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ــي  ــا ف ــه صدارتَن ــتعيُد في ــتقبًل نس ــُده مس نري

التعليــم، وننهــُض فيــه باقتصاِدنــا، وتــزداُد فيه 

قــدراِت قطاِعنــا العــاّم وفاعلّيتــه، ويزدهــرُ فيــه 

قطاُعنــا الخاص، فتــزداد الُفرَص عىل مســتوى 

ــكّل عــزم،  ــَة ب متكافــئ، ونواجــه الفقــرَ والبطال

ــادة واالبتــكار. وينطلــق شــبابُنا فــي آفــاِق الرّي

عبدالله الثاني ابن الحسين
30 كانون الثاني 2022
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1. المقدمة
وجـّـه جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي رســالة، يــوم 30 كانــون الثانــي 2022، إىل أبناء 

ــا مالمــح مســتقبل  ــاول فيه ــالده الســتين، تن ــد مي ــه، بمناســبة عي الوطــن وبنات

األردن فــي إطــار رؤيــٍة وطنيــة شــاملة عابــرة للحكومــات يشــارك فيهــا الجميــع.

وأعــرب جاللتــه عــن فخــره واعتــزازه بمــا أنجــزه األردنيــون »رغــم الصعــاب وكثــرة 

التحديــات، ليثبتــوا مــرارًا وتكــرارًا أّن عزيمتهــم وإرادتهــم ووعيهــم أقــوى مــن أعتى 

العواصف«.

ــه  ــوح منبُع ــو طم ــدود، وه ــه ح ــس ل ــأردن لي ــه ل ــك أّن طموح ــة المل ــد جالل وأك

ــذي نريــد«. ــا »قــادرون عــى صنــع المســتقبل المشــرق ال اإليمــاُن العميــق بأنن

وتحــدث جاللتــه عــن مالمــح المســتقبل المنشــود قائــاًل: »نريــده مســتقباًل مشــرًقا 

نعــزز فيــه أمننــا واســتقرارنا، ونمضــي خاللــه فــي مســيرة البنــاء إىل آفــاق أوســع 

مــن التميــز واإلنجــاز واإلبــداع، نريــده مســتقباًل نســتعيد فيــه صدارتنــا فــي 

التعليــم، وننهــض فيــه باقتصادنــا، وتــزداد فيــه قــدرات قطاعنــا العــام وفاعليتــه، 

ويزدهــر فيــه قطاعنــا الخــاص، فتــزداد الفــرص عــى مســتوى متكافــئ، ونواجــه 

الفقــر والبطالــة بــكل عــزم، ونحــّد مــن عــدم المســاواة، وينطلــق شــبابنا فــي آفــاق 

الريــادة واالبتــكار«. وتابــع جاللتــه بقولــه: »نريــده مســتقباًل عنوانــه التميــز، وجوهره 

ــدة،  ــا عــى التغييــر والتطــور، يســتوعب األفــكار الجدي ــداع، مســتقباًل منفتحً اإلب

ــامح  ــزًا للتس ــى رم ــتركة، لنبق ــمنا المش ــدة قواس ــع قاع ــوع، ويوس ــن التن ويحتض

واإليثــار«.

ــتثمارات  ــذب االس ــة لج ــوات فاعل ــذ خط ــد وتنفي ــك إىل تحدي ــة المل ــا جالل ودع

ــق  ــة طري ــع خارط ــب »وض ــة، إىل جان ــتثمارات الوطني ــز االس ــة، وتحفي الخارجي

واضحــة بســقوف زمنيــة للتغلــب عــى العقبــات التــي تعيــق نمــو القطــاع 

ــاع  ــي القط ــي ف ــل المؤسس ــوب العم ــي تش ــلبيات الت ــة الس ــاص، ولمعالج الخ

اإلداري فــي الدولــة«.



ــا  ــواًل، وأنن وأكــد جاللتــه أن التشــاؤم ال يبنــي مســتقباًل، وأن اإلحبــاط ال يقــدم حل

ــدأ«.  ــذي ال يه ــا ال ــوُح دافَعن ــن الطم ــم يك ــام إن ل ــوة إىل األم ــي خط ــن نمض »ل

مشــّدًدا عــى أّن المواطــن »شــريك أساســي فــي تســريع وتيــرة التغييــر اإليجابــي 

ــن  ــة َم ــي مواجه ــًدا ف ــا واح ــوف »صفًّ ــم الوق ــع عليه ــه«، وأّن الجمي ــادة من واإلف

ــه مــن اســتدامته،  ــح تتأتــى ل ــًة لمصال يعمــل عــى إدامــة الوضــع الراهــن، حماي

ــة لتحقيــق الجديــد الــذي يعــود  ــا مــن بــذل الجهــد والتضحيــات المطلوب أو خوًف

ــع«. بالمنفعــة عــى الجمي

وقــال جاللــة الملــك: »ال أرى مكانـًـا لنــا إاّل فــي مقدمــة التغييــر، الــذي يســير وفــق 

د وال يضعفهــا  رؤيــة وطنيــة شــاملة واضحــة المنهجيــة واألهــداف، ال يعيقهــا تــردُّ

ارتجــال وال تثنيهــا مصالــح ضّيقــة. نســير إىل األمــام دون تراجــع فــي تطبيــق هــذه 

الرؤيــة، التــي تســندها اإلصالحــات اإلداريــة واالقتصاديــة«.

ــة  ــل وطني ــة عم ــم ورش ــدء بتنظي ــميَّ للب ــيَّ الهاش ــواَن الملك ــه الدي ــه جاللُت ووجّ

تجمــع ممثليــن مــن أصحــاب الخبــرة والتخصــص فــي القطاعــات االقتصاديــة، 

وبالتعــاون مــع الحكومــة، لوضــع »رؤيــة شــاملة وخارطــة طريــق مْحَكمة للســنوات 

المقبلــة«، تضمــن إطــالق اإلمكانيــات، لتحقيــق النمــو الشــامل المســتدام، الــذي 

يكفــل مضاعفــة فــرص العمــل المتاحــة لأردنييــن 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 جهــوًدا مكثفــة »تبنــي 

عــى مواطــن قّوتنــا، وتعالــج كل نقــاط الضعــف فــي التخطيــط والتنفيــذ«، بمــا 

ــكل  ــات ل ــرص والخدم ــر الف ــات، ويوف ــف القطاع ــي مختل ــويّة األداء ف ــع س يرف

األردنييــن بمــا يليــق بهــم.

ودعــا جاللــة الملــك إىل وضــع آليــة »تكفــل المتابعــة الحثيثــة لتنفيــذ هــذه 

ــى  ــب ع ــة بالتغلُّ ــوات الكفيل ــاذ الخط ــن اتخ ــات، وتضم ــي كّل القطاع ــة ف الرؤي

للحكومــات  اإلنجــاز  فــي  االســتمرارية  »ضمــان  يحقــق  وبمــا  المعيقــات«، 

والمســؤولين، والحيلولــة دون إعــادة صياغــة الخطــط واالســتراتيجيات كلمــا 

ــرى«. ــلَّ أخ ــة مح ــت حكوم حلّ

وأكــد جاللتــه أن هــذه اآلليــة ســتخضُع لمتابعٍة شــخصية منــه، وأن الرؤيــة الوطنية 

الشــاملة ومــا تتضّمنـُـه مــن خطــٍط وبرامــج، ستشــكّل »المرتكــَز األساســي لكتــب 

التكليــف للحكومــات، بحيــث تبنــي عــى مــا أنجزتــه ســابقاتها، فيتواصــل اإلنجــاز 

ــا،  ــا وإداريًّ وتتحقــق ثمــارُه إصالحــاٍت شــاملة وخدمــاٍت فاعلــة، وتطــورًا اقتصاديًّ

وُفــرََص عمــل«.
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ص التنفيذي 2. الملخَّ
تتمحــور رؤيــُة التحديــث االقتصــادي للمملكــة حــول شــعار »مســتقبل أفضــل«، 

وتقــوم عــى ركيزتيــن اســتراتيجيتين: النمــو المتســارع مــن خــالل إطــالق كامــل 

اإلمكانــات االقتصاديــة، واالرتقــاء بنوعيــة الحيــاة لجميــع المواطنين، بينما تشــكل 

االســتدامة ركنـًـا أساســيًّا فــي هــذه الرؤيــة المســتقبلية. ويمكــن لــأردن أن يحقــق 

ــتحداث  ــادي واس ــو االقتص ــي النم ــة ف ــزات نوعي ــزة األوىل قف ــالل الركي ــن خ م

فــرص عمــل خــالل العقــد المقبــل، مــع النمــّو المســتمر لصافــي دخــل األفــراد. 

ويمكــن أن يصــل مــن خــالل الركيــزة الثانيــة إىل تحســين نوعيــة الحيــاة بشــكل 

ملمــوس ليكــون فــي طليعــة دول المنطقــة فــي هــذا المضمــار. 

ــدة  ــهورًا ع ــتمرت ش ــاءة اس ــات بنّ ــة ونقاش ــود دؤوب ــة جه ــة خالص ــس الرؤي تعك

ألكثــر مــن 500 مــن أصحــاب الخبــرة واالختصــاص فــي القطاعيــن العــام والخاص 

والمجتمــع المدنــي واألوســاط األكاديميــة والبرلمــان ووســائل اإلعــالم والشــركاء 

التنموييــن. فقــد ســاهم جميــع المشــاركين في ورشــة العمــل االقتصاديــة الوطنية 

فــي وضــع نقطــة االنطــالق، وتحديــد مواطــن القــوة، وتشــخيص واقــع الحــال بمــا 

فــي ذلــك العقبــات والتحديــات التــي تبّطــئ وتعيــق عمليــة التنميــة والتطويــر، 

واســتخالص الــدروس مــن الــرؤى والخطــط الســابقة. وجّســدت المخرَجــات 

ــة عــى  ــي غطــت القطاعــات االقتصادي ــا لفــرق العمــل الت ــا حقيقيًّ ــًدا وطنيًّ جه

أوســع نطــاق. 

ــا  ــّي وأّن يتخلله ــتوى القطاع ــى المس ــات ع ــون النقاش ــرََّر أن تك ــن تَق ــي حي وف

وضــع خريطــة طريــق لــكل قطــاع مــع مراحــل اإلنجــاز الخــاص بــه وتحديــد الجهات 

المســؤولة عــن التنفيــذ، بـُـذل جهــٌد مــوازٍ لتحديــد الروابــط المتبادلــة والتشــبيك 

بيــن القطاعــات وتبيــان أثرهــا االقتصــادي الكلــي فــي توفيــر الفــرص االقتصاديــة 

ونمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي.



12

ــو االقتصــاد تغطــي 35  ــة محــركات لنم ــن خــالل ثماني ــة م ــذ الرؤي وســيتم تنفي

مــن القطاعــات الرئيســة والفرعيــة وتتضمــن أكثــر مــن 360 مبــادرة، جــرى وضــع 

وصــف تفصيلــي لــكّل منهــا، وتحديد األهــداف ومؤشــرات قيــاس األداء والجهات 

المســؤولة عــن التنفيــذ ضمــن إطــار زمنــي متسلســل ومرحلــي.

الشكل رقم )1(:
محركات النمو لتنفيذ رؤية التحديث االقتصادي

كمــا ُوضعــت خريطــة طريــق للمخرَجــات المقترَحــة تبّيــن »اإلجــراءات الفوريــة« 

ــم  ــن يت ــي حي ــام 2022، ف ــن ع ــة م ــرة المتبقي ــالل الفت ــا خ ــن تنفيذه ــي يمك الت

تنفيــذ المخرَجــات األخــرى عــى مــدى الســنوات الالحقــة ارتباًطــا بماهيتهــا 

ــة  ــرة األجــل، ومتوســطة األجــل، وطويل ــا )قصي ــة به ــة األنشــطة المتصل وبطبيع

ــذ . ــي للتنفي ــل تفصيل ــج عم ــع برنام ــة بوض ــوم الحكوم ــل(، لتق األج

محركات

النمو

األساسي  التعليم   | المبكرة  الطفولة  تنمية   | التعليم 

والثانوي | التعليم العالي |  التعليم والتدريب المهني 

والتقني | البيانات | البحث والتطوير واالبتكار | ريادة 

الناشئة األعمال والشركات 

المعلومــات  تكنولوجيــا  خدمــات 

واالتصــاالت | الصناعــات اإلبداعيــة | 

الرعايــة الصحيــة | الخدمــات الماليــة 

ــل ــارة | النق | التج

 | والطبيعيــة  الثقافيــة  الســياحة 

العالجيــة واالستشــفائية  الســياحة 

| الســياحة الدينيــة | مواقــع إنتــاج 

األفــالم

الصناعــات   | الكيماويــة  الصناعــات   | التعديــن 

صناعــة   | الهندســية  الصناعــات   | الدوائيــة 

ــي | الصناعــات  ــكات | الزراعــة واألمــن الغذائ المحي

اللوجســتية الخدمــات   | الغذائيــة 

الطاقة | المياه

التنمية الحضرية | جودة الحياة

االقتصــاد األخضــر | القطاعــات 

الحيــاة   | الخضــراء  االقتصاديــة 

الخضــراء

 | المباشــر  واألجنبــي  المحلــي  االســتثمار 

العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  مشــاريع 

الكبــرى المشــاريع   | والخــاص 
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الشكل رقم )2(:
األهداف الّرئيسة لمحركات النمو االقتصادي الّثمانية

 

وتسعى رؤية التحديث االقتصادي إىل ما يلي:

انتهــاج الشــفافية فــي توفيــر المعلومــات المتعلقــة باألهــداف واألولويــات   .1  

ــة. الوطني

تحديد مجاالت الميزة النسبية والتنافسية التي يمكن للمملكة البناء عليها   .2  

االقتصادية. الفرص  وخلق  النمو  لتحفيز 

األهداف

ــزًا للصناعــة فــي المنطقــة مــن خــلل رفــد  ــر األردّن ليكــون مرك تطوي

الصــادرات ســريعة النّمــّو بالمنتجــات المتمّيــزة وذات القيمــة العاليــة.

تحقيــق التمّيــز فــي القطاعــات الخدمّيــة بهــدف دعــم الّتنميــة الوطنّية 

وزيــادة الصــادرات الخدمّيــة عــىل الّصعيديــن اإلقليمــّي والعالمي.

ترسيخ مكانة األردّن كوجهة رئيسة للّسياحة واإلنتاج الّسينمائّي.

والمــوارد  المســتقبل  لمتطلبــات  المواكبــة  المواهــب  إعــداد 

األردنــّي  االقتصــادّي  النّمــّو  تســريع  عــىل  القــادرة  والمؤّسســات 

الحيــاة. نوعّيــة  وأهــداف 

تحســين اســتخدام المــوارد الطبيعّيــة فــي األردّن واســتدامتها؛ إلطلق 

نمــّو قطاعــّي شــامل وتحســين نوعّيــة الحيــاة.

تحفيــز االســتثمارات المحلّيــة والّدولّيــة مــن خــلل إعــداد إطــار لبيئــة 

جاذبــة للســتثمار.

تعزيــز الممارســات المســتدامة بوصفهــا جــزًءا أصيــًل مــن النّمــّو 

االقتصــادّي المســتقبلّي لــأردّن وتحســين نوعّيــة الحيــاة.

تحســين نوعّيــة الحيــاة لجميــع األردنّييــن مــن خــلل تطويــر وتطبيــق 

مفاهيــم حياتيــة شــاملة تتمحــور حــول المواطــن والبيئــة.

الصناعات عالية القيمة

الخدمات المستقبلية

األردن وجهة عالمية

الريادة واإلبداع

الموارد المستدامة

االستثمار

بيئة مستدامة

نوعية الحياة
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توحيــد جهــود الــوزارات والمؤسســات المختلفــة لدعــم تحقيــق األهــداف   .3  

االســتراتيجية الوطنيــة وضمــن خريطــة طريــق واضحــة المعالــم.

تحقيق  يضمن  بما  االستراتيجي  التفكير  نحو  الوطني  التخطيط  توجيه   .4  

األهداف الوطنية بصورة أفضل وأكثر استدامة مما سيتحقق عبر اإلجراءات 

. لتكتيكية ا

تعزيز عملية صنع القرار ووضع السياسات لتستند إىل البيانات والمعلومات   .5  

الشعبوية،  العشوائية والقرارات  التغييرات  للحد من  بشكل أفضل، وذلك 

استراتيجية. أكثر  قرارات  اتخاذ  بما يضمن  العملية  تلك  لتتطور 

لتحسين  المطلوبة  التدخالت  المساءلة والمتابعة وإجراء  عى  القدرة  تعزيز   .6  

األداء. وقياس  التنفيذ  آلية 

وضــع خريطــة الطريــق أمــام األحــزاب السياســية لتتفاعــل معهــا مــن خالل   .7  

ــة. ــا تطرحــه الرؤي ــاء برامــج تشــتبك مــع م ــل وبن ــراح بدائ ــا أو باقت برامجه

إثراء أجندة التعاون مع شركاء األردن التنمويين، لتوجيه الدعم نحو األولويات   .8  

الوطنية.

وألّن التحــدي الرئيــس يكمــن فــي التنفيــذ، فقــد انصــبَّ التركيــز عــى وضــع آليــة 

ــة فــي كل القطاعــات، واتخــاذ الخطــوات  ــذ الرؤي ــة لتنفي تكفــل المتابعــة الحثيث

ـب عــى أّي معيقــات. ويتطلــب  الالزمــة لضمــان اســتمرارية التنفيــذ والتغلُـّ

ذلــك تعزيــز دور كلٍّ مــن وحــدة متابعــة األداء الحكومــي واإلنجــاز التابعــة لرئاســة 

ــم  ــة، ودع ــات الحكومي ــوزارات والمؤسس ــي ال ــة ف ــدات التنفيذي ــوزراء، والوح ال

وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي للــوزارات القطاعيــة مــن خــالل تنســيق عمليــة 

التخطيــط االســتراتيجي، بينمــا يتــوىل الديــوان الملكــي الهاشــمي متابعــَة التقــدم 

واإلنجــاز بحســب مــا أُســند للحكومــة مــن مهمــات فــي كتــب التكليــف.
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3. رؤية التحديث االقتصادي
3. 1. الدوافع والمبررات

حافظ األردن عى منعته رغم التحديات الكبيرة الممتدة التي واجهها خالل السنوات 

العربي«  »الربيع  ُسّمي  وما  وتداعياتها،  العالمية  المالية  األزمة  غرار  عى  األخيرة، 

وتبعاته، واإلرهاب الذي تصاعدت وتيرته واتسعت رقعته في المنطقة والعالم عى 

حّد سواء، واألزمة السورية التي تسبّبت بموجات لجوء أثقلت كاهل األردن بأعبائها، 

التي أّدت إىل  الروسية األوكرانية  وجائحة فيروس كورونا المستجّد، وأخيرًا األزمة 

تعطيل سالسل اإلمداد والتوريد وتسبّبت بأزمة غذاء وبموجة من التضخم وارتفاع 

األسعار عى مستوى العالم. 

ووفًقــا لمجموعــة مــن المؤشــرات العالميــة لأعــوام 2019-2021 )الشــكل رقــم 3( 

يَظهــر أّن أداء المملكــة يتــراوح غالبـًـا بيــن المتوســط وفــوق المتوســط، األمــر الذي 

يــدّل عــى أن اإلنجــازات المتحققــة تُعــّد ركيــزة يمكــن البنــاء عليهــا. 

ــدركات  وتتمثــل نقــاط قــوة المملكــة النســبية فــي مؤشــرات: األداء البيئــي، وُم

الفســاد، وريــادة األعمــال. بينمــا يظهر أداؤها متوســًطا في مؤشــرات: التنافســية، 

والتعقيــد االقتصادي، واألداء الصناعي التنافســي، والتقــدم االجتماعي، واالزدهار، 

ــي  ــة ف ــزة نوعي ــق قف ــي تحقي ــي ينبغ ــرات الت ــا المؤش ــب. أم ــية المواه وتنافس

تصنيــف المملكــة فيهــا فتشــمل: االبتــكار، والتنميــة البشــرية، وتطويــر الحكومــة 

ــود  ــون، والقي ــرأة وأنشــطة األعمــال والقان ــة، والم ــة، والفجــوة الجندري اإللكتروني

المفروضــة عــى االســتثمار األجنبــي المباشــر.
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الشكل رقم )3(:
تصنيف األردن في مجموعة من المؤشرات العالمية )2021-2019(

ــم 4(   ــكل رق ــام 2019 )الش ــي لع ــية العالم ــر التنافس ــج مؤش ــي نتائ ــن ف وبالتمّع

ــه  ــَب بحلول ــط األردن الترتي ــي، يتوس ــادي العالم ــدى االقتص ــن المنت ــادر ع الص

فــي المركــز 70 مــن بيــن 141 دولــة، ويُصنّــف أداؤه ضمــن الشــريحة الخمســية 

الوســطى فــي الغالبيــة العظمــى مــن محــاور المؤشــر. وبينمــا تتركــز نقــاط 

ــي  ــإّن مجالَ ــة، ف ــة المالي ــة والمنظوم ــات والصح ــي المؤسس ــبية ف ــوة النس الق

اســتقرار االقتصــاد الكُلـّـي وديناميكيــة األعمــال يحتاجــان إىل الكثيــر مــن التطويــر 

ــين.  والتحس

المؤشرات

تصنيف األردن

س 
م

خ
ال

ل
و
أل

ا

س 
م

خ
ال

ي
ان

لث
ا

س 
م

خ
ال

ث
ال

لث
ا

س 
م

خ
ال

ع
اب
لر

ا

س 
م

خ
ال

س
م

خا
ال

الترتيب

70/141مؤشر التنافسية العالمي 2019

63/127مؤشر التعقيد االقتصادي 2020

76/152مؤشر األداء الصناعي التنافسي 2020

75/190سهولة ممارسة األعمال 2020

81/132مؤشر االبتكار العالمي 2021

102/189مؤشر التنمية البشرية 2020

48/180مؤشر األداء البيئي 2020

83/168مؤشر التقدم االجتماعي 2021

58/180مؤشر مدركات الفساد 2021

137/213مؤشر االستقرار السياسي 2020

81/167مؤشر ليغاتوم لالزدهار 2021

63/134مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2021

63/137المؤشر العالمي لريادة األعمال 2019

131/156المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين 2021

177/190مؤشر المرأة وأنشطة األعمال والقانون 2022

117/193مؤشر تطوير الحكومة اإللكترونية 2020

76/87مؤشر القيود المفروضة عىل االستثمار األجنبي المباشر 2020

المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي، هارفارد إديو، منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، ممارسة األعمال، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ييل 

 .GEDI ،INSEAD ،التقدم االجتماعي، الشفافية الدولية، البنك الدولي، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،EPI

متدنٍّمتوسطمتقدم
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الشكل رقم )4(:
تصنيف األردن في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019

الظروف  تبعات  ظل  في  األردني  لالقتصاد  المتواضع  األداء  فإّن  الخالصة،  وفي 

المحلية واإلقليمية والعالمية، وارتفاع عدد السكان )ويشمل ذلك الالجئين(، أّدى إىل 

ارتفاع نسب البطالة بشكٍل ملحوظ وباألخص بين الشباب، وتراجع نسبي في بعض 

المؤشرات، األمر الذي يُعّد مشكلة أساسّية ستستمر عى مدى العقد المقبل إن لم 

يتم التعامل معها بجدية.

إن التحدي األكبر أمام االقتصاد األردني هو استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة 

توسيع  الرؤية  هذه  تستهدف  لذلك  المقبل.  العقد  خالل  العمل  سوق  سيدخلون 

القطاعات االقتصادية من خالل تحديد محركات التشغيل والنمو االقتصادي التي 

تركز عى إطالق كامل اإلمكانات االقتصادية، وتمكين االقتصاد من توفير مثل هذه 

الفرص.

المصدر: المنتدى االقتصادي العالمي – تقرير التنافسية العالمي 2019.

المؤشرات

تصنيف األردن

س 
م

خ
ال

ل
و
أل

ا

س 
م

خ
ال

ي
ان

لث
ا

س 
م

خ
ال

ث
ال

لث
ا

س 
م

خ
ال

ع
اب
لر

ا

س 
م

خ
ال

س
م

خا
ال

الترتيب

70التصنيف العام

46المؤسسات

74البنية التحتية

82تبّني تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

111استقرار االقتصاد الكُلي

45الصحة

58المهارات

61سوق المنتجات

84سوق العمل

33المنظومة المالية

80حجم السوق
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الشكل رقم )5(:
 النمو االقتصادي والنمو السكاني ونسب البطالة في األردن 

خالل الفترة 2021-2000

ــتثمارات  ــع االس ــي، وتراجُ ــب المحل ــف الطل ــبب ضع ــع بس ــم الوض ــد تفاق وق

الخارجيــة، وعــدم التركيــز عــى القطاعــات ذات الميــزة النســبية بوصفهــا محرِّكات 

ــكار،  ــة والتنافســية التشــغيلية، وضعــف االبت ــب تراجــع اإلنتاجي للنمــو، إىل جان

وارتفــاع الكلــف التشــغيلية، ومــن أهمهــا الطاقــة.

وبالرغــم مــن تبنـّـي األردن اســتراتيجيات وبرامــج عديــدة فــي الســابق، إال أنهــا لــم 

تســتثمر إمكاناتــه الكاملــة، وهــذا يســتدعي: 

ــذة أكثــر فعاليــة، إذ ينبغــي تحديــد أولويات  الحاجــة إىل أن تكــون الخطــط المنفَّ  .1

ــة  ــة مرجعي ــاد رؤي ــة، واعتم ــات العالي ــاالت ذات اإلمكان ــي المج ــة ف واضح

موحــدة لجميــع االســتراتيجيات وخطــط العمل القطاعيــة، واالســتعانة بخبرات 

متخصصــة فــي إحــداث التغييــر، وتحســين التواصــل مــع الجهــات المعنيــة.  

اتســام االســتراتيجيات وخطــط العمــل القطاعيــة بالشــمولية، والموازنــة بيــن   .2

ــة األجــل. ــرة والمتوســطة وطويل األهــداف القصي

كفــاءة التنفيــذ، وذلــك بتســريع وتيــرة العمــل فــي القطاع العــام، وضمــان توفر   .3

ــة فــي مؤشــرات  ــة والنوعي القــدرة عــى تقييــم األداء، ومراعــاة األبعــاد الكمّي

األداء، وتحديــد المخاطــر، وتســريع إجــراءات التصعيــد فــي حــال قصــور األداء، 

واعتمــاد منهجيــة موحــدة إلدارة البرامــج.

ئطابتم يداصتقا ومن دیازتم يناُكس ومن ةعفترم ةلاطب ةبسن

)ةمسن نویلم( ناكسلا ددع )%( ةلاطبلا ةبسن

+10.7

)%( يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن

20202021

23.2%

20102015

13.4%

2000

12.5%

2005

24.1%

13.0%
15.7%

20
00

20
05

20
21

20
15

20
20

20
10

11.1 10.8
9.6

6.7
5.8

4.9

2021 2020 20052015 2010 2000

ًایونس4.0%



19

وفــرة البيانــات، ووجــود مصــدر مرجعــّي للبيانــات الشــاملة وتحديثهــا دوريًّــا،   .4

األمــر الــذي يســّهل القــدرة عــى اتخــاذ قــرارات وسياســات قائمــة عــى األدلّة، 

ويتيــح متابعــة عمليــة التنفيــذ وتقييمهــا بشــكٍل ســليم.

قوة األداء المؤّسســي وتحســين التنســيق، إذ ينبغي أن تتواءم االســتراتيجيات   .5

ــر  ــرو الدوائ ــون ومدي ــاء العاّم ــع األمن ــة، وأن يتمّت ــة الوطني والخطــط مــع الرؤي

وِفــرَق العمــل فــي الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة بالصالحيــات الكافيــة، 

وهــذا يســتدعي وجــود آليــة اســتدامة ســليمة فــي حالــة التعاقــب الوظيفــي.

دعــم التغييــر، وتعزيــز الثقة في األهــداف الموضوعــة والبرامج، واتباع أســاليب   .6

إدارة التغييــر التــي تشــمل التدريــب والتحفيــز وفتح قنــوات االتصال.

