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3 ملحوظة

ملحوظة
من مهاّمت »شعبة التجارة اإللكرتونيّة واالقتصاد الرقمّي« ضمن »قسم التكنولوجيا واللوجستيّات« التابع ملؤمتر األمم املتّحدة للتجارة 
والتنمية )UNCTAD؛ األونكتاد( إنجاز دراسات تحليليّة لرسم السياسات حول االنعكاسات التنمويّة لتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت 
كام للتجارة اإللكرتونيّة. وتضطلع الشعبة بإعداد »تقرير االقتصاد الرقمّي« (DER) والدراسات املتخّصصة حول تكنولوجيا املعلومات 

واالتّصاالت ألجل التنمية. 

تشّجع الشعبة عىل الحوار الُدَويّل حول القضايا املتعلّقة بتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت ألجل التنمية، وتساهم يف بناء قدرات 
البلدان النامية عىل قياس اقتصاد املعلوماتيّة كّميًّا وتصميم وتنفيذ السياسات واألطر القانونيّة املناسبة. كام ترصد الوضع العاملّي 
لترشيعات التجارة اإللكرتونيّة )برنامج تعّقب القانون السيبايّن يف األونكتاد(. وقد قامت الشعبة، منذ العام 2016، بتنسيق مبادرة 
البلدان  سيّام  النامية، وال  البلدان  قدرة  بهدف تحسني   (etradeforall.org) للجميع«  اإللكرتونيّة  »التجارة  عنوانها  األطراف  متعّددة 
ا (LDC: Least Developed Countries)، عىل استخدام التجارة اإللكرتونيّة واالستفادة منها. هذه املبادرة هي أيًضا وراء قيام  األقّل منوًّ
برنامج األونكتاد يف التجارة اإللكرتونيّة ألجل النساء (eT4w)، الّذي أُطلِق عام 2019 بهدف تعزيز اقتصاد رقمّي أكرث اشتامليّة، خصوًصا 
عب شبكة مؤيِّدات تابعة له. لذا نرى رائدات األعامل الرقميّات ينشطن يف جميع املناطق النامية ويُسِهمن يف أعامل بناء القدرات 

والتوجيه والتوعية بغية قيام سياسات اشتامليّة للجنسني. 

ال تعني اإلشارة إىل أيّة رشكة وأنشطتها تأييًدا من األونكتاد لهذه الرشكة أو ألنشطتها. 

تّم استخدام الرموز اآلتية يف الَجداول البيانيّة: 

يشري رمز النقطتني )..( إىل أّن البيانات غري متوفّرة أو أنّها مل تُدَرج بشكل منفصل. وقد ُحذف السطر كاماًل من الجدول   –
ر توفُّر بيانات ألّي جزء من أجزائه؛ حيثام تَعذَّ

يشري رمز الَشْطة (-) إىل أّن القيمة هي صفر أو ال تُذكَر؛  –

يشري رمز »الدوالر«($US)  إىل دوالر الواليات املتّحدة األمريكيّة، ما مل يُذكَر خالف ذلك؛  –

التفاصيل والنسب املئويّة يف الجداول ال تساوي بالرضورة ما يقابلها من مجموع إجاميّل، وذلك بسبب تدوير األرقام   –
تقريبيًّا؛

يشري رمز »د.أ.« إىل الدينار األرديّن. وألغراض هذا التقرير اعتمدنا: 1 د.أ. = 1.41 دوالر أمرييكّ )17يوليو 2021(. 	
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متهيد
مبادرة »التجارة اإللكرتونيّة للجميع«، الّتي تّم إطالقها خالل املؤمتر الوزارّي الرابع عرش لألونكتاد يف يوليو 2016، هي مثال عميّل 
عىل كيفيّة توظيف االقتصاد الرقمّي لدعم »أجندة التنمية املستدامة 2030 «، وخصوًصا أهداف التنمية املستدامة الخامس والثامن 
والتاسع والسابع عرش. تسعى هذه املبادرة إىل زيادة الوعي، وتعزيز أوجه التآزر، وتكثيف حجم الجهود الحاليّة والجديدة الّتي 
يبذلها رشكاء التنمية بغية تعزيز قدرة البلدان النامية عىل املشاركة يف التجارة اإللكرتونيّة واالستفادة منها، وذلك عن طريق معالجة 

سبعة مجاالت يف السياسات ذات الصلة:

تقييم الجاهزيّة للتجارة اإللكرتونيّة وصياغة اإلسرتاتيجيّات 	   

البنية التحتيّة وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت 	   

لوجستيّات التجارة وتسهيل التجارة 	   

حلول الدفع	   

األطر القانونيّة والتنظيميّة	   

تنمية املهارات يف التجارة اإللكرتونيّة	   

الحصول عىل التمويل 	   

الرقميّة  البيئيّة  (eT Ready) دراسة تحليليّة لألنظمة  من ضمن هذه املبادرة، يقّدم برنامج »تقييم الجاهزيّة للتجارة اإللكرتونيّة« 
وتلك املتعلّقة بالتجارة اإللكرتونية يف البلدان املستفيدة. وينطوي كّل تقييم عىل توصيات بشأن رسم السياسات املرجّوة، بناًء عىل 
التحّديات والفرص املتاحة، من أجل تطوير التجارة اإللكرتونيّة كام تّم تحديدها يف املجاالت السبعة أعاله. ومن أجل وضع هذه 
التوصيات موضع التطبيق العماليّن أنشأ األونكتاد ما يُسّمى “آليّة دعم التنفيذ” (ISM: Implementation Support Mechanism) عام 
2020. وقد أبرزت النتائج األّوليّة ههنا ما أحرزته البلدان املستفيدة من تقّدم يف تنفيذ بعض اإلصالحات الهادفة إىل ترسيع منّو التجارة 

اإللكرتونيّة واالقتصاد الرقمّي. 

كذلك تساهم التقييامت الـسبعة والعرشون الّتي أجرتها األونكتاد حتّى اآلن، بالتعاون مع الرشكاء يف مبادرة “التجارة اإللكرتونيّة للجميع”، 
يف عمليّة بناء القدرات لدى البلدان املستفيدة ويف قيام التنسيق الواجب بني مختلف األطراف املعنيّة من القطاعني العاّم والخاّص. هذه 
املقاربة املتعّددة األطراف تُيرسِّ مشاركتهم يف مختلف املناقشات حول هذا املوضوع عىل املستويات الوطنيّة واإلقليميّة والُدَوليّة، كام هي 
حال فريق الخباء الحكومايتّ التابع لألونكتاد واملعنّي بالتجارة اإللكرتونيّة واالقتصاد الرقمّي. أخريًا، تبدو هذه التقييامت عظيمة الفائدة، 
وأكرث من أّي وقت مىض، يف سياق أزمة كورونا COVID-19 وما أّدت إليه من انفجار يف التجارة اإللكرتونيّة وترسيع يف التحّول الرقمّي، 
وهو توّجه من املتوقّع أن يستمّر طوال فرتة التعايف ما بعد الكورونا. وعىل املجتمع الُدّويّل والحكومات والقطاع الخاّص أن يعملوا مًعا 

إليجاد حلول مبتَكرة، مستفيدين من هذه الفرص املتاحة لصالح التجارة اإللكرتونيّة االشتامليّة. 

إّن  »تقييم جاهزيّة األردن للتجارة اإللكرتونيّة« هو الثامن والعرشون من سلسلة تقييامت األونكتاد، والثالث يف تناوله لبلًدا ناميًا 
ا(. لدى األردن إمكانات مذهلة لتوظيف الفرص الّتي تتيحها التجارة اإللكرتونيّة من أجل تنويع اقتصاده  )وليس من الدول األقّل منوًّ
عب تعزيز التجارة والصادرات، وخلق فرص عمل، وتحفيز االبتكار واإلنتاجيّة، بالتوازي مع بناء جسور ثقة بني املستهلكني والتّجار 
للخوض يف املعامالت عب اإلنرتنت. آمل أن يُسِهم هذا التقرير، مع ما يقّدمه األونكتاد عىل صعيد املتابعة، يف دعم جهود الحكومة 

األردنيّة نحو ترسيع التحّول الرقمّي، وخلق بيئة ممكِّنة لألعامل التجاريّة، وتعزيز التجارة اإللكرتونيّة لصالح التنمية املستدامة.

شاميكا ن. سريميان

مدير قسم التكنولوجيا واللوجستيّات يف األونكتاد
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شكر وتقدير
أعّد نّص »تقييم جاهزيّة األردن للتجارة اإللكرتونيّة« فريق عمل مؤلّف من شوقي مخطوب، املستشار يف األونكتاد، وسيسيل بارايره، 

وإيريس ماكويل، ورودريغو سافيدرا، وآن-كاترين بفيسرت، وإينا هودج. واضطلع مبهّمة اإلرشاف العاّم توربيورن فريدريكسون. 

والتجارة  الصناعة  وزارة  يف  االقتصاديّة  السياسات  عاّم  مدير  حاّمد،  أحمد  للسيّد  امتنانه  خالص  عن  يعّب  أن  األونكتاد  فريق  يوّد 
والتموين (MITS)، والسيّدة ديانا األقطش، رئيسة قسم الدراسات يف مديريّة السياسات االقتصاديّة، التابعة للوزارة، عىل دعمهام الفّنّي 

الفّعال وعىل جهودهام التنسيقيّة داخل األردن طوال عملية التقييم. 

كام يثّمن فريق األونكتاد اإلسهامات الّتي قّدمها السيّد وائل محادين، MITS؛ السيّد زاهر قطارنة، MITS؛ السيّد توفيق أبو بكر، نائب 
مدير إدارة السياسات واالسرتاتيجيّات، وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة(MoDEE) ؛ السيّدة ندى خاطر، املسؤولة عن قسم سياسات 
التحّول الرقمّي واسرتاتيجيّاته، MoDEE؛ السيّد رشاد بيبس، مدير وحدة إدارة املشاريع، مرشوع الشباب والتكنولوجيا والوظائف 
أبو  السيّدة أحالم  MoDEE؛  YTJ األردن،  الرقميّة يف  املهارات  السيدة شهد عطيّة، املرشفة عىل تطوير  MoDEE؛  (YTJ) يف األردن، 

جاد الله، املسؤولة عن قسم أسامء النطاقات الوطنيّة، املركز الوطنّي لتكنولوجيا املعلومات (NITC)؛ السيّد مفلح أبو عليم، الجامرك 
االردنيّة؛ السيّد سهم الطراونة، هيئة تنظيم قطاع االتّصاالت؛ السيّد محّمد الهنيدي، املسؤول عن دائرة البيد الرسيع، هيئة البيد 
األرديّن؛ السيّد أكثم أبو عايص، االختصايّص املتقّدم يف السياسات والبحوث لدى إدارة اإلرشاف والرقابة عىل أنظمة التسديد الوطنيّة، 
البنك املركزّي األرديّن (CBJ) ؛ السيّدة نادية اللوح، االختصاصيّة يف االشتامل املايّل (CBJ)؛ السيّد نضال بيطار، الرئيس التنفيذّي لجمعيّة 
تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت األردنيّة(Int@j) ؛ السيّد إياد أرشم، مدير برامج، Int@j؛ السيّد زياد املرصي، مستشار، Int@j؛ السيّد 
العالقات بني  أبو عيد، املرشف عىل  السيّد عبيدة  االقتصاديّة، غرفة صناعة عاّمن؛  والبحوث  الدراسات  دائرة  العسويف، مدير  أمني 
القطاعات الصناعيّة، غرفة صناعة األردن؛ السيّد أنس عليان، مرشف عاّم، OpenSooq؛ السيّد سامر حامرنة، رشيك مؤّسس، Olahub؛ 
السيّد أحمد عبد الرزّاق، مرشف عاّم، VTEL Holdings Limited Jordan Co؛ السيّد معتّز هاكوز، مدير تجارّي، رشكة أرامكس؛ السيّد 
يزن دبّانه، مرشف عىل خدمة العمالء، رشكة أرامكس؛ السيّدة مرام نويران، املرشفة عىل العمليّات التجاريّة، الرشكة األردنيّة ألنظمة 
إدارة جمعيّة  الشاكر، رئيس مجلس  السيّد محّمد  Oasis500؛  التنفيذيّة،  الرئيسة  فّواز،  لُمى  السيّدة  (JOPACC)؛  والتقاّص  الدفع 
الريادة واإلبداع يف األردن (JEIA)؛ السيّدة آيات عمرو، JEIA؛ السيّد ليث القاسم، املرشف العاّم عىل صندوق الرشكات االبتكاريّة 
املستشارة  النمري،  النا  السيّدة  وأخريًا  ISSF؛  البامج،  عىل  املرشف  الخاميسة،  شادي  السيّد  (ISSF)؛  واملتوّسطة  والصغرية  الناشئة 
 .(AmCham-Jordan)القانونيّة ورئيسة وحدة اتّفاقية التجارة الحرّة بني األردن والواليات املتّحدة لدى غرفة التجارة األمريكيّة يف األردن

املتّحدة  «التجارة اإللكرتونية للجميع«، وهي »لجنة األمم  الّتي أدىل بها خباء األطراف الرشيكة يف مبادرة  التعليقات واملشاركات 
 (UNCDF) »و»صندوق األمم املتحدة لتنمية راس املال ،(UPU) »و«االتّحاد البيدّي العاملّي ،(UNCITRAL) »للقانون التجارّي الدويّل
ننّوه  كام  كبري.  بشكل  النهايّئ  التقرير  تحسني  إىل  (ESCWA)، أّدت  آسيا«  لغرب  واالجتامعيّة  االقتصاديّة  املتّحدة  األمم  و »لجنة 

باإلسهامات القيّمة الواردة من قسم التكنولوجيا واللوجستيّات وقسم التجارة الدوليّة والسلع التابَعني لألونكتاد. 

الدائم للمملكة  الّذي قّدمه سعادة السيّد وليد خالد عبيدات، املمثّل  يُنَجز بفضل الدعم املؤايت  التقييم أن  يف جنيف أمكن لهذا 
األردنيّة الهاشميّة لدى مكتب األمم املتّحدة يف جنيف والوكاالت املتخّصصة يف سويرسا، والسيّدة دانا أكرم عبد الله الزعبي، املستشارة 

يف الشؤون االقتصاديّة حتى أكتوبر  2021وبعد ذلك بصفتها األمني العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.

استفاد التقييم من إسهامات أكرث من مئة مؤسسة أردنيّة يف القطاعني العاّم والخاّص، وكذلك من جهات فاعلة غري حكوميّة، عب استتبيانات 
ومقابالت ثنائيّة جرت عب اإلنرتنت حول برنامج »تقييم الجاهزيّة للتجارة اإللكرتونيّة« (eT Ready). كام يوّد املستشار أن يشكر جميع 

األفراد الّذين شاركوا يف مناقشات مجموعة الرتكيز ويف ورشة عمل التصديق الوطنيّة الّتي ُعِقدت افرتاضيا يف 20 ترشين اول 2021 

النرش املكتبّي من إعداد كيل تشان، وتصميم الغالف لـ ماغايل شتودر. أعامل تحرير هذا العمل خارجيًّا لـ نانيس بريشتيكر. 

كام تود االونتكاد ان تشكر الوزارة االتحادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية(BMZ) وممكلة هولندا لدعمهم املايل من خالل 
 Deutsche Gesellschaft واملنفذ من قبل الوكالة األملانيّة للتعاون الُدَويّلTrade for Empolyment  »مرشوع »التجارة الجل التشغيل

  .für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
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املختَصات

Association of Banks in JordanABJ)جمعيّة البنوك يف األردن( 

Automated Clearing HouseACH)غرفة التقاّص اآليّل(  

Aqaba Development CorporationADC)رشكة تطوير الَعَقبة( 

Aid-for-TradeAfT)املعونة مقابل التجارة(  

Artificial intelligenceAI )الذكاء االصطناعّي(     

Application Programming InterfaceAPI    )الواجهة البينيّة لبمجة التطبيقات(

Automated System for Customs DataASYCUDA  )النظام اآليّل للبيانات الجمركيّة( 

Automated teller machineATM           )جهاز الرّصاف اآليّل(

Business-to-businessB2B        )ما بني األعامل(

Business-to-consumerB2C )من األعامل إىل املستهلك(

Business Development CenterBDC )مركز تطوير األعامل(

 Business and Professional Women)جمعيّة نادي صاحبات  األعامل واملهن، عاّمن(

 Association-Amman

BPWA

Central Bank of JordanCBJ )البنك املركزّي األرديّن(

Companies Control DepartmentCCD      )دائرة مراقبة الرشكات(

Digital Financial ServicesDFS )الخدمات املاليّة الرقميّة(

Department of Statistics                                    DoS)دائرة اإلحصاءات العاّمة(

Development partnerDP )رشكاء التنمية(

Enhanced Integrated FrameworkEIF   )اإلطار املتكامل املعزَّز(

E-commerce National Task ForceENTF  )فريق العمل الوطنّي للتجارةااللكرتونية(

Enterprise resource planningERP           )تخطيط موارد املؤّسسات(

)لجنة األمم املتّحدة االقتصاديّة واالجتامعيّة لغريب 
آسيا(

United Nations Economic and 

Social Commission for Western Asia

ESCWA

Executive Secretariate for Trade and Transport  )األمانة التنفيذيّة لتسهيل التجارة والنقل( 

Facilitation

                                ESTTF

European UnionEU )االتّـحاد األورويّبّ(

Financial service providersFSP)مقّدمو الخدمات املاليّة(

Government-to-businessG2B)من الحكومة إىل الرشكة(

Government -to-consumerG2C)من الحكومة إىل املستهلك(

Gross domestic productGDP)الناتج املحيّلّ اإلجاميّل(

General Data Protection RegulationGDPR                      )التنظيم العاّم لحامية البيانات(

Global Positioning SystemGPS                                     )نظام تحديد املواقع العاملّي(

Information and Communications TechnologiesICT                 )تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت(

International Monetary FundIMF                          )صندوق النقد الدويّل(
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Information and Communications Technology )جمعيّة تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت األردنيّة(

 Association of Jordan

Int@j

Internet of thingsIoT                )إنرتنت األشياء(

International Standard Industrial ClassificationISIC)التصنيف الصناعّي القيايّس الدويّل(

Internet service provider ISP     )مزّود خدمة اإلنرتنت(

)صندوق الرشكات االبتكاريّة الناشئة والصغرية 
واملتوّسطة(

 Innovative Startups and SMEs FundISSF

Information technologyIT          )تكنولوجيا املعلومات(

International Trade CenterITC         )مركز التجارة الدوليّة(

International Telecommunication UnionITU       )االتّحاد الدويّل لالتّصاالت(

Jordan Chamber of CommerceJCC          )غرفة تجارة األردن(   

Jordan Chamber of IndustryJCI      )غرفة صناعة األردن(

Jordan Enterprise Development CorporationJEDCO )املؤّسسة األردنيّة لتطوير املشاريع االقتصاديّة( 

Jordan Entrepreneurship & Innovation AssociationJEIA)جمعيّة الريادة واإلبداع يف األردن(

Jordan Food and Drug AdministrationJFDA           )املؤّسسة العاّمة للغذاء والدواء يف األردن(

Jordan Investment Commission/MinistryJIC    )هيئة/وزارة االستثامر يف األردن(

Jordanian Logistics AssociationJLA      )النقابة اللوجستيّة األردنيّة(

Jordanian DinarJOD)الدينار األرديّن( 

Jordan National Electronic Procurement SystemJONEPS)نظام املشرتيات اإللكرتونيّة الوطنّي يف األردن(

Jordan Payments & Clearing Company (JoPACC)JoPACC)الرشكة األردنيّة ألنظمة الدفع والتقاّص(

Jordan PostJP     )البيد األرديّن(

Jordan Standards and Metrology OrganizationJSMO )مؤّسسة املواصفات واملقاييس األردنيّة(

Kingdom of Saudi ArabiaKSA     )اململكة العربيّة السعوديّة(

Least developed countryLDC)البلد األقّل منوًّا(

Media CommissionMC)هيئة اإلعالم(

Middle East and North   Africa AfricaMENA )الرشق األوسط وشامل أفريقيا(

U.S.-Middle East Partnership InitiativeMEPI)مبادرة الرشاكة األمريكيّة الرشق أوسطيّة(

Microfinance institutionsMFIs   )مؤّسسات التمويل املتناهي الصغر(

Ministry of Industry, Trade and SupplyMITS             )وزارة الصناعة والتجارة والتموين(

Ministry of Digital Economy and EntrepreneurshipMoDEE)وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة(

Ministry of FinanceMoF)وزارة املاليّة(

Ministry of LaborMoL           )وزارة العمل(

Ministry of Planning & International Cooperation                                   MoPوزارة التخطيط والتعاون الدويل

Ministry of Transport                                   MoT)وزارة النقل(

Micro, small, and medium-sized enterprisesMSMEs )الرشكات املتناهية الصغر والصغرية واملتوّسطة(

North American Free Trade AgreementNAFTA   )اتّفاقيّة التجارة الحرّة ألمريكا الشامليّة(
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Net Clearing PositionsNCPs)صوايف أوضاع التقاّص(

National Cybesecurity CouncilNCSC   )املجلس الوطنّي لألمن الَسيبايّن(

National Committee for Trade and Transport   )اللجنة الوطنيّة لتسهيل التجارة والنقل(

Facilitation

                              NCTTF

Non-governmental organizationNGO   )املنظّمة غري الحكوميّة(

Organisation for Economic Cooperation and )منظّمة التعاون االقتصادي والتنمية( 

Development

OECD

Operational Readiness for EcommerceORE)الجاهزيّة التشغيلية للتجارة اإللكرتونيّة(     

Point of salePOS   )نقطة بيع(

Public-private partnershipPPP   )الرشاكة بني القطاعني العام والخاص(

Payment Service providerPSP)مقّدم خدمة الدفع(

Regulatory impact assessmentRIA          )تقييم األثر القانويّن(

Securities Depository CenterSDC)مركز إيداع األرواق املاليّة(

Small and medium-sized enterprisesSMEs       )الرشكات الصغرية واملتوّسطة(

 Technical Committee for Trade and)اللجنة الفّنيّة لتسهيل التجارة والنقل(

Transport Facilitation

                             TCTTF

Trade Facilitation AgreementTFA)اتّفاقيّة تسهيل التجارة(

Telecommunications Regulatory CommissionTRC)هيئة تنظيم قطاع االتّصاالت(

Trade support institutionsTSIs)مؤّسسات دعم التجارة(

Technical and Vocational Education and TrainingTVET)التعليم والتدريب املهنّي والتقنّي(    

