

 4أبرز المبادرات المقترحة
•تدريب المعلمين والتطوير المهني.
•إطالق مساقات التعليم المهني والتدريب التقني ما بعد الصف التاسع.
•إطالق شهادات االعتماد المصغرة والمسارات المتعددة.
•إطالق البرامج الفنية في التعليم العالي.
•تحسين معدل التسجيل اإلجمالي بالمدارس.
•إعداد نظام معلومات عن سوق العمل.
تخصصات جديدة في التعليم التقني والتدريب المهني.
•إنشاء
ّ
•وضع إطار وطني لالعتراف بالتعلّم المسبق.
•وضع إطار للتعلّم القائم عىل العمل.
•تعزيز التح ّول الرقمي للتعليم التقني والتدريب المهني.
•وضع إطار وطني للتوجيه الوظيفي.
•تفعيل دور هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وإعداد إطار حوكمة الكلية
المهنية والتقنية.
•توحيد المرجعية التنظيمية للقطاع.
•تنفيذ اإلطار الوطني للمؤهالت.
•تبسيط البيانات لقطاع التعليم المهني والتدريب التقني.
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خامسا :الموارد المستدامة
ً
 .1الطاقة
يعتمــد قطــاع الطاقــة فــي األردن اعتمــا دًا كبيـرًا عــى واردات الغــاز الطبيعــي ،مــع
اإلشــارة إىل أن قطــاع الطاقــة المتجــددة يتنامــى بشــكل ســريع ،إذ أصبــح يُســاهم
بـــ  %26مــن إجمالــي خليــط إنتــاج الطاقة.
ومن أبرز التحديات في قطاع الطاقة :عدم تطور بيئته التنظيمية ،وحصرية شراء
الطاقة الكهربائية بالمشتري الواحد ،والتش ّوه في التعرفة الكهربائية الذي يؤثر سلبًا
عىل نمو القطاعات االقتصادية ،واعتماد الخزينة عىل ضرائب المحروقات التي
تشكل عام ال ً يسهم في إضعاف تنافسية المنتج المحلي مع المنتجات المشابهة
في البلدان المنافسة ،وعدم المواءمة بين العرض والطلب ،واحتمال دخول مصدر
جديد مكلف (الصخر الزيتي) إىل مزيج إنتاج الكهرباء ،إضافة إىل عبء خدمة الديون
القديمة الناتجة عن انقطاع الغاز المصري ،وبطء مشروع توسعة وتحديث مصفاة
البترول األردنية.
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الملخص التنفيذي الطاقة
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع «تقديرات ”2021
الناتج المحلي اإلجمالي
للقطاع

العمالة في القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

 0.4مليار دينار أردني
 %1.3من اإلجمالي

 9.5ألف
 %0.6من اإلجمالي

 42.6ألف دينار أردني
 %125أعىل من
المتوسط

 2واقع القطاع
•يعيق هيكل التعرفة غير المناسب من القدرة التنافسية لالقتصاد .
•االعتماد الكبير عىل واردات الطاقة .
•تساهم عمليات الطاقة المتجددة سريعة النمو بنسبة  %26من إنتاج الطاقة المحلية .
•زيادة الطلب عىل الطاقة نتيجة الزيادة السكانية في العقد الماضي عىل الرغم من جائحة فيروس
كورونا المستجد.
• ّ
فرصا لتوصيل الطاقة .
يوفر الموقع الجغرافي االستراتيجي المالئم
ً
•سوق كهرباء مركزي مع مشغل واحد لنظام النقل .
•يُعيق اإلطار التنظيمي المتأخر التنمية .
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اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

•السعي للوصول إىل قطاع طاقة موثوق ،ومستدام ،ومستقر (قطاع الكهرباء) ،وشديد الترابط
لتمكين التنمية من خالل التن ّوع ،والتوطين ،واالبتكار ،والتطوير السريع.
•قطاع الكهرباء :تطوير قطاع طاقة أكثر كفاءة وميسور التكلفة من خالل المصادر المتجددة،
وتحسين هيكل تعرفة الدعم المتبادل.
•قطاع المواد الهيدروكربونية :التح ّقق من متوسط االحتياطيات غير المستغلة وفرص الصناعات
التحويلية واستكشافها أثناء التح ّول نحو الطاقة النظيفة (الهيدروجين األخضر والوقود الحيوي) .
•تحفيز استهالك الطاقة بكفاءة في جميع أنحاء األردن .
•تحديث قدرة شبكة الطاقة الذكية واتصالها لتلبية احتياجات األردن بكفاءة وبدء التصدير إىل
المنطقة .
•تعزيز اإلطار القانوني لتمكين نمو القطاع.
•بناء شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي إىل المجمعات الصناعية.

 4أبرز المبادرات المقترحة
•وضــع خارطــة الطريــق لتحـ ّول الطاقــة (التحـ ّول إىل الطاقــة المتجــددة والبديلــة ،وتطويــر محطــات
الطاقــة ،والكهربــة ،وتعزيــز الربــط مــع دول اإلقليــم).
•وضــع أو ســن لوائــح وسياســات قطــاع الطاقــة الجديــد لتالئــم المســتقبل ،واســتحداث حوافــز
لخفــض التكاليــف.
•تعزيــز الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ،وترويــج االســتثمار وإعــداد المشــاريع (تمويــل
مشــاريع الطاقــة).
•إطــاق عمليــات التنقيــب ودراســة جــدوى االحتياطيــات (النفــط ،والغــاز ،والغــاز الصخــري)
لتوفيــر بيئــة مواتيــة لالســتثمار (الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص).
•اعتماد التكنولوجيا والحلول لخفض االنبعاثات ،وإزالة الكربون ،وتحقيق كفاءة الطاقة.
•التنســيق بيــن قطاعــات الطاقــة وإدارة الطلــب وتخطيطــه ،والتحــول إىل صافــي الفوتــرة بــدل
صافــي الطاقــة.
•تقييم تدابير ترشيد تكلفة الطاقة وتنفيذها (تقليل الخسائر  ،وحوافز تح ّول الطاقة) .
•تطويــر البنيــة التحتيــة للطاقــة (شــبكة الطاقــة الذكيــة والعــدادات ،وأنظمــة تخزيــن الطاقــة،
وتطويــر التعرفــة حســب وقــت االســتخدام ،وبنــاء القــدرات واإلمكانيــات ،وخطــوط أنابيــب
النقــل والتوزيــع).
•سن تشريعات تمكّن من استخدام الهيدروجين ،وجذب االستثمارات في هذا المضمار.

الصادرات في القطاع

نحو  80ميغاوات
لفلسطين
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األثر االقتصادي المباشر

المساهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي
سنويا |  0.3+مليار دينار أردني
%4.5+
ً

0.4

0.7
2033

تقديرات 2021

العمالة في القطاع
ً
موظفا بدوام
سنويا |  5.7+ألف
%4.0+
ً
كامل

9.5

15.2
2033

تقديرات 2021

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل
سنويا |  2.6+ألف دينار أردني
%0.5+
ً

42.6

45.3
2033

تقديرات 2021

الصادرات
صادرات محدودة من الطاقة إلى
فلسطين (نحو  80ميغاوات) ،مع
خُ طط توسع لخدمة أسواق إقليمية
أوسع (سوريا ،والعراق ،وغيرهما)
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 .2المياه
تُعــ ّد مــوارد الميــاه فــي األردن مــن األضعــف عــى مســتوى العالــم ،إذ يبلــغ
المعــدل الســنوي لهطــول األمطــار  95ملــم تقريبًــا ،وتشــكّل الميــاه الجوفيــة
والســطحية مــا نســبته  %85مــن المصــادر المتاحــة.
ويستهلك قطاع الزراعة  %50.17من موارد المياه المتوفرة ،بينما يُستهلك %45.8
منها لألغراض المنزلية .وقد أ دّى الطلب المتزايد عىل المياه بفعل التح ّوالت
الديموغرافية والنمو السكاني إىل انخفاض حا ّد في وفرة المياه العذبة.
عــاوة عــى ذلــك ،تبلــغ نســبة فاقــد الميــاه فــي األردن حوالــي  ،%47األمــر الــذي
يتطلــب اتّخــاذ تدابيــر صارمــة لمعالجــة هــذا الفاقــد ،وإدارة أفضــل للطلــب.
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الملخص التنفيذي المياه
 1البيانات ذات الصلة بالقطاع «تقديرات ”2021
مساهمة القطاع في
الناتج المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

 0.2مليار دينار
 %0.5من اإلجمالي

 6.8ألف
 %0.4من اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل
 22.3ألف دينار
 %17أعىل من المتوسط

 2واقع القطاع
•تُعد موارد المياه في األردن من األضعف عىل مستوى العالم.
•يبلــغ المعــدل الســنوي لهطــول األمطــار فــي األردن  95ملــم تقريبًــا ،وتشـكّل الميــاه
الجوفيــة والســطحية مــا نســبته  %85مــن المصــادر المتاحــة.
•يســتهلك قطــاع الزراعــة  %50.17مــن مــوارد الميــاه المتوفــرة ،بينمــا يُســتهلك
 %45.8منهــا لألغــراض المنزليــة.
•أدّى الطلــب المتزايــد عــى الميــاه بفعــل التح ـ ّوالت الديموغرافيــة والنمــو الســكاني
إىل انخفــاض حــا ّد فــي وفــرة الميــاه العذبــة.
•تبلغ نسبة فاقد المياه في األردن حوالي .%47
•هنالك حاجة إىل اتّخاذ تدابير كفاءة صارمة وإدارة أفضل للطلب.
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نسبة الفاقد

اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

•تحقيــق األمــن المائــي لــأردن بطريقــة مســتدامة مال ًّيــا ،لتحســين الجــودة العامــة
للحيــاة.
•إنشاء قنوات مبتكرة لتحسين إنتاج المياه.
•تمكين االستخدام المستدام للمياه عبر إدارة الطلب.
•تقليــل مســتوى عــدم الكفــاءة ضمــن النظــام ككلّ  ،ومنــح األولويــة للبلديــات
الســتخدام الميــاه.
•حــل مشــكلة ُ
شــحّ الميــاه بصــورة عامــة ،عــن طريــق إيجــاد مصــادر مائيــة جديــدة،
وتقليــل فاقــد الميــاه ،وجــذب االســتثمارات ،وتمكيــن االســتخدام المــدروس
واألمثــل للميــاه.

 4أبرز المبادرات المقترحة
•تقليل نسبة الفاقد  %2سنويًا.
•إطالق المشاريع الوطنية لتحلية المياه.
•توفير الفرص أمام استثمارات القطاع الخاص.
•رفع كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه وزيادة استخدام الطاقة البديلة
واستغالل تخزين المياه لتخزين الطاقة.
•رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق االستدامة الذاتية المالية.
•تطوير المراقبة والتحكم في إدارة العرض والطلب عىل المياه.
•إطالق برنامج توعية للحفاظ عىل المياه.
•تعزيز القدرة عىل مقاومة المناخ واالستخدام المستدام للمياه.
•االستفادة من الحلول التقنية في برنامج استدامة المياه.
•إطالق المركز الوطني لالبتكار.
•اإلنفاذ الصحيح للقوانين واللوائح المتصلة بقطاع المياه.
•تشكيل مجلس الترابط (بين وزارات المياه والزراعة والطاقة والبيئة).

%47

5

األثر االقتصادي المباشر

المساهمة في الناتج
المحلي اإلجمالي
سنويا |  0.08+مليار دينار
%3.5+
ًّ

0.2

0.2
2033

تقديرات 2021

العمالة في القطاع
سنويا |  2.9+ألف موظف بدوام
%3+
ًّ
كامل

6.8

9.7
2033

تقديرات 2021

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل
سنويا |  1.4+ألف دينار أردني
%0.5+
ًّ

22.3

23.7
2033

تقديرات 2021

الصادرات
بيانات صادرات القطاع غير مسجلة
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 .3 .5خريطة طريق النمو االقتصادي ()2033-2022
ترتكز خريطة الطريق للفترة  2033-2022عىل مساهمة القطاعات االقتصادية ذات
األولوية في الناتج المحلي اإلجمالي ونمو فرص العمل ،بما يشمل االستثمار المطلوب
من القطا َعين العام والخاص لتحقيق النمو.
في ما يتصل بالناتج المحلي اإلجمالي ،يتم ّثل الطموح في زيادة الناتج الحقيقي من
 30.2مليار دينار إىل  58.1مليار دينار ،أي بمقدار  27.9مليار دينار وبنسبة نم ّو %5.6
سنويًّا .أما المحركات التي يُ َّ
أساسي فهي :الخدمات
توقع أن تساهم في ذلك بشكل
ّ
المستقبلية ( 10.2مليار دينار) ،والصناعات عالية القيمة ( 7.6مليار دينار) ،واألردن
ً
وجهة عالمية ( 1.9مليار دينار).
وبالنسبة للتوظيف ،يتم ّثل الطموح في زيادة فرص العمل من  1.6مليون فرصة إىل 2.6
مليون فرصة بحلول عام  ،2033وهو ما يعكس نم ًّوا بنسبة  %4.2سنويًّا .وستُستحدَث
أغلب الوظائف في ثالثة محركات :الصناعات عالية القيمة ( 314ألف وظيفة) والخدمات
ّ
واألردن وجهة عالمية ( 99ألف وظيفة).
المستقبلية ( 397ألف وظيفة)
ويتطلب تحقيق الرؤية جلب استثمارات وتمويل بقيمة  41مليار دينار ،ويأتــي معظــم
هــذا التمويــل (حوالــي  )%72مــن خــال االســتثمار المحلــي واألجنبــي المباشــر
والشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.
الشكل رقم (:)14
مصادر تمويل الرؤية
تقليص االستثمار الحكومي ،وزيادة االستثمار األجنبي ،واستكمال بقية التمويل المطلوب من القطاع الخاص المحلي
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الشكل رقم (:)15
مساهمة المحركات األساسية في الناتج المحلي اإلجمالي
ونمو فرص العمل ()2033-2022
أهداف الرؤية

(ألف فرصة عمل)

(ألف فرصة عمل)

أهداف المحركات

أهداف القطاعات

24

314

الصناعات عالية القيمة

11

الصناعات الدوائية
الصناعات الغذائية

34

صناعة
المحيكات

149
11
18

الصناعات الهندسية
التعدين
الزراعة واألمن الغذائي

68

خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

76
14

الصناعات اإلبداعية
األسواق والخدمات المالية

23

99

ً
وجهة
األردن
عالمية

90
9

الموارد
المستدامة

124

أخرى

رفع ترتيب األردن في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى االقتصادي
العالمي ليصبح ضمن أعىل .%30

التجارة

135
النقل والخدمات اللوجستية

65

الرعاية الصحية

84

الريادة
واألبداع

استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل

397

الخدمات المستقبلية

زيادة الدخل الحقيقي للفرد بنسبة  %3سنويًّا
في المتوسط

الصناعات الكيماوية

السياحة

99

التعليم

90

3
6

22
34
68

الطاقة
المياه
العامة
اإلدارة
ّ
صناعات أخرى
قطاعات أخرى
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الشكل رقم (:)16
التمويل الرأسمالي المطلوب

الشكل رقم (:)17
معدالت النمو للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة
معدل النمو المستهدف مقارنة بالعقدين الماضيين
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 .6ركيزة «جودة الحياة»
 .1 .6االستراتيجية المستقبلية المتصلة بـ«جودة الحياة»
تتمثــل الركيــزة الثانيــة للرؤيــة فــي النهــوض بنوعيــة الحيــاة وتطويــر مســتوى
مرتفــع ومســتدام لجــودة الحيــاة للجميــع.
وفــي إطــار العمــل خــال تطويــر الرؤيــة ،أُجــري مســح وطنــي شــمل ع ّينــة تتكــون
مــن  2500مواطــن لقيــاس رضــا المواطنيــن عــن مســتوى حياتهــم بشــكل عــام،
وعــن بعــض العناصــر الفرعيــة المحـدّدة .وكشــفت نتائــج المســح أن نســبة الرضــا
تبلــغ  ،%40وأن الهــدف الرئيــس لركيــزة «جــودة الحيــاة» سـ ُيضاعِ ف هــذه النســبة
لتصــل إىل  %80بحلــول عــام .2033
يبــدأ تحســين جــودة الحيــاة باســتحداث الوظائــف وفــرص العمــل ذات الدخــل
المرتفــع فــي جميــع المحافظــات ،وإعــداد منظومــة تدعــم تأســيس معاييــر
لمســتوى المعيشــة وخيــارات لنمــط الحيــاة تتســم بالشــمولية ،وتحفيز المشــاركة
َّشــطة للمواطنيــن فــي المجتمــع.
الن ِ
ولتحســين جاذبيــة المجتمعــات المحليــة وتوفيــر مســتويات عاليــة للمعيشــة،
ّ
ســت أســس هــي :الميــزة التنافســية،
تســتند ركيــزة «جــودة الحيــاة» إىل
والســعادة ،ومســتوى الرضــا ،ومجتمعــات محليــة حيويــة ،ومــدن المســتقبل،
والمــدن الذكيــة.
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الشكل رقم (:)18
األسس التي تستند إليها ركيزة «جودة الحياة»

اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

اﻟ ﺴ ﻌ ﺎ دة

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺿﺎ

ﺗﺠﻌﻞ اﻷردن ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ
ﻟﻠﻌﻴﺶ واﻟﻌﻤﻞ

ﺗﻤّﺜﻞ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

ﻊﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﻟﺠﻤﻴ ا

ﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

إﺗﺎﺣﺔ ﺧﻴﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة وﻓﺮص
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺤﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ

ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ

ﻣﺪن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ﻣﺪن ذﻛﻴﺔ

ﺗُﺘﻴﺢ اﻟﻌﻴﺶ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ

ﺗﻠﻬﻢ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ

ﺗﻮّﻓﺮ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﻮﺻﻮل

 .2 .6أولويات تحسين جودة الحياة
ينقســم مفهــوم «جــودة الحيــاة» فــي رؤيــة التحديــث االقتصــادي إىل مك ّونَيــن
رئيســين ،همــا )1( :مســتوى المعيشــة :ويشــمل العناص ـرَ األساســية الضروريــة
َ
ـارات اإلضافيــة
وم ْرضيــة؛ ( )2نمــط الحيــاة :ويشــمل الخيـ
ِ
للتمتــع بحيــاة كريمــة ُ
لنمــط الحيــاة الكفيلــة بحصــول المواطــن عــى مــا ينشــده مــن راحــة واســتمتاع.
وتتطلــع الرؤيــة إىل النهــوض بنوعيــة الحيــاة لجميــع األردنييــن مــن خــال إجــراء
تحســينات عــى «مســتوى المعيشــة» و«نمــط الحيــاة» ،وبمــا يكفــل تحويــل
عــال مــن الرفاهيــة
مــدن المملكــة إىل مــدن نابضــة بالحيــاة وتوفيــر مســتوى
ٍ
للمجتمعــات فيهــا.
معــا ،دو ًرا أساسـ ًّيا فــي تحســين جــودة الحيــاة لألردنييــن،
يــؤدي هــذان المكونــان ً
وينبغــي تطويرهمــا بالتــوازي لتحقيــق الرضــا الشــامل .وبنــا ًء عــى نتائــج المســح،
تــم تحديــد ســتة عشــر عنصـرًا تنــدرج تحــت هذيــن المك ّونَيــن.
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الشكل رقم (:)19
إطار عمل ركيزة «جودة الحياة»
خيارات الترفيه
الترفيه والثقافة والرياضة

خيارات الثقافة
خيارات الرياضة
خيارات السفر المحلي

التجزئة والضيافة

نمط الحياة
الخيارات المتصلة
بحياة مريحة

خيارات التسوق
خيارات رفاه العيش
المرافق العامة والخدمات
اإلسكان

البنية التحتية ،الطاقة ،المياه ،االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،النقل

التعليم

الرعاية الصحية

الصحة النفسية

التصميم الحضري

البيئة النظيفة والمستدامة  -المناخ
األمن والسالمة الشخصية
سيادة القانون

مستوى المعيشة

المعايير األساسية للمعيشة من أجل التمتع بحياة
آمنة وكريمة
الدخل (الوظيفة) والرفاه االقتصادي وف ًقا للمتطلبات األساسية لتحسين نوعية الحياة

ُ
عشــرة عناصــر بوصفهــا متطلبــات
وأ ُدرجــت تحــت «مســتوى المعيشــة»
أساســية لتحقيــق حيــاة ُم ْرضيــة ،وهــي ذات أهميــة كبيــرة للمواطنيــن وف ًقــا
لنتائــج المســح المشــار لــه ســاب ًقا ،وبخاصــة :البنيــة التحتيــة ،والرعايــة الصحيــة،
واألمــن والســامة الشــخصية ،والتعليــم.
الشكل رقم (:)20
ِّ
لمكون «مستوى المعيشة»
العناصر الرئيسة

اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻨﺎخ

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺤﻀﺮي

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻹﺳﻜﺎن

سيادة القانون

األمن والسالمة الشخصية
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وفــي مــا يتصــل بـ«نمــط الحيــاة» ،حُــ ِّد دَت ســتة عناصــر بوصفهــا متطلبــات
لتحقيــق الحيــاة التــي تتســم بالرفاهيــة لجميــع األردنييــن.

الشكل رقم (:)21
ِّ
لمكون «نمط الحياة»
العناصر الرئيسة

ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ

ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﺴﻮق

ﺧﻴﺎرات اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ

ﺧﻴﺎرات رﻓﺎه اﻟﻌﻴﺶ

ﺧﻴﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ﺧﻴﺎرات اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

وبمجــرد الوفــاء بالمتطلبــات األساســية لـ«مســتوى المعيشــة» وتحســين
مســتويات الدخــل ،تُصبــح العناصــر المندرجــة تحــت مكــ ّون «نمــط الحيــاة»
أكثــر أهميــة ،إذ يُتيــح ارتفــاع القــوة الشــرائية للمواطنيــن االنخــراط فــي نشــاطات
ترفيهيــة متعــددة ،مثــل الســفر الداخلــي وحضــور المهرجانــات والفعاليــات
الثقافيــة والفنيــة ،إىل جانــب توفــر خيــارات أوســع للتســوق.
تســعى رؤيــة التحديــث االقتصــادي إىل إحــداث تحـ ّول مــن خــال عــدم االكتفــاء
تخطــي ذلــك باتجــاه
بتعزيــز العناصــر المندرجــة تحــت «مســتوى المعيشــة» ،بــل
ّ
توفيــر خيــارات جاذبــة ومتنوعــة لـ«نمــط الحيــاة» وجعــل المملكــة مــن أفضــل
األماكــن للعيــش والعمــل.
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الشكل رقم (:)22
ِّ
مكو َني «جودة الحياة» ()2033-2022
مسار

توفير مجموعة متنوعة من خيارات نمط الحياة
للمواطنين في أماكن إقامتهم.

•

نمط الحياة

•
نمط الحياة
الخيارات المتصلة
بحياة مريحة

التركيز عىل توفير بيئات وتجارب عىل

المستوى العالمي.

نمط حياة يعزز الميزة التنافسية.

نمط الحياة

توفيــر مســتوى معيشــة الئــق وكريــم

فــي جميــع مناطــق المملكــة.

•

مستوى المعيشة
األردن في الوقت الحاضر

مستوى المعيشة
مستوى المعيشة

المعايير األساسية للمعيشة من أجل التمتع بحياة
آمنة وكريمة

توفيــر أســس عاليــة الجــودة بأســلوب
آمن وشــمولي.

•

أسس لحياة تخلو من القلق.
ُ

األردن عام 2033

وبطبيعــة الحــال ،يــؤدي اتســاع تعريــف «جــودة الحياة» وتنـ ّوع عناصــره إىل تداخل
كبيــر مــع القطاعــات الرئيســة ذات الصلــة بركيــزة النمــو االقتصــادي ،األمــر الــذي
ّ
يوضــح الترابــط القائــم بيــن النمــو االقتصــادي وتحســين جــودة الحيــاة لألردنييــن.
وقــد أشــارت إىل ذلــك ً
ـج المســح الوطنــي المشــار إليــه ســاب ًقا ،إذ جــرى
أيضــا نتائـ ُ
حــا لتحســين مســتوى
تحديــد عــدد مــن العناصــر األساســية بوصفهــا األشـ ّد إلحا ً
المعيشــة ،وهــي :الرعايــة الصحيــة ،والتعليــم ،والطاقــة والميــاه ،والطــرق والنقــل
العــام .وتــم تنــاول هــذه العناصــر بشــكل منفصــل وتفصيلــي فــي القطاعــات
االقتصاديــة الخاصــة بــكل منهــا مــن حيــث أولويــات التنميــة التــي لــن تكتفــي
بدعــم النمــو االقتصــادي ،بــل ســتعزز نوعيــة الحيــاة للمواطنيــن ً
أيضــا.

وبالتالــي ،فـ ّ
ـإن ركيــزة «جــودة الحيــاة» ســتتأثر بــكل محـرِّك مــن محـرِّكات تنفيــذ
الرؤيــة إىل درجــة معينــة .وترتبــط العناصــر المختلفــة بعضهــا ببعــض ضمــن
محــرّك «نوعيــة الحيــاة» ،الــذي يضمــن أن تكــون جهــود التنميــة الوطنيــة
ملموســة ويُمكــن الوصــول إليهــا فــي جميــع المجتمعــات المحليــة والمحافظــات
والمناطــق داخــل المملكــة.
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الشكل رقم (:)23
الصالت بين مح ّركات النمو وركيزة «جودة الحياة»

الزراعة واألمن الغذائي.
امتــداد التنميــة المجتمعيــة نتيجــة النشــاط الصناعي
لتغطــي جميــع المحافظات.

الخدمــات الصحيــة (إمكانيــة الوصــول ،والكلفــة
الميســرة ،والمســاواة).
البنيــة التحتيــة لالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
(االتصــال الموثــوق بــه).
خيارات الثقافة والرياضة والترفيه.
التنقل (بما يشمل النقل العام).
التجــارة والتجــارة اإللكترونيــة (خيــارات البيــع
با لتجزئــة ).

الســياحة الداخليــة (إمكانيــة الوصــول ،والتنــ ّوع،
والكلفــة الميســرة).
امتــداد التنميــة المجتمعيــة نتيجــة الســياحة وتنميــة
مناطــق تصويــر األفــام.

تطوير البنية التحتية والمشاريع الضخمة.
تســريع التنفيــذ مــن خــال االســتثمارات الخاصــة
واألجنبيــة.

التعليم (من الطفولة المبكرة حتى البلوغ).
المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة،
وريــادة األعمــال والشــركات الناشــئة (تســريع توفيــر
الخدمــات).
البيانــات (ضروريــة التخــاذ القــرارات المدروســة التــي
تخــص المواطــن).

الميــاه (اإلمــداد المســتمر ،والنظيــف ،وميســر
الكلفــة).
الطاقة (المتجددة ،والمستدامة ،وميسرة الكلفة).

البيئة النظيفة والمستدامة.
معايير المعيشة المستدامة.
المســاحات الخضــراء ،والتنــ ّوع الحيــوي ،والموائــل
الطبيعيــة.

التنميــة والتصميــم الحضــري  -الــذي يُر ّكــز بدرجــة
كبيــرة عــى مفاهيــم نوعيــة الحيــاة.

ـال مــن جــودة الحيــاة للمواطنيــن مــن
تهــدف هــذه الرؤيــة إىل تحقيــق مســتوى عـ ٍ
خــال التركيــز عــى تحـ ّول المملكــة لتصبــح أكثــر حيويــة ،واالعتمــاد عــى الحلــول
المخصصــة وف ًقــا
الذكيــة ،وذلــك مــن خــال تبنــي مفهــوم «مــدن المســتقبل»
ّ
الحتياجــات محـدّدة .وستشـكّل التنميــة الحضريــة ومبــادئ التصميــم المتمحــورة
رئيســا لتوفيــر قــوة الدفــع الالزمــة لتحســين الجوانــب
حــول المواطــن ،محفــ ًزا
ً
األساســية لـ«مســتوى المعيشــة» و«نمــط الحيــاة» فــي المــدن والمجتمعــات
األردنيــة ،والتقــدّم باتجــاه تلبيــة المتطلبــات المســتقبلية للمواطنيــن وتحقيــق
مســتوى أعــى مــن جــودة الحيــاة.
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الشكل رقم (:)24
ترابط «جودة الحياة» والتنمية الحضرية
للوصول إلى «مدن المستقبل»

مدينة المستقبل

نمط الحياة

مدينة صالحة للعيش
التنمية الحضرية

تحسين جودة الحياة

المدينة األساسية

مستوى المعيشة

ســيكون إدراج «جــودة الحيــاة» ضمــن التنميــة الحضريــة للمجتمعــات المحليــة
بمثابــة عنصــر رئيــس للتنميــة المســتقبلية فــي أرجــاء المملكــة ،إذ تــؤدي «جــودة
الحيــاة» إىل مــا يلــي:
 .1تعزيــز صحــة الســكان والقــوى العاملــة المنتجــة ،القــادرة عــى المســاهمة فــي
تحقيــق أهــداف الرؤيــة الوطنيــة.
 .2تحويــل المجتمعــات المحليــة إىل مجتمعــات أكثــر جاذبيــة لألعمــال
واال ســتثمارات .
 .3تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل تحسين رفاهية المواطنين،
والشمول االجتماعي ،والنقل ،واألمن ،والسالمة العامة ،واالستدامة البيئية.
 .4إتاحــة تدابيــر تصنــع رؤيــة واضحــة للتق ـدّم المجتمعــي ولآلثــار غيــر المباشــرة
التــي ّ
فرصــا اقتصاديــة.
توفــر
ً
 .5تعزيــز عمليــة صنــع واتخــاذ القــرارات ورســم السياســات مــن ِقبَــل الحكومــات
ليصبــح األردن أكثــر قــدرة عــى المنافســة إقليم ًّيــا وعالم ًّيــا.
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لقد وضع األردن التنمية الحضرية ضمن أولوياته الرئيسة .عىل سبيل المثال ،نفذت
أمانة عمان الكبرى وعدد كبير من البلديات تحسينات كبيرة وتطويرًا في العديد من
الخدمات المقدمة للمواطنين باإلضافة إىل تطوير البنية التحتية المناسبة .وعىل
الرغم من ذلكَ ،
يوضع األردن في التصنيف العالمي لجودة الحياة في مرتبة متدنية،
األمر الذي يشير إىل أن المجال واسع إلجراء التحسينات.
الفعــال فــي تلبيــة
وتشــمل نقــاط القــوة التــي تتمتــع بهــا المملكــة :األداء
ّ
االحتياجــات األساســية مثــل األمــن والســامة العامــة والشــخصية ،والســامة
المروريــة ،والخدمــات األساســية مثــل الميــاه والصــرف الصحــي والتعليــم.
أمــا التحديــات ،فمــن أبرزهــا :ضعــف الوصــول إىل األماكــن العامــة (الخضــراء أو
وفعالــة ،وبعض
التــي يُمكــن التنـزُّه فيهــا)؛ وعــدم وجــود شــبكة نقــل عــام متطــورة
ّ
تحمــل الكلــف المرتبطــة
المخــاوف بشــأن األمــن الغذائــي والمائــي والقــدرة عــى
ُّ
بهمــا ،وتدنــي مســتويات الثقة بالمؤسســات وبالمشــاركة العامة وســيادة القانون.
رئيســا مــن عناصــر
يتع ّيــن عــى الخطــط التنمويــة أن تلبــي احتياجــات  12عنصـ ًرا
ً
«جــودة الحيــاة» مــن أجــل تحـ ُّول المــدن فــي المملكــة إىل مــدن حيويــة ،مزدهــرة،
يتمتــع ســكانها بالعيــش والعمــل فيهــا ،وبالوصــول إىل جميــع الخدمات بســهولة.
ً
مســتقبل
وبنــا ًء عــى مــا ســبق ،ســتتم تنميــة المــدن والمجتمعــات المحليــة
اســتنا دًا إىل المفاهيــم التــي تتمحــور حــول المواطــن والتــي تُر ّكــز عــى كلٍّ مــن:
المالءمــة ،واالتصــال ،وســهولة الوصــول إىل الخدمــات عاليــة الجــودة بأســعار
ميســرة ،وأنمــاط الحيــاة النشــطة التــي تشــجع عــى الرفاهيــة ،واالســتدامة
ّ
لألجيــال القادمــة فــي المملكــة.
رئيســا لتحســين ســبل العيــش األساســية
ســتكون التنميــة الحضريــة محفــ ًزا
ً
للمــدن األردنيــة وتوجيههــا نحــو تلبيــة متطلبــات المواطنيــن فــي المســتقبل،
ويُمكــن أن تســاعدهم عــى تحقيــق رغباتهــم فــي امتــاك منظومــة «مالئمــة
للعيــش» تخلــو مــن القلــق ،فضـ ً
ـا عــن تحســين الوصــول إىل خيــارات أفضــل
لنمــط الحيــاة فــي ظــل تط ـ ّور المملكــة .ويُع ـ ّد دمــج مفهــوم «مــدن المســتقبل»
بخطــط التنميــة الحضريــة مــن أهــم أولويــات ركيــزة «جــودة الحيــاة» ،إىل جانــب
التعامــل مــع مســألة التحســينات المؤسســية والتنظيميــة .وســيلعب هــذا
دو َر عامــل التمكيــن الســتراتيجية النمــو االقتصــادي المســتقبلية فــي المملكــة
مــن خــال إنشــاء مجتمعــات يقطنهــا مواطنــون يشــعرون بالرضــا ويتّصفــون
باإلنتاجيــة.
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 .7عوامل النجاح
ّ
إن تحقيــق كامــل اإلمكانــات لرؤيــة التحديــث االقتصــادي يتطلّــب تفعيــلَ عوامل
أهمهــا تحفي ـزُ القطــاع الخــاص وتمكينــه مــن االســتثمار
تمكيــن متعــددة ،مــن
ّ
فــي القطاعــات الواعــدة ،وتوســعة القطاعــات القائمــة (وتحدي ـدًا الصناعــة ذات
القيمــة المضافــة والخدمــات المســتقبلية) .كمــا أن تحفيــز االســتثمار واســتقطابه
مــن خــال وضــع خريطــة اســتثمارية واضحــة المعالــم وتفعيــل الشــراكة الحقيقيــة
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مــن شــأنه أن يســاهم فــي تحقيــق األهــداف.
وينبغــي تنميــة المهــارات بمــا يُلبّــي احتياجــات خطــط النمــو المســتقبلية
ويواكــب التكنولوجيــا ومتطلبــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة .إن تنميــة المهــارات
المتخصصــة بمــا يتوافــق مــع المتطلبــات القطاعيــة والتقنيــات واالبتــكارات
الجديــدة يم ّثــل أولويــة وطنيــة ،بــدءًا مــن المهــارات التقنيــة والمهنيــة وانتهــاء
بالمهــارات األكاديميــة والعلميــة واإلداريــة بحيــث تضمــن مواءمــة العــرض
والطلــب عــى المهــارات بطريقــة ســريعة ومرنــة ،وقــد خُصــص مح ـرِّك تنفيــذ
لهــذه الغايــة.
ـي فــي تحقيــق كامــل إمكانــات التنميــة الكامنــة
كمــا ســيكون لالبتــكار دورٌ أساسـ ّ
فــي الرؤيــة ،إذ ســيعتمد خلــق فــرص النمــو الجديــدة وتمكيــن بيئــة العمــل عــى
قــدرة المملكــة عــى االبتــكار ،كمــا أن خفــض الكلــف ورفــع التنافســية تمكّنــان
القطاعــات مــن رفــع حصتهــا فــي أســواق التصديــر الحاليــة والدخــول إىل أســواق
جديــدة ،لــذا ال بــد مــن تحديــد سياســات الطاقــة لتدعــم تحقيــق هــذه األهــداف.
وســتلعب ريــادة األعمــال مــن خالل تأســيس شــركات جديدة أو توســيع الشــركات
الرياديــة القائمــة دو ًرا حيويًّــا فــي تحقيــق إمكانــات النمــو االقتصــادي ،إذ ســتكون
تلــك الشــركات منصــة لتبنــي ومواكبــة أحــدث التطــورات واالتجاهــات وخدمــة
األســواق الناشــئة ،فــي الوقــت الــذي تصبــح فيــه مــو ّردة للشــركات المتوســطة
والكبيــرة ،مشــكّ ً
لة سالســل القيمــة المحليــة التــي تعــزز القــدرة التنافســية
والمرونــة االقتصاديــة للمملكــة.
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ُ
المنشــآت متناهيــة الصغــر
واســعا بــدءًا مــن
ريــادة األعمــال طي ًفــا
وستشــمل
ِ
ً
والمشــاريع المنزليــة ،ومــرو ًرا بالشــركات الصغيــرة فــي مجــاالت الخدمــات،
ووصـ ً
ـول إىل الشــركات الناشــئة فــي مجــاالت التكنولوجيــا والصناعــات اإلبداعيــة.
ومــن المتوقــع نمــو العديــد مــن الشــركات مــن صغيــرة إىل متوســطة ،ومــن
متوســطة إىل كبيــرة ،بمــا يمكّنهــا مــن خلــق فــرص العمــل والمســاهمة فــي
تحفيــز النمــو االقتصــادي ،بمــا يشــمل التصديــر ،وباألخــص تصديــر الخدمــات.
وأخيـرًا ،يتع ّيــن عــى األردن أن يتعــاون مــع شــركائه من مجتمــع المانحيــن لتوجيه
خبراتهــم ومواردهــم نحــو األولويــات والمجــاالت الواعــدة للنمــو ،وخلــق فــرص
العمــل وباألخــص للمــرأة والشــباب ،وتحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة فــي
ا لمستقبل .
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 .8مراحل تنفيذ الرؤية
تــم وضــع خريطــة طريــق لتنفيــذ الرؤيــة اســتنا دًا إىل نهــج شــامل أ َ
خــذ بعيــن
االعتبــار اإلجــراءات الالزمــة عــى كلٍّ مــن األجــل القصيــر ،والمتوســط ،والطويــل،
وذلــك لضمــان الوصــول إىل النتائــج المنشــودة .باإلضافــة إىل تحديــد الروابــط
بيــن القطاعــات واإلجــراءات الراميــة لتحقيــق أعــى مســتوى مــن التكامــل
وضمــان نتائــج ملموســة عــى أرض الواقــع.
يتضمــن
تتكـ ّون خريطــة الطريــق مــن ثمانيــة محـرِّكات رئيســة للنمــو االقتصــادي
ّ
ل منهــا مجموعــة مــن القطاعــات التــي تــم تحديدهــا خــال ورشــة العمــل
ك ٌّ
االقتصاديــة ،والتــي ستســاهم فــي إطــاق كامــل إمكانــات األردن االقتصاديــة
لتحفيــز النمــو االقتصــادي مــن خــال توفيــر فرص عمــل للعقــد المقبــل ،وضمان
حيــاة كريمــة للمواطنيــن.
الشكل رقم (:)25
محركات النمو لتنفيذ رؤية التحديث االقتصادي
التعليم | تنمية الطفولة المبكرة | التعليم األساسي
والثانوي | التعليم العالي | التعليم والتدريب المهني
والتقني | البيانات | البحث والتطوير واالبتكار | ريادة
األعمال والشركات الناشئة
خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت | الصناعــات اإلبداعيــة |
الرعايــة الصحيــة | الخدمــات الماليــة
| التجــارة | النقــل

الســياحة الثقافيــة والطبيعيــة |
الســياحة العالجيــة واالستشــفائية
| الســياحة الدينيــة | مواقــع إنتــاج
األفــام

التعديــن | الصناعــات الكيماويــة | الصناعــات
الدوائيــة | الصناعــات الهندســية | صناعــة
المحيــكات | الزراعــة واألمــن الغذائــي | الصناعــات
الغذائيــة | الخدمــات اللوجســتية

االســتثمار المحلــي واألجنبــي المباشــر |
مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام
والخــاص | المشــاريع الكبــرى

محركات
النمو

االقتصــاد األخضــر | القطاعــات
االقتصاديــة الخضــراء | الحيــاة
الخضــراء

التنمية الحضرية | جودة الحياة

الطاقة | المياه
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تر ّكــز محــرِّكات (الصناعــات عاليــة القيمــة ،والخدمــات المســتقبلية ،واألردن
وجهــة عالميــة) ،بشــكل أساســي ،عــى تحقيــق قفــزات نوعيــة فــي النمــو الــذي
تقــوده الصــادرات والخدمــات ،فــي حيــن تتمحــور محـرِّكات (المــوارد المســتدامة،
والريــادة واإلبــداع ،واالســتثمار ،وبيئــة مســتدامة ،ونوعيــة الحيــاة) حــول تمكيــن
النمــو االقتصــادي المســتقبلي وتســريعه ،والنهــوض بنوعيــة الحيــاة مــع خلــق
فــرص عمــل جديــدة فــي القطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والخدميــة.
وحُـدِّدت المحـرِّكات مــن خالل جمــع القطاعــات المترابطة منطق ًّيا فــي مجموعات
متماســكة ألغــراض تنظيــم اإلجــراءات المتضافــرة .واســتندت المجموعــات إىل
ثالثــة عوامــل رئيســة:
.1

لقطاع ما مع القطاعات األخرى لتشكيل سالسل
ترابط القطاعات :الروابط
ٍ
القيمة أو مجموعات النمو (عىل سبيل المثال :التعدين مع الصناعات
الكيماوية في مراحل اإلنتاج النهائية ،أو الزراعة مع الصناعات الغذائية)،
األمر الذي يعزز تحقيق أوجه التكامل عبر المحرِّكات.

.2

أدوار تكامليــة للقطاعــات :قطاعــات محركــة للنمــو مقابــل قطاعــات ممكنة
للنمو .

.3

الخصائــص المشــتركة للقطاعــات :هناك ســمات مشــتركة بيــن القطاعات
(عــى ســبيل المثــال :التركيــز المشــترك عــى المعرفــة أو االبتــكار كمصــدر
للميــزة التنافســية)

مخصــص يضــم مجموعــة مــن
وتــم تفصيــل كلّ محـرِّك تنفيــذ مــن خــال دليــل
ّ
المبــادرات المقت َرحــة للتنفيــذ باإلضافــة إىل األهــداف ومؤشــرات قيــاس األداء.
َ
الفتــرة حتــى عــام  ،2025بمــا فــي ذلــك
تغطــي مبــادرات التنفيــذ المقترحــة
«اإلجــراءات الفوريــة» التــي نتجــت عــن الورشــة االقتصاديــة الوطنيــة واعتُمــدت
لتحقيــق نتائــج أوليــة ملموســة خــال الفتــرة المتبقيــة مــن عــام .2022
أن خريطــة الطريــق تتضمــن مجموعــة مــن الخطــوات القابلــة للتطبيــقّ ،
ومــع ّ
إل
أن مراجعتهــا باســتمرار ال غنــى عنهــا إلجــراء التدخــات والتصحيحــات المناســبة
أي مســار وف ًقــا للتطــورات .كمــا ينبغــي إجــراء مراجعــة شــاملة فــي عــام
عــى ّ
 2025لتقييــم األداء والنتائــج وتصميــم المرحلــة التاليــة.
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 .1.8المراحل الزمنية للتنفيذ
تمثــل هــذه الوثيقــة رؤيــة وطنيــة طويلــة األجــل ،ومــن المقــرر أن يتــم تنفيذهــا
عبــر ثــاث مراحــل ،وســتتم مراجعتهــا قبــل نهايــة كل مرحلــة لتقييــم األداء
واإلنجــاز وإعــادة ترتيــب أولويــات المرحلــة الالحقــة وف ًقــا لنهــج التشــاركية مــع
القطــاع الخــاص بهــدف تحديــث خريطــة الطريــق وعكــس أي مســتجدات عــى
برامجهــا.
 .1المرحلة الزمنية األولى (:)2025-2022
هــذه هــي المرحلــة األكثــر أهميــة فــي تنفيــذ خريطــة الطريــق وبنــاء أســاس
والتوســع ،إذ ستشــهد إرســاء قواعــد  344مبــادرة
متيــن وقابــل للتطويــر
ّ
( %93مــن المبــادرات) ،بمــا فــي ذلــك «اإلجــراءات الفوريــة» المتوقــع إنجازهــا
خــال عــام  ،2022والتــي خلصــت إليهــا ورشــات العمــل القطاعيــة .وســيتم فــي
الربــع األخيــر مــن عــام  2025إجــراء مراجعــة شــاملة لخريطــة الطريــق مــع مراعــاة
البيئــة المتغ ّيــرة واآلثــار المترتبــة عــى ذلــك ،لضمــان تحقيــق األهــداف طويلــة
األجــل ،وإعــادة ترتيــب األولويــات للمرحلــة الالحقــة ،وتطويــر مســار التنفيــذ
لتلبيــة طموحــات األردن المســتقبلية عــى الوجــه األفضــل.
 .2المرحلة الزمنية الثانية (:)2029-2026
ألن المرحلة الثانية ستبني عىل إنجاز المرحلة األوىل ،ينبغي تحديث خريطة الطريق
للتركيز عىل االستفادة الكاملة من اإلنجازات المتحققة وتوسيع نطاقها ،مع األخذ
فرصا اقتصادية لالستفادة منها،
في االعتبار التطورات التي من شأنها أن تخلق
ً
وتنشئ تحديات ال بد من إدارتها والتعامل معها.
 .3المرحلة الزمنية الثالثة (:)2033-2030
هــذا هــو الجــزء األخيــر مــن خريطــة الطريــق للتحديــث االقتصــادي .فــي هــذه
المرحلــة ،ســيكون التركيــز عــى االســتعداد للعقــد الالحــق مــن خــال تحديــد
أســس جديــدة ،وتحفيــز التغييــرات
ٍ
اتجاهــات جديــدة طويلــة األجــل ،وإرســاء
الضروريــة فــي وقــت مبكــر .وســيتم تطويــر الخطــة المرتبطــة بهــذه المرحلــة فــي
عــام .2029
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الشكل رقم (:)26
المراحل الزمنية لتنفيذ الرؤية

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة

المرحلة الزمنية األوىل
2025-2022
•

•
•

إجراء تحسينات عىل
السياسات االقتصادية
واالجتماعية.
االستفادة من الموارد
والمهارات الحالية وتعزيزها.
ولوج أسواق جديدة.

المرحلة الزمنية الثانية
2029-2026
• موارد جديدة.
• منتجات جديدة.
• مهارات جديدة.

المرحلة الزمنية الثالثة
2030-2033
• ملء أي فجوات استراتيجية.
• االستعداد لمراحل النمو
المستقبلية المتوقعة.

اﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻮر ﻳﺔ
2022

2026/2025

2030/2029

2033

 .2 .8محرِّ كات التنفيذ
تتكــون خريطــة الطريــق لتنفيــذ رؤيــة التحديــث االقتصــادي مــن مجموعــة
مبــادرات قابلــة للتنفيــذ إىل حـ ّد كبيــر ،خلُصــت إليهــا ورشــة العمــل االقتصاديــة
عامــي  2022و.2025
الوطنيــة ،مــع التركيــز عــى الفتــرة بيــن َ
ُ
دمــا،
وأ درجــت ضمــن خريطــة الطريــق ثمانيــة محـرِّكات ســتدفع عجلــة التنفيــذ ُق ً
ُ
ســم كلّ محـرِّك إىل قطاعــات محــددة لتفعيــل التنفيــذ .فــي المجمــل ،هنــاك
وق ّ
 35قطاعً ــا
رئيســا وفرع ًّيــا تنــدرج تحتهــا  366مبــادرة .و ُوضــع تعريــف بــكلّ
ً
مبــادرة مــن خــال بطاقــة تحتــوي عــى أهدافهــا ،والجهــات المعنيــة بتطويــر
المبــادرات وتنفيذهــا ،كمــا ُوضــع إطــار زمنــي واضــح ،ومؤشــرات قيــاس لتتبــع
اإلنجــاز ،وقائمــة مرجعيــة للبنــود التــي ينبغــي معالجتهــا خــال عمليــة التنفيــذ،
مــع مراعــاة إطــاق طاقــات المــرأة والشــباب فــي المجــاالت كافــة.
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الشكل رقم (:)27
هيكل خريطة الطريق للرؤية
1
خريطة طريق

8
محركات

35
قطاعً ا
رئيسا وفرع ًيا
ً
366
مبادرة
اسم المبادرة

أهداف المبادرة

الجهات المسؤولة عن التنفيذ

الجدول الزمني لتنفيذ المبادرة

معايير المبادرة

عناصر المبادرة

فــي الصفحــات التاليــة ،ســيتم توزيــع المبــادرات وف ًقــا لمحــركات النمــو
والقطاعات االقتصادية المندرجة ضمنها.
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الشكل رقم (:)28
ً
وفقا لمحركات النمو
توزيع المبادرات
والقطاعات االقتصادية المندرجة ضمنها

 8م حركا ت للتنفيذ

106

35
قطاعً ا

366
مبادرة

القطاعا ت

9

104

التعدي ــن | ال صناع ــا ت الكيماوي ــة | ال صناع ــا ت الدوائية |
ال صناع ــا ت الهندس ــية | صناعة الم حي ــكا ت | ال صناعا ت
الغذائيــة | الزراعــة واألمــن الغذائــي | ال خدمــا ت
اللوجس ــتية

8

85

خدمــا ت تكنولوجيــا المعلومــا ت واالت صــاال ت |
ال صناعــا ت اإلبداعيــة | الرعايــة ال ص حيــة | ال خدمــا ت
الماليــة | الت جــارة | النقــل

2

25

الســياحة الثقافيــة والطبيعيــة | الســياحة العالجيــة
واالستش ــفائية | الس ــياحة الديني ــة | مواق ــع إنتاج األفالم

8

85

التعلي ــم (تنمي ــة الطفول ــة المبك ــرة | التعلي ــم األساس ــي
والثان ــوي| التعلي ــم العال ــي | التعلي ــم والتدري ـ ب المهن ــي
والتقن ــي) | البيان ــا ت | الب ح ـ ث والتطوير واالبت ــكار | ريادة
األعم ــال والش ــركا ت الناش ــئة

2

18

الطاقة | المياه

1

16

االســتثمار الم حلــي واألجنبــي المباشــر | مشــاريع
الش ــراكة بي ــن القطاعي ــن الع ــام وال خ ــا ص | المش ــاريع
الكبــرى

3

20

االقت ص ــاد األخ ض ــر | القطاع ــا ت االقت صادي ــة ال خ ض ــراء |
ال حيــاة ال خ ضراء

2

13

التنمية ال ح ضرية | جودة ال حياة

الصنـــاعـــــات عاليـــــــة القيمــــة

ً
أول :محرِّ ك الصناعات عالية القيمة
يضم محرِّك الصناعات عالية القيمة تسعة قطاعات تندرج تحتها  104مبادرات.
ّ
يوجّه المحرِّك عملية تنفيذ االستراتيجيات المستقبلية للنهوض باالقتصاد
الصناعي األردني وتحويل المملكة إىل مركز صناعي رئيس في المنطقة ومركز
لتصدير المنتجات .يتم إيالء اهتمام خاص لبناء سالسل القيمة المتكاملة ،وحفز
اإلنتاجية واالبتكار ،وتحقيق التآزر عبر المحفظة الصناعية في المملكة من خالل
ربط القطاعات بسالسة من حيث العرض والمعرفة وتدفقات السوق.
· قطاع الصناعة | بشكل عام 15 :مبادرة ،تشمل وضع استراتيجية لقطاع الصناعة
التحويلية لتعزيز قدرته التنافسية ورفع صادراته ،وإطالق مبادرة «المرأة في
قطاع الصناعة التحويلية» ،وتشجيع ريادة األعمال في مجال التصنيع (تحفيز
الشركات الصغيرة والمتوسطة /سالسل القيمة).
· الصناعة | الصناعات الغذائية 15 :مبادرة ،تشمل تحسين مستوى األمن
الغذائي المحلي ،وإطالق حملة لتسويق الصناعات الغذائية وترويجها عىل
تخصص المحاصيل الصناعية في قطاع
المستويين المحلي والدولي ،وإطالق
ّ
األغذية (تكامل مصادر المواد األولية).
· الصناعة | الصناعات الدوائية 11 :مبادرة ،تشمل وضع استراتيجية وخريطة
طريق تفصيليتَين لصادرات القطاع ،وإنتاج العقاقير البيولوجية /عقاقير
التكنولوجيا الحيوية والبدائل الحيوية ،وإطالق مبادرة لدعم وتعزيز البحث
والتطوير في القطاع.
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· الصناعة | صناعة المحيكات 10 :مبادرات ،تشمل إطالق مبادرة لالستثمار في
القطاع ،والتوسع األفقي لرفع القيمة المضافة وزيادة المبيعات خالل الموسم
الواحد ،وتعزيز توظيف األردنيين من خالل توسيع برامج التدريب عىل المهارات
المهنية والمواءمة بين العرض والطلب.
· الصناعة | الصناعات الكيماوية 9 :مبادرات ،تشمل وضع استراتيجية وطنية
لنمو القطاع ،وتحفيز وترويج االستثمار فيه ،ووضع استراتيجية لتصنيع منتجات
جديدة من المواد األولية للبوتاس والفوسفات ترفع القيمة المضافة وتوفر
حلوال ً جديدة تساهم في األمن الغذائي (مثل األسمدة النيتروجينية) ،وإنشاء
مجمع متكامل لتصنيع المنتجات الكيماوية ،ورفع كفاءة البنية التحتية.
ّ
· الصناعة | الصناعات الهندسية 9 :مبادرات ،تشمل وضع جدوى اقتصادية
لكيفية الدخول في فئات المنتجات المستقبلية سريعة النمو (مثل حلول
األنظمة ،واألجهزة الموجهة للتنقل ،والتكنولوجيا الزراعية) ،وإنشاء مركز للبحث
والتطوير واالبتكار لحلول المنتجات المصممة هندس ًّيا ذات اإلمكانات العالية،
وتسريع تطبيق حلول الثورة الصناعية الرابعة في أنحاء المملكة.
· التعدين 14 :مبادرة ،تشمل مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع لتتوافق مع
الممارسات العالمية الفضىل ،وتأسيس جهة للمسح الجيولوجي تتيح لشركات
التنقيب االطالع عىل معلومات المسوحات السابقة وتعمل عىل مواءمتها مع
المعايير الدولية وتروج لالستثمار في القطاع ،وإنشاء مشاريع لمراحل اإلنتاج
الوسيطة والنهائية ،وإطالق مبادرة لتطوير المهارات المطلوبة في القطاع،
وتطوير استراتيجية للتعدين لتحقيق الممكنات كافة.
· الزراعة واألمن الغذائي 15 :مبادرة ،تشمل تأسيس جهة متخصصة باألمن
الغذائي ،وإنشاء مجمع أغذية صناعي زراعي متكامل ،وإطالق صندوق لدعم
االستثمار الغذائي األردني ،وتعزيز محصول األردن من الحبوب وباألخص
القمح والشعير ،والعمل عىل استغالل موقع األردن ليصبح مرك ًزا إقليم ًّيا لألمن
الغذائي.
· الخدمات اللوجستية 6 :مبادرات ،تشمل تعزيز روابط النقل اإلقليمية ،وربط
شمال المملكة بجنوبها بواسطة السكك الحديدية ،وتطوير الموانئ والطرق،
وتحديث أسطول الشاحنات ،وتجديد اإلطار المؤسسي للنقل ،وتطوير
الكفاءات /القدرات البشرية المتخصصة.
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ثانيا :محرِّ ك الخدمات المستقبلية
ً
ـم محـرِّك الخدمــات المســتقبلية ثمانــي قطاعــات تنــدرج تحتهــا  85مبــادرة.
يضـ ّ
يدعــم المحــرِّك تحقيــق طموحــات المملكــة لتطويــر اقتصــاد خدمــات ضخــم
ـوي القتصــاد المعرفــة.
وعالــي القيمــة وموجَّــه نحــو التصديــر مــع حضــور قـ ّ
· خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 13 :مبــادرة ،تشــمل
إنشــاء بيئــة تجريبيــة تنظيميــة ( )Sandboxللتقنيــات عاليــة الكفــاءة
( )Disruptive Technologiesومنطقــة حــرة افتراضيــة للشــركات الناشــئة،
وتطويــر قــوة عاملــة عاليــة المهــارات وجاهــزة للمســتقبل ،وإنشــاء وحــدة للتحول
الرقمــي تابعــة لرئاســة الــوزراء لقيــادة الخدمــات الرقميــة الشــاملة للمواطنيــن
والمســتثمرين واإلشــراف عليهــا ،وإطــاق تقنيــة الجيــل الخامــس.
· الصناعــات اإلبداعيــة | بشــكل عــام 9 :مبــادرات ،تشــمل إنشــاء مجلــس

تمثيلــي للصناعــات اإلبداعيــة لتبســيط العمليــات الحكوميــة ذات الصلــة
بالقطــاع ،وإنشــاء خدمــات البنيــة التحتيــة األساســية والماديــة المطلوبــة
والنظــام البيئــي المطلــوب لتنميــة القطــاع.

· الصناعــات اإلبداعيــة | األلعــاب اإللكترونيــة 9 :مبــادرات ،تشــمل االســتثمار
مجهــز بتقنيــات قــادرة عــى اســتضافة أحــداث واســعة
فــي موقــع لأللعــاب
َّ
النطــاق ،واســتضافة فعاليــات محليــة للرياضــات اإللكترونيــة ،وجــذب فــرق
أجنبيــة واســتثمارات أجنبيــة فــي األلعــاب اإللكترونيــة للعمــل فــي األردن
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باالســتفادة مــن البنيــة التحتيــة المؤهلــة والقــرب مــن خــوادم الرياضــات
اإللكترونيــة.
· الصناعــات اإلبداعيــة | التصميــم 13 :مبــادرة ،تشــمل إنشــاء مجلــس
التصميــم األردنــي الــذي يجمــع بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتقديــم
المشــورة بشــأن إدمــاج التصميــم واالبتــكار فــي المبــادرات العامــة التــي
تمــس حيــاة المواطنيــن والســياحة والتعليــم وبنــاء عالمــة تجاريــة مميــزة
ّ
«صمــم فــي األردن» للترويج
داخل ًّيــا وخارج ًّيــا والترويــج لــأردن ،وإطــاق حملــة ُ
المحلــي واإلقليمــي والعالمــي لنمــاذج أردنيــة حققــت التميــز فــي التصميــم
عبــر تجــارب وفعاليــات الهندســة المعماريــة والمنتجــات والحــرف والعالمــات
التجاريــة والرســومات الرقميــة ،ومراجعــة وضــع المركــز الوطنــي لالبتــكار.
· الرعايــة الصحيــة 10 :مبــادرات ،تشــمل وضــع إطــار لحوكمــة وتمويــل القطــاع
الصحــي ،وتطبيــق واعتمــاد مفهــوم «صحــة األســرة» عــى مســتوى الرعايــة
الصحيــة األوليــة ،ووضــع برنامــج لتحســين اإلدارة والقيــادة للمؤسســات
الصحيــة (عبــر الرعايــة المســتمرة) ،وإطــاق التحــول الرقمــي لنظــام الرعايــة
الصحيــة.
· الخدمــات الماليــة 13 :مبــادرة ،تشــمل مواصلــة الجهــود لتوســيع الشــمول
عمــان المالــي ،وإطــاق
المالــي عبــر جميــع القطاعــات ،وتنشــيط ســوق ّ
مبــادرة التحــول الرقمــي ،وإعــادة هيكلــة قطــاع التأميــن.
· التجــارة 12 :مبــادرة ،تشــمل إعــادة النظــر فــي أنظمــة الجمــارك والرســوم
والشــحن ،وتعزيــز البيئــة التمكينيــة للتجــارة اإللكترونيــة ،وتطويــر البنيــة
التحتيــة للموانــئ والمســتودعات.
· النقــل 6 :مبــادرات ،تشــمل تحســين البنيــة التحتيــة للنقــل وخدماتــه ،ووضــع
خطــة اســتراتيجية للنقــل العــام فــي جميــع أنحــاء المملكــة ،وإنجــاز المرحلــة
الثانيــة مــن مشــروع البــاص الســريع ،ورفــع كفــاءة إدارة الطــرق باســتخدام
التكنولوجيــا ،ورفــع مســتوى الســامة العامــة عــى الطــرق ،وتعزيز السياســات
واألنظمــة البيئيــة المتصلــة بتنقــل األشــخاص ،ورفــع جــودة الطــرق الرئيســة
وتمويــل ذلــك بتبنــي رســوم اســتخدام الطريــق (.)Toll Roads
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ً
ً
وجهة عالمية
ثالثا :محرِّ ك األردن
ً
وجهــة عالميــة قطاعَ يــن تنــدرج تحتهمــا  25مبــادرة.
يضــم محــرِّك األردن
ّ
َ
عمليــة تحويــل المملكــة إىل مقصــد رئيــس للســياح الدولييــن
يوجّــه المحــرِّك
المتخصصيــن ،ال ســيما فــي مجــال الســياحة الثقافيــة والطبيعيــة ،والســياحة
العالجيــة واالستشــفائية ،والســياحة الدينيــة ،وســياحة المؤتمــرات ،وكذلــك
لمنتجــي األفــام مــن خــال تطويــر نظــام متكامــل متخصــص عــى المســتوى
العاملــي.
· الســياحة 16 :مبــادرة ،تشــمل تطويــر تجــارب قابلــة للتســويق مــع التركيــز عىل
الباحثيــن عــن تجــارب فريــدة وعــى مســتوى عالمــي فــي مجــاالت الســياحة
التراثيــة والطبيعيــة والدينيــة والعالجيــة واالستشــفائية وســياحة المغامــرات.
· إنتــاج األفــام وتصويرهــا 9 :مبــادرات ،تشــمل إنشــاء اســتوديوهات ومواقــع
خلفيــات حديثــة ،وتمكيــن جامعــة أفــام دوليــة مــن إنشــاء حــرم جامعــي فــي
المملكــة ،واالســتثمار فــي إنتــاج محلــي عالــي المســتوى والترويــج لــه عالم ًّيــا.
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رابعا :محرِّ ك الريادة واإلبداع
ً
ـم مح ـرِّك الريــادة واإلبــداع ســبعة قطاعــات تنــدرج تحتهــا  65مبــادرة .يوجّــه
يضـ ّ
المحـرِّك عمليـ َ
ـة تنفيــذ الجهــود الالزمــة لتطويــر المهــارات وإعــداد مــوارد وأنظمــة
ومؤسســات جاهــزة للمســتقبل كأســاس للنمــو االقتصــادي المســتقبلي فــي
المملكــة والنهــوض بنوعيــة حيــاة المواطنيــن.
· التعليــم | بشــكل عــام 13 :مبــادرة ،تشــمل إنشــاء مجلــس لتنميــة المــوارد
البشــرية لقطــاع التعليــم ،وإصــاح المناهــج الدراســية وأســاليب التدريــس
لجميــع مراحــل التعليــم ،وتطويــر برامــج تدريــب المعلميــن.
· التعليــم | تنميــة الطفولــة المبكــرة 10 :مبــادرات ،تشــمل وضع مناهــج وبرامج
مناســبة للتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،وإنشــاء مجلــس موحــد يكــون
ً
مســؤول عــن وضــع ومتابعــة تنفيــذ خطــة مشــتركة بيــن الــوزارات لتنميــة
الطفولــة المبكــرة ،واعتمــاد معاييــر محــددة وبرامــج مناســبة لتنميــة الطفولــة
المبكــرة ،والتوســع فــي إنشــاء برامــج تتســم بالفعاليــة مــن حيــث الكلفــة بمــا
فــي ذلــك البنيــة التحتيــة لريــاض األطفــال و دُور الحضانــة.
· التعليــم | التعليــم األساســي والثانــوي 12 :مبــادرة ،تشــمل تطويــر واعتمــاد
أنظمــة لالختيــار والتوظيــف والمســاءلة قائمــة عــى الكفــاءة باســتخدام
التوظيــف القائــم عــى العقــود لجميــع العامليــن فــي القطــاع ،وتنظيــم برامــج
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للتدريــب واالعتمــاد قبــل الخدمــة ،واعتمــاد برامــج للتطويــر المهنــي المســتمر
للمعلميــن والمديريــن والمشــرفين.
· التعليــم | التعليــم العالــي 9 :مبــادرات ،تشــمل إصــاح آليــة تعييــن أعضــاء
هيئــة التدريــس والموظفيــن ،والمنــح الدراســية ،والتطويــر المهنــي المســتمر،
وترقيــة اللوائــح واألنظمــة الخاصــة بريــادة األعمــال ،ومواءمة مخرَجــات التعليم
ّ
المصغــر للتعليــم العالــي ،وإدراج
العالــي مــع ســوق العمــل ،وإطــاق االعتمــاد
مســارات تعليميــة متعــددة.
· التعليــم | التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي 17 :مبــادرة ،تشــمل دمــج
التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي ضمــن هيئــة مســتقلة واحــدة ،وطــرح
برامــج لتدريــب المعلميــن فــي هــذا القطــاع وبنــاء قدراتهــم مهن ًّيــا ،ووضــع
اإلطــار الوطنــي للتعلــم القائــم عــى العمــل.
· البحــث والتطويــر واالبتــكار 9 :مبــادرات ،تشــمل توســيع غايــات المجلــس
األعــى للعلــوم والتكنولوجيــا ،وتطويــر مراكــز االبتــكار لدعــم القطاعيــن العــام
والخــاص ،وبنــاء مجموعــة نوعيــة مــن الباحثيــن المتخصصيــن ،وإطــاق حملة
لبنــاء العالمــة التجاريــة لــأردن كمركــز للبحــث والتطويــر واالبتــكار.
· الشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة وريــادة األعمال والشــركات
الناشــئة 8 :مبــادرات ،تشــمل تطويــر حاضنــة للمؤسســات متناهيــة الصغــر،
ودعــم رواد األعمــال فــي جميــع أنحــاء المملكــة ،وتطويــر مبــادرات تســاعد فــي
الوصــول إىل األســواق ،وإنشــاء صناديــق تمويليــة.
· البيانــات 7 :مبــادرات ،تشــمل وضــع اســتراتيجية بيانــات وطنيــة تفصيليــة
مســتخرَجة مــن اســتراتيجية التحــول الرقمــي لــوزارة االقتصــاد الرقمــي
والريــادة ،وتفعيــل اإلطــار التنظيمــي لجمــع البيانــات وتبادلهــا ،وإنشــاء نظــام
معلومــات وطنــي لتمكيــن المواطنيــن والشــركات والحكومــات مــن اتخــاذ
قــرارات وسياســات مدعومــة باألدلّــة.
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خامسا :محرِّ ك الموارد المستدامة
ً
يضــم محــرِّك المــوارد المســتدامة قطاعَ يــن تنــدرج تحتهمــا  18مبــادرة .يوجّــه
ّ
َ
عمليــة تنفيــذ الجهــود الالزمــة لتحســين االســتخدام وتعزيــز اســتدامة
المحــرِّك
المــوارد الطبيعيــة فــي مجــاالت الطاقــة والميــاه إلفســاح المجــال للنمــو
االقتصــادي فــي المملكــة والنهــوض بنوعيــة حيــاة المواطنيــن.
· الطاقــة 8 :مبــادرات ،تشــمل وضــع خريطــة طريــق قابلــة للتنفيــذ للتحــول
فــي مجــال الطاقــة (زيــادة مصــادر الطاقــة مــن الطاقــة المتجــددة ،والمــواد
الهيدروكربونيــة ،وطاقــة الهيدروجيــن ..إلــخ) ،وتعزيــز البنيــة التحتيــة للطاقــة
(شــبكة الطاقــة الذكيــة ،التخزيــن والمناولــة ،خطــوط أنابيــب النقــل العابــر..
إلــخ) ،وتعزيــز آليــات خفــض كلفــة الطاقــة (إصــاح هيــكل التعرفــة ،إعــادة
التفــاوض بشــأن اتفاقــات شــراء الطاقــة ،وقــت االســتخدام األمثــل ...إلــخ).
· الميــاه 10 :مبــادرات ،تشــمل تحســين إدارة العــرض والطلــب عــى إمــدادات
الميــاه ،وتشــجيع الممارســات المســتدامة الســتخدام الميــاه والقــادرة عــى
التك ُّيــف مــع التغيــر المناخــي ،وإطــاق مشــاريع تحليــة لتعزيــز األمــن المائــي
للمواطنيــن ،وتنفيــذ اســتراتيجية لتقليــل نســبة الفاقــد مــن الميــاه.
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سادسا :محرِّ ك االستثمار
ً
ّ
إن توفيــر التمويــل ســيمكّن االقتصــاد مــن تحقيــق المزيــد مــن النمــو ،األمــر
الــذي يــؤدي إىل ارتفــاع الناتــج المحلــي اإلجمالــي ليصــل إىل  58.1مليــار دينــار
بحلــول عــام  ،2033واســتحداث الفــرص االقتصاديــة والتشــغيلية الســتيعاب
أكثــر مــن مليــون شــاب وشــابة خــال العقــد المقبــل.
سيتركز الجزء األكبر من رأس المال الثابت المطلوب في خمسة قطاعات :الصناعة،
والرعاية الصحية ،والنقل والخدمات اللوجستية ،وخدمات االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،والمياه .ويبلغ إجمالي رأس المال الثابت المطلوب في هذه القطاعات
خالل السنوات العشر المقبلة حوالي  20.7مليار دينار.
الشكل رقم (:)29
النمو الصافي المطلوب لرأس المال الثابت بحسب القطاعات
للفترة 2033-2022
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يبيــن الشــكل رقــم ( )27متوســطمعــدل النمــو الســنوي لــكل قطــاع بحســب
ّ
وتوقعــات خبــراء القطــاع،
مــا توافــق عليــه المشــاركون فــي ورشــة العمــل،
والممارســات الرائــدة فــي هــذا المجــال.
الشكل رقم (:)30
معدالت النمو القطاعية المستهدفة

*

 - 1تتضمن اإلسمنت والمعادن األساسية ومنتجات التكرير ومنتجات أخرى.
* معــدالت النمــو القطاعيــة المســتهدفة تــم اعتمادهــا بعــد تخفيــض التوقعــات بمعــدل  ،%30وذلــك الســتيعاب مليــون فرصــة
عمــل خــال العقــد القــادم.
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الشكل رقم (:)31
ً
وفقا للرؤية ()2033-2022
حجم االستثمار المتوقع بالمليار دينار

يضــم محــرّك االســتثمار  15مبــادرة تهــدف إىل جــذب االســتثمار األجنبــي
والمحلــي المباشــر ،وتحســين بيئــة ممارســة األعمــال .ويوجّه هــذا المحـرّ ُ
ك تطويرَ
السياســات لتســريع عمليــة االســتفادة مــن االســتثمارات المحليــة والدوليــة،
والســعي للوصــول إىل بيئــة اســتثمارية تضاهــي أفضــل الممارســات فــي العالــم.
وســيكون للمبــادرات الرئيســة التاليــة أثــر إيجابــي فــي جــذب االســتثمارات:
تطويــر اســتراتيجية وطنيــة لالســتثمار ،ووضــع خطــط للترويــج لالســتثمار فــي
قطاعــات ومجــاالت محــددة ،وإنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة شــاملة للفــرص
االســتثمارية بمــا فــي ذلــك المشــاريع الكبــرى ومشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن
العــام والخــاص ،ووضــع أنظمــة متقدمــة إلدارة العالقــات مــع المســتثمرين،
وإطــاق مبــادرة مســتمرة لتحســين القــدرة التنافســية الدوليــة لــأردن ولتصنيفــه
ضمــن الوجهــات االســتثمارية األكثــر جاذبيــة ،وإطــاق برامــج حوافــز اســتثمارية
(ماليــة وغيــر ماليــة) تركــز عــى تحقيــق األثــر مــع إطــار تقييــم واضــح.

لقــد ح ـدّدت رؤيــة التحديــث االقتصــادي مجموعــة كبيــرة مــن المشــاريع التــي
فرصــا اســتثمارية للقطــاع الخــاص ،والتــي ســتمكّن القطاعــات مــن إطــاق
توفــر
ً
كامــل إمكاناتهــا لتحقيــق المزيــد مــن النمــو االقتصــادي وزيــادة فــرص العمــل.
ومــن األمثلــة عــى هــذه الفــرص :شــبكة الســكة الحديديــة الوطنيــة ،ومشــاريع
اســتوديوهات إنتــاج األفــام ،وجســر الملــك حســين ،والتعرفــة المروريــة،
ومشــاريع تخزيــن الطاقــة ،ومراكــز التعليــم الترفيهــي لألطفــال ،ومعاهــد التدريــب
المهنــي ،ومحطــات تحليــة الميــاه الوطنيــة ،ومشــاريع الربــط الكهربائــي.
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سابعا :محرِّ ك بيئة مستدامة
ً
ـم محـرِّك «بيئــة مســتدامة» ثالثــة قطاعــات تنــدرج تحتهــا  20مبــادرة .يوجّــه
يضـ ّ
َ
عمليــة تنفيــذ الجهــود لتعزيــز الممارســات المســتدامة واإلجــراءات
المحــرِّك
المتعلقــة بتغيــر المنــاخ كجــزء ال يتجــزأ مــن تمكيــن نمــو األردن مــع وضــع
الضوابــط لحمايــة بيئــة المملكــة ومواردهــا لألجيــال القادمــة.
· االقتصــاد األخضــر 7 :مبــادرات ،تشــمل مواءمــة الهيــاكل والقــدرات
المؤسســية مــع متطلبــات االقتصــاد األخضــر المســتقبلية ،وربــط فــرص
االســتثمار األخضــر بأولويــات االســتثمار الوطنيــة ،وإطــاق مبــادرة «الوظائــف
الخضــراء» فــي المملكــة.
· نمــو القطاعــات الخضــراء 7 :مبــادرات ،تشــمل تحويــل المملكــة إىل دولــة
رائــدة فــي المنطقــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة ،وإطــاق
نظــام نقــل وطنــي مســتدام ،وتنفيــذ ممارســات االقتصــاد الدائــري فــي
األنشــطة الصناعيــة مــع التركيــز عــى المجمعــات الصناعيــة البيئيــة.
· التنميــة الحضريــة الخضــراء 6 :مبــادرات ،تشــمل ترســيخ مفاهيــم حضريــة
خضــراء خاصــة بــاألردن ،ودمــج العناصــر الخضــراء فــي تخطيــط اســتخدام
األراضــي ،وإطــاق مبــادرة «المبانــي صفريّــة الطاقــة«.
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نوعية الحياة
ثام ًنا :محرِّ ك
ّ
ـم محـرِّك نوعيــة الحيــاة قطاعَ يــن تنــدرج تحتهمــا  13مبــادرة .يوجّــه المحـرِّك
يضـ ّ
عمليـ َ
ـة تنفيــذ الجهــود الشــاملة المتمحــورة حــول المواطــن والتــي تركز عــى البيئة
لتحســين نوعيــة الحيــاة ،وضمــان تلبيــة معاييــر المعيشــة األساســية بشــكل جيــد
مــع خيــارات متنوعــة لنمــط الحيــاة.
 .1التنميــة الحضريــة 7 :مبــادرات ،تشــمل تطويــر مفهــوم «مــدن المســتقبل»،
وتعزيــز حوكمــة التخطيــط الحضــري مــن خــال وضــع أنظمــة تشــريعية
ومواءمتهــا مــع هــذا المفهــوم ،وإنشــاء مركــز أبحــاث حضــري ومرصــد بيانــات.
 .2نوعيــة الحيــاة 6 :مبــادرات تشــمل تطويــر أنظمــة التنقــل الذكيــة ،وإطــاق
مبــادرات المســاحات المفتوحــة والخضــراء ،والتوســع فــي تطبيــق معاييــر
المبانــي الخضــراء.
ولتحقيــق الفائــدة المرجــ ّوة مــن جميــع العناصــر ،ســتحدّد خريطــة الطريــق
الروابــط بيــن القطاعــات والمبــادرات بصــورة مســتمرة ،األمــر الــذي يــؤدي إىل
َ
تحقيــق أعــى مســتوى مــن الترابــط واالســتفادة مــن الجهــود المشــتركة مــع
تفــادي التداخــات فــي الوقــت نفســه .وبالتالــي ،فـ ّ
ـإن التنســيق عالــي المســتوى
ـما لتحقيــق
الــذي يشــمل جميــع الجهــود عبــر الحافظــة بأكملهــا ،ســيكون حاسـ ً
هــذه اإلمكانــات اإلضافيــة.
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المعتمد
 .3 .8ترجمة الرؤية إلى واقع :النموذج
َ
 .1 .3 .8عوامل النجاح الرئيسة
مــن خــال دراســة نجاعــة تنفيــذ البرامــج الســابقة فــي األردن ،والمقارنــة مــع
الممارســات العالميــة الفضــى فــي مجــال تنفيــذ الخطــط والبرامــج ،جــرى
اســتخالص العِ بَــر التــي مــن شــأن األخــذ بهــا أن يضمــن التنفيــذ الناجــح لرؤيــة
التحديــث االقتصــادي ،وهــي:
.1رؤية مشتركة
الرؤيــة التوافقيــة المشــتركة توحّــد جهــود اإلدارات المختلفــة أو المتعاقبــة ،نحــو
أهــداف مشــتركة.
.2حوكمة قوية
الحوكمــة القويــة تعــزّز روح المســؤولية والمســاءلة ،لــذا ينبغــي عــى الجهــات
لتحمــل
المعنيــة بالتنفيــذ أن تــدرك أدوارهــا بوضــوح تــا ّم لتكــون مســتعدّة
ُّ
ً
وأيضــا للمســاءلَة بشــأن أثــر أدائها عــى الغايات المســتهدَفة
مســؤولية التطبيــق،
فــي رؤيــة التحديــث االقتصــادي.
.3الموارد البشرية
يتطلّــب التنفيـ ُ
ـذ توفيــر المــوارد البشــرية الالزمــة فــي رئاســة الــوزراء والــوزارات
أي قصــور أو
المعنيــة لمتابعــة التنفيــذ واإلنجــاز ،ومــن شــأن ذلــك الوقــوف عــى ّ
خلــل ومعالجتــه بالســرعة الممكنــة لتجنّــب أثره عــى تحقيــق الغايات المنشــودة.
.4مأسسة العمليات
ويشــمل ذلــك عمليــات التخطيط ،والتنفيــذ ،وإدارة التغييــر عند اللــزوم ،والتقييم،
وإصــدار التقاريــر ،وتقييــم المخاطــر واألثر ،وصنــع القــرار واتخاذه .فهــذه العمليات
تشـكّل بمجموعهــا منظومــة تنفيــذ متكاملة.
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.5مصادر البيانات
يعتمــد تقييــم األداء عــى توحيــد مصــادر البيانــات إلعطاء صــورة واضحــة ودقيقة
لمســتوى اإلنجــاز فــي تنفيــذ المهــام المطلوبــة لتطبيــق الخطط.
.6إدارة التغيير والتواصل
ً
أداة مهمــة تســمح بتــداول المعلومــات واآلراء
تشــكّل إدارة التغييــر والتواصــل
ـي االتجــاه
إلثــراء العمــل وإدخــال التحســينات .كمــا ينبغــي أن يكــون التــداول ثنائـ َّ
ليخلــق التوافــق بيــن األطــراف المعنيــة.
.7تركيز الجهود على النتائج
التقييــم المســتمر لتتابُــع العمــل يضمــن فعاليــة الجهــود لتحقيــق غايــات رؤيــة
التحديــث االقتصــادي.
.8توفير الخبرات الفنية
االستفادة من الخبرات والقدرات المحلية واألجنبية للمساعدة عىل اإلنجاز.
.9توفير التمويل
توفيــر التمويــل الــازم ،بمــا فــي ذلــك اســتقطاب اســتثمارات خارجيــة ومحليــة
مباشــرة ،إلنجــاز المهــام المطلــوب تحقيقهــا وصـ ً
ـول إىل أهــداف رؤيــة التحديــث
االقتصــادي.
 .10المرونة
أي مستجدات.
السرعة في اتخاذ القرارات والتك ّيف مع ّ
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 .2 .3 .8المتابعة والتقييم
ســتؤدي أربــع جهــات رئيســة دو ًرا محوريًّــا فــي عمليــات التخطيــط والتنفيــذ
والمتابعــة والتقييــم لرؤيــة التحديــث االقتصــادي .وهــذه الجهــات هــي:
.1

وحــدة متابعــة األداء الحكومــي واإلنجــاز التابعــة لرئاســة الــوزراء:
تُعنــى بمتابعــة خطــة العمــل التنفيذيــة ومؤشــرات قيــاس األداء ،وضمــان
التنســيق المســتمر بيــن الــوزارات والدوائــر المعنيــة.

.2
		
.3
		

.4
		

122

وحدات تنفيذية في الوزارات والمؤسسات الحكومية:

تُعنى بتنفيذ الرؤية وضمان تحقيق التنسيق المتبادل بين الوزارات.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي:
تُعنى بوضع خطة العمل لتحقيق الرؤية بالتنسيق مع الوزارات والدوائر
ا لمعنية .
الديوان الملكي الهاشمي:
سيقوم بمتابعة التقدم واإلنجاز لرؤية التحديث االقتصادي.

بالتميــز واإلبــداع ،منفتــح علــى
أردن يتســم
نصبــو إلــى
ّ
ّ

حتضــن
التغييــر والتطويــرُ ،متق ّبــل لألفــكار الجديــدةُ ،م
ِ

للتنــوع ،ينطلــق مــن قيمنــا المشــتركة لكــي يظــل رمــزًا
للتســامح واإليثــار .هــذه هــي القيــم الراســخة فــي
نموذجــا ُيحتــذى للتقــدم ،واالنفتــاح،
األردن ،التــي تجعلــه
ً

واالعتــدال ،واألصالــة.

إن تحويــل رؤيــة التحديــث االقتصــادي إلــى حقيقــة
ّ
يتط ّلــب مضاعفــة جهودنــا لتعزيــز نقــاط قوتنــا ومعالجــة
مواطــن ضعفنــا فــي عمليــة التخطيــط والتنفيــذ .وبنــاء
يتعيــن علينــا االرتقــاء بــاألداء فــي القطاعــات
علــى ذلــك،
ّ

المختلفــة وتوفيــر الفــرص والخدمــات الالئقــة لجميــع
المواطنيــن .ينبغــي اتخــاذ الخطــوات الفعالــة التــي مــن
شــأنها مضاعفــة صادراتنــا ،وجــذب االســتثمارات األجنبية،
ودعــم االســتثمارات الوطنيــة .كمــا ينبغي وضــع إجراءات
بإطــار زمنــي لتذليــل العقبــات
عمليــة تفصيليــة مقترنــة
ٍ

التــي تواجــه نمــو القطــاع الخــاص ،ومعالجــة المشــكالت
المتأصلــة فــي العمــل المؤسســي علــى المســتوى
اإلداري.
إن الخيــارات والقــرارات التــي نتخذهــا اليــوم سترســم
ّ
معــا ،بثقــة
مالمــح مســتقبل األجيــال الصاعــدة ،فلنعمــل ً
وإيمــان وتوافــق ،لتوفيــر حيــاة كريمــة فــي وطننــا،
للحاضــر والمســتقبل.
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للمزيد من التفاصيل ,عن رؤية التحديث االقتصادي
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
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