هــذه المرحلــة تتطلــب بالضــرورة بنــاء رؤية جديــدة للمملكــة ترفع مســتويات النمو 

ــع المواطنيــن،  ــاة أفضــل لجمي ــر حي المســتدام لمضاعفــة فــرص العمــل، وتوفي

واالرتقــاء إىل آفــاق جديــدة، وإطــالق كامــل إمكاناتنــا االقتصادية، وتعزيــز االعتماد 

عــى الــذات فــي نــواٍح عديــدة، واالســتفادة ممــا لدينــا مــن مزايــا، ومــن أبرزهــا: 

ــة أعمــال  ــر بيئ ــداع، وتوف ــم واإلب ــرًا مــن التعلي ــدرًا واف ــل الشــباب ق ــالك جي امت

مناســبة، وموقعنــا االســتراتيجي، إىل جانــب المشــهد الواعــد للشــركات الناشــئة، 

ــوء  ــي ض ــبيًّا ف ــع نس ــاد المني ــن، واالقتص ــركاء التنمويي ــة بالش ــات القوي والعالق

التغيــرات والتحديــات اإلقليميــة، واإلرادة السياســية الصلبــة.

أمــا عــى الصعيــد التحّولــي، فســتؤدي التقنيــات الناشــئة حديًثا -في مجــال الثورة 

الصناعيــة الرابعــة )الــذكاء االصطناعــي والتقنيــات الذكيــة تحديــًدا(- دورًا محوريًّــا، 

إىل جانــب المنتجــات واألســواق الناشــئة حديًثــا فــي المنطقــة وخارجها.

إّن التغييــر يتطلــب اســتثمار الفــرص لخلــق قيمــة مســتدامة، ومــن خــالل رؤيــة 

ــن  ــيتمكن األردن م ــا، س ــة به ــق المتصل ــة الطري ــادي وخريط ــث االقتص التحدي

ــة. ــة واالســتثمارية المرتقب ــه لخدمــة المشــاريع التنموي توظيــف كامــل إمكانات

وال بــد مــن االســتفادة إىل أقصــى حــّد مــن التغييــرات المتالحقة، وهــذا ال يتطلّب 

ــاء ســعي  ــا أثن ــدة أيًض ــة جدي ــي عقلي ــل تبنّ ــة فحســب، ب وضــع خطــط اقتصادي

المملكــة إىل التكيُّــف مــع تلــك التغييــرات عبــر ريــادة األعمــال والتحلـّـي بالواقعية 

والمرونــة.
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3. 2. منهجية العمل

انبثقــت رؤيــة التحديــث االقتصــادي وخريطــة الطريــق المتصلــة بهــا عــن منهجية 

تشــاركية اســتندت إىل البيانــات وراعــت توجهــات األســواق لتثمر حلواًل ملموســة 

وَطموحــة وعمليــة فــي آن مًعا.

ــاء عليهــا،  ــم اإلنجــازات الســابقة والبن ــز أســاس هــذا العمــل عــى تقيي لقــد ترّك

وتحديــد التحديــات الراهنــة، وتحليــل الوضــع التنافســي بالمقارنــة مــع دول أخرى. 

كمــا ُدرســت اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة طويلــة األجــل لــدول فــي المنطقــة 

ــاف  ــرافيًّا الستكش ــا واستش ــا واقعيًّ ــالت أساًس ــذه المدَخ ــت ه ــا. وَقّدم وخارجه

خيــارات التنميــة واألولويــات االســتراتيجية للمملكــة. وجــاءت التحليــالت خالصــَة 

مشــاركٍة متعــددة التخصصــات، إذ أُولــي اهتمــام كبيــر لفهــم القطاعــات الرئيســة 

ــئة  ــدة والناش ــو الجدي ــرص النم ــتقبلية، وف ــا المس ــي، وإمكاناته ــاد األردن لالقتص

عــن االتجاهــات العالميــة وتحــوالت الســوق. وفــي مــوازاة ذلــك، دعمــت النمــاذُج 

ــعة  ــة واس ــم مجموع ــادي وتقيي ــو االقتص ــيناريوهات للنم ــداَد س ــة إع االقتصادي

مــن الخيــارات. ثــم تُرجمــت خالصــة هــذه العمليــة وفــق نهــج علمــّي وعملــّي، إىل 

رؤيــة وطنيــة موجــزة وخريطــة طريــق توضــح الطموحــات المســتقبلية وأهدافهــا 

ــة  ــن ثماني ــون م ــة تتك ــق تنفيذي ــة طري ــواة خريط ــا ن ــت الحًق ــا. وُوضع وأولوياته

محــرِّكات تنفيــذ.

ــذ  ــة للتنفي ــة وقابل ــق طموح ــة طري ــك، خريط ــكل ذل ــة ل ــة النهائي ــت النتيج وكان

ــط  ــج وخط ــر برام ــة لتطوي ــة مرجعي ــتكون بمثاب ــة، س ــر المقبل ــنوات العش للس

تنفيذيــة قطاعيــة. وتضمــن هــذه الخريطــة اتســاق الجهــود واســتمرارية التنفيــذ 

فــي بيئــة حيويــة متغيــرة، مــن خــالل 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 العلقة

مجتمع المانحين

المجتمع المدني
واإلعالم
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3. 3. خصائص الرؤية

تختلــف رؤيــة التحديــث االقتصــادي وخريطــة الطريــق المتصلــة بهــا عــن الــرؤى 

والخطــط االســتراتيجية الســابقة مــن حيــث النهــج المتبــع فــي اإلعــداد وكيفيــة 

ــارب  ــى التج ــاُء ع ــّم البن ــك، ت ــن ذل ــم م ــى الرغ ــّوة. وع ــج المرج ــق النتائ تحقي

الســابقة. 

ويتميز إعداد هذه الرؤية بخمس خصائص لضمان نجاحها وفعالية تنفيذها:

الشــمولية والمشــاركة: شــارك أكثــر مــن 500 مــن أصحــاب الخبــرة   .1  

واالختصــاص مــن مختلــف قطاعــات االقتصــاد والمجتمــع، ضمــن نهــج 

تفاعلــي.

ــرق  ــاد ط ــق، وإيج ــخيص العوائ ــول تش ــل ح ــوَر العم ــو: تمح ــز النم تحفي  .2  

ــتدامة،  ــاملة المس ــة الش ــو والتنمي ــات النم ــل إمكان ــالق كام ــدة إلط جدي

وتوفيــر فــرص العمــل، ومواجهــة تحــدي البطالــة مــن خــالل تحفيــز النمــو، 

ــات. ــودة الخدم ــاة وج ــة الحي ــوض بنوعي ــتمر للنه ــعي المس ــع الس م

إيجــاد حلــول فعالــة وتجنّب النظريــات غير القابلــة للتطبيق: أُوليــت أهميٌة   .3  

بالغــة إليجــاد الحلــول الفعالــة مــع مراعــاة أوجــه الترابــط بيــن القطاعــات 

أثنــاء المفاضلــة بيــن الخيــارات اســتناًدا إىل البيانــات والحقائــق.

المساءلة: بُني تصميم حوكمة التنفيذ إلدارة تحقيق النتائج الفعلية بآليات   .4  

التغييرات.  لبعض  الحاجة  دعت  إذا  المرونة  مراعاة  مع  واضحة،  ومتابعة  تقييم 

االســتفادة مــن التجــارب الســابقة: يختلــف هــذا العمــل عّمــا ســبقه مــن   .5  

رؤى وخطــط لــم تحقــق كامــل إمكاناتهــا، إذ يشــكّل أخــذ الِعبـَـر مــن تباطــؤ 

ــادة  ــى لزي ــات الفض ــي الممارس ــة لتبن ــة البداي ــي نقط ــي الماض األداء ف

ــتقبل. ــي المس ــاح ف ــرص النج ف
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الشكل رقم )7(:
خصائص الرؤية

3. 4. اإلطار التنفيذي

ــا للوصــول بالمملكــة  إّن الغــرض مــن رؤيــة التحديــث االقتصــادي المضــيُّ ُقدًم

مجــاالت  فــي  الملمــوس  االقتصــادي  واالنتعــاش  التعافــي  مــن  حالــٍة  إىل 

التشــغيل والنمــو االقتصــادي ونوعيــة الحيــاة، وذلــك مــن خــالل تحديــد أهــداف 

وطنيــة طويلــة األجــل، وتوضيــح أولويــات التنميــة، ورســم خريطــة طريــق التنفيــذ 

ــد »نقطــة االنطــالق«  ــد مــن تحدي ــات، كان ال ب األساســية. ولتحقيــق هــذه الغاي

بنــاًء عــى واقــع القطاعــات، والتحديــات التــي يجــب معالجتهــا، وتحديــد الوضــع 

المســتهدف لــكل قطــاع، وأولويــات االســتثمار فيــه، وســبل اغتنــام مزايــاه الكاملة 

ــا للنمــو المســتدام. لتعظيــم الفــرص المســتقبلية تحقيًق

ــة  ــالت تفصيلي ــى تحلي ــروع ع ــد المش ــم يعتم ــل، ل ــة العم ــع طبيع ــًيا م وتماش

ــة ســابقة فحســب،  ــات أو عــى خالصــات تجــارب وطني عــى مســتوى القطاع

بــل اســتفاد أيًضــا مــن المدَخــالت التــي قدمهــا المشــاركون فــي جلســات ورشــة 

العمــل االقتصاديــة، وإرشــادات الخبــراء، واألبحــاث والدراســات المتعلقــة بــكل 

ــدروس المســتفادة مــن تجــارب دول أخــرى. قطــاع، وال

االستفادة من التجارب 

السابقة



24

الشكل رقم )8(:
اإلطار التنفيذي للرؤية

 ثيدحتلا ةيؤر
يداصتقالا

تاونس 10+

لجألا ةليوط ةينطو فادهأ عضو

ةيمنتلل ةيجيتارتسالا تايولوألا ديدحت

 ةيذيفنت لمع ةطخ ديدحت

 تاونس 5

 تاونس 3

 ةيموكح لمع ططخ

 تاعاطقل ةيليصفت

ةددحم تالاجمو

عيراشمو جمارب

 ىلع ةيموكح تاءارجإ

ريصقلا ىدملا

 تاكرحم

ذيفنتلا تاردابمو

 قيرط طئارخ

)تالخدمو فادهأ(

 ةدحاو ةنس

تقــّدم الرؤيــة مجموعــَة أهــداف اســتراتيجية، وتوّضــح األدوار والمهــام التــي 

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 

ــاة التوافــق الكامــل مــع المحــددات  ــة إىل مراع ــذ. باإلضاف األداء ومتابعــة التنفي

التنفيذيــة مثــل التمويــل المتــاح والقــدرات الفنيــة.
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4. الطريق نحو المستقبل
4. 1. ركيزتا الرؤية

تقــوم رؤيــة التحديــث االقتصــادي وخريطــة الطريــق المتصلــة بهــا عــى ركيزتيــن، 

ــالل  ــن خ ــامل م ــتدام والش ــو المس ــتويات النم ــع مس ــول رف ــور األوىل ح تتمح

إطــالق كامــل اإلمكانــات االقتصاديــة للمملكــة، فــي حيــن تتمحــور الثانيــة حــول 

ــتقبل  ــان مس ــن لضم ــاة للمواطني ــة الحي ــوض بنوعي ــتهدفًة النه ــع مس المجتم

ــة االســتدامة. ــان بخاصي أفضــل. وتتشــارك الركيزت

الشكل رقم )9(:
ركيزتا الرؤية

ةايحلا ةدوج ةزيكر

 ةيعونب ضوهنلا

ةايحلا

يداصتقالا ومنلا ةزيكر  

 لماك قالطإ

تاناكمإلا

لضفأ لبقتسم

ةمادتسالا

ــة والمواطنيــن )فــرص ــن األساســيين أمــام الدول  تتفاعــل الركيزتــان مــع الّتحّديَي

 عمــل مســتدامة، والنهــوض بنوعيــة الحيــاة(. وهــو مــا خلــص إليــه مســح وطنــّي

 أُجــري خــالل العمــل عــى صياغــة الرؤيــة بإشــراف فريــق متخصــص مــن الباحثين
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 وشــاركت فيــه عينــة تتكــون مــن 2500 مواطــن ومواطنــة، روعــي فيهــا التعبيــر

عــن جميــع فئــات المجتمــع وشــرائحه.

الشكل رقم )10(:
األهداف االستراتيجية للرؤية 

من خالل الركيزة االقتصادية، سيحقق األردن قفزات نوعية في النمو االقتصادي 

مسخّرًا جهوده الستيعاب أكثر من مليون شاب وشابة سيلتحقون بسوق العمل 

هذا  تحقيق  إن  االقتصادية.  القطاعات  نمو  خالل  من  وذلك  المقبل  العقد  خالل 

الهدف الطموح يستدعي تحسين القدرة التنافسية لالقتصاد في جميع المحرِّكات 

األساسية بدًءا من جودة البنية التحتية والبيئة التشريعية، ومرورًا بسهولة ممارسة 

األعمال، ووصواًل إىل القدرة عى خلق مهارات رائدة عالميًّا وتتسم باالبتكار. 

ركيزة النمو 

االقتصادي

ركيزة جودة 

الحياة

االستدامة

ب وشابة في  ب مليون شا استيعا

سوق العمل
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ومــن خــالل ركيــزة »جــودة الحيــاة«، يمكــن لجميــع األجيــال االســتمتاع بمســتوى 

ونمــط حيــاة جيــد ليصبــح األردن مــن أفضــل دول المنطقــة فــي ما يتصــل بنوعية 

ــاة واالزدهار. الحي

بالنســبة  األمــر  بشــكل وثيــق، وكذلــك  بعًضــا  ببعضهمــا  الركيزتــان  ترتبــط 

ــل  ــُق نمــو اقتصــادي متيــن األســَس الالزمــة لتموي ألهدافهمــا، إذ ســيوّفر تحقي

ــى  ــدرة ع ــن الق ــل للمواطني ــو الدخ ــيتيح نم ــاة، وس ــودة الحي ــة لج ــة التحتي البني

الحصــول عــى نمــط حيــاة أفضــل. عــالوة 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، 

ممــا ســيعزز اســتراتيجيَة النمــو القائمــة عــى التصديــر. ونظــرًا للروابــط الوثيقــة 

بيــن الركيزتيــن، تــم تعميــق أوجــه التكامــل بينهمــا.

4. 1.1. إطالق كامل اإلمكانات

ســيكون تســريع محــرِّك النمــو االقتصــادي فــي المملكــة أمــرًا بالــغ األهميــة لخلــق 

الفــرص الكافيــة لتلبيــة متطلبــات األفــراد المؤهليــن لالنخــراط فــي ســوق العمــل 

فــي المســتقبل، باإلضافــة إىل تخفيــض معدالت البطالــة. إّن اســتحداث أكثر من 

مليــون فرصــة عمــل يطالــب بهــا شــبابنا خــالل العقــد المقبــل يســتدعي االرتقــاء 

بنقــاط القــوة الحاليــة إىل مســتويات أعــى باإلضافــة إىل إيجــاد نقــاط قــوة جديــدة 

في مجــاالت الفــرص المســتقبلية.

في  االقتصادي  النمو  محرِّك  تفعيل  يستلزم  النوعية  النقلة  هذه  مثل  تحقيق  إّن 

األردن، ألن السوق المحلية لن تستطيع توفير الفرص المطلوبة وحدها. ستتطلب 

الريادُة واإلبداع في مجال التصدير جذَب المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة 

لالستفادة من موقع األردن االستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة.

ــّي، ســيتعّين عليــه االرتقــاء بشــكل كبيــر  ولكــي يصبــح األردن موقــَع جــذٍب دول

ــة  ــهولة ممارس ــل س ــدة، مث ــاالت ع ــي مج ــية ف ــن األساس ــل التمكي ــي عوام ف

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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وفــي حيــن يتصــّدر اســتحداُث فــرص العمــل األولويــات، فــإن تحســين صافــي 

الدخــل والقــوة الشــرائية للمواطنيــن يمّثــل هدًفــا اســتراتيجيًّا آخــر ضمــن الركيــزة 

ــع  ــن م ــدة بالتزام ــل جدي ــرص عم ــر ف ــي توفي ــزة ف ــكل القف ــة. ستش االقتصادي

ــزة، ويمكــن  ــذه الركي ــة له التحســن المســتمر فــي مســتوى الدخــل، حجــرَ الزاوي

لمــس نتائــج ذلــك فــي الحيــاة اليوميــة لجميــع المواطنيــن.

ستسعى ركيزة النمو االقتصادي إىل تحقيق أهداف الرؤية الثالثة:

ــون  ــابة يلتحق ــاب وش ــون ش ــن ملي ــر م ــدة ألكث ــل جدي ــرص عم ــر ف توفي  .1  

عــام 2033. بحلــول  العمــل  بســوق 

زيــادة الدخــل الحقيقــي للفــرد بنســبة 3% ســنويًّا فــي المتوســط )نصيــب   .2  

ــل(. ــن الدخ ــرد م الف

رفــع ترتيــب األردن فــي مؤشــر التنافســية العالمــي الصــادر عــن المنتــدى   .3  

االقتصــادي العالمــي ليصبــح ضمــن أعــى %30.

4. 1. 2. النهوض بنوعية الحياة 

يتأثــر المواطنــون بنوعيــة الحيــاة التــي يعيشــونها بصــورة يوميــة والتــي تؤثــر عــى 

إنتاجيتهــم فــي العمــل أيًضــا، لــذا فــإن توفر مســتوى عــاٍل للمعيشــة فــي المملكة 

يعــد أمــرًا 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. عــالوة 

عــى ذلــك، تســتهدف الرؤيــة تطويــر النشــاطات الترفيهيــة والثقافيــة والرياضيــة 

الجاذبــة. وتدمــج خريطــُة الطريــق جميــَع عناصــر »جــودة الحيــاة« ضمــن مفهــوم 

مترابــط.
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وتسعى ركيزة جودة الحياة إىل تحقيق ثالثة أهداف:

ــن لتصــل إىل  ــن األردنيي ــاة بي ــة الحي ــن نوعي ــن ع ــة نســبة الراضي مضاعف  .1  

.%80

رفــع تصنيــف إحــدى المــدن األردنيــة لتصبــح ضمــن أفضــل 100 مدينــة   .2  

ــم. ــي العال ف

رفع ترتيب األردن في مؤشر ليغاتوم لالزدهار ليصبح ضمن أعى %30.  .3  

هــذه األهــداف االســتراتيجية الثالثــة مــن شــأنها أن تضمــن برنامجـًـا مكثًفــا للعمل 

يجعــل رضــا المواطــن محــوَر االهتمام.

ــب  ــذب المواه ــن أن يج ــاة يمك ــة الحي ــوض بنوعي ــر أن النه ــر بالذك ــن الجدي وم

ــاد. ــو االقتص ــة لنم ــابة الضروري ــدرات الش والق

4. 2. االستدامة 

من خالل رؤية التحديث االقتصادي وخريطة الطريق المتصلة بها، سُتلبّي المملكة 

االحتياجات الُمِلحّة المرتبطة بتغير المناخ، واألمن الغذائي والمائي، وتوفير الطاقة 

لتحقيق  النظيفة. وبما أن االستدامة تقع في صميم هذه الرؤية، سينشط األردن 

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 عى التمويل األخضر.

وستســاعد االســتدامة فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي بينما تســتهّل المملكــة حقبة 

جديــدة مــن النمــو مــن خــالل دعــم االســتثمارات فــي المشــاريع األكثــر حفاًظــا 

ــة  ــول ريادي ــة، والمنتجــات(، وإطــالق حل ــة التحتي ــات، والبني ــة )التقني عــى البيئ

ومبتكــرة، وتعزيــز القــدرة التنافســية التصديريــة لــأردن، وبالتالــي، إيجــاد وظائــف 

ــة  ــح دول ــة إىل أن تُصب ــدف المملك ــتقبل. وته ــتدامة للمس ــودة ومس ــة الج عالي

منخفضــة االنبعاثــات الكربونيــة، فّعالــة فــي اســتغالل المــوارد، شــاملة اجتماعيًّــا، 

ــا لريــادة األعمــال الصديقــة للبيئــة واالبتــكار. ومركــزًا إقليميًّ
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ســتكون االســتدامة عنصــرًا أساســيًّا فــي االقتصاد المســتقبلي للمملكــة، وتحديًدا 

فــي مــا يتصــل بـ:

التوســع فــي مجــاالت الطاقــة المتجــددة، بمــا فــي ذلــك اســتخدام أنــواع   .1  

جديــدة مــن الطاقــة )مثــل الهيدروجيــن(، وتشــجيع االســتخدام الكفــؤ 

للطاقــة. 

تطوير أنظمة النقل المستدامة، وإنشاء محطات للشحن الكهربائي.  .2  

تحفيــز الســياحة البيئيــة واألنشــطة الصديقــة للبيئــة والقائمــة عــى تجربــة   .3  

ــة. ــع الطبيع ــاج م االندم

ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة المناخّي ــع البيئ ــواءم م ــة تت ــاط زراعي ــتخدام أنم اس  .4  

للبيئــة. والصديقــة  الحديثــة  الممارســات 

تشــجيع االســتخدام الكفــؤ للميــاه وتحســين جودتهــا، وتوفيــر مــوارد مائيــة   .5  

ــا. ــى دوليًّ ــر الفض ــوالً للمعايي ــد وص ــتوى الفاق ــض مس ــدة، وخف جدي

تقليل مصادر النفايات، وتطوير إدارتها، وإعادة تدويرها.  .6  

إذ  ا،  مهمًّ أمرًا  المواطنون  يختاره  الذي  بالنمط  الحياة  عيش  في  االستدامة  تُمّثل 

المستقبلية  مدنهم  وأن  ومصانة،  نظيفة  فيها  يعيشون  التي  البيئة  أن  ستضمن 

في  واالستثمار  الممارسات  تلك  اعتماد  وسيؤدي  للعيش.  مالءمة  وأكثر  خضراء 

الحلول المبتكرة، إىل تعزيز االستدامة الزراعية في أنحاء المملكة، والتي ستساعد 

الحفاظ  نفسه  الوقت  وفي  عالية،  غذائية  وبقيمة  صحي  طعام  توفير  في  بدورها 

عى المياه، المورد الثمين الذي تصل نسبة المستهلَك منه في قطاع الزراعة إىل 

50%. ويشمل تطويرُ المراكز الحضرية الخضراء: اعتماد وسائل نقل صديقة للبيئة، 

أمام  الفرصة  وتوفير  الطبيعة،  مع  واالندماج  الخضراء،  المساحات  رقعة  وتوسيع 

أكثر نشاًطا وحيوية. نمط حياة 

إّن 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 

ــة  ــكار والبني ــق ونمــو االقتصــاد، والصناعــة واالبت ــة، والعمــل الالئ بأســعار مقبول

التحتيــة، والحــد مــن أوجه عــدم المســاواة، ومــدن ومجتمعــات محلية مســتدامة، 

واالســتهالك واإلنتــاج المســؤوالن، والعمــل المناخــي. 
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ــوارد،  ــتغالل الم ــاءة اس ــى كف ــي ع ــاد األردن ــر لالقتص ــو األخض ــيعتمد النم وس

ــاج  ــان، واالندم ــة اإلنس ــة، ورفاهي ــة الطبيع ــاخ، وحماي ــاع المن ــتجابة ألوض واالس

االجتماعــي.

وتساهم االستدامة في تحقيق هدفين من أهداف الرؤية:

رفــع ترتيــب األردن فــي مؤشــر األداء البيئــي العالمــي ليصبــح ضمــن أعــى    .1

.%20

ــح  ــة ليصب ــتدامة العالمي ــية االس ــر تنافس ــي مؤش ــب األردن ف ــع ترتي رف   .2

.%40 أعــى  ضمــن 

4. 3. إطار األهداف االستراتيجية

ترســم رؤيــة التحديــث االقتصــادي الصــورَة المأمولــة لــأردن فــي مجــاالت خلــق 

ــا،  ــاة وجودته ــة الحي ــوض بنوعي ــل، والنه ــين الدخ ــة، وتحس ــرص االقتصادي الف

وتحســين الخدمــات األساســية. 

ــددت ثمانيــة أهــداف اســتراتيجية تشــتمل عــى  وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك، حُ

ــاس األداء.  ــج الملموســة ومؤشــرات قي ــز عــى النتائ ــة، ترّك 72 غاي

فــي حالــة ركيــزة النمــو االقتصــادي مثــاًل، تــم تبنــي مجموعــة تتألــف مــن 34 غايــة 

لتوجيــه تحقيــق الرؤية:

ســُيوجَّه هــدف الرؤيــة المتمثــل فــي »توفيــر فــرص عمــل« مــن خــالل خمــس  	·

ــة  ــى العمال ــاد ع ــل االعتم ــة، وتقلي ــدل البطال ــض مع ــتهدف خف ــات تس غاي

الوافــدة، وتنظيــم العمالــة غيــر المنظمــة، ومضاعفــة نســبة مشــاركة اإلنــاث 

فــي ســوق العمــل، وزيــادة فــرص التوظيــف المتاحــة فــي القطــاع الخــاص.

غايات  »نمو صافي الدخل« من خالل سبع  سُيوجَّه هدف الرؤية المتمثل في  	·

وزيادة  االقتصادي،  التنوع  وتحقيق  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  زيادة  تستهدف 

المباشر  األجنبي  واالستثمار  والصادرات  المستقبلية  القطاعات  من  كلٍّ  َدور 

الريفية. المناطق  في  النمو  وزيادة  المحلي،  الخاص  القطاع  واستثمارات 
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ــة  ــادة القــدرة التنافســية االقتصادي ــل فــي »زي ــة المتمث ســُيوجَّه هــدف الرؤي 	·

ــي  ــة ف ــزات نوعي ــق قف ــتهدف تحقي ــات تس ــع غاي ــالل تس ــن خ ــة« م الدولي

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 

ــية. ــة بكلــف تنافس الملكيــة الفكريــة، وزيــادة الوصــول إىل الطاق

وبالمثــل، ســيتم توجيــه 21 غايــة لتنفيــذ أهــداف ركيــزة جــودة الحيــاة، و17 غايــة 

أخــرى لتحقيــق أهــداف االســتدامة طويلــة األجــل.

الشكل رقم )11(:
عها   المؤشرات الدولية الرئيسة المستهَدفة والتي سيتم تتبُّ

ضمن عملية تنفيذ الرؤية
 

 روطتلا رشؤم

يعامتجالا

ةيرشبلا ةيمنتلا رشؤم

 ةفرعملا رشؤم

يملاعلا

 يئاذغلا نمألا رشؤم

يملاعلا

يئيبلا ءادألا رشؤم

 موتاغيل رشؤم

راهدزالل

 دويقلا رشؤم

 ىلع ةضورفملا
 رامثتسالا

رشابملا يبنجألا

 راكتبالا رشؤم

يملاعلا

 تامدخلا ءادأ رشؤم

ةيتسجوللا

 ديقعتلا رشؤم

يداصتقالا

 ةيرحلا رشؤم

ةيداصتقالا

 يملاعلا ةيسفانتلا رشؤم

 يداصتقالا ىدتنملل
 يملاعلا

عبارلا عبرلا

ثلاثلا عبرلا

يناثلا عبرلا

لوألا عبرلا

)2021-2019( ثدحألا

2033  فدھتسملا

 ةايحلا ةدوج رشؤم

يملاعلا

 ومنلا

يداصتقالا

ةايحلا ةدوج
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5. ركيزة النمو االقتصادي
5. 1. االستراتيجية المستقبلية للنمو االقتصادي

تتمّثل إحدى ركيزتَي الرؤية في إطالق كامل اإلمكانات لالقتصاد عى مدى العقد 

المقبل، والتركيز عى القطاعات الناشئة والواعدة وذات اإلمكانات العالية للنمو، 

األمر الذي يؤدي إىل زيادة الفرص االقتصادية للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في 

سوق العمل. ويتجّسد ذلك من خالل ثالثة أهداف استراتيجية اقتصادية متكاملة، 

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. 

إلطــالق 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

 ىلع ندرألا تازيم نم ةدافتسالا
 يميلقإلاو يلحملا نييوتسملا

 ةيسفانتلا

 ضرعلا ةمءاوم
 تاراهملا ىلع بلطلاو

 زيكرتلا ةمءاوملا

 يه ةيجيتارتسالا ومنلا تاكرحم
 قيرطلا ةطيرخل سيئرلا روحملا

 ريدصتلا قاوسأ يف عسوتلا

 تارداصلا

 ومنلا زيزعتل ةيرامثتسا ةطيرخ

 رامثتسالا

 ةدايرو راكتبالا ىلع ينبم داصتقا
 لامعألا

 ةدوجب طبترم يداصتقا ومن
 ةايحلا

 راكتبالا ةيلومشلا

 نيب طبارتلا هجوأ نم ةدافتسالا
 ةميقلا ةدايزلتاعاطقلا فلتخم

 ةفاضملا

 طبارتلا
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5. 2. أولويات النمو االقتصادي 

تتــوزع أولويــات النمــو االقتصــادي فــي الرؤيــة عــى خمســة محــركات نمــو 

رئيســة وذلــك بســبب الترابــط بينهــا، هــي: الصناعــات عاليــة القيمــة، والخدمــات 

ــتدامة. ــوارد المس ــداع، والم ــادة واإلب ــة، والري ــًة عالمي ــتقبلية، واألردن وجه المس

تتألــف هــذه المحــركات مــن القطاعــات الرئيســة والفرعيــة ذات األولويــة، منهــا 

ــن نمــو  ــز والتطــّور فــي المســتقبل، ومنهــا مــا يمكّ ــن التمّي مــا يخلــق بيئــة تمكّ

صــادرات المملكــة مــن المنتجــات والخدمــات.

الشكل رقم )13(:
القطاعات االقتصادية ذات األولوية
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أّواًل: الصناعات عالية القيمة

1. الزراعة واألمن الغذائي 

يمّثــل قطــاع الزراعــة المصــدر الرئيــس للمعيشــة فــي األردن، وقــد تأثــر القطــاع 

ــق  ــي المناط ــّيما ف ــي، وال س ــر المناخ ــر التغي ــن ظواه ــرة م ــنوات األخي ــي الس ف

الريفيــة. وتعانــي األراضــي الصالحــة للزراعــة مــن شــّح الميــاه واالفتقــار إىل 

المــوارد الكافيــة. ويســتهلك القطــاع مــا يزيــد عــن 50% مــن االحتياجــات المائيــة 

للمملكــة، األمــر الــذي يزيــد مــن احتماليــة االســتفادة مــن ميــاه الصــرف الصحــي. 

وألن غالبيــة قطــع األراضــي مجــزّأة وضمــن مْلكيــات صغيــرة، فــإن القطــاَع يفتقــر 

إىل التنظيــم ويتســم بمحدوديــة إنتاجيتــه للمحاصيــل. 

ــى  ــا ع ــا مرتفًع ــهد طلبً ــواق تش ــوار أس ــع إىل ج ــن أن األردن يق ــم م ــى الرغ وع

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 2021 إطــالق 

االســتراتيجية الوطنيــة لأمــن الغذائــي )2021 - 2030(. كمــا تــم فــي بدايــة عــام  

2022 إطــالق الخطــة الوطنيــة للزراعــة المســتدامة )2022 - 2025(.
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الملخص التنفيذي الزراعة واألمن الغذائي

البيانات ذات الصلة بالقطاع )تقديرات 2021(

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي  العمالة في القطاع

لكل عامل

الصادرات

 1.5مليار دينار 

4.9% من الناتج المحلي 

اإلجمالي

76 ألف عامل

5.5% من إجمالي 

العمالة

19.5 ألف دينار

3% أعىل من المتوسط 

اإلجمالي

0.8 مليار دينار

6% من إجمالي 

الصادرات

1

2
5

3

4

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

الصادرات

ا |+ 1.50 مليار دينار + 6.0% سنويًّ

ا | +68.0 ألف موظف  +5.5% سنويًّ
بدوام كامل

ا | +1.2 ألف دينار +0.5% سنويًّ

ا | +0.8  مليار دينار +6.0% سنويًّ

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

2033

2033

2033

2033

يمّثل قطاع الزارعة المصدر الرئيس للمعيشة في األردن، وال سّيما في المناطق الريفية. 	 

تعاني األراضي الصالحة للزراعة من شّح المياه واالفتقار إىل الموارد الكافية. 	 

يستهلك القطاع ما يزيد عن 50% من االحتياجات المائية للمملكة، األمر الذي يزيد من احتمالية 	 

االستفادة من مياه الصرف الصحي. 

ألن غالبية قطع األراضي مجزّأة وضمن مْلكيات صغيرة، فإن القطاَع يفتقر إىل التنظيم ويتسم 	 

بمحدودية إنتاجيته للمحاصيل.

عىل الرغم من أن األردن يقع إىل جوار أسواق تشهد طلبًا مرتفًعا 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.	 

ــة 	  ــي لتلبي ــاج الزراعــي مــع ضمــان اســتدامة األمــن الغذائ ــز إقليمــي لإلنت ــل األردن إىل مرك تحوي

ــي. ــد المحل ــة والمســتقبلية عــىل الصعي االحتياجــات الحالي

تحديــث وتطويــر اإلنتــاج الزراعــي: اســتخدام أحــدث التقنيــات الزراعيــة والحلــول الذكيــة لتجديــد. 	 

أســاليب اإلنتــاج الزراعــي ولجعــل األردن مركــزًا إقليمًيــا لتصديــر اإلنتــاج الزراعــي. 

تطويــر سلســل 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 خــلل التحــّول الرقمــي الســتدامة 	 

األمــن الغذائــي فــي جميــع أرجــاء المملكــة. 

تأسيس جهة متخّصصة باألمن الغذائي. 	 

تأسيس مركز وطني ألبحاث األمن الغذائي.	 

إعداد نظام رقمي للبيانات الغذائية.	 

تعديل اللوائح التنظيمية والسياسات ذات الصلة بالزراعة والثروة الحيوانية. 	 

تأسيس مجمع متكامل لأغذية 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.	 

إطلق مبادرة الحفاظ عىل الموارد المركزية.	 

تقديم خدمات التعليم الزراعي والتدريب المهني لصقل مهارات المزارعين.	 

إطلق صندوق لتسريع االستثمار في القطاع الغذائي في األردن.	 

دعم مشاريع االستثمار، والتقنيات الزراعية، والبحث والتطوير في مجال التقنيات الغذائية.	 

ن تحت إشراف وزارة الزراعة. 	  توفير مسرعات وحاضنات الطعام المحسَّ

تعزيز المخزون االستراتيجي من الحبوب وباألخص القمح والشعير، بما في ذلك زيادة المساحات 	 

المخصصة لزراعة هذه المحاصيل.

1.48
2.97

76.0144.0

19.520.7

0.8
1.6
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2. التعدين

ــي  ــة وف ــروات المعدني ــن الث ــدًدا م ــه ع ــي امتالك ــدة ف ــزة فري ــع األردن بمي يتمت

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 

ــادرة،  ــة الن ــر األرضي ــب والعناص ــاس والذه ــل النح ــتراتيجية، مث ــادن االس المع

ــي. ــات ضخمــة مــن خــام الصخــر الزيت وكمي

ــع أن يشــهد قطــاع التعديــن تطــورًا خــالل العقــد القــادم، وذلــك فــي  ومــن المتوقَّ

ــة والقطــاع الزراعــي  ــد عــى منتجــات القطاعــات الصناعي ــب المتزاي ضــوء الطل

والقطاعــات األكثــر تطــورًا 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 خــالل توفيــر 

ــة، وخفــض كلــف التنقيــب، وتقليــل التداخــالت مــع السياســات  ث ــات محدَّ بيان

البيئيــة الموجَّهــة للحفــاظ عــى األماكــن الطبيعيــة والســياحية.
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البيانات ذات الصلة بالقطاع )تقديرات 2021(

الملخص التنفيذي التعدين

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي  العمالة في القطاع

لكل عامل

الصادرات

0.7 مليار دينار

2.2% من الناتج المحلي 

اإلجمالي

9.3 ألف عامل

0.6% من إجمالي 

العمالة

72.6 ألف دينار

283% أعىل من 

المتوسط اإلجمالي

1.0 مليار دينار

10.4% من إجمالي 

الصادرات 

1

2
5

3

4

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

الصادرات

+10.0% سنوًيا | +1.4 مليار دينار 
أردني

+9.5% سنوًيا | +18.2 ألف موظًفا 
بدوام كامل

+0.5% سنوًيا | + 4.5 ألف دينار أردني

+10.5% سنوًيا | + 2.3 مليار دينار أردني

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

2033

2033

2033

2033

يُعد الفوسفات والبوتاس من نقاط القوة التي تمّيز األردن )حيث يحتل المرتبة السابعة في 	 

االحتياطي العالمي من الفوسفات والمرتبة الثانية عشرة في البوتاس(.

يمتلك األردن احتياطًيا وفيراً من المعادن الفلزية واللفلزية ومواد التشييد.	 

ال توجد استراتيجية أو برنامج وطني للتعدين.	 

االفتقار إىل المعلومات حول فرص التعدين في األردن )محدودية المسح الجيولوجي الملئم 	 

ونقص معلومات المستثمرين(.

ارتفاع كلف الُمدخلت ما يؤدي إىل ضعف القدرة التنافسية.	 

عدم تماشي قوانين القطاع مع أفضل الممارسات الدولية.	 

تتعارض ممارسات القطاع مع ممارسات الحفاظ عىل الطبيعة والسياحة.	 

تعزيــز موقــع المملكــة لتصبــح العبـًـا مميــزًا عــىل المســتوى العالمــي فــي قطــاع التعديــن والصناعــات 	 

التعدينيــة

الفوســفات والبوتــاس: دعــم األردن ليصبــح مقــرًّا فّعــاالً ورائــًدا عالمًيــا فــي توفيــر الحلــول )علمــات 	 

ــات  ــتقات، والصناع ــة، والمش ــل الخاص ــة للمحاصي ــة النباتي ــة ، والتغذي ــة عالي ــة ذات قيم تجاري

التحويليــة(

المعــادن الفلزيــة: تأســيس محفظــة تنميــة تســتهدف فئــات المنتجــات الواعــدة، وتحســين مكانــة 	 

األردن ليصبــح ضمــن قائمــة أولويــات المســتثمرين الدولييــن

مواد التشييد: دعم اإلنتاج المحلي واغتنام فرص التصدير	 

وضع استراتيجية وطنية للتعدين.	 

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. 	 

إنشاء مشاريع الصناعات الوسطى والصناعات التحويلية الخاصة بالقطاع. 	 

إطلق برنامج تمويل خاص بقطاع التعدين.	 

استقطاب المهارات المتخصصة في قطاع التعدين. 	 

تحسين البنية التحتية اللوجستية.	 

رفع القدرة التنافسية في الكلفة.	 

تحسين تقنيات وتكنولوجيا التعدين، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير واالبتكار للستفادة من 	 

المجاالت الجديدة، مثل: األسمدة النيتروجينية.

تحسين الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ضمن القطاع. 	 

إطلق مبادرة للمسؤولية االجتماعية للشركات والمجتمع المحلي. 	 

2.1 0.7 

9.3
27.5

72.677.1

3.4 1.0
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3.  الصناعة

تمّثــل الصناعــة 17.4% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وتشــكّل 49% مــن 

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 13.6% مــن 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 حالًيــا، واالســتفادة مــن اتفاقيــات التجــارة الحــرة، واســتقطاب 

اســتثمارات وصناعــات جديــدة.
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البيانات ذات الصلة بالقطاع )تقديرات 2021(

الملخص التنفيذي الصناعة

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي  العمالة في القطاع

لكل عامل

الصادرات

5.3 مليار دينار

17.4% من الناتج 

المحلي اإلجمالي

217.3 ألف عامل

13.6% من إجمالي 

العمالة

24.2 ألف دينار

28% أعىل من المتوسط 

اإلجمالي

4.8 مليار دينار 

49.0% من إجمالي 

الصادرات 

1

2
5

3

4

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

الصادرات

ا | + 8.5 مليار دينار + 7% سنويًّ

ا | +9.162 ألف موظف  8.6+% سنويًّ
بدوام كامل

ا | -C0.1 ألف دينار - 4.0% سنويًّ

ا | + 0.51 مليار دينار + 5.21% سنويًّ

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

2033

2033

2033

2033

ــه 	  ــذي يجعل ــر ال ــي، األم ــي اإلجمال ــج المحل ــة 17.4% مــن النات ــل قطــاع الصناع يمّث

ــد. ــر قطــاع فــي المملكــة مــن حيــث العوائ أكب

ــي 15.1  	  ــادرات حوال ــي الص ــي ف ــة األردن ــاع الصناع ــات قط ــاهمة ُمخرج ــغ مس تبل

ــادرات.  ــي الص ــن إجمال ــادل 49% م ــا يع ــار؛ أي م ــار دين ملي

والدوائيــة وصناعــة 	  والغذائيــة  األســمدة(  )ال ســّيما  الكيماويــة  الصناعــات  تُعــد 

الرئيســة فــي المملكــة. المحيــكات، خطــوط اإلنتــاج 

تكمــن التحديــات الرئيســة فــي ارتفــاع ُكلَــف الطاقــة، وقلــة توفــر الميــاه، واالفتقــار 	 

إىل المهــارات المتخّصصــة وقــدرات البحــث والتطويــر واالبتــكار، وِصغــر حجــم 

ــراءات. ــة واإلج ــح التنظيمي ــد اللوائ ــة، وتعقي ــوق المحلي الس

أن يشــكّل قطــاع الصناعــة محــرًكا رئيًســا لنمــو االقتصــاد األردنــي، وذلــك بمضاعفــة 	 

حجــم الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحلــول عــام 2033، وتوفيــر حوالــي 260 ألــف وظيفــة.

أن يرتكــز النمــو عــىل القطاعــات الفرعيــة االســتراتيجية مثــل: الصناعــات الكيماويــة 	 

والغذائيــة والدوائيــة والهندســية وصناعــة المحيــكات، وهــي الصناعــات التــي يُمكــن 

ــذه  ــر ه ــدة، وتوّف ــا جدي ــاد مزاي ــة أو إيج ــية مهّم ــا تنافس ــق مزاي ــأردن تحقي ــا ل فيه

ــة المخاطــر. االســتراتيجية التركيــز مــع المحافظــة عــىل التنــّوع وموازن

أن تســاهم الصــادرات فــي النمــو اإلجمالــي داخــل القطــاع بنســبة تتــراوح بيــن %35 	 

و%65.

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. 	 

إطلق مبادرة جاذبة متخّصصة في “وظائف قطاع الصناعة”.	 

تحفيز ريادة األعمال في الصناعة.	 

تنفيذ برامج التدريب المهني وصقل المهارات.	 

إطلق مبادرة وظائف “النساء العاملت 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.

5.3 11.1 

217.3
479.1

24.223.1

19.8 4.8 
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أ.  الصناعات الغذائية

ــي 27.6% مــن مســاهمة قطــاع الصناعــة فــي  ــة حوال ــل الصناعــات الغذائي تمّث

ــذي يجعلهــا  ــه، األمــر ال ــي، وتشــكّل 17.8% مــن صادرات ــج المحلــي اإلجمال النات

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.

وتتمّثــل التحديــات الرئيســة التــي يواجههــا القطــاع فــي: ارتفــاع كلفــة مدخــالت 

ــة المــواد  ــًدا الطاقــة(، ونقــص المواهــب المتخّصصــة، ومحدودي ــاج )وتحدي اإلنت

األوليــة لإلنتــاج فــي الســوق المحليــة.
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الملخص التنفيذي الصناعات الغذائية

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي  العمالة في القطاع

لكل عامل

الصادرات

1.5 مليار دينار

27.6% من اإلجمالي 

لقطاع الصناعة

37.7 ألف عامل

 17.4% من اإلجمالي

في قطاع الصناعة

38.5 ألف دينار

59% أعىل من المتوسط 

في قطاع الصناعة

0.9 مليار دينار

17.8% من اإلجمالي 

لقطاع الصناعة

1

2
5

3

4

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

الصادرات

ا | +1.5 مليار دينار +6.0%سنويًّ

ا | + 33.8ألف موظف   +5.5%سنويًّ
بدوام كامل

ا |+2.4 ألف دينار  +6.0. %سنويًّ

ا | + 3.4مليار دينار 14.4%سنويًّ

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

2033

2033

2033

2033

تمّثل الصناعات الغذائية حوالي 27.6% من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج 	 

المحلي اإلجمالي، وتشكّل 17.8% من 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.

تتمّثل التحديات الرئيسة التي يواجهها القطاع في: ارتفاع كلفة مدخلت اإلنتاج 	 

)وتحديًدا الطاقة(، ونقص المواهب المتخّصصة، ومحدودية المواد األولية لإلنتاج في 

السوق المحلية.

ــاج، 	  ــف اإلنت ــض كل ــق خف ــن طري ــي األردن ع ــة ف ــات الغذائي ــاع الصناع ــة قط تنمي

وتعزيــز األنشــطة ذات القيمــة المضافــة.

التركيــز عــىل التوّســع فــي األســواق المحليــة مــن خــلل تقليــص الــواردات وإحــلل 	 

المنتجــات المحليــة مكانهــا.

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

ــة، 	  ــد المحلي ــل التوري ــة، وسلس ــواد الغذائي ــع الم ــي لمصان ــر المؤسس ــز التطوي تعزي

ــبة %250. ــادرات بنس ــادة الص ــات وزي ــة المنتج ــي قيم ــة إجمال ــدف مضاعف به

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.	 

1.5 2.9 

71.5 37.7 

38.540.9

0.9 
4.3 

البيانات ذات الصلة بالقطاع )تقديرات 2021(



44

ب. الصناعات الكيماوية

تمّثــل الصناعــات الكيماويــة 11.7% مــن مســاهمة قطــاع الصناعــة فــي الناتــج 

ــذي  ــر ال ــة، األم ــادرات الصناعي ــن الص ــكّل 30.4% م ــي، وتش ــي اإلجمال المحل

ــة ضمــن هــذا القطــاع.  ــا مــن أهــم القطاعــات الفرعي يجعله

ومشــتقات  ومنتجــات  األســمدة  إنتــاج  فــي  متقّدًمــا  مركــزًا  األردن  يحتــل 

الفوســفات والبوتــاس والبروميــن، وذلــك المتالكــه قاعــدة تعدينيــة قويــة، بينمــا 

ــة  ــة الصناعي ــد مــن المــواد الكيماوي ــاج العدي ــا فــي إنت ــزه متواضًع ــزال مرك ــا ي م

واالســتهالكية، مثــل الدهانــات والمنّظفــات ومنتجــات العنايــة الشــخصية.
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الملخص التنفيذي الصناعات الكيماوية

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي  العمالة في القطاع

لكل عامل

الصادرات

617 مليون دينار

11.7% من اإلجمالي 

لقطاع الصناعة

21 ألف عامل

 13.3% من اإلجمالي

في قطاع الصناعة

29.4 ألف دينار

21% أعىل من المتوسط 

في قطاع الصناعة

1.5 مليار دينار

30.4% من اإلجمالي 

لقطاع الصناعة

1

2
5

3

4

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

الصادرات

ا | +0.8 مليار دينار +7.0% سنويًّ

ا | 23.5 ألف موظف  +6.5% سنويًّ
بدوام كامل

ا | +1.8 ألف دينار +0.5% سنويًّ

ا | +3.9 مليار دينار +11.4% سنويًّ

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

2033

2033

2033

2033

تمّثــل الصناعــات الكيماويــة 11.7% مــن مســاهمة قطــاع الصناعــة فــي الناتــج 	 

المحلــي اإلجمالــي، وتشــكّل 30.4% مــن الصــادرات الصناعيــة، األمــر الــذي يجعلهــا 

مــن أهــم القطاعــات الفرعيــة ضمــن هــذا القطــاع.

يحتــل األردن مركــزًا متقّدًمــا فــي إنتــاج األســمدة ومنتجــات ومشــتقات الفوســفات 	 

والبوتــاس والبروميــن، وذلــك المتلكــه قاعــدة تعدينيــة قويــة.

مــا يــزال مركــز األردن متواضًعــا فــي إنتــاج العديــد مــن المــواد الكيماويــة الصناعيــة 	 

واالســتهلكية، مثــل: الدهانــات والمنّظفــات ومنتجــات العنايــة الشــخصية.

ا لصناعة الكيماويات عالميًّا.	  نمّو القطاع وتطويره ليصبح مورًدا مهمًّ

تقديــم حلــول مــن منتجــات مشــتقات الفوســفات والبوتــاس، تُســتخَدم فــي الزراعــة 	 

والصناعــة، وتتميــز فــي أدائهــا، وتمتلــك علمــات تجاريــة قويــة، بهــدف رفــع القيمــة 

ــعار  ــات أس ــلبية لتقلّب ــار الس ــب اآلث ــة، وتجنّ ــن جه ــية م ــواد األساس ــة للم المضاف

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 خــلل تشــكيل تحالفــات إقليميــة فــي األمــن الغذائــي لمجموعــة 

مــن أصحــاب المهــارات.

إنشاء مجمع للصناعات الكيماوية.	 

ــة 	  ــة الخاص ــلة القيم ــىل سلس ــز ع ــكار يرّك ــر واالبت ــث والتطوي ــز للبح ــيس مرك تأس

بالبوتــاس والفوســفات وفــرص االســتغلل التجــاري.

ــاس 	  ــن البوت ــة م ــيطة والنهائي ــات الوس ــع المنتج ــة لتصني ــتراتيجية مفّصل ــاء اس بن

والفوســفات.

تسويق الصناعات الكيماوية األردنية دوليًّا.	 

جذب مستثمرين دوليين استراتيجيين النشاء صناعات كيماوية جديدة.	 

إعــداد برامــج تعليميــة متخّصصــة لتوفيــر المهــارات المطلوبــة فــي قطــاع الصناعــات 	 

الكيماوية. 

تشــجيع التعــاون اإلقليمــي، وتطويــر اســتراتيجية تكامليــة للصناعــات الكيماويــة فــي 	 

اإلقليــم.

تأسيس جهة صناعية مختصة في قطاع الصناعات الكيماوية األردنية.	 

إعداد استراتيجية وخريطة طريق للستثمارات في هذا القطاع.	 

0.6 1.4 

21.0
44.5

29.4
31.2

1.5 5.4 

البيانات ذات الصلة بالقطاع )تقديرات 2021(
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ج. الصناعات الدوائية

تُعــّد الصناعــات الدوائيــة فــي األردن قطاًعــا إنتاجيًّــا فرعيًّــا متوســط الحجــم لكــن 

مرتفــع القيمــة، إذ تمّثــل 10.2% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لقطــاع الصناعــة، 

وتشــكّل 4.7% مــن إجمالــي صادراتــه.

ويتســم القطــاع بقــدرة إنتاجيــة كبيــرة مــن خــالل أكثر مــن 70 خــّط إنتــاج، ويمتلك 

نمــوذَج عمــل ناجحًــا يرّكــز عــى األدويــة الجنيســة ذات العالمــات التجاريــة، 

ومجموعــة واســعة مــن المنتجــات، والمعاييــر الدوليــة العاليــة. 

تشــمل التحديــات الحاليــة للقطــاع: ِصغــر الســوق المحليــة، والتســعير المحلــي 

ــاج والضرائــب. ــطء إجــراءات التســجيل، وارتفــاع كلــف اإلنت الصــارم، وب
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الملخص التنفيذي الصناعات الدوائية

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي  العمالة في القطاع

لكل عامل

الصادرات

536 مليون دينار

10.2% من اإلجمالي 

لقطاع الصناعة

5.4 ألف عامل

2.5% من اإلجمالي في 

قطاع الصناعة

99.2 ألف دينار 

309% أعىل من 

المتوسط في قطاع 

الصناعة

0.2 مليار دينار

4.7% من اإلجمالي 

لقطاع الصناعة

1

2
5

3

4

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

الصادرات

ا | +1.1 مليار دينار +10.0% سنويًّ

ا | +10.6 ألف موظف  +9.5% سنويًّ
بدوام كامل

ا | +6.1 ألف دينار +0.5% سنويًّ

ا | +1.9 مليارات دينار +20.3% سنويًّ

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

2033

2033

2033

2033

ــن 	  ــم لك ــط الحج ــا متوس ــا فرعيًّ ــا إنتاجيًّ ــي األردن قطاًع ــة ف ــات الدوائي ــّد الصناع تُع

ــة. ــع القيم مرتف

تمّثــل الصناعــات الدوائيــة  10.2% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لقطــاع الصناعــة، 	 

وتشــكّل 9% مــن إجمالــي صادراتــه.

يتسم القطاع بقدرة إنتاجية كبيرة من خلل أكثر من 70 خّط إنتاج.	 

ــات 	  ــة ذات العلم ــة الجنيس ــىل األدوي ــز ع ــا يرّك ــل ناجحً ــوذَج عم ــاع نم ــك القط يمتل

ــة.  ــة العالي ــر الدولي ــات، والمعايي ــن المنتج ــعة م ــة واس ــة، ومجموع التجاري

ــارم، 	  ــي الص ــعير المحل ــة، والتس ــوق المحلي ــر الس ــة: ِصغ ــات الحالي ــمل التحدي تش

ــب. ــاج والضرائ ــف اإلنت ــاع كل ــجيل، وارتف ــراءات التس ــطء إج وب

ــا للمنتجــات الدوائيــة؛ عــن طريــق اســتخدام 	  االرتقــاء بــاألردن ليصبــح مركــزًا إقليميًّ

ــر،  ــث والتطوي ــز البح ــدة، وتعزي ــر جدي ــر عقاقي ــة، وتطوي ــاالت علجي ــات ومج تقني

ــة. ــة الرئيس ــات الفاعل ــن الجه ــط بي ــات والرواب ــريع العملي وتس

التركيــز عــىل التوّســع نحــو أســواق جديــدة مــن خــلل تيســير التشــريعات واللوائــح 	 

ــات. ــة والعملي التنظيمي

أداء دورٍ فاعــل فــي تحقيــق غايــات المملكــة ودول المنطقــة فــي مجــال األمــن 	 

الدوائــي.

ــة 	  ــاء المعرف ــن بن ــد م ــز المزي ــة لتحفي ــة كمنّص ــات الدوائي ــن الصناع ــتفادة م االس

والقطاعــات كثيفــة االبتــكار، مثــل: الصناعــات الهندســية، وتكنولوجيــا المعلومــات 

ــاالت. واالتص

تبسيط اإلجراءات الحكومية لتسجيل األدوية الجديدة المصنعة محليًّا 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. 	 

إطلق قواعد تسعير ميّسرة تضمن استقرار األسعار.	 

تأسيس جهة استراتيجية مختصة بقطاع الصناعات الدوائية.	 

إعداد خطط عمل تفصيلّية لصادرات القطاع.	 

0.5 1.7 

16
5.4 

99.2105.3

0.2 2.1 

البيانات ذات الصلة بالقطاع )تقديرات 2021(
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د. صناعة المحيكات

تمّثل صناعة المحيكات 8.1% من الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الصناعة، وتشكّل 

وقد  المملكة.  في  رئيًسا  فرعيًّا  قطاًعا  يجعلها  الذي  األمر  صادراته،  من   %27.5

أقام هذا القطاع عالقات متينة، ال سيما مع تجار المالبس في الواليات المتحدة 

األميركية، قائمة عى بنود اتفاقية التجارة الحرة، وبما يعزز العالمة التجارية »ُصنع 

النزعة االستهالكية األخالقية. في األردن« ويحقق 

ومن التحديات التي يواجهها هذا القطاع، أن العاملين من غير األردنيين يشكّلون 

حوالي 70% من القوى العاملة فيه، وأّن معظم األنشطة فيه أساسية )تحويلية(، 

إىل جانب ارتفاع الكلفة، واالعتماد الكبير عى المواد الخام المستوردة.
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الملخص التنفيذي صناعة المحيكات

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي  العمالة في القطاع

لكل عامل

الصادرات

426 مليون دينار

8.1% من اإلجمالي 

لقطاع الصناعة

76.0 ألف عامل 

 35.0% من اإلجمالي

في قطاع الصناعة

5.6 ألف دينار

77% دون المتوسط في 

قطاع الصناعة

1.3 مليار دينار

27.5% من اإلجمالي 

لقطاع الصناعة

1

2
5

3

4

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

الصادرات

ا | +0.9 مليار دينار +10.0% سنويًّ

ا | +148.7 ألف موظف  +9.5% سنويًّ
بدوام كامل

ا | + 0.3 ألف دينار + 0.5% سنويًّ

ا | +3.9 مليار دينار +12.0% سنويًّ

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

2033

2033

2033

2033

ــة، 	  ــاع الصناع ــي لقط ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــكات 8.1% م ــة المحي ــل صناع تمّث

وتشــكّل 27.5% مــن صادراتــه، األمــر الــذي يجعلهــا قطاًعــا فرعيًّــا رئيًســا فــي 

المملكــة. 

أقــام هــذا القطــاع علقــات متينــة، ال ســيما مــع تجــار الملبــس فــي الواليــات 	 

ــة التجــارة الحــرة، وبمــا يعــزز العلمــة  ــود اتفاقي ــة، قائمــة عــىل بن المتحــدة األميركي

التجاريــة “ُصنــع فــي األردن” ويحقــق النزعــة االســتهلكية األخلقيــة.

مــن التحديــات التــي يواجههــا هــذا القطــاع، أن العامليــن مــن غيــر األردنيين يشــكّلون 	 

ــة فيــه، وأن األنشــطة فيــه أساســية )تحويليــة(، إىل  ــي 68% مــن القــوى العامل حوال

جانــب ارتفــاع الكلفــة، واالعتمــاد الكبيــر عــىل المــواد الخــام المســتوردة.

رفع قيمة الصادرات لقطاع المحيكات 3-4 أضعاف.	 

استحداث أكثر من 149 ألف فرصة عمل لأردنيين.	 

ــة 	  ــطة ذات القيم ــة األنش ــلل ممارس ــن خ ــا م ــا وإقليميًّ ــاع محليًّ ــة القط ــز مكان تعزي

المضافــة، وزيــادة الحجــم اإلجمالــي لإلنتــاج، وإنشــاء مصانــع ألبســة جديــدة، ودعــم 

ــاء. ــع القائمــة لتنمــو ضمــن ســوق األزي المصان

تصنيع المواد الخام المحلية لتسريع سلسل اإلمداد ورفع القيمة المضافة.	 

ــذي سيســاعد 	  ــع شــراء المســتوردات اللزمــة مــن مصــادر أقــّل كلفــة، األمــر ال تنوي

ــر الرئيســة. ــة المملكــة فــي أســواق التصدي عــىل تحســين مكان

ــات 	  ــّدة طلب ــة ع ــن تلبي ــة م ــن الصناع ــي( تمكّ ــل رأس ــة )تكام ــات أقمش ــاء صناع إنش

ــد. ــم الواح ــلل الموس ــر خ ــواق التصدي ألس

توسيع برنامج التدريب المهني واالستفادة من مجلس مهارات القطاع.	 

تشــجيع توظيــف المواهــب المحليــة، والعمــل عــىل زيــادة نســبة األردنييــن العامليــن 	 

فــي المناصــب اإلداريــة فــي القطــاع.

جذب االستثمارات في القطاع. 	 

تحسين اإلنتاجية وتنافسية الكلفة في القطاع.	 

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

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقطاع.	 

إعداد حوكمة موحَّدة للقطاع.	 

تبسيط اإلجراءات الحكومية الخاصة بالقطاع.	 

إعداد خطة تفّصيلية للقطاع.	 

0.4 1.3 

224.7 76.0 

5.6 5.9 

1.3 5.2 

البيانات ذات الصلة بالقطاع )تقديرات 2021(
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هـ. الصناعات الهندسية

تمّثــل الصناعــات الهندســية 5% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لقطــاع الصناعــة، 

ــا ناشــئًا، بالرغــم  وتشــكل 14.1% مــن صادراتــه، األمــر الــذي يجعلهــا قطاًعــا فرعيًّ

مــن وفــرة أعــداد المهندســين فــي شــتى التخصصــات فــي األردن.

ويحتــل األردن مكانــة واعــدة فــي مجــاالت متعــددة مرتبطــة بهــذا القطــاع، مثــل 

ــه  ــييد. ولدي ــواد التش ــة، وم ــات الكهربائي ــف، والصناع ــة والتكيي ــة والتهوي التدفئ

ــع. ــوّردة لشــركات التجمي ــا م ــي تعمــل بوصفه ــدة ناشــئة مــن الشــركات الت قاع
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الملخص التنفيذي الصناعات الهندسية

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي  العمالة في القطاع

لكل عامل

الصادرات

199 مليون دينار

5% من اإلجمالي لقطاع 

الصناعة

10 آالف عامل

4.6% من اإلجمالي في 

قطاع الصناعة

26.4 ألف دينار

9% دون المتوسط في 

قطاع الصناعة

0.2 مليار دينار

4.1% من إجمالي 

صادرات قطاع

 الصناعة

1

2
5

3

4

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

الصادرات

ا | +0.3 مليار دينار +7% سنويًّ

ا | +11.2 ألف موظف  +6.5% سنويًّ
بدوام كامل

ا | +1.6 ألف دينار +0.5% سنويًّ

ا | +0.4 مليار دينار +10.3% سنويًّ

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

2033

2033

2033

2033

تمّثل الصناعات الهندسية 5% من الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الصناعة، وتشكل 	 

14.4% من صادراته، األمر الذي يجعلها قطاًعا فرعيًّا ناشئًا.

يحتل األردن مكانة واعدة في مجاالت متعددة، مثل التدفئة والتهوية والتكييف، 	 

والصناعات الكهربائية، ومواد التشييد.

لدى األردن قاعدة ناشئة من الشركات التي تعمل بوصفها مورّدة لشركات التجميع.	 

تطويــر القطــاع ليصبــح جهــة فاعلــة متخّصصــة فــي مجــاالت محــددة مــن الحلــول 	 

الهندســية التــي يُمكــن االعتمــاد عليهــا فــي بنــاء مهــارات عاليــة.

االســتفادة مــن المزايــا الفريــدة، ومــن أبرزهــا وجــود قــدرٍ كاٍف مــن المؤهــلت 	 

الهندســية.

االرتقاء بعلمة “ُصنع في األردن” للولوج إىل السوق العالمية.	 

ــة 	  ــل أنظم ــة )مث ــاح العالي ــات النج ــات ذات إمكان ــن المنتج ــات م ــىل فئ ــز ع التركي

ــييد(. ــاء والتش البن

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

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

جذب ثلث شركات عالمية رائدة في القطاع لخلق سوق للشركات المحلية.	 

ــات 	  ــتخدام المنتج ــال واس ــول إدخ ــة ح ــة تفصيلي ــدوى اقتصادي ــات ج ــداد دراس إع

ــو.  ــريعة النم ــتقبلية س ــدة والمس ــية الجدي الهندس

ــز عــىل حلــول الصناعــات الهندســية 	  تأســيس مركــز للبحــث والتطويــر واالبتــكار يرّك

ــات العاليــة والقيمــة المضافــة وفــرص االســتغلل التجــاري. ذات اإلمكان

تسريع تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة.	 

الصناعــي 	  والتصميــم  الهندســية  الصناعــات  قطاعــات  بيــن  التعــاون  تعزيــز 

التوريــد. وقطاعــات  المعلومــات  وتكنولوجيــا  واالتصــاالت 

تسويق المنتجات الهندسية في األسواق المحلية والعالمية.	 

إطلق برنامج تعليمي متخّصص )األكاديميات الهندسية(.	 

إعداد خطط وطنية تفصيلية وخريطة طريق للستثمار في القطاع.	 

0.3 0.6 

21.2 10.0 

26.428.0

0.2 0.6 0.6

البيانات ذات الصلة بالقطاع )تقديرات 2021(
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4. النقل والخدمات اللوجستية 1

يســاهم قطــاع النقــل والخدمــات اللوجســتية للبضائــع والســلع بفعاليــة فــي خلــق 

ــي  ــل الت ــائل النق ــا أن وس ــي. كم ــي اإلجمال ــج المحل ــادة النات ــل وزي ــرص العم ف

يوفرهــا القطــاع تســاهم فــي حصــول األفــراد عــى فــرص عمــل أفضــل، خاصــًة 

ــي المــرأة والشــباب. ويشــكّل هــذا القطــاع عامــاًل أساســيًّا فــي ربــط  ضمــن فئَت

محــرك الصناعــات عاليــة القيمــة بالموقــع الجغرافــي االســتراتيجي للمملكــة الذي 

مــن شــأنه أن يُمكـّـن النقــل اإلقليمــي، بمــا يشــمل مينــاء العقبــة الــذي يعــّد أحــد 

المرتكــزات االســتراتيجية لنمــو القطــاع. 

ــف  ــدن، وضع ــن الم ــط بي ــف الرب ــاع: ضع ــة للقط ــات الراهن ــرز التحدي ــن أب وم

البنيــة التحتيــة للســكك الحديديــة لنقــل الســلع والبضائــع، وإجــراءات التخليــص 

الجمركــي التــي تســتنزف الوقــت والمــال. وهنــاك فرص لتطويــر مرافــق التخزين، 

والموانــئ،  والشــحن الجــوي للبضائــع.

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

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي  العمالة في القطاع

لكل عامل

الصادرات

1.6 مليار دينار

5.4%من الناتج المحلي 

اإلجمالي

93.6 ألف عامل 

5.9% من إجمالي 

العمالة

17.5 ألف دينار

8% أقل من المعدل 

0.4 مليار دينار

3.6% إجمالي الصادرات 

1

2
5

3

4

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

الصادرات

+5% سنوًيا | +1.3 مليار دينار أردني

+4.5% سنوًيا | +64.8 ألف موظًفا 
بدوام كامل

+0.5% سنوًيا | +1.1 ألف دينار أردني

أكثر من 8% سنوًيا | أكثر من 0.5 مليار 
دينار أردني

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

2033

2033

2033

2033

مساهم فّعال في عملية التوظيف في األردن وفي الناتج المحلي اإلجمالي.	 

يُمكن أن يؤدي تحديد الموقع الجغرافي االستراتيجي المتمّيز إىل تمكين النقل والتنقل اإلقليمي. 	 

الخطط االستراتيجية موجودة إاّل أنها محدودة التنفيذ.	 

مطار الملكة علياء الدولي حائز عىل العديد من الجوائز. 	 

يُعد ميناء العقبة من األصول االستراتيجية بالغة األهمية.	 

تردي البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية. 	 

القطاع مجزَّأ إىل حّد 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. 

بطء عملية التخليص بسبب آلية أخذ العينات والفحوصات. 	 

تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل، وتبسيط التشريعات لتحقيق كفاءة الحركة. 	 

ــع القطاعــات 	  ــة لجمي ــة ُمجدي ــور قاري ــر طــرق عب ــع األردن الجغرافــي ســعًيا لتوفي االســتفادة مــن موق

ــم. ــدم دول اإلقلي تخ

توســيع قــدرات األردن بدرجــة كبيــرة، وتحديــث العمليــات لنقــل البضائــع عــىل نحــو مســتدام وفّعــال 	 

داخــل األردن وخارجــه، إىل جانــب تمكيــن التجــارة واألنشــطة القطاعيــة األخــرى. 

تطوير إطار العمل المؤسسي بالقطاع.	 

مراجعة التشريعات المرتبطة بالقطاع.	 

تعزيز السياسات واألنظمة البيئية.	 

تعزيز الترابط اإلقليمي.	 

وضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام.	 

تنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخّصصة. 	 

تحسين البنية التحتية للقطاع.	 

التحّول إىل استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل.	 

االستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية في القطاع.	 

تطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع.	 

وضع سياسات السلمة والحلول المرورية وتطبيقها. 	 

إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقطاع. 	 

وضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام.	 

إطلق استراتيجية جديدة لقطاع النقل، تشمل المبادرات الواردة أعله.	 

تفعيل النافذة الوطنية الموحدة في جميع المعابر الحدودية.	 

1.6 
2.9 

93.6 158.4 

17.5 18.5 

0.9 
0.4 
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ثانًيا: الخدمات المستقبلية

1. خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

تتمتــع المملكة بثــالث ركائــز أساســية تجعــل قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات 

ــة  ــة تحتي ــي: بني ــار، وه ــو واالزده ــي النم ــرة ف ــا كبي ــك فرًص ــًدا يمتل ــا واع قطاًع

رقمّيــة متينــة ومتطــورة، ومــوارد بشــرية مؤهلــة وقــادرة عــى المنافســة عالميًّــا، 

ــر مــن  ــي تشــتمل عــى الكثي ومجموعــة مــن التشــريعات الناظمــة للقطــاع الت

ــز. ــج التحفي ــة وبرام ــز الضريبي الحواف

ــال؛  ــبيل المث ــى س ــال؛ فع ــادة األعم ــي ري ــة ف ــة متقدم ــع األردن بثقاف ويتمت

العالمــي أّن 27 مــن أفضل 100 رائــد  تُظهــر بيانــات المنتــدى االقتصــادي 

أعمــال فــي مجــال التكنولوجيــا فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 

ــة  ــي المنطق ــأت ف ــي نش ــرى الت ــركات الكب ــن الش ــر م ــن األردن، والكثي ــم م ه

أّسســها أردنيــون )مثــل مكتــوب، وســوق دوت كــوم، وجواكــر(، ثــم اســتحوذت 

ــادة  ــدوق الري ــاهم صن ــا س ــات الماليين. كم ــرى بمئ ــة كب ــركات عالمي ــا ش عليه

ــة. ــة األردني ــي الشــركات الريادي ــا اســتثماريًّا لتســتثمر ف ــي جذب 11 صندوًق ف

وباإلضافــة إىل أن الخدمــات المصدَّرة، وخصوًصا خدمــات تكنولوجيا المعلومات 

ــن  ــد م ــاك العدي ــا، هن ــة كلّيًّ ــن الضريب ــاة م ــا، معف ــة رقميًّ ــات الممكّن والخدم

اتفاقيــات التجــارة الحــرة واالتفاقيــات الثنائيــة التــي تتيــح لــأردن الوصــول إىل 

ــم. ــي العال ــة ف ــر من 160 دول أكث

إاّل أن هنــاك إدراًكا بضــرورة مراجعــة وتحديــث بعــض تشــريعات العمــل الحاليــة 

ــرورة  ــاك ض ــن أن هن ــاًل ع ــتقبلية، فض ــة المس ــوى العامل ــة احتياجات الق لتلبي

ــة فــي  للمواءمــة بشــكل أفضــل بيــن العــرض والطلــب عــى المهــارات الرقمي

ــرة تطور المناهــج  ــرة أســرع مــن وتي ــذي يســير بوتي ظــل التقــّدم التكنولوجــي ال

األكاديمية، لذلــك ُوضعــت برامــج لــردم هــذه الفجــوة مــن خــالل مشــروع 

ــك.  ــة لذل ــات الالزم ــص الموازن ــف« وتخصي ــا والوظائ ــباب والتكنولوجي »الش
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الملخص التنفيذي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي  العمالة في القطاع

لكل عامل

الصادرات

0.9 مليار دينار

3.0% من الناتج المحلي 

اإلجمالي

24.7 ألف عامل

1.6% من إجمالي 

العمالة

36.7 ألف دينار

93% أعىل من المتوسط 

اإلجمالي في المملكة

0.2 مليار دينار

1.9% من اإلجمالي 

1

2
5

3

4

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

الصادرات

ا | +3مليار دينار +13% سنويًّ

ا | +76.3 ألف موظف   +12.4% سنويًّ
بدوام كامل

ا | +2.3 ألف موظف   +0.5%  سنويًّ
بدوام كامل

ا | +4.4 مليار دينار +30.7% سنويًّ

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

2033

2033

2033

2033

يتمتع القطاع بثلث ركائز تجعله قطاًعا واعًدا يمتلك فرًصا كبيرة في النمو واالزدهار: بنية تحتية 	 

رقمّية 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 	 

ا كبيرًا في هذا المجال. التكنولوجيا العالمية، وشهدت السنوات األخيرة نموًّ

يتمتع األردن بثقافة متقدمة في ريادة األعمال؛ فعىل سبيل المثال؛ 27 من أفضل 100 رائد 	 

أعمال في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا هم من األردن، والكثير 

من الشركات الكبرى التي نشأت في المنطقة أّسسها أردنيون، ثم استحوذت عليها شركات 

عالمية كبرى بمئات المليين. 

باإلضافة إىل أن الخدمات المصدَّرة، وخصوصاً خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الممكّنة 	 

رقميًّا، معفاة من الضريبة كلّيًّا، هناك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة واالتفاقيات الثنائية التي 

تتيح لأردن الوصول إىل أكثر من 160 دولة.

هناك إدراك بضرورة مراجعة وتحديث بعض تشريعات العمل لتلبية احتياجات “القوى العاملة 	 

المستقبلية”، وهناك ضرورة للمواءمة أكثر بين العرض والطلب عىل المهارات الرقمية بسبب 

التقّدم التكنولوجي الذي يسير بوتيرة أسرع من وتيرة تطور المناهج األكاديمية.

المبالغة في تنظيم القطاع، خصوًصا التكنولوجيا الجديدة، قد تعيق إمكاناِت تنمية خدمات 	 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )التكنولوجيا المتقّدمة( والقطاعات القائمة عىل التكنولوجيا، 

األمر الذي يستلزم إطارًا مرنًا للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة للسماح بها بشكل أسرع.

تعزيز موقع األردن ليكون مركزًا استثماريًّا جاذبًا للبتكار الرقمي ومنّصة انطلق للحلول الرقمية 	 

القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزًا لتقديم الخدمات الممكّنة رقميًّا عالية القيمة<

االستفادة من مجموعات المهارات، والبنية التحتية، والمنظومة، والموقع الجغرافي االستراتيجي 	 

لأردن.

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التحّول الرقمي الحكومي عبر تحديث 	 

منظومة الشراء لمشاريع التحول الرقمي بحيث تسمح للقطاع الخاص بالتنافس عىل تقديم 

الخدمات للمواطنين من خلل واجهات التطبيقات المفتوحة.

إتاحة مساحة أوسع للشركات الناشئة، وذلك بتخفيف القيود والكلف عليها في السنوات األوىل 	 

من عملها.

إطلق خدمات تقنية الجيل الخامس.	 

إنشاء منطقة حرة افتراضية حاضنة للبتكار والريادة ومركز للشركات الناشئة.	 

إنشاء بيئة اختبار تنظيمية )Sandbox( للتقنيات الثورية.	 

تسريع وتيرة وضع أطر وتشريعات العمل للتكنولوجيا الجديدة لتسهيل تأسيس شركات تكنولوجيا جديدة.	 

إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل )قادرة عىل العمل( من خلل برامج التدريب والتعليم عىل أحدث مخرجات 	 

الثورة الصناعية الرابعة.

تحديث قوانين العمل لتلئم احتياجات "القوى العاملة المستقبلية".	 

إنشاء جهة معنية بالبيانات العامة لتكون مسؤولة عن توفير البيانات وتسهيل الوصول إليها والمساعدة في صنع 	 

القرار.

إنشاء وحدة تُعنى بالتحّول اإللكتروني.	 

تسريع وتيرة التحّول الرقمي الحكومي من خلل إقامة شراكات مع القطاع الخاص.	 

تحسين حزم الحوافز والمحافظة عليها للستثمار وتنمية المواهب عىل نطاق واسع.	 

إطلق حملت 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.	 

0.93.9

24.7
101.0

36.738.9

4.5
0.2

24.7

البيانات ذات الصلة بالقطاع )تقديرات 2021(
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2. الصناعات اإلبداعية

يُعــرف األردن بكونــه عالمــة تجاريــة إقليميــة قويــة مشــهوًدا لهــا فــي مجــال ريــادة 

ــدة  ــع قاع ــتغلّة م ــر مس ــات غي ــن إمكان ــه م ــتمل علي ــا يش ــداع لم ــال واإلب األعم

متينــة مــن المواهــب والمــوارد المؤّهلــة، لكنــه عــى الرغــم مــن ذلــك يعانــي مــن 

اســتنزاف المواهــب ونقــص بعــض المهــارات فــي المجــاالت المهّمــة.

ــي  ــار إىل الوع ــتُّت، واالفتق ــن التش ــة م ــات اإلبداعي ــاع الصناع ــي قط ــا يعان كم

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   

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي

الترتيب في مؤشر العمالة في القطاع

االبتكار العالمي

الصادرات

0.6 مليار دينار

1.9% من اإلجمالي

10.4 ألف وظيفة 

0.7% من اإلجمالي

0.1 مليار دينار 132/81

1.1% من المجموع

1

2
5

3

4

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

الصادرات

+8% سنوًيا | + 0.9 مليار دينار أردني

+7.5% سنوًيا | +14.3ألف موظًفا 
بدوام كامل

+0.5% سنوًيا | +3.3 ألف دينار أردني

+24.8% سنوًيا | +1.5 مليار دينار أردني

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

2033

2033

2033

2033

علمة تجارية إقليمية قوية معروفة بالنسبة لريادة األعمال واإلبداع تنطوي عىل 	 

إمكانات غير مستغلّة.

قاعدة مواهب قوية ذات موارد مؤّهلة، لكنها تعاني من استنزاف المواهب ونقص 	 

المهارات في المجاالت المهّمة.

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

والخاص.

سوق محلية صغيرة تتسم بمحدودية الوصول إىل األسواق الدولية.	 

وضع اإلبداع في جوهر االقتصاد والتعليم والثقافة في األردن. 	 

األردن بوصفه مركزًا لتطوير األلعاب والرياضات اإللكترونية.	 

األردن بوصفه وجهة لأعمال السينمائية والمواهب اإلبداعية الماهرة.	 

األردن بوصفه مركزًا للتفكير التصميمي واإلبداع.	 

األردن بوصفه موطنًا ووجهًة للفنون اإلبداعية النابضة بالحياة.	 

األردن بوصفه مركزًا 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.	 

تأسيس الهيئات التمثيلية أو إعادة بنائها.	 

تبسيط العمليات الحكومية ودمج التصميم في الحكومة.	 

البحث والجمع وتصنيف البيانات.	 

تبسيط المدفوعات والمنح والتمويل.	 

رفع مستوى الوعي القطاعي عىل المستوى المحلي.	 

تنمية القدرات المطلوبة والحفاظ عليها. 	 

إنشاء البنية التحتية والمنظومة المادية والخدمية.	 

االرتقاء بمكانة القطاع عىل الصعيد العالمي.	 

حماية العاملين في القطاع وترقيتهم.	 

0.6 1.4 

10.4 24.8 

54.1 57.4 

0.1 
1.6 24.7

البيانات ذات الصلة بالقطاع )تقديرات 2021(



60

3. األسواق والخدمات المالية 

يحظــى قطــاع األســواق والخدمــات الماليــة بدعــم جهــاٍت تنظيميــة قويــة وفّعالــة 

ــة رأس المــال مــع  ــة وكفاي ــام بالصالب ــع بشــكل ع ــة، ويتمت ــة مؤهل وبقــوى عامل

إمكانيــة الوصــول إىل مصــادر التمويــل واســتغالل التحــّول الرقمي في بيئــة واعدة 

ومتســارعة لتوفيــر حلــول رقميــة جديــدة تثــري أعمــال القطــاع.

وقــد نجحــت المملكــة فــي زيــادة الشــمول المالي مــن 33.1% في عــام 2017 إىل 

50% فــي عــام 2020، مــع إمكانيــة تحقيــق شــمول أكبــر للمواطنيــن والشــركات 

الصغيــرة والمتوســطة )االدخــار، والســداد، واالقتــراض، واالســتثمار، والتأمين(. 

وعــى الرغــم مــن ذلــك، يغيــب عــن القطــاع المصرفــي التمويــل الميســر، طويــل 

ــة، والمقــدرة عــى  ــي عــى الجــدوى االقتصادي ــل المشــاريع المبن األجــل، وتموي

تمويــل المشــاريع الكبــرى إضافــة إىل إمكانيــة بعــض القطاعــات مــن الحصــول 

عــى التمويــل. كمــا أن القطــاع يعتمــد بشــكل كبيــر عــى التمويــل المصرفــي مــع 

ــات  ــدرة الفئ ــذي يحــّد مــن ق ــر ال ــل األخــرى، األم ــل التموي ــر بدائ ــة توف محدودي

التمويليــة األخــرى عــى النمــو، باإلضافــة إىل أّن الســوق الماليــة متواضعــة األداء 

وتحتــاج إىل التطويــر لدفــع االســتثمار والنمــو االقتصــادي إىل مســتويات أعــى. 

فضــاًل 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  

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي  العمالة في القطاع

لكل عامل

الصادرات

2.3 مليار دينار

7.6% من الناتج المحلي 

اإلجمالي

26 ألف عامل

1.6% من إجمالي 

العاملين

88.6 ألف دينار

367% أعىل من 

المتوسط

0.1 مليار دينار

0.9% من إجمالي 

الصادرات 

1

2
5

3

4

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

الصادرات

ا | +2.3 مليار دينار أردني +6% سنويًّ

ا | +23.3 ألف موظف  +5.5% سنويًّ
بدوام كامل

ا | +5.5 ألف دينار أردني +0.5% سنويًّ

ا | +0.2  مليار دينار اردني +10.7% سنويًّ

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

2033

2033

2033

2033

يحظى القطاع بإشراف جهة رقابية وتنظيمية قوية وفعالة، ويتمتع بقوى عاملة مؤهلة. 	 

يتمتع القطاع بقاعدة رأسمالية قوية وتمويلية مستقرة. 	 

ــا 	  ــتخدام التكنولوجي ــة باس ــات المصرفي ــي للخدم ــول الرقم ــرعة التح ــي س ــدة  ف ــات واع إمكان

ــة. المالي

ــل المصرفــي، ممــا يحــد مــن 	  ــر عــىل التموي ــل أدت إىل االعتمــاد الكبي ــل التموي ــة بدائ محدودي

ــات األخــرى.  ــل القطاع ــي تموي ــة ف ــات التمويلي مســاهمة القطاع

ــادي 	  ــو االقتص ــتثمار والنم ــع االس ــر لدف ــاج إىل التطوي ــة األداء وتحت ــال متواضع ــوق رأس الم س

ــىل.  ــتويات أع إىل مس

قطاع التأمين مجزأ مع إمكانية تحسين مستويات الخدمات والقاعدة المالية. 	 

مواصلــة تنميــة قطــاع األســواق والخدمــات الماليــة بوصفــه األســاس الــذي يمكّــن النمــو 	 

التمويــل. المواطنيــن إىل  االقتصــادي ويحّســن وصــول 

القطاع المصرفي: مواصلة تنمية وتطوير ومرونة القطاع المصرفي لتحقيق عمليات التنمية.	 

التأمين: العمل عىل تحويل القطاع إىل قطاع قوي ومستدام يحمي المواطنين واالقتصاد.	 

التأجيــر التمويلــي: نمــو القطــاع ليصبــح مصــدَر تمويــٍل شــامٍل لنمــو المنشــآت متناهيــة الصغــر 	 

والصغيــرة والمتوســطة.

التمويــل األصغــر : تطويــر القطــاع ليصبــح قطاًعــا متطــورًا وحيويًّــا يشــجع عــىل النمــو االجتماعــي 	 

واالقتصــادي.

أسواق رأس المال: العمل عىل تطوير أسواق رأس المال للمساهمة في االستثمار والتمويل.	 

التقنيات المالية: أن يصبح األردن مركزًا إقليميًّا رائًدا ووجهة استثمارية للتقنيات المالية.	 

تحديث استراتيجية الشمول المالي.	 

إطلق حملة لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية.	 

التوسع في إقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.	 

تطوير قائمة معتمدة مسبًقا 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 وعمقاً )األسهم والسندات(. 	 

تسريع التحّول الرقمي في القطاع.	 

تأسيس شركة محلية إلعادة التأمين.	 

إعادة هيكلة قطاع التأمين.	 

تطوير خريطة طريق لتنمية القطاع المالي.	 

تطوير استراتيجيات تفصيلية للقطاعات الفرعية.	 

2.3
4.6

26.049.3

88.694.1

0.1
0.3

البيانات ذات الصلة بالقطاع )تقديرات 2021(



62

4. الرعاية الصحية

يتمتــع األردن بقطــاع رعايــة صحيــة مرمــوق يمتلــك ســجلَّ إنجــازاٍت حافــاًل فــي 

ــة  ــات الصحي ــر اإلمكان ــبب توف ــة بس ــتوى المنطق ــى مس ــة ع ــياحة العالجي الس

ــزة. ــة الممي ــفيات الحديث ــة والمستش ــة المتخّصص ــارات الطبي والمه

ــة  ــي، ببني ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات ــاهم بـــ 3.2% ف ــذي يس ــاع ال ــم القط ويتس

ــي  ــة ف ــة والثالثي ــة والثانوي ــة األولي ــق الرعاي ــل بمراف ــا يتص ــي م ــة ف ــة قوي تحتي

ــاص.  ــام والخ ــن الع القطاعي

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 مــزّود الخدمــة، فضــاًل عــن أن نظــام التمويــل 

غيــر مســتدام وال يوّفــر حزًمــا واضحــة مــن الخدمــات أو مصــادر متنوعــة للتمويل. 

ــات األخــرى: التفــاوت بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي مــا  وتشــمل التحدي

ــة الصحيــة وفتــرة االنتظــار وكفــاءة اإلدارة، وعــدم  يتصــل بجــودة خدمــات الرعاي

توافــق مهــارات المــوارد البشــرية وكفاءاتهــا مــع نمــو القطــاع واحتياجاتــه، 

واقتصــار التحــّول الرقمــي عــى الســجالت الطبيــة اإللكترونيــة، وتوجيــه التركيــز 

ــة.  ــة والصحــة العام ــام عــى العــالج ال عــى الوقاي بشــكل ع
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الملخص التنفيذي الرعاية الصحية

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي  العمالة في القطاع

لكل عامل

الصادرات

1 مليار دينار

3.2% من النااتج المحلي 

اإلجمالي

74.8 ألف عامل 

4.7% من إجمالي 

العاملين

13.0 ألف دينار

31% أقل من المتوسط

0.2 مليار دينار

1.8% من اإلجمالي 

1

2
5

3

4

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

الصادرات

ا | + 1.2 مليار دينار + 7.0% سنويًّ

ا | + 83.9 ألف موظف  + 6.5% سنويًّ
بدوام كامل

ا | + 0.8 ألف دينار + 0.5% سنويًّ

ا | + 0.4 مليار دينار + 10.1% سنويًّ

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

2033

2033

2033

2033

يتمتع األردن بقطاع رعاية صحية مرموق يمتلك سجلَّ إنجازاٍت حافًل في السياحة العلجية عىل 	 

مستوى المنطقة بسبب توفر اإلمكانات الصحية والمهارات الطبية المتخّصصة. 