 Technical and Vocational Skills Development)هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنيّة والتقنيّة( 

Commission

TVSDC

United Arab EmiratesUAE )اإلمارات العربيّة املتّحدة(

)لجنة األمم املتّحدة للقانون التجارّي الدويّل - 
أونسيرتال(

United Nations Commission on International 

Trade Law

UNCITRAL

United Nations Country Team in JordanUNCT )الفريق القطرّي لألمم املتّحدة يف األردن(     

United Nations Conference on Trade and )مؤمتر األمم املتّحدة للتجارة والتنمية - أونكتاد(

Development

UNCTAD

United Nations Industrial Development OrganizationUNIDO)منظّمة األمم املتّحدة للتنمية الصناعيّة- اليونيدو(

University of PetraUOP              )جامعة البرتا(

Universal Postal Union UPU        )االتّحاد البيدّي العاملّي(

$ United States dollar US            )الدوالر األمرييكّ(

Value-added taxVAT         )الرضيبة عىل القيمة املضافة(

The World BankWB               )البنك الدويّل(

World Trade OrganizationWTO )منظّمة التجارة العامليّة(
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مقّدمة

التحّديات  بعض  ملعالجة  مهّمة  فرصة  اإللكرتونيّة  التجارة  متثّل 
الرئيسيّة الّتي يواجهها االقتصاد األرديّن ومحرّكًا للنمّو االقتصادّي 
املستدام. لقد شهد األردن تباطؤًا اقتصاديًّا يف السنوات األخرية، 
إذ انخفض متوّسط منّو الناتج املحيّلّ اإلجاميّل من 5.1% يف فرتة     
2000-2015 إىل 2.0% يف فرتة 2016-2019. وفوق ذلك، كانت  

سلبيّة  عواقب   2020 عام  العامليّة   COVID-19 كورونا  لجائحة 
رضبت  الّتي  تلك  من  أقّل  بدرجة  وإن  األرديّن،  االقتصاد  عىل 
اإلجاميّل  املحيّلّ  الناتج  انخفض  حيث  املجاورة،  االقتصادات 
بنسبة 1.6%. 1يعود االقتصاد تدريجيًّا إىل مسار النمّو، مع توقّع 

زيادة بنسبة 1.9% يف الناتج املحيّلّ اإلجاميّل للعام 2021. 2 

أظهرت  الهائلة،  التنمويّة  والعواقب  العاّم  اليقني  عدم  ظّل  يف 
كوسيلة  اإللكرتونيّة  التجارة  ترسيع  إىل  ملّحة  حاجة  الجائحة 
للتعامل مع تدابري التباعد وكمحرّك لنمّو التجارة واالقتصاد، مبا 
يف ذلك يف األردن. وقد أظهرت دراسة حديثة أجراها األونكتاد 
حول تأثريات جائحة كورونا COVID-19 أّن التجارة اإللكرتونيّة 
قد ازدادت عموًما بفعل الجائحة، األمر الّذي يسلّط الضوء عىل 
رضورة دعم التحّول الرقمّي.3 وأبرز استبيان أجرته رشكة أبحاث 
السوق Statista عىل املستهلكني ازدياًدا كبريًا يف استخدام التجارة 
املستطلَعني  ثلث  قال  فيام  العربيّة،  الدول  بني  ما  اإللكرتونيّة 
الجائحة.4  ازداد خالل  أّن تسّوقهم عب اإلنرتنت قد  من األردن 
املتوفّرة عىل نطاق واسع،  البيانات  النقص يف  الرغم من  وعىل 
تشري األدلّة والتقديرات إىل أّن النمّو الرقمّي بقي يتصاعد خالل 
الجائحة. والالفت أّن تخفيف سياسات الَحْجر يف الربع الثاين من 
العام 2020 مل يؤّد إىل انخفاض يف عمليّات الرشاء عب اإلنرتنت، 

وهذا ما يؤرّش ملستقبل واعد للتجارة اإللكرتونيّة يف األردن. 

مع أّن طاقات التجارة اإللكرتونيّة ما زالت غري مستَغلّة إىل حّدها 
األقىص، مثّة ثالثة عوامل رئيسيّة ميكن أن تحّفز النمّو الرقمّي يف 
األردن: املجتمع الشاّب والبارع يف التكنولوجيا؛ التقّدم النسبّي 
يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت وقطاع االبتكار؛ املوقع 
االسرتاتيجّي لألردن بني الرشق والغرب. وفضاًل عن ذلك، يستفيد 
األردن من وجود بيئة ناضجة الزدهار أعامل الرشكات الرقميّة 

البنك املركزّي األرديّن، التقرير السنوّي لعام 2020، يونيو 2021.  1

البنك الدويّل، تحديث بيانات األردن االقتصاديّة، اكتوبر - 2021.  2

3  راجع امللّف ،https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstict2020d13_en_0.pdf ص 41.

https://www.statista.com/statistics/1202891/menap-expectation-online-shopping-frequency-by-country/. راجع  4

والرشكات الناشئة، ومؤّسسات التمويل، والحاضنات، واملرسِّعات، 
وغريها من اآلليّات الّتي يدعمها عدد كبري من الرشكاء املحلّيّني 
والُدَوليّني. وهذا عامل إيجايّب آخر لتطوير التجارة اإللكرتونيّة يف 
البالد، رشيطة أن يرتَجم الدعم الحكومّي الرفيع املستوى تعزيزًا 
للتنسيق بني جميع أصحاب العالقة، ومن ضمنهم رشكاء التنمية، 
مة عىل امتداد سلسلة  وتحسيًنا مستمرًّا لجودة الخدمات املقدَّ

القيمة يف قطاع التجارة اإللكرتونيّة. 

تقييم الجاهزيّة للتجارة اإللكرتونّية وصياغة اإلسرتاتيجّيات

إذ  نسبيًّا،  متقّدمة  األردن  يف  اإللكرتونيّة  التجارة  حالة  تعّد 
األونكتاد  مؤرّش  عىل  الجاهزيّة  من  متوّسط  مبستوى  تتمتّع 
 (UNCTAD B2C للتجارة اإللكرتونيّة من األعامل إىل املستهلك 

.)E-commerce Index

لقد سبق لألردن أن اعتمد إسرتاتيجيّة وطنية للتجارة اإللكرتونيّة 
عام 2008، ولكّنها مل تنّفذ بالكامل. آنذاك مل يكن النظام البيئّي 
واملاليّة  البرشيّة  املوارد  وال  البلد،  يف  اإللكرتونيّة  للتجارة  العاّم 
التنفيذ الرضوريّة، كافية لوضع  املكرّسة لهذا الشأن، وال آليّات 
هذه اإلسرتاتيجيّة موضع التنفيذ. أّما يف الوقت الحارض، وبعكس 
وضع  يف  يبدو  فاألردن  سنوات،   10 قبل  الحال  عليه  كانت  ما 
أفضل لخلق بيئة مؤاتية الزدهار التجارة اإللكرتونيّة فيه. فثّمة 
طريق  خارطة  تطوير  إىل  اليوم  تدعو  وطنيّة  وسياسات  خطط 
إسرتاتيجيّة لتعزيز التجارة اإللكرتونيّة يف البالد، وتوطيد األنشطة 
حجم  لزيادة  فّعالة  أداة  يجعلها  مبا  والتجاريّة  اإلنرتنت  عب 

الصادرات.

البيانات  تبقى  اإلنرتنت،  عب  املعامالت  حجم  ازدياد  ظّل  يف 
أّن  كام  محدودة.  اإللكرتونيّة  التجارة  حجم  عن  اإلحصائيّة 
ما  اإللكرتونيّة  بالتجارة  املعنيّة  الجهات  بني  والتعاون  التنسيق 
زال ضيًّقا. هناك عّدة مبادرات لتحسني مناخ األعامل وترسيع 
التحّول الرقمي، لكّنها غالبًا ما تعمل بشكل منفصل عن املبادرات 
األخرى، وهذا ما يحّد من  فّعاليّتها. من هنا فإّن التعاون الوثيق 

يف ما بينها رضورّي لتنسيق جهودها يك تحّقق أمثل النتائج. 

امللّخص التنفيذّي

https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstict2020d13_en_0.pdf
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البنية التحتّية وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

صعيد  عىل  التنافسيّة  عايل  قطاع  تطوير  يف  سبّاقًا  األردن  كان 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيّات  وشّكلت  إفريقيا.  وشامل 
اإللكرتونيّة  والتجارة  عاّم،  الوطنّي بشكل  االقتصاد  لنمّو  محرّكًا 
السنوات  يف  هائاًل  منوًّا  القطاع  شهد  وقد  هذا  خاّص.  بشكل 
األخرية َمرَدُّه، بشكل كبري، إىل دعم سيايّس عىل أعىل املستويات 

وإىل بيئة ممكِّنة طويلة األمد. 

لقد تحّرر السوق يف كّل من االتّصاالت الثابتة والنّقالة، وهنالك 
العديد من مزّودي الخدمة. لقد غدت شبكتا 3G و 4G متاحتني، 
ومن املتوقّع أن تكون شبكة 5G متاحة بدورها مع حلول العام 
املناطق  بني  كبرية  تفاوتات  هناك  زالت  ما  املقابل،  يف   .2023

أو  باألنرتنت  االتّصال  جودة  صعيَدي  عىل  والريفيّة  الَحرَضيّة 
الهاتف النّقال، وهذا ما يؤثّر سلبًا عىل إمكانيّة إنشاء الرشكات 
أّن  ذلك  إىل  أضف  الكبى.  املدن  نطاق  خارج  ومنّوها  الناشئة 
تكلفة اإلنرتنت ما زالت مرتفعة، وغالبًا ما يواجه املستخدمون 
يف جميع أنحاء البالد مشاكل عىل صعيد النطاق الرتّددّي وجودة 

االتّصال.

لوجستّيات التجارة وتسهيل التجارة

املحوريّة يف  العوامل  من  التسليم هي  وتكلفة  التجارة  تسهيل 
خلق بيئة مؤاتية للتجارة اإللكرتونيّة. لكّن قدرة مقّدمي خدمات 
التسليم املحلّينّي ما زالت غري كافية  يف األردن. فغالبًا ما يتجاوز 
الوقت الالزم لتسليم  امليل األخري وقت التسليم الدويّل. وتطرح 
تكاليف التسليم املرتفعة، الوطنيّة منها والدوليّة، تحّديات أمام 

تطوير التجارة اإللكرتونيّة.

عاّم  بريدّي  مشّغل  عىل  األردن  يف  البيدّي  النظام  يشتمل 
أّن  واملالحظ  ودوليّة.  محلّيّة  تراخيص  لديهم  لني خاّصني  ومشغِّ
خدمة هؤالء لجهة الجودة والفّعاليّة تتفّوق عىل ما تقّدمه رشكة 

البيد األرديّن. 

عىل صعيد تسهيل التجارة، يتمتّع األردن بأداء جيد يف التصنيفات 
الدوليّة، ولكن ينبغي إجراء تحسينات رضوريّة يف التجارة العابرة 
للحدود. كام أّن نظام الـعنونة غري مطبّق إاّل جزئيًا. لكّن مقّدمي 
حلول  استنباط  عب  املشكلة  هذه  تاليف  من  متّكنوا  الخدمات 

تعتمد عىل التكنولوجيا. 

https://www.modee.gov.jo/En/Pages/ICT_Investments. راجع  5

حلول الدفع

صحيح أّن الرشكات واملستهلكني يفّضلون طرق الدفع التقليديّة 
نقًدا، لكّن البنك املركزّي األرديّن وغريه من الهيئات بذلوا جهوًدا 
للتحّول نحو املدفوعات اإللكرتونيّة، وتّم إحراز تقّدم ملحوظ يف 
تجارة  أنظمة دفع يف  املركزّي عّدة  البنك  الصدد. ويشّغل  هذا 
التجزئة مبا يتيح الدفع إلكرتونيًّا. واإلطار التنظيمّي العاّم داعم 
إدخال  تّم  وقد  اإللكرتونيّة.  واملدفوعات  املايّل  القطاع  لتطوير 
مختلف  ضبط  بغية  األخرية  السنوات  خالل  رئيسيّة  إصالحات 

جوانب املعامالت املاليّة وتحسينها.

املركزّي  البنك  اتّخذ   ،COVID-19 كورونا  جائحة  تفّش  منذ 
من  واملجتمع  االقتصاد  لحامية  اإلجراءات  من  سلسلة  األرديّن 
املعامالت  ملحوظ يف  ازدياد  إىل  األمر  فأّدى هذا  تأثرياته،  وقع 
2020. كام أّن عدد املحافظ املاليّة اإللكرتونيّة  اإللكرتونيّة عام 
من  العظمى  الغالبيّة  تعتمد  مل  ذلك،  رغم  كبري.  باطّراد  ينمو 
الرشكات الصغرية واملتوّسطة حتّى اآلن خيار الدفع اإللكرتويّن. 

األطر القانونّية والتنظيمّية

ال تقّدم الترشيعات واألطر التنظيميّة األردنيّة، يف وضعها الحايّل، 
ما يلزم من ضامنات لدعم تطوير التجارة اإللكرتونيّة عب تقديم 
يف  واملستهلكني.  واملتوّسطة  الصغرية  للرشكات  الكافية  الحامية 
حني أّن قوانني عّدة قد صيغت وأصدرت، إاّل أنّها ما زالت غري 
أفضل  مع  تتامىش  ال  أنّها  كام  بشكل جزيّئ،  منّفذة  أو  مكتملة 
كاٍف  بشكل  تلبّي  وال  والدوليّة،  اإلقليميّة  املامرسة  معايري 
متطلَّبات التجارة اإللكرتونيّة واالقتصاد الرقمّي. بعض القوانني – 
كقانون حامية البيانات والخصوصيّة مثاًل – ما زالت غائبة. كام 
عىل  ليست  األردن  يف  واملتوّسطة  الصغرية  الرشكات  معظم  أّن 
دراية بالقوانني واللوائح الحاليّة، وتجهل كيف تحمي مصالحها 

عند إبرام املعامالت اإللكرتونيّة.

تنمية املهارات يف التجارة اإللكرتونّية

نظامه  تحديث  يف  إقليميًّا،  السبّاقني،  من  هو  األردن  أّن  مع 
إىل  يفتقرون  الجامعات  خّريجو  يزال  ال  وتطويره،5  التعليمّي 
املهارات واملواهب الّتي يتطلّبها القطاع الرقمّي وقطاع التجارة 
تتناول  تدريسيّة  لبامج  ومتزايدة  ماّسة  مثّة حاجة  اإللكرتونيّة. 
حديثًا،  األردنيّة،  الجامعات  أدخلت  وقد  اإللكرتونيّة.  التجارة 
برامج جديدة تختّص بالتجارة اإلكرتونيّة ومبنيّة عىل التكنولوجيا.
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مع  والخاّص،  العاّم  القطاعني  من  العالقة  أصحاب  يقوم  كام 
رشكاء التنمية، بإطالق عدد من املبادرات لبناء قدرات كّل من 
الرشكات الصغرية واملتوّسطة، والخّريجني، نحو تنمية مهاراتهم 
إىل  يؤّدي  الّذي  األمر  قة،  منسَّ غري  الجهود  هذه  لكّن  الرقميّة. 
إىل  األردن  انتقال  األمثل يف عمليّة ترسيع  املستوى  نتائج دون 

االقتصاد الرقمّي.

ميكن القول، بوجه عاّم، أّن منّو األعامل كان بطيئًا ومحدوًدا، وأّن 
زال يف  ما  واملتوّسطة  الصغرية  للرشكات  الحاضن  البيئّي  النظام 
مراحله األوىل. كام أّن القطاع العاّم يفتقر إىل املهارات الالزمة 
اإللكرتونيّة  التجارة  من  الفوائد  لجني  املطلوبة  املعرفة  وإىل 

ولبناء بيئة ممكِّنة للتجارة اإللكرتونيّة.

الحصول عىل التمويل 

أدخل البنك املركزّي األرديّن عّدة إصالحات ورسم عّدة سياسات 
لجميع  التمويليّة  والفرص  االئتامن  عىل  الحصول  لتحسني 
رشائح السّكان. غري أّن القروض لدى البنوك املرخَّصة ال تخدم 
احتياجات رّواد األعامل والرشكات الصغرية واملتوّسطة. فأسعار 

إىل  بالنسبة  للغاية  مرتفعة  تحديًدا،  هناك،  املعروضة  الفائدة 
رّواد األعامل، رغم أّن أسعار الفائدة الّتي يقّدمها البنك املركزّي 
منخفضة. أضف إىل ذلك أّن ما تشرتطه البنوك من ضامنات مينع 
رّواد األعامل - وخصوًصا الشبّان منهم والنساء والفئات الهّشة 

األخرى - من الحصول عىل الفرص التمويليّة. 

للحصول  محدودة  فرص  سوى  يقّدم  ال  بدوره،  املايّل،  والسوق 
عىل رأسامل استثامرّي. صحيح أّن مثّة مبادرات لدعم الرشكات 
الصغرية واملتوّسطة متويليًّا، لكّن رّواد األعامل ليسوا دوًما عىل 
علم بوجودها. كام تفتقر الرشكات الصغرية واملتوّسطة إىل اإلملام 
التجارة  مجال  يف  خصوًصا  التمويليّة،  حاجاتها  تقييم  بكيفيّة 
من  يقلّل  الدراية  يف  النقص  هذا  نسبيًّا.  الجديد  اإللكرتونيّة، 
احتامل تقّدم الرشكات للحصول عىل التمويل. وعموًما، ال يوفّر 
الناشئة  الرشكات  تحتاجه  ما  الحايّل،  وضعه  يف  التمويل،  نظام 
التجارة اإللكرتونيّة، وتنّميها، وتعمل يف  من دعم يك تنطلق يف 
مجالها. كذلك  ما زال الحصول عىل فرص متويل تحّديًا كبريًا أمام 
األمر  الناشئة،  الرشكات  يف  اإلناث  مشاركة  ازدادت  وقد  املرأة. 
التجارة اإللكرتونيّة،  املتوقّع يف تطوير  الّذي يشري إىل إسهامهّن 

برشط تحسني اإلملام الرقمّي واملايّل لديهّن.
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يرجى اإلشارة، من بني اآليت، إىل العوامل الثالثة األكرث صلة من أجل خلق بيئة مواتية للتجارة اإللكرتونيّة يف األردن )استبيانات يف 
القطاعني العاّم والخاّص، 93 إجابة(

املصدر: األونكتاد

جدول إحصايّئ رقم 1: العوامل املمكِّنة لتنمية التجارة اإللكرتونّية يف األردن

46%

34%

27%

27%

23%

19%

18%

18%

17%

15%

15%

13%

10%

9%

5%

3%

دعم حكومي رفيع املستوى

انخفاض كلفة الشحن

التنسيق بني املؤسسات

العمليات اللوجستية وتسهيل التجارة عب الحدود

االطار القانوين

طرق الدفع املستخدمة يف التجارة االلكرتونية

البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

توفر رؤية او اسرتاتيجية وطنية واضحة

فهم التجارة االلكرتونية

توفر األطر الرضورية للمعامالت االمنة عب االنرتنت

توفر مزودي خدمات الدعم )تطوير املواقع االلكرتونية ...الخ(

توفر الهوية االلكرتونية للتعامل بالتجارة االلكرتونية

توفر البيانات واإلحصاءات

توفر ثقافة االبتكار

املساواة بني الجنسني

مهارات تكنولوجيا املعلومات لدى رواد األعامل او توفر عاملة مهرة
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يهدف »تقييم الجاهزيّة للتجارة اإللكرتونيّة يف األردن« إىل تبيان 
العوائق والفرص الرئيسيّة لتطوير التجارة اإللكرتونيّة يف كّل من 
املجاالت السبعة للسياسات الخاّصة بالتجارة االلكرتونية للجميع، 
وذلك عب توفري تشخيص مفّصل للنظام البيئّي الرقمّي وتحديد 

إجراءات محوريّة يف رسم السياسات ميكن حشد الدعم لها. 

 وضع األونكتاد للمرشوع منهجيّة من خمس مراحل، وهدفها: 1( 
ضامن مستوى عاٍل من املشاركة وااللتزام لدى أصحاب العالقة 
املحورينّي خالل عمليّة التقييم؛ 2( تعميق التوعية عىل الفرص 
الّتي تتيحها التجارة اإللكرتونيّة )من خالل بناء القدرات وتبادل 
املعرفة(؛ 3( تعزيز الحوار بني القطاعني العاّم والخاّص وتقوية 
التجارة  مجال  يف  السياسات  وتناغم  الوزارات  بني  التنسيق 
بهدف  التنمية  رشكاء  جانب  من  الدعم  حشد   )4 اإللكرتونيّة؛ 

ترسيع التحّول الرقمّي.

املرحلة األوىل | املشاورات األّولّية، يناير 2021  ✓

وزارة  )عب  األردنيّة  الحكومة  مع  أّوليّة  مشاورات  جرت   ✓
الصناعة والتجارة والتموين( ومع أعضاء مبادرة »التجارة 
اإللكرتونيّة للجميع« ورشكاء التنمية يف األردن عب مكتب 
إىل  باإلضافة   ،  (UNRCO) املتّحدة لألمم  املقيم  املنّسق 
الرشيك  بصفتها   (GIZ) الدويّل  للتعاون  األملانيّة  الوكالة 

الرئييّس يف التمويل. 

املرحلة الثانية | اإلعداد املؤّسيّس واملسحّي، فرباير-مارس   ✓
2021

لبنامج  وطنّي  عمل  فريق  إنشاء  املرحلة  هذه  شملت 
مجموعة  قوامه  اإللكرتونيّة«،  للتجارة  الجاهزيّة  »تقييم 
وغرف  والهيئات  للوزارات  ممثِّلة  اتّصال  نقاط  تشّكل 
التجارة والبنوك وغريها من أصحاب العالقة، وتاله اجتامع 
العالقة  ألصحاب  مسح  أجري  ثّم  الفريق.  مع  استهاليّل 
األردن  يف  العاملني  التنمية  ولرشكاء  املحيّلّ  املستوى  عىل 
يف  الرقميّة  والتنمية  اإللكرتونيّة  التجارة  يف  والناشطني 

األردن. 

شملت أيضا لقاء مع ممثّلني من وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة، واألونكتاد، واألونسيرتال، الستعراض القانون الحايّل حول املعامالت اإللكرتونيّة. كام تّم تنظيم اجتامع مهّم آخر مع   6

.(eT Ready) الّذي تنّفذه وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة لتحديد أوجه التآزر مع عمليّة الجاهزيّة للتجارة اإللكرتونيّة (YTJ) منّسقي مرشوع الشباب والتكنولوجيا والوظائف

املرحلة الثالثة |  تجميع البيانات، فرباير-يونيو 2021  ✓

لتحليل  	 شامل  مكتبّي  بحث  أجري  املكتبيّة:  املراجعة 
والقطاعيّة،  الوطنيّة  )االسرتاتيجيات  الثانويّة  البيانات 
ولتجميع  الصلة(  ذات  والسياسات  البامج  حول  الوثائق 

ات الرقميّة ذات الصلة. اإلحصاءات واملؤرشِّ

استامريَت  	 اعتامد  تّم  اإلنرتنت:  عب  استبيانات   )3( ثالثة 
والخاّص(  العاّم  القطاعني  من  العالقة  )ألصحاب  أسئلة 
السياق  لتأخذ  تعديلها  بعد  )للمستهلك(  ثالثة  واستامرة 
اإلنرتنت  عب  االستامرات  ونرُشت  االعتبار،  بعني  الوطنّي 
إجابة صالحة من   74 تّم جمع   .2021 بني مارس ويونيو 
و1315  العاّم،  القطاع  من  إجابة  و43  الخاّص،  القطاع 
االستفادة  بهدف  تحليلها  وجرى  املستهلكني،  من  إجابة 

منها يف التقييم.

املشاورات الوطنيّة بني سائر أصحاب العالقة، من 29 مارس  	
عب  املشاورات  من  سلسلة  نُظّمت   :2021 أبريل   14 إىل 
اإلنرتنت مع الخباء وأصحاب العالقة من خالل مجموعات 
عمل مركّزة لتغطية املجاالت السياساتيّة الرئيسيّة السبعة، 
تلتها ورشة عمل كُرِّست للرشكات الناشئة والحاضنات يف 
مستديرة  طاولة  ُعقدت  كام  اإللكرتونيّة.  التجارة  مجال 
مع رشكاء التنمية العاملني يف األردن يف 26 أبريل 2021، 
بالتعاون مع مكتب املنّسق املقيم لألمم املتّحدة، لعرض 
املرشوع وتحديد أوجه التآزر مع األنشطة الرقميّة الجارية 

ومشاريع املساعدة الفّنيّة عب البالد.

االجتامعات  	 من  سلسلة  تنظيم  تّم  الثنائيّة:6  االجتامعات 
اإللكرتونيّة  التجارة  يف  املحوريّة  واملؤّسسات  الجهات  مع 
التجارة  لصالح  الجارية  املبادرات  يف  دورها  ملناقشة 
أثريت  الّتي  الرئيسيّة  القضايا  بعض  وتعميق  اإللكرتونيّة 

خالل املشاورات الوطنيّة.
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املرحلة الرابعة | صياغة التقرير، يوليو-سبتمرب2021 

مسّودة أوىل للتقييم تغطّي املجاالت السياساتيّة الرئيسيّة  	
بتقييم  املتعلّقة  اإلجرائيّة  التدابري  ومصفوفة  السبعة، 

الجاهزيّة للتجارة اإللكرتونيّة. 

بعض  	 عرض  بهدف  للمرشوع  األجل  متوّسطة  مراجعة 
النتائج األّوليّة وضامن استمراريّة فاعليّة املرشوع.

األونكتاد  	 جانب  من  وخارجيّة(  )داخليّة  أّوليّة  مراجعة 
والرشكاء يف eT4a )التجارة اإللكرتونيّة للجميع(.

 املرحلة الخامسة | إنجاز التقرير وإطالقه، كانون اول
 2021 – نيسان 2022

ومصفوفة  	 الجاهزيّة  تقرير  ملراجعة  وطنيّة  عمل  ورشة 
مع  نتائج،  من  إليه  توّصال  ما  وتأكيد  اإلجرائيّة،  التدابري 

أصحاب العالقة املحلّيّني.

صياغة التقرير بصورة نهائيّة.  	

التنقيح النرشّي والتصميم والطباعة. 	

رفيع  	 حوار  إقامة  مع  بالتوازي  وطنيًّا،  التقرير  إطالق 
التجارة  إىل  العائدة  السياسات  رسم  حول  املستوى 
اإللكرتونيّة، وطاولة مستديرة للامنحني لحشد الدعم من 

أجل وضع هذه السياسات موضع التنفيذ.  

السبعة  املجاالت  استخدمت   ،eT Ready منهجيّة  مع  متاشيّا 
للسياسات، كام وضعتها »التجارة اإللكرتونيّة للجميع«، كمدخل 

للتقييم، وهي: 

وصياغة ✓ اإللكرتونيّة  للتجارة  الجاهزيّة   تقييم 
اإلسرتاتيجيّات 

البنية التحتيّة وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت  ✓

لوجستيّات التجارة وتسهيل التجارة  ✓

حلول الدفع ✓

األطر القانونيّة والتنظيميّة ✓

تنمية املهارات يف التجارة اإللكرتونيّة ✓

الحصول عىل التمويل ✓

تستند املعلومات الواردة يف هذا التقرير إىل بيانات نوعيّة وكّميّة 
االستبيانات  عىل  الردود   )2 املكتبّي؛  البحث   )1 من:  ُجمعت 
الثالثة الّتي متّت عب اإلنرتنت حول الجاهزيّة للتجارة اإللكرتونيّة 
)املوّجهة إىل القطاعني العاّم والخاّص وإىل املستهلكني(؛ 3( نتائج 
الوطنيّة مع أصحاب العالقة املتعّددين واملشاورات  املشاورات 
الثنائيّة؛ 4( إسهامات محّددة قّدمها فريق »التجارة اإللكرتونيّة 

للجميع« ورشكاء التنمية.
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تقييم الجاهزيّة للتجارة اإللكرتونّية وصياغة اإلسرتاتيجّيات

لتخطيط  وتشغيلية  عملية  أداة  مبثابة  تكون  عمل  خطة  وضع 
مصفوفة  يف  املحدد  النحو  عىل  األولوية  ذات  اإلجراءات  وتنفيذ 
من  عالية  مشاركة  وضامن  هذا  الجاهزية  لتقييم  اإلجراءات 
املجتمع  ومنظامت  األكادميية  واألوساط  والخاص  العام  القطاعني 
ضمنها  )من  وفّعالة  ومسؤولة،  متينة،  تنسيق  آليّة  إنشاء  املدين. 
لجنة توجيهيّة للتجارة اإللكرتونيّة، ووحدة متخّصصة تعمل كأمانة 
عىل  مبنيّة  والتموين(،  والتجارة  الصناعة  وزارة  ضمن  تُنَشأ  رّس 
فريق العمل الوطنّي الحايّل للتجارة اإللكرتونيّة، بغية اإلرشاف عىل 
تطوير القطاع والتأكّد من أّن النظر يف وقع املخاطر والفرص عىل 
التنمية املستدامة يتّم باكرًا أثناء عمليّة تنمية التجارة اإللكرتونية.

لها  زمنيّة  أطر  تحديد  مع  الحكوميّة،  الخدمات  رقمنة  ترسيع 
وميزانيّة، وتعزيز االبتكار يف القطاع العاّم.

تحديد األسواق واملنتجات ذات األولويّة والقدرة عىل التصدير يف 
القطاعات  يف  الذيكّ  التخّصص  فكرة  واعتامد  اإللكرتونيّة،  التجارة 
الرائدة والواعدة بإمكانات تصدير عالية ضمن التجارة اإللكرتونية، 
واستثامر اإلمكانات غري املستغلّة التفاقيّات التجارة الحرّة املوقَّعة.

والبيانات  املعلومات  قدرات وطنيّة يف مجال جمع ونرش  تطوير 
املوثوقة حول التجارة اإللكرتونيّة.

والخاّص  العاّم  القطاعني  يف  التجارة  دعم  مؤسسات  أّن  مع 
اإللكرتونيّة وقيمتها آخذتان يف  التجارة  أهّميّة  أّن  واثقة من 
اهتامم  مثّة  مستَغلّة.  غري  الكاملة  طاقاتها  تزال  ال  االزدياد، 
تنمية  ملواصلة  والتموين  والتجارة  الصناعة  وزارة  توليه  كبري 
وطنيّة  اسرتاتيجيّة  أّن  حني  ويف  اإللكرتونيّة.  التجارة  أجندة 
للتجارة اإللكرتونيّة قد تّم إعدادها عام 2008، فإنّها مل تنّفذ 
من  لالستفادة  أفضل  وضع  يف  فاألردن  اليوم  أّما  بالكامل. 
التجارة اإللكرتونية. إّن »خطّة النمّو االقتصادّي األرديّن -2018

2022«، ومعها »السياسة العاّمة لقطاع تكنولوجيا املعلومات 

خارطة  إىل وضع  تدعوان   ،»2018 البيد  وقطاع  واالتّصاالت 
تقوية  بهدف  اإللكرتونيّة  التجارة  لتعزيز  اسرتاتيجيّة  طريق 
هذه  واستخدام  اإللكرتونيّة  للتجارة  الحاضنة  األعامل  بيئة 
التقييم  لكّن  الصادرات.  حجم  لزيادة  فّعالة  كأداة  التجارة 
القطاعني  بني  اإللكرتونيّة  التجارة  شأن  يف  التنسيق  أّن  أظهر 
تقّدم  األكادميّي ما زال محدوًدا. مثّة  العاّم والخاّص والوسط 
يف تطوير الخدمات الحكوميّة اإللكرتونيّة، لكّنه تقّدم بطيء، 
فيام املشاركة اإللكرتونيّة أقّل من املتوّسط  اإلقليمّي. كام أّن 
جودة مصادر البيانات املفتوحة ال تلبّي حاجات املستخدمني.

االتفاقيّات العديدة للتجارة الحرّة (FTAs) الّـتي وقّعها األردن 
كام  املحيّلّ  الصعيد  عىل  اقتصاده  لتنمية  وسيلة  له   وفّرت 
تُستغّل  مل  ذلك،  رغم  العاملّي.  االقتصاد  مع  تكامله  لزيادة 
اإلمكانيّات الكاملة لهذه االتّفاقيّات، بعد،  عىل النحو األمثل.

البنية التحتّية وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

الرتفاع  الرئيسيّة  األسباب  لتحديد  مفّصلة  تحليليّة  دراسة  إجراء 
استثامرات  املرتافقة. جذب  والتحّديات  اإلنرتنت  استخدام  تكلفة 

لنرش النطاق العريض. 

أعىل  من  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يستفيد 
للنمّو.  محرّكًا  بصفته  البالد  يف  السيايّس  الدعم  مستويات 
مبارش  بشكل  تستخدم  نشطة  رشكة   600 من  أكرث  هناك 
حوايل16000 موظّف وتوفّر  84000 فرصة عمل يف االقتصاد 
هذا  من  املتأيّت  الدخل  يف  الرئيسيّان  املساهامن  األوسع.7 
املعلومات  تكنولوجيا  عب  املمكَّنة  الخدمات  وقطاع  القطاع 

(ITES) هام االتّصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

.JIC, ICT Sector Profile, https://www.jic.gov.jo/wp-content/uploads/2018/07/Sector-Profile-ICT-Final-Apr-2018-2.pdf :راجع  7
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سّد الفجوة بني املدن والريف من خالل توفري تغطية إنرتنت عالية 
الجودة يف املناطق الريفيّة أيًضا.

متابعة العمل من أجل الحصول عىل خدمة 5G يف اإلنرتنت بحلول 
مع  األمر  لهذا  واضحة  عمل  خطّة  تطوير  خالل  من   2023 عام 

تقييم الوقت وامليزانيّة الالزمني.

االنتهاء من مراجعة »السياسة الحكوميّة العاّمة للخدمة الشاملة 
يف قطاع االتّصاالت« لتوفري جودة وقدرة ولوج أعىل إىل خدمات 

تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت.

مواءمة البيانات مع املعايري الدوليّة وإبالغها للهيئات الدوليّة ذات 
ثة حال بيئة األعامل يف األردن، وهو  الصلة، فتعكس البيانات املَحدَّ
أمر مهّم بشكل خاّص للمستثمرين الباحثني عن فرص استثامر يف 

املنطقة.

تطوير سياسات وبرامج لتعزيز االستثامر يف تكنولوجيّات البيانات 
الكبى، والَحْوسبة الَسحابيّة، والذكاء االصطناعي، وإنرتنت األشياء، 

.(blockchain) »والبلوكتشني »سلسلة الكتل

يف قطاع تكنولوجيا املعلومات، يحّقق نشاط تطوير البمجيّات 
أعىل اإليرادات باإلضافة إىل أعىل مساهمة يف صادرات القطاع. 
شبكة  القطاع.  هذا  يف  الخدمات  مقّدمي  من  العديد  هناك 
تتحّسن   .2023 عام   5G شبكة  وستتوفّر  متوفّرة،   4Gو  3G

مؤرّشات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت، باستثناء اشرتاكات 
االشرتاكات،  هذه  يف  ملحوظ  انخفاض  مثّة  املحمول.  الهاتف 
وفيام  اإلنرتنت.  مستخدمي  نسبة  يف  كبرية  زيادة  تقابلها 
ازدادت اشرتاكات النطاق العريض الثابت واشرتاكات الهاتف 

الثابت، بقيت أقّل من متوّسط   الدول العربيّة. 

بكابالت  املدن  توصيل جميع  أنّه سيتّم  إىل  التقديرات  تشري 
األلياف يف السنني الثالث أو األربع القادمة، ومع ذلك ما زالت 
الفجوة كبرية بني الخدمات املقّدمة يف املدن الكبى ومثيالتها 
يواجهون  اإلنرتنت  مستخدمو  زال  وما  الريفيّة،  املناطق  يف 
مشاكل لولوج اإلنرتنت )عىل صعيَدْي جودة االتّصال وعرض 

النطاق الرتّددّي(.

تكنولوجيا  بيانات  شأن  من  الدوليّة  اإلحصائيّات  قلّلت  رمّبا 
املعلومات واالتّصاالت يف األردن بسبب غياب تنسيق املعايري 

وبطء اإلبالغ عن التطّورات الجديدة.

حاليًّا تخضع “السياسة الحكوميّة العاّمة للخدمة الشاملة يف 
قطاع االتّصاالت” للمراجعة بهدف ضامن اشتامليّة الخدمات 
قامئة  رأس  عىل  اإلنرتنت  استخدام  تكلفة  وتأيت  وجودتها. 
القطاعني  من  العالقة  ألصحاب  وفًقا  إلحاًحا  األكرث  العقبات 
النطاق  بسط  إىل  الهادفة  االستثامرات  تليها  والخاّص،  العاّم 

العريض، وتوفري تغطية اإلنرتنت للمناطق الريفيّة.

لوجستّيات التجارة وتسهيل التجارة

تحسني القدرة التنافسيّة لقطاع الخدمة اللوجستيّة لدى الرشكات 
املحلّيّة واألجنبيّة بغية تزويد البائعني عب اإلنرتنت بحلول تسليم 
ناجعة وفّعالة ومجدية، ومن ضمنها حلول مبنيّة عىل التكنولوجيا. 
الوطنيّة  التسليم  تكاليف  ارتفاع  إىل  املؤّدية  العوامل  تحليل 

والدوليّة، وتحديد التدابري والسياسات الالزمة لخفضها.

امليل  العنقوديّة لدعم خدمة تسليم  الرشاكات واملبادرات  تعزيز 
األخري. 

ما  يف  ومنظوريّتها،  دقّتها،  ودرجة  البيانات،  تجميع  تعزيز 
الخدمات  أداء  تحسني  اإللكرتونيّة.  التجارة  طرود  يخّص 
يف  العمل  مناذج  جدوى  ودراسة  الرقمّي،  وتحولّها  البيديّة 

رشكة »البيد األرديّن«.

 نظرًا إىل موقع األردن اإلسرتاتيجّي، يعتب النقل أحد القطاعات 
الحيويّة يف االقتصاد األرديّن.

 احتّل األردن املرتبة 84 يف إصدار 2018 ملؤرّش األداء اللوجستّي 
 (LPI) الّذي يصدره البنك الدويلّ، أي بإداء ومرتبة أقّل ماّم كان عليه 

عام 2010، ودون معّدل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

 يف ما يتعلّق بالنظام البيدّي، طرأ تحّسن كبري يف مؤرّش األردن 
املتكامل للتنمية البيديّة (2IPD). لدى رشكة »البيد األرديّن« 
دعم  عىل  قدراتها  لتطوير  سنوات  ثالث  مّدتها  عمل  خطّة 
التجارة اإللكرتونيّة، وهي تخطّط للتحّول إىل مكتب لخدمات 
البيد-إلكرتونيًّا بحلول أوائل العام 2022. رغم كّل ذلك، تبقى 
طاقة مقّدمي خدمات التسليم املحلّيّني غري كافية. فغالبًا ما 
وقت  األخري  امليل  يف  الطرود  لتسليم  الالزم  الوقت  يتجاوز 

التسليم الدويّل. 
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تدابري  تحسني  الالورقيّة.  للحدود  العابرة  التجارة  تحسني 
واملتوّسطة،  الصغرية  والرشكات  للنساء،  التجارة  تسهيل 
برنامج  من  األخرية  الصيغة  تحديث  عند  الحرص،  والزراعة. 
وتحليل  التلقائيّة  املعالجة  بسط  عىل   ،ASYCUDAWorld

املصدر  ورموز  اإللكرتونية،  التجارة  لشحنات  املخاطر 
ASYCUDA، والتصميم املوّجه لألشياء املتداولة.

استكامل نظام العنونة.

تشّكل تكاليف التسليم الباهظة عقبات رئيسيّة أمام التجارة 
اإللكرتونيّة. يطالب املستهلكون بتكلفة منخفضة وبرسعة يف 
التسليم. ال تتوفّر بيانات دقيقة عن طرود التجارة اإللكرتونيّة. 

لتحسني  مجال  مثّة  زال  ما  لكن  فّعالة،  الجمركيّة  اإلجراءات 
 ،2021 العام  يف  الحدود.  عب  اإللكرتونيّة  التجارة  معامالت 
قّررت الجامرك األردنيّة تحديث النسخة الحاليّة الّتي متتلكها 
 ،ASYCUDA »من برنامج »النظام اآليّل لإلجراءات الجمركيّة
النسخة  إىل  للغاية،  صة  ومخصَّ لة  معدَّ نسخة  أصاًل  وهي 

 .ASYCUDAWorld ،األحدث لهذا البنامج

ذ نظام العنونة إاّل جزئيًّا، وهذا ما يشّكل تحّديًا كبريًا.  مل ينفَّ
بدأت املشاورات إلنشاء “مدينة تجارة إلكرتونيّة” يف العقبة.

حلول الدفع

عىل  الرتكيز  مع  وطنيّة،  توعية  إسرتاتيجيّة  وتنفيذ  تطوير 
عدد  لزيادة  عاّمن،  خارج  الريفيّة  واملناطق  املحافظات 
املحافظ اإللكرتونية النشطة من خالل تعزيز الوعي والدراية 
للمستهلكني  وفائدتها  اإللكرتونيّة  املحافظ  استخدام  حول 

والرشكات.

إلكرتويّن  َسداد  تطبيقات  عب  التسجيل  إجراءات  تسهيل 
سهلة االستخدام، وتقديم الدعم الفّنّي أثناء التسجيل. إنشاء 
بني  ما  اإللكرتونيّة  املدفوعات  وتسهيل  لتعزيز  مبادرات 
الرشكات املتناهية الصغر والصغرية واملتوّسطة الّتي تعمل من 
لرّواد  ماليّة  حوافز  تقديم  والشبّان.  النساء  بني  وما  املنازل، 
األعامل واملشرتين الّذين يعتمدون الدفع اإللكرتويّن، وتخفيض 
التكاليف التشغيليّة لتنفيذ معامالت الدفع، وتطوير سياسات 

لرّد املدفوعات.

عىل  املصادقة  عمليّة  يف  موّحدة  وإجراءات  معايري  وضع 
عب  املدفوعات  تتداول  الّتي  اإللكرتونيّة  التجارة  رشكات 
الكتل   سلسلة  تكنولوجيا  إمكانيّات  تقييم  املحمول.  الهاتف 

(blockchain) عىل تحسني املدفوعات الرقميّة.

السنني  خالل  ملحوظًا  تطّوًرا  األردن  يف  املايّل  القطاع  شهد 
املايّل  القطاع  األخرية. مثّة قوانني ولوائح رئيسيّة تدعم تطّور 
األردن  قام   ،2019 عام  منذ  اإللكرتونيّة.  واملدفوعات  األرديّن 
لضبط  جديدة  تنظيامت  فاعتمد  مهّمة،  بنيويّة  بإصالحات 

جوانب عّدة من العمليّات املاليّة.

خالل جائحة كورونا COVID-19 اتّخذ البنك املركزّي األردينّ تدابري 
أدّت إىل زيادة كبرية يف املعامالت اإللكرتونيّة. كام أّن عدد املحافظ 
اإللكرتونيّة والبطاقات املدفوعة مسبًقا هو يف تزايد مستمّر. ومع 
ذلك فإّن العديد من الرشكات املتناهية الصغر والصغرية واملتوّسطة 
ال يقّدم للزبائن خدمة الدفع عب اإلنرتنت )املدفوعات اإللكرتونيّة(. 

والواقع أّن العديد من الزبائن ما زال يفّضل الدفع نقًدا.

    COVID-19 الكورونا  ملكافحة  الحجر  سياسات  رسّعت  لقد 
ينعكس  ومل  اإللكرتونية.  املدفوعات  عىل  االعتامد  عمليّة 
يدّل  الّذي  األمر  األردن،  يف  الحجر  تدابري  رفع  مع  االتّجاه 
عىل ما تحمله هذه العمليّة من إمكانيّات يف املدى الطويل. 
ازدياًدا مستمرًّا يف  اإللكرتونيّة  التجارة  لقد شهدت معامالت 
معظم  أّن  إاّل   ،2020 العام  طوال  الدفع  بطاقات  استخدام 
التجاريّة،  البنوك  وفروع  البيع،  ونقاط  اآليّل،  الرّصاف  أجهزة 

ووكالء خدمات الدفع،  تتموضع يف عاّمن. 

سواء،  حٍد  عىل  واملشرتين  األعامل  لرّواد  الحوافز  توفري  إّن 
يف  واإلجراءات،  املعايري  وتوحيد  التشغيليّة،  الكلفة  وخفض 
السوق املحيّل، لعمليّة املصادقة عىل املدفوعات عب الهاتف 

املحمول هي عوامل حاسمة لتعزيز املدفوعات اإللكرتونيّة. 

الكتل  سلسلة  تكنولوجيا  الستخدام  إمكانيّة  هناك 
وتطوير  الرقميّة  املدفوعات  تحسني  أجل  من   (blockchain)

التجارة اإللكرتونيّة، خصوًصا ما بني األعامل.
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األطر القانونّية والتنظيمّية

إرساء قوانني ولوائح تستند إىل أهداف وطنيّة محّددة وإجراء 
دة  »تقييم أثر قانويّن« (RIA)، األمر الّذي  يؤّدي إىل رؤية موحَّ

لتنظيم التجارة اإللكرتونيّة.

مراجعة وتحديث القوانني الحاليّة املتعلّقة بالتجارة اإللكرتونيّة 
بناًء عىل املامرسات والنامذج اإلقليميّة والدوليّة الفضىل من 
األمر  هذا  يشمل  والخاّص.  العاّم  القطاعني  بني  حوار  خالل 
مع  يتامىش  مبا  الحايّل  اإللكرتونيّة  املعامالت  قانون  مراجعة 

املامرسات الدوليّة الفضىل.

مراجعة وإنجاز »مرشوع قانون الجودة وحامية املستهلك«، 
مبا يف ذلك األحكام املتعلّقة بالتجارة اإللكرتونيّة، بغية زيادة 
من  االنتهاء  عىل  الحرص  املستهلكني.  بني  والثقة  الحامية 
»مرشوع قانون خصوصيّة/حامية البيانات« ومراجعة »قانون 

الجرائم السيبانيّة«.

مؤاتية  بيئة  لتطوير  الالزمة  باملهارات  العاّم  القطاع  تزويد 
للتجارة اإللكرتونيّة، مبا يف ذلك القضاة وصانعي السياسات.

القوانني  حول  واملستهلكني  الرشكات  لدى  الوعي  تعميق 
القامئة.

إقرار قوانني محايدة تكنولوجيًّا تخدم الرشكات  الحرص عىل 
ولوائح  قواعد  ووجود  الشّفافيّة  ضامن  واملتوّسطة.  الصغرية 
واضحة حول كيفيّة إطالق عمل رشكات التجارة اإللكرتونيّة، 
وتخفيض الوقت والكلفة والعوائق أمام بروز رشكات جديدة.

اإللكرتونيّة يف ظل  للتجارة  مكرَّس  قانون  إىل  الحاجة  دراسة 
جانب  إىل  االلكرتوين،  للبيع  نظام  اعداد  عىل  الحايل  العمل 
قانون خاّص يتناول الرشكات الناشئة يهدف اىل تعزيز االبتكار 
رشوط  مراجعة  االلكرتونية.  التجارة  قطاع  وتوسيع  وتطوير 
استفادة  لضامن  البالد  إىل  األجانب  والخباء  املهنينّي  دخول 

رّواد األعامل من الخبات الدوليّة.  

قيد  هي  اإللكرتونية  بالتجارة  املتعلّقة  الحاليّة  القوانني 
املراجعة أو يف طور اإلصدار. اإلطار القانويّن والتنظيمّي الحايّل 
لحامية  كاف  وغري  اإللكرتونيّة،  التجارة  لتطوير  مالئم  غري 

املستهلكني والبائعني عب اإلنرتنت.

معظم الرشكات ليست عىل دراية بالقوانني واللوائح الحاليّة. 
التعديالت املستمرّة عىل رضائب التجارة اإللكرتونيّة، أو رسوم 
من  حالة  يف  املستثمرين  توقع  املفروضة،  الجمركيّة  الخدمة 
عدم اليقني. التكاليف الّتي تفرضها الحكومة إلدارة وتحصيل 
تتجاوز  اإللكرتونيّة  التجارة  طرود  عىل  الجمركيّة  الرسوم 
لة. »قانون املعامالت اإللكرتونيّة«، الّذي يتيح  اإليرادات املحصَّ
التوقيع اإللكرتويّن، هو يف طور املراجعة يك تؤخذ يف االعتبار 

املامرسات اإلقليميّة والدوليّة الفضىل.

يقوم البملان حاليًّا مبراجعة »مرشوع قانون الجودة وحامية 
ويحّل  املستهلك«  حامية  »قانون  يتضّمن  )الّذي  املستهلك« 

محلّه(، لكّنه مل يتطرّق إىل التجارة اإللكرتونيّة يف هذا اإلطار.

ما من قانون حتّى اآلن حول حامية خصوصيّة البيانات، ومثّة 
يتطرّق  ال  للمراجعة.  ويخضع  الشأن  هذا  يف  مقرتَح  قانون 

قانون الجرائم السيبانيّة لقضيّة التجارة اإللكرتونيّة.

بشكل عاّم ، ال يتّم إجراء أّي تقييم لألثر القانويّن عند تطوير 
القوانني أو مراجعتها. يف حالة التجارة اإللكرتونيّة هناك نقص 
البيانات  نقص  )بسبب  املعرفة  عىل  قامئة  سياسة  رسم  يف 

املوثوقة أيًضا(. 

والحياد  التنظيميّة  الحامية  باعتامد صناديق  يوىص، وبشّدة، 
بيانات متناقضة حول  القوانني. مثّة  التكنولوجّي لدى تطوير 
ولكن  اإللكرتونيّة،  التجارة  تتعاطى  الّتي  الناشئة  الرشكات 

هناك صعوبات يف عمليّة تسجيل رشكة تجارة إلكرتونيّة.

التجارة  رشكات  سلّطت  املشاورات،  وخالل  ذلك،  فوق 
الخبات  إىل  الوصول  محدوديّة  عىل  الضوء  االلكرتونية 
األجنبيّة، املقيّدة بأذونات خاّصة مرهونة بالحاجة االقتصاديّة.
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تنمية املهارات يف التجارة اإللكرتونّية

واملتوّسطة  الصغرية  الرشكات  لدى  الوعي  مستوى  رفع 
بالتجارة  الصلة  ذات  الحاليّة  املهارات  تنمية  مشاريع  حول 

اإللكرتونيّة، ومساعدتها عىل املشاركة فيها.

التجارة  يف  واملتوّسطة  الصغرية  الرشكات  ملشاركة  الرتويج 
اإللكرتونيّة من خالل األسواق اإللكرتونيّة التابعة لطرف ثالث. 
االستثامر يف إنشاء سوق إلكرتويّن وطنّي يكون مبثابة حاضنة 
واملتوّسطة  والصغرية  الصغر  املتناهية  الرشكات  ألنشطة 
توعية  برامج  تنفيذ  اإللكرتونيّة.  التجارة  صعيد  عىل  املحلّيّة 
أعامل  مناذج  تطوير  يف  املهارات  لزيادة  قدرات  بناء  وبرامج 

تؤّدي إىل تجارة إلكرتونية مربحة.

تصميم وتنفيذ تدريب ريادّي، وتطوير منوذج أعامل ذي صلة، 
وتوفري الخبة الالزمة للرشكة الناشثة، يف مراحل اإلنشاء األوىل، 
التجارة،  دعم  ومؤّسسات  واملرّسعات،  الحاضنات،  يد  عىل 
املستوى  ذات  للخبات  حّر  انسياب  توفري  التنمية.  ورشكاء 
لبناء  أّوليّة  كخطوة  عمليّة  تدريب  برامج  وتطوير  العاملّي، 

قدرات رّواد األعامل قبل إنشاء أعاملهم التجاريّة الخاّصة.

بناء مجموعة عمل لتنسيق الدعم املحيّلّ بني رشكاء التنمية 
وأصحاب العالقة املحلّيّني يف قطاع التجارة اإللكرتونيّة.

وضع برامج لتقديم املساعدة إىل الرشكات الصغرية واملتوّسطة، 
العاملة يف قطاعات صناعيّة ذات أولويّة لدعم رسوم الشحن 
إسرتاتيجيّات  يف  اإللكرتونيّة  التجارة  دمج  التصدير.  عند 
التصدير وإسرتاتيجيّات تطوير السوق املحيّلّ )أخذ املقاربات 

العنقوديّة بعني االعتبار(.

 DigiSkills بني  والتكامل  التنسيق  من  عاٍل  مستوى  توفري 
والجامعات والحاضنات وبرامج التنمية.

والتقنيّة”  املهنيّة  املهارات  وتطوير  تنمية  “هيئة  دور  تعزيز 
لتطوير القدرات يف التجارة اإللكرتونيّة، وضّم الوزارات ذات 
االقتصاد  ووزارة  والتموين،  والتجارة  الصناعة  )كوزارة  الصلة 

الرقمّي والريادة( إىل مجلسها.

التكنولوجيا،  يف  وبارع  شاّب  مبجتمع  عاّم،  بشكل  األردن،  ميتاز 
وتحتضن البالد العديد من رشكات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت، 

اإلقليميّة والدوليّة، الّتي تبحث عن َعاملة ماهرة يف السوق.

نظامه  تحديث  يف  يحتذى  مثااًل  إقليميًّا،  األردن،  شّكل 
التعليمّي وتطويره، لكّن خّريجي الجامعات ما زالوا يفتقرون 
إىل املهارات واملواهب الّتي يَنشدها القطاع الخاّص، واالقتصاد 
ومتزايد  مرتفع  طلب  هناك  اإللكرتونيّة.  والتجارة  الرقمّي، 
وتطلق  اإللكرتونية.  بالتجارة  مختّصة  تدريسيّة  برامج  عىل 
التجارة  تدريس جديدة يف  برامج  اليوم،  األردنيّة،  الجامعات 
األمن  ذلك  التكنولوجيا، مبا يف  قامئة عىل  اإللكرتونيّة وأخرى 
وتطوير  األشياء،  وإنرتنت  االصطناعّي،  والذكاء  السيبايّن، 

التطبيقات، والتكنولوجيا املاليّة، والتسويق الرقمّي.

املحليّون  العالقة  ينّفذها أصحاب  مبادرات وبرامج عّدة  مثّة 
التنمية الدوليّون، لبناء  من القطاعني العاّم والخاّص، ورشكاء 
واملتوّسطة.  الصغرية  والرشكات  الخّريجني  من  كّل  قدرات 
غياب  بسبب  األمثل  املستوى  دون  النتائج  جاءت  ذلك،  مع 

التنسيق والتكامل العايل بني مختلف األطراف يف النظام. 

والصغرية  الصغر  املتناهية  الرشكات  تبّني  كان  عموًما، 
نظامها  يزال  بطيئًا، وال  اإللكرتونيّة  التجارة  لخيار  واملتوّسطة 
الفوائد  فهم  عدم  إىل  جزئيًّا،  ذلك،  َمرَدُّ  بداياته.  يف  البيئّي 
الّتي ميكن جنيها من التجارة اإللكرتونية، فضاًل عن النقص يف 
التنسيق. هناك حاجة إىل قدرات تقنيّة أعىل يف جميع مجاالت 
التجارة اإللكرتونيّة، من مؤّسسات دعم التجارة إىل الحاضنات 
األرديّن  العاّم  القطاع  أّن  ذلك  إىل  أضف  باملرسعات.  مروًرا 
اإللكرتونيّة،  التجارة  لتمكني  الالزمتني  واملعرفة  املهارة  ميتلك 
لكْن  اسرتاتيجيّة.  مشاريع  بتنفيذ  رئيسيّة  وزارات  تقوم  إذ 
لديهم  العاّم  القطاع  موظّفي  من  غري،  ال  محدود،  عدد  مثّة 
املهارة واملعرفة الالزمتني لتطوير بيئة ممكِّنة لتطوير التجارة 
اإللكرتونية. كام أّن كالًّ من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 
ووزارة االقتصاد الرقمّي والريادة، غري ممثَّل يف »هيئة تنمية 

وتطوير املهارات املهنيّة والتقنيّة«. 

والوظائف«  والتكنولوجيا  »الشباب  مرشوع  يصبح  أن  ميكن 
الرشكاء  اإللكرتونيّة.  التجارة  تطوير  يف  أساسيًّا  ركًنا   (YTJ)

والتموين،   والتجارة  الصناعة  وزارة  مثل  اإلسرتاتيجيّون، 
 ،(JEDCO) االقتصاديّة  املشاريع  لتطوير  األردنيّة  واملؤّسسة 
 ،(Int@j) األردنيّة  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وجمعيّة 
إىل  YTJ. هناك حاجة  توجيه مرشوع  لجنة  ليسوا جزًءا من 
خلق التوعية لدى أفراد القطاع العاّم، وال سيّام لدى صانعي 

السياسات واملرّشعني والقضاة واملحامني.
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الحصول عىل التمويل

إعفاءات  ضمنها  من  األعامل،  لرّواد  جّذابة  حوافز  سلّة  توفري 
وإمكانيّة  ة،  ميرسَّ ومتطلّبات  منخفضة،  تسجيل  ورسوم  رضيبيّة، 

الحصول عىل منح، ومعّدالت فائدة منخفضة.

تحسني التنسيق بني املشاريع التنمويّة، ومؤّسسات دعم التجارة، 
الناشئة.  للرشكات  فّنّي  بصفتها مصادر متويل ودعم  والحاضنات، 
إنشاء مرّسع خاّص للرشكات الناشئة يف مجال التجارة اإللكرتونيّة.

والنساء.  للشباب  خصوًصا  أكب،  بشكل  الفائدة  معّدل  تخفيض 
والصغرية  الصغر  املتناهية  للرشكات  الدعم  تقديم  برامج  تطوير 
واملتوّسطة بغية حصولها عىل قروض مبعّدالت صفريّة الفائدة عب 

دعم البنك املركزّي األرديّن أو رشكاء التنمية.

نافذة  تشّكل  اإلنرتنت  عب  للتوعية  شاملة  وطنيّة  منّصة  إنشاء 
واحدة للتوعية عىل التجارة اإللكرتونيّة.

رأسامل  صناديق  تأسيس  عىل  للتحفيز  الالزمة  السياسات  وضع 
بهدف  األسهم  أساس  عىل  قائم  متويل  لتوفري  استثامرّي ورشكات 
التجارة  مجال  يف  ناشئة  رشكات  إطالق  من  األعامل  رّواد  متكني 

اإللكرتونيّة.

أجل  من  وسياسات  إصالحات  األرديّن  املركزّي  البنك  أدخل 
تحسني الحصول عىل االئتامن والخدمات املاليّة. مثّة مبادرات 
عّدة لتطوير النظام البيئّي للرشكات الناشئة، لكّنها يف حاجة 

إىل التنسيق املتبادل عىل نحو أفضل.

مرتفعة  املرّخصة  البنوك  تستوفيها  الّتي  الفائدة  معّدالت 
باملقارنة مع سعر الفائدة الّذي يعتمده البنك املركزّي األرديّن. 
رواد  عىل  يصّعب  ضامنات  من  البنوك  تشرتطه  ما  أّن  كام 
األعامل  توقّف  نسبة  )تُعّد  التمويل  عىل  الحصول  األعامل 

التجاريّة يف األردن من األعىل يف العامل(.

استثامرّي،  رأسامل  من  السوق  يناسب  ما  وجود  عدم  إّن 
وانخفاض إمكانيّة الحصول عىل التمويل، والنقص يف التوعية 
حول كيفيّة الحصول عىل فرص متويل، هي تحّديات رئيسيّة 
محدوديّة  أّن  كام  اإللكرتونية.  التجارة  أعامل  ازدهار  أمام 
الصغرية واملتوّسطة يف تقدير  القدرة واملعرفة لدى الرشكات 
احتياجاتها التمويليّة، ووضع خطط أعامل أو مقرتحات قابلة 
فرص  بسبب  األعامل  رّواد  عزمية  تُثِبط  ما  غالبًا  للتمويل، 
االشتامل  من  تزيد  تدابري  مثّة  أّن  صحيح  املنخفضة.  النجاح 
املايّل )مثاًل عن طريق »الحساب البنيّك األسايّس«(، لكن ما زال 

هناك مجال للتحسني.

إّن محدوديّة التمويل وتجنيد األموال، واللوائح واألنظمة الرضيبيّة، 
وتفسري القوانني، والصعوبات يف التسجيل، ومحدوديّة الوصول إىل 
الّتي دفعت  الرئيسيّة  األسباب  كانت من  كلّها  األجنبيّة،  الخبات 
يف  أعاملهم  يؤّسسوا  أن  إىل  األردنيّني  األعامل  رّواد  من  بالعديد 

الخارج.

من  لتتمّكن  االصغر”  التمويل  “مؤّسسات  قدرات  تعزيز  ينبغي   
املقرتضني، وال سيّام  تلبّي حاجات  مبتَكرة  توفري منتجات متويليّة 
النساء والشباب والفئات الهّشة األخرى. مثّة حاجة إىل قدرة تقنيّة 
الناشئة  الرشكات  منّو  لدعم  واملرّسعات  الحاضنات  داخل  أعىل 

وللتوّسع خارج العاصمة عاّمن. 
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 النتائج يف كّل من مجاالت السياسة السبعة ملبادرة التجارة
اإللكرتونّية للجميع

1 – تقييم الجاهزيّة للتجارة اإللكرتونّية وصياغة اإلسرتاتيجّيات

منذ اعتامد خطة التنمية الوطنّية الطويلة املدى، “رؤية األردن 2025”، حظيت التجارة اإللكرتونّية بأهّمّية كبرية. وبالرغم من 
أّن اسرتاتيجّية مختّصة تحديًدا بالتجارة اإللكرتونّية قد تم اعدادها منذ العام 2008، فإنّها مل تجد طريقها إىل التنفيذ الكامل. إاّل 
أن “خطة النمّو االقتصادّي األرديّن 2022-2018” (JEGP) و“السياسة العاّمة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت وقطاع 
وتنميتها.  الصادرات  لزيادة  فّعالة  كأداة  اإللكرتونّية  التجارة  لتعزيز  اسرتاتيجّية  خارطة طريق  إىل وضع  دعتا   ”2018 الربيد 
التجارة اإللكرتونّية يف األردن آخذة يف االزدياد، لكّن إمكانّياتها الكاملة لتعزيز التنمية االجتامعّية واالقتصاديّة يف األردن ما زالت 
قة ما بني أصحاب العالقة من  غري مستغلَّة. يتطلّب تطوير أجندة التجارة اإللكرتونّية دعاًم حكوميًّا رفيع املستوى وجهوًدا منسَّ

القطاعني العاّم والخاّص والقطاع األكادميّي ورشكاء التنمية.

قبل الجائحة، كان النشاط االقتصادّي يف األردن باهتًا بسبب تراجع 
االستثامر، وتآكل القدرة التنافسيّة، وتحّديات الظروف اإلقليميّة. 
انخفض متوّسط النمّو الحقيقّي السنوّي للناتج املحيّلّ اإلجاميّل 
من 5.1% خالل الفرتة 2000-2015 إىل 2.0% خالل الفرتة -2019

2016، ليصل إىل أدىن مستوى له منذ عقد. والحقيقة أّن معّدل 

النمّو هذا مل يكن كافيًا ملواجهة التحّديات االجتامعيّة واالقتصاديّة 
امللّحة يف البالد ولخلق فرص عمل كافية للشباب والقوى العاملة 

الرسيعة النمّو، أو للحّد من الفقر بشكل ملحوظ.

تابعت املؤرّشات االقتصاديّة الرئيسيّة يف األردن تدهورها نتيجًة 
تأثري  أّن  من  الرغم  املستمرّة، عىل   COVID-19 كورونا  لجائحة 
بالدول  مقارنة  نسبيًّا  متواضًعا  جاء   2020 عام  خالل  األخرية 
الناتج  انكمش  لقد  املامثل.  التنموّي  املستوى  ذات  النظرية 
االقتصاد  وتقلّص   ،1989 عام  منذ  األوىل  للمرّة  اإلجاميّل  املحيّلّ 
 8،2020 العام  من  األوىل  التسعة  األشهر  خالل   %1.5 بنسبة 
وبنسبة إضافيّة قدرها 1.6% يف ربعه الرابع.9 وأّدت إعادة الفتح 
التدريجيّة ملعظم األعامل واألنشطة الصناعيّة الرئيسيّة يف األردن 
2020 إىل مساعدة االقتصاد عىل الحّد من  العام  منذ منتصف 
انكامًشا  توقّعت  الّتي  السابقة،  الدويّل  النقد  تقديرات صندوق 

 https://thedocs.worldbank.org/en/،2021 البنك الدويّل ، تحديث بيانات األردن االقتصاديّة، أبريل  8

doc/9affb87e291b0fee6409b48cb4d65f02-0280012021/original/7-mpo-sm21-jordan-jor-kcm3.pdf

دائرة اإلحصاء األردنيّة.   9

https://thedocs.worldbank.org/en/ ،2021 البنك الدويّل، تحديث بيانات األردن االقتصاديّة، ترشين اول  10

doc/9affb87e291b0fee6409b48cb4d65f02-0280012021/original/7-mpo-sm21-jordan-jor-kcm3.pdf

البنك املركزّي األرديّن، التقرير السنوّي لعام 2020، يونيو2021 .   11

نقاًل عن تعليقات عىل لسان أصحاب العالقة خالل املشاورات الوطنية، إذ ال توجد سوى بيانات محدودة حول التجارة اإللكرتونية.   12

https://www.modee.gov.jo/EN/Pages/About_Jordan املستند إىل التقرير حول التنمية البرشيّة لعام 9102، برنامج األمم املتّحدة للتنمية )UNDP(، دائرة   13

اإلحصاءات، 2019. 

حادًّا بنسبة 5% عام 2020. ومن املتوقّع أن يتعاىف النمّو الحقيقّي 
للناتج املحيّل اإلجاميّل يف األردن ليبلغ 1.9% 10 عام 2021 مقارنة 

بانكامش إجاميّل يف العام السابق قُّدر بنحو %1.6.11 

ويبدو أّن األردن قد شهد منوًّا يف التجارة اإللكرتونيّة خالل فرتة 
الجائحة، عىل الرغم من التباطؤ العاّم )ال سيّام يف قطاَعي السفر 

والسياحة(.12

مركزًا  األردن  يصبح  أن  إىل  املحلّيّون  العالقة  أصحاب  يطمح 
الحاجة  يعّزز  الّذي  األمر  املنطقة،  يف  اإللكرتونيّة  للتجارة  رائًدا 
التجارة  لترسيع  واضحة  إسرتاتيجية  وأهداف  موّحدة  رؤية  إىل 
الحكومة  وتعتزم  والتصدير.  النمّو  تعزيز  أجل  من  اإللكرتونيّة 
األردنيّة، بقيادة وزارة الصناعة والتجارة والتموين (MITS)، إرساء 
 )1 قويّة:  ممكِّنة  عوامل  عّدة  اإللكرتونيّة عىل  للتجارة  األساس 
شعب شاّب بارع يف مجال التكنولوجيا: 70% من إجاميّل السّكان 
تكنولوجيا   )2 والعرشين؛13  التاسعة  دون  هم  مليون(   10.8(
وكبنية  كقطاع   نسبيًّا،  متطّورة   (ICT) واالتّصاالت  للمعلومات 
آسيا  التقاء  نقطة  عند  للبلد  االسرتاتيجّي  املوقع   )3 تحتيّة؛ 

وأفريقيا وأوروبا، ومتيّزه باستقراره السيايّس.

https://www.modee.gov.jo/EN/Pages/About_Jordan
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/9affb87e291b0fee6409b48cb4d65f02-0280012021/original/7-mpo-sm21-jordan-jor-kcm3.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/9affb87e291b0fee6409b48cb4d65f02-0280012021/original/7-mpo-sm21-jordan-jor-kcm3.pdf


25 النتائج يف كّل من مجاالت السياسة السبعة ملبادرة التجارة اإللكرتونّية للجميع

أَِضْف إىل ذلك أّن األردن يستفيد من نظام بيئّي مؤاٍت لألعامل 
نسبيًّا، ويُعتب مركزًا إقليميًّا رائًدا للرشكات الناشئة التكنولوجيّة 
إفريقيا  وشامل  األوسط  للرشق  املوّسعة  املنطقة  تخدم  الّتي 
عريقة،  ومنشآت  دوليّة،  تكنولوجيا  رشكات  من  فيه  ما  بفضل 
الناشئة.14  للرشكات  ومرّسعات  وحاضنات  استثامر،  وصناديق 
هناك أكرث من 600 رشكة أردنيّة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 

واالتّصاالت، وهي مصدر لالبتكار ولتنمية املهارات يف البالد.

   

جاهزية األردن وتصنيفه  .1–1

يعتب األردن متقّدًما نسبيًّا من حيث الجاهزيّة للتجارة اإللكرتونيّة. 
يف مؤرّش األونكتاد للتجارة اإللكرتونيّة من األعامل إىل املستهلك 
(B2C)، احتّل األردن املرتبة 76 من أصل 152 اقتصاًدا عامليًّا عام 

م عن املرتبة 80 عام 2019( )الجدول البيايّن رقم 1(،  2020 )ِبتقدُّ

مدفوًعا بالتحّسن امللحوظ يف درجة موثوقيّة البيد.

املرتبةالسنة
نسبة األفراد الّذين 
يستخدمون اإلنرتنت

نسبة األفراد الّذين 
ميتلكون حسابًا )15+(

خوادم اإلنرتنت اآلمن
)مستنظَمة؛ 

 )Normalized

درجة املوثوقية الربيديّة 
عىل مقياس االتّحاد 

الربيدي العاملّي 
قيمة املؤرّش

2020766742397154.7

2019806742434449.2

2018738042465555.9

2017756225516350

املصدر: األونكتاد

جدول بيايّن رقم 1: مؤرّش األونكتاد للتجارة اإللكرتونّية من األعامل إىل املستهلك يف األردن،152020-2017

األردن  يحتّل  إفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  ضمن 
املرتبة العارشة، وتصنيفه أقّل من اإلمارات العربيّة املتّحدة )37( 
 )49 )املرتبة  السعوديّة  العربيّة  واململكة   )44 )املرتبة  وإيران 

جدول بيايّن رقم 2: أفضل 10دول من منطقة الشق األوسط وشامل إفريقيا يف مؤرّش األونكتاد للتجارة اإللكرتونّية من 
األعامل إىل املستهلك لعام 2020

املرتبة 
2020

االقتصاد 

نسبة األفراد 
الّذين 

يستخدمون 
اإلنرتنت )2019 

وما بعد( 

نسبة األفراد 
الّذين ميتلكون 

حسابًا
 )15+ ،2017(

خوادم 
اإلنرتنت اآلمنة 
)مستنظَمة، 

  Normalized

2019)

درجة املوثوقية 
الربيديّة عىل 

مقياس االتّحاد 
الربيدّي العاملّي 
)2019 وما بعد(

قيمة املؤرّش 
لعام 2020

التغرّي 
يف قيمة 
املؤرّش 
2019-(
 )2020

املرتبة 
2019

2.222-8793758183.9إرسائيل26

اإلمارات العربيّة 37
املتّحدة

9998616478.2-5.628

0.445-7094577975.0إيران44

1.049-9672437872.3العربيّة السعوديّة49

2.247-10066507372.1قطر50
9274437370.62.460ُعامن54
57-10080504568.70.6الكويت58
7845447460.40.169لبنان64
67-1008349759.71.0البحرين66

6742397154.72.080األردن76

املصدر: األونكتاد  15

 https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d17_en.pdf,راجع  15

ولبنان )املرتبة 64(، لكّنه أفضل من تصنيف تونس )املرتبة 77( 
والجزائر )املرتبة 80( واملغرب )املرتبة 95( ومرص )املرتبة 109( 

والعراق )املرتبة 129( )الجدول البيايّن رقم 2(.  

هيئة/وزارة االستثامر يف األردن، ملحة عن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت،  14 

https://www.jic.gov.jo/wp-content/uploads/2019/07/ICT-Sector-Profile-24-4.pdf

https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d17_en.pdf
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السياسات الوطنّية املتعلّقة بتكنولوجيا املعلومات   .2-1

واالتّصاالت والحكومة اإللكرتونّية والتجارة 
اإللكرتونّية

 ،2008 العام  منذ  اإللكرتونيّة  للتجارة  اسرتاتيجيّة  األردن  طّور 
بقيادة ما كان يعرف حينذاك باسم وزارة االتّصاالت وتكنولوجيا 
ثروة  زيادة  هدفها  وكان   ،(MICT) واالتّصاالت  املعلومات 
وجعل  اإللكرتونيّة،  التجارة  تطوير  خالل  من  األرديّن  الشعب 
املعلومات،  تكنولوجيا  أنظمة  تطوير  يف  إقليميًّا  رائًدا  األردن 
لكّن  اإللكرتونيّة.  بالتجارة  املرتبطة  والخدمات  والتطبيقات، 
ذ بالكامل. وأحد األسباب الّتي أفادت  هذه االسرتاتيجيّة مل تنفَّ
بها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتفسري هذا األمر هو أّن 
التجارة اإللكرتونيّة والنظام البيئّي الرقمّي املتّصل بها مل يكونا 
التنفيذ.  موضع  االسرتاتيجيّة  لوضع  يكفي  مبا  ناضجني  آنذاك 
البيئّي  للنظام  شامل  تقييم  إىل  تستند  مل  االسرتاتيجيّة  أّن  كام 
املتّصل بالتجارة اإللكرتونيّة، فافتقرت بذات الفعل إىل األسس 
مل  التنفيذ  وآليّات  املوارد  أّن  أَِضف  السياسة.  لتنفيذ  الالزمة 

تكن كافية.

والتموين،  والتجارة  الصناعة  وزارة  بذلت  وجيزة  مّدة  منذ 
املسؤولة عن وضع املتطلّبات الالزمة للرشكات يك تزاول أعاماًل 
تجاريّة عب اإلنرتنت، جهوًدا من أجل إعادة تقييم جاهزيّة البالد 
لالنخراط يف التجارة اإللكرتونيّة. لذا يجب عىل »تقييم جاهزيّة 
األردن للتجارة اإللكرتونيّة« أن يتالءم مع هذه الجهود والخطط 
الوطنيّة بهدف صياغة خطّة عمل وطنيّة شاملة يف شأن التجارة 

اإللكرتونيّة بعد إنجاز التقييم. 

»وصواًل إىل 2025« (REACH 2025): الرؤية وخطّة العمل 

تكنولوجيا  وزارة  أعّدتها  الّتي   ،REACH 2025 خطّة  تهدف 
املعلومات واالتّصاالت )MICT( سابًقا )هي اليوم وزارة االقتصاد 
املعلومات  تكنولوجيا  جمعيّة  مع   )MoDEE والريادة  الرقمّي 
رقمنة  ترسيع  إىل   ،2016 نوفمب  يف   Int@j-األردنيّة واالتّصاالت 
املعلومات  لتكنولوجيا  رائد  مركز  إىل  األردن  وتحويل  االقتصاد 
 ،REACH 2025 واالتّصاالت بحلول العام 16.2025 وتستند رؤية
املهارات  لخلق  عليها  ق  املتفَّ اإلجراءات  من  عدد  إىل  تحديًدا، 
والقدرات الالزمة بهدف رسم مستقبل االبتكار الرقمّي يف األردن. 
وهي تدعو قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت، والرشكات 
االقتصاديّة  والقطاعات  والجامعات،  التكنولوجيّة،  الناشئة 

أطلقت مبادرة  REACHاألوىل عام 2000 كنتيجة لرشاكة شاملة بني القطاعني العاّم والخاّص هدفت إىل تطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت يف البالد ومتهيد الطريق   16

للقطاعات االقتصادية األخرى يك تنتقل إىل اقتصاد املعرفة. 
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وثيق  بشكل  مًعا  العمل  إىل  السياسات،  وصانعي  املحوريّة، 
لضامن انتقال األردن إىل االقتصاد الرقمّي بحلول عام 2025.

رئيسيّة،  ركائز  أربع  عىل   REACH 2025 عمل  خطّة  تعتمد 
التكنولوجيّة  الناشئة  الرشكات  الذيكّ،  التخّصص  ضمنها  من 
ورّواد األعامل، االبتكار يف القطاع العاّم، القدرات واملواهب يف 
املهارات. وهي تدعو، تحديًدا، إىل التخّصص الذيكّ عىل امتداد 
والتكنولوجيا  الطاقة  التعليم،  )الصّحة،  رائدة  قطاعات  ستّة 
النظيفة، النقل والخدمات اللوجستيّة، القطاع املايّل، االتّصاالت 
اإللكرتونيّة،  )التجارة  رئيسيّة  متكني  بعوامل  مدعوًما  واألمن(، 
تكنولوجيّة  ومجاالت  املهنيّة(  الخدمات  واأللعاب،  املحتوى 
السحابيّة،  الَحوسبة  األشياء،  )إنرتنت  رئيسيّة  تخّصصيّة 
من  يصبح  بحيث  االصطناعّي(،  الذكاء   ،Hardware الَعتاديّات 
املتاح بناء ما يكفي من قدرات وخبة ومتيّز لدفع األردن نحو 

الرقمّي. االقتصاد 

تنمو  أن  املتوقّع  من  وخدمات  منتجات  بوجود  الخطة  تُِقّر 
بشكل كبري من حيث الحّصة السوقيّة يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل إفريقيا بحلول عام 2025. تشمل هذه املنتجات املحتوى 
واأللعاب ذات الطابع الرقمّي، والتجارة اإللكرتونيّة، والخدمات 
املهنيّة )خدمات التكامل والدعم(، وهي تحتاج إىل الدعم ألنّها 
لولوج  ومفتاًحا  رائدة  إقليميّة  قطاعات  تصبح  أن  عىل  قادرة 

سالسل القيمة الرقميّة العامليّة. 

 REACH 2025 خطّة  اقرتحتها  الّتي  الفوريّة  اإلجراءات  تشمل 
إربد(،  يف  املثال،  سبيل  )عىل  إلكرتونيّة  تجارة  منطقة  إنشاء 
الناشئة يف جميع أنحاء األردن  وإنشاء مناطق خاّصة للرشكات 
)يف   4.0 صّحة  ومنطقة   ،)Tech start-up املثال،  سبيل  )عىل 
عاّمن(، وكذلك تقديم حلول لوجستيّة مستقبليّة وألعاب رقميّة 

)عىل سبيل املثال، يف العقبة(.  

لسوء الحّظ، كشفت املشاورات الوطنيّة عن عدم وجود تنفيذ 
إنشاء  إىل  دعت  الخطة  أّن  من  وبالرغم  كذلك،  للخطّة.  فعيّل 
مل  التنفيذ،  متابعة  بغية  الوزراء  مبجلس  ُملَحقة  َحوكَمة  هيئِة 

تتأّسس هذه الهيئة. 

خطّة األردن للنمّو االقتصادّي17

»خطّة  تشتمل   ،»2025 األردن  »رؤية  لـ  األكب  اإلطار  ضمن 
سلسلة  عىل    (JEGP) »2022-2018 االقتصادّي  للنمّو  األردن 

https://www.ssif.gov.jo/UploadFiles/JEGProgramEnglish.pdf
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تخطّط  الّتي  والقطاعيّة  واملاليّة  االقتصاديّة  االسرتاتيجيّات  من 
الحكومة األردنيّة العتامدها تحقيًقا لالستقرار االقتصادّي الكيّلّ 
األردن  »رؤية  أهداف  مع  ومتاشيًا  املستدام  االقتصادّي  وللنمّو 
إىل  سياساتها،  أولويّات  من  كأولويّة  »الخطّة«،  تدعو   .»2025

خالل  من  األردن  يف  االستثامر  وبيئة  التنافسيّة  القدرة  تعزيز 
من  العديد  ورقمنة  واإلداريّة،  البريوقراطيّة  العمليّات  تيسري 
املحوريّة  القطاعات  »الخطّة« عىل  وتركّز  الحكوميّة.  الخدمات 
وتكنولوجيا  والتصنيع،  والزراعة،  )السياحة،  األرديّن  االقتصاد  يف 
التحتيّة  البنية  تحسني  وعىل  وغريها(،  واالتّصاالت،  املعلومات 
الحاليّة )مبا يف ذلك املدارس، والنقل، ومكاتب البيد، ومحطّات 
املعرفة(، بهدف خلق فرص عمل وتعزيز الرفاه االقتصادّي العاّم 
يف األردن. كام تتضّمن »الخطّة«  قامئة إجراءات يف مجايَل رسم 
السياسات واملشاريع االستثامريّة يف كّل قطاع، مع ما يتّصل بها 
عاّم  سجّل  وجود  عدم  من  الرغم  عىل  متويليّة،  احتياجات  من 

يوثّق تنفيذها.

تنّص  التحديد،  وجه  عىل  اإللكرتونيّة  بالتجارة  يختّص  ما  ويف 
الخاّص  القطاع  بني  رشاكات  إنشاء  رضورة  عىل  »الخطّة« 
ومكاتب البيد ووكاالت حكوميّة أخرى بهدف توفري الخدمات 

الحكومة  وخدمات  اإللكرتونيّة،  والتجارة  واالجتامعيّة،  املاليّة 
تحفيز  إىل  بالحاجة  تنّوه  كام  البيديّة.  والخدمات  اإللكرتونيّة، 
االستثامر يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت، فيام تدعم 
منّشطة  كعوامل  والنقل  اإللكرتونيّة  والتجارة  البنوك  قطاعات 
لالستثامر يف تطبيقات الهاتف املحمول والتكنولوجيّات الناشئة.

ولوج  عىل  للتصدير  القابلة  والخدمات  السلع  قدرة  مسألة  يف 
أسواق جديدة، تسلّط  »الخطّة« الضوء عىل الحاجة إىل تطوير 
بهدف  اإللكرتونية  التجارة  لتعزيز  اسرتاتيجيّة  طريق  خارطة 
ترسيخ بيئة أعاملها، وإىل استخدام التجارة اإللكرتونية كأداة فّعالة 
»الخطّة«  تشري  باملستهلكني،  يتعلق  ما  ويف  الصادرات.  لتنمية 
أمناط  تجاه  وسلوكهم  املستهلكني  معارف  تحسني  أهّميّة  إىل 
املحلّيّة،  واملنتجات  اإللكرتونيّة،  والتجارة  املستدامة،  االستهالك 

فضاًل عن تعزيز ثقتهم مبديريّة حامية املستهلك األردنيّة.

أصحاب العالقة والشكاء املحلّّيون

يف ما يتّصل باإلطار املؤّسيّس، مثّة جهات فاعلة عّدة، من القطاعني 
العاّم والخاّص، تشارك حاليًّا يف تطوير التجارة اإللكرتونيّة، وهي 

الواردة يف الجدول البيايّن رقم 3.

جدول بيايّن رقم 3: النظام البيئّي الوطنّي للتجارة اإللكرتونّية يف األردن 

القطاع الخاّصالقطاع العاّم
هيئات داعمة أخرى )لجان، 

جمعّيات، مجالس، مؤّسسات(
القطاع األكادميّي

جامعة عاّمن األهليّةمؤّسسة ويّل العهدجمعيّة املصّدرين األردنيّنيوزارة الصناعة والتجارة والتموين

املشاريع  لتطوير  األردنيّة  املؤّسسة 
االقتصاديّة

جامعة البرتامنتدى االسرتاتيجيّات األرديّن جمعيّة البنوك يف األردن

جامعة فيالدلفيا جمعيّة الريادة واإلبداع يف األردنجمعيّة نادي صاحبات األعامل واملهنوزارة االقتصاد الرقمّي والريادة

الجامعة األملانيّة األردنيّةرشكة الصندوق األرديّن للريادةجمعيّة رجال األعامل األردنيّنيهيئة تنظيم قطاع االتّصاالت

واالتّصاالت البيد األرديّن املعلومات  تكنولوجيا  جمعيّة 
األردنيّة

جامعة األمرية ُسَميّة للتكنولوجياالجمعية الوطنية لحامية املستهلك

وزارة املاليّة

دائرة رضيبة الدخل واملبيعات

جامعة الحسني التقنيّةالنقابة اللوجستيّة األردنيّة

الجامعة الهاشميّةإنجاز-األردنالجامرك األردنيّة

الجامعة األردنيّةغرفة تجارة األردنوزارة التخطيط والتعاون الدويّل

جامعة العلوم التطبيقيّةغرفة صناعة األردندائرة اإلحصاءات العامة

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيّةغرفة صناعة عاّمنوزارة التعليم العايل والبحث العلمي

غرفة تجارة عاّمنوزارة النقل

الصناعيّات البنك املركزّي األرديّن السيّدات  أعامل  مجلس 
األردنيّات

غرفة التجارة األمريكيّة يف األردنوزارة االستثامر/ الهيئة سابًقا

بيت التصدير

املصدر: وزارة الصناعة التجارة والتموين
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السياسات الوطنّية املتعلّقة بالتجارة والخدمات   .3-1

واللوجستّيات

مع  الوطنيّة  واالسرتاتيجيّات  السياسات  جميع  تتامىش  حاليًّا، 
الطويلة  الوطنيّة  التنمية  خطّة  وهي   ،»2025 األردن  »رؤية 
األردن كدولة  إىل  الوصول  إىل  الحاجة  »الرؤية«  تعكس  املدى. 
شعور  لديهم  نشطني  مواطنني  خالل  من  وقويّة  مزدهرة 
باالنتامء، ومجتمعٍ آمن ومستقّر، وقطاع خاّص دينامييّك وقادر 
»الرؤية«  تؤكّد  وناجعة.  فّعالة  وحكومة  عامليًّا،  املنافسة  عىل 
الخدمات  التصدير، وتعتب  اقتصاد موّجه نحو  الحاجة إىل  عىل 
األردن  الّتي يستطيع  القطاعات  الرقميّة وخدمات األعامل من 

أن يبني عىل نقاط قّوتها.

من أجل تحسني القدرة عىل اخرتاق األسواق وخلق بيئة تجاريّة 
مع  حرّة  تجارة  اتفاقيّات  عىل  األردن  وقّع  مؤاتية،  واستثامريّة 
تجارة  اتفاقيّات  عن  فضاًل  وسنغافورة،  وكندا  املتّحدة  الواليات 
حرّة عىل املستوى اإلقليمّي مع االتّحاد األورويّبّ (EU)، والرابطة 
األوروبّيّة للتجارة الحرّّة (EFTA)، ومنطقة التجارة الحرّة العربيّة 
الكبى (GAFTA). كذلك فإّن األردن طرف يف اتّفاقيّة أغادير بني 
املتزايد  التكامل  دعم  وهدفها  وتونس،  واملغرب  واألردن  مرص 
يف  عضو  األردن  أّن  كام  األورويّبّ.  واالتّحاد  الدول  هذه  بني 
منظّمة املؤمتر اإلسالمّي (OIC) وطرف يف االتّفاقيّة-اإلطار لتبادل 
األفضليّات الجمركيّة، وهدفها توفري الولوج إىل األسواق بتعرفات 
جمركيّة تفضيليّة بني الدول األعضاء يف منظّمة املؤمتر اإلسالمّي. 

التجارّي  التعاون  اتفاقيّات  من  العديد  األردن  وقّع  كام 
االزدواج  واتفاقيّات  االستثامر،  ومعاهدات  واالقتصادّي، 
وأذربيجان،  تانزانيا،  بينها  الدول،  من  العديد  مع  الرضيبّي، 
والبوسنة والهرسك، وكازاخستان، وأوكرانيا، وبلغاريا، وأسرتاليا، 
وفيتنام،  املتّحدة،  واململكة  وغويانا،  وإثيوبيا،  واملكسيك، 
ورومانيا،  والكونغو،  والفيليبني،  الرويّس،  واالتّحاد  وليتوانيا، 

 .https://www.mit.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/EN/EB_List_Page/nonArabic.pdf ،وزارة الصناعة التجارة والتموين  18

املعاملة متساوية بني املستثمرين األردنيّني وغري األردنيّني. يحّق للمستثمرين غري األردنيّني امتالك أّي مرشوع كلّيـًّا أو جزئيًّا، ومزاولة أّي نشاط اقتصادّي يف اململكة، باستثناء بعض   19

خدمات التجارة واملقاوالت الّتي تستلزم وجود رشيك أرديّن. 

 https://www.jic.gov.jo/en/reasons-to-invest-in-jordan/investor-friendly-environment/. ،هيئة االستثامر يف األردن  20

 . https://oxfordbusinessgroup.com/analysis/focus-free-trade-raft-trade-agreements-have-strengthened-global-ties-0،معهد أوكسفورد لألعامل  21

وبيالروسيا، والصني، وكرواتيا، وأوزبكستان، وإندونيسيا، والهند، 
الشامليّة،  وكوريا  وكوريا،  وإرسائيل،  النكا،  ورسي  وباكستان، 

وماليزيا، وإيران، واإلكوادور، وجورجيا، وهندوراس.18

كام وقّع األردن اتفاقيّة-إطاًرا للتعاون مع دول املريكوسور، وهي 
تّم  تركيا  مع  حرّة  تجارة  واتفاقيّة  بعد،  التنفيذ  حيّز  تدخل  مل 

إلغاؤها عام 2018.

أن  وميكنها  واملصّدرين،  للمستثمرين  جّذابة  االتّفاقيّات  هذه 
هة  الّتي تستهدف السوق املحيّلّ وتلك املوجَّ تعّزز االستثامرات 
للصادرات، مبا يف ذلك املستثمرين املحلّيّني واألجانب يف التجارة 
يستفيد  الحرّة،  التجارة  اتفاقيّات  عن  وفضاًل  اإللكرتونيّة.19 
املستثمرون املقيمون يف األردن من 55 معاهدة استثامر ثنائيّة، 
األسواق  إىل  النفاذ  لهم  يتيح  مبا  رضيبّي،  ازدواج  اتفاقيّة  و27 

اإلقليميّة والدوليّة.20

األردن  لدى    (FTAs) الحرّة  التجارة  اتّفاقيّات  من  الكّم  هذا 
خلق رافعة للتنمية االقتصاديّة املحلّيّة كام لالنخراط املتزايد يف 
االقتصاد العاملّي.21 غري أّن الطاقات الكامنة يف هذه االتفاقيّات 

مل تستغّل بالكامل بعد.

يف وسع التجارة اإللكرتونّية أن تكون أداة حاسمة لتنمية 
الصادرات األردنّية

بلغت قيمة إجاميّل الصادرات األردنيّة 5،639.7 مليون د.أ. عام 
2020، بانخفاض قدره 4.5% مقارنة بالعام 2019، فيام ارتفعت 

د.أ..  مليون   5044.4 إىل  لتصل   %1 بنسبة  الوطنيّة  الصادرات 
وبلغت قيمة الواردات 12،077.8 مليون د.أ.، بانخفاض نسبته 
11.3% عن العام السابق )الجدول البيايّن رقم 4(. كنتيجة لذلك 

16.5% مقارنة بنفس  التجارّي بنسبة  امليزان  العجز يف  انخفض 
الفرتة من العام 2019. ويف الجدول أدناه ميكن تبنّي أهّم السلع 

املتداولة. 
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رة واملستوَردة، 2020-2019  جدول بيايّن رقم 4: أهّم السلع املصدَّ

الوارداتالصادرات

السلع
2019 )مباليني 

الدنانري(
 2020 )مباليني 

الدنانري(
معّدل 

النمّو (%)
السلع

 2019 )مباليني 

الدنانري(

 2020

)مباليني 
الدنانري(

معّدل 
النمّو (%)

47.3-2,308.51,217.6النفط الخام16.2-1,384.41,160.4املالبس واألكسسوارات

328.2509.155.1األسمدة
املاكينات واملعّدات اآلليّة 

وقطع غيارها
1,153.5901.9-21.8

2.9-435.7423.2املنتجات الصيدالنيّة
املركبات والدّراجات الناريّة 

وقطع غيارها
953.1896.2-6

9.3-419.1380.3البوتاس الخام
املعّدات اآلليّة واألجهزة 

الكهربائيّة وقطع غيارها
938.5719.8-23.3

10.7-553.1494.1الحبوب116.9294.8152.2املجوهرات واملعادن النفيسة

8.3-535.4490.7الحديد ومنتجاته238.5259.48.8املنتجات الكيميائيّة

2.7-2072.92017.2مواّد أخرى
مواّد أخرى

7168.97357.52.6

11.3-1361112077.8إجاميّل الواردات (2)4995.75044.41صادرات وطنّية

34.6-909.6595.3سلع ُمعاٌد تصديرها

16.5-6438.1-7705.7-العجز التجارّي (2) – (1)4.5-5905.35639.7مجموع إجاميّل الصادرات (1)
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الخاّصة  املالبس  نذكر  اإللكرتونيّة  للتجارة  الواعدة  السلع  من 
املشغولة  أو  املحبوكة  غريها،  أو  الرياضيّة  أو  املهنيّة  لألغراض 
عام  األردنيّة  الصادرات  من   %20.3 شّكل  ما  وهي  بالكروشيه، 
بحيث  العامليّة،  الصادرات  من   %19.2 نسبته  ما  أي   ،2019

يحتّل األردن املرتبة الثانية يف هذا الباب. وتتمتّع منتجات مثل 
والرتيكو/  اصطناعيّة،  ألياف  من  املنسوجة  وغريها،  القمصان 
العناية  ومواّد  والتمور،  والساعات،  واملجوهرات،  كروشيه، 
البحر امليت(، بإمكانية تصدير جيّدة، ويف  الشخصيّة )منتجات 
واملستهلك  األعامل  بني  اإللكرتونيّة  التجارة  تعزيز  استطاعتها 
البوتاسيوم  كلورايد  )ومنها  الكيميائيّة  املنتجات  أّما  األردن.  يف 
بإمكانيّة  األخرى  هي  فتتمتّع  واألدوية،  كَسامد(  املستخَدم 
اإللكرتونيّة  التجارة  تطوير  إىل  تفيض  أن  وميكنها  قويّة،  تصدير 

ما بني األعامل.

وتشّكل األلعاب، والدورات التعليميّة باللغة العربيّة، وخدمات 
والذكاء  املاليّة،  والخدمات  اإلنرتنت،  عب  الصّحيّة  الرعاية 

 http://dos.gov.jo/dos_home_e/main/archive/ext/2020/EXT_2020.pdf  22

االصطناعّي، والتسويق الرقمّي، وخدمات الطعام عب اإلنرتنت، 
قطاعات واعدة لخدمات التجارة اإللكرتونيّة يف األردن.

98% منها هي  156000 رشكة مسّجلة،  األردن حوايل  توجد يف 
للرشكات  املنخفض  العدد  إىل  ونظرًا  ومتوّسطة.  رشكات صغرية 
القادرة عىل التصدير إىل أسواق غري تقليديّة، تستطيع التجارة 
اإللكرتونية أن تكون أداة حاسمة بيد الرشكات األردنيّة الصغرية 
واملتوّسطة يك تنفذ إىل أسواق جديدة، وتعّزز إنتاجيّتها وقدرتها 

التنافسيّة، وتزيد من حصص أرباحها. 

خدمات الحكومة اإللكرتونّية  .4–1

رؤية  هو  األردن  يف  اإللكرتونيّة  الحكومة  مبادرات  حرّك  ما 
العاّم واستخدام  القطاع  الثاين إىل إصالح  الله  امللك عبد  جاللة 
واالجتامعيّة.  االقتصاديّة  للتنمية  ممكِّن  كعامٍل  التكنولوجيا 
األردن  أرض  عىل  اإللكرتونيّة  الحكومة  مبادرات  تجّسدت  وقد 
»االسرتاتيجيّة  بينها  من  السياسات،  رسم  وثائق  من  العديد  يف 
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 ،»2017-2013 واالتّصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  الوطنيّة 
من   امتّدت  اإللكرتونية  للحكومة  اخرى  سابقة  واسرتاتيجيّة 
2014 اىل 2016، و REACH2025، و»اسرتاتيجيّة التحّول الرقمّي 

عىل  التشديد  تّم  )حيث   »2022-2019 الحكوميّة  للخدمات 
مبدأ »رقميٌّة ُحكاًم« “Digital by Default Principle” أليّة خدمة 
جديدة(،23 وخطّة عمل الحكومة ملّدة عامني بعنوان »أولويّات 
الوطنية  االسرتاتيجية  اىل  باإلضافة   ،24»2020-2019 الحكومة 

للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2025-2021.  

والريادة، كجزء من عملها عىل  الرقمّي  االقتصاد  وزارة  أنشأت 
للمواطنني  هّويّة  إدارِة  نظاَم  اإللكرتونيّة،  الحكومة  تطوير 
الحكومة  لخدمات   (Sanad) »سند«  تطبيق  ثّم  األردنيّني، 
التوقيع  إنشاء  من  األوىل  املرحلة  انتهت  وقد  اإللكرتونيّة. 
القضاة  تزويد  تّم  إذ  العدل،  ووزارة  التجارة  وزارة  مع  الرقمّي 
واملحامني بشيفرة تعريف شخيّص (PIN code) للتوقيع الرقمّي 
بغية استخدامها عب أجهزة الكمبيوتر املكتبيّة. وستكون املرحلة 

التالية إجراء تواقيع رقميّة عب الهواتف املحمولة.

كام نشطت وزارات مختلفة، وبشكل متزايد، يف إطالق خدمات 
جديدة. ففي عام 2017 أصدرت وزارة العمل ووزارة تكنولوجيا 
املعلومات واالتّصاالت (MICT) 25 إعالنًا مشرتكًا عن إطالق أنظمة 
التصاريح اإللكرتونيّة والتفتيش اإللكرتويّن والتوظيف اإللكرتويّن. 
إنجاز  عن   2017 عام  الرتبية  وزارة  أعلنت  التعليم  قطاع  ويف 
مرشوع وطنّي لربط 2652 مدرسة حكوميّة، كام أطلقت وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمّي أنظمة إلكرتونيّة جديدة هدفها 
رفع نسبة الطالب األجانب الّذين يدرسون يف الجامعات األردنيّة 
والتموين  والتجارة  الصناعة  وزارة  اسرتاتيجيّة  ودعت  الخاّصة. 
إىل اعتامد التوقيع اإللكرتويّن يف املنشآت التجاريّة بحلول العام 
 .2021 عام  اإللكرتونيّة  الخدمات  من   %100 وتحقيق   ،2020

فضاًل عن ذلك، أطلقت الوزارة تطبيًقا إلكرتونيًّا يتيح للمواطنني 
النفاذ إىل الخدمات اإللكرتونيّة الّتي تقدّمها الوزارة.

م »بوابّة الحكومة اإللكرتونيّة األردنيّة«،26 املستندة إىل  كام تُقدِّ
تطبيق »سند«، خدمات حكوميّة رقميّة عب استخدام رقم الهّويّة 
متعّددة،  مرور  كلامت  من  بداًل  دة،  موحَّ مرور  وكلمة  الوطنيّة 
إلمتام املعامالت الحكوميّة الرقميّة وولوج الخدمات الرقميّة يف 
التطبيق. »سند« مدعوم  املؤّسسات والوزارات املضافة يف هذا 

 http://moict.gov.jo/uploads/EGOv-%20TransformationStrategy%202019-2022.pdf  23

استامرة أسئلة للدول األعضاء (MSQ) من أجل إنجاز مسح األمم املتّحدة للحكومة اإللكرتونيّة 2020. اململكة األردنيّة الهاشميّة. تاريخ اإليداع: 30 أيلول 2019.  24

 .(MoDEE) هي اليوم وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة  25

  https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal?lang=ar  26

مبعرِّف رقمّي «digital ID»، وستكون الخطوة التالية فتح إمكانيّة 
التوقيع الرقمّي للمستخِدمني.

2464 خدمة  بحسب وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة، هناك 
تخّص 59 وكالة. وقد متّت أمَْتَتَة ما يصل إىل 624 خدمة، لكّن 
البينيّة  الواجهة  من  ممكَّنة  بتغطية  تتمتّع  فقط  منها   25

لبمجة التطبيقات (API). كذلك هناك 86 خدمة قيد التنفيذ، 
71% من الخدمات بحاجة إىل أمَْتَتَة. ومع تقّدم  بينام ال تزال 
البرصيّة،  األلياف  عب  املؤّسسات  جميع  ربط  عىل  العمل 
 (ERP) هناك خطط لتطوير أنظمة تخطيط موارد املؤّسسات 
وتحسينها.  األعامل  إدارة  يف  املحوريّة  الوظائف  توحيد  بغية 
املؤسسات.  بني  املؤمتتة  الخدمات  عدد  يف  اختالف  هنالك 
الخدمات(  من  عدد  )أكب  لديها  والتي  القضاة  قايض  دائرة 
بالنسبة  األمر  وكذلك  بعد،  الخدمات  هذه  أمتتة  يف  تبدأ  مل 
فقد  األردنيّة  الجامرك  أّما  اإلعالم.  وهيئة  الزراعة  لوزارة 

.)2 )الجدول االحصايّئ رقم  أمتتت جميع خدماتها 

لقد أُنجزت عّدة مشاريع رئيسيّة مختّصة بالحكومة اإللكرتونيّة، 
زالت يف  ما  التنفيذ، وأخرى  قيد  إضافيّة  وهناك حاليًّا مشاريع 

طور التخطيط:

مركز التخابر الوطنّي للخدمات الحكوميّة (065008080) 	 

بّوابة الرسائل القصرية عىل الرقم (94444) 	 

 	 (GSB) ناقل الخدمة الحكوميّة

 	(SGN) الشبكة الحكوميّة اآلمنة

الَحوسبة الَسحابيّة	 

 	(PKI) البنية التحتيّة للمفتاح العاّم

 	 ،E-GAF أمان  )معايري  املعلومات  تكنولوجيا  معايري 
حزمة PM، حزمة التغيري، حزمة الجودة(

مبادرات تدريبيّة ودورات لبناء القدرات تّم من خاللها 	 
عام  منذ  حكومي  موظّف   10.000 من  أكرث  تدريب 

.2003
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جدول إحصايّئ رقم 2: املؤسسات العشين االعىل من حيث أكرب عدد من الخدمات

املصدر: األونكتاد، بناءا عن بيانات وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة

دائرة قايض القضاة

املؤسسة العامة للغذاء والدواء

وزارة الزراعة

امانة عامن الكبى

وزارة الصحة

هيئة االستثامر

وزارة التنمية االجتامعية

دائرة االحوال املدنية والجوازات

ادارة ترخيص السواقني واملركبات

دائرة االرايض واملساحة

وزارة الصناعة والتجارة

ادارة التأمني الصحي

وزارة العدل

وزارة الداخلية

وزارة االدارة املحلية/ البلديات

دائرة مراقبة الرشكات

هيئة االعالم

دائرة الجامرك االردنية

سلطة وادي االردن

سلطة املياه

 عدد الخدمات
 عدد الخدمات املؤمتتة 

API الخدمات املؤمتتة والتي تستخدم تقنية 

API الخدمات املؤمتتة والتي ال تستخدم 

 خدمات امتتتها قيد التنفيذ

 الخدمات الغري مؤمتتة 

239 239

178 80 80 98

165 165

120 75 75 37

85
1

8

1

4

8

2

3

4

4

2

4

11 8

84

85 47 47 38

84 73

75 9 9 66

72 13 13 32 27

71 47 45 24

69 23 23 13 33

67 17 17 2327

61 26 18 35

60 21 21 6 33

56 52

55 38 38 17

53 53

53 53 51

51 51

48 44
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ولدى األردن أيًضا بّوابة مشرتيات إلكرتونيّة عاّمة اسمها »نظام 
وفيها   ،(JONEPS) األردن«  يف  الوطنّي  اإللكرتونيّة  املشرتيات 

564 رشكة مسّجلة.27

لقد أتاحت املشاورات الوطنيّة تعيني التحّديات الّتي تحول دون 
املوظفني عن  تلّكؤ  بينها  اإللكرتونيّة،  الحكومة  توسيع خدمات 
ترسيع العمليّة، ووجود مؤّسسات ما زالت تعتمد عىل األعامل 
غري  وثقافة  إلكرتونيّة،  بيانات  قواعد  لديها  وليست  الورقيّة 
ناضجة إزاء الخدمات اإللكرتونيّة، وعدم ثقة املواطنني بالخدمات 

https://www.joneps.gov.jo/ds/genral/mainDashBoard.do?menuId=DS10000000&upperMenuId= :راجع  27 

DS10100000&subMenuId=DS10100100

 https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/Overview/-E-Government-Development-Index:راجع  28

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/86-Jordan/dataYear/2020  29

الّتي  واللوائح  والقوانني  اإللكرتونيّة،  واملدفوعات  اإللكرتونيّة 
تستلزم الحضور الشخيّص.

مؤرّش  مدرجة يف  دولة   193 بني  من   117 املرتبة  األردن  احتّل 
األمم املتحدة لتنمية الحكومة اإللكرتونيّة (EGDI) لعام 2020، 
وهو تراجع كبري يف املرتبة مقارنة بتصنيف العام 2008 )املرتبة 
دون  األردن  يضع  ما   ،)3 رقم  اإلحصايّئ  الجدول  )راجع   )50

املتوسط العاملّي واإلقليمّي. 28  29           

املصدر: األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية، شعبة املؤسسات العامة والحكومة الرقمية 29 
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جدول إحصايّئ رقم 3: مؤرّش منّو الحكومة اإللكرتونّية، 2020-2003
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تعكس  ال  باألردن  الخاّصة  األرقام  فأّن  العالقة  أصحاب  وبحسب 
التحّسن الفعيل عىل أرض الواقع، األمر الّذي يدّل عىل ضعف يف جمع 
بيانات موثوقة حول الوضع يف االردن ويف إيصالها إىل الوكاالت اإلقليميّة 

والدوليّة الّتي تُصدر اإلحصاءات واملؤرّشات الدوليّة. 

املشاركة اإللكرتونّية

املشاركة  تطوير  عىل  والريادة  الرقمّي  االقتصاد  وزارة  تعمل 
يف  املواطنني  من  ممكن  عدد  أكب  مشاركة  لضامن  اإللكرتونيّة 
صياغة السياسات. ومن أجل تعزيز مشاركة املواطنني يف صنع 
الخدمات  تصميم  ويف  املعلومات  تكنولوجيا  خالل  من  القرار 
أعّدت  الفضىل،  الدوليّة  املامرسات  واعتامد  الرقميّة،  الحكوميّة 
وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة، بالتعاون مع لجنة األمم املتّحدة 
سياسة  مسّودة  )اإلسكوا(،  آسيا  لغرب  واالجتامعيّة  االقتصاديّة 

أردنيّة للمشاركة اإللكرتونيّة.30

https://www.modee.gov.jo/EN//NewsDetails/Public_Consultation_for_Draft_Jordanian_Policy_for_EParticipation :راجع  30

مسّودة السياسة األردنيّة حول املشاركة اإللكرتونيّة 2021.  31

يُستخَرج مؤرَش املشاركة اإللكرتونيَة (EPI) كمؤرَش تكمييّل ملسح األمم املتّحدة حول الحكومة اإللكرتونيّة. فهو يوّسع أفق املسح عب الرتكيز عىل مدى استخدام الحكومات لخدمات   32

اإلنرتنت بغية تسهيل توفري املعلومات للمواطنني )"تشارك املعلومات اإللكرتونيّة"(، والتفاعل مع أصحاب العالقة )"االستشارة اإللكرتونية"(، ومدى االنخراط يف عمليّات صنع القرار 

)"صنع القرار اإللكرتويّن"(.

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/86-Jordan  33

تتمثّل املشاركة اإللكرتونيّة يف ثالثة محاور أساسيّة:

تزويد املواطنني مبعلومات يسهل الوصول إليها، أي اإلعالم  	
اإللكرتويّن.

الخدمات  	 حول  املستفيدين  آراء  عىل  للحصول  التشاور 
الّتي تقّدمها الحكومة، أي االستشارة اإللكرتونيّة.

ذلك  	 مبا يف  القرار،  عمليّات صنع  املستفيدين يف  مشاركة 
صنع القرار إلكرتونيًّا.31

عىل الرغم من هذه الجهود، ووفًقا ملؤرّش املشاركة اإللكرتونيّة، 32 
يبقى األردن دون املتوسط العاملّي واإلقليمّي. والجدير بالذكر أّن 
مرتبة األردن وقيمة مؤرّشه هام يف تراجع منذ 2014. هذه النتائج 
قد تعكس أيًضا مالحظات أصحاب العالقة بأّن املؤرّشات الدوليّة 
اإلنجازات  يتّم تحديثها دامئًا مبا يعكس آخر  باألردن ال  الخاّصة 

)انظر الجدول اإلحصايئّ رقم 4(.33
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املصدر:األمم املتّحدة، ادارة الشؤون االقتصاديّة واالجتامعيّة، شعبة املؤّسسات العاّمة والحكومة الرقميّة33 

جدول إحصايّئ رقم 4: مؤرّش املشاركة اإللكرتونّية
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التنسيق الوطنّي حول التجارة اإللكرتونّية  .5-1

من أهّم أسباب عدم تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيّات الوطنيّة 
ملتابعة  دة  موحَّ َحوكَمة  هيئِة  وجود  وعدم  التنسيق  ضعف 

التنفيذ.

يف إطار التحضريات لتقرير تقييم الجاهزيّة، سلّطت املشاورات 
الوطنيّة الضوء عىل كرثة عدد املبادرات واملشاريع القامئة حاليًّا 
حول التجارة اإللكرتونيّة. يف هذا السياق تقوم جمعيّة تكنولوجيا 
املعلومات واالتّصاالت األردنيّة (Int@j) مبسح للرشكات الناشئة، 
الحكومة  عىل  والريادة  الرقمّي  االقتصاد  وزارة  تعمل  فيام 
 ،(YTJ) »اإللكرتونية و«مرشوع الشباب والتكنولوجيا والوظائف
الرشكات  تكيّف  حول  استبيانًا  األردن  صناعة  غرفة  وتُجري 
الرضائب  ومع  اإلنرتنت  عب  املبيعات  مع  واملتوّسطة  الصغرية 
غرفة  تضع  فيام  اإللكرتونيّة،  التجارة  عىل  املفروضة  الرسوم  أو 
عىل  اإللكرتونيّة  التجارة  موضوع  أيًضا،  هي  األمريكيّة،  التجارة 
رأس أولويّاتها. لذا شّدد العديد من أصحاب العالقة عىل الحاجة 
فّعال  وتنفيذ  ناجع  تخطيط  لتأمني  مؤّسساتيّة  تنسيق  آليّة  إىل 

للمبادرات املختّصة بالتجارة اإللكرتونيّة.

للتجارة  التشابكيّة  الطبيعة  إىل  وبالنظر  مثاليّة،  مقاربة  يف 
التجارة  حول  الوطنيّة  التنسيق  آليّة  إنشاء  ينبغي  اإللكرتونيّة، 
اإللكرتونيّة مبرسوم صادر عن مجلس الوزراء، ويُقرتَح أن تكون 
ضمن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.  ميكن وضع مستويني 

لهيكليّة آليّة الحوكمة:

املحورية  1 املؤسسات  (HLSC) تضّم  لجنة توجيهيّة عليا 
من القطاعني العام والخاص، االكادمييا واملجتمع املدين 

التجارة  وتطوير  لتنمية  العاّم  التوجيه  تقديم  ومهّمتها 
السياسات  لتطوير  رسيعة  آليّة  وتوفري  االلكرتونية، 
الخاّصة بالقضايا الّتي ال ميكن حلّها ضمن فريق العمل 

الوطنّي )أنظر الجدول االحصايئ رقم 5(.  

فريق العمل الوطنّي للتجارة اإللكرتونيّة (ENTF). يف وسع  2
وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن ترأس هذا الفريق، 
تكنولوجيا  لقطاع  العاّمة  »السياسة  مع  متاشيًا  وذلك 
املعلومات واالتّصاالت وقطاع البيد 2018« الّتي دعت 
الوزارة إىل صياغة سياسة للتجارة اإللكرتونيّة يف األردن 
بالتعاون مع وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة. عىل فريق 
يتألّف من  وأن  يكون شموليًّا،  أن  الوطنّي هذا  العمل 
صانعي قرار رفيعي املستوى يُختارون من ضمن قامئة 
اإللكرتونيّة واملشار  بالتجارة  املعنيّني  الرئيسيّني  الرشكاء 
العمل  فريق  يفوَّض   .3 رقم  البيايّن  الجدول  يف  إليهم 
الوطنّي باالرشاف ودعم تنفيذ خطّة العمل حول التجارة 
إنجاز  بعد  مبارشة  التنفيذ  موضع  ووضعها  اإللكرتونيّة 
تقرير تقييم الجاهزيّة، مع التأكّد من أّن يتّم النظر يف 
وقع املخاطر والفرص عىل التنمية املستدامة يف املراحل 

األوىل من عمليّة تنمية التجارة اإللكرتونيّة.

وزارة  ضمن  اإللكرتونيّة،  للتجارة  مكرّسة  إداريّة  وحدة  انشاء 
الصناعة والتجارة والتموين، تكون مبثابة أمانة رّس لفريق العمل 
وتحافظ   ،  (HLSC) العليا  التوجيهيّة  وللّجنة   (ENTF) الوطنّي 
عىل تنسيق عاٍل مع جميع مؤّسسات دعم التجارة يف القطاعني 
سيّام  وال  املديّن،  املجتمع  منظاّمت  عن  فضاًل  والخاّص،  العاّم 
تلك العاملة يف مجال حامية املستهلك، مثل »الجمعيّة الوطنيّة 

لحامية املستهلك«.

جدول احصايئ رقم 5: الية التنسيق الوطنية للتجارة االلكرتونية

املصدر:األونكتاد 

اللجنة التوجيهية العليا )برئاسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين( 

فريق العمل الوطنّي )برئاسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين( 

فرق فّنّية )مجموعات عمل فرعّية( 

القظاع العام القطاع الخاص القطاع االكادميي املجتمع املدين
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بفرق   (ENTF) الوطنّي  العمل  وفريق  الرّس  أمانة  دعم  ميكن 
وهيئات  املعنيّة  الوزارات  مختلف  من  ممثّلني  تضّم  فّنيّة 
من  والخبات  املعونة  تقديم  الفرق  الخاّص. عىل هذه  القطاع 
التجارة  حول  األولويّة  ذات  النشاطات  وتحديد  صياغة  أجل 
اإللكرتونيّة ووضعها موضع التنفيذ، ودعم جهود حشد التمويل، 
املستوى  عىل  التنمية  رشكاء  يقّدمها  الّتي  املساعدات  وتنسيق 
، وخلق وعي مشرتك وروابط جامعة بني هيئات القطاعني  املحيّلّ

العاّم والخاص.

الحصول عىل إحصاءات ذات صلة   .6-1

عىل الرغم من عدم وجود بيانات وطنيّة رسميّة حول التجارة 
اإللكرتونيّة، فإّن أصحاب العالقة األردنيّني الّذين تّم اللقاء بهم 
رون أّن شأنها آخذ يف االزدياد، علاًم  خالل املشاورات الوطنيّة يُقدِّ

بأّن طاقاتها الكاملة ما زالت غري مستَغلّة.

اإللكرتونيّة حول  بالتجارة  بيانات مختّصة  نظرًا إىل عدم وجود 
الواردات  أو  املحيّلّ  السوق  حول  سواء  الوطنيّة  املنتجات 
والصادرات، فإّن األرقام الواردة أدناه هي مجرّد تقديرات قّدمتها 
سلطات الجامرك ورشكات خاّصة، وتبدو متناقضة أحيانًا )انظر 
اإللكرتونيّة غري مسّجلة،  التجارة  1-7(. معظم مبادرات  القسم 
والبيع، والسوق  للرتويج  االجتامعّي  التواصل  وتستخدم وسائل 

غري منظّم، وال وجود ملظلّة حامية للمستهلكني والتّجار.34

البالد ستكون  اإللكرتونيّة يف  التجارة  دقّة حول  أكرث  بيانات  إّن 
وتحويلها  مستقباًل،  اإللكرتونيّة  التجارة  تطوير  عملية  مهّمة يف 
إىل  األردن. هناك حاجة  االقتصادّي يف  للنمّو  رئييّس  إىل محرّك 
توافر بيانات مناسبة حول التجارة اإللكرتونيّة للتوّصل إىل صياغة 
أّدى  لقد  موثّقة.  معلومات  عىل  قامئة  واسرتاتيجيّات  سياسات 
غياب اإلحصاءات الدقيقة والخاضعة للتحديث املستمّر، بل ويف 
بعض الحاالت وجود تضارب بني املعلومات الواردة من مصادر 
للسياسات  خصوًصا  فاعلة،  غري  سياسات  صياغة  إىل  مختلفة، 
لبناء  الجهود  بذل  ينبغي  الجمركيّة.  الرسوم  وأنظمة  الرضيبيّة 
قدرة املؤّسسات العاّمة عىل إنتاج إحصاءات رسميّة عن التجارة 

استناًدا إىل مشاورات وطنيّة.  34

https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal?lang=ar#/  35

The MODEE statistical report on open government data, 14 October 2020  36

Nordea, country profile Jordan, https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/jordan/e-commerce  37

.(https://www.almamlakatv.com/news/34855) ،22 استناًدا إىل 2019 سطسغأ  38

 https://www.almamlakatv.com/news 21.8.2019  (Article: An intention to impose sales tax on advertisements for international  39

companies, the Minister of Digital Economy and Entrepreneurship: 5% of Jordanians use e-commerce)

https://www.objectif-import-export.fr/en/international-marketplaces/country/jordan/market-ecommerce  40

صنع  لتوجيه  استخدامها  ميكن  الرقمّي  واالقتصاد  اإللكرتونيّة 
سيدعم  املفتوحة  البيانات  جودة  تحسني  أّن  كام  السياسات. 
وقيام  البحوث  وتحفيز  فاعليّة  أكرث  سياسات  تطوير  بدوره 
استشريوا  الّذين  العالقة  أصحاب  أبرز  لقد  التنمويّة.  املبادرات 
خالل املناقشات الوطنيّة رضورة وجود قاعدة بيانات مفتوحة 
وقد  اإللكرتونيّة.  التجارة  سياسات  رسم  يف  املرجع  هي  تكون 
أقرّت الحكومة، عام 2017، سياسة البيانات الحكوميّة املفتوحة، 
الحكومة  بّوابة  البيانات عىل  ملنّصة  األوىل  النسخة  إطالق  وتّم 
 45 نرَشت   ،2020 أكتوبر  منتصف  حلول  ومع  اإللكرتونيّة.35 
وكالة حكوميّة 387 مجموعة بيانات مفتوحة. لكّن معّدل إعادة 
املنشور ال  املحتوى  بقي منخفًضا، ألّن  البيانات  استخدام هذه 
يلبّي الطلب، فضاًل عن جودته املنخفضة عىل الصعيدين التقنّي 
االقتصاد  وزارة  أعّدت  لقد  املضمون.  يف  حتّى  بل  والقانويّن، 
الرقمّي والريادة إطاًرا إجرائيًّا لتقييم جودة البيانات املفتوحة، 
بدعم من منظّمة التعاون والتنمية االقتصاديّة OECD، يك تساعد 

املؤسسات الحكوميّة عىل تحسني جودة البيانات املفتوحة.36

النشاط الحايّل لسوق التجارة اإللكرتونية وأفضلّيات   .7-1

املستهلك 

 662 بنحو  األردن  يف  اإللكرتونيّة  التجارة  مبيعات  إجاميل  قُّدر 
لترصيحات  ووفًقا  املقابل،  يف    37.2017 عام  يف  دوالر  مليون 
سابقة أدىل بها مدير املركز الجمريكّ للشحن والتخليص يف املطار، 
تجاوزت قيمة املشرتيات األردنيّة عب التجارة اإللكرتونيّة مبلغ 
والتجارة  الصناعة  وزارة  2018. 38وأكّدت  عام  د.أ.  مليون   150

الوطنيّة. وبحسب وزير  املشاورات  الرقم خالل  والتموين هذا 
يستخدمون  األردنيّني  من   %5 فان  والريادة  الرقمّي  االقتصاد 
التجارة اإللكرتونيّة، يف حني بلغ حجم واردات األردن عام 2018 

من خالل التجارة اإللكرتونيّة 300 مليون د.أ..39

فتشمل:  البالد  يف  اإللكرتونيّة  التجارة  مواقع  أشهر  بعض  أّما 
.semiramispastries mansoura.com؛  automart-me.com؛ 
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 OlaHub :1 املؤطّر رقم
OlaHub هي منّصة إهداء اجتامعّي أردنيّة أُطلقت عام 2016. ُولدت OlaHub بدافع إرسال هدايا إىل األصدقاء واألقارب يف األردن من أّي مكان 

يف العامل، ورسعان ما فرضت نفسها كعنوان املنّصات االجتامعيّة للتجارة اإللكرتونيّة محلّيًّا.

يف البداية حاولت OlaHub محاكاة النموذج املوضوع لها، خصوًصا عب السامح لزبائنها بتقديم طلبيّات إىل تّجار التجزئة الدوليّني، لكّن ذلك مل يدم، 

إذ تغرّي منط العمل عب فتح املنّصة للمحلّيّني فقط: الرشاء محلّيًّا والبيع محلّيًّا. كام أُسقط رسم االشرتاك الشهرّي، واستعيض عنه مبنح التّجار متاجر 

الكرتونية ميكنهم إدارتها بالكامل، من دون قيود، مقابل أن تكتفي OlaHub باستيفاء نسبة مئويّة من عمليّات الرشاء الناجحة عب املنّصة، وهي 

ترتاوح بني 10 باملئة و 25 باملئة. تقّدم OlaHub حاليًّا ماركات تجاريّة عامليّة إىل جانب رشكات صغرية محلّيّة )يشار إليها باسم »املصّممني«(. تبيع 

الرشكات الصغرية املحلّيّة، املمثَّلة يف OlaHub، مجموعة واسعة من املنتجات، مبا يف ذلك املشغوالت اليدويّة، واأللبسة املبتَكرة، والسلع الجلديّة، 

واألكسسوارات املنزليّة، وغريها. وتبقى إحدى ميزات OlaHub منّصتها االجتامعيّة للتجارة اإللكرتونيّة، املبنيّة عىل فكرة السوق االلكرتويّن، حيث 

تضّم املنّصة مداوالت حول أحدث املنتجات، وآخر االتّجاهات، والتقّنيات املستِجّدة، وغريها من املواضيع.

تقّدم OlaHub لرّواد األعامل الّذين يوّدون البيع عب املنّصة حزمة حوافز جّذابة، أّولها التنازل عن رسوم االشرتاك الشهريّة. وهي تأخذ عىل عاتقها 

الخدمات اللوجستيّة، وحّل املستِجّدات التقنيّة، وتقديم الدعم للزبائن،  مبا يتيح لرّواد األعامل الصغرية الرتكيز عىل منتجاتهم الخاّصة. أضف إىل ذلك 

أّن OlaHub تستطيع توفري هذه الخدمات للرشكات الصغرية واملتوّسطة املشرتِكة معها مبا يتيح لهذه األخرية أن تحافظ عىل ميزة تنافسيّة يف السوق، 

وهذا ما يشّكل قيمة مضافة مهّمة لكّل نشاط تجارّي. تعمل OlaHub مع رشكات خدمات التسليم املحلّيّة عىل تسليم املنتجات إىل جمهور زبائنها، 

وقد أظهرت معظم هذه الرشكات فّعاليّة كبرية بتكلفة معقولة.

تخطّط OlaHub، مستقباًل، لتوسيع سوقها االلكرتويّن بحيث يصل إىل األسواق الفلسطينيّة والعراقيّة، فضاًل عن دخول سوق اإلمارات العربيّة املتّحدة 

ترويًجا للبضائع األردنيّة.

تناشد OlaHub الحكومة األردنيّة أن تضمن املنافسة العادلة، خصوًصا مع الالعبني الدوليّني، للحّد ماّم يعرف باسم »تأثري أمازون« وما يخلّفه من 

وقع. ما زال تسجيل رشكات التجارة اإللكرتونيّة يعّد من التحّديات، وعىل القوانني واألنظمة أن تركّز عىل كيفيّة تيسري عمليّة التسجيل مع ما يرافقها 

من رشوط مطلوبة.

.OlaHub املصدر: األونكتاد، استناًدا إىل مقابلة مع أحد مؤّسيس

املصدر: األونكتاد 

 السؤال املوّجه إىل املستطلَعني: إذا كنت تبيع عب اإلنرتنت، ما الّذي دفعك إىل بيع السلع/الخدمات عب اإلنرتنت؟ 
)استبيان القطاع الخاّص، 54 إجابة(

جذب املزيد من 
العمالء /الزبائن 

املحليني

توّجه املنافسني 
للبيع عب االنرتنت

جذب املزيد 
من العمالء 

الدوليني

زيادة الطلب 
من قبل العمالء/

الزبائن

المتالكها ميزة 
تنافسية عالية

انا ابيع السلع 
/ الخدمات عب 
االنرتنت فقط

أخرى 

63%

44%
41% 41%

37%
33%

7%

الجدول اإلحصايّئ رقم 6: العوامل الرئيسّية الّـتي تحّفز الشكات عىل البيع عرب اإلنرتنت
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عدد  من   %79.4 فإّن  الخاّص  القطاع  الستبيان  ووفًقا 
املستطلَعني )63( يبيعون حاليًّا عب اإلنرتنت. والدافع الرئييّس 
اإلنرتنت  عب  السلع/الخدمات  بيع  نحو  الرشكات  تحّول  وراء 
أّن  االستبيان  ويبنّي  املحلّيّني.  الزبائن  من  املزيد  جذب  هو 
 %10 املحلّيّة، و  تبيع لألسواق  الّتي شملها  57% من الرشكات 

لألسواق الدوليّة، و 33% لألسواق املحلّيّة والدوليّة مًعا )انظر 
.)6 الجدول اإلحصايّئ رقم 

بناءا عىل إجابات املستطلَعني من كال القطاعني العاّم والخاّص، 
اإلنرتنت،  عب  الطعام  وطلب  االزياء،  أّن  عىل  عاّم  توافق  مثّة 
واملدفوعات الرقميّة، تستفيد أو ستستفيد بشكل أكب من التجارة 
مستقباًل،  أّما   .)5 رقم  البيايّن  الجدول  )انظر  حاليًّا  اإللكرتونيّة 
يف  اختالفًا  هناك  أّن  يبدو  لكن  الزيادة،  إىل  الخدمات  فتميل 
الرؤية بني القطاعني العاّم والخاّص حول هّويّة القطاعات الّتي 

ستستفيد بشكل أكب من منّو التجارة اإللكرتونيّة يف املستقبل.

جدول بيايّن رقم 5: أفضل سّت سلع وخدمات تستفيد أو ستستفيد بشكل أكرب من التجارة اإللكرتونّية، حاليًّا ويف املستقبل 
)استبيانات القطاعني العاّم والخاّص(

يف املستقبل حاليًّا  

القطاع العاّمالقطاع الخاّصالقطاع العاّمالقطاع الخاّص

حقائب،  أحذية،  )مالبس،  األزياء 
أكسسوارات( 

حقائب،  أحذية،  )مالبس،  األزياء 
أكسسوارات(

اإللكرتونيّات  تسليم املأكوالت عب اإلنرتنت

الخدمات املاليّةاملدفوعات الرقميّةتسليم املأكوالت عب اإلنرتنتتسليم املأكوالت عب اإلنرتنت

املدفوعات الرقميّةاملدفوعات الرقميّة
حقائب،  أحذية،  )مالبس،  األزياء 

أكسسوارات(
حقائب،  أحذية،  )مالبس،  األزياء 

أكسسوارات(
تسليم املأكوالت عب اإلنرتنتاإللكرتونيّات  املأكوالت اإللكرتونيّات  

املأكوالتاإلعالنات الرقميّةاإلعالنات الرقميّةمواّد العناية الشخصيّة
املدفوعات الرقميّةمواّد العناية الشخصيّةاإللكرتونيّات  اإلعالنات الرقميّة

املصدر: األونكتاد 

املستطلَعني  من   %78 فإّن  املستهلكني،  استبيان  بحسب  أّما 
)1،309 إجابات( يتسّوقون عب اإلنرتنت، بينهم 60% من اإلناث، 
العمرية  الفئة  من  و%26   ،)24-20( العمريّة  الفئة  من  و%40 

)16-19(، فيام املنتجات الثالثة األهّم الّتي يشرتيها املستهلكون 
هي األزياء )املالبس واألحذية والحقائب واإلكسسوارات(، ومواّد 

العناية الشخصيّة، واملواّد الغذائيّة )الجدول اإلحصايّئ رقم 7(.

األزياء )املالبس، األحذية، الحقائب واالكسسوارات(

العناية الشخصية

الغذائية

االلكرتونيات

األثاث واألدوات املنزلية

ديكور املنزل

املنتجات الدوائية

أخرى

املنتجات الكياموية

ه إىل املستطلَعني: ما نوع املنتجات الّتي تشرتيها عب اإلنرتنت؟ )استبيان املستهلِكني، 1228 إجابة( السؤال املوجَّ

املصدر: األونكتاد 

70%

32%

31%

30%

18%

17%

9%

6%

3%

جدول إحصايّئ رقم 7: اكرث السلع الّتي يشرتيها املستهلكون عرب اإلنرتنت
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جدول إحصايّئ رقم 8: اكرث الخدمات الّتي يشرتيها املستهلكون عرب اإلنرتنت

ه إىل املستطلَعني: ما نوع الخدمات الّتي تشرتيها عب اإلنرتنت؟ )استبيان املستهلِكني، 1213 إجابة( السؤال املوجَّ

خدمات توصيل الطعام عب 
االنرتنت

املدفوعات االلكرتونية

الخدمات املالية

التسويق الرقمي

الفنادق
التذاكر الخاصة بالفعاليات 

واألنشطة
تطبيقات اللياقة البدنية

أخرى

املصدر: األونكتاد

77%

34%

21%

14%

14%

11%

4%

6%

املصدر: األونكتاد 

زة عىل الشاء عرب اإلنرتنت جدول إحصايّئ رقم 9: أهّم األسباب املحفِّ

زة عىل الرشاء عب اإلنرتنت؟ )استبيان املستهلِكني، 1243 إجابة( ه إىل املستطلَعني: ما هي، يف رأيك، أهّم األسباب املحفِّ السؤال املوجَّ

أي  إىل  للذهاب  الحاجة  دون  الرشاء  إمكانية 
مكان

القدرة عىل الرشاء يف أي وقت

سهولة، واخذ الوقت الكايف يف عملية الرشاء

أسعار منخفضة

املتاجر  توفر منتجات نادرة أو غري املتوفرة يف 
التقليدية

تنوع املنتجات

سهولة اختيار ومقارنة املنتجات

إمكانية توفري عروض مخصصة

العائلة،   ( اآلخرين  توصيات  من  االستفادة 
األصدقاء، الزبائن واملشرتين، إلخ.(

املعلومات متوفره وواضحة

أخرى

61%

54%

47%

42%

40%

37%

35%

35%

25%

20%

3%
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وبالتوازي، فإّن أهّم ثالث خدمات يتّم رشاؤها عب اإلنرتنت هي 
تسليم الطعام، واملدفوعات الرقميّة، والخدمات املاليّة )الجدول 

اإلحصايّئ رقم 8(.

كام يُظهر استبيان املستهلِكني أّن 43% من املستطلَعني )1223( 
، و10% من السوق الدويّل، و47% من  يشرتون من السوق املحيّلّ

السوقني املحيّلّ والدويّل مًعا. 

 تعّد إمكانيّة الرشاء من دون االنتقال إىل أّي مكان، والقدرة عىل 
الرشاء يف أّي وقت، أهّم سببني للرشاء عب اإلنرتنت. أّما سهولة 
املرتبتني  يف  فتأتيان  املنخفضة،  واألسعار   ، وتروٍّ بحّريّة  الرشاء 

الثالثة والرابعة عىل التوايل )الجدول اإلحصايّئ رقم 9(.

التسّوق  موقع  اختياره  عند  األبرز  املستهلك  أفضليّات  أّما 
التسليم  ومّدة  التسليم،  وتكاليف  األسعار،  فهي  اإللكرتويّن 

)الجدول اإلحصايّئ رقم 10(.

املصدر: األونكتاد 

جدول إحصايّئ رقم 10: أفضلّيات املستهلك عند اختيار موقع التسّوق

ه إىل املستطلَعني: عندما تتسّوق عب اإلنرتنت، ما هي معايريك املهّمة الختيار موقع التسّوق؟  السؤال املوجَّ
)استبيان املستهلِك، 1240 إجابة(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

70%

60%

53% 52% 50% 48%
45% 45%

41%
37% 37%

35%
30%

3%

األسعار 1

تكاليف التوصيل 2

مدة التوصيل 3

توفر املعلومات حول جودة املنتج 4

معرفة ما إذا كان موقًعا موثوقًا به 5

وضوح املوقع 6

إمكانية االتصال بالبائع أو إرجاع املنتجات 7

حامية البيانات الشخصية 8

شفافية رشوط البيع 9

توفر حلول دفع متعددة 10

توفر اللغة العربية 11

خيارات املنتجات املتاحة 12

توفر املعلومات حول امن املدفوعات من خالل املوقع 13

أخرى 14
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2 –  البنية التحتّية وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

يف السنوات األخرية بات قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت محّركًا مهامًّ لالقتصاد األرديّن. وقد حظي االستثامر فيه باألولويّة 
عىل أعىل مستوى سيايّس، وتّم توفري الحوافز واألنظمة لتيسري منّوه. عىل املستوى اإلقليمّي، يعّد األردن رائًدا يف إرساء وتطوير 
قطاع تكنولوجيا معلومات واتّصاالت عايل التنافسّية. ويتفّوق البلد عىل أداء دول عربّية أخرى يف العديد من املؤرّشات املتعلّقة 
بالبنية التحتّية لتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت وخدماتها. هناك تغطية كاملة للهاتف املحمول يف جميع أنحاء البالد، مع 
وجود بعض الفجوات يف جودة الخدمات بني املدن الكربى واملناطق الريفّية. وعىل الرغم من التطّور املذهل لقطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتّصاالت، مثّة مسائل ملّحة ما زال ينبغي معالجتها بطريقة رسيعة، بينها تكلفة استخدام اإلنرتنت، واالستثامرات 

من أجل بسط النطاق الرتّددّي العريض، وتغطية اإلنرتنت يف املناطق الريفّية.

واالتّصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا  يف  ثورة  األردن  يشهد 
سنوّي  مبتوّسط  يرتفع  وهو  القطاع،  هذا  يف  هائل  منّو  هناك 
االجتامعيّة  للتنمية  محوريًّا  القطاع  يُعتب   41.%25 قدره 
واالقتصاديّة يف األردن، ويحظى بالدعم عىل أعىل املستويات 
قطاع  من  التنمية  اسرتاتيجيّات  معظم  تستفيد  السياسيّة. 
اقتصاديا،  ا  منوًّ تولّد  يك  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

الرقمّي. لالقتصاد  كُمَمكِّن  وتعمل  عمل،  فرص  وتخلق 

نجح األردن يف إنشاء قطاع لتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت 
منطقة  يف  تطّوًرا  القطاعات  أكرث  أحد  وهو  التنافسيّة،  عايل 
الرشق األوسط وشامل إفريقيا، ويخدم حاليًّا أسواقًا إقليميّة 

متزايد.42 نحو  البالد عىل  أكب، ويسهم يف عوملة 

لتصبح  األردن  يف  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تطّورت 
 600 أكرث من  املنطقة، مع  الرائدة يف  القطاعات  واحدة من 
موظّف   16000 حوايل  مبارش  بشكل  تَستخدم  نشطة  رشكة 

فرصة عمل.43  84000 نحو  األوسع  لالقتصاد  وتوفّر 

املعلومات  تكنولوجيا  جمعيّة  أجرتها  دراسة  رصدت  وقد 
رشكة   603 وجود   ،44  2018 عام  األردنيّة  واالتّصاالت 
واالتّصاالت  املعلومات  بتكنولوجيا  متّصلة  أنشطة  يف 
ذلك  يف  مبا  املعلومات،  تكنولوجيا  عب  املمكَّنة  وبالخدمات 
وتطوير  املعلومات،  تكنولوجيا  وتعهدات  البمجيّات،  تطوير 
وبّوابات  وتكييفها،  واإلنرتنت  املحمول  الهاتف  تطبيقات 
والخدمات  اإللكرتونيّة،  التجارة  وأعامل  االنرتنت،  ومنصات 
معالجة  وتعّهدات  واالستضافات،  البيانات  مبعالجة  املختّصة 
عتاديّات  وتركيب   ،knowledge outsourcing املعرفة 

https://startupswb.com/the-jordanian-startup-ecosystem-15-hubs-you-should-know-if-you-are-an-entrepreneur.html  41

MoDEE: https://www.modee.gov.jo/EN/Pages/Information_technology_in_Jordan  42

JIC, ICT Sector Profile, https://www.jic.gov.jo/wp-content/uploads/2018/07/Sector-Profile-ICT-Final-Apr-2018-2.pdf :راجع  43

JORDAN ICT & ITES SECTOR STATISTICS 2018, https://intaj.net/wp-content/Studies/2018.pdf  44

Jordan ICT & ITES SECTOR STATISTICS 2018, https://intaj.net/wp-content/Studies/2018.pdf  45

ككّل،  التحتيّة  وبنيتها  املعلومات  تكنولوجيا   Hardware

وإصدار  املعلومات،  تكنولوجيا  شبكات  معّدات  وصيانة 
وتركيب  والهاتف،  االتّصاالت  ومعّدات  البمجيّات،  تراخيص 
سلكيًّا  االتّصال  وخدمات  صيانتها،  مع  االتّصال  معّدات 
بروتوكول  عب  الصوتيّة  االتّصاالت  وخدمات  والسلكيًّا، 
وبيع  الصناعيّة،  األقامر  عب  االتّصاالت  وخدمات  اإلنرتنت، 
والبمجيّات،  ترميمها،  مع  بالتجزئة  الكمبيوتر  أجهزة 
املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  والبحوث  واالستشارات 
املعلومات  تكنولوجيا  عىل  والتدريب  واالتّصاالت، 

االتّصال. وسنرتاالت  واالتّصاالت، 

املعلومات  تكنولوجيا  إيرادات  بلغت  للدراسة،  ووفًقا 
املعلومات،     تكنولوجيا  عب  املمكَّنة  والخدمات  واالتّصاالت، 
االتّصاالت  2018، موّزعة ما بني  2،176،974،566 دوالًرا عام 

والتدريب   ،)%34.41( املعلومات  وتكنولوجيا   ،)%65.40(
والخدمات   ،)%0.18( واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  عىل 
وقد   .)%0.01(  ITES املعلومات  تكنولوجيا  عب  املمكَّنة 
فرصة   17698 واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  وفّر 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  أّن  الدراسة  أظهرت  كام  عمل. 
دوالًرا   749،116،414 فحّقق   ،%37 بنسبة  تصاعديًّا  منا 
من   %35 صادراته  بلغت  فيام   ،2018 عام  اإليرادات  من 
البمجيّات  تطوير  نشاط  حّقق  وقد  اإليرادات.  مجموع 
182،516،683 دوالًرا )%54  2018، مبجموع  أعىل إيراد لعام 
البمجيّات،  تراخيص  بيع  التوايل  عىل  يليه  صادرات(،  منها 
تكنولوجيا  أجهزة  وتركيب  والهاتف،  االتّصاالت  ومعّدات 

التوايل.45 عىل  التحتيّة  وبنيتها  املعلومات 

https://startupswb.com/the-jordanian-startup-ecosystem-15-hubs-you-should-know-if-you-are-an-entrepreneur.html
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السياق املؤّسيّس لتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت   .1-2

رشع األردن يف تطوير بيئة مؤاتية لقطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتّصاالت منذ أوائل التسعينات. ويف العام 1993 أطلق األردن 
برنامًجا وطنيًّا لرفع مستوى انتشار خدمات الهاتف من 7.8 إىل 

12 خطًّا لكّل 100 نسمة.46

االقتصاد  وزارة  قّدمتها  الّتي  املعلومات  إىل  واستناًدا  حاليًّا، 
واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وجمعيّة  والريادة  الرقمّي 
املعلومات واالتّصاالت  يتمتّع قطاع تكنولوجيا   ،(int@j) األردنيّة 

بالحوافز اآلتية:47

تكنولوجيا 	  خدمات  عىل  مبيعات  رضيبة  باملئة  صفر 
املعلومات وعىل السلع والخدمات الّتي تدخل يف إنتاج 

تكنولوجيا املعلومات

يف 	  تدخل  الّتي  السلع  عىل  جمركيّة  رسوم  باملئة  صفر 
إنتاج تكنولوجيا املعلومات

صفر باملئة رضيبة دخل عىل الصادرات	 

قة يف األردن وخفض 	  5% رضيبة دخل عىل األرباح املحقَّ

رضيبة الدخل من 20% إىل 5% عىل أنشطة تكنولوجيا 
املعلومات يف جميع أنحاء اململكة

تثبيت سقف ملعّدل الفائدة عىل القروض امليرّسة الّتي 	 
تقّدمها البنوك التجاريّة يف مجال تكنولوجيا املعلومات، 
بحيث ينخفض معّدل الفائدة عىل التسهيالت املبارشة 

لبائعي تكنولوجيا املعلومات من 14% إىل %5 

الفكريّة، 	  امللكية  استخدام أصول منقولة، مثل  إمكانيّة 
كضامن.

وهيئة  والريادة  الرقمّي  االقتصاد  وزارُة  القطاع  تنظيَم  تضبط 
تنظيم قطاع االتّصاالت (TRC)، ولكّل منهام أدوار ومسؤوليات 
محّددة. تؤّدي هيئة تنظيم قطاع االتّصاالت واجباتها باالستقالل 
لسياسة  امتثااًل  وذلك  والريادة،  الرقمّي  االقتصاد  وزارة  عن 
قطاَعي  تنظيم  يف  األساسية  مهّمتها  وتتمثّل  العاّمة،  الحكومة 

البيد وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت.48

اسرتاتيجيّة األردن الوطنيّة لتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت (2017-2013)  46

int@j: https://intaj.net/ و  MoDEE: https://www.modee.gov.jo/EN/Pages/Information_technology_in_Jordan استناَدا إىل  47

 https://www.trc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=1  48

تغرّي اسم وزارة البيد واالتّصاالت إىل وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت (MoICT) مبوجب تعديل عىل قانون االتّصاالت رقم )13( لسنة 1995، قانون رقم )8( لسنة 2002.   49

السياسة العاّمة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت وقطاع البيد 2018   50

http://moict.gov.jo/uploads/EGOv-%20Transformation-Strategy%202019- 2022.pdf.  51

https://www.modee.gov.jo/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/dts-2021-eng.pdf  52

»وزارة  باسم  سابًقا،  والريادة،  الرقمّي  االقتصاد  وزارة  عرفت 
االسم  تغرّي  وقد   49.(MoICT) واالتّصاالت«  املعلومات  تكنولوجيا 
للوزارة، ويُبز كيف يتصّور  الجديدة  املهّمة  ليَعكس  عام 2019 
لديه  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  مستقبل  األردن 
كجزء ال يتجزّأ من اقتصاد رقمّي أكرث شموليّة، ويظهر تصمياًم عىل 
االستثامر يف ريادة األعامل. وتشمل املسؤوليّات األساسيّة لوزارة 
لترسيع  الالزمة  السياسات  إرساء   )1 والريادة:  الرقمّي  االقتصاد 
التحّول،  هذا  ملثل  املمكِّنة  العوامل  دعم   )2 الرقمّي؛  التحّول 
ومنها ريادة األعامل الرقميّة، واملهارات الرقميّة، والخدمات املاليّة 
الرقميّة، والبنية التحتيّة الرقميّة، واملنّصات الرقميّة. وفوق ذلك 
املستوى  الرقمية عىل  املبادرات  تنمية  الوزارة مسؤولة عن  فإّن 
الحكوميّة،  الخدمات  رقمنة  كَِمثل  ودعمها،  واحتضانها  الوطنّي 

و»برنامج النطاق العريض الوطنّي«، وغريهام.

وتكنولوجيا  البيد  قطاَعي  يف  الحكومة  سياسات  حّددت  لقد 
والسياسات  اإلجراءات   2018 لعام  واالتّصاالت  املعلومات 
املطلوبة استناًدا إىل أولويّات البلد اإلسرتاتيجيّة. تركّز الحكومة، 
واالهتامم  تنافسيّة،  اتّصاالت  بيئة  تطوير  عىل  سياستها،50  يف 
التكنولوجيّات  تطرحها  الّتي  والتنظيميّة  القانونيّة  بالقضايا 
ينبغي  اإللكرتونيّة  التجارة  أّن  إىل  السياسة  وأشارت  الجديدة. 
اهتامًما  فأولت  الرقمّي،  االقتصاد  من  أساسيًّا  جزًءا  تكون  أن 
بدعم التجارة اإللكرتونيّة عب التحفيز عىل استخدام املدفوعات 
الحكومة  دعت  كام  البيد.  قطاع  تنشيط  وإعادة  اإللكرتونيّة 
إىل تطوير سياسة التجارة اإللكرتونيّة يف األردن من خالل وزارة 
الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع وزارة االقتصاد الرقمّي 
للخدمات  الرقمّي  التحّول  »اسرتاتيجيّة  أّن  إىل  يُشار  والريادة. 
السياسة  بناًء عىل  طُّورت  قد  الحاليّة   »2022-2019 الحكوميّة 
العاّمة لعام 51.2018 كام قامت وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة 
التنفيذية  باعداد االسرتاتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة 
األردن  رؤية  بناًء عىل  مؤخرًا  اعتامدها  تم  والتي   2025-2021

الدولية  املامرسات  العاملية؛  التوجهات  2018؛  سياسة  2025؛ 

2030، وذلك  لعام  املستدامة  التنمية  املجال؛ وأهداف  يف هذا 
لتحفيز املزيد من التحول الرقمي وتطوير االقتصاد الرقمي.52

كذلك ركّزت السياسة الحكوميّة العاّمة للخدمة الشاملة يف قطاع 
االتّصاالت، والّتي صدرت بتاريخ 2004/11/29، عىل أن يتوىّل توفري 

https://intaj.net/
https://www.trc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=1
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ووفًقا  األردن.  من  تراخيص  يحملون  أطراف  االتّصاالت  خدمة 
لهذه السياسة، ينبغي تأمني نفاذ شامل إىل خدمات تكنولوجيا 
جميًعا،  الجغرافيّة  املواقع  امتداد  عىل  واالتّصاالت  املعلومات 
مراجعة  حاليًّا  وتجري  الفرديّة.  املباين  أو  املنازل  إىل  ومبارشة 
جيّدة  بنوعيّة  الخدمات  تقديم  ضامن  بهدف   2004 لسياسة 
انتشار اإلنرتنت، والنفاذ لن يعتَب كافيًا إن مل يتّم بالرسعة  مع 

املناسبة.

مجال  يف  كبرية  التزامات  األردن  قّدم  الدويّل،  املستوى  عىل 
خدمات االتّصاالت عماًل مبوجبات »االتّفاق العاّم بشأن التجارة 
يف الخدمات« (GATS)، وهذه االلتزامات تغطّي خدمات االتّصال 
بتبديل  البيانات  ونقل  الصوتيّة،  املهاتفة  بينها  ومن  األساسيّة، 
وخدمات  الدارات،  بتبديل  البيانات  ونقل  )اإلنرتنت(،  الرزم 
تحرير  عىل  اإلصالحات  تركّزت  وقد  الخاّصة.  رة  املؤجَّ الدارات 
التجارة  منظّمة  تجاه  األردن  التزامات  مع  يتوافق  مبا  القطاع 
العامليّة. مل يعد هناك من قيود فيام يتعلّق بالنفاذ إىل األسواق، 
املجْدَولة،  االتّصاالت  خدمات  من  أّي  يف  الوطنيّة،  املعاملة  أو 
كام  أفقيّة.  لتدابري  يخضع  الّذي   )Mode 4(  4 النمط  باستثناء 
أخذ األردن عىل عاتقه كّل االلتزامات املنصوص عليها يف الوثيقة 

املرجعيّة ملنظّمة التجارة العامليّة بشأن خدمات االتّصال.

بلغت نسبة األرس التي لديها جهاز كمبيوتر 42.9% يف عام 2017. 
 HS - 8471( ال يستويف األردن أيّة تعرفة عىل أجهزة الكمبيوتر
قراءة  أجهزة  البيانات؛  ملعالجة  أوتوماتيكيّة  ووحدات  آالت   -
مغناطيسيّة أو ضوئيّة؛ آالت لتدوين بيانات عىل وسائط بيانات 
رة؛  آالت معالجة مثل هذه البيانات؛ كّل ما يتّصل  بصيغة مشفَّ
 - HS( ومعّدات االتّصال )بهذا الشأن وليس مذكوًرا يف مكان آخر
8517 - أجهزة كهربائية للمهاتفة السلكيّة أو البقيات السلكيّة، 

الالسلكيّة  الهواتف  مع  السلكيّة،  الهاتف  أجهزة  ذلك  يف  مبا 
وأجهزة االتّصال ألنظمة األسالك الحاملة تيّاًرا أو ألنظمة األسالك 
الرقميّة(، األمر الّذي يوفر بيئة ممكِّنة لتنامي قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتّصاالت، واالقتصاد الرقمّي بشكل عاّم.

انتشار الهواتف الجّوالة والذكّية والنطاق العريض  .2-2

شهد األردن يف السنوات األخرية تحريرًا وتوسًعا لسوق االتّصاالت 
لعاّمة  كبرية  فوائد  التقّدم  نجم عن هذا  والجّوالة. وقد  الثابتة 
تكاليفها  وميسوريّة  الخدمات  توافر  صعيد  عىل  ال  الشعب، 

فَحْسب، بل توفُّر العروض املتاحة للمشرتكني أيًضا.

االتّحاد الدويّل لالتّصاالت، إحصاء للعام 2019  53

Tracking SDG 7 – The energy progress report 2019. See: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2019_  54

Tracking_SDG7_Report.pdf

وفّرت هيئة »تنظيم قطاع االتّصاالت« هذه البيانات استناًدا إىل التعاريف املعتمدة لدى االتّحاد الدويّل لالتّصاالت.  55

من املتوقّع أن يتّم توصيل جميع املدن بكابالت األلياف خالل 
بتطوير  عّدة  رشكات  وتقوم  القادمة.  األربع  أو  الثالث  السنني 
 Fiber و  UmniahوOrange  و Zain و Vetal الشبكة الثابتة، منها
يف  االشرتاكات  ازدادت   2020 العام  يف   .Thema Max و   Tech

النطاق العريض الثابت عب األلياف الضوئيّة FTTx بنسبة %64 
عاّم كانت عليه عام 2019 بواقع 132.730 اشرتاكًا، تقابلها زيادة 

إجامليّة قدرها 35% يف اشرتاكات النطاق العريض الثابت.

هذا وقد قامت وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة، عب »البنامج 
الوطنّي لشبكة النطاق العريض«، بتوصيل 1،361 موقًعا )930 
مدرسة، 315 جهة حكوميّة، 116 وحدة صّحيًّة(، كام تّم تركيب 

2400 كيلومرت من كابالت األلياف.

وقد بلغ عدد السّكان املشمولني بشبكة الهاتف املحمول يف األردن 
100%، مقابل 95.1% يف الدول العربيّة. خدمتا 3G )الجيل الثالث( 

الّذين  السّكان  عدد  البلد.  يف  متوفّرتان  الرابع(  )الجيل   4G و 
تغطيهم شبكة جّوال من الجيل الثالث عىل األقّل هو بنسبة %100 
عىل  الرابع  الجيل  من  بتغطية  املشمولني  نسبة  وصلت  بينام   ،
األقّل إىل 99%.53 خالل الجائحة، زادت عملية تزويد الخدمات عب 
اإلنرتنت، وبناًء عىل ذلك زّودت »هيئة تنظيم قطاع االتّصاالت« 

.)4G+( مقّدمي خدمات اإلنرتنت بتوسعة لنطاق الطيف

بلغ معّدل الوصول اإلجاميّل للكهرباء يف األردن 100% منذ العام 
2015 )يف كّل من املناطق الحرضية والريفيّة(، علاًم بأّن 4.6% من 

إجاميّل االستهالك عام 2017 توفّره مصادر الطاقة املتجّددة.54

أّما نسب تغلغل اإلنرتنت، والجّوال، والجّوال ذي النطاق العريض، 
فتشّكل بيئة مؤاتية للتجارة اإللكرتونية. لكن ال يزال هناك مجال 
للتحسني. لقد بلغت االشرتاكات يف الهاتف املحمول لكّل 100 نسمة 
 ،2019 بالعام  مقارنة   %11 قدره  بانخفاض  أي   ،2020 عام   %65

البالغ 99% عام 2019.  وهو أقّل من املتوّسط يف الدول العربيّة، 
ومثّة انخفاض ملحوظ يف اشرتاكات املحمول لكّل 100 نسمة، من 
149 عام 2015 إىل 65 عام 2020. إّن نسبة االشرتاكات يف النطاق 

العريض عب الهاتف املحمول قد انخفضت بنسبة 11% لكّل 100 
نسمة مقارنة مع العام 2019، بينام زادت اشرتاكات النطاق العريض 
الثابت واشرتاكات الهاتف الثابت بنسبة 35% و 7% عىل التوايل. وقد 
ارتفع عدد األفراد الّذين يستخدمون اإلنرتنت بنسبة 16% مقارنة 
بالعام 2019، وهي تقريبًا ضعف املتوّسط يف الدول العربيّة )انظر 

الجدول البياينّ رقم 6(.55

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2019_Tracking_SDG7_Report.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2019_Tracking_SDG7_Report.pdf
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تنمية  مؤرّش  يف  دولة   176 بني  من   70 املرتبة  األردن  احتّل 
مرتاجًعا   ،2017 للعام   (IDI) واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
ل األداء األدىن يف اشرتاكات  عن املرتبة 66 يف العام 2016. وُسجِّ
يف  األعىل  كان  بينام  الثابت،  العريض  والنطاق  الثابت  الهاتف 
عب  العريض  النطاق  واشرتاكات  املحمول  الهاتف  اشرتاكات 
 )6(  2017 لعام  املؤرّش  قيمة  لة. وكانت  املفعَّ املحمول  الهاتف 
أعىل من متوسط الدول العربية )4.8(، واحتلّت األردن املرتبة 

السابعة بني الدول العربيّة.56

https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html#idi2017comparison-tab  56

بحسب وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة فأّن اإلحصاءات الدوليّة 
ال تعكس الواقع يف األردن. لقد تّم إجراء تغيريات عىل منهجيّة 
ومواءمتها  تنسيقها  يتعنّي  زال  ما  لكن  البيانات وعرