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  نظرة عامة

، والصغيرة، بادئةلمشاريع الل المعنية بكسب التأييد والدعم من نوعهااألولى  يةمبادرة األردنال "صوتنا"تعتبر 

 األساسجعل الريادية القاعدة تهدف المبادرة إلى  ، حيثالمجتمع المدنيوالرياديين التي يقودها والمتوسطة، 

  . األردنية األعمالوالعامة لبيئة 

  

جمعية  والتأثير عليها المنبثقة عنالسياسات العامة  دعملجنة واإلشراف عليها من قبل  صوتناولقد تم تشكيل 

بإصالح السياسات العامة من  ،١٩٩٩ عاممنذ تأسيسها  ،، والتي تنادي(YEA)رواد الشباب في األردن ال

تركز الجولة الثالثة و  .مشاريع القوانين التشريعية تبين موقف المجتمع المدني من ستباقيةاخالل تقديم دراسات 

  صوتنا على تطوير أجندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من

 )Small and Medium Business Agenda , (SMBA  عدة من جندة األعناصر  تتكونو  ،لألردن

  :أساسية ركائز

  

Ι .لتحسينات وضع االقيام ب سوف يتم في هذا اإلطار: اإلعفاءات الضريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

  .إعفاءات ضريبية نظام ممكنة واقتراحالتشريعية ال

  

ΙΙ .توفير الدعمٕاجراءات ، و اإلقراض البنكيةممارسات دراسة : رأس المال إلى صولو تحسين القدرة على ال 

  .الريفاألعمال في مشاريع و المجتمعات الفقيرة، و ، )الميكروية( األصغر للمؤسسات

  

ΙΙΙ .تنمية ساهم في التركيز على جعل المشتريات الحكومية بشكل ي :تحسين المشتريات الحكومية

  .على التوظيف وخلق فرص العملالصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها  ؤسساتالم

  

VΙ . وتبني أنظمة التصدير، ودعم  ةتجار لا تنميةالدعوة إلى  :صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطةزيادة

  .التمويل لغايات التصدير، وغيرها إلىصول و الميكروية، وتحسين القدرة على التصدير منتجات المشاريع 

  

V . البنية التحتيةو التركيز على المجموعات األقل حظًا، مع  برامجتطوير ال :لرياديي األعمال التعليمتطوير 

  .ةريادلل
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ΙV . شاريع الصغيرة لمل الداعمة ، األدواتبادئةالمشاريع ال حفيزالتركيز على ت :االبتكارالتشجيع على

  .وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها االتصاالتقطاع  بنية في االستثمارالبحث الزراعي، ، واعدةوالمتوسطة ال

  

 ΙΙV .بهدف تعظيم  لمشاريع الصغيرةتشريعات الناظمة لتحسين ال :حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

  .تنافسية هذه المؤسسات
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 مقدمة .١

إال أنه في الدول النامية، حيث غالبًا ما تكون  i،االقتصاديأحد أهم دوافع النمو في األعمال  ةلرياداعد ت

الصغيرة المؤسسات قطاع  ومشاركة موجودة، فإن تحديد حجمغير وأحيانا اإلحصائيات غير موثوقة 

أكبر في الدول  منظمغير ال االقتصادحجم خاصة وان ، صعوبة منه في الدول المتقدمة والمتوسطة أكثر

  . النامية من نظيره في الدول المتقدمة

من الناتج % ٧٠و% ٥٠الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة ما بين قطاع المؤسسات تتراوح مساهمة و 

بين عدة دول فيما يتعلق مقارن ويبين تحليل   ii.، بينما تنحسر هذه النسبة في الدول الناميةالمحلي اإلجمالي

 الصغيرة والمتوسطة ؤسساتللم النسبية قوةالعالقة قوية بين  أنه يوجدب iiiالصغيرة والمتوسطة ؤسساتبالم

ست وسبعين دولة، أن دور المشاريع بيانات مراجعة لتبين من خالل حيث . االقتصاديةالتنمية و  الحجم

مع توليد أكثر من نصف  –الصغيرة والمتوسطة في توليد الناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي كبير جدًا 

في الدول % ٣٩الناتج المحلي اإلجمالي من قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة، و

األخذ بعين بعد حتى ومن الجدير بالذكر، تأتي هذه البيانات . في الدول النامية فقط% ١٦متوسطة الدخل، و

، وضمان حقوق من السوق المحيطة، ومعيقات الدخول والخروجعمال بيئة األكعوامل نمو متعددة ل االعتبار

مشاركة عالقة قوية بين التنمية االقتصادية وحجم  مما يعني وجود ،الملكية، والبيئة التشريعية الراسخة

  .الصغيرة والمتوسطةؤسسات الم

  iv :يلي لى ماعأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقييم بمعنية لؤكد الدراسات اإلحصائية اوتُ 

 .المستقبليةالكبيرة والشركات  الرياديينالعديد من  انطالقتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة نقطة  

 .في معظم البلدان الناميةنسبيا مستوى تقني متوسط  استخدامتميل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى  

  الصغيرة والمتوسطة  شركاتتعريف ال ١,١

أنه يوجد خصائص مقبولة بشكل  ال يوجد تعريف متفق عليه دوليًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إال

يبلغ (عدد الموظفين في مؤسسة حد معين  يتجاوزال أن  :لكي تصنف المؤسسة ضمن هذه الشركات عام
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ال أن  كما يجب،  )موظف ٢٥٠الحد األقصى في بعض الدول مئة موظف، بينما يبلغ في دول أخرى 

  .هذه المؤسسات مستويات معينة وأصول إيراداتتتجاوز 

 ،Multilateral Investment Guarantee Agency( االستثمارف الوكالة الدولية لضمان تصنِّ  

MIGA( ومؤسسة التمويل الدولية ،)International Finance Corporation ، IFC ( الشركات

ن عقيمتها قل وتمتلك أصول ت ،موظف ٣٠٠الصغيرة والمتوسطة على أنها الشركات التي لديها أقل من 

    v.مليون دوالر ١٥دخلها السنوي ال يتجاوز مليون دوالر، و  ١٥

ما إذا كانت د يحدتل ، حيث تستخدم هذهالتعريف يتضمن عدد الموظفين ورأس المال واإليراداتأن الحظ 

السماح للفوارق بهذا التعريف حكمة في وتكمن ال. الشركة تقع ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة

عددًا كبيرًا  على سبيل المثال، يمكن لشركة لتصنيع المالبس الجاهزة أن توظفقطاعات المختلفة، فبين ال

 والتي لبحث والتطويرتتخصص في امن الموظفين في حين أن إيراداتها قد ال تتجاوز إيرادات شركة 

  vi.من الموظفين نسبيا قليل توظف عددعادة ما 

 ما دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا في عبرللشركات الصغيرة والمتوسطة  السائدةوتتنوع التعريفات 

  .التعريفاتهذه أمثلة على  أدناهيبين الجدول و  ،ةلاالعم يختص بحجم

في دول الشرق األوسط وشمال أفريقياالحجم للشركات الصغيرة والمتوسطة  السائدةالتعريفات  :١الجدول   

 

  الميكروية

 )عدد الموظفين(

  الصغيرة

 )عدد الموظفين(

  المتوسطة

 )عدد الموظفين(

  ٤٩ إلى ١٥  ١٤ إلى ٥  ٤ إلى ١ مصر

  ٩٩ إلى ٥٠  ٤٩ إلى ١٠  ٩ إلى ١ لبنان

  ١٠٠ إلى ٢١  ٢٠ إلى ٦ ٥ إلى ١ عمان

   ٩٩ إلى ٢٠  ١٩ إلى ٥  ٤ إلى ١ *األردن

 العربية األمارات

  ٤٩٩ إلى ٥٠  ٤٩ إلى ١٠  ٩ إلى ١ المتحدة

  ٩٩ إلى ٥٠ ٤٩ إلى ١١  ٩ إلى ١ تونس
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طوقان،  .ف، و دبابنة .ر ، ُأخذ من٢٠٠٧الدولي، كانون الثاني قاعدة بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة، البنك : المصدر

  ، ٢٠٠٧آب، ، USAID" كتيب تعريفات الشركات الصغيرة والمتوسطة الموحدة"

  دائرة اإلحصاءات العامة*

في التقرير الوطني الثالث  ،)بما في ذلك المؤسسات الميكروية(تم تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وفي أيلول . موظف ١٠٠أقل من  تشغلعلى أنها تلك الشركات التي  ،٢٠١١ األردنفي  للتنمية البشرية

 ،بالمصادقة على تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة الصناعيةفي األردن ، قامت رئاسة الوزراء ٢٠٠٥

  :على النحو التالي عالقةجميع الدوائر الحكومية ذات ال من قبل يستخدملكتعريف وطني موحد 

 ٣٠،٠٠٠موظف، ولديها رأس مال مسجل بقيمة  ٤٩إلى  ١٠الشركات الصغيرة ما بين  توظف 

 ،دينار أردني فما فوق

 ٣٠،٠٠٠موظف، ولديها رأس مال مسجل بقيمة  ٢٤٩إلى  ٥٠الشركات المتوسطة ما بين  توظف 

 viiدينار أردني فما فوق

 ٢٠١١كانون الثاني من عام  ١٣في  تم اإلعالن عنه جديدتعريف  بوضع مؤخرا وقام البنك المركزي األردني

شركة مساهمة عامة، أو شركة تأمين، أو  على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ال يجب أن تكونينص 

  :هي تلك الشركات الصغيرة؛ كما أن شركة وساطة مالية

ن مليون عالسنوية  إيراداتهاتقل أو  ،قيمة األصول فيها أقل من مليون دينار أردني كونالتي ت .١

 ، دينار

 .موظف ٢٠إلى  ٥يعمل فيها ما بين و  .٢

  :التي فهي تلك الشركات المتوسطةأما 

 ١ بين ما السنوية إيراداتها بلغت أو ،أردني دينار مليون ٣ إلى ١ بين ما فيها األصول قيمة كونت .١

 ،دينار مليون ٣ إلى

 .موظف ١٠٠ إلى ٢١ بين ما فيها يعملو  .٢

لشركات الصغيرة والمتوسطة على نحو ل موحد تعريفأحد التوصيات الهامة لهذه األجندة هي أن يتم وضع 

  . بناء على توصيات فريق عمل موحدو وفق القطاع، و شامل 
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  خصائص الشركات الصغيرة والمتوسطة في األردن ١,٢

لشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل ما يقارب امن بالكامل تقريبًا الخاص في األردن  االقتصاد كونيت

 تعداد المنشآت الذي قامت بهويستند هذا الرقم إلى . من إجمالي الشركات خارج القطاع الزراعي%  ٩٩,٦

أن معظم الشركات تعداد وقد بين ال. أو أقل عامال ٩٩ وظفالتي ت للمؤسساتدائرة اإلحصاءات العامة 

المؤسسات التي تقدم الخدمات والسلع المسموح بها ( منظمعمل في القطاع التالحجم الصغيرة والمتوسطة 

ومع ذلك، فإن نسبة كبيرة من الشركات التي تعمل . في األردن )تسجيل مع الجهات المختصةالقانونيًا دون 

  viii.منظمالقطاع غير ال ضمنلحسابها الخاص مدرجة 

 ما توظف أنهاحيث  العمالة،توظيف  مجال في هام بدور رسميا المسجلة والمتوسطة الصغيرة الشركات تقوم

.  المملكة في العاملين جميع من%  ٤٩,٤ ونحو ،الخاص القطاع في العاملة القّوة من%  ٧١,٤ يقارب

 في العمل وفرص المسجلة المنشآت عدد في الرسمية والمتوسطة الصغيرة الشركات مساهمة ١ الشكل ويبين

 .األردن

 

  

  

  

)باآلالف( والموظفين المنشآت عدد في والمتوسطة الصغيرة الشركات مساهمة :١الشكل   
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  ٢٠٠٦تعداد المنشآت، دائرة اإلحصاءات العامة، : المصدر

ة وأعداد األربعاإلنتاجية الرئيسية د الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات عد ٢الشكل يبين و كما 

  ix.موظفيها حسب القطاعات

  )باآلالف( د الموظفين وفق القطاعاعدوأالشركات الصغيرة والمتوسطة  عدد :٢الشكل 

 
  ٢٠٠٦تعداد المنشآت، دائرة اإلحصاءات العامة، : المصدر
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  x:في األردن الشركات الصغيرة والمتوسطةأصحاب فيما يلي عرض لخصائص و 

فمن بين الشركات التي  ،)فرديةملكية (مملوكة ألفراد غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة  :الملكية •

% ٧يمتلك كمؤسسات فردية، و % ٨٠تصنف  ،)٢٠١١( قرير التنمية البشرية في األردنتناولها ت

 .شركات ذات مسؤولية محدودة الرياديينفقط من 

من % ٧٦ حيث أنتدار معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل مالكيها،  :أسلوب اإلدارة •

 .ين على األقلفَ الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها موظ

من مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة شهادة المدرسة الثانوية أو % ٧٩ يحمل :التحصيل العلمي •

 .منهم حاصلون على درجة البكالوريوس أو أعلى% ٤٢أعلى، و

من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة تتراوح أعمارهم ما بين % ٧٧ بما أن :الفئة العمرية •

أنهم متوسطي  عامًا، يمكن تصنيف غالبية أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على ٥٠-٢١

، %)١٦(سنة  ٣٠-٢١: الفئات العمرية التاليةفي أصحاب الشركات  يندرجكما . العمر أو أقل

١٥( ٥٠-٤٦، %)١٥( ٤٥- ٤١، %)١٨(  ٤٠-٣٦ ،%)١٣( ٣٥-٣١.(% 

  

  شغيلالصغيرة والمتوسطة والت شركاتال ١,٣

، ٢٠٠٦-٢٠٠٠بين عامي  جديدة  في خلق فرص عمل ةكبير  ةلشركات الصغيرة الجديدة مساهملكانت 

فرصة عمل  ٢٠،٠٠٠ما يقارب بالنتيجة أوجدت ، و ينموظف ٤إلى  ١ كل منها بين كانت توظف حيث

الشركات الكبيرة التي أتت من الوظائف الجديدة على الرغم من ذلك فإن غالبية و  .الفترة تلك خالل جديدة

 الشركاتهو المساهم األكبر في القطاعات كافة على ذلك، كان  ةعالو . شخص أو أكثر ١٠٠توظف 

كما هو موضح في  ٢٠٠٦-٢٠٠٠فرصة عمل جديدة بين عامي  ٧١،٥٠٠ما يقارب حيث أوجدت ، الكبيرة

  .أدناه الشكل 
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  ٢٠٠٦-٢٠٠٠الوظائف الجديدة وفق حجم الشركة،  :٣ الشكل

 
  ٢٠٠٦تعداد المنشآت، دائرة اإلحصاءات العامة، : المصدر

  xi:ة ضمن فئات التوظيف كما هو موضح أدناهختلفالم االتجاهاتلوحظ عدد من كما 

عدد العاملين في تزايدت أهمية الشركات الكبيرة فيما يختص بإجمالي التوظيف، حيث ارتفع متوسط . ١

-٢٠٠٠ في الفترة الواحدة الشركة موظف في ٤,٠٥موظف في الشركة الواحدة إلى  ٢,٦٦من الشركات 

٢٠٠٦.  

%  ٢١,٦حيث بلغت حصتها من القوى العاملة  –لعمل افرص لوفر مأهمية الشركات الكبيرة ك نمو. ٢

 . ٢٠٠٦في عام %  ٢٨,٦ إلى وارتفعت  ٢٠٠٠في عام 

عدد العاملين في أهمية قطاع الشركات الصغيرة في خلق فرص العمل، حيث ارتفع متوسط  دياز ت. ٣

موظف في الشركة الواحدة في  ٢,٦٦، ليصل إلى  ٢٠٠٠موظف في عام   ١,٤١من الواحدة الشركة 

  .أثناء هذه الفترة%  ٦٥إلى %  ٧٢كما وأن حصتها في إجمالي التوظيف انخفضت من . ٢٠٠٧عام 

موظف نظرًا النخفاض متوسط حجم   ٩٩- ٥٠أهمية الشركات التي توظف ما بين  انخفاض. ٤

حصة بقيت ومع ذلك، . موظف في الشركة الواحدة ٦٩,١إلى  ٧٠,٤التوظيف في الشركة الواحدة من 

 و ٢٠٠٠خالل الفترة ما بين عامي %  ٦,٤هذه الشركات فيما يختص بإجمالي التوظيف ثابتة بنسبة 

٢٠٠٦.  
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من الشركات % ٨١ إلى أن الجدول أدناه الدخل السنوي لشركات بأحجام مختلفة، حيث يشير كنسبةيبين 

دينار أردني بالمقارنة  ١٠٠،٠٠٠يبلغ دخلها السنوي أكثر من ) موظف ١٠٠أكثر من  شغلالتي ت( الكبيرة 

  .أقل من خمسة موظفين شغلمن الشركات التي ت% ١نسبة مع 

  حجم الشركة شريحة الدخل وفق :٢الجدول 

 )دينار أردني(   الدخل شريحة

 الشركات عدد

  ٤- ١ من

 موظف

  ١٩- ٥ من

 موظف

 ٤٩-٢٠ من

 موظف

 ٩٩-٥٠ من

 موظف

موظف  ١٠٠

 فأكثر

 18 32 93 1,523 76,456 5,000اقل من 

10,000-5,000   32,400 1,803 81 14 7 

٢0,00١-٠0,00١ 15,010 1,785 121 13 12 

٤0,00٢-٠0,00١ 6,494 1,198 110 26 11 

٤-٦٠،٠٠٠0,00١ 2,853 849 165 24 12 

١٠0,00٦-٠0,00١ 1,587 883 221 45 48 

 448 331 607 958 785  100,000أكثر من  

 556 485 1,398 8,999 135,585  المجموع

  100,000 من أعلىدخلها 

 الشركات إجمالي من كنسبة
0.6% 10.6% 43.4% 68.2% 80.6% 

  ٢٠٠٦المنشآت، دارة اإلحصاءات العامة، دراسة : المصدر

 

  األردني االقتصاد ١,٤

 ١٤٢بين  ٧١، حيث أنه في المرتبة )٢٠١٢-٢٠١١(انخفض تصنيف األردن في تقرير التنافسية العالمية 

 انخفاضويشير ذلك إلى وجود  كما ).ذي سبقهالعام الفي دولة  ١٣٩من بين  ٦٥كان في المرتبة (دولة 

األردني  االقتصادصنف ويُ . ٢٠٠٥/٢٠٠٦في تقرير عام الذي حققه األردن  ٤٥على المركز  مركز ٢٦بـ
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 االقتصاد يعتمد وبهذا، االقتصادية الموارد فعاليةتحركه  اقتصاد، أي أنه "المرحلة الثانية"على أنه في 

  . ما لديه من موارد بفعالية كبيرة توظيف علىاألردني في هذه المرحلة 

بناء إلى وجود ضعف في البيئة التنافسية في المملكة، وذلك في التقرير  ٧١األردن إلى المرتبة ويشير تراجع 

المتطلبات " ،وليس على وجه الحصر ،العديد من المؤشرات التي تدل على ذلك، بما في ذلك على

مكون من مكونات ولقد شهد كل  ."بتكاراال"، و"سوق العمل"، و"البنية التحتية"، و"المؤسسات"، و"األساسية

كما  ،التي بقيت على حالها "فعالية أسواق السلع"انخفاض مماثل، باستثناء  لألردن مؤشر التنافسية العالمية

   .تغييرات طفيفة خالل هذه الفترة على حد سواء "تطور األعمال"و "حجم السوق"وشهد 

، الماضي ما حققته في العام مقابلتبين وجود بعض التحسنات المؤشرات الفرعية  فإنعالوًة على ذلك، 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، مما يشير إلى وجود تحسن مطرد بين عامي "الكلية االقتصاديةالبيئة "باألخص في و 

  .في جوانب أخرى كبير جداً  االنخفاض، ومن جهة أخرى، فلقد كان ٢٠١٢- ٢٠١١و

ووفقا . أن األردن لديه بنية تحتية راسخة في قطاع النقل )٢٠١٢- ٢٠١١(من تقرير التنافسية العالمية تبين ي

لإلحصائيات الواردة في التقرير، يمتلك األردن واحدة من أفضل البنى التحتية الخاصة بقطاع النقل بين 

من حيث  ٤١فعلى سبيل المثال، يحتل األردن المرتبة . األوسطالدول غير المنتجة للنفط في منطقة الشرق 

أما فيما يتعلق بنوعية البنية  ،٧٥ية بشكل عام، وذلك أعلى بكثير من سوريا التي تحتل المرتبة البنية التحت

يكاد األردن أن يكون على قدم المساواة مع المملكة العربية السعودية، بالرغم من أنه فالتحتية للنقل الجوي، 

   xii.في هذا الصدد ١٠٧، كونه يحتل المرتبة يةيظهر ضعفًا في البنية التحتية للسكك الحديد

جوانب بيئة األعمال التي تؤثر على أداء  )٢٠١١( "تقرير ممارسة أنشطة األعمال"يتناول من ناحية أخرى و 

لتنخفض من  األردن تراجعًا مطردًا في مرتبته، شهد "لسهولة في ممارسة األعمالا" فبالنسبة ل ،الشركات

، ٢٠١١إلى  ٢٠٠٥أما في الفترة ما بين . ٢٠١١في عام  ١١١، إلى المركز ٢٠٠٥في عام  ٧٣المركز 

بقي األردن محافظًا على مرتبته فيما يتعلق بسهولة البدء بإنشاء المشاريع، كما وأنه شهد تحسنًا طفيفًا فلقد 

 انخفاضاًا لذلك، تظهر جميع المؤشرات األخرى خالف. "التجارة عبر الحدود"و ”تسجيل األمالك”فيما يتعلق ب
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مركزًا بين  ٥٧األكبر، حيث انخفض  االنخفاض "إنفاذ العقود" بند يشهدأيضا ، األردن هافي المراكز التي تبوأ

  .٢٠١١و  ٢٠٠٥عامي 

، إلى ٢٠٠٧في عام  ٣٧من المركز  "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية"انخفضت مرتبة األردن في كما 

شهد األردن انخفاضًا في مرتبته في معظم المؤشرات التي تناولها الكتاب أيضا، . ٢٠١١في عام  ٥٣المركز 

أقل دولة من بين التسعة والخمسين دولة التي (البنية التحتية األساسية : السنوي للتنافسية العالمية بما في ذلك

، )أقل المراكز من بين الدول التسعة والخمسين األردن احتلمرة أخرى، (؛ واإلنتاجية والفعالية )تناولها الكتاب

عالوًة على ذلك، تأثرت مرتبة األردن فيما  ؛٥٥المركز  إلىالذي تراجع  "يحلالم االقتصاد"إلى جانب 

  .٢٠١١و ٢٠٠٩ما بين عامي مركزًا  ٢٥لبًا، لتنخفض س "التجارة الدولية"يختص ب

مدى  الذي يقيس )Heritage Foundation( لمؤسسة التراث "االقتصاديةمؤشر الحرية " ما يخص أما في

حرية  وجود إلى ١٠٠درجة حيث تشير ، ةالحكومي يةالتنظيمواإلجراءات  تمن التدخال االقتصادخلو 

 االقتصاديةبالحرية  علقلقد شهد األردن انخفاضًا مطردًا في مرتبته فيما يتف ،في االقتصاد قصوىاقتصادية 

 عالمةوفيما يتعلق ب. ٢٠١١على الرغم من الزيادة الطفيفة التي شهدها في عام  ٢٠١٠و ٢٠٠٥بين عامي 

مما يعني أن التراجع في المرتبة كان  ،االقتصاديةشهد األردن انخفاضًا طفيفًا في الحرية فقد الفعلية، التقييم 

 لك، شهد األردن تحسنا ملحوظًا في مجالإلى جانب ذ. دة للدول األخرىالمتزاي االقتصاديةنتيجة الحرية 

تحسنًا  األردن ، شهدذي سبقهوفي العام ال. ٢٠١١و ٢٠٠٥في الفترة بين عامي  "ة والماليةيالتجار  الحرية"

البيروقراطية المفرطة، وقوانين في األردن  االستثمارمعيقات  شملوت . "الحرية النقدية"معيار ملحوظًا في 

وهنالك أيضًا عوائق طفيفة فيما  ،بعض القوانين بصرامة أكثر من غيرها العقوبات في فرض والى، االستثمار

  .ل األرباحاقتنحرية ايتعلق بالمدفوعات والتحويالت و 

، إذ ٢٠٠٩عتمد على بيانات عام ي ٢٠١١لعام  في العالم االقتصاديةالحرية  رمؤش ومن الجدير بالذكر أن 

في عام  ٦,٨٤ألردن درجة حقق ا ،وليس مؤسسة التراث "معهد فريزر" الذي يصدره المؤشر لهذا أنه وفقاً 

). ٢٠٠٥تراجع بتسعة وعشرين مرتبة عن عام ( ٥٥، والمركز )تامةإلى الحرية ال ١٠تشير الدرجة ( ٢٠٠٩

القابلة ( "الحصول على األموال السليمة"وبشكل عام، يتضح أن األردن يحظى بالحرية القصوى من حيث 

  ."الحصول على األموال السليمة" مرتبة وأعلى مرتبة في حرية التجارة الدولية، يليها، )للتداول
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وٕامكانيات الشركات فيما يتعلق  االبتكاروبشكل عام، عانى األردن من نكسات كبيرة، وخصوصًا في مجاالت 

تسهيل "، و"على التضخمالسيطرة " :الرئيسية التي شهدها األردن في االنتصاراتكما وتتمثل . بالقدرة التنافسية

ة، فإن القطاع العام بحاجة ينافستالتناقص القدرة نحو توجه وتيرة الومن أجل عكس . "البدء باألعمال

بالنسبة للشركات الصغيرة و ، أيضا ؛في مجال تحسين مهارات وقدرات المواطنين في المملكة لالستثمار

سهولة أكثر في الشروع  الرياديينلى أنه سوف يكون لدى تشير المرجعيات وترتيب األردن فيها إ ،والمتوسطة

  .والقدرة على النمو ما تزال ضعيفة بتكار، إال أن سياسات االبدء األعمالب

 

 

 

 

  الدول العربية ترتيب العالمية، التنافسية مؤشر :4 الشكل

 
  العالمي االقتصادي، المنتدى ٢٠١٠/٢٠١١، تقرير التنافسية العالمي: المصدر
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والجزائر وليبيا على حد سواء تراجعًا كبيرًا في مراكزها خالل السنة الماضية، بينما  ومصر األردنسجلت 

ومن الجدير بالذكر . كل منها مان والكويت تحسنًا في أداءأظهرت قطر والمملكة العربية السعودية وتونس وعُ 

هي الدول المنتجة للنفط، في حين أن الدول العربية غير  داءاألأن معظم الدول التي أظهرت تحسنًا في 

وتكمن ميزة األردن التنافسية الرئيسية في مؤسساتها  .ضعفالمنتجة للنفط أظهرت مستويات تنافسية أ

  .العامين الماضيين في التنافسية خالل ة هذه المؤسساتمساهم انخفاضالراسخة، بالرغم من 

  ٢٠١١ترتيب سهولة ممارسة أنشطة األعمال  :٣الجدول 

 االقتصاد

 ترتيب

 سهولة

 ممارسة

 أنشطة

 األعمال

 البدء

 بالمشاريع

 مع التعامل

 تصاريح

 البناء

 تسجيل

 الملكية

 الحصول

 على

 االعتماد

 حماية

 المستثمرين

 دفع

 الضرائب

 التجارة

 عبر

 الحدود

 نفاذ

 العقود

 إغالق

 المشاريع

 7 23 15 16 10 2 22 16 17 4 المتحدة المملكة

 العربية المملكة

 السعودية
11 13 14 1 46 16 6 18 140 65 

 35 6 14 88 93 15 67 18 88 22 ألمانيا

 الجماهيرية

 المصرية العربية
94 18 154 93 72 74 136 21 143 131 

 98 129 77 29 120 128 106 92 127 111 األردن

 122 122 95 36 93 89 111 142 103 113 لبنان

 الجمهورية

 السورية العربية
144 134 134 80 168 109 110 120 176 95 

 ٤/١١/٢٠١٠إحداث تغيير بالنسبة ألصحاب المشاريع، ممارسة أنشطة األعمال، : ٢٠١١ممارسة األعمال تقرير : المصدر

  

أفضل أداء ، كان من قبل تقرير ممارسة األعمال٢٠١١أجريت في عام  إلى أحدث دراسة تقييم استنادا

لألردن في مجاالت دفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، والتعامل مع تصاريح البناء، حيث احتل المراكز 

تنقيح القانون  عمليةويمكن أن يعزى التحسن في مجال دفع الضرائب إلى  .على التوالي ٩٢، ٧٧، ٢٩
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عالوة على و  ،وٕالغاء أنواع من الضرائب، لنسب الضريبيةينص على خفض ا بالنتيجة والذي أصبح ،الضريبي

من جهة أخرى، شهدت المجاالت  .ذلك، أصبح إيداع الدخل وٕايرادات ضريبة المبيعات إلكترونيًا أمرًا ممكناً 

، حيث حققت ٢٠١١أسوأ أداء في عام  ،، والبدء بالمشاريعاالعتماداألخرى مثل إنفاذ العقود، والحصول على 

، نجح األردن بالرغم مما سبقو  .على التوالي، في الجوانب المذكورة أعاله١٢٧، ١٢٨، ١٢٩المملكة المركز 

 لقروضل الحد األدنىقيمة والتقليل من  يئتمانلتقييم األداء اال ؤسسةفي إعداد إطار عمل تنظيمي إلنشاء م

هذه الخطوات، ما يزال جانب  اتخاذوبالرغم من . العام االعتمادسجل يتم اإلبالغ عنها إلى  التي المعسرة

  .بالمقارنة مع الجوانب األخرى كلياً  كونه يشهد تراجعا ةمعالجإلى  البحاجة ئتمان اال

في المحاكم األردنية من  ٢٠٠٨من بين اإلصالحات األخرى، تم إنشاء وحدات تجارية متخصصة عام 

لقضايا فقط ل باالستماعالذين يعملون في هذه المحاكم  الدرجة األولى ومحاكم الصلح، حيث تم تكليف القضاة

كم ومتابعة االمعنية واألفراد على سجالت المحالمؤسسات  ضطلعباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تو . التجارية

  .عبر شبكة اإلنترنتالمتعلقة بهم  قضاياال

بالمشاريع من  ، عمل األردن على خفض الحد األدنى من رأس المال المطلوب للبدء٢٠٠٨وفي عام 

في السنة % ١٨نمو عدد الشركات بنسبة ساهم في ، األمر الذي دينار ١،٠٠٠إلى  دينار أردني ٣٠،٠٠٠

  xiii.يهاالتي تل

  خطوات المستقبليةال ١,٥

معايير ه في الاتبمر  انحدارأجندة للشركات الصغيرة، إذ أنه ومع إلى وضع األردن  الحاجة ماسة فيأصبحت 

الصغيرة والمتوسطة  ؤسساتالمتنافسية ونمو  الرفع من الشباب، فإن بين بطالةالإلى جانب مشكلة  ،ةالدولي

أي أجندة  فحتى تاريخ إعداد هذه األجندة، ال يوجدوعليه، . في األردن زدهارأساسية لتحقيق االضرورة 

يد، كما وأنه لم يتم على وجه التحد ذه المؤسساته احتياجاتخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة تعالج 

تتناول ومن الجدير بالذكر أن أجندة األعمال  . األجندةبذل جهد موحد لضمان إلمام واضعي السياسات بهذه 

كما وقد تمت . القضايا المتعلقة بهاتعالج و على وجه الخصوص الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 
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، إال أنها ليست محور تركيز هذه في األردن ككل االقتصادمالحظة الشروع بإصالحات أكبر تغطي 

  .األجندة

في جميع أنحاء المملكة، إذ أن الشركات الموجودة في قضايا مختلفة وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة 

تها في المناطق ابالمقارنة مع نظير  أساسية متعلقة بالبنية التحتية تحدياتالمناطق الريفية يمكن أن تواجه 

  .كليهما احتياجاتليه، سوف تعمل أجندة األعمال على إحداث توازن بين وع ؛الحضرية

  :الناتجة عن هذه األجندة رئيسيةهنالك بعض النقاط ال

معني بإنجاز قضايا  وممثلي القطاع المدني من الحكومة والقطاع الخاص مكون لعمفريق إنشاء  •

 الصغيرة والمتوسطة بشكل منهجيتعريف الشركات مثل تتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

 . دامومست

بالشركات الصغيرة  ةخاصالوضع السياسات لث و كز للبحاالحاجة إلى إنشاء مؤسسة فكرية أو مر  •

 .والمتوسطة

تتعلق  تنفيذ أية سياسات وضع أو الشركات الصغيرة والمتوسطة عند باالعتبارحاجة الحكومة لألخذ  •

 .ذه المؤسساتبه

جديدة مماثلة سياسات تحفيز غى منها تيكون المب ،من جميع أنحاء العالمرجعية ونقاط ماتخاذ أمثلة  •

  .لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومبتكرة
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 الحوافز الضريبية .٢

 

 خلفية وقضايا ٢,١

استخدامها من قبل الحكومة لتوفير الخدمات وأوجه  من قبل القطاع الخاص دفع الضرائب يشكل

كما أنه  ،النماذج األكثر حيوية فيما يتعلق بالتفاعل بين المواطنين والحكومةاألساسية للسكان أحد 

. المواردمشاركة في والالوصول إلى من حيث  مبادئ المساواةالمجتمع ل التي يوليها هميةاأليكشف 

%  70وكذلك األمر، فإن فرض الضرائب يشكل المصدر الرئيسي إليرادات القطاع العام، والذي بلغ 

إلى جانب ذلك، يشير تقرير التنافسية  xiv.المحلية للحكومة المركزية من إجمالي اإليرادات ٢٠١٠ في

أنشطة القضايا الرئيسية التي تؤثر في  الضرائب هي أحد ، إلى أن ٢٠١٢إلى  ٢٠١١لعالمية، ا

يعد فرض الضرائب أحد أهم العوامل التي تؤثر في  حيث .كما هو موضح في الجدول أدناه األعمال

ممارسة أنشطة األعمال في المملكة، إلى درجة أنه ينظر إلى الضرائب كثالث أكبر عقبة تعترض 

 xv.ممارسة أنشطة األعمال في األردن

 ممارسة أنشطة األعمال حول معيقات األردنيون إجابات :٤الجدول 

 المجيبينالمئوية من  نسبةال معيقال
 12.8 فعالة غير ةيحكوم بيروقراطية

 12.6 التمويل على الحصول

 12.1 الضريبية المعدالت

 10.2 الفساد

 9.6 الضرائب وتعليمات أنظمة

 9.1 الوطنية العاملة القوى لدى آلداب المهنة االفتقار

 7.5 العاملة القوى تعليم كفاية عدم

 7.3 التضخم

 5.6 المقيدة العمل تعليمات

 4.9 السياسات ستقرارا عدم

 3.4 الحكومة استقرار عدم

 2.9 التحتية البنية كفاية عدم
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 0.9  والسرقات الجرائم

 0.7 األجنبية العمالتتعليمات التعامل ب

 0.4 العامة الصحة خدمات ضعف

  العالمي االقتصاديةالمنتدى " ، ٢٠١٢إلى  ٢٠١١تقرير التنافسية العالمية، :" المصدر

ك، وللقيام بذل ،والخدمات العامةالحكومية على الضرائب من أجل تمويل المؤسسات عادة تحصل الحكومات 

توليد إلى تلقائيًا  تؤدي أن مستويات الضرائب المرتفعة الغير . فرض الضرائب وتحصيلهايجب أن يتم 

، ١٩٩٩و ١٩٨٢على سبيل المثال، في الفترة ما بين عامي ف. ضريبة الدخللمرتفعة تحصيل مستويات 

دخل ن فإإلى الثلث، % ٤٦من على األرباح  لمعدالت الضريبيةل العالمي متوسطال انخفاضبالرغم من و 

 xvi.فقط%  ٢,٤إلى %  ٢,١من إيرادات الدول  مجمل منارتفع فعليًا الحكومات من الضرائب على األرباح 

نتيجة توفر حوافز (الرسمي  االقتصادويعزى ذلك إلى حقيقة زيادة عدد الشركات التي أصبحت جزءًا من 

المصحوبة بمستويات مرتفعة  إلى أنه سينتج عن األنظمة الضريبيةأيضا  هذاوعليه، يشير  ؛)ضريبية مختلفة

ريبية وٕان كانت المعدالت الضدفع الضرائب، حتى قبل المواطنين من كبير من  تهرب من البيروقراطية إلى

  .، كما هو مبين في الشكل أدناهمنخفضة نسبياً 
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  الضرائب المرهقة ماديًا، مع دوام تدني مستوى الخدمات العامة :5الشكل 

  

في  إجمالي ما تحصله الحكومة في األعلى المساهمة ذات الضريبة أن والجدول أدناه الشكل من يتبينو 

 بأنها طبيعتها بحكم تتسم التي ،)المحلية المعامالت على الضريبة( المبيعات ضريبة هي ضرائب مناألردن 

 وطئها يكونف الدخل مستوى ارتفاع معوطئها  نخفضي تنازلية ضريبةكما أنها  مباشرة، غير ضريبة

  .األغنياء على منه الفقراء على أكبر االقتصادي

   

 نوعية النظام التعليمي جودة البنية التحتية الكلية

 مرتفع
 مرتفع

 متدني
 متدني

 أصعب أسھل أصعب أسھل

  )مستخدمي الشرائح الخمسية(سھولة دفع الضرائب، األخماس  ترتيب الدول حسب
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  ٢٠١٠نسب الضرائب،  :6 الشكل

 

  ٢٠١١، تشرين أول ٩، رقم ١٣النشرة المالية العامة للحكومة، وزارة المالية، العدد : المصدر

  )مليون دينار أردني( ٢٠١٠تكوين إيرادات الضرائب األردنية،  :٥الجدول 

 624.6 :واألرباح الدخل ضريبة

 472.3 :تتضمن والتي الشركات

 191.4 المصرفية والمؤسسات البنوك

 84.3 األفراد  

 54.2 رواتبهم يتقاضون الذين الموظفين

 13.8 االجتماعية الخدمات ضريبة

 1997.8 المحلية المعامالت على الضرائب

 1987.3 :تتضمن والتي المبيعات ضريبة

 819.4 المستوردة البضائع

 463.3 المحلية البضائع

 400.4 الخدمات  

 304.2 التجاري القطاع على المبيعات ضريبة

 10.5 أخرى ضرائب

 285.6 األجنبية التجارة ضريبة
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 2986 الضرائب إيرادات إجمالي

  ٢٠١١، تشرين أول ٩، رقم ١٣النشرة المالية العامة للحكومة، وزارة المالية، العدد : المصدر

فالضرائب هي . 'الضرائب'و ' الرسوم'كما ويوجد هنالك التباس كبير في النظام الضريبي في األردن بين 

، والتي ينبغي الوطنية ألموال للمؤسسات والمرافقالتكاليف المفروضة على األفراد أو الجماعات بغية توفير ا

المواطنين من التي يتلقاها  منافعالبين طردية  عالقةوجد تما وعادة  .ع المواطنين في الدولةأن يتقاسمها جمي

، فحين يرتفع مستوى الخدمات المتلقاة ترتفع أيضا هاونالضرائب التي يدفعبين و  ،المرافقو  المؤسساتهذه 

على شخص مقابل خدمات مقدمة الرسوم من ناحية أخرى، يتم فرض و . واستعداده لدفع الضرائب قابلية الفرد

، األمر الذي ال يبدو واضحا لدى النظام الجبائي التي تقدم للجميع عامةالخدمات الوليس مقابل ، له خصيصاً 

  .في األردن

الضرائب مثل ضريبة المبيعات وضرائب ، إلى جانب أنواع أخرى غير مباشرة من العملعلى ضريبة الوتعد 

مثل هذه الضرائب بشكل متزايد في القطاع  استخدامأحد أهم أنواع الضرائب التجارية حيث أنه يتم  البيئة،

تشير إلى أن واضحة وهناك دالئل ، الخدمات العامة مويلتحصول على الدخل اإلضافي الالزم لالعام لل

  .الحكومية اإليراداتلتنمية القطاع العام يتجه نحو ضريبة المبيعات كمصدر ذو أهمية متزايدة 

للتركيز على األمور الهامة بالمؤسسات الصغيرة بهدف إعداد األجندة و ي تم محاورتها الت مجموعاتللوفقًا و 

للبحث عن أخطاء في  نو إلى أنهم مضطر  الضرائب الحكومية ، أشار العديد من مدققيوالمتوسطة الحجم

مما يؤثر ومع ذلك، تتكرر الواسطة والرشوة فعليًا، . من قبل مؤسساتهم الرشوةة متهتجنب حسابات الشركات ل

، على السائد بين الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنهم  االعتقادفضًال عن  .في محصول الجباية الضريبية

وقد يكون السبب الرئيسي لذلك عدم مفرطة،  ضريبي امتثال متطلباتن عانون ميعكس الشركات الكبيرة، 

للتعامل مع هذه المتطلبات كما في الشركات الكبرى األمر  ى دائرة الضريبةوجود الكوادر المتخصصة لد

ألوضاع الشركات الصغيرة  خاصة تفهم وحساسية  فتبدي الذي تأخذه حكومات الدول المتقدمة بعين االعتبار

 دائرة مدققيقدرة هي  حوارال مجموعاتولقد كانت القضية األكثر إثارة ضمن  .من الشروط عليهاتقلل و 

دة هيكلة نظام إعا مرارًا إلى ضرورةالمشاركون  أشار، حيث على اتخاذ القرارات بتحيز أحيانا ةبيالضر 
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 االمتثالينتج عن األخطاء الصغيرة في و  كما ،في عملية التدقيق زيادة الموضوعيةل الحوافز الضريبية،

  xvii.الريادي أو المؤسسة سمعةبر اضر إ الضريبي في كثير من األحيان غرامات باهظة و 

يتم اإلعالن عن  وهي أنه ال يجب التطرق إليها في الناحية الضريبية، قضية هامة أخرى أيضاهنالك 

المستحدثة في التشريعات  معلومات عن التغييراتو توزيع أالتعليمات الجديدة المتعلقة بالنظام الضريبي 

غالبًا ما  اأنهكما التام بالقانون،  لالمتثالمنها كثيرًا ما تجهل الشركات عدد الضرائب المطلوبة ف. الضريبية

دائرة الضريبة، ال يكون هنالك  لدى االستعالموعند . اعلى غير علم بأسباب الغرامات المفروضة عليه كونت

 استفساراتعلى للحصول على ردود الضريبية قسام والمديريات داخل األمراجعته من يجب  تبين تعليماتأية 

قانون ضريبة  استحداثبما في ذلك ، لحل هذه المعضالت تدابيربعض الاتخذت الحكومة بينما و . الشركات

 تحل هذه المشاكلم ول تعتبر جزئية، غير أنها، وزارة المالية فيالدخل المؤقت، ومشروع اإلصالح المالي 

  .بشكل كلي

ومن الجدير بالذكر أن عملية فرض الضرائب تؤثر على المؤسسات الكبيرة بشكل مختلف عن الشركات 

بناًء (ردود دافعي الضرائب  الجدول يبين حيثالصغيرة والمتوسطة الحجم كما هو موضح في الجدول أدناه، 

من الشركات في األردن هي شركات صغيرة % ٩٩في حين أن ف، في جميع المحافظات) الشركاتعلى حجم 

  .لتزمون بدفع الضرائبي فقط منهم% ٨٥ومتوسطة الحجم، إال أن 

  الدفعات الضريبية وفق حجم الشركة والمحافظة :٦الجدول 

 
 المجموع كبيرة متوسطة صغيرة

 %40.5 %11.9 %9.3 %19.3 عمان

 %9.7 %0.4 %0.7 %8.6 وجرش إربد

 %4.3 %0.1 %0.3 %3.9 البلقاء

 %4.3 %0.0 %0.0 %4.3 الكرك

 %4.9 %0.0 %0.1 %4.8 معان

 %10.1 %1.7 %0.9 %7.5 الزرقاء

 %4.5 %0.1 %0.0 %4.4 المفرق

 %4.0 %0.0 %0.0 %4.0 الطفيلة

 %4.4 %0.1 %0.3 %4.0 مادبا
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 %4.5 %0.1 %0.0 %4.4 عجلون

 %8.9 %0.4 %0.4 %8.1 العقبة

 %100.0 %14.8 %11.9 %73.3 المجموع

  ٢٠١١، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، األردن، "دافعي الضرائب التزامتحليل تكلفة : "المصدر

من الشركات الصغيرة % ١٣أن ما يقارب  غيرفي حين أن جميع الشركات ملزمة بدفع ضريبة الدخل، 

 xviii.من الشركات المتوسطة ملتزمة بدفع ضريبة المبيعات% ٦٦و

  .الضريبة المدفوعة حسب حجم الشركة كما هو مبين أدناهكما تختلف نوعية 

  نوع الضرائب المدفوعة وفق حجم الشركة :٧الجدول 

 صغيرة متوسطة كبيرة الضرائب أنواع

 %10.8 %53.3 %79.5 )عام( الدخل ضريبة

 %55.9 %13.9 %6.0 )أفراد( الدخل ضريبة

 %33.2 %32.8 %13.9 )شركات( الدخل ضريبة

 %12.6 %65.6 %76.8 )عام( المبيعات ضريبة

 %0.5 %1.6 %6.6 الخاصة المبيعات ضريبة

 %7.8 %31.1 %70.9 الموظفين ضريبة
  ٢٠١١، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، األردن، "دافعي الضرائب التزامتحليل تكلفة : "المصدر

جنوب ركات الصغيرة وتلك الموجودة في أن الش ،فيما يتعلق بمتطلبات فرض الضرائب ،ويتضح أيضاً 

الضريبي  باالمتثالبسندات القبض وجوانب أخرى تختص  باالحتفاظما يتعلق في رثأك مصاعبتواجه المملكة 

يبدو ذلك أكثر وضوحًا عندما يتعلق األمر باستخدام أجهزة الكمبيوتر والبرامج و ، ةمثل مسك الدفاتر اليدوي

 .لذلكالمتخصصة 

  ندات بشكل منظم واستخدام الكمبيوتر لغايات فرض الضرائبتسمالمشكالت التي تعترض حفظ ال :٨الجدول 

 بندال
جميع السندات بشكل منظم  حفظ

 )٤ مناألهمية (
 المتخصصة والبرامج الكمبيوتر أجهزة استخدام

 4.0 3.9 المؤسسات الكبرى
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 3.7 3.8 المتوسطة المؤسسات

 2.4 2.9 الصغيرة المؤسسات

 3.3 3.3 وسط

 1.9 2.8 شمال

 2.6 2.9 جنوب

  ٢٠١١، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، األردن، "دافعي الضرائب التزامتحليل تكلفة : "المصدر

ونظرا للنسب المئوية لدافعي الضرائب الذين يدفعون كل نوع من أنواع الضرائب، فإن إجمالي تكاليف 

  :موضحة أدناه االمتثال

  الضريبي وفق حجم الشركة االمتثالتكاليف  :٩الجدول 

  ٢٠١١، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، األردن، "دافعي الضرائب التزامتحليل تكلفة : "المصدر

 و ،كبرىال مؤسساتلل% ٠,٢يرادات منخفضة جدًا، بنسبة اإل من كنسبة االمتثالمن الواضح أن تكلفة 

مما يعني أن ، أي أنها تنخفض مع ازدياد حجم إيرادات المؤسسةxix،صغرىلل% ٠,٣ و ، متوسطةللـ% ٠,٤

 .هذه الكلفة تصبح باهظة للشركات الصغيرة

  

  : جمالي الضرائب المدفوعةإلة سببالن الضريبي االمتثالتكاليف 

، مما يبين أيضا مدى انحياز لضرائب المدفوعةيبين الجدول أدناه كلفة االمتثال الضريبي محسوبة بالنسبة ل

  .النظام الضريبي لصالح الشركات الكبيرة

  االمتثال تكلفة إجمالي الضرائب تدفع التي الشركة حجم

 )السنة/أردني دينار( 

 (%) اإليرادات إلى االمتثال تكاليف نسبة اإليرادات

 0.2 ٤٩٢٦٧٦١ 10429 كبرىالمؤسسات ال

 0.4 ٦٦٥١٧٣ 2759 متوسطةالمؤسسات ال

 3.0 ٦٠٥٨٢ 1814  صغيرةالمؤسسات ال
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  الضريبي كنسبة من الضرائب المدفوعة االمتثالتكاليف  :١٠الجدول 

 التي الشركات حجم

 الضرائب تدفع
 االمتثال تكاليف إجمالي

 )السنة/أردني دينار(

 إجمالي متوسط

  xxالمدفوعة الضرائب

 )السنة/أردني دينار(

 االمتثال تكاليف نسبة

 المدفوعة لضرائببالنسبة ل

(%) 

 1.7 181,940 3,079 المتوسط

 0.4 2,588,294 10,429.27 كبرىالمؤسسات ال

 4.5 60,828 2,758.81 متوسطةالمؤسسات ال

 111.5 1,627 1,813.89 صغيرةالمؤسسات ال

  

الوضع  غير أنلضرائب، ا من مما تدفع أكثر )في المتوسط( االمتثاللغايات  صغيرةالالمؤسسات تنفق وبهذا 

من مجموع % ٤,٥ ق بهدف االمتثال الضريبيفنالتي ت الحجم لمتوسطةللمؤسسات اأقل حدة بالنسبة 

السبب  ومن المرجح أن .)%٠,٤(بنسبة  كثيرا للمؤسسات الكبيرة لنسبةما تنخفض هذه اك، الضرائب المدفوعة

المؤسسات في دفع ضريبة المبيعات، و  المتوسطةمن  تشارك بنسب أكبر الكبيرة المؤسسات أن في ذلك هو

  xxi.الصغيرةمن أكثر  المتوسطة

  :أحكام الضرائب األساسية على النحو التالي يمكن تلخيصو 

من أجور % ٨٥إعفاء  مما أدى إلى ،، تم إصدار قانون جديد خاص بضريبة الدخل٢٠١٠في عام 

دينار  ١٢،٠٠٠لئك الذين ال تتجاوز أجورهم و الموظفين في القطاعين العام والخاص من ضريبة الدخل أل

 .رباب األسر بغض النظر عن عدد أفراد األسرةألدينار أردني  ٢٤،٠٠٠و أردني سنويًا للشخص

على أي شيء % ١٤األولى وبنسبة  دينار ١٢،٠٠٠ـعلى أي مبلغ يتجاوز ال% ٧تبلغ نسبة الضريبة 

 .يتجاوز هذا الحد

 :أما فيما يتعلق بضريبة دخل الشركات، توزع المبالغ كما يلي

 على البنوك والشركات المالية% ٣٠
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 والوساطة والصرافة المالية االتصاالتعلى شركات % ٢٤

 قي أنواع الشركات بما في ذلك الصناعية والتجاريةاعلى ب% ١٤
 ٢٠١١، االستثمار، نظام الضرائب، مؤسسة تشجيع "قانون الضريبة: "المصدر

  :إعفاءات ضريبية ومنهافيها طبق معينة ت ناطقوهنالك م

 التنموية المناطق قانون بموجب

 المنطقة في للضريبة الخاضعة األنشطة إيرادات جميع على %5 الدخل ضريبة

 األنشطة في تستخدمو  التنموية المنطقة) داخل أو( في تباع التي البضائع كافة على %0 المبيعات ضريبة

 فيها االقتصادية

 وتجهيز وٕانشاء تأسيس في تستخدم والتي وغيرها واآلليات واألجهزة المواد كافة على %0 االستيراد رسوم

  المنطقة في الشركات

 المملكة خارج أو المنطقة داخل المتراكمة اإليرادات جميع على %0 االجتماعية الخدمات ضريبة

 المملكة خارج أو المنطقة داخل المتراكمة اإليرادات جميع على %0 األسهم أرباح ضريبة

  

  :الحوافز الحالية في برنامج الضعف الرئيس مواضعتلخص النقاط الخمس التالية 

مصنفة وفق المناطق التنموية بشكل كبير والتساهم التخفيضات على ضريبة الدخل لقطاعات معينة  •

 .معدالت ضريبة الدخل متعددة المستويات الحالية اختالف الضريبي الناشئ عن شوهفي زيادة الت

لإلعفاءات الضريبية وسيلة فعالة لجذب  الحوافز برنامج استخدامليس من الضروري أن يكون  •

 . رأسمالية واسعة النطاق وطويلة األجل استثمارات

 . باليةة و متشددلألصول الثابتة  االستيرادالمطلوبة للحصول على إعفاءات رسوم الحالية إن الشروط  •

من  يسعللالخاصة التغطية القطاعية الضعيفة للبرنامج بيئة تشجع جماعات المصالح تخلق أيضا،  •

ككل  االقتصادلحصول على حوافز أكثر انتقائية، مما يحتم على الحكومة زيادة الضرائب على ا اجل

 . المطلوبة إليراداتا حقيق مستوياتلت
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أن التقدير اإلداري غير ضروري  مع العلمتتطلب جميع الحوافز الحالية موافقة بيروقراطية مسبقة،  •

  . حسب أفضل الممارسات وغير مرغوب فيه

 .الحوافز داخل المناطق التنموية الشركات األكبر حجمًا على وجه العمومتستهدف  •

 مبادئ توفر تتمثل في عدم الضرائب من حيثالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  المشاكل التي تواجهإن 

توفر ها دول مختلفة ب مو أفضل الممارسات الدولية، على الرغم من أن اإلصالحات التي تق تطبيق واضحة أو

 ضعيفة مكانيةاإلٕالى جانب ذلك، فإن و . هذا األمر فيما يتعلق بكيفية المضي قدمًا في واضحة مؤشرات

أن الشركات الصغيرة  حيث ،صغيرة والمتوسطة على وجه التحديدوضع حوافز ضريبية للشركات الل

الحجم  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحيث أن ،والمتوسطة عادًة ما تكون أقل كفاءة من الشركات الكبيرة

لذا . محددة وأهداف من الصعب لمثل هذه الحوافز أن يكون لها آثار فإنتشكل جزء كبير من االقتصاد، 

لحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة آثار تكون لن على أصانعي القرار من قبل  التركيز جدري

أن الحوافز الضريبية ليست بدراسات ال بعض ورد في ماغم من بالر وذلك إيجابية،  واجتماعية اقتصادية

   xxii.بالضرائب ال عالقة لهاأفضل طريقة إلصالح مشاكل 

  :وبهدف وضع سياسة ضرائب راسخة خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة ينبغي النظر في العوامل التالية

حجم كإيرادات و  بنود من خالل ،وكيفية قياسها ،تحديد طبيعة الشركات المتوسطة والصغيرة بوضوح •

 .وأعداد الموظفين وغيرهاالموجودات 

يجب إجراء دراسة من أجل تحديد الشركات التي سيتم تصنيفها كشركات صغيرة ومتوسطة  •

 ةيحكومر أكثر فعالية في توجيه سياسات ، مما سيجعل األمو التي تعمل بها االقتصاديةوالقطاعات 

من فرض  وهو توجه أفضل ،ضمن قطاعاتهايا و التي تحتاجها فعللشركات ل وٕاجراءات تمويل محددة

 . يقدق غير تعريفاجمة عن نعامة سياسات 

 .ألهداف النظام الضريبي الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة ثابت ومحددتوضيح  •

 .في الضرائب المختلفة فئة من فئات الشركات الصغيرة والمتوسطةوضع حدود خاصة لمشاركة كل  •

 .ةالئمالمعدالت الضريبية المناسبة لكل شريحة من شرائح الدخل إلى جانب هوامش الربح المتحديد  •

 .تحديد الصالت بين الضرائب وتكاليف الترخيص ورسوم التسجيل •
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 )التسجيل(المنافع والتكاليف الناجمة عن االنخراط في االقتصاد المنظم تحديد الصالت بين  •

 . الشركات متوسطة الحجم وليس فقط، أيضا الشركات الصغيرةالتأكد من أن اإلصالحات تشمل  •

عدم بين بساطة النظام الضريبي فيما يتعلق بالكفاءة و  )مستمربشكل و  ( التوازن مدى دراسة •

 .االنحياز

مع النظام والتأكد من تناغمها لحوافز؛ لجة ينت الوطني االقتصادتشوهات في  خلقضمان عدم   •

  .الضريبي الحالي

 

  ة في النظام الضريبيحددإصالحات م :١١الجدول 

 التي تخضع لها المؤسسة الضرائبنوع  الحدود الدنيا للمشاركة الشركة حجم

  وحدة خالل من الشركاتشؤون  إدارة يتم كبيرةشركات 

  الضرائب دافعي كبار

 العام الضريبي النظام

 دافعي كبار وحدة من األدنى الشركات متوسطةشركات 

 القيمة ضريبة حد من واألعلى الضرائب

 المضافة

 عدد تقليل مثل التبسيط، بعض مع( العام النظام

 )المضافة القيمة ضريبة دفعات

 ضريبةدخلها اقل من الحد الموضوع لاللتزام ب صغيرةشركات 

 المضافة القيمة

 ،حجم الدخل على مبنية واحدة افتراضية ضريبة

 األخرى الضريبية الرسوم كافةل يكون بديال

 مستوى الدخل من اقل الربحيكون معدل  ميكرويةشركات 

 الدخل ضريبة المعفي من

  سنوياً  واحدة مرة تدفع رسوم

  

توفير مركز : تكاليف دفع الضرائب، بما في ذلك ضريبة العديد من الخدمات في محاولة لخفضالتقدم دائرة 

لتقديم شكاوى دافعي الضرائب ) االثنين(وتخصيص يوم ، ونافذة مفتوحة لتلقي الشكاوى والمعلومات، لالتصال

يتواصل من خاللها مع الجمهور، كما ويوجد هنالك موقع على شبكة اإلنترنت ل مباشرة إلى الرئيس التنفيذي

عالوًة على ذلك، يوجد نظام إلكتروني لإليداع متوفر حاليًا . للمعلومات يحتوي على روابط إلى مواقع أخرى
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وتجدر اإلشارة إلى أن عوائد الضرائب . يمكنهم من خالله القيام بعملية اإليداع حيث لدافعي الضرائب

رقم اتصال كما وقد تم توفير خدمة . والمعلومات والوثائق الداعمة متاحة على نطاق واسع لدافعي الضرائب

  .ائبلرد على أسئلة دافعي الضر من اأخصائيين مدربين في األمور الضريبية  يمّكنمجاني  يهاتف

التأكيد على  دائرة الضريبة تركز فقط على مراجعة حسابات الشركات بدًال من القلق الرئيسي في أن كمنيو 

بينما يقل  مكلفين بمراجعة الحسابات،) موظف ٧٠٠(التحصيل، إذ أن الغالبية العظمى من الموظفين  مهام

مقابل العثور على  مادية الحسابات حوافز اعالوًة على ذلك، يتلقى مدققو . عدد المحصلين عن ذلك بكثير

وفي هذا الصدد، لم يتم . الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يشوه النظام أيضاً  فيهااألخطاء التي قد تقع 

 علىمتشددة تكلفة مثل هذا النوع من المراقبة الة من جانب دائرة الضريبة لقياس القيام بأي دراسة منهجي

  .طةلشركات الصغيرة والمتوسا

  العالمية وأفضل الممارساتة مقارنمعايير ال ٢,٢

مع  بالمقارنة "بدفع الضرائب"له فيما يتعلق  ، حقق األردن أفضل أداء)٢٠١٢( وفقًا لتقرير ممارسة األعمال

، في عالميا في هذا المجال ٢١قد حقق األردن الترتيب فوعليه، . العوامل األخرى التي تؤثر في بيئة األعمال

، وثالث أفضل ترتيب كان له في )٣٦( "الحصول على الكهرباء"حين أن ثاني أفضل ترتيب حصل عليه هو 

 تبةدفع الضرائب من المر ل تحسن بالنسبة ومن الجدير بالذكر أن ترتيب األردن ).٧٧( "التجارة عبر الحدود"

، مما يشير بوضوح إلى أن األردن قد حقق تقدمًا كبيرًا ٢٠١٢في عام  ٢١ رتبة، إلى الم٢٠١١في عام  ٢٩

عالوًة على ذلك، احتلت معظم الدول العربية مراكز عالية في هذا الصدد باستثناء  .هذا المؤشرحسب 

  .التي حققت مواقع متدنية جدا السودان وسوريا والمغرب واليمن ومصر والجزائر

  في الدول العربية ئبسهولة دفع الضرا :١٢الجدول 

 الضرائب دفعسهولة  الدولة

 2 قطر

 7 المتحدة العربية اإلمارات

 9 عمان

 10 السعودية العربية المملكة
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 15 الكويت

 18 البحرين

 21 األردن

 30 لبنان

 39 وغزة الغربية الضفة

 49 العراق

 64 تونس

 103 السودان

 111 السورية العربية الجمهورية

 112 المغرب

 116 اليمن جمهورية

 145 العربية مصر جمهورية

 164 الجزائر
   ٢٠١٢تقرير ممارسة األعمال، البنك الدولي، : المصدر

عند مقارنته بالمعدالت أنه تنافسي وصديق لالستثمار في يتميز النظام الضريبي األردني بجميع عناصره 

تعتبر أفضل مما هي عليه  اإلدارة ، وكفاءةةبومعدالت الضري ،عدد الدفعات أنكما ، الضريبية في المنطقة 

أقل بقليل من المعدل  )%27.7(كما ويعد إجمالي معدل الضريبة كنسبة من الربح . المنطقة في دول

  .، كما هو مبين أدناه)%32.1(اإلقليمي 

  سهولة دفع الضرائب :١٣الجدول 

 المرتبة دولةال
 في العدد( الدفعات

 )السنة

 الوقت

 في الساعات(

 )السنة

 على الضرائب

 (%) األرباح

 العمالة ضريبة

 (%) والمساهمة

 أخرى ضرائب

(%) 

 معدل إجمالي

  % ( األرباح

 )الربح

 72 35.7 29.7 6.6 451 29 164 ئراالجز 

 15 0.4 14.7 0 36 25 18 البحرين

 38.7 3.3 17.7 17.7 82 35 70 جيبوتي

 43.6 3.6 27.1 13 433 29 145 مصر
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 44.1 0.4 25.9 17.8 344 20 126 إيران

 28.4 0 13.5 14.9 312 13 49 العراق

 27.7 2.3 12.4 13 116 25 21 األردن

 15.5 0 10.7 4.7 118 15 15 الكويت

 30.2 0 24.1 6.1 180 19 30 لبنان

 49.6 1.8 22.7 25.2 238 17 112 المغرب

 22 0.1 11.8 10 62 14 9 عمان

 11.3 0 11.3 0 36 3 2 قطر

 العربية المملكة

 السعودية
10 14 79 2.1 12.4 0 14.5 

 39.7 0.5 19.3 20 336 19 111 سوريا

 62.9 22.5 25.2 15.2 144 8 64 تونس

 العربية اإلمارات

 المتحدة
7 14 12 0 14.1 0 14.1 

 16.8 0.6 0 16.2 154 27 39 وغزة الغربية الضفة

 32.9 1.5 11.3 20 248 44 116 اليمن

  ٢٠١٢تقرير ممارسة أنشطة األعمال، : المصدر

بينما ، فيها وقت متدني الضريبي االمتثال يستغرق األردن واحد من الدول التي تبركما يبين الشكل أدناه، يعو 

  .اإلمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والبحرين فعالية أكبر في دفعات الضرائب تظهر
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  ، الساعات، عبر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيااالمتثالمتطلبات  :7 لشكال

  
  ٢٠١٢تقرير ممارسة أنشطة األعمال، : المصدر

عند النظر في المعدالت الضريبية في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، يتبين أن األردن يقع ضمن و 

 قانون تشجيع االستثمار، لكنعليها في  المنصوص المعايير الدولية، وال سيما في ظل اإلعفاءات الضريبية

  .أيرلندابالنسبة للدول الرائدة في هذا المجال كزال متأخرًا ي ال األردن

  

  مقارنة المعدالت الضريبية بين الدول :١٤الجدول 

 تونس إسرائيل مصر األردن المال رأس ضرائب
 العربية اإلمارات

 المتحدة
 ايرالند

 12.5 55-0 20/35 36 34/42 14/24/30 (%)  للشركات الدخل ضريبة معدل

 يوجد ال يوجد ال نعم يوجد ال يوجد ال نعم أخر إيراد أو دخل على الضريبة

 SL 2.0 SL 2.0 – 8.0 SL 5 SL 4.0 SL 4.0 SL 4.0 – 2.0 األبنية

 SL 15.0 SL 7.0 – 20.0 14.0 التحويلية الصناعات

SL 

5 SL 4.0 SL 4.0 SL 

 SL 15.0 SL 6.0 – 20.0 17.5 SL 15.0 SL 15.0 SL 14/24 الخدمات
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SL 

 غير اجل إلى ةرحلمُ ال رئخساال

 مسمى

 غير اجل إلى سنوات  5

 مسمى

 غير اجل إلى

 مسمى

 غير اجل إلى

 مسمى

 غير اجل إلى

 مسمى

 20.0 يوجد ال يوجد ال 25.0 10.0 يوجد ال األسهم أرباح على المقتطعة الضريبة

 N/A 8.0 – 14.0 10.0 4.1 32.0 – 30.0 15.0 ) التأجير  %(  األمالك ضريبة

 Up to 5.0 5.0 4.0 9.0 5.0 +10.0 (%)  الملكية نقل ضريبة

 الصغيرة الشركات على التصدير رسوم

 (%) *** والمتوسطة

 0  الغالب في 0.0 5.0  إلى تصل ---  ---  30.0  إلى تصل

 ال 5 10 + 10 7/10 5/10/20 +10 )سنوات ( الضريبية اإلعفاءات

 نعم نعم نعم اختياري نعم نعم المعجل االستهالك مخصص

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم االستيراد رسوم من اإلعفاء

  نظرًا الختالف تصنيف األصول المستهلكة بين الدول*

  .ويمكن أن تمتد الخسائر األخرى ألربع سنوات الحقة. المؤجل في سنوات الخسارة فقط لالستهالك**

تعرفة الرسوم الجمركية األردنية مبنية على النظام  "التي يبينها الجدول مقتبسة من وزارة المالية األردنية، دائرة الجمارك،  االستيرادإن تعرفة ***

  ."المتسق

ة اإلمارات العربية المتحدة من ، تعفى جميع السلع الرأسمالية المستوردة لدوللالستثمار، وكحافز )IBFD(وفقًا للمكتب الدولي للتوثيق الضريبي ****

على جميع السلع المستوردة إلى دولة  لالستيراد؛ وفقًا لمعلومات نشرت على الموقع الرسمي لدائرة الجمارك األردنية، فإنه ال يوجد رسوم االستيرادرسوم 

  .فعالة بقيمة صفر على الرصد والتقييم استيرادود رسوم وعلى الرغم من عدم اإلتساق، إال أنه يشير كال المصدرين إلى وج. اإلمارات العربية المتحدة

قيا إعفاءات ضريبية للشركات تتراوح مدتها بين سنتين لدول يوتمنح معظم دول الشرق األوسط وشمال أفر 

ة هذه اإلعفاءات فتر تمنح العديد من الدول الفرصة لتمديد  كماسنة لدول مثل مصر،  ٢٠مثل األردن، إلى 

كما ويمنح األردن معدالت ضريبية مخفضة لشركات في . المستفيد منها بالتوسع في االستثمار قيامشريطة 

  . معينة أو في مناطق معينة في المملكة اقتصاديةقطاعات 
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  الحوافز الضريبية الرئيسية المستخدمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا :١٥الجدول 

 فترة اإلجازة الدولة

 الضريبية

 )السنة(

 الدخل ضريبة

 المخفضة

 للشركات

 إعفاء

 صادرات

 االتصاالت

 وتكنولوجيا

 المعلومات

 االستهالك

 المعجل

 الحوافز

الممنوحة 

 على بناء

 موقع

 المؤسسة

 من اتاإلعفاء

 الرسوم/الضرائب

 المباشرة غير

مناطق 

 التصدير

 المناطقو 

 الحرة

 ال نعم نعم نعم نعم ال 10 الجزائر

 نعم التحويلية الصناعات - - - - - البحرين

 نعم معينة مناطق في نعم نعم ال للصادرات 20-10-5 مصر

 نعم نعم نعم معينة قطاعات 12-2 األردن
 ومناطق قطاعات

 معينة
 نعم

 نعم اإلنتاجية السلع على ال ال ال ال 10 الكويت

 نعم معينة قطاعات نعم ال ال معينة مناطق في 10 لبنان

 5 المغرب
 الصادرات

 معينة وقطاعات
 نعم نعم نعم

 وقطاعات الصادرات

 معينة
 نعم

 ال ال ال ال 5 + 5 عمان
 السلع بعض

 المستوردة
 نعم

 ال ال ال ال 5 + 5 قطر
 بعض على

 اإلنتاجية المدخالت
 ال

 العربية المملكة

 السعودية
 ال الصناعية للمشاريع ال نعم ال ال 10

 ال ال ال ال 5 سوريا
 مدخالت على

 إنتاجية
 نعم

 نعم فقط الصادرات نعم نعم نعم معينة لقطاعات 10 تونس

 العربية اإلمارات

 المتحدة
 نعم الحرة المناطق في - - - - -

 ال ال ال ال 7 اليمن
 الثابتة األصول على

 للمشاريع
 نعم

  ٢٠١٢تقرير ممارسة أنشطة األعمال، : المصدر

ضريبة الدخل أو الضريبة (إعفاءات ضريبية للموظفين األجانب ) إلى جانب تونس أيضاً (كما ويمنح األردن 

من خالل  االستثماروكذلك األمر، تمثل المناطق الحرة محاولة أخرى لزيادة ). ، بناًء على القطاعاالجتماعية
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في المناطق  المتواجدة ختلفة للشركاتالتقليل من الضرائب المفروضة، حيث يمنح األردن إعفاءات ضريبية م

  .الحرة

 تحصيل ضريبة القيمة المضافةل األدنى حدال ٢,٢,١

يمثل إلغاء ضريبة المبيعات المفروضة على الشركات التي يبلغ مدخولها أقل من حد معين األسلوب الذي 

فضًال عن زيادة ( الضريبي وتكاليف المعامالت الضريبية  االمتثاليمكن أن يساهم في خفض تكاليف 

بقياس (، حيث ينبغي تنفيذ ذلك عندما تكون الفوائد الصافية للمواطنين الدافعين للضرائب )الكفاءة الكلية

من حيث خسائر (أكبر من التكلفة الصافية للقطاع العام ) االمتثالالتراجع في الدفعات الضريبية وتكاليف 

  ).ت الضريبيةاإليرادا

  الدولمقارنة بين  ،ضريبة القيمة المضافة تحصيلحد  :8 الشكل

  
مركز السياسات الضريبية واإلدارة " الضريبي وتبسيط اإلجراءات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، االمتثال: "المصدر

  http://www.oecd.org/dataoecd/22/24/41873897.pdf: والتنمية، أخذ من االقتصاديالتابع لمنظمة التعاون 
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يمكن  ضريبة المبيعات مرتفع جداً األدنى لالنطواء تحت مظلة حد الان ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أنه إذا ك

وًة على ذلك، يمكن أن يساهم وجود حد متدني عالالمنظم، القطاع خارج أن تبقى العديد من الشركات 

مع  (أو غيرها من أساليب الغش خالل تزوير الفواتيرمن في زيادة إمكانية الغش الضريبي لضريبة المبيعات 

وبعبارة أخرى، كلما ازداد عدد دافعي الضرائب،  .)يجلب المزيد من الشركات إلى نظام دفع الضرائبقد أنه 

  .ازدادت التحديات الضريبية

فعلى سبيل المثال، تم تحديد . االقتصاديباختالف القطاع في بعض الدول كما وتختلف الحدود الضريبية 

أو السلع (للشركات التي تبيع السلع  أمريكي دوالر ١٢،٩٩٩في اليونان بمبلغ  حد ضريبة المبيعات

إال أنه إذا كان الهدف من المشروع ). دوالر أمريكي ٦،٥٠٠والخدمات، شريطة أن ال تتجاوز الخدمات 

كما وتتراوح الحدود الضريبية . دوالر أمريكي ٦،٥٠٠توفير خدمة معينة فقط، فسيكون الحد الضريبي 

  xxiii.دوالراً  ٩٠،٩٣٣دوالر إلى   ٤٥،٤٩٧بين  في إيرلندا ما االقتصاديةلمختلف القطاعات 

 ٧٨،٣٦٠على سبيل المثال (حدود ضريبية أعلى في العديد من الدول يتم منح المنظمات غير الحكومية 

ك فروق في إمكانية التسجيل إلى جانب ذلك، يوجد هنا). لنرويجدوالر في ا ٢١،٩٨٤دوالرًا في أستراليا، و 

دوالر في  ٩،٧٤٧على سبيل المثال، إن الشركات التي يقل مدخولها عن . التي تتطلب دفع ضريبة المبيعات

دوالرًا أن تختار  ٢٨،٥٩٧النمسا غير ملزمة بالتسجيل، في حين أنه يمكن للشركات التي يقل مدخولها عن 

ا ومن الجدير بالذكر أن ما يزيد عن ثلث الشركات التي تدفع ضريبة المبيعات في أسترالي. عدم دفع الضرائب

  xxiv.ونيوزيلندا والمملكة المتحدة هي شركات صغيرة الحجم اختارت أن تلتزم بدفع الضرائب

  متطلبات إقرار أقل تعددا للشركات الصغيرة ٢,٢,٢

الضريبي وفي نفس الوقت زيادة مزايا التدفق النقدي بشكل  االمتثالهنالك إمكانية واحدة لتخفيض تكاليف 

منح الشركات الصغيرة خيار تقديم مطالباتهم على نحو أقل  خالل ذلك من ، ويمكنلشركاتحجم امعاكس ل

حيث تفرض غالبية الدول في العالم على المؤسسات الكبيرة أن تقوم بتقديم  .من الشركات الكبرى انتظاما

مرة واحدة إيراداتها شهريًا إذا كانت الشركات األصغر ملزمة بتقديم إيراداتها بشكل ربعي أو مرتين سنويًا أو 

  xxv.فيما يتعلق بضريبة المبيعات االمتثالسنويًا، عندها يمكن أن تنخفض تكاليف 
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إال أنه . تقوم بتقديم ودفع ضرائب المبيعات شهرياً الدول على الشركات أن وفي الوقت الحالي، تفرض معظم 

وفي . ، فإن الشركات ملزمة بالتقديم والدفع كل شهرينوالنرويج واألردن ايرلنداكما في  الحاالتفي بعض 

دخلها أقل المبيعات كل ثالثة أشهر إذا كان دفع ضرائب /الجمهورية التشيكية، يمكن للشركات أن تقوم بتقديم

لها خدبالتقديم كل ثالثة أشهر إذا كان مليون دوالر سنويًا، بينما في إسبانيا يمكن للشركات أن تقوم  ١,٩من 

دوالرًا سنويًا، فعليها أن  ١،٢٧٨إذا كان مدخول الشركة أقل من فأما في كندا، . مليون دوالر ٧,٨ن أقل م

دوالرًا  ٤٢٥،٩٠٠دوالرًا و  ١،٢٧٨مدخولها يتراوح ما بين  ة المبيعات سنويًا، ولكن إذا كانتقدم وتدفع ضريب

ن تقدمها سنويًا، في حين أنه ينبغي سنويًا، فإنه يتوجب عليها أن تدفع الضرائب كل ثالثة أشهر، ولكن أ

مليون دوالر سنويًا أن تدفع وتقدم كل  ٥,١دوالرًا إلى  ٤٢٥،٩٠٠على الشركات التي يتراوح مدخولها بين 

دوالر  ١٢٩،٩٩٠دخلها أقل من بتقديم تقاريرها سنويًا إذا كان وفي النمسا، يسمح للشركات . ثالثة أشهر

عالوًة على ذلك، يمكن للشركات أن تطالب رسميًا بأن . يكي في السويددوالر أمر  ١٤٣،٢٠٠سنويًا، مقابل 

دوالرًا في النرويج،  ١٥٧،٠٣٠دخلها أقل من الضرائب سنويًا، شريطة أن يكون  يتم منحها القدرة على تقديم

كات أما في كندا، فإنه يتم أيضًا تطبيق قاعدة تنص على أن الشر . مليون دوالر في المملكة المتحدة ٢,٦أو 

 ١,٠٤دخلها عن ،  يتوجب على الشركات التي يقل وأخيراً . الصغيرة يمكن أن تقدم إيراداتها بشكل أقل تواتراً 

  xxvi.مليون دوالر في بولندا أن تقدم إيراداتها كل ثالثة أشهر فقط

  نقدية للشركات الصغيرةمحاسبة  ٢,٢,٣

، أي دفع الضرائب االستحقاقيتم تحديد ضرائب المبيعات في العديد من الحكومات في العالم على أساس 

ويتم . على المبيعات الخاضعة للضريبة، حتى إذا لم يتم بعد تحقيق اإليرادات من هذه المبيعات في الشركة

ت التي سبق وتم دفع إيراداتها دفع ضرائب المبيعات عبر نظام المحاسبة النقدية، فقط بناًء على المبيعا

وشريطة أن تحتفظ الشركات (فإذا تم تطبيق هذا النظام على المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة . للشركة

، سيتم خفض تكاليف )اإليرادات المحصلة وسندات القبض منتظمة تحتوي علىالصغيرة والمتوسطة بسجالت 

  xxvii).بالرغم من أن نطاقها يعتمد على عدد الوثائق اإلضافية المطلوبة من الحكومة(الضريبي  االمتثال

دوالر أن تستفيد من أساس  ٧٨٣،٦٠٠على سبيل المثال، يمكن للشركات في أستراليا والتي تقل إيراداتها عن 

من  االستفادةى دوالر قادرة عل ١،٥٦٧،٢٠٠دخلها عن إلى جانب شركات أخرى يقل (لنقدي ا االستحقاق
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مليون دوالر أن  ١,٣، يمكن للشركات التي تقل إيراداتها عن ايرلنداوفي ). تقنيات محاسبية مبسطة مماثلة

  xxviii.النقدي االستحقاقتستفيد من أساس 

 تبسيط أحكام ضريبة الدخل ٢,٢,٤

خارج (ويمكن أن يتضمن األسلوب اآلخر لتحديد المعدالت الضريبية التي ينبغي أن تدفعها شركات مختلفة 

عدد العاملين، ومساحة الشركة بالمتر المربع، واستخدام الكهرباء وغيرها من ) نطاق مستويات اإليرادات

على حقيقة أنه من السهل عادًة  وتشتمل مزايا استخدام مثل هذه المؤشرات. المؤشرات المرتبطة باإليرادات

 باالمتثالإعطاء صورة خاطئة عنها، فضًال عن أنه يمكن لها أن تقدم وفورات واسعة النطاق فيما يتعلق 

  xxix.الضريبي والتجهيز

ومن الجدير بالذكر أنه من خالل فرض الضرائب على هذه المؤشرات، سوف يتم إحباط هذه الشركات من 

وعلى العكس من ذلك، ال تحبط مثل . ت، نظرًا للتكلفة المتزايدة إلضافة كل وحدةفي هذه المؤشرا االستثمار

وتكمن المزايا المحتملة . هذه التدابير نمو اإليرادات أو استخدام عوامل اإلنتاج غير الخاضعة للضريبة

الطاقة  على سبيل المثال، ستدفع عملية فرض الضرائب على. مثل هذا النظام في زيادة الكفاءة الستخدام

، وبالتالي الحد من الضغط على الشبكة من قبل الشركات الموارد  بكفاءة أكبر استخدامالكهربائية إلى 

  xxx.الوطنية للطاقة، إلى جانب أنها تعود بالفائدة على البيئة

في بولندا، يستخدم نظام البطاقة الضريبية والتي من خاللها يتم تحديد الضرائب عن طريق مجموعة متنوعة 

النشاط التي يتواجد فيها  منطقةالمن العوامل، بما في ذلك عدد العمال، وعدد األفراد الذين يعيشون في 

لمسجلة، والتي تعمل في أي من أما في إسبانيا، تدفع الشركات غير ا. طبيعة هذا النشاط، و االقتصادي

التسعة، الضرائب على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك عدد العمال واستخدام  االقتصاديةاألنشطة 

  xxxi).فضًال عن عدد الطاوالت في المطاعم(الكهرباء 

اع أخرى تحدث في أنو  اختاللمن غير المحتمل أن ينتج عن الضريبة المبنية على أرباح الشركات مستويات 

على سبيل المثال، . أكثر تجاه الشركات الربحية أيضاً ينحاز بيد أن هذا النوع من الضرائب . من الضرائب

إذا كان هنالك شركتين متماثلتين بالدخل، ولكن تحقق شركة واحدة منهن أرباحًا أعلى بكثير من األخرى، 
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إن هذا النوع من الضرائب يؤثر سلبًا . ًا أقلعندها تدفع تلك الشركة ضرائب أقل من الشركة التي تحقق أرباح

ما ال يشجع الشركات على توزيع الموارد للمناطق التي يتم فيها تحقيق أرباح كعلى الشركات األقل إنتاجية، 

  xxxii.ضعيفة

من جهة أخرى، يمكن للشركات غير المسجلة في بولندا أن تختار دفع الضرائب بناًء على الدخل المنتظم أو 

 اقتطاععلى معدل الدوران، حيث تختلف هذه المعدالت بناًء على نشاط الشركة، مع  االفتراضيةالضرائب 

على الصناعات التحويلية أو %  ٥,٥من المعدالت الضريبية على خدمات اإليجار أو الفنادق، و % ١٧

  xxxiii.على خدمات المطاعم وهكذا% ٣أنشطة البناء، و 

ب يتمثل بإسناد الضرائب إلى الدخل، مع تعديلها بناًء على أسلوب معين لحساب الضرائ استخدامويمكن 

الفورية المرتبطة بتكاليف  االقتطاعاتعلى سبيل المثال، قد تكون الشركة قادرة على تقديم . تكاليف الشركة

  xxxiv).مثل الضمان االجتماعي(والتكاليف الضريبية الممكنة األخرى أرأس المال، أو األجور 

 ،دوالرًا سنويًا في النمسا ٢٨٨،٥٧٨التي يقل مدخولها عن  ،ر الشركات غير المسجلةكما وأنه يمكن أن تختا

الالحقة، وتكاليف المدخالت، والنفقات  أن تخضع للضرائب بناًء على اإليرادات، بحيث يتم خصم األجور

  xxxv.، والضرائب المتنوعة، من اإليرادات)تصل إلى مبلغ معين( لالقتطاعالقابلة 

 للشركات الصغيرة ةبسطلما النقدية المحاسبة ٢,٢,٥

نظام المحاسبة النقدية  حالياً   OECDوالتنمية  االقتصاديتستخدم غالبية الدول التابعة لمنظمة التعاون  

المبسطة لضريبة الدخل من خالل قياس التدفقات النقدية فقط، إذ أنه عن طريق هذا النظام يمكن تحصيل 

ضريبة الدخل على تدفقات اإليرادات فقط والتي يتم الحصول عليها فعليًا من الشركة، كما وأنه يمكن تحصيل 

ويتميز مثل هذا النظام في . ج األموال فعليًا من الشركةالضرائب على التكاليف المتغيرة فقط عندما تخر 

وثائق الدعم  نوعية وعددبالرغم من أن ذلك يعتمد على (بشكل ملحوظ  االمتثالخفض تكاليف 

  xxxvi).المطلوبة
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دوالر أمريكي  ٥١٩،٩٦٠ومن الجدير بالذكر أن الشركات غير المسجلة في النمسا والتي تقل إيراداتها عن 

وعليه، فإن الدخل والتكاليف فقط هي التي يجب إبالغ إدارة  قديم مطالبات مالية كاملة،زمة بتليست مل

دوالر أن تستخدم تقنيات  ٦٤٩،٩٥٠أما في بلجيكا، فإنه يمكن ألي شركة يقل مدخولها عن . الضرائب عنها

ى جانب دفتر المحاسبة المبسطة، بالرغم من أنه يجب تسجيل جميع المعامالت في كتاب تابع للخزينة، إل

كما وينبغي تسجيل الجرد سنويًا، بحيث يتم فيه إدراج جميع الديون واإلعتمادات وجميع . الشراء والبيع أستاذ

أن  دوالر ٦٦٨،٦٠٠دخلها عن لشركات التي يقل لوفي ألمانيا، يمكن . اللوازم التي تستخدمها الشركة

عالوًة . إلى تقديم الميزانيات وحسابات الربح والخسارة االضطرارنظام المحاسبة النقدية، بدًال من  تستخدم

 ٤٠١،٢٠٠دخلها أقل من نظام المحاسبة النقدية إذا كان  على ذلك، يمكن للشركات في اليونان أن تستخدم

أما في اليابان، يمكن أن يتم تلقائيًا . دوالر لشركات الخدمات ٢٠٠،٦٠٠دوالر وذلك للشركات التجارية و 

يجوز للشركة أن تطبق هذا األسلوب شريطة أن تقل  و دوالر؛  ٢،٤٩٠ل تقل قيمتها عن تسجيل أي أصو 

وفي بولندا، يمكن للشركات غير المسجلة التي يقل دخلها عن مليون . دوالرًا سنوياً  ٢٤،٩٠٠نفقاتها عن 

  xxxvii.ةمدعتدوالر أمريكي أن تسجل الدخل والتكاليف في دفتر أستاذ ضريبي مقابل الحسابات المالية الم

مليون دوالر جمع األصول  ١,٦لها عن خدليا، حيث يسمح للشركات التي يقل وكذلك األمر في أسترا

إن األصول التي تقل قيمتها عن (، مما يجعل العملية أكثر كفاءة االستهالكالمستهلكة من أجل القيام بعملية 

سنة  ٢٥األصول التي تقل مدة صالحيتها عن  استهالككما وأنه يتم ). لالقتطاعدوالرًا هي أيضًا قابلة  ٧٨٤

  xxxviii%.٥سنة بنسبة  ٢٥األصول التي تزيد مدة صالحيتها عن  استهالك، بينما يتم %٣٠بنسبة 

إن مثل هذه المنهجيات المحاسبية المبسطة متوفرة أيضًا للشركات اإلسبانية غير المسجلة، أو مسجلة تحت 

مليون دوالر أمريكي وعشرة  ١,٣واألصول التي تقل عن  عن مليون دوالر ٢,٦اإليرادات التي تقل عن 

من هذه المنهجية المالكون المستقلون الذين يقل أما في السويد، يمكن أن يستفيد . موظفين على حد سواء

   xxxix.دوالراً  ٤٣٤،٢٠٠دخلهم عن 

باستخدام هذا  ٢٩،٣٨٩وفي المملكة المتحدة، يسمح للشركات غير المسجلة والتي تجني أرباحًا تقل عن 

 ٣٣٣،٠٠٠دخلها عن ألسلوب من قبل الشركات التي يقل م هذا استخدأما في أمريكا، يمكن أن ي. النظام
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و أماليين دوالر للشركات التي ال تعمل في التجارة،  ١٠- ١هذا الحد إلى  ارتفاعبالرغم من ( دوالرًا سنويًا 

  xl).دينالتع أو و تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،أاإلنتاج، 

  أخرى يةإجراءات تبسيط ٢,٢,٦

في الضمان  االشتراكاتمنح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حق التوقف عن دفع  الممكن كما من

فبالرغم من إمكانية مساهمة ذلك في تقليل العبء الملقى على عاتق القطاع العام، إال أنه من . االجتماعي

على عاتق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نظرًا ألنه قد  الملقاةالممكن أن ال يقلل تكاليف الوقت 

وفي . يتوجب على المالكين تقديم أوراق عمل روتينية على قدم المساواة مع الشركات في القطاع الخاص

التأمين الصحي، فعليهم أن  اشتراكاتألمانيا، إذا أراد األفراد العاملين لحسابهم الخاص التوقف عن دفع 

  xli.تثبت حصولهم على نوع آخر من أنواع التأمين الصحي أخرىيقدموا أدلة 

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن تحصيل ضريبة الدخل على رواتب الموظفين داخل أستراليا كل ثالثة أشهر 

أن يتم تحصيل مثل هذه  ، يمكنايرلنداوفي ). دوالرًا سنوياً  ١٩،٥٩٠إذا كان المبلغ المطلوب أقل من (

دوالرًا، مما يجعل عملية دفع الضرائب  ٣٨،٩٩٧الضريبة كل ثالثة أشهر إذا كان المبلغ المطلوب أقل من 

أما في نيوزيلندا وكندا وأمريكا فإنه . ايرلنديةشركة صغيرة ومتوسطة  ٧٦،٠٠٠أكثر كفاءة بالنسبة لما يقارب 

  xlii.ن تدفع هذه الضريبة بشكل أقل تواترًا من الشركات الكبيرةيسمح أيضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة أ

عالوًة على ذلك، هنالك طريقة أخرى تستخدمها دول مختلفة من أجل زيادة كفاءة عملية دفع الضرائب أال 

وفي حين أن هذه الطريقة قد تؤثر على الشركات من جميع . وهي عملية الدفع اإللكترونية للضرائب

تعود بالفائدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حد كبير، نظرًا ألن مواردها محدودة  األحجام، إال أنها

وفي ألمانيا، تم تصميم برنامج حاسوب ليتناسب خصيصًا مع الشركات األلمانية إلنشاء . بشكل أكبر

ى السلطات وٕارسالها تلقائيًا عبر شبكة اإلنترنت إل" الضريبية لألجور لالقتطاعاتشهادات إلكترونية "

وتجدر اإلشارة إلى أن . الضريبي بشكل كبير االمتثالالضريبية، األمر الذي ساهم في تخفيض تكاليف 

الشركات الخيار في إنشاء أما في كندا، تمتلك . القطاع العام في ألمانيا يقدم برنامج الحاسوب هذا مجاناً 

وبالرغم من أنه يقلل سرعة الشركات في الحصول على . بإدارة الضرائب مقسم خاصالخاصة على  احساباته
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المعلومات، إال أنه في نفس الوقت يسمح لهم بأداء مهام متنوعة مثل تسجيل الشركات، واإلبالغ عن 

، عملت الحكومة ايرلنداوفي . اإليرادات الضريبية عبر شبكة اإلنترنت، والحصول على التعويضات الضريبية

 لتكاليف كثف على تشجيع دفع الضرائب واإليداع عبر شبكة اإلنترنت نظرًا لفعاليته العالية وتخفيضهبشكل م

  xliii.إدارة الضرائب/الضريبي المتثالا

الضريبي من  باالمتثالباإلضافة إلى ذلك، قدمت الوكالة الوطنية للضرائب في اليابان الدعم فيما يتعلق 

الضريبية والتوجيه ويطلق من خالله حملة  االستشاراتيقدم  ائبوير برنامج تعليمي مختص بالضر خالل تط

عالقات عامة لشرح أهمية النظام الضريبي، فضًال عن تقديم معلومات حول مختلف قوانين وٕاجراءات النظام 

  xliv.الضريبي

وكذلك األمر، توفر بولندا لمواطنيها القدرة على الوصول إلى نظام المعلومات الضريبية من خالل شبكة  

، وضع تعريف ٢٠٠٧من شهر تموز  اعتباراوفي أستراليا، اعتمدت الحكومة، . اإلنترنت وتوزيع النشرات

مجموعة متنوعة من بينما كان يوجد في السابق (موحد لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة و مبسط 

 االمتيازاتمما يقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة األسترالية القدرة على الحصول على ) التعاريف

  xlv.الضريبية

  تحليل الفجوات ٢,٣

حاليًا مدققين متخصصين في األمور المتعلقة بالشركات  األردنال يوجد في : التدقيق الضريبي •

 .الصغيرة والمتوسطة، مما يؤثر سلبًا على هذه الشركات عند القيام بعمليات التدقيق

يقوم النظام الضريبي بالتدقيق على عدد كبير من الشركات األردنية، بما يقارب : التدقيق الضريبي •

 والجهةكبيرًا على الشركات التي يتم التدقيق عليها  ثلثي الشركات في المملكة، مما يضع عبئاً 

ومن الناحية المثالية، يقلل النظام الضريبي . ة التي تمارس عمليات التدقيق على حد سواءيالحكوم

كما الذي يقوم بالتدقيق على عدد محدود من الشركات من العبء المالي الملقى على عاتق الشركات 

 .قى على عاتق القطاع العامالضغط البيروقراطي المليقلل 

ذكر العديد من المدققين بأنهم ملزمين بالعثور على األخطاء في حسابات : التدقيق الضريبي •

عالوًة على ذلك،  xlvi.محتملة بالرشوة وللحصول على الحوافز اتهاماتالشركات من أجل تجنب أية 



46 
 

عالج مشكلة يأكبر وال  تكاليف تطلبمما يعملية التدقيق أكثر من عملية التحصيل،  يتم التركيز على

 . التحصيل

ضرائب شأنها شأن الشركات تدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة ال حاليًا، :المعدالت الضريبية •

أن تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة أعباء ضريبية أقل أو في بعض الحاالت  ، واألفضلالكبيرة

 . م إعفاءهايت

الضريبية الحالية عبئًا كبيرًا على عاتق المؤسسات الصغيرة تضع المعدالت : المعدالت الضريبية •

العائد، بغية تحديد /وفي الدول المتقدمة، يتم إجراء دراسات تحليل الكلفة. والمتوسطة في المملكة

 .المستويات األكثر فعالية من الضرائب التي يمكن أن تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بدفعها

دينار سنويًا من  ٥٠،٠٠٠لها عن خدتعفى حاليًا الشركات التي يقل : تضريبة المبيعاإعفاء حد  •

خفف الضغوط الضريبية على العديد من يت، إذ أن زيادة هذا الحد من شأنه أن ضريبة المبيعا

 .الدخل للحكومة بينما يولدالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، 

للشركات المواظبة على تحقيق سجالت " قائمة ذهبية"ال يوجد في المملكة حاليًا : مكافأة األداء الجيد •

الضريبي  االمتثالسيوفر للشركات حافزًا للمثابرة على  مثل هذه القائمةضريبية إيجابية، إذ أن إنشاء 

 .بشكل مستمر

بالنسبة للعديد من إن النظام الضريبي الحالي معقد ومربك إلى حد كبير : الضريبي االمتثالسهولة  •

كما أنه ال توجد هنالك . الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما ينتج عنه خسائر كبيرة في الوقت والدخل

أية وكالة لمساعدة الشركات، والتي في الوضع المثالي سوف تكون قادرة على مساعدة الشركات في 

ذا مفيدًا وعلى وجه الخصوص وسيكون ه(الفهم والتنقل عبر النظام الضريبي المعقد في المملكة 

  ).قلاألموارد الللشركات الصغيرة والمتوسطة ذات 

ال يوجد في دائرة الضريبة قسم يعنى بالشركات الصغيرة والمتوسطة على : الضريبي االمتثالسهولة  •

وجه الخصوص، إذ أنه يمكن لوجود مثل هذا القسم زيادة فعالية العملية، إلى جانب التقليل من 

 .  قت والعقوبات المفروضةإضاعة الو 

 ةحلغير متوفر حاليًا، أو أنه في مر  إن اإليداع الضريبي اإللكتروني: الضريبي االمتثالسهولة  •

كما وأن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على غير علم أو غير قادرة . مبكرة جدًا في األردن
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طوير برامج حاسوب معينة، وتوزيعها فمن خالل ت. من نظام الضرائب اإللكتروني االستفادةعلى 

على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء األردن، سوف يكون باستطاعة الشركات 

انتهاكات محتملة  أية وأالصغيرة والمتوسطة إيداع الضرائب بسرعة، وعلى نحو خال من التعقيد 

 .لقانون الضرائب

 امتثالبتقييم معدل تكاليف ) دائرة الضريبة(المالية أو لم تقم وزارة : الضريبي االمتثالسهولة  •

 .الشركات الصغيرة والمتوسطة بأي من الضرائب الرئيسية المفروضة من قبل الحكومة المركزية

 االمتثالحتى اآلن، لم يتم إجراء أي دراسة حول أساليب تقليل تكاليف : الضريبي االمتثالسهولة  •

قيم وزارة ولم تٌ . في صدد إجراء دراسة حول أثر الضرائب على األفرادإال أن وزارة المالية . الضريبي

المالية اآلثار المترتبة على نظم السياسات الضريبية البديلة التي تطبق على الشركات الصغيرة 

 .الضريبي االمتثالوالمتوسطة لمعالجة تكاليف 

 االمتثال انتهاكاتأو  إن العقوبات المستحقة على أخطاء: القانون الضريبي انتهاكعقوبات  •

ن العقوبات إ. الضريبي متماثلة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة على حد سواء

المخفضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تكون مفيدة على المدى الطويل، نظرًا ألن 

أكبر من تلك المستحقة  لديها أثر ات الصغيرة والمتوسطةالغرامات والعقوبات المستحقة على الشرك

 .على الشركات الكبيرة

من قبل لم يتم إجراء دراسات : المعوقات الضريبية لتمويل أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة •

الضريبي لألرباح الموزعة  االزدواجمن  واالستثمارتبحث في آثار تمويل الشركات الضرائب  يموظف

 .والمحتفظ بها

لم يتم بين كبار : عالية المخاطر في الشركات الصغيرة والمتوسطة لالستثمارات المعوقات الضريبية •

موظفي الضرائب في وزارة المالية تحليل أو توثيق أو مناقشة دراسات حول المعوقات المحتملة 

الشركات التي تواجه خطورة عالية فيما  وأفي الشركات التي مازالت في مراحلها المبكرة  لالستثمار

الضريبية للخسائر  االقتطاعاتوالتي تحدد مدى  ،الخسائر ها عنالقواعد البديلة التي تعوضيتعلق ب

 .التجارية، وخسائر رأس المال على األسهم

 .  تستغرق غالبًا عدة أشهر حتى يتم إنهاؤها: الضرائب المستردة للشركات الصغيرة والمتوسطة •



48 
 

عملية سهلة ومبسطة للضرائب المفروضة على ال يوجد : تبسيط الضرائب المفروضة على الصادرات •

 .الصادرات لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة

  

  التوصيات  ٢,٤

تعيين مدققين متخصصين يعملون على التركيز على الشركات الصغيرة : التدقيق الضريبي •

المدققين المختصين بالقضايا الضريبية المرتبطة  هؤالء والمتوسطة بشكل خاص، حيث يساهم

 . كات الصغيرة والمتوسطة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في األردن بشكل كبيربالشر 

التقليل من عدد عمليات التدقيق التي تقوم بها دائرة الضرائب نظرًا ألن ذلك : التدقيق الضريبي •

تدقيق اليشكل عبئًا على عاتق القطاعين العام والخاص على حد سواء، إذ أنه يتم في الوقت الحالي 

 .من الشركات الصغيرة والمتوسطة% ٦٥من الشركات الكبيرة و% ١٠٠بما نسبته 

مراجعة نظام حوافز التدقيق الضريبي لضمان حماية الشركات الصغيرة : التدقيق الضريبي •

والمتوسطة، والتركيز على عملية التحصيل في دائرة الضرائب بدًال من التركيز على عملية التدقيق 

 .بحد ذاتها

العائد يتم من خالله دراسة أثر تخفيض المعدالت /لكلفةليجب إجراء تحليل : ت الضريبيةالمعدال •

 .الضريبية على الشركات الصغيرة والمتوسطة

زيادة إعفاء الشركات  احتماليةيجب أن يقوم القطاع العام أيضًا بدراسة : حد ضريبة المبيعات •

 . دينار أردني سنوياً  ٥٠،٠٠٠إلى  حد اإلعفاء صليلمتوسطة التي تدفع ضريبة الدخل لالصغيرة وا

 االنتهاكاتمن  الخالي ذات السجل يجب إعداد قائمة تتضمن الشركات: مكافأة األداء الجيد •

 .الضريبية، بحيث يتم توزيعها على مؤسسات اإلقراض عبر األردن

ينبغي على الحكومة إجراء دراسة حول إمكانية : ال تعتمد على الدخل فقط  ضريبيةمؤشرات  •

لقياس الضرائب الخاضعة للحكومة، وتشتمل على عدد العاملين،  )غير الدخل(تدابير أخرى  استخدام

. ومساحة الشركة بالمتر المربع، وقيمة المدخالت، واستخدام الكهرباء، وغيرها من المؤشرات الممكنة

حول استخدامها، بالمقارنة مع  تالعبلفي ات أنها أقل سهولة من مزايا استخدام مثل هذه المؤشرا

 . اإليرادات التي يتم الحصول عليها، باإلضافة إلى خفض تكاليف اإلدارة واالمتثال
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من أجل تشجيع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ينبغي السماح لمثل هذه : خيارات النفقات •

الرأسمالية سنويًا، إذ أن  استثماراتهاية محددة من الشركات باستخدام خيارات النفقات بنسبة مئو 

. الرأسمالي أو توليده االستثمارالشركات الصغيرة والمتوسطة لديها قدرة محدودة في الحصول على 

لذلك، سوف يعمل تخفيض الضرائب المفروضة على رأس المال على تشجيع هذه الشركات على 

وعلى وجه التحديد، ستتمكن الشركات الصغيرة . ادياالقتصبحيث تساهم في دعم النمو  االستثمار

وعليه، سوف يعمل مثل هذا النظام على . الرأسمالية لمبلغ معين االستثماراتوالمتوسطة من شطب 

السماح للشركات في الحصول على إيرادات إضافية أثناء السنوات األولى من بدء تأسيسها عندما 

عن  مسئولةكذلك األمر، سوف تكون مديرية ضريبة الدخل و . يكون مثل هذا الدعم حيويًا وأساسياً 

ومن أجل . هذا النظام، باإلضافة إلى معالجة خيارات النفقات كجزء من العائدات الضريبية السنوية

بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة، جنبًا (ضمان فعالية هذه التوصية، ينبغي على أصحاب الصلة 

على تعريف للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضًال عن الحد  االتفاق) إلى جنب مع وزارة المالية

 xlvii.الرأسمالية التي يمكن أن تخضع لإلعفاءات لالستثماراتاألقصى 

، مما االستحقاقحالي مبني على أساس الإن النظام الضريبي : نظام محاسبة دفع الضرائب النقدية •

كانت اإليرادات الفعلية من عملية البيع  يعني أن الشركات تدفع الضرائب على المبيعات، حتى إذا

نظام المحاسبة النقدية، يتم دفع ضريبة الدخل فقط عندما  استخدامفمن خالل . هذه لم تسلم بعد

وعليه، فإنه من شأن تطبيق هذا النظام على الشركات . تدخل اإليرادات الفعلية إلى حسابات الشركة

على مقدار الوثائق  اعتمادا(الضريبي إلى حد كبير،  تثالاالمالصغيرة والمتوسطة التقليل من تكاليف 

 ).اإلضافية المطلوبة

الضريبية بشكل أقل تواترًا  الشركات األردنية بإقرار إيراداتهيجب السماح ل: تواتر اإلقرار الضريبي •

كإجراء لتوفير الوقت والتكلفة، حيث أنه يجب القيام بدراسة يتم من خاللها تحديد مدى فعالية إقرار 

 . هذه اإليرادات كل ثالثة أشهر أو مرتين في السنة أو بشكل سنوي

 احتماليةدراسة يتوجب على القطاع العام أيضًا : المدققين المختصين بالشركات الصغيرة والمتوسطة •

 .المدققين المختصين بالقضايا المالية المرتبطة بالشركات الصغيرة والمتوسطة جهيز وتدريبت
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إنشاء وكالة تدعم الشركات الصغيرة : وكالة الدعم الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة •

 .لألنظمة الضريبية امتثالهاوالمتوسطة في 

يمكن إعداد دليل مطور خصيصًا للضرائب المفروضة : دليل ضريبة الشركات الصغيرة والمتوسطة •

 .على الشركات الصغيرة والمتوسطة

لتوصل إلى فهم األساليب المختلفة التي من لدراسات إجراء : االمتثالأساليب التقليل من تكاليف  •

 .الضريبي االمتثالشأنها التقليل من تكاليف 

ينبغي تخفيض الرسوم التي يتم فرضها على الشركات الصغيرة : الضريبية االنتهاكاتعقوبات  •

 . للقوانين الضريبية انتهاكهاوالمتوسطة عند 

إجراء  دراسات : عالية المخاطر في الشركات الصغيرة والمتوسطة لالستثماراتالمعوقات الضريبية  •

بكرة، والشركات التي في الشركات التي مازالت في مراحلها الم لالستثمارحول المعوقات المحتملة 

 االقتطاعاتتواجه خطورة عالية فيما يتعلق بالقواعد البديلة التي تعوض الخسائر والتي تحدد مدى 

الضريبية للخسائر التجارية، وخسائر رأس المال على األسهم، وتحليلها أو توثيقها أو مناقشتها بين 

 .كبار موظفي الضرائب في وزارة المالية

الشركات الصغيرة والمتوسطة  استالمتسريع عملية : للشركات الصغيرة والمتوسطةالضرائب المستردة  •

 .   للضرائب المستردة

مبسطة وسهلة للضرائب  التأكيد على تبني عملية: تبسيط الضرائب المفروضة على الصادرات •

 .المفروضة على الصادرات لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هو الحال بالنسبة للنموذج األمريكي، يمكن أن ينظر : اصشركة ذات وضع ضريبي خ اختيار •

النظام الضريبي في األردن في إنشاء جهة تسمح ألصحاب الشركات الصغيرة والذين يذهب إليهم 

 .ع الضرائب الفردية وضرائب الشركةدخل الشركة بشكل مباشر، بجم

ما تكون األساليب المحاسبية في غالبًا : األساليب المحاسبية في الشركات الصغيرة والمتوسطة •

يمكن فرض بعض األنظمة المتعلقة و  شكل صحيح،الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مطورة ب

 .بالتدريب والدعم لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا الصدد



51 
 

 تنطبق الطوابع والرسوم األخرى أيضًا على الشركات الصغيرة: رسوم الطوابع والضرائب األخرى •

والمتوسطة، حيث ينبغي أن يكون هنالك حصر شامل لجميع أنواع الرسوم على الشركات الصغيرة 

  .فضل لمعالجة هذه المسألةاألطريقة الوالمتوسطة لكي تعلم الحكومة 
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 بتكاراال .٣

 خلفية وقضايا ٣,١

بالتزامن مع نتيجة العولمة  المنافسة التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة ازدادت وتيرة

العمل على على ضرورة  مما يؤكد ،ثو البحو  قدرة الوصول إلى األسواق، ومراكز البياناتزيادة 

من  االبتكاراتوعليه، انبثقت العديد من ). R&D(والبحث والتطوير  تكاراالبو التحسين المستمر 

في حين أن  التي ساهمت في إعادة تشكيل العالم اليوم، إذ أنهالشركات الصغيرة والمتوسطة 

عمليات إنتاجية  أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقدم سلع وخدمات جديدة، إال أنها توفر

  xlviii.جديدة إلى جانب تطوير واعتماد وتحسين التكنولوجيات المتقدمة

  

. ذات قيمة مضافة عالية ابتكاروفي الدول المتقدمة، تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة مراكز 

األردن بشكل أساسي من ك ة والمتوسطة في الدول الناميةومع ذلك، تتكون المشاريع الصغير 

 بتكارومن أجل تشجيع اال. بتكاراال ةمحدودو  قيمة مضافة متدنية اتمزودي منتجات وخدمات ذ

 السالسلتعزيز كلذلك عدد من الخطوات الالزمة  اتخاذفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يجب 

ويبين الشكل أدناه نوعين من الدورات، أحدهما فضلى والثانية رديئة،  .والتكنولوجيا العنقودية

وبينما تنتج األولى عن عمل إيجابي مستمر وجهود متواصلة من أجل إيجاد حلقة ابتكار متكاملة 

النفتاح والعولمة، وقوية، تبين الثانية ما يحدث حين يكون التوجه عكس ذلك، وخاصة في عهد ا

  .األمر الذي يسرع العملية ونتائج الدورة
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ة تتفوق بها على الشركات كامن ابتكاركما وتجدر اإلشارة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بمزايا 

عالوًة على ذلك، تتمتع . لدى األولى نتيجة وجود هياكل تنظيمية أقل جمودًا وأكثر مرونة وتنوع ،الكبيرة

 ولقد. بتكاراالالشركات الصغيرة والمتوسطة ببيروقراطية أقل فيما يتعلق بكبح اإلنتاجية، إلى جانب ميزة 

والتنمية  االقتصاديالدول التابعة لمنظمة التعاون  بعضقامت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في 

OECD المؤسسات الكبيرة المرتفعة في بيروقراطيةال مستويات آمالهم بتيمن الباحثين الذين خ باالستفادة .

في المؤسسات عليا مناصب إدارية  الترقية الىيتم تشجيع المبدعين الناجحين بشكل مستمر من خالل كما 

 xlix.طبتكارية فقتتعلق بالعملية االمناصب ا نيتبوءو في الشركات الصغيرة والمتوسطة الكبيرة، في حين أنهم 

جديدة في  وابتكاراتقوى عاملة ماهرة قادرة على تطبيق معلومات وبيانات  بتكاراالعالوًة على ذلك، يتطلب 

  . العملية اإلنتاجية

أو تحقيق مستويات أعلى  بتكاراال، ال يوجد هنالك عملية متفق عليها عالميًا لتعريف وعلى الرغم مما سبق

تج نالذي ياألمر ، بتكاراال حوللنسبي في البحوث التجريبية ويعزى ذلك جزئيًا إلى النقص ا. بتكاراالمن 

  . بتكاراالتعزيز و  عمد يفأقل دقة وفعالية  اتعنه تشريع

، إذ أن معظم المؤسسات التي تدعم بتكارلالال يوجد في األردن سياسة شاملة  ومن الجدير بالذكر أنه

يمكن اإلطالع على بعضها و  ،والتشبيك بين المبتكرينفي األردن تركز على جوانب البحث والتطوير  االبتكار

  .أدناهفي الصندوق 

  

  

  

  

  

  

  بداعبعض المؤسسات األردنية التي تدعم اإل: ١الصندوق 

األردن من خالل ، ويھدف إلى تطوير القاعدة العلمية في ١٩٨٧المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا، تم تأسيسه عام 
  .تعزيز إدراك فوائد البحث العلمي، باإلضافة إلى توفير التمويل واإلرشاد لألنشطة العلمية

، وتھدف إلى تعزيز إنشاء ونمو ٢٠٠٣، تأسست عام  JEDCO المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية
دير، من أجل زيادة االزدھار االقتصادي المؤسسات في األردن، على وجه الخصوص تلك التي تعمل في مجال التص

  .تبتكاراالكلي في المملكة، وتوفير المنح لال

إلى تعزيز روح المبادرة في الدول النامية من خالل توفير القدرة على  )Endeavour( كما وتسعى مؤسسة إنديفير
أخرى تعنى بتوفير الدعم  ، إلى جانب الدعم اإلستراتيجي، ودعم المواھب والمھارات، فضالً عن خدماتشبيكالت
  .شركات الصغيرة والمتوسطةلل
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 ؛عنصر حيوي من رأس المال الالزم لتطوير ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة مغامراليشكل رأس المال و 

الشركات الصغيرة التي تعتمد  استثمار الالزم لتمويلفي األردن  مغامرالمحدودية توافر رأس المال  فإن، لذا

تمويل مشاريع البحث ب، نادرًا ما تقوم البنوك األردنية باإلضافةو . تعتبر مشكلة أساسية االبتكارعلى 

  .لمثل هذه االستثمارات والمخاطر العالية واإليرادات المنخفضة نسبياً  التكاليف ارتفاعبسبب  ، ربماوالتطوير

وهو برنامج  االستثماريومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء برنامج واحد عني بسد الفجوة في رأس المال 

‘REACH’   وضع إلى  )٢٠٠٤إلى عام  ١٩٩٩من عام  الذي استمر(األردني، إذ كان يهدف هذا البرنامج

خالل تحسين البيئة  في المملكة من واالتصاالتتوفير الدعم لقطاع تكنولوجيا المعلومات خارطة طريق ل

المنبثقة عن  مةو وعلى وجه الخصوص، أوصت المنظ. التمكينية، والوضع المالي، وقدرات الموارد البشرية

، واالتصاالتتبني حلول مختلفة مثل تطوير مصادر بديلة لتمويل قطاع تكنولوجيا المعلومات ب البرنامج

كانت و . لدعم الشركات العاملة في القطاع ماليفي السوق الاإلصدارات العامة األولية تحسين استخدام و 

تطوير صندوق تمويل المخاطر للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في  مةو لمنظاذه ه توصياتإحدى 

 EIBبنك االستثمار األوروبي ، بالشراكة مع ) JEDCO( المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصاديةولقد أعلنت 
يقدر بخمسين مليون دينار أردني، لتقديم برأس مال األردني  ية الشركاتنمتإطالق صندوق  ،وشركة أبراج كبيتال

  . في األردن SMEsمؤسسي للشركات الصغيرة والمتوسطة الدعم الرأس مال طويل األمد و

وكذلك األمر، تعنى مدينة الحسن العلمية بتعزيز النھوض بالمعرفة وإنتاجھا وتطبيقھا في األردن، حيث أنھا تقوم بذلك 
  . لتكنولوجيامن خالل استضافة المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا، والجمعية العلمية الملكية، وجامعة األميرة سمية ل

ھي شركة أردنية مبنية ، و)OASIS 500(واالستثمارية شركة تطوير المشاريع الريادية باإلضافة إلى ما ذكر، فإن 
تھدف إلى زيادة روح المبادرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل مجموعة البادئ، على رأس المال 

  .اإلرشادو النصح متقديالتدريبية والحضانة وتمويل رأس المال ومتنوعة من المبادرات التي تتضمن البرامج 

المملكة،  في الحاضنات برامج تطوير مجال في لتوفير الدعم مصممةمخططات  عدة ومن الجدير بالذكر، تم إعداد
خالله  الذي يتم من (JIC) ياألردن اإلبداع مركزبإدارة قتصادية االسسة األردنية لتطوير المشاريع المؤتقوم  حيث
، حيث أنه من شركة ١٠٠ توفر الدعم لما يقارب من حاضنات سبع األردن وعليه، يوجد في. الحاضنات نمو تحفيز
في  لبدءمن أجل ا ستثماراتاالو األفكارفي طرح  والمتوسطة الصغيرة الشركات مساعدة الحاضناتھذه  شأن

 ينمو أن المتوقعومن  ،العمل خطة عدادإل  ستشاريةا خدمات تقديم نباج إلى لعمل،ل مكان من خالل تقديم  .عملياتھا
 .٢٠١٢ عام بحلول حاضنات ثماني إلى البرنامج
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للشركات التي تعمل في  االستثمارات، الذي من شأنه أن يوفر واالتصاالتقطاع تكنولوجيا المعلومات 

  .القطاع

 إلى هدفالذي ي تمرسالم بتكاراالعلى  اً جزئيمبني ، مد في األردنطويل األ اقتصادي زدهاربايمكن التنبؤ و 

ستتطلب هذه المهمة زيادات كبيرة في  ولكن، اإلنتاجسلسلة حلقات من حلقة زيادة القيمة المضافة لكل 

يساهم القطاع الخاص (كال القطاعين العام والخاص  من في المملكة عمليات البحث والتطوير اإلنفاق على

  l).في المملكة عمليات البحث والتطويرمن نفقات %  ٤الصناعي بنسبة 

   معايير المقارنة ٣,٢

مستوى اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي في العالم العربي األهمية الشكل أدناه يبين 

، ويالحظ من الشكل تدني مستوى اإلنفاق على البحث والتطوير في المنطقةالمتدنية للبحث والتطوير في 

  .األردن

  * ٢٠٠٨ ،الناتج المحلي اإلجماليكنسبة من عمليات البحث والتطوير  اإلنفاق على :10الشكل 

  
  ٢٠١٠معهد اإلحصاء، " العلوم والتكنولوجيا،"يونسكو، : المصدر

  ٢٠٠٦باستثناء المغرب، *
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في الواليات المتحدة عمليات البحث والتطوير تضاعف اإلنفاق الصناعي على وبالمقارنة مع الدول المتقدمة، 

على خالل هذه الفترة ومع ذلك، ارتفع اإلنفاق . ١٩٩٥و  ١٩٨٥بين عامي ثالث مرات تقريبًا األمريكية 

الشركات الصغيرة يعني أن  فقط، مما% ٢٠في المؤسسات األكبر حجمًا بنسبة  عمليات البحث والتطوير

وفي فترة . في هذه الفترةفي اإلنفاق  من الزيادةاألكبر جزء ال توالمتوسطة والشركات الكبيرة نسبيًا استأثر 

عمليات  ، ارتفعت نسبة مبيعات)OECD(والتنمية  االقتصاديالسنوات العشر الماضية، وفق منظمة التعاون 

، في حين أنه في المؤسسات % ٣,٩إلى % ٣,٤من  والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة في البحث والتطوير 

ويبين الجدول أدناه  li.خالل نفس الفترة الزمنية%  ٣,١إلى %  ٣,٥األكبر حجمًا، انخفضت هذه النسبة من 

  .ترتيب الدول العربية حسب مؤشر االبتكار

 العالمي بتكاراالمؤشر ترتيب  :١٦الجدول 

 الدرجة المرتبة الدولة

 47.74 26  قطر

 41.99 34 المتحدة العربية اإلمارات

 38.43 41  األردن

 37.8 46  البحرين

 37.11 49  لبنان

 36.64 52  الكويت

 36.44 54 السعودية العربية المملكة

 35.51 57  عمان

 33.89 66  تونس

 29.21 87  مصر

 28.73 94  المغرب

 28.41 95 إيران

 24.82 115 سورية

 20.72 123  اليمن

 19.79 125  الجزائر

  التجميع من تم ، INSEAD" العالمي، بتكارمؤشر اال" ٢٠١١: المصدر

http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/analysis/rankings.cfm?vno=a  
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في حين ، بتكارااليقيا فيما يخص كما يبين الجدول أعاله، تتصدر قطر دول الشرق األوسط وشمال أفر و 

أما بالنشبة للروابط بين عناصر  lii.٣٨,٤٣، وذلك بدرجة )عالمياً  ٤١والمركز (يحتل األردن المركز الثالث 

االبتكار، فيبين الجدول أدناه ترتيب الدول العربية ومن بينها األردن في مجال ربط أو تشبيك العناصر 

وجود مشاركة في العمل و تعاون بين الجامعات، ووجود استثمارات عامة أكثر في مجال االبتكار، كالالمختلفة 

  . من أجل تحقيق دورة ابتكار فضلى والمنشورات العلمية

 )Linkages( العالمي، الروابط بتكارمؤشر ترتيب اال :١٧الجدول 

 الدرجة المرتبة الدولة

 63.84 4 عمان

 63.42 5 المتحدة العربية اإلمارات

 54.2 13  قطر

 46.78 24 السعودية العربية المملكة

 38.41 38  األردن

 37.17 41  إسرائيل

 36.57 42 تونس

 34.63 53  البحرين

 29.23 77 إيران

 27.52 85  الكويت

 26.82 87  لبنان

 25.81 90 مصر

 21.68 109 المغرب

 18.79 114 الجزائر

 14.82 120  سورية

  منلتجميع تم ا، INSEAD" العالمي، بتكارمؤشر اال" ٢٠١١: المصدر

http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/analysis/rankings.cfm?vno=a  

بينما كما يبين الجدول أعاله، مان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فيما يختص بالروابط، تتصدر عُ 

وتجدر اإلشارة إلى أنه في نظام  liii. ٣٨,٤١بدرجة  )عالمياً  ٣٨والمركز ( عربيا يحتل األردن المركز السادس

مما يعني (فيما يختص بنظام الروابط لديها  اتقدمكانت الدولة أكثر الدرجات هذا، كلما ارتفعت الدرجة، كلما 
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، عالوًة على وجود مشاركة أكبر بتكارل االعامة أكثر في مجا استثماراتوجود تعاون بين الجامعات، ووجود 

 ١٩٩٥للدول العربية في  مؤشر اقتصاد المعرفةويقارن الجدول التالي ). في العمل والمنشورات العلمية

  .٢٠٠٨و

  المعرفة اقتصادمؤشر  :١٨الجدول 

 العملية المعلومات مزودي عدد

 بتكارواال والتكنولوجيا

 اقتصاد مؤشر

 ١٩٩٥ المعرفة

 المعرفة اقتصاد مؤشر

٢٠٠٨ 

 5.58 6.07 5 البحرين

 4.52 4.7 20 مصر

 N/A N/A 1 العراق

 5.23 4.87 3 األردن

 5.87 5.51 1 الكويت

 4.82 5.05 7 لبنان

 5.01 4.28 2 عمان

 N/A N/A 1 فلسطين

 5.29 5.32 1 قطر

 5.24 4.82 3 السعودية العربية المملكة

 N/A N/A N/A السودان

 2.93 3.1 2 سورية

 6.06 5.83 7 المتحدة العربية اإلمارات

 1.9 2 2 اليمن

  ٢٠٠٨، ١٩٩٨، ١٩٩٥البنك الدولي، " المعرفة، اقتصادمؤشر : "المصدر

بين عامي كما يبين الجدول أعاله  ،المعرفة بشكل طفيف اقتصادمؤشر  ترتيب األردن في ارتفعأيضًا 

، األمر الذي يجب أن يستدعي اهتمام الباحثين وصانعي درجة ٥,٢٣إلى  ٤,٨٧، من ٢٠٠٨و  ١٩٩٥

  . السياسات
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  في تحفيز االبتكار العالمية ممارساتال أفضل ٣,٢,١

يبين الجدول أدناه ملخص ألفضل الممارسات العالمية في تحفيز االبتكار حسب البنود الرئيسية الداعمة 

  . ألنشطة االبتكار

  ةالعالمي بتكارأفضل ممارسات اال :١٩ الجدول
الصناعة روابط تشجيع 

 األوساط األكاديمية و 

  .نحو العملية اإلنتاجيةمن قبل الشركات توجيه البحوث في الجامعات  -

  .الدكتوراه في الصناعةساهم التعاون بين الشركات والجامعات في زيادة عدد رسائل  -

 بتكارصناديق االحيث تشجع في الجامعات،  بتكاريقدم القطاع الخاص الدعم لصناديق اال -

 .الرياديين المقيمين، حاضنات التكنولوجيا، و الرياديةم تعل :مثل العديد من البرامج

عمليات البحث توفير التمويل المباشر للجهات الوطنية والجامعات من أجل تعزيز أنشطة  - الحث على البحث والتطوير

  .والبحوث بتكاررامج االب وضعو  والتطوير

  .في مناطق ذات أهمية وطنيةث و البحمعينة وٕاجراء  وعناقيد تحسين تجمعاتل كبيرتوجه  -

ركت الحكومات في تشجيع منح اإلعتمادات الضريبية للشركات التي تعمل في اش • منح إعتمادات ضريبية

ية، حيث استفادت الشركات الصغيرة والمتوسطة بتكار واألنشطة اال البحث والتطوير

 .المبادرةبشكل كبير من هذه 

التوجه نحو إنشاء مجتمع 

 مستدام

الطاقة -مثل البيئةت المرتبطة بالتنمية المستدامة المجاال هااعتبار في  ت الدولأخذ •

 .التمويل واإلعتمادات الضريبية وقدمت لهاتغير المناخ و النظيفة، 

دعم الشركات الصغيرة 

 والمتوسطة

اهتمامًا خاصًا بالشركات الصغيرة  بتكارالدول التي تتميز بأعلى مستويات اال تولي •

الحكومات الشركات الصغيرة والمتوسطة تدعم حيث ، بتكاروالمتوسطة التي تشجع اال

 ".المعرفة التقنية"من خالل التمويل النقدي وتقديم 

تسهيل عملية توفير 

 اإلعتمادات

وحكوماتها على تسهيل عملية توفير  بتكارعملت الدول التي تتميز بأعلى مستويات اال

إلى تدفق أفكار جديدة إلى  ذلك أدىو والبحث،  بتكاراإلعتمادات للشركات التي تساهم في اال

ي، حيث أن معظم هذه األنشطة تساعد في دعم الشركات ابتكار  اقتصاداألسواق، وخلق 

 .الصغيرة والمتوسطة

  :مثل تعزيز ،المواطنين والشركات ريادية لدىوتعزيز بيئة األعمال ال" المبادرةروح "فكرة غرس  رياديةتعزيز بيئة األعمال ال
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  .الحاضنات في الجامعات إجراءات إنشاء - ا

  . كمقرر دراسي في معاهد التعليم العاليالريادية تنمية  -ب

 .العلوم والتكنولوجياتعليم التركيز على  -ج

تطوير البنية التحتية المادية 

وتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

في سهولة إنشاء بيئة  واالتصاالتيساهم تطوير البنية التحتية المادية وتكنولوجيا المعلومات 

كما وأن البنية التحتية المادية وتكنولوجيا . والتخلص من أية تأخيرات غير مجدية فعالة

، وتوسيع وصول الى المعلومات والتواصلتساعد في تحسين أنظمة ال واالتصاالتالمعلومات 

 .ما إلى ذلكنطاق الموجات العريضة، و 

  

في تعزيز  بتكارالدول التي تشجع االيبين الجدول أعاله، تتطلب أفضل الممارسات التي تستخدمها معظم و 

والقطاع األكاديمي، بحيث تستثمر في  بتكارإيجاد رابط قوي بين اال تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة

لشركات امكن ت واقتصاديةعمليات البحث والتطوير، وٕانشاء بيئة تشريعية ومالية ) وتوفر حوافز كبيرة ِل (

   .االزدهار من الصغيرة والمتوسطة

 والتطوير البحث ، يبين الجدول أدناه هذه المؤشرات كنفقاتاالبتكار في الدول األكثر تقدماً وبالنسبة لمؤشرات 

 كنسبة التعليم مجال في العامة المشروع، والنفقات لتأسيس الالزم اإلجمالي، والوقت المحلي الناتج من كنسبة

  .اإلجمالي المحلي الناتج من

  في الدول األكثر تقدماً  بتكارمؤشرات اال :٢٠الجدول 

 

 ترتيبال

حسب معيار 

االبتكار 

  العالمي

 والتطوير البحث نفقات

 الناتج من كنسبة

 اإلجمالي المحلي

 لتأسيس الالزم الوقت

 )أيام( عو المشر 

 مجال في العامة النفقات

 الناتج من كنسبة التعليم

 اإلجمالي المحلي

 المتحدة الواليات

 األمريكية
1 2.68 6 5.7 

 4.41 18 2.53 2 ألمانيا

 6.85 15 3.63 3 السويد
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 5.64 13 1.78 4 المتحدة المملكة

 N/A 3 3.2 5 سنغافورة

 4.22 14 3.22 6 الجنوبية كوريا

 5.64 13 1.78 7 سويسرا

 7.92 6 2.54 8 الدنمارك

 3.48 23 3.39 9 اليابان

 5.52 10 1.73 10 هولندا

 4.93 5 1.89 11 كندا

 N/A 6 3.52 12 كونج هونج

 6.14 14 3.47 13 فنلندا

  ٢٠٠٩، CapGemini Consulting "، "بتكاردراسة وضع المعايير في سياسات اال: "المصدر

%  ٣,٦٣و %  ١,٧٣ما بين   بتكارتشجيعًا لالفي العالم الجدول أعاله، تنفق أكثر الدول تضح من كما يو 

ما في هذه الدول أي مشروع  افتتاحعملية  وتتطلب، البحث والتطوير عملياتمن الناتج المحلي اإلجمالي في 

  .من نفقاتها على التعليم% ٧,٩٢و % ٣,٢ما بين  اتوتنفق الحكوم ، يوماً  ٢٣أيام إلى  ٣بين 

  الواليات المتحدة األمريكية ٣,٢,٢

بغية  بتكارفي اللبنات األساسية لال االستثمارفي الواليات المتحدة األمريكية على  بتكارتركز إستراتيجية اال

 باراك اوباما ولقد كرس الرئيس األمريكي. معينة تجمعات أو عناقيد إنتاجيةتشجيع األسواق التنافسية ودعم 

قطاعات مختلفة مثل الطاقة، والتعليم، /لدعم مجاالت دوالر مليار ١٠٠في قانون إعادة االستثمار  مؤخرا

في الواليات  بتكاروتستند إستراتيجية اال. ة، واألبحاث الصحية، وغيرهاطبيمات الوالتدريب، وتكنولوجيا المعلو 

  : livالمتحدة األمريكية على الركائز الثالث التالية

 المحفزةدوات األمبادرات تدعم تتضمن و : في أمريكا بتكارفي بناء اللبنات األساسية لال االستثمار .١

 :االستثمار في ومن ضمنها ،بتكارلال

  والتطوير البحث  - أ

 رأس المال البشري  - ب

 رأس المال المادي  - ت

 رأس المال التكنولوجي  - ث
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إيجاد بيئة وطنية على : اإلنتاجية والريادة تشجيع األسواق التنافسية التي تحفز روح المبادرة .٢

  .في األعمال والمخاطرةالريادية لتعزيز  استعداد

في بعض  ةالحكوم ستثمرت: األولويات الوطنية االكتشافات اإلبداعية وجعلها ضمنتحفيز  .٣

 .ال تستطيع دعم ذاتها التي يلة وتكنولوجيا المعلومات الصحيةمثل الطاقة البد االقتصاديةالقطاعات 

  

  :lvةيادية روح الر نميت

 على الحصول على الجديدة الشركات قدرة زيادة على) Recovery Act(نعاش األعمال إ قانون حث  - أ

 .للمؤسسات الصغيرة القروض ضمانات وزيادة المعامالت رسوم تخفيض خالل من المال رأس

) SBA(توفر إدارة األعمال التجارية الصغيرة األمريكية : توفير التدريب والتوجيه ألصحاب المشاريع   - ب

شركة صغيرة  ألكثر من مليون صاحب مشروع أوالفني العديد من المستشارين الذين يقدمون الدعم 

 .كل سنة

دخلت اإلدارة األمريكية في العديد من الشراكات مع  ،بغية تعزيز الشركات الجديدةعالوًة على ذلك،    - ت

قطاع  باإلضافة إلى شراكات مع منظمات لكليات والجامعات،كامختلفة الكاديمية األمؤسسات ال

 .للرياديينقدم التدريب واإلرشاد تي تاألعمال الخيرية ال

أطلقت اإلدارة األمريكية : من خالل تحسين إمكانية الوصول إلى البيانات الحكومية الريادية تشجيع  - ث

من  هذا الموقعمن خالل أصحاب المشاريع مكن تيحيث على شبكة اإلنترنت،  "data.gov"موقع 

  .الالزمة ألعمالهم البيانات علىمجانًا  صولحال

حيث يمكن من  :lviتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتحديث و  أفضل بنية تحتية مادية تطويرمبادرات ل

خالل تطوير البنية التحتية المادية وبنية تقنيات المعلومات واالتصاالت الوصول إلى بيئة أعمال أكثر كفاءة 

 .وتقليل معيقات األعمال

  ألمانيا ٣,٢,٣
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، والتركيز على الشركات الصغيرة عمليات البحث والتطويرتمويل على سياسة االبتكار األلمانية  ترتكز

  lvii :عدم الكفاءة البيروقراطية وٕازالةوالمتوسطة، 

  :في ألمانيا على أربع ركائز بتكارتستند سياسة اال: نظرة عامة •

 )تحسين ظروف إطار العمل(تبسيط الضرائب واإلجراءات البيروقراطية  .١

 تعزيز أداء النظام التعليمي والعلمي .٢

 يةبتكار في تحسين مجموعة كبيرة من األنشطة اال للمساعدة المعونة الماليةتقديم  .٣

 العلومو روابط الصناعة دعم  .٤

  

تتضمن منح المعونات التي  ):تعزيز البحث المباشر( المتخصصةعمليات البحث والتطوير برامج  •

المجاالت التي تتطلب في البحث والتطوير تعطى للشركات ومؤسسات البحوث العامة لتنفيذ مشاريع 

على مشاريع  يورو مليار ٣,٤أن تنفق  ٢٠٠٨ولقد عزمت الحكومة الفدرالية في عام . تقنيات متقدمة

 .بتكارواالعمليات البحث والتطوير منها لتطبيق  يورو مليار ٢,٩تم تخصيص  ،البحث والتطوير

، تم منح تمويل إضافي بقيمة  ٢٠٠٩/٢٠١٠في عام  :التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة •

 ZIM Central Innovation(لبرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة  يورو مليون ٤٥٠

Program(. 

عام القطاع ال بين بتكاربرامج سياسات اال الشراكات في هنالك العديد من: مو العلبالصناعة روابط  •

 .بتكارالبحث والتطوير واالفي ية ركاشالتمشاريع ال استدامةوالتي تهدف إلى خاص الو 

من خالل تبسيط النظام الضريبي والتقليل من األعباء الضريبية وذلك : تحسين الهيكل الضريبي •

 .والشركات الناشئة بتكارعلى الشركات، وتقليل اإلجراءات البيروقراطية التي يمكن أن تعيق اال

 امتطلبات التكنولوجي لتلبيةصدد تعديل النظام التعليمي بإن ألمانيا : تحسين النظام التعليمي •

 .بتكارواال

  السويد ٣,٢,٤
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حول التركيز على البحوث في الجامعات، وتشجيع بيئة األعمال، ودعم  السويدية بتكارسياسة االتتمحور 

  :lviiiالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

 التعليم العالي مؤسساتفي  رائدةبحوث  •

 بتكارعلى التركيز على االتشجيع الشركات  •

 ربط البحوث الجامعية بقطاع األعمال •

في  وحتى اآلن، ال تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة المساهم الرئيسي في عمليات البحث والتطوير

   .السويد

) ٢٠١٢-٢٠٠٩( بتكارالبحث واال وثيقةالحكومة السويدية من خالل  قامت: الصناديق الوطنية •

مبادرة  الوثيقةمثل ت، حيث ٢٠٠٨في عام  كرون سويدية بقيمة خمسة ملياراتتأسيس صندوق ب

 .في األسواق اإلنتاجية والتجارية نتائج البحوث إدخال تهدف إلى

مليون يورو في مجاالت  ١٠٠من المتوقع أن يتم إنفاق : لإلتحاد األوروبي الهيكليةالصناديق  •

 .٢٠١٣و ٢٠٠٧ما بين عامي  بتكارتشجيع اال

معدل  عمليات البحث والتطويرالصغيرة والمتوسطة في الشركات  استثماريماثل : البحث والتطوير •

من إجمالي البحث  في السويد ، بيد أن حصتهااألخرى الدول الصناعية فيغيرها  استثمارات

 .من حصص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول األخرى والتطوير أقل

 االبتكارمنحت الوكالة الحكومية السويدية ألنظمة : والمتوسطةدعم الشركات الصغيرة  •

(VINNOVA) من خالل برنامج ، ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦بين عامي شركة  ٣٦٠مليون يورو ل ٣٦٠

 .البحث والتنمية التابع لها

 االبتكارتمنح الوكالة الحكومية السويدية ألنظمة : ةالدعم غير المباشر للشركات الصغيرة والمتوسط •

(VINNOVA) قدرة على الوصول إلى األفراد الذين يمتلكون خبرة ال والمتوسطة الصغيرة للشركات

 .بتكارفي مجال البحث والتطوير واال

ي الجامعات من أجل تسعى الحكومة إلى تشجيع مبادرات األبحاث ف: الدعم الخاص للجامعات •

 .االختراعات تسويقتشجيع عملية 
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  المملكة المتحدة ٣,٢,٥

  :lixية قوية في قطاع الخدماتابتكار تتميز المملكة المتحدة بقاعدة علمية راسخة وقدرات 

 Department for Business Innovation" (األعمال ومهارات بتكارإدارة اال"توجه : نظرة عامة •

and Skills(   في  بتكارتحث على اال" ثقافة مشتريات عامة"الخطط الحكومية، بهدف توفير

 .دافعي الضرائبل المستقبلية حتياجاتاالالدولة، وتساعد على تلبية 

يستثمر : The UK Innovation Investment Fund (UKIIF) بتكاراالفي االستثمار صندوق  •

في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة  باوند بريطانيمليار  ١هذا الصندوق الذي تبلغ قيمته 

النظيفة، والصناعات التحويلية  الرقمية، والتقنيات والتكنولوجيا تيةالحيا ت العلومالنامية في مجاال

 .المتقدمة

 :)SMBs(إجراءات المشاريع الصغيرة والمتوسطة  •

 Government's Technology Strategyمجلس إستراتيجية التكنولوجيا الحكومية   -

Board  )TSB :( اإلستراتيجية للحكومة ، استثمر مجلس التكنولوجيا ٢٠٠٩في عام

)TSB  (في  ةومتوسط ةصغير  شركة ١٨٠على  اتم تقسيمه باوند بريطاني  مليون ٦,٦

  .في المجاالت التكنولوجية المختلفة بتكارالمملكة المتحدة بغية تشجيع اال

 . إنفاق الحكومة على الطاقةأيضًا على تخفيض  TSBمشاريع  تركز  أيضاً  -

: Small Business Research Initiative (SBRI)مبادرة بحوث األعمال التجارية الصغيرة  •

للمشاريع الصغيرة  عمليات البحث والتطويرالقدرة على الوصول إلى فرص  هذه المبادرة توفر

 .تقنياتها لتحسينوالمتوسطة التي تتسم بتكنولوجيا عالية 

من خالل إنشاء شراكات  بتكارتشجيع اال :معينةعناقيد إنتاجية /تشجيع البحوث في مجاالت •

 .متنوعة

توفير التعليم والتدريب، إلى جانب تشجيع : (HIECs)الصحي والتعليم  بتكارمجموعات اال -

وقطاع التعليم العالي  NHSفي مجال الرعاية الصحية من خالل شراكات بين  بتكاراال

 .القيادية الكبرىوالشركات 
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 The( "شراكة الشمال الغربي الخمس"لقد تم تأسيس : الطاقة وقطاع التكنولوجيات البيئية -

Five North West Partnership ( خطط االبتكار ، بهدف تطوير ٢٠٠٩في نهاية عام

 . قطاع الطاقة والتكنولوجيات في والقيادة

المملكة المتحدة  جعل التأكيد على: (OLS) "مكتب العلوم الحياتية"التدابير التي اتخذها   -

 .العالمية في مجال العلوم الحياتية في المستقبل لالستثماراتللخيارات المتاحة  هام موقع

ساعد حكومة المملكة المتحدة الشركات على تحقيق ت: توفير الدعم للبحث والتطوير في الشركات •

 :أهدافها المتعلقة بالبحث والتطوير من خالل الحلول التالية

من خالل  االستثماراتلتمويل  آليةإنشاء : اإلعتمادات الضريبية للبحث والتطوير  -

 .الضريبية االقتطاعات

يركز هذا البرنامج على تطوير التكنولوجيات التي تفسح المجال : البرنامج التكنولوجي   -

البرنامج المعرفة، ويحدد  هذا على سبيل المثال، ينشر. في المملكة المتحدة بتكارلال

 . الفرص، ويحل المشاكل من خالل التقريب بين الناس

تتضمن اإلعفاءات الضريبية األخرى : عمليات البحث والتطوير منتجات أخرى لدعم -

  .في المعدات واألمالك لالستثمارمخصصات 

  

  سنغافورة ٣,٢,٦

" البحوث في الجامعات"في سنغافورة على تشجيع البحث والتطوير والروابط بين  بتكارتركز إستراتيجية اال

  :lx"قطاع الشركات"و

نحو  البحثتركز سنغافورة على تشجيع البحث والتطوير، وفي نفس الوقت، توجيه : نظرة عامة •

 .مجاالت معينة، وٕانشاء الروابط في البحوث بين سوق األعمال ومؤسسات التعليم العالي

 The National Framework for Innovation "والمشاريع بتكارالعمل الوطني لال إطار" •

and Enterprise (NFIE's) : تم منح مبادرة(NFIE's) مليون  ٣٥٠SGD  ٢٠٠٨في عام 

 .في سنغافورة تعزيز البحث والتطوير (NFIE's)، حيث تضمنت مهام ٢٠١٢وحتى عام 
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ة يعلى زيادة رياد (NFIE's)تركز مبادرة : األكاديمية في الجامعاتة األعمال يتوفير الدعم لرياد •

 :وتشتمل غاياتها على، (IHL) األعمال األكاديمية في معاهد التعليم العالي

لدى  بتكاراال حفيزداخل الجامعات لت )Enterprise Boards( الرياديةمجالس الإنشاء  .١

  . الطالب

وحاضنات  ة األعمال األكاديميةيالدعم المالي لرياد بتكارسوف يوفر صندوق اال .٢

 التي تنجم عن البحوث بغية تشجيع تسويق التقنيات لتكنولوجيا، وبرامج أخرى ذات صلةا

 .الجامعية

 .من الجامعات ومنظمات البحوث لمعاهد البوليتيكنيك البحث والتطوير في منحتقديم : المنح •

 :ؤسساتدعم الملهياكل و  آليات إنشاء •

صه للباحثين العاملين يسوف يتم تخص،  SGD ٢٥٠،٠٠٠تتضمن منح إثبات المفاهيم مبلغ قيمته 

  .  أفكارهم في مجال التكنولوجيإاثبات مفاهيم و  من أجل تطوير، في معاهد التعليم العالي

حاضنات التكنولوجيا في  يتم منح الشركات التي تم قبولها في : أنظمة حاضنات التكنولوجيا .١

مقابل ) SGD ٥٠٠،٠٠٠وهو ما يقارب (من التمويل المشترك %  ٨٥ التعليم العاليمعاهد 

 . حصة من أسهم الشركة

 من مبكرةال حلامر ال تطوير في يساعدل صمم هذا النظام :المبكر االستثماري التمويل نظام  .٢

 .رأس المال المغامر

 The Researchفي البحوث والمشاريع  بتكارقدم مجلس اال: برامج البحث اإلستراتيجي •

Innovation and Enterprise Council (REIC)  مليار ١,٥٥ما قيمته SGD  إلنشاء برامج

 .في البحوث والمشاريع إستراتيجية

 Campus for Research"لحرم الجامعي للبحوث المتميزة والمشاريع التكنولوجيةا" •

Excellence and Technological Enterprise (CREATE): مركز أبحاث يجمع  وهو

 خارج سنغافورة بين مجموعة متنوعة وواسعة من الجامعات التكنولوجية في سنغافورة ومراكز البحوث

 ). سنغافورة -للتكنولوجيا تحالف معهد ماساتشوستس (
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العالي، لتشجيع التعاون بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التعليم : تعزيز نقل التكنولوجيا •

على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم  )Innovation Vouchers( بتكاريتم توزيع قسائم اال

 . ، إلى جانب خدمات إضافية أخرىالبحث والتطوير خدمات للحصول على

في الشركات التي يمتلكها القطاع العام  بتكاربهدف تعزيز اال: بتكاردراسات سياسات االدعم  •

للدراسات والمشاريع التي  يتم إنشاء مركز محليوالشركات التي يمتلكها القطاع الخاص، سوف 

 .بتكارفي اال صتخصت

 

  اتتحليل الفجو  ٣,٣

في المشاريع أو حتى في الشركات  بتكارال يوجد في األردن سياسات تختص باال: شاملة ابتكارسياسة 

  .الصغيرة والمتوسطة

تشكل عملية الربط بين الصناعة والمؤسسات : الحث على الروابط بين الصناعة والمؤسسات األكاديمية

في األردن، إذ أنه في الغالبية العظمى من  بتكاراألكاديمية واحدة من أهم الثغرات التي يواجهها اال

األردنية على التدريس والتعلم والبحث، في حين أن إمكانية التسويق، أو استخدام  الحاالت، تركز الجامعات

. مةو مع القطاع الخاص تكاد تكون معد باالشتراكأبحاثهم لمصلحة القطاع الخاص، أو في تنفيذ المشاريع 

الجامعات األردنية، والتي يمكن أن تساهم في تمكين  بحوث عن الناجمة وباختصار، فإن السلع والعمليات

نظام التعليم العالي  لجعل الربط بين مخرجات ولذلك، هنالك حاجة. أو تعزيز القطاع الخاص، محدودة جداً 

  .والقطاع اإلنتاجي جزء من العملية التعليمية في األردن في المملكة

" مجلس الشراكة الهندسية مع الصناعة'التنسيق مثل المرتبطة بعملية في هذا الصدد هنالك بعض النماذج 

Engineering Partnership Council with Industry  من أصحاب  ١٥داخل الجامعة األردنية، والذي يدعو

دكتور لكل "كما ويعنى برنامج . إمكانيات ومبادرات جديدة ومشاريع محتملةب المشاريع للحوار فيما يتعلق

المشاريع الصناعية الصغيرة  لدىعملية التوسع  سهيلالهندسة والتكنولوجيا في ت اتبمساعدة كلي" مصنع

والمتوسطة، حيث يقدم البرنامج الحوافز لألفراد المؤهلين للمساعدة في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
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من فاألحوال، إن هذه النماذج المحدودة غير كافية بأي حال من .  فضًال عن صياغة وتنفيذ مشاريع مجدية

ية، بتكار ، والممارسات االعمليات البحث والتطويرفي تعزيز  كبرالضروري أن يتخذ القطاع العام دور أ

  .وتحسين المنافسة

وفي المقابل، تعمل حكومة الواليات المتحدة من خالل شراكات متنوعة ضمن القطاع األكاديمي، بما في ذلك 

البرامج اإلرشادية بغية التأكيد على حصول أصحاب و خيرية، الجامعات، ومراكز البحوث، والمنظمات ال

من الناتج المحلي % ٢,٧٩وتجدر اإلشارة إلى أنه من بين . عالم الصناعةل المالئمة المهارات على المشاريع

في من هذا المبلغ %  ١٢,٨، يتم إنفاق عمليات البحث والتطويراإلجمالي الذي تنفقه الواليات المتحدة في 

 علىاألردن الذي ينفقه  الناتج المحلي اإلجماليمن % ٠,٤٢، من ضمن ومع ذلك. تعليم العاليقطاع ال

   lxi.قطاع التعليم العاليعلى ، ينفق األردن مبالغ ال تذكر البحث والتطوير

وتتضمن األساليب األخرى التي تستخدمها الحكومة األمريكية لتعزيز دور التعليم في الصناعة توفير  

توفر إدارة الشركات الصغيرة مستشارين لما يزيد عن مليون صاحب  حيث للشركات الصغيرة؛ رشدينم

وفي اليابان، تم تطوير نظام يتم من خالله تعزيز الملكية الفكرية في الجامعات من خالل زيادة . مشروع

في مجال التكنولوجيا، والشركات التي تعمل ) أقسام الملكية الفكرية على وجه التحديد(التعاون بين الجامعات 

  .مما نتج عنه تفاعل أكبر بين النظامين

، إال أن عمليات البحث والتطويرتعزيز بهدف محاوالت األردن  أهمية رغم: الحث على البحث والتطوير

البحث كما وأن النفقات في . مجالال هذا في واالستثمارالمملكة ال تزال بحاجة إلى الكثير من الجهد 

ضعيفة وغير كافية إليجاد سلع وخدمات  ال تزال على المستوى الوطني وعلى مستوى الشركات والتطوير

يشكل و  .سلع ذات قيمة مضافة متدنية أو مواد خام من إما تتكون معظم الصادراتفإن ونتيجة لذلك، . جديدة

 المواطنين بأساس الحكومة في التعليم واحد من أهم عناصر هذه العملية، وذلك لضمان تمتع جميع استثمار

  .، وٕافعامهم بالمهارات األساسية، وتأسيسهم في مجاالت العلوم راسخ تعليمي
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في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث يبلغ  األفضلويعد رأس المال البشري في األردن من بين 

زء من ذلك إلى ويمكن أن يعزى ج. لكبار السن والشباب على التوالي%  ٩٩,١و %  ٩٢,٨معدل محو أمية 

  lxii%. ٩٧,٦بالمدارس التي تبلغ  االلتحاقمعدالت 

من  ٩٢، ليحتل بذلك المركز ٢,٧٣والتي بلغت  يةبتكار االويبين تقرير التنافسية العالمية درجة قدرة األردن   

دولة،  ١٤٢من بين  ٥٩ليحتل بذلك المركز  ٣,٨١التكنولوجي  استعدادهدولة، بينما بلغت درجة  ١٤٢بين 

مما يشير إلى أن األردن قد يكون جاهزًا من الناحية التكنولوجية، إال أن هنالك عوامل أخرى تعيق عملية 

  .بتكاراال

ن ، سجل األردن عدد ضئيل جدًا م )٢٠١٢-٢٠١١( إلى تقرير التنافسية العالمية واستناداعالوًة على ذلك، 

دولة  فقد سجلتلمقارنة ول ،دولة ١٤٢من بين  ٩٠عه في المركز ، مما وض٢٠١١في عام  االختراعبراءات 

على مستوى  ٥٠لكل مليون شخص، مما وضعها في المركز   اختراع براءة ١,٥اإلمارات العربية المتحدة، 

  .دولة ١٤٢العالم من أصل 

في األردن، بحيث تتضمن حقيقة أن  االختراعوبراءات  بتكاروعليه، تتعدد أسباب ضعف مستويات اال

بالتركيز يقومون ) الذين يقومون بإجراء جزء كبير من البحوث في المملكة(الباحثين داخل الجامعات العامة 

إلى جانب المشاريع ذات  بحياتهم الوظيفية االرتقاءمشاريع البحوث التي من شأنها بشكل عام على 

والتجارية في  االقتصاديةة، ونادرًا ما يقومون بإجراء مشاريع للنهوض بالمصالح األكاديمي االهتمامات

  .المملكة

عدم مشاركة مختلف مؤسسات التعليم العالي في مشاريع بحثية مشتركة مع الشركات  ، وهووثمة سبب آخر

هناك قضية رئيسية أخرى وهي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ال تعمل معًا، كما أن  .في القطاع الخاص

معظم أنشطة تركز ت، إذ عمليات البحث والتطويروال تتواصل مع الشركات الكبيرة للمساعدة في تعزيز 

 غيرمسألة  بتكارالشركات الصغيرة والمتوسطة في األردن حول القضايا القائمة على التجارة، مما يجعل اال

  .بضائع مستوردة أو متشابهة تسويقعلى ذه الشركات ه اهتماممن الناحية الفنية، في حين يتمحور جل هامة 
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تحث  فإننا نجد أن الحكومة هناك دول أخرى مثل المملكة المتحدة، في همع وٕاذا ما قورن الوضع في األردن

عن طريق شراكات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، األمر الذي من شأنه تشكيل  بتكارباستمرار على اال

من قدراتها إلى حد كبير يزيد مما الشركات الصغيرة والمتوسطة، عناقيد متخصصة تتكون من تجمعات تضم 

  .االقتصادية

تعزيز الى عملية منح اإلعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة  هدفت: ات الضريبيةءافمنح اإلع

تكاليف  ال يمكن هذه الشركات من تقليل ، ممافي األردن األسلوب غير المفعل ، وهوهذه الشركات قدرات

سوف يشكل مثل هذا و . يسمح لهم باستخدام هذه األموال ألغراض أخرىوال ، االضريبي لديه االمتثال

تحسين  يمكنها من حيث والمتوسطةكبيرة بالنسبة للشركات الصغيرة  إن استحدث في االردن منفعةالبرنامج 

الضريبي  االمتثالتدابير لتبسيط إجراءات في ألمانيا أدخلت الحكومة  ،على سبيل المثالف. الكفاءة واإلنتاجية

حيث  ،، فضًال عن إدخال اإلعتمادات الضريبية)والمتوسطةلشركات الصغيرة على اوبالتالي توفير الوقت (

  .في الشركات الصغيرة والمتوسطة لالستثمارضريبية  اقتطاعاتتمنح الحكومة 

تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في األردن صعوبة كبيرة في : المصرفية اإلعتماداتشروط تخفيف 

). 'الحصول على رأس المال'كما تم ذكره بالتفصيل في فصل (معقولة  بمعدالت فوائدالحصول على قروض 

من  القروض أسهل بكثير إال أن الدول األخرى، تجعل عملية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على

ومن بين هذه (مواردها المالية استخدامات مرونة أكبر في  ذه الشركات، مما يوفر لهغيرها من المؤسسات

قانون "وفي الواليات المتحدة األمريكية، ساعد ). البحث والتطويراإلنفاق على  عملياتاالستخدامات 

الصغيرة والمتوسطة من خاللها الحصول  تستطيع المؤسسات في تخفيض رسوم المعامالت التي" نعاشاإل

ي أما في الدنمارك، توفر مؤسسات البحوث ف. قروض الشركات الصغيرةل اتضمانكما قدم  على القروض،

مليون  ٤٠( الجدوى من االبتكارالقطاع العام التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة إلجراء دراسات إثبات 

DKK  وفي هولندا، يدعم القطاع العام الشركات الصغيرة والمتوسطة في ). جدوىلخمسين دراسة إلثبات ال

على سبيل المثال، من خالل (الحصول على القروض عندما ال يملكون الضمانات الالزمة للحصول عليها 

  ).تقديم ضمانات للشركات الصغيرة والمتوسطة من األموال العامة
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باإلضافة إلى تعزيز البيئة األكاديمية، وتسهيل : بتكارة األعمال وااليالحث على إيجاد بيئة تمتاز برياد

ى ينبغي على عملية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على رأس المال، هنالك خطوة ضرورية أخر 

على سبيل المثال، يركز معظم المنتجين األردنيين . ية في األردنبتكار الحكومة القيام بها وهي تعزيز البيئة اال

تصنيع منتجاتهم الحالية، بدًال من اإلنفاق على البحث  تخفيض تكاليف في الوقت الحالي أساسًا على

  .إلنتاج سلع ذات قيمة أعلى بتكاروالتطوير واال

من  عدة في النهوض بالصناعة األردنيةللمسا) ١٩٩٤في عام (تم إنشاء صندوق البحوث الصناعية  ولقد

ومنذ . خالل تقديم الدعم التقني والتمويل للجهود التعاونية بين القطاعات األكاديمية والتجارية في األردن

ت الحالية، بدًال من من أموال الصندوق على تطوير السلع والخدما% ٤٤,٩إنشاء الصندوق، تم إنفاق 

عدم اهتمام المنتجين على تركيز المنتجين األردنيين على مما يدل خدمات جديدة وتطويرها /البحث عن سلع

من إيرادات الصندوق األخرى لمشاريع % ٢٢كما تم توجيه . ليات البحث لتصنيع منتجات جديدةجراء عمبإ

أخرى من %  ١٠عالوًة على ذلك، تم توجيه . التطويربصلة لعمليات البحث و  تالبنية التحتية، والتي ال تم

وتجدر اإلشارة إلى أن الغالبية العظمى من . إيرادات الصندوق نحو صناعة المستحضرات الصيدالنية

في براءات  ومشمولةالبحوث الصيدالنية داخل األردن تركز على تطوير صيغ جديدة ألدوية موجودة 

وفي حين أن قطاع المستحضرات . مايتها بدال من انتاج أدوية جديدةأو انتهت فترات ح القائمة االختراع

، كون معدومإال أن عدد هذه البحوث يكاد يالصيدالنية يقوم بإجراء بحوث حول فعالية وسالمة المنتجات، 

  .المبيعات في القطاع إيرادات فقط من إجمالي% ٠,١حيث يشكل 

باإلضافة إلى ذلك، تركز غالبية اإلستراتيجيات المستخدمة حاليًا في الشركات األردنية على اإلنتاج، حيث 

تحسين أساليب اإلنتاج والتقنيات، مما يحد  أو تطوير المنتجات أو الخدماتل االهتمامتولي الحد األدنى من 

عمليات ال ينظرون إلى  الرياديينعظم وتجدر اإلشارة إلى أن م. من قدرة وصول األردن إلى أسواق جديدة

  .إن وجدت ، وال يعلمون ماذا يفعلون باألفكار الجديدةمن مهامهم رئيسي جزءك البحث والتطوير

بين الشركات األردنية باإلضافة إلى أوجه القصور هذه، ال يزال هنالك عدم رغبة : ندرة المصادر المرجعية

الفشل والتعلم من األخطاء يشكالن عنصران أساسيان في عملية  في تقبل إمكانية الفشل، على الرغم من أن

عالوًة على ذلك، هنالك مشكلة أخرى تتمثل في ندرة المصادر المرجعية الحديثة، مثل . البحث والتطوير
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لك أيضًا مشكلة إلى جانب ذلك، هنا). االنكليزيةأو سواء باللغتين العربية (المجالت العلمية في األردن 

. استيعابهالغة اإلنكليزية، مما يحد من كمية المعلومات األجنبية التي يمكن أن يتم في الضعف عامة السكان 

أي أنهم ال يعلمون كيفية تمويلها وتنفيذها (بأفكارهم  ايفعلو  يمكن لهم أن أصحاب المشاريع بما ال يعلمكذلك 

اطر، نظرًا لخوفهم من اإلفالس الذي يترتب على مثل هذه ، وغير مستعدون لتحمل المخ)بالشكل الصحيح

  .المخاطر

من قدرات  لالستفادةالتي تم بذلها  العام والشركات في القطاع الخاص حققت جهود القطاع: هجرة العقول

نتائج ضعيفة يمكن أن تعزى جزئيًا لوجود مستويات كبيرة من هجرة العقول إلى خارج  السكان في األردن

، ٢٠١٢-٢٠١١إذ أنه بلغت درجة المملكة فيما يتعلق بهجرة العقول، وفقًا لتقرير التنافسية العالمية . األردن

ه أقل قليًال ، مما يشير إلى أن)دولة ١٤٢من أصل ( ٧٣، ليحتل بذلك المركز )محتملة ٧من أصل ( ٣,٣

التي بلغت درجتها  دولة اإلمارات العربية المتحدة نجد أن بالمقارنةو من المتوسط العالمي في هذا الصدد، 

  ).دولة ١٤٢من أصل ( ١٠تحتل المركز ) ممكنة ٧من أصل ( ٥,٢

تهدف إلى  األردن خطوات كبيرة اتخذ: واالتصاالتمن إمكانيات قطاع تكنولوجيا المعلومات  االستفادة

الذي كان له آثار إيجابية على األمر ، واالتصاالتالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  توسيع وتعميق

بيد أنه في حين أن المملكة أحرزت تقدمًا كبيرًا، إال أنه ما يزال . أيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

فعلى سبيل المثال، ما تزال التجارة اإللكترونية والحكومة . هنالك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به

وهذا يشير إلى أنه يجب على أصحاب المشاريع . اإللكترونية في مراحلها البدائية في األردن على حد سواء

مركز 'في المقابل، يساعد . الصغيرة والمتوسطة دفع الضرائب شخصيًا، وهي عملية تستغرق وقتًا طويًال جداً 

في الدنمارك الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير مهاراتها في مجال ' للشركات اإللكترونية  ربتكااال

شبكة اإلنترنت لمساعدة الشركات  ك األمر، تستخدم الدول المتقدمةوكذل. واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات 

من الفصل  ٤,٢,٦القسم انظر (عن طريق اإلنترنت  االصغيرة والمتوسطة في دفع الضرائب المستحقة عليه

  ).للمزيد من التفاصيل' "الحوافز الضريبية"'

البحث والتطوير في األردن، متوسط اإلنفاق على يبلغ  كما ذكر سابقا،ً : محدودية األموال واإلنفاق الحكومي

وهي نسبة منخفضة إلى حد ما، مقارنة بنظيرتها  ، lxiii% ٠,٤٢كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، 
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، أو بالمقارنة % ١,١٣من الناتج المحلي اإلجمالي، وفي تونس والتي تبلغ %  ٠,٦٤المغرب والتي تبلغ  في

من الناتج المحلي اإلجمالي، أو المعيار الدولي والذي يبلغ %  ٢,٧٩مع نظيرتها في أميركا والتي تبلغ 

٢%lxiv .حيث مليات البحث والتطويرعفي  االستثماراتبعض  قدمكما تجدر اإلشارة إلى أن القطاع العام ي ،

" المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا"ومن هنا، فإن . في الجامعات االستثمارتقدم الحكومة الدعم عن طريق 

بيد أن هذا ". وجياالمركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنول"يحصل على أكبر قدر من التمويل، يليه 

تم مناقشة ذلك (كما وينفق األردن القليل من األموال على تشجيع الحاضنات . يزال محدوداً  التمويل ال

وعليه، فإن كل ما ذكر هو نتيجة للمقارنة الكلية مع دول "). الحصول على رأس المال"بالتفصيل في فصل 

، وبالتالي، )أمريكيمليون دوالر  ٨٩(مثل الدنمارك، والتي تستثمر فيها الحكومة بشكل كبير في الحاضنات 

، وتقدم منتجات ذات قيمة مضافة عالية، إلى جانب تحفيز بتكارإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة عالية اال

  .الكلي االقتصاديالنمو معدالت 

  

  

  التوصيات ٣,٤

والدعم المؤسسي، فضًال عن التركيز على  االقتصاديةتتضمن جميع الجوانب  بتكاروضع سياسة شاملة لال

  . الشركات الصغيرة والمتوسطة

ين الصناعة والمؤسسات من أجل تشجيع الروابط ب الحث على الروابط بين الصناعة والمؤسسات األكاديمية

  :يجب تبني عدد من المنهجيات كما هو موضح أدناه .األكاديمية

يمكن أن تتضمن البرامج الممولة  .في الجامعات بتكارتشجيع دعم القطاع الخاص لصناديق اال •

 .المقيمينوالرياديين ، وبرامج التطوير التكنولوجي، الرياديينتعزيز المهارات الالزمة لنجاح 

في  االقتصاديةينبغي إجراء دراسة لتحديد األماكن التي توجد فيها الثغرات في أهم القطاعات   •

 .التي تعد الطلبة للعمل في هذه القطاعات المملكة، والمراكز التعليمية ذات الصلة
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في التعليم، من أجل تسهيل عملية  واالتصاالتفي تكنولوجيا المعلومات  االستثمارينبغي أن يتم   •

 .نشر المعرفة

عدم  عن بتكاردمج المهارات المطلوبة لالفي  أحد أكبر التحديات التي تواجهها الجامعات ينجمو  •

 ابتكارتحديد المجاالت التي تتطلب  للعمل على وخبراء الصناعةبط بين الجامعات وار وجود 

بين  بتكارتساعد على تشجيع االالتي خارج نطاق الجامعة  وسعاأليئة البوجد تكما وأنه ال . الطالب

وأخيرًا، ال يوجد هنالك اتساق .  فرص اإلرشاد بين األساتذة والطلبة انعدامويتضمن ذلك  .  الطالب

ار المبدعة على المستوى الجامعي، فضًال عن وجود عدد قليل من الروابط مع في متابعة األفك

ينبغي إنشاء برنامج إرشادي لمعالجة نقاط الضعف  لذا. القطاع الخاص لضمان تحقيق نجاح متسق

 . هذه

في مخرجات البحث العلمي، وأهداف القطاع الخاص والقطاع  االختالفاتمن المهم التوفيق بين  •

. تحقيق ذلك من خالل زيادة التواصل بين األوساط األكاديمية وهاتين المجموعتين ويمكن. العام

وعليه، يمكن تحقيق هذا الهدف من خالل إقامة المؤتمرات والمنتديات، ودعوة الرؤساء في 

. فيما يتعلق بالمخرجات التعليمية الضروريةآرائهم المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لمناقشة 

، يمكن تحقيق ذلك من خالل وضع المدراء في القطاع الخاص في المجالس وكذلك األمر

، الحتياجاتهمكما ويمكن للقطاع الخاص رعاية برامج بحوث معينة مواتية . في الجامعات االستشارية

وثائق تتناول إمكانيات الجامعات على الشركات في  حيث يمكن تسهيل هذه العملية من خالل توزيع

 ).توفر الحوافز الضريبية الدعم في هذا الصدديمكن أن (الخاص  القطاع

تحقيق التغيير في  من أجل كبيرة في البحث والتطوير استثماراتيجب بذل : الحث على البحث والتطوير

  .بتكاروالربط بين العناصر المكونة لال الهيكل االقتصادي والتكنولوجي في المملكة

  :ويمكن تحقيق ذلك من خالل

) مثًال، من خالل توفير العلماء والخبراء التقنيين( بتكاراألردنية بشكل مستمر على االحث الحكومة  •

، أو تقنيات حفظ المياه بحيث يتم تبسيط )الطاقة الشمسية(في مجاالت مثل مجال الطاقة المتجددة 

 االحتياجاتوعليه، ينبغي إجراء دراسة حول . ليصبح من ضمن األولويات الوطنية بتكاراال
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ذلك  وتطلب وينبغي أن يتم دمج. عوائده وتكاليفه المحتملةدراسة ، فضًال عن التوجهلهذا  االستثمارية

 . الحكوميةفي العطاءات 

إجراء دراسة لتقييم اآلثار المترتبة على تحويل نسبة معينة من اإليرادات التي تم الحصول عليها من  •

  .ضريبة الشركات للبحث والتطوير

العام الكتب، والكتيبات، والمجالت العلمية والثقافية، داخل الجامعات، إلى جانب  أن يوفر القطاع  •

 .كما وأنه ينبغي توفير هذه الوثائق إلكترونياً  ،جعلها متاحة لعامة الشعب

 .ات الوطنية والجامعاتمؤسسإجراء دراسة تتعلق بتكاليف ومزايا زيادة التمويل المباشر لل  •

عمل على سبيل المثال، ( إيجاد العناقيد اإلنتاجيةتطلبها يات التي إجراء دراسة تتعلق بالخطو   •

 المالئمة المتعددة، والحوافز الضريبية االقتصاديةحضري إلعادة تجميع القطاعات تخطيط 

  ).لمجموعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهكذا

  :منح اإلعتمادات الضريبية

شجع سيتخفيف أعباء الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، وٕانما  فيلن يساهم توفير اإلعتمادات الضريبية 

 مالي مجازفة، نظرًا ألنه سوف يكون لديها حافزقابلية لل أكثر أن تكونعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وعليه، حتى إذا لم ينشأ عن عمليات البحث . النتائج المتوقعة ايام بذلك، حتى لو لم تحقق أبحاثهأكبر للق

تتمتع بمزايا  ستظل الشركات الصغيرة والمتوسطة ية، إال أنابتكار والتطوير منتجات جديدة أو عمليات 

عالوة على ذلك، ينبغي أن تقوم الحكومة . هباءً  ااستثماراتهاإلعتمادات  الضريبية، مما يضمن عدم ذهاب 

من اإلعتمادات الضريبية  لالستفادة) اإليجابية والسلبية على حد سواء(اسة حول اآلثار المحتملة بإجراء در 

  .لتشجيع البحث والتطوير

، ينبغي على الشركات الصغيرة والمتوسطة بتكارمن أجل تحسين عملية اال: تخفيف توافر اإلعتمادات

ويمكن تحقيق ذلك عن . الحصول على مبالغ وافرة من رأس المال لتمويل مختلف المشاريع واألفكار المحتملة

  : طريق
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 تحسين قدرة ، وٕاذا ما تمالقروض نجاحًا محدودًا في السابقحققت المؤسسة األردنية لضمان  •

، فإن هذه المنظمة سوف تلعب دورًا هامًا في ضمان الحصول على رأس المال المؤسسات في

وعليه، ينبغي إجراء دراسة تبين بالتفصيل نجاح وفشل هذه المنظمة، إلى جانب الخطوات . القروض

 . الالزمة لتحسين أدائها

، بهدف تنظيم االستثمارييجب وضع إطار قانوني أو تنظيمي مخصص لصناديق رأس المال  •

 . استخدامهاوتشجيع 

  .ير األموال بحيث يتم استخدامها في عمليات البحث والتطويرتيس •

  

وتعزيز بيئة األعمال الحرة في " روح المبادرة"يمكن تحقيق غرس فكرة : ابتكاريهة يالحث على إيجاد بيئة رياد

  :عقليات الشركات والمواطنين من خالل ما يلي

 .اتزيادة الدعم الحكومي للحاضن •

 .توجيهيةزيادة التنسيق بين الحاضنات، على سبيل المثال، من خالل تعيين لجان   •

تنمية روح المبادرة كمقرر دراسي في معاهد التعليم العالي؛ يجب أن تجري الحكومة دراسة بشأن   •

 .تطوير األعمال الحرة كمنهج أكاديمي فعلي

 . في تعليم العلوم والتكنولوجيا االستثمار •

أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في التغلب على خوفهم من الفشل، فإنه ينبغي بهدف مساعدة  •

في حال  صحاب الشركات الصغيرة والمتوسطةأل ن الميكرويمثل التأمي" مالية احتياطات"تطوير 

 .فشلت مشاريعهم، مما يتيح لهم حافزًا أكبر للمجازفة

مو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تساعد بشكل كبير في ن" للرياديةمنطقة تجمع "تطوير   •

علومات من المملكة، بحيث توفر الدعم ألصحاب المشاريع المحليين في إعداد مجموعات من الم

ولقد أسفرت هذه المبادرة عن . حوافز اإلعداد، فضًال عن الحوافز الضريبيةخالل البنية التحتية و 

بشكل  تقوموالبحرين، بحيث  ،تحدة، وسلطنة عمانفي دول مثل اإلمارات العربية الم إيجابيةنتائج 
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على  ةعالو . عدد الشركات التي تم إنشاؤها حديثاً  رفعة، و تكر الشركات المبزيادة تركز أساسي على 

 .المملكةفي الخاصة  والملكية ذلك، سوف تزيد مثل هذه المنطقة من مستوى األسهم

في المملكة، مع إعطاء اهتمام خاص لألموال  االستثماريةهنالك حاجة لعدد أكبر من رؤوس األموال  •

 . التي تشجع أصحاب المشاريع من اإلناث والذكور

، األمر الذي بتكارينبغي إعداد برنامج لوضع وتحديد وظيفة جميع أصحاب المصلحة في عملية اال •

، بهدف زيادة التعاون وتبادل الدعم عند مساعدة الشركات ذوي العالقةمن شأنه التقريب بين 

كما وأنه من شأن هذه اإلستراتيجية أن تضع مؤشرات األداء الرئيسية المناسبة . الصغيرة والمتوسطة

 .هذه المخططاتتنفيذ الالزمة لقياس اإلنجازات وديمومة 

 جمعاتتالمتوسطة ووحدات الكات الصغيرة و الشر  عرضيمكن للقطاع العام أن يوفر الدعم لسالسل  •

كما ويمكن أن . ، من خالل تعزيز األوضاع اللوجستية لهذه الشركات وٕانشاء وحدات الشراءاإلنتاجية

يتم إطالع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مزايا التعاون مع غيرها من المؤسسات، سواء بشكل 

ت أكثر كفاءة، قادرة على دمج ، ستشجع هذه الروابط على إنشاء مجموعاأيضا. أفقي أو عمودي

وعليه، تساهم المجموعات العنقودية في . من أجل توليد منتجات وخدمات ذات جودة تصديرية قواها

من خالل تطبيق أفضل الممارسات المستخلصة من  بتكارزيادة القدرات اإلستراتيجية وٕامكانية اال

 اعد في إنشاء سالسل القيمةبعضها البعض، مما يوفر بدوره فرص عمل عالية المستوى، ويس

ومن الجدير بالذكر أن . ، بغية إنتاج أعلى قيمة مضافة في خدمات ومنتجات الشركاتالمضافة

JEDCO   في هذا الصدد، إال أنه ينبغي أن يتم توسيع نطاقه " االجتماعيبرنامج التواصل "قد أطلقت

 .بشكل أكبر

  واالتصاالتمن إمكانيات قطاع تكنولوجيا المعلومات  االستفادة

التي من شأنها أن تقدم للشركات الصغيرة  وصول إلى قواعد البيانات الدوليةتوفير إمكانية ال •

 . والمتوسطة ثروة من المعلومات والبيانات التي قد تكون مفيدة لعملياتها

 .الرياديين وتواصلهم الجتماعأساس ك" منتديات أصحاب المشاريع"تنظيم  •
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إنشاء مراكز للبحث والتطوير تربط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مما يعمل على   •

 .تحسين تدفق تبادل المعلومات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة

  

  محدودية األموال واإلنفاق الحكومي

يمكن للدولة أن تقوم أيضًا بتحويل مبلغ محدد من المساعدات الخارجية التي تتلقاها، لممارسة  •

، فضًال عن تشجيع الشراكات بين الشركات األجنبية والشركات األردنية فيما البحث والتطويرأنشطة 

الخدمات  كما ويمكن للدولة أن تستثمر في المنتجات الجديدة أو. يتعلق بعمليات البحث والتطوير

 . يتم إنتاجها من خالل المشاركة بين شركات أجنبية وشركات أردنية لكي

 .يقوم القطاع الخاص بتمويله استثماريإنشاء صندوق  •

من قبل القطاع  البحث والتطويريمكن أن يتم توفير القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة ألغراض  •

 %). ٢يفضل أن ال تتجاوز (بأسعار فائدة منخفضة  العام

من الضرائب المستحقة على الشركات المساهمة، ألغراض % ١يمكن أن تأخذ الحكومة ضريبة  •

 .، واستثمارها في بحوث تطبيقية أكثرالبحث والتطوير 

يها، األردن، وٕاجراء التحسينات عل صناعات ينبغي أن تركز الحكومة على تحديد مواطن القوة في •

مثل المستحضرات الصيدالنية، والفوسفات، والبوتاس، ومنتجات البحر الميت، والتعليم، ومراكز 

 . ، وغيرهااالتصال

 .في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتكارتوجيه المشتريات الحكومية لتشجيع اال •
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 رأس المال إلىصول و ال .٤

  قضايا خلفية و  ٤,١

تستخدم الشركات من المتوقع أن ، إذ أنه مع مرور الوقت للشركات تتغير االحتياجات والمصادر المالية

الوارد من األصدقاء والعائلة والزمالء والشركاء،  عم، والدالرياديداخلية، مثل مدخرات ل مصادر ما الناشئة 

كلما نمت الشركات وحصلت على سمعة إيجابية، و . خارجية جهاتإلى جانب الحصول على االئتمان من 

التدفق النقدي معدالت كلما حظيت باهتمام المستثمرين الراغبين باالستثمار في أسهم الشركة، كما أن 

شركة مساهمة في أن تصبح الكبيرة وأخيرًا، قد ترغب الشركة . الحصول على قروض بنكيةمرتفعة تسهل ال

  .من خالل طرح األسهم األوراق الماليةسوق  ل منيمو مصادر تللحصول على عامة 

  االحتياجات التمويلية وحجم الشركات :11الشكل 

  

  

  

  

  

  

Source: Financial Schemes for Small and Medium Enterprises, ESCWA, UN 

  القروضمن خالل تمويل ال ٤,١,١

 في الشكلضح هو مو للشركات الصغيرة والمتوسطة بأشكال متنوعة كما من خالل القروض تمويل اليأتي 

عدم توفر من خالل القروض هي ليست تمويل البالحصول على المشكلة الرئيسية المتعلقة كما أن  .أدناه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النمو

الشركات الصغيرة   الشركات الكبيرة

 اإلنتاج الصناعي تطوير العمل تأسيس الشركة تطوير االفكار

الشركة المساھمة 

ة ا  ال

 التمويل التنموي

البدء مرحلة التمويل في   

 رأس المال ابتدائي
 العائلة

 المخاطر المتدنية

 التمويل البنكي

/ اإلحتياجات المالية  المخاطر العالية
 المخاطر

 الوقت
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والتكاليف  المتوفرةالمنتجات المالية  انواع ونطاق فيالتمويل، وٕانما في القصور مصادر تمنح هذا النوع من 

، وهي عوامل تنجم توسطةالباهظة المترتبة على مثل هذا التمويل، ال سيما فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والم

التي  )من حيث التمويل(الحواجز الكبيرة باالضافة الى نافسة عالية بطبيعته، وتيرة موجود سوق ذا عن 

  .؛ ويبين الشكل أدناه مصادر التمويل المختلفةتواجه القادمين الجدد عند دخولهم إلى هذه األسواق

  مصادر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة :12الشكل 

  
وانواع  مراحل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورة حياة التمويل في المملكة المتحدةويبين الجدول أدناه 

حيث تمر الشركة بمراحل نمو متعددة تحتاج خاللها الى مصادر تمويل قد تكون مختلفة وحسب الشركات، 

  . المرحلة التي تمر بها

  مراحل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورة حياة التمويل في المملكة المتحدة :٢١الجدول 

 الصغيرة الشركات نوع

 والمتوسطة
 االستقرار النمو مرحلة البدء مرحلة

  الخروج

 )خارجيين مستثمرين(
 أو لفرد دخل يوفر تقليدي،

 صغيرة مجموعة أو أسرة

 الموظفين من

الملكية   األصدقاء، العائلة،

 السكنية في ممتلكات

 صول،باأل المدعوم التمويل

 البنكية، الديون العوملة،

 التجاري اإلئتمان

 مع غالبًا، منعدم

الحصول على امكانية 

 األمر تتطلب إذا قروض

N/A 

ديون الشركات 
الصغيرة 
والمتوسطة

التمويل الفردي

ديون المالكين البنوك

..األقارب، إلخ

التمويل التجاري الدائنين التجاريين إحتمالية التمويل 
عن طريق البنوك

التمويل المؤسسي

مباشر أسواق رأس المال

وسيط

البنوك

الوسطاء الماليين 
غير المصرفيين 

إحتمالية إعادة 
التمويل عن 
طريق البنوك

غير ذلك
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 تطلعات مع عالية إمكانات

 للنمو

رأس  ن مساندون،ممولو

 امرغمال م

 تنسيب المغامر، المال رأس

 التمويل الخاصة، األسهم

 بعض باإلصول، المدعوم

 البنكية الديون

 المغامر، المال رأس

 تذا الديون سوق

 مرتفعةال عوائدال

 أسواق خالل من الخروج

 الوصول أو المال، رأس

 رأس أسواق إلى المباشر

 التنافسية المال

 عالية معلومات مع جذابة،

 فكريةملكية  وحقوق التقنية

 الحياتية للعلوم

 رأس ن،وأوليممولون  

الشركات  امر،غم مال

 الكبيرة

 الشركات، المغامر، المال رأس

 باألصول المدعوم التمويل

 الدبون الشركات،

 البنكية

 خالل من عادةً  الخروج

 التجاري البيع

  المراجعة المصرفية في المملكة المتحدة: المصدر

 

  البنوك التجارية ٤,١,٢

، ويتم رسملتها من أموال البنك ) ٢٨(التجارية الخاصة عدد كبير نسبيًا من البنوك عمل في األردن ي

وعليه، فإنها تمتلك سيولة جيدة . المركزي، ودخل الحواالت والمعونات األجنبية، فضًال عن الودائع المحلية

مليار   ١٤,٥قدمها القطاع المصرفي في األردن  التي  ٢٠١٠خالل عام  اتولقد بلغت قيمة االئتمان  .نسبياً 

  lxv.٢٠٠٦مليار دينار في عام  ٩,٨ من %١٢دني، مما يشير إلى ارتفاع سنوي بالمتوسط بنسبة دينار أر 

فقط من إجمالي التسهيالت % ١٠ووفقا لألرقام الرسمية، تتلقى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في األردن 

ها البنوك التجارية تالتي قدمالتسهيالت االئتمانية  أدناهالشكل يبين  lxvi.االئتمانية التي تقدمها البنوك التجارية

  .٢٠١٠ – ٢٠٠٦في األردن، 
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  )مليون دينار أردني(، ٢٠١٠ – ٢٠٠٦التسهيالت االئتمانية في األردن،  :13الشكل 

  
  ٢٠١١، النشرة الشهرية اإلحصائية، تشرين الثاني، "التسهيالت االئتمانية التي تقدمها البنوك المرخصة: "المصدر

هناك ولقد أثبتت البحوث أن  في األردن، الصناعية والتجارية الكبرى على محافظ القروض الشركاتوتسيطر 

  :مشاكل منهجية تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة عند البنوك

 أسعار الفائدة وتكاليف اإلقراض مرتفعة جدًا، وهي ليست بمتناول الشركات الصغيرة والمتوسطة •

ات شركلجدًا ل قليلهو و  ،سنوات ٥- ٤تراوح عمومًا بين تحيث  سداد القروض،فترة زمنية منخفضة ل  •

 تأسيسحديثة ال

تدفق نقدي د يتولل، وهي ال تكفي )أشهر على وجه العموم ٩نحو (فترات السماح للقروض  ةيمحدود •

 لدى الشركات إيجابي

 للحصول على القروض من حيث النسبة المئوية عالية جدا غالبًا ما تكون الضمانات المفروضة  •

هنالك فجوة في لغة الحوار بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك، حيث أن بعض البنوك فتحت  •

المتطلبات والتدريب واالستجابة ال تختلف  يةلشركات الصغيرة والمتوسطة، إال أن نوعل ةخاصنافذة 

 لشركات الكبيرةلعن تلك الموجودة 

األعمال عند تقييم القروض، وليس لديها الخبرة الالزمة لتقييم فكرة جديدة ال تعتمد البنوك على خطط  •

 أو مبدعة في أغلب األحيان
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بالنسبة للحصول على الشركات الصغيرة والمتوسطة أحيانًا المحدود يظلم التصنيف االئتماني   •

 . القروض

  ٢٠١٠لقروض التجارية، لالتوزيع القطاعي  :14الشكل 

  
البنك المركزي، النشرة الشهرية اإلحصائية، تشرين الثاني، " التسهيالت االئتمانية التي تقدمها البنوك المرخصة": المصدر

٢٠١١  

إلى ) ٢٠١٠اعتبارًا من عام (األردن  فيمن التسهيالت االئتمانية %  ٢٢أعاله، يذهب الشكل كما يبين 

وهذا يشير إلى   lxvii.أخرى إلى المرافق العامة% ٧إلى قطاع الصناعة، و% ١٣قطاع اإلنشاء، كما ويذهب 

أن الغالبية العظمى من االئتمان داخل األردن يوزع على القطاعات التي تهيمن فيها الشركات الكبيرة، حيث 

  .تنخفض فيها نسبة المخاطر عموماً 

وتجدر اإلشارة   lxviii.إلى الحكومة ٢٠١٠من القروض المقدمة في األردن عام % ٣٩,٩، ذهب باالضافة 

القطاع الخاص، نظرًا ألن الموجودة لالستعمال في إلى أن االقتراض الحكومي يقلل من األموال االستثمارية 

  .من الخاص لقطاع العامدى اأعلى للسداد اإمكانية 
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22%
الزراعة

الصناعة

التجارة العامة
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خدمات النقل

السياحة، الفنادق والمطاعم

الخدمات العامة والمرافق
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، وشكلت عالقات وثيقة معها معينة زادت البنوك التجارية أعمالها مع قطاعاتذلك، كلما باالضافة الى 

على نحو من شأنه زيادة مستويات الثقة واألمن بينها، كلما ضعفت حوافز البنوك في التوسع و بشكل أكبر، 

لى كما وأنه يتم تحديد قدرة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على رأس مال بناًء ع. إلى قطاعات أخرى

في وسط تندر فيه كما وأنه ينبغي على البنوك التعامل . مخاطر وتكاليف معامالت أقلمن ما تراه البنوك 

يستغرق إجراءات  نظام قانوني ونظام محكمة غير فعالتتعامل مع البيانات الموثوقة حول المقترضين و 

توافر األدوات الالزمة إلدارة ، مما يخلق إشكالية في إدارة العقود، فضًال عن عدم وفترات زمنية طويلة

  .المخاطر

ومن الجدير بالذكر أنه ومن أجل أن تقوم األسواق المالية بتوزيع الموارد المالية بشكل فعال، يجب أن يتوفر 

، لناميةفي الدول اهو أمر نادر الحصول و . نفس البيانات والمعلومات الالزمةالعالقة لدى جميع أصحاب 

البنوك قد تجد كما أن . مما يؤدي إلى نشوء تحيز ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث اإلقراض

ا يؤدي إلى خلق مبالغة في مم. عملية التأكيد على مثل هذه المعلومات مكلفة للغاية وتستغرق وقتًا أطول

لى القروض المقدمة للشركات رتفع أسعار الفائدة عفتمخاطر اإلقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، تقييم 

عليه، يتم إحباط الشركات الصغيرة والمتوسطة بناء و . ت الموافقة على منحهاتمما الصغيرة والمتوسطة، إذا 

  . إلى تقليل سعر الفائدة للقروضبطبيعة الحال التي تسعى 

تشكل  المكاتب ذهيمكن أن يقلل من وجود هذا العائق؛ فهلمقترضين لتصنيف ومن هنا، فإن إنشاء مكاتب 

دول مع أن اهميتها أكبر بالنسبة للالمتبعة في الدول المتقدمة، والمرجعية بالفعل جزءًا من اإلجراءات القياسية 

تاريخ على من خاللها ن و المقرض قفأن ي، التي يمكن تصنيف المقترضينفمن خالل إنشاء مكاتب . النامية

على سداد القروض،  اتى تصور أفضل حول قدرة الشركأن تحصل البنوك علو ، اتاالئتمان والسداد للشرك

كما وأنه يحث الشركات . وهكذا يتم خفض أسعار الفائدة للشركات التي تتميز بأداء راسخ في هذا الصدد

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها البنك الدولي عام . على عدم التأخر في دفعات السداد المستحقة عليهم

يعتقدون بأنهم ساهموا في تقليل الوقت الذي تستغرقه تصنيف المقترضين مكاتب  بأن أكثر من نصف ٢٠٠٤

وكمتوسط عالمي، فإن الدول التي ال تمتلك سجًال سوف . المعامالت إلى جانب التكاليف بما يتجاوز الربع
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%  ٤٠إلى هذه النسب ترتفع و من الناتج المحلي اإلجمالي، % ١٦تظهر مستويات ائتمان خاصة تعادل 

   lxix.للدول ذات سجالت عامة وخاصة على التوالي%  ٦٧و

، األمر الذي من شأنه )أو سوء فهمها(وهنالك أيضًا بعض الصعوبات الناجمة عن قيود اإلشراف المفرطة 

إلى جانب ذلك، فإن بنك التنمية الصناعية، . عاقب البنوك إلقراض شركات ال تمتلك ضمانات تقليديةتأن 

وبهذا أصبحت الخيارات ئل التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة قد تم حله، الذي كان يشكل أحد بدا

  .جدا للشركات الصغيرة والمتوسطة محدودةالمتوفرة 

  

 )رأس المال التأسيسي(ورأس المال االستثماري  البذريالمال  ٤,١,٣

في األردن من المغامر ال يوجد هنالك إحصائيات راسخة، فيما يتعلق بالمستوى اإلجمالي لرأس المال  

 يزال في مراحله الفي األردن المغامر إذ أن قطاع رأس المال . الشركات المحلية والدولية في الوقت الحالي

  . التمهيدية

، يحظى "المغامرتوافر رأس المال "درجة / الذي يبين شروط  التنافسية العالميةادناه وكما يوضح الشكل 

ومع ذلك، فإن تبني نظام . األردن بمتوسط متدني بشكل كبير بالمقارنة مع دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا

نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في تمكين لضروري أمر يعتبر المغامر لرأس المال  واضح ومستقر

ى من الشركات في األردن، فإن رأس الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل الغالبية العظمبما أن و ، المملكة 

الشركات في التعويض بشكل جزئي ليس فقط ألنه سيساعد   أيضا؛ ضروري للنمو االقتصاديالمغامر المال 

يمكن  الحيث ؛ في األعمال ةيريادالعن صعوبات الحصول على االئتمان في األردن، بل ألنه أيضًا سيسهل 

وفي حين . فقط القروض البنكية وأموال األسرةمن خالل  lxx)من كافة األعمال %١٨ (ريادة األعمال تمويل 

، إال أن المغامرأنه يوجد هنالك مجموعة متنوعة وواسعة من المنظمات التي تساعد في زيادة رأس المال 

  .المنظمات التي تركز بشكل مستقل على هذه القضية محدودة

، إال أنها ال تقوم باالستثمار في ارات الملكية الخاصةستثمالوفي حين أنه يوجد هنالك بعض صناديق 

على سبيل . مؤسسيةتفضل أن تستثمر في الشركات األكبر واألكثر  حيثالشركات الصغيرة والمتوسطة، 
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صندوق "مثال، لقد ساهمت شركة مجموعة أطلس االستثمارية، جنبًا إلى جنب مع البنك العربي في إنشاء ال

فة، بما في ذلك ، لالستثمار في أسواق مالية شرق أوسطية مختل"وسط وشمال أفريقياالبنك العربي للشرق األ

، باستثمار ٢٠٠٥عام الدولية قام صندوق دبي األردن، الذي أنشأته شركة دبي كابيتال كما . بورصة عمان

الشرق دوالر في ميار  ٥,٨تم استثمار  ،اأيض lxxi.مليون دوالر في الشركات الكبيرة واسعة النطاق ٢٧٢

وتجدر اإلشارة إلى أن معظم الصناديق االستثمارية في األردن   lxxii.٢٠٠٥وعام  ١٩٩٤األوسط بين عام 

وعليه، تشكل عملية . أو مراحل تنموية أخرى" النمو"هي صناديق إقليمية، ومتخصصة في تمويل مرحلة 

  lxxiii.ت الصغيرة والمتوسطةفي األردن تحديًا بالنسبة لمعظم الشركاالرأس المال االبتدائي الحصول على 

  

  ٢٠١٢إلى  ٢٠١١،  GCR Score، نتائج تقرير التنافسية العالمية المغامرتوافر رأس المال  :15الشكل 

  

  ، المنتدى االقتصادي العالمي٢٠١٢إلى  ٢٠١١تقرير التنافسية العالمية : المصدر

 .أسوأ درجةالى ' ١'إلى أفضل درجة ممكنة، و' ٧'، حيث تشير الدرجة '٧'إلى ' ١'مقياس من *
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ن الغالبية العظمى من الشركات األردنية فإ المغامرلتأكيد على أهمية رأس المال ولكما ذكر سابقًا، و  

ذه الشركات عن ومع ذلك، يتم تمول الغالبية العظمى من ه. هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة%) ٩٩(

غير قادرة على تحفيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدر ا ذه طريق األسرة واألصدقاء، إال أن

  lxxiv. لتحقيق المزيد من النمو

كما وتمتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة بطبيعتها معامالت ومعارف محدودة لتمويل أسهم رأس المال 

بنسبة (من تمويالت الشركات الصغيرة والمتوسطة األردنية تأتي من أفراد األسرة  الخارجية، إذ أن جزء كبير

 أدناه الشكل ويبين lxxv.، مما يجعلها غير خاضعة للتدقيق في أعمالها)الحديثة التأسيسللشركات % ٢١

  .في األردن، والشكل الذي يليه مصادر التمويل للشركات الكبيرة مصادر التمويل للشركات الصغيرة

  مصادر التمويل للشركات الصغيرة :16كل الش

  

  ٢٠٠٤مؤشرات البنك الدولي، : المصدر

  

  

70%
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  مصادر التمويل للشركات الكبيرة :17الشكل 

  
  ٢٠٠٤مؤشرات البنك الدولي، : المصدر

نظرًا لعدم وجود المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة  وضاعاأليوجد إختالفات كبيرة في سبل اإلبالغ عن 

فعلى سبيل المثال، تمتلك الشركات الصينية دفترين أو . في أغلب األحيان لمحاسبة الماليةلمعايير دولية 

وعليه، ينتج عن ذلك . رأهاقالجهة التي تثالثة دفاتر مالية مختلفة، يصاغ كل واحد منها بما يتناسب مع 

  .الصغيرة زيادة تكاليف معامالت القروض التي تختص بالمشاريع

المفهوم  هذا  يزال هناك عقبات تقف أمام تطبيقال، المغامروبالرغم من إزدياد الوعي حول مفهوم رأس المال 

نشاطا د من الوقت قبل أن يصبح بشكل كلي في األردن، حيث أنه من الواضح أن األمر سيتطلب المزي

س مال ؤو ر كمليار دوالر  ٤,٨ تدفقي حين أنه ، فلذا). ال يوجد االن اي قوانين لرأس المال المغامر(رئيسيًا 

رأس المال لفقط %  ٩، إال أنه تم تخصيص ما يعادل ٢٠٠٦ في لمنطقة الشرق األوسط برمتها ةصاخ

  .المغامر

على أنها العملية التي يقوم من خاللها أي مستثمر بعرض األموال الممولين المساندين وتعرف إستثمارات 

الممولين المساندين في األردن شبكة راسخة من ال يوجد . للتطبيق يتهاقابليعتقد ب معينةافكار بناًء على 

52%
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الموجودة في الواليات المتحدة  "سليكون فالي"مثل  أصحاب المشاريع الوصول إليها ستطيعالمعروفين ي

، كما هو موضح في الصندوق الممولين المساندينستثمارات إلك بضعة منظمات هنا، ولكن األمريكية

  lxxvi:أدناه

  

  

  

  

التي توفر الدعم للشركات المغامر وشركات رأس المال  االبتدائيالمال ملخص حول رأس  أدناهالجدول ويبين 

  .األردنية

  التي توفر الدعم للشركات األردنيةالمغامر وشركات رأس المال  االبتدائيالمال رأس  :٢٢الجدول 

 التركيز( المنطقة الشركة

 )اإلستثمار على

 اإلستثمار حجم المرحلة

(USD) 

 القطاع

 جبار مجموعة

 لإلنترنت

 وشمال األوسط الشرق

 أفريقيا

 تستثمر اإلنترنت؛ طريق عن/اإللكترونية التجارة M 5 - 0.5 متعددة

  اإلنترنت شركات في جبار

 أويسيس صندوق

٥٠٠ 

 اإلعالم،/واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا 50k - 0 ةيتأسيس األردن

 المحمولة الهواتف تطبيقات

 الشرق استثمارات

  االوسط

 وشمال األوسط الشرق

 أفريقيا

 المحتملة القطاعات جميع في تنظر حيادية، 250k - 0 تأسيسية/ممولون مساندون

N2V وشمال األوسط الشرق 

 أفريقيا

 والهواتف المحمولة اإلنترنت + 2M - 0 نمو/ مبكرة/ ةيتأسيس

PlugandPlay-

Egypt.com 

 وشمال األوسط الشرق

 أفريقيا

 5k - 50k IT نمو/ ةيتأسيس

 بنك كابيتال فينشر

Venture 

Capital Bank 

 وشمال األوسط الشرق

 أفريقيا

 قبل مساهمة إلى تأسيسية

 األكتتاب

300k-120M ،الهندسي، الشراء االستهالكية، السلع الكيماويات 

 بمصادر االستعانة الصحية، الرعاية اإلنشاء،

 التطوير المعلومات، تكنولوجيا مجال في خارجية

 اإلتصاالت خدمات العقاري،

 القليلة السنوات في العملفي  زيادة األردن التمويلية المساندة في ستثماراتاإل أظھرت
وبسسب ھناك . قدورة وماھر غندور فادي مثل نقام بھا مستثمرو مبادرات ضمن الماضية،
أويسيس "ونتج عن ذلك تأسيس . آخرينممولين مساندين  مستثمرينبين  التواصل في صعوبة
 ،٢٠١١ عام تموز شھر من عتباراً إ والتي بدأت ،تمويلية مساندة ستثمارإ شبكة، وھي "٥٠٠

 إمكانيةعلى وجود  يدل مما ،شركة ٢٣ واحتضنت ،المشاريع أصحاب من ٢٢٥ بتدريب
 .الالزم المال رأس رحين يتوف والنمو ستثمارلإل
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Riyada 

Enterprise 

Development 

 وشمال األوسط الشرق

 أفريقيا

 تأسيسية/ممولون مساندون
 

 االبتكار

IV Holdings وشمال األوسط الشرق 

 أفريقيا

 تأسيسية/ممولون مساندون
 

 ذلك غير+  المعلومات تكنولوجيا

Foursan 

Capital 

Partners 

 وشمال األوسط الشرق

 أفريقيا

 تأسيسية/ممولون مساندون 
 

 ذلك غير+  المعلومات تكنولوجيا

  

  الحاضنات ٤,١,٤

تمثل الحاضنات برامج تهدف إلى تسهيل نمو أصحاب المشاريع من خالل مجموعة واسعة من الخدمات 

الشركات  وتختلف الحاضنات عن مراكز البحث والتطوير، من حيث أنها تركز عادًة على. والدعم اإلداري

  .الناشئة
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  :الحاضنات ما يلي كما وتتضمن المشاكل التي تواجه

 ضمن الحاضناتمن الحاضنات عدم توفر شبكات  •

 المغامررأس المال  قسمفرع من ( Jordan Technology Group Incubator Project لقد تم تطوير
، والمساعدة في تطوير الشركات االستثماريلتقديم التمويل ، ١٩٨٨ في عام ، الذي أنشئ)JTG التابع لِ 

 National Initiative forلإلبداع المبادرة الوطنية  تمتلك، حيث األجنبي المباشر ستثماراالالجديدة لجلب 

Innovation صحاب المشاريع تقدم الحاضنات الدعم لھم وأل ةشرك ٦٠ ر من خاللھااديحاضنات،  خمس
 ،العملوصياغة خطط  ستشاريةاالدة نمساالتقديم  م من خاللتنمية شركاتھل ةالواضح رؤىالفكار واأل ذوي

  .حاضنات ٨ يضمبحيث ع البرنامج ك خطط لتوسيلھناكما ويوجد 

الدعم لتطوير وتنمية شركات يديرھا العنصر النسائي في  والمھن األردني األعمالملتقى سيدات قدم ي كما
  .المملكة

 National Consortium for Technology andلتكنولوجيا وحضانة األعمال االئتالف األردني لويھدف 

Incubation of Businesses ،اإلمكانات العلمية لدى  توظيفإلى تشجيع ودعم  ،٢٠٠٣تأسيسه عام  الذي تم
  .الشركات األردنية

شكل مصدراً رئيسياً لرأس المال تلن  استثمارات الملكية الخاصةأن  وبالرغم منوتجدر اإلشارة إلى أنه 
بالحصول على رأس مثل عنصراً ھاماً فيما يختص ت ابالنسبة للشركات األردنية في المستقبل القريب، إال أنھ

  .المال الذي تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة

 والتقدم المبادرة روح تطوير تسعى إلى ربحية غير منظمة ،ريادةلل رانيا الملكة مركزويوجد أيضا 
 ، باإلضافة إلىاإلنترنت على أردنية شركة فضلأل' Google جائزة' المنظمة ھذه، حيث تقدم التكنولوجي

 ."للريادة رانيا الملكة مسابقة"

 التدريب ،٢٠٠٥ عام في الذي أنشئ ، Business Development Center األعمال تطوير مركز كما ويوفر
  .والمتوسطة الصغيرة المشاريع نمو زيادة بغية ،والدعم في التواصل التشغيلي والدعمفي مجال اإلدارة 

تھدف إلى توفير الدعم الالزم ألصحاب المشاريع  اھي حاضنة تكنولوجي iPARKعالوةً على ذلك، فإن 
  .افي مجال التكنولوجي والشركات الصغيرة والمتوسطة

  :األردن في والمتوسطة الصغيرة المشاريع لدعم أخرى مراكز ويوجد

 صندوق البحث والتنمية الصناعية •
 للتنمية الثاني عبدهللا الملك صندوق •
 ميدان •
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 عدم توفر برنامج تدريب متكامل في مجال األعمال ألصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة •

 عدم توفر مسار محدد للشركات الصغيرة والمتوسطة بعد خروجها من الحاضنات •

 

  ضمانات القروض ٤,١,٥

كشركة مساهمة عامة برأس  ١٩٩٤، التي تم تأسيسها في عام  JLGCتمثل الشركة األردنية لضمان القروض 

المتوفرة حاليًا لتيسير عملية إقراض المشاريع الصغيرة  مشاريعمال يقدر بسبعة ماليين دينار أردني، إحدى ال

، ١٩٩٣استجابة للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في عام  JLGCولقد تم إنشاء   lxxvii.والمتوسطة في األردن

  .والذي وافق على إنشاء شركة مساهمة عامة لضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

يمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمانات للقروض التي تحظى بها من البنوك  JLGCوعلى الرغم من أن 

ذه القروض يستند إلى توفر الضمانات الكافية من جانب الشركات الصغيرة التجارية، إال أن قرار ضمان ه

مناسب نتيجة  ال يعتبرمضمونه الرئيسي، إال أن التنفيذ  من حيثوبالرغم من أن المفهوم جيد . والمتوسطة

القروض، إلى جانب وجود قيود على مبالغ القروض التي ضمان يتم الموافقة على لكي فرض شروط كثيرة 

  .هامنح يمكن

  :كما هو موضح أدناه JLGCهنالك عدة قضايا تواجه 

  JLGCهنالك تضارب في المصالح بين البنوك األعضاء في مجلس إدارة  •

 من القروض إلى الشركات الزراعية والعقاريةكبير منح عدد  •

من  ٢٠١٠-٢٠٠٩في الفترة  القروض التي تغطيها الشركة األردنية لضمان القروض أدناهالجدول  ويبين

كما يبين الجدول، فإن عدد القروض التي يقدمها برنامج ضمانات و  .حيث العدد، والقيمة والقيمة المضمونة

، في حين ٢٠١٠و ٢٠٠٩لشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفع بما يقارب أربعة أضعاف بين عامي لقروض 

. مرة في نفس الفترة الزمنية ٢,٥فع بما يزيد عن ارت) إلى جانب القيمة المضمونة(أن قيمة هذه القروض 

من القروض % ٩٤,٨، تم تخصيص JLGCوتجدر اإلشارة إلى أنه من أصل مجموع القروض التي تغطيها 

  .من قيمة القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة%  ٣٢للشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما تم تخصيص 
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  القروض التي تغطيها الشركة األردنية لضمان القروض :٢٣الجدول 
 القيمة المضمونة قيمة القروض عدد القروض

2010 2009 2010 2009 2010 2009 

برنامج ضمانات قروض الشركات 

 1,194,947 2,919,268 1,643,195 4,203,187 210 804 *الصغيرة والمتوسطة

برنامج ضمانات قروض رأس مال 

 169,243 161,955 215,940 215,940 1 1 العمل

برنامج ضمانات القروض 

 1,816,600 2,610,650 3,036,500 3,869,500 12 21 الصناعية 

 3,455,800 2,871,602 7,171,706 4,842,431 22 22 برنامج ضمانات قروض التأجير

 6,636,590 8,563,475 12,067,341 13,131,058 245 848  المجموع

  السيارات، والصيدليات، والتمويل الميكرويتتضمن  *

  ٢٠١٠ ،"الشركة األردنية لضمان القروض" التقرير السنوي: "المصدر

  

 مؤسسات أخرى للدعم المالي ٤,١,٦

  ): JEDCO( المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية 

لتسهيل عملية تحديث المؤسسات، بما في ذلك تعزيز  ٢٠٠٣في عام هيئة حكومية ك JEDCO  أنشئت

من إلى تمكين الشركات األردنية  JEDCOوتهدف . الكفاءة وبناء القدرات في المؤسسات المستهدفة

مواجهة تحديات مساندة الشركات في و  ردنمن االتفاقيات التجارية التي وقعها األممكن أقصى قدر ب االستفادة

  . راق األسواق غير التقليديةالعولمة واخت

وبدعم من اإلتحاد األوروبي بعدة جوالت لتقديم المنح للشركات الصغيرة والمتوسطة في  JEDCOولقد قامت 

 األردن لتحديث قطاع الخدمات  شركة من برنامج ٢٦٧قطاع الصناعة وقطاع الخدمات، حيث استفادت 

JSMP  كما وتم إنشاء صندوق جديد تابع لمنظمة  .نح المباشرةمليون دينار أردني من خالل الم ٩,٢، بقيمة
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OPIC  للمساعدة في دعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ال سيما في المحافظات المحيطة بعمان والتي

  .على دعم إضافيعادة تحصل 

 ٣٠٠وافقت الواليات المتحدة األمريكية على منح األردن : االردني إلقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة البرنامج

يتم توجيه هذه األموال إلى وسمليون دوالر أمريكي، للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة، 

برنامج الذي سوف تقوم الواليات المتحدة من خالله بتقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في ال

كما وسوف يركز هذا البرنامج على المحافظات . سنوات، بأسعار فائدة مخفضة ١٠رة األردن على مدى فت

أن ينتج عن هذا المشروع على المدى الطويل من المتوقع و . نسبتها في العاصمةالبطالة  فوق معدالتحيث ت

  lxxviii.قل حظافرص العمل في األردن، وبخاصة في المناطق األتحسين لنمو في اإليرادات و 

تدعم وحدة ترويج االستثمار في األردن الشركات الصغيرة والمتوسطة في : (IPU/UNIDO) االستثماروحدة ترويج 

الحصول على قروض ميسرة من الحكومة اإليطالية لشراء المعدات اإليطالية، حيث تقدر المبالغ التي تمنحها 

% ٦والمتوسطة األردنية، وللشركات الصغيرة % ٧مليون دوالر، بسعر فائدة  ٢,٤دوالرًا و ١٣٦،٠٠٠ما بين 

فترة سماح منحها  سنوات، باإلضافة إلى ٧التي يجب أن تعيد المبلغ خالل (للمشاريع األردنية اإليطالية 

  lxxix).تصل إلى ثالث سنوات

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهيكل أسعار الفائدة ٤,١,٧

الشركات و من بين الجهود التي تم بذلها من أجل التخفيف من ضغوط االئتمان على القطاع الصناعي 

عن منحه  ٢٠١١الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، أعلن البنك المركزي األردني في شهر حزيران 

دة ثابت مع فترة إعادة إقراضها للشركات الصناعية بسعر فائباسعار مفضلة بهدف قروض للمؤسسات المالية 

كثيرًا ما يتم االعتراض على ارتفاع أسعار الفائدة التي تتقاضاها البنوك التجارية ف. نضج تبلغ خمس سنوات

أن قطاع الشركات الصغيرة  كما، %١٠على القروض المقدمة للصناعات، والتي تصل أحيانًا إلى 

. مويل طويلة األجل وأسعار فائدة معقولةوالمتوسطة في حاجة ماسة إلى بنوك للتنمية الصناعية مع خطط ت

%  ٣٠وعليه، سوف يكون بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة تزويد البنوك المحلية بضمانات تبلغ قيمتها 
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وأحيانًا بنسبة % ١٠٠بنسبة  ضمانات كانت سابقًا تطالب بالبنوك فقط من قيمة القرض، في حين أن 

 .من قيمة القرض% ١٢٠

الخصم ونسبة االحتياطي اإللزامي اثنين من أدوات السياسة النقدية التي يلجأ إليها البنك يمثل معدل و 

، الذي (Re-discount Rate) ولقد تقلب معدل إعادة الخصم. المركزي األردني لتنظيم عملية االئتمان

مصرفية التي يعرف بأنه سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي األردني من البنوك أو المؤسسات ال

 ٢,٥، من أقل من ٢٠١١وحزيران  ٢٠٠٤تقترض منه االحتياطي بشكل كبير في الفترة ما بين كانون الثاني 

  lxxx. ٢٠٠٦في حزيران %  ٧,٥ليصل إلى  ٢٠٠٤في بداية عام % 

عالوًة على ذلك، أعلن البنك المركزي األردني في اآلونة األخيرة عن سياسته النقدية الرئيسية لمعدالت  

ارتفع : ونتيجة لذلك، فقد تأثرت المعدالت التالية.  ٢٠١١نقطة أساس بين أيار وحزيران  ٢٥لفائدة بنسبة ا

%  ٤,٠٠إعادة الشراء من  نسبة، ومعدل %٢,٢٥إلى % ٢,٠٠معدل نافذة اإليداع بين عشية وضحاها من 

الستقرار المالي هدف الحفاظ على اب  %٤,٥إلى  %٤,٢٥من  ، كما وارتفع معدل الخصم% ٤,٢٥إلى 

  lxxxi.واحتواء التضخم

وباإلضافة إلى ذلك، بقيت نسبة االحتياطي اإللزامي على ودائع البنوك، وهي النسبة المئوية المطلوبة 

الذي يجب أن تتوفر نقدًا في البنوك أو كودائع في البنك المركزي األردني، تقدر ِب ) الودائع(لالحتياطي 

وردًا على األزمة المالية الوشيكة . ٢٠٠٨إلى حزيران  ٢٠٠٤كانون الثاني لمدة أربع سنوات تقريبًا من % ٨

بعد ذلك، رفع البنك . ٢٠٠٨لشهري تموز وآب لعام % ٩، رفع البنك المركزي هذه النسبة إلى ٢٠٠٨لعام 

لشهري أيلول وتشرين األول التاليين، ومن ثم قام بتخفيضها %  ١٠المركزي نسبة االحتياطي اإللزامي إلى 

في % ٧وفي نهاية المطاف، استقرت النسبة عند . ٢٠٠٩مارس /آذار - ٢٠٠٨في تشرين الثاني %  ٩إلى 

وتجدر اإلشارة إلى أن زيادة أو تقليل نسب االحتياطي تستخدم للمساعدة في التحكم بعرض . ٢٠٠٩أيار 

  lxxxii. (Money Supply)المال النقدية
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دل اإلقراض الرئيسي، الذي يعرف بأنه المعدل الذي يتم ، تباين مع٢٠١١وحزيران  ٢٠٠٤وأخيرًا، بين عام 

في % ٦تقديمه للعمالء المفضلين، مثل أولئك الذين يتمتعون بمصداقية عالية، من قيمة منخفضة تقدر ِب 

  lxxxiii.، كما هو مبين في الشكل أدناه٢٠٠٨في تشرين الثاني %  ٨,٤٥ليرتفع إلى  ٢٠٠٤كانون الثاني 

  

  ٢٠١١حزيران  – ٢٠٠٤معدل إعادة الخصم ومعدل اإلقراض الرئيسي في األردن،  :18الشكل 

  

  

  المقارنة معايير ٤,٢

كلما ازداد نمو وحجم المؤسسة، ازداد اعتمادها على القروض المصرفية  ،كما يشير الرسم البياني أدناهو 

يشكل القرض جزءًا صغيرًا من رأس مال الشركة، في حين يشكل ما  اإلنشاء، في مرحلةو  .بشكل واضح
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وتزداد نسبة القرض حتى يصبح الجزء األكبر في مرحلة  اإلنشاء،يقارب نصف رأس المال في مرحلة 

االستثمارات من ونسبة  المغامر، بينما يقل رأس المال مرحلة النضج فياد ائتمان الشراء يزدأيضا،  ".النضج"

  .خاصةالملكية ال

النامية البلدان مقابل المتقدمة البلدان في والمتوسطة الصغيرة الشركات في الّتمويل: 19الشكل 

  

  

  التقارير الدولية ٤,٢,١

  لتنافسيةلالعالمي تقرير ال

في األردن  والمتوسطة الصغيرة الشركاتتواجه ، ٢٠١٢ – ٢٠١١لتنافسية لعام لتقرير العالمي الحسب 

كثاني أكبر  في األردن" الحصول على القروض"مشكالت عدة في الحصول على التمويل، حيث تم تصنيف 
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أهم  أدناهالشكل ويبين   ."بيروقراطية الحكومة"والتنافسية في األردن، وذلك بعد  الشركاتعائق أمام نمو 

  .تقريرلوفقا ل في األردن األعمال لممارسةاإلشكالية  العوامل

  

 ٢٠١٢- ٢٠١١وفقا لتقرير التنافسية العالمية  في األردن األعمال لممارسةاإلشكالية  أهم العوامل :20لشكل ا

 

  ، المنتدى االقتصادي العالمي٢٠١٢- ٢٠١١، "تقرير التنافسية العالمية: "المصدر

كفاءة البيروقراطية ممن استجابوا للتقرير، يعتبرون أن عدم %  ١٢,٨كما يشير الرسم البياني أعاله، فإن و 

ممن يعتبرون أن الحصول على % ١٢,٦يلي ذلك . في األردنريادية الحكومية هو العائق األكبر أمام ال

  .التمويل هو العائق األكبر
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  لتنافسية، قضايا التمويللالعالمي تقرير ال: ٢٤الجدول 

 المالية األسواق لتطوير دعائم ثمانية

  بين المرتبة من

 دولة  134

)٢٠٠٩ -٢٠٠٨( 

 بين المرتبة من

   دولة 133

)٢٠١٠-٢٠٠٩( 

 بين المرتبة من

   دولة 139

)٢٠١١-٢٠١٠( 

  بين المرتبة من

دولة  ١٤٢

)٢٠١٢-٢٠١١ ( 

 المالية الخدمات توافر ٨,٠١

٥٨* 

٥٩ ٦٧ ٤٦ 

 الخدمات تكاليف تحمل على القدرة ٨,٠٢

  المالية
_ ٥٥ ٥٨ 

 األسهم سوق خالل من التمويل ٨,٠٣

  المحلية
٥٣ ٣٣ ٦ ٢٢ 

 ٥٩ ٥٢ ٤٥ ٥٥  القروض على الحصول سهولة ٨,٠٤

 _ _ ٩٠ ٨٦  المستثمرين حماية قوة ٨,٠٥

 ٦٢ ٥٤ ٤٦ ٥١  المغامر المال رأس توافر ٨,٠٦

 رأس حركة على المفروضة القيود ٨,٠٧

 المال
٣٥ ٣١ ٤٤ N/A 

 ٥٥ ٥١ ٣٧ ٥٨  البنوك سالمة ٨,٠٨

 ٤٠ ٢٩ ٢٥ ٤٧  المالية األوراق تبادل تنظيم ٨,٠٩

 ٨٩ ٨٦ ٨٣ ٥٢ القانونية الحقوق مؤشر ٨,١٠
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 المنتدى االقتصادي العالمي ،2011/2012-2008/2009، "لتنافسيةلالعالمي تقرير ال: "المصدر

 – ٢٠٠٩\٢٠٠٨بين " ٥٠"مرتبة حول األردن  يبقكما يظهر في الجدول أعاله،  :تعقيد السوق المالي

توافر والقدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية، من حيث ، بسيط بينهما، مع تأرجح ٢٠١٢\٢٠١١

دول في منتصف هذه المؤشرات  حسباألردن موقع والحصول على القروض، وسالمة البنوك، وبذلك يكون 

  .العالم تماما

لتمويل لبالنسبة خالل ثالث سنوات  ٥٣إلى  ٢٢رتبة األردن انخفاضا ملموسا من الرتبة  انخفضتومع ذلك، 

التمويل من خالل  الحصول علىأن القدرة على يعكس هذا التطور و  .من خالل أسواق األسهم المحلية

 الشركات معظمهالقنوات المحلية قد تقلصت بشدة خالل السنوات الثالثة الماضية، العبء الذي ستتحمل 

انخفاضًا بعشرة درجات خالل السنوات في األردن المغامر شهد توافر رأس المال كما  .والمتوسطة الصغيرة

  ).SMEs(الثالثة الماضية، مما شكل أيضا ضغطا إضافيا على الشركات الكبيرة والمتوسطة في األردن 

 –٢٠٠٩\٢٠٠٨بسبع وثالثين درجة في الفترة ما بين  "مؤشر الحقوق القانونية"انخفض  ،اأيض

درجة أعلى  واجهروض، قتقديم ال هي يتم من خالل، مما يشير إلى أن إطار العمل القانوني الذ٢٠١٢\٢٠١١

الحصول على رأس الصغيرة والمتوسطة من من الخطورة وعدم الكفاءة، مما خّفض مرة أخرى قدرة الشركات 

  .المال في األردن

عموما، على األردن أن يتخّطى الكثير من العوائق إذا ما رغب في توفير مناخ سليم للحصول على قروض 

األردن في توفر وقدرة تحمل تكاليف  موقعه، إن دناكما يبين الجدول أف .غيرة والمتوسطةالشركات الص

ومع . الخدمات المالية والتمويل من خالل أسواق األسهم المحلية، أعلى بقليل من متوسط الشرق األوسط
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ن المتوسط في الشرق األوسط من حيث مقل أ بحيث أصبحالمملكة بشكل كبير  وقعذلك، فقد انخفض م

  .المغامرسهولة الحصول على القروض وتوافر رأس المال 

  

 *2012 -  2011، ويلملتاالحصول على  مؤشرات، تقرير التنافسية العالمية: ٢٥الجدول 

 رأس توافر

 المغامر المال

 الحصول سهولة

 القروض على

 من التمويل

 السوق خالل

 المحلي المالي

 على القدرة

 تكاليف تحمل

 الخدمات

 المالية

 الخدمات توافر

 الدولة المالية

 األردن 4.74 4.38 3.81 2.89 2.67

 الجزائر 2.72 2.32 2.13 2.43 2.12

 البحرين 6.09 5.79 4.63 4.99 4.17

 مصر 4.4 4.02 4.28 2.69 2.97

 الكويت 4.87 4.59 3.92 3.52 3.42

 لبنان 5.31 4.91 2.66 3.41 2.7

 المغرب 4.79 4.45 4.24 3.23 3.26

 عمان سلطنة 4.75 4.92 4.49 3.97 3.85

 قطر 5.58 5.6 5.08 5.27 5.39
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 السعودية العربية المملكة 5.51 5.35 5.11 4.57 4.18

 سوريا 3.65 3.51 3.41 2.35 2.15

 تونس 4.54 4.32 4.38 3.04 3.09

 المتحدة العربية اإلمارات 5.48 5.08 4.21 4.27 3.97

 اليمن 2.62 2.53 1.1 1.25 2.59

3.14 3.20 3.70 4.24 4.44 
 الشرق منطقة متوسط

 األوسط

 المنتدى االقتصادي العالمي ،2012-2011، "تقرير التنافسية العالمية: "المصدر

 موقع أسوأيشير إلى ' ١'ممكن،  و موقعيدل على أفضل ' ٧'، ٧إلى  ١مقياس من * 

  

حسب تقرير ممارسة في األردن يعتبر ضعيفا نسبيا،  ةالقانوني مسائله، فإن مؤشر الدناأ كما يوضح الجدولو 

محتال بذلك المرتبة الرابعة من أصل عشرة، مما يعني أن النظام القانوني ال يسّهل الحصول على األعمال، 

  .القروض

  تقرير ممارسة األعمال، المسائل القانونية: ٢٦الجدول 

 المكاتب تغطية

  الخاصة اإلئتمانية

  )البالغين من٪ ( 

 السجالت تغطيةنسبة 

  )البالغين من٪ ( العامة

 المعلومات عمق مؤشر

  )٦-٠( االئتمانية

 الحقوق قوة مؤشر

  )١٠-٠( القانونية
 

0 0.5 2 4 2005 
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0 0.6 2 4 2006 

0 0.7 2 4 2007 

0 0.8 2 4 2008 

0 1 2 4 2009 

0 1 2 4 2010 

0 1.5 2 4 2011 

0 1.6 2 4 2012 

 ، البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولي٢٠١٢-٢٠٠٥، "تقرير ممارسة األعمال : "المصدر

منذ سنة، من اصل ستة في المرتبة الثانية األردن ، فقد بقي االئتمانيةمعلومات عمق الأما بالنسبة لمؤشر 

، مما يشير إلى أن المعلومات التي يستطيع البنك الحصول عليها ٢٠١٢و ٢٠٠٥وذلك في الفترة ما بين 

، كرفض عادلةقد يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مما  ،القروض الفردية مازالت محدودةنماذج عند تحليل 

مئوية للبالغين الذين يغطيهم لنسبة الاكما بقيت  .الصغيرة بعض الطلبات المقدمة من أصحاب المشاريع

األمر الذي  .بين العامين فقط% ١,١، وارتفعت بنسبة ٢٠١٢ – ٢٠٠٥السجل العام ضئيلة ما بين العامين 

في الحصول على رأس المال، حيث أن البنوك لن يكون  والمتوسطة الصغيرة الشركاتيشكل عائقا آخر أمام 

ارات صحيحة، وبذلك فقد تميل التخاذ موقف متحّفظ ولن تقدم لديها البيانات الضرورية والالزمة التخاذ قر 

  .القروض لهذه الشركات
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على الرغم من وجود عدد كبير نسبيا من هيئات الدعم المالي في األردن، ووجود بعض العرض المتزايد 

شركات ، إال أنه ال يزال من الصعب جّدًا على الالمايكرويمن خالل مؤسسات التمويل المايكروية للقروض 

يعود ذلك إلى حقيقة أن معظم آليات التمويل المتوافرة ، و الصغيرة والمتوسطة أن تحصل على الدعم المالي

 ،)للبنك الدولي(ُيظهر تقرير ممارسة األعمال  .هي تلك اآلليات التقليدية التي يقدمها قطاع البنوك التجارية

ضمن المقترضين ردن يشملهم مكتب تصنيف فقط من سكان األ% ١,٥أن كما هو مبين في الجدول أدناه، 

  .البنك المركزي

 وضع المعايير في األردن،  تقرير ممارسة األعمال: ٢٧الجدول 

 الخاصة المكاتب تغطية

 )البالغين من٪ (

٪ ( العامة السجالت تغطية

 )البالغين من

 البيانات مؤشر

 * االئتمانية
 االقتصاد أو المنطقة

  الهادئ والمحيط آسيا شرق 2.6 7.0 28

 الوسطى وآسيا أوروبا 4.2 11.9 35.5

 الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا 3.3 10.1 31.5

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق 3.4 5.0 11.3

 والتنمية التعاون منظمة 4.8 8.5 58.5

 آسيا جنوب 2.1 0.8 3.8

 الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا 1.7 2.7 4.9
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 :، تّم الحصول عليها من٢٠١١، البنك الدولي، "البياناتمؤشرات : "المصدر
http://data.worldbank.org/indicator/IC.CRD.INFO.XQ 

  األفضل: ٦األسوأ و: ٠، ٦ إلى ٠من  مقياس *

  

 مصر 6 2.9 10.3

 فنلندا 5 _ 14.9

 ايرلندا 5 _ 100

 إسرائيل 5 _ 88.2

 األردن 2 1.5 _

 لبنان 5 8.7 _

 عمان سلطنة 2 19.6 _

 السعودية العربية 6 _ 18

 سوريا 2 2.2 _

 تونس 5 22.9 _

 المتحدة العربية االمارات 5 8.4 17.7

  غزة وقطاع الغربية الضفة 3 5.6 _
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من خالل ) ٦من ضمن  ٢(إن إحدى الطرق لرفع درجة األردن المتدنية من حيث مؤشر معلومات االئتمان 

يعمل على تحسين جذري للعوامل المختلفة كاإلقراض والشراء باستخدام للمقترض  قويتطوير نظام تصنيف 

إن  .لرأس المال الالزم لتشكيل مؤسسة بطاقات االئتمان ومستويات الضمانات الالزمة للقرض والحد األدنى

غياب أسواق االئتمان في األردن سوف ُيعيق النمو االقتصادي إلى حد كبير، حيث لن يتمكن أصحاب 

  .المشاريع من التحقق من القروض التي يحتاجونها لتنفيذ أعمالهم

  

  الدول األخرى تجارب ٤,٢,٢

  :والمتوسطة الصغيرة الشركاتإدارة ديون 

 الماكروية اإلندونيسي قسما إلدارة الديون، وهو مسؤول عن تشكيل المحفظة المالية) Rakayt(يضم بنك 

 ١٠٨مليون شخص، بمعدل قيمة حساب تبلغ  ٣١,٣، كان عدد الموفرين في البنك ٢٠٠٤في عام (الوطنية 

اإلشارة إلى تجدر و  ).دوالر أمريكي ٥٤٠مليون مقترض من البنك، وبمعدل  ٣,٢دوالر أمريكي، إضافة إلى 

أن البنك استطاع االنتقال بنفسه من بنك وطني حكومي إلى بنك تجاري ناجح، وذلك من خالل تقديم 

 .المطلوبةالمنتجات المالية التي يرتفع عليها الطلب، مثل دفاتر حسابات االدخار والقروض الصغيرة والودائع 

أداء كل منها حسب  حيث كان قسام ربحيةفرع إلى أ ٣٦٠٠قام البنك بتحويل كل من فروعه البالغة  كما

، حّصلت المبادرة ٢٠٠٤بحلول العام و  .معايير محّددة، يتم قياسها جزئيا بالحسابات واألرصدة المالية الفردية

، وبعوائد على الموجودات )قبل احتساب الضرائب(مليون دوالر أمريكي  ٢٣٣البنكية أرباحا بقيمة الماكروية 

إيقاف : من خالل مجموعة من التدابيرالجديدة سياساته  متابعةالبنك بضمان  لقد قامو  %.٦,٨بقيمة 
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لنسبة فائدة تصل إلى (االئتمان ألولئك الذين ال يسّددون الديون المترتبة عليهم، وتقديم القروض المستردة 

يحصل موّظفو القروض و  .ألولئك الذين يسّددون الديون المترتبة عليهم بشكل مستمر وفي الموعد%) ٢٥

 ٤٠٠يعمل موظف القروض على إدارة هذا، و . البنكعلى حوافز مالية مقابل تطوير كفاءة وفعالية محفظة 

% ٨التكاليف اإلدارية بما نسبته  وتصلحساب،  ٦٠٠٠من المقترضين، في حين ُيدير موظف الصندوق 

 - % ١٠بنسبة  ة على مستوى القطاعالتكاليف االداريوهو تحّسن عن متوسط (من متوسط محفظة القروض 

من % ٧٠من قيمة القروض و% ١٥البنك، و اصولمن % ٢٥تشكل مبالغ قسم إدارة الديون و %). ٢٠

  lxxxiv.إجمالي اإلدخارات

  :ممثلو البنك من المجتمع

ليكون تهم، اضمن مسؤولي قعالزراعي على تعيين موظفي قروض من المجتمعات التي ت منغوليايعمل بنك 

وبذلك يركز البنك بشكل أكبر على آراء وتحليالت موظفي  .اجات المجتمعتيحالطبيعة و  فضلألديهم فهم 

   .)ضمانات(كما يستخدم البنك بعض التعريفات المرنة نسبيا لمصطلح  ،القروض من الضمانات المقّدمة

  

س مال للشركات في الواليات المتحدة أسلوب بيانات ومعلومات مكثفة لتقديم رأ) ويلز فارغو(يستخدم بنك و 

باستمرار حول المتغيرات المؤثرة على قرض كل ث حدي، والذي "نموذج سجل االئتمان"، الصغيرة والمتوسطة

 .زبون وقدرته على سداد هذا القرض، كعدد االلتزامات، والحسابات والمقّدرات المالية التي يملكها الشخص

عبر الهاتف، حيث يسمح هذا النظام بأن يقوم  يتيح هذا النموذج للبنك أن يقبل طلبات حصول على قروضو 

، وبذلك تنخفض كلفة التعامل مع القرض )إلى ما يصل إلى ثلثي القروض(فورا البنك بالتعامل مع الطلبات 

لقد توسع هذا البنك ليصبح و  .في القطاع البنكي )دوالر أمريكي لكل قرض ٣٠بما قيمته (إلى أدنى قيمة 

 ٦,٣: ضو بقياس ذلك حسب قيمة القر (في الواليات المتحدة  والمتوسطة الصغيرة الشركاتأكبر بنك يخدم 

  lxxxv.)٢٠٠٤مليون دوالر أمريكي عام 
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بالنسبة للشركات وبشكل واضح إن المساعدة التقنية الفّعالة قد تعمل على تحسين أداء البنوك وبهذا ف

وتقديم برامج التدريب،  ،استشارات دوليةتعيين خبراء ): وال يقتصر على(مل ذلك تيش، و المتوسطة والصغيرة

  .في البنوك والمتوسطة الصغيرة الشركاتوتطوير قدرات أقسام  ،وتقييم وضع السوق، وٕادارة المخاطر

سلسلة إنتاج،  برنامج لقد قامت المؤسسة المالية الحكومية في المكسيك بصياغة :برنامج سلسلة اإلنتاج

، والمتوسطة الصغيرة الشركاتمع تلك ) من حيث سداد الديون(بالثقة وذلك لربط الشركات الكبيرة الجديرة 

 ٧٠،٠٠٠شركة كبيرة مع  ١٩٠لقد تضمن هذا البرنامج . والتي ال تستطيع عادة الحصول على التمويل

، نتج ٢٠٠١ومنذ بداية عام . بنك محلي لتقديم التمويل ٢٠المتوسطة، إضافة إلى و الصغيرة شركة من تلك 

مع عوائد متزايدة للبنك من عجز (ت دوالر أمريكي تم تقديمها للشركات المتوسطة والصغيرة مليارا ٩عنه 

كما يتيح البنك للزبائن أيضا إجراء المعامالت  ).مليون دوالر ١٣مليون دوالر إلى فائض قيمته  ٤٢٩قيمته 

المّوردين األصغر  ترتيبعبر اإلنترنت، حيث يحتوي الموقع اإللكتروني على صفحة خاصة لكل مشتٍر، مع 

  lxxxvi.ر المشتريناتعاون مع كب حلقاتشكل على 

. مالالمن الطرق التي قد تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على رأس  يعد التأجير: التأجير

للفريق الثاني وغيرها من رأس المال الثابت  أجهزة أو معداتوهي عملية يقوم من خاللها الفريق األول بتقديم 

متوسط تمويليا أسلوبًا التأجير يعتبر و . ثابتة دفعاتلفترة زمنية معينة، مقابل حصول الفريق األول على 

استخدام الموجودات كبعض اآلالت وغيرها من من حيث الفترة حيث يمّكن من تحرير رأس المال و المدى 

يركز هذا المفهوم على قدرة المؤجر و  .المتوسطةدون إرهاق الشركات البادئة أو الصغيرة و  رأس المال الثابت

على الحصول على العوائد الكافية لدفع أقساط عقد اإليجار مقابل دراسة أصول الشركة أو تاريخها 
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والتي غالبا ما تكون أصولها قليلة أو تاريخها (االئتماني، مما يجعله مناسبا للشركات المتوسطة والصغيرة 

  ).االئتماني ضعيفا

صربيا، يتم بذل جهود كبيرة لتطبيق مفهوم التأجير، فعلى سبيل المثال، شارك مستشارون دوليون من وفي 

، وبتطوير قانون خاص بذلك، وتطوير برامج التمويلي في تقييم سوق التأجير) IFC(مؤسسة التمويل الدولي 

أسفرت جهود مؤسسة  وقد ).المؤسسة الوطنية لشركات التأجير(تدريبية وعقد حمالت التوعية وتأسيس 

عن إصدار قانون، يحق بموجبه للمؤجر أن يستعيد األصول، إذا لم يحصل على ) IFC(التمويل الدولي 

  .أيام ٦قيمة اإليجار خالل 

ؤسسات األعمال في ، نجحت العديد من مةط الكبير و نتيجة للضغ: (BASEL) إعادة تفسير اتفاقية بازل

تقدم  والمتوسطة الصغيرة الشركاتلصالح ) ٢٠٠٤حزيران ( BASEL IIتعديالت في اتفاقية أوروبا بتطبيق 

كما تقدم هذه التعديالت فرصة . افتراضات أكثر واقعية بخصوص مستويات المخاطر االئتمانية للشركات

هدف ، حيث تأكبر إلجراء تعديالت تتعلق بمختلف الهياكل الوطنية القانونية واألوضاع االقتصادية اإلقليمية

بكفاءة وفعالية، وبذلك تسهيل  القروضتزويد األسواق المالية بالمرونة الالزمة لتوزيع الى تعديالت هذه ال

  .يهاعل والمتوسطة الصغيرة الشركاتحصول 

نتيجة لألزمة االقتصادية األخيرة، أصبحت البنوك أكثر حذرا في تقييم القروض : تشخيص التقييم الداخلي

يتطلب التي  والمتوسطة الصغيرة الشركاتزيادة أعداد المتزايد  هذا الحذرن ونتج ع .أنحاء العالمجميع في 

، ، من أجل الحصول على القروض البنكيةعالية لحصول على درجات ائتماناو اعليها القيام بتقييم داخلي 

ت الى مطالباوممثليها في اوروبا و  والمتوسطة الصغيرة من قبل الشركاتأدى إلى رد فعل عنيف األمر الذي 
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هناك ضغوط مستمرة لضمان تقديم البنوك لعناصر ، و ة من البنوكيالشفافو على منهجيات التقييم التركيز ب

  .للشركات المتوسطة والصغيرة) ونتائج كل تقييم(التقييم التي تستخدمها 

  تحليل الفجوات ٤,٣

 الشركاتحاليا، فإنه يجب إعطاء في األردن مرتفع الكلفة امر غالمبما أن رأس المال : األسهم –الديون 

  .لحصول على التمويل من خالل خليط من الديون واألسهملخيار  والمتوسطة الصغيرة

في الحصول  والمتوسطة الصغيرة الشركاتمن الصعوبات التي يواجهها أصحاب : تحسين تصنيف االئتمان

شركة االئتماني للجهات المعنية، على رأس المال نقص المؤسسات القانونية القادرة على تقديم تاريخ ال

هناك فوائد متعددة لوجود مكتب ائتماني، كرفع القدرة على الحصول لذا،  .وضعف هيكلة الضمانات المنقولة

في الوقت الحالي، يقوم البنك المركزي فقط بتخزين البيانات االئتمانية الخاصة بقيم و  .على رأس المال

هذه المؤسسة ال كما أن .هذه البياناتأن تدير  فقطالبنوك ، وتستطيع دينار ٣٠،٠٠٠القروض التي تزيد عن 

، وقد أظهرت دراسة حديثة أن أحد األسباب األساسية لرفض البنوك لتقديم تصنيف المقترضينتعمل كمكتب 

حيث أن معظم (القروض للشركات المتوسطة والصغيرة هو حقيقة عدم وجود تاريخ ائتماني لهذه الشركات 

  lxxxvii).دينار ٣٠،٠٠٠قل عن قروضهم ت

يعكس ذلك حاجة القطاع المالي في األردن إلى تنويع منتجاته المادية لزيادة االبتكار  :تنوع المنتجات البنكية

وهناك أيضا حاجة  .للشركات المتوسطة والصغيرة) كتقديم اإلشراف(في الموارد المالية والمساعدة التقنية 

  .اتحاد البنوك على مثل هذه المنتجاتويعمل  ،المنتجات المتوافرةلمقارنة 
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في الدول المتقدمة، الحصول  والمتوسطة الصغيرة الشركاتتستطيع  :إعادة صياغة تشريعات الضمانات

عندما . على رأس مال بسهولة أكبر، وذلك نظرا لوجود قوانين وتشريعات واضحة تحكم قوانين الضمانات

تكون القوانين غير معّرفة وقواعد الضمانات غامضة، فإن اإلرباك الناتج عن ذلك سيزيد من عدم الكفاءة، 

قواعد استخدام ، حيث ال تزال ما هو الحال في األردنك ويقلل من قدرة حصول الشركات على رأس المال

رأس المال المنقول كضمان غامضة مما يعيق حصول الشركات على التمويل الالزم لرفع أسهمها لرأس المال 

على الشركات من قبل طلب ظل الدون اإلصالح القانوني، سيومن  .واآلالت واألشكال األخرى للتوسعة

  lxxxviii.العرض أكثر منلقروض ا

الحصول  والمتوسطة الصغيرة الشركاتفي الوقت الحاضر، يستطيع أصحاب : يئة تسهيل األصول المنقولةب

فإن معظم أصحاب  ،ومع ذلك. على قروض مقابل تقديم ضمانات على شكل أموال غير منقولة ومركبات

دراسة حديثة، أّنه  وقد أظهرت .هذه الشركات ليس لديهم األمالك غير المنقولة الكافية الستخدامها كضمانات

بالنسبة للقروض التي تستخدم نوعا واحدا من الضمانات، فإن معظمها مكّون من أصول غير منقولة 

لم ُتّسجل الدراسة وجود أي ممتلكات و  .، في حين استخدم األقلية مركباتهم كضمان)قارات بشكل أساسيعال(

إذا ما رغبت  والمتوسطة الصغيرة الشركات كضمانات، ويؤكد ذلك حقيقة أن) كالمعدات والمخزون(منقولة 

بالحصول على قرض في األردن في الوقت الحاضر، فإنها بحاجة المتالك قدر كاٍف من األصول غير 

ال البنك ويعود السبب في ذلك إلى أن . لن يتم اعتبارها رأس مال كافٍ  أخرى المنقولة، حيث أن أي أمالك

من السهل على المقترض أن يقوم ببيع الضمانات  حيثالمنقولة،  األموال لىالتعرف ع وأ ةيستطيع متابع

ال و lxxxix.سهل على األموال غير المنقولةبشكل أأن البنك يستطيع السيطرة ، كما المنقولة دون أن يتم اكتشافه
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 الصغيرة الشركاتتقليل كلفة التقييم لقروض ن من يمكّ " لضمانات المنقولةلسجل "يوجد في األردن حاليا 

  .والمتوسطة

فضال  ،أنظمة التسوية تعيق أيضا حصول الشركات على القروضعلى إن هيمنة البنوك : رفع كفاءة البنوك

 ل في النظام المصرفي والممارسات البنكية المتفاوتة في الكشف عن معدالتو عن الحواجز المفرطة للدخ

  .الفوائد

 ،األردنية فيما يتعّلق بتكاليف رأس المالهناك صيغ مختلفة بين البنوك : تسهيل الحصول على القروض

تستوجب بعض الدول صيغة موحدة لمثل هذه التكاليف، مما ُيسّهل المقارنة بين مزّودي رأس المال بينما 

  .المختلفين

 الصغيرة الشركاتهناك القليل من المعلومات عن كمية ونوع بيانات تسديد قروض : الدراسات األولية

سيقل فٕاذا حصل ذلك، ؛ و كما أّنه ال يتم نشر هذه المعلومات الضئيلة في األردنفي الدولة،  والمتوسطة

  .والمتوسطة الصغيرة الشركاتمتعلقة بإقراض مخاطر بالنتيجة ما تعتقده البنوك من 

ال قد ، والتي )الورقية(تتطلب البنوك الكثير من المعامالت المكتوبة : اإلفراط في متطلبات المعامالت الورقية

  .أو متمكنين من الحصول عليها بسهولة أصحاب الشركات مستعدين لها يكون

، باهظ للكثير من الشركاتفائدة وهو سعر % ١٢-١١تصل معدالت الفائدة إلى : ارتفاع أسعار الفائدة

  .خاصة في ظل تدني مستوى الربحية

في األردن، كما أنها، حين  تعتبر غير موجودة تقريباإن فترات السماحية للقروض : التسهيالت وفترات السداد

ض و ك لسداد القر و البن تفرضهاالزمنية التي  اتالفتر  كما أن. نادرا ما تزيد عن تسعة أشهر تقدمها البنوك،
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في بعض األحيان (عادة ما تكون أقصر بكثير من أن يستطيع أصحاب المشاريع سداد كامل القرض خاللها 

  ).خمس سنواتال تتجاوز 

، )JLGC(اإلشارة إلى أن البنوك هي من تدير الشركة األردنية لضمان القروض  تجدر: ضمانات القروض

تهدف الشركة إلى المساعدة في التنمية،  بينماف(في المصالح المتعلقة بهدفها الرسمي  ضاربمما يؤدي إلى ت

إلى الشركات األخرى الكبيرة أو  JLGCيؤدي إلى ذهاب قروض  ، مما)أرباحها تعظيمالبنوك إلى تهدف 

  .الكبيرة جّداً حتى 

إن معظم رأس المال في األردن غير موّزع بطريقة ذكية، ويدل ذلك : والمتوسطة الصغيرة الشركاتمساعدة 

الكثير من  جعلعل عدم وجود أي استهداف في قطاع البنوك لمثل هذا النوع من االستثمار، مما يؤدي إلى 

  .ضعيفمادي في وضع  والمتوسطة الصغيرة الشركات

الشركات تخصصين في التعامل مع موظفين م بشكل عام الى البنوك األردنيةفتقر ت: رفع كفاءة البنوك

إلى التدرب على األشكال المختلفة للتكنولوجيا واستخدام الكادر البنكي  يحتاج ،لذلك .الصغيرة والمتوسطة

  .توسطةبالشركات الصغيرة والم ةالمتخصص البرمجيات

بين المملكة المتحدة والبلدان ذات الدخل المنخفض من حيث ومن أجل المقارنة يبين الجدول أدناه مقارنة 

  .التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة

 من حيث التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ردنمقارنة بين المملكة المتحدة واأل: ٢٨الجدول 

  المتحدة المملكة في الصغيرة الشركات األردن في الصغيرة الشركات

 الرسمية االئتمانات على الصغيرة الشركات تعتمد

 األجل قصير للتمويل الرسمية وغير

 من األجل قصيرة القروض على كبيرة بدرجة الصغيرة الشركات تعتمد

  المصرفي القطاع
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 من كبيرا جزءا يشّكلون والمقربين واألصدقاء األقارب

 والمتوسطة الصغيرة الشركات وتمويل المال رأس

 للشركات المال رأس من نسبيا محدودة نسبة على الحصول يتم

 أكبر لألسهم الديون نسبة تكون لذا المساهمين، خالل من الصغيرة

  الكبيرة الشركات مع بالمقارنة نسبيا

 غير مدروس في األردن
 العمومية الميزانيات في حيويا عنصرا الثابتة األصول تشكل ال

  الصغيرة للشركات

  مهم الشركة في والديون االئتمان تاريخ  غير مدروس في األردن

 غير مدروس في األردن
 التمويلي التأجير مثل الممارسات  استخدام ازداد األخيرة، اآلونة في

   المغامر المال ورأس

 عن تزيد الصغيرة الشركات في المعامالت تكاليف

  الكبيرة الشركات
  الكبيرة الشركات عن تزيد الصغيرة الشركات في المعامالت تكاليف

 في منه أكبر الصغيرة الشركات في المعلومات تباين

  الكبيرة الشركات
  الكبيرة الشركات في منه أكبر الصغيرة الشركات في المعلومات تباين

 يتعلق فيما وخاصة األردن، في أهمية أكثر

 والعمليات المالية بالمحاسبة

 وندرة األعمال، تخطيط ضعف من الصغيرة الشركات تعاني

 عن المعامالت تكاليف القطاع وزيادة من المقّدمة المساعدة

  األكبر الشركات

  المؤسسات المالية مع الصغيرة الشركات عالقات ضعف المالية الكيانات مع جّدا ضعيفة عالقات

  

ناتجة عن عدم توافق  والمتوسطة الصغيرة الشركاتة في إقراض ضر تباختصار، إن المخاطر المف

تكاليف المعامالت، ونقص الوعي بفوائد إقراض هذه الشركات، وعدم وجود سجالت وارتفاع المعلومات، 

 ،الشركات األردنية انحرمو ما ادى بمجموعه من وه ، للتعامل مع هذه الشركات وعدم توحيد أنظمة االئتمان

كما أن مصادر رأس المال األخرى ؛ رأس الماللصدر أساسي من م ،ما عدا تلك التي تمتلك ضمانات كافية

  .الحجمقليلة ومحدودة 
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  التوصيات ٤,٤

  التوصيات العامة لتسهيل الحصول على رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة في األردن :٢٩الجدول 

 المالي للقطاع سليمة سياسية اطر وضع
 التحتية البنية تعزيز

 المؤسسية
 المعلوماتية التحتية البنية بناء

 الفائدة أسعار تحرير

 والمساعدة التدريب دعم

 المالية للمؤسسات الفنية

 المهتمة

 المحاسبة معايير تعزيز

 المنافسة تشجيع
 المالي الدعم تيسير أو توفير

 وتطوير األسهم،( األولي

 ومنهجياتالمالية،  المنتجات

 )المخاطر تخفيف

 مكاتب في االستثمار تشجيع

 والسجالت االئتمان

 للشركات البنكية الخدمات تدعم تشريعات وضع

  واألسهم والمعامالت والتأجير والصغيرة المتوسطة
 التكنولوجيا في االستثمار

 العام للقطاع المباشر التدخل وترشيد تخفيض

 والقضائية القانونية األطر تحسين

الممارسات والسياسات الجيدة للشركات الصغيرة جّدا : فرص الحصول على التمويل  زيادة. "وآخرون .Malhorta M: المصدر

  ، البنك الدولي٢٠٠٦، أغسطس ، " والصغيرة والمتوسطة

  

  :هناك العديد من الدراسات الالزمة: الدراسات األولية 

التحتية عقد دراسات حول متطلبات تعديل إطار العمل التشريعي في الدولة من أجل تطوير البنية  •

 ).مكاتب االئتمان واألنظمة األخرى لنشر المعلومات ،على سبيل المثال ،بما في ذلك(المالية فيها 

يجب عقد دراسة لبحث آثار تقليل االحتياطي المطلوب من ودائع البنوك التجارية على مقدار  •

 ).ض الشركاتوبالتالي تسهيل إقرا( من أجل تطوير سوق االئتمان في الدولة  التمويل في السوق
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عن طريق إلغاء  التمويلي إجراء دراسة لتحليل األساليب التي يمكن استخدامها لتحسين قانون التأجير •

 .ضريبة المبيعات المضاعفة مثال

من أجل والمتوسطة،  الصغيرة الشركاتالقيام بدراسة لتطوير آلية ضمانات القروض الستثمارات  •

 .زيادة عدد ضمانات القروض المتاحة 

استخدام سجل االئتمان وتحسين أنظمة المعلومات وتشجيع العمليات يعتبر : جية تقييم االئتمانمنه

مجدية  والمتوسطة الصغيرة الشركاتجعل السبل التي تؤدي الى أحد التوزيع / األوتوماتيكية وزيادة التسويق

  .اقتصاديا

يجب تطوير مكتب تقييم االئتمان، وذلك بهدف تطوير نظام يمكن من خالله التأكد : مكتب تقييم االئتمان

  .متطلبات الضماناتوتقليص من التاريخ االئتماني وتسهيل 

سبل في ابحاث إجراء  ):JLGC(الشركة األردنية لضمان القروض  حديثزيادة برامج ضمان القروض وت

لصغيرة، وذلك إّما من خالل إعادة الهيكلة وتوسيع شركة تقديم برامج ضمانات قروض للشركات المتوسطة وا

على الشركة األردنية لضمان القروض أن ُتعيد تركيز . ضمان القروض أو من خالل صياغة بدائل منطقية

ال في تقليل العوائق التي تعترض حصول الشركات عاخذ دورًا فأطاقاتها من حيث تقديم القروض وأن ت

  .التمويلعلى الصغيرة والمتوسطة 

قوم بإجراء دراسات لنشر المعرفة والبيانات تأن  جمعية البنوكينبغي على : جمعية البنوكقبل التدريب من 

كما يجب أيضا عقد دراسة حول . والمتوسطة الصغيرة الشركاتالمتعلقة بأفضل الممارسات التجارية للبنوك و 

وتطوير أنظمة التخزين ونقل البيانات المتعّلقة  مساعدة البنوك في اتخاذ القرارات المالية وٕادارة المخاطر
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تدريب البنوك حول كيفية تحديد األسواق المستهدفة وكيفية ايضا، . بتاريخ االئتمان وأنظمة كفاءة السوق

  .في األردن والمتوسطة الصغيرة الشركاتتصميم منتجاتها وفقا لذلك وخصوصا فيما يتعّلق ب

ء دراسة حول االحتياجات الالزمة لخلق بيئة مؤسسية إلرسال المدفوعات إجرا: النشر اإللكتروني للمعلومات

يجب أن يتم ذلك باإلضافة  .إلكترونيا، وتقديم الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، ونشر المعلومات االئتمانية

 إلى القيام بدراسة المتطلبات الالزمة لنظام معلومات ائتمانية عبر اإلنترنت، بما في ذلك الدرجات

  .والتصنيفات

من الخطوات األخرى لجعل النظام المالي أكثر مواءمة للشركات الصغيرة : تسهيل الحصول على القروض

يجب القيام بالتدريب على تصنيف هذه  ن حيثوالمتوسطة هي تسهيل عملية الحصول على القروض

الئتمان ومنهجيات التقييم الشركات ضمن البنوك، وذلك بالتوافق مع الممارسات المتعّلقة بتقييم تحليل ا

  .والمتوسطة الصغيرة الشركاتإقراض  رخطالالزمة التخاذ القرارات الصحيحة بما يخّفض 

 الشركاتحول المجاالت التي تجد تحليلية على القطاع العام أن يقوم بإجراء دراسة : دراسة جوانب االمتثال

فيها الصعوبة األكبر في أداء مهام االمتثال المالي، واستخدام هذه البيانات من أجل  والمتوسطة الصغيرة

  .تطبيق شروط تسجيلية ومحاسبية موائمة للشركات المتوسطة والصغيرة في البنوك

دراسة حول متطلبات رفع وتحسين مستويات المهارة  ضعيجب على القطاع العام أن ي: رفع كفاءة البنوك

قد يتضّمن ذلك دراسة متطلبات تطوير البرامج التدريبية، وتعليم ، و نوك العاملين مع القروضلدى موظفي الب

  .الموظفين كيفية القيام بالتقييم الصحيح لمخاطر إقراض الشركات
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يجب عقد دراسة حول تطوير العالقات بين : من خالل االستشارات والمتوسطة الصغيرة الشركاتمساعدة 

والشركات االستشارية أو المنظمات اإلنمائية، وذلك حتى تقوم مثل هذه  والمتوسطة الصغيرة الشركات

المنظمات بمساعدة الشركات في تطوير خططها التجارية، بحيث يصبح لدى البنوك فهم أفضل لهذه 

  .الضماناتتوفير الشركات وقيود أقل على 

إضافة إلى (ات اإلقراض في االقتصاد من أجل زيادة عدد شركتوسيع نطاق التسهيالت المصرفية القائمة 

يجب على الحكومة أن تقوم بدراسة الجدوى والمتطلبات واآلثار ) تلك التي تعتبر إقراض الشركات أمرا مجديا

على سبيل المثال، إضافة إلى وجود البنوك األساسية، سيكون هناك " (درجة ثانية"المحتملة لتطوير بنوك 

، فقد يزداد عدد المقرضين )وبالتالي تكاليف االمتثال(بنوك محدودة الوالية وبتطوير هذه ال ).بنوك تعاونية

كما على الحكومة أن تقوم بدراسة احتمالية رفع عدد مؤسسات  .المالئمين للشركات المتوسطة والصغيرة

ات وفي كل دراسة، يجب وجود مراجعة حكومية لتعريف). كالبنوك التعاونية وبنوك القرى(السندات المشتركة 

  .أعمال البنوك والودائع، من أجل زيادة عدد مؤسسات اإلقراض والتي ليست بالضرورة البنوك

من الخطوات الهامة، وهي مهمة  امرغالمتشجيع تمويل رأس المال  يعد: امرغالمتشجيع تمويل رأس المال 

اتخاذها هنا، إ ومن اإلجراءات الممكن . مستحيلةبومع ذلك، فهي ليست  ،صعبة في دولة نامية كاألردن

وقد يتضّمن هذا  ،امرغالموضع قانون ُيسّهل نمو تمويل رأس المال كي تقوم بوزارة المالية، ل طلب منال

  :القانون النقاط التالية

 .اتإعفاء جميع االستثمارات في كيانات رأس المال االستثماري من ضرائب الشرك •

غالبا ال تزيد (شركات جديدة لفترة زمنية معينة إلزام شركات رأس المال االستثماري باالستثمار في  •

 ).عن خمس سنوات
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كالصادرات ( اعالميالتمويل للقطاعات ذات األولوية  ضمان تخصيص جزء محّدد من استثمارات •

 ).مثال

 .ضمان خضوع هذه الهيئات لتشريعات مستمرة ورقابة تقوم بها لجنة حكومية •

هو و دراسة إمكانية تطوير صندوق عام بهدف محّدد  من الخطوات الهامة أيضا،: تطوير صندوق عام

  :)مليون دينار ٣٠تقارب ما قيمته (تشجيع رأس المال االستثماري بميزانية محّددة 

 ).مثالً % ٣(يقوم صاحب المشروع بتسديد المبلغ المقترض من الصندوق، وبنسبة فائدة منخفضة  •

 .قبل شركة االستثماريجري التقييم الفعلي وتوصيات المشروعات المحتملة من  •

 .شركة حّدًا معيناً  أياالستثمار في تعّدى يال يجوز أن  •

دراسة إمكانية تقديم حوافز بهدف تطوير رأس مال استثماري : حوافز لتشجيع تمويل القطاعين العام والخاص

  .خاص، وخصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة –عام

بدراسة إمكانية تعديل التشريعات بحيث يستطيع المستثمرون على الحكومة أن تقوم : حوافز المستثمرين

مع اعتمادات ضريبية  والمتوسطة الصغيرة الشركاتتوظيف المزيد من المال في رأس المال االستثماري و 

  .ثار الحوافز الضريبية على استثمارات الُمّالكآكما على الحكومة أيضا دراسة . إضافية

يجب على الحكومة أن تقوم بدراسة إمكانية تطوير فريق : طة والصغيرةفريق رأس المال للشركات المتوس

يكون هذا الفريق مسؤوال عن العديد من ، لعمل يعمل على تسهيل تمويل الديون الخاصة بهذه الشركات

  :منهاو األمور، 

 .مراقبة أسعار الفائدة للشركات المتوسطة والصغيرة •
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 .الدائن والمدين من تسهيل الوصول إلى المعلومات لكل •

 .وضع التشريعات •

 .تحسين فرص الحصول على التمويل للوسطاء  الماليين من غير البنوك •

 .مراقبة وتنظيم المنافسة في القطاع المالي •

  

للشركات المتوسطة والصغيرة دراسة إمكانية إنشاء بنك استثمار تنموي، مخّصص : بنك االستثمار التنموي

يرّكز هذا البنك على الطرق واإلجراءات التي تناسب هذه الشركات بشكل مباشر، كما سيعمل ل في األردن

  .سةفبأسعار منامن قروض على دعمها بدراسة الجدوى وتلبية حاجات الشركات 

سوق أسهم يهدف إلى (تطبيق بورصة لهذه الشركات  دراسة إمكانية: والمتوسطة الصغيرة الشركاتبورصة 

  .، كتلك الموجودة حاليا في مصر)رفع رأس مال الشركات

اتفاقية بازل، حيث أن   فهم البنوك لقوانين ومعاييرمدى دراية و إجراء دراسة ل : قوانين ومعايير اتفاقية بازل

  .في االقتصادمدور الالبنوك تسيء عادة فهم هذه األمور، مما َيحّد من رأس المال 

على الرغم من احتواء بعض البنوك على مثل هذه : تحديث أقسام الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنوك

  .األقسام، إّال أّنه نادرًا ما يتم استخدامها حيث مازالت البنوك تفّضل التعامل مع الشركات الكبيرة

  .اجات الحديثةتيحليكون أكثر استجابة لال الماليةاالوراق يجب تحديث قانون : االوراق المالية قانون

الضمانات المتعّلقة بتمويل األسهم،  فيينبغي البحث في األدوات التي ُتستخدم : صكوك األسهم المالية

  ).كاالعتمادات الضريبية مثال(وتطويرها 
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يجب تحسين منهجيات محاسبة هذه الشركات، وذلك لتيسير الشفافية  :والمتوسطة الصغيرة الشركاتتدريب 

  .بين المستثمر وصاحب المشروع، ويمكن تحقيق ذلك من خالل التدريب

  :يجب أن يتضمن قانون المعامالت ما يلي: قانون المعامالت المضمونة

 .ر سجل مركزي لألصول المنقولةيتطو  •

 .القانون على المعامالت المالية الحاليةعقد دراسة حول اآلثار المحتملة لهذا  •

 .ضمان وجود تدابير لحماية المستهلكين •

 .وغيرها من المصطلحات المالية" الضمانات"و" التمويل"تقديم تعريفات محّددة للمصطلحات مثل  •

 .دراسة الكيفية التي سيؤثر بها القانون على القروض ضمن الضوابط الشرعية •

 .االصول المنقولةامالت القائمة على كيف سيؤثر القانون على المع •

 .كيف ستتأثر مختلف حقوق الدائنين والمدينين •

 .عن رفع االقساط في حال تقصير المقترض الزمةإجراءات وضع  •

 .ل المنقولةاو ماللسجل  عملدراسة إمكانية  •

إنشاء سجل رسمي يكون ) الدائن والمدين(الفريقين  سيتيح هذا القانون لكال: المنقولة لاو لالمتطوير سجل 

ومن خالل إنشاء هذا السجل يمكن  .بمثابة دليل على وجود اتفاق بشأن استخدام األمالك المنقولة كضمان

سيحتوي هذا السجل على بعض التفاصيل . للدائن تسجيل حصته في الضمانات المكونة من أموال منقولة

  .والحد األقصى لمقدار الديون ووصفا عاّمًا للضمانات) ئن والمدينالدا(كأسماء أصحاب المصلحة 
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  تحسين الصادرات. ٥

بما في ذلك خلفية موجزة عن وضع  في األردن، تعزيز الصادراتجهود يقدم هذا الفصل لمحة عامة عن 

كنقطة تونس حسب وتقييم المعايير  ،التصدير وتنمية الصادرات المختلفة وتشجيع هذا النشاط في األردن

كما يحتوي . لتحديد اإلجراءات المعينة التي تتخذها الدولة لتنمية وتشجيع صادراتهامرجعية بهدف المقارنة 

 ،وفي النهاية. بلوغهيجب والمستقبل الذي  ،حاليااألردن واجهها يهذا الفصل على تحليل الفجوات التي 

  .الصادرات قطاعية الزمة لتحسين تنافسبعض التوصيات للخطوات ال يعرض الفصل

  

  خلفية ٥,١

وبذلك عانت  ،مليار ١٠,٩واستيراد ما قيمته  ،٢٠١٠مليارات دينار عام  ٥قام األردن بتصدير ما قيمته 

، ٢٠١٠ – ٢٠٠٦الفترة في ف ،وكما يوضح الشكل أدناه. مليار دينار ٥,٩الدولة من عجز تجاري بقيمة 

 ، أيمليار ٥,٧إلى  ٢٠٠٦عام دينار مليار  ٤,٥ من  ،٢٠٠٧في عام  أعلى قيمةارتفع العجز التجاري ب

حيث  ،٢٠٠٩عام في  )%١٣,٢(في العجز ظهر أعلى تدني  ،وفي الوقت ذاته%. ٢٥,٨بما نسبته 

  xc.٢٠٠٩عام مليار دينار في  ٥,٦إلى  ٢٠٠٨عام  دينار مليار ٦,٤من العجز التجاري  انخفض
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تليها مواد  ،%)٢٢,٨(ومعّدات النقل الحصة األكبر  اآلالتفقد شّكلت  ،٢٠١٠لواردات عام أما بالنسبة 

  xcii.%)١٧,١(و السلع المصّنعة  ،%)٢٢,٣(التشحيم و الوقود المعدني 

يسمح بإعفاء المصّدرين ، ١٩٩٥والذي صدر عام  ،في األردن لالستثمارن أول قانون ومن الجدير بالذكر أ

 ،الوسيطة الالزمة إلنتاج السلع الممكن تصديرهامن الرسوم الجمركية على المواد الخام المستوردة والسلع 

السلع المصّدرة أو  فىعتكما  .دخلالتصدير من ضريبة العملية إعفاء األرباح المكتسبة من أيضا ب سمحيو 

ها في بيعباستثناء السلع التي يتم  ،الحرة من الرسوم الجمركية وضرائب االستيراد مناطقالمستوردة من ال

 حينتتمّتع بإعفاء جمركي جزئي ف ،طق الحّرةاها في المنيعالسلع الصناعية التي تّم تصنأما  .السوق المحّلي

  .المحلية وتكاليف اإلنتاج المحّليالمضافة نسبة قيمة المدخالت  حسب ،طرحها في السوق المحلية

  

  (JEDCO) االقتصاديةالمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع 

ولة عن تشجيع صادرات ئالمس جهةال )JEDCO(  المشاريع االقتصاديةالمؤسسة األردنية لتطوير  تعتبر

 االقتصادتحسين بالتزام واضح ينص قانونها على تي مؤسسة الوال ،الشركات الصغيرة والمتوسطة في األردن

لهذه المؤسسة هي رفع تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة في  اإلستراتيجيةن األهداف كما أ. األردني

رياديي وتطوير ودعم  ،والمشاركة في تنمية الصادرات الوطنية ،القطاعات الزراعية والصناعية والخدمات

  .وتحديد وٕادارة مصادر التمويل بتكاراالاألعمال و 
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  الصادراتأنشطة تنمية 

تها مع االتحاد األوروبي، ا، كجزء من شراك)JEDCO(المشاريع االقتصادية تقوم المؤسسة األردنية لتطوير 

  :هماغالبيت بتمويلاألوروبي  بتطبيق برنامجين يقوم االتحاد

ويهدف إلى تطوير قطاع الخدمات األردني وتقديم ) JSMP(برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات  •

هدف تحسين مهارات القوى ب في األردنوخدمات الدعم لشركات قطاع الخدمات  منحالعديد من ال

 .ة الصادرات إلى األسواق العالميةدوزيا ،وخلق فرص محلية جديدة ،التنافسية رفع سويةو  ،البشرية

لتطوير وتنمية  منحوالذي يقّدم ) SEEDP/ JUMP II(برنامج دعم المؤسسات وتطوير الصادرات  •

هدف تحسين تنافسية الشركات الصغيرة بالصناعات الزراعية والقطاع الصناعي في األردن 

 فيخلق فرص محلية جديدة لمساعدة الشركات األردنية و  ،هذه القطاعات فيوالمتوسطة العاملة 

 .توسيع أسواقها العالمية

  

  اتأنشطة دعم السياس

أسس  بناء علىتحسين فرص الوصول إلى األسواق  :اتيالتجارية الدولية واالتفاق تكتالتالتطويع  •

تفاقات واإل متوقعةالتجارية االقتصادية الحالية وال تكتالالستفادة من التلخالقة وال ستباقيةاالاإلدارة 

 .التجارية الثنائية

 .تصدير وطنية إستراتيجيةاعتماد  •

 .اإلستراتيجيةتنسيق جهود جميع المنّظمات المشاركة في تطبيق  •
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 .اإلستراتيجيةُمراقبة تنفيذ  •

 .يهاالتصدير اليمكن توقيع االتفاقيات الجديدة مع دول  •

 .اتفاقيات التجارة الحالية مكاسب تعظيم •

  

  :األنشطة المالية

تقوم المؤسسة . والدعم التقني ات القروضلضمانشّكل جزءًا مكمِّال يلتنافسية و لُيعّد التمويل ركيزة أساسية 

  :اإلنشاء على قيدة و قائمبمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ال االقتصاديةاألردنية لتطوير المشاريع 

  .الحصول على اإلقراض والقروض اآلجلة •

  .التمويلي هاهيكلتحسين  •

 .التفاعل األفضل مع البنوك والمؤسسات الماليةتمكينها من  •

 .خاصتمويل الالى علصول حال •

 .البضائع إلى السواقوصول ضمانات ضماناتها و  إدارة •

  

  :تشجيع التصدير أنشطة

الممارسات الدولية لتشجيع الشركات األردنية أفضل إلى استخدام أحدث األدوات والتقنيات و  JEDCOتسعى 

  :وصادراتها من خالل الطرق التالية

 .التجارية والوفود التجارية والمعارض في الدول المختارة بعثاتالمشاركة في الالتنظيم و  •
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 .من وٕالى األردنتنظيم الزيارات للبعثات التجارية  •

 .ستفيد منهاالفرص التجارية والتواصل مع الشركات األردنية التي قد تبتعريف ال •

اكات بين القطاع تطوير وتعزيز العالقات مع منظمات دعم األعمال التجارية للمساعدة في خلق شر  •

 .نظرائهالخاص األردني و 

 .وعية لتشجيع الصادرات األردنيةحمالت التعقد المحاضرات و  •

 .تقديم المساعدة لرجال األعمال الزائرين لألردن •

 .اتفاقيات تجارية معهااألردن  عوقّ تعزيز العالقات مع المنظمات التجارية الدولية في الدول التي  •

 ،ةالموجزات الدولي ،دليل المصدرين والمستوردين: بما في ذلك ،توفير قواعد بيانات ضخمة للموارد •

وأبحاث  ،تقارير فرص التصدير ،الدراسات الصناعية ،أبحاث ومعلومات السوق ،معلومات القطاع

والمنشورات والحصول على  ٕاحصائياتهاواتفاقيات التجارة وأدواتها و  ،المنتجات والتحليالت التجارية

 .قواعد البيانات المختلفة

وبرامج الضمانات  ،)IDB(للتنمية االستفادة من برامج تمويل الصادرات من البنك اإلسالمي  •

 ).IAIGC(االئتمانية من المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 

والتسويق  ،برامج تدريب الموظفين والمصّدرين في السوق الدوليةوتنظيم تنمية الموارد البشرية و  وضع •

لبات التقنية في أسواق والمتط) WTO(ية واتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي واتفاقية التجارة العالم

 .التصميم الصناعية اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات و التجار و  ،األنظمة اإلداريةالتصدير و 
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  الشركة األردنية لضمان القروض

. من الهيئات المساعدة في زيادة القروض واالئتمان أيضا )JLGC(الشركة األردنية لضمان القروض تعتبر 

و المتوسطة  ،أهداف هذه الشركة أن تعمل على تشجيع البنوك على إقراض الشركات الحديثة من أهمو 

) JLGC(تقّدم هذه الشركة و  .وتسهيل تنمية الشركات القائمة ،والخدمّيةمنها أو الصناعّية ، والصغيرة 

للتأكيد و  .االئتمانالتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل برنامج ضمان القروض أو برنامج ضمان 

بل تسّهل فرص المقترض في الحصول على  ،بشكل مباشرللشركات م القروض دال تق) JLGC( فإن

أي كلفة إضافية على المقترض مقابل  دونمشاركة الاالئتمان الالزم للمشاريع التصديرية من خالل البنوك 

  .ضمان الشركة لمخاطره االئتمانية

  

  ):SMEs(الصغيرة و المتوسطة برنامج ضمان القروض للشركات 

الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها القطاع الخاص في  اإلنتاجيةالضمانات المخصصة للمشاريع  •

 .موظف ٥٠بقوى عاملة ال تتجاوز و  األردن

 .البدء في المشروعات الجديدة أو توسيع وتعديل المشروعات القائمة •

 .دينار ٤٠،٠٠٠القروض بقيمة تصل إلى من الرصيد المستحق لجميع أنواع % ٧٥ضمان نسبة  •

 .دينار ١٠٠،٠٠٠و  ٤٠،٠٠٠ن بيمن القروض التي تتراوح قيمتها % ٥٠ضمان نسبة  •

 .دينار ١٠٠،٠٠٠لقروض التي تزيد قيمتها عن لبشكل جزئي ات ضمانتقديم  •

 .ذلك فترة سماحية ال تزيد عن سنة يبما ف ،سنوات ٦ال تتجاوز فترة القرض كما  •
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 .السقف الكلي للضمانات المحددة لذلك البنك على% ١,٥يتقاضى البنك المشارك و  •

  

استخدام عينة ب تم توزيعها على الشركات الصناعية األردنية الصغيرة والمتوسطة يةاستبيانلدراسة  وفقاو 

نقص الحوافز المقدمة من الحكومة ، يعتبر التصديريقات عمنظرة الشركات األردنية لحسب فإن  ،عشوائية

قدراتهم في األسواق الدولية وعدم اهتمام من المصدرين عدم استفادة يوضح سبب أهم المعيقات، مما األردنية 

 .إطالقا بالتصديرمن المنتجين غيرهم 

  

  معايير المقارنة ٥,٢

منطقة الشرق ( إفريقياتنافسية في الشرق األوسط وشمال ر االقتصاديات ثبما أّن تونس ُتعتبر أحد أك

الفريد في  التونسينمو االقتصاد  كما أن .حّدًا معياريا للدول األخرىنقطة مرجعية و فإّنها تمثل  ،)األوسط

االقتصادية للحكومة و لتي أدت إلى أن يكون لتونس أحد أعلى  اإلستراتيجيةالعقد األخير كان نتيجة 

  .كلهااألفريقية المعايير المعيشية في القارة 

 ،٢٠١٠و  ٢٠٠٨بين العامين % ٧,٧٤ ،بنسبة ثابتة في تونس) GDP( اإلجماليارتفع الناتج المحلي 

فقد ارتفعت  ،٢٠٠٩ على الرغم من نزوله في عام، و ٢٠١٠أمريكي عام  دوالر ٤١,٣٨٣حيث وصل إلى 

ويبين الجدول أدناه مؤشرات االقتصاد الكلي  .٢٠١٠مليار دوالر عام  ١٦إلى ما يقارب  التونسيةالصادرات 

 .في تونس
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  ٢٠١٠-٢٠٠٨مؤشرات االقتصاد الكلي في تونس : ٣٠الجدول 

 االقتصادّية المؤشرات ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

 )أمريكي دوالر مليار( الثابتة باألسعار  GDPاإلجمالي المحلي الناتج 35.651 39.007 41.383

 )أمريكي دوالر مليار( الجارية باألسعار GDP اإلجمالي المحلي الناتج 37.942 40.3334 43.494

 )أمريكي دوالر مليار( التجاري الميزان عجز 4.532 4.398 5.694

 )أمريكي دوالر مليار( الصادرات إجمالي 16.190 13.335 16.109

 )أمريكي دوالر مليار( الواردات يإجمال 20.713 17.724 21.792

  ٢٠١٠-٢٠٠٨ تونس،  البنك المركزي والمعهد الوطني لإلحصاء،: المصدر

ومن ثم المعّدات  ،يليه النفط الخام ،الصادرات التونسية ىعل هيمنيُ قطاع الملبوسات  ، ومن المالحظ أن

   .كما يوضح الجدول أدناه ،وزيت الزيتون ،الكهربائية

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٧ في تونس،) مليون ديناربال(الرئيسية  الصادرات: ٣١الجدول 

 القطاع ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

 المالبس صناعة 4,522.7 4,563.70 4,172.10

 الخام البترول 2,631.80 3,218.80 2,093.30

 الكهربائية الكابالت 1,003.10 1,254.10 1,353.50

 الزيتون زيت 696 759.1 533.4

 والجلود األحذية 606 619.1 564.7

 DAP منتجات 508.6 1,074.30 502.2

 األقمشة 505.4 455.2 412.2

 الفوسفوريك حمض 343.9 887.2 418

 فوسفات السوبر 324.9 767 377.6

 البحر منتجات 232.8 237.6 181.9

  التمور 211 209.2 237.7

 الخزف 91.4 93.2 108.1

 الخام الفوسفات 71 180.5 54.9

 الورق نفايات 17.3 17.2 7.8
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 الحمضّيات 13.6 24.9 21.5

 الحرفيين سجاد 2.4 2.8 2.6

  ٢٠١١أكتوبر  – حديثتالبالصناعة و  النهوض وكالة: المصدر

  

شراكة التونسية اتفاقية التوقيع  ،التي أدت إلى زيادة صادراتها التونسيةأحد أهم التطورات االقتصادية كما أن 

من خالل  أّدت هذه االتفاقية إلى تحرير العالقات التجارية ، فقد١٩٩٥عام ) EUAA(مع االتحاد األوروبي 

وتحسين التعاون التقني  ،٢٠٠٨وتهيئة المناخ للتجارة الحرة للسلع الصناعية عام  ،تقليل الحواجز التجارية

وذلك لتحسين  ،"تحديث الصناعة"الهيكلة الصناعية الوطنية فقد تم تقديم برنامج إعادة  ،باإلضافةو  .الماليو 

  .ألسواق العالميةجهيزها للمنافس في اإنتاجية وتنافسية األعمال التجارية التونسية وت

 ،)موظف أو أكثر ٢٠منها توظف % ٨٥(شركة  ٤٤٢٨ واستفادة برنامج التحديث مشاركة نتج عن

وضمانات وطنية من خالل تمويل تنمية التنافسية الصناعية تمويل و  ،مليون يورو ٢٦٦٠واستثمار بقيمة 

)FODEC ( من ضمنها ،مليون يورو ٣٧٢بقيمة:  

  %). ٢٠ – ١٠مدعومة بنسبة (أنشطة االستثمار المادية  •

 %).٧٠مدعومة بنسبة (أنشطة االستثمار غير المادية  •

  .٢٠٠٩-١٩٩٥ويبين الجدول أدناه ملخص لهذه النتائج خالل الفترة 

  ٢٠٠٩ - ١٩٩٥ ،برنامج تحديث الصناعةنتائج : ٣٢الجدول 

 السنوّية المؤشرات ١٩٩٥ ٢٠٠٩

 مليون 18.7

 تونسي دينار

 مليون  4.5

 تونسي دينار
  األوروبي االتحاد إلى الصناعية الصادرات
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 السنوّية المؤشرات ١٩٩٥ ٢٠٠٩

 )١٠يساوي أو يزيد عن  الموظفينعدد ( والمتوسطة الصغيرة الشركات عدد ٢،٠٠٠ ٥،٧٤٧

  الموظفين عدد ٢٣٦،٠٠٠ ٤٨٨،٠٠٠

 )الدولية الشراكة( في الدولية الشركات عدد ١،٤٢٠ ٢،٣٢٤

  الصناعية الصادرات حصة 12% 25%

  المعتمدة الشركات عدد 6 1300

pmn/cadre-du-http://www.pmn.nat.tn/cadre- تحديث الصناعةالموقع االلكتروني لبرنامج : المصدر

general  

  

 ٢٧٨٣من ضمنها  ،موظفين أو أكثر ١٠مكّونة من  ،شركة ٥٧٨٦يتكون القطاع الصناعي التونسي من و 

  .شركة تصديرية بحتة

 ٢٠١١عدد الشركات الصناعية حسب القطاع،  :٣٣الجدول 

 الحّصة

(%) 
 المجموع

 كلّيا المصّدرة

 األخرى

 المصّدرة

 كلّيا
 القطاع

  الغذائية المنتجات تصنيع 184 843 ١،٠٢٧ 17.7%

  والزجاج والخزف البناء مواد صناعة 27 424 451 7.8%

 األساسية والمعادن اآلالت تصنيع 189 430 619 10.7%

 واإللكترونية الكهربائية المعّدات تصنيع 246 130 376 6.5%

  الكيماوية والمنتجات الكيماويات صناعة 124 387 511 8.8%
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 والمالبس المنسوجات صناعة ١،٦٩٧ 314 ٢،٠١١ 34.8%

 الخشبية المنتجات صناعة 32 167 199 3.4%

  واألحذية الجلود صناعة 219 72 291 5.0%

  األخرى الصناعات 65 236 301 5.2%

 المجموع ٢،٧٨٣ ٣،٣٠٠ ٥،٧٨٦ 100%

  ٢٠١١أكتوبر  -- وكالة النهوض بالصناعة والتجديد : المصدر

  :أنشطة تشجيع وتنمية التصدير

  :على وزارتينالتصدير التونسي وبشكل أساسي  تقع مسؤولية تعزيز

عن برنامج التحديث الصناعي  المسئولةوزارة الصناعة والطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة هي  •

)PMI .( قد و  .ذات العالقةيهدف هذا البرنامج إلى تقوية تنافسية الشركات الصناعية والخدمات

حيث يتم التمويل من  ،قامت الوزارة بتطوير برامج وحوافز مالية موّجهة لتنمية وتشجيع التصدير

وصندوق تنمية زيت الزيتون ) FODEC(مية التنافسية الصناعية تنبرامج تمويل : خالل مصدرين

) ألف دوالر أمريكي ٥٨(دينار تونسي  ٧٠،٠٠٠ويقّدم هذا الصندوق امتيازات تصل إلى . المعّلب

  .الستثمار في القطاعبهدف تنمية اسنويا 

مركز ويتحّمل  ،)PDE(عن برنامج تنمية التصدير  المسئولةهي ، و وزارة التجارة والصناعات التقليدية •

يقّدم مصدرين أساسين للحوافز و  ،في الوزارة مسؤولية تنمية التصدير) CEPRX( ترويج الصادرات

و صندوق اقتحام األسواق الخارجية  ،تنمية التصدير والذي تقوم الحكومة بتمويلهتمويل : االمتيازاتو 
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)FAMEX (ضافة إلى ، وباإلمليون دوالر أمريكي ١٠قيمته  ،والمدعوم بقرض من البنك الدولي

  .لتصديرا ضماناتلك تمويل لهنا ،ذلك

  

وهي مؤسسة حكومية تم تأسيسها عام  ،تعمل الوزارات المذكورة أعاله مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديدو 

عن  مسئولةن هذه الوكالة كما أ. تحت مسؤولية وزارة الصناعة والطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة ١٩٧٣

 ،ضافة إلى ذلكباإل .كما تقّدم الدعم للشركات والمسّوقين ،تنفيذ سياسات الحكومة في تنمية القطاع الصناعي

و ذلك لتشجيع الشركات على  ،تقوم الوزارات بالتعاون مع الوكالة بتزويد المصّدرين التونسيين بالحوافز

تتضّمن هذه الحوافز الضمانات واالمتيازات والقروض و  .وى الدوليتالتصدير والتنافس على المس

يمكن  ،دمات متعددةبتقديم خ APIتقوم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد كما  .والتخفيضات الضريبية

  :تستهدف إحداها الشركات الصغيرة والمتوسطة ،تنظيمها في خمسة مراكز تدّخل

اإلدارية المتعّلقة  اإلجراءاتل جميع ييقوم هذا المركز بتسه): CEGA(مركز إدارة القروض والمنافع  .١

ندوق التطوير بإدارة الحوافز المقّدمة للشركات و المنصوص عليها في قانون االستثمار و تمويل ص

 ).FODROPT(و الالمركزّية الصناعية 

عن تنظيم المحاضرات الوطنية وتطوير  المسئولهو ): CEPI(شراف الصناعي مركز الدراسات واإل .٢

للفروع الصناعية المحّددة والدراسات  اإلستراتيجيةبما في ذلك تحديد المواقع  ،الدراسات المختلفة

 .القطاعية للصناعة التونسية األفقية للبيئة الصناعية والدراسات

والمعلومات حول  اإلحصائيةيقّدم هذا المركز البيانات  ،)CDII(مركز التوثيق والمعلومة الصناعية  .٣

خالل األدّلة القطاعية واألقراص المدمجة وٕامكانية الوصول إلى قواعد البيانات  من التونسيةالشركات 



137 
 

شركة  ٤٥٠٠وهي منّصة إلكترونية تتضّمن  ،للصناعة التونسية فتراضيةالصناعية والمعارض اإل

 .مسّجلة

يقّدم هذا المركز المساعدة المباشرة لمسّوقي المشاريع على ): CSCE(مركز دعم تشكيل المؤسسة  .٤

شكل تنظيم دورات تدريبية و تحليل المشاريع وتقديم الدعم اللوجستي والوساطة والمتابعة في 

لتأسيس شركات صغيرة  تسويقا كل عام ١٨٠ –١٥٠بالمتوسط اعد المركز يسو . المؤسسات األخرى

و ذلك في ) ر أمريكيدوال ٧١،٤٠٠أي ما يقارب  ،دينار تونسي ١٠٠،٠٠٠ ،موظفين ٧ – ٥(جّدا 

كما يزّود هذه الشركات بخدمات وتسهيالت حاضنات  ،والخدمات المرتبطة بالصناعة ةقطاع الصناع

 .األعمال

وهو المركز الوحيد المكّلف رسميا بتوفير ) CAMPI(الصغرى اعات المتوسطة و مركز مساندة الصن .٥

وذلك من خالل األنشطة التي . في القطاع الصناعي الخدمات المحّددة للشركات الصغيرة والمتوسطة

 :تقوم بها وكالتان مختصتان

وكالة تجمع معًا مهارات المؤسسات الوطنية ): PMI(فريق برنامج التحديث الصناعي   -أ 

كما . والدولية المختلفة بهدف تقديم خدمات دعم متخّصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة

 ،هذه الوكالة المساعدة التقنية من خالل إعداد الخطط التشخيصية وخطط ضبط التقييمتقّدم 

 .والتي يتم تسليمها فيما بعد إلى الجهات المختصة

ضمن إطار عمل منظمة األمم  إنشاؤهاهي مؤسسة تم و  ،"ورصة الوطنية للتعاقداتالب"   -ب 

من أجل ) UNDP(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و ) UNIDO(المتحدة للتنمية الصناعية 

تعمل هذه المؤسسة على . شبكة تعاقد مع الوكاالت الداعمة في الدول العربية تأسيس
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بتركيز أساسي على الشركات الصغيرة  ،الصناعية الشراكاتتشجيع ودعم التعاقد و فرص 

 .والمتوسطة

  

  :على ما يلي مل نشاطاتهتفتش ،)CEPEX( مركز ترويج الصادراتأما بالنسبة ل

 ،وحدة لتزويد المصّدرين بالمعلومات وخدمات التسهيالت من الخدمات الجمركيةميضم المركز نافذة  •

 .تصاالت والتأمينوالبنك المركزي والتجارة والنقل واال

وذلك من أجل تحسين تنافسية القطاع  ،دمج التكنولوجيا الحديثة وتنمية الموارد البشرية للشركة •

 .الخاص

وذلك بهدف تعزيز تنافسية  ،بين المركز والقطاع الخاص التآزرخلق منبر حقيقي للتعاون وتحسين  •

 .قطاع التصدير التونسي

 .خبراء من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةالتدريب وتقديم المشورة بمساعدة  •

اتحادات  إنشاءأن الباحث إلى خلص ييمكن أن  ،استنادًا إلى الدراسات الواسعة في تنمية االقتصاد التونسيو 

يوضح الجدول و  .التصدير بين القطاعين العام والخاص ساهم بشكل كبير في نجاح الصادرات التونسية

  .ية التي تدعم اّتحادات التصديرالتالي العوامل األساس
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 دور المؤسسات والقطاع الخاص في دعم اتحادات التصدير في تونس:  ٣٤الجدول 

 الجهات الفاعلة

 نوع الدعم
 الجهات األخرى الوزارات

أهم مشغلي دعم 

 اتحادات التصدير

وزارة الصناعة والطاقة 

والشركات الصغيرة 

 والمتوسطة

مكتب تحديث     

  الوطنية الصناعة

BMN 

المشورة اإلستراتيجية والتدريب  -

بدعم من خبراء (الجماعي 

منظمة األمم المتحدة للتنمية 

 )UNIDO( )الصناعية

 تنمية صندوق وكاالت ريحاتص -

   الصناعية التنافسية

مراكز الخدمات      

القطاعية الثمانية 

)CTS ( 

لمركز التقني لصناعة يقّدم ا  -

المشورة ) (CETTEXالنسيج، 

اإلستراتيجية والتدريب الجماعي 

بدعم من خبراء منظمة األمم (

 )المتحدة للتنمية الصناعية

)UNIDO( 

 

 

 

 

 

اإلدارة العامة للقطاع     

 )DGAA(الزراعي  

والتدريب  اإلستراتيجية المشورة -

بدعم من خبراء (الجماعي 

منظمة األمم المتحدة للتنمية 

 )الصناعية

تصريح وكاالت صندوق تنمية  -

زيت الزيتون المعلب 
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)FOPROHOC( 

المديرية العامة     

للقطاع الكتروني 

والميكانيكي 

)DGIM( 

لمشورة اإلستراتيجية والتدريب ا -

بدعم من خبراء (الجماعي 

المتحدة للتنمية منظمة األمم 

 )الصناعية

    (CEPEX )   مركز

  الصادراتترويج 

المشورة التسويقّية والتدريب  -

بدعم من خبراء (الجماعي 

منظمة األمم المتحدة للتنمية 

 )الصناعية

تصريح وكاالت صندوق اقتحام  -

 )FAMEX(األسواق الخارجّية 

غرف الّصناعة     

والّتجارة الّثمانية 

)CCIs ( 

المشورة الجماعية األساسية  -

بدعم من خبراء منظمة األمم (

 )المتحدة للتنمية الصناعية

مساحة للحوار و االجتماعات  -

بين المجموعات الجديدة، ويكون 

 ذلك بمثابة حاضنة

اإلتحاد التونسي  منظمات أصحاب العمل  

  للصناعة والتجارة 

والصناعات التقليدية 

)UTICA(،  بما فيه

من مؤّسسات وطنّية  

 وٕاقليمية

المشورة الجماعية األساسية  -

بدعم من خبراء منظمة األمم (

 )المتحدة للتنمية الصناعية

مساحة للحوار واالجتماعات  -

بين المجموعات الجديدة، ويكون 

 ذلك بمثابة حاضنة

مستشارو التصدير  قطاع االستشارات الخاص   

 الخاص

الجماعية األساسية المشورة  -

بدعم من خبراء منظمة األمم (

 )المتحدة للتنمية الصناعية

 لتدريب رسمي ل اتحاد -
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توفير مساحة لالتحادات  -

 الجديدة في مكاتبها

 القيام بدور المديرين التنفيذيين -

 

  تحليل الفجوات ٥,٣

الحالي في األردن وأين يهدف أن يكون في يوضح الجدول أدناه التفاصيل حول موقع قطاع التصدير 

  .المستقبل

  تحليل الفجوة في قطاع التصدير في األردن: ٣٥ الجدول

 الوضع الحالي  التوجه المستقبلي

يجب أن تقلل المؤسسة األردنية لتطوير 

من القيود التي ) JEDCO(المشاريع 

من حيث محدودية القطاعات  ،تفرضها

ورفع  ،المسموح لها أن تتقّدم بطلب ضمانات

عدد القطاعات المؤهلة لضمانات االتحاد 

  .األوروبي

تقدم المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع 

ضمانات محدودة ) JEDCO(االقتصادية 

: ةعينمن الشركات في قطاعات م محددولعدد 

 الخدمي ينالصناعات الزراعية والقطاع

  .والصناعي

يجب على الحكومة أن تتبع المثال التونسي 

من حيث تأسيس عّدة وكاالت أو مراكز ذات 

كتشجيع  ،أهداف ومسؤوليات تصديرية محّددة

وتتضمن مثل هذه المراكز ما . التصدير مثال

إن المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع 

هي المؤسسة الحكومية ) JEDCO(االقتصادية 

الوحيدة التي تساعد في عملية التنمية العامة 

وليس لديها القدرة على  ،وتشجيع الصادرات
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  :يلي

وكالة النهوض بالصناعة والتجديد  •

)API.( 

 ).CEPX( مركز ترويج الصادرات •

 ).CEGA(والمنافع مركز إدارة الفرص  •

مركز الدراسات واالستشراف الصناعي  •

)CEPI.( 

مركز التوثيق والمعلومة الصناعية  •

)CDII.( 

 ).CSCE(المؤسسة  تأسيسمركز دعم  •

 يرةمركز مساندة الصناعات الصغ •

  ).CAPMI(والمتوسطة 

التركيز على تطوير اتحادات وشركات التصدير 

  .الفردية

  

  

  

على الحكومة األردنية أن تحاكي هذه 

الممارسات بطريقة مشابهة لصندوق اقتحام 

وذلك من  ،)FAMEX(األسواق الخارجية 

ويل يهدف إلى السماح خالل اعتماد تح

للمصّدرين الموجودين والمحتملين بالوصول 

  .غياب تمويل الوصول إلى األسواق
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  .إلى أكبر عدد ممكن من األسواق

تمويل جديد يدعم منتجات التصدير  إنشاء

الفردي كالصناعات الكيماوية و النسيج 

وبطريقة مشابهة لصندوق تنمية زيت  ،والطاقة

  ).FOPROHOC(الزيتون المعّلب 

غياب التمويل الذي يركز على دعم منتجات 

  .التصدير الفردي

 ،تأسيس تمويل تنافسي صناعي جديد

 ،متخصص في تحسين تنافسية المصّدرين

وبطريقة مشابهة للهيكلة التونسية 

)FODEC.(  

غياب التمويل الذي يهدف إلى تحسين التنافسية 

والقدرات التصديرية للشركات الصغيرة 

  .سطةوالمتو 

يتم تمويلها بشكل  ،المبالغ المخّصصة حاليا

وعلى . أساسي بمساعدة االتحاد األوروبي

الحكومة مطابقا  إنفاقيجب أن يكون  ،األقل

أن تزيد  ومن األفضل . لالتحاد األوروبي

على مؤسسة تطوير  اإلنفاقمن الحكومة 

بشكل مشابه لالستثمار ) JEDCO(المشاريع 

والذي  تحديث الصناعةالتونسي في برنامج 

  .مليون يورو ٢٦٦٠ دعمه بلغ

في الوقت الحاضر يتم تمويل المؤسسة األردنية 

من ) JEDCO(لتطوير المشاريع االقتصادية 

قبل الحكومة األردنية واالتحاد األوروبّي مع 

بعض القيود على أنواع األنشطة الممكن 

ومع ذلك فإن تمويل الحكومة مازال . تطبيقها

  .محدودا
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زيادة عدد الحوافز األردنية الحكومية 

 ،بما في ذلك الحوافز المالية ،للتصدير

والسماح للمصّدرين وغير المصّدرين بااللتزام 

  .الكامل بالتصدير إقليميا ودوليا

إن حوافز التصدير الحكومية ضعيفة بشكل عام 

  .وال تعمل على تشجيع تطوير عمليات التصدير

 

  التوصيات ٥,٤

والتي هي سمة أساسية لتعزيز قدرات التصدير  ،أن المملكة تفتقر إلى العديد من الحوافز ،من الواضح

كالحصول على تمويل الوصول إلى السوق كما هو الحال في صندوق اقتحام األسواق  ،العالمية للشركات

أو  ،وتمويل للمنتجات األساسية يشابه صندوق تنمية زيت الزيتون المعّلب ،في تونس) FAMEX(الخارجية 

تتضمن القيود األخرى نقص و  .حتى تمويل يهدف إلى تحسين تنافسية صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة

الحوافز وضعف حصول الشركات على القروض  ضعفالجهات الحكومية التي تساعد في تشجيع التصدير و 

  .يل الالزم لتشجيع صادرات هذه الشركاتونقص التمو 

  :لذلك فإن التوصيات لتحسين صادرات الدولة تشمل ما يلي

بما في ذلك تمويل التنافسية الصناعية الحديثة والمتخّصصة في  ،تأسيس سلسلة من الصناديق •

إضافة إلى صندوق يركز على  ،في تونس FOBECوالمشابهة لبرنامج  ،تحسين تنافسية المصّدرين

 .والمشابه لصندوق تنمية زيت الزيتون في تونس ،دعم منتجات التصدير الفردي
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وذلك لمساعدة الشركات من خالل أنظمة الضمانات  ،تنمية تمويل تسهيالت الوصول إلى السوق •

يرغبون  الذين ،يجب أن يستهدف ذلك المصّدرين القائمين، و التي تهدف للوصول إلى أسواق جديدة

من  العالميو  اإلقليميبدخول السوق و المصّدرين الذين يرغبون بإطالق منتجاتهم على المستوى 

، على اجات المشترينتيحاوتلبية  ،ودراستهالتصدير المحتمل سوق من تكاليف زيارة  جزءخالل دعم 

األفضل في الذي يعتبر و يكون هذا التمويل مشابها في تصميمه لذلك الموجود في تونس أن 

 .المنطقة

ودراسة تلك الشركات التي ال تعمل على  ،تشجيع شركات التصدير على تصدير كميات أكبر •

 .بهدف زيادة أرباحها مساعدتها على البدء في ذلكل التصدير

 ).JEDCO(الحكومة المخصص للمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية  إنفاقزيادة  •

 :من خالل أي من الطرق التالية ،األردنية بشكل عامتحسين الحوافز الحكومية  •

ستثمار تقوم الحكومة من خالله بتعويض المصّدرين بدل لتسويق الصادرات واالتطبيق نظام  -

 .ة لتنمية أسواق التصدير للمنتجات األردنيةترتبالتكاليف الم

محتملين تزويد المصّدرين الونقاط المقارنة أو المرجعية يجب  ألغراض وضع المعايير -

من  لكل أيضاوفيرها وت ،تصديريا مميزا اقتصاديابدراسات السوق للدول التي شهدت نموا 

 .تنافسيةالتحسين رغب بي

وأبحاث السوق وفرص الحمالت التجارية والمنتجات  ،تقديم المساعدة المالية للمصّدرين -

 :وبالتحديد ،والخدمات في المعارض الدولية
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o تسديد تكاليف االتصال مع الزبائن في األسواق  –ث سوق التصدير األساسيو بح

 ).و البدالت اليومية ،استئجار السيارات ،تذاكر الطيران(العالمية 

o  تكاليف المشاركة في المعارض التجاريةمن تسديد نسبة. 

o مساعدة المصّدرين في االتصال مع المشترين األجانب. 

o الزرقاء ،عمان: الحمالت التجارية محليا في األسواق األساسية في األردن إطالق، 

 .اربد من أجل إبقاء المصدرين المحتملين على اتصال مع األسواق العالمية األخرى

o  العالقات واسترداد األموال في العمليات التجارية إصالحتشجيع. 
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  التعليم ٦
  

  خلفية ٦,١

لنظام لخضع النظام التعليمي في المملكة األردنية الهاشمية لتطوير دؤوب منذ منتصف التسعينيات، وقد كان 

إلى دولة صناعية؛ حيث تمكنت وزارة التربية سبه زراعية فاعل في نقل األردن من دولة التعليمي دور هام و 

متطور وفق أعلى المقاييس العالمية  والتعليم على الرغم من مواردها المحدودة من وضع منهج دراسي وطني

تعليم الثانوي التي تم اعتمادها في جامعات عالمية رفيعة المستوى، األمر الذي دفع بالعديد الباإلضافة لبرامج 

ومن الجدير بالذكر أن النظام . من دول الجوار إلى االحتذاء بالنموذج األردني لتطوير مناهجها الدراسية

تعليم ما قبل المدرسة ومّدته سنتان، التعليم األساسي اإللزامي ومّدته عشر  :كون منالتعليمي في األردن تت

أو ما " الشهادة الثانوية العامة"سنوات، والتعليم الثانوي الذي يتكون من سنتين يتقّدم الطالب بعدهما المتحان

   xciii.يسّمى بالتوجيهي

 

٪ إلى ٧١لتحاق بمدارس التعليم األساسي من وقد ساهمت اإلصالحات في النظام التعليمي في رفع نسبة اال

، بينما ازداد معّدل  االنتقال من المدارس األساسية إلى الثانوية ٢٠٠٦إلى  ١٩٩٤٪ وذلك بين عامي ٩٨

٪ ٨٥٪ و ٧٩٪، أّما االنتقال إلى التعليم العالي فتراوحت نسبته ما بين ٩٧٪ ليصبح ٦٣في الفترة ذاتها من 

وتعد نسب االلتحاق بالتعليم الثانوي أعلى من المعّدل اإلقليمي بحوالي . xcivية من خريجي المدارس الثانو 

٪ األمر الذي أّدى إلى تحقيق المساواة الكاملة في نسب االلتحاق بالتعليم األساسي والثانوي في ٢٥

  xcv.األردن

 

العمرية لتصل إلى  ٪ من الطالب في تلك المرحلة٩٨يبلغ معّدل االلتحاق بالتعليم األساسي حاليًا ما نسبته 

الصادر عن برنامج األمم  ٢٠١٠المستوى المطلوب الذي حدده تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية الوطني 

أما بالنسبة ). كما هو مبين في الشكل أدناه(المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

٪ من مجموع طالب ٥٥أعلى من معدالت الذكور مشّكلًة  لمعدالت التحاق اإلناث بالتعليم الثانوي فتعدّ 

  . التعليم الثانوي
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وقد انعكس نمو معدالت االلتحاق . نجد توازنًا بين الجنسين في نسب الحضور للتعليم ما قبل الجامعي

 كما أن األردن احتلت  xcvi.٪ على معدالت األمّية اآلخذة باالنحسار٩٢بالمدارس والتي يبلغ قوامها حاليًا 

 ٢٠١٠للرخاء الشامل عام   (Legatum Index of Prosperity 2010)"ليجاتوم"عالميًا في مؤشر  ٤٢المرتبة 

دولة  ١٧٧من بين  ٨٢دول في العالم، بينما استحوذت المملكة على المرتبة  ١١٠بالنسبة للتعليم من بين 

ومن ناحية أخرى فإن األردن تظهر تباينًا طفيفًا في معدالت الحضور  xcvii.مدرجة في مؤشر التنمية البشرية

للمدارس األساسية  بين المناطق الحضرية والريفية بالمقارنة مع الدول العربية والسبب في ذلك يرجع إلى أن 

  .على االجمال  التمويل الحكومي للتعليم األساسي في األردن يستهدف الفئة الفقيرة

 

  

، والنسبة ٢٠٠٩و ١٩٩١سبة الفعلية لألطفال الملتحقين بالمدارس األساسية بين عامي الن :٢٢الشكل 

 ٢٠١٥و ٢٠١٠المتوقعة بين عامي 

 
وزارة التخطيط "  ٢٠١٠األردن / الوفاء بالوعود وتحقيق التطلعات، التقرير الوطني الثاني لألهداف اإلنمائية لأللفية: "المصدر

  ٢٠١٠المتحدة، في األردن والتعاون الدولي لدى األمم 

  

تعّد وزارة التربية والتعليم في األردن مسؤولة عن التعليم األساسي والثانوي، وعليه فإن المرحلة األساسية 

. والثانوية مجانية وٕاجبارية لجميع األطفال األردنيين، وتتولى الوزارة توزيع الكتب في جميع أنحاء المملكة

عي على حملة شهادة التوجيهي الذين يمكنهم االختيار بين كليات المجتمع تقتصر فرصة تلقي التعليم الجام

سنوات، أو الجامعات التي يصل عددها  ٣و ٢الخاصة أو العامة التي تمنح شهادة الدبلوم لبرامج تتراوح بين 

لى جامعة خاصة وعامة تتبنى نظام الساعات المعتمدة الذي تسمح للطالب باختيار المواد بناًء ع ٢٠إلى 

  .ويعتبر التعليم ما بعد الثانوي مسؤولية وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي. خطة دراسية

 

موقعًا متقدمًا مقارنة باإلنفاق العام للدول العربية األخرى،  ٢٠٠٠احتل اإلنفاق العام على التعليم منذ عام 

فاق الحكومي لتمويل وٕاصالح التعليم في ٪ من إجمالي اإلن١١حيث خصصت األردن متوسطًا سنويًا مقداره 
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 السكاني النموالتضخم و دور  ال يعكس مع ذلكغير أن الجدول . المملكة كما هو موضح في الجدول أدناه

بعد حساب (على التعليم  الفعلي في اإلنفاق الحكوميالنمو  ال يمثلبالتالي فإنه األرقام، و  عند النظر إلى

 لم يواكب اإلنفاقفإن ذلك يدل على أن معدالت التضخم  لم تتجاوز اإلنفاق في إذا كانت الزيادة. )التضخم

اإلنفاق ال توازي ارتفاع تكاليف المعيشة ال تعد ، فإن أي زيادة في وبعبارة أخرى .المعيشة ارتفاع تكاليف

  .زيادة على اإلطالق بينما في هي الواقع نقصان

  

٪ في غضون السنوات العشر ٤٩أن التضخم ارتفع بنسبة  إذا أخذنا هذه العوامل في االعتبار فإننا نجد

سبق بنسبة  وقد ارتفع عدد سكان األردن عالوة على ما.  ٪٤,٩الماضية ليصل إلى متوسط سنوي مقداره 

ونستنتج من ذلك أن أي نمو في  .xcviii ٪٢,٦زيادة سنوية قدرها ٪ خالل الفترة نفسها ليصل إلى متوسط ٢٦

يبّين الجدول أدناه اتجاه . ٪ ٧,٥ال يتمثل إال من خالل زيادة في اإلنفاق تتجاوز اإلنفاق الحكومي الفعلي 

  ٢٠٠٣xcixانخفاض للنمو في اإلنفاق الفعلي منذ عام 

  

  اإلنفاق على التعليم :٣٦الجدول 

  اإلنفاق اإلجمالي على التعليم السنة

  )ألف دينار أردني(

اإلنفاق اإلجمالي على التعليم 

 العامونسبته من اإلنفاق 

نسبة النمو في اإلنفاق 

 الفعلي على التعليم

2000 304,770 13٪ - 

2001 344,160 13٪ 5.5٪ 

2002 354,214 13٪ 5.5٪ 

2003 412,224 13٪ 5.5٪ 

2004 417,535 12٪ 4.5٪ 

2005 452,223 12٪ 4.5٪ 

2006 487,957 11٪ 3.5٪ 

2007 545,380 10٪ 2.5٪ 

2008 607,296 9٪ 1.5٪ 

2009 646,383 9٪ 1.5٪ 

2010 677,963 9٪ 1.5٪ 

 - ٪11 5,250,105 المجموع

  .٢٠١١اإلنسان المركز الوطني لحقوق   "،العمالةوالتعليم و  الصحة على الحكومة األردنيةميزانيات النفقات الفعلية ل" :المصدر
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في االردن لديه الفرصة لتلقي تعليم بجودة معقولة وتزويده بالمهارات  رياديتشير المؤشرات إلى أن أي 

ضعف فرصة  بينهابيد أن نظام التعليم الحالي يواجه عدة تحديات من . األساسية الالزمة لدخول سوق العمل

وعلى الرغم من التحسينات المبهرة . محددة يطلبها سوق العملمهارات  نقصتوظيف الخريجين من خالل 

  .ظام التعليم في األردن إال أن المسؤولين بحاجة لمعالجة بعض القضايا الملّحة التي تواجه هذا القطاعفي ن

 

يواجه قطاع التعليم في األردن تحديات عدة من ضمنها عدم التطابق بين المهارات التي يتم تدريسها 

منها أيضًا تدّني نوعية اإلنفاق والخبرات التي يطلبها أرباب العمل مما يفضي إلى ارتفاع نسبة البطالة، و 

مما أدى إلى انخفاض القدرة التنافسية في ) ٪ من نفقات التعليم تصب في الرواتب٩٣حيث أن (الحكومي 

القطاع التعليمي، إضافة إلى منهجيات التدريس التي عفا عليها الزمن، ونقص المعّلمين، واالفتقار إلى 

واعتماد المناهج بشكل كبير على التعلم االستظهاري بشكل ال يعزز التدريب ومحدودية استخدام التكنولوجيا، 

روح المبادرة والمهارات التحليلية، وبالتالي تترك الطالب غير مستعدين للمستقبل، كما أن معظم المدارس ال 

ونلحظ باإلضافة إلى ذلك أن . تمّيز بين الطالب الذين يحتاجون عناية خاصة وأولئك الذين ال يحتاجونها

محدودية المساحة في المنشآت التعليمية تعني أنها تستطيع توفير فترة صباحية فقط للطالب مما يقلل ما 

  .يمكن أن يتعلمه الطالب يوميًا في المدرسة

  

إذا أخذنا ارتفاع نسبة السكان الشباب في األردن و نسبة البطالة العالية بعين االعتبار، فإن على الحكومة  

أن جودة التعليم ومستوى المهارات الممنوحة ستمّكن األجيال الصاعدة من المنافسة األردنية أن تضمن ب

  c.بفعالية في الساحة الوطنية والعالمية

  

حيث استحوذت المؤسسات . ال يمكن التغاضي عن أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في األردن

حكومة واألوساط المانحة ووكاالت التنمية الصغيرة والمتوسطة في العقود القليلة الماضية على اهتمام ال

٪ ٩٩فإن هذه المؤسسات تشّكل ما نسبته  ٢٠٠٦عام )  (DOSوالتطوير، ووفقًا لدائرة اإلحصاءات العامة  

٪ وقامت ٢٧من مجموع المؤسسات في األردن، بينما بلغت مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي  ما يقارب 

وعلى الرغم من أن النظام التعليمي للدولة يعد . الوظائف لنفس العام ٪ من إجمالي٤٩,٥بتوفير حوالي 

المشاريع أو النهوض على الريادة وادارة  المناهج التعليمية الحالية التركيز الكافيوفر تكافيًا؛ إال أنه ال 

وير وتعزيز وبالتالي فإن تحديث وٕاصالح نظام التعليم الحالي بالتوازي مع تط. بالشركات الصغيرة والمتوسطة
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أن يلعب دورًا فاعًال في النمو االقتصادي وتخفيض نسب البطالة التي ممكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  .٪١٣تصل حاليًا إلى 

  

  المقارنة معايير ٦,٢

  

٪ ٥بناًء على سياسات وٕاحصاءات االتحاد األوروبي ينبغي أن يرتفع مجموع النفقات التعليمية ليصل  •

  ci.٪ من اإلنفاق الحكومي اإلجمالي١٢اإلجمالي المحلي ومن الناتج 

يتعين على الحكومة وضع سياسات تهدف إلى زيادة نفقات التعليم العالي من مستواه الحالي البالغ  •

نفقات  حيث تصل ٪ من الناتج اإلجمالي المحلي ليصل إلى مستويات مماثلة للدول الرائدة٠,٠٠٣

٪ من الناتج اإلجمالي المحلي، وهي قريبة من النسبة ١,١٣روبي إلى التعليم العالي في االتحاد األو 

 cii.٪١,٣٢األمريكية 

إصالح المناهج الحالية لتصبح معتمدة بصورة أكبر على التحليل النقدي والتفكير عوضًا عن الحفظ  •

 .والتلقين، األمر الذي يشّجع روح المبادرة والمهارات التحليلية لدى الطالب

األمد لمعلمين على درجة عالية من الكفاءة في المدارس وذلك على غرار  ضمان توظيف طويل •

 - التي ستساهم في استبقاء هؤالء المعلمين المؤهلين-وقد تشمل الخطط . المجلس األوروبيبرامج 

 .بناء كتلة حيوية من الموظفين، وتوفير برامج توجيهية مكثفة، إضافة إلى تحسين ظروف العمل

ة لتلك الموجودة في أوروبا وأيرلندا حيث تخصص الدولة نفقات لرواتب تبني إجراءات مشابه •

٪ من ٩٣٪ من مجموع نفقات التعليم،  بينما تخصص الحكومة األردنية ٧٥الموظفين تصل إلى 

على الحكومة تخفيض هذه النسبة بشكل كبير لتحسين  يجبوبالتالي . نفقات التعليم على الرواتب

    ciii.زيز المنافسة ضمن قطاع التعليمنوعية اإلنفاق الحكومي وتع
  

 تحليل الفجوات ٦,٣
  

  أين نطمح أن نكون؟  الوضع الحالي

مجموع نفقات التعليم الحالي يصل إلى معدل  •

٪ من إجمالي اإلنفاق ٨سنوي مقداره حاليًا 

 .الحكومي

٪ من إجمالي ١٢زيادة نفقات التعليم لتصل إلى  •

 .اإلنفاق العام
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٪ من الناتج ٣تبلغ نفقات التعليم ما نسبته   •

 المحلي اإلجمالي 

٪ من الناتج ٥زيادة نفقات التعليم لتصل  •

 .اإلجمالي المحلي

٪ من ٠,٠٠٣تشّكل نفقات التعليم العالي حاليًا  •

 .الناتج اإلجمالي المحلي 

٪ من ١,٢زيادة نفقات التعليم العالي لتصل  •

 .الناتج اإلجمالي المحلي

تعليمية قديمة ال تشجع روح المبادرة أو  منهجيات •

 .تعزز المهارات التحليلية

إدخال مقررات تعليمية وطرق تدريس جديدة  •

تساهم في تعزيز المهارات الريادية، وتمّيز بين 

الطالب متوسطي األداء وأولئك الذين ال 

 .يحتاجون اهتمامًا وعناية خاصة

تتصف عدد من المنشآت التعليمية بكونها  •

محدودة وصغيرة ومكتظة مما يجعل الدوام 

يقتصر على الفترة الصباحية لتلبية احتياجات 

 .الطالب

بناء مرافق كبيرة وحديثة مع تقليص عدد  •

الموظفين، األمر الذي سيعمل على تعزيز القدرة 

 .التنافسية ويحّسن نوعية اإلنفاق الحكومي

٪ ٧٥ سبة الرواتب لتصل إلى ما يساويتخفيض ن • .٪ من نفقات التعليم للرواتب٩٣تعود نسبة  •

 .أو أقل من مجموع النفقات التعليمية

 ١٠يقتضي القانون الحالي فتح مدرسة لكل  •

 .طالب جدد في كل بلدية

تطبيق السياسات الرامية إلى تجميع الطالب في  •

.  مدارس أكبر بغرض ترشيد وضبط نفقات التعليم

  

  التوصيات ٦,٤

اهتمامها على توفير تدريب ممول وبرامج تعليمية لتتناسب مع يجب على الحكومة أن تصب  •

 .احتياجات السوق، عدا عن ترسيخ مبدأ المبادرة ضمن المناهج التعليمية

زيادة اإلنفاق الحكومي الفعلي على قطاع التعليم، مع العلم أنه آخذ بالتناقص بشكل مستمر بسبب  •

 .تقليص الدعم الحكومي

يزانية التعليم األردني من خالل زيادة اإلنفاق على التعليم العالي من جهة، إعادة هيكلة النفقات في م •

وتخفيض عدد المعلمين والمدارس من جهة أخرى؛ إذ أن إعادة تجميع صفوف المعلمين في مدارس 

  . أكبر بأعداد أقل من شأنه تحسين جودة التعليم وتقليل النفقات المنصّبة على الرواتب

 .ه خصيصًا نحو النهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطةتوفير التعليم الموجّ  •
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طالب جدد في  ١٠تعديل قانون التعليم المعمول به حاليًا  والذي يقتضي فتح مدرسة جديدة لكل  •

البلديات، حيث أن الحل األمثل هو تجميع الطالب في مدارس أكبر لالستفادة من وفورات الحجم 

 .لتعليموٕازالة أي نفقات ال مبرر لها في قطاع ا

٪ تُنفق على التعليم والصحة ٢٢٪ مقارنة بنسبة ٢٤تدفع الحكومة حاليًا نفقات للجيش نسبتها  •

ينبغي على الحكومة في هذا السياق إعادة النظر في النسبة المئوية التي تُنفق من إجمالي . والعمل

نها نفقات للجيش اإلنفاق الحكومي وزيادتها، ويتم ذلك من خالل وضع سياسات لنقل األموال من كو 

 .إلى نفقات تعليم

  .صياغة إستراتيجية كاملة للنظر في دور القطاع الخاص في التعليم •

  المشتريات الحكومية. ٧

يقّدم هذا الفصل لمحة عامة عن عملية المشتريات الحكومية في األردن بما في ذلك خلفية موجزة عن آليات 

المعايير في عدد من الدول وذلك من أجل تأكيد التدابير  الشراء الحالية، إضافة إلى إجراء تقييم لتحديد

المحددة التي يجري اتخاذها إلشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العملية الشرائية، وتحليل الفجوات 

في  (GPA)الحالي في األردن ومدى التأثير المحتمل لالنضمام إلى اتفاقية المشتريات الحكومية  وضعلل

  .توصيات للمضي قدماً رًا يستعرض التقرير ستقبل، وأخيالم

  خلفية ٧,١

٪ من إجمالي الناتج المحلي ١٥-١٠تمّثل المشتريات الحكومية من البضائع والخدمات نسبة تتراوح عادة بين 

ويخضع نظام المشتريات . ٪ من إجمالي الناتج المحلي للدول النامية٢٠رب اما يقتمثل للدول المتقدمة بينما 

لسنة ) ٧١(أولهما الئحة تنظيم العمل رقم : األردن في المقام األول لنّصين تشريعيين أساسيين الحكومية في

  .١٩٩٣لسنة ) ٣٢(، والثاني نظام اللوازم رقم ١٩٨٦
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خوفًا من أن صناعاتها ستكون في ) د وباكستان ومصرعلى رأسها الهنو (هذه االتفاقية الدول النامية ُتعارض 

) المسّلحة بالتكنولوجيا المتقدمة ووفورات الحجم والنطاق(موقف ضعيف إذا ما ُسمح للشركات الكبيرة األجنبية 

ومن جوانب القصور   .المحلية شركاتفي دولها والحصول على األفضلية على الحكومية العطاءات للتقدم الب

األخرى التفاقية المشتريات الحكومية هو كونها ال توفر مرونة كبيرة تسمح بتطوير برامج المؤسسات الصغيرة 

كأداة للسياسات االقتصادية في العديد من الدول والمتوسطة، حيث أن المشتريات الحكومية تستخدم 

سيؤثر تطبيق لوائح االتفاقية في األردن سلبًا على ، لذا .الترويج للشركات الصغيرة والمتوسطةكواالجتماعية 

  .إذ إنه سيفتح المجال أمام التنافس مع شركات أجنبية كبيرة وراسخة ،هذه المشاريع

من األطراف المشمولة في االتفاقية فضًال عن في منظمة التجارة العالمية  "لجنة المشتريات الحكومية" تتألف

في كانون الثاني  ١غالبية األطراف باتفاقية المشتريات الحكومية منذ إنفاذها  وقد التزمت. المراقبيناألعضاء 

دول حين تقدمت بعض الانضمت وقد  .لبعض اآلخرلدخل حيز التنفيذ في تاريخ الحق ست، بينما ١٩٩٦

. لدى تقدم هذه الدول بطلبات اإلنضمام لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية نتيجة ضغوط بعض األعضاء

 األوروبيكندا، االتحاد : عضوًا من أعضاء منظمة التجارة العالمية ٤٠ ضمالجدير بالذكر أن االتفاقية ت ومن

، إسرائيل، اليابان، كوريا، ليختنشتاين، أيسلنداونج، الصين، كاألعضاء، هونج  ٢٧بما في ذلك الدول ال

    .، النرويج ، سنغافورة ، سويسرا ، والواليات المتحدةولنداه

ن أربع منظمات حكومية دولية لها صفة المراقب في لجنة منظمة التجارة العالمية المشرفة على اتفاقية كما أ

، مركز  (IMF)صندوق النقد الدولي : تقوم بإدارة االتفاقية، وتشمل ذه المنظماتوه ،المشتريات الحكومية

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة ، و  (OECD)، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (ITC)التجارة الدولية 

  ).األونكتاد(والتنمية 
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ألبانيا، األرجنتين، أرمينيا، أستراليا، الكاميرون، : ويتمتع تسعة عشر عضوًا بصفة المراقب بموجب االتفاقية

تشيلي، الصين، كولومبيا، كرواتيا، جورجيا، األردن، جمهورية قيرغيزستان، مولدوفا، منغوليا، ُعمان، بنما، 

  .النكا، تايبيه الصينية وتركيار يس

ويتألف عرض المفاوضات األردني المقّدم إلى منظمة التجارة العالمية من مجموعة من السقوف التي ينبغي 

على األردن التقيد بها فيما يتعلق بقيم المشاريع التي قد تقّيد المنِتجين المحليين، بيد أن هذه السقوف سيتم 

بعد مرور خمس سنوات على االنضمام، األمر الذي سيفتح المجال أمام  تخفيضها لقيم عقود أقل بكثير

وتنقسم هذه السقوف إلى ثالثة مالحق رئيسية كما هو مبّين في . الشركات األجنبية للوصول إلى السوق

  :الجدول أدناه

 المالحق والجهات األردنية المستثناة :٣٧جدول 

 الجهات المستثناة ملحق

 وزارة الصحة Iالملحق 

 وزارة التربية والتعليم

 وزارة األشغال العامة واإلسكان

 وزارة الدفاع

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

  وزارة الطاقة

 سطينيةلدائرة الشؤون الف

  دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

 دائرة الجمارك

 دائرة ضريبة الدخل
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 دائرة األراضي والمساحة

 الشراء الموحددائرة 

  مديرية األمن العام

 مديرية الدفاع المدني

 دائرة األحوال المدنية والجوازات

 أمانة عمان الكبرى  IIالملحق 

 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

  هيئة الطاقة الذرية األردنية  III الملحق

  السلطة البحرية األردنية

 صندوق المعونة الوطني

 المصادر الطبيعيةهيئة 

 سلطة وادي األردن

 سلطة المياه

  سلطة الطيران المدني األردني

 شركة الكهرباء الوطنية

الذكر، حيث يبين الجدول  نفةاآلتغطي السقوف الموّضحة في الجدول أدناه الجهات المذكورة في المالحق و 

  .انخفاض السقوف بعد بضع سنوات من اإلنضمام

  )بالدوالر( والمالحق مرتبة حسب نوع المشترياتالسقوف  :٣٨جدول

نوع 

 المشتريات

 ٣الملحق  ٢الملحق  ١الملحق 

بعد مرور  عند االنضمام

خمس 

 سنوات

بعد مرور  عند االنضمام

خمس 

 سنوات

بعد مرور  عند االنضمام

خمس 

 سنوات
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 400,000 400,000 200,000 350,000 130,000 250,000 الموارد

 400,000 400,000 200,000 350,000 130,000 250,000 الخدمات

 8,500,000 15,000,000 8,500,000 10,000,000 8,500,000 10,000,000  البناء

  دائرة العطاءات الحكومية :المصدر
  

  معايير المقارنة ٧,٢

إلى  والمتوسطةلشركات الصغيرة لنسبة لبا المشتريات الحكوميةب فيما يتعلق أفضل الممارسات الدولية تقّسم 

  :على النحو التالي عدة فئات

  .إصالح قانون المشتريات ليشمل أحكامًا بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) ١

الصغيرة  ؤسساتاعتمدت عدة بلدان آسيوية وأوروبية قوانين جديدة تتناول بشكل مباشر مشتريات الم

  :، ومنهاوالمتوسطة

  civ ٥: ١٩٦٣تموز لسنة  ٢٠، )١٥٤(قانون اليابان األساسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقم ) أ

  

  cvالنظام األساسي لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تايوان وتنقيحاته وتعديالته) ب

  )٢٠(المادة وغيرھا  الدولة أوامر شراء من باستالم الشراء فرصة ضمان

المشاريع الصغيرة  أوامر الشراء من استالمتھيئة الفرصة أمام اإلنفاذ الالزمة ل تتخذ الدولة آليات
 وذلك من أجل) (...الدولة من خالل  (...)والخدمات  من السلع بالمشتريات المتعلقةو والمتوسطة

المشاريع الصغيرة من قبل  على أن يتم توريدھا(...) والخدمات  على السلع الطلب زيادة
  .والمتوسطة
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  التغلب على الصعوبات المتعلقة بحجم العقود) ٢

قد تعتبر عقود المشتريات الحكومية أكبر من أن تستطيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المزايدة عليها، ولذا 

ومن . ة والمتوسطةقامت عدة دول باعتماد وسائل تساهم في تخفيف أثر حجم العقود على المشاريع الصغير 

أبرز هذه األمثلة كما يتضح من الميثاق األوروبي ألفضل الممارسات إلتاحة الفرصة أمام المشاريع الصغيرة 

  : cviل على عقود المشتريات العامة ما يليو والمتوسطة للحص

تقوم الجهات المعنية عند وجود عقود بناء ضخمة  ايرلنداففي . تقسيم العقود إلى عدة حصص منفصلة) أ

الخدمات الكهربائية، الخدمات الميكانيكية، عقود مكّيفة (باإلعالن عنها ومنحها لبعض الجوانب المتخصصة 

بين يتم التعاون  لكيعلى حدة لمقّدم العرض الذي تم منح العقد له منها كل .) الخ..  ،لالختصاصيين

  .شروع كامالً في إتمام المالمتقدمين 

  المشتريات العامة ومشاريع البناء العامة: الفصل الخامس

  ٣٧المادة 

تتعھد الحكومة عند قيامھا بتولي مشتريات مطروحة للجمھور أو مشاريع بناء عامة وذلك على أي مستوى من 
أي  مستوياتھا أو أي شركة مملوكة للدولة في ھذا الشأن بمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على

  .فرص تجارية ناشئة عن ھذا األمر

  ٣٨المادة 

تتعھد الحكومة عند قيامھا بتولي مشتريات مطروحة للجمھور أو مشاريع بناء عامة أو أعمال بحث وتطوير وذلك 
على أي مستوى من مستوياتھا أو أي شركة مملوكة للدولة في ھذا الشأن بإنشاء نظام لتأھيل وتسجيل المشاريع 

  .الراغبة في العمل كموّرد أو مقّدم عرض لعطاء -تبعاً لالحتياجات الفعلية –وسطة الصغيرة والمت
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خارج حدود عقد الشراء الرئيسي من أجل  )Framework Contracts(إطارية  إمكانية إقامة اتفاقات) ب

وقد قامت المملكة المتحدة بإصدار التوجيهات التي  .تلبية االحتياجات التي قد تنشأ خالل مدة تنفيذ العقد

إطاري نافذ، للنظر في الكيفية التي يمكن بها  تقدم المشورة للسلطات المتعاقدة، حتى لو كان لديهم اتفاق

، بما في ذلك إمكانية الشراء خارج إطار االتفاق في الحاالت المنفق الحصول على أفضل قيمة مقابل المال

  cvii:التالية

حصول انخفاض غير متوقع في سعر منتج : على سبيل المثال(ظروف السوق على المدى القصير  

 .ل الجهات المتعاقدة على قيمة أفضلمما يعني إمكانية حصو  )معين

 .وجود سلع أو حلول جديدة غير موجودة في االتفاقات اإلطارية القائمة 

 

  تقديم المساعدة التقنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة) ٣

هذه المشاريع قادرة على المزايدة  جعلإن المساعدات الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد أمرًا حيويًا ل

وقد قامت العديد من الدول بتطوير برامج موجهة نحو تحسين القدرة . بنجاح على عقود المشتريات الحكومية

  . التقنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

في الواليات المتحدة األمريكية بإدارة  (SBA)تقوم الهيئة األمريكية إلدارة المشروعات الصغيرة  

تنفيذيون متقاعدون بتقديم المشورة والتدريب للشركات الصغيرة موظفون برنامج يقوم من خالله 

-Service Corps of Retired Executives(عبر خدمات هيئة التنفيذيين المتقاعدين

Score( . وهو جهد تطوعي يتم من خالله مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنويًا في
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، واستشارات شخصية باإلضافة إلقامة )ما قبل األعمال التجارية(ات عمل لـ ورششكل 

 cviii.ندوات

  شروط مالئمة) ٤

تعاني المؤسسات  ،التسهيالت االئتمانيةو  مالال رأسالحصول على  المعروفة مثل صاعبفضًال عن الم

المشتريات  عقود الصارمة التي تفرضها التأهيل اتتطلبالصغيرة والمتوسطة في كثير من األحيان من م

  .الحكومية

عن  مسئولةتقوم الحكومة في المملكة المتحدة عند وجود مشتريات ذات قيمة منخفضة باإليعاز للجهات ال

الشركات المبتدئة  ا لم يتوفر هذا الشرط كما في حالالمشتريات بطلب سنتين فقط من الحسابات المالية، وٕاذ

  cix.افيةفإن أي معلومات أخرى مثل حسابات اإلدارة تكون ك

  

  تحليل الفجوات ٧,٣

يوّفر الجدول أدناه تفصيًال لوضع قطاع المشتريات في األردن فيما يتعلق بإجمالي اإلنتاج المحلي في  

  :ن يصبح مستقبالً القرار أل االوقت الحالي، وكيف يطمح صانعو 

  تحليل الفجوات إلجمالي اإلنتاج المحلي :٣٩الجدول

 اتفاقية المشتريات الحكوميةأثر االنضمام إلى  الوضع الحالي

اإلنفاق  الشراء الحالية في إطار تندرج عطاءات

بالطلب الكلي  عندما يتعلق األمر الحكومي

 . الحكومي

مباشرة تحدد االتفاقية المشتريات الحكومية واردات ذات عالقة 

الذي يعني تقليص اإلنفاق الحكومي الكلي،  بالطلب الكلي األمر

تج المحلي لالقتصاد بإضافة العجز اوبالتالي تخفيض إجمالي الن
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+  ةالحكومي النفقات+ االستهالك =  الطلب الكلي

  )الواردات –الصادرات + (االستثمار 

  .إلى ميزان المدفوعات

اهداف تحقيق تستخدم المشتريات الحكومية كأداة ل

السياسات االقتصادية واالجتماعية مثل الترويج 

في الواقع، تعّرف و . للشركات الصغيرة والمتوسطة

٪ من الشركات األردنية كـمؤسسات صغيرة  ٩٩,٦

 .كما ورد سابقا ومتوسطة

  

إن تطبيق لوائح االتفاقية في األردن سيؤثر سلبًا على المؤسسات 

جال أمام التنافس مع إذ إنه سيفتح الم ،الصغيرة والمتوسطة

وُتعارض بعض الدول النامية هذه . شركات أجنبية كبيرة وراسخة

خوفًا من أن ) على رأسها الهند وباكستان ومصر(االتفاقية 

صناعاتها ستكون في موقف ضعيف إذا ما ُسمح للشركات 

المسّلحة بالتكنولوجيا المتقدمة ووفورات الحجم (الكبيرة األجنبية 

عروض ن معطاءات حكومية ل فضلعروض أم بتقدي) والنطاق

، فما بالك بدولة كاألردن ذات اقتصاد المحلية شركاتوقدرات ال

  .صغير بالمقارنة مع هذه الدول

سنوات  ٥إن السقوف التي اقترحتها الحكومة تدوم لـ 

  .، بينما في الوضع الراهن ال يوجد سقوففقط

يفرض صعوبة متزايدة سسنوات  ٥إن انتهاء مدة السقوف بعد 

 لشركات متعددة الجنسياتلالشركات المحلية  ةنافسمعلى  

  .العمالقة

االفتقار إلى القوانين التي تحمي المؤسسات   

حاليا  األردن حيث أن لدى ،الصغيرة والمتوسطة

لمقدمي العطاءات المحليين مقابل هامش تفضيلي 

    .٪١٠بنسبة األجانب 

ستضطر الحكومة إلى إزالة أي نوع من الحماية الموفرة لها من 

خالل قوانين الصناعة المحلية حيث أن اتفاقية المشتريات 

الحكومية ال تشمل القوانين التي تحمي المشاريع الصغيرة مثل 

لمقدمي  )سابقاً  %١٥( %١٠الهامش التفضيلي بنسبة 

بالصناعات يلحق الضرر ثد العطاءات المحلية، األمر الذي 

  .المحلية

أن العديد من الدول قد المذكورة سابقا حيث  المعايير بناء على



164 
 

  ،سنت قوانين خاصة بهم لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

عضوية اتفاقية المشتريات إلى فإن األردن ال يحتاج  لذا

الحكومية إلقرار مثل هذه القوانين التي تهدف إلى حماية 

  .لمحليةوتشجيع صناعاتها ا

ستكون القوة التفاوضية لألردن في اتفاقية المشتريات الحكومية   .يعد االقتصاد األردني صغيرًا وقيد التطوير

محدودة للغاية فيما يتعلق نفوذها المحتمل على االتفاقية 

وأعضائها مثل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وكندا وذلك 

  .في حال نشوء أي نزاعات تجارية

لن يكون التفاقية المشتريات الحكومية دور كبير في تحسين   .غياب الكفاءة في العملية الشرائية

الكفاءة مقارنة بالتدابير المحلية التي يمكن أن تسنها الحكومة 

، وتعد المحاوالت األخيرة الستحداث نظام المشتريات ةاألردني

من شأنها اإللكتروني ودمج دوائر الشراء الثالثة من الطرق التي 

تحسين كفاءة العملية محليًا دون الحاجة للحصول على صفة 

  .العضوية في اتفاقية المشتريات الحكومية

االقتصاد النامي كاألردن الدول ذات  غالبًا ما تتطلب

ة تحتية ضخمة، بيد أن هذه المشاريع ال نيمشاريع ب

  .تتوافق في كثير من األحيان مع قدراتها االقتصادية

من مشاريع البنية التحتية الضخمة ستكون االستفادة الكبرى 

المقترحة مثل مشروع قناة البحرين األحمر والميت ومحطة 

لمنتجين ل نسبةالطاقة النووية للشركات المتعددة الجنسيات بال

  .المحليين

تعتبر حوافز التصدير التي تمنحها الحكومة لتشجيع 

ين ضعيفة بوجه وتطوير المقاولين المحليين والمنتج

  .عام

تفتقر الحكومة األردنية إلى اآلليات المناسبة لتشجيع المنتجين 

لحصول على عقود للمنافسة واالمحليين لتقديم عطاءات 

تساهم اتفاقية بينما س .خارج األردنالدولية  مشتريات الحكوميةال
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المشتريات الحكومية بفتح األسواق الدولية لمقدمي العروض 

أي آليات لتخفيف المنافسة التي  الحكومةال تملك ا بينمالمحلية، 

  .تواجهها الشركات األردنية في الخارج

  

  التوصيات ٧,٤

في األردن  مشتريات الحكومية آلثار المترتبة على وضع البالنسبة ل ،الفجواتتحليل  تلخيصمن الواضح من 

 قدرات لتعزيز التي ال غنى عنها الحوافز أي من تفتقر إلى أن المملكة ،اتفاقية المشتريات الحكومية وتأثير

عند  من المنافسة األجنبية الشركات الصغيرة والمتوسطة حمايةالالزمة لقوانين ال الشركات المحلية أو

  .إلى االتفاقية االنضمام

بناًء على الشروط الحالية، ينبغي معاودة التفاوض بشأن االنضمام إلى اتفاقية المشتريات الحكومية  •

وينبغي أن تكون عملية المفاوضات . سيترتب عليها من آثار السلبية على االقتصاد األردنيلما 

زيادة وذلك لالصغيرة والمتوسطة ؤسسات الملذوي العالقة وممثلي جدا تسمح بمشاركة فعالة شفافة 

  . هذه المؤسساتالوعي بالعواقب المحتملة على 

عضوية في االتفاقية فإن عليها أن تتخذ التدابير في حال واصلت األردن مساعيها للحصول على  •

 :التالية لحماية اقتصادها الوطني

o  دائم من أجل ضمان حماية المشاريع الصغيرة سقف ينبغي زيادة سقف العقد وجعله

إعادة النظر في ينبغي  ،عالوة على ما سبق .باستمرار أو لفترة طويلة من الزمنوالمتوسطة 

سنوات وذلك لمراعاة ارتفاعات التضخم والنمو  ١٠-٥ر السقوف المقترحة بعد مرو 

واستمرار وتيرة  االقتصادي؛ إذ أن من المتوقع ارتفاع قيمة عقود األردن مع مرور الوقت

  .التضخم
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o  اتخاذ التدابير لحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المنافسة األجنبية على غرار الدول

 :األوروبية واآلسيوية بما في ذلك

عديل قوانين المشتريات لتشمل أحكامًا متعلقة بمشاركة المشاريع الصغيرة ت 

 .والمتوسطة

حصص إلتاحة المجال أمام المشاركة المتزايدة من عدة تقسيم العقود الضخمة إلى  

 .والمتوسطة الصغيرةالمشاريع 

التي كتلك تقديم المساعدة التقنية وآليات الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

 .رسها العديد من الدول األعضاء في اتفاقية المشتريات الحكوميةتما

الشروط المناسبة التي تأخذ بعين االعتبار طبيعة المؤسسات  أجندةتحضير  

المالية والتقنية قد قيود التخفيف من الإن . الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد األردني

تريات شمعلى عقود ال للحصول ينيساهم في زيادة إقبال مقدمي العروض المحلي

 .الحكومية

الهامش التفضيلي الممنوح لمقدمي العروض المحليين وزيادته المحافظة على  

  .٪ كما كان سابقاً ١٥ليصبح 

 

، ينبغي أن تواصل الحكومة سعيها أوعدمه اتفاقية المشتريات الحكوميةتوقيع وبصرف النظر عن  •

واحدة ألن هذا من شأنه أن يحّسن الكفاءة بشكل إلى دمج وكاالت المشتريات المختلفة في وكالة 

 .كبير في جميع مراحل العملية الشرائية
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أمر ؛ إذ أنها المشتريات الحكومية عقودجميع  لتشمل اإللكترونية مواصلة السعي لتطبيق المشتريات •

والتسجيل  الكترونياوالعطاءات  عالناتإلوصوًال متسقًا ل تتيح حيثشركات الصغيرة والمتوسطة مهم لل

 .في األردن المتوسطة المؤسسة الصغيرة أو كان تواجدمبغض النظر عن على االنترنت 

خاصة بالتعاقد من الباطن بهدف تشجيع المؤسسات الصغيرة الإنفاذ أحكام للمشتريات الحكومية  •

 .عطاءات لحّث هذه المؤسسات على التقدم لهاحزيم الوالمتوسطة، وت
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