
 وثيقة من إعداد 

 البنك الدولي

 لالستخدام الرسمي فقط

  
 JO-108201 رقم التقرير 

 
 

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية
 

 وثيقة تقييم برنامج
  
 

 مقترح  وائتمانقرض 
 

 مليون دوالر أمريكي  300بقيمة 
 

مليون دوالر )باإلضافة إلى دعم  200دوالر والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير بقيمة مليون  100)تمول المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 
 مرفق التمويل بشروط ميسرة(

 
 مقدم إلى 

 
 المملكة األردنية الهاشمية

 
 لتوفير

 
 فرص اقتصادية لألردنيين والالجئين السوريين

 قائم على النتائج برنامج 
 

 2016 /أيلولسبتمبر 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الممارسات العالمية المعنية بالتجارة والقدرة التنافسيةمجموعة 
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 
 

مضمونها  عن الكشف ذلك فالبخ يجوزال و. الرسمية بواجباتهم للقيام إليهم المرسلة واألفراد الجهات على الوثيقة هذه توزيع يقتصر
 دون إذن من البنك الدولي 
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 أسعار العملة والقيمة المعادلة لها 
 (2016 / تموزيوليو 31في  الساري)سعر الصرف 

 
 دينار أردني = العملةوحدة 

 دينار أردني 0.709 = دوال أمريكي واحد
 XDR 0.71767931 = دوال أمريكي واحد

 
 رانحزي/يونيه 30 –يوليو  1السنة المالية 

 

 
 
 
 
 
 

 :لشئون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيانائب الرئيس   حافظ غانم

 :اتالممارس لقطاعالرئيس اإلقليمي   جان واليزر

 المدير القطري:   فريد بلحاج

 ات:الممارس قطاعمدير   ناجي بن حسن

 :العملفريق  رئيس  جون سبيكمان ومريم آيت علي سليمان
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 المملكة األردنية الهاشمية
 فرص اقتصادية لألردنيين والالجئين السوريين

 البرنامج القائم على النتائج
 

 جدول المحتويات

 1 ............................................................................................................................................. ...............القطري السياق. أ
 1 ........................................................................................................ .المؤسسي والسياق( القطاعات متعدد أو) القطاعي السياق. ب
 3 .................................................................................................. .األداة تلك الستخدام المنطقي واألساس القطرية الشراكة إطار. ت
 4 ............................................................................................................................................................ البرنامج وصف: ثانيا  

 4 ....................................................................................................................................................... .....الحكومة برنامج. أ
 4 .......................................................................................................... .األساسية النتائج/  للبرنامج اإلنمائي( األهداف) الهدف. ب

 5................................................................................................................................النتائج على القائم البرنامج. ت

 9 ............................................................................................................. .التحقق وبروتوكوالت بالصرف المرتبطة المؤشرات. ث

 ………………………………………………………………………………13 المؤسسي والتعزيز القدرات بناء. ج

 14 ........................................................................................................................................................... البرنامج تنفيذ: ثالثا  

 14 ..................................................................................................................... .........التنفي وترتيبات المؤسسية الترتيبات. أ

 14 ................................................................................................................................................ ...النتائج وتقييم متابعة. ب

 15 ..................................................................................................................................................... ..الصرف ترتيبات. ت

 15 .......................................................................................................................................................... التقييم ملخص: رابعا  

 15................................................................................................... (للبرنامج االقتصادي التقييم متضمنا  ) الفني التقييم. أ

 16 ..................................................................................................................................................... ...االئتماني التقييم. ب

 17 ........................................................................................................................................... .واالجتماعية البيئية اآلثار. ت

 18 ......................................................................................................................................................... .المخاطر تقييم. ث

 19 ................................................................................................................................................ …البرنامج عمل خطة. ج

 20 ................................................................................................................................. للبرنامج تفصيلي وصف: 1 رقم الملحق

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... النتائج إطار مصفوفة: 2 رقم ملحقال

 .Error! Bookmark not defined .......................... : المؤشرات المرتبطة بالصرف، وترتيبات الصرف وبرتوكوالت التحقق3م رق الملحق

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... : ماخق التقييم الفني4 ملحق رقمال

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... : تقييم النظم االئتمانية5م رقملحق ال

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. : ملخص تقييم النظ البيئية واالجتماعية6ملحق رقم ال

 .Error! Bookmark not defined ................................... : األداة المنهجية لتصنيف مخاطر العمليات وخطة عمل البرنامج7م رق الملحق

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ : خطة دعم التنفيذ8م رق الملحق

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... : دور الشركاء في تنفيذ البرنامج9م رق الملحق
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بيانات وثيقة تقييم البرنامج صحيفة  

. 

 المملكة األردنية الهاشمية

 البرنامج القائم على النتائج -فرص اقتصادية لألردنيين والالجئين السوريين 

. 

 وثيقة تقييم البرنامج

. 
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 مجموعة التجارة والقدرة التنافسية

 

. 

 معلومات أساسية

 التجارة والقدرة التنافسية القطاعات: 2016 أيلولسبتمبر/ 2 التاريخ:

 مناخ االستثمار والوظائف  الموضوعات: فريد بالحاج المدير القطري: 
 التجارة والتنمية المكانية 

  وتشجيع االستثمار

 : اتالممارس قطاعمدير 
 

 : اتالممارس قطاعمدير نائب 

  ناجي بن حسن
 

 جان واليزر

  

   P159522 لبرنامج: التعريفي لرقم ال

 جون سبيكمان  الفريق:  رئيس
 مريم آيت علي سليمان

  

 فترة تنفيذ البرنامج: 
 

 التاريخ الفعلي لبدء التمويل المتوقع:
 التمويل المتوقع: انتهاءتاريخ 

تاريخ 
 البدء:

 2016 أيلولسبتمير/ 27
 

 2016 / كانون األولديسمبر 22
 2021 الثاني/كانون يناير 31

تاريخ 
اإلنتهاء

: 

 2021 /كانون الثانييناير 31

. 

 بيانات تمويل البرنامج

[ X ] منحة [ ] قرض [x ] غير ذلك 

[ X ] ائتمان   

 للقروض/ االئتمان /غير ذلك )بالمليون دوالر أمريكي(:

 386 التكلفة اإلجمالية للبرنامج: 
 

القيمة اإلجمالية للتمويل المقدم 
 البنك الدولي:من 

300 
 

  0 :الفجوة التمويلية  86 إجمالي التمويل المشترك:

. 

 المبلغ مصدر التمويل

 86 الجهة المقترضة/ الحاصلة على القرض

 200البنك الدولي لإلنشاء والتعمير )باإلضافة إلى دعم مرفق التمويل بشروط 
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 ميسرة(

 100 المؤسسة الدولية للتنمية

 386 اإلجمالي

. 

 الجهة المقترضة: المملكة األردنية الهاشمية

 الجهة المسئولة: وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 األمين العام المسمى الوظيفي: د. صالح الخرابشة مسئول االتصال: 

 saleh.kharabsheh@mop.gov.jo البريد اإلليكتروني 962 6 4634511 رقم الهاتف:

. 

 )بالمليون دوالر أمريكي(الدفعات المتوقعة 

السنة المالية  السنة المالية
2017 

السنة المالية 
2018 

السنة 
المالية 
2019 

السنة المالية  2020السنة المالية 
2021 

   

    0 48.2 55.1 51.7 145 سنوي

    300 300 251.8 196.7 145 تراكمي

. 

 الهدف )األهداف( اإلنمائية للمشروع

 االقتصادية أمام األردنين والالجئين السوريين في األردنتعزيز الفرص 

 

. 

 االمتثال

 السياسة

 [ X ] ال [ ] نعم هل يبتعد المشروع عن إطار الشراكة القطرية في المحتوى أو من حيث أي من النواحي المهمة األخرى؟

. 

 [ X ] ال [ ] نعم البرنامج القائم على النتائج؟ هل يتطلب البرنامج أي استثناءات من سياسات البنك الدولي المطبقة على

 [ ] ال [ ] نعم هل وافقت إدارة البنك الدولي على تلك االستثناءات ؟

 [ X ] ال [ ] نعم هل يسعى مجلس اإلدارة للحصول على الموافقة على إحدى استثناءات أي سياسة؟

 التصنيف الكلي للمخاطر: مرتفع

 التكرار االستحقاقتاريخ  متكرر االسم

( أشهر 4خالل فترة أقصاها أربعة )  الدليل التشغيلي للبرنامج
 من تاريخ بدء التنفيذ

 

 وصف الميثاق

( أشهر من تاريخ بدء التنفيذ دليال تشغيلياً للبرنامج مقبول شكال ومضموناً لدى البنك الدولي/ 4ُتعد الجهة المقترضة/ المتلقية، خالل فترة أقصاها أربعة )
جراءات المتابعة والتقييم؛ )ب( نظم المؤسسة الدولية للتنمية، على أن يحتوي على اآلتي بالتفصيل )أ( اإلجراءات اإلدارية والمشتريات واإلدارة المالية وإ

ة بالصرف )بما في اإلدارة البيئية واالجتماعية وآلية تناول الشكاوى والتظلمات؛ و)ج( خطة عمل البرنامج؛ )د( ترتيبات التحقق من تحقيق النتائج المرتبط
، التيسيرد وإجراءات تجديد تصاريح العمل بما في ذلك عملية ذلك بروتوكول التحقق(؛ )هـ( عملية وإجراءات تحديد وضع الالجئين السوريين؛ و)و( قواع

 و)ز( ترتيبات التنسيق واإلشراف على البرنامج.

 التكرار تاريخ االستحقاق متكرر االسم

( أشهر من تاريخ 6خالل فترة أقصاها ستة )  تعيين مدققين خارجيين
 بدء التنفيذ

 

 وصف الميثاق
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( أشهر من تاريخ بدء التنفيذ، بدوام كامل طوال فترة تنفيذ البرنامج، مدققين خارجيين على أن 6ُتعين الجهة المقترضة/ المتلقية، خالل فترة أقصاها ستة )
 تكون مؤهالتهم وخبراتهم وشروطهم المرجعية مقبولة لدى البنك الدولي/ المؤسسة الدولية للتنمية.  

 التكرار ستحقاقتاريخ اال متكرر االسم

( أشهر من تاريخ 3خالل فترة أقصاها ثالثة )  بروتوكول التحقق
 بدء التنفيذ

 

 وصف الميثاق

( أشهر من تاريخ بدء التنفيذ، القيام باآلتي: )أ( تعيين وكاالت تحقق مستقلة ذات شروط 3يتعين على الجهة المقترضة/ المتلقية، خالل فترة أقصاها ثالثة )
من  2-( الواردة في القسم الرابع أ3مرضية للبنك لتضطلع بمسئولية إعداد وتقديم تقارير التحقق التي تقر بتحقيق النتيجة المرتبطة بالصرف رقم )مرجعية 

( 5( و)4( و)2و) )1هذا الجدول؛ و)ب( التأكد من قيام ديوان المحاسبة بإعداد وتقديم تقارير التحقق التي تقر بتحقيق النتائج المرتبطة بالصرف رقم )
من هذا الجدول؛ و)ج( التأكد من قيام وحدة إدارة البرنامج بإعداد تقرير التنفيذ الموحد بعد التحقق من االمتثال للنتائج  2-الواردة في القسم الرابع أ

ل التي يطلبها البنك الدولي/ المؤسسة الدولية المرتبطة بالصرف المذكورة؛ و)د( تقديم تقرير عن نتائج التحقق من عملية االمتثال لهذا النطاق وبالتفاصي
 للتنمية.

. 

 فريق البنك

 أعضاء فريق البنك

 الوحدة التخصص المسمى الوظيفي االسم

 GTC05 قائد فريق المهام  مستشار مانكجون سبي

 GTC05 قائد فريق المهام المشترك أخصائي القطاع الخاص مريم آيت علي سليمان

 GTCTC التجارة كبير اقتصاديين في قطاع التجارة  البرتو بورتغال

 GTCTC التجارة أخصائي أول في التجارة مانويل أنريكي

 GTCIC تشجيع االستثمار أخصائي القطاع الخاص غرلين كاتانغوي

 GTCME مناخ االستثمار أخصائي القطاع الخاص عبير كمال شعالن

 GTCIC االستثمارمناخ  أخصائي أول القطاع الخاص أرانكي  وفاء

 GTCME مناخ االستثمار أخصائي القطاع الخاص محمد بيدر

 GTCIC مناخ االستثمار أخصائي أول القطاع الخاص ماروسك  أندريا

 GTCIC مناخ االستثمار كبير أخصائي القطاع الخاص سيد اختار محمود

 GTCME مناخ االستثمار محلل القطاع الخاص سامي صوفان

 GTC05 مناخ االستثمار أخصائي أول القطاع الخاص الرحمن أمين نور 

 GFM05 الوصول إلى التمويل  أخصائي القطاع المالي سيمكة إيبواكا

 GEN06 تحليل االقتصادات  كبير االقتصاديين سبنم شاهين

 GGO05 تقييم المشتريات أخصائي أول المشتريات فوتو فات  سيبهر

 GGO23 التقييم االئتماني اإلدارة الماليةأخصائي أول  جاد مزاريه 

 GGO23 التقييم االئتماني أخصائي اإلدارة المالية  وليد النجار

 GTCOS المتابعة والتقييم أخصائي أول المتابعة والتقييم كمال سبليني

 WFALA بروتوكوالت الصرف والتحقق أخصائي مالي اريك رانجيفا

 GSU05 التقييم االجتماعي  االجتماعيةأخصائي التنمية  ماريانا فيليسيو

 GEN05 التقييم البيئي  أخصائي أول في البيئة تريسي هارت

 LEGAM االتفاقات القانونية  مستشار أول  مايا أبو كرم

 GFM05 العمليات محلل عمليات ستيف وان

 FABBK تمويل بشروط ميسرة  موظف مالي أول  كونسيبسيون آيسا أوتين 

 GTC07 العمليات مساعد البرنامج: أيندا ماه ايرين نومو
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 GTC05 العمليات مساعد برنامج سوزان باريس

 GTC05 العمليات مساعد برنامج  ربى الشوا

 GMF05 متابعة االقتصاد الكلي اقتصادي ليا حكيم

 GTCIC تنمية القطاع الخاص   رئيس إيفان انطون نيماك

 أعضاء الفريق من خارج البنك الدولي

 المدينة المسمى الوظيفي االسم

 عمان استشاري أول سوزان رزاز

 واشنطن العاصمة استشاري أول جو سابا

 واشنطن العاصمة استشاري أول فان ادامز أرفيل 

 واشنطن العاصمة استشاري  أكانيزي   هيلين

 فيينا استشاري  ياسين سبا

 واشنطن العاصمة استشاري  هيسو  عال

 بيروت استشاري  سمير ماتا



 

1 

 أوال: السياق االستراتيجي 

السياقالقطري .أ

 
تضررتانعدامالتينجمتعناألردن بلد صغير ومتوسط الدخل ويواجه العديد من المشكالت والتحديات .1 لقد والعراق. األمنفيسوريا

واإلنشاء واالستثمار والسياحة قطاعاتالتجارة
1
إلىالتحديات والعراقباإلضافة معسوريا كلياً البرية إلغالقطرقالتجارة نظراً بالبالد

مليوننسمة)ثلثهممنغيراألردنيين(،9,5،يبلغعددسكاناألردن2015األمنيةعلىحدوداألردنوحولها.ووفقاًلتعدادسكانيأُجريفي

%فيعام2,4ألفشخص(،وقدتراجعمعدلالناتجالمحلياإلجماليليصلإلى200%مناألردنينمنالبطالة)حوالي13وتعانينسبة

أنكان2015 20142%في3,1،بعد
بين%في3.0ومنالمتوقعحدوثطفرةبسيطةفيالناتجالمحلياإلجماليبنسبة، المتوسطما

 .والتكفيمعدالتالنموالمنخفضةلتوفيرفرصعملكافيةللعددالمتزايدمنالسكان.2018و2016


 رانيزيونيه/ح ؛ فاعتباراً منأدت األزمة السورية إلى تدفق عدد هائل من الالجئين السوريين إلى األردن في السنوات الخمس الماضية .2
لدى مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئينالجئاً سورياً مسجالً  655,217، استضاف األردن 2016

3
% منهم يعيشون في مجتمعات 80، 

% من الالجئين السوريين في محافظات المفرق وإربد وعّمان، وأكبر مخيماتهم هو مخيم الزعتري 75 ما يقرب من محلية مضيفة، ويعيش
ألف الجئاً سورياً. ويشير التعداد السكاني الذي أجرى في اآلونة األخيرة إلى أن إجمالي عدد  80يقيم به ما يقرب من في محافظة المفرق، و
مليون نسمة آخرين ليسوا من مواطني األردن. وصرح وزير العمل بأن  1,6مليون نسمة، إضافًة إلى  1,3 وصل إلىالالجئين السوريين قد 

% 2، واآسيمن دول جنوب % 26% من دول عربية أخرى، و 3% منهم مصريين، و65صاريح عمل، ألف من األجانب لديهم ت 324
 .نسورييالجئين 

وتمثل األسر شديدة الضعف التي تعولها النساء ربع أسر يعتبر أغلب الالجئين السوريين في األردن من أكثر الفئات المعرضة للضرر،  .3
% منهم يعيشون تحت خط الفقر الوطني، وهم في حاجة ماسة 80% تقريباً من إجمالي الالجئين في مخيمات و17الالجئين. وتعيش نسبة 

 للعون والمساعدة من خالل توفير خدمات التعليم والصحة واإلسكان فضال عن الفرص االقتصادية. 

أن ُتدعم وضع نهج متكامال وشامال لحل أزمة تدفق الالجئين  الدولي البنك مجموعة من الدولي والمجتمع األردنية الحكومة لبتط .4
 االستجابة . وقد تحددت معاييرفي األردن السوريين والالجئين المضيفة المحلية األردنية السوريين، على أن يستهدف هذا النهج المجتمعات

 شباط/فبراير 4 في والمنطقة" المنعقد سوريا "دعم مستوى رؤساء الدول خالل مؤتمر على إقراره تم الذي الشمولي اإلطار ةوثيق في الدولية
 المذكورة.    الشمولي اإلطاروثيقة  تتيحها التي االقتصادية الفرص جوانب المشروع هذا في لندن. ويدعم 2016

 النسيج على الالجئين تدفق عن الناجمة اآلثار التكيف مع على المضيفة أنها تساعد البلدانحيث  الدولي بتعدد األوجه، البنك تتسم استجابة .5
موارد  يتطلب االمر كما  ،واالنتعاش اإلعمار عادةإل احتياجاتوهناك   . فرصة إلى األزمة هذه وتحويل واالجتماعي ببالدهم، االقتصادي

 .اإلقليمية تلك األزمة من التعافي على المنطقة ودول األردن لمساعدة ةكبير

ونظراً لحساسية سوف تدعم المساعدة المقدمة من البنك الدولي الالجئين السوريين والمجتمعات المحلية األردنية المضيفة على حٍد سواء.  .6
 سوف ذلك، على الوةً الصدمة الخارجية التي سببتها األزمة السورية والعراقية في األردن، ينبغي أن تكون االستجابة استثنائية وهادفة. وع

وذلك حتى تتمكن  بشروط ميسرة، التمويل مرفق من للتنمية الدولية المؤسسة دعم وائتمان من خالل ميسرة بشروط المقترحة العملية تقدم
 سلع توفير أجل من األطراف من أسعار المصارف اإلنمائية متعددة أقل بأسعار من االقتراض الالجئين المتأثرة بتدفق الدخل متوسطة البلدان

 السوريين، الالجئين ألزمة الدولي المجتمع جانب من منسقة بشروط ميسرة استجابة التمويل يمثل مرفق ذلك، من األهم. العالمية العام النفع
 .األطراف والمصارف اإلنمائية متعددة المتحدة األمم بين التنسيق وتعزيز واإلنمائية اإلنسانية المساعدات بين الفجوة وسد

   

 السياق القطاعي )أو متعدد القطاعات( والسياق المؤسسي . ب

 
. الموضوع األول هو الحاجة إلى لخلق فرص اقتصادية في األردن، ينبغي أن يتناول البرنامج القائم على النتائج ثالثة موضوعات شاملة .7

في القوى العاملة. أما الموضوع الثاني فيتمثل  تنفيذ عمليات إصالح سوق العمل للسماح بدخول الالجئين السوريين )بشكل رسمي وقانوني(
 التجارة وتسهيل التنظيمي اإلصالح مثل في تعزيز مناخ االستثمار عن طريق تنفيذ برنامج إصالح ممنهج وشامل يتضمن عدة مجاالت

 .التيسير وأنشطة االستثمار لتشجيع االستثمارات ما يحتاج إلى المزيد من الجهود لجذب بيئة خلق وهو وأخيراً، الموضوع الثالث. واالستثمار
 الوصول سيما وال) أسواقها توسيع في األردن لمساعدة الدولي المجتمع يبذلها التي وبين الجهود التدابير أن يساهم الجمع بين هذه المتوقع من
وحاضنات  المهني والتدريب "عملمن أجل ال وظائف"برامج  في المانحة الجهات والمساعدات التي تقدمها( األوروبي أسواق االتحاد إلى

                                                           
1
والصادرات،%9,6بنسبةالبناءتراخيصعددوكذا،%9,7بنسبةالسياحعددانخفضالصلة،ذات2015و2014عاميتقاريرنتائجبينمقارنةً 

%.40,3بنسبةسورياوإلى%40,5بنسبةالعراقإلى
2
%.2,7ليصلإلى2014و2010%،ثمانخفضبينعامي6,5حوالي2009حتى2000بلغمتوسطالنمواالقتصاديمنعام 
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 والالجئين لألردنيين االقتصادية الفرص وتطوير العمل فرص خلق والتمويل في إحداث أثر ملحوظ على والمتوسطة الصغيرة المشاريع
 السوريين على حد سواء. 

تعزيز ويسعى ليهدف البرنامج القائم على النتائج إلى تحسين القدرة التنافسية لألردن وجذب االستثمارات بهدف تعزيز خلق فرص العمل.  .8
 السوريين  لسوق العمل.  قدرات تشجيع االستثمار مع زيادة إمكانية وصول الالجئينمناخ االستثمار في البالد وزيادة 

 العمل األردني ية لسوقالسمات الرئيس. 1رقم  مربع
 % من الرجال60) %35 اقتصادياً  النشطين وتبلغ نسبة السكان. السوريين الالجئين قدوم كثيرة قبل يواجه تحديات بالفعل األردني العمل سوق كان

ويعني أيضاً أن  سنوياً، العمل أردني سوق ألف 120، يعني ذلك دخول ما يقرب من 60هي  الدولية رغم أن النسبة المعيارية( من النساء فقط %13و

. شخص ألف 200 الماضي، ما يعادل نحو العقد % خالل14إلى  %12 بين البطالة معدل تراوح وقد. ألف أردني يجدون فرصة عمل 55حوالي 

هي  األردن في العمالة نصف من يقرب ُيضاف إلى ذلك أن ما .%65العاملين، والبالغة  غير أغلبية نسبة السكان تعليماً  واألشخاص األقل تشكل اإلناث

 .رسمية عمالة غير
 الخليجي التعاون دول مجلس اقتصادية، يتجه أغلبيتهم إلى كمهاجرين ألسباب إلى الخارج العالية المهارات ذوي من األردنيين من كبير يذهب عدد

 .تتناسب مع مهاراتهم وظيفة على العثور السهل يكون من حيث
 التي ال يرغب فيها األردنيون، حيث الخاص القطاع وظائف لشغل المهاجرين على طويلة فترة منذ األردن اعتمد ، اقتصادية ألسبابو الوقت ذاته في

 ألف مهاجر جديد ألسباب 110عمل إلى  تصاريح إصدار تم ،2015 عام ففي. اقتصادية ألسباب ألف مهاجر 650 من يقرب يعمل باألردن ما

 .قطاع بكل الخاصة والحصص المحظورة المهن مجموعة حسب بالعمل ردنييناأل لغير كما ُيسمح. اقتصادية
 .العمل تقارير وزارة 2020-2011 الوطنية التوظيف استراتيجية: المصدر

من األهداف األساسية للبرنامج المدعوم من البنك الدولي؛ التمكين من تنمية فرص جديدة في السوق من شأنها أن تجذب استثمارات  .9
 فرص هذه ال . ويعد تحسين وصول المناطق االقتصادية الخاصة في األردن إلى أسواق الصادرات إلى االتحاد األوروبي أحداألردن جديدة في

السوق الجديدة. ومن أمثلة هذه الفرص أيضاً، اإلمكانات الضخمة الكامنة في تنمية صناعات البناء لدعم إعادة بناء سوريا للوصول إلى 
االستقرار السياسي في األردن فرصة هائلة من شأنها أن تجعل البالد جاذبة  ويعتبرنطقة. أخيراً وليس أخراً، وغيرها من دول الم

 الجديدة من االستثمارات معظم تأتي أن المرجح لالستثمارات في المنطقة شريطة إجراء تحسينات كبيرة في مناخ االستثمار باألردن. من
 ضوعر في تلك المجموعة االهتمام الكبير الذي تبديهإلى المبدئية  السوق تقييم عملية وتشير. األردن في بالفعلالموجودين حالياً  المستثمرين

 فرصة هناك المستثمرين، هؤالء إلى وباإلضافة. االستثمار حوافز و األوروبي االتحاد في األسواق إلى الوصول بين جمعت يالت االستثمار
قوية مع  عالقات القادرة على جلب سيما وال سوريا، غادرت التي السورية التجارية الشركات (أ: )التالية ةاالستثماري المجموعات الستهداف

 الدوليون المستثمرون( ج)و ؛(الخصوص وجه على الخليجي التعاون مجلس دول) اآلخرون اإلقليميون المستثمرون( ب)و التصدير؛ أسواق
  .تتوافر بعد إعادة إعمار سوريا سوف التي المستقبلية الفرص أو األسواق إلى الوصول ممن يجذبهم معينة صناعات في

بدأ العمل قواعده.  وتبسيط بالمنشأ الخاصة القيود تحسين وصول الصادرات األردنية إلى أسواق االتحاد األوروبي من تخفيف ومن الممكن .10
 وسوف تنطبق فقط على خطوط سنوات، 10وسيستمر تنفيذها لمدة ، 2016 يوليو/ تموز في األوروبي االتحاد أسواق إلى باتفاقية الوصول

 (.18 المرحلة هذه في) الخاصة االقتصادية المناطق من محدد محدودة، وسوف تنطبق جغرافياً على عدد إنتاج

 . المناطق االقتصادية الخاصة في األردن.2مربع رقم 

 التنمية، وهيئات الحرة والمناطق المؤهلة الصناعية المناطق والتي تشمل بمختلف أشكالها، الخاصة االقتصادية المناطق مع طويل تاريخ لديها األردن
 في وثيقة الواردة التدابير تهدف. كبيرة فائضة طاقة يمتلك وقد أصبح بعضها اليوم مكتمال تماماً، إال أن العديد منها. الخاصة االقتصادية والمناطق

السوريين، على أن  والالجئين األردنيين لصالح الخاصة االقتصادية المناطق هذه تطوير نتائج إلىالقائم لعلى ال المدعومة من البرنامج اإلطار الشمولي
 :يلي ما تشمل

 .األفضلية التجارية لالتحاد األوروبي التي تشترط أن تكون الشركات المصدرة ألوروبا موجودة فعلياً في المناطق االقتصادية الخاصة 

  السوريين بالعمل في هذه المناطق.    لالجئينتدابير إصالح سوق العمل التي تسمح 

  .تدابير تعزيز تشجيع االستثمار لجذب المستثمرين على أساس أفضلية السوق وغيرها من الحوافز المقدمة من المناطق االقتصادية الخاصة 

 ارة.   تدابير تعزيز مناخ االستثمار، وتحديداً في مجال تيسير التج 

دعم تنمية هذه المناطق االقتصادية الخاصة، بالتعاون الوثيق مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة متعددة  سيتممع البرنامج القائم على النتائج،  وتماشياً 
 االستثمار.       األطراف لالستثمار، من خالل الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام الموجهة نحو التنمية وبعض جهود تشجيع 

إال أن طاقتها  ومزودة بالخدمات، موجودة بالفعل األوروبي، لالتحاد التجارية تحظى باألفضليات سوف التي الخاصة، االقتصادية المناطق .11
 23مساحتها  توجد منطقة محافظة المفرق، في المثال، سبيل على(. القائمة المصانع أرض خالية وقدرات كامنة في)غير مستغلة بشكل كامل 

 .األرض من فقط٪ 10ونسبة المنطقة المستغلة منها ال تتجاوز  الزعتري، ، بجوار مخيم2كم

 تتوفر كي االستثمار تشجيع جهود مع بالتزامن عليها جذرية إصالحات إجراء ينبغي ولذلك. بالضعف األردن في التجارية األعمال بيئة تتسم .12
على مستوى  2016لعام  األعمال ممارسة مؤشرات حسب 113 المرتبة في األردن تصنيف تم وقد. أعاله المذكورة الجديدة العمل فرص
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 التنبؤ يمكن وال متقلبة األعمال بيئة أن المعروف من ذلك، إلى (. باإلضافة107 المرتبة عند الماضية السنة في التصنيف هذا العالم )بينما كان
تنفيذ اللوائح مشكلة حيث أنه يتم بطريقة  ُيمثل إخطار مسبق. وكذلك أو مشاورات دون السياسات في تغيرات تحدث أن يمكن حيث بها

األحيان. تتم معاملة المستثمرين السوريين وغيرهم من حاملي الجنسيات المحظورة )مثل العراقية  من كثير فيبه  عشوائية وال يمكن التنبؤ
اشتراطات المالءة المالية في صورة ودائع  عمال وتأسيس الشركات مثلقطاع األفي مجال دخول الة أخرى فيما يتعلق بقواليمنية( بطري

 أخرى جوانب هناك األعمال، بيئة اصالحألف دينار أردني(. وباإلضافة إلى  250مصرفية كبيرة للحصول على إثبات وضع المستثمر )
 أحد العقبات الرئيسية أنه ُصِنف على والذي التمويل إلى )أ( الوصول: ومنها وثيقة اإلطار الشمولي، تنفيذ من كجزء هائلة تحسينات ستتطلب

 لبعض األعمال حاضنات صورة في دعم (، و)ب( توفير2014 -2013) للشركات الحديثة االستقصائية الدراسة حسب الشركات أمام
 محورية قضايا وهذه) األطفال ورعاية المواصالت وسائل اإليجار، و)ج( توفير بنظام المصانع إلنشاء وأراضي أماكن وتوفير الصناعات

التجارة، و)هـ( تنمية المهارات. لكن البرنامج القائم على النتائج ال يتناول جميع هذه النقاط، بل تدعم جهات  ، و)د( تيسير(المرأة بعمل تتعلق
 أخرى تنمية المهارات والتدريب المهني والحصول على التمويل. مساعدات  مانحة وبرامج

، لم يكن بإمكان 2016قبل عام  الرئيسية للبرنامج المدعوم من البنك الدولي؛ تحسين الفرص االقتصادية لالجئين السوريين.من األهداف  .13
 أن إال السوريين، الالجئين عمل يحظر قانون وجود عدم من الرغم أغلبية الالجئين السوريين العمل بشكل قانوني وشرعي في األردن. على

، بلغ عدد الالجئين السوريين العاملين 2015للغاية. بنهاية عام  قليل الحالية العمل على تصريحات الحصول طشرو عليه تنطبق من عدد
 42، في حين بلغ عدد العاملين في القطاع غير الرسمي أكبر بكثير، حيث تشير التقديرات إلى أن عددهم تراوح بين 5700بشكل قانوني 

السوريون المقيمون في مخيمات مزيد من القيود حيث أن تحركاتهم خارج المخيمات مقيدة  ألف شخص. ويواجه الالجئون 150ألف إلى 
عن حالة عدم اليقين  وإبعادهمللغاية. وسوف يتحقق تحسين الفرص االقتصادية لالجئين السوريين من تسهيل إجراءات عملهم بشكل قانوني 

 المرتبطة بالقطاع غير الرسمي.  

( حيث تم إقرار وثيقة اإلطار الشمولي، تعهدت الحكومة األردنية 2016في مؤتمر لندن المعني "بدعم سوريا والمنطقة" )فبراير/ شباط  .14
ألف فرصة عمل لالجئيين السوريين على المدى القصير، في صورة تصاريح عمل في المقام األول، على أن تتم زيادة تلك  500بخلق 

سوف تتحقق فرص العمل بشكل قانوني من ثالثة مصادر )أ( منح تراخيص لالجئين رصة خالل السنوات القادمة. ألف ف 200الفرص بنحو 
 السوريين الذين يعملون حالياً بشكل غير قانوني؛ و)ب( توظيف الالجئيين السوريين في الوظائف الشاغرة التي قد يشغلها المهاجرين الجدد

لمصدران على المدى القصير؛ و)ج( الوظائف التي يتم توفيرها على المدى المتوسط من خالل تعزيز ألسباب اقتصادية، ويتحقق كال هذان ا
 مناخ االستثمار والفرص التي يقدمها تحسين الوصول إلى أسواق االتحاذ األوروبي وإعادة إعمار سوريا وبرامج النقد مقابل العمل. ودعماً 

يد من الخطوات المهمة، ومن بينها على سبيل المثال، )أ( السماح لالجئيين السوريين باستخدام لهدف البرنامج، اتخذت الحكومة األردنية العد
البطاقات الشخصية الصادرة عن وزارة الداخلية بدال من جواز السفر وعدم منعهم من العمل؛ )ب( إعطاء األولوية لالجئيين السوريين قبل 

وإعفاء الالجئين السوريين من رسوم استخراج تصاريح العمل؛ )ج( تخفيف عمليات المهاجرين ألسباب اقتصادية ووقف نشاطهم جزئياً 
 التفتيش على العاملين والتي تستهدف الالجئيين السوريين خالل السنتين القادمتين.    

 إطار الشراكة القطرية واألساس المنطقي الستخدام تلك األداة  . ت

رقم  تقرير) األردن في الدولي البنك الذي وضعته مجموعة القطرية الشراكة إلطار لىاألو الركيزة مباشر بشكل المقترحة العملية تدعم .15
102746-JO)، القطاع دور تهدف إلى تحفيز والتي ،2016 يوليو/ تموز  14 في الدولي التنفيذين للبنك المديرين مجلس ناقشها والتي 

 في األردن من أجل زيادة التنمية نموذج تغيير إلى تدعو التي 2025 لعام األردنية الرؤية مع تتوافق تلك العملية تماماً . للنمو كمحرك الخاص
 االستثمار عمليات إصالح مناخ من يلزم ما إلى تنفيذ الركيزة هذه وتهدف. الخاص القطاع في العمل فرص من المزيد وتوفير التنافسية القدرة

 المدقع الفقر على للقضاء الدولي البنك لمجموعة االستراتيجية باألهداف وثيق بشكل االقتصاد، وترتبط في الخاص القطاع مشاركة وتيسير
 في االجتماعي العقد أركان والقدرة على التكيف وتجديد المقترحة المواءمة بين العملية تتم. مستدامة بطريقة المشترك الرخاء وتعزيز

 بعض مبادرات سوف تساعد ذلك، على وعالوةً (. 2015 أكتوبر/ تشرين األول) أفريقيا وشمال األوسط الشرق االستراتيجية اإلقليمية لمنطقة
 التي يتيحها البرنامج، وكالهما من األولويات العمل فرص من الشباب وسوف يستفيد العمل، سوق إلى المرأة وصول على من المنزل العمل

يتسم  دعم توفير على قدرتها إلثبات الدولي فرصة البنك مجموعة عمليةسوف تمنح هذه ال وأخيراً وليس أخراً،. بالغة اإلهمية الشاملة اإلقليمية
 .اإلقليمية الهشاشة على المترتبة اآلثار بالمرونة واالبتكار لمعالجة

 نصت رؤيةتوجيه نتائجه.  وبصفة خاصةتم اختيار أداة البرنامج القائم على النتائج في المقام األول لدعم برنامج الحكومة متعدد األوجه،  .16
 م أداةتتالء." به القيام يجب ما معرفة وليس في المنضبط الفعال كيفية التنفيذ في يكمن التحدي " على أن 2025 األردنية لعام الحكومة
 على عالوةً . التوجه هذا مع جيد وقياس القدرات ، بشكل الواقع أرض على مستدامة نتائج تحقيق على التي تشدد النتائج، على القائم البرنامج

 أنفسهم، لالجئين الراحة بعض وتوفير المصلحة، أصحاب اهتمامات إدارة على الحكومة فعلياً يساعد البرنامج تبرهن تلك األداة أن هذا ذلك،
. الحكومة من برنامج وحاسم كبير جزء تنفيذ إلى تؤدي أن شأنها من التي والمؤسسات النظم بتحسين يسمح وتمكين المستثمرين من التنبؤ، كما

 سياسة في حين ال يدعم قرض إلى جانب ذلك،. االستثمارية المشاريع قد ال يكون مجدياً في تمويل الدعم من الواسع المستوى إال أن هذا
 زمنية محددة، خالل فترة سوف يدعم، على النتائج البرنامج القائم فإن التنظيمية،/ السياسية باإلصالحات المتعلقة سوى اإلجراءات التنمية
يساعد على تنفيذ برنامج صرف مرن  والمؤسسية(. كما التنظيمية التحسينات إلى باإلضافة) الهامة والضرورية حول االستثمارات جبرنام

 .منها والتحقق النتائج وقابل للتعديل، شريطة تحقيق
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  ثانياً: وصف البرنامج 

 برنامجالحكومة .أ

لدعم جدول أعمال النمو في البالد مع الحفاظ على مرونتها واستقرارها ترتكز وثيقة اإلطار الشمولي على ثالثة محاور مترابطة  .71
 :   االقتصادي

من خالل تبسيط قواعد  األوروبي االتحاد أبواب سوق وتفتح جديدة استثمارات تنمية تجتذب فرصة إلى السوريين الالجئين أزمة تحويل - أ
 الجاري. النزاع انتهاء بعد السوري االقتصاد ودعم السوريين والالجئين لألردنيين وظائف خلق بغرض وذلك المنشأ،

 المنح، عبر العامة للخدمات الكافي توفير التمويل خالل من الالجئين على التكيف مع أزمة المحلية المضيفة المجتمعات األردنية قدرة تعزيز - ب
 المضيفة على التكيف. المحلية المجتمعات قدرة بتعزيز الخاص الجزء سيما وال ،2018-2016 األردنية االستجابة خطة إطار وذلك في

 المقبلة، الثالث السنوات مدار على األردن في التمويل احتياجات وتلبية الكلي االقتصادي اإلطار لدعم الميسر والتمويل الكافية تجميع المنح - ت
النقد الدولي صندوق مع بالتعاون الممدد الصندوق تسهيل برنامج من جديد برنامج في البالد لدخول خطوة باعتبارها

4
 

 

 عمل وضع تتألف العناصر األساسية لوثيقة اإلطار الشمولي من إصالحات مناخ االستثمار وإصالح سوق العمل مع التركيز على تقنين .18
. الكلي االقتصاد واستقرار األردنية االستجابة وخطة السوريين، الالجئين أطفال وتعليم وتسهيله االستثمار وتشجيع السوريين، الالجئين

 2025 لعام األردن رؤية أهداف تحقيق في أيضاً  يسهم الحكومي، وسوف البرنامج هذا من جزءاً  القائم على النتائج البرنامج المقترح يتناول
 االقتصادية سوف ينظم السياسات الذي المتكامل واالجتماعي االقتصادي اإلطار ويحدد المستقبل مسار ترسم" عالية المستوى التي

 ."للجميع الفرص توفير على القائمة واالجتماعية

تظل ين. يدعم البرنامج القائم على النتائج تنفيذ وثيقة اإلطار الشمولي، وتحديدا  فيما يتعلق بتوفير الفرص االقتصادية أمام الالجئين السوري .19
متوقفة على الدعم المستمر الذي يقدمه المجتمع الدولي قدرة األردن على تنفيذ االلتزامات الواردة في وثيقة اإلطار الشمولي في هذا الشأن 

   وعلى تنفيذ االلتزامات المتفق عليها في مؤتمر لندن. 

  الهدف )األهداف( اإلنمائي للبرنامج / النتائج األساسية . ب

 
 أمام االقتصادية للبرنامج في تعزيز الفرصاستناداً إلى أهداف وثيقة اإلطار الشمولي األردني وحدود البرنامج المقترح يتمثل الهدف اإلنمائي  .20

 السوريين في األردن. ويمكن شرح هذا الهدف بمزيد من التوضيح كالتالي:   والالجئين األردنيين

 يشير مصطلح "تعزيز" إلى خلق الفرص االقتصادية لألردنين والسوريين وتقنين وضع السوريين الذين يعملون حالياً في األردن. - أ

 فرص االقتصادية" إلى ريادة األعمال والعمل الحر والعمل الرسمي وتعزيز مناخ االستثمار.  يشير مصطلح "ال - ب

يشير مصطلح "األردنيين والالجئين السوريين" إلى أن المستفيدين من البرنامج هم األردنيين والالجئين السوريين المقيمين في األردن  - ت
 دون النظر إلى وضعهم.

 النتائج األساسية للبرنامج

 اآلتي:  السوريين من خاللالالجئين الفرص االقتصادية لألردنيين ووفير البرنامج القائم على النتائج إلى تسعى ي .21

 بالمساهمة لهم والسماح السوريين، الالجئين أمام الرسمي العمل لسوق الوصول إمكانية بإتاحة األردني العمل سوق تشريعات إصالح - أ
 شرعية.  بصورة األردنية االقتصادية األنشطة في

 المشروعات ودعم الروتينية التعقيدات من والحد بالتشريعات التنبؤ على القدرة زيادة طريق عن األردن في االستثمار مناخ تعزيز - ب
 التجارة.  وتيسير الصغيرة

 التي الخاصة االقتصادية المناطق وفي التصنيع مجال في االستثمار سيما وال عليها، والحفاظ والدولية المحلية االستثمارات اجتذاب - ت
( أ: )من األغلب على األجنبية االستثمارات تأتي وسوف. األوروبي االتحاد ألسواق التفضيلي الوصول من األرجح على ستستفيد

                                                           
4
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 االتحاد سوق يستهدفون الذين المستثمرين( ج)و اإلقليميين المستثمرين( ب)و سوريا غادرت التي السورية التجارية األعمال
 األوروبي.

للشركات بفضل وجود بيئة أعمال أفضل وخفض تكاليف االمتثال بالنسبة  تحقيق معدل إيجابي للعائد والتكلفة، تثبت النمذجة االقتصادية .22
 الشركات، إلى جانب زيادة االستثمارات وفرص العمل.  وزيادة إنتاجية 

 
 

 المرتبطة بالصرف : سلسلة النتائج واألساس المنطقي الختيار المؤشرات1شكل رقم 

 

 البرنامج القائم على النتائج . ت

، األعماللنتائج الموضوعات األساسية التالية: )أ( تحسين بيئة ى الالقائم عالبرنامج سوف يدعم ، ةالشمولي األردنيطار االوثيقة لدعم تنفيذ  .23
موضوعات أخرى لم يتم وهناك حدود البرنامج. هي االستثمار، و)ج( تنفيذ عملية إصالح سوق العمل. وهذه الموضوعات شجيع )ب( تو

)ب( تعليم األطفال الالجئين السوريين، )ج( التدريب ولنتائج مثل: )أ( مبادرات خطة االستجابة األردنية، ا ىلالقائم ع إدراجها في البرنامج
الجهات بعض  دعمبخطة االستجابة األردنية من المقرر أن تحظى لدعم استقرار االقتصاد الكلي. و الالزمة )د( اتخاذ التدابيروالمهني، 

تعليم  مجموعة من الجهات المانحة وشركاء األمم المتحدة تدعملضمان عدم ضياع األجيال، الل الِمنح. والمانحة وشركاء األمم المتحدة من خ
فتدعمه  ،هدف استقرار االقتصاد الكليعن األمم المتحدة للطفولة. أما ومنظمة المتحدة ئاسة الواليات رذلك بو ،أطفال الالجئين السوريين

ممتد  إجراءاألمم المتحدة واالتحاد األوروبي(، بما في ذلك برنامج صندوق النقد الدولي )وتحديداً الجهات المانحة ) إلى جانببرامج أخرى 
/ تسهيل الصندوق الممدد( والذي أقّره المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أغسطسمن خالل برنامج مليون دوالر أمريكي  723بقيمة 

 تنمية.السياسة لالبنك الدولي التي خصصها قروض لل سلسلة المستمرةال، باإلضافة إلى 2016 آب

 الموثوقزيادة عدد الشركات المدرجة في برنامج التاجر 
 )القائمة الذهبية( به

انخفاض مستوى 
 االستثمارات

العقبات التي تعترض 
 االستثمارات السورية

يعمل السوريون بشكل غير 
رسمي أو ال يعملون على 

 اإلطالق
 

غياب الشفافية فيما يتعلق بامتثال 
 العاملين في قطاع التصنيع 

ضعف مناخ 
 االستثمار

 
عدم إمكانية التنبؤ 

 بالعملية التنظيمية 
 

تطبيق نظام مرهق 
ومعقد في إصدار 

 التراخيص
 

 عدم تيسير التجارة

 السياق

 تعزيز الفرص االقتصادية أمام األردنيين والالجئين السوريين  اإلنمائي للبرنامج:الهدف 

 تغير لوائح سوق العمل وإصدار تصاريح للسوريين

 األنشطة

نشر لوحات امتثال العاملين في قطاع التصنيع )برنامج 
 عمل أفضل/ األردن(

توفير فرص عمل 
رسمية والئقة 

 لالجئين السوريين

 النتائج
الهدف اإلنمائي 

 للبرنامج

تنقل السوريين ومشاركتهم بشكل رسمي في سوق العمل 

 من الخوف(  لليبمزيد من األمن والقاألردني )الشعور 

تعزيز مناخ 
االستثمار 
وإنتاجية 
الشركات 

للمساهمة في 
زيادة فرص 

العمل 

زيادة االستثمارات في 
األردن وتوسيعها 
للمساعدة في خلق 
المزيد من فرص 

 العمل

تيسير االستثمارات أي االستفادة من خدمات 
الرعاية الالحقة ودعم توسعات االستثمار 

واستهداف الزيارات الميدانية في األردن أو 
 االلتزام بها  

الحفاظ على االستثمارات وتوسيع 
نطاقها وتدفق استثمارات جديدة في 

 األردن  

تحسين العمليات الجمركية واللوجستيات التجارية 
 ألنشطة االستيراد والتصدير لعدد أكبر من الشركات

وتقليل رسوم االمتثال  الروتينية التعقيدات من الحد
 للقطاع الخاص

الحد من احتماالت اإلنفاذ التعسفي للوائح 
 وتبسيط إجراءات االمتثال

 تعزيز عملية التشاور بين القطاعين العام والخاص

مية وإمكانية تعزيز شفافية التغييرات التنظي
 التنبؤ بها

تحسين أوضاع العمل، وال سميا في المناطق 
 االقتصادية الخاصة التي تصدر إلى االتحاد األوروبي

لتشمل المزيد من للجمارك  الذهبية القائمةتوسيع 
 الشركات

إلغاء الحد األدنى من متطلبات رأس المال لالستثمارات 
 األجنبية

تحديث وتطوير تشجيع االستثمار وخدمات الرعاية 
الالحقة في هيئة االستثمار األردنية )من حيث فريق 

والتظلمات وشفافية  العمل ونظام الرد على الشكاوى
 حقوق المستثمرين(

 يحصل السوريون على تصاريح عمل
 من التنقلمخيمات مكين الالجئين المقيمين في الت

مرور القوانين والقوانين الفرعية وجميع اللوائح بعملية 
 القدرة على التنبؤ

تنفيذ نظام اإلخطارات والتعليقات للقوانين والقوانين 
 اللوائح الملزمة للقطاع الخاصالفرعية وجميع 

 

تبسيط اللوائح التي تنظم أعمال األسر المعيشية 
من خالل عملية  –والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 تشاورية

تحديد جانب إصالحي أساسي من خالل عمليات التشاور 
 مع القطاع الخاص وتنفيذ هذا اإلصالح. 

تدار  حملة تواصل بشأن شروط تسجيل الشركات التي
 من المنازل وتبسيط متطلبات الحصول على التراخيص

 المخرجات

شفافية امتثال العاملين في قطاع التصنيع: نشر تقارير 
 االمتثال
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بشأن وثيقة اإلطار الشمولي من سبعة عناصر أساسية، تم توضيحها  2016فبراير/ شباط  22تتألف خطة العمل التي وضعتها الحكومة في  .24
 أدناه.  1في الجدول رقم 

 النتائج على القائم البرنامج . وضع بنود أعمال الحكومة ودور1قم جدول ر

 دور البرنامج القائم على النتائج الوضع بنود أعمال الحكومة 

تم إنشاء وحدة إلدارة البرنامج داخل وزارة  هيكل الحوكمة وآليات متابعة التنفيذ
التخطيط والتعاون الدولي وعينت الحكومة 

الوزراء من ضمن مؤخراً نائب لرئيس 
 مسئولياته تنفيذ وثيقة اإلطار الشمولي.

تنفذ وحدة إدارة البرنامج تدابير البرنامج 
القائم على النتائج المتسقة مع وثيقة اإلطار 

 الشمولي. 

تعزيز الوصول إلى أسواق االتحاد 
  المناطق المختارةاألوروبي بما في ذلك 

منح االتحاد األوروبي لألردن فرصة 
الوصول التفضيلي ألسواقه عن طريق 
تخفيف قواعد المنشأ في يوليو/ تموز 

2016  . 

يدعم  البرنامج القائم على النتائج تيسير 
التجارة، وهو ما سوف يساعد الشركات 
المصدرة على االستفادة من اتفاقية التجارة 

 مع االتحاد األوروبي. 

تحرز الحكومة األردنية تقدماً مقبوال في  العمل  إصالحات سوق
 شأن إصدار تصريحات العمل. 

تعد تصريحات العمل واحدة من الركائز 
. التي يقوم عليها البرنامج القائم على النتائج

 المهني التدريب مجال في الدعم توفير يتم
 انظر) األخرى المانحة الجهات قبل من

 (.3 المربع رقم

عمال التجارية وإصالح نهج ممارسة األ
  اطق التنميةمنواالستثمار 

تحرز الحكومة األردنية تقدماً، وقد نفذت 
بالفعل عملية إصالح أساسية لتشجيع 

 االستثمار.

 
 

 دور أساسي للبرنامج القائم على النتائج. 

 : وضع التدريب المهني في األردن3مربع رقم 

ظاهرةمناألردنويعاني.االقتصاديةالتنميةمهماًفيدوراًاألردنوالفنيفيوالتدريبالمهنيالتعليميلعبالعام،التعليمعنالنظربصرف

مزيدمناإلقبالعلىالدراسةفيمجاالتكلياتوالالجامعاتيظهرطلبة(.للتشغيلالوطنيةاالستراتيجية)المهاراتهرمفيالمستوىالمفقود

.الرياضياتفروعمادةووالهندسةوالتكنولوجياالعلومفيحينيقبلالقليلمنهمعلىكليات،تقنيةالغيرمجاالتوالاإلنسانيةوالعلومالتعليم

م المزيد إيالء يعد بلذا، هرمفيالمفقودالوسطللتغلبعلىظاهرةستراتيجيةالامنمهمجزءوالفنيالمهنيوالتدريبالتعليمناالهتمام

.المهارات

لالمهنيوالتدريبالتعليميشمل والتعليم التربية المهنيالمدرجضمنمناهجوزارة التعليم لموالفني، الحاديعشرالصف)الثانويةرحلة ين

والثانيعشر الفنيوالتعليم( وزارةلالتابعةالمهنيالتدريبمراكزتقدمهيالذالمهنيوالتدريبالتطبيقية،البلقاءجامعةكلياتمنالمقدم

التيالتدريبوللتشغيلالوطنيةوالشركةالعمل، األردنيةالمسلحةالقواتقبلمن2007عامتأسست توف. الخاصةالمؤسساتركما

 .والفنيالمهنيوالتدريبالتعليم،الربحيةغيرالمنظماتو

بشكلجيد،إالأنهالتتوافرسوىقلةقليلةمنالكفاءاتالمختصةبهذاالنظامفيالمهنيوالتدريبالتعليموعلىالرغممنإنفاقالحكومةعلى

خلقاقتصادقائمعلىالمعرفةوالقضاءعلىظاهرةبوجهعاملضمانتمكينالبالدمنالمدارسالعامةوالخاصة،ولكنهذاالنظامغيركافي

الوسطالمفقودفيهرمالمهارات)الفنيونوالعمالةالماهرة(

عفتوصلتالعديدمنالدراساتالتيتجريهاالجهةالمانحةوالحكومةإلىهذهالنتيجةووردتفياستراتيجيةالتشغيلالوطنية.تتمثلنقاطض

التيوالمهنيوالتدريبالتعليم )أ(ضعفالحوكمةوالتنسيق؛)ب(التمويلالذياليدعمالمساءلةعناألداء؛)ج(اإلدارة الفنيفياآلتي:

تتسمبالمركزيةالمفرطة؛)د(عدمالربطبينمتطلباتأصحاباألعمالوالعرضممايؤديإلىترديجودةومالءمةالمهاراتالناتجة.

وبالتالي عدممنالعملابأصحيشكو ووالفنيالمهنيوالتدريبالتعليمنظامينتجهاالتيالمهاراتمالءمة جودتهاتدني يدرك. وفعلياً

.لمعالجتهاالالزمةاإلصالحاتأونظامالتييعانيمنهاهذاالالضعفنقاطاألردنفيالسياساتوصناعنالمحللو

منوالفنيالمهنيوالتدريبالتعليمنظامفيإصالحاتإلجراءالحكومةاستراتيجيةوضعاألوروبياالتحادعمد إلى2014خاللالفترة

للعملأركانخمسةعلىتحتويالتي2020 واالحتواءالشمولوزيادةللتوظيف،وأهميتهاةكموالح: المستداموالتمويلاألداء،وقياس،ية

مشروعألمانياكماتقدم.العمالمنكبيرعددتدريبإلىهدفالذييالعاملةالقوىتنميةمشروعالدوليةللتنميةاألمريكيةالوكالةتنفذ.والفعال

.شخص7000منيقربماهدفستيتجريبي

ب المعنية والجهات المانحة الجهة تنتظر األخيرة، اآلونة في الحكومة تغيير استراتيجيةالمهنيوالتدريبالتعليمنظامومع إصدار والفني

حكوميةجديدةلهذاالنظامبمعرفةلجنةخاصةلتوجيهعملياتإصالحالنظامالمستقبلية.
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 سوف يتم تمويل برنامج الحكومة بأكمله من أربعة مصادر رئيسية: .52

 إسهاماتمنالميزانيةالحكومية -أ
 والتعميرومرفقالتمويلبشروطميسرةلإلنشاءالدوليدعمالمؤسسةالدوليةللتنميةوالبنك -ب
 إسهاماتمنخارجالميزانيةالحكوميةمثلاإليراداتالسابقة. -ت
 برامج الجهات المانحة  -ث

 . تمويل البرنامج الحكومي2جدول رقم 

 % من اإلجمالي المبلغ )بالمليون دوالر( المصدر

 22 86 الحكومة من خالل الميزانية

والتعمير/المؤسسةلإلنشاءالدوليالبنك

 التمويلبشروطميسرةالدوليةللتنمية/مرفق
300 78 

 100 386 التمويل اإلجمالي للبرنامج

ر يتألف إطار المصروفات من المصروفات ذات الصلة بتنفيذ البرنامج بمعرفة بعض الوزارات، وبعض الوكاالت غير الوزارية مثل هيئة االستثما .52
هذه المصروفات حسب كل وكالة. خالل فترة خمس سنوات  2رقم  يعرض الشكل التوضيحيوالمقاييس األردنية.  المواصفات األردنية ومؤسسة

مليون دوالر، لدعم الحكومة في الحفاظ على األنشطة الرئيسية التي تؤديها الوزارات والوكاالت  386)فترة التنفيذ المتوقعة(، تقدر النفقات بنحو 
العمل في إطار التسوية النهائية للمصروفات. وال  السابقة لعائد تصريح القيمة أن يتم تضمين المشاركة في تنفيذ وثيقة اإلطار الشمولي. ويمكن

تجاوز تدرج إسهامات الحكومة األردنية من خارج الميزانية في هذه المرحلة، بما في ذلك الحوافز الضريبية والدعم المقدم للقطاع الخاص. يقدر 
 خالل فترة تنفيذ البرنامج.    مليون دوالر في السنة 100مبلغ بهذه اإلسهامات )غير المعدودة( 

 : إطار النفقات2شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المصدر: حسابات فريق مجموعة البنك الدولي 

 
 
 

تعمل مجموعة البنك الدولي )البنك الدولي 
والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية(  لإلنشاء

بطريقة منسقة مع الجهات المانحة لتقديم 
 الدعم الالزم. 

يتم تنسيق تلك المنحة بدعم فريق خطة  منحة الدعم المقدمة لخطة األردن لالستجابة
االستجابة األردنية التابع لوزارة التخطيط 

 والتعاون الدولي. 

من البرنامج القائم على  اً ال يشكل ذلك جزء
 النتائج

تتخذ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية زمام  منحة الدعم المقدمة لقطاع التعليم
حة المبادرة بين مجموعة من الجهات المان

 بغرض تلبية هذه االحتياجات.

من البرنامج القائم على ال يشكل ذلك جزءاً 
 النتائج

برامج مرفق / يجري حالياً تنفيذ مشروعات المنح  –التمويل بشروط ميسرة 
 التي تتضمن هذه التمويل بشروط ميسرة،

 األوروبي بالتعاون مع  المصرف العملية،
والبنك األوروبي  والتعمير والبنك لإلنشاء

 .الدولي لإلنشاء والتعمير
 

 تندرج هذه العملية تحت هذه المظلة

 -  50,000,000  100,000,000  150,000,000  200,000,000

Ministry of Trade, Industry and Supply

Ministry of Labour

Jordan Investment Commission

Jordan Standards and Metrology
Organization  والمقاييس المواصفات مؤسسة

 

 هيئة االستثمار األردنية

 وزارة العمل

 وزارة التجارة والصناعة والتموين
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اإلدارة التنفيذي  وافق مجلس .دوالر مليون 300 بحوالي لإلنشاء والتعمير الدولي والبنك للتنمية الدولية المؤسسة يقدر إجمالي تمويل .27
 الالجئين ألزمة نتيجة األردن يواجهها التي التحديات على للتعرف دوالر، مليون 100على تقديم دعم استثنائي بقيمة  للتنمية الدولية للمؤسسة
وهو ما سوف يمكن من تقديم  من مرفق التمويل بشروط ميسرة المؤسس حديثاً، والتعمير لإلنشاء الدولي ويعتزم دعم تمويل البنك. السوريين

  ميسرة. دوالر المتبقية بشروط مليون 200الـ 

رغم  ال ُيدرج التمويل الذي تقدمه الجهة المانحة بعيدا  عن الميزانية واإلسهامات الحكومية الخارجة عن الميزانية في إطار المصروفات، .28
 المشروعات الصغيرة التمويل وتطوير على المهني وفرص الحصول (. يتم تمويل التدريب3أنها مبالغ ضخمة )انظر الجدول رقم 

 مساهمات وتقدر. عمل البرنامج القائم على النتائج نطاق من استبعادها لذلك يتم المانحة، الجهات مساهمات خالل بشكل كافي من والمتوسطة
 الجهات برامج( أ: )وهي رئيسية قنوات ثالث من التنفيذ، وتأتي فترة خالل دوالر مليون 500 من بأكثر البرنامج لهذا الجهات المانحة

(أهم المساهمين المتحدة، وهم المتحدة والواليات والمملكة وألمانيا األوروبي االتحاد) المباشرة الثنائية المانحة
5

 االستئمانية الصناديق( ب)و ؛
الحكومية،  غير المنظمات( ج)الدولي؛ و البنك مثل األطراف المتعددة التي تديرها المؤسسات الثنائية المساهمات تشمل التي انحينالم المتعددة

 عن األوروبي هو الجهة المسئولة االتحاد. وثيقة اإلطار الشمولي التي تدعم الجوانب من العديد التي تعمل من خالل مجتمع فعال يشارك في
. المجال هذا في المانحة مختلف ممول من الجهات نشاط 60 من وقد رصد أكثر الخاص، القطاع تنمية مجال في المانحة الجهات بين التنسيق

وثيقة  موضوعات على المباشرة غير اآلثار بعض لها والتي العمل، مقابل النقد بسبل العيش مثل المتعلقة األنشطة مجموعة من كما توجد
 األلمانية الهادفة إلى تحقيق والشراكة الدولي البنك يديره والصمود االجتماعي الذي تشمل المشروع الطارئ للخدماتاإلطار الشمولي التي 

    .السوريين لالجئين عمل عاجل لتوفير فرص مصدر إعداد تلك البرامج لتوفير يتم. التطلعات واآلمال

نمية الرامية للاإلسالمي موعة البنك الدولي واألمم المتحدة ومجموعة بنك مرفق التمويل بشروط ميسرة هو ناتج الشراكة المنعقدة بين مج .29

.منخاللالجمعإلى حشد جهود المجتمع الدولي لتلبية احتياجات التمويل لدى الدول محدودة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من الالجئين

راف،يُمكنمرفقالتمويلبشروطميسرةالدولمحدودةالدخلالتيتواجهبينالمنحالمقدمةمنالجهاتالمانحةوقروضالبنكمتعددةاألط

الدوليألزمة المجتمع المرفقاستجابة ويمثلهذا األطرافبشروطميسرة. متعددة أزماتبسببالالجئينمناإلقتراضمنبنوكالتنمية

 الفجوة وسد منسقة السوريينبطريقة المتحدةالموجودةالالجئيين األمم بين التنسيق تعزيز إلى إضافةً والتنموية، المساعداتاإلنسانية بين

والمفوضية كندا من المقدمة التعهدات بدعم ميسرة بشروط التمويل مرفق يحظى كما األطراف. متعددة التنمية وبنوك المانحة والجهات

 تحدةوالوالياتالمتحدةاألمريكيةاألوروبيةوألمانياواليابانوهولنداوالنرويجوالمملكةالم

 : الجهات المانحة الرئيسية الداعمة لوثيقة اإلطار الشمولي 3 رقم جدول

المبلغ السنوي التقريبي )بالمليون  البرامج الجهة المانحة
 دوالر(

 الصناديق خالل من) االستثمار اإلصالح التنظيمي وتشجيع الدولي البنك مجموعة
المشروع  ،(االنتقالي الصندوق ذلك في بما المختلفة االستئمانية

 االجتماعي والصمود للخدمات الطارئ
25 

 لإلنشاء األوروبي المصرف
 والتعمير

 دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
10 

 20 التدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة األوروبي االتحاد

شركة االستثمار الخاص 
 المتحدة الواليات)الخارجي 
 (األمريكية

 دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة )مرفق الضمان(
20 

الوكالة األمريكية للتنمية 
 الدولية

برنامج تنمية القوة العاملة، برنامج القدرة التنافسية األردنية، 
 برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

25 

 االلمانية االتحادية الوزارة
 والتنمية االقتصادي للتعاون

 واآلمال التطلعات الشراكة الهادفة إلى تحقيق
200 * 

 : أخرى مانحة جهات
الدولية  التنمية وزارة

الوكالة اليابانية  البريطانية،
الوكالة  للتعاون الدولي،

 األلمانية للتعاون الدولي،
 الوكالة الفرنسية للتنمية،

لة الكندية للتنمية الوكا
 األمم برنامج الدولية،
 وصندوق اإلنمائي، المتحدة

التدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة )شامل 
 التمويل(

15 

                                                           
5

االجتماعيوالصمودللخدماتالطارئالمشروع



 

9 

 العربي
 

 مليون دوالر. 150هو  2018مليون دوالر، وللسنة المالية  200هو  2017مالحظة: مبلغ الدعم للسنة المالية 

 بالصرف وبروتوكوالت التحقق المؤشرات المرتبطة . ث

 تم وضع المؤشرات المرتبطة بالصرف في إطار البرنامج المقترح بالتشاور الوثيق مع الحكومة، وتم اختيارها على أساس المعايير التالية:  .33

 ( 2025الحكومية الرئيسية )رؤية  واالستراتجياتوثاقة الصلة بهدف الفرصة االقتصادية الوارد في وثيقة اإلطار الشمولي  - أ

 التركيز على النتائج على أرض الواقع –الحافز لقيادة التأثير  - ب

 البساطة - ت

 يمكن تمديدها لعدة سنوات لتعزيز القوة الدافعة لإلصالح –القابلية للتعديل  - ث

 حتى يمكن تحقيق نموذج إنفاق مناسب –دقة التوقيت  - ج

 القابلية للتحقق - ح

. وفي هذا الشأن سوف يدعم البرنامج القطاع الخاصب السياسات المتعلقةصناعة  إدارةتعزيز المناخ إلى تحسين  المقترحة نشطةاأل تهدف .31
ى القائم على النتائج عدة إجراءات من بينها، تحسين إطار الحوكمة التنظيمية في األردن والحد من عدم اليقين التنظيمي وتعزيز القدرة عل

روتينية، ومن شأن هذه اإلجراءات أن تحد من التعسف ضد المستثمرين ومعاملتهم بإجحاف. وبالجمع بين هذه التنبؤ والحد من التعقيدات ال
 اإلجراءات، ينبغي تعزيز مساءلة أصحاب المصلحة في القطاع العام وتحسين تقديم الخدمات التنظيمية.  

 ملخص بأهم المؤشرات المرتبطة بالصرف 4يتضمن الجدول رقم  .35

 وصف المؤشرات المرتبطة بالصرف: 4 رقم جدول

 الوصف المؤشر 

 العمل الموضوع األول: تحسين سوق

 السوريين لالجئين الصادرة العمل تصاريح عدد 1

 على تضم بقائمة المصانع مستوى على االمتثال حول األردن" أفضل عمل" برنامج تقرير في الواردة السنوية العامة البيانات 2
   واجتماعي بيئي عنصر 29 األقل

 الموضوع الثاني: تعزيز مناخ االستثمار

التجارية عمال األوضع وتنفيذ مجموعة مختارة من اللوائح المبسطة التي يمكن التنبؤ بها بشأن القطاع الخاص، بما في ذلك  3
 ألسر ل

 للجمارك الذهبية زيادة عدد المشروعات المدرجة في القائمة 4

 وتشجيع االستثمارالموضوع الثالث: تعزيز 

  عدد االستثمارات المستفيدة من تيسير االستثمار من خالل هيئة االستثمار األردنية   5

 
 الموضوع األول: تحسين سوق العمل

السوريين لالجئين الصادرة العمل تصاريح عدد .33 عملسنةتصاريحكلاألردنيةتصدرالحكومةسوفوثيقةاإلطارالشمولي،لتنفيذدعما.

جميع التدابير المتفق  األردنية تتخذ الحكومة سوف االستدامة، لضمان ذلك، إلى باإلضافة(.أدناهالجدولفيمبينهوكما)السوريينلالجئين

لالجئين العمل تصاريح إصدار لتسهيل والالزمة عليها إدراجبعضالتدابيرالمتفق. فيعليهاوسوفيتم .البرنامجدليلتشغيلبالتفصيل

 بينهيعملتصريحألف200منالمقررإصدار،1لتحقيقالنتيجةالمسبقةلمؤشرالصرفرقم ما نيسان8خاللالفترة 31وأبريل/

 .السوريينلالجئين2016أكتوبر/تشريناألول

 

 : عدد تصاريح العمل الصادرة لالجئين السوريين1: المؤشر رقم 5جدول رقم 
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الدولي،إالأنوالمجتمعاألردنيةأقرتهاالحكومةتعهداتتتضمنالتياألردني وثيقة االطار الشمولي البرنامج القائم على النتائج تنفيذ يدعم .34

وعلىمدىالدوليالمجتمعيقدمهالذيالمستمرذاتالصلةبتلكالوثيقةالتزالتتوقفعلىالدعمالتزاماتهاتنفيذعلىالحكومةاألردنيةقدرة

 .لندنتحقيقالتزاماتهابماوردفيمؤتمر
 

استشاريةوخدماتهوبرنامجمشتركبينمنظمةالعملالدوليةومؤسسةالتمويلالدوليةيهدفإلىتقديمخدماتتقييم"عمل أفضل"  برنامج .35

إلىالعمل،وظروفاألطفال،عمالة)العاملةاأليديلحمايةالدوليةللمعاييراالمتثالوزيادةالعملظروفوتحسينللمصانعوتدريبية وما

العامةالبيانات:2خاللالمؤشرالمرتبطبالصرفرقممنأفضلاأليديالعاملةلبرنامجعملامتثالتعزيزسيتم.المحليالعملوقانون(ذلك

أفضلعمل"برنامجتقريرفيالواردةالسنوية بيئيعنصر29األقلعلىتضمبقائمةالمصانعمستوىعلىاالمتثالحولاألردن"

إالأنأصحاب.األوروبيلالتحادالتجاريةعنطريقنظاماألفضلياتالمصدرةالمصانعليشملالبرنامجهذانطاقتوسيعوسيتم.واجتماعي

عدمالمصلحة بالقلقإزاء لذلكسيتطلبالتفتيشعملياتنتائجعنالكشفيشعرون الصرفالمذكورة، نتائجعنالمقترحالكشفمؤشر

 .االستثمارقيمةاقتراحمنمهماًاالمتثالجزءاًويعدهذا.التفتيش

 

 الموضوع الثاني: تعزيز مناخ االستثمار

تذكر في تنفيذ عمليات إصالح مناخ األعمال، ويتضح ذلك من أدائه الضعيف في تنفيذ تدابير ممارسة  . لم يبذل األردن جهوداً بيئة األعمال .36
العالمي. ترتبط أسباب  االقتصادي المنتدى عن الصادر العالمية التنافسية لألداء ومؤشر األعلى الحد إلى المسافة األعمال التجارية، ومنها،

جة لتحديد اإلصالحات وتنفيذها. وفي كثير من األحيان، ال تتم عمليات اإلصالح بشكل تدريجي بل األداء الضعيف بعدم وجود عمليات ممنه
كما . اللوائح تنفيذ وتعاني من ضعف المصلحة دعم أصحاب ال تحظى هذه العمليات سوى بالقليل من لذلك، ونتيجةً  تدفعها الجهات المانحة،

 ما األردن بالكثير من القيود على األعمال التجارية، في التنظيمية تلقي البيئة. بالضعف حاتاإلصال تنفيذ الرامية إلى ضمان تعاني العمليات
 من يتمثل الهدف .المنازل المشروعات التي تدار من ذلك في بما العمل، فرص وخلق ريادة األعمال بشكل رسمي تعزيز إمكانية من يحد

  .التجارية األعمال كبيرة تعترض نمو تشكل عوائق التي تناول األمور التنظيمية في المقترحة اإلصالحات وراء

تتضمن هذه العملية . األعمال تعزيز مناخ شأنها من" محلية داخلية" منهجية عملية على المؤسسي الطابع إضفاء إلى البرنامج هذا يهدف .37
 إصالحات خضوع أي لضمان التنبؤ على القدرة تدابير اتخاذ( ب)اإلصالحات؛ و من تقدم قائمة وتشاورية تداولية عملية إنشاء( أ)ما يلي 

 تحتوي قد. واضحة أهداف صياغة( د)و التنفيذ؛ في المحرز التقدم لتقييم قياس نظام تطوير( ج)و تشاور وإخطار الجميع بها؛ لعملية جديدة
 تشاورية عملية خالل من تحديدها تم والتيتنفيذ البرنامج القائم على النتائج  بداية عملية في تحديدها تم التي اإلصالحات تلك القائمة على

 .تنفيذ البرنامج فترة خالل

 لتناول موضوع مناخ االستثمار، تم وضع نهج متعدد المحاور. .33

 األوليتناول التنظيمياإلصالحلتطبيقبهالتنبؤيمكننهجالمتمثلفيوضعاألجلطويلإلىالتحديالمتوسطالمحور تحديدوسيتم.

 .وخطأساسمالئمينللقياسنظامكذلكوضعالخاص،وسيتمالقطاعمعالصلةبالتشاورذاتاإلجراءات

 التياألعمالالجانبالتنظيميوثيقالصلةببيئةعلىالتركيزخاللعلىالفورمناإلصالحلتنفيذدفعقوةإلىتوفيرالمحورالثانييهدف

العامالقطاعينبينالمفتوحالمنظمالحوارعمليةخاللمنالبرنامج،تنفيذأثناءآخرينجانبينتحديدوسيتم،اُفورياُتأثيرلهايكونأنيمكن

 .والخاص

 فيالعديد(العائليةالمشروعات)المنزليوفرالعملمن.العائليةالمشروعاتعلىالرسميالطابعإضفاءإلىتسهيلالمحورالثالثيهدف

األردنرسميفييعملونبشكلوالالعملممنهمفيسنتبلغنسبةالسكان.ة،والسيماالنساءللمجموعاتالمهمشللعملفرصاًالبلدانمن

علىالرسميالطابعالمشروعاتحتىيمكنإضفاءهذهالتيتحولدونتأسيسالتنظيميةلذامنالضروريالقضاءعلىالعوائق%،65

 .األسواقاألسرإلىبعضوصولفرصيساهمفيزيادةقدما،العائليةالمشروعات

من الجوانب الحاسمة في بيئة األعمال والتي سوف تحظى بدعم البرنامج، تيسير التجارة بغرض االستفادة من األفضليات التجارية التي  .39
 يتيحها االتحاد األوروبي.

 التنبؤ بهاالعائلية يمكن للقطاع الخاص والمشروعات ومختارة وضع وتنفيذ نظم مبسطة  .43

خط األساس  
 8)اعتبارا  من 
 أبريل/نيسان(

 8من 
أبريل/نيسان إلى 

ديسمبر/  31
كانون األول 

2016 

يناير/ كانون  1من 
 31الثاني إلى 

ديسمبر/ كانون األول 
2017 

يناير/ كانون  1من 
 31الثاني إلى 

ديسمبر/ كانون األول 
2018 

يناير/  1من 
كانون الثاني إلى 

ديسمبر/  31
كانون األول 

2019 
عدد تصاريح العمل الصادرة لالجئين 

 5300 السوريين 
25.000 

 
55.000 

 
90.000 

 
130.000 
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 بها التنبؤالعائلية  والمشروعات الخاص للقطاع يمكن ومختارة مبسطة : وضع وتنفيذ نظم3لمؤشر رقم . ا6جدول رقم 

 
: تم تحديد إجراءات إصالح عملية القدرة على التنبؤ بإصدار نظم ولوائح األعمال وتم إقرارها عقب إجراء حوار شامل 1-3المؤشر 

 بين القطاعين العام والخاص وبعد إعداد نظام للقياس )يتضمن قياس تحديد خط األساس(  
2017 

: تم تحديد إصالح تنظيمي بالغ األهمية فيما يخص األعمال التجارية عقب إجراء حوار شامل بين القطاعين العام 2-3المؤشر 
 والخاص وبعد إعداد نظام للقياس )يتضمن قياس تحديد خط األساس( يتناول زمن وتكلفة عملية االمتثال ومدى تعقيدها.   

2018 

مشروع  100مشروع لالجئين السوريين و 100مشروع من بينها  1000الرسمية  العائلية : بلغ عدد المشروعات3-3المؤشر 
 للمرأة.   

2019 

% من أنظمة ولوائح األعمال التجارية الملزمة للقطاع الخاص بعد إقرار عملية القدرة على التنبؤ 70: تم إصدار نسبة 4-3المؤشر 
 .1-3بموجب المؤشر 

2020 

% بعد تنفيذ عملية اإلصالح التنظيمي لألعمال التي تم إقرارها 30: انخفض العبء التنظيمي على األعمال بنحو 5-3المؤشر 
 . 2-3بموجب المؤشر 

 

 . ويسمح بتشغيل األعمال السورية فقط في القطاعات المفتوحة لألجانب.  50هو العائلية خط األساس للمشروعات مالحظة: 

 قائمة توسيع على 4المؤشر رقم  يشجع .للجمارك الذهبية المدرجة في القائمة الشركات عدد في زيادة: والجمارك التجارة .41
وفي حاالت . الجمركيتمر بإجراءات سريعة لإلفراج  التيالتاجر الموثوق به و/الذهبيةالقائمة  برنامجالشركات المدرجة ضمن 

 التوسع، والمناسبة المالية الضمانات لقاء البضائع عن السريع اإلفراجاستثنائية، تحصل تلك الشركات على بعض المزايا مثل 
، وسرعة مراجعة األوراق والمستندات والخضوع لعمليات تفتيش أقل أو االستغناء عنها تماماً. ويهدف األخضر المسرب بمنح

 توردين والمصدرين المستفيدين من عمليات التفتيش المادي وزيادة امتيازات التخليص الجمركي.  ذلك إلى زيادة عدد المس

 للجمارك   قائمة الذهبيةال: زيادة عدد الشركات المدرجة في 4المؤشر رقم : 7جدول رقم 

خطاألساس 

2016 

2017 2017 2019 2020 

 الذهبية القائمة: زيادة عدد الشركات المدرجة في 4المؤشر رقم 

 كل سنةللجمارك 

 150 75 50 25 ال ينطبق

 الموضوع الثالث: تعزيز تشجيع االستثمار

يقومجذباستثماراتجديدةإلىاألردنفيالمستقبلالقريبعلىثالثةفرص عمل. لخلق  اً تثمارات إلى األردن عامالً أساسييمثل جذب االس .45

بنهجالمناطقاالقتصاديةالخاصة،والذييستندإلىالفكرةالتالية:إذاٌخلقتبيئةأعمالجذابة.يتمثلالمحوراألولفيمايُعرفمحاوررئيسية

تُ مشروعات إقامة من المستثمرون سيتمكن األوروبي؛ االتحاد لسوق المناطق هذه وصول تحسين وتم ُمعينة مناطق في كافية فيدبدرجة

الجئينالسوريينمنالبقاءبالقربمنأوطانهمحتىيتسنىلهملمرالذيمنشأنهأنيمكنااألردنيينوالالجئينالسوريينعلىحٍدسواء،األ

أماالمحورالثاني،فيتمثلفيتشجيعتنميةالسوقالجديدة،ويشملذلك إمكانيةالعودةلهاالحقاً،وإنكانمعروفاًأنذلكسيستغرقأعواماً.

عل المستقبلياعتماداً إعمارسوريا إعادة تشجيع الثالثفهو المحور أما االجتماعية. أصحابالمشاريع للمغتربينالتجاريةاألعمالىدعم

في)بخاصةالسوريين(ممنلهمعالقةبسوقتصديرقائممنأجلإقامةأعمالتجاريةفياألردن.عالوةًعلىذلك،ستساعدالتدابيرالُمقترحة

سفرالمستثمرينمشكلةفياألردن.وتركزالمؤشراتالُمقترحةالمرتبطةبالصرفعلىتقوية حالحفاظعلىاالستثماراتالحالية؛حيثأصب

للشركاتسورية والسيما فعالة متابعة االستثماراتفياألردنوتوفير وعلىتسهيل االستثمار، علىتشجيع األردنية االستثمار هيئة قدرة

 هذابالتشاورمعهيئةاالستثماراألردنية.المنشأ.وقدتمتطويرالمؤشراتالمرتبطةبالصرف

 

ن كخطوة أولي، ستلغي هيئة االستثمار األردنية الحد األدنى لمتطلبات رأس المال لالستثمارات األجنبية. وستؤدي هذه الخطوة لتسهيل عدد م .43

 العناصرالتالية:مثال:االستفادةمنتسهيلهيئةاالستثماراألردنيةلالستثماروالذييتضمناالستثمارات، 

 

 اتصالأساسي/استفساراتالمستثمرين (أ)

 قعاتسهيلزياراتالمو (ب)

 الستثماربالتزامضماناال (ج)

 الرعايةالالحقةخدمات (د)

 

 خاللفترةتنفيذالبرنامج:الستثماراتمؤشرااتجاهفيمايلينعرضعملية،و530الميسرةالستثماريبلغعددعملياتا .44
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 هيئة االستثمار األردنيةمقدمة من ال يةتسهيالت االستثمارال: عدد االستثمارات الُمستفيدة من (5المؤشر المرتبط بالصرف رقم ) – 8 رقم جدول

 2020 2019 2017 2017 2016خطاألساس 

مناالستثمارتيسيرمنالُمستفيدةاالستثماراتعدد

 األردنيةاالستثمارهيئةخالل

0 20 80 230 530 

 

 التحقق

أكد.الحكومي المحاسبة ديوان مع بالتعاون الدولي والتعاون التخطيط لوزارة التابعة البرنامج إدارة وحدة يتم إجراء عملية التحقق بمعرفة .45

التحققبعمليةالضطالعاهلتخولكافيةبأهليةيتمتعالمحاسبةديوانأنالدوليالبنك صرففيإطاربالالمرتبطةالمؤشراتبعضمن

أجلمنمستقلثالثطرفمعالتعاقدعلىوزارةالوافقتولذلكديوان،دمنقدرةهذاال،إالأنهناكقيوداًكثيرةتحُالنتائجالقائمعلىلبرامجا

التحققبإجراءاتالقيام صرفبالالمرتبطةالمؤشراتمنبعضمن و. تمعليه، لكلتحققبروتوكالتوضع تلك من المؤشراتمؤشر

عنالدوليوالتعاونالتخطيطوزارةفيامجنالبرإدارةوحدةأُنشئتو،(الرابعالملحقفيمبينةالتفاصيل) البرنامجتنسيقلتكونمسئولة

منالحكوميالمحاسبةديوانمعبالتنسيقوزارةوفتقومالسكما.صرفبالالمرتبطةالمؤشراتمنالتحققعمليةإدارةفضالعنه،وتنفيذ

بمهمةلتضطلعمستقلةتحققوكاالتتعيينإتمامبعدأشهرثالثةتتجاوزالفترةخالل،(5)و(4(و)2(و)1رقم)المؤشراتمنتحققالأجل

الدوليلبنكةلضي،علىأنتكونذاتشروطمرجعيةمرالثالثالمؤشرمنالتحقق امجنالبرإدارةوحدةسوفتُسندإلىلذلك،وباإلضافة.

 .حسباالقتضاءللبرنامج،الماليةاألنشطةلمتابعةخاصةماليةتقاريرأيوإعدادسنويةالماليةالقوائمالتجميعمهمة

  بناء القدرات والتعزيز المؤسسي . ج

تتضمنيبذل البنك الدولي وشركاء التنمية اآلخرين جهوداً حثيثة لبناء القدرات والتعزيز المؤسسي بالتعاون البرنامج القائم على النتائج.  .46

 بعضالنقاطالرئيسيةلهذاالدعمالعناصرالتالية:

االقتصادياألردني)خدماتوتحليالتاستشارية1)إصالح مناخ االستثمار:  - أ التشريع إصالح للشرقاألوسط( التحول صندوق يمولها

(إصالحممارسةاألعمالالتجاريةبهدفتحسينبيئةاألعمالفيالمناطقالتي2وشمالإفريقيا(،الذييناقشركيزةاإلصالحالتنظيمي؛و)

(التيهيمنالضماناتسجلتمقياسهاعنطريقتقاريرممارسةاألعمالالتجارية،والسيمااإلصالحاتالمتعلقةباإلقراضالمضمون)

( الدعم؛ على للحصول المهمة التفتيش3العناصر أنظمة تهدفلتحسين التي جارية( إصالحاتالتفتيش)خدماتوتحليالتاستشارية )

 وتبسيطها؛

األردني)التييمولهاتدعممشروعاتتعزيزالقدرةالتنافسيةوتشجيعاالستثمارفياألردنومشروعاتسياسةاالستثمارتشجيع االستثمار:  -ب

(تطويرنافذةاالستثمار1صندوقالتحولللشرقاألوسطوشمالإفريقياأيضاً(هيئةاالستثماراألردنيةفيتنفيذالمهامذاتالصلة،ومنها:)

التصاريح والموافقةالمبدئية(فيالخاصةبهيئةاالستثماراألردنية:تبسيطوظيفةتسجيلاألعمالالتجاريةوتوحيدهاوترخيصها)وتحديداً

( الُمختارة الالحقة2القطاعات الرعاية )ب( التعزيز وهيخدمات)أ( األردنية، االستثمار بهيئة الخاصة الخدماتاالستثمارية تطوير )

 (إدارةالحوافز.3والشكاوىوالتظلمات،وتصاريحالعمل،وبطاقاتاإلقامة،وتصاريحالسيارات؛و)

 

وتقدمالمؤسسةيل الدولية بجهودها في األردن منذ فترة طويلة وتعهدت بااللتزام الكامل بدعم وثيقة اإلطار الشمولي. تشارك مؤسسة التمو .47

والخا الخدماتاالستشاريةفيالشراكاتبينالقطاعينالعام لتقديم فيالتدريبالمهنيوالقطاعالماليباإلضافة صاستثماراتاستراتيجية

 والحصولعلىالتمويل.

 

 ويتم حالياً حشد صور أخرى لدعم بناء القدرات والتي تتضمن التدابير الُمنظمة التالية: .43

 

دعمتعزيزاالستثمارالمستهدفالذييركزعلىاألعمالالتجاريةالسوريةالتيغادرتسوريا.ويهدفهذاالنشاطإلىجذبالمستثمرين -أ

ريينواللبنانيينواليمنيين(الذيأثبتواقدرتهمعلىالتنافسفياألسواقالدوليةلكنهمالمغتربينفيدولالشرقاألوسطوشمالإفريقيا)السو

 فقدواقاعدتهمالعاملةلصالحعدًدامنالمناطقاالقتصاديةالخاصةالراسخةفياألردن.

 عمالبينالالجئينالسوريين.تُبذلبعضالجهودلتقييمبعضالمبادراتالتجريبيةاليتهدفإلىتشجيعخلقفرصالعملوريادةاأل -ب

تسهيل التجارة: سوف يدعم هذا النشاط الحكومة األردنية في تنفيذ عمليات اإلصالح الرئيسية واتخاذ خطوات فعالة نحو  - ت
تخفيف األعباء اللوجيستية في ميناء العقبة، وهو أمر بالغ األهمية لوصول الصادرات إلى االتحاد األوروبي ولزيادة االستفادة 

أعوام كحد أقصى )دخول مجموعة من  10الوصول إلى السوق التفضيلية التي سيمنحها االتحاد األوروبي لألردن لمدة  من
 .المنتجات الصناعية والصادرات األردنية الرئيسية دون دفع رسوم(

المعلوماتواالتصاالتوالعملمنالمنزلوخدماتالبناءوغيرها -ث مناألعمالالمهنيةالعامة؛حيثتنميةقطاعالخدماتمثلتكنولوجيا

 لعام األردنية فيالرؤية للمشروعاتمتناهية2025يمثلقطاعالخدماتأولوية منفرصالعملوبخاصة العديد التنمية هذه وستوفر .
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على العملمنالمنزلالصغروالصغيرةوالمتوسطةفيالخدماتالمهنيةوقطاعتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت.وسينطبقذلكتحديداً

)فيالوقت السوريين لألردنيينوالالجئين جديدة بهدفخلقفرصاقتصادية إلىتعزيزه علىالنتائج القائم الذييهدفبرنامجاألردن

 الحالي،يستحيلتقريباًمنحتراخيصللعملمنالمنزل(.

سوريافيالمستقبل.لهذاالقطاعفياألردنأهميةملحوظةحيثأنهتنميةقطاعالبناءوالتشييدوتعزيزاستعدادهللمشاركةفيإعادةإعمار -ج

نيوفرفرصعمللكالمنالالجئينالسوريينواألردنيين،وبالتاليفإنهيساهمفياالقتصاد،واالعتمادعلىالذات،وتخفيفحدةالتوتربي

لقربا علىذلك،نظراً للبناءليسفقطالالجئينوالمجتمعاتالمحليةالمضيفة.وعالوةً ألردنمنسوريا،يمكنأنيصبحاألردنمركزاً

علىإلعادةإعمارسوريافيالمستقبل،بلأيضاًلتلبيةاحتياجاتالبناءالحاليةفيمناطقالمفرقواربدحيثتعيشأكبرنسبةمنالالجئين.

بالقربمن الكائنة الخاصة، االقتصادية المفرق منطقة تتمتع المثال، استخدامهاسبيل يمكن بطاقاتفائضة سوريا، مع الشمالية الحدود

 كمنصةلتنفيذأعمالالبناء.

لتحقيقالهدفالرئيسيلوثيقةاإلطارالشمولي،سوفيقدم -ح وصولالالجئينالسوريينإلىسوقالعملوفرصالعملالالئقةوالمهارات.

األردنيةالبنكالدولي،منخاللأداةالبرنامجالقائمعلىالنتائجوبالتنسيقمعالجهاتالشريكةومنظمةالعملالدوليةدعماًمستمراًللحكومة

تىتتمكنمنوضعالسياساتوالتدابيرالتيمنشأنهاأنتساعدعلىمشاركةالعاملينمنالالجئينالسوريينبشكلفعالومرنفيسوقح

العملاألردنيمنخاللتيسيرحصولهمعلىتصاريحالعملوتوفيرفرصالتدريب.سوفيتمتقديمالدعمفيمجالمتابعةااللتزامبمعايير

عاييرالبيئية)معاييرالسالمة(فيقطاعالتصنيعلدعمهيئةاالستثماراألردنيةفيمتابعةالمناطقاالقتصاديةالخاصةمنالناحيةالعملوالم

 االجتماعيةوالبيئية.

 ثالثاً: تنفيذ البرنامج

 الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ . أ

للبرنامج القائم على النتائج، وهي المسئولة عن التنفيذ الشامل لوثيقة اإلطار  ةلمناظرا الجهةوزارة التخطيط والتعاون الدولي هي  .49
، أنشأت الوزارة وحدة إلدارة البرنامج تختص بإدارة تنفيذ الوثيقة وتنفيذ البرنامج القائم على األمريكية لتنمية الدوليةاوكالة . بمساعدة الشمولي

تقنية قوية في مجاالت اإلصالحات الرئيسية التي تتناولها الوثيقة، فضال عن مهام االتصاالت  النتائج. وسوف تمتلك هذه الوحدة قدرات
ات في والمتابعة والتقييم. تحتاج الوزارات التنفيذية واألجهزة المسئولة عن تقديم البرنامج لبعض الدعم المؤسسي. وترد تفاصيل هذه االحتياج

 خطة عمل البرنامج.

يعتمد البرنامج القائم على النتائج على وزارة التخطيط والتعاون الدولي والترتيبات العامة التي وضعتها الحكومة  من حيث التنفيذ، سوفو .50
ولتعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ اإلصالحات من أجل تنفيذ وثيقة اإلطار الشمولي بالتنسيق مع الوزارات التنفيذية واألجهزة األخرى. 

أهم الوزارات التنفيذية  9حكومة مؤخراً نائباً لرئيس الوزراء تسند إليه هذه المسئولية. يوضح الجدول رقم االقتصادية العامة، عينت ال
    واألجهزة المسئولة عن مجاالت النتائج الرئيسية.   

 : الوزارات المنفذة للبرنامج 9الجدول رقم 

 المنفذة أو الشريكةالجهات  الوزارة/ الجهة المسئولة  اسم المؤشر المرتبط بالصرف 

 وزارة الداخلية وزارة العمل عدد تصاريح العمل الصادرة لالجئين السوريين  1

" أفضل عمل" برنامج تقرير في الواردة السنوية العامة البيانات 2
 األقل على تضم بقائمة المصانع مستوى على االمتثال حول األردن

   واجتماعي بيئي عنصر 29

برنامج "عمل أفضل" في األردن  وزارة العمل 
مؤسسة  –)منظمة العمل الدولية 

 التمويل الدولية( 

يمكن للقطاع الخاص  ومختارة وضع وتنفيذ نظم مبسطة 3
 التنبؤ بها العائليةوالمشروعات 

 مكتب رئيس الوزراء
 البلديات

 وزارة التجارة والصناعة والتموين

  مصلحة الجمارك األردنية  الذهبية للجمارك كل سنةزيادة عدد الشركات المدرجة في القائمة  4

عدد االستثمارات الُمستفيدة من تيسير االستثمار من خالل هيئة  5
 االستثمار األردنية

 وزارة التجارة والصناعة والتموين هيئة االستثمار األردنية

 متابعة وتقييم النتائج . ب

الذي تم إعداده لدعم المؤشرات المرتبطة بالصرف يكمن إطار النتائج في قلب نظام المتابعة والتقييم .51
6

. ويعرض إطار النتائج بالتفصيل 
 الخطوات الوسيطة الالزمة لتحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرف بما في ذلك تدابير بناء القدرات الالزمة المدرجة في خطة عمل البرنامج. 

. وسوف تتم إدارة هذا النظام بمعرفة وزارة التخطيط وتقييم وثيقة اإلطار الشمولييتماشى نظام المتابعة والتقييم كليا  مع نظام متابعة  .52
بالتنسيق والتعاون الدولي من خالل وحدة إدارة البرنامج التابعة للوزارة، التي يقوم أيضاً بإعداد التقارير ذات الصلة بمؤشرات النتيجة، وذلك 

ر عن مؤشرات البرنامج للحكومة والبنك الدولي على أساس منتظم )ربع سنوي(، وتضع مع الوزارات المعنية. كما سوف تقدم الوحدة تقاري

                                                           
6
2انظرالملحقرقم 
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مائي إطار يشمل النتائج، بعيداً عن إطار نتائج البرنامج، لتحديد المخرجات والنتائج المتوسطة الظهار التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف اإلن
والتقييم، توضح بالتفصيل عمليات رصد البرنامج، ومصادر البيانات، وتواتر  للبرنامج. إلى جانب ذلك، سوف تضع الوحدة خطة للمتابعة

 جمعها واألدوار والمسئوليات المختلفة، ومتطلبات إعداد التقارير.

 ترتيباتالصرف .ت

دوالر )أو ما  مليون 75يتم دفع دفعة مقدمة بحوالي . يتم الصرف على أساس التحقق من النتائج بعد قياسها بالمؤشرات المرتبطة بالصرف .53
لصرف يعادلها( تقسم بين القرض واالئتمان فور دخول البرنامج حيز التنفيذ. ويمكن استخدام هذه الدفعة المقدمة لتوثيق المؤشرات المرتبطة با

    .في المستقبل

(، وسوف 3-3)الجدول  3بروتوكول محدد للتحقق، كما هو موضح في الملحق  وضعلكل نتيجة محققة من النتائج المرتبطة بالصرف، تم  .54
بالتفصيل في دليل تشغيل البرنامج. وسيتم تنفيذ عمليات التحقق حسب الحاجة إما من قبل ديوان المحاسبة األردني أو وكالء التحقق ذلك  يرد 

 اريخ تحقق النتائج.ينهم بمعرفة وحدة إدارة البرنامج. ومن المتوقع أن تقدم تقارير التحقق في غضون شهرين من تيالمستقلين الذين تم تع

من إعداد تقرير التحقق، ترسل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الوثائق مصحوبة بتقرير التحقق إلى البنك الدولي الذي يقوم  االنتهاءبمجرد  .55
ول مشارك. واستناداً إلى بدوره بالمراجعة وإخطار الحكومة األردنية بإقرار تحقيق النتائج )كلياً أو جزئياً(، والمبلغ المقرر دفعه من كل مم

 هذا اإلخطار، يمكن أن تقدم الحكومة األردنية طلبات السحب ذات الصلة عن طريق التواصل مع العميل ويفضل التقديم عبر شبكة اإلنترنت. 

المبلغ  لبرنامج يتجاوزاالبرنامج، سوف تنفذ الحكومة األردنية تسوية للنفقات لضمان أن إطار اإلنفاق على  انتهاءخالل ستة أشهر من تاريخ  .56
اإلجمالي الذي دفعه البنك الدولي، وسوف تعوض الحكومة البنك عن أي نفقات زائدة. وبالمثل، سوف ترد الحكومة للبنك الدولي أي رصيد 

 من الدفعة المقدمة في حال لم يتم توثيقه من قبل مؤشرات الصرف المحققة.     

 رابعاً: ملخص التقييم

 )متضمناً التقييم االقتصادي للبرنامج(التقييم الفني  . أ

يهدف هذا البرنامج إلى توفير الفرص االقتصادية إلى األردنين والالجئين السوريين عن طريق توسيع األسواق ومعالجة العوائق الرئيسية  .57
العمل. ومن المتوقع أن يوفر  التي تعوق االستثمار والتجارة وخلق فرص العمل، إلى جانب تمكين الالجئين السوريين من الوصول إلى سوق

 هذا البرنامج مزايا إيجابية صافية لالقتصاد عن طريق ما يلي:    

. ولذا، من المتوقع أن يساعد تعزيز مناخ االستثمار على تحفيز االستثمارات. تحتاج بيئة األعمال في األردن إلى تحسينات كبيرة .1
التنظيمي واللوائح المنظمة لألعمال والتجارة. وإذا نفذت جميع هذه العناصر  يدعم البرنامج عدة مجاالت: عمليات التفتيش والتنبؤ

 بشكل مرضي، فسوف يتحسن مناخ االستثمار ويرسل للمستثمرين إشارة إيجابية وقوية.  

تموز  في يوليو/من المتوقع أن يحفز البرنامج الصادرات األردنية، ويدعم الحساب الجاري الذي يعاني من العجز منذ القدم.  .2
 إمكانية الوصول إلى األسواق التفضيلية عن طريق تخفيف قواعد المنشأ عمال باتفاقية ، منح االتحاد األوروبي لألردن2016
 18سنوات في مجموعة من القطاعات الفرعية ومقصورة على مجموعة تضم  10لمدة  واألردن األوروبي االتحاد بين الشراكة

منطقة اقتصادية خاصة. سوف يدعم البرنامج القائم على النتائج تيسير التجارة لتحقيق االستفادة القصوى من هذه االتفاقية واجتذاب 
يساهم في زيادة الصادرات األردنية إلى االتحاد األوروبي. ما ماالستثمارات األجنبية المباشرة في القطاعات الفرعية المختارة، 

ما ساهم في تحقيق صادرات سنوية م، 2000منحت الواليات المتحدة األفضلية ذاتها إلى األردن في أكتوبر/ تشرين األول عام 
 ألف فرصة عمل مباشرة.  600مليون دوالر وتوفير  1.6بقيمة 

بغرض تسهيل تأسيس الشركات وتوسيعها في األردن، وبالتالي خلق وظائف جديدة  ظ عليهاتشجيع االستثمارات واجتذابها والحفا .3
 يستفيد منها األردنيين والالجئيين السوريين على حد سواء.  

 قتصاديةالا فرصال خلقسوف يساهم  .بأكمله االقتصاد على بالنفع مما يعود السوري والالجئين العمل لألردنيين تحسين فرص .4
         .المجتمعين المحليين بين االجتماعية التوتراتحدة  وتخفيف االقتصادي، مستواهم تحسينفي  السوري واألردنيين لالجئين

 مإيراداته سينفقونالسوريين عليهم بالعديد من الفوائد االقتصادية الكبيرة حيث أنهم  الالجئينسوف يعود تعزيز فرص العمل أمام  .5
 .  (م كحواالت، وسوف يخلق األثر المضاعف وظائف غير مباشرة لألردنين والالجئين السوريينمحلياَ )بدال من إرسال أمواله

 البرنامج لألردنيين والالجئين السوريينالتي يقدمها مزايا ال: 10جدول رقم 
 السوريين المزايا المقدمة لالجئين المزايا المقدمة لألردنيين اإلجراء

 سوق العمل
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 السوريين المزايا المقدمة لالجئين المزايا المقدمة لألردنيين اإلجراء

تصاريح العمل الصادرة 
 السوريين لالجئين

 مضاعفات األردن في السوريين الالجئين دخل سوف تخلق زيادة
 لألردنيين عمل فرص تتدفق االقتصاد، وبالتالي سوف في

 
تقليل األعباء المالية )سوف يصبح لدى الالجئين السوريين اكتفاء 

 ذاتي ويدفعون المزيد من الضرائب(.
 

 التكميلية، السوريين الالجئين يستفيد االقتصاد من مهارات سوف
 .سوريا إعمار عند البدء في إعادة وخاصةً 

 
 
 

 الوصول بشكل رسمي إلى سوق العمل 
 
 تحسين األوضاع: الشعور بمزيد من األمن

 
 زيادة الدخل عن طريق خلق فرص العمل 

 
 الحق في الحصول على الفرص االقتصادية
  
 
الحد من احتماالت التطرف الناتج عن الفقر 

 والبطالة 

 السنوي العام اإلفصاح نظام
 عمل" برنامج تقرير في الوارد
 االمتثال حول األردن" أفضل
  المصانع مستوى على

سوف تعمل شفافية أوضاع العمل في قطاع التصنيع )قطاع المالبس أوال، ثم القطاعات التي تغطيها اتفاقية التجارة 
 في االتحاد األوروبي( على تنفيذ قوانين العمل ومعايير السالمة بصورة أفضل. 

 

 مناخ االستثمار

 لتنظيميةلعملية اإمكانية التنبؤ با

األردن، وتقليل تكاليف امتثال الشركات تعزيز مناخ االستثمار في 
 وتحسين إنتاجية الشركات

سوف يعود ذلك بالنفع على جميع األردنيين من خالل زيادة فرص 
 العمل وريادة األعمال بما في ذلك المشروعات العائلية 

 

 
زيادة فرص العمل وريادة األعمال بما في 

 ذلك المشروعات العائلية

التنظيمية تبسيط اإلجراءات 
للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة والمشروعات 

 العائلية
 

 توسيع القائمة الذهبية للجمارك

 إنتاجية على زيادة التجارية اللوجستية الخدمات سوف يعمل تحسين
 على مباشرة غير آثار ولهذا الصادرات، وتسهيل الشركات
المدفوعات بين  التوازن تحسين خالل األردني ككل من االقتصاد

 .العمل فرص وخلق

 زيادة فرص العمل

 تشجيع االستثمار

تسهيل االستثمارات من خالل 
 هيئة االستثمار األردني

تعزيز قدرة األردن على اجتذاب المستثمرين المحليين واألجانب 
والحفاظ على االستثمارات وزيادتها )وخاصًة بمساعدة اتفاق 

 وبالتالي خلق فرص عمل لألردنيين.التجارة في االتحاد األوروبي( 
 زيادة الدخل نظراً لزيادة فرص العمل. 

 لزيادة فرص العمل نتيجةزيادة الدخل 

 التقييم االئتماني . ب

وضع هذا . تمويل البرنامج القائم على النتائج المتبعة في البنك لسياسة وفقا   الدولي البنك الذي يموله للبرنامج االئتماني النظام تقييم أجري .58
 لمبادئ الواجب االهتمام إيالء مع ،ستهدفةالم ألغراضلتنفيذ ا التمويل تضمن استخدام عائدات البرنامج أنظمةالتقييم في االعتبار ما إذا كانت 

 والقدرة ئتمانيةاال دارةاإلو المؤسسي، البرنامج إطار االئتمانيتقييم النظام  نطاقغطى . والمساءلة والشفافية والفعالية والكفاءة االقتصاد
 التحليلي العملومراجعة  التقييم نتائجأوضحت . البرنامج في الفساد مكافحة جوانب عن ولةالمسئ واألنظمة والمؤسسات التنفيذ وأداءئية الشرا

المقررة من  غراضألل ستخدمست التمويل عمليات أنعلى  معقوال اً تأكيدقدمان ي عامبوجه  ةكموالحإطار و االئتماني اإلطار أن والتشخيصي
 .القائم على النتائج المقترحالبرنامج  تنفيذ دعم

 . 5وردت المخاطر األساسية وتدابير الحد من آثارها في القسم الرابع والملحق رقم  .تصنف المخاطر االئتمانية ككل بأنها مخاطر متوسطة .59

. سوف يتم تحويل أموال البنك الدولي إلى والمستخدمة لتنفيذ الميزانيةسوف يتبع البرنامج أنظمة اإلدارة المالية العامة السائدة في البالد  .60
 طلبات تقديم يةولتضطلع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمسئ سوفالحساب الجاري الخاص بالخزانة العامة في البنك المركزي األردني. و

ما فيالخاصة بالبرنامج  السنوية الماليةالقوائم  تدقيق تموسي. صرفلتحقيق المؤشرات المرتبطة بال الالزمةالداعمة  مصحوبة بالوثائق السحب
 البرنامجوسيعتمد  الدولي، البنكيوافق عليها  مستقلة خارجية تدقيق شركةبمعرفة  والتموين والتجارة الصناعة ووزارة العمل وزارةيخص 

 دارةإل وحدة إنشاء تم وقد. (األردنية والمقاييس المواصفات ومؤسسة هيئة االستثمار األردني)على إجراءات التدقيق الخاصة بوحدات إدارته 
المؤشرات المرتبطة  من التحقق عملية إدارة عن فضال ،هتنفيذو البرنامج تنسيقوزارة التخطيط والتعاون الدولي لتتولى مهمة  فيبرنامج ال

 التحقق وكاالتالتعاقد مع و ،5 و 4 و 2 و 1رات رقم المؤش من لتحققي لاألردنديوان المحاسبة  معتنسق الوزارة  سوفو. بالصرف
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الخاصة  السنوية الماليةالقوائم  تجميعبرنامج بال إدارة وحدةتقوم س ،وإلى جانب ما تقدم. 3المؤشر رقم  من التحققالمستقلة لتتولى مهمة 
 .لبرنامجل المالية األنشطة لمتابعة مخصصة مالية تقارير أيقديم وت بالبرنامج

. من بين أهم المخاطر التي تم تحديدها، صعوبة ضمان وصول عائدات دراسة مخاطر اإلدارة المالية للبرنامج من مختلف األبعادتمت  .61
لمالية البرنامج إلى الوحدات الحكومية العامة المستقلة التي ال تحصل عادًة على أموال من الحكومة. لمعالجة هذا األمر، اعتباراً من السنة ا

تم إدراج البنود األساسية للميزانية في الميزانية السنوية المخصصة لكل وحدة من تلك الوحدات. ومن بين الصعوبات األخرى؛ القادمة سي
والوحدات الحكومية العامة المستقلة ليتمكن من  والتموين والتجارة الصناعة ووزارة العمل وزارةتعزيز مهارات فريق التدقيق الداخلي في 

جودة ولضمان جودة عملية التدقيق الخارجي التي يجريها ديوان المحاسبة األردني. وسيتم التعاقد مع شركة تدقيق خارجية  إعداد تقارير ذات
ت خالل فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ بدء التنفيذ إلجراء عملية التدقيق وتوسيع نطاقها ليشمل تقييم الضوابط الداخلية التي تحكم نفقا

 البرنامج.      

 مكلفة بوضع أو أي جهة مركزية رقابة وحدة حاليا   أنه ال يوجد إال العامة، الئحة المشتريات إصالح إلى الرامية ى الرغم من بذل الجهودعل .62
 إصالحلذلك هناك حاجة ماسة إلجراء . األردن في المشترياتحول  منفصلةالئحة  56سن  إلىالتقسيم  هذا يؤدي. مشترك تنظيمي إطار

 عدمل الطعون آلية قصور تشمل والتي ،تلك الضعف نقاطحد من آثار للو. 5 رقم الملحق فيتفصيال  رداالو ،ا الوضعهذ لمعالجة جوهري
 فيوضح الم النحو على ،مستقلة لجنةسيتم تشكيل  ،والتظلمات وىاالشكللرد على  ونظاملها  تنظيميبشأنها أو جهاز  مستقلة سياسة وجود

 وزارة العام القطاع تطوير وزارةو  واإلسكان العامة األشغال وزارةو المالية وزارة عن ممثلين من تتألف األردن، مشتريات الئحةمشروع 
 .المحدد لاعماأل معيارإلى  استناداً  ،نزيهة وبطريقة المناسب الوقت فيت ايرتشمالمن أجل النظر في الشكاوى المتعلقة ب التخطيط،

بمجرد تطبيق هذا التدبير، سوف تصبح إجراءات المشتريات ذات الصلة بالنفقات في إطار البرنامج القائم على النتائج كافية نظرا   .63
   واقتصاره على شراء سلع وخدمات منخفضة القيمة لكونها مطلوبة عامة  لتشغيل المؤسسات المعنية.    المال رأس استثمارلمحدودية 

 الجتماعيةاآلثار البيئية وا . ت

تعتبر المخاطر البيئية واالجتماعية مجتمعة مخاطر كبيرة، على الرغم من أنه سيتم تخفيف آثارها من خالل اإلجراءات المقترحة في  .64
 المهاجرة والمجتمعات المضيفةالمحلية  المجتمعاتنظراً العتقاد  ككل بأنها كبيرة االجتماعية المخاطرتصنف  أن المتوقع من. 6الملحق رقم 

 مستقبلية تهديدات دووجلن تكون متناسبة وكافية، فضال عن  المانحة الجهات وموارد العمل فرص من ينسوريال ينالجئالستفادة أن ا األخرى
 قضاياكما أن هناك مخاطر أخرى تتعلق بال. والتجزئة الجملةالبيع بو البناء قطاعي فية على ذلك حاضو إشارات هناك، والعمل سوقبتكدس 

 المرأةأمام  عمل فرص بزيادة يتعلق فيماو. البيئية للمعايير االمتثال عدمو العملوأوضاع  ظروفذات الصلة بضعف االلتزام ب قديمةال
، األطفال ورعايةمواصالت التحديداً حلول مشكلة و العمل، من المرأة لتمكينعملية  حلولفال بد من إيجاد  سواء، حد على ةوالسورية األردني
 عمالةكما تشكل . المخيمات خارج لعملرغبت المرأة في ا إذايعد ذلك أمراً بالغ األهمية و ،ثقافيآمنة تراعي الجانب ال توظيف خيارات لتوفير

 وعمالة األصول وبيع والديون التنقل) السلبيةتكيف ال واستراتيجياتاحتمالية تعرضهم للخطر  على مبكرة تلكونها دالال قلق، مصدر األطفال
  .السوريين الالجئينمن  السكان بينبكثرة  اهنتشارالو( وما إلى ذلك والتسول، المبكر والزواج األطفال

للحد من آثار المخاطر االجتماعية التي تحدثنا عنها من قبل، يتضمن البرنامج القائم على النتائج مؤشر من مؤشرات الصرف الخاص  .65
 29 األقل على تضم بقائمة المصانع مستوى على االمتثال حول األردن" أفضل عمل" برنامج تقرير في الواردة السنوية العامة البياناتب

من شأن هذا المؤشر المساعدة في الحد من آثار المخاطر االجتماعية والمخاطر البيئية المتعلقة بمعايير السالمة  واجتماعي. بيئي عنصر
يادة االمتثال وتحسين المتابعة من جانب وزارة العمل، فضال عن والصحة المهنية. ومن المتوقع أن يشجع مؤشر اإلفصاح العام على ز

 اعتباره مشروعاً تجريبياً لتوسيع نطاقه ليشمل القطاعات األخرى الكثيفة بالعمالة. 

 النفاياتالهواء  وسالمتهم وتلوث العمال المخاطر التي تهدد صحة ذلك في ، بما على تقييم متوسط البيئية المخاطرأن تحصل  المتوقع من .66
   .التحتية البنية تمويللن تدعم أموال البرنامج القائم على النتائج . الصناعية، المخلفات وإدارة السائلة، الصناعية

 والتنظيمية القانونية النظر وجهة من األردن، والحكومية المعمول بها في االتحادية واالجتماعية البيئية اإلدارة بوجه عام، تعتبر نظم .67
ال تحظى  ،إال أنه. دارةاإل لنظم العام الهيكل في كبيرة تغييراتيست هناك حاجة القتراح أو إجراء ل لذلك،. وشاملة مناسبة والمؤسسية،

 عملبدعم القدرات البشرية أو المالية أو كالهما بالشكل المطلوب لت المحافظات مستوى علىالتي تتم  واإلجراءات والعمليات المؤسسات
 .ةيالبيئالمعايير و العمل معاييريحكم االمتثال لالذي  قانونيال طاراإل تنفيذ ناك ضعف فيو. بالطريقة المحددة

هم ومن  الفائزينهم  من حول التصور قضايا إدارة( أ)بتنفيذ العناصر التالية  األردن في واالجتماعية البيئية اإلدارة نظم تعزيز سيتم .68
بالملكية  مدى االمتثال لرصد البيئة وزارة العمل لوزارة المالية والوسائل والتقنيات البشرية الموارد توفير( ب)و البرنامج؛ في الخاسرين

 شركاء خالل من المنطقة مستوى على العمال النموذج التجريبي لمراكز تكرار دعم( ج)و المختارة؛ الخاصة االقتصادية العقارية للمنطقة
 المناطق داخل المهنية والصحة والسالمة العمل ممارسات من أجل تحسين( الدولية لالعم ومنظمة األوروبي االتحاد) اآلخرين التنمية

 يرجى التفاصيل، من لمزيد. منتقاة قضايا حول المصنع بشأن معلومات االمتثال على مستوى العامة إعداد التقارير( د)و الخاصة؛ االقتصادية
 .6 الملحق إلى الرجوع
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سة يحق للمجتمعات المحلية واألفراد المتأثرين بتشغيل البرنامج القائم على النتائج الممول من البنك الدولي، على النحو الموضح في السيا .69
 وليواإلجراءات السارية، تقديم شكاوى عبر اآللية الحالية المعنية بالتعامل مع التظلمات أو خدمة التعامل مع التظلمات الخاصة بالبنك الد

والتي تضمن النظر في الشكاوى المقدمة في أسرع وقت لتناول الشواغل ذات الصلة. ويجوز للمتضررين التقدم بشكواهم إلى فريق التفتيش 
 كما يجوزالمستقل التابع للبنك الدولي الذي يحدد ما إذا كان الضرر قد وقع فعلياً أو ربما يحدث نتيجة لعدم امتثال البنك بسياساته ومعاييره. 

تقديم الشكاوى في أي وقت بعد إخطار البنك مباشرًة بوقوعها وبعد إعطاء إدارة البنك فرصة للرد. للحصول على معلومات عن كيفية تقديم 
. /:www.worldbank.org/GRShttp/الشكاوى خدمة التعامل مع التظلمات الخاصة بالبنك الدولي، يرجى زيارة الرابط التالي 

 . www.inspectionpanel.org وللحصول على معلومات عن كيفية تقديم الشكاوى، يرجى زيارة الرابط التالي

 تقييم المخاطر . ث

للمخاطر السياسية واألمنية ومخاطر التنفيذ ومخاطر القدرات تم تصنيف المخاطر الكلية للبرنامج القائم على النتائج بأنها عالية نظرا   .70
 ناقشوسوف ن. السابقة الفقرات في واالجتماعية والبيئية االئتمانية المخاطر نا بالفعلناقش. وقد (4المحيطة بالبرنامج )انظر الملحق رقم 

 .التالية الفقرات في األخرى المخاطر

، إال الصدمات من للعديد نتيجةالنسبي  فاالقتصادي من الضع النمو عانى ،ُذكر من قبل كما. ةبيركبأنها  الكلي االقتصاد مخاطر تصنيف تم .71
ومن أمثلة  الكلي، االقتصاد استقرار هدف المانحة والجهات البرامج مندعم العديد ت. الصدمات هذه إدارة علىتها قدرقد أثبتت  الحكومةأن 

 النقد لصندوق التنفيذي المجلسمعتمد من الممد ال الصندوقدوالر في إطار برنامج تسهيل  مليون 723ذلك الترتيب الموسع المقدم مبلغ 
  .التنميةة سياسالتي تستهدف  الدولي البنك قروض من مستمرة سلسلة إلى جانب ،2016 / آبأغسطس في الدولي

، رئيسيةال والنتائجالهدف اإلنمائي للبرنامج  تحقيق كبيرة مخاطر تعترض. المخاطر بأنها عالية القطاع وسياسات استراتيجيات تصنيف تم .72
. أم ال متوقععلى النحو ال تتطور جديدةال سواقاأل كانت إذاأنها ترتبط بتحديد ما  حيثحدتها  تخفيفأو وليس من السهل إدارة تلك المخاطر 

أما عن  بطريقة متناسبة. ردنيينواأل ينالسوري الالجئينعلى  المتاحة الفرص وتتعلق بتوزيع العمل سوقكبيرة تهدد  مخاطر كما توجد
 من المخاطرتلك  لتخفيفوسوف تبذل المزيد من الجهود . جوهرية إصالحاتتحتاج إلى و األداءتعاني من ضعف هي ، فالمالية األسواق

 .اآلخرين التنمية وشركاء البنك قبل من المقدمة الفنية المساعدة خالل

 ألردنا يمتلككما توجد مخاطر تتعلق بتنفيذ وثيقة اإلطار الشمولي نظرا  الحتوائها على تدابير معقدة تحتاج إلى قدرات مؤسسية قوية.  .73
 البرنامج تصميم تم وقد. كبيرةبأنها  المخاطرتلك  تصنيف سبب هو وهذا الماضي، في البرامج من النوع هذا تنفيذ فيإنجازات متنوع  سجل

 وتمثل النتائج على تركز صرفبال مرتبطة مؤشرات تصميمعدة طرق من بينها  وذلك بإتباع اإلمكان قدر المخاطر هذهحدة  من للتخفيف
 .والنتائج المخرجات من مزيجاً 

ومن ثم تم تصنيف تلك الفئة بأنها عالية  تتعلق إحدى المخاطر األساسية بتأييد أصحاب المصلحة وإسهامهم في تنفيذ وثيقة اإلطار الشمولي، .74
ولتحسين هذا . باالستياء غالباً نظراً لشعور تلك المجتمعات  بابالصع ةمحفوف والالجئين المضيفة المحلية المجتمعات بين العالقةإن المخاطر. 

وزيادته، االجتماعي الوئام  على للحفاظوذلك  عادلة بصورة توزع فرصتلك ال بأن الشعورونشر  العمل فرصعزيز ت الوضع، من الضروري
 تنفيذها على يجري التي والبرامج السياسات عن معلومات ونشر المصلحة أصحاب مع المشاورات مواصلةلهذا أهمية قصوى أيضاً في و

  .واسع نطاق

الحكومة المحلية والمجتمع الدولي تتعلق يدعم البرنامج القائم على النتائج تنفيذ وثيقة اإلطار الشمولي األردني التي تتضمن التزامات من  .75
في حالة عدم استيفاء التزامات المجتمع الدولي المالية، بتوفير الفرص االقتصادية أمام الالجئين السوريين، وذلك في إطار هذا المشروع. 

 العمل. الالزمة لتنفيذ الوثيقة المذكورة، لن تتمكن الحكومة األردنية من تنفيذ البرنامج وإصدار تصاريح 

  تصنيف مخاطر العمليات ل يةنهجالمداة األ. 11جدول رقم 

  تصنيف مخاطر العمليات ل يةنهجالمداة األ

مخاطر )عالية، كبيرة، متوسطة،  فئة المخاطر 
 منخفضة(

 متوسطة السياسة والحوكمة

 كبيرة االقتصادد الكلي

 عالية استراتيجيات وسياسات القطاع

 متوسطة التصميم الفني للمشروع أو البرنامج 

 كبيرة القدرة المؤسسية على التنفيذ واالستدامة

 متوسطة المخاطر االئتمانية

http://www.worldbank.org/GRM
http://www.inspectionpanel.org/
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  تصنيف مخاطر العمليات ل يةنهجالمداة األ

مخاطر )عالية، كبيرة، متوسطة،  فئة المخاطر 
 منخفضة(

 كبيرة المخاطر البيئية واالجتماعية

 عالية أصحاب المصلحة

 عالية مخاطر أخرى )دعم المجتمع الدولي(

 عالية المخاطر اإلجمالية

 خطة عمل البرنامج . ج

 . خطة عمل البرنامج12جدول رقم 
الميثاق  اإلجراء

القانوني 
 )نعم/ال(

إنشاء وحدة إلدارة البرنامج داخل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ وثيقة اإلطار الشمولي والبرنامج القائم على 
 النتائج.

 نعم

 إصدار قرار من رئيس الوزراء بتعيين ديوان المحاسبة كجهة تحقيق خارجية. 
 

 نعم

 السوريين" والالجئينإعداد دليل عمليات للبرنامج القائم على النتائج "فرص اقتصادية أمام األردنيين 
 

 نعم

السوريين خالل السنتين القادمتين )الموعد مد فترة تصاريح العمل المجانية وتخفيف إجراءات التفتيش التي تستهدف الالجئين 
 (2016المستهدف: سبتمبر/ أيلول 

 نعم

نشر معلومات حول  الجدارة والعملية اإلدارية ومعايير الخدمة للحصول على تصاريح العمل والبطاقات الشخصية الصادرة من 
 (2016وزارة الداخلية )الموعد المستهدف: كل ستة أشهر بدًء من سبتمبر/ أيلول 

 نعم

المتابعة وتقديم التقارير كل ثالثة أشهر: عدد الطلبات المقدمة للحصول على تصاريح عمل وعدد التصاريح الصادرة فعلياً، 
العمل وتغير تصاريح عمل صاحب تصاريح العمل الجديدة )الصادرة للمرة األولى لألفراد( وتجديد تصاريح  بحسوالمصنفة 

سية )الموعد المستهدف: كل ثالثة النوع االجتماعي والقطاع/ الوظيفة والمحافظة/ المخيم والجنالعمل، والمصنفة كذلك حسب 
 ( 2017أشهر بدًء من يناير/ كانون الثاني 

 نعم

 استشارية لجنةتشكيل ووالذهاب إلى العمل  عمل عن للبحث التنقلبإمكانية  الالجئين مخيمات سكانل يسمح نظام وتنفيذ وضع
 الدولية الحكومية غير والمنظمات ،الالجئين لشئون المتحدة األمم مفوضيةو الدولية العمل ومنظمة الدولي البنك من أعضاءتضم 

 (2016 / كانون األولديسمبر: المستهدف الموعد) منسقو
  

 نعم

فعلياً، متلقاة التصاريح الوعدد مغادرة ريح تصعدد الطلبات المقدمة للحصول على حول  المتابعة وتقديم التقارير كل ثالثة أشهر
)الموعد المستهدف: كل ثالثة أشهر بدًء من يناير/ كانون عمر ب النوع االجتماعي والمخيم والحسالمصنفة تكرار استخدامها وو

 (2017الثاني 

 نعم

لتوظيف والبطالة ة األحصاءات األردنية حول ارإدراج الالجئين والمهاجرين ألسباب اقتصادية في المسوحات التي تقوم بها دائ
 (2017كل ثالثة أشهر بدًء من يناير/ كانون الثاني مسح الموعد المستهدف: )

 نعم

إجراء حملة لرفع الوعي بالمشروعات العائلية إلخطار جمهور العامة بإتاحة هذا الخيار وتقليل القيود المفروضة عليه وتقديم 
 الحوافز لتعزيز إنشاء هذه المشروعات.   

 

 نعم

براتب مناسب وفقاً للتعليمات  العالية الكفاءات ذويمن  موظف 26إصدار توجيهات لهيئة االستثمار األردنية بشأن تعيين 
 (2017ران يزح/ يونيوالموعد المستهدف: الصادرة مؤخراً من مجلس الوزراء )

 نعم

السوريين وحملة الجنسيات  لالجئيننشر وتعميم "دليل المستثمر" للمستثمرين المحليين واألجانب يحتوي على معلومات محددة 
 (2017األول / كانون ديسمبرالموعد المستهدف: المحظورة األخرى )

 نعم

رين المستهدفين والرعاية الالحقة في هيئة إعداد نظام وقاعدة بيانات إلدارة العالقة مع العمالء وتكنولوجيا المعلومات للمستثم
 ( 2018ول / كانون األديسمبرالموعد المستهدف: االستثمار األردنية )

 

 نعم

 من والبيئة العمل بمعايير االلتزام عدمقضايا  وحلومتابعة  تحديدحتى تتمكن من  العمل وزارةل التابعة التفتيش وحدة قدرة تعزيز
 في بما) البيانات ورصد إدخال من الموظفين تمكينبهدف ( والبرنامج البيانات قاعدة)تكنولوجيا المعلومات  أدوات تطوير خالل
 العمل وزارة داخل األخرى الكيانات مع روابط بناء ؛(ةلمعايير البيئيبا وااللتزام العملالخاصة ب األساس خط بيانات وضع ذلك

ت اقرار فعالية وزيادة االجتماعية التنمية وزارة البيئة، وزارةو المهنية والسالمة والصحة األطفال، وعمالة الساخن، الخط مثل)
 (.2017 / حزيرانيونيو: المستهدف الموعد)كل منها 

 نعم
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 : وصف تفصيلي للبرنامج 1الملحق رقم 

وذلك بتوسيع األسواق ومعالجة ، القائم على النتائج إلى تعزيز الفرص االقتصادية أمام األردنيين والالجئين السوريينيهدف البرنامج  .7
  القيود الرئيسية التي تعترض االستثمار والتجارة وخلق فرص العمل، إلى جانب إمكانية وصول الالجئين السوريين إلى سوق العمل. 

 االقتصادية التالية والتي سوف تركز عليها جهود تشجيع االستثمار:  هناك برنامج شامل يتضمن الفرص .5

 األفضليةالتجاريةالتييمنحهااالتحاداألوروبي - أ

 السوقالمحتملإلعادةإعمارسوريا - ب

 استثماراتالمغتربينالسوريين - ت

 تحاداألوروبي(مساعدةاألردنواالستثمارفيه)مستثمريدولمجلسالتعاونالخليجيواالاالهتمامالدوليب - ث

 يدعم البرنامج القائم على النتائج البرنامج الحكومي في المجاالت الرئيسية الثالثة التالية: .3

 إصالحسوقالعمل 

 إصالحمناخاالستثمار 

 إصالحتشجيعاالستثمار 

منطقي إلدراج المؤشر رنامج الحكومة كامال حول الموضوع واألساس البكل مجال من هذه المجال ويشرح ل 1-1يناقش الجدول رقم  .4
 المرتبط بالصرف في عملية اإلصالح، إلى جانب دور شركاء التنمية والترتيبات المؤسسية المطلوبة للتنفيذ.  

 وتنفيذ البرنامج القائم على النتائج المنطقي ساساألو المواءمة: 1-1جدول رقم 
المجاالت الرئيسية للمواءمة 

بين برنامج الحكومة 
 والبرنامج القائم على النتائج 

وصف البرنامج الحكومي واألساس المنطقي 
 للمؤشرات المرتبطة بالصرف

والترتيبات المؤسسية  اآلخريندور شركاء التنمية 
 نفيذالالزمة للت

 العمل سوق إصالح

ين رئيسي ينصرعن من الحكومي البرنامجيتكون 
 ودعم العمل في الحق السوريين الالجئينمنح : وهما
عود بالنفع على يالذي  قويال المهني التدريبب هذا

 .على حد سواء السوريين والالجئين األردنيين
 تصاريحولمنحهم هذا الحق عن طريق إصدار 

 تحسينتعترض  رئيسية تحديات ثالثتظهر  العمل،
 في بالمشاركة لهم يسمحوضع  ريتوف( أ: )وضعهم

 ؛الحر العملالقدرة على  أو الرسمي العمل سوق
الحق في  المخيمات فيالقاطنين  جئيناللمنح ا( ب)و

 العمل معايير إنفاذ ضمان( ج)و ؛يومياً  لعملالخروج ل
تتناول و. رسميهم بشكل عملالصارمة والمناسبة عند 

 أدناه تفصيالالمؤشرات المرتبطة بالصرف الموضحة 
 .الثالث التحديات هذه عنوان

، لذا المجال هذاهي المسئولة عن  العمل وزارة
 هذه وتطوير دعمل عملت على بناء القدرات

 مع وثيق، وتنسق وتتواصل بشكل اإلصالحات
 اإلصالح تنفيذل الدولي والبنك الدولية العمل منظمة

 بشكل بدأ الذي العمل ريحاتص الخاص بإصدار
 تحديد تم وقد. 2016 / آيارمايومنذ شهر  جدي
 استباقية بطريقة حلهاتم و تنفيذمشاكل ال من العديد

 هدف قتحق / تموز،يوليو 14 من اعتباراً . تعاونيةو
 شركاءويتابع . عمل ريحألف تص 20إصدار 

 والوكالة األوروبي االتحاد مثل اآلخرين التنمية
برنامج . كثب عن الوضعالدولية  للتنمية األمريكية

في  أساسيالمقرر أن يكون شريك  "أفضل"عمل 
 مشترك مشروع هو، 2تنفيذ مؤشر الصرف رقم 

 .الدولية التمويل ومؤسسة الدولية العمل منظمة بين

 إصالح مناخ االستثمار 

( أ)التالية:  صرالعنا من الحكومي البرنامجيتكون 
( ب)و االستثمار، مناخعزيز لت منتظم نهج وضع

 تبسيط( ج)و التنظيمية، المعوقات القضاء على
. التفتيشعمليات  إصالحوال سيما  تنفيذال جوانب

تتناول المئسرات المرتبطة بالصرف المطروحة أدناه 
 عمليات( أ)، وتشجع على اآلتي ثالثةالالجوانب  هذه

 التنبؤ على القدرةتنطوي على زيادة  تنظيمية أقوى

 هذاوزارة التخطيط والتعاون الدولي  قتنس
الضخم المطلوب  التنسيقلحجم  نظراً  ،الموضوع

 لهذا المجال الرئيسية المنفذةالجهات . الوزارات بين
هيئة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين  هي

ة دعماً المانحوتقدم الجهات . االستثمار األردني
فنية  مساعدة بطبيعته يتطلب الذي العمل، لهذا اً كبير

 مجموعة همفي التنفيذ  المساهمين أبرزو. كبيرة
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 اإلصالحات بعض تنفيذ( ب)، والحكومة جانب من
 صالحإل حالياً  المبذولة الجهود دعم( ج)، والعاجلة
مجتمعة نهج  التدابير هذهتشجع . خيصاالترعملية 

 نفسه الوقت وفي الخاص، القطاع على السيطرة
 من مناسبة مجموعةمن خالل  الجمهور حماية

 .األنظمة

للتنمية الدولية  األمريكيةالوكالة و يالدول البنك
 .األوروبي واالتحاد

 

 إصالح تشجيع االستثمار

 بناءب األول المقام في الحكومي البرنامج يستلزم
 فعالة وكالة تصبحات هيئة االستثمار األردنية كي قدر
 دوراالضطالع ب يعني هذاو ،االستثمار تشجيعفي 

 لمستثمرينل االستثمار تسهيل في وفعال استباقي
 مستثمرينالو( لالستثمار الرئيسي المصدر) الحاليين

 .الهدف هذا علىمؤشر الصرف  ويركز. جددال

 هذاهيئة االستثمار األردنية هي المسئولة عن 
 لبناء ملموسة تدابير اتخاذ يتطلبالذي  الموضوع

 خطة وضع علىلذا تعمل الهيئة منذ فترة . القدرات
فريق  تعيين في نجحت لمإال أنها  القدرات، تعزيزل

 التوظيفمشاكل  حلوبمجرد  . المناسب العمل
 يتحقق سوف ،(أحد بنود خطة عمل البرنامج)

 االستثمار وتشجيعشمل المتمثل في تعزيز األ الهدف
 التحدي هذاو. نيةالف المساعدةو دعمبفضل ال

 المساعدةو الدعم تقديم يجريلذا  ،جيداً  معروف
 وكالةالو الدولي البنك مجموعة قبل منفنية ال
 الدولية التنمية ووزارة الدولية، لتنميةألمريكية لا

 .البريطانية

 نعرض فيما يلي المؤشرات المرتبطة بالصرف التي يشملها البرنامج: .2

 السوريين لالجئين الصادرة العمل تصاريح عدد: 1المؤشر المرتبط بالصرف رقم 

 السياق

لم يتمكنوا من كسب قوتهم، التزمت  إذاإدراكاً الحتمالية بقاء الالجئين السوريين في األردن لفترة ممتدة واحتمالية اعتمادهم على الغير  .6
ة تلك ألف الجئ سوري. ويدعم البرنامج القائم على النتائج إتاح 200الحكومة األردنية، كجزء من وثيقة اإلطار الشمولي، بتوفير فرص اقتصادية لـ 

ألف الجئ، خالل األشهر الماضية، اتخذت الحكومة العديد من الخطوات نحو تحقيق هذا الهدف ونحو إصدار تصاريح العمل لعدد  130الفرص أمام 
عدم ألف الجئ سوري يعملون بشكل غير قانوني، ويرجع سبب ذلك في األغلب إلى  130ألف إلى  90أكبر من الالجئين. ولكن ال يزال ما يقرب من 

رغبة أصحاب العمل في تقديم طلبات الحصول على تصاريح نيابًة عنهم
7

       . 

 وصف المؤشر المرتبط بالصرف وأهدافه

 سنوياً بإصدار تصاريح األردنية الحكومة سوف تقوم وثيقة االطار الشمولي، لتنفيذ دعماً . السوريين لالجئين الصادرة العمل تصاريح عدد .7
جميع التدابير المتفق  الحكومة تتخذ سوف االستدامة، ضمان أجل من ذلك، إلى وباإلضافة(. أدناه الجدول في مبين هو كما) السوريين لالجئين عمل
ولتحقيق النتيجة المسبقة لمؤشر . بالتفصيل عليها المتفق المحددة وسوف يتضمن دليل العمليات التدابير. تلك التصاريح إصدار لتسهيل الالزمة عليها

  .2016 أكتوبر/ تشرين األول 31و أبريل نيسان 8 خالل الفترة ما بين عمل تصريح ألف 20 ، سيتم إصدار1الصرف رقم 

  
 السوريين لالجئين الصادرة العمل تصاريح : عدد1: مؤشر الصرف رقم 2-1جدول رقم 

 . 2016أبريل/ نيسان  8المفاهيمية المنعقد بتاريخ ذكرة ، بدأ حصر تصاريح العمل اعتباراً من تاريخ اجتماع الم2016مالحظة: في 

 

                                                           
7
(4التفاصيلحولهذاالسياق،يرجىالرجوعإلىالملحقالفنيالخاصبالعمالة)الملحقرقملمزيدمن 

خط األساس  
)اعتبارا  من 
 أبريل/نيسان(

 8من 
أبريل/نيسان إلى 

ديسمبر/  31
كانون األول 

2016 

يناير/ كانون  1من 
 31الثاني إلى 

ديسمبر/ كانون األول 
2017 

ن يناير/ كانو 1من 
 31الثاني إلى 

ديسمبر/ كانون األول 
2018 

يناير/  1من 
كانون الثاني إلى 

ديسمبر/  31
كانون األول 

2019 
عدد تصاريح العمل الصادرة لالجئين 

 5300 السوريين 
25.000 

 
55.000 

 
90.000 

 
130.000 
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 والالجئين لألردنيين الجديدة الوظائف من كبير عدد خلق المتوقع من المتوسط، المدى الخطوات المقرر اتخاذها لتحقيق النتائج. على .8
 الوصول ويمكن. األعمال مناخ وتعزيزات األوروبي االتحاد أسواق إلى الوصول إلى الرامية بالتعزيزات الصلة ذات االستثمارات خالل من السوريين

 والالجئين األردنيين يعينون حتى العمل ألصحاب الحوافز وزيادة السوريين لالجئيين العمل تقنين خالل من أسرع بشكل ألف 130 توفير هدف إلى
 سواء. حد على

 ألف تصريح عمل: 130وينبغي أن تساهم التدابير األخرى في الوصول إلى هدف إصدار  .9

أيلول -أ سبتمبر/ المستهدف: )الموعد التنفيذ من سنتين أول التفتيشخالل عمليات والتخفيفمن المجانية العمل تصاريح فترة مد

2016.) 

معلوماتنشر -ب الجدارة منالصادرةالشخصيةوالبطاقاتالعملتصاريحعلىللحصولخدمةالومعاييراإلداريةوالعمليةحول

الداخليةوزارة )ألغراضالعمل( المخيمات من الخروج المستهدفالموعد)وتصاريح سبتمبرمنبدءًأشهرستةكل: أيلول/

2016) 

 بقائمة المصانع مستوى على االمتثال حول األردن" أفضل عمل" برنامج تقرير في الواردة السنوية العامة البيانات: 2المؤشر المرتبط بالصرف رقم 

     واجتماعي بيئي عنصر 29 األقل على تضم

 السياق

مجمعة كانت الدروس المستفادة من التقييم الذي أجرته الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لخمسة من المناطق االقتصادية الخاصة والتقارير ال .10
. وتختلف التي أعدها برنامج "عمل أفضل األردن" بمثابة أساساً سليماً لفهم المخاطر والفرص التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز معايير العمل

 ادية الخاصة.   درجة االمتثال لمعايير منظمة العمل الدولية ومعايير العمل في األردن والمعايير البيئية باختالف القطاعات والشركات والمناطق االقتص

ختارة التي تم سوف تتسم عملية إعداد التقارير بالشفافية عن طريق نشر معلومات عن االمتثال على مستوى المصانع لبعض القضايا الم .11
سم، تقيمها من خالل برنامج "عمل أفضل األردن". وكجزء من عملية إعداد التقارير العامة، يتحدد درجة امتثال كل مصنع من مصانع المالبس باال

 وتنشر المعلومات ذات الصلة ليطلع عليها الجمهور على الموقع اإلليكتروني لبرنامج "عمل أفضل األردن". 

تطبيق برنامج "عمل أفضل" في دول أخرى أن إعداد تقارير عامة حول االمتثال من شأنه أن يسرع بإحداث تغيير في  لقد أثبتت تجربة .12
 لي:  صناعة المالبس لتصبح أكثر مسئولية وتنافسية. لمزيد من التوضيح، أثبتت تلك التجارب أن إعداد التقارير العامة قد ساهم في تيسير ما ي

بر القطاع. فقد أثبتت البحوث التي أجراها برنامج "مصانع أفضل كمبوديا" أن إعداد التقارير بشفافية قد ع رفع مستويات االمتثال - أ
 ساهم بشكل ملحوظ في تقليل احتمالية عدم االمتثال. 

 المساعدة في التمييز بين المصانع التي تحقق مستوى عالي من االمتثال وبين تلك التي تعاني من ضعف االمتثال. - ب

  ال يهمهمالذين  المصانع التي تعاني من ضعف مزمن في مستويات االمتثال على إحداث تغييرات. وبالفعل استطاع الموردونتشجيع  - ت
 .همتقاريرنظراً لشفافية  االمتثال مستويات نيتحس مشترينسمعة ال

إلى اإلضرار بسمعة جميع أدى ضعف امتثال عدد قليل من المصانع للمعايير  الماضي، في. البالد في الصناعة سمعة ةياحم - ث
 من المكتسبة التنافسية الميزة ةقوي، كما يعمل على تدبالال في لصناعةعن ا حقيقية صورة ةيشفافب تقاريريعكس إعداد الو. صناعاتال

 .العمللمعايير  باالمتثال التزامهامن تعزيز  المشاركة الدولحيث تتمكن  أفضل عملبرنامج  في المشاركة

المالبس ورغم إجراء العديد من  االستناد إلى تقييم "برنامج عمل أفضل األردن" لالمتثال لمعايير العمل في صناعةوعلى الرغم من  .13
قاعدة التحسينات الملحوظة، إال أنه ال تزال هناك مستويات منخفضة من االمتثال، وخصوصاً في أمور معينة وفي مصانع معينة. ونطراً النخفاض ال

 الجيدة الممارسة هذهلكن وليس من الواقعي توقع تحقيق الشركات األردنية مستويات كاملة أو عالية من االمتثال في جميع األمور. األساسية لالمتثال، ف
       .بنغالديش في وقريبا ندونيسياوأ وفيتنام وكمبوديا هايتي فيمنفذة فعلياً 

من كونه برنامجاً وطنياً، فإنه سوف يدعم هيئة االستثمار األردنية التي تشرف على المناطق االقتصادية الخاصة وتقدم التوجيه  انطالقا .14
 أفضلاستناداً إلى  االمتثالللحد من ضعف  واإلرشاد في القضايا ذات الصلة بالعمل والسالمة. وال بد من أن تثبت الحكومة التزامها ببذل الجهود

 .     الدولية رساتالمما

  وصف وأهداف المؤشر المرتبط بالصرف
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، بما في ذلك أكبر المصانع مستوى علىألمور معينة  االمتثال حول األردن" أفضل عمل" برنامج تقرير في الواردة السنوية العامة البيانات .15
    http://betterwork.org/jordanمخالفات العمل والسالمة، وهي متاحة على الموقع اإلليكتروني 

 تتم عملية إعداد التقارير بشفافية كالتالي:  .16

 (.ال تخطر المصانع بهاو عشوائي وبشكل السنة مدار على تقييمتجرى عمليات ال) تقييم" أفضل جري برنامج "عمليُ  - أ

الخاصة بتحديد ما  معلوماتال ذلك في بما التقييم، أسئلة كلل االمتثالحول  الكامل التقييم تقريرمن  مسودةعلى  المصانعحصل ت - ب
 واردة في التقارير العامة ممتثلة أم غير ممتثلة. ال األمور كانت إذا

البوابة اإلليكترونية لشفافية "برنامج عمل  علىللبنود التسعة وعشرين  المصنع امتثال نشر يتم التقييم، تقرير من االنتهاء عند - ت
 (.ينتقييمأجري لها على األقل  التي المصانع لجميع)أفضل" ليطلع عليها العامة 

 تقارير من معلومات ذلك في بما) العامة لتقاريرل اإللكتروني الموقع على والصور الوثائق تحميل للمصانع يمكن ذلك،استجابًة ل - ث
 (.التقييم

ظهر لت الموقع تحديث يتم هاوعند الجديد، التقييم تقرير نشر يتم حتى اإلليكتروني الموقعمتاحة على  مصنعال الامتث نتائجل تظ - ج
 .المصنعالخاصة ب التقييم بياناتعليه أخر 

 بعد نهاية كل تقييم جديد عن المصنع، تحل بيانات االمتثال الجديدة محل البيانات القديمة. - ح

 يتم نشر بيانات امتثال المصانع التي لم يجرى لها بعد تقيمين بعد إجراء التقييم الثاني.   - خ

 : وصف البنود االجتماعية والبيئية المطلوب اإلفصاح عنها3-1جدول 
 القضية القطاع م.

 العاملين دون سن السادسة عشر عمالة األطفال 1

 إنهاء التعاقد مع العامالت بسبب الحمل أو أثناء إجازات الوضع أو إجبارهم على االستقالة  التمييز والتفرقة 2

 أوضاع العمل )النوع االجتماعي( 3

 التحرش الجنسي 4

 اإلكراه على العمل لساعات إضافية تحت التهديد بالعقاب  العمل القسري 5

 وحتى في ساعات العمل اإلضافي إمكانية الخروج من مكان العمل في أي وقت دون قيد 6

إمكانية حصول العمال على أوراقهم الشخصية )مثل شهادات الميالد وجوازات السفر وتصاريح العمل والبطاقات  7
 الشخصية( 

 محاوالت التدخل في االتحاد )االتحادات( أو التالعب في شئونها أو السيطرة عليها حرية تكوين الجمعيات 8

 النقابات واالتحادات معاقبة أعضاء 9

 إنهاء أو عدم تجديد عقود العمال بسبب العضوية في أحد االتحادات العمالية أو ممارسة أنشطتها 10

 مطالبة العمال باالنضمام إلى اتحاد أو نقابة ما 11

 تنفيذ االتفاقات الجماعية 12

 تحريض العمال على المشاركة في اإلضرابات 13

 تدريبات دورية على التعامل مع حاالت الطوارئ السالمة والصحة المهنية  14

 إمكانية الوصول إلى خدمات الطوارئ 15

 وجود رقم لإلبالغ عن الطوارئ 16

 تركيب أنظمة كشف الحرائق واإلنذار في مكان العمل 17

  /اإلدارةالعمالبلجنة الصحة والسالمة المهنية المعنية  18

 تخزين المواد الكيميائية والمواد الخطرة 19

 توفير مياه الشرب 20

 االستعداد للطوارئ في أماكن اإلقامة 21

 الحماية من الحرائق في أماكن اإلقامة 22

 دفع الحد األدنى من األجر للعمال المنتظمين التعويض 23

 دفع مقابل ساعات العمل اإلضافية  24

 بمواعيد دفع األجور والخصومات واالستقطاعاتإخطار العمال  25

 دفع الراتب أثناء إجازة الوضع 26

 ينلامللع المهينة المعاملة أوالتحرش  وأ الترهيب العقود والموارد البشرية 27

 خطوات ضمان عدم دفع العمال المهاجرين ألسباب اقتصادية أي رسوم غير مقررة 28

http://betterwork.org/jordan
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 أفضل" منع الوصول إلى برنامج "عمل 29

 غير ذلك، مطلوب تحديدها في كل قطاع 30

 مالحظة: هناك بنود أخرى تضاف إلى البنود البيئية واالجتماعية التسعة وعشرون المذكورة أعاله، حسب حاجة كل قطاع. 

 الخطوات المقرر اتخاذها لتحقيق النتائج

. يتم تقييم 2017حالياً في برنامج "عمل أفضل األردن" اعتباراً من سوف يبدأ إعداد التقارير العامة في جميع مصانع المالبس المشاركة  .17
لتي مرت مصانع المالبس المشاركة في هذا البرنامج مرة كل سنة. وسيتم إعداد تقارير عامة حول البنود التسعة وعشرين )أو أكثر( لجميع المصانع ا

غير المشاركة في هاذ البرنامج، فال يتو أساساً منهجياً لتحديد درجة امتثالها. ومع بعملية التقييم مرتين على األقل. أما عن شركات ومصانع المالبس 
دة في تلك تطور المناطق االقتصادية الخاصة وافتتاح شركات وأعمال جديدة بها، سيتم تطبيق نموذج التقارير العامة أيضاً على بقية المصانع الموجو

إصدار تلك  ، بعد تطبيقها على المناطق االقتصادية الخاصة ذاتها. وبعد2018ق هذه المرحلة في المناطق. ويتوقع "برنامج عمل أفضل" بدء تطبي
. العامذات الصلة طوال  البيانات تحميل سيتم المثال، سبيل أشهر على ستة معينة، فترة خالل التقييم عمليات نتائج تشمل سوف التيو ةاألوليالتقارير 

وإصداره بشأن  التقييمبرنامج "عمل أفضل" على  موافقةبعد  االنترنت على مصنع لكل االمتثال بعدم المتعلقة المعلومات نشر سيتمبعدها مباشرًة، و
   .المصنع

 بها   التنبؤالعائلية  والمشروعات الخاص للقطاع يمكن ومختارة مبسطة نظم وتنفيذ : وضع3المؤشر المرتبط بالصرف رقم 

 السياق

وقد أجمعت آراء . ومجزأة بها التنبؤ يمكن معقدة وال التجارية لوائح ونظم األنشطة اإلدارية وإنفاذ األردني والعملية القانوني النظام يعتبر .18
قد أدى و. لمستثمرينحيال ا التنبؤ على والقدرة والشفافية االتساق في نقص من يعاني ككل النظام أن على  على حد سواء واألجانب األردنيين المراقبين

 األحيان، من كثير فيو. األعمال مناخ لتحسين المبذولة الجهود ضيقوإلى ت اإلدارية التعليمات خالل من تقديريال تنفيذالو المستمر التنظيمي التحول
 أو وظيفةال بنفس تتعلق أخرى تدابير مع تناقضال إلى التغييرات بعض تؤدي. المنطقياتباع األساس  أو التشاورخطار العامة أو إ دون تغيراتتجرى ال

 .الطعن عليها أو هالتعديل فرصة أوخطار إ دون االمتثال عملية منتصف في المطلوبة والمستندات الرسوم في التغييرات، وقد تتم حافزال

 .ألردنا واألعمال في الشركات على تؤثر التي التنظيمية والتغييرات واللوائح القوانينبها لسن  لتنبؤيمكن ا عمليةع ايلزم اتب ذلك،بناًء على  .19

تواجه الشركات واألعمال التجارية في األردن بيئة تنظيمية مليئة بالقيود التي تحد من إمكانات ريادة األعمال في القطاع الرسمي وخلق  .20
تثمرين، فرص العمل، ويمتد ذلك إلى المشروعات التي تدار من المنازل. إلى جانب عمليات اإلصالح الرامية إلى تعزيز بيئة األعمال لصالح المس

 لفئة والحد من العبء التنظيمي الملقى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعطي الحكومة أولوية التشجيع علر ريادة األعمال وخلق فرص العمل.
 المنزل، من العملترخيص لممارسة  على الحصولإجراءات  تبسيط ة علىالمقترح اإلصالحية لمع نطويت المنزلية،شروعات والم الشركات من معينة
    .البيئة أو السالمة وأ الصحة على خطر أيتشكل فيها تلك المشروعات  ال التيعدم اشتراط الحصول على مثل هذه التراخيص في الحاالت  ينبغيبل و

 التعليمات من مجموعة خالل من المنزلية المشروعات بترخيص تسمح التي الوحيدة األمانة هي الكبرى عمان أمانةالمشروعات المنزلية.  .21
على  رسميةال غير المشروعات المنزلية وتشجيع المبادرة روح أن يساعد ذلك على تعزيز المتوقع من وكان. 2012و 2011 عامي في صدرت التي

 يعكس اوهو م اآلن، حتى مشروع منزلي في األمانة 50الرسمية، إال أنه لم يتم تسجيل سوى  األسواق إلى الوصول وبالتالي تعزيز فرص التسجيل،
 التي على تلك العملية الرسمي الطابع المدارة من المنازل بإضفاء الرسمية غير الشركات اهتمام عدم أو هذه التراخيص عن معلومات توافر عدم إما

المشروعات التي على تلك  الرسمي الطابع وإضفاء العمل فرص لخلق بالغة األهمية المشروعات المنزلية قناة ويمكن أن تصبح. للغاية تبدو مرهقة
 .للنساء وخاصة   سواء، حدٍ  على السوريين والالجئين فرص لألردنيين توفر أن يمكن

 األسر على إقامة مشروعات منزلية أو أفراد أو األعمال رجال من المزيد التراخيص هذه على الحصول عملية تبسيط يشجع أن يمكن .22
الحصول على  من اعفاء المشروعات المنزلية ينبغي وعلى الجانب المثالي،. فعال تمارس نشاط تجاري كانت إذا الرسمي عليها الطابع إضفاء

 .البيئة أو أو السالمة الصحة على خطراً  تشكل التي األنشطة باستثناء أخرى، بلدان في الحال هو كما البلدية، تراخيص

التجارية التي  واألنشطة الطابع الرسمي على األعمالإضفاء من يتحقق االلتزام بوثيقة اإلطار الشمولي األردني  عالوة  على ذلك، .23
 .يمارسها الالجئون السوريون وإزالة العوائق التي تحول دون إقامة مشروعاتهم

 األعمال ممارسة ورد في تقرير كما. والمتوسطة الصغيرة المشروعات الملقى على العبء من للحد اإلجراءات التنظيمية تبسيط عملية .24
. األحيان من حيث كيفية التنفيذ بعض أنها مليئة باألعباء وال يمكن التنبؤ بها في األردن في التنظيمية من عيوب البيئة المؤشرات، نم التجارية وغيرها

لذا،  .األعباء التنظيمية وتكلفة اليقين عدم حالة أن تتكيف مع يمكن ال التي والمتوسطة إلى اإلضرار بالمشروعات الصغيرة األول المقام يؤدي ذلك في
عباء. يلزم التعاون والتشاور بين القطاع الخاص والحكومة لتحديد أهم اإلصالحات التنظيمية وإصالحات التراخيص التي من شأنها أن تخفف تلك األ

ألعمال، شهر، على حسب أهمية هذا المجال لمجتمع ا 12كما يمكن إجراء حوار بين القطاعين العام والخاص لتحديد مجال واحد لإلصالح، خالل 
ية والعمل شريطة التزام الحكومة بمتابعته. ويهدف ذلك من ناحية إلى بناء ثقافة الحوار بين القطاعين العام والخاص لتحديد اإلصالحات ذات األولو

رة تقليل الوقت على تنفيذها، ومن ناحية أخرى يهدف إلى تخفيف األعباء التنظيمية على الشركات بطريقة ملموسة وواضحة )يأتي التخفيف في صو
 والتكلفة وتعقيد إجراءات االمتثال بإحدى اللوائح، ويقاس بمؤشر مركب من األبعاد الثالثة لألعباء التنظيمية(.   
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 وصف المؤشر المرتبط بالصرف وأهدافه 

 مجاالت يد اثنين منالخاص، وقد تم تحد القطاع مع بالتشاور إصالحات ثالثة وتنفيذ تصميم هذا المؤشر المرتبط بالصرف على ينطوي .25
 منهجي بين القطاعين حوار خالل أما المجال الثالث فسيتم تحديده من. والمشروعات المنزلية التنظيمية بالتغييرات التنبؤ على وهما القدرة اإلصالح،

 .والخاص العام

 3وصف تفصيلي ألهداف المؤشر المرتبط بالصرف رقم : 4-1جدول رقم 
: تم تحديد إجراءات إصالح عملية القدرة على التنبؤ بإصدار نظم ولوائح األعمال وتم إقرارها عقب إجراء 1-3المؤشر 

 حوار شامل بين القطاعين العام والخاص وبعد إعداد نظام للقياس )يتضمن قياس تحديد خط األساس(  
2017 

: تم تحديد إصالح تنظيمي بالغ األهمية فيما يخص األعمال التجارية عقب إجراء حوار شامل بين القطاعين 2-3المؤشر 
العام والخاص وبعد إعداد نظام للقياس )يتضمن قياس تحديد خط األساس( يتناول زمن وتكلفة عملية االمتثال ومدى 

 تعقيدها.   

2018 

 100مشروع لالجئين السوريين و 100مشروع من بينها  1000الرسمية  العائلية : بلغ عدد المشروعات3-3المؤشر 
 مشروع للمرأة.   

2019 

% من أنظمة ولوائح األعمال التجارية الملزمة للقطاع الخاص بعد إقرار عملية القدرة 70: تم إصدار نسبة 4-3المؤشر 
 .1-3على التنبؤ بموجب المؤشر 

2020 

% بعد تنفيذ عملية اإلصالح التنظيمي لألعمال التي تم إقرارها 30: انخفض العبء التنظيمي على األعمال بنحو 5-3المؤشر 
 . 2-3بموجب المؤشر 

 مواعيد المستهدفة هنا ألغراض اإلرشاد فقط. ال: ةمالحظ

مشروعاً. وسوف يسمح للشركات السورية بالعمل فقط في القطاعات المفتوحة  50، 2016مالحظة: بلغ عدد المشروعات المنزلية المسجلة في 
 لألجانب.  

 للقدرة على التنبؤ.  يمكن أن تشمل اللوائح القوانين والقوانين الفرعية والتوجيهات والمراسيم والقرارات، وغيرها، وفقاً لما سوف يحدده اإلطار المقترح 

 القدرة على التنبؤ 3-1 

التغيرات التنظيمية التي تفرض االمتثال اإلجباري على والشفافية فيما يخص تحديد وتنفيذ التدابير التي من شأنها أن تعزز القدرة على التنبؤ  .26
. وتشمل هذه التدابير التوجيهات والمراسيم والقرارات، وغيرهاالقوانين والقوانين الفرعية و اللوائح الجديدة والمعدلة التي تتضمن الشركات من خالل

 ما يلي: 

 .تعزيز التشاور مع القطاع الخاص من خالل إجراء عملية تشاور منهجية ومنظمة 

 آليات اإلخطارات والتعليقات للسماح باإلطالع على تعليقات العامة على اللوائح الجديدة/ المعدلة. اتباع 

  النشاط لمنح الشركات الوقت الكافي للتكيف مع متطلبات االمتثال الجديدة.تأخير بدء تنفيذ 

    .اشتراط نشر جميع اللوائح في الجريدة الرسمية لتكون فعالة وملزمة للقطاع الخاص 

 

 مشروعات المنزليةال 3-2

 تحديد وتنفيذ تدابير التبسيط باإلضافة إلى حمالت التوعية في جميع أنحاء البالد بغرض تمكين إقامة عدد متزايد من المشروعات المنزلية .27
 بشكل رسمي أو تمكين المشروعات المنزلية القائمة من إضفاء الطابع الرسمي على نشاطها.   

 لتبسيط التنظيميا 3-2

عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال واحد من مجاالت بيئة األعمال يتم تحديده من خالل نهج منظم  التنظيميتخفيف العبء  .28
يتحدد من خالله اإلصالح التنظيمي المقرر تنفيذه من قبل الحكومة. وتتفق إلصالح التنظيمي يستند إلى إقامة حوار بين القطاعين العام والخاص ل

 األهداف وترتيبات متابعة التنفيذ.   الحكومة مع القطاع الخاص على 

 الخطوات المقرر اتخاذها لتحقيق النتائج
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. إزالة القيود المتعلقة بإصدار تراخيص البلدية للمشروعات المنزلية إما عن طريق عدم اشتراط الحصول عليها أو المشروعات المنزلية .29
على سبيل المثال، يمكن استبدال إجراءات إصدار تراخيص المطلوبة إلصدارها. بتبسيط اإلجراءات )ومن الممكن بتقليل الرسوم( والفترة الزمنية 

     البلدية الحالي بنظام بسيط لإلخطارات.

 على المدى القصير: .30

 لإلخطارات بسيط بنظام الحالي البلدية تراخيص إصدار إجراءات استبدال 

 تراخيص بإصدار المتعلقة القيود للحد من( 2012الكبرى الخاصة بالمشروعات المنزلية ) عمان تعديل توجيهات أمانة 
 وتبسيطدينار أردني(  5لتصبح رسوم تدفع مرة واحدة فقط )أقل من الرسوم  تقليل طريق عن إما المنزلية لمشروعاتا

ة على السالمة أو الصحة أو البيئة( )الحد من عمليات التفتيش المسبقة على المشروعات التي قد تشكل خطور اإلجراءات
 إلصدار المطلوبة الزمنية والفترة وتقليل المستندات المطلوبة )تصاريح البناء وخرائط المنطقة على سبيل المثال(

 التراخيص.

  يمكن السوريين.  الالجئينتعديل المتطلبات البلدية لتضع في اعتبارها القيود ذات الصلة بإجراءات التوثيق المفروضة على
 .الالجئين لشئون المتحدة األمم استبدال البطاقة الشخصية أو جواز السفر بالبطاقة الصادرة من وزارة الداخلية أو مفوضية

 .ًالسماح بتجديد تراخيص البلدية للمشروعات المنزلية عبر شبكة اإلنترنت ومجانا 

    .إجراء حملة توعية إلخطار العامة بتوافر هذا الخيار وبالقيود التي تم تخفيفها بغرض تعزيز إقامة المشروعات المنزلية 

 

 على المدى المتوسط:  .31

 األردنيةالبلدياتجميعفي(واحدةمرةتدفعالتيرسومنظامالعلىالحفاظيمكن)إعفاءالمشروعاتالمنزليةمنالتراخيصالبلدية. 

 والنساءللشبابالسيماو،تهاتنميلتعزيزالمنزليةتنظمالمشروعاتسياسةوضع. 

تحديد وتصميم إطار للقدرة على التنبؤ بالتشاور مع القطاع الخاص، وينطوي ذلك على صياغة وإصدار الئحة )قانون/ القدرة على التنبؤ.  .32
   .المقترح اإلطار وتعتمد خطوات التنفيذ على خصائصقانون فرعي/ تعليمات/ قرارات، وغيرها( إلنتهاج وسن اإلطار. 

عملية تحديد الحوار بين القطاعين العام والخاص التي تبدأها الحكومة من خالل  اإلصالحات التنظيمية اإلضافيةمن التبسيط التنظيمي.  .33
نة المنظمات اإلقليمية والقطاعية. سيتم تزويد الوصول إلى أهم منظمات القطاع الخاص، وتحديداً ممثلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متضم

ى المشاركين في ذلك المنتدى بالتقييمات الموجودة الخاصة بالمجاالت التنظيمية التي تحتاج إلى إصالح، وذلك حتى تركز عمليات التشاور عل
ابعة من تنفيذ عملية اإلصالح على تنفيذ اإلصالح الذي موضوعات تنظيمية محددة. سوف يعتمد اتباع خطوات التنفيذ في السنوات الثانية والثالثة والر

 تم تحديده في السنة األولى على المجاالت المختارة.

 سنة كل للجمارك الذهبية القائمة في المدرجة الشركات عدد زيادة: 4المؤشر المرتبط بالصرف رقم 

 السياق

ية للبالد خروجها أو مرورها بالجمارك األردنية على القدرة التنافسيؤثر التأخير في عمليات اإلفراج عن البضائع سواء في دخولها أو  .34
 الطاقة وزيادة النقدي التدفق المخزون وتحسين عن طريق التجارة. تساعد ممارسات التجارة األسرع واألكثر فعالية على إفراغ وإمكانية نمو االقتصاد

 الذهبية المدرجة في القائمة كلما زاد عدد الشركات. والمستهلكين التي تتكبدها التجارة التكاليف وتقليل األجنبي االستثمار للميناء وجذب االستيعابية
 االعتراف برامج فرصة وزادت الوصول، إفراجات ما قبل عدد وزاد المادي، التفتيش عمليات كلما قل عدد ،(الموثوق بهبرنامج التاجر ) للجمارك

 على أجهزة الرقابة مع أخرى الخاصة بأجهزة حكومية الذهبية القوائم مع وزاد التنسيق المطلوبة، جمركيةال الضمانات وانخفض اإلقليمي المتبادل
 .الحدود

 وصف المؤشر المرتبط بالصرف وأهدافه

 البضائع عن السريع اإلفراجمعاملة خاصة تتمثل في الموثوق به برنامج التاجر / للجمارك الذهبية القائمة ضمنالشركات المدرجة تعامل  .35
. تماماً  عنها االستغناء أو أقل تفتيش لعمليات والخضوع والمستندات األوراق مراجعة وسرعة األخضر مسار التدفق بمنح والتوسع الضماناتوتقليل 

 شركة.  300أن يصل عدد تلك الشركات إلى  نبغيوي
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والمصدرين المستفيدين من تقليل عمليات التفتيش المادي يتمثل الغرض من هذا المؤشر واألثر المترتب عليه في زيادة عدد المستوردين  .36
 وزيادة امتيازات التخليص الجمركي.

 للجمارك   قائمة الذهبيةالزيادة عدد الشركات المدرجة في : 8-1جدول رقم 

خطاألساس 

2016 

2017 2017 2019 2020 

ينطبقال  كل سنةللجمارك  الذهبية القائمةزيادة عدد الشركات المدرجة في   25 50 75 150 

 
 الخطوات المقرر اتخاذها لتحقيق النتائج

 لذا توسيعنطاقبرنامجالقائمةالذهبيةللجمارك)وضعالبرنامجخططإلضافةسبعشركاتأخرىخاللاألشهرالثالثةالقادمة،

 يلزمأنيكونأكثرحزماًلتحقيقأهدافمؤشرالصرف(.

 سوفيشملاالنتقالمنالقائمةالذهبيةللجماركإلىبرنامجالتاجرالموثوقبهقائمةفضيةتحددالشركات،والسيماالمشروعات

الصغيرةوالمتوسطةالتيالتتضمنأيمشاكلكبيرةفياالستيرادوالتصدير،وتتأهللتدرجفيقائمةفضيةلهاامتيازاتقبلالنظر

 مةالذهبية.فينقلهاإلىالقائ

 حوارحولمزاياالبرنامجللجماركلفهممشاكلالقطاعالخاص.–برنامجالتوعيةالمجتمعيةبالتجارةلبرنامجالتاجرالموثوقبه 

 تحويلبرنامجالقائمةالذهبيةللجماركإلىبرنامجالقائمةالذهبيةللتجاراألردنيين 

 األردنية االستثمار هيئة خالل من سنة كل االستثمار تيسير من الُمستفيدة االستثمارات عدد: 5المؤشر المرتبط بالصرف رقم 

 السياق

. ومن ثم، على الهيئة تقديم مجموعة من تلعب هيئة االستثمار األردني دورا  بالغ األهمية في تعزيز األردن لتصبح موقعا  لالستثمارات .37
رين جدد لألردن استناداً إلى الوصول التفضيلي لسوق االتحاد األوروبي واالستفادة من اإلمكانات أنشطة الترويج والرعاية الالحقة الجتذاب مستثم

يعد تكافؤ الفرص أمام االستثمارية للمغتربين السوريين والمستثمرين اإلقليمين والمستثمرين حسني النية )استثمارات المسئولية االجتماعية للشركات(. 
  لسوريين التزاما  كبيرا  من التزامات وثيقة افطار الشمولي.رجال األعمال من الالجئيين ا

 وصف المؤشر المرتبط بالصرف وأهدافه

يهدف هذا المؤشر إلى جذب المستثمرين من االتحاد األوروبي في المقام األول والمغتربين السوريين ودول مجلس التعاون الخليجي  .38
 وغيرها. ويتألف هذا المؤشر من المكونين التاليين:  

 النتيجة المسبقة: إزالة الحد األدنى من متطلبات رأس المال لالستثمارات األجنبية - أ

هيئة، تصبح النتيجة المطلوب تحقيقها هو عدد االستثمارات الميسرة، بعد الفعالية - ب منخالل االستثمار تيسير من أيالمستفيدة

 االستثماراألردنية،ويتضمنذلكالتيسيرمايلي:

 اتصالأساسي/استفساراتالمستثمرين -أ

 قعاتسهيلزياراتالمو -ب

 الستثماربالتزامضماناال -ت

 الرعايةالالحقةخدمات -ث

 مشروع، ويوضح الجدول التالي زيادة هذه االستثمارات على مر السنوات:  530العدد المستهدف من االستثمارات الميسرة هو  .39
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 األردنية االستثمار هيئة خالل من االستثمار تيسير من الُمستفيدة االستثمارات : عدد9-1جدول رقم 

 2020 2019 2017 2017 2016خطاألساس 

كلاالستثمارتيسيرمنالُمستفيدةاالستثماراتعدد

 األردنيةاالستثمارهيئةخاللمنسنة

0 20 60 150 300 

تيسيرمنالُمستفيدةالستثماراتلتراكميلاعددال

 األردنيةاالستثمارهيئةخاللمناالستثمار

02080230530

 

 الخطوات المقرر اتخاذها لتحقيق النتائج

 الوزراءمجلستعليماتلوفقاًمناسببراتبالعاليةالكفاءاتذويمنموظف26تعيينبشأناألردنيةاالستثمارلهيئةتوجيهاتإصدار. 

 المحظورةالجنسياتوحملةالسوريينلالجئيينمحددةمعلوماتعلىيحتويواألجانبالمحليينللمستثمرين"المستثمردليل"وتعميمنشر

 .األخرى

 استرات ونشر للسنةوضع لها المخصصة الميزانية وتفاصيل تنفيذها وخطة األردنية االستثمار هيئة التيوضعتها االستثمار تشجيع يجية

 األولى)المعتمدةمنمجلساإلدارةأوالوزارةالداعمةأوكالهما(.

 واستبقائهممنأصحابالمؤهالتالعلياالمتخصصينالجتذابوسيلةاتبولرلحدأقصىوضعقديكونعدم. 

 بفريقعملهيئةاالستثماراألردنيةفياالستثمارلتشجيعوحدةنشاءإ بدوامةيعملونخمسعنعددالعاملينفيهاقليال)كاملوتزويدها

 (.كامل

 ينبغيأنيحددهذا.الالحقةتهمرعايالمستهدفينولمستثمرينلبياناتوقاعدةالعمالءمععالقاتالدارةإلالمعلوماتتكنولوجيانظامنشاءإ

حياةدورةأنحاءجميعفيالمستثمرينمعالعالقاتوتتبعوإدارةلبناءالبحوثودعمالمعلوماتمكتبةاالستجابةويتضمنمعاييرنظامال

 .االستثمار

 (لتقدمكاملبدوامةموظفينمؤهلينيعملونخمسعنعددالعاملينفيهاقليالإنشاءوحدةللرعايةالالحقة))مهامالرعايةالالحقةالتالية:)أ

المستثمرونفيبدايةأعمالهمأوعندالتشغيلأوفيمراحلالتوسع؛و)ب(فهم المساعدةفيإزالةالعوائقوحلالمشكالتالتييواجهها

جاتهم؛و)د(مساعدةالمستثمرينالمستثمرينواحتياجاتهموتصوراتهم؛و)ج(بناءعالقاتطويلةاألمدوتعاونيةمعالمستثمرينوتلبيةاحتيا

علىمقابلةالمسئولينوالموردينالمحليينومقدميالخدمةوغيرهممنالمستثمرينوالتعاونمعهم؛و)هـ(تقديممعلوماتللمستثمرينعن

 ممارسةاألعمالعلىالمستوىالمحلي.

، بما في ذلك، االتصال الواضح واجتماعات التنسيق الدورية واتفاقيات توقيع مذكرات تعاون وتفاهم بين الوكاالت/ الوزارات ذات الصلة
مستوى الخدمة.
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 : مصفوفة إطار النتائج2الملحق رقم 

 إطار النتائج

 
مجاالت النتائج 

المدعومة من 

البرنامج القائم على 

 النتائج

)أهم مؤشرات قياس إنجاز  
مؤشرات المخرجات/ الهدف 

 اإلنمائي للبرنامج
كل جانب من جوانب الهدف 

 اإلنمائي للبرنامج( 

 مؤشرات النتائج الوسيطة 
)أهم العمليات أو المخرجات أو مؤشرات النتائج 

كل جانب من جوانب الوسيطة المطلوبة لتحقيق 
  الهدف اإلنمائي للبرنامج(

ف
ر
ص

 ال
ر
ش
مؤ

 

 الهدف النهائي )السنة( خط األساس )سنة( وحدة القياس

النتائج رقم مجال 
: تعزيز سوق 1

 العمل

: عدد 1مؤشر الهدف اإلنمائي رقم 
تصاريح العمل الصادرة لالجئين 

 السوريين 

تصريح  5.300 عدد 1   
(2016)أبريل/ نيسان   

130.000 (2019) 

: البيانات العامة 1مؤشر النتائج الوسيطة رقم  
السنوية الواردة في تقرير برنامج "عمل أفضل" 
األردن حول االمتثال على مستوى المصانع بقائمة 

 عنصر بيئي واجتماعي  29تضم على األقل 

 (2017نعم ) (2016ال ) نعم/ال 2

: 2مجال النتائج 
تعزيز مناخ 
 االستثمار

: 2مؤشر الهدف اإلنمائي رقم 
حصة أصحاب األعمال الذين تمكنوا 

من الوصول إلى الئحة أعمال 
 مبسطة يمكن التنبؤ بها. 

 

من المقرر إجرائها  نسبة مئوية 
8

 

(2016/2017) 

من المقرر إجرائها
9

 

(2020) 

: تعريف وإقرار 1-2النتائج الوسيطة رقم مؤشر  
عملية القدرة على التنبؤ بإصدار لوائح العمل بعد 
إقامة حوار بين القطاعين العام والخاص وإعداد 

 نظام القياس )بما في ذلك تحديد خط األساس( 

لم يتم وضع عملية  نعم/ال 3
القدرة التنظيمية على 

 (2016التنبؤ )

تم وضع عملية القدرة التنظيمية على 
 (2017)التنبؤ 

: مشاركة وتقاسم 2-2النتائج الوسيطة رقم مؤشر 
لوائح ونظم األعمال الملزمة للقطاع الخاص بعد 

 إقرار عملية القدرة على التنبؤ. 

3 

 نسبة مئوية

0( %2016) 70( %2020) 

: عدد 3-2مؤشر النتائج الوسيطة رقم 
 المشروعات المنزلية المقامة بشكل رسمي

 50اإلجمالي:  عدد 3
(2016) 

 1000اإلجمالي: 
 لالجئينعدد المشروعات المملوكة 

 100السوريين: 

                                                           
8

 لتحديد خط األساس. 2016/2017دراسة استقصائية عن أصحاب المشروعات الذين تمكنوا من الوصول إلى نظم أعمال مبسطة ويمكن التنبؤ بها في  سيتم إجراء
9
 لقياس أثر اإلصالحات.  2020دراسة استقصائية عن أصحاب المشروعات الذين تمكنوا من الوصول إلى نظم أعمال مبسطة ويمكن التنبؤ بها في  سيتم إجراء 
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 100عدد المشروعات المملوكة للمرأة: 
(2019) 

 

: تحديد إصالح 4-2مؤشر النتائج الوسيطة رقم 
تنظيمي رئيسي واحد فقط في األعمال التجارية 
بعد إجراء حوار شامل بين القطاعين العام 

)بما في ذلك تحديد خط  والخاص ونظام القياس
 .األساس(

لم يتم بعد إقرار وتنفيذ  نعم/ال 3
أهم اإلصالحات 
التنظيمية للقطاع 

 ( 2016الخاص )

تم تحديد إصالح تنظيمي واحد فقط في 
 ( 2018أعمال القطاع الخاص )

 

: تخفيف األعباء 5-2مؤشر النتائج الوسيطة رقم 
اإلصالح التنظيمية على القطاع الخاص بعد تنفيذ 

 التنظيمي لألعمال واألنشطة التجارية
 

 

 نسبة مئوية

0( %2016) 30( %2020) 

: زيادة أعداد 6-2مؤشر النتائج الوسيطة رقم 
 الشركات المدرجة في القائمة الذهبية للجمارك

4  
  

 0 عدد
(2016)  

300 
(2020)  

مجال النتائج رقم 
: زيادة تشجيع 3

 االستثمار
 
 
 
 
 

: 3اإلنمائي للبرنامج مؤشر الهدف 
 تشجيع االستثمار

 درجة قدرة الوكالة* 
 

 3 درجة  
(2016)  

5 
(2020)  

: عدد 1-3مؤشر النتائج الوسيطة رقم  
االستثمارات المستفيدة من تيسير االستثمار من 

 خالل هيئة االستثمار األردنية

 0 عدد 5
(2016)  

530 
(2020) 

ئة االستثمار على تقييم نوعي لقدرة هيئات تشجيع االستثمار ككل. عند استخدام مقياس من خمس نقاط، يشير إحراز ثالث درجات إلى "فعالية هي مالحظة: * تعتمد درجة قدرة هيئة تشجيع
الميزانية ال تزال محدودة وعدد الموظفين لم يكتمل ن تشجيع االستثمار ومسئوليتها عن بناء السمعة وضخ االستثمارات وتعزيز الروابط.، وإلى تحديد عدد الموظفين وهيكل العمل كامالً، وإلى أ

يين. ويشير إلى اكتمال فريق العمل وتوافر الخبرة بعد." ويشير إحراز أربع درجات إلى "حصول هيئة تشجيع االستثمار على التمويل الكافي، ولهذا عالقة بتيسير االستثمار للمستثمرين الحال
لدعم السياسي واالقتصادية(." ويشير إحراز خمس درجات إلى أن "هيئة تشجيع االستثمار هي الجهة الرئيسية المنوطة بتنفيذ االستراتيجية وأنها تحظى با المطلوبة لتشجيع االستثمار )القانونية

العام. ويشير إلى قدرات الهيئة القانونية واالقتصادية التي تحظى الكامل وتعمل بالتعاون الوثيق مع ممثلي القطاع الخاص. ويشير إلى دور الهيئة المعترف به في تقديم المشورة السياسية والدعم 
 بتمويل جيد التي ثبتت فعاليتها في زيادة االستثمار."
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 : المؤشرات المرتبطة بالصرف وترتيبات الصرف وبروتوكوالت التحقق3الملحق رقم  
 : مصفوفة المؤشرات المرتبطة بالصرف1-3جدول رقم 

 

 

إجمالي 
التمويل 
المخصص 
لمؤشر 
 الصرف

نسبة التمويل 
% 

خط األساس 
لمؤشر 
 الصرف

 الجدول الزمني اإلرشادي لتحقيق المؤشر المرتبط بالصرف

 2020سنة  2019سنة  2018سنة  2017سنة  2016سنة  النتيجة المسبقة

: عدد 1رقم  مؤشر الصرف
تصاريح العمل الصادرة 

 السوريين لالجئين
 

  
5.300 20.000 25.000 *  55.000 90.000 130.000   

 المبلغ المخصص

 )مليون دوالر أمريكي(
130 43%   20 35 25 25 25   

 :2مؤشر الصرف رقم 
البيانات العامة السنوية الواردة 
في تقرير برنامج "عمل 
أفضل" األردن حول االمتثال 
على مستوى المصانع بقائمة 

عنصر  29تضم على األقل 
 بيئي واجتماعي 

 
 

 نعم نعم نعم نعم — ال —

 المبلغ المخصص

 )مليون دوالر أمريكي(
20 

7%  5 5 5 5  ال — 
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 : 3مؤشر الصرف رقم 

وضع وتنفيذ نظم مبسطة 
ومختارة يمكن للقطاع الخاص 
والمشروعات العائلية التنبؤ 

 بها 

 
 

 — ال —

النتيجة 
المرتبطة 

بالصرف رقم 
: تم 3-1

تعريف وإقرار 
إصالح عملية 

القدرة على 
التنبؤ بإصدار 

نظم ولوائح 
األعمال بعد 
إجراء حوار 

شامل بين 
القطاعين العام 
والخاص، وبعد 

إعداد نظام 
للقياس الوقت 

والتكلفة 
واإلجراءات 

المعقدة لعملية 
)بما  االمتثال

في ذلك تحديد 
 خط األساس(

النتيجة المرتبطة 
بالصرف رقم 

: تم تحديد 3-2
واحدة من أهم 

عمليات 
اإلصالح 

التنظيمي بعد 
إجراء حوار 

شامل بين 
القطاعين العام 
والخاص، وبعد 

إعداد نظام 
للقياس الوقت 

والتكلفة 
واإلجراءات 

المعقدة لعملية 
)بما في  االمتثال

ذلك تحديد خط 
 األساس(

 

النتيجة المرتبطة 
-3بالصرف رقم 

 1000: أقيم 3
مشروع منزلي 
بشكل رسمي من 

 100بينهم 
مشروع مملوك 
لالجئين السوريين 

مشروع  100و
 مملوك للمرأة

 
 

النتيجة المرتبطة 
-3بالصرف رقم 

: تم إصدار 4
% من لوائح 70

األعمال الملزمة 
للقطاع الخاص بعد 
إقرار عملية القدرة 
على التنبؤ في 
إطار النتيجة 
المرتبطة بالصرف 

  1-3رقم 
 

النتيجة المرتبطة 
-3بالصرف رقم 

: تم تخفيف 5
األعباء التنظيمية 
الملقاة على 
الشركات بنسبة 

فيذ % بعد تن30
عملية اإلصالح 
التنظيمي التي تم 
إقرارها في إطار 
النتيجة المرتبطة 

    2-3بالصرف رقم 
  

 المبلغ المخصص

 )مليون دوالر أمريكي(
70 23%  —   15 15 20 20 

المؤشر المرتبط بالصرف رقم 
: زيادة عدد الشركات 4

المدرجة في القائمة الذهبية 
 للجمارك 

 )تراكمي( 300= 

  0   25 75 150 300 

 المبلغ المخصص

 )مليون دوالر أمريكي(
20 7%     5 5 5 5 
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المؤشر المرتبط بالصرف رقم 
: عدد االستثمارات الُمستفيدة 5

من تيسير االستثمار من خالل 
هيئة االستثمار األردنية = 

 )تراكمي( 530

  0 

إلغاء متطلبات 
الحد األدنى لرأس 

المال 
لالستثمارات 

 األجنبية.

 20 80 230 530 

 المبلغ المخصص

 )مليون دوالر أمريكي(
60 20%   15  1.7 5.1 12.7 25.5 

مبلغ التمويل اإلجمالي )مليون 
 دوالر أمريكي(

300 100%   35 35 51.7 55.1 67.7 55.5 

 
ألف تصريح عمل في  25ألف تصريح عمل تم إصدارهم كنتيجة مسبقة، ما أدى إلى إصدار  20تصريح عمل باإلضافة إلى  5000= إصدار  2-1، النتيجة المرتبطة بالصرف رقم 2016)*( خالل عام 

2016 . 
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: جدول بروتوكول التحقق من تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرف2-3جدول رقم 
10

 

المرتبط المؤشر  
 بالصرف

إمكانية زيادة المبالغ  تعريف / وصف اإلنجاز المتحقق
 المصروفة

 )نعم / ال(

بروتوكول تقييم تحقيق المؤشرات المرتبطة بالصرف والتحقق من 
 البيانات/ النتائج 

 اإلجراء جهة التحقق مصدر/ جهة البيانات

مؤشر 
الصرف 

 1رقم 

عدد تصاريح العمل 
الصادرة لالجئين 

 السوريين

السوريين الذين ينضمون  لالجئينعدد تصاريح العمل الصادرة 
 لسوق العمل كل سنة

 

 ال للنتائج المسبقة

 

 نعم لبقية البنود

سوف تبلغ وزارة العمل  ديوان المحاسبة وزارة العمل
وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي بقاعدة بياناتها التي 
تتضمن معلومات عن 
المحافظة والمهنة والقطاع 
والنوع االجتماعي 
والجنسية في نهاية كل سنة 

 ميالدية. 

سوف يقوم ديوان 
المحاسبة )أو هيئة التحقق 
المستقلة( بإجراء مستويين 
من التحقق من المعلومات 

التأكد منها بصورة  مع
عشوائية. وينبغي إصدار 
تقرير التحقق خالل 
شهرين من تاريخ إخطار 

 وحدة إدارة البرنامج. 

سوف تقدم وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي الوثائق 
واألوراق التي تؤكد على 
تحقيق النتائج متضمنة 

 تقرير ديوان المحاسبة.

مؤشر 
الصرف 

 2رقم 

البيانات العامة 
السنوية الواردة في 

تقرير برنامج "عمل 
أفضل" األردن حول 

االمتثال على 
مستوى المصانع 
بقائمة تضم على 

عنصر  29األقل 

سوف تدعم الحكومة األردنية تنفيذ البيانات العامة السنوية 
الواردة في تقرير برنامج "عمل أفضل" األردن حول االمتثال 

موضوع أو أكثر من  29مستوى المصانع بقائمة تضم  على
مها في إطار البرنامج. وسيقوم يالموضوعات المختارة ليتم تقي

برنامج عمل أفضل األردن باإلفصاح عن تلك المعلومات عبر 
 http://betterwork.org/jordanموقعه اإلليكتروني 

الموقع اإلليكتروني  ال
لبرنامج عمل أفضل 

 األردن

 المحاسبةديوان 

 

بمجرد تلقي ديوان 
المحاسبة إخطاراً من وحدة 
إدارة البرنامج، يقوم 
الديوان بزيارة موقع 
برنامج عمل أفضل 
األردن كل سنة للتحقق من 
البيانات العامة وإصدار 
تقرير التحقق خالل 

                                                           
10

 ديسمبر/ كانون األول من كل سنة ميالدية 31دورة السنة المالية هي نفسها دورة السنة الميالدية وتنتهي في  
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شهرين من تاريخ إخطار   بيئي واجتماعي 
 وحدة إدارة البرنامج.

سوف ُيرفق تقرير ديوان 
التي المحاسبة بالوثائق 

تقدمها وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي إلى البنك 
الدولي إلثبات تحقيق 

   النتيجة.

مؤشر 
الصرف 

 3رقم 

وضع وتنفيذ نظم 
مبسطة ومختارة 
يمكن للقطاع 

الخاص 
والمشروعات 

 العائلية التنبؤ بها 

: تم تحديد وإقرار إصالح 1-3النتيجة المرتبطة بالصرف رقم 
التنبؤ بإصدار نظم ولوائح األعمال بعد إجراء عملية القدرة على 

حوار شامل بين القطاعين العام والخاص، وبعد إعداد نظام 
)بما  للقياس الوقت والتكلفة واإلجراءات المعقدة لعملية االمتثال

 في ذلك تحديد خط األساس(
 

 : 2-3النتيجة المرتبطة بالصرف رقم 
تنظيمي بعد إجراء تم تحديد واحدة من أهم عمليات اإلصالح ال

حوار شامل بين القطاعين العام والخاص، وبعد إعداد نظام 
للقياس الوقت والتكلفة واإلجراءات المعقدة لعملية االمتثال )بما 

 في ذلك تحديد خط األساس(
 

مشروع  1000: أقيم 3-3النتيجة المرتبطة بالصرف رقم 
مشروع مملوك لالجئين  100منزلي بشكل رسمي من بينهم 

 مشروع مملوك للمرأة 100لسوريين وا
 

% من 70: تم إصدار 4-3النتيجة المرتبطة بالصرف رقم 
لوائح األعمال الملزمة للقطاع الخاص بعد إقرار عملية القدرة 

 1-3على التنبؤ في إطار النتيجة المرتبطة بالصرف رقم 
  

: تم تخفيف األعباء 5-3النتيجة المرتبطة بالصرف رقم 
% بعد تنفيذ 30لقاة على الشركات بنسبة التنظيمية الم

عملية اإلصالح التنظيمي التي تم إقرارها في إطار النتيجة 
 2-3المرتبطة بالصرف رقم 

 

  

نعم بالنسبة للنتيجة 
المرتبطة بالصرف 

  3-3رقم 

 

 ال بالنسبة لبقية النتائج

النتيجة المرتبطة 
-3و 1-3بالصرف رقم 

: مكتب رئيس 2
 الوزراء

 
المرتبطة النتيجة 

: 3-3بالصرف رقم 
 سجالت البلدية

 
النتيجة المرتبطة 

-3و 4-3بالصرف رقم 
: الدراسات 5

 االستقصائية
  
 
 

  

هيئة التحقق 
 المستقلة 

 

 

 

  

النتيجة المرتبطة بالصرف 
 :2-3و 1-3رقم 

بعد تحقيق النتيجة، سوف 
يرسل مكتب رئيس 
الوزراء إلى وحدة إدارة 
 البرنامج األوراق والوثائق

الخاصة بإقرار اإلصالح، 
ثم ترسل الوحدة الوثائق 
نفسها إلى البنك الدولي 

 إلثبات تحقيق النتائج. 

النتيجة المرتبطة بالصرف 
 :3-3رقم 

بموجب إخطار من وحدة 
إدارة البرنامج، سوف تبدأ 
هيئة التحقق المستقلة في 
التحقق من سجالت 
البلديات المعنية وإجراء 
عمليات تحقق عشوائية، 

صدر حسب االقتضاء، ثم ت
الهيئة تقاريرها خالل 
شهرين من تاريخ إخطار 

 وحدة إدارة البرنامج.

سوف تقدم وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي الوثائق 
واألوراق التي تؤكد على 
تحقيق النتائج متضمنة 
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 تقرير ديوان المحاسبة.

النتيجة المرتبطة بالصرف 
 :5-3و 4-3رقم 

سوف تعين وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي 
شركة إلجراء دراسات 
استقصائية لقياس 
المؤشرات وفقاً لما هو 
موضح في المؤشر 

-3المرتبط بالصرف رقم 
على التوالي.  2-3و 1

وسوف يتم إرفاق تقرير 
تلك الشركة بالوثائق 
واألوراق المقدمة من 

 الوزارة. 

مؤشر 
الصرف 

 4رقم 

ات زيادة عدد الشرك
المدرجة في القائمة 

الذهبية للجمارك كل 
 سنة

مشروع مؤخراً  300: إضافة 1-4النتيجة المرتبطة بالصرف 
 إلى القائمة الذهبية للجمارك بحلول تاريخ اإلغالق

عدد الشركات المدرجة في القائمة الذهبية للجمارك/ برنامج 
معاملة خاصة تتمثل في اإلفراج  لالتاجر الموثوق والتي تعام

مسار  السريع عن البضائع وتقليل الضمانات والتوسع بمنح 
األخضر وسرعة مراجعة األوراق والمستندات  التدفق

 والخضوع لعمليات تفتيش أقل أو االستغناء عنها تماماً. 

  

برنامج القائمة الذهبية  نعم
التابع إلدارة خدمة 

 العمالء وإدارة المخاطر 

نظام التلقائي لقاعدة ال
 بيانات الجمارك

 

في نهاية كل سنة ميالدية،  ديوان المحاسبة
سوف تقدم الخدمات 
الجمركية القائمة الذهبية 
إلى وحدة إدارة البرنامج، 
باإلضافة إلى نسخة 
مطبوعة من نظام 
تكنولوجيا المعلومات 
)النظام اآللي للبيانات 
الجمركية( للتحقق من عدد 

لة بمعرفة البنود المدخ
الشركات وعدد عمليات 
الفحص التي أجريت، إن 

 وجدت. 

سوف يؤكد ديوان 
المحاسبة العدد ويجري 
عمليات تحقق عشوائية، 

صدر حسب االقتضاء، وي
تقاريره خالل شهرين من 
تاريخ إخطار وحدة إدارة 

  البرنامج.

سوف تقدم وزارة التخطيط 
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والتعاون الدولي الوثائق 
قق المطلوبة إلثبات تح

النتائج مصحوبة بتقرير 
 ديوان المحاسبة.

مؤشر 
الصرف 

 5رقم 

عدد االستثمارات 
الُمستفيدة من تيسير 
االستثمار من خالل 

هيئة االستثمار 
 األردنية

: إلغاء الحد األدنى لمتطلبات 1-5النتيجة المرتبطة بالصرف 
 رأس المال لالستثمارات األجنبية )نتيجة مسبقة(

 
: عدد االستثمارات الُمستفيدة من 2-5بالصرف النتيجة المرتبطة 

 530تيسير االستثمار من خالل هيئة االستثمار األردنية = 
 )تراكمي(

 تتضمن تلك التسهيالت ما يلي:
 اتصال أساسي/ استفسارات المستثمرين - أ

 تسهيل زيارات المواقع - ب

 ضمان االلتزام باالستثمار - ت

 خدمات الرعاية الالحقة - ث

 

رة قاعدة بيانات إدا نعم
العالقات مع العمالء 

 بهيئة االستثمار األردنية 

في نهاية كل سنة ميالدية،  ديوان المحاسبة
تقدم هيئة االستثمار 
األردنية قاعدة بيانات 
إدارة العالقات مع العمالء 
الخاصة بها إلى وحدة 
إدارة البرنامج. ويراجع 
ديوان المحاسبة 
االستثمارات التي تم 
 تسهيلها ويؤكد أعدادها

ويجري عمليات تحقق 
عشوائية عليها حسب 
الحاجة، ثم يصدر تقريره 
خالل شهرين من تاريخ 
إخطاره من قبل وحدة 

 إدارة البرنامج.

تخطر وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي بتحقيق 
النتائج، ثم تقدم الوثائق 
الداعمة والمؤكدة على ذلك 
مصحوبة بتقرير ديوان 

 المحاسبة. 
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 جدول عمليات الصرف التي يقوم بها البنك الدولي: 3-3جدول رقم 

التمويل  المؤشر المرتبط بالصرف 
المخصص 
للمؤشر 
المرتبط 

بالصرف من 
البنك الدولي 
)بالمليون 
 دوالر(

التمويل المتاح للنتائج 
 المسبقة )بالمليون دوالر( 

الموعد النهائي 
لتحقيق المؤشر 
 المرتبط بالصرف

الحد األدنى لقيمة 
المرتبط المؤشر 

بالصرف والتي ينبغي 
تحقيقها لتفعيل صرف 
التمويل المقدم من 

 البنك الدولي

الحد األدنى لقيمة 
المؤشر المرتبط 
بالصرف المتوقع 
تحقيقها الستيفاء 

أغراض صرف التمويل 
 المقدم من البنك الدولي

تحديد مبلغ التمويل الذي ينبغي 
صرفه في مقابل تحقيق قيمة 

رتبطة )قيم( المؤشرات الم
 بالصرف والتحقق منها

1 

عدد تصاريح العمل الصادرة 
 لالجئيين السوريين

 1-1مؤشر الصرف 
 

 *2-1مؤشر الصرف 
 

 3-1مؤشر الصرف 
 

 4-1مؤشر الصرف 
 

 5-1مؤشر الصرف 
 

  مليون 20 مليون 130

 

النتيجة المرتبطة 
: 1-1بالصرف 

 الفعلي التنفيذ

 

 

النتيجة المرتبطة 
: 2-1بالصرف 

كل سنة نهاية 
ميالدية، بدًء من 

2016 

 

 

 
— 

 

 
 

 ألف تصريح عمل 20
 

 تصريح عمل * 5000
 

 ألف تصريح عمل 55
 

 ألف تصريح عمل 90
 

ألف تصريح  130  
 عمل

 

 
 
 
 

: 1-1النتيجة المرتبطة بالصرف 
 قابلة للزيادة 

 
 

-1النتيجة المرتبطة بالصرف من 
 : قابلة للزيادة5-1إلى  2

 
 

 
القيمة السنوية لتصاريح العمل 
مضروبة في عدد تصاريح العمل 

المخصص  العددللوصول إلى 
 للنتيجة المرتبطة بالصرف

2 

البيانات العامة السنوية 
الواردة في تقرير برنامج 

"عمل أفضل" األردن حول 
االمتثال على مستوى 

المصانع بقائمة تضم على 
عنصر بيئي  29األقل 

نهاية كل سنة  0 مليون 20
ميالدية، بدًء من 

2017 

 غير قابل للزيادة .— —
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 واجتماعي 

3 

وضع وتنفيذ نظم مبسطة 
ومختارة يمكن للقطاع 
الخاص والمشروعات 

 العائلية التنبؤ بها 

مليون 70  — تاريخ اإلغالق 0 

 

— 

 

0 

 

 

70%  

 

30%  

— 

 

— 

 

1000/100/100 

 

 

 

70%  

 

30%  

: 1-3النتيجة المرتبطة بالصرف 
 للزيادةغير قابلة 

 
: 3-3النتيجة المرتبطة بالصرف 

قيمة كل مشروع من المشروعات 
العشرة المنزلية اإلضافية التي 
تضم على األقل مشروع واحد 
أقامته أسرة من أسر الالجئين 
السوريين، وعلى األقل مشروع 
منزلي واحد تديره المرأة، 
للوصول إلى مخصصات النتيجة 

 .المرتبطة بالصرف
 

 
: 4-3رتبطة بالصرف النتيجة الم

 غير قابلة للزيادة
 

: 5-3النتيجة المرتبطة بالصرف 
 غير قابلة للزيادة

 

4 

زيادة عدد الشركات المدرجة 
 في القائمة الذهبية للجمارك 

  تاريخ اإلغالق 0 مليون 20

 

 

300 

: 4النتيجة المرتبطة بالصرف 
الوحدة من كل شركة إضافية قيمة 

الكلي مضروبة في عدد الشركات 
للوصول إلى مخصصات المؤشر 

 المرتبط بالصرف.
 

5 

عدد االستثمارات المستفيدة 
من تيسير االستثمار من 

خالل هيئة االستثمار 
 األردنية

النتيجة المرتبطة  مليون 15 مليون 60
: 1-5بالصرف 

 الفعالية
 

النتيجة المرتبطة 
: 2-5بالصرف 
 تاريخ اإلغالق

 

— 

 

0 

— 

 

530 

: 1-5المرتبطة بالصرف النتيجة 
 غير قابلة للزيادة

 
: 2-5النتيجة المرتبطة بالصرف 

 قابلة للزيادة
 

قيمة الوحدة من كل استثمار تم 
تيسيره مضروباً في عدد 
االستثمارات الكلي للوصول إلى 
مخصصات المؤشر المرتبط 

 بالصرف
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تصريح عمل في  5000. ما سيؤدي إلى إصدار الفعلي التنفيذ  عند ألف تصريح تم إصدارها كنتيجة مسبقة  20تصريح عمل مضافة إلى  5000=  2-1، النتيجة المرتبطة بالصرف 2016)*( بالنسبة لعام  
2016. 

 صيغ حسابات المؤشرات المرتبطة بالصرف 4-3جدول 
 

 الفئة 
)بما في ذلك المؤشر 

المرتبط بالصرف حسب 
 االقتضاء(

النتيجة المرتبطة 
بالصرف )حسب 

 االقتضاء(

مبلغ التمويل المقدم 
من المؤسسة الدولية 

 للتنمية

مبلغ الجزء غير الميسر 
من القرض المخصص 

 )بالدوالر(
 

مبلغ الجزء الميسر من 
القرض المخصص 

 )بالدوالر(
  

المبلغ اإلجمالي )بالدوالر 
 األمريكي(

ب الصرفصيغة حسا  

( المؤشر المرتبط 1)
: عدد 1بالصرف رقم 

تصاريح العمل الصادرة 
 لالجئين السوريين

 تصاريح العمل
 النتيجة المسبقة: 
النتيجة المرتبطة 

ألف  20: 1-1بالصرف 
تصريح صادرة خالل 

أبريل/  8الفترة ما بين 
أكتوبر/  31نيسان و

 2016تشرين األول 
 

النتيجة المرتبطة 
إصدار : 5-1بالصرف 

تصريح عمل  5000
ديسمبر/  31بحلول 

 * 2016كانون األول 
 

النتيجة المرتبطة 
ألف  55: 3-1بالصرف 

 2017تصريح عمل في 
 

النتيجة المرتبطة 
: 4-1بالصرف 

تصريح  90.000:1.4
 2018عمل في 

 
النتيجة المرتبطة 

: 5-1بالصرف 
تصريح  130.000:1.5

 2019عمل في 
 
 

 
 

 
 

6.666.667 
 
 
 
 

 
 
 

11.666.666 
 
 
 
 

8.333.333 
 
 
 
 

8.333.333 
 
 
 
 

8.333.334 
 
 
 

 
 

9.933.333 
 
 
 
 
 
  
 
 

17.383.333 
 
 
 
 

12.416.667 
 
 
 
 

12.416.667 
 
 
 
 

12.416.667 
 
 

 
 

3.400.000 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.950.000 
 
 
 
 

4.250.000 
 
 
 
 

4.250.000 
 
 
 
 

4.250.000 

 
 

20.000.000 
 
 
 
 
 
 

 
 

35.000.000 
 
 
 
 

25.000.00 
 
 
 
 

25.000.00 
 
 
 
 

25.000.00 
 
 
 
 
 

قابلة للزيادة للنتيجة 
 1-1المرتبطة بالصرف 

 )نتيجة مسبقة(

قابلة للزيادة من النتيجة 
 2-1المرتبطة بالصرف 

  5-1إلى 

 

النتيجة المرتبطة بالصرف 
دوالر  1000: صرف 1-1

لكل تصريح عمل تم 
إصداره خالل الفترة ما 

 31أبريل/ نيسان و 8بين
أكتوبر/ تشرين األول 

، بحد أقصى 2016
دوالر  20.000.000

 خالل السنة الميالدية
 

النتيجة المرتبطة بالصرف 
دوالر  7000: صرف 1-2

لكل تصريح عمل إضافي 
 31يتم إصداره قبل 

ديسمبر/ كانون األول 
 20، بعد إصدار الـ 2016

ألف تصريح المشار إليهم 
في النتيجة المرتبطة 

د أقصى وبح 1-1بالصرف 
دوالر  35.000.000

 خالل السنة الميالدية
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النتيجة المرتبطة بالصرف  
دوالر  455: صرف 1-3

لكل تصريح عمل إضافي 
 2017يتم إصداره خالل 

وبحد أقصى 
دوالر  25.000.000

 خالل السنة الميالدية
 

النتيجة المرتبطة بالصرف 
دوالر  278: صرف 1-4

لكل تصريح عمل إضافي 
 2018ل يتم إصداره خال

وبحد أقصى 
دوالر  25.000.000

 خالل السنة الميالدية
 

 
النتيجة المرتبطة بالصرف 

دوالر  193: صرف 1-4
لكل تصريح عمل إضافي 

 2019يتم إصداره خالل 
وبحد أقصى 

دوالر  25.000.000
 خالل السنة الميالدية

( مؤشر الصرف رقم 2)
2: 

البيانات العامة السنوية 
الواردة في تقرير برنامج 
"عمل أفضل" األردن حول 
االمتثال على مستوى 
المصانع بقائمة تضم على 

عنصر بيئي  29األقل 
 واجتماعي 

النتيجة المرتبطة 
: 4-2إلى  1-2بالصرف 

نشر تقرير برنامج عمل 
 أفضل األردن كل سنة 

1.666.667 
 

1.666.667 
 

1.666.667 
 

1.666.667 
 

2.483.333 
 

2.483.333 
 

2.483.333 
 

2.483.333 
 

850.000 
 

850.000 
 

850.000 
 

850.000 
 

5.000.000 
 

5.000.000 
 

5.000.000 
 

5.000.000 

 غير قابل للزيادة

 5.000.000صرف 

من دوالر لكل سنة مالية 
 2020حتى  2017

( مؤشر الصرف رقم 3)
3: 

وضع وتنفيذ نظم مبسطة 
يمكن للقطاع الخاص 
والمشروعات المنزلية 

 التنبؤ بها 

النتيجة المرتبطة 
تم : 1-3بالصرف 

تعريف وإقرار إصالح 
عملية القدرة على التنبؤ 

بإصدار نظم ولوائح 
األعمال بعد إجراء حوار 
شامل بين القطاعين العام 

5.000.000 
 
 
 
 
 
 

7.450.000 
 
 
 
 
 
 

2.550.000 
 
 
 
 
 
 

15,000,000 
 
 
 
 
 
 

النتيجة المرتبطة بالصرف 
: صرف 3-1

دوالر  15.000.000
بمجرد اإلصدار بحلول 

 تاريخ اإلغالق
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والخاص، وبعد إعداد 
)بما في ذلك نظام للقياس 

 تحديد خط األساس(
النتيجة المرتبطة 

تم تحديد : 2-3بالصرف 
واحدة من أهم عمليات 
اإلصالح التنظيمي بعد 
إجراء حوار شامل بين 
القطاعين العام والخاص، 
وبعد إعداد نظام للقياس 
الوقت والتكلفة 
واإلجراءات المعقدة 
لعملية االمتثال )بما في 

 ذلك تحديد خط األساس(
 

طة النتيجة المرتب
: أقيم 3-3بالصرف رقم 

مشروع منزلي  1000
بشكل رسمي من بينهم 

مشروع مملوك  100
 100لالجئين السوريين و

 مشروع مملوك للمرأة
 

النتيجة المرتبطة 
: تم 4-3بالصرف رقم 

% من لوائح 70إصدار 
األعمال الملزمة للقطاع 
الخاص بعد إقرار عملية 

القدرة على التنبؤ في 
تبطة إطار النتيجة المر

 1-3بالصرف رقم 
  

النتيجة المرتبطة 
: تم 5-3بالصرف رقم 

تخفيف األعباء 
التنظيمية الملقاة على 

% 30الشركات بنسبة 
بعد تنفيذ عملية 

اإلصالح التنظيمي التي 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.666.667 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.333.333 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.450.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.933.332 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.966.667 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.550.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.400.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.700.000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.000.000 
 
 
 
 

النتيجة المرتبطة بالصرف 
: صرف 3-2

دوالر  15.000.000
 بحلول تاريخ اإلغالق

 
 

المرتبطة بالصرف النتيجة 
: صرف 3-3رقم 

دوالر لكل  200.000
مشروع من المشروعات 
العشرة المنزلية اإلضافية 
التي تضم على األقل 
مشروع واحد أقامته أسرة 
من أسر الالجئين 
السوريين، وعلى األقل 
مشروع منزلي واحد تديره 
المرأة بحد أقصى 

دوالر  20.000.000
 بحلول تاريخ اإلغالق.

 
المرتبطة بالصرف النتيجة 

: صرف 4-3رقم 
دوالر  10.000.000

 بحلول تاريخ اإلغالق.
 
النتيجة المرتبطة بالصرف 

: صرف 5-3رقم 
دوالر  10.000.000

 بحلول تاريخ اإلغالق.
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تم إقرارها في إطار 
النتيجة المرتبطة 

 2-3بالصرف رقم 

 
 
 

3.333.333 

 
 
 

4.966.667 

 
 
 

1.700.000 

 
 
 

10,000,000 
 

( المؤشر المرتبط 5)
: زيادة 4بالصرف رقم 

عدد الشركات المدرجة في 
 القائمة الذهبية للجمارك 

النتيجة المرتبطة 
: إضافة 4بالصرف رقم 

مشروع جديد إلى  300
القائمة الذهبية للجمارك 
 بحلول تاريخ اإلغالق 

6.666.667 
 

9.933.332 
 

3.400.000 
 

20.000.000 
 

النتيجة المرتبطة 
: صرف 5بالصرف رقم 

دوالر لكل  66.667
مشروع تتم إضافته 

للقائمة الذهبية للجمارك 
وبحد أقصى 

دوالر  20.000.000
 بحلول تاريخ اإلغالق 

( المؤشر المرتبط 6)
: عدد 5بالصرف رقم 

االستثمارات الُمستفيدة من 
تيسير االستثمار من خالل 

 هيئة االستثمار األردنية
 

النتيجة المسبقة: 
المؤشر المرتبط 

إلغاء : 1-5بالصرف 
الحد األدنى لمتطلبات 
رأس المال لالستثمارات 

 األجنبية 
 

النتيجة المرتبطة 
: عدد 2-5بالصرف 

االستثمارات الُمستفيدة من 
تيسير االستثمار من خالل 

هيئة االستثمار األردنية 
 )تراكمي( 530= 

 

5.000.000 
 
 
 
 
 

15.000.000 

7.172.488 
 
 
 
 
 

22.350.000 

2.455.012 
 
 
 
 
 

7.650.000 

15.000.000 
 
 
 
 
 

45.000.000 

النتيجة المرتبطة 
: 1-5بالصرف رقم 

 15.000.000صرف 
 دوالر 

النتيجة المرتبطة 
: 2-5بالصرف رقم 

دوالر  84.906صرف 
لالستثمارات اإلضافية 

الميسرة بحد أقصى 
دوالر  45.000.000

 بحلول تاريخ اإلغالق. 

  300.000.000 51.000.000 149.000.000 100.000.000  المبلغ اإلجمالي

تصريح عمل في  5000ما سيؤدي إلى إصدار م. الفعلي عند التنفيذألف تصريح تم إصدارها كنتيجة مسبقة  20تصريح عمل مضافة إلى  5000=  2-1، النتيجة المرتبطة بالصرف 2016)*( بالنسبة لعام 
2016. 
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 : ملخص التقييم الفني4الملحق رقم 

 
. يهدف هذا البرنامج إلى إتاحة الفرص االقتصادية أمام األردنيين مته من الناحية الفنيةءستراتيجية للبرنامج المقترح ومالاألهمية اال .1

والتجارة وخلق فرص العمل، وكذلك دون وصول الالجئين إلى والالجئين السوريين عن طريق التغلب على القيود الرئيسية التي تحول دون االستثمار 
 سوق العمل.

 تتوافر فيه الفرص السوقية التالية والتي سوف تركز عليها مساعي تشجيع االستثمار:  هناك برنامج شامل .5

 األفضلية التجارية ألسواق االتحاد األوروبي - أ

 السوق المحتمل إلعادة إعمار سوريا - ب

 سورييناستثمارات المغتربين ال - ت

 لمساعدة األردن واالستثمار فيه )مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي واالتحاد األوروبي( الدولي االهتمام - ث

ويتم تمويل هذه المساعي جزئياً من خالل البرنامج القائم على النتائج الذي يعزز موارد أخرى، ويعزز فعالية برامج الجهات المانحة  .3
 ثمار.األخرى بفضل تحسين مناخ االست

 إطار نفقات البرنامج

. وهناك الموجه نحو تحقيق النتائج إعداد الموازنةيعتمد األردن على إطار راسخ في التخطيط ووضع الميزانية تم تحديثه وفقا  لنهج  .4
إطار متوسط المدى للنفقات يغطي سقف الميزانية السنوي اإللزامي لثالث سنوات من الفترة المالية الحالية، ويضم تقديرات تصف الوضع في 

للكشف عن  المستقبل. تربط عملية وضع الميزانية بين الموارد واألهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء. ويتم اتباع آلية تتسم بالوضوح والشفافية
عدل تنفيذ الميزانية الميزانيات بالتفصيل على موقع دائرة الموازنة العامة التابعة لوزارة المالية. وبالنظر إلى إنفاق الحكومة المركزية، يالحظ ارتفاع م

 الموازنةك، اتسمت موارد ، على المستوى اإلجمالي. وباإلضافة إلى ذل2014إلى  2012% خالل الفترة ما بين 99.8نسبياً، حيث بلغ متوسطه 
 المخصصة لألنشطة المتكررة التي تقوم بها جهات تنفيذ البرنامج بالثبات النسبي وبإمكانية التنبوء بها.

 2016يدعم البرنامج القائم على النتائج التزام الحكومة األردنية بما ورد في وثيقة اإلطار الشمولي األردني الموقعة في فبراير/ شباط  .5
، 2018-2016. وسيتم تنفيذ تلك االلتزامات من خالل البرامج الحكومية القائمة التي تسترشد ببرنامج التنمية االقتصادية الشاملة مؤتمر لندنخالل 

 وتتولى الهيئات المذكورة في الفقرات التالية مسئولية الوفاء بتلك االلتزامات.

هزة غير الوزارية مثل هيئة االستثمار األردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس يشمل إطار النفقات نفقات بعض الوزارات وغيرها من األج .6
النفقات الخاصة بكل جهة من تلك الجهات على مدار خمس سنوات )المدة التقريبية لتنفيذ البرنامج(، وتقدر النفقات  1-4األردنية. ويوضح شكل 

امات من خارج الميزانية الحكومية، بما في ذلك الحوافز الضريبية والدعم، وتقدر تلك مليون دوالر. ولكن اإلطار ال يشمل إسه 386اإلجمالية بنحو 
 مليون دوالر سنوياً خالل فترة تنفيذ البرنامج.  200اإلسهامات بأكثر من 

 

 : إطار النفقات )بالدوالر األمريكي(1-4شكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 4.1. Program’s Implementing Agencies 

 

 -  50,000,000  100,000,000  150,000,000  200,000,000

Ministry of Trade, Industry and Supply

Ministry of Labour

Jordan Investment Commission

Jordan Standards and Metrology
Organization

 األردنية والمقاييس المواصفات مؤسسة

 هيئة االستثمار األردنية

 وزارة العمل

 وزارة التجارة والصناعة والتموين
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 الدور هيئات تنفيذ برنامج التنمية االقتصادية

التنافسية، وذلك بوضع سياسات اقتصادية وسن تشريعات ز بيئة األعمال واالستثمار لتحسين قدرتها يتعز وزارة الصناعة والتجارة والتموين
 تضمن حماية حقوق ومصالح المستهلكين وقطاع األعمال.

تتولى الوزارة مسئولية منح الالجئين السوريين تصاريح العمل، والمساهمة في رفع معدل المشاركة  وزارة العمل
 تزويدهم بالحماية االجتماعية.االقتصادية باتباع سياسات تدعم فعالية سوق العمل وتنظمه، و

تتولى هيئة االستثمار األردنية مسئولية الترويج للبالد باعتبارها وجهة جاذبة لالستثمارات تستهدف  هيئة االستثمار األردنية
 مستثمرين جدد وتقدم خدمات الرعاية الالحقة للمستثمرين الحاليين.

مؤسسة المواصفات والمقاييس 
  األردنية

محورية تعمل على تحسين معايير الجودة ومنح شهادات الجودة للمصدرين الذين يتعاملون مع هي مؤسسة 
االتحاد األوروبي، وتهدف إلى تعزيز الثقة في خدمات السوق ومنتجاته من خالل وضع وتنفيذ معايير 

وتقييم مدى تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجاالت جودة البنية التحتية للمقاييس، والمعايير، 
 التوافق، ومراقبة السوق، واالعتماد، وذلك بالتعاون مع الشركاء وتوفير بيئة داعمة.

 

 

 

 

 نفقات البرنامج المخصصة لجهات التنفيذ التي تدعم النتائج خالل سير البرنامج القائم على النتائج. 2-4يوضح الجدول رقم  .7

 

 المختصة، مقسمة حسب نوع النفقات. توزيع الميزانية وفقا  للمؤسسة 2-4جدول 
 2016 2017 2018 2019 

 )تقديري(
2020 

 )تقديري(
 اإلجمالي اإلجمالي

 دوالر أمريكي دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني 

        

 158.771.640 112.604.000 11.444.000 11.444.000 11.444.000 38.882.000 39.390.000 وزارة التجارة والصناعة والتموين

  47.969.000 9.759.000 9.759.000 9.759.000 9.537.000 9.155.000 النفقات الحالية

  68.918.000 2.416.000 2.416.000 2.416.000 30.371.000 31.299.000 نفقات رأس المال

  4.283.000 731.000 731.000 731.000 1.026.000 1.046.000 استبعاد دعم هيئة االستثمار األردنية

 

 2016 2017 2018 2019 
 )تقديري(

2020 
 )تقديري(

 اإلجمالي اإلجمالي

 دوالر أمريكي دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني 

        

 156.593.190 111.059.000 22.592.000 22.592.000 22.592.000 21.937.000 21.346.000 وزارة العمل

  87.529.000 17.962.000 17.962.000 17.962.000 17.307.000 163.36.000 النفقات الحالية

  23.530.000 4.630.000 4.630.000 4.630.000 4.630.000 5.010.000 نفقات رأس المال

 
 2016 2017 2018 2019 

 )تقديري(
2020 

 )تقديري(
 اإلجمالي اإلجمالي

 دوالر أمريكي دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني 

        

 50.991.240 36.164.000 7.131.000 7.131.000 7.131.000 7.106.000 7.665.000 هيئة االستثمار األردنية

  19.214.000 3.831.000 3.831.000 3.831.000 3.756.000 3.965.000 النفقات الحالية

  16.950.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.350.000 3.700.000 نفقات رأس المال

 

 2016 2017 2018 2019 
 )تقديري(

2020 
 )تقديري(

 اإلجمالي اإلجمالي

 دوالر أمريكي أردنيدينار  دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني 
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 41.465.280 29.408.000 5.898.000 5.898.000 5.898.000 5.873.000 5.841.000 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية

  25.508.000 5.188.000 5.188.000 5.188.000 5.113.000 4.831.000 النفقات الحالية

  3.900.000 710.000 710.000 710.000 760.000 1.010.000 نفقات رأس المال

 

 
 2016 2017 2018 2019 

 )تقديري(
2020 

 )تقديري(
 اإلجمالي اإلجمالي

 دوالر أمريكي دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني 

 408.399.820 289.235.000 47.065.000 47.065.000 47.065.000 73.798.000 74.242.000 إجمالي نفقات البرنامج 

 
 2016 2017 2018 2019 

 )تقديري(
2020 

 )تقديري(
 اإلجمالي اإلجمالي

 دوالر أمريكي دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني دينار أردني 

 386.3773785 274.026.798 44.835.032 43.955.914 43.094.033 69.510.870 72.630.949 (ُمخفَضة)إجمالي نفقات البرنامج 

 
 law-budget-http://www.gbd.gov.jo/GBD/en/Budget/Index/generalالمصدر
2016-units-law-http://www.gbd.gov.jo/GBD/en/Budgets/Units/budgets 

 
ميزانية الفترة من % لتواكب معدل التضخم المستهدف، على عكس 2بزيادة نسب النفقات بنحو  2020و  2019ملحوظة: استقرأت ميزانية عامي 

 .التي تضاءلت 2018إلى  2016
 

 سلسلة النتائج وأسباب اختيار المؤشرات المرتبطة بالصرف 2-4شكل 

 

 

تم اقتراح عدة مؤشرات مرتبطة بالصرف لكل موضوع من الموضوعات الواردة في وثيقة اإلطار الشمولي، ثم نوقشت في سلسلة من  .8
ف مع الوزارات المعنية. وفيما يلي عرض لألسباب التي وقع على أساسها اختيار المؤشرات في الموضوعات ورش العمل والمناقشات ثنائية األطرا

 الرئيسية. 

 سوق العمل

على الرغم من زيادة عدد الالجئين السوريين الذين يحملون تصاريح عمل، إال أن تعديل اللوائح لم يحقق األثر المرجو، إذ ال يزال ما  .9
ألف الجئ سوري يعملون بصورة غير قانونية. ويواجه هؤالء تحديات أبرزها تدني نوعية األعمال المتاحة التي تنطبق  100إلى  90يتراوح بين 

شروطها والحصص الموفرة لهم في القطاعات المختلفة؛ ويتضح ذلك على وجه الخصوص في قطاعي الزراعة واإلنشاء، حيث يجني العمال عليهم 
سليم استمارات قوتهم باليومية أو في أفضل األحوال على أساس موسمي. ُتلزم اللوائح القائمة أصحاب العمل بتوقيع عقداً مع العمال مدته سنة واحدة، وت

http://www.gbd.gov.jo/GBD/en/Budget/Index/general-budget-law
http://www.gbd.gov.jo/GBD/en/Budgets/Units/budgets-law-units-2016
http://www.gbd.gov.jo/GBD/en/Budgets/Units/budgets-law-units-2016
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اب لحصول على تصريح عمل للسلطات المختصة نيابًة عن العاملين، باإلضافة إلى األوراق التي تثبت أن جهة العمل مسجلة رسمياً. ورغم أن أصحا
ن ر مالعمل ال يدفعون أي رسوم نظير الحصول على تلك التصريحات للعاملين، إال أن أغلبهم ال يرغبون في اتباع اإلجراءت الرسمية، كما أن كثي

 جهات العمل غير مسجلة من األساس.

ومن المتوقع على المدى المتوسط أن تتاح فرص عمل كثيرة أمام األردنيين والالجئين السوريين بفضل االستثمارات الرامية للوصول إلى  .10
 سوق اإلتحاد األوروبي وتعزيز مناخ األعمال.

مؤشر األول المرتبط بالصرف في سوق العمل، ومع أن خلق الوظائف تصريحات العمل الصادرة سنوياً لالجئين السوريين ال ديعتبر عد .11
في هذا  سيساهم في تنفيذ هذا المؤشر على المدى المتوسط، إال أنه من الممكن تحقيق ذلك في مدة أقل بكثير من خالل اتخاذ بعض إجراءات السياسات

 الصدد.

 مناخ االستثمار

  .: )أ( البيئة التنظيمية لألعمال )ب( التجارةتغطي إصالحات مناخ االستثمار جانبين أساسيين .12

ال بد من إجراء إصالحات على البيئة التنظيمية لألعمال حتى تتمكن البالد من تقديم عروض تجتذب المستثمرين؛ حيث يساور أصحاب  .13
المعنية مراراً وتكراراً إلى مشكلة تتمثل في األعمال التجارية القلق بشأن قضيتين تنظيميتين تمنعهم من االستثمار في األردن: )أ( أشارت األطراف 

مستوى  غياب القدرة على التنبؤ باللوائح وتفسيرها )ب( باإلضافة إلى اإلجراءات المرهقة والمكلفة لكثير من اللوائح والتراخيص )وال سيما على
بأقصى حد من الصفقة التجارية المرتقبة مع االتحاد  البلديات( وعمليات التفتيش. كما تحتاج البالد إلجراء إصالحات على التجارة حتى تستفيد

ل. وتتضمن األوروبي. وقد أكدت الحكومة األردنية في وثيقة اإلطار الشكمولي التزامها الشديد بإجراء اإلصالحات التي تهدف إلى تعزيز بيئة األعما
عمال. وينصب اهتمام المؤشرات المرتبطة بالصرف على فتح المجال برامج الجهات المانحة األخرى كثير من اإلصالحات التنظيمية المتصلة ببيئة األ

 أمام المشتغلين باألعمال الحرة والحد من التعقيدات الروتينية التي تواجه األعمال والمشروعات التجارية.

ركزت المؤشرات المرتبطة بالصرف على تحسين القدرة على التنبؤ في البيئة التنظيمية، وهناك اقتراح بأن يصدر رئيس الوزراء مرسوماً  .14
شروعات ينص على المبادئ التوجيهية التي تنظم المشاورات بشان اللوائح الجديدة المقترحة، أو بشأن تغيير اللوائح التي تؤثر على األعمال والم

 لوائح. تجارية. وسوف تدعم بعض المؤشرات المرتبطة بالصرف عملية تنفيذ هذه األطر التنظيمية للقدرة على التنبؤ، وذلك من خالل تعزيز تنفيذ الال

اً. التجارية التي تتخذ من المنازل مقراً لها، حيث إن هذه العملية تشكل عبئاً تنظيمي للمشروعاتمن الممكن تبسيط شروط إصدار التراخيص  .15
هذه اإلصالحات. وعالوًة على ذلك، يجب إجراء إصالحين تنظيميين  تم تنفيذفي الوقت الحالي، إال أنه قابل للزيادة إذا  المشروعاتومع قلة عدد هذه 

صرف بمجرد تحديد بالغي االهمية، وذلك بالتشاور مع القطاع الخاص واالستعانة باألهداف المحددة ونظام القياس. وسوف يتحقق المؤشر المرتبط بال
 هذين اإلصالحين وتنفيذهما وقياس آثارهما.

يشجع المؤشر التجاري المرتبط بالصرف على توسيع القائمة الذهبية أو برنامج التاجر الموثوق به، وهو قائمة تضم الشركات التي تحظى  .16
 بتسهيالت جمركية.

  تشجيع االستثمار

خلق الوظائف، وهناك ثالثة سبل رئيسية لالستثمار. يعرف أولها باسم "نهج المناطق في الستثمار في األردن أهمية بالغة شجيع ايشكل ت  .17
بي، فإن االقتصادية الخاصة"، والذي يستند إلى فكرة تبين أنه إذا توفرت بيئة أعمال جذابة بالقدر الكافي وطرق للوصول إلى سوق االتحاد األورو

ظائف في هذه المناطق االقتصادية الخاصة يستفيد منها األردنيون والالجئون السوريون على حد المستثمرين سيقبلون ويطورون الشركات ويخلقون و
واق جديدة، سواء. ويسمح هذا النهج لالجئين بالعمل بالقرب من وطنهم األصلي، لعلهم يعودون إليه مرًة أخرى. ويتمثل النهج الثاني في تشجيع فتح أس

تهاء االضطرابات والفرص التي سيتيحها ذلك، والدعم الذي يقدمه المستثمرون بغرض فتح أبواب سوق االتحاد ويشمل ذلك إعادة إعمار سوريا بعد ان
 .في األردن األوروبي. أما النهج الثالث فيتمثل في تشجيع المغتربين )وال سيما السوريين( الذين كانوا يشاركون في أسواق بالدهم بأن يؤسسوا شركات

ن مصدرين هما: )أ( زيادة االستثمارات الحالية )على وجه التحديد صناعة المالبس التي على وشك جني ثمار سوف تأتي االستثمارات م .18
في الحفاظ الوصول التفضيلي لسوق االتحاد األوروبي )ب( المستثمرون الجدد المنتقلون إلى األردن. وباإلضافة إلى ذلك، ستساهم التدابير المقترحة 

 )هروب المستثمرين كان من المشكالت التي ظهرت خالل العام الماضي(.على االستثمارات الحالية 

تركز المؤشرات المقترحة المرتبطة بالصرف على زيادة قدرة هيئة االستثمار األردنية على تشجيع االستثمار، وتهدف إلى تيسير  .19
عمل لإلصالحات، بما في ذلك تدابير بناء القدرات )تعزيز االستثمارات في األردن وضمان فعالية خدمات الرعاية الالحقة. وسيقتضي ذلك وضع خطة 

 قدرة العاملين(، ووضع عرض القيمة الصافية، ووضع خطة حول استهداف االستثمارات وتعزيز القدرة على الترويج وخدمات الرعاية الالحقة. 

  هيكل حوكمة البرنامج والترتيبات المؤسسية
في تنفيذه على وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والترتيبات العامة التي تتخذها الحكومة لتنفيذ وثيقة  سوف يعتمد البرنامج القائم على النتائج .20

، بالتنسيق مع اإلطار الشمولي والتنسيق بين أهم الوزارات والوكاالت المختصة. ستتولى وحدة إدارة البرنامج التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي
ئولية المتابعة وتقديم التقارير بشأن مؤشرات النتائج. وسوف يستهدف الدعم المخصص للبرنامج تعزيز قدرة الوزارة على الوزارات المختصة، مس
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لرئيس تنفيذ وثيقة اإلطار الشمولي. وحرصاً من الحكومة على تعزيز قدرتها على إجراء اإلصالحات االقتصادية العامة، فقد عينت مؤخراً نائباً 
 ليه هذه المسئولية.إ وأسندتالوزراء 

 التحليل االقتصادي

 إطار التحليل االقتصادي

 نهج شامل ومتكامل لتقدير المنافع االقتصادية لعمليات اإلصالح المقترحة

يجري حالياً وضع إطار يشمل االقتصاد بأكمله، ويهدف لتقييم األثر المنهجي الذي سيتعرض له االقتصاد األردني نتيجة لعمليات اإلصالح  .21
 المقترحة في البرنامج القائم على النتائج. وقد تم اختيار هذا اإلطار للسببين التاليين:

تشير الحلول المقترحة في المقام األول إلى إصالح مناخ االستثمار، بما في ذلك تيسير التجارة وتشجيع االستثمار وخلق  -أ
تأثيراً ملحوظاً في االقتصاد الوطني على األجل الوظائف على المستوى المحلي. ومن المتوقع أن تؤثر هذه اإلصالحات 

 سنوات(. 5إلى  3المتوسط )من 

تزامن إبرام الصفقة التجارية مع االتحاد األوروبي وتوقيع وثيقة اإلطار الشمولي. وتتضمن الصفقة عدة أنشطة إنتاجية. ولذلك  -ب
ة لهذه العالقات على السلع ورأس المال وأسواق لن يكن من الممكن تحديد العالقات بين القطاعات وتحقيق الفوائد المحتمل
 . 11العمل على المستوى الوطني، إال بوجود إطار يشمل جميع جوانب االقتصاد

يستخدم نموذج التوازن العام القابل للحوسبة الذي وضعه مشروع التحليل العالمي للتجارة في تقدير صافي المكاسب الناشئة عن إصالح  .22
 الحصول على تصاريح العمل وجهود تشجيع االستثمار التي يبدأ البرنامج القائم على النتائج في تنفيذها. مناخ االستثمار وتيسير 

قطاعات وفقاً ألبرز السلع التي تنتجها البالد وتتاجر فيها، وأهمها الحبوب والمحاصيل، واللحوم  10يصنف االقتصاد األردني إلى  .23
اد الغذائية المصنعة، والمنسوجات والمالبس، والصناعات الخفيفة، والصناعات الثقيلة، والمرافق والمواشي، وصناعات استخراج المعادن، والمو

ت واإلنشاءات، والنقل والمواصالت، وغير ذلك من قطاعات الخدمات. أما المهارات في سوق العمل فيوفرها المديرون والمشرعون ومقدمو الخدما
 املون بالمهن األولية.وموظفو المبيعات والمهنيون والموظفون والع

  تحليل جدوى التكاليف
بعد إجراء إحصاءات البنك الدولي وبرامج النمو متوسطة األجل، وقبل تنفيذ  2015يوضح خط األساس وضع االقتصاد األردني عام  .24

ومعاييره تعديال دقيقاً وفقاً ألحدث اإلحصاءات البرنامج القائم على النتائج. ويتضح من خط األساس، تم تعديل بيانات مشروع التحليل العالمي للتجارة 
حات، وتحديداً الوطنية ليتفق مع اإلطار االقتصادي الحالي. وتعّرف المحاكاة بأنها اآلثار المتوقعة على المدى المتوسط لتنفيذ ثالثة أنواع من اإلصال

 ع االستثمار.تيسير الحصول على تصريح عمل، وتعزيز بيئة األعمال واإلصالح التجاري، وتشجي

، صافي المكاسب الناشئة عن مقترحات المؤشرات المرتبطة بالصرف مثل عمليات 2015تبين نتائج المحاكاة، مقارنًة بخط أساس  .25
 اإلصالح التجاري وتعزيز بيئة األعمال. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

(. يمكن من خالل GTAP( الذي وضعه مشروع التحليل العالمي للتجارة )CGEباستخدام نموذج التوازن العام القابل للحوسبة ) صمم نموذج تحليل االقتصاد ككل
صاد مل جميع جوانب االقتهذا النموذج ربط األردن بأهم شركائه وباألسواق اإلقليمية والعالمية عن طريق التجارة وتدفق اإليرادات. وقد صمم هذا النموذج الذي يش

ريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحيث يتفق مع أنماط تجارة األردن مع األسواق المختلفة مثل تركيا وأستراليا وآسيا واألمريكتين واالتحاد األوروبي والشرق األوسط وأف
 .العالميةوغيرها من األسواق 
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شرع االتحاد األوروبي في تخفيف قواعد المنشأ المفروضة على  التجارة في إطار تخفيف االتحاد األوروبي القيود الخاصة بقواعد المنشأ. .26
 %3على المنتجات األردنية، إذ أن أسعار التصدير السارية قد هبطت بنسبة الصادرات الصناعية األردنية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الطلب 

 مناخ االستثمار

 :تهدف عمليات اإلصالح الواردة في البرنامج القائم على النتائج إلى ما يلي .27

تعزيز القدرة على التنبؤ بلوائح وأنظمة القطاع الخاص، وبالتالي تقليل التكاليف التي تتكبدها الشركات لالمتثال لها، وتحسين  -أ
 اإلنتاجية. 

% من إجمالي األعمال واألنشطة 35تقليل التعقيدات الروتينية عن طريق تبسيط عمليات التفتيش في قطاع األغذية الذي يمثل  -ب
 التجارية.

ط اللوائح التي تنظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المنزلية، وذلك بإجراء حوار بين القطاعين تبسي -ت
العام والخاص وتعزيز التعاون بينهما، وبالتالي تقليل التكاليف التي تتكبدها الشركات لالمتثال لتلك اللوائح وزيادة إمكانية 

 .إضفاء الطابع الرسمي عليها( إلى األسواق وصول األعمال التجارية المنزلية )بعد

 تعزيز اللوجستيات التجارية المتعلقة بعمليات االستيراد والتصدير. -ث

%، ويذهب الباحثان إسكريبانو وجواش30يعد مناخ االستثمار من أهم العوامل التي تؤثر في إنتاجية الشركات حيث تبلغ نسبة تأثيره  .28
12 

%، وذلك وفقاً 8% إلى 2المستغرقة في عمليات التفتيش والتنظيم وما إليها يؤثر في معدل اإلنتاجية بنسبة تتراوح بين إلى أن معدل عدد األيام 
م الخاص أو للتقديرات التي أجريت في بعض من بلدان أمريكا الالتينية، وعالوًة على ذلك، يبين الباحثان قرشي وفيلدي أن الحوار بين القطاعين العا

عالة بين الدولة وقطاع األعمال التي يرعاها قطاع خاص منظم، يعمالن على تعزيز األداء االقتصادي للشركاتالعالقة الف
13

 . 

% سنوياً طوال العشر سنوات 1من المفترض أن تؤدي عمليات اإلصالح ذات الصلة بمناخ االستثمار إلى زيادة إنتاجية الشركات بنسبة  .29
 المقبلة

 تشجيع االستثمار

ود تشجيع االستثمار التي تضطلع بها هيئة االستثمار األردنية )بعد تحديثها وإعادة هيكلتها( في إطار الوصول التفضيلي إلى سوف تؤدي جه .30
رات وتجني سوق االتحاد األوروبي من خالل تخفيف القيود على قواعد المنشأ، إلى زيادة االستثمار المحلي واألجنبي في األردن. كما ستتسع االستثما

شر لتجارة في السوق األوروبية، وال سيما قطاع المالبس الذي يبدي استعداداً للتعامل مع هذه السوق؛ إذ إنه يصدر للواليات المتحدة منذ عثمار ا
% كل عام، وبالمثل، قد تتوسع القطاعات 10مليار دوالر سنوياً، وينمو بمعدل  1,6ألف موظف، وتبلغ قيمة صادراته  60سنوات، ويعمل فيه نحو 
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ستخدام بيانات الشركات: المنهجية المتبعة وأمثلة من نيكاراغوا وهندوراس . "تقييم أثر مناخ االستثمار على اإلنتاجية با2005إسكريبانو و ج. ل. جواش  
 3621وغواتيماال." ورقة بحثية أعدها البنك الدولي برقم 

13
 . "العالقات بين الدولة وقطاع األعمال وإصالحات مناخ االستثمار، وإنتاجية الشركات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى2007قرشي وفيلدي  

 للتجارة في األردن: سيناريوهات اإلصالح. تطبيق نموذج التوازن العام القابل للحوسبة الذي وضعه مشروع التحليل العالمي 1-4مربع 

، أي أن الناتج المحلي اإلجمالي سيزيد سنوياً 2026% بحلول 6 بمعدليتمثل األثر التراكمي لإلجراءات سالفة الذكر في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي 

 .% طوال العشر سنوات المقبلة0,6 بمعدل

 .فوق خط األساس(، مما سيؤدي إلى تسارع النمو% )25ويضاف إلى ذلك زيادة االستثمارات بنسبة 

 .%(107وبالنسبة لميزان المدفوعات، ستزيد الصادرات إلى االتحاد األوروبي إلى أكثر من ضعف نسبتها الحالية )نسبة الزيادة 

 .(2015 عام خط أساسمقارنًة ب% 8 مليار دوالر )زيادة بنسبة 2.5حوالي ( بطريقة التغيير المعادلالتقديرات إلى أن مستوى الرفاه ) تشير

مليون دوالر( في تحقيق الحكومة األردنية  300المتوقعة )التي ستكلف  اإلصالحعمليات من المتوقع أن يساهم صافي المكاسب اإلجمالية الناشئة عن 
مليار دوالر، أي أن النسبة بين  2,2 رفع الدخل الفعلي للبالد بنحوفي النتائج  وعلى األرجح، سوف تساهمألهداف المؤشرات المرتبطة بالصرف. 

 .7,5التكاليف والمكاسب تبلغ نحو 
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فإن األخرى ويمكن الحفاظ على وضعها في البالد بفضل تحسن خدمات الرعاية الالحقة التي تقدمها هيئة االستثمارات األردنية. وفضال عن ذلك، 
 كات(.شراالستثمارات األجنبية ستزيد بفضل المغتربين السوريين واالستثمارات اإلقليمية والنوايا الطيبة للمستثمرين )المسئولية االجتماعية لل

تسلط مراجعة األدبيات التي أجراها مسكينيس وبيركا .31
14 

ؤدي إلى ت% سوف 10لتشجيع االستثمار بنسبة أن زيادة الميزانية المخصصة 
%، وأن إنفاق دوالر واحد على تشجيع االستثمار سوف يساهم في زيادة تدفقات االستثمار األجنبي 2.5زيادة االستثمارات األجنبية المباشرة بنسبة 

 دوالر.  189المباشر بنحو 

% في االستثمار 3حقة إلى زيادة بمتوسط من المفترض أن يؤدي الجمع بين الجهود التي تبذلها هيئة االستثمار األردنية وجهود الرعاية الال .32
 كل سنة خالل السنوات العشرة القادمة.    

 عمليات التقييم الفني

  قضايا االقتصاد السياسي

استقبل األردن ماليين من الالجئين خالل تاريخه. وتشير بعض التقديرات إلى أن الفلسطينيين ونسلهم يشكلون ما يقرب من نصف سكان  .33
ألف عراقي في األردن بعد طلب اللجوء خالل حرب الخليج األولى. وأوضح أخر تعداد لسكان األردن أن البالد تستضيف  131نحو األردن. وقد ظل 

مليون نسمة 9.5مليون شخص من غير األردنيين يعيشون بين سكانها البالغ عددهم اإلجمالي  2.9
15

. ويشير هذا التعداد إلى أن عدد الالجئين 
% من 85سوري. يعيش ما يقرب من  655,217مليون سوري، في حين بلغ الرقم الذي سجلته المفوضية نحو  1.3األردن هو السوريين في 

 الالجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في المجتمعات األردنية، وتعيش النسبة المتبقية في مخيمات الالجئين.

 إلىردن. يهاجر الكثير من األردنيين الحاصلين على مستوى مرتفع من التعليم للعمل تشكل قضايا العمل مصدر قلق منذ فترة طويلة في األ .34
كبير من  دول الخليج. ويؤدي ارتفاع أجور التحفظ وتفضيل العمل في القطاع العام إلى ارتفاع معدالت البطالة، وفي الوقت ذاته يستقبل األردن عدد

 تحظى بقبول األردنيين أنفسهم. حالياً، يقدر عدد المهاجرين ألسباب اقتصادية في األردن بنحو المهاجرين ألسباب اقتصادية لشغل الوظائف التي ال
ألف حاصلين على تصاريح عمل، بينما تعمل البقية بشكل غير رسمي. على الرغم من اقتصار عمل المهاجرين  324ألف شخص، من بينهم  650

  أنه ليس هناك شك في أن وجودهم كان له تأثير على سوق العمل.ألسباب اقتصادية على مهن محددة وبأعداد محددة، إال

، لم يكن مسموحاً لالجئيين السوريين بالعمل في األردن2016حتى األشهر األولى من عام  .35
16

، 2016. واعتباراً من يناير/ كانون الثاني 
د من اإلجراءات السياسية، ومنها على سبيل المثال: )أ( تفضيل مهدت الحكومة الطريق لمشاركة االجئيين السوريين في القوة العالمة باتخاذ العدي

من الالجئين السوريين على المهاجرين الجدد ألسباب اقتصادية عن طريق وقف نشاطهم هؤالء المهاجرين بشكل مؤقت، وإعفاء الالجئين السوريين 
لالجئين السوريين للتقدم بطلب الحصول على تصريح عمل؛ و)ج( رسوم استخراج تصاريح العمل؛ )ب( عدم التشدد في طلب األوراق والوثائق من ا

 لحين استخراج التصريح. سماحمنح الالجئين السوريين الذين يعملون دون تصريح فترة 

ين وقد تفاوتت االستجابة األردنية لوجود الالجئين السوريين. ففي محافظات شمال األردن تزداد حدة التوتر حيث يعيش أكبر عدد من الالجئ .36
سات الدولية السوريين مقارنًة بمحافظات الجنوب التي ال تستضيف منهم سوى القليل. وفقاً ألخر تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية /معهد فافو للدرا

التطبيقية
17

ردنيين الذين تم ، يشعر ثلثي األردنيين المقيمين في محافظات الشمال بضرورة االحترس من الالجئين السوريين. وعلى الرغم من أن األ
الالجئين في استطالع رأيهم قد ذكروا أنهم لن يرحبوا بفكرة زواج أي من أفراد أسرهم بأحد الالجئين السوريين، إال أنهم ال يشعرون بالقلق من وجود 

 .نفس القرية، كجيران لهم أو العمل معم أو الذهاب إلى نفس دار العبادة أو االلتحاق بنفس المدرسة

سائد بأن وجود الالجئين السوريين قد أدى إلى ارتفاع أسعار المنازل وزيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة.  هناك اعتقاد .37
ة تحمل ويعتقد معظم المستهلكين األردنيين المشاركين في المسح أن الالجئين قد تسببوا في إجهاد موارد المياه والطاقة في األردن، ويرون ضرور

 دولي التكاليف االقتصادية الستضافة بالدهم لالجئين السوريين.المجتمع ال

هناك مخاوف من زيادة التنافس على الوظائف في حال انضمام الالجئين السوريين إلى القوة العاملة. يرى أغلبية العمال األردنيين أن  .38
ن المشاركين في المسح أنهم ال يرغبون في تقلد وظائف معينة الالجئين السوريين يخطفون فرص العمل منهم، وفي الوقت ذاته، يزعم أغلب األردنيي

 حيث يعتبرونها غير مناسبة لهم.    

وفقاً ألخر تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية/ معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا .39
18

، يرحب أصحاب العمل األردنيين بوجود الالجئين 
األردنيين ال يمكنهم تلبية جميع احتياجاتهم، ويعتقد الكثير من أصحاب العمل والعمال السوريين في سوق العمل، حيث ُيجمعون على أن العمال 
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 "دور هيئات تشجيع االستثمار في جذب االستثمار األجنبي المباشر". 2014مسكينيس وبيركا  
15

 ألف فلسطيني )غير حاصلين على بطاقة هوية أردنية( في األردن.  634ألف مصري و 640ورد في قوائم التعداد وجود عدد  
16

 لفني لقضايا العمل.لمزيد من التفاصيل عن سياسات العمل، يرجى اإلطالع على التقييم ا 
17

 . "تأثير الالجئين السوريين على سوق العمل األردني"2015معهد فافو للدراسات الدولية التطبيقية منظمة العمل الدولية و 
18

."األردن في السوريين لالجئين عمل ةفرصألف200خلق على القدرة تقييم."2016أفريقيا وشمال آسيا غرب معهد/ الدولية العمل منظمة تقرير
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األردنيين أن الالجئين السوريين قادرين على تحقيق إنتاجية مرتفعة
19

. ويرى أغلبهم أنه ينبغي على الحكومة تشجيع توظيف الالجئين السوريين، على 
 األقل في صناعات محددة.

، بدأت الحكومة األردنية في إعطاء األولوية لالجئين السوريين على المهاجرين ألسباب اقتصادية حيث 2016اني في يناير/ كانون الث .40
بهذه السياسة، أوقفت نشاط المهاجرين الجدد ألسباب اقتصادية في معظم الفئات لمدة ستة أشهر. ال يتأثر المهاجرون ألسباب اقتصادية حالياً في األردن 

 أن العمالة المتاحة قد زادت وبالتالي سوف تتأثر أجورهم.إال أنهم أدركوا 

يواجه الالجئون السوريون واقع اقتصاد سياسي صعب، وهناك الكثير من األدلة على ذلك. وقد عانى العديد منهم من الفقر حتى قبل  .41
ئون معظم فرص العمل المتاحة أمامهموصولهم إلى األردن، بل وأصبح الكثير منهم فقراء بعد نفاذ مدخراتهم. لذا، يقبل معظم الالج

20
. بعيداً عن 

% تقريباً من الالجئين السوريين المشاركين في مسح منظمة 30الجانب االقتصادي، هناك شعور كبير باحتمالية التعرض للخطر، حيث تؤيد نسبة 
 ن".العمل الدولية/ معهد فافو للدراسات الدولية التطبيقية مع القول بأن "احترس من األردنيي

على الرغم من التوترات، لم تحدث أي حاالت عنف .42
21

. ومع ذلك، هناك دليل على وجود حاالت توتر وحوادث متفرقة
22
. 

على تمسك المجتمعات المختلفة بالقيم وعلى التدابير التعويضية الموجودة بالفعل، ومن بينها لجان دعم المجتمع التي  يقدم غياب العنف دليالً  .43
لجنة لدعم المجتمع تقودها مجموعة تمثل مختلف الطوائف. في خمس حاالت، يشارك  23. وتوجد حالياً 2013أنشئت بمساعدة المفوضية في عام 

لك اللجان التي تقوم بتنظيم األنشطة التعليمية والترفيهية، واالجتماعية، فضال عن توفير مرافق بسيطة مثل صناديق القمامة مكتب المحافظ في قيادة ت
 وتجديد األماكن العامة.

من  بد من تحسين فرص العمل ونشر الشعور بأنها ُتوزع بصورة عادلة للحفاظ على التوافق االجتماعي وتوطيده. و للمضي نحو األمام، ال .44
الضروري نشر معلومات حول السياسات والبرامج التي يجري تنفيذها على نطاق واسع. في حالة توفير فرص عمل لالجئين السوريين، سيكون من 

المهم التأكيد على أولوية تقلد األردنيين الوظائف، واقتصار عمل السوريين الالجئين في المهن المفتوحة وبأعداد محددة
23
. 

 سوق العمل

 العاملة األردنية القوى

، بعيداً عن األزمة السورية. وفقاً للمعايير الدولية، تعتبر معدالت مشاركة القوى الهامةيمتاز سوق العمل األردني بالعديد من الخصائص  .45
% فقط بين النساء13% بين الرجال و60العاملة األردنية منخفضة، حيث تبلغ 

24
اع الحكومي، وقد % في القط40. تعمل نسبة كبيرة من األردنيين 

ازدادت هذه النسبة بشكل ملحوظ خالل السنوات الخمسة الماضية، وال سيما بين النساء
25

. ويعمل ما يقرب من نصف األردنيين بشكل غير رسمي
26
. 

التعاون  يخرج عدد كبير من األردنيين من ذوي المهارات العالية من األردن كمهاجرين ألسباب اقتصادية، ويهاجر أغلبهم إلى دول مجلس .46
أردني في دول  425,000الخليجي، حيث يكون من السهل العثور على وظائف بالرواتب التي يحلمون بها. ووفقاً لما أقرته وزارة العمل، يعمل نحو 

مجلس التعاون الخليجي
27
. 

، والمزايا، وساعات المضمونة الوظيفة توجديفضل األردنيون األقل مهارة العمل في القطاع العام )في الخدمة المدنية أو الجيش( حيث  .47
ام. العمل أفضل من القطاع الخاص. ونتيجة الرتفاع األجور التحفظية، تظل أعداد كبيرة من األردنيين دون عمل حيث ينتظرون وظائف القطاع الع

%14إلى  12وتتراوح معدالت البطالة ما بين 
28

، وترتفع بين النساء والشباب
29
. 
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إلىأنأغلبيةالعمالاألردنيينكانلهمنفسالرأي.معهدفافوللدراساتالدوليةالتطبيقيةمنظمةالعملالدوليةوتوصلتدراسة 
20

.معهدفافوللدراساتالدوليةالتطبيقيةمنظمةالعملالدوليةودراسة 
21

  تقرير أفريقيا وشمال أفريقيا غرب 2015معهد "تشكيل الدولة. واقتصاد السوريون الالجئون الممتدة: الالجئين أزمات في جديدة استراتيجية

المضيفة."
22

."تحليلالتوتراتالتييسببهاالالجئونفيالمجتمعاتالمضيفةفيمحافظةالمفرقباألردن".عماننت2012مؤسسةميرسيكورب

ammannet/sy/ and Su, A. 2015 .رأيصحافةكولومبيا،أغسطس/آب.2014"مشروعالقلمالقوي."
23

مفوضية وزعت األخيرة، اآلونة وفي. الوسائل من وغيرها القصيرة الرسائل خدمات عبر السياسات تطور عن معلومات بانتظام المفوضية تنشر 

 على ذلك رذاتالصلةوأث واإلجراءات العمل تصريح على الحصول متطلبات بخصوص المتداولة األسئلة على ردود األممالمتحدةلشئونالالجئين
http://unhcr.us6.list-manage1.com/track/click?u=21ac4d661afc676782cbf14bc&id=8bb817deb6&e=cd2e73ef4f ين.الجئالوضع

 
24

http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/linked-.متاحعلىاإلنترنتعلىالرابطالتالي2015مسحعنالعملوالبطالةخالل
html/Emp&Un.htm.يرجعالسببإلنخفاضمشاركةالنساءفيالعملفياألردنإلىعدمتوافرخدماتميسورةالتكلفةلرعايةاألطفالواآلراء

االجتماعيةعنالفرصالمناسبةلعملالمرأة.
25

التوظيفالوطنية  2020-2011انظراستراتيجية الدولية، العمل )منظمة تحديثوتوجيهاتمستقبلية عن2015: علىأساسالبياناتالمتاحة )

.2014إلى2009الفترةمن
26

""منظمةالعملالدوليةومعهدفافوللدراساتالدوليةالتطبيقية"أثرالالجئينالسوريينعلىسوقالعملاألردني 
27

 المرجعالسابق
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 اقتصاديةالمهاجرون إلى األردن ألسباب 

وظائف القطاع الخاص، التي ال يقبل بها األردنيين، تعتمد األردن منذ فترة طويلة على المهاجرين ألسباب اقتصادية، وخصوصاً من  للشغ .48
ألف شخص تقريباً، يعمل نصفهم بتصريح عمل في  650، بلغ عدد األجانب الذين يعملون في األردن 2015مصر وجنوب و شرق آسيا. وفي نهاية 

ين يعمل النص األخر بشكل غير رسميح
30

      . 

يسمح لغير األردنيين بالعمل في مهن محددة وبرواتب محددة .49
31

. تصدر حوالي ثلث تصاريح العمل للعاملين في قطاع الزراعة وربعها 
للعاملين في قطاع التصنيع، وخمسها للقطاع المنزلي

32
. تصدر وزارة العمل تصاريح عمل بناًء على الطلبات التي يقدمها أصحاب العمل، مرفقة بعقود 
عمل مدتها عام واحد. وكثيراً ما يشكو أصحاب العمل من ارتفاع تكلفة الحصول على تلك التصاريح وتأخر إصدارها. يشكل ذلك مصدر قلق خاص 

 العمل في كثير من األحيان إلى مهارات خاصة لفترات زمنية قصيرة جداً.  بالنسبة لقطاعي الزراعة والبناء حيث يحتاج أصحاب

انتشرت المخاوف في جميع أنحاء المنطقة من تعرض المهاجرين ألسباب اقتصادية في كثير من األحيان لسوء المعاملة من قبل أصحاب  .50
العمل. في قطاع التصنيع

33
ل األردن، لضمان اتباع ممارسات نزيهة مع العاملين، اتخذ األردن خطوات مهمة، بدعم من برنامج عمل أفض

34
. إال أن 

العمال المخاوف ال تزال موجودة في القطاعات األخرى التي يمارس فيها نظام الكفالة، رغم الدور الذي يلعبه المفتشين على العمل في إنفاذ حقوق
35
. 

الالجئون السوريون في األردن
36

 

آلف الجئ تقريباً  655مليون الجئ، من بينهم  1.3غ عدد الالجئين السوريين في األردن حالياً حوالي وفقاً ألخر تعداد أجرته الحكومة، يبل .51
 مسجل لدى مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين. ومع نضوب مدخرات الالجئين وعدم التأكد من استمرار حصولهم على المساعدات اإلنسانية،

 تيجيات التعايش السلبية بما فيها عمالة األطفال.اضطر العديد منهم إلى اللجوء إلى استرا

خصائص سوق عمل الالجئين السوريين في األردن مكملة لخصائص سوق عمل األردنيين. وفقاً لنتائج أحد المسوحات التي أجرتها  تبرتع .52
% من الالجئين لديهم 9٪ من األردنيين، و7ابل % من الالجئين السوريين لديهم خبرة في مجال البناء والتشييد، مق23منظمة العمل الدولية مؤخراً، 

بالرغم من ، وذلك % من األردنيين11% من الالجئين لديهم خبرة في مجال التصنيع مقابل 16% من األردنيين، و2خبرة في مجال الزراعة، مقابل 

                                                                                                                                                                                           
28

2015.وبلغعددالعاطليناألردنيينفي2000%في14،و2005%في15،و2010%،والنسبةذاتهافي2015،13بلغمعدلالبطالةفي 

 210حوالي أجريتعام التي االستقصائية الدراسة انظر الرابط2015ألفمواطن. اإلنترنتعلى على متاحة التوظيفوالبطالة، التاليحول

html/Emp&Un.htm-http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/linked.
29

بلغتمعدالتالبطالة2015في ،23 بـ يوس،ويزيدهذا%حاصلينعلىدرجةالبكالور19%بينالرجال،منبينهم11%بينالنساءمقارنةً

الثانوية،ويبلغمعدلالبطالة بين15المعدلبينالحاصلينعلىالشهادة %لدىمنتتراوح26سنة،و24إلى20%لدىمنتتراوحأعمارهمما

بين بين14سنة،و29إلى25أعمارهمما الدراسةاالستقصائيةالتيأجريتعام54إلى40%لدىمنتتراوحأعمارهمما حول2015سنة.

 التالي الرابط على اإلنترنت على متاحة والبطالة، http://www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/linked-التوظيف
html/Emp&Un.htm."يعيشأغلبالعاطليناألردنيينفيعمان "%منالنسبة31. اربد تليها الزرقاء"22اإلجمالية"، ثم ثم%14"، ،"%

%،فيالمحافظاتالسبعةاألخرى21%"وتقطنالنسبةالمتبقية،6%"،ثمالبلقاء"6المفرق"
30

%لجنسيات26%لجنسياتعربيةأخرىو3%"و65.3ألفتصريحعمللمدةسنةمعظمهاللمصريين"324،أصدرتوزارةالعمل2015في

ألفمنغيرالعربفياألردن.وبالتاليتتضحأعدادالعامليناألجانبفياألردن200ألفمصريو636وتشيرأحدثالتعداداتإلىوجودأخرى.

 بشكلرسميمنهم.
31

العملالعمالغيريخضعالمهاجرونألسباباقتصاديةلحدأدنىمناألجور،يقلعنالحداألدنىالذييتقضاهالعمالاألردنيون.ويفضلأصحاب 

األردنييننظراًالنخفاضالحداألدنىألجورهم،األمرالذييتعارضمعالسياسةالعامةللحكومةلتشجيععمالةاألردنيينعنغيرهم.
32

:تحديثوتوجيهات2020-2011انظراستراتيجيةالتوظيفالوطنية.%للفنادق5%للبناءو6%للتجارةو7%،تقسمكالتالي:26النسبةالمتبقية، 

.2014إلى2009(علىأساسالبياناتالمتاحةعنالفترةمن2015مستقبلية)منظمةالعملالدولية،
33

بينالتهميشوالدمج."وتقريرمشروعتمكين)  العمالالمهاجرونفياألردن: الحقوق2014انظرتقريرمشروعتمكين"كسرجدارالصمت! )

التالي: الرابط على متاح كالهما األردن. في الزراعة قطاع في المشتغلين المهاجرين للعمال الحياة وظروف العمل ظروف المنسية:

www.tamkeen-jo.org.
34

الدوليةالتمويلومؤسسةالدوليةالعملمنظمةبيننوعهامنفريدةشراكةوهوالعالمي،أفضلعملبرنامجمنجزءهوبرنامجعملأفضلاألردن 

بالتعاونمعالجهاتالمعنيةالمحليةوالعالمية.اقرأالمزيدعلىالرابطالتالي:

http://betterwork.org/jordan/?page_id=7#sthash.Y2cqymct.dpuf
35

ي  الكفالةنظاملزم األردنالمهرةغيرالعمالجميع منداخل كفياللهم يكونوعادةً،باتخاذ الكفيلالعملصاحبما المسئ،هو عنولباعتباره

منالعديدحيثيأخذالعمال،الستغاللبسيطةفرصخلقلكونهاتالممارسةهذهاإلنسانحقوقمنظماتتانتقد.القانونيوضعهموالعاملينتأشيرات

مايتعرضونللموالسفرجوازاتالعملأصحاب القانونيةسائلةيسيئونمعاملةالعاملين،ونادراً ينصالالخليج،دولفيوعلىعكسالنظامالمتبع.

أصحاببينالعالقةفيمهماجتماعيتأثيرلهالكفالةمفهومفإنذلك،ومع(.الخليجدولمنالعديدفيالحالهوكما)الكفالةنظامعلىاألردنيالقانون

300علىمبلغالعمالمنعلىاألرضأصحابيحصلأنالزراعةقطاعفيالشائعةالممارساتومن.األردنفياقتصاديةألسبابوالمهاجرينالعمل

العمالمنالعديديوافقالدفع،نلميكنبإمكانهمإو.عملتصريحعلىالحصولفيتهملمساعد(الرسميةالرسومإلىباإلضافة)دينارأردني400أو

.الشرطةرجالأوالعملوزارةمفتشيفييدالوقوعمنهملخوفالخضوعلنظامالكفالةلىع
36

"علىحٍدسواء.والالجئيناللجوءطالبيفيهذاالتقرير،يستخدممصطلح"الالجئين"لإلشارةإلى" 
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الالجئين التعليم األساسي، ولم تتجاوز نسبة الملتحقين % من 60حصول األردنيين على تعليم أفضل بكثير من الالجئين السوريين، حيث لم تكمل نسبة 
.% تقريباً 6بالجامعة سوى 

37 

، لم يكن مصرحاً ألغلبية الالجئين السوريين العمل بشكل قانوني في األردن. وعلى الرغم من عدم وجود قانون يمنع 2016قبل عام  .53
تطلبات اللوائح السارية بشأن الحصول على تصريح عمل لعدم امتالكهم لجوازات الالجئين السوريين من العمل، إال أن عدد قليل جدا منهم استوفى م

فقط. 5300، بلغ عدد الالجئين السوريين الذين يعملون بشكل قانوني في األردن 2015سفر سارية المفعول. واعتباراً من نهاية 
 

لم يتمكنوا من كسب قوتهم، اقترحت  إذاية اعتمادهم على الغير إدراكاً الحتمالية بقاء الالجئين السوريين في األردن لفترة ممتدة واحتمال .54
تلك  الحكومة األردنية إعداد وثيقة اإلطار الشمولي التي ألزمت الحكومة بتوفير فرص عمل لخمسين ألف الجئ سوري خالل السنة األولى من تنفيذ

قادمة. عالوًة على ذلك، في إطار وثيقة اإلطار الشمولي، التزم المجتمع ألف فرصة خالل السنوات ال 200الوثيقة، على أن يرتفع هذ العدد ليصل إلى 
الدولي بتقديم الدعم المالي وصور الدعم األخرى إلى األردن.

 

السماح لالجئيين خالل األشهر الماضية، اتخذت الحكومة العديد من الخطوات نحو تحقيق أهداف وثيقة اإلطار الشمولي التي تضمنت )أ(  .55
ستخدام البطاقات الشخصية الصادرة عن وزارة الداخلية بدال من جواز السفر وعدم منعهم من العمل؛ )ب( إعطاء األولوية لالجئيين السوريين با

يات السوريين قبل المهاجرين ألسباب اقتصادية ووقف نشاطهم جزئياً )ج( إعفاء الالجئين السوريين من رسوم استخراج تصاريح العمل وتخفيف عمل
لى العاملين والتي تستهدف الالجئيين السوريين خالل السنتين القادمتين.    التفتيش ع

 

على الرغم من زيادة عدد الالجئين السوريين الذين يحملون تصاريح عمل، إال أن تعديل اللوائح لم يحقق األثر المرجو، إذ ال يزال ما  .56
ويواجه هؤالء تحديات أبرزها تدني نوعية األعمال المتاحة التي تنطبق  ألف الجئ سوري يعملون بصورة غير قانونية. 100إلى  90يتراوح بين 

عليهم شروطها والحصص الموفرة لهم في القطاعات المختلفة؛ ويتضح ذلك على وجه الخصوص في قطاعي الزراعة واإلنشاء، حيث يجني العمال 
ئمة أصحاب العمل بتوقيع عقداً مع العمال مدته سنة واحدة، وتسليم استمارات قوتهم باليومية أو في أفضل األحوال على أساس موسمي. ُتلزم اللوائح القا

حاب الحصول على تصريح عمل للسلطات المختصة نيابًة عن العاملين، باإلضافة إلى األوراق التي تثبت أن جهة العمل مسجلة رسمياً. ورغم أن أص
عاملين، إال أن أغلبهم ال يرغبون في اتباع اإلجراءت الرسمية، كما أن كثير من العمل ال يدفعون أي رسوم نظير الحصول على تلك التصريحات لل

.جهات العمل غير مسجلة من األساس
 

ومن المتوقع على المدى المتوسط أن تتاح الكثير من فرص العمل الجديدة أمام األردنيين والالجئين السوريين بفضل االستثمارات الرامية  .57
ألف فرصة  200ويمكن الوصول قريباً لهدف وثيقة اإلطار الشمولي المتمثل في توفير  وروبي وتعزيز مناخ األعمال.للوصول إلى سوق اإلتحاد األ

لالجئين السوريين عن طريق تقنين وضع العمل وتحفيز أصحاب العمل على توظيف األردنيين والالجئين على حد سواء.عمل 
 

لحكومة من تعديل السياسات كي تحقق أهداف وثيقة اإلطار الشمولي، ومن المهم أيضاً يعد رصد سوق العمل أمراً بالغ األهمية لتمكين ا .58
حصر عدد طلبات الحصول على تصاريح العمل )على األقل كل ثالثة أشهر( وعدد التصاريح الصادرة حسب كل محافظة/ مخيم وحسب المهنة 

ر صاحب العمل. وال بد كذلك أن يتم حصر عدد الطلبات يتغي  يد التصريح//تجدجديدتصريح   للمفوضيةوالقطاع والجنسية ووضع الالجئين وفقاً 
والقطاع والجنسية ووضع الالجئين  المقدمة للحصول على بطاقات وزارة الداخلية )وعدد البطاقات الصادرة( حسب كل محافظة/ مخيم وحسب المهنة

الخاصة بتصاريح العمل. ولرصد األثر على سوق العمل بأكمله، فال بد من توسيع  وفقاً للمفوضية. ومن الضروري أيضاً توثيق أية تغييرات في اللوائح
الدول. نطاق المسوح التي تجريها دائرة اإلحصاءات عن التوظيف والبطالة كل ثالثة أشهر لتغطي الالجئين والمهاجرين ألسباب اقتصادية من مختلف 

. 2017عد مراجعتها مع بداية لهذه البيانات أهمية كبيرة، وسوف يبدأ تنفيذ المسوح ب
 

 مناخ االستثمار

 القدرة على التنبؤ باللوائح والنظم التي تحكم القطاع الخاص

جمعت يعتبر النظام القانوني األردني والعملية اإلدارية وإنفاذ لوائح ونظم األنشطة التجارية أموراً معقدة وغير مستقرة ومجزأة. وقد وقد أ .59
ين. وقد أدى رآراء المراقبين األردنيين واألجانب على حد سواء أن النظام ككل يعاني من نقص في التماسك والشفافية والقدرة على التنبؤ حيال المستثم
لنظام الساري التحول التنظيمي المستمر والتنفيذ التقديري من خالل التعليمات اإلدارية إلى تقويض الجهود المبذولة لتحسين مناخ األعمال. وقد فرض ا

ص متكافئة، وبالتالي إثباط تكاليف امتثال متزايدة وتأخير غير متوقع في االمتثال، ما أدى بدوره إلى زيادة المخاطر وتوقع عدم الحصول على فر
رات إلى االستثمار والنمو. وفي كثير من األحيان، تجرى التغيرات دون إخطار العامة أو التشاور أو اتباع األساس المنطقي. بل وتؤدي بعض التغيي

ية االمتثال دون إخطار وبة في منتصف عملالتناقض مع تدابير أخرى تتعلق بنفس الوظيفة أو الحافز، وقد تتم التغييرات في الرسوم والمستندات المطل
ما تكون قرارات اللجان المتخذة داخل الوكاالت أو فيما بينها مبهمة وغامضة. وفي كثير من األحيان ال يتم  أو الطعن عليها. وغالباً  هاتعديلأو فرصة ل

 رسمية المعروفة.توضيح سبب رفض طلب الحصول على تصريح عمل، حتى في حاالت استيفاء جميع المتطلبات ال

ة بناًء على ما تقدم، يلزم خلق بيئة أعمال يمكن التنبؤ بها عن طريق وضع القوانين واللوائح والتغيرات التنظيمية التي تؤثر على األنشط .60
 التجارية والشركات وتنفيذ كل منها.  
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 التبسيط التنظيمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المنزلية

ت واألعمال التجارية في األردن بيئة تنظيمية مليئة بالقيود التي تحد من إمكانات ريادة األعمال في القطاع الرسمي وخلق تواجه الشركا .61
ن العبء فرص العمل، ويمتد ذلك إلى المشروعات المنزلية. إلى جانب عمليات اإلصالح الرامية إلى تعزيز بيئة األعمال لصالح المستثمرين، والحد م

لملقى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعطي الحكومة أولوية التشجيع على ريادة األعمال وخلق فرص العمل. لفئة معينة من التنظيمي ا
الشركات والمشروعات المنزلية، تنطوي عملية اإلصالح المقترحة على تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص لممارسة العمل من المنزل، وسوف 

 لحصول على مثل هذه التراخيص في الحاالت التي ال تشكل فيها تلك المشروعات أي خطر على الصحة أو السالمة أو البيئة.   يتم إلغاء اشتراط ا

أمانة عمان الكبرى هي األمانة الوحيدة التي تسمح بترخيص المشروعات المنزلية من خالل مجموعة من التعليمات لمشروعات المنزلية. ا .62
. وكان من المتوقع أن يساعد ذلك على تعزيز روح المبادرة وتشجيع المشروعات المنزلية غير رسمية على 2012و 2011التي صدرت في عامي 

مشروع منزلي في األمانة حتى اآلن، وهو ما يعكس  50التسجيل، وبالتالي تعزيز فرص الوصول إلى األسواق الرسمية، إال أنه لم يتم تسجيل سوى 
التراخيص أو عدم اهتمام المشروعات المنزلية غير الرسمية بإضفاء الطابع الرسمي على تلك العملية التي تبدو  إما عدم توافر معلومات عن هذه

يمكن أن مرهقة للغاية. ويمكن أن تصبح المشروعات المنزلية قناة بالغة األهمية لخلق فرص العمل وإضفاء الطابع الرسمي على تلك المشروعات التي 
 لالجئين السوريين على حٍد سواء، وخاصًة للنساء.توفر فرص لألردنيين وا

يمكن أن يشجع تبسيط عملية الحصول على هذه التراخيص المزيد من رجال األعمال أو أفراد األسر على إقامة مشروعات منزلية أو  .63
. وعلى الجانب المثالي، ينبغي اعفاء المشروعات المنزلية من الحصول على فعاالً  اً تجاري اً إضفاء الطابع الرسمي عليها إذا كانت تمارس نشاط

يتحقق االلتزام  عالوًة على ذلك،تراخيص البلدية، كما هو الحال في بلدان أخرى، باستثناء األنشطة التي تشكل خطراً على الصحة أو السالمة أو البيئة. 
مي على األعمال واألنشطة التجارية التي يمارسها الالجئون السوريون وإزالة العوائق التي تحول إضفاء الطابع الرسببوثيقة اإلطار الشمولي األردني 

 دون إقامة مشروعاتهم.

ر ممارسة األعمال . كما ورد في تقريعملية تبسيط اإلجراءات التنظيمية للحد من العبء الملقى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة .64
أنها مليئة باألعباء وال يمكن التنبؤ بها في بعض األحيان من حيث كيفية التنفيذ. ون عيوب البيئة التنظيمية في األردن عمن المؤشرات،  التجارية وغيره

نظيمية. لذا، يؤدي ذلك في المقام األول إلى اإلضرار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ال يمكن أن تتكيف مع حالة عدم اليقين وتكلفة األعباء الت
. التعاون والتشاور بين القطاع الخاص والحكومة لتحديد أهم اإلصالحات التنظيمية وإصالحات التراخيص التي من شأنها أن تخفف تلك األعباءيلزم 

شهر، على حسب أهمية هذا المجال لمجتمع األعمال،  12كما يمكن إجراء حوار بين القطاعين العام والخاص لتحديد مجال واحد لإلصالح، خالل 
والعمل طة التزام الحكومة بمتابعته. ويهدف ذلك من ناحية إلى بناء ثقافة الحوار بين القطاعين العام والخاص لتحديد اإلصالحات ذات األولوية شري

وقت على تنفيذها، ومن ناحية أخرى يهدف إلى تخفيف األعباء التنظيمية على الشركات بطريقة ملموسة وواضحة )يأتي التخفيف في صورة تقليل ال
 والتكلفة وتعقيد إجراءات االمتثال للوائح معينة، ويقاس بمؤشر مركب من األبعاد الثالثة لألعباء التنظيمية(.   

 التجارة والجمارك

ية للبالد يؤثر التأخير في عمليات اإلفراج عن البضائع سواء في دخولها أو خروجها أو مرورها بالجمارك األردنية على القدرة التنافس .65
عن طريق التجارة. وتساعد ممارسات التجارة األسرع واألكثر فعالية على إفراغ المخزون وتحسين التدفق النقدي وزيادة الطاقة  ية نمو االقتصادوإمكان

 القائمة الذهبيةاالستيعابية للميناء وجذب االستثمار األجنبي وتقليل التكاليف التي تتكبدها التجارة والمستهلكين. كلما زاد عدد الشركات المدرجة في 
راف للجمارك )برنامج التاجر الموثوق به(، كلما قل عدد عمليات التفتيش المادي، وزاد عدد إفراجات ما قبل الوصول، وزادت فرصة برامج االعت

ة على باإلقليمي المتبادل وانخفض الضمانات الجمركية المطلوبة، وزاد التنسيق مع القوائم الذهبية الخاصة بأجهزة حكومية أخرى مع أجهزة الرقا
 الحدود.

 تشجيع االستثمار

 دخول االستثمارات األجنبية

ألف دينار أردني. إال أن مجلس  50أدنى لمتطلبات رأس المال يقدر بمبلغ  اُ يفرض قانون االستثمار األردني على المستثمرين األجانب حد .66
ألدنى. عالوًة على ذلك، يواجه المستثمرون السوريون معوقات ( مشروع الئحة تلغي اشتراط هذا الحد ا2016الوزراء قد اعتمد مؤخراً )مايو/ آيار 

ألف دينار أردني، األمر الذي يمنع معظمهم من االستفادة من امتيازات المستثمرين. ومن التعهدات  250اط إيداع مبلغ ال يقل عن رأخرى مثل اشت
 مار وإقامة المشروعات من قبل الالجئين السوريين.     التي نصت عليها وثيقة اإلطار الشمولي، إلغاء القيود المفروضة على االستث

 تشجيع االستثمار والرعاية الالحقة.

على الهيئة تقديم مجموعة يجب  تلعب هيئة االستثمار األردني دوراً بالغ األهمية في تعزيز األردن لتصبح موقعاً لالستثمارات. ومن ثم،  .67
ن اإلمكانات من أنشطة الترويج والرعاية الالحقة الجتذاب مستثمرين جدد لألردن استناداً إلى الوصول التفضيلي لسوق االتحاد األوروبي واالستفادة م

 ة االجتماعية للشركات(. االستثمارية للمغتربين السوريين والمستثمرين اإلقليمين والمستثمرين حسني النية )استثمارات المسئولي
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 تلعب هيئة االستثمار األردني دوراً بالغ األهمية في تعزيز األردن لتصبح موقعاً لالستثمارات. وعلى الرغم من أن هذه الهيئة هي مؤسسة .68
ولكنها ال تزال بحاجة لكوادر  مستقلة، إال أنها تطبق نظام رواتب موظفي الخدمة العامة، األمر الذي يجذب غالبية موظفي القطاع العام للعمل بها،

 تؤدي مهام تشجيع وتيسير االستثمار، ويفضل من لهم خبرة في العمل في القطاع الخاص وقطاع االستثمار على المستوى الدولي.   

السوريين التزاماً كبيراً من االلتزامات التي نصت عليها وثيقة اإلطار الشمولي. ولهذا  الالجئينيعد توفير فرص متكافئة أمام رجال األعمال من  .69
 سوف تنشر هيئة االستثمار األردني دليل المستثمر للمستثمرين المحليين واألجانب، مع مراعاة سمات وخواص المستثمرين األجانب.
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 : تقييم األنظمة االئتمانية5ملحق رقم 
 مقدمة 

ص بتقييم األنظمة االئتمانية للبرنامج القائم على النتائج الذي يتيح فرص اقتصادية أمام األردنيين والالجئين السوريين بتمويل هذا الجزء خا .1
 قييم ما إذامن البنك الدولي. أجرى البنك الدولي هذا التقييم عن طريق تحليل الوثائق المتاحة وإجراء جلسات عمل مع الجهات المعنية. يحدد هذا الت

والكفاءة  كانت األنظمة االئتمانية للبرنامج تضمن استخدام عائدات التمويل في األغراض المنشودة مع االهتمام الواجب بمبادئ االقتصاد والفعالية
 مج.  والشفافية والمسائلة. ويغطي التقييم الترتيبات المؤسسية واإلدارة المالية وأنظمة المشتريات وأنظمة الحوكمة ذات الصلة بالبرنا

إلى  أجري تقييم النظم االئتمانية استناداً إلى المعلومات المتوفرة حالياً عن أنظمة المشتريات العامة وأنظمة اإلدارة المالية، باإلضافة .2
الدولي مع  المراجعات المتاحة عن العمل التحليلي والتشخيصي، وكذلك التقارير والمعلومات المنشورة. كجزء من هذا التقرير، اجتمع فريق البنك

ارة المالية، ودائرة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والتمويل ووزارة العمل وقسم الميزانية العامة ودائرة اللوازم العامة التابعة لوز
ئة مكافحة الفساد األردني. كما زار البنك العطاءات الحكومية التابعة لوزارة األشغال واإلسكان وديوان المحاسبة، هيئة التدقيق العليا في األردن وهي

    الدولي الوحدات الحكومية المستقلة المستفيدة من هذا البرنامج، أي هيئة االستثمار األردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية.  

وف تستخدم في األغراض المقصودة ودعم استنتج هذا التقييم أن اإلطار االئتماني الشامل للبرنامج يكفي لضمان أن إيرادات البرنامج س .3
 التنفيذ وتحقيق النتائج المنشودة.  

 خلفية عن الترتيبات المؤسسية

 البرنامج

يهدف البرنامج إلى تعزيز الفرص االقتصادية أمام األردنيين والالجئين السوريين، ويدعم البرنامج جوانب الفرص االقتصادية الواردة في  .4
ردني، ويتناول أزمة الالجئين وتوفير فرص عمل لألردنيين والالجئين السوريين. تم إقرار تلك الوثيقة على مستوى رؤساء وثيقة اإلطار الشمولي األ

في لندن. ودعماً لتنفيذ وثيقة  2016فبراير/شباط  4الدول تم إقراره على مستوى رؤساء الدول خالل مؤتمر "دعم سوريا والمنطقة" المنعقد في 
 ركز البرنامج على النقاط التالية: اإلطار الشمولي، ي

 إصالح سوق العمل - أ

 إصالح مناخ االستثمار - ب

 تشجيع االستثمار  - ت

 اإلطار المؤسسي 

التخطيط .5 الرئيسيةوهيوزارة بالجهاتالمعنية الخاصة المؤسسيةوالتشغيلية القائمة البرنامجعلىالترتيباتالمؤسسية تنفيذ سوفيستند

والجهاتالم التجارةوالصناعةوالتموينومؤسسةالمواصفاتوالمقاييساألردنية. العملووزارة الماليةووزارة ةمنستفيدوالتعاونالدوليووزارة

 البرنامجهي:

 تضطلعوزارةالتخطيطوالتعاونالدوليفيالمقاماألولبمسئوليةتنسيقأنشطةتنفيذوثيقةاإلطارالشمولي.وسوفتتولىوحدة

وسوف المعنية. الوزرات مع بالتنسيق ذاتالصلة التقارير وإعداد النتائج مؤشرات متابعة مهمة للوزارة التابعة البرنامج إدارة

 ستهدفالدعمالمقدممنالبرنامجتعزيزقدرةالوزارةلتتمكنمنتنفيذالوثيقة.ي

 إلىتعزيزتوفير فيالخدماتالهادفة والتجارة والصناعةوالتموينفيتعزيزتيسيرالتجارة التجارة البرنامجوزارة سوفيدعم

   فرصالعمل.

 يرالتوظيفلتنفيذإصالحاتإصدارتصاريحالعمل.تقدموزارةالعمل،بدعممنالبرنامج،خدماتتيس 

 التالية:)أ(وضعرؤيةاستثماريةتوضحعرضالقيمةاالستثماريةو)ب(تشجيعاالستثمار تُسندإلىهيئةاالستثماراألدنيالمهام

هيئةاالستثماراألردنيمنإجراءاتالت عزيزالقويةالتيتحققتشجيعو)ج(تنفيذخدماتالتحفظوالرعايةالالحقة.سوفتستفيد

 االستثمارومسئولياتالرعايةالالحقة.
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 والمنتجات السلع بجميع يتعلق فيما الفنية واألنظمة المعايير تنفيذ بمسئولية األردنية والمواصفات المقاييس مؤسسة تضطلع

 والخدمات،فيماعداالخدماتوالسلعوالمنتجاتالدوائيةوالطبيةوالبيطرية.

تمدعممبادراتبناءالقدراتذاتالصلةمنخاللتخصيصالحكومةللميزانيةوالمواردغيرالماليةالمطلوبة،إلىجانبالمساعدةوسي .6

الفنيةالمقدمةمنشركاءالتنمية.ويالحظهذاالتقييمعدموجودتجاوزأيمشترياترئيسيةالحداألدني
38

طارلتمويلالبرنامجالقائمعلىالنتائجفيإ

 البرنامج.

شكلالمصروفاتالناجمةعنالبرنامججزءاًمنأنظمةالميزانيةالوطنيةللوزاراتالحكوميةوالوحداتالحكوميةالمستقلة.وسوفسوفتُ .7

يخضعالبرنامجلترتيباتاإلدارةالماليةالتيوضعتهاالحكومةللبنرمجوالتيتمتقيمهامنخاللعدةدراساتتحليلية
39

ولالفقراتالتاليةملخص.تتنا

 بأنظمةاإلدارةالماليةللبرنامجوالقواعدواإلجراءاتوآلياتاإلشرافذاتالصلة.

 اإلطار القانوني

بالمهام .8 المؤسساتالمضطلعة التشريعاتالتيتحدد من العديد منخالل العامة المالية لإلدارة األساسية االردنيالركيزة الدستور يضع

البرلمان على والتقديراتالمالية عرضاألهدافاالستراتيجية المشمولة المالية األمور أهم وتتضمن بها. التشغيلية العمل وأطر واعتمومهامها اد؛

ال مكافحة وهيئة المحاسبة ديوان إلىجانبمهام وفرضالضرائب؛ الدولة، فيخزانة الموارد النواحيودمججميع لجميع وشمولها فساد.الميزانية

وتشكلالقوانينواللوائحالتاليةإطارالعملالقانونيلإلدارةالماليةالعامةفياألردن:

المهاموالمسئولياتالمسندةلوزارةالماليةودائرةالموازنةالعامةفضاًلعنعددمحدود(2008العامة )القانون األساسي للميزانية يقدم - أ

ةوقانونمنالقضاياالتيتدورحولإعدادالميزانية.وتخضعالعديدمنالجوانبالمهمةالمعنيةبتنفيذالميزانيةلتنظيمقانونالموازنةالعام

الذييتماعتمادهفيبدايةكلسنةمالية.وتراجعالحكومةالنسخةالحاليةمنالقانونجنباًإلىجنبمعالتشريعالموازنةللوحداتالحكومة

.2017المنقحالمزمعتقديمهإلىالبرلمانبنهايةعام

الما(.2015( وتعديالته )1994القانون المالي الفرعي ) - ب الشئون تنفيذ تعليمات جانب إلى الالئحة )تعرضهذه المبادئ1995لية )

قابةاألساسيةالمتصلةباإليراداتوصوراإلنفاق؛إلىجانبالدفعاتالمقدمةوإدارةالنقدوالديون؛وأسسالمحاسبةالماليةوسجالتها؛والر

 المالية.

ذاتالصلةوإجراءاتاالعتماد/شرحاإليراداتالماليةتإطارالرقابةالداخليةو( 2015) ا( وتعديالته2011لرقابة المالية )ا الئحةقدم ت - ت

زاراتالمراجعةالسابقةوالقواعدوالمسئولياتومواقفوزارةالماليةلإلدارةالمركزيةواإلشرافعلىوظائفالرقابةالماليةالقائمةفيالو

قاطعبينالرقابةالداخليةووظائفميزبشكلت(2015)الالئحةالُمنقحةأحدالنقاطالبارزة،فإنهاالمختصةوالوحداتالحكومية.وباعتبار

 التدقيقالداخليللحسابات،حيثيحدثخلطبينكالالمصطلحينفيالقطاعالعام.

:اتساقًامعالهيئةالتنظيمية/المعيارية،فإنهالتوجدفيالوقتالراهنوحدةإشرافمركزيأوأيجهةمسئولةعنقانون المشتريات العامة - ث

األشغالواإلسكانوضعإطارتنظيميعا لوزارة التابعة العطاءاتالحكومية دائرة تحديداً او المركزية منجهاتالشراء وكلواحدة م.

الشراءالموحدلشراءالمستلزماتالطبيةتض اللوازمالعامةالتابعةلوزارةالماليةلشراءالبضائعودائرة طلعلمشترياتاإلنشاءاتودائرة

عناتباعاللوائحذاتالصلةوالعملعلىتحديثها.وعالوةًعلىماتقدم،تمتلككلوكالةمستقلةأوهيئةحكوميةبأنشطةشرائيةفعليةفضال

قانون56ة،أصبحهناكئالفرعيللشراء.وبسببهذهالتجز)بمافيذلكالوحداتالحكوميةالمحلية(مشاركةفيعملياتالشراءقانونها

ياألردن.وتبدواإلجراءاتالخاصةبالسلعوالخدماتالشبيهةمتماثلةتماماً،إالأناالختالفاتالموجودةفرعيمنفصلحولالمشترياتف

الهائلمنالقوانينالفرعيةالتزالتشكلعبءعلىاألعمالواألنشطةالتجارية،األمرالذيمنعتأسيسمنصة إلىالعدد بالفعلإضافةً

ستخدامهاللعديدمنالعملياتاألخرىبجانبالعطاءاتمثلعملياتمتابعةاألداءوالقياسونشراللوائحمركزيةللشراءاإللكترونييمكنا

حالية جهوداً العامة اللوازم تبذلدائرة تقدم، مما وعلىالرغم الكثيرمنأجلالوصولإلىاالنفتاحالحكومي. الشكاوىوغيرها ومنصة

ىإحدىالمنصاتالكورية.لتطويرالشراءاإللكترونياستناداًإل

والتعديالتالالحقة،اّخرها1952يخضعديوانالمحاسبةاألردنيللقوانيناألساسيةلعام.2007و 1953قوانين ديوان المحاسبة لعام  - ج

.والتوفرالقوانيناالستقاللالماليواإلداريالالزملديوانالمحاسبةومتطلباتالحصانةوضمانالحيازةلرئيسالديوان2007فيعام

 وقد علىالضوابطالسابقة. بلتصباهتمامها فيفحسب، مجلسالوزراء واعتمده تعديلحديثعلىقانونديوانالمحاسبة صياغة تم

ومنالمزمعأنتعززالتعديالتالمقترحةمناستقالليةديوانالمحاسبة2013 العملبه. ،ولكنلميتماقرارهمنالبرلماناألردنيليبدأ

مةالدوليةللمؤسساتالعليالمراجعةالحسابات.بجعلهأقربإلىالممارساتوالمعاييرالدوليةالتيتنشرهاالمنظ

                                                           
38

ألف300ألفدوالرمقابلالخدماتغيراالستشاريةو500دوالرمقابلاألعمالوالسلعو1.000.000الحداألدنىالمتفقعليهللمشترياتلألنشطةالمستثناةهو 

دوالرمقابلالخدماتاالستشارية.
39

ودراسةاالقتصادالسياسيمنأجلتمكينتنفيذإصالحالمشترياتالعامةفياألردنوالتي2011لياتالتقييمالحديثةتقييمالنقاتالعامةوالمسائلةالماليةتتضمنعم 

.2014أجريتفييوليو/تموز
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التشريع الخاص بمكافحة الفساد. - ح في مؤخراً المعّدل الهيئة قانون بموجب األردنية الفساد مكافحة هيئة حماية2014تأسست ليشمل

"المبلغينوالشهودوالمخبرينوالخبراءفيقضاياالفسادوذويهمواألشخاصالمقربينمندائرتهم."

 تقييم األداء االئتماني

 التخطيط وإعداد الميزانية

في األردن للبرنامج الموازنةيؤكد التقييم مالئمة أنظمة وضع  .9 إلىمراجعة النتيجة هذه وتستند موازنات. المالية لما2016السنة وفقاً

لتصنيفأ أنظمة الحكومة وتستخدم اإلليكتروني. علىموقعها العامة الموازنة دائرة إلىمخططحساباتيتبعنشرته باإلضافة الميزانية، إنفاق وجه

لمتابعةاإلنفاقالمعاييرالدوليةوإطارلوضعالميزانياتقائمعلىالنتائجيتسمبالبساطةوالفعاليةفينفسالوقت،وجميعهاتعدمنالطرقالمستخدمة

قبوجهعاممعدليلاإلحصاءاتالماليةالحكوميةالصادرعنصندوقالنقدالحكومي.كمايتبعاألردننظامتصنيفصارميشملأهمالتصنيفاتويتف

 في2001الدوليعام وردتجميعها وقد بالبرنامج؛ والتصنيفاتذاتالصلة والجغرافية والوظيفية واالقتصادية التصنيفاتاإلدارية فيذلك بما ،

امالتوفقاًللمعاييرالمناسبة.ويستخدمنظامإدارةالمعلوماتالماليةالحكوميةفيإعدادمخططالحساباتالحالي،ممايسمحبإعدادتقاريرعنجميعالمع

 الموازنة.

 

الوزاراتالمختصةوالمؤسساتالمستقلةبدءاًمنالسنةالماليةموازناتسوفيدخلالبرنامجالمقترحفيالموازنةالحكوميةالسنويةوفي .10

 تلكالوزاراتوالوحداتالحكوميةالمستقلةمايتفقمععائداتالبرنامج.موازناتشملبنود)مدةالبرنامج(.وست2020حتى2016
 

بتتبعنفقاتالبرنامجوفقاًللعواملالتالية:)أ(الوحداتاإلدارية)الوزاراتالمشاركةالموازنةتسمحأنظمةتصنيف .11
40
الحكومية والوحدات

المستقلة
41

الفئاتاالقتصادية)إنفاق و)د(البرامجوالبرامجالفرعية(،و)ب( إليها(، إلىذلك(،و)ج(الوظائف)الصحةوالتعليموما رأسالمالوما

وي سواء. حد على والمؤسساتالمستقلة المركزية الحكومة أنشطة حيثتغطي بالشمول؛ الميزانية هذه وتتسم الحكومة. تنفذها التي مكنواألنشطة

ال دائرة موقع عبر )اإلطالععليها العامة الشهريةhttp://www.gbd.gov.joموازنة الحكومية المالية والنشرة إلىالحساباتالنهائية باإلضافة )

 المجمعةوفقاًللتصنيفاتاالقتصاديةوالوظيفية(.بالموازنةالعامة)تشملاإلحصاءاتالماليةالحكوميةالمتعلقة
 

ية)يبدأفييناير/كانونالثانيمنكلعام(،ويتيحمدةأطوللوضعسياسةالميزانيةوتحليليعتمداألردنجدوالزمنياًمبكراًإلعدادالميزان .12

والتخطيطاالستراتيجي المراجعة )أ( تغطيالجوانبالتالية: الجدولالزمنيإلىأربعمراحلمختلفة هذا وينقسم المبدئي؛االستراتيجياتووضعها.

توسط؛و)ج(إنهاءمسودةالميزانية؛)د(الموافقةعلىالميزانيةواعتمادها.وتشملهذهالخطواتإعدادومناقشةو)ب(التخطيطللميزانيةعلىالمدىالم

تاإلنفاقكلمن)أ(سياسةالميزانيةوورقةاألولوياتالتيتضمأحدثالتوقعاتبشأنالتمويلالكلي،وتوضحالموقفاألساسيمنالسياساتوأولويا

 ؛و)ب(إطارالنفقاتعلىالمدىالمتوسط.الموازنةحلةإعدادالتيستعالجفيمر

 تنفيذ الميزانية 

تتبع األردن نظاماً صارماً لوضع األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء لكل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوحدات الحكومية  .13

تنشركافةالوزاراتالمختصةوالجهاتالحكوميةكلعامدام أبرز مؤشرات األداء. المستقلة، ولرصد التقدم المحرز في تحقيق تلك األهداف باستخ

والبرامجالتيسوفعلىموقعدائرةالموازنةالعامةأهدافهااالستراتيجيةوأبرزمؤشراتاألداءالتيتستعينبهاوالنتائجالمحرزةفيالعامينالسابقين

ذلكتقدمالحكومةأساساًكافياًللوزاراتوالهيئاتالمختصةكيتتابعتقديمالخدماتوتقيمه.ويوضحالجدولرقمتنتهجهافياألعوامالثالثةالتالية.وب

 المتاحعلىالموقعاإلليكترونيلدائرةالموازنةالعامةأنواعالمعلوماتالمنشورة.5-1

 

 

 

                                                           
40

وزارةالصناعةوالتجارةوالتموينووزارةالعمل. 
41

تشغيلوالتدريبوالتعليمالمهنيوالتقني،ومؤسسةالمواصفاتوالمقاييساألردنية.هيئةاالستثماراألردنية،صندوقال 
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 .وزارة العمل االستراتيجية ومؤشرات أدائها: أهداف 1-5جدول رقم 

وزراة العمل 2901الفصل   

 األهداف اإلستراتيجية ومؤشرات األداء للوزارة/ اإلدارة

 القيمة سنة األساس مؤشر األداء األهداف اإلستراتيجية

 القيمة الفعلية

 

التقييم الذاتي  القيمة المستهدفة
 المبدئي 

 القيمة المستهدفة

2014 2015 2016 2016 2017 2018 

تنظيمسوق -1

العملاألردنيوشئون

العمالالمهاجرين

نسبة العمال الوافدين الحاصلين على  1
تصاريح عمل من إجمالي نسبة القوى 

 العاملة في سوق العمل األردني

2011 18.3%  20.1%  16%  12.1%  17%  16%  15%  

عدد األطفال المستفيدين من البرامج  2
تقدمها المشاريع المناهضة لعمل التي 

 األطفال

2011 905 1620 1470 1203 1500 1500 1500 

عدد العمال الوافدة الوافدين الحاصلين  3
 على تصاريح عمل

2011 280263 324410 254574 177274 246631 239232 232055 

عدد زيارات التفتيش للمؤسسات  4
 الخاضعة لقانون العمل 

2011 51661 88208 65000 45322 70000 75000 80000 

اإلشرافعلى -2

شؤونالعملوالعمالودعم

االتحاداتالعمالية

نسبة اإلضرابات العمالية من إجمالي  1
 نسبة النزاعات

2011 15%  37.2%  15%  35.4%  31%  28%  25%  

 1000 10500 11000 6500 12000 15233 16700 2011 عدد تكرار إصابات العمل 2

األداءتحسن -3

المؤسسيوتطويره.
نسبة الشكاوي التي تم حلها من إجمالي   1

 الشكاوي المقدمة من ِقبل متلقي الخدمة
2012 100%  90.4%  100%  87%  100%  100%  100%  

توفيرخدمات -4

العمللألردنيينداخل

الممكلةوخارجهاوزيادة

مشاركةالمرأةفيسوق

العمل

%12.9 2011 معدل البطالة 1  11.9%  11.4%  11,9%  11,7%  11,5%  11,3%  

نسبة العاملين من خالل الوزارة من  2
النسبة اإلجمالية لعدد األردنيين 

 المنضمين في سوق العمل

2011 0,75%  1,90%  1,30%  0.9%  1,50%  1,60%  1,70%  

نسبة الموظفات من خالل الوزارة من  3
إجمالي نسبة  المسجالت في سوق 

 العمل

2011 8,7%  24,6%  23%  15%  23%  24%  24%  

%39 2011 النسبة المعدلة للمشاركة اإلقتصادية 4  36.4%  41%  37.6%  41.5%  44%  44.8%  

%14.7 2011النسبة المعدلة للمشاركة االقتصادية  5  12.6%  15.4%  13.7%  16.2%  18%  19 %  
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 للمرأة

 54771 53593 52440 20000 51311 48571 52888 2011 خلق فرص عمل 6

عدد جلسات التوجيه المهني للباحثين  7
 عن عمل

2011 1075 2852 1400 426 1600 1600 1600 
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 الضوابط الداخلية والتدقيق الداخلي 

تطبيقاًمنتظماًفيالوزاراتوالوحداتالحكوميةالمستقةالموازنةإذتطبقضوابطتنفيذتالئم الضوابط اإلجمالية أغراض تنفيذ البرنامج؛  .14

(.هذاوتصدروزارةالماليةبصورةدورية2015(وتعديلها)2011(والئحةالضوابطالمالية)2015(وتعديلها)1994وفقاًلالئحةالماليةالسارية)

الوزاراتوالوح كافة على يتعين التي اإلجراءاتالمقبولة تعليماتتوضح تنفيذ أنظمة وتتبع بها. االلتزام العملالموازنةداتالحكومية فيوزارة

المستفيدو)ب(التحققمنالموظفينالماليينوال )أ(الموافقةالفنيةمنالقسم والتموينضوابطمحددةمنها: الصناعةوالتجارة موافقةعليهم،ووزارة

اخليون،و)د(قيامالمراقبينالماليينبوزارةالماليةبالتحكمفيإنفاقالمبالغالمخصصةلبندو)ج(إجراءمراجعاتدوريةمخصصةينفذهاالمدققالد

 معين.

 

الت،يشرفالمراقبونالماليونالذينتعينهموزارةالماليةعلىضوابطاالمتثالالمتعلقةبالمعامالتوالتيتنظمالمدفوعات،وتوثيقالمعام .15

الهيئاتالمختصةحس قبلتحققأولئكالمراقبينمنإيصاالتالدفعوعلىتقديم بأيمبلغ اليصدرإذن العملية، ومنالناحية وختامية. اباتدورية

الحكومي والوحدات والتموين والتجارة الصناعة ووزارة العمل وزارة تعين الدائمين، الماليين المراقبين إلى وباإلضافة عليها. المستقلةوتوقيعهم ة

خليينيؤدونفيالمقاماألولالوظيفةنفسهاالتييمارسهاالمراقبينالمذكورين.وتقتصرأعمالالتدقيقالداخليعلىالمراجعةسالفةمراجعيحساباتدا

اإلضافةكورة،بالذكر،وتشملالفواتير،وإيصاالتالنفقات،والمصروفات.ويتولىالمراقبونالماليونوالمدققونالداخليونمسئوليةتنفيذالضوابطالمذ

أنش تصميم يتم لم الحالة، وفيهذه المستقلة. العملوالوحداتالحكومية والتموينووزارة والتجارة الصناعة بوزارة التدقيقإلىديوانالمحاسبة طة

المالي وزارة فرضتها المطافأنهناكضوابطمتعسفة فينهاية ويبدو الممارساتوالمعاييرالدولية. والمراقبونالماليونالداخليبحيثتتفقمع ة

 والمدققونوديوانالمحاسبة،ممايضربجهودمراقبةاألطرافالثالثةالمستقلةومراجعاتاألنشطةالالحقة.

 

لبرنامجيضعفغيابالتدقيقالالحقالفعالوفقاًللمعاييرالدوليةالمعتمدةمنفعاليةتدقيقالحساباتالداخلية،ومنقدرتهاعلىدعمتنفيذا .16

يقوتقييمعماًفعاال.ويوصيهذاالتقييم،منأجلتخفيفآثارهذاالقصور،بتوسيعنطاقالعملالمقترحأنينفذهمدققونمستقلون،بحيثيشملتدقد

 فعاليةالضوابطالداخليةفيالهيئاتالمستفيدةمنالبرنامج.
 

المبلغبينالبنودالمختلفة.ويؤديالمراقبونتحظرقوانينالميزانيةالسنويةتحميلبنودالميزانيةفوقالمبلغ .17 المتوفر،أوإعادةتوزيعهذا

يةالمستقلةيجوزالماليوندوراًحاسماًفيالتأكدمنأنالمدفوعاتتقعفيإطاراالعتماداتالمتفقعليهافيالميزانية.ومعذلك،فإنالوحداتالحكوم

يالميزانيةالسنويةإذارأتأنذلكضرورياًويتفقمعاستقاللها.لهاإعادةتوزيعالمبلغالمخصصلبندمعينف



  كشوف المرتبات

اممنيؤكدهذاالتقييمعلىاتباعنظامإدارةفعاللكشوفالمرتبات.وتتسماألنظمةالقائمةلكشوفالمرتباتبقدرمعقولمنالتكاملواالنسج .18

تب.ويتبعنظامكشوفالمرتباتفياألردنتوجيهاتديوانالخدمةالمدنية،ويلتزمبالقانونحيثضوابطالموقعوسجالتالموظفينوسجالتالروا

فينوإدخالهاالماليالوطنيولوائحالضوابطالداخليةوتعليماتوزارةالمالية.أماقسمالمواردالبشريةفيتولىمسئوليةالحصولعلىمعلوماتالموظ

ةاآللي.كمايحرصهذاالقسمعلىاستيفاءكافةالمعلوماتوإدخالالبياناتحولاستحقاقاتالرواتب،وذلكمنخالللنظامقاعدةبياناتالمواردالبشري

.ويتمنظامآليوسجالتأرشيفية،سواءكانتفيصورةبياناتأوملفاتمطبوعة.وتخضعمدخالتقسمالمواردالبشريةإلىالتدقيقاآلليوالبشري

تكلشهر،ويتطلبموافقةعددمنالمسئولين)مسئولكشوفالمرتبات،ورئيسوحدةكشوفالمرتبات،ومديرالقسم)حاملتحضيركشفالمرتبا

تحولالمرتباتإلىالحساباتالب ومنثم، المالية(. ومديراإلدارة المالي، والمراقبالماليبوزارة الضبطالداخلي، وقسم الشخصيةالميزانية(، نكية

تحضرالتسوياتالشهريةباستخدامالنظام،ثميخطربهاكلمنوحدةالضبطالداخليوممثلوزارةالمالية.وعالوةعلىذلك،تعددفاترللموظفين.و

المختصةفيحال البشريةواألقسام الموارد وإخطارقسم ويتولىمشرفالحضورمراقبتها، سجلآليللحضور، باستخدام الحضوراليومية ةبموعد

 االتغياب.وقدأكدالمشرفونأنهميحرصونبشدةعلىحضوركافةالموظفينوأدائهمأعمالهم.وجودح

 
  ملف المشتريات

يؤكد هذا التقييم على أن الترتيبات الحالية المتعلقة بالمشتريات مالئمة لدعم التعامالت منخفضة الخطورة المزمع إبرامها بموجب  .19

،وتقتصرعلىالسلعوالخدماتمنخفضةالقيمةالتيتلزمبوجهعاملعملريات سنوية إال في أضيق الحدودالبرنامج؛ حيث ال يسمح البرنامج بمشت

لوثائقمثلالمؤسساتالمعنية.ولذلكفإنالخطرالناجمعنالشراءليسمرتفعاً.ومعذلك،فعلىكافةمؤسساتتنفيذالبرنامجأنتحرصعلىحفظكلا

دوالفواتير،إذإنذلكيضمنامتثالهالضوابطالشراءالمعمولبهافيالبالد.ومنتلكالضوابطعلىسبيلالمثالالتدقيقاإلعالناتوالطلباتوالعقو

تقلإلىمدققخارجيمسالداخلي،واإلجراءاتالالحقةللتدقيقأوالموافقةالتييقومبهاالمراقبينالماليينبوزارةالمالية.ومنشأنإسنادعمليةالتدقيق

ضمانااللتزامبعمليةالشراءعلىالنحوالالزم.

 

 إجراءات الشراء وعملياته

تنفيذ .20 تناولت التي السياسي االقتصاد دراسة من ذلك اتضح وقد اإلصالح، جهود رغم مجزأة األردن في العامة المشتريات تزال ال

اإلصالحاتالمتعلقةبالمشترياتالعامةفياألردن
42

سةإلىبعضالمشكالتالتيتعوقجهوداإلصالح،ومنهاعلىسبيلالمثال:.وأشارتهذهالدرا

مح المشترياتأنها الطعنالحاليةعلىنظام ويعيبآلية أمورأخرى. وعدة وكيفيةقياساألداء، التشريعية، والسلطة الطعون، تقديم للغاية،آلية دودة

متبالشراءإلجراءمراجعةإداريةهرمية)أيأنكلهيئةتنظرفيالشكاوىالمقدمةضدها(،فبصرفالنظرعنإمكانيةتقديمالشكاوىللهيئةالتيقا

 فإنمقدميالعروضليسأمامهمأيحلسوىاللجوءللقضاء،نظراًلعدموجودآليةطعنمستقلة.

                                                           
42

(2014دراسةالبنكالدوليحولتمكينتنفيذاإلصالحاتالمتعلقةبالمشترياتالعامةفيبلدانالشرقاألوسطوشمالأفريقيا)يوليو/تموز 
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أنعدمتوفرمعلوماتحولكيفيةسيراألداءإضافةإلىذلك،يعيقالغيابالحاليلمقاييسأداءالمشترياتإمكانيةإجراءإصالحات؛حيث .21

 عليها.الفعليللنظاميجعلمنالصعبعلىالجهاتالمعنيةأنتعرفضرورةالحاجةإلىإجراءتحسيناتوأينوكيفينبغيإجرائهاحتىتعودبالنفع

التالية:)أ(توحيداألطرالقانونيةوسعياًوراءتحسيننظامالمشترياتفيالبالد،نصتاستراتيجيةالشراكةالمحلية .22 األردنيةعلىالجهود

موق إنشاء )د( إشرافية؛ للمشترياتومهمة سياسة عنطريقوضع المؤسسية التنمية تحقيق )ج( المشتريات؛ أداء مراقبة )ب( السياسات؛ عوأطر

طعنعليها؛)و(هـ(تنميةآلياتقويةتختصبشكاوىالمشترياتوالإليكترونيأحاديالبوابةللمشترياتمنأجلاتباعنظامشراءإلكترونيُموحد؛)

 تنميةاستراتيجيةلبناءالقدراتباإلضافةلتوفيربرامجتدريبيةمستدامة؛)ز(دمجتخطيطالمشترياتعندوضعالميزانيات.

 تتمثلترتيباتالمشترياتالحاليةالخاصةبالهيئاتالُمنفذةفيمايلي: .23

التيتشملأعماالمدنية،تكوندائرةالعطاءاتالحكوميةمسئولةعنتوليجميعإجراءاتالشراءنيابةًعنهذهالمؤسسات،بالنسبةللعقود (أ)

موافقةبدايةًمنإعدادالمواصفاتالفنيةووثائقالعطاءاتوإجراءالعطاءاتوترسيةالعقودواإلشرافعليهاوإدارتهاالعقودباإلضافةإلىال

 فواتيرالُمقدمةمنالمقاولين.علىجميعال

بالنسبةلعقود (ب) العطاءاتالحكوميةمسئولةعنتولي100توريدالسلعالتيتتجاوزقيمةالعقدالواحدمنها ألفدينارأردني،تكوندائرة

 ووثائقالعطاءاتوإجراء المواصفاتالفنية إعداد من بدايةً المؤسسات، عنهذه نيابةً إجراءاتالشراء العقودجميع العطاءاتوترسية

ومن المهمةحسبكلحالةعلىحدة. للقيامبهذه تفويضالجهاتالُمنفذة الدائرة علىذلك،يجوزلهذه وإدارتها.عالوةً واإلشرافعليها

 المتوقعأنيكونلتنفيذعملياتالشراءاإللكترونيأثرإيجابيعلىأداءدائرةالعطاءاتالحكومية.

االس (ج) هيئة بخالفتضطلع ُمعنية وبضائع ملحقات توريد مثل الصلة، ذات العقود وإبرام الشراء عمليات إتمام بمسئولية األردنية تثمار

إلىذلكمقابلتكاليف التوريداتالعامةوالخدماتاالستشاريةوالخدماتغيراالستشاريةمثلعقودخدماتاألمنوخدماتالنظافةوما

 تتجاوز ال دين100ُمقدرة )ألف أردني دائرة140ار وتتولى بالهيئة. الخاصة الفرعية القوانين واضح هو كما أمريكي( دوالر ألف

ارالعطاءاتالحكوميةالمسئوليةعنجميعالعطاءاتالتيتتجاوزهذاالمبلغعلىالنحوالُموضحأعاله.علىصعيدآخر،تمتلكهيئةاالستثم

فينيعمالنتحتإشرافالمديراإلداريويعمالنمععددمنهيئاتالمشترياتالتييترأسهااألردنيةمكتبشراءخاصبهايعملبهموظ

قديمهابسببالمديرالعاملهيئةاالستثماراألردنيةأومديراإلدارةحسبالحداألدنىللتكلفةالُمقدرةلكلعطاء.ويشيرعددالعطاءاتالُمعادت

ألفدينارأردنيأنقدرةهيئةاالستثماراألردنيةالخاصةبتوليإعدادوثائق20اءسلعبقيمةغيابالمواصفاتالواضحةالتيتقدملشر

المواصفاتوالعطاءاتضعيفةبشكلعام.فضالًعنذلك،تحتاجعقودإدارةالقدراتواالتصال/التداولمعالموردينللتحسين؛حيثيجب

 تنفيذالعقودفيالوقتالمناسب.

تمتلك (د) إليهماوبالمثل، تسند المدنية، اثنينمنموظفيالخدمة يعملبه المواصفاتوالمقاييساألردنيةمكتبمشترياتخاصبها مؤسسة

لمحدوديةكميةالمشتريات،سيعتمدالبرن للقوانينالداخليةللمؤسسة.ونظراً امجعلىمهمةتقديمالتقاريرلإلدارةالماليةويكونعملهموفقاً

جلعملياتالشراءالتيتقومبهامؤسسةالمواصفاتوالمقاييساألردنيةحتىالقيمةالتيتحددهاهيئةالعطاءاتالحكوميةهذاالترتيبمنأ

 .)الُمبينةأعاله(

 التقارير المحاسبية والمالية

ألساسالنقديللمحاسبةبينماتتبعتقرالحكومةايستنتج التقييم أن نظم التقارير المحاسبية والمالية تُعتبر مقبولة ألغراض هذا البرنامج.  .24

الماليةالدولية.الوحداتالحكوميةالمستقلة)هيئةاالستثماراألردنيةومؤسسةالمواصفاتوالمقاييساألردنية(أساساالستحقاقوفقاًلمعاييرالتقارير

 تقرالحكومةجدوالللحساباتمتوافقمعدليلاإلحصاءاتالماليةالحكوميةلعام الماليةخطةطموحة2001كما الصدد،وضعتوزارة وفيهذا .

.وتُعتبركالمنالحساباتالختاميةوتقاريرالسنة2020ترميللتحولإلىاألساسالنقديالتابعللمعاييرالمحاسبيةللقطاعالخاصالدوليبحلولعام

 القديم أوراكل نظام باستخدام تُعد تزال ال لكنها مناسبة تقارير التعديالتالمالية وإجراء الحكومي المالية معلوماتاإلدارة نظام تفعيل اكتمال حتى

للتصنيفاتزلقةبالميالتشريعيةذاتالصلة.وتتضمنالنشرةالماليةالحكوميةالعامةالشهريةإحصائياتالحكومةالماليةالمتع انيةالتييتمجمعهاوفقاً

المعدلالفعلي(.وتقدماألوضاعالماليةالشهريةالتيترسلهاالوزاراتالُمختصةوالمؤسساتالمستقلةإلىدائرةاالقتصاديةوالوظيفية)الموازنةمقابل

إنه إجراء القانون ويلزم وجغرافية. وتمويلية وبرنامجية واقتصادية بياناتتندرجتحتتصنيفاتإدارية المالية ووزارة العامة للحسابالموازنة اتاء

المالية.زيرشهريونيو/حالسنويةبحلول الجانبخاللاألعواماألخيرة.وتُنشرالحساباتالنهائيةفيموقعوزارة انمنالعامالتاليوتممراعاةهذا

 ،انضمتاألردنللمعاييرالخاصةبنشرالبياناتالتابعةلصندوقالنقدالدولي.2010ومنذيناير/كانونالثاني

السنوي .25 المالية القوائم القطاعتخضع شركات إحدى لتدقيق األردنية والمقاييس المواصفات ومؤسسة األردنية االستثمار بهيئة الخاصة ة

يئةاالستثمارالخاصالمستقلةوالمعتمدةوفقاًلمعاييرالتدقيقالدولي.وأصدرالمراجعرأي"نظيف"غيرمؤهل.وسيعتمدالبنكالدوليعلىترتيباته

 فاتوالمقاييساألردنيةالخاصةبالمراجعةوتقديمالتقاريرالحالية.األردنيةومؤسسةالمواص

بمهمة .26 فضالعناضطالعها التخطيطوالتعاونالدوليلتكونمسئولةعنتنسيقالبرنامجوتفعيله. البرامجفيوزارة إدارة أُنشئتوحدة

السنويةالخاصةبالبرنامجباإلضافةلتقديمأيتقا السنويةالخاصةإعدادالقوائمالمالية المالية ريرماليةخاصةتُعتبرضروريةاالتباعتخضعالقوائم
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مؤسسةالمواصفاتوالمقاييساألردنيةلتدقيقإحدىشركاتالقطاعالخاصالمستقلةوالمقبولةوفقًالمعاييرالتدقيقالدولي.بهيئةاالستثماراألردنيةو

مؤسسةالمواصفاتوالمقاييساألردنيةالخاصةهيئةاالستثماراألردنيةومدالبنكالدوليعلىترتيباتوكانرأيالمدقق"نظيفاً"وغيرمؤهل.وسيعت

 بالتدقيقوتقديمالتقاريرالحالية.

ال.نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية .27 هائلةللبالد؛حيثيُعتبرالوقتالحاليهوالوقتالصحيحللمراجعيمنحتفعيلهذا ةنظامميزة

عن استخدامها.فضالً النهجعلىتحسينالشفافيةالمتعلقةبأغراضالمواردوكفاءة يعملهذا ذلك،فهيوتطويرأنظمةالمعلوماتالحكوميةالمهمة.

بسهولةمعلوماتحولكيفي الحكومية المعلوماتالمالية إدارة سيوفرنظام قانونتساعدعلىتحسينقنواتاالتصالبينالحكومةومواطنيها. ةدعم

)الوزاراتواإلد بنجاحفيوحداتالموازنة النظام هذا تنفيذ تم وبالفعل، للحكومة. لألولوياتاالستراتيجية وتنفيذه السنوية اراتوالمراكزالموازنة

.وبعد2016مدني(التيستكتملفيعامالماليةاإلقليمية(التيتضمنهاقانونالموازنةباستثناءثالثةجهات)وزارةالخارجيةوهيئةالمياهوالدفاعال

 ذلك،أطلقتالحكومةالمرحلةالثانيةمنالنظام؛مستهدفةبذلكربطالوحداتالحكوميةالمستقلة.

نظامإدارةالمعلوماتالماليةالحكوميةالحالي،يتماستخداممجموعةفرعيةمنالوظائفالتابعةلبرامجالتطبيقاألساسية.وفيإطارتنفيذ .28

؛)ج(برنامجيرتبطبالبرامجالموازنة؛)ب(نظامأوراكلالماليلتنفيذالموازنةويتكونبرنامجالتطبيقاألساسيالحاليمن)أ(نظامهايبرونإلعداد

إ لنظام التام مناالستغالل وعلىالرغم العوائد. وإدارة الرواتبوالتسوياتالمصرفية الدينوالئحة بإدارة المعلوماتالماليةاألخرىالخاصة دارة

 .الموازنةالحكومية،تُستخدمالعديدمنالتداخالتاليدويةوأدواتتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتفيمايخصإعداد

نظامإدارةالمعلوماتالماليةالحكوميةجميعمتطلباتجهاتالموازنةخاللوضعهاوتنفيذها،حيثوبالرغممنذلك،لمتستوفيوظائف .29

تعددةالسنوات؛دمهذاالنظاموظائفمحددة،تتمثلفياآلتي:)أ(تقديمميزانيةمبدئيةقائمةعلىالسياسة؛)ب(إدخالالتزاماتمتعددةربعسنويةوميق

التزالالمتأخراتتمثل لذلك، ونتيجةً المتأخرات. ونشرااللتزاماتالُمعلقةوالفواتيرالُمعلقةمنأجلمراقبة تحديد الحكومة)ج( تستفد ولم مشكلة.

 لتسهيل آلياتُمصممة وضع مؤخراً تم الصدد، هذا وفي المشكالت. رصد في الحكومية المالية المعلومات إدارة نظام من الكاملة رصداالستفادة

 .المتأخراتبشكلمنتظمفيوزارةالماليةالتيكلفتفريقصغيرتابعلقسمإدارةالنقدبتتبعالمتأخراتورصدها

 ألغراضتقديمتقاريرماليةسنويةللبرنامج،اٌقترحاالعتمادعلىالترتيباتالحاليةمعتعديلهاعلىالنحوالتالي: .30

 بالنسبةللوحداتالحكوميةالمستقلة،سوفيعتمدالبرنامجعلىالترتيباتالحاليةإلعدادالتقاريرالماليةوالتدقيق. - أ

 - ب العملووزارة لوزارة ذاتالصلةبالنسبة البرنامجبجمعودمجالمعلوماتالمالية إدارة وحدة فسوفتقوم والتموين، والتجارة الصناعة

لةبالبرنامج،ثمإعدادمجموعةمنالقوائمالماليةالسنويةللبرنامج،علىأنتخضعتلكالقوائمللتدقيقالسنويمنقبلشركةتدقيقمستق

 معتمدة.

 تدقيق البرنامج

بةالمحاسبةهوأحدأعضاءالمنظمةالدوليةوالمنظمةالعربيةلألجهزةالعلياللرقابةالماليةالعامةوالمحاسبة.تمإنشاءديوانالمحاسديوان .31

 رقم وطرقصرفها119بموجبالمادة ونفقاتها الدولة إيراد لمراقبة "يشكلبقانونديوانالمحاسبة ".منالدستوراألردنيالتيتنصعلىاآلتي:

وخاللالسنواتاألخيرة،اتجهديوانالمحاسبة.ويضطلعديوانالمحاسبةبمهمةأداءوظيفةالتدقيقالخارجيةالُمطبقةعلىالمؤسساتالحكوميةالعامة

يئيوتدقيقاألداء.ويلزمتعديلنحوتطبيقمعاييرالتدقيقالدولية،حيثانتقلبذلكمندورالتدقيقالماليالصارمإلىاتباعتقنياتالتدقيقاإلداريوالب

معالممارسات2000قانونديوانالمحاسبةلعام بهدفزيادةتقويةاالستقالليةالماليةواإلداريةالخاصةبالديوان،وذلكمنخاللجعلهأكثرتماثالً

 ةالعامة.الدوليةالرائدةوالمعاييرالتيتوصيبهاالمعاييرالدوليةلألجهزةالعلياللرقابةالمالي

لأعمالتُنفذأعمالالتدقيقالخارجيفيالقطاعالعامعلىمدارالسنة،ويرفقتقريرهاسنوياًبتقريرديوانالمحاسبةالُمقدمللبرلمان.وتشم .32

علىذلك،ستخض عالنتائجالماليةالقائمةالتدقيقالدخلوالمصروفاتالمتعلقةبالحكومةالمركزيةواألصولالماليةوالخصوموالسيماالديون.عالوةً

تق تحسيناإلطارالزمنيلتقديم تم وخاللالسنواتاألخيرة، علىأساسُموحد. لمراجعة المالية وزارة قدمتها كما اريرتدقيقعلىالحساباتالمالية

 الحساباتإلىالبرلمان.

الديو .33 عين المحاسبة، ديوان به يقوم الذي الالحق الخارجي للتدقيق يقاربوباإلضافة ما المؤسساتألداء400ان داخل موظفتدقيق

الموضوعيلموظفي المستقل العمل الذييقللمن الدور عيوبهذا المحاسبة أدركديوان وعندما المحاسبةمراجعاتمسبقة. اتفقديوان الديوان،

قيامهبالتعاونمعوزارةالماليةبتقييمالقدرةالحاليةللوحداتووزارةالماليةعلىخطةانسحابتستغرقثالثةأعوام.ينسحبفريقديوانالمحاسبةبعد

 لخطة.الُمستهدفةومالحظةتحسينها،وبعدتقييمترتيباتالضوابطالداخليةبأنهاكافيةومالئمة،وتتولىوزارةالماليةمتابعةوتنسيقهذها

و .34 االستثماراألردنية بهيئة الخاصة السنوية المالية القوائم للمعاييرمتخضع وفقاً إعدادها )والتيتم المواصفاتوالمقاييساألردنية ؤسسة

باتالحاليةإلعدادالدوليةإلعدادالتقاريرالمالية(للتدقيقمنقبلشركةتدقيقمستقلةومعتمدةتابعةللقطاعالخاص.وسيعتمدالبنكالدوليعلىالترتي

 مؤسسةالمواصفاتوالمقاييساألردنية.دنيةوبهيئةاالستثماراألرالتقاريروالتدقيقالخاصة
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أُنشئتوحدةإدارةالبرنامجفيوزارةالتخطيطوالتعاونالدوليلتضطلعبمهمةتنسيقالبرنامجوتنفيذه.وبخالفهذا،ستكونوحدةإدارة .35

تجارةوالتمويناللتانستخضعانللمراقبةمنقبلشركةالبرنامجمسئولةعنتجميعالقوائمالماليةالسنويةللبرنامجوزارةالعملووزارةالصناعةوال

االنسحابمنآل خطة تنفيذ )أ( المحرزعلىأساسالعواملالتالية: البنكالتقدم وسيقيم منالبنكالدولي. معتمدة مستقلة ياتالمراقبةتدقيقخارجية

 لعام علىقانونديوانالمحاسبة تعديالتجديدة اعتماد )ب( للبرنامج2007المسبقة؛ المالية فيتدقيقالقوائم إشراكديوانالمحاسبة تقييم وإعادة

 .2018اعتباراًمن

 ترتيبات تدفق األموال 

البنكسوفيستخدمالبرنامجترتيباتتدفقاألموالالُمستخدمةفيتنفيذميزانيةالدولة.وسوفيتمتحويلالمبالغللحسابالحاليللخزانةفي .36

.وستكونوزارةالتخطيطوالتعاونالدوليمسئولةعنتقديمطلباتاالنسحابللبنكالدوليباإلضافةللوثائقالداعمةالمطلوبةإلثباتالمركزياألردني

 إنجازاتالمؤشراتالُمرتبطةبالصرف.

 الحوكمة ومكافحة الفساد

ترتيبالشفافية .37 العامة المالية المساءلة في المشاركة الرئيسية المؤسسات وضعت مواقعها. على العامة المعلومات لمشاركة ُمفصلة ات

 اإللكترونية.

تنشر وزارة المالية تقارير لتخطيط ميزانية متعددة األعوام وتنفيذها، وال سيما مؤشرات األداء الرئيسية التي تغطي الوزارات  (أ )
 واإلدارات األساسية. ولوحظ أن هذه التقارير شاملة وُمحدثة.

 تقريره السنوي الذي يشمل نتائج تدقيق جميع الوزارات واإلدارة الخاضعة لتدقيقه.ينشر ديوان المحاسبة  (ب )

 أنشئت هيئة مكافحة الفساد األردنية آلية الستقبال جميع الشكاوى الواردة من العامة والتحقيق فيها وتقديم تقارير عنها. (ج )

لعدماستيفاءالتزاماتهاالمنصوصعليهافيالقانون.عالوةً.لمتكناإلداراتالحكوميةتتحملأيعواقبفيحاالحصول على المعلومات .38

 علىذلك،يُطالبالمدعيبتغطيةجميعالمصروفاتالمتعلقةبإنتاجالمعلوماتبدونوضعحدأقصىلذلك.

.تتبعوزارةتنميةالقطاعالعامالتعامل مع الشكاوى المقدمة من الجمهور .39
43
وميةيعملككيانمركزينظاماًمركزياًإلدارةالشكاوىالحك

شرفوحدةإدارةالشكاوىالحكوميةعلىإدارةالنظامفيلتلقيورصدحلولشكاوىالمواطنينالواردةمباشرةمناألجهزةالحكوميةالُمختصة.وتُ

الخدماتالتيتقدمهااإلداراتالحكوميةمديريةتحسينالخدماتالحكوميةالتابعةلوزارةتطويرالقطاعالعام.تتلقىهذهالوحدةشكاوىالمواطنينبشأن

مناسبة؛والشركاتوالبلدياتوتتابعذلكمعمركزاالتصالالوطني.وينتجالنظامتقاريرشهريةتُستخدمكأساسلوضعمؤشراتأداءواتخاذقرارات

لةيتماشىمعرؤيةسموالملكعبدهللاالثانيالراميةمنأجلتقليلشكاوىالمواطنينومواجهةالنزعاتالسلبيةعلىأساسنهجعمليقائمعلىاألد

ومية.لتحسينالخدماتالحكوميةعنطريقاإلصغاءللمواطنينوأخذاقتراحاتهمبعيناالعتبارواعتبارهمشركاءرئيسيينفيتطويرالخدماتالحك

مركزي كمنفذ الشكاوىالحكومية المركزيإلدارة النظام يُستخدم عنذلك، احترافيفضالً علىنحو الشكاوىوضمانالتعاملمعهم لضمانسرية

 وشفافبعدالتحققمنهويةمقدمالشكوىعنطريققواعدالبياناتالُمتصلةبالنظام.

مدونةتتبعجميعالجهاتالحكوميةبمافيهاالوزاراتواإلداراتوالوحداتالحكوميةالعامةالمستقلةمدونة أخالقيات موظفي القطاع العام.  .40

الموظ احترافية في العامة ثقة لتقوية وتهدف الموظفين على أخالفية قواعد األخالقيات تفرضمدونة عام، فبوجه الحكومي. العمل فينأخالقيات

 اإلىذلك.وسلوكياتهم.وتحددالمدونةالعالقاتبينالمواطنينوالسلوكاالحترافيوتضاربالمصالحوالعالقاتبينالزمالءوالسلوكالشخصيوم

زادتالئحةإدارةاإلفصاحالماليمنعدداألشخاصالتابعينللقطاعينالعاموالخاصالُمطالبينبتقديمافصاحاتاإلفصاح عن األصول.  .41

ومةفيالقوائمالماليةمالية.ومعذلك،اليُعتبرالقانونفعالكأداةتحقيق؛ألنإدارةاإلفصاحالماليالتتحققمناألصولالتييفصحعنهامسئوليالحك

 إالفيحالتقديمشكوىذاتصلةضدأحدهم.

علىذلك،تحتويوثائقالعطاءاتالخاصةبالمشترياتالعامةعلىبنودحولاألخالقياتالتيتنظمالتفاعلبينتضارب المصالح.  .42 عالوةً

تضاربالمصالحواالتفاقغيرالقانونيمعالمنافسينأوالتأثيرصاحبالعملومقدميالعطاءاتفيمايخصعمليةفحصالعطاءوتصنيفهوتقييمهو

العطاءوجوبتصرفالمتعاقدينعلىنحواحترافيوموضوعيووفق الجزءمنوثيقة عنذلك،يشترطهذا إلىذلك.فضالً اًعلىلجنةالتقييموما

 لمدونةاألخالقالخاصةبمهنهم.
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 هيئة مكافحة الفساد األردنية

ترتيباتالالزمةلمنعوردعحاالتاالحتيالوالفسادال،وعلىمرالسنواتوضعتالهيئة2005مكافحةالفساداألردنيةعامتأسستهيئة .43

إداراتوالتحقيقفيها.ويترأسالهيئةمجلسإدارةيتكونمنرئيسوخمسةأعضاء،منبينالشخصياتالبارزةالتيترشحلفترةعامين.تضمالهيئة

ا عن مختلفالجهاتالمعنيةمسئولة وثيقمع بشكل الهيئة وتتعاون الجودة. ضمان المعلوماتوالتحقيقوإدارة الوعيوإدارة ونشر العامة لتوعية

ةالفسادهيئةمكافحالمسئولةعنالرقابةاالئتمانيةوالسلطةالقضائية.وتحظىالهيئةبدعممستمرلبناءالقدرات،بمافيذلكترتيباتالتوأمةالجاريةمع

 الفنلنديةوالمساعدةالفنيةالتيصدرتمؤخراًعنمجموعةالبنكالدوليفيمايتعلقبإعدادقاعدةبياناتشاملة.

إطارلتنسيقكافةجهودالمؤسساتوالهيئاتالمعنيةبمكافحةالفساد،2017-2013تشكلاالستراتيجيةالوطنيةلمكافحةالفسادفياألردن .44

داةاألساسيةلترسيخمبادئالحوكمةالرشيدةوالنزاهةوالشفافيةوالمساءلة.وقدتموضعهذهاالستراتيجيةمنخاللالجهودالتعاونيةحيثأنهاتعتبراأل

لوالفسادحتياالتيبذلتهاالمؤسساتالعامةوالقطاعالخاصومنظماتالمجتمعالمدنيوشركاءالتنمية.وتستنداالستراتيجيةإلىتقييمشامللمخاطراال

تنشره العامة. والسلوكالمهنيواألخالقياتفيوظائفالخدمة النزاهة تهدفإلىتعزيزثقافة عملشاملة وتتضمنخطة القطاعات، يئةفيجميع

لتعاملمعالشكاوىالعامةمكافحةالفساداألردنيةباستمرارتقاريرسنويةثبتأدائها.كماتتيحعلىموقعهااإلليكترونيالمعلوماتواألدواتالالزمةل

 وتبادلالمعلومات.

نكالدوليناقشالبنكالدوليالتزاماتهنحوالبرنامجمعالمؤسساتالمنفذةالتيوافقتعلىتنفيذاألنشطةوفقاًللمبادئالتوجيهيةالخاصةبالب .45

تبادلوزارةالعملووزارةالتجارةوالصناعةوالتمويلوالوحدات.سوفت44بشأنمنعومكافحةاالحتيالوالفسادفيتمويلالبرنامجالقائمعلىالنتائج

وتقدمالحكوميةالمستقلةالمعلوماتمعالبنكالدوليبشأنجميعمزاعماالحتيالوالفسادذاتالصلةبالبرنامج،وتحققفيجميعالمزاعمالتي تلقتها

 البنك مع وتتعاون اإلجراءاتالمتخذة، الدوليعن للبنك المتعلقتقرير والفساد االحتيال مؤشراتأخرىحول أو فيمزاعم أيتحقيقيجريه في

 بها.وااللتزامPLNالموقوفة/المحظورةبالبرنامج.وسوفترصدالجهاتالمعنيةبالمشترياتفياألردنقائمةالبنكالدوليللشركات

 ترتيبات البرنامج إلدارة مخاطر االحتيال والفساد

46.  التقييم من يتضمنكجزء الشكوى. آلياتالتعامل ذلك في بما والفساد، االحتيال مخاطر لتناول البرنامج تنظيم درجة تقييم تم االئتماني،

 البرنامجالعديدمنآلياتمنعاالحتيالوالفسادوردعهماوالكشفعنهمافيالترتيباتالقائمة،ومنهاعلىسبيلالمثال:

 زاراتوالجهاتالمشاركةفيه،بمافيذلكتوفيرخدمةالتعاملمعشكاوىالجهاتالمعنية.نشرمعلوماتعنالبرنامجمنقبلالو -أ

ةوضعإجراءاتشاملةومحددةبوضوحلتنظيماستخداماألموالوالمساءلةعنهافيالتشريعاتواللوائحوالمبادئالتوجيهيةالتشغيليةالهاص -ب

 باإلدارةالماليةللبرنامج.

اقبةالضوابطالداخليةواالمتثاللها،بمافيذلك:)أ(الضوابطالداخليةوالتدقيقالداخلي،)ب(رصدالتقدمالمحرزفيتطبيقآليةقويةلمر -ت

تعين االمتثالمنخاللالمراقبينالماليينوالمدققينالداخليينالذين متابعة )ج( البرنامجبشكلدوري؛ إدارة همالبرنامجمنخاللوحدة

 )د(ترتيباتفعالةللتدقيقبمافيذلكنطاقتدقيقموسعيركزعلىتعزيزاألنظمةبتطبيقنهجقائمعلىالمخاطر.وزارةالمالية؛

 سجلحافلباالستجابةلتناولوحلنتائجالتدقيقفيالوقتالمناسب. -ث

 الترتيباتالفعالةللفصلبينمهامالمسائلةوإعدادالتقارير. -ج

 لتدابير المقترحة في خطة عمل البرنامج التي تتناول الثغرات التي تم تحديدها وتعزز ترتيبات الحوكمة وإدارة المخاطر.سوف تستكمل هذه اآلليات با

 تطبيق المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد

ضعهاالبنكبشأنمنعسوفيتمتطبيقالمبادئالتوجيهيةعلىالبرنامجبأكمله.نعرضفيمايليبعضمنمتطلباتالمبادئالتوجيهيةالتيو .47

 ومكافحةاالحتيالوالفسادفيتمويلالبرنامجالقائمعلىالنتائج:

تبادلالمعلوماتبشأنجميعمزاعماالحتيالوالفسادذاتالصلةبالبرنامج،والتحقيقفيجميعالمزاعمالمتلقاةوتقديمتقريرللبنك -أ

أيتحقيقيجريهفيمزاعمأومؤشراتأخرىحولاالحتيالوالفسادالمتعلقالدوليعناإلجراءاتالمتخذة،والتعاونمعالبنكفي

 بالبرنامج.

                                                           
44

فبراير/1هي"المبادئالتيوضعهاالبنكبشأنمنعومكافحةاالحتيالوالفسادفيتمويلالبرنامجالقائمعلىالنتائج"بتاريخ "المبادئالتوجيهيةلمكافحةالفساد"

2015يوليو/تموز10والمعدلةبتاريخ2012شباط
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 االلتزامبها.وPLNظورةمتابعةالجهاتالمعنيةبالمشترياتقائمةالبنكالدوليللشركاتالموقوفة/المح -ب

 تقييم المخاطر االئتمانية:

عدمالئماًلدعمالتنفيذوتحقيقالنتائجالمنشودة.وتعداإلدارةالماليةوأنظمةالمشترياتاستنتجالبرنامجأناإلطاراالئتمانيالشاملللبرنامجي .48

ارةوالتموينالمتبعةفيالمؤسساتالرئيسية،وزارةالتخطيطوالتعاونالدولي)منسقالبرنامج(والجهاتالمنفذة)وزارةالعملووزارةالصناعةوالتج

 المواصفاتوالمقاييساألردنية(إدارةمقبولةومناسبةألغراضالبرنامج.هيئةاالستثماراألردنية/مؤسسة

 المخاطراالئتمانيةالمتكاملةوتدابيرالتخفيفمنآثارهاوخطةالعمل.2-5بعدالتقييم،يصفالجدولرقم .49

 : المخاطر االئتمانية المتكاملة وتدابير التخفيف من آثارها2-5جدول رقم 

 الجهة المسئولة تدابير التخفيف االئتمانيةالمخاطر 

 تنسيق البرنامج: 

 التنسيق مطلوب نظراً لمشاركة العديد من الجهات

تم إنشاء وحدة إدارة البرنامج في وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي لتتولى مسئولية تنسيق 

  تنفيذ البرنامج. 

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 التخطيط ووضع الميزانية: 

ال تشمل ميزانيتي هيئة االستثمار األردنية 
ومؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية بنوداً 

خاصة باألموال المفترض حصول الحكومة 
عليها، ما قد يؤدي إلى عرقلة تقديم عائدات 

 البرنامج إلى كلتا المؤسستين.   

 

إطار سيتم إعداد بنود الميزانية المناسبة في 
ميزانيتي هيئة االستثمار األردنية ومؤسسة 
المواصفات والمقاييس األردنية بدًء بقانون 

 . 2017الموازنة لعام 

دائرة الموازنة العامة/ وزارة المالية/ هيئة 
االستثمار األردنية/ مؤسسة المواصفات 

 والمقاييس األردنية

التدقيق الداخلي: ال تنفذ وظيفة التدقيق الداخلي 
 اً للمعايير المتعارف عليها دولياً.وفق

 

سوف يتم توسيع نطاق التدقيق الداخلي السنوي 
ليشمل تقييم الضوابط الداخلية مقارنًة بمصرفات 

 البرنامج  

وزارة العمل/ وزارة التجارة والصناعة 
والتموين/ هيئة االستثمار األردنية/ مؤسسة 

 المواصفات والمقاييس األردنية

الخارجية: يلزم تعزيز االستقالل المالي المراجعة 
واإلداري لديوان المحاسبة بعد استنفاد موارده 
بدرجة كبيرة بسبب الضوابط المسبقة التي من 

شأنها أن تعيق جودة التدقيق المالي واألداء 
 المالي.

سوف يتم تعيين شركة تدقيق خارجية، مقبولة 
 لدى البنك الدولي، لتدقيق مصروفات البرنامج.

وزارة العمل/ وزارة التجارة والصناعة 
 والتموين

فعالية إدارة المشتريات والعقود ومنع إعادة تقديم 
 العطاءات وأرشفة العملية والوثائق الداعمة.

تسجيل معامالت الشراء وتوقيتها، وبناء قدرات 
إدارات المشتريات في جميع المؤسسات المعنية 
ا من خالل تدريب موظفي المشتريات على م

يخص المشتريات العامة، بما في ذلك عمليات 
الشراء اإللكتروني، ليصبحوا على دراية بأحدث 

 االتجاهات.

وزارة العمل/ وزارة التجارة والصناعة 
 والتموين/ هيئة االستثمار األردنية

عدم وجود آلية الطعون على المشتريات للتعامل 
مع الشكاوى في الوقت المناسب ومعالجة القضايا 

ريقة مهنية، مع تجنب حدوث تأخير نتيجة بط
 للشكاوى

وفقاً لما نصت عليه مسودة الئحة المشتريات 
األردنية، سوف يتم تشكيل لجنة مستقلة مكونة 
من ممثلين من وزارة المالية ووزارة األشغال 
العامة واإلسكان ووزارة تنمية القطاع العام 

المالية/ وزارة األشغال العامة وزارة 
واإلسكان/ وزارة تنمية القطاع العام/ وزارة 

 التخطيط والتعاون الدولي
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 الجهة المسئولة تدابير التخفيف االئتمانيةالمخاطر 

 ووزارة التخطيط والتعاون الدولي 

 

 : مؤشرات األداء االئتماني الرئيسية3-5جدول رقم 

 

 خط األساس أداء مقاييس المؤشر ذات الصلة بـ المقياس المؤشر

عدد األيام ما بين تاريخ الدعوة  متوسط طول عملية الشراء
 وتاريخ الترسية.  

  2015متوسط عدد األيام في  توقيت التخطيط وجودته

إنهاء العملية أو إلغائها أو أعيد 
 طرحها للعطاء

نسبة عمليات العطاءات المنتهية أو 
المعلن عن بطالنها قبل توقيع العقد 

 إعادة طرحها للعطاء أو

اء جودة وثائق ومستندات الشر
 ومواصفتها وجودة العملية ككل

نسبة عمليات العطاءات المنتهية أو 
الملغاة أو المعاد طرحها للعطاء في 

2015 

عدد األيام ما بين الحصول على  السداد في الوقت المناسب فعالية إدارة العقود
 السلع والسداد

  2015متوسط عدد األيام في 
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 واالجتماعية: ملخص تقييم النظم البيئية 6ملحق رقم 

 أهداف تقييم النظم البيئية واالجتماعية

فيتوثيقإجراءاتاإلدارةالبيئيةواالجتماعيةومعاييرهاومسئولياتهاالمؤسسيةالتيسيجريتتمثل أهداف تقييم النظم البيئية واالجتماعية .1

يةواالجتماعيةالُمحتملةوفقاًللمتطلباتالوطنيةوفيإطارالبرنامجالُمقترح.تطبقهاعلىالبرنامجالُمقترح،وتقييمالقدرةالمؤسسيةعلىإدارةاآلثارالبيئ

المُ السلبية المخاطرواآلثارالبيئية وتحديد المقترضةمعالمبادئوالسماتاألساسية، الجهة مدىاتساقأنظمة تقييم أيضاً حتملةمنأجلومنأهدافه

 ىيتسنىتحديدتدابيرالتخفيفذاتالصلةوإعدادهاوتنفيذها.ضمانخضوعهاللمراقبةالمبدئيةالكافيةحت

الب .5 ملخصللمخاطر )أ( التالية: المعلومات على التقييم ويشتمل الُمقترح. النتائج على القائم للبرنامج التقييم هذا الدولي البنك يئيةأعد

 باألنشطةالالزمة بالصرففيكلمجالمنمجاالتالنتائج؛تحقيقالهدفالتنمويلواالجتماعيةوالمنافعالمرتبطة للبرنامجوالمؤشراتالُمرتبطة

الجهةالمقترضة)ب(تقييمأنظمةاإلدارةالبيئيةواالجتماعيةالخاصةبالجهةالمقترضةوالتيتنطبقعلىاألنشطةومخاطرهاومنافعها؛)ج(تقييمأداء

واالجتماعية؛)د(تقييممدياتساقأنظمةاإلدارةالبيئيةواالجتماعيةالخاصةبالجهةالمقترضةفيمايخصتطبيقنظماإلدارةالبيئيةإنجازاتهاوسجل

 )هـ( ذاتالصلة؛ اإلرشادية والمواد الدولي البنك سياسة في الواردة الدولي بالبنك الخاصة واالجتماعية البيئية األساسية المبادئ منمع مجموعة

  الجهةالمقترضةعلىتنفيذهامنأجلتحسينتطبيقالنظمالسارية.التوصياتواإلجراءاتالتيوافقت

الحكومةأعدالبنكالدوليهذاالتقريربإجراءبعضمراجعاتموادالبرنامجالحاليةواآلدبياتالفنيةالُمتاحةوالمقابالتالمتعمقةمعموظفي .3

ثمتمابالمصانعوالمستثمرينوالجهاتالمانحةوالشركاءوالخبراءالرئيسيين.معاألردنيينوالالجئينالسوريينوأصحومناقشاتمجموعاتالتركيز

لنتائجواالستنتاجاتدمجنتائجالتقييمفيخطةعملالبرنامجمعالتدابيرالرئيسيةمنأجلتحسيننتائجاإلدارةالبيئيةواالجتماعيةللبرنامج،وتُعتبرا

 النظم تقييم فيوثيقة الواردة فيالتحليلووافقتعليهاواآلراء التوصياتالواردة تمتمناقشة لذلك، إضافة للبنكالدولي. ملكاً واالجتماعية البيئية

 الجهاتاألردنيةالمعنية.

 نهج مفاهيمي لتقييم المخاطر االجتماعية والبيئية

سوفيدعمالبرنامجالقائمعلىالنتائجإصالحاتالحكومةالخاصةبتحسينبيئةاألعمالالتجاريةوإصالحاتسوقالعملومناخاالستثمار .4

أعادالبنكبرنامج،والتجارةوتشجيعاالستثماروالتدابيرالتيمنشأنهاأنتعودبالنفععلىجميعاألردنيينوالالجئينالسوريين.ونظراًالتساعحدودال

والب االجتماعية المخاطر على التركيز تم التقييم، إعداد وخالل واالجتماعية. البيئية النظم تقييم إعداد الغرضمن نطاق تحديد المتعلقةالدولي يئية

عاتالضعيفة.علىالصعيدوتفعيلقدراتالوكاالتوتوصيفالمجموبالمناطقاالقتصاديةالخاصةوالمشكالتاإلطاريةاألوسعلالقتصادالسياسي

 ائج.اآلخر،لنيدعمهذاالبرنامجاالستثماراتالتيعادةًمايستثنيهاالبنكالدوليفيسياستهالمعنيةبتمويلالبرامجالقائمةعلىالنت

البرنام .5 طبيعة علىأساس)أ( إلىخمسفئاتكبرىتحددد علىالمخاطراالجتماعية إجراءاتويمكنتصنيفالعواملالُمؤثرة )ب( ج؛

التزامها.األطرافالثالثة؛)ج(المخاطراإلطاريةاألوسع؛)د(قضاياسرعةالتأثروالتعرضللمخاطر؛)هـ(تفعيلقدراتالحكومة/الوكاالتومدى

التقييم،تمتصنيفالمخاطراالجتماعيةوفيهذاالصدد،قديؤديالجمعبينهذهالعواملإلىمضاعفةالمخاطرالكليةللبرنامجأوالحدمنها.ووفقاًلهذا

 بأنهامخاطركبيرة.

التينتجتعنالبرنامجوالتييُفترضأنتخضعلرقابة .6 البرنامجالُمقترح)الذييتمثلفياآلثارالمباشرة البرنامج"ألثر" تشيرطبيعة

سياسةرفيعةالمستوىمنأجلتحسينبيئةاألعمالبالكاملوالتيالحكومةومسئوليتهاالكاملة(وكمانوقشمنقبل،سوفيمولالبرنامجإصالحاتال

أماإصالحاتسوقالعمل،فسوفتساعدفيتسهيلإصدارتصاريحالعمللال بأيآثاراجتماعيةوبيئية. جئينالتشيرالتوقعاتإلىاحتمالتأثرها

علىذلك،لنيمولالبرنامجليةبينالمجموعاتالُمهاجرةاألخرى.السوريين.لكنهذاقديشكلمصدرتوتراجتماعي؛بسببالمعاملةالتفضي عالوةً

نامجوعدماستثماراتالمناطقاالقتصاديةالخاصةأوأنشطةخلقفرصعملخارجتلكالمناطق.وبالتالي،لنيكونهناكعالقةسببيةمباشرةبينالبر

 توافقمعاييرالعملوالمعاييرالبيئية.

تُعرفاآلثارالُمرتبطةبإجراءاتاألطرافالثالثةبأنهااآلثارالتيساهمالبرنامجفيهاوالتيمنأجلهاسوفتُبذلجهودمنناحيةأخرى، .7

يرالبيئية،فضالحسنةالنيةنحوالحدمنالمخاطرالمتعلقةبالبرنامج.وتتمثلأبرزالمخاطراالجتماعيةفيعدمامتثالالشركاتلمعاييرالعملوالمعاي

ىالرأيعنضعفالمتابعةمنقبلوزاراتيالعملوالبيئةوالدورالُمحتملالذيتضطلعبهوسائلاإلعالموالمنظماتغيرالحكوميةفيالتأثيرعل

 العاموالتصوراتحولمزاياالبرنامجالتيقدتؤديإلىحدوثتوتراجتماعي.

طاقأومخاطراًإطاريةأوسياسية؛إالأنهاُصنفتبأنهامخاطركبيرةقدتؤديإلىعلىالرغممنأنالبرنامجلميسببمخاطراًواسعةالن .8

القتصاديةالمتدنيةظهوروتفاقممخاطًراأخرىمتعلقةبالبرنامج.تشملهذهالمخاطرحالةعدماالستقراراإلقليميةالتيسببتهااألزمةالسوريةوالحالةا

يتقاربثلثعددالسكان(وحالةالتوتراالجتماعيالقائمةبينبعضالمجتمعاتالُمضيفةوالمهاجرينالسوريينللعمالوضخامةأعدادالمهاجرين)الت

مخاطر من وبالرغم الخاصة. التجارة مناطق في واالجتماعية العمالية للمعايير الجماعية التوافق عدم بحالة المتعلقة القديمة االقتصادوالمشكالت

 ،قسماالقتصادالسياسي،علىالمزيدمنالمعلومات(تفوقفوائدالبرنامجتكاليفهوبالتالييُعتبرالبرنامجمجدياً.4الملحقرقمالسياسيهذه)يشتمل
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تحول .9 التأثروالتعرضللخطر. مخاطر بأنها المجموعاتالضعيفة أو التيتقععلىنحوغيرمتكافئعلىالفقراء العكسية تُعرفاآلثار

لنظاميةدوناستفادةالمجموعاتالضعيفةمنفوائدالبرنامج.وفيهذاالبرنامج،تضمالمجموعاتالضعيفةالفقراءاألردنيينوالفقراءبعضالحواجزا

لعاملينطفالاالسوريينوالالجئينالسوريينوغيرهممنالنازحين)مثلالليبيينواليمنيينوغيرهم(والعمالالمهاجرينوالنساء)بخاصةالعامالت(واأل

ف بالتعويضعناألراضي. الخاصة التشريعاتالوطنية والمعاقينوالمعدمينوالبدوواألشخاصالمتأثرينبالبرنامجالذينالتحميهم عنبعقود ضالً

ةلتقويةصوتالعمالذلك،تتعرضالنساءالعامالتبشكلخاصألشكالمختلفةمنالتحرش.وبناًءعلىذلك،اُقترحتتدابيرمشاركةالمواطنينالرامي

التعاملمعالتظلماتوإجراءاتزيادةالحصولعلىالمعلوماتالمتعلقةبالحقوقوالفحصالدقيقلألنشطةمنخفضياألجروالمهاجرينوالنساءوآليات

 العماليةوالبيئيةفيخطةعملالبرنامج؛منأجلالحدمنوطأةهذهالمخاطر.

  : ملخص المخاطر الرئيسية6-1الشكل رقم   

 

منالقدرة وااللتزام تشير .73 وعلىالرغم فيالبرنامج. والبيئية التيتتناولالمشكالتاالجتماعية السياسية والقدراتواإلرادة إلىالموارد

مخاطرالمؤثرةعلىتنفيذالبرنامج.وفيهذاوجودإرادةسياسيةقويةلتفعيلالبرنامجكامالً،إالأنالقدراتالتزالضعيفةمماجعلهاتمثلإحدىال

 :الصدد،قُيمتقدراتالمؤسسات/اإلداراتواُقترحتالتدابيرالتالية

 .تفعيلالتدابيراالجتماعيةوالبيئيةالخاصةبخطةعملالبرنامج.تكليفالموظفينباإلشرافعلىوزارة التخطيط والتعاون الدولي  

 .وزارتي العمل والبيئة مالية بشريةوموارد الخاصةتوفيرموارد فيالمناطقاالقتصادية امتثالبعضالمنشآتالُمختارة لمتابعة

 الالزمةووضعبياناتخطاألساس.

  .المهنيةاختيار المناطق االقتصادية الخاصة تعزيزالقدراتوالممارساتالمتعلقةبممارساتالعمالوممارساتالسالمةوالصحة

 .طقاالقتصاديةالخاصةالمنابداخل

 توفيرمعلوماتاستباقيةللعمالءبشأنالمعاييرالعماليةوالبيئية.مراكز الجامعة.هيئة االستثمار األردنية/ ال 

التفعيلومنابعةوتقييم .11 المجالمستوىأداءالبرنامجمنخاللإجراءتقاريرربعسنويةوبعثاتلدعم المحرزفيهذا سوفيقيسالتقدم

 تالتحققمنالمؤشراتالُمرتبطةبالصرفومؤشراتإطارالنتائج.عمليا

السوريين والالجئين السوريين  الفقراء األردنيين والفقراء
وغيرهم من النازحين )مثل الليبيين واليمنيين وغيرهم( 
والعمال المهاجرين والنساء )بخاصة العامالت( واألطفال 

 العاملين بعقود والمعاقين والمعدمين والبدو

عدم امتثال الشركات وضعف 
المتابعة من جانب وزارتي 

 العمل والبيئة 
منظمات وسائل اإلعالم وال

 ميةوغير الحك

 
تعزيز بيئة األعمال والتجارة 

ومناخ االستثمار واإلصالحات 
 ذات الصلة بالعمالة

عدم االستقرار اإلقليمي، 
الالجئون السوريون، تدني 
الحالة االقتصادية للعمال، 

المهاجرين، التوترات 
االجتماعية، ضعف امتثال 

المناطق االقتصادية 
 الخاصة

 
التخطيط والتعاون الدولي ووزارة وزارة 

العمل ووزارة البيئة وهيئة االستثمار األردني 
 وبعض المناطق االقتصادية الخاصة

 طبيعة المشروع -1

إجراءات  -2

الطرف 
 الثالث

المخاطر  -3

المستمرة 
 األشمل

القدرات  -5

 وااللتزامات

احتمالية التأثر  -4

 والتعرض للخطر
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اشتملعلىمراجعةالقوانيناألردنيةالُمتعلقةبمشكالتالعمالوالمشكالتالبيئيةوحيازةاألرضوإعادةالتوطينتمتقييماإلطارالتنظيميو .12

 ومعاييرالعملالدولية)لمزيدمنالتفاصيلانظرالملحقكامال(.

وأخ .73 وليسأخراً، سيتمطرحالمؤشراتإيضاحالتزامالحكومةباألداءالجيد،منأجلتعزيزالتدابيراالجتماعيةوالبيئيةفيالبرنامجويراً

المهنية( بالصرف)الصحةوالسالمة الُمرتبطة والبيئية اإلفصاحالعامعننتائجبرنامجعملأفضلاألردنوعنأكبرالمخ االجتماعية الفاتالتالية:

توجيهاتُمعينةبشأنمشاكلا الخاصةويقدم للمناطقاالقتصادية القائمة التحتية البرنامجالبنية يستخدم وبينما العمال. لعمالوالمشاكلالمرتكبةضد

خفض.ومنناحيةأخرى،المتعلقةبالصحةفيخطةعملالبرنامج،فمنالمهمأنتوضحالحكومةالتزامهاببذلجهودترميلتقليصمدىالتوافقالمن

 أوضحتالتجربةالعالميةأنالضغطالناتجعن"التشهير"عنطريقشفافيةالمعلوماتكانلهأثراًإيجابياًعلىزيادةمستوىالتوافق.

 المخاطر البيئية واالجتماعية

الُمضيفةوالمجتمعاتالمهاجرةاألخرىأنالالجئينمنالمتوقعأنتكونجميعالمخاطراالجتماعيةمخاطًراأساسية؛حيثتريالمجتمعات .14

تُعتبرالحاجةلحلولصالحةلتمكينالالجئات يخصتوظيفالنساء، وفيما منالسوريينيستفيدونعلىنحوغيرمتكافئمنفرصالعملوموارده.

ألهمية؛حتىيمكنتوفيرخياراتتوظيفمراعيةللثقافةالعملخارجالمخيمات،علىالتحديدفيمجاليالمواصالتورعايةاألطفال،حاجةبالغةا

 واألمان.فضالًعنذلك،تمثلظروفالعملالمتدنيةوالُمرتبطةبالمراعاةالضعيفةلمعاييرالعملإحدىأوجهالمخاطراألخرى.

بمعاييرالعملمخاطراًمتوسطةاألثر؛نظراًفيمايخصالدعمالمتزايدللمناطقاالقتصاديةالخاصة،منالمتوقعأنتكونالمخاطرالُمرتبطة .15

قاألردنيمخاطًرالمتابعةومراقبةمعاييربرنامجعملأفضل.ويُتوقعأنتكونالمخاطرالبيئيةلهذاالبرنامجالقائمعلىالنتائجوالدعماألوسعلالتفا

كثيفالعمالة.وبالتالي،تكونصحةالعمالوسالمتهمهيالمخاطرةالقطاعيمتوسطةولهاأثرمباشرعلىظروفالعملوأثرغيرمباشرعلىاإلنتاج

تضمنالمخاطرالبيئيةالبيئيةالسائدة،يليهافيالمرتبةتلوثالهواءوالنفاياتالصناعيةواإلدارةالضعيفةللنفاياتالصلبةالتيتخلفهاهذهالمناطق.وت

لحيويةفيالقطاعالزراعيوخسارتهملألطرافوالسقطاتالمميتةوالتعرضللصعقالكهربائيفياألخرىالموادالكيمائيةواألتربةوأمراضالثروةا

 قطاعالبناء.

 تقييم أنظمة الجهات المقترضة

ميتُعتبرنظماإلدارةالبيئيةواالجتماعيةالُمطبقةعلىالمستوىاالتحاديومستوىالمحافظاتفياألردن،سواءمنمنظورقانونيأوتنظي .16

القا النظم نطاق يُعتبر حيث واالجتماعية. البيئية نظم تقييم بمبادئ الخاصة بعضالثغرات وجود مع عام، بوجه وشاملة مناسبة مؤسسي، نونيةأو

وتقديممقترحات.وتُعتبروالتنظيميةكافياًلمواجهةالمخاطرالبيئيةواالجتماعيةالحالية؛وبالتالي،اليحتاجالهيكلالكليألنظمةاإلدارةلتغييراتهامةأ

معمبادئالنظمالفاعلةوسماتهاوفقاًلتعريفسياسةالبنكالدوليالمتعلقةبتم ويلالبرامجالقائمةهذهالنظم،منالناحيةالنظرية،متسقةفيعدةنواحٍ

 علىالنتائج.

 التشاور مع الجهات الُمعنية

شاركيُمتضمناًتعذياتراجعةومدخالتلعددمنالجهاتالُمعنيةالعاملةفيالحكومةوالقطاعأُعدتقييمالنظمالبيئيةواالجتماعيةعلىنحوت .17

فريقالبنكالد استخدم الصدد، وفيهذا الدوليين. والشركاء القطاعاتوالجهاتالمانحة منخبراء وغيرهم الحكومية وليالخاصوالمنظماتغير

عنيةباالشتراكمعالمزيدمنمجموعاتالتركيزالرسميةوالُمنظمةواالجتماعاتالعامةاألخرى؛منمقابالتغيررسميةومحادثاتمعالجهاتالمُ

أجريتزيار عنذلك، فضالً المراجعة. الصادرةخاللإجراءهذه بالتحليلوكذلكمنأجلالتحققمناألحكام اتأجلجمعالمعلوماتذاتالصلة

علىالمستوياتالمحلية.ميدانيةلعينةُممثلةمنالمناطقاال قتصاديةالخاصة؛منأجلالوقوفعلىحالةنظمالحمايةالبيئيةواالجتماعيةومعاييرها

الصناعيةعالوةًعلىذلك،أُجريتمقابالتمعالفرقالفنيةفيالمؤسساتذاتالصلة.تضمنتهذهالزياراتزيارةمناطقمثلالحسنومدينةالصليل

ممثالًمنمستثمرينومشترينووكاالتحكوميةووزارات50اعيةومنطقةإربد.إضافةلذلك،ناقشمنتدىُعقدلمدةيومينوضمومدينةالموقرالصن

تنظيميةوشركاءدوليينمثلمنظمةالعملالدوليةوبرنامجعملأفضل/األردنواالتحاداألوروبيومفوضيةاألممالمتحدةلشئونالالجئينووكاالت

 هيئة انعقدمثل الجدوى. وقضايا أوسع برنامج تصميم العمال، والمالبسواتحاد المنسوجاتواالكسسوارات مصدرين وجمعية األردنية االستثمار

 فيعمان.2016إبريل/نيسان13-12المنتدىفييومي

 الُمطروحة ما يلي:من بين أهم القضايا  .73

 مالقلقبعض عدم نموذجاألءالمستثمرينمناحتمالية الالجئينمة أو باألردنيين المهاجرين العمال الذييستبدل التجارية عمال

 السوريين؛نظراًللخبرةالتياكتسبهاالعمالالمهاجرينبالفعلفيبعضالصناعات.

 .منشأنتوفيربرامجتدريبتلبياحتياجاتالمصانعأنيساعدعلىخلقفرصعمللألردنيينوالالجئينالسوريين 
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 العما التيتفضيل والمجتمعاتالمحلية المهاجرين العمال بين بسببمخاوفاالختالفاتالثقافية السوريين والالجئين األردنيين ل

 تكونأكثرتحفظاً.

 لمشقةالصناعاتفيالمناطقالصناعيةفي وجودصعوباتفيتعيينالمزيدمنالعامالتاألردنياتوالالجئاتالسورياتنظراً

 وقتإجراءالمسح.

 يمايخصإدماجالالجئينالسوريين،يشكوبعضأعضاءالمجتمعالمحليويزعمونبأنالعمالمنالالجئينالسوريينيشكلونعبئاًف

ويهددونالحقوقالدنياالمتمثلةفيالحصولعلىفرصةعمل.عالوةًعلىذلك،يُشاعبأنالمديرينوالمشرفينالسوريينيعاملون

معامل السوريين فرصالعملالالجئين من المزيد عنطريقخلق والمخاطر التوتر هذا وطأة من الحد يكون وبالتالي، أفضل. ة

 لألردنيين.

 إجراءات مواجهة المخاطر البيئية واالجتماعية

األردنيةعنطريقسوفيتماستخدامالبرنامجالقائمعلىالنتائجالُمقترحعلىنحواستراتيجيلبدءتقويةنظماإلدارةالبيئيةواالجتماعية .19

توفيرموار )ب( البرنامج؛ مسائلالتصورحولمنهوالفائزومنالخاسرفيهذا إدارة )أ( باآلتي: يبدأ نهجقائمعلىالمخاطر، بشريةاستخدام د

لقدرةوالممارساتالخاصةبتنفيذوأدواتماليةلوزارتيالعملوالبيئةحتىيمكنمتابعةامتثالمواقعبعضالمناطقاالقتصاديةالخاصة؛)ج(تحسينا

ح بهدفتنظيم األردنية االستثمار هيئة سياساتداخل وضع )د( الخاصة؛ االقتصادية المناطق داخل المهنية والصحة والسالمة العمل يازةمعايير

 اصة.األرضوإعادةالتوطينوالتعويضوالمعاييرالبيئيةومعاييرالعملالمتبعةفيالمناطقاالقتصاديةالخ

اًاُستخلصتهذهاألنشطةباعتبارهاجزءمنالمؤشراتالُمرتبطةبالصرفالمتعلقةبالمناطقاالقتصاديةالخاصةممايقدمبدورهدعماًشعبي .20

نيةوسيكونأساسصرفلتلكالمناطق،شريطةاتباعهذهالممارساتالبيئيةوالعماليةالُمحسنة.وبهذا،سيكونلهذاالمتطلبالقوةالكاملةللمواثيقالقانو

 األموالبموجبالعمليةالُمقترحة.وسيدعمهذاالبرنامجتقويةوزارتيالعملوالبيئةباإلضافةإلدارةالمناطقاالقتصاديةالخاصة.

بخم .21 قيمته علىالنتائجالُمقدرة البرنامجالقائم تقدم موازاة حتىيمكنها األنشطة؛ هذه الفنية المساعدة أنشطة مليوندوالرسوفتدعم سة

المواردفيأمريكي.وستدعمأنشطةالمساعدةالفنيةاألخرىالُمعتمدةفيالميزانيةأنشطةبناءالقدراتاألوسعمثلمواجهةمصادرالتلوثواستخدام

 نامجالقائمعلىالنتائج.المناطقاالقتصاديةالخاصةوتنميتهاواعتمادصناعاتبرنامجعملأفضلاألردنلهيكلتوافقيضمنعمرعمليةالبر

منمشاوراتالجهاتالمعنيةوالمشاورات .22 يخصالتدابيراالجتماعية،ستحسنشركاتتنميةالمناطقاالقتصاديةالخاصةوإدارتها وفيما

ذاتمعزىوإجرائهافيكلالعامة؛حتىيمكنجعلالعمليةأكثرشموالًمنخاللتلكالمشاورات.وستُتبعهذهالتوجيهاتمنأجلالتخطيطلمشاورات

إلنشاءخ الخاصةمعاً العملوالمناطقاالقتصادية ستعملوزارة قوانينالعمل، يخصتنفيذ فيما أما االجتماعي. ليةعماليةمرحلةمنمراحلالتقييم

اتصالمعمشكالتعمالةاألطفالوالعام باإلضافةلمساعدةمسئولداخلالوحدةاالجتماعيةعلىمستوىالشركات؛منأجلإقامةقناة لينبالسخرة

ومنأجلالتعاملمعالشكاوىوالمنازعاتالعامةداخ فيإنشائها. قوانينالعملالحاليةوالمساعدة لالمنطقةالعملالمحليفيمراقبةظروفتنفيذ

 خطالساخنالحاليالتابعلوزارةالعمل.تدابيرالمكملةلدعمالالصناعية،سوفيتموضعوتنقيذنظامللتعاملمعالتظلماتليكنمنال

فضالًعنذلك،منالمتوقعأنتعملالمناطقاالقتصاديةالخاصةعلىتطويروتنفيذإجراءاتتشغيلقياسيةواإلخطاربهالتشملالجوانب .23

 الوحدات لهذه وسيكون والبيئة. والسالمة بالصحة الُمتعلقة والمجتمع العمل وظروف والبنائية الجانبالمهنية هذا في الصدارة مركز االجتماعية

علىذلك،ستحسنالمناطقاالقتصاديةالخاصةمنتنفيذالقوانينالداخليةوالسياساتفيهيئ ةاالستثماروستتعاونمعوزارتيالعملوالبيئة.عالوةً

 األردنيةالمتعلقةبإنشاءالصناعات.

بينأعاله،فسوفتُعززنظماإلدارةالبيئيةواالجتماعيةبأكملهافياألردنوبهذاتكونوفيحالتنفيذهذهاألنشطةبنجاح،علىالنحوالمُ .24

لتقييمالبنكالدولي،ستُتخذإجراءاتُمعينةمنأجلمواجهةالمخاطرالبيئيةواالجتماعية الُمرتبطةبهذاوضعتقدمهاعلىمسارأكثراستدامة.ووفقًا

 البرنامج.

 يوصيتقييمالنظمالبيئيةواالجتماعيةبتنفيذالتدابيرالبيئيةواالجتماعيةالتاليةطوالفترةتنفيذالبرنامج: .25

 تعزيز الخدمات االستشارية البيئية واالجتماعية والعمالية - أ

 بوعة وغيرها من السبل ذات الصلة( تعزيز دور المراكز الجامعة لتشمل ما يلي: )أ( تبادل المعلومات بشكل استباقي )من خالل المواد المط
المعايير البيئية ومعايير العمل للمستثمرين، و)ب( تبادل المعلومات بشكل استباقي حول حيازة األراضي، والتعويض عمها وقوانين ولوائح 

 إعادة التوطين.

 ( إقامة مراكز العمال على مستوى المناطق )على طراز مركز العمال التجريبي/ مركز أعمال أفضل - ب
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 للعمال على مستوى المناطق االقتصادية الخاصة لتقديم مجموعة من الخدمات للعمال وذلك لتضمين معلومات حول  دعم إنشاء مركز
المعايير االجتماعية والبيئية والفحوصات الطبية الوقائية والمشورة القانونية وتفعيل نظام آمن للتعامل مع تظلمات وشكاوى العاملين. 

 دمات على وجه التحديد:  وتتضمن هذه الخ

o  مستشار قانوني لحماية حقوق العاملين والقنوات العمليات المتاحة للتعامل مع التظلمات )بما في ذلك مستشارين
 يتحدثون مختلف اللغات، وليس مجرد مترجمين(

o الشركات وأنشطة  تقديم معلومات استباقية حول معايير العمل والمعايير البيئية من خالل المواد المطبوعة وزيارات
 زيادة الوعي.  

o  مستشار الصحة والسالمة المهنية لإلشراف على قضايا الصحة والسالمة المهنية على مستوى المناطق واالتصال
 والتنسيق مع وزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة البيئة إلجراء المتابعة المطلوبة.  

o لمتخصصة مثل أمراض العيون واألذن وأمراض الجهاز توفير األطباء اإلكلينيكيين لإلشراف على الخدمات ا
 التنفسي واإلصابات الخفيفة واإلصابات المتكررة والرعاية المكثفة. 

o  مسئول متابعة االمتثال الذي يقوم بالتنسيق مع فريق اإلدارة لمتابعة قضايا االمتثال لمعايير العمل والمعايير البيئية
 على مستوى الشركة 

o ة بالقطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبيةالسماح باالستعان 

 تعزيز وحدة التفتيش التابعة لوزارة العمل - ت

  تطوير البنية التحتية )برنامج قواعد البيانات وأجهزة الكمبيوتر( من أجل تعزيز الخط الساخن الخاص بوزارة العمل )نظام التعامل مع
 .ستخدام تكنولوجيا المعلوماتالتظلمات( وإقامة الروابط بين المفتشين والخط الساخن با

  تعزيز اآلليات الحالية للتعامل مع التظلمات في وزارة العمل بهدف حل الشكاوى بسرية وفعالية بين المتضررين والمجتمعات المحلية
 .ومديري المناطق االقتصادية الخاصة

  العمال ومدى امتثالهم عنابرإعداد مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووزارة العمل لتمكين األخيرة من تحمل المسئولية والمسائلة عن تفتيش. 

 مواصلة دعم استخدام قاعدة بيانات تفتيش واحدة ومتكاملة في وزارة العمل ووزارة البيئة وغيرهما من الوزارات المعنية، وذلك عند تجميع 
الت االمتثال الحالية للمصانع الفردية عبر العديد من هيئات التفتيش. والهدف من ذلك هو زيادة عمليات التفتيش القائمة على المخاطر معد

 بما يتماشى مع المتوسط األدنى لعمليات التفتيش السنوية لكل مصنع على حدة.  

 .تنفيذ نظام للمتابعة والتقييم بغرض تقدير نسبة حل المشكالت 

 عادة توزيع وتدريب فريق عمل وحدة التفتيش لزيادة الخبرة الفنية، وتغير االتجاه من إعطاء األوامر وفرض العقوبات إلى تقديم حوافز إ
 عند االمتثال للمعايير.     

 .تنفيذ أنشطة التوعية والتواصل لزيادة المعرفة بنظام التظلمات المتاح للعمال 

 المشورة بشأن قانون العمل( مع تنوع المهارات اللغوية للتمكن من إدارة حاالت العمال المهاجرين. توفير مستشارين قانونيين )لتقديم 

 تقديم مزيد من الدعم االستراتيجي لقدرات وزارة البيئة - ث

 اآلتي: )أ(  تركيز قدرات التفتيش الخاصة بوزارة البيئة على تصميم وتنفيذ قاط التلوث الساخنة وخطط الحد من تلوث الهواء التي تتضمن
بعض أهداف وغايات التحسين البيئي؛ )ب( إسناد األدوار والمسئوليات لمختلف الجهات المعنية؛ و)ج( آليات الحوافز )بما في ذلك 

 القروض الميسرة( لتشجيع الصناعات على االمتثال لألنظمة البيئية.
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 يجابية )بما في ذلك القروض الميسرة والمساعدة الفنية( بهدف تعزيز السيطرة على التلوث من خالل الجمع بين اآلتي: )أ( الحوافز اإل
التشجيع على اتباع عمليات اإلنتاج األنظف؛ )ب( اتباع المراحل التدريجية للحوافز السلبية )فرض ضريبة التلوث على االنبعاثات 

لة )على سبيل المثال، استخدام طريقة المعالجة الصناعية التي تتجاوز معيار محدد( وذلك لحث الشركات على تلبية معايير النفايات السائ
 عند المصب(. في البداية يمكن ربط قيمة الضريبة بالنشاط/ العمل ثم بمعدالت االنبعاثات، وذلك بعد تفعيل قدرات المتابعة المناسبة. 

  التي نصت عليها وثيقة اإلطار الشمولي التشجيع على إدراج أهداف محددة للتحسينات البيئية في قطاعات مختارة، وال سيما تلك القطاعات
األردني لخلق مزيد من فرص العمل. وسوف يشمل ذلك تحديد المسئوليات لتحقيقها، وتحديد مؤشرات األداء، وتخصيص الموارد البشرية 

 والمالية الالزمة.

 سياسة تعزيز المعايير البيئية واالجتماعية ومجاالت تقيمها - ج

 لقياسية المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية واإلخطار بها وتحسين تنفيذ اللوائح والقوانين الفرعيةوضع وتنفيذ إجراءات التشغيل ا 

  187االنتهاء من استراتيجية الصحة والسالمة المهنية وفقاً التفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  عمليات تفتيش العنابر.إعداد مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ووزارة العمل بشأن تعهد األخيرة بقيادة 

 .تقييم سالمة العنابر ونوعية الحياة فيها 

 توفير بيئة تمكينية صديقة للمرأة - ح

 .توفير وسائل نقل ومواصالت آمنة تراعي المرأة من المنظور الثقافي في المناطق االقتصادية الخاصة 

 اد األوروبي بدفع رواتب أعلى من الرواتب األساسية للمرأة مطالبة المناطق االقتصادية الخاصة المستفيدة من األفضليات التجارية لالتح
 العاملة في تلك المناطق لتغطية تكاليف رعاية األطفال.

  لقياس حاالت التحرش الجنسي على المستوى الوطني ودعم الحوار الوطني بين الوزارات المعنية من أجل إقرار إطار  بالبياناتالخروج
 ة النساء.تنظيمي ضد التحرش الجنسي لحماي

 والعالقات االتصاالت من بدعم وتطويرها بالتصورات المرتبطة االجتماعية المخاطر إلدارة) والمساءلة والمشاركة الشفافية تعزيز - خ
 (الخارجية

 البرنامج عن وموجزة وواضحة متسقة رسائل األردنية، باإلضافة إلى والحكومة الدولي البنك بين شاملة خطة وضع. 

 ومكوناته، البرنامج، أهداف حول المعلومات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتبادل طرح وخطة لالتصاالت استراتيجية وضع 
 واالستثمارات ذات الصلة واالستفادة من البرنامج.

 المشكالت تحديد خالل من المتوقعين بسبب البرنامج" الخاسرين"تتمثل في   إلى مجموعات مستهدفة والرسائل المستهدف الجمهور تقسيم 
 (.المهاجرين بالسوريين، وهكذا أو األردنيين العمال باستبدال التي تتمثل في الفهم الخاطئ)

 المناطق كيفية استهداف المثال، سبيل على)واإلبالغ بها  البرنامج تنفيذ خالل ُوضعت التي العمليات ترسيخ خالل من البرنامج آثار تعزيز 
احتمالية التعرض  أو الفقر مثل واضحة، وقائمة على معايير شفافة بطريقة االستهداف تم سواء تلفة،المخ االجتماعية والفئات الجغرافية
 (.الالجئين غير/ وضع الالجئين دون أن يقتصر ذلك األثر على للمخاطر،

 30 من يقرب ما هناك .المشاركة المؤهلة الصناعية المناطق الكائنة في المصانع بمدى امتثال المتعلقة المعلومات اإلفصاح العام عن - د
 السنوية التقارير تقديم وتقاسم جميع المقرر ومن. سنتين كل الثالثية، العمل ورش خالل من للموافقة عليها وتنقيحها مناقشتها تجري معيار

 .الشركات الخاصة بأداء

 من اقتصار برنامج عمل أفضلوعلى الرغم . األردن أفضل برنامج عمل على غرار االمتثال برامج مستهدف في مصنع كل مشاركة 
 أعمالها لتوسيع عملية حلول تتعهد بالتزام مشترك إليجاد إال أن الجهات المانحة الجاهزة، المالبس على صناعة الراهن الوقت في األردن
 عن تختلف محددة صناعة عناصر هناك وغيرهم من الجهات المعنية، أن المانحة والمشترين، تدرك الجهات. المالبس قطاع خارج

 والجهات استفادة المشترين المتوقع من ذلك، ومع. القطاع مستوى على االجتماعي الحوار حالة في تباينات هناك وأن المالبس صناعة
 .والتمويل المانحة على حد سواء من االلتزام
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 في سيما وال الساخنة، التلوث نقاط ألهم( الحالية القوائم تحسين أو) قائمة تم إعداد والمياه، الهواء جودة لمراقبة الحالية النتائج على وبناء 
 .منطقة الزرقا

 اإلعالم، ووسائل الحكومية غير المنظمات قبل من الملوثين أداء اإلفصاح العام عن خالل من للوائح والنظمة البيئية االمتثال تشجيع 
 .األردن عمل أفضلتنفيذه في إطار برنامج  اإلفصاح العام المقترح برنامج باإلضافة إلى

 دعم العمال في قطاعي الزراعة واإلنشاءات )وإن كان دعما  غير مباشر( - ذ

 وطنية حملة من بدعم وذلك سنوياً، %10 بنسبة على األقل االجتماعي الضمان بتغطية الذين يحظون العمال زيادة حصة 

 لألجور األدنى الذين يتقاضون أجوراً أقل من الحد العمال تقليل حصة  

 تعزيز إدارة قضية عمالة األطفال  - ر

  المعني بعمالة الوطني اإلطار خالل من تأهيلهم وتم سحبهم وإعادة األطفال، حالة على األقل من حاالت عمالة 3000تم العثور على 
 .األطفال

 عمليات التفتيش على اإلنبعاثات وإدارة النفايات الصناعية –التدابير البيئية  - ز

 على اإلنبعاثات استهداف عمليات التفتيش 

o نوعية ذلك في بما مراقبة الهواء، نظام الرامية إلى تحسين بتجريب الجهود الكبرى، عمان أمانة مع بالتعاون البيئة، سوف تقوم وزارة 
 .المتنقلةوالمصادر ( إنتاجاً لها األعلى القطاعات في المثال، سبيل على) المصادر الصادرة من االنبعاثات وكذلك المحيط، الهواء

o ذات األولوية بطريقة شفافة  القطاعات/ المواقع وتحديد التفتيش، لعمليات المخاطر على القائمة لإلدارةمناسب  نهج وضع مواصلة
 .(نتيجة لتقديم شكوى ما هو الذي القياسي، النهج على عكس)

o  ال بد أن تظل وزارة البيئة هي الجهة األساسية المعنية بالتفتيش على اإلنبعاثات حتى تتمكن هيئة االستثمار األردنية من القيام بتلك
المهمة على أكمل وجه، إذا كانت هذا هو ما تعتزمه الحكومة األردنية. وعند انتقال هذه المهمة إلى هيئة االستثمار األردنية، فإنها 

 حوافز لنقل فريق وحدة التفتيش التابعة لوزارة البيئة لهيئة االستثمار األردنية لالستفادة من قدراتهم.   سوف تقدم

 تحسين القدرة على إدارة النفايات الصناعية 

زيادة األعمال واألنشطة  مع الزيادة في تستمر أن المرجح ومن ومخلفات البناء، النفايات الطبية الخطرة ذلك في بما الصناعية، النفايات لقد زادت
هي نتيجة  الصلبة النفايات يقول البعض أن زيادة  يحظى ببعض االهتمام، الصلبة النفايات إدارة قطاع أن من الرغم على. عمل فرص وخلق التجارية

 المطلوب. االهتمام تلقى ال الصناعية النفايات إدارة نظم في حين أن زيادة السوريين، الالجئين لتدفق
 



 

75 
 

 : األداة المنهجية لتصنيف مخاطر العمليات وخطة عمل البرنامج7رقم ملحق 

 األداة المنهجية لتصنيف مخاطر العمليات  

مخاطر )عالية، كبيرة، متوسطة،  فئة المخاطر 
 منخفضة(

 متوسطة السياسة والحوكمة

 كبيرة االقتصاد الكلي

 عالية استراتيجيات وسياسات القطاع

 متوسطة التصميم الفني للمشروع أو البرنامج 

 كبيرة القدرة المؤسسية على التنفيذ واالستدامة

 متوسطة المخاطر االئتمانية

 كبيرة المخاطر البيئية واالجتماعية

 عالية أصحاب المصلحة

 عالية دعم المجتمع الدولي 

 عالية المخاطر اإلجمالية
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 خطة عمل البرنامج 

الميثاق  اإلجراء
القانوني 
 )نعم/ال(

إنشاء وحدة إلدارة البرنامج داخل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ وثيقة اإلطار الشمولي والبرنامج القائم على 
 النتائج.

 نعم

 إصدار قرار من رئيس الوزراء بتعيين ديوان المحاسبة كجهة تحقيق خارجية. 
 

 نعم

 للبرنامج القائم على النتائج "فرص اقتصادية أمام األردنيين والالجئين السوريين"إعداد دليل عمليات 
 

 نعم

مد فترة تصاريح العمل المجانية وتخفيف إجراءات التفتيش التي تستهدف الالجئين السوريين خالل السنتين القادمتين )الموعد 
 (2016المستهدف: سبتمبر/ أيلول 

 نعم

والعملية اإلدارية ومعايير الخدمة للحصول على تصاريح العمل والبطاقات الشخصية الصادرة من  نشر معلومات حول  الجدارة
 (2016وزارة الداخلية )الموعد المستهدف: كل ستة أشهر بدًء من سبتمبر/ أيلول 

 نعم

المتابعة وتقديم التقارير كل ثالثة أشهر: عدد الطلبات المقدمة للحصول على تصاريح عمل وعدد التصاريح الصادرة فعلياً، 
والمصنفة حسب تصاريح العمل الجديدة )الصادرة للمرة األولى لألفراد( وتجديد تصاريح العمل وتغير تصاريح عمل صاحب 

اعي والقطاع/ الوظيفة والمحافظة/ المخيم والجنسية )الموعد المستهدف: كل ثالثة العمل، والمصنفة كذلك حسب النوع االجتم
 ( 2017أشهر بدًء من يناير/ كانون الثاني 

 نعم

 استشارية والذهاب إلى العمل وتشكيل لجنة عمل عن للبحث بإمكانية التنقل الالجئين مخيمات لسكان يسمح نظام وتنفيذ وضع
 الدولية الحكومية غير والمنظمات الالجئين، لشئون المتحدة األمم ومفوضية الدولية العمل ومنظمة الدولي البنك من تضم أعضاء

 (2016 ديسمبر/ كانون األول: المستهدف الموعد) ومنسق

 نعم

فعلياً، المتابعة وتقديم التقارير كل ثالثة أشهر حول عدد الطلبات المقدمة للحصول على تصريح مغادرة وعدد التصاريح المتلقاة 
وتكرار استخدامها والمصنفة حسب النوع االجتماعي والمخيم والعمر )الموعد المستهدف: كل ثالثة أشهر بدًء من يناير/ كانون 

 (2017الثاني 

 نعم

إدراج الالجئين والمهاجرين ألسباب اقتصادية في المسوحات التي تقوم بها دائرة األحصاءات األردنية حول التوظيف والبطالة 
 (2017لموعد المستهدف: مسح كل ثالثة أشهر بدًء من يناير/ كانون الثاني )ا

 نعم

إجراء حملة لرفع الوعي بالمشروعات العائلية إلخطار جمهور العامة بإتاحة هذا الخيار وتقليل القيود المفروضة عليه وتقديم 
 الحوافز لتعزيز إنشاء هذه المشروعات.   

 نعم

العالية براتب مناسب وفقاً للتعليمات  الكفاءات موظف من ذوي 26االستثمار األردنية بشأن تعيين إصدار توجيهات لهيئة 
 (2017الصادرة مؤخراً من مجلس الوزراء )الموعد المستهدف: يونيو/ حزيران 

 نعم

ريين وحملة الجنسيات نشر وتعميم "دليل المستثمر" للمستثمرين المحليين واألجانب يحتوي على معلومات محددة لالجئين السو
 (2017المحظورة األخرى )الموعد المستهدف: ديسمبر/ كانون األول 

 نعم

إعداد نظام وقاعدة بيانات إلدارة العالقة مع العمالء وتكنولوجيا المعلومات للمستثمرين المستهدفين والرعاية الالحقة في هيئة 
 ( 2018ألول االستثمار األردنية )الموعد المستهدف: ديسمبر/ كانون ا

 نعم

 من والبيئة العمل بمعايير االلتزام حتى تتمكن من تحديد ومتابعة وحل قضايا عدم العمل لوزارة التابعة التفتيش وحدة قدرة تعزيز
 في بما) البيانات ورصد إدخال من الموظفين بهدف تمكين( والبرنامج البيانات قاعدة)تكنولوجيا المعلومات  أدوات تطوير خالل
 العمل وزارة داخل األخرى الكيانات مع روابط بناء ؛(بالمعايير البيئية وااللتزام الخاصة بالعمل األساس خط بيانات وضع ذلك

قرارات  فعالية وزيادة االجتماعية التنمية وزارة البيئة، ووزارة المهنية والسالمة والصحة األطفال، وعمالة الساخن، الخط مثل)
 (.2017 رانيونيو/ حزي :المستهدف الموعد)كل منها 

 نعم
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 : خطة دعم التنفيذ8ملحق رقم 

 : محور تركيز دعم التنفيذ1-8جدول رقم 

 المهارات المطلوبة محور التركيز التوقيت
تقدير الموارد بما في ذلك 
شركاء التنمية األخرين 

 )بالمليون دوالر(
 دور الجهة الشريكة 

 شهراً األولى 12الـ 
 تشجيع االستثمار

 تصاريح العمل
  التجارة

استهداف االستثمار 
 والرعاية الالحقة

 تنظيم العمل
 تيسير التجارة

1 

تنسيق الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية/ هيئة االستثمار 

 األردنية 
 تنسيق منظمة العمل الدولية

 شهر 12-48
 تشجيع االستثمار

 تصاريح العمل
 التجارة

استهداف االستثمار 
 الالحقةوالرعاية 

 تنظيم العمل
 تيسير التجارة

1 
تنسيق الوكالة األمريكية 

 للتنمية الدولية
 تنسيق منظمة العمل الدولية

 أخرى
 التجارة في الخدمات

 اضنات األعمالح
 قطاع البناء والتشييد 

 3 الخبرة القطاعية
 الدولية التنمية تنسيق وزارة

 البريطانية 

 

 المطلوبة لدعم التنفيذ : مهارات فريق المهام2-8جدول رقم 
 التعليقات عدد الرحالت عدد أسابيع العمل المهارات المطلوبة

 — 16 20 إدارة البرنامج

 — — 20 سوق العمل

 — — 10 مناخ االستثمار 

 — 8 10 تشجيع االستثمار

 — 5 2 التحقق

 — 6 5 الضمانات االئتمانية
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: دور الشركاء في تنفيذ البرنامجملحق رقم 

تجرى العديد من المبادرات في األرض لدعم تنفيذ وثيقة اإلطار الشمولي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتنمية القطاع الخاص على  .1
 مبادرة في هذا المجال. ومن بين البرامج الرئيسية المنفذة في األردن ما يلي:     77. حصر االتحاد األوروبي عدد تلك المبادرات بـ نحو أشمل

 المشروعاتالصغيرةوالمتوسطة.القدرةالتنافسيةلألردنوتنميةالقوةالعاملةوبرامجتمويللة األمريكية للتنمية الدوليةالوكا 

 .تمويلودعمالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطةودعمالتدريبالمهنياالتحاد األوروبي 

 تقدمعدةمبادراتبعضهاخاصبالتدريبالمهني.الدولي.  للتعاون األلمانية الوكالة 

  .يقدمتمويلالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطة.المصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير   

 مبادراتتمويلالخطةالهولندية.البريطانية الدولية التنمية وزارة. 
 

 : الجهات المانحة الرئيسية الداعمة لوثيقة اإلطار الشمولي 1-9جدول رقم 

المبلغ السنوي التقريبي  البرامج الجهة المانحة
 )بالمليون دوالر(

 االستئمانية الصناديق خالل من) االستثمار اإلصالح التنظيمي وتشجيع الدولي البنك مجموعة
 للخدمات المشروع الطارئ ،(االنتقالي الصندوق ذلك في بما المختلفة

 االجتماعي والصمود
25 

 10 دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعمير لإلنشاء األوروبي المصرف

 20 التدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة األوروبي االتحاد

شركة االستثمار الخاص الخارجي 
 (األمريكية المتحدة الواليات)

 دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة )مرفق الضمان(
20 

برنامج تنمية القوة العاملة، برنامج القدرة التنافسية األردنية، برنامج  للتنمية الدوليةالوكالة األمريكية 
 تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

25 

 للتعاون االلمانية االتحادية الوزارة
 والتنمية االقتصادي

 واآلمال التطلعات الشراكة الهادفة إلى تحقيق
200  

 : أخرى مانحة جهات
 الدولية البريطانية، التنمية وزارة

الوكالة  الوكالة اليابانية للتعاون الدولي،
الوكالة  األلمانية للتعاون الدولي،

الوكالة الكندية للتنمية  الفرنسية للتنمية،
 المتحدة األمم برنامج الدولية،

 العربي وصندوق اإلنمائي،

 التمويل(التدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة )شامل 

15 

  

الدعم الرئيسي المقدم لألردن في سياق وثيقة اإلطار الشمولي هو الوصول التفضيلي لسوق االتحاد األوروبي . ونعرض فيما يلي أهم  .2
 :تفاصيل هذا الدعم

 مبادرةاالتحاداألوروبيالخاصةبقواعدالمنشأفياألردن.تجريحالياًمناقشاتبيناألردنواالتحاداألوروبيحولبرنامج:االتحاد األوروبي

التىواألردناألوروبياالتحادبينالشراكةالحاليةيقدممنخاللهاالتحاداألوروبيالمزيدمنالتسهيالتللصادراتاألردنيةفيإطاراتفاقية

االتحاددعممجموعةمنيشكلهذاالبرنامججزءاًوسوف.للغايةتفضيليأساسعلىاألوروبياالتحادسوقمندخولاألردنيةالمنتجاتتمكن

الحاليةالسوريينالالجئينأزمةسياقلألردنفياألوروبي البرنامجالتواصليضمنسوف. إضافيةعملفرصبرامجخلقمعالمباشرهذا

سوقإلىالسوريينالالجئينوصولوتسهيلواالستثماراألعمالبيئةلتحسينأخرىتدابيراألردنأنيتخذأيضاًالمتوقعومن.السوريينلالجئين

 .إضافيةوتحقيقصادراتالعملفرصوخلقاالستثمارلتحفيزالكاملةبمدىتحقيقالبرنامجاإلمكاناتاإلجراءاتهذهترتبطأهمية.العمل

 بديلةلتصديرمجموعةكبيرةمنالمنتجاتالصناعية.سوف األوروبيعلىالسماحللمصدرينفياألردنباستخدامقواعدمنشأ يوافقاالتحاد

وتتسم األسلحة"، األوروبي"كلشيءعدا ضمنبرنامجاالتحاد البلداناألقلنمواً أمام البديلةهيتلكالمتاحة القواعد هذهوسوفتكونهذه

واألردن.ومنالمتوقعتطبيقهذاالبرنامجاألوروبياالتحادبينالشراكةالحاليةئلبمزيدمنالمرونةمقارنةًبالبدائلالتينصتعليهااتفاقيةالبدا

 سنواتمعمراجعتهفينصفالمدة.10لمدة
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 اإلنتاجالذييتمفيمناطقصناعية/تنمويةمحددةوبمشاركةتتوقفإمكانيةاستخدامهذهالقواعدالبديلة،علىاألقلعلىالمستوىالداخلي،على

%منالالجئينخاللأولسنتين،15منطقةصناعيةإلىالشركاتالتيتوظف11نسبةمحددةمنالالجئينالسوريين)فيمجموعةمكونمن

 %منهمفيالسنواتالالحقة(25ثم

 فمنمرحلتينمعإمكانيةنشرالقواعدالبديلةفيجميعأنحاءالبالدبمجردتمكناألردنمنالمتوقعأنتتمهذهالمبادرةمنخاللنهجمؤل

ألففرصةعمللالجئينالسوريينعلىالنحوالمعلنعنهفيوثيقةاإلطارالشمولياألردنيةالتيتمإقرارها200منتحقيقأهدافهاالمتمثلةفيتوفير

 .2016شباطخاللمؤتمرلندنالمنعقدفيفبراير/

 والمناطق الصناعية التي الخاصة التنموية المصنفة في المرتبة الحادية عشر ضمن المناطق للشركات حقسوف ي األولى؛ المرحلة خالل .3
 الشركات على يجب كما. األوروبي االتحاد إلى المنشأ لمنتجاتها المصدرة تبسيط قواعد من االستفادة السوريين، الالجئين من محددة تعين نسبة

 في تحقيق المساواة وذلك بهدف وطنياً، بها المعمول العمل ومعايير الوطني العمل لقانون ووفقاً  الرسمية التوظيف لشروط طبقاً  الالجئين توظيف
 أساس على الالجئين تعيين كما يتوجب(. األساسية الدولية العمل منظمة اتفاقيات وخاصةً ) دولياً  عليها المتفق العمل معايير مع تتماشى والتي المعاملة،

 .سنوية بعقود الكامل الدوام

 المصدرين وسوف تمنح أعاله، المذكورة بالشروط تفي التي المصدرة الشركات وترصد أنظمة المختصة األردنية سوف تعتمد السلطات .4
اإلعفاء من الرسوم الجمركية عند استيراد  من استحقاق هذا الرقم للتأكد األوروبي لإلتحاد التابعة الجمركية ترخيص لتنفيذ ذلك، وتستخدم السلطات رقم

 المنشأ التي تم تبسيطها.  المنتجات وفقاً لقواعد

 العاملة الشركات حول والمعلومات البيانات جمع المختصة األردنية وعلى السلطات .المبادرة هذه السنوية التقارير رفع التزامات سترافق .5
 ظروف احترام ومدى( االجتماعي على الجانب المثالي النوع وحسب) العاملين الالجئين وعدد تصديرها يتم التي والسلع اختيارها تم التي المناطق في

 .الالئقة العمل

 لتحديد األعضاء للدول الجمركية والسلطات والمفوضية األوروبية األردنية السلطات بين اإلداري والتعاون التحقق وضع إجراءات تم .6
 .ومنعها المخالفات

 إلى تصل بنسبة الرسمية العمل سوق في السوريين ينلالجئ أكبر مشاركة نسبة األردن تحقق عندما التنفيذ حيز الثانية المرحلة تدخل .7
االقتصادية القطاعات جميع في عمل ألف فرصة 200

45
 نطاقها توسيع خالل من أكبر بشكل األصلية العمل قواعد تبسيط سيتم المرحلة، هذه وفي .

 ومع. مطبقة الشركة مستوى السوريين على الالجئين من محدد عدد وتوظيف اإلنتاج بمكان المتعلقة المتطلبات تعد لم الواقع؛ وفي .بأكملها البالد لتشمل
 مدة نهاية حتى السوريين إلتاحتها لالجئين  الرسمي العمل سوق في عمل ألف فرصة 200 األقل على لضمان وجود بحاجة األردن زال ما ذلك؛

 في أوسع نطاق لالجئين عند مشاركتهم على الئقة عمل توفير ظروف األردن أت يضمن األوروبي اإلتحاد يتوقع كما. أعوام المبادرة المحددة بعشرة
 .الغرض لهذا متابعة مالئمة آلية ويلزم كذلك وضع. العمل سوق
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