يتسم القطاع الذي يساهم بـ 8.9% في الناتج المحلي اإلجمالي، ببنية تحتية قوية في ما يتصل 	 

بمرافق الرعاية األولية والثانوية والثالثية في القطاعين العام والخاص. 

يواجه القطاع بعض المشكلت في تفعيل الحوكمة والمساءلة لتعزيز أداء النظام الصحي عىل 	 

الرغم من أن إطار العمل المؤسسي قائم بالفعل للفصل بين الدور اإلشرافي ودور مزّود الخدمة.

نظام التمويل غير مستدام وال يوّفر حزًما واضحة من الخدمات أو مصادر متنوعة للتمويل. 	 

هناك تفاوت بين القطاعين العام والخاص في ما يتصل بجودة خدمات الرعاية الصحية.	 

عدم توافق مهارات الموارد البشرية وكفاءاتها مع نمو القطاع واحتياجاته.	 

اقتصار التحّول الرقمي عىل السجلت الطبية اإللكترونية.	 

توجيه التركيز بشكل عام عىل العلج ال عىل الوقاية والصحة العامة. 	 

تحسين خدمات الرعاية الصحية من خلل إعداد االستراتيجية اللزمة لتعزيز أداء النظام الصحي بحيث 	 

يتسم باالبتكار والتمّيز.

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 خلل تقوية دور الرعاية الصحية األولية بوصفها المدخل 	 

األساسّي إلتاحة الوصول إىل الخدمات الصحية بتساٍو ضمن نظام متكامل وممكّن رقميًّا.

الترويج للسياحة العلجية ليصبح األردن إحدى الوجهات المفّضلة في هذا المجال بأسعار ميّسرة 	 

وتجارب رعاية صحية عالية الجودة.

تعديل إطار الحوكمة والمساءلة في القطاع وتعزيزه لضمان فعالية التعاون، وتحسين الجودة، وتقليل 	 

فترات االنتظار، والحرص عىل سلمة المريض، وضمان مواءمة ُمخرجات الرعاية الصحية مع المعايير 

الدولية.

تعزيز القطاع ليصبح مستداًما ومستقرًّا من الناحية المالية.	 

ضمان التعاون مع القطاع الخاص.	 

تبسيط التمويل لتوسيع غطاء التأمين الصحي المْنصف لجميع األردنيين.	 

تسريع عملية التحّول الرقمي واالبتكار وتعزيزها في القطاع للوصول إىل أفضل المعايير المعنية بتقديم 	 

الرعاية الوقائية والخدمات الصحية عالية الجودة.

تجهيز أفضل القوى العاملة الملئمة التي تتمتع بالمهارات والكفاءات في قطاع الرعاية الصحية من 	 

خلل تحسين نظام التعليم، والحرص عىل التطوير المهني المستمر وإدارة األداء والقيادة.

اإلسراع في التوسع للتغطية الصحية الشاملة للجميع، واستدامة المستشفيات والمراكز الصحية.	 

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 لأسرة.	 

تطوير قدرات الموارد البشرية في القطاع الصحي، ووضع أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ.	 

تصميم برنامج لتنمية السياحة العلجية وتطبيقه.	 

إطلق برنامج لتمويل نظام الرعاية الصحية لتنفيذ خطط الفعالية والكفاءة.	 

بدء عملية التحّول الرقمي لنظام الرعاية الصحية، ويشمل ذلك إعداد نظام المعلومات لقطاع 	 

الصحة وتحسين إمكانية الوصول إليه تقنيًّا.

إطلق نظام متكامل للتصنيع الصحي، ودعم التصنيع المحلي.	 

إعداد خطة تنفيذية تفصيلية للخدمات الصحية، والقطاعات الفرعية والمتخصصة المنبثقة عنها.	 

1.0
2.2

74.8
158.6

13.013.8

0.2
0.6

البيانات ذات الصلة بالقطاع )تقديرات 2021(
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5. التجارة 

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 

ــع  ــا رف ــي مــن شــأن اتباعه ــة الفضــى الت ــد الممارســات العالمي ــب بع ــم يواك ل

ــر  ــز تطوي ــة لتحفي ــارات البرمجي ــالل المه ــن خ ــة م ــة الرقمي ــتويات الجاهزي مس

ــة.  ــارة اإللكتروني التج

ــة،  ــارة اإللكتروني ــم التج ــريعات تنظ ــاع إىل تش ــر القط ــك، يفتق ــب ذل وإىل جان

ويعتمــد إىل حــّد كبيــر عــى االســتيراد، ويعانــي مــن منظومــة غيــر فّعالــة 

ــر، إىل  ــادة التصدي ــب المفروضــة عــى التجــارة وإع للجمــارك والشــحن والضرائ

ــة.  ــر العادل ــة غي ــل، والمنافس ــى التموي ــول ع ــة الحص ــب صعوب جان
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الملخص التنفيذي التجارة 

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي  العمالة في القطاع

لكل عامل

الصادرات

2.4 مليار دينار

7.9% من الناتج المحلي 

اإلجمالي

265.2 ألف عامل

16.6% من إجمالي 

العاملين

9 آالف دينار

52% أقل من المتوسط

0.3 مليار دينار

3.3% من إجمالي 

الصادرات 

1

2
5

3

4

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

الصادرات

+ 4% سنوًيا | + 1.4 مليار دينار أردني

+3.5 سنوًيا | +134.7 ألف موظف 
بدواٍم كامل

+0.5% سنوًيا | +0.6 ألف دينار أردني

+ 13.9% سنوًيا | + 1.2 مليار دينار أردني

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

2033

2033

2033

2033

ــي 	  ــج المحل ــي النات ــاهمته ف ــوء مس ــي ض ــة ف ــات الوطني ــدارة األولوي ــي ص ــارة ف ــاع التج ــي قط يأت

ــف. ــي التوظي ــي وف اإلجمال

يتيح هيكل القطاع وسمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الفرص أمام استحداث الوظائف.  	 

اإلمكانات غير المستغلة لتحديث التجارة التقليدية التي ال تُلبي المعايير العالمية حالًيا. 	 

ارتفــاع مســتويات الجاهزيــة الرقميــة مــن خــلل المهــارات البرمجيــة لتحفيــز تطويــر التجــارة 	 

اإللكترونيــة. 

االفتقار إىل تشريعات التجارة اإللكترونية. 	 

يُعــد مينــاء العقبــة مــن األصــول االســتراتيجية للســتفادة منــه فــي التجــارة اإلقليميــة )غيــر مســتغل 	 

بالكامل(.

ارتفاع االعتماد عىل الواردات لتوفير السلع.	 

عــدم كفــاءة اإلطــار التشــريعي بــدًءا بالجمــارك ووصــواًل إىل الضرائــب عــىل التجــارة وعمليــات إعــادة 	 

التصدير.

التحــّول إىل مركــز إقليمــي للتجــارة وتحقيــق أقصــى اســتفادة مــن التواجــد عبــر قنــوات التجزئــة والتجارة 	 

ــتثمرين  ــة والمس ــركات الدولي ــذب الش ــل ج ــن أج ــة م ــروف المواتي ــن الظ ــة لتمكي ــة والرقمي التقليدي

العالمييــن. 

ــاورة 	  ــدول المج ــين وال ــن الرئيس ــركاء التجاريي ــواق الش ــاب أس ــادة اكتس ــر: إع ــادة التصدي ــارة وإع التج

ــغيلية. ــة التش ــل الكلف ــا لتقلي ودخوله

تجــارة الجملــة والتجزئــة التقليديــة: تحديــث األنشــطة مــن خــلل االبتــكارات وتجربــة العميــل 	 

إمكاناتــه. أعــىل  إىل  ليصــل  الطلــب  لتحفيــز  االســتثنائية 

التجــارة اإللكترونيــة: التحــّول إىل أحــد أســرع مراكــز التجــارة اإللكترونيــة وتجــارة التجزئــة عبــر اإلنترنــت 	 

ــا  ــا، وخصوًص ــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي ــا إىل ســوق منطق ــّدم خدماته ــث النمــو لتق مــن حي

ــر الحوافــز. ــرة والمتوســطة مــن خــلل اعتمــاد تطبيــق التقنيــات وتوفي ــز مشــاركة المنشــآت الصغي تعزي

تطوير التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك.	 

تبسيط اللوائح التنظيمية المتعلقة بالجمارك والضرائب والشحن أمام التجارة والتجارة بالتجزئة. 	 

تحديث الميناء والبنية التحتية للتخزين. 	 

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. 	 

تحديد حوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرامج الخصومات.	 

تحديث مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية. 	 

تحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة اإللكترونية.	 

إطلق مراكز للتدريب عىل تقديم خدمة العملء.	 

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

2.43.8

265.2399.9

9.09.6

0.31.5

البيانات ذات الصلة بالقطاع )تقديرات 2021(
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ثالًثا: األردن وجهًة عالمية 

1. السياحة 

المملكة  تتمتع  إذ  األردني،  لالقتصاد  الرافدة  القطاعات  أكبر  أحد  السياحة  تُعّد 

والتراثية  واألثرية  والتاريخية  الدينية  بين  تتوزع  أرجائها،  في  تنتشر  فريدة  بمواقع 

وموقع  مكاور،  وقلعة  والمغطس،  رم،  ووادي  الميت،  والبحر  كالبترا،  والطبيعية، 

المائية،  للغوص والرياضات  الحسيني، إىل جانب مواقع  الكهف، والمسجد  أهل 

العام.  مدار  عى  للسياحة  مناخ مالئم  به من  تتسم  عما  المغامرة، فضاًل  وسياحة 

ــة مرموقــة فــي ســوق الســياحة العالجيــة ســريعة النمــو،  ويكتســب األردن مكان

ويحظــى باهتمــام الفــت مــن الســّياح المتخّصصيــن ممــن يبحثــون عــن تجــارب 

ــزة فــي الســياحة التراثيــة والطبيعيــة والعالجيــة.  ُمميَّ

وعــى الرغــم مــن توّفــر بنيــة تحتية ســياحية قويــة تتمتع باألمــان وســهولة التجّول 

مــن خاللهــا، إاّل أن تدفق االســتثمارات الســياحية إىل األردن يُعّد متواضًعا نســبيًّا، 

األمــر الــذي يُضعــف المنافســة أمــام دول أخــرى فــي المنطقــة، مــع اإلشــارة إىل 

أن هــذا القطــاع كان األكثــر تأثــرًا مــن تبعــات جائحــة كورونــا واألكثــر حاجــة للدعــم 

ليســتعيد ألقــه ووتيــرة نمــوه. 
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الملخص التنفيذي السياحة

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي  العمالة في القطاع

لكل عامل

الصادرات

0.9 مليار دينار

2.9% من الناتج المحلي 

اإلجمالي

50.6 ألف عامل 

3.2% من إجمالي 

العاملين

17.5 ألف دينار

8% أعىل من المتوسط

1.5 مليار دينار

15.2% من اإلجمالي 

1

2
5

3

4

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

العمالة في القطاع

الصادرات

ا | +  1.9مليار دينار +  10.0% سنويًّ

ا | +   99.0 ألف موظف   +  9.5% سنويًّ
بدوام كامل

ا | +1.1 ألف دينار +0.5% سنويًّ

ا | +  5.4 مليار دينار +  13.6% سنويًّ

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

2033

2033

2033

2033

قطاع السياحة أحد أكبر القطاعات الرافدة للقتصاد 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، فضًل عما 

تتسم به من مناخ مناسب للسياحة عىل مدار العام.

تكتسب المملكة مكانة مرموقة في سوق السياحة العلجية سريعة النمو. 	 

تحظى المملكة باهتمام الفت من السّياح المتخّصصين ممن يبحثون عن تجارب ُمميَّزة في السياحة التراثية 	 

والطبيعية والعلجية.

تتوّفر بنية تحتية سياحية قوية تتمتع باألمن وسهولة التجّول من خللها.	 

يُعّد تدفق االستثمارات السياحية إىل األردن متواضًعا نسبيًّا، األمر الذي يُضعف المنافسة أمام دول أخرى في 	 

المنطقة.

ــي 	  ــتوى ف ــة المس ــارب عالمي ــن تج ــن ع ــياحية للباحثي ــات الس ــل الوجه ــح أفض ــات األردن ليصب ــة إمكان تنمي

المواقــع األثريــة والتراثيــة والطبيعيــة، وســياحة المغامــرات، والســياحة الدينيــة، والســياحة العلجيــة.

استمرارية تطوير المنتج السياحي وتعزيز تنافسيته.	 

تطوير البنية التحتية للمواقع السياحية.	 

تحسين خدمات النقل السياحي.	 

ــام القطــاع الخــاص إلدارة 	  ــح المجــال أم ــة بقطــاع الســياحة، وفت ــة المتصل ــة والتدريبي ــر المناهــج التعليمي تطوي

ــي. ــب المهن ــب التابعــة لمؤسســة التدري ــز التدري مراك

الســياحة فــي المواقــع األثريــة والتراثيــة والطبيعيــة: تنميــة اإلمكانــات ليصبــح األردن مــن أفضــل الوجهــات فــي 	 

هــذا المجــال.

الســياحة العلجيــة: دفــع األردن ليصبــح مــن الوجهــات الفضــىل لتجــارب الســياحة العلجيــة والخدمــات الطبيــة 	 

والرعايــة الصحيــة عاليــة الجــودة بأســعار ميّســرة.

السياحة الدينية: تنمية اإلمكانات ليصبح األردن إحدى الوجهات المفّضلة في مجال السياحة الدينية. 	 

الســياحة المتخّصصــة: أن يصبــح األردن وجهــة رئيســة للســياحة المتخصصــة، مثــل ســياحة المؤتمــرات 	 

والمعــارض. والفعاليــات 

تطوير وإدارة المواقع والمرافق السياحية والحفاظ عليها.	 

تطوير المنتجات الخاصة بالسياحة بأنواعها المختلفة.	 

تفعيل ُمبادرة االستثمار السياحي.	 

تسهيل السفر إىل األردن والتنقل داخله.	 

إطلق ُمبادرة تنافسية الكُلَف وإتاحة الخدمات بأسعار مناسبة.	 

إنشاء برنامج لصقل المهارات في قطاع السياحة.	 

إطلق ُمبادرة السائح الرقمي.	 

تحديث بيانات القطاع بما يمكّن من اتخاذ القرارات.	 

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

وضع معايير وقواعد عالمية المستوى لقطاع السياحة.	 

تحسين القوانين الُمرتبطة بقطاع السياحة.	 

تبسيط اإلجراءات الحكومية.	 

إطلق ُمبادرة »أردن األمن والسلمة والبيئة النظيفة«.	 

0.92.8

50.6
149.6

17.518.6

6.9
1.5
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رابًعا: الريادة واإلبداع 

1. التعليم 

ــدوره  ــرًا ل ــتثنائّية نظ ــة االس ــن ذات األهمي ــل التمكي ــد عوام ــم أح ــكّل التعلي يش

الرئيــس فــي إمــداد قطاعــات النمــو األخــرى بالمؤهليــن ذوي المهــارات، ويحظــى 

ــب  ــال، إىل جان ــذا المج ــي ه ــي ف ــد اإلقليم ــى الصعي ــة ع ــمعة طيب األردن بس

التقــّدم الملحــوظ فــي الحصــول عــى التعليــم األساســي وتحقيــق التكافــؤ بيــن 

ــين. الجنس

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.

التــي تواجــه هــذا القطــاع مــن ضعــف القــدرات  وبالرغــم مــن التحديــات 

المؤسســية، وعــدم وضــوح الحوكمــة، وطغيــان الطــرق التقليديــة فــي التدريــس، 

وانخفــاض المخرجــات التعليميــة، إاّل أن هنالــك جهــوًدا متواصلة لتطويــر المناهج 

ــة المناســبة. ــات، واســتحداث البرامــج التعليمي ــارات واالمتحان وسياســة االختب
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الملخص التنفيذي التعليم 

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

المبادرات المقترحة

مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي

الترتيب في مؤشر نسب االلتحاق بالتعليمالعمالة في القطاع

المعرفة العالمي

2.2 مليار دينار

7.2% من الناتج المحلي 

اإلجمالي

176.5 ألف عامل 

11.1% من اجمالي 

العاملين

األساسي: %97.9

الثانوي: %77.5

التعليم العالي: %34

154/103

1

2
5

3

4

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

الصادرات

+4.0% سنوًيا | +1.3 مليار دينار أردني

+3.5% سنوًيا | +89.7 ألف موظًفا 
بدوام كامل

+0.5% سنوًيا | + 0.8 ألف دينار أردني

ليس قطاًعا موجًها بالصادرات

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

2033

2033

2033

الســمعة الطيبــة عــىل الصعيــد اإلقليمــي إىل جانــب التقــّدم الملحــوظ فــي 	 

الحصــول عــىل التعليــم األساســي والتكافــؤ بيــن الجنســين.

ــة 	  ــج التعليمي ــية والبرام ــج الدراس ــام المناه ــة أم ــات الماثل ــة التحدي مواجه

ــة،  ــية الضعيف ــدرات المؤسس ــة، والق ــس التقليدي ــرق التدري ــة، وط القديم

ــة. ــج التعليمي ــي النتائ ــاض ف ــة، واالنخف ــوح الحوكم ــدم وض وع

ــم 	  ــي إىل التعلّ ــي والتقن ــب المهن ــم والتدري ــي والتعلي ــم العال ــار التعلي افتق

ــل. ــوق العم ــه إىل س ــي الموجَّ العمل

إعداد مواطنين ذوي معرفة ومهارة قادرين عىل تحقيق أحلمهم وتطلعاتهم.	 

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

حــول الطفــل. 

قطــاع التعليــم األساســي والثانــوي: إعــداد متعلّميــن قادريــن عــىل التفكيــر الناقــد وحــل 	 

المشــكلت والتعلّــم الدائــم، يؤمنــون بالقيــم اإلنســانية ويعتــزون بالهويــة الوطنيــة.

قطاع التعليم العالي: نظام شامل وجيد ومنصف قائم عىل البحوث وممكّن تقنًيا.	 

ــًدا وذات 	  ــة جي ــة ُمدرب ــوى عامل ــداد ق ــي: إع ــي والتقن ــب المهن ــم والتدري ــاع التعلي قط

ــة. ــة ومتنوع ــارات عالي مه

تحديث االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.	 

إطلق البرنامج الوطني لتمويل التعليم.	 

تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس.	 

تطوير إجراءات تدريب المعلمين وتنفيذها واهدافها.	 

تأسيس مراكز للتمّيز البحثي.	 

إطلق برنامج لتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم.	 

تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.	 

تأسيس قاعدة بيانات شاملة للقطاع.	 

إطلق منصة موحّدة للتعليم الرقمي.	 

دمج الهيئات اإلدارية ذات الصلة بنظام التعليم في هيئة مرجعية واحدة.	 

تأسيس جهة واحدة شاملة متخّصصة في تنمية الموارد البشرية.	 

تأسيس جهة متخّصصة باعتماد نظام التعليم الخاص والعام.	 

تفعيل خطة العمل الخاصة بالقطاعات الفرعية.	 

2.2 3.5 

176.5 266.2 

12.3 13.0 
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أ. تنمية الطفولة المبكرة

ــة المبكــرة بالمملكــة كبيــر نســبيًّا، ويُتوقــع أن  عــدد األطفــال فــي مرحلــة الطفول

يتزايــد فــي المســتقبل القريــب.

ويتســم هــذا القطــاع بأنــه يتعامــل مــع مرحلــة حساســة فــي رحلــة النمــو )%85 

مــن نمــو مقــدرة الدمــاغ تكــون قبــل عمــر ثــالث ســنوات(، لكــن الخدمــات التــي 

يتطلبهــا هــذا القطــاع ليســت متاحــة عــى نطــاق واســع، وهــي مجــزأة إىل حــّد 

كبيــر، وغيــر كافيــة، ومتباينــة فــي الجــودة وأحيانـًـا ال تتناســب مــع دخــل األســرة. 

ــة،  ــات، وتوظيــف القــوى العامل ــاك حاجــة لتحســين البيان ــك، هن ــب ذل إىل جان

والتدريــب، وتوحيــد المرجعيــات، والحوكمــة، والتواصــل، والتوعيــة، والترخيــص، 

والبرامــج التربويــة المخّصصــة لأشــخاص ذوي اإلعاقــة. 
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الملخص التنفيذي تنمية الطفولة المبكرة 

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

)السيناريو األساسي(

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

معدل االلتحاق اإلجماليدور الحضانةالطالبالفئة العمرية

في مرحلتي رياض 

األطفال األوىل والثانية

ال تتوّفر بيانات عن دون 6 سنوات 

إجمالي الطلب 

المسجلين

 أكثر من 400 

مركز مجزأة إىل حد كبير 

%41.1

1

2
5

3

4

النتائج

االلتحاق بمرحلتي رياض األطفال 
األولى والثانية

2033تقديرات 2021

ــا أن 	  ــة المبكــرة، ويُتوقــع أيًض ــة الطفول ــرة مــن األطفــال فــي مرحل ــاك أعــداد كبي هن

ــب. تنمــو فــي المســتقبل القري

هــذه المرحلــة أساســية فــي رحلــة النمــو )85% مــن نمــو مقــدرة الدمــاغ تكــون قبــل 	 

عمــر 3 ســنوات(.

تُعــد الخدمــات الحاليــة مجــزّأة عــىل نحــٍو كبيــر فــي الحوكمــة، وغيــر كافيــة. ومتباينــة 	 

فــي الجــودة.

ــد 	  ــب، وتوحي ــة، والتدري ــوى العامل ــف الق ــات، وتوظي ــين البيان ــة لتحس ــاك حاج هن

لــذوي  المخّصصــة  التربويــة  والبرامــج   ، والترخيــص  والحوكمــة،  المرجعيــات، 

والتوعيــة.  والتواصــل،  الخاصــة،  االحتياجــات 

الرؤيــة: بحلــول عــام 2033، مــن المؤمــل أن يكــون لــدى جميــع األطفــال فــي األردن نظــام متكامــل 	 

ــة  ــة الطفول ــم فــي مرحل ــة والتعلي ــة الصحي ــر الرعاي ومنصــف وعــادل يتمحــور حــول الطفــل لتطوي

المبكــرة، فــي إطــار الحوكمــة الفّعالــة، لتمكينهــم مــن إطــلق العنــان لقدراتهــم وإمكاناتهــم، والقــدرة 

عــىل التكّيــف، 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 

ــر  ــة، والتشــخيص المبك ــة الشــاملة والوقائي ــة والبيئ ــة التحتي ــة والبني ــة للحصــول عــىل الرعاي وعادل

لــذوي االحتياجــات الخاصــة، وتوفيــر القــوى العاملــة ذات المهــارة.

تطوير مناهج دراسية وبرامج مناسبة للتعلّم في مرحلة الطفولة المبكرة. 	 

تأسيس مجلس موحّد لقطاع تنمية الطفولة المبكرة.	 

تخفيف أعباء الترخيص والتشغيل التي يتحملها مقّدمو الخدمات في قطاع 	 

تنمية الطفولة المبكرة. 

إطلق قاعدة بيانات مبسطة خاصة بقطاع تنمية الطفولة المبكرة.	 

الوصول إىل جميع األطفال في األردن ضمن قطاع تنمية الطفولة المبكرة.	 

إطلق خدمات الرعاية الصحية لجميع األطفال دون سن السادسة وما قبل 	 

التسجيل بمرحلة رياض األطفال.

التوّسع في إعداد برامج فّعالة من حيث الكلفة، خاصة بقطاع تنمية الطفولة 	 

المبكرة.

إطلق مبادرة إلنشاء دور حضانة ورياض أطفال في أماكن العمل.	 

تحفيز مقّدمي الخدمات غير الحكوميين لتشجيع االستثمارات والخدمات 	 

في قطاع تنمية الطفولة المبكرة.

حشد األسر لدعم التعلّم وتنمية الطفولة المبكرة في المنزل عىل نحٍو أفضل.	 

%100 
%41 
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ب. التعليم األساسي والثانوي

ا كبيــرًا فــي مجــال االلتحــاق بالتعليــم األساســي والثانــوي  حّقــق األردن نمــوًّ

ــات  ــه تحدي ــن يواج ــن المرحلتي ــي هاتي ــم ف ــام التعلي ــن نظ ــه، لك ــاواة في والمس

تتصــل بالتســرب المدرســي، والتعليــم الشــامل، والمناهــج التقليديــة، والحوكمــة 

ــاليب  ــا، وأس ــتخدام التكنولوجي ــم، واس ــن وتدريبه ــف المعلمي ــة، وتوظي المالئم

ــة.  ــم الطلب تقيي
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الملخص التنفيذي التعليم األساسي والثانوي 

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

)السيناريو األساسي(

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

االلتحاقالجهاتالطالبالفئة العمرية

األساسي: من 6 إىل 15 

عاًما

الثانوي: من 16 إىل 17 

عاًما 

المدارس الحكومية: أكثر 

من 1.5 مليون طالب

المدارس الخاصة: أكثر 

من 0.5 مليون طالب

المدارس الحكومية: 4 آالف

المدارس الخاصة: 3.5 ألف

معدل االلتحاق اإلجمالي 

في التعليم األساسي: 

 %97.9

معدل التسجيل 

اإلجمالي في التعليم 

الثانوي: %77.5
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النتائج

االلتحاق 
التعليم األساسي

االلتحاق 
التعليم الثانوي

تقديرات 2021

تقديرات 2021

2033

2033

تحّقق نمو كبير في الحصول عىل التعليم األساسي والثانوي والمساواة فيه.	 

يواجه النظام تحديات تتمّثل في معدل التسجيل والتسرب من المدارس، 	 

والتعليم الشامل، والمناهج والمنهجيات التقليديتين، والحوكمة الملئمة، 

وتوظيف المعلمين وتدريبهم، والتكنولوجيا، والتقييم، ومواءمة احتياجات 

سوق العمل.

الرؤيــة: بحلــول عــام 2033، ســيتخرَّج أردنيــون ذوو معرفــة ومهــارة لديهــم القــدرة عــىل 	 

التفكيــر الناقــد وحــل المشــكلت والتعلّــم الدائــم، ويؤمنــون بالقيــم اإلنســانية ويعتــزون 

بالهويــة الوطنيــة، قــادرون عــىل تحقيــق أحلمهــم وتطلعاتهــم عبــر نظــام تعليمــي ممكـّـن 

تقنًيــا قــادر عــىل المنافســة، مــرن، يتمحــور حــول الطــلب، ضمــن بيئــة تعليميــة آمنــة 

ــا  ــن تدريبً ــن والمدربي ــن المؤهلي ــة، والمعلمي ــية العصري ــج الدراس ــىل المناه ــد ع تعتم

جيــًدا، والقيــادة الفّعالــة.

األولويات: التعلّم التجريبي والتطوير الشامل، وغيرها.	 

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.	 

إصلح نظام التقييم واالختبار للتوجيهي.	 

إضفاء الطابع اللمركزي 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.	 

%98 %100 

%100 %78 

البيانات ذات الصلة بالقطاع )تقديرات 2021(
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ج. التعليم العالي

يبلــغ متوســط عــدد الخريجيــن الجامعييــن فــي المملكــة حوالــي 68 ألــف طالــب 

ســنويًّا، بينمــا ال ينتــج االقتصــاد أعــداًدا كافيــة مــن الفــرص ) لمختلف مســتويات 

المهــارات(، األمــر الــذي يــؤدي إىل تزايــد البطالــة فــي أوســاط الخريجيــن.

ويواجــه نظــام التعليــم العالــي فــي األردن مشــكالت تتعلــق بِقــَدم البرامــج، وعــدم 

ــا،  ــتخدام التكنولوجي ــف اس ــن، وضع ــم بالتلقي ــاءات، والتعلي ــى الكف ــز ع التركي

وعــدم كفايــة الميزانيــة والتمويــل، وضعــف إدارة الجــودة، وغيــاب المســاواة 

وتكافــؤ الفــرص فــي ملــف القبــول الجامعــي، وتدهــور المرافــق، وقصــور البحــث 

والتطويــر، وعــدم مواءمــة التخّصصــات الجامعيــة مــع متطلبــات ســوق العمــل.

 



79

الملخص التنفيذي التعليم العالي 

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

)السيناريو األساسي(

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

االلتحاقالجهاتالطالبالفئة العمرية

أكثر من 332 ألف )بما فوق 18 عاًما

يشمل أكثر من 35 ألف 

طالب أجنبي(

إجمالي عدد المؤسسات: 

   73

معدل االلتحاق اإلجمالي: 

%34
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النتائج

التسجيل بالتعليم العالي

2033تقديرات 2021

يتخــرج 68 ألــف طالــب مــن األردن ســنويًا فــي حيــن يســتحدث االقتصــاد 	 

نحــو 30 ألــف فرصــة عمــل ســنويًا فقــط .

التركيــز 	  وعــدم  القديمــة،  بالبرامــج  تتعلــق  مشــكلت  النظــام  يواجــه 

ــتخدام  ــص اس ــن، ونق ــق التلقي ــن طري ــم ع ــرق التعلّ ــاءات، وط ــىل الكف ع

الجــودة،  وضمــان  والتمويــل،  الميزانيــات  كفايــة  وعــدم  التكنولوجيــا، 

والمســاواة فــي القبــول، وســوء المرافــق، وضعــف البحــث والتطويــر، 

وغيرهــا.

ــث 	  ــتند إىل البح ــف ومس ــول ومنص ــهل الوص ــي س ــم العال ــام للتعلي ــر نظ ــة: توفي الرؤي

وممكّــن تقنًيــا ومرمــوق وتنافســي ومــرن وشــامل وقــادر عــىل تزويــد المجتمعيــن 

األردنــي والدولــي بخريجيــن أكفــاء قادريــن عــىل التفكيــر الناقــد وحــل المشــكلت والتعلـّـم 

الدائــم فــي بيئــة آمنــة وســهلة التعلـّـم باســتخدام المناهــج التعليميــة الحديثــة وأســاليب 

ــم المبتكــرة. التدريــس والتعلّ

األولويــات: برامــج الجــودة، والبنيــة التحتيــة عاليــة الجــودة، وتوفيــر الــدورات المتنوعــة، 	 

والروابــط الصناعيــة، والعمالــة، وغيرهــا.

التدريــس 	  هيئــة  أعضــاء  بتعييــن  المتعلقــة  التنظيميــة  واللوائــح  القوانيــن  إصــلح 

ــال. ــادة األعم ــة، وري ــتمر، والترقي ــي المس ــر المهن ــية، والتطوي ــح الدراس ــن، والمن والموظفي

ــم 	  ــل التعلي ــن أج ــل م ــوق العم ــم س ــاع وتقيي ــي القط ــتراتيجي ف ــاون االس ــلق التع إط

ــي. العال

إطلق شهادات االعتماد المصغرة والمسارات المتعددة. 	 

تعزيــز البحــث والتطويــر فــي مجــال التعليــم العالــي وإطــلق برنامــج تســويق التكنولوجيــا 	 

المتَقنــة وربطهــا باحتياجــات القطاعــات المختلفــة كالصناعــة.

إرساء االستقلل األكاديمي والمالي والمؤسسي لمؤسسات التعليم العالي.	 

البــدء بإصــلح 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.	 

إصــلح إدارة التعليــم العالــي والمســاءلة فيــه عــن طريــق تعزيــز الهيــاكل القانونيــة 	 

والمؤسســية.

60%  
34%  

البيانات ذات الصلة بالقطاع )تقديرات 2021(



80

د. التعليم والتدريب المهني والتقني

يقــوم األردن بإجــراء تغييــرات فــي حوكمــة التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي 

لتعزيــز القطــاع ولمواجهــة معــّدل البطالــة المرتفــع بيــن الشــباب الــذي يصــل إىل 

 .%46

ــدالت  ــاض مع ــاع: انخف ــذا القط ــا ه ــي يواجهه ــة الت ــات الرئيس ــمل التحدي تش

االلتحــاق، واالفتقــار إىل الرؤيــة الموحـّـدة، وضعــف الترابــط مــع الصناعــة، وتدنـّـي 

النظــرة المجتمعيــة للقطــاع، وِقــَدم المناهــج الدراســية واقتصارهــا عــى الجانــب 

ــن،  ــن المؤهلي ــة المدّربي ــف اإلدارة، وقل ــة، وضع ــة الميزاني ــدم كفاي ــري، وع النظ

وضعــف البنيــة التحتيــة. 
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الملخص التنفيذي التعليم المهني والتدريب التقني 

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

)السيناريو األساسي(

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

االلتحاقالجهاتالطالبالفئة العمرية

أكثر من 35 ألف طالب 16 عاًما فما فوق

في نظام التعليم المهني 

والتدريب التقني

43 كلية مجتمع

6 كليات جامعية

39 مركزًا تقنًيا

ال تتوفر بيانات التعليم 

الثالثي )الذي يلي المرحلة 

الثانوية(

يختاره نحو 10% من 

طلب الصف الحادي 

عشر 
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النتائج

نسبة االلتحاق في قطاع التعليم 
المهني والتدريب التقني

2033تقديرات 2021

يجــري األردن تغييــرات فــي حوكمــة التعليــم المهنــي والتدريــب التقنــي ومؤهلتــه لتعزيــز 	 

القطــاع الفرعــي.

يواجه معدل بطالة مرتفًعا بين الشباب بنسبة %46.	 

تحديــات انخفــاض معــدل التســجيل بالمــدارس، واالفتقــار إىل الرؤيــة الموحـّـدة، والروابط 	 

ــدم  ــة، وع ــة والقديم ــية النظري ــج الدراس ــه، والمناه ــة ل ــرة العام ــي النظ ــة، وتدن الصناعي

كفايــة الميزانيــة، وضعــف اإلدارة، وقلــة المدّربيــن المؤهليــن، وضعــف البنيــة التحتيــة، 

وغيرهــا. 

الرؤيــة: توفيــر نظــام مــرن وعالــي الجــودة وتنافســي ومبتكــر مدفــوع بالتقنيــات قــادر عىل 	 

ــب وذات  ــدة التدري ــة وجي ــة ملهمــة وجذاب ــوى عامل ــي بق ــد األردن والمجتمــع الدول تزوي

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 والطــلب، وغيرهــا. 

تدريب المعلمين والتطوير المهني.	 

إطلق مساقات التعليم المهني والتدريب التقني ما بعد الصف التاسع.	 

إطلق شهادات االعتماد المصغرة والمسارات المتعددة.	 

إطلق البرامج الفنية في التعليم العالي.	 

تحسين معدل التسجيل اإلجمالي بالمدارس.	 

إعداد نظام معلومات عن سوق العمل.	 

إنشاء تخّصصات جديدة في التعليم التقني والتدريب المهني.	 

وضع إطار وطني للعتراف بالتعلّم المسبق.	 

وضع إطار للتعلّم القائم عىل العمل.	 

تعزيز التحّول 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 للمؤهلت.	 

تبسيط البيانات لقطاع التعليم المهني والتدريب التقني.	 

50%  50%  %10

البيانات ذات الصلة بالقطاع )تقديرات 2021(
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خامًسا: الموارد المستدامة

1. الطاقة 

يعتمــد قطــاع الطاقــة فــي األردن اعتمــاًدا كبيــرًا عــى واردات الغــاز الطبيعــي، مــع 

اإلشــارة إىل أن قطــاع الطاقــة المتجــددة يتنامــى بشــكل ســريع، إذ أصبــح يُســاهم 

بـــ 26% مــن إجمالــي خليــط إنتــاج الطاقة. 

التنظيمية، وحصرية شراء  بيئته  عدم تطور  الطاقة:  التحديات في قطاع  أبرز  ومن 

الطاقة الكهربائية بالمشتري الواحد، والتشّوه في التعرفة الكهربائية الذي يؤثر سلبًا 

التي  المحروقات  عى ضرائب  الخزينة  واعتماد  االقتصادية،  القطاعات  نمو  عى 

تشكل عامالً 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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البيانات ذات الصلة بالقطاع »تقديرات 2021”

الملخص التنفيذي الطاقة

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

الناتج المحلي اإلجمالي  

للقطاع

الناتج المحلي اإلجمالي العمالة في القطاع

لكل عامل

الصادرات في القطاع

0.4 مليار دينار أردني

1.3% من اإلجمالي

9.5 ألف 

0.6% من اإلجمالي

42.6 ألف دينار أردني

125% أعىل من 

المتوسط

نحو 80 ميغاوات 

لفلسطين

1

2
5

3

4

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

الصادرات

+4.5% سنوًيا | +0.3 مليار دينار أردني

+4.0% سنوًيا | +5.7 ألف موظًفا بدوام 
كامل

+0.5% سنوًيا | +2.6 ألف دينار أردني

صادرات محدودة من الطاقة إلى 
فلسطين )نحو 80 ميغاوات(، مع 

ُخطط توسع لخدمة أسواق إقليمية 
أوسع )سوريا، والعراق، وغيرهما(

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

2033

2033

2033

يعيق هيكل التعرفة غير المناسب من القدرة التنافسية للقتصاد .	 

االعتماد الكبير عىل واردات الطاقة .	 

تساهم عمليات الطاقة المتجددة سريعة النمو بنسبة 26% من إنتاج الطاقة المحلية .	 

زيادة الطلب عىل الطاقة نتيجة الزيادة السكانية في العقد الماضي عىل الرغم من جائحة فيروس 	 

كورونا المستجد.

يوّفر الموقع الجغرافي االستراتيجي الملئم فرًصا لتوصيل الطاقة .	 

سوق كهرباء مركزي مع مشغل واحد لنظام النقل .	 

يُعيق اإلطار التنظيمي المتأخر التنمية .	 

السعي للوصول إىل قطاع طاقة موثوق، ومستدام، ومستقر )قطاع الكهرباء(، وشديد الترابط 	 

لتمكين التنمية من خلل التنّوع، والتوطين، واالبتكار، والتطوير السريع.

قطاع الكهرباء: تطوير قطاع طاقة أكثر كفاءة وميسور التكلفة من خلل المصادر المتجددة، 	 

وتحسين هيكل تعرفة الدعم المتبادل.

قطاع المواد الهيدروكربونية: التحّقق من متوسط االحتياطيات غير المستغلة وفرص الصناعات 	 

التحويلية واستكشافها أثناء التحّول نحو الطاقة النظيفة )الهيدروجين األخضر والوقود الحيوي( .

تحفيز استهلك 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.	 

وضــع خارطــة الطريــق لتحــّول الطاقــة )التحــّول إىل الطاقــة المتجــددة والبديلــة، وتطويــر محطــات 	 

الطاقــة، والكهربــة، وتعزيــز الربــط مــع دول اإلقليــم(.

ــم المســتقبل، واســتحداث حوافــز 	  ــد لتلئ ــح وسياســات قطــاع الطاقــة الجدي وضــع أو ســن لوائ

لخفــض التكاليــف.

ــل 	  ــج االســتثمار وإعــداد المشــاريع )تموي ــز الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وتروي تعزي

مشــاريع الطاقــة(.

ــري( 	  ــاز الصخ ــاز، والغ ــط، والغ ــات )النف ــدوى االحتياطي ــة ج ــب ودراس ــات التنقي ــلق عملي إط

ــاص(. ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ــتثمار )الش ــة للس ــة مواتي ــر بيئ لتوفي

اعتماد التكنولوجيا والحلول لخفض االنبعاثات، وإزالة الكربون، وتحقيق كفاءة الطاقة.	 

ــدل 	  ــرة ب التنســيق بيــن قطاعــات الطاقــة وإدارة الطلــب وتخطيطــه، والتحــول إىل صافــي الفوت

صافــي الطاقــة.

تقييم تدابير ترشيد تكلفة الطاقة وتنفيذها )تقليل الخسائر ، وحوافز تحّول الطاقة( .	 

ــة، 	  ــن الطاق ــة تخزي ــدادات، وأنظم ــة والع ــة الذكي ــبكة الطاق ــة )ش ــة للطاق ــة التحتي ــر البني تطوي

ــب  ــوط أنابي ــات، وخط ــدرات واإلمكاني ــاء الق ــتخدام، وبن ــت االس ــب وق ــة حس ــر التعرف وتطوي

ــع(. ــل والتوزي النق

سن تشريعات تمكّن من استخدام الهيدروجين، وجذب االستثمارات في هذا المضمار.	 

0.40.7

9.515.2

42.645.3
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2. المياه 

ــغ  ــم، إذ يبل ــتوى العال ــى مس ــف ع ــن األضع ــي األردن م ــاه ف ــوارد المي ــّد م تُع

ــة  ــاه الجوفي ــكّل المي ــا، وتش ــم تقريبً ــار 95 مل ــول األمط ــنوي لهط ــدل الس المع

ــة.  ــادر المتاح ــن المص ــبته 85% م ــا نس ــطحية م والس

ويستهلك قطاع الزراعة 50.17% من موارد المياه المتوفرة، بينما يُستهلك %45.8 

التحّوالت  بفعل  المياه  عى  المتزايد  الطلب  أّدى  وقد  المنزلية.  لأغراض  منها 

العذبة.  المياه  الديموغرافية والنمو السكاني إىل انخفاض حاّد في وفرة 

عــالوة عــى ذلــك، تبلــغ نســبة فاقــد الميــاه فــي األردن حوالــي 47%، األمــر الــذي 

يتطلــب اتّخــاذ تدابيــر صارمــة لمعالجــة هــذا الفاقــد، وإدارة أفضــل للطلــب.

 



87

الملخص التنفيذي المياه

واقع القطاع
األثر االقتصادي المباشر

 اإلمكانات االستراتيجية وأولويات القطاع

أبرز المبادرات المقترحة

مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي اإلجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي  العمالة في القطاع

لكل عامل

نسبة الفاقد

0.2 مليار  دينار

0.5% من اإلجمالي

6.8 ألف 

0.4% من اإلجمالي

22.3 ألف دينار

17% أعىل من المتوسط

%47

1

2
5

3

4

المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي

العمالة في القطاع

الناتج المحلي اإلجمالي
لكل عامل

الصادرات

ا | +0.08 مليار دينار +3.5% سنويًّ

ا | +2.9 ألف موظف بدوام  +3% سنويًّ
كامل

ا | +1.4 ألف دينار أردني +0.5% سنويًّ

بيانات صادرات القطاع غير مسجلة

تقديرات 2021

تقديرات 2021

تقديرات 2021

2033

2033

2033

تُعد موارد المياه في األردن من األضعف عىل مستوى العالم.	 

يبلــغ  المعــدل الســنوي لهطــول األمطــار فــي األردن 95 ملــم تقريبـًـا، وتشــكّل الميــاه 	 

الجوفيــة والســطحية مــا نســبته 85% مــن المصــادر المتاحــة.

ــتهلك 	  ــا يُس ــرة، بينم ــاه المتوف ــوارد المي ــن م ــة 50.17% م ــاع الزراع ــتهلك قط يس

45.8% منهــا لأغــراض المنزليــة.

أّدى الطلــب المتزايــد عــىل الميــاه بفعــل التحــّوالت الديموغرافيــة والنمــو الســكاني 	 

إىل انخفــاض حــاّد فــي وفــرة الميــاه العذبــة.

تبلغ نسبة فاقد المياه في األردن حوالي %47.	 

هنالك حاجة إىل اتّخاذ تدابير كفاءة صارمة وإدارة أفضل للطلب.	 

ــا، لتحســين الجــودة العامــة 	  ــأردن بطريقــة مســتدامة ماليًّ ــي ل ــق األمــن المائ تحقي

ــاة. للحي

إنشاء قنوات مبتكرة لتحسين إنتاج المياه.	 

تمكين االستخدام المستدام للمياه عبر إدارة الطلب.	 

تقليــل مســتوى عــدم الكفــاءة ضمــن النظــام ككّل، ومنــح األولويــة للبلديــات 	 

الميــاه. الســتخدام 

حــل مشــكلة ُشــّح الميــاه بصــورة عامــة، عــن طريــق إيجــاد مصــادر مائيــة جديــدة، 	 

المــدروس  االســتخدام  وتمكيــن  االســتثمارات،  الميــاه، وجــذب  فاقــد  وتقليــل 

ــاه. ــل للمي واألمث

تقليل نسبة الفاقد 2% سنويًا.	 

إطلق المشاريع الوطنية لتحلية المياه.	 

توفير الفرص أمام استثمارات القطاع الخاص.	 

رفع كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه وزيادة استخدام الطاقة البديلة 	 

واستغلل تخزين المياه لتخزين الطاقة.

رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق االستدامة الذاتية المالية.	 

تطوير المراقبة والتحكم في إدارة العرض والطلب عىل المياه. 	 

إطلق برنامج توعية للحفاظ عىل المياه.	 

تعزيز القدرة عىل مقاومة المناخ واالستخدام المستدام للمياه.	 

االستفادة من الحلول التقنية في برنامج استدامة المياه. 	 

إطلق المركز الوطني للبتكار.	 

اإلنفاذ الصحيح للقوانين واللوائح المتصلة بقطاع المياه.	 

تشكيل مجلس الترابط )بين وزارات المياه والزراعة والطاقة والبيئة(.	 

0.2 0.2 

6.8 9.7 

22.3 23.7 

البيانات ذات الصلة بالقطاع »تقديرات 2021”
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5. 3. خريطة طريق النمو االقتصادي )2033-2022(

ذات  االقتصادية  القطاعات  مساهمة  عى   2033-2022 للفترة  الطريق  خريطة  ترتكز 

األولوية في الناتج المحلي اإلجمالي ونمو فرص العمل، بما يشمل االستثمار المطلوب 

النمو.  لتحقيق  العام والخاص  القطاَعين  من 

الحقيقي من  الناتج  زيادة  في  الطموح  يتمّثل  اإلجمالي،  المحلي  بالناتج  يتصل  ما  في 

30.2 مليار دينار إىل 58.1 مليار دينار، أي بمقدار 27.9 مليار دينار وبنسبة نمّو %5.6 

الخدمات  فهي:  أساسّي  بشكل  ذلك  تساهم في  أن  ع  يُتوقَّ التي  المحركات  أما  سنويًّا. 

واألردن  دينار(،  مليار   7.6( القيمة  عالية  والصناعات  دينار(،  مليار   10.2( المستقبلية 

دينار(.  مليار   1.9( عالمية  وجهًة 

وبالنسبة للتوظيف، يتمّثل الطموح في زيادة فرص العمل من 1.6 مليون فرصة إىل 2.6 

ا بنسبة 4.2% سنويًّا. وسُتستحَدث  مليون فرصة بحلول عام 2033، وهو ما يعكس نموًّ

أغلب الوظائف في ثالثة محركات: الصناعات عالية القيمة )314 ألف وظيفة( والخدمات 

المستقبلية )397 ألف وظيفة( واألردّن وجهة عالمية )99 ألف وظيفة(. 

ويتطلب تحقيق الرؤية جلب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار، ويأتــي معظــم 

ــي المباشــر  ــي واألجنب ــي 72%( مــن خــالل االســتثمار المحل ــل )حوال هــذا التموي

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(
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السياحة
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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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6. ركيزة »جودة الحياة«
6. 1. االستراتيجية المستقبلية المتصلة بـ»جودة الحياة«

ــتوى  ــر مس ــاة وتطوي ــة الحي ــوض بنوعي ــي النه ــة ف ــة للرؤي ــزة الثاني ــل الركي تتمث

ــع. ــاة للجمي ــودة الحي ــتدام لج ــع ومس مرتف

وفــي إطــار العمــل خــالل تطويــر الرؤيــة، أُجــري مســح وطنــي شــمل عّينــة تتكــون 

مــن 2500 مواطــن لقيــاس رضــا المواطنيــن عــن مســتوى حياتهــم بشــكل عــام، 

وعــن بعــض العناصــر الفرعيــة المحــّددة. وكشــفت نتائــج المســح أن نســبة الرضــا 

تبلــغ 40%، وأن الهــدف الرئيــس لركيــزة »جــودة الحيــاة« ســُيضاِعف هــذه النســبة 

لتصــل إىل 80% بحلــول 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 

النَِّشــطة للمواطنيــن فــي المجتمــع.

ــة،  ــة للمعيش ــتويات عالي ــر مس ــة وتوفي ــات المحلي ــة المجتمع ــين جاذبي ولتحس

»جــودة الحيــاة« إىل ســّت أســس هــي: الميــزة التنافســية،  تســتند ركيــزة 

ــتقبل،  ــدن المس ــة، وم ــة حيوي ــات محلي ــا، ومجتمع ــتوى الرض ــعادة، ومس والس

ــة. ــدن الذكي والم
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الشكل رقم )18(:
األسس التي تستند إليها ركيزة »جودة الحياة«

 ةشيعملا رهوج لّثمت

 ةداعسلا

 ةكلمملا ءاجرأ يف نينطاوملا عيمجل

 ةيسفانتلا ةزيملا اضرلا ىوتسم

  نكامألا لضفأ نم ندرألا لعجت

 لمعلاو شيعلل

 صرفو ةددعتم تارايخ ةحاتإ
 عيمجلل ةعونتم

 ةايحلا طمن

 عتمتلل ةيرورضلا رصانعلا ريفوت
 ةميرك ةايحب

 ةشيعملا ىوتسم

 لوصولا ىلع ةردقلاو لاصتالا رّفوت ةلبقملا لايجألا مهلت

 ةيويح ةيلحم تاعمتجم ةيكذ ندم

 اهيف ةكراشملاو شيعلا حيُتت

 لبقتسملا ندم

6. 2. أولويات تحسين جودة الحياة

ــن  ــث االقتصــادي إىل مكّونَي ــة التحدي ــاة« فــي رؤي ينقســم مفهــوم »جــودة الحي

ــة  رئيَســين، همــا: )1( مســتوى المعيشــة: ويشــمل العناصــرَ األساســية الضروري

للتمتــع بحيــاة كريمــة وُمْرضيــة؛ )2( نمــط الحيــاة: ويشــمل الخيــاراِت اإلضافيــة 

لنمــط الحيــاة الكفيلــة بحصــول المواطــن عــى مــا ينشــده مــن راحــة واســتمتاع. 

وتتطلــع الرؤيــة إىل النهــوض بنوعيــة الحيــاة لجميــع األردنييــن مــن خــالل إجــراء 

ــل  ــل تحوي ــا يكف ــاة«، وبم ــط الحي ــة« و»نم ــتوى المعيش ــى »مس ــينات ع تحس

ــة  ــن الرفاهي ــاٍل م ــتوى ع ــر مس ــاة وتوفي ــة بالحي ــدن نابض ــة إىل م ــدن المملك م

ــا. ــات فيه للمجتمع

يــؤدي هــذان المكونــان  مًعــا، دورًا أساســيًّا فــي تحســين جــودة الحيــاة لأردنييــن، 

وينبغــي تطويرهمــا بالتــوازي لتحقيــق الرضــا الشــامل. وبنــاًء عــى نتائــج المســح، 

تــم تحديــد ســتة عشــر عنصــرًا تنــدرج تحــت هذيــن المكّونَيــن.
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الشكل رقم )19(:
إطار عمل ركيزة »جودة الحياة« 

متطلبــات  بوصفهــا  عناصــر  عشــرُة  المعيشــة«  »مســتوى  تحــت  وأُدرجــت 

ــا  ــن وفًق ــرة للمواطني ــة كبي ــي ذات أهمي ــة، وه ــاة ُمْرضي ــق حي ــية لتحقي أساس

لنتائــج المســح المشــار لــه ســابًقا، وبخاصــة: البنيــة التحتيــة، والرعايــة الصحيــة، 

ــم. ــخصية، والتعلي ــالمة الش ــن والس واألم

الشكل رقم )20(:
ن »مستوى المعيشة« العناصر الرئيسة لمكوِّ

الترفيه والثقافة والرياضة

خيارات الترفيه

خيارات السفر المحلي

مستوى المعيشة

المعايير األساسية للمعيشة من أجل التمتع بحياة 

آمنة وكريمة

نمط الحياة
 الخيارات المتصلة

بحياة مريحة

خيارات الثقافة

خيارات التسوق

خيارات الرياضة

خيارات رفاه العيش

المرافق العامة والخدمات

الرعاية الصحية

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

التصميم الحضري

األمن والسالمة الشخصية

اإلسكان

الصحة النفسية 

التعليم

البيئة النظيفة والمستدامة - المناخ

سيادة القانون

التجزئة والضيافة

الدخل )الوظيفة( والرفاه االقتصادي وفًقا للمتطلبات األساسية لتحسين نوعية الحياة

 ناكسإلا

 ةيتحتلا ةينبلا

 ةيسفنلا ةحصلا  ةيحصلا ةياعرلا ميلعتلا

 خانملاو ةئيبلا  يرضحلا ميمصتلا
 ةماعلا قفارملا

سيادة القانون تامدخلاو

األمن والسالمة الشخصية
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ــات  ــا متطلب ــر بوصفه ــتة عناص َدت س ــدِّ ــاة«، حُ ــط الحي ــل بـ»نم ــا يتص ــي م وف

ــن. ــع األردنيي ــة لجمي ــم بالرفاهي ــي تتس ــاة الت ــق الحي لتحقي

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

وتحســين  المعيشــة«  لـ»مســتوى  األساســية  بالمتطلبــات  الوفــاء  وبمجــرد 

ــاة«  ــط الحي ــّون »نم ــت مك ــة تح ــر المندرج ــح العناص ــل، تُصب ــتويات الدخ مس

أكثــر أهميــة، إذ يُتيــح ارتفــاع القــوة الشــرائية للمواطنيــن االنخــراط فــي نشــاطات 

ترفيهيــة متعــددة، مثــل الســفر الداخلــي وحضــور المهرجانــات والفعاليــات 

ــوق. ــع للتس ــارات أوس ــر خي ــب توف ــة، إىل جان ــة والفني الثقافي

تســعى رؤيــة التحديــث االقتصــادي إىل إحــداث تحــّول مــن خــالل عــدم االكتفــاء 

بتعزيــز العناصــر المندرجــة تحــت »مســتوى المعيشــة«، بــل تخّطــي ذلــك باتجــاه 

ــاة« وجعــل المملكــة مــن أفضــل  ــة ومتنوعــة لـ»نمــط الحي ــارات جاذب ــر خي توفي

األماكــن للعيــش والعمــل.

  هيفرتلا تارايخ

 ةضايرلا تارايخ  ةفاقثلا تارايخ

 قوستلا تارايخ يلحملا رفسلا تارايخ

 شيعلا هافر تارايخ
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الشكل رقم )22(:
َني »جودة الحياة« )2033-2022( مسار مكوِّ

وبطبيعــة الحــال، يــؤدي اتســاع تعريــف »جــودة الحياة« وتنــّوع عناصــره إىل تداخل 

كبيــر مــع القطاعــات الرئيســة ذات الصلــة بركيــزة النمــو االقتصــادي، األمــر الــذي 

يوّضــح الترابــط القائــم بيــن النمــو االقتصــادي وتحســين جــودة الحيــاة لأردنييــن. 

وقــد أشــارت إىل ذلــك أيًضــا نتائــُج المســح الوطنــي المشــار إليــه ســابًقا، إذ جــرى 

تحديــد عــدد مــن العناصــر األساســية بوصفهــا األشــّد إلحاًحــا لتحســين مســتوى 

المعيشــة، وهــي: الرعايــة الصحيــة، والتعليــم، والطاقــة والميــاه، والطــرق والنقــل 

ــات  ــي القطاع ــي ف ــل وتفصيل ــكل منفص ــر بش ــذه العناص ــاول ه ــم تن ــام. وت الع

االقتصاديــة الخاصــة بــكل منهــا مــن حيــث أولويــات التنميــة التــي لــن تكتفــي 

بدعــم النمــو االقتصــادي، بــل ســتعزز نوعيــة الحيــاة للمواطنيــن أيًضــا.

وبالتالــي، فــإّن ركيــزة »جــودة الحيــاة« ســتتأثر بــكل محــرِّك مــن محــرِّكات تنفيــذ 

ــن  ــض ضم ــا ببع ــة بعضه ــر المختلف ــط العناص ــة. وترتب ــة معين ــة إىل درج الرؤي

محــرّك »نوعيــة الحيــاة«، الــذي يضمــن أن تكــون جهــود التنميــة الوطنيــة 

ملموســة ويُمكــن الوصــول إليهــا فــي جميــع المجتمعــات المحليــة والمحافظــات 

ــة. ــل المملك ــق داخ والمناط

مستوى المعيشة

المعايير األساسية للمعيشة من أجل التمتع بحياة 

آمنة وكريمة

نمط الحياة
 الخيارات المتصلة

بحياة مريحة

مستوى المعيشةمستوى المعيشة

نمط الحياة

نمط الحياة

توفير مجموعة متنوعة من خيارات نمط الحياة 

للمواطنين في أماكن إقامتهم.

• التركيز عىل توفير بيئات وتجارب عىل 
المستوى العالمي.

• نمط حياة يعزز الميزة التنافسية.

األردن عام 2033األردن في الوقت الحاضر

توفيــر مســتوى معيشــة الئــق وكريــم 

فــي جميــع مناطــق المملكــة.

• توفيــر أســس عاليــة الجــودة بأســلوب 
ــمولي. آمن وش

• أُسس لحياة تخلو من القلق.
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الشكل رقم )23(:
الصالت بين محّركات النمو وركيزة »جودة الحياة«

تهــدف هــذه الرؤيــة إىل تحقيــق مســتوى عــاٍل مــن جــودة الحيــاة للمواطنيــن مــن 

خــالل التركيــز عــى تحــّول المملكــة لتصبــح أكثــر حيويــة، واالعتمــاد عــى الحلــول 

ــا  الذكيــة، وذلــك مــن خــالل تبنــي مفهــوم »مــدن المســتقبل« المخّصصــة وفًق

الحتياجــات محــّددة. وستشــكّل التنميــة الحضريــة ومبــادئ التصميــم المتمحــورة 

ــب  ــع الالزمــة لتحســين الجوان ــوة الدف ــر ق ــا لتوفي ــزًا رئيًس حــول المواطــن، محف

ــات  ــدن والمجتمع ــي الم ــاة« ف ــط الحي ــة« و»نم ــتوى المعيش ــية لـ»مس األساس

ــق  ــن وتحقي ــتقبلية للمواطني ــات المس ــة المتطلب ــاه تلبي ــّدم باتج ــة، والتق األردني

مســتوى أعــى مــن جــودة الحيــاة. 

الزراعة واألمن الغذائي.

امتــداد التنميــة المجتمعيــة نتيجــة النشــاط الصناعي 
لتغطــي جميــع المحافظات.

والكلفــة  الوصــول،  )إمكانيــة  الصحيــة  الخدمــات 
والمســاواة(. الميســرة، 

البنيــة التحتيــة للتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 
)االتصــال الموثــوق بــه(.

خيارات الثقافة والرياضة والترفيه.

التنقل )بما يشمل النقل العام(.

البيــع  )خيــارات  اإللكترونيــة  والتجــارة  التجــارة 
. ) لتجزئــة با

تطوير البنية التحتية والمشاريع الضخمة.

ــة  ــتثمارات الخاص ــلل االس ــن خ ــذ م ــريع التنفي تس
واألجنبيــة.

والتنــّوع،  الوصــول،  )إمكانيــة  الداخليــة  الســياحة 
الميســرة(. والكلفــة 

امتــداد التنميــة المجتمعيــة نتيجــة الســياحة وتنميــة 
مناطــق تصويــر األفــلم.

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(.

وميســر  والنظيــف،  المســتمر،  )اإلمــداد  الميــاه 

الكلفــة(.

الطاقة )المتجددة، والمستدامة، وميسرة الكلفة(.

ــة  ــز بدرج ــذي يُرّك ــري - ال ــم الحض ــة والتصمي التنمي

ــاة. ــة الحي ــم نوعي ــىل مفاهي ــرة ع كبي

البيئة النظيفة والمستدامة.

معايير المعيشة المستدامة.

ــل  ــوي، والموائ ــّوع الحي ــراء، والتن ــاحات الخض المس
ــة. الطبيعي
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الشكل رقم )24(:
 ترابط »جودة الحياة« والتنمية الحضرية

للوصول إلى »مدن المستقبل«

ــة للمجتمعــات المحليــة  ســيكون إدراج »جــودة الحيــاة« ضمــن التنميــة الحضري

بمثابــة عنصــر رئيــس للتنميــة المســتقبلية فــي أرجــاء المملكــة، إذ تــؤدي »جــودة 

الحيــاة« إىل مــا يلــي:

تعزيــز صحــة الســكان والقــوى العاملــة المنتجــة، القــادرة عــى المســاهمة فــي   .1

تحقيــق أهــداف الرؤيــة الوطنيــة.

لأعمــال  جاذبيــة  أكثــر  مجتمعــات  إىل  المحليــة  المجتمعــات  تحويــل   .2

واالســتثمارات.

المواطنين،  رفاهية  تحسين  خالل  من  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق   .3

البيئية. واالستدامة  العامة،  والسالمة  واألمن،  والنقل،  االجتماعي،  والشمول 

إتاحــة تدابيــر تصنــع رؤيــة واضحــة للتقــّدم المجتمعــي ولآلثــار غيــر المباشــرة   .4

ــر فرًصــا اقتصاديــة. التــي توّف

تعزيــز عمليــة صنــع واتخــاذ القــرارات ورســم السياســات مــن ِقبـَـل الحكومــات   .5

ليصبــح األردن أكثــر قــدرة عــى المنافســة إقليميًّــا وعالميًّــا.

نمط الحياةمدينة المستقبل

مدينة صالحة للعيش

مستوى المعيشةالمدينة األساسية
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لقد وضع األردن التنمية الحضرية ضمن أولوياته الرئيسة. عى 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. وعى 

الرغم من ذلك، يوَضع األردن في التصنيف العالمي لجودة الحياة في مرتبة متدنية، 

األمر الذي يشير إىل أن المجال واسع إلجراء التحسينات.

وتشــمل نقــاط القــوة التــي تتمتــع بهــا المملكــة: األداء الفّعــال فــي تلبيــة 

ــالمة  ــخصية، والس ــة والش ــالمة العام ــن والس ــل األم ــية مث ــات األساس االحتياج

المروريــة، والخدمــات األساســية مثــل الميــاه والصــرف الصحــي والتعليــم.

أمــا التحديــات، فمــن أبرزهــا: ضعــف الوصــول إىل األماكــن العامــة )الخضــراء أو 

التــي يُمكــن التنــزُّه فيهــا(؛ وعــدم وجــود شــبكة نقــل عــام متطــورة وفّعالــة، وبعض 

ــل الكلــف المرتبطــة  المخــاوف بشــأن األمــن الغذائــي والمائــي والقــدرة عــى تحمُّ

بهمــا، وتدنــي مســتويات الثقة بالمؤسســات وبالمشــاركة العامة وســيادة القانون.

يتعّيــن عــى الخطــط التنمويــة أن تلبــي احتياجــات 12 عنصــرًا رئيًســا مــن عناصــر 

ل المــدن فــي المملكــة إىل مــدن حيويــة، مزدهــرة،  »جــودة الحيــاة« مــن أجــل تحــوُّ

يتمتــع ســكانها بالعيــش والعمــل فيهــا، وبالوصــول إىل جميــع الخدمات بســهولة.

ــتقباًل  ــة مس ــات المحلي ــدن والمجتمع ــة الم ــتتم تنمي ــبق، س ــا س ــى م ــاًء ع وبن

اســتناًدا إىل المفاهيــم التــي تتمحــور حــول المواطــن والتــي تُرّكــز عــى كلٍّ مــن: 

ــعار  ــودة بأس ــة الج ــات عالي ــول إىل الخدم ــهولة الوص ــال، وس ــة، واالتص المالءم

ميّســرة، وأنمــاط الحيــاة النشــطة التــي تشــجع عــى الرفاهيــة، واالســتدامة 

ــة. ــي المملك ــة ف ــال القادم لأجي

ــية  ــش األساس ــبل العي ــين س ــا لتحس ــزًا رئيًس ــة محف ــة الحضري ــتكون التنمي س

ــتقبل،  ــي المس ــن ف ــات المواطني ــة متطلب ــو تلبي ــا نح ــة وتوجيهه ــدن األردني للم

ــة  ــة »مالئم ــالك منظوم ــي امت ــم ف ــق رغباته ــى تحقي ــاعدهم ع ــن أن تس ويُمك

ــو مــن القلــق، فضــاًل عــن تحســين الوصــول إىل خيــارات أفضــل  للعيــش« تخل

لنمــط الحيــاة فــي ظــل تطــّور المملكــة. ويُعــّد دمــج مفهــوم »مــدن المســتقبل« 

بخطــط التنميــة الحضريــة مــن أهــم أولويــات ركيــزة »جــودة الحيــاة«، إىل جانــب 

التعامــل مــع مســألة التحســينات المؤسســية والتنظيميــة. وســيلعب هــذا 

دوَر عامــل التمكيــن الســتراتيجية النمــو االقتصــادي المســتقبلية فــي المملكــة 

ــون  ــا ويّتصف ــعرون بالرض ــون يش ــا مواطن ــات يقطنه ــاء مجتمع ــالل إنش ــن خ م

ــة. باإلنتاجي
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7. عوامل النجاح
إّن تحقيــق كامــل اإلمكانــات لرؤيــة التحديــث االقتصــادي يتطلـّـب تفعيــَل عوامل 

ــه مــن االســتثمار  ــزُ القطــاع الخــاص وتمكين تمكيــن متعــددة، مــن أهّمهــا تحفي

ــًدا الصناعــة ذات  فــي القطاعــات الواعــدة، وتوســعة القطاعــات القائمــة )وتحدي

القيمــة المضافــة والخدمــات المســتقبلية(. كمــا أن تحفيــز االســتثمار واســتقطابه 

مــن خــالل 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 

ــكارات  ــات واالبت ــة والتقني ــات القطاعي ــع المتطلب ــق م ــا يتواف ــة بم المتخصص

ــاء  ــة وانته ــة والمهني ــارات التقني ــدًءا مــن المه ــة، ب ــة وطني ــل أولوي ــدة يمّث الجدي

بالمهــارات األكاديميــة والعلميــة واإلداريــة بحيــث تضمــن مواءمــة العــرض 

ــذ  ــة، وقــد خُصــص محــرِّك تنفي والطلــب عــى المهــارات بطريقــة ســريعة ومرن

ــة. ــذه الغاي له

كمــا ســيكون لالبتــكار دورٌ أساســّي فــي تحقيــق كامــل إمكانــات التنميــة الكامنــة 

فــي الرؤيــة، إذ ســيعتمد خلــق فــرص النمــو الجديــدة وتمكيــن بيئــة العمــل عــى 

ــان  قــدرة المملكــة عــى االبتــكار، كمــا أن خفــض الكلــف ورفــع التنافســية تمكّن

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 دورًا حيويًّــا فــي تحقيــق إمكانــات النمــو االقتصــادي، إذ ســتكون 

تلــك الشــركات منصــة لتبنــي ومواكبــة أحــدث التطــورات واالتجاهــات وخدمــة 

األســواق الناشــئة، فــي الوقــت الــذي تصبــح فيــه مــوّردة للشــركات المتوســطة 

والكبيــرة، مشــكّلًة سالســل القيمــة المحليــة التــي تعــزز القــدرة التنافســية 

والمرونــة االقتصاديــة للمملكــة.
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ــر  ــة الصغ ــدًءا مــن المنشــآِت متناهي ــا واســًعا ب ــادُة األعمــال طيًف وستشــمل ري

والمشــاريع المنزليــة، ومــرورًا بالشــركات الصغيــرة فــي مجــاالت الخدمــات، 

ووصــواًل إىل الشــركات الناشــئة فــي مجــاالت التكنولوجيــا والصناعــات اإلبداعيــة.

ــن  ــطة، وم ــرة إىل متوس ــن صغي ــركات م ــن الش ــد م ــو العدي ــع نم ــن المتوق وم

ــي  ــاهمة ف ــل والمس ــرص العم ــق ف ــن خل ــا م ــا يمكّنه ــرة، بم ــطة إىل كبي متوس

تحفيــز النمــو االقتصــادي، بمــا يشــمل التصديــر، وباألخــص تصديــر الخدمــات.

وأخيــرًا، يتعّيــن عــى األردن أن يتعــاون مــع شــركائه من مجتمــع المانحيــن لتوجيه 

ــرص  ــق ف ــدة للنمــو، وخل ــات والمجــاالت الواع ــم ومواردهــم نحــو األولوي خبراته

العمــل وباألخــص للمــرأة والشــباب، وتحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة فــي 

. لمستقبل ا
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8. مراحل تنفيذ الرؤية
ــن  ــذ بعي ــامل أَخ ــج ش ــتناًدا إىل نه ــة اس ــذ الرؤي ــق لتنفي ــة طري ــع خريط ــم وض ت

االعتبــار اإلجــراءات الالزمــة عــى كلٍّ مــن األجــل القصيــر، والمتوســط، والطويــل، 

ــط  ــد الرواب ــة إىل تحدي ــج المنشــودة. باإلضاف ــك لضمــان الوصــول إىل النتائ وذل

بيــن القطاعــات واإلجــراءات الراميــة لتحقيــق أعــى مســتوى مــن التكامــل 

ــع. ــى أرض الواق ــة ع ــج ملموس ــان نتائ وضم

تتكــّون خريطــة الطريــق مــن ثمانيــة محــرِّكات رئيســة للنمــو االقتصــادي يتضّمــن 

ــل  ــة العم ــالل ورش ــا خ ــم تحديده ــي ت ــات الت ــن القطاع ــة م ــا مجموع كلٌّ منه

ــة  ــات األردن االقتصادي ــل إمكان ــالق كام ــي إط ــاهم ف ــي ستس ــة، والت االقتصادي

لتحفيــز النمــو االقتصــادي مــن خــالل توفيــر فرص عمــل للعقــد المقبــل، وضمان 

حيــاة كريمــة للمواطنيــن. 

الشكل رقم )25(:
محركات النمو لتنفيذ رؤية التحديث االقتصادي

محركات

النمو

األساسي  التعليم   | المبكرة  الطفولة  تنمية   | التعليم 

والثانوي | التعليم العالي |  التعليم والتدريب المهني 

والتقني | البيانات | البحث والتطوير واالبتكار | ريادة 

الناشئة األعمال والشركات 

المعلومــات  تكنولوجيــا  خدمــات 

واالتصــاالت | الصناعــات اإلبداعيــة | 

الرعايــة الصحيــة | الخدمــات الماليــة 

ــل ــارة | النق | التج

 | والطبيعيــة  الثقافيــة  الســياحة 

العالجيــة واالستشــفائية  الســياحة 

| الســياحة الدينيــة | مواقــع إنتــاج 

األفــالم

الصناعــات   | الكيماويــة  الصناعــات   | التعديــن 

صناعــة   | الهندســية  الصناعــات   | الدوائيــة 

ــي | الصناعــات  ــكات | الزراعــة واألمــن الغذائ المحي

اللوجســتية الخدمــات   | الغذائيــة 

الطاقة | المياه

التنمية الحضرية | جودة الحياة

االقتصــاد األخضــر | القطاعــات 

الحيــاة   | الخضــراء  االقتصاديــة 

الخضــراء

 | المباشــر  واألجنبــي  المحلــي  االســتثمار 

العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  مشــاريع 

الكبــرى المشــاريع   | والخــاص 
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ترّكــز محــرِّكات )الصناعــات عاليــة القيمــة، والخدمــات المســتقبلية، واألردن 

وجهــة عالميــة(، بشــكل أساســي، عــى تحقيــق قفــزات نوعيــة فــي النمــو الــذي 

تقــوده الصــادرات والخدمــات، فــي حيــن تتمحــور محــرِّكات )المــوارد المســتدامة، 

والريــادة واإلبــداع، واالســتثمار، وبيئــة مســتدامة، ونوعيــة الحيــاة( حــول تمكيــن 

ــق  ــع خل ــاة م ــة الحي النمــو االقتصــادي المســتقبلي وتســريعه، والنهــوض بنوعي

ــة. ــة والخدمي ــة واالجتماعي ــدة فــي القطاعــات االقتصادي فــرص عمــل جدي

وحـُـدِّدت المحــرِّكات مــن خالل جمــع القطاعــات المترابطة منطقيًّا فــي مجموعات 

متماســكة ألغــراض تنظيــم اإلجــراءات المتضافــرة. واســتندت المجموعــات إىل 

ثالثــة عوامــل رئيســة:

ترابط القطاعات: الروابط لقطاٍع ما مع القطاعات األخرى لتشكيل سالسل   .1  

الصناعات  مع  التعدين  المثال:  سبيل  )عى  النمو  مجموعات  أو  القيمة 

الغذائية(،  الصناعات  مع  الزراعة  أو  النهائية،  اإلنتاج  مراحل  في  الكيماوية 

المحرِّكات. عبر  التكامل  أوجه  تحقيق  يعزز  الذي  األمر 

أدوار تكامليــة للقطاعــات: قطاعــات محركــة للنمــو مقابــل قطاعــات ممكنة   .2  

للنمو.

الخصائــص المشــتركة للقطاعــات: هناك ســمات مشــتركة بيــن القطاعات   .3  

)عــى ســبيل المثــال: التركيــز المشــترك عــى المعرفــة أو االبتــكار كمصــدر 

للميــزة التنافســية(

وتــم تفصيــل كّل محــرِّك تنفيــذ مــن خــالل دليــل مخّصــص يضــم مجموعــة مــن 

المبــادرات المقترَحــة للتنفيــذ باإلضافــة إىل األهــداف ومؤشــرات قيــاس األداء. 

ــك  ــي ذل ــا ف ــام 2025، بم ــى ع ــرَة حت ــة الفت ــذ المقترح ــادرات التنفي ــي مب تغط

»اإلجــراءات الفوريــة« التــي نتجــت عــن الورشــة االقتصاديــة الوطنيــة واعُتمــدت 

ــة مــن عــام 2022. ــرة المتبقي ــة ملموســة خــالل الفت ــج أولي لتحقيــق نتائ

ومــع أّن خريطــة الطريــق تتضمــن مجموعــة مــن الخطــوات القابلــة للتطبيــق، إاّل 

أن مراجعتهــا باســتمرار ال غنــى عنهــا إلجــراء التدخــالت والتصحيحــات المناســبة 

ــام  ــي ع ــة شــاملة ف ــراء مراجع ــي إج ــا ينبغ ــا للتطــورات. كم عــى أّي مســار وفًق

ــة التاليــة.  2025 لتقييــم األداء والنتائــج وتصميــم المرحل
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1.8. المراحل الزمنية للتنفيذ

تمثــل هــذه الوثيقــة رؤيــة وطنيــة طويلــة األجــل، ومــن المقــرر أن يتــم تنفيذهــا 

عبــر ثــالث مراحــل، وســتتم مراجعتهــا قبــل نهايــة كل مرحلــة لتقييــم األداء 

ــا لنهــج التشــاركية مــع  ــة الالحقــة وفًق ــات المرحل ــادة ترتيــب أولوي واإلنجــاز وإع

القطــاع الخــاص بهــدف تحديــث خريطــة الطريــق وعكــس أي مســتجدات عــى 

ــا. برامجه

1.  المرحلة الزمنية األولى )2025-2022(: 

ــاس  ــاء أس ــق وبن ــة الطري ــذ خريط ــي تنفي ــة ف ــر أهمي ــة األكث ــي المرحل ــذه ه ه

مبــادرة  344 قواعــد  إرســاء  ستشــهد  إذ  والتوّســع،  للتطويــر  وقابــل   متيــن 

ــع إنجازهــا  ــة« المتوق ــك »اإلجــراءات الفوري ــادرات(، بمــا فــي ذل )93% مــن المب

خــالل عــام 2022، والتــي خلصــت إليهــا ورشــات العمــل القطاعيــة. وســيتم فــي 

الربــع األخيــر مــن عــام 2025 إجــراء مراجعــة شــاملة لخريطــة الطريــق مــع مراعــاة 

البيئــة المتغّيــرة واآلثــار المترتبــة عــى ذلــك، لضمــان تحقيــق األهــداف طويلــة 

ــذ  ــار التنفي ــر مس ــة، وتطوي ــة الالحق ــات للمرحل ــب األولوي ــادة ترتي ــل، وإع األج

لتلبيــة طموحــات األردن المســتقبلية عــى الوجــه األفضــل.

2.  المرحلة الزمنية الثانية )2029-2026(: 

ألن المرحلة الثانية ستبني عى إنجاز المرحلة األوىل، ينبغي تحديث خريطة الطريق 

للتركيز عى االستفادة الكاملة من اإلنجازات المتحققة وتوسيع نطاقها، مع األخذ 

في االعتبار التطورات التي من شأنها أن تخلق فرًصا اقتصادية لالستفادة منها، 

وتنشئ تحديات ال بد من إدارتها والتعامل معها.

3. المرحلة الزمنية الثالثة )2033-2030(: 

ــث االقتصــادي. فــي هــذه  ــق للتحدي ــر مــن خريطــة الطري هــذا هــو الجــزء األخي

ــد  ــالل تحدي ــن خ ــق م ــد الالح ــتعداد للعق ــى االس ــز ع ــيكون التركي ــة، س المرحل

ــرات  ــز التغيي ــدة، وتحفي ــٍس جدي ــاء أس ــل، وإرس ــة األج ــدة طويل ــات جدي اتجاه

الضروريــة فــي وقــت مبكــر. وســيتم تطويــر الخطــة المرتبطــة بهــذه المرحلــة فــي 

ــام 2029. ع
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الشكل رقم )26(:
المراحل الزمنية لتنفيذ الرؤية

ا
ال

تق
اص

ا د
رأل

ند
ي

نو
و

يع
لا ة

ةايح

20222026/20252030/20292033

ةيروفلا تاءارجإلا

كات التنفيذ  8. 2. محرِّ

تتكــون خريطــة الطريــق لتنفيــذ رؤيــة التحديــث االقتصــادي مــن مجموعــة 

مبــادرات قابلــة للتنفيــذ إىل حــّد كبيــر، خلُصــت إليهــا ورشــة العمــل االقتصاديــة 

ــي 2022 و2025.  ــن عاَم ــرة بي ــى الفت ــز ع ــع التركي ــة، م الوطني

وأُدرجــت ضمــن خريطــة الطريــق ثمانيــة محــرِّكات ســتدفع عجلــة التنفيــذ ُقدًمــا، 

وُقّســم كّل محــرِّك إىل قطاعــات محــددة لتفعيــل التنفيــذ. فــي المجمــل، هنــاك 

35 قطاًعــا رئيًســا وفرعيًّــا تنــدرج تحتهــا 366 مبــادرة. وُوضــع تعريــف بــكّل 

ــر  ــة بتطوي ــات المعني ــا، والجه ــى أهدافه ــوي ع ــة تحت ــالل بطاق ــن خ ــادرة م مب

المبــادرات وتنفيذهــا، كمــا ُوضــع إطــار زمنــي واضــح، ومؤشــرات قيــاس لتتبــع 

اإلنجــاز، وقائمــة مرجعيــة للبنــود التــي ينبغــي معالجتهــا خــالل عمليــة التنفيــذ،  

مــع مراعــاة إطــالق طاقــات المــرأة والشــباب فــي المجــاالت كافــة.

إجراء تحسينات عىل   •
السياسات االقتصادية 

واالجتماعية.

االستفادة من الموارد   •
والمهارات الحالية وتعزيزها.

ولوج أسواق جديدة.  •

موارد جديدة.  •
منتجات جديدة.  •
مهارات جديدة.  •

ملء أي فجوات استراتيجية.  •
االستعداد لمراحل النمو   •

المستقبلية المتوقعة.
المرحلة الزمنية األوىل

2025-2022

المرحلة الزمنية الثانية

2029-2026

المرحلة الزمنية الثالثة

2030-2033
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الشكل رقم )27(:
هيكل خريطة الطريق للرؤية

النمــو  لمحــركات  وفًقــا  المبــادرات  توزيــع  ســيتم  التاليــة،  الصفحــات   فــي 

والقطاعات االقتصادية المندرجة ضمنها.

1

خريطة طريق

8

محركات

35

قطاًعا

رئيًسا وفرعًيا

366
مبادرة

عناصر المبادرة

الجهات المسؤولة عن التنفيذ

معايير المبادرة

أهداف المبادرة

الجدول الزمني لتنفيذ المبادرة

اسم المبادرة
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الشكل رقم )28(:
 توزيع المبادرات وفًقا لمحركات النمو 

والقطاعات االقتصادية المندرجة ضمنها

ت للتنفيذ 8 محركا
35

قطاًعا

366
مبادرة

ت القطاعا

9104
ت الدوائية |  ت الكيماويــة | الصناعــا ن | الصناعــا التعديــ

ت  ت | الصناعا كا ت الهندســية | صناعة المحيــ الصناعــا

ت  خدمــا ال   | الغذائــي   واألمــن  الزراعــة   | الغذائيــة 

اللوجســتية

885
 | ت  واالتصــاال ت  المعلومــا تكنولوجيــا  ت  خدمــا

ت  ــا خدم ــة | ال ــة الصحي ــة | الرعاي ت اإلبداعي ــا الصناع

الماليــة | التجــارة | النقــل

الســياحة الثقافيــة والطبيعيــة | الســياحة العالجيــة 225

واالستشــفائية | الســياحة الدينيــة | مواقــع إنتاج األفالم

885
ــة المبكــرة | التعليــم األساســي  التعليــم )تنميــة الطفول

ب المهنــي  والثانــوي| التعليــم العالــي | التعليــم والتدريــ

كار | ريادة  ث والتطوير واالبتــ ت | البحــ والتقنــي( | البيانــا

ت الناشــئة األعمــال والشــركا

الطاقة | المياه218

116
مشــاريع   | المباشــر  واألجنبــي  المحلــي  االســتثمار 

ص  | المشــاريع  خــا ن العــام وال ــ ــن القطاعي الشــراكة بي

ــرى الكب

ت االقتصاديــة الخضــراء | 320 االقتصــاد األخضــر | القطاعــا

ــاة الخضراء حي ال

حياة213 التنمية الحضرية | جودة ال
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ك الصناعات عالية القيمة أواًل: محرِّ

يضّم محرِّك الصناعات عالية القيمة تسعة قطاعات تندرج تحتها 104 مبادرات. 

باالقتصاد  للنهوض  المستقبلية  االستراتيجيات  تنفيذ  عملية  المحرِّك  يوجّه 

ومركز  المنطقة  في  رئيس  صناعي  مركز  إىل  المملكة  وتحويل  األردني  الصناعي 

لبناء سالسل القيمة المتكاملة، وحفز  لتصدير المنتجات. يتم إيالء اهتمام خاص 

المملكة من خالل  الصناعية في  المحفظة  عبر  التآزر  اإلنتاجية واالبتكار، وتحقيق 

السوق. وتدفقات  والمعرفة  العرض  حيث  من  بسالسة  القطاعات  ربط 

قطاع الصناعة | بشكل عام: 15 مبادرة، تشمل وضع استراتيجية لقطاع الصناعة  	·

في  »المرأة  مبادرة  وإطالق  صادراته،  ورفع  التنافسية  قدرته  لتعزيز  التحويلية 

)تحفيز  التصنيع  التحويلية«، وتشجيع ريادة األعمال في مجال  الصناعة  قطاع 

القيمة(. الصغيرة والمتوسطة/ سالسل  الشركات 

األمن  مستوى  تحسين  تشمل  مبادرة،   15 الغذائية:  الصناعات   | الصناعة  	·

عى  وترويجها  الغذائية  الصناعات  لتسويق  حملة  وإطالق  المحلي،  الغذائي 

المستويين المحلي والدولي، وإطالق تخّصص المحاصيل الصناعية في قطاع 

األولية(. المواد  مصادر  )تكامل  األغذية 

استراتيجية وخريطة  مبادرة، تشمل وضع  الدوائية: 11  الصناعات   | الصناعة  	·

عقاقير  البيولوجية/  العقاقير  وإنتاج  القطاع،  لصادرات  تفصيليَتين  طريق 

البحث  وتعزيز  لدعم  مبادرة  وإطالق  الحيوية،  والبدائل  الحيوية  التكنولوجيا 

القطاع. في  والتطوير 

القيمــــة عاليـــــــة  الصنـــاعـــــات 
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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 عى 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 

وتوفر  المضافة  القيمة  ترفع  والفوسفات  للبوتاس  األولية  المواد  من  جديدة 

وإنشاء  النيتروجينية(،  األسمدة  )مثل  الغذائي  األمن  في  تساهم  جديدة  حلوالً 

التحتية. البنية  كفاءة  الكيماوية، ورفع  المنتجات  لتصنيع  متكامل  مجّمع 

اقتصادية  جدوى  تشمل وضع  مبادرات،   9 الهندسية:  الصناعات   | الصناعة  	·

حلول  )مثل  النمو  سريعة  المستقبلية  المنتجات  فئات  في  الدخول  لكيفية 

األنظمة، واألجهزة الموجهة للتنقل، والتكنولوجيا الزراعية(، وإنشاء مركز للبحث 

والتطوير واالبتكار لحلول المنتجات المصممة هندسيًّا ذات اإلمكانات العالية، 

المملكة. أنحاء  الرابعة في  الصناعية  الثورة  تطبيق حلول  وتسريع 

لتتوافق مع  للقطاع  الناظمة  التشريعات  مبادرة، تشمل مراجعة  التعدين: 14  	·

الممارسات العالمية الفضى، وتأسيس جهة للمسح الجيولوجي تتيح لشركات 

التنقيب االطالع عى معلومات المسوحات السابقة وتعمل عى مواءمتها مع 

اإلنتاج  لمراحل  القطاع، وإنشاء مشاريع  لالستثمار في  الدولية وتروج  المعايير 

القطاع،  في  المطلوبة  المهارات  لتطوير  مبادرة  وإطالق  والنهائية،  الوسيطة 

كافة. الممكنات  لتحقيق  للتعدين  استراتيجية  وتطوير 

باألمن  متخصصة  جهة  تأسيس  تشمل  مبادرة،   15 الغذائي:  واألمن  الزراعة  	·

لدعم  متكامل، وإطالق صندوق  زراعي  أغذية صناعي  مجمع  وإنشاء  الغذائي، 

وباألخص  الحبوب  من  األردن  محصول  وتعزيز  األردني،  الغذائي  االستثمار 

القمح والشعير، والعمل عى استغالل موقع األردن ليصبح مركزًا إقليميًّا  لأمن 

الغذائي.

النقل اإلقليمية، وربط  تعزيز روابط  اللوجستية: 6 مبادرات، تشمل  الخدمات  	·

والطرق،  الموانئ  وتطوير  الحديدية،  السكك  بواسطة  بجنوبها  المملكة  شمال 

وتطوير  للنقل،  المؤسسي  اإلطار  وتجديد  الشاحنات،  أسطول  وتحديث 

المتخصصة. البشرية  القدرات  الكفاءات/ 
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ك الخدمات المستقبلية ثانًيا: محرِّ

يضــّم محــرِّك الخدمــات المســتقبلية ثمانــي قطاعــات تنــدرج تحتهــا 85 مبــادرة. 

ــم  ــات ضخ ــاد خدم ــر اقتص ــة لتطوي ــات المملك ــق طموح ــرِّك تحقي ــم المح يدع

ــه نحــو التصديــر مــع حضــور قــوّي القتصــاد المعرفــة. وعالــي القيمــة وموجَّ

تشــمل  مبــادرة،   13 واالتصــاالت:  المعلومــات  تكنولوجيــا  خدمــات  	·

الكفــاءة عاليــة  للتقنيــات   )Sandbox( تنظيميــة  تجريبيــة  بيئــة   إنشــاء 

الناشــئة،  للشــركات  افتراضيــة  حــرة  )Disruptive Technologies( ومنطقــة 

وتطويــر قــوة عاملــة عاليــة المهــارات وجاهــزة للمســتقبل، وإنشــاء وحــدة للتحول 

ــوزراء لقيــادة الخدمــات الرقميــة الشــاملة للمواطنيــن  الرقمــي تابعــة لرئاســة ال

ــة الجيــل الخامــس. والمســتثمرين واإلشــراف عليهــا، وإطــالق تقني

ــس  ــاء مجل ــمل إنش ــادرات، تش ــام: 9 مب ــكل ع ــة | بش ــات اإلبداعي الصناع 	·

ــة  ــة ذات الصل ــات الحكومي ــيط العملي ــة لتبس ــات اإلبداعي ــي للصناع تمثيل

ــة  ــة المطلوب ــية والمادي ــة األساس ــة التحتي ــات البني ــاء خدم ــاع، وإنش بالقط

ــاع. ــة القط ــوب لتنمي ــي المطل ــام البيئ والنظ

الصناعــات اإلبداعيــة | األلعــاب اإللكترونيــة: 9 مبــادرات، تشــمل االســتثمار  	·

ــز بتقنيــات قــادرة عــى اســتضافة أحــداث واســعة  فــي موقــع لألعــاب مجهَّ

النطــاق، واســتضافة فعاليــات محليــة للرياضــات اإللكترونيــة، وجــذب فــرق 

ــي األردن  ــل ف ــة للعم ــاب اإللكتروني ــي األلع ــة ف ــتثمارات أجنبي ــة واس أجنبي
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ــات  ــوادم الرياض ــن خ ــرب م ــة والق ــة المؤهل ــة التحتي ــن البني ــتفادة م باالس

ــة. اإللكتروني

مجلــس  إنشــاء  تشــمل  مبــادرة،  التصميــم: 13   | اإلبداعيــة  الصناعــات  	·

التصميــم األردنــي الــذي يجمــع بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتقديــم 

ــي  ــة الت ــادرات العام ــي المب ــكار ف ــم واالبت ــاج التصمي ــأن إدم ــورة بش المش

ــزة  ــة ممي ــة تجاري ــاء عالم ــم وبن ــياحة والتعلي ــن والس ــاة المواطني ــّس حي تم

داخليًّــا وخارجيًّــا والترويــج لــأردن، وإطــالق حملــة »ُصمــم فــي األردن« للترويج 

المحلــي واإلقليمــي والعالمــي لنمــاذج أردنيــة حققــت التميــز فــي التصميــم 

عبــر تجــارب وفعاليــات الهندســة المعماريــة والمنتجــات والحــرف والعالمــات 

ــكار. ــي لالبت ــز الوطن ــع المرك ــة وض ــة، ومراجع ــومات الرقمي ــة والرس التجاري

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 

ــة  ــة المســتمرة(، وإطــالق التحــول الرقمــي لنظــام الرعاي ــر الرعاي ــة )عب الصحي

ــة. الصحي

ــة الجهــود لتوســيع الشــمول  ــادرة، تشــمل مواصل ــة: 13 مب الخدمــات المالي 	·

المالــي عبــر جميــع القطاعــات، وتنشــيط ســوق عّمــان المالــي، وإطــالق 

ــن. ــاع التأمي ــة قط ــادة هيكل ــي، وإع ــول الرقم ــادرة التح مب

ــوم  ــارك والرس ــة الجم ــي أنظم ــر ف ــادة النظ ــمل إع ــادرة، تش ــارة: 12 مب التج 	·

والشــحن، وتعزيــز البيئــة التمكينيــة للتجــارة اإللكترونيــة، وتطويــر البنيــة 

والمســتودعات. للموانــئ  التحتيــة 

النقــل: 6 مبــادرات، تشــمل تحســين البنيــة التحتيــة للنقــل وخدماتــه، ووضــع  	·

خطــة اســتراتيجية للنقــل العــام فــي جميــع أنحــاء المملكــة، وإنجــاز المرحلــة 

ــتخدام  ــرق باس ــاءة إدارة الط ــع كف ــريع، ورف ــاص الس ــروع الب ــن مش ــة م الثاني

التكنولوجيــا، ورفــع مســتوى الســالمة العامــة عــى الطــرق، وتعزيز السياســات 

واألنظمــة البيئيــة المتصلــة بتنقــل األشــخاص، ورفــع جــودة الطــرق الرئيســة 

.)Toll Roads( وتمويــل ذلــك بتبنــي رســوم اســتخدام الطريــق
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ك األردن وجهًة عالمية ثالًثا: محرِّ

مبــادرة.  تحتهمــا 25  تنــدرج  قطاَعيــن  عالميــة  األردن وجهــًة  محــرِّك  يضــّم 

ــن  ــياح الدوليي ــس للس ــد رئي ــة إىل مقص ــل المملك ــَة تحوي ــرِّك عملي ــه المح يوجّ

ــياحة  ــة، والس ــة والطبيعي ــياحة الثقافي ــال الس ــي مج ــيما ف ــن، ال س المتخصصي

العالجيــة واالستشــفائية، والســياحة الدينيــة، وســياحة المؤتمــرات، وكذلــك 

ــر نظــام متكامــل متخصــص عــى المســتوى  ــالم مــن خــالل تطوي لمنتجــي األف

ــي. العامل

الســياحة: 16 مبــادرة، تشــمل تطويــر تجــارب قابلــة للتســويق مــع التركيــز عى  	·

الباحثيــن عــن تجــارب فريــدة وعــى مســتوى عالمــي فــي مجــاالت الســياحة 

التراثيــة والطبيعيــة والدينيــة والعالجيــة واالستشــفائية وســياحة المغامــرات. 

إنتــاج األفــالم وتصويرهــا: 9 مبــادرات، تشــمل إنشــاء اســتوديوهات ومواقــع  	·

خلفيــات حديثــة، وتمكيــن جامعــة أفــالم دوليــة مــن إنشــاء حــرم جامعــي فــي 

ــا. المملكــة، واالســتثمار فــي إنتــاج محلــي عالــي المســتوى والترويــج لــه عالميًّ
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ك الريادة واإلبداع رابًعا: محرِّ

يضــّم محــرِّك الريــادة واإلبــداع ســبعة قطاعــات تنــدرج تحتهــا 65 مبــادرة. يوجّــه 

المحــرِّك عمليــَة تنفيــذ الجهــود الالزمــة لتطويــر المهــارات وإعــداد مــوارد وأنظمــة 

ــي  ــتقبلي ف ــادي المس ــو االقتص ــاس للنم ــتقبل كأس ــزة للمس ــات جاه ومؤسس

المملكــة والنهــوض بنوعيــة حيــاة المواطنيــن.

ــة المــوارد  ــادرة، تشــمل إنشــاء مجلــس لتنمي ــم | بشــكل عــام: 13 مب التعلي 	·

ــس  ــاليب التدري ــية وأس ــج الدراس ــالح المناه ــم، وإص ــاع التعلي ــرية لقط البش

ــن.  ــب المعلمي ــج تدري ــر برام ــم، وتطوي ــل التعلي ــع مراح لجمي

التعليــم | تنميــة الطفولــة المبكــرة: 10 مبــادرات، تشــمل وضع مناهــج وبرامج  	·

مناســبة للتعليــم فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وإنشــاء مجلــس موحــد يكــون 

ــة  ــوزارات لتنمي ــن ال ــتركة بي ــة مش ــذ خط ــة تنفي ــع ومتابع ــن وض ــؤواًل ع مس

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 وُدور 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 

ــرفين. ــن والمش ــن والمديري للمعلمي

التعليــم | التعليــم العالــي: 9 مبــادرات، تشــمل إصــالح آليــة تعييــن أعضــاء  	·

هيئــة التدريــس والموظفيــن، والمنــح الدراســية، والتطويــر المهنــي المســتمر، 

وترقيــة اللوائــح واألنظمــة الخاصــة بريــادة األعمــال، ومواءمة مخرَجــات التعليم 

العالــي مــع ســوق العمــل، وإطــالق االعتمــاد المصّغــر للتعليــم العالــي، وإدراج 

مســارات تعليميــة متعــددة.

ــج  ــمل دم ــادرة، تش ــي: 17 مب ــي والتقن ــب المهن ــم والتدري ــم | التعلي التعلي 	·

ــة مســتقلة واحــدة، وطــرح  ــي ضمــن هيئ ــي والتقن ــب المهن ــم والتدري التعلي

ــا، ووضــع  ــاء قدراتهــم مهنيًّ ــن فــي هــذا القطــاع وبن ــب المعلمي برامــج لتدري

ــل. ــى العم ــم ع ــم القائ ــي للتعل ــار الوطن اإلط

ــس  ــات المجل ــيع غاي ــمل توس ــادرات، تش ــكار: 9 مب ــر واالبت ــث والتطوي البح 	·

األعــى للعلــوم والتكنولوجيــا، وتطويــر مراكــز االبتــكار لدعــم القطاعيــن العــام 

والخــاص، وبنــاء مجموعــة نوعيــة مــن الباحثيــن المتخصصيــن، وإطــالق 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.

ــة  ــة تفصيلي ــات وطني ــادرات، تشــمل وضــع اســتراتيجية بيان ــات: 7 مب البيان 	·

مســتخرَجة مــن اســتراتيجية التحــول الرقمــي لــوزارة االقتصــاد الرقمــي 

والريــادة، وتفعيــل اإلطــار التنظيمــي لجمــع البيانــات وتبادلهــا، وإنشــاء نظــام 

ــاذ  ــن اتخ ــات م ــركات والحكوم ــن والش ــن المواطني ــي لتمكي ــات وطن معلوم

ــة. ــة باألدلّ ــات مدعوم ــرارات وسياس ق
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ك الموارد المستدامة خامًسا: محرِّ

ــه  ــادرة. يوجّ ــا 18 مب ــدرج تحتهم ــن تن ــوارد المســتدامة قطاَعي يضــّم محــرِّك الم

ــز اســتدامة  ــذ الجهــود الالزمــة لتحســين االســتخدام وتعزي ــَة تنفي المحــرِّك عملي

للنمــو  المجــال  والميــاه إلفســاح  الطاقــة  مجــاالت  فــي  الطبيعيــة  المــوارد 

ــن. ــاة المواطني ــة حي ــوض بنوعي ــة والنه ــي المملك ــادي ف االقتص

ــول  ــذ للتح ــة للتنفي ــق قابل ــة طري ــع خريط ــمل وض ــادرات، تش ــة: 8 مب الطاق 	·

ــادة مصــادر الطاقــة مــن الطاقــة المتجــددة، والمــواد  فــي مجــال الطاقــة )زي

ــز البنيــة التحتيــة للطاقــة  الهيدروكربونيــة، وطاقــة الهيدروجيــن.. إلــخ(، وتعزي

ــر..  ــة، خطــوط أنابيــب النقــل العاب ــن والمناول ــة، التخزي )شــبكة الطاقــة الذكي

ــادة  ــة، إع ــكل التعرف ــالح هي ــة )إص ــة الطاق ــض كلف ــات خف ــز آلي ــخ(، وتعزي إل

ــخ(. ــل... إل ــة، وقــت االســتخدام األمث ــات شــراء الطاق ــاوض بشــأن اتفاق التف

الميــاه: 10 مبــادرات، تشــمل تحســين إدارة العــرض والطلــب عــى إمــدادات  	·

ــاه والقــادرة عــى  ــاه، وتشــجيع الممارســات المســتدامة الســتخدام المي المي

التكيُّــف مــع التغيــر المناخــي، وإطــالق مشــاريع تحليــة لتعزيــز األمــن المائــي 

للمواطنيــن، وتنفيــذ اســتراتيجية لتقليــل نســبة الفاقــد مــن الميــاه.
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ك االستثمار سادًسا: محرِّ

ــر  ــو، األم ــن النم ــد م ــق المزي ــن تحقي ــاد م ــيمكّن االقتص ــل س ــر التموي إّن توفي

الــذي يــؤدي إىل ارتفــاع الناتــج المحلــي اإلجمالــي ليصــل إىل 58.1 مليــار دينــار 

ــتيعاب  ــغيلية الس ــة والتش ــرص االقتصادي ــتحداث الف ــام 2033، واس ــول ع بحل

ــر مــن مليــون شــاب وشــابة خــالل العقــد المقبــل. أكث

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 20.7 مليار دينار.

الشكل رقم )29(:
 النمو الصافي المطلوب لرأس المال الثابت بحسب القطاعات 

للفترة 2033-2022 
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ــب  ــاع بحس ــكل قط ــنوي ل ــو الس ــدل النم ــط   مع ــم )27( متوس ــكل رق ــن الش يبي

مــا توافــق عليــه المشــاركون فــي ورشــة العمــل، وتوّقعــات خبــراء القطــاع، 

ــال. ــذا المج ــي ه ــدة ف ــات الرائ والممارس

الشكل رقم )30(:
معدالت النمو القطاعية المستهدفة*

1 - تتضمن اإلسمنت والمعادن األساسية ومنتجات التكرير ومنتجات أخرى.

معــدالت النمــو القطاعيــة المســتهدفة تــم اعتمادهــا بعــد تخفيــض التوقعــات بمعــدل 30%، وذلــك الســتيعاب مليــون فرصــة   *
عمــل خــالل العقــد القــادم.
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الشكل رقم )31(:
حجم االستثمار المتوقع بالمليار دينار وفًقا للرؤية )2033-2022(

يضــم محــرّك االســتثمار 15 مبــادرة تهــدف إىل جــذب االســتثمار األجنبــي 

والمحلــي المباشــر، وتحســين بيئــة ممارســة األعمــال. ويوجّه هــذا المحــرُّك تطويرَ 

ــة،  ــة والدولي ــتثمارات المحلي ــن االس ــتفادة م ــة االس ــريع عملي ــات لتس السياس

والســعي للوصــول إىل بيئــة اســتثمارية تضاهــي أفضــل الممارســات فــي العالــم.

ــتثمارات:  ــذب االس ــي ج ــي ف ــر إيجاب ــة أث ــة التالي ــادرات الرئيس ــيكون للمب وس

ــي  ــتثمار ف ــج لالس ــط للتروي ــع خط ــتثمار، ووض ــة لالس ــتراتيجية وطني ــر اس تطوي

ــرص  ــاملة للف ــة ش ــات وطني ــدة بيان ــاء قاع ــددة، وإنش ــاالت مح ــات ومج قطاع

االســتثمارية بمــا فــي ذلــك المشــاريع الكبــرى ومشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن 

العــام والخــاص، ووضــع أنظمــة متقدمــة إلدارة العالقــات مــع المســتثمرين، 

وإطــالق مبــادرة مســتمرة لتحســين القــدرة التنافســية الدوليــة لــأردن ولتصنيفــه 

ضمــن الوجهــات االســتثمارية األكثــر جاذبيــة، وإطــالق برامــج حوافــز اســتثمارية 

)ماليــة وغيــر ماليــة( تركــز عــى تحقيــق األثــر مــع إطــار تقييــم واضــح.

ــرة مــن المشــاريع التــي  ــة التحديــث االقتصــادي مجموعــة كبي لقــد حــّددت رؤي

توفــر فرًصــا اســتثمارية للقطــاع الخــاص، والتــي ســتمكّن القطاعــات مــن إطــالق 

كامــل إمكاناتهــا لتحقيــق المزيــد مــن النمــو االقتصــادي وزيــادة فــرص العمــل. 

ــة الوطنيــة، ومشــاريع  ــة عــى هــذه الفــرص: شــبكة الســكة الحديدي ومــن األمثل

المروريــة،  والتعرفــة  الملــك حســين،  األفــالم، وجســر  إنتــاج  اســتوديوهات 

ومشــاريع تخزيــن الطاقــة، ومراكــز التعليــم الترفيهــي لأطفــال، ومعاهــد التدريــب 

ــي. ــط الكهربائ ــة، ومشــاريع الرب ــاه الوطني ــة المي المهنــي، ومحطــات تحلي
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ك بيئة مستدامة سابًعا: محرِّ

يضــّم محــرِّك »بيئــة مســتدامة« ثالثــة قطاعــات تنــدرج تحتهــا 20 مبــادرة. يوجـّـه 

ــراءات  ــتدامة واإلج ــات المس ــز الممارس ــود لتعزي ــذ الجه ــَة تنفي ــرِّك عملي المح

المتعلقــة بتغيــر المنــاخ كجــزء ال يتجــزأ مــن تمكيــن نمــو األردن مــع وضــع 

ــة. ــال القادم ــا لأجي ــة وموارده ــة المملك ــة بيئ ــط لحماي الضواب

والقــدرات  الهيــاكل  مواءمــة  تشــمل  مبــادرات،   7 األخضــر:  االقتصــاد  	·

ــرص  ــط ف ــتقبلية، ورب ــر المس ــاد األخض ــات االقتص ــع متطلب ــية م المؤسس

االســتثمار األخضــر بأولويــات االســتثمار الوطنيــة، وإطــالق مبــادرة »الوظائــف 

ــة. ــي المملك ــراء« ف الخض

ــة  ــة إىل دول ــل المملك ــمل تحوي ــادرات، تش ــراء: 7 مب ــات الخض ــو القطاع نم 	·

رائــدة فــي المنطقــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة، وإطــالق 

نظــام نقــل وطنــي مســتدام، وتنفيــذ ممارســات االقتصــاد الدائــري فــي 

ــة. ــة البيئي ــات الصناعي ــى المجمع ــز ع ــع التركي ــة م ــطة الصناعي األنش

ــة  ــم حضري ــادرات، تشــمل ترســيخ مفاهي ــة الخضــراء: 6 مب ــة الحضري التنمي 	·

ــتخدام  ــط اس ــي تخطي ــراء ف ــر الخض ــج العناص ــاألردن، ودم ــة ب ــراء خاص خض

ــة«. ــة الطاق ــي صفريّ ــادرة »المبان ــالق مب ــي، وإط األراض
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ك نوعّية الحياة ثامًنا: محرِّ

يضــّم محــرِّك نوعيــة الحيــاة قطاَعيــن تنــدرج تحتهمــا 13 مبــادرة. يوجـّـه المحــرِّك 

عمليــَة 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. 

التنميــة الحضريــة: 7 مبــادرات، تشــمل تطويــر مفهــوم »مــدن المســتقبل«،   .1

وتعزيــز حوكمــة التخطيــط الحضــري مــن خــالل وضــع أنظمــة تشــريعية 

ــات.  ومواءمتهــا مــع هــذا المفهــوم، وإنشــاء مركــز أبحــاث حضــري ومرصــد بيان

ــالق  ــة، وإط ــل الذكي ــة التنق ــر أنظم ــمل تطوي ــادرات تش ــاة: 6 مب ــة الحي نوعي  .2

ــر  ــق معايي ــي تطبي ــع ف ــراء، والتوس ــة والخض ــاحات المفتوح ــادرات المس مب

ــراء.  ــي الخض المبان

ولتحقيــق الفائــدة المرجــّوة مــن جميــع العناصــر، ســتحّدد خريطــة الطريــق 

ــؤدي إىل  ــذي ي ــادرات بصــورة مســتمرة، األمــر ال ــن القطاعــات والمب ــَط بي الرواب

ــع  ــتركة م ــود المش ــن الجه ــتفادة م ــط واالس ــن التراب ــتوى م ــى مس ــق أع تحقي

تفــادي التداخــالت فــي الوقــت نفســه. وبالتالــي، فــإّن التنســيق عالــي المســتوى 

الــذي يشــمل جميــع الجهــود عبــر الحافظــة بأكملهــا، ســيكون حاســًما لتحقيــق 

ــة. ــات اإلضافي ــذه اإلمكان ه
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8. 3. ترجمة الرؤية إلى واقع: النموذج المعتَمد

8. 3. 1. عوامل النجاح الرئيسة 

ــع  ــة م ــي األردن، والمقارن ــابقة ف ــج الس ــذ البرام ــة تنفي ــة نجاع ــالل دراس ــن خ م

الممارســات العالميــة الفضــى فــي مجــال تنفيــذ الخطــط والبرامــج، جــرى 

ــر التــي مــن شــأن األخــذ بهــا أن يضمــن التنفيــذ الناجــح لرؤيــة  اســتخالص الِعبَ

ــي: ــادي، وه ــث االقتص التحدي

1. رؤية مشتركة

ــد جهــود اإلدارات المختلفــة أو المتعاقبــة، نحــو  الرؤيــة التوافقيــة المشــتركة توحّ

أهــداف مشــتركة.

2. حوكمة قوية

ــات  ــى الجه ــي ع ــذا ينبغ ــاءلة، ل ــؤولية والمس ــزّز روح المس ــة تع ــة القوي الحوكم

ــل  المعنيــة بالتنفيــذ أن تــدرك أدوارهــا بوضــوح تــاّم لتكــون مســتعّدة لتحمُّ

مســؤولية التطبيــق، وأيًضــا للمســاءلَة بشــأن أثــر أدائها عــى الغايات المســتهَدفة 

ــث االقتصــادي. ــة التحدي فــي رؤي

3. الموارد البشرية

ــوزارات  ــوزراء وال يتطلّــب التنفيــُذ توفيــر المــوارد البشــرية الالزمــة فــي رئاســة ال

المعنيــة لمتابعــة التنفيــذ واإلنجــاز،  ومــن شــأن ذلــك الوقــوف عــى أّي قصــور أو 

خلــل ومعالجتــه بالســرعة الممكنــة لتجنـّـب أثره عــى تحقيــق الغايات المنشــودة.

4. مأسسة العمليات

ويشــمل ذلــك عمليــات التخطيط، والتنفيــذ، وإدارة التغييــر عند اللــزوم، والتقييم، 

وإصــدار التقاريــر، وتقييــم المخاطــر واألثر، وصنــع القــرار واتخاذه. فهــذه العمليات 

تشــكّل بمجموعهــا منظومــة تنفيــذ متكاملة.
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5. مصادر البيانات

يعتمــد تقييــم األداء عــى توحيــد مصــادر البيانــات إلعطاء صــورة واضحــة ودقيقة 

لمســتوى اإلنجــاز فــي تنفيــذ المهــام المطلوبــة لتطبيــق الخطط.

6. إدارة التغيير والتواصل

ــات واآلراء  ــداول المعلوم ــمح بت ــة تس ــل أداًة مهم ــر والتواص ــكّل إدارة التغيي تش

إلثــراء العمــل وإدخــال التحســينات. كمــا ينبغــي أن يكــون التــداول ثنائــيَّ االتجــاه 

ليخلــق التوافــق بيــن األطــراف المعنيــة.

7. تركيز الجهود على النتائج

التقييــم المســتمر لتتابُــع العمــل يضمــن فعاليــة الجهــود لتحقيــق غايــات رؤيــة 

التحديــث االقتصــادي.

8. توفير الخبرات الفنية

االستفادة من الخبرات والقدرات المحلية واألجنبية للمساعدة عى اإلنجاز.

9. توفير التمويل

توفيــر التمويــل الــالزم، بمــا فــي ذلــك اســتقطاب اســتثمارات خارجيــة ومحليــة 

مباشــرة، إلنجــاز المهــام المطلــوب تحقيقهــا وصــواًل إىل أهــداف رؤيــة التحديــث 

االقتصــادي.

 10. المرونة

السرعة في اتخاذ القرارات والتكّيف مع أّي مستجدات.
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8. 3. 2. المتابعة والتقييم

ــذ  ــط والتنفي ــات التخطي ــي عملي ــا ف ــة دورًا محوريًّ ــات رئيس ــع جه ــتؤدي أرب س

ــي:  ــات ه ــذه الجه ــادي. وه ــث االقتص ــة التحدي ــم لرؤي ــة والتقيي والمتابع

الــوزراء:  لرئاســة  التابعــة  واإلنجــاز  الحكومــي  األداء  متابعــة  وحــدة   .1  

تُعنــى بمتابعــة خطــة العمــل التنفيذيــة ومؤشــرات قيــاس األداء، وضمــان 

التنســيق المســتمر بيــن الــوزارات والدوائــر المعنيــة.

وحدات تنفيذية في الوزارات والمؤسسات الحكومية:  .2  

تُعنى بتنفيذ الرؤية وضمان تحقيق التنسيق المتبادل بين الوزارات.   

وزارة التخطيط والتعاون الدولي:  .3  

والدوائر  الوزارات  مع  بالتنسيق  الرؤية  لتحقيق  العمل  خطة  بوضع  تُعنى    

. لمعنية ا

الديوان الملكي الهاشمي:  .4  

سيقوم بمتابعة التقدم واإلنجاز لرؤية التحديث االقتصادي.   
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نصبــو إلــى أردّن يتســم بالتمّيــز واإلبــداع، منفتــح علــى 
ُمحتِضــن  الجديــدة،  لألفــكار  ُمتقّبــل  التغييــر والتطويــر، 
للتنــوع، ينطلــق مــن قيمنــا المشــتركة لكــي يظــل رمــًزا 
فــي  الراســخة  القيــم  هــي  هــذه  واإليثــار.  للتســامح 
األردن، التــي تجعلــه نموذًجــا ُيحتــذى للتقــدم، واالنفتــاح، 

واألصالــة. واالعتــدال، 

حقيقــة  إلــى  االقتصــادي  التحديــث  رؤيــة  تحويــل  إّن 
يتطّلــب مضاعفــة جهودنــا لتعزيــز نقــاط قوتنــا ومعالجــة 
مواطــن ضعفنــا فــي عمليــة التخطيــط والتنفيــذ. وبنــاء 
علــى ذلــك، يتعّيــن علينــا االرتقــاء بــاألداء فــي القطاعــات 
لجميــع  الالئقــة  والخدمــات  الفــرص  وتوفيــر  المختلفــة 
المواطنيــن. ينبغــي اتخــاذ الخطــوات الفعالــة التــي مــن 
شــأنها مضاعفــة صادراتنــا، وجــذب االســتثمارات األجنبية، 
ودعــم االســتثمارات الوطنيــة. كمــا ينبغي وضــع إجراءات 
عمليــة تفصيليــة مقترنــة بإطــاٍر زمنــي لتذليــل العقبــات 
التــي تواجــه نمــو القطــاع الخــاص، ومعالجــة المشــكالت 
المســتوى  علــى  المؤسســي  العمــل  فــي  المتأصلــة 

اإلداري.

سترســم  اليــوم  نتخذهــا  التــي  والقــرارات  الخيــارات  إّن 
مالمــح مســتقبل األجيــال الصاعــدة، فلنعمــل مًعــا، بثقــة 
وطننــا،  فــي  كريمــة  حيــاة  لتوفيــر  وتوافــق،  وإيمــان 

والمســتقبل. للحاضــر 
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للمزيد من التفاصيلC عن رؤية التحديث االقتصادي 
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

www.jordanvision.jo
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