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، مما يعكس 2020٪ في عام 1.6انكماش معتدل نسبيًا في الناتج المحلي اإلجمالي بلغ  بعديسير االقتصاد األردني على طريق االنتعاش 

إلى تفاقم التحديات  أدت الجائحةالسلطات األردنية. ومع ذلك، فقد  التي تقودها 19-االستجابة السياساتية في الوقت المناسب ألزمة كوفيد

تنشيط االستثمار الخاص بهدف تحقيق  ضرورةل ب والنساء العاطلين عن العمل، مما عج  العدد الهائل من الشبا طليعتهاالهيكلية القائمة، وفي 

، أدى ركود نمو اإلنتاجية واختالل التوازن في سوق العمل واالعتماد على عدد قليل من الجائحةوقبل انتشار  انتعاش شامل ومستدام.

ذلك، أدى عدم االستقرار في البلدان المجاورة إلى قطع ممرات تجارية مهمة، الصناعات إلى تقييد التنمية المستدامة في األردن. عالوةً على 

مما أدى إلى انخفاض كبير في الصادرات وزيادة حادة في تكاليف الطاقة من الوقود المستورد. كما أدت نقاط الضعف المحلية المستمرة 

المرتبط أداء االستثمار األجنبي المباشر  وبالتاليرة التنافسية لألردن هذه، جنبًا إلى جنب مع الصدمات العالمية واإلقليمية، إلى تدهور القد

 على مدار الخمسة عشر عاًما الماضية.بها 

تدعو الحاجة إلى اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب ترمي إلى تسخير الفوائد المحتملة لالستثمار األجنبي المباشر في الوقت الذي يشرع 

صفات االستثمار األجنبي المباشر في األردن الصادرة عن  مراجعة" حة لتنشيط االستثمار الخاص تهدففيه األردن في إصالحات طمو

تستند إلى مجموعة األدوات السياساتية حول صفات االستثمار كما أنها إلى دعم جهود اإلصالح هذه.  "منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

والتنمية االقتصادية، وهي أول أداة تدعمها الحكومة لمساعدة صانعي السياسات على االستفادة  األجنبي المباشر الصادرة عن منظمة التعاون

من الدور التحفيزي الذي يضطلع به االستثمار األجنبي المباشر في تمويل أهداف التنمية المستدامة وتحسين قوة االنتعاش وجودته. توفر 

ثير اإليجابي لالستثمار على اإلنتاجية واالبتكار، وجودة الوظائف والمهارات، والمساواة المراجعة خيارات سياساتية رامية إلى زيادة التأ

ذا بين الجنسين وإزالة الكربون. كما تظهر أن االستثمار األجنبي المباشر من شأنه أن يدعم جدول أعمال التنمية المستدامة لألردن، وذلك إ

ف التدخالت السياساتية مع ل منصات تنسيق معززة. وسعياً للمضي قدماً، يجب أن تتكي  من خال هابلورة استراتيجيات متماسكة وتنفيذ تتم

ر المناخ اتجاهات االستثمار األجنبي المباشر العالمية اآلخذة في التطور، جنبًا إلى جنب مع االتجاهات األخرى مثل التجارة والرقمنة وتغي  

 .المعرفةموالً واخضراًرا وقائًما على ومستقبل العمل، بهدف دعم ظهور اقتصاد أردني أكثر ش

 يتمتع االستثمار األجنبي المباشر بإمكانات كبيرة للمساهمة في انتعاش مستدام في األردن

حة تعطي الحكومة األردنية األولوية لتعبئة االستثمار األجنبي المباشر باعتباره محركاً للتنمية المستدامة. جعلت إصالحات التحرير الطمو

ينيات المملكة واحدة من أنجح البلدان في جذب االستثمار األجنبي المباشر، حيث تجاوزت نسبة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في التسع

، تبنت الحكومة قانونًا 2014، وهي نسبة عالية مقارنة باالقتصادات األخرى.  في عام 2020٪ في عام  80إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

( وأطلقت هيئة ترويج لالستثمار محدثة، وهي هيئة االستثمار 2014الصادر في تشرين األول/أكتوبر  30ر )القانون رقم حديثًا لالستثما

. وتتعلق المشاريع المستفيدة من قانون االستثمار بالشركات المسجلة لدى هيئة 2021والتي أصبحت وزارة االستثمار عام  (JICاألردنية )

ة النشاط االقتصادي في المناطق التنموية )مناطق داخل الجمارك( والمناطق الحرة )مناطق خارج الجمارك(. االستثمار األردنية لممارس

تستفيد هذه الشركات من إعفاءات أو تخفيضات ضريبية مختلفة، كما يمنح قانون االستثمار واألنظمة ذات الصلة حوافز لبعض األنشطة 

لدى هيئة االستثمار األردنية. شكلت المشاريع األجنبية المسجلة لدى هيئة االستثمار األردنية خارج المناطق، إال أن المشاريع غير مسجلة 

٪ من جميع 40(. كما أنها تمثل 1.1)المربع  2020و 2000٪ من إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة بين عامي 50

ن من مشاريع محلية )الشكل  المشاريع المسجلة لدى هيئة االستثمار األردنية، والباقي  (.1.2يتكو 

 2020-2000، 2014. تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة واالستثمارات األجنبية المستفيدة من قانون االستثمار لعام 1الشكل.

 
األردني )تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الرسمية( وهيئة االستثمار األردنية. المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بناًء على البنك المركزي  
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على الرغم من اإلصالحات الهامة التي طرأت على مناخ االستثمار، إال أن التحديات الهيكلية المستمرة واالعتماد على عدد قليل من 

اإلقليمي، أدت إلى تدهور أداء االستثمار األجنبي المباشر في األردن  الصناعات، جنبًا إلى جنب مع الصدمات العالمية وعدم االستقرار

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2تدريجياً في السنوات الخمس عشرة الماضية. تمثل تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة أقل من 

ولكنها أقل بكثير من متوسط أداء الدولة على مدى العقد الماضي. ومن ، على قدم المساواة مع المجموعات المتخذة أساساً للمقارنة، 2020

، حيث نمت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة 19-ناحية أخرى، لم ينهار االستثمار األجنبي المباشر خالل العام األول لوباء كوفيد

قة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وبسبب الوباء المستمر، قد ٪ في منط18مقارنة بانخفاض بنسبة  2020٪ في عام 4إلى األردن بنسبة 

. وشهدت المشاريع األجنبية المستفيدة من قانون االستثمار لعام 2021يتسم االنخفاض في االستثمار األجنبي المباشر بأهمية أكبر في عام 

بسبب  .2020المناطق التنموية، انخفاًضا أقوى في عام والمسجلة لدى هيئة االستثمار األردنية، أي المشاريع في المناطق الحرة أو  2014

 .2021٪ في عام 18األزمة المستمرة، انخفضت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى األردن بنسبة 

 على االستثمار األجنبي المباشر والتنمية المستدامة في األردن 19-وقع أزمة كوفيد

مساهمة االستثمار األجنبي المباشر في التنمية المستدامة في األردن  إلى وقف 2020المباشر العالمي في عام أدى انهيار تدفقات االستثمار األجنبي 

 أبعدعلى خلق فرص العمل واضًحا بشكل خاص ألنه  الجائحةكان تأثير .  )OECD, 2020[1]( مؤقت على األقلبشكل  والبلدان المضيفة األخرى

تدابير االحتواء )مثل التصنيع أو السياحة(، نحو  نجمت عنالتي عانت من اضطرابات أكبر  ،االستثمار األجنبي المباشر عن الصناعات كثيفة العمالة

 250أقل من  خلقفي األردن، كان من المتوقع  المتجددة(. )مثل الطاقة الجائحةاستثمارات أكثر كثافة لرأس المال كانت أكثر مرونة في مواجهة 

وظيفة في الفترة الممتدة من  1700مقابل متوسط سنوي قدره  2020وظيفة مباشرة من خالل مشاريع االستثمار األجنبي المباشر التأسيسية في عام 

لمفقودة أثناء وظيفة في قطاع السياحة. وبينما يبدو هذا الرقم منخفًضا مقارنة بإجمالي عدد الوظائف ا 200، من بينها حوالي 2019إلى  2010

  .، فإنه يضيف ضغطاً على طموح األردن في خلق فرص عمل من خالل االستثمار األجنبي المباشرالجائحة

قد أخرت مؤقتًا إنجازات األردن نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة،  19-كوفيد جائحةربما تكون عمليات الشركات المتعددة الجنسيات المعطلة بسبب 

، كانت الجائحةًضا أن تدعم انتعاشاً أكثر شموالً واستدامة وأسرع بسبب إنتاجيتها العالية ومرونتها األقوى في مواجهة الصدمات. خالل ولكن يمكنها أي

كثر نسبة الشركات األجنبية في األردن التي اضطرت إلى إغالق أعمالها بشكل دائم أقل بست مرات من الشركات المحلية )اللوحة أ(. كما كانت أ

، الجائحةالتوظيف وأسرع الستعادة مستويات القوى العاملة التي كانت قبل  استعداداً لخفضتعداداً نسبًيا لبدء العمل عن بعد أو توسيع نطاقه، وأقل اس

ية، مما يعكس وذلك على غرار الشركات األجنبية في البلدان األخرى. ومع ذلك، فإن االنتعاش من حيث مستويات المبيعات أبطأ بين الشركات األجنب

 ، وفعلياً في قطاع المالبس الذي يوظف نسبة كبيرة من النساء )اللوحة ب(.بالجائحةتركيزها العالي في األنشطة التي تأثرت بشدة 

 على أنشطة الشركات المحلية واألجنبية في األردن 19-تأثير كوفيد 

 

: اآلثار على الشركات" الذي  جري في ال ترة الممتدة 19-البنك الدولي للمؤسسات في األردن "كوفيد  المصدر: منظمة التعاون والتنمية االقتصادية استناًدا إلى دراسة

 .2021إلى كانون الثاني/يناير  2020من تشرين الثاني/نوفمبر 
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ءمتها وسعياً للمضي قدًما، ال يقتصر التحدي أمام األردن على استعادة مستويات االستثمار األجنبي وزيادتها، ولكن يقوم أيًضا على تعزيز موا

 بعض القطاعات التي تجتذب معظم االستثمار األجنبي المباشر في األردن، بما في كما أنمع أهداف التنمية المستدامة بهدف دعم االنتعاش. 

بشكل أكبر في اإلنتاجية واالبتكار أو النمو األخضر أو خلق وظائف ال تساهم ذلك قطاع العقارات والبناء والطاقة ذات الصلة بالنفط والغاز، 

  . )2. الشكل(نوعية 

في البلد. تلقى قطاع المتاحة  اإلنتاجالت األخيرة في اتجاهات االستثمار األجنبي المباشر بشكل أفضل مع موارد عوامل قد تتناسب التحو  

الطاقة المتجددة، واألعمال التجارية، والخدمات المالية والصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

وليد األردن مزيدًا من االستثمار األجنبي المباشر في السنوات األخيرة مقارنة بالتصنيع أو البناء. تتمتع هذه القطاعات بإمكانيات قوية لت

ل منخفض الكربون، وخلق وظائف ذات أجور أفضل يمكن أن تلبي تطلعات الشباب مكاسب إنتاجية على مستوى االقتصاد، ودعم التحو  

 دنيين، بما في ذلك ذوي التعليم العالي.والنساء األر

 . يتمتع األردن بفرصة لتحسين تأثير االستثمار األجنبي المباشر على التنمية المستدامة2. الشكل 

 
جزئيًا على التقديرات. تغطي  (CAPEX)ائف والنفقات الرأسمالية مالحظة: يتوافق االستثمار األجنبي المباشر التأسيسي مع النفقات الرأسمالية المعلنة. يستند عدد الوظ

 .2017و 2013وتغطي متغيرات االقتصاد الوطني الفترة بين  2017و 2003متغيرات االستثمار األجنبي المباشر التأسيسي الفترة بين 

 .الخاصة بفاينانشيال تايمز ودائرة اإلحصاءات العامة األردنية  fDi Marketsالمصدر: حسابات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية استنادًا إلى قاعدة بيانات 

 

بعض بشكل عام، تقدم المزايا النسبية الحالية لألردن فرًصا استثمارية واضحة في الخدمات التجارية عالية المهارة وسريعة النمو، فضالً عن 

. تعتبر )al., 2020 Hausmann et[2]( تجات الكيميائية والمالبسالفرص في بعض السلع المصنعة والزراعية، بما في ذلك تصدير المن

عن  إمكانات التصدير للقطاعات التي من شأنها جذب االستثمار األجنبي المباشر ذات التأثيرات الكبيرة على أهداف التنمية المستدامة، فضالً 

 .داخل المنطقة ظًرا لصغر حجم السوق األردني والتجارة المحدودةالحواجز التي تعيق هذه اإلمكانات، مهمة ن

فوائد  يعد جذب الشركات متعددة الجنسيات إلى القطاعات التي يمكن أن تقود أهداف التنمية المستدامة أمًرا بالغ األهمية، ولكنه ال يكفي لرفع

مليات الشركات األجنبية على التنمية المستدامة مهم بنفس القدر. االستثمار األجنبي المباشر إلى أقصى حد ممكن في األردن. إن تأثير ع

 تُظهر "مؤشرات صفات االستثمار األجنبي المباشر الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية" أن أداء الشركات األجنبية في األردن

يل إلى أن تكون أكثر إنتاجية، وتدفع أجوراً أعلى، وتوظف المزيد أفضل من الشركات المحلية في العديد من األبعاد المتعلقة باالستدامة. فتم

من النساء، وتوفر المزيد من فرص التدريب. ومع ذلك، فإن أقصى أدائها يظل صغيراً وأضعف من أقرانها في البلدان األخرى، مما يشير 

تحقيق نتائج استدامة أفضل. تعد هذه اإلمكانية أعلى عندما  إلى وجود إمكانات قوية لتدخالت سياساتية تساعد االستثمار األجنبي المباشر على

 يتعلق األمر بممارسات األعمال المراعية للبيئة، وهو مجال يكون أداء الشركات األجنبية فيه ضعيفًا نسبيًا، وقد تكون مسؤولة أيًضا عن

 ٪ من النفط المستهلك في قطاع التصنيع األردني.50أكثر من 
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 مستدام في األردن: أربع أولوياتتعزيز االستثمار ال

 األولوية األولى: تحسين اإلطار المؤسسي لالستثمار المستدام

  .يجب أن توفر االستراتيجيات والخطط توجيهات متماسكة واستراتيجية حول أهداف تعزيز اإلطار االستراتيجي لالستثمار المستدام

يجب أن تضمن الحكومة أيًضا دمج اعتبارات االستثمار بشكل صريح في مختلف االستراتيجيات المتعلقة كما االستثمار والتنمية المستدامة. 

أن  ومن الضروريوإزالة الكربون والعكس صحيح.  والجنسانيةباالبتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والعمالة والمهارات 

 .أهدافاً محددة ومسؤوليات واضحةتوفر االستراتيجيات 

  .ولكن يمكن جعل المعلومات المتعلقة 2025يتم تأطير االستراتيجيات في رؤية مركزية المعلومات حول اإلطار االستراتيجي ،

باالستراتيجيات والخطط في إطار هذه الرؤية أكثر مركزية من خالل وضعها على منصة واحدة مع روابط لمواقع الوزارات المختلفة 

والوكاالت والمستثمرين وجميع الجهات الفاعلة المشاركة في تحسين آثار االستثمار األجنبي المباشر على وجعلها في متناول الوزارات 

 .التنمية المستدامة

 في مجال االستثمار المستدام من خالل ضمان تمثيل  . يمكن تعزيز التنسيق السياساتيتعزيز التنسيق على المستويات االستراتيجية

المؤسسات العامة والخاصة من جميع المجاالت السياساتية ذات الصلة وجميع مجموعات أصحاب المصلحة )بما في ذلك المستثمرين 

 األجانب(. إن الهيئة الحكومية التي تقوم عموماً بمثل هذا التنسيق هي مجلس االستثمار.

 يعد تنسيق المبادرات السياساتية والبرامج المشتركة غائباً إلى حد كبير ون بشأن الرامج السياساتية عبر الوكاالت المنفذةالتنسيق والتعا .

،  في تصميم سياسات الوكاالت األخرى، والعكساالستثمار في الوقت الحالي في مجال االستثمار والتنمية المستدامة. إن إشراك وزارة 

 الحصول على آراء المستثمرين وبلورة تدخالت سياساتية مشتركة. من شأنه أن يساعد في

 فإن وإن طبقتها. تعتمد ممارسة المراقبة والتقييم على تقدير الوكاالت المنفذة للسياسات، بلورة معيار وطني لرصد وتقييم السياسات ،

مع المعلومات من أصحاب المصلحة ويمكن أن تشمل المنهجيات ليست شفافة بما فيه الكفاية. لذا ينبغي تعزيز الجهود الهادفة إلى ج

 الدراسات االستقصائية والحوارات بين القطاعين العام والخاص.

 األولوية الثانية: تقليل الحواجز التنظيمية التي تحول دون االستثمار المستدام

 طاعات الخدمات، مقارنةً بأهداف السياسة العامة إعادة تقييم القيود الحالية المفروضة على االستثمار األجنبي المباشر، ال سيما في ق

تسود القيود المفروضة على الملكية األجنبية في الخدمات التجارية،  .2025للنهوض بأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية األردن 

نبي المباشر بإمكانيات عالية لتوليد والتوزيع، والنقل، والخدمات اللوجستية، والسياحة. وهي القطاعات التي يتمتع فيها االستثمار األج

مكاسب إنتاجية على مستوى االقتصاد وخلق وظائف منخفضة وعالية المهارات، بما في ذلك للشابات، ودعم االنتقال إلى اقتصاد منخفض 

 الكربون.

 بهدف تقليل الحواجز "وراء الحدود" والتكلفة العالية لممارسة األعمال، بما في ذلك تكلفة اليد العاملة.  مواصلة إصالحات داعمة للمنافسة

القطاع ستتيح المنافسة في أسواق المنتجات والعمل أيًضا المجال لقطاع خاص أكثر دينامية وابتكاراً يمك ن تنقل العمالة من القطاع العام إلى 

 يعاب المكاسب )أو اآلثار السلبية( الناجمة عن التداعيات غير المباشرة لالستثمار األجنبي المباشر.الخاص، فضالً عن تحسين است

 ويشمل ذلك تسهيل عملية معالجة الحواجز التنظيمية التي تحول دون فوائد االستثمار األجنبي المباشر على نتائج محددة لالستدامة .

في التشريع، ومعالجة تجزئة سوق العمل، وتحسين حقوق المفاوضة الجماعية، فضالً عن إنشاء شركة، ومنح المرأة حقوقها االقتصادية 

 تسهيل الوصول إلى األراضي لمشاريع الطاقة المتجددة.

 األولوية الثالثة: توجيه الدعم المالي والتقني نحو أهداف التنمية المستدامة

  المباشر فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، والحد من انبعاثات الكربون، وزيادة بناء القدرات الفنية لتعزيز فوائد االستثمار األجنبي

. من شأن تعديل مزيج السياسات لتكييفها مع األنماط المتغيرة اإلنتاجية في الخدمات القابلة للتداول، وخلق وظائف ذات جودة أفضل

 أكثر شموالً وأكثر اخضراًرا وقائًما على المعرفة.لالستثمار األجنبي المباشر أن يساعد في دعم ظهور اقتصاد أردني 

 مواصلة تبسيط الحوافز الضريبية واختيار الحوافز المتعلقة بمعايير االستدامة، مثل تفضيل حوافز االستثمار المتعلقة بالتنمية المستدامة .

منوحة للقطاعات ذات اإلنتاجية المنخفضة أو استثمار الشركات في البحث والتطوير أو التدريب، مع التخلص التدريجي من الحوافز الم

ذات انبعاثات الكربون العالية. فضالً عن تقييم مدى مالءمة الحوافز بشكل دوري وتوفير المزيد من الوضوح والشفافية بشأن الحوافز 

 المتاحة، بخالف تلك الممنوحة بموجب قانون االستثمار.

 تقديم الخدمات التي تشجع االستثمار المستدام :األولوية الرابعة
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 تعزيز قدرات نقطة االتصال الوطنية نشر الوعي بمعايير االستدامة وتشجيع الشركات على اإلفصاح عن التزامها بمعايير االستدامة .

أمور أخرى، في تعزيز سلوك العمل  األردنية من خالل تزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية للوفاء بواليتها التي تتمثل، من بين

المسؤول والعناية الواجبة في سالسل التوريد. فضالً عن تشجيع الشركات المدرجة على اإلفصاح عن أدائها المتعلق بالمعايير االقتصادية 

 مان.واالجتماعية وحوكمة الشركات بناًء على "الدليل االرشادي حول إعداد تقارير االستدامة" الصادر عن بورصة ع

األولوية األولى: تحسين اإلطار المؤسسي لالستثمار 
 المستدام

يتمتع  يتطلب تنفيذ اإلصالحات الهيكلية عند تقاطع االستثمار والتنمية المستدامة استراتيجيات حكومية كاملة واضحة وآليات تنسيق متينة.

، التي توفر توجيهات شاملة لدعم أهداف التنمية 2025ألردن األردن بإطار عمل متسق من االستراتيجيات الوطنية، وفي مقدمتها رؤية ا

فمثالً في مجال اإلنتاجية وجودة  ،بلورة االستراتيجيات دائًما بطريقة منسقة تتمال  المستدامة مع إشارات متسقة إلى دور االستثمار الخاص.

 يمكنالوظائف والمساواة بين الجنسين، يتم طرح االستراتيجيات دون الرجوع إلى تلك الخاصة بهيئات الدولة األخرى. من ناحية أخرى، 

ت والخطط أكثر مركزية كما يمكن جعل المعلومات حول االستراتيجيا لالستثمار والنمو المستدام. توحيد اإلطار االستراتيجي زيادة لألردن

 في تحسين آثار االستثمار األجنبي المباشر على التنمية المستدامةالمشاركة من خالل وضعها على منصة واحدة يمكن لكافة الجهات الفاعلية 

 الوصول إليها بكل سهولة. 

ما من آليات في األردن  ).3. الشكل ( معقدةينطوي تطوير وتنفيذ السياسات عند تقاطع االستثمار والتنمية المستدامة على أنظمة حوكمة 

في مجال االستثمار والتنمية المستدامة. ومع ذلك، يمكن لآلليات القائمة األخرى أن تضطلع بدوٍر أكبر  مخصصة حصراً للتنسيق السياساتي

فريدًا من  وزير العمللضمان المواءمة االستراتيجية على المستوى السياسي العالي، ال سيما من خالل مجلس االستثمار، حيث يعتبر وجود 

مسؤولة عن جميع الشؤون والهيئات المتعلقة باالستثمار، بما في  2021ديدة لالستثمار في عام نوعه في األردن. من شأن إنشاء وزارة ج

ذلك هيئة االستثمار األردنية ووحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن يشكل تطوراً إيجابياً من حيث تبسيط إجراءات 

مستوى التنفيذ، يعتبر تنسيق المبادرات المشتركة غائبًا إلى حد كبير  ىعل .األولىه الترخيص، إال أن اإلصالح المؤسسي ال يزال في مراحل

الوكاالت األخرى، والعكس، من شأنه أن يساعد في وأعمال سياسات الفي مجال االستثمار المستدام. إن إشراك وزارة االستثمار في تصميم 

 .سكة وفع الةمتماالحصول على آراء المستثمرين وبلورة تدخالت سياساتية 

مع أصحاب المصلحة، لكن يمكن تعزيز هذه الجهود. ما من معيار وطني لرصد وتقييم  وتأثير التبادليتم أحياًنا رصد وتقييم تأثير السياسات 

المجلس  السياسات في األردن، بل تعتمد ممارسة الرصد والتقييم على تقدير كل وكالة منفذة. على سبيل المثال، في مجال االبتكار، يقوم

( والمركز الوطني لالبتكار بتقييم السياسات، لكن آليات أو منهجيات التقييم ليست شفافة بما فيه الكفاية. HCSTاألعلى للعلوم والتكنولوجيا )

وعية الواردة يتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه وكاالت تنفيذ السياسات األردنية في ممارسة الرصد والتقييم، في نقص المعلومات الن

ي من المستثمرين. يمكن لألردن زيادة تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة لتقييم الفجوات بين القوانين وتنفيذها وتحديد التحديات الرئيسية الت

 قد يواجهها المستفيدون )مثل المستثمرين أو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو العمال(.
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 التي توثر على التنمية المستدامة في األردن. المؤسسات العامة 3. الشكل

 

 (. 202المصدر: خارطة صفات االستثمار األجنبي المباشر لسياسات ومؤسسات األردن الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )

المجل  األعلى 
ياللعلو  والتكنولوج

رئي  الوزراء ومكت  مجل  الوزراء

االستثماروزارة 

هيئة االستثمار 
األردنية

مجل  االستثمار

وزارة الصناعة 
والتجارة 
والتموين

وزارة العم 
وزارة الت  ي  
والتعاون الدولي

المركز الو ني 
لتنمية الموارد 

البشرية
مؤسسة التدري  الم ني

هيئة تنمية وت وير 
الم ارات الم نية والتقنية

المجموعة 
األردنية 

للمنا   ال رة 
والتنموية

وزارة التعلي  
العالي والب   

العلمي

تشر  على الكيان 

اآل ر

ع و في مجل  ا دارة

المركز الو ني 
ل بدا  

البنك المركزي

اللجنة الو نية األردنية 

لشؤون المر ة

و دات 
الشؤون 
المؤسسة الجنسانية 

االردنية 
لت وير 
المشاري 

اللجنة التوجي ية العليا ل قتصاد 
األ  ر

وزارة 
الت  ي  
والتعاون 
الدولي

وزارات لق اعات االقتصاد األ  ر   
ال اقة  والنق   والميا   والزراعة   

 والن ايات  والسيا ة

وزارة البيئة

وزارة 
المالية

و دة االقتصاد 
األ  ر

هيئة تنظي  ال اقة 
والمعادن

                          
                
                  
     

                                          
                   

                
                   

جزء ال يتجز  من 

الكيان

وزارة االقتصاد 
الرقمي 
والريادة 
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األولوية الثانية: تقليل الحواجز التنظيمية التي تحول دون 
 االستثمار المستدام

ذلك، لم قام األردن بإصالحات هادفة لتحسين مناخ االستثمار، متوقعاً أن الفوائد التنموية لالستثمار األجنبي المباشر ستتبعها تلقائياً. ومع 

نطاقًا تتحقق هذه الفوائد بالقدر الذي كانت تأمله الحكومة. إلى جانب مناخ االستثمار المؤاتي، قد يساعد دعم اإلصالحات التنظيمية األوسع 

  والسياسات المستهدفة في إطالق العنان إلمكانات االستثمار األجنبي المباشر من أجل التنمية المستدامة في األردن.

والخطط الوطنية األخرى ذات الصلة.  2025يمكن أن يساعد إصالح الخدمات وتوسيع نطاقها في تحقيق األهداف الرئيسية لرؤية األردن 

المتعلقة بدخول المستثمرين األجانب وعملياتهم تعوق االستثمار األجنبي المباشر، وبالتالي، المكاسب المباشرة وغير إن التدابير التمييزية 

أدت اإلصالحات في األردن إلى تحرير قطاع التصنيع إلى حد كبير، لكن العديد من قطاعات الخدمات  المباشرة ذات الصلة للتنمية المستدامة.

تفرض قيود على الملكية األجنبية الكاملة في خدمات األعمال  .)4. الشكل( جزئيًا على المستثمرين األجانب األخرى ال تزال محظورة

اسب والتوزيع والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة، أي الخدمات التي يكون لدخول االستثمار األجنبي المباشر فيها إمكانات قوية لتوليد مك

جية في جميع أنحاء االقتصاد وتحفيز الطلب على العمالة، وخلق وظائف عالية المهارات، بما في ذلك وظائف للشابات، ودعم االنتقال إنتا

وقد تعيق متطلبات المشاريع المشتركة في مثل هذه القطاعات المستثمرين األجانب من نشر تقنياتهم إلى اقتصاد منخفض الكربون. 

على األًما أو ممارسات األعمال المسؤولة، مما يحد بدوره من عمليات نقل المعرفة واعتماد معايير االستدامة الدولية )الخضراء( األكثر تقد

  من قبل المنافسين والموردين المحليين.

 ات إلى كبح المكاسب التي يدرها االستثمار على االقتصاد ككل. قد تؤدي القيود المفروضة على االستثمار األجنبي المباشر في قطاعات الخدم4. الشكل

   ؛ مغلق أمام االستثمار األجنبي المباشر = 0مفتوح لالستثمار األجنبي المباشر =  

 

التي تميز ضد المستثمرين األجانب )مثل محدودية مالحظة: يغطي مؤشر القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية التدابير القانونية 

تم النظر في الجوانب المهمة األسهم األجنبية وإجراءات الفحص والموافقة والقيود المفروضة على الموظفين األجانب الرئيسيين وغيرها من اإلجراءات التشغيلية(. لم ي

 وغيرها(.األخرى لمناخ االستثمار )مثل تنفيذ األنظمة واحتكارات الدولة 

 .  20-8 20المصدر: مؤشر القيود التنظيمية لالستثمار األجنبي المباشر لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 

باإلضافة إلى القيود المفروضة على االستثمار األجنبي المباشر، فإن الحواجز التنظيمية المحلية األوسع "وراء الحدود" تحد من إنشاء 

األردن، وبالتالي يمكن أن تعرقل آثار التنمية المستدامة لالستثمار األجنبي المباشر. وقد تساعد اإلصالحات المؤيدة الشركات واالبتكار في 

ة للبالد. للمنافسة في تقليل التكلفة العالية المترتبة على ممارسة األعمال في األردن، في قطاع الطاقة مثالً، وبالتالي زيادة القدرة التنافسي
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الدو  األع اء في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية من قة الشر  األوس  وشما   فريقيا األردن
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سة المتزايدة أيًضا المجال لقطاع خاص أكثر دينامية يتيح تنقل العمالة واستيعاب أفضل للمكاسب الناتجة عن تداعيات االستثمار ستتيح المناف

إلى تعزيز قدرة الشركات على النمو والمنافسة بظروف متساوية، وقد قامت الحكومة مؤخًرا  2025األجنبي المباشر. تهدف رؤية األردن 

نافسة بهدف تقليل تشوهات السوق. كما يهدف جدول أعمال الحكومة اإلصالحية أيًضا إلى ترشيد ممارسات التوظيف بمراجعة سياسة الم

 في القطاع العام، مما قد يحفز األردنيون ذوي المهارات العالية للعمل في القطاع الخاص.

المباشر على التنمية المستدامة في األردن، ولكنها ال تؤثر بنفس  تؤثر الحواجز التنظيمية األخرى إيجابًا أو سلبًا على وقع االستثمار األجنبي

القدر في أبعاد االستدامة المختلفة. تشمل الحواجز، من بين أمور أخرى، خطوات مطولة لبدء عمل تجاري والحصول على تمويل )إنتاجية 

ي تجن ب المرأة من المشاركة في سوق العمل )المساواة بين وابتكار الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم(، والحواجز والثغرات القانونية الت

الجنسين(، والمستويات العالية من التشوهات في تحديد األجور، واإلجراءات المرهقة لتوظيف المواهب األجنبية وضعف حقوق المفاوضة 

شاريع الطاقة المتجددة )الحد من انبعاثات الجماعية )جودة الوظيفة وتنمية المهارات( والتحديات التي تعترض الحصول على األراضي لم

الكربون(. أدخلت الحكومة إصالحات مهمة في جميع هذه المجاالت، ومع ذلك فإن بذل المزيد من الجهود من شأنه أن يضمن توافق شفافية 

اره أداة لتحقيق أهداف التنمية اإلطار التنظيمي األوسع وتوافقه مع هدف الحكومة المتمثل في زيادة االستثمار األجنبي المباشر، باعتب

 المستدامة.

األولوية الثالثة: توجيه الدعم المالي والتقني نحو أهداف 
 التنمية المستدامة

نتائج  التأثير علىمكن أن تساعد التدخالت السياساتية المستهدفة، مثل الدعم المالي والتقني وخدمات المعلومات أو التيسير، الحكومات على ي

الستثمار األجنبي المباشر. في األردن، تعكس مجموعة السياسات األولويات األكثر إلحاًحا للبلد، حيث تؤثر معظم ااستدامة متعلقة بمحددة 

األدوات السياساتية، بشكل مباشر أو غير مباشر، على مساهمة االستثمار األجنبي المباشر في خلق فرص العمل ونمو الشركات الصغيرة 

أيًضا على تحفيز االستثمار الخاص في قطاع الطاقة النظيفة وعلى تزويد العمال  السياساتيةتدخالت التركز  .)5. الشكل( والمتوسطة الحجم

من شأن التعديل  الًبا ما تقتصر على الوظائف التي تتطلب مهارات متدنية في قطاع التصنيع.بالمهارات المناسبة، على الرغم من أنها غ

ف مع اتجاهات االستثمار األجنبي التدريجي لمجموعة السياسات لمواجهة التحديات والفرص الناشئة التي تواجه االقتصاد األردني والتكي  

ر المناخ، أن يدعم ظهور اقتصاد أكثر شموالً المباشر العالمية المتطورة، جنبًا إلى جنب مع االتجاهات الكبرى األخرى مثل الرقمنة وتغي  

 وأكثر اخضراًرا وقائًما على المعرفة، حيث يضطلع قطاع الخدمات القابلة للتداول بدوٍر أكبر.

 . األدوات السياساتية التي تؤثر على وقع االستثمار األجنبي المباشر على التنمية المستدامة في األردن5. الشكل

 االستدامة )٪ من اإلجمالي( مجالاألدوات السياساتية حسب 

 

  لالطالع على المنهجية. )OECD, 2021[6](األربعة وداخلها.  انظر مالحظة: قد تؤثر كل أداة سياساتية على العديد من النتائج عبر مجاالت االستدامة 

 .OECD FDI Qualities Mapping of Policies and Institutions of Jordanالمصدر: من إعداد منظمة التعاون والتنمية االقتصادية استنادًا إلى 

ال ما بًا تعد الحوافز الضريبية والمالية من أكثر أنواع التدابير السياساتية استخداًما لجذب االستثمار األجنبي المباشر في األردن، لكنها غال

يبية، بتبسيط اإلطار التشريعي الذي يتم بموجبه منح الحوافز الضر 2014تتعلق باألداء الفعلي للشركات. بينما قام قانون االستثمار لعام 

.  )OECD, 2018[4]( وخلق مجموعة أكثر تماسًكا من التدابير، ال تزال حوافز االستثمار منتشرة في األردن ومشتتة عبر قوانين مختلفة
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المراجعة الحوافز الضريبية المتعلقة بمعايير االستدامة مثل استثمار هذه  قد تتبنى تعتزم الحكومة تبسيط المزيد من حوافز االستثمار.و

المهارات، مع التخلص التدريجي من الحوافز الممنوحة للقطاعات ذات اإلنتاجية اكتساب الشركات في البحث والتطوير أو التدريب على 

توفير االستثمار على وزارة وومناسبة الحوافز بشكل دوري،  على الحكومة تقييم مدى مالءمةوالمنخفضة أو ذات انبعاثات الكربون العالية. 

 2014تلك الممنوحة بموجب قانون االستثمار لعام  والتي تتخطى مزيد من الوضوح والشفافية حول مجموعة واسعة من الحوافز المتاحة

 ذات الصلة. واألنظمة

كبير، وبدرجة أقل، خدمات المعلومات والتيسير في معظم أبعاد االستدامة. وتعتبر هذه  بشكلالدعم الفني للشركات والعاملين يتم تقديم 

السياسات حاسمة لتعزيز قدرات االستيعاب المحلية، وبالتالي جني فوائد تداعيات االستثمار األجنبي المباشر بشكل أفضل أو التخفيف من 

التدريب القطاعية الحالية، وإن كانت محدودة، في مجال تكنولوجيا المعلومات  آثاره السلبية المحتملة. على سبيل المثال، يمكن لبرامج

في تقليل النقص في المهارات في قطاع عالي النمو حيث قد يؤدي االستثمار األجنبي المباشر إلى إزاحة المنافسين  تساهمواالتصاالت أن 

 غير القادرين على االحتفاظ بموظفيهم الموهوبين.األردنيين 

عدد قليل فقط من األدوات السياساتية في األردن حوافز تنظيمية أو تفرض متطلبات على المستثمرين بهدف معلن وهو تحسين نتائج  يوفر

مثل المناطق  االستثنائيةألن األنظمة القانونية محب ذ  أمرلمستثمرين محددين  منهاعدم تقديم حوافز تنظيمية أو عدد قليل جدًا  إناالستدامة. 

في المناطق الصناعية  تجس ده المنافسة ويمكن أن تصبح جيوبًا ذات معايير عمالية أو بيئية منخفضة، وهو خطر أو مناطق التطوير تشو  الحرة 

 األنظمةقلة من تفرض . هاتحسين علىمؤخًرا عملت  قدالحكومة  أن، على الرغم من شاقةالمؤهلة في األردن، حيث تكون ظروف العمل 

، إذا تم تصميمها جيدًا، أدوات األنظمةاالستدامة في مجال االستدامة البيئية. يمكن أن تكون هذه من حيث  أدائهاعن  الشركات الكشف على

 (.5مفيدة للحد من اآلثار السلبية لمشروعات االستثمار األجنبي المباشر عالية التلوث )الفصل 

األولوية الرابعة: تقديم الخدمات التي تشجع االستثمار 
 المستدام

تشمل خدمات المعلومات والتيسير، من بين أمور أخرى، خدمات التوفيق بين االستثمار األجنبي المباشر والشركات الصغيرة والمتوسطة 

 ا.الحجم، فضالً عن مبادرات زيادة الوعي بشأن المعايير البيئية أو معايير العمل، مما يساعد الشركات على اإلفصاح طوعاً عن امتثالها له

، أصدرت بورصة عمان "الدليل االرشادي حول إعداد تقارير االستدامة" لتشجيع الشركات المدرجة، ومن بينها العديد من 2018في عام 

(. ولكن تعد ESGجانب، على اإلفصاح عن أدائها المتعلق بالمعايير االقتصادية واالجتماعية وحوكمة الشركات )ألالشركات المملوكة ل

 ة على موقع بورصة عمان محدودة.المعلومات الوارد

، تم تكليف 2013وبصفته ملتزًما بإعالن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن االستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات منذ عام 

المتعلقة بالنوع االجتماعي ( لتعزيز العناية الواجبة لسلوك العمل المسؤول، والتي تغطي الجوانب NCPاألردن بإنشاء نقطة اتصال وطنية )

 ,OECD)  والبيئة والعمالة والعالقات الصناعية. إن نقطة االتصال الوطنية، التي تستضيفها وزارة االستثمار، غير نشطة إلى حد كبير

يير االستدامة بين المستثمرين األجانب والمحليين من خالل يجب أن تضطلع الوزارة أيًضا بدوٍر أقوى في زيادة الوعي حول معا. 2021]5[(

األردنية، مما سيساعد في الوفاء بواليتها التي تتمثل، من بين أمور أخرى، في تعزيز سلوك العمل  ةتعزيز قدرات نقطة االتصال الوطني

 .المسؤول والعناية الواجبة في سالسل التوريد
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 التنمية المستدامةاالعتبارات السياساتية حسب مجال 

 اإلنتاجية واالبتكار

  :يتم طرح االستراتيجيات  توطيد اإلطار االستراتيجي لالستثمار واإلنتاجية وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

ر دون الرجوع إلى تلك الخاصة بأجهزة الدولة األخرى. يمكن جعل المعلومات المتعلقة باالستراتيجيات مركزية وإتاحتها عب

 اإلنترنت )بما في ذلك باللغة اإلنجليزية(.

 :يمكن للمجالس على أعلى مستوى )مثل مجلس  ضمان تمثيل جميع أصحاب المصلحة في المناقشات حول السياسات

االستثمار( أن تضمن تمثيل المؤسسات العامة والخاصة من جميع المجاالت السياساتية ذات الصلة، مثل االستثمار واالبتكار 

 الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وجميع مجموعات أصحاب المصلحة )بما في ذلك األجنبية(. وتنمية

 :تعد البرمجة المشتركة غائبة حاليًا على نطاق واسع بين هيئة االستثمار  تعزيز التنسيق والتعاون بين وكاالت تنفيذ السياسات

 لوطني لالبتكار.األردنية، والمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع، والمركز ا

 :كما2025من شأن تحرير الخدمات أن يدعم أهداف اإلنتاجية المحددة في رؤية األردن  مواصلة اإلصالح وفتح الخدمات ، 

اإلنتاجية في القطاعات األخرى، بما في ذلك التصنيع. وسيسمح إدراج األردن في مؤشر تقييد التجارة في الخدمات  سيعزز

 االقتصادية بتحديد فرص اإلصالح للجوانب التنظيمية "وراء الحدود".لمنظمة التعاون والتنمية 

   يمكن لألردن إعادة النظر في استهداف  ذات اإلمكانات األكبر لنمو اإلنتاجية: استهداف حوافز االستثمار في القطاعات

إلنتاجية أو أنشطة البحث والتطوير حوافز االستثمار بعيدًا عن التصنيع والمزيد نحو الخدمات التي توفر إمكانات أعلى لنمو ا

 التي تتطلب مهارات مكثفة.

  تحسين جودة تيسير االستثمار وخدمات الرعاية الالحقة بهدف تعزيز اآلثار غير المباشرة الناجمة عن االستثمار األجنبي

مار والرعاية الالحقة : يمكن أن يكون تيسير االستثالمباشر على إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وابتكارها

عاملين أساسيين في تشجيع فروع الشركات األجنبية على تحديد الموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتعاون 

معهم. ويمكن لألردن النظر في زيادة تركيز سياسات االستثمار األجنبي المباشر على إمكانات تطوير سلسلة التوريد، والتأكد 

 تطوير الموردين تتماشى مع احتياجات وأولويات المستثمرين األجانب.من أن برامج 

 يمكن لألردن تسهيل تحسين خدمات الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بهدف تعزيز قدراتها االستيعابية :

األردنية الصغيرة الوصول إلى التمويل وتحسين جودة المساعدة التقنية والمعلومات وخدمات التيسير المقدمة للشركات 

والمتوسطة الحجم. قد يساعد ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تطوير قدراتها على االبتكار والبحث والتطوير 

 وتضييق فجوات األداء مع فروع الشركات األجنبية.

 صفات الوظائف وتنمية المهارات

                                                  2014بما في ذلك مراجعة قانون االستثمار لعا       ء 

وال    الو نية األ ر    2025واستراتيجيات الترويج ل ستثمار والعمالة المقبلة  م  الق اعات ذات األولوية في رؤية 

ات سياسية ال سيما الق اعات ذات األجور العالية والم ارات العالية وكثي ة العمالة. يج   ن توفر ا ستراتيجيات توجي 

وا  ة  و  كي ية قيا  االستثمار األجنبي المباشر بت سين نتائج سو  العم   وت ديد  هدا  وا  ة وتو يح المسؤوليات 

 عبر ال يئات ال كومية. 

                               يمكن لمجل  االستثمار  ن ي  ل  بدور  كثر   ز ز       ق                   ز ز .

ب د   مان المواءمة االستراتيجية عبر سياسات االستثمار والعمالة وتنمية الم ارات. يج   ن يساعد تواجد وزير  استباقية

 العم  في المجل  على ت قي  االتسا  السياساتي على مستو  التن يذ.

             والتدري  ووكاالت تنمية التي تقد   دمات دع  العمالة                                         ق      ز

   الم ارات وتعزيز برامج السياسة المشتركة عبر الوكاالت.

                في ت  يز ال ل   المتمثلةإ                 ز                                                 ع   ه

د القيود القانونية الم رو ة على الملكية األجنبية على العمالة  ال سيما في ق اعات ال دمات التي ت ل  فر  العم . تسو

ق اعات  دمات األعما  والتوزي  والنق  وال دمات اللوجستية والسيا ة  ي  تمتلك مشاري  االستثمار األجنبي المباشر 
 .والمتدنية القدرة على  ل  وظائ  مباشرة و ير مباشرة لك  من الشبا  األردني ذوي الم ارات العالية
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                    وهذا يشم  معالجة التشوهات   إ ال      ق             ف   إ ى                           زز .

في ت ديد األجور )مث  ا ت   ال د األدنى ل جور(  وتبسي  األنظمة المتعلقة بتوظي  العمالة األجنبية وتعزيز  قو  

وتعزيز التنق  من وظائ  الق ا  العا  إلى وظائ  الق ا  ال ا  وتقلي  الم او ة الجماعية لزيادة تكام  سو  العم   

 العمالة  ير الرسمية.

 من     توفير معلومات وا  ة للمستثمرين عن  صائ  سو  العم                     ج  ال             ه

العم  ذات الصلة. ع وةً على ذلك   و نظمة العم  وبرامج التدري  و وافز العمالة ومرافقت   في ال صو  على تصاريح

 و   مؤشرات األداء األساسية لت ديد االستثمارات التي ت ل  وظائ  جيدة ومن  ا األولوية.

                 من بين  مور   ر   من   ع     ى                                ف ز           ى  إل   ح  

ية ومساعدت ا على الوفاء بواليت ا  ونشر التوجيه إلى الشركات متعددة الجنسيات     إعادة تنشي  نق ة االتصا  الو ن

بش ن معايير العم  والعناية الواجبة في س س  التوريد وتشجي  الشركات المدرجة في بورصة عمان على ا فصاح عن 

لي  االرشادي  و  إعداد تقارير االستدامة"  دائ ا المتعل  بالمعايير االقتصادية واالجتماعية و وكمة الشركات بناءً على "الد

 الصادر عن بورصة عمان.

  ًوهذا يشم  رف    ع          ق                           ع                      ع       ف            ف .

سلبًا بالمنافسة  وتوفير  مستو  م ارات الشبا  المتعل  م  إعادة تدري  ال ئات ال عي ة العاملة في الق اعات التي تت ثر

المزيد من  دمات الب   عن الوظائ  المست دفة  بما في ذلك إعانات النق   وتوسي  ن ا  انتشارها  ف  ً عن ت  ي  

 ال وافز ال ريبية على  سا   داء الشركات في سو  العم  وتعزيز انتقا  ال ريجين الشبا  لتجربة العم  األولى.

                    لتصمي  سياسات العمالة     ق           ع                                        ف       ع

والتدري  القائمة على األدلة ومراقبة آثارها بشك  فعا . يمكن  ن تعر  وزارة االستثمار  برت ا الق اعية على مجال  

 من  ي  نق  الم ارات وا تياجات التدري  المستقبلية الم ارات الق اعية المنش ة  ديثًا والتعبير عن م او  المستثمرين

  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

  ينبغي تحسين التنسيق واالستمرارية وإمكانية الوصول إلى التخطيط االستراتيجي للمساواة بين الجنسين واالستثمار .

أكثر تنسيقاً. ويجب تطويرها بمزيد من االستمرارية وجعل تصميم االستراتيجيات في المجاالت السياساتية ذات الصلة بطريقة 

 الوصول إليها سهالً، على سبيل المثال من خالل منصة مشتركة باللغة اإلنجليزية.

  تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة بهدف تحسين إشراك األهداف الجنسانية في سوق العمل وريادة األعمال

كن توسيع الشبكات الجنسانية في الوزارات المعنية وتعزيز دور نقطة االتصال الوطنية، التي تستضيفها . يموسياسات االستثمار

 هيئة االستثمار األردنية.

 لدى إن إدخال نظام للرصد والتقييم من شأنه أن يحسن فعالية وتنسيق السياسات بهدف دعم اإلشراك االقتصادي للمرأة .

ياساتية الهادفة إلى دعم التكامل االقتصادي للمرأة، لكن تأثير هذه السياسات وما إذا تم تنسيقها األردن العديد من المبادرات الس

 وكيفية تنسيقها غير واضحة.

  إن الحد من القيود المفروضة على االستثمار األجنبي المباشر والموظفين األجانب في بعض قطاعات الخدمات قد يفتح

ضة على االستثمار األجنبي المباشر أعلى مما هي عليه في منطقة منظمة التعاون تعد القيود المفرو فرص عمل للنساء.

والتنمية االقتصادية في بعض قطاعات الخدمات مثل الفنادق والمطاعم والخدمات المالية. باإلضافة إلى ذلك، تؤثر القيود 

الت والطاقة والخدمات المهنية. بينما المفروضة على الموظفين األجانب على قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصا

 تميل هذه القطاعات إلى توظيف العديد من النساء على مستوى العالم.

  النهوض بإصالحات سوق العمل بهدف سد الفجوات بين الجنسين وتعزيز األثر اإليجابي لالستثمار األجنبي المباشر على

ك حواجز قانونية مهمة قائمة أمام المشاركة االقتصادية للمرأة في على الرغم من اإلصالحات األخيرة، ال تزال هنا المرأة.

 التشريعات المحلية في مجاالت مثل األمومة والتحرش الجنسي في العمل والميراث.

  تحسين المبادرات الهادفة إلى دعم ريادة األعمال النسائية لمساعدة الشركات التي تملكها / التي تقودها النساء على التواصل

. يمكن أن تساعد البرامج التي تساعد المؤسسات المملوكة / التي تقودها النساء على التواصل مع لشركات األجنبيةمع ا

الشركات األجنبية على التوسع. كما يمكن أن يؤدي تعزيز الروابط المحلية واألجنبية في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة 

 إلى خلق فرص عمل للمرأة.
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 معلومات والتيسير بهدف التغلب على الحواجز االجتماعية والثقافية التي تعيق النساء من العمل في الشركات زيادة برامج ال

. يمكن أن تؤدي الحمالت اإلعالمية إلعالم المجتمعات واألسر حول ظروف العمل والسياسات األجنبية المتعددة الجنسيات

 ساء على العمل، بما في ذلك العمل في الشركات األجنبية.الرامية إلى تحسين أمن المرأة إلى حث المزيد من الن

 انبعاثات الكربون

 بذل األردن جهدًا واضًحا لتوحيد العديد ضمان التوافق والتنسيق رفيعي المستوى بين صانعي سياسات االستثمار والمناخ .

القطاعات للنمو األخضر تحت إشراف  من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بتغير المناخ في إطار واحد متعدد

لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات. بهدف ضمان توافق أكبر مع أولويات مجلس االستثمار، قد يكون هناك مجال أمام 

 مشاركة وزارة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس االستثمار.

 مار وتوضيح دور مستثمري القطاع الخاص في تحقيق مواءمة اإلطار الوطني للنمو األخضر مع استراتيجية الترويج لالستث

يمكن بذل جهود أكبر لتوضيح في أي مجاالت سيكون االستثمار الخاص ضرورياً وربط اإلجراءات نتائج النمو األخضر. 

وروجت لها. يجب أن تضمن  األولوية المحددة للنمو األخضر بفرص االستثمار الخاص التي حددتها وزارة االستثمار

تيجية الترويج لالستثمار المحدثة النظر في فرص االستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بشكل استباقي وليس كرد فعل استرا

 لهيئة االستثمار.

 .تشارك العديد من المؤسسات في  تبسيط وتوحيد إجراءات الترخيص والتسجيل لمشاريع الطاقة المتجددة تحت سلطة واحدة

الترخيص الستثمارات الطاقة المتجددة. إن المحطة الواحدة لإلجراءات التابعة لوزارة  اإلجراءات اإلدارية وإجراءات

التراخيص لمستثمري المناطق الحرة،  تسه ل إجراءات الترخيص لجميع أنواع االستثمار. كما تمنح وزارة االستثمار االستثمار

يتوجب على مطور مشروع متجدد الحصول عليه هو وبعضها يستهدف توليد الطاقة المتجددة. ولكن الترخيص الرئيسي الذي 

(. يمكن أن يساهم EMRCترخيص توليد الطاقة الذي تقدمة الهيئة المنظمة للكهرباء، أي وزارة الطاقة والثروة المعدنية )

 ددة.تبسيط إجراءات الترخيص وتوحيدها تحت سلطة واحدة في تقليل تكاليف المعامالت المرتبطة باستثمارات الطاقة المتج

  النظر في استبدال متطلبات المحتوى المحلي المتعلقة بمكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بحوافز مستهدفة للتنمية

. تتعارض متطلبات المحتوى المحلي المتعلقة بالطاقة الشمسية الفلطاضوئية وتوربينات الرياح مع قدرة األردن الصناعية

ت ذات الصلة. من المرجح أن تثبط مثل هذه اإلجراءات التمييزية االستثمارات األجنبية في التصنيعية المحدودة نسبيًا للمكونا

مجال توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بدالً من ذلك، يمكن للحكومة تقديم حوافز مستهدفة لمكونات محددة للطاقة الشمسية 

 وطاقة الرياح التي ال يتم تصنيعها محليًا بعد.

 يجب أن تنظر الحكومة في تمكين  نتقال من نموذج مشتري واحد للكهرباء إلى سوق جملة مصمم جيًدا للكهرباء.النظر في اال

الموزعين الرئيسيين الثالثة للكهرباء من شراء الكهرباء مباشرة من المنتجين بأسعار السوق، وذلك من أجل تحقيق تكافؤ 

تجددة. وقد يؤدي االنتقال التدريجي إلى سوق الجملة للكهرباء المصمم الفرص أمام المستثمرين األجانب في مجال الطاقة الم

 جيدًا إلى زيادة تعزيز قدرة قطاع الطاقة على استيعاب حصص عالية من الطاقة المتجددة، وتسريع انتقال الطاقة في األردن.

 لألراضي الحكومية المتاحة لمشاريع . يمكن لواضعي السياسات إنشاء قاعدة بيانات تبسيط عملية حيازة األراضي وتأجيرها

الطاقة المتجددة، وتسهيل إجراءات حيازة األراضي من خالل مكتب مركزي بهدف تقليل تكاليف المعامالت على المستثمرين. 

كما يمكن للحكومة تحديد المزيد من األراضي الخاصة المتاحة، وتزويد المقرضين بآلية لضمان إبرام عقود إيجار األراضي 

 لعديد من المالك الخاصين بكفاءة.مع ا

 يمكن أن تنظر وزارة االستثمار في تصميم مواد وأنشطة ربط جهود الترويج لالستثمار بأهداف الحد من انبعاثات الكربون .

الترويج لالستثمار بشكل مستهدف نحو المستثمرين في األعمال المنخفضة الكربون عبر القطاعات الستة ذات األولوية للنمو 

خضر، مع التركيز بشكل خاص على فرص االستثمار المتعلقة بكهربة النقل البري، وفرص توفير الطاقة في السياحة األ

والصناعة. قد يكون هناك أيًضا مجاالً لربط جهود الترويج لالستثمار بالحوافز أو المتطلبات المتعلقة برصد استخدام الطاقة 

 واإلبالغ عنه.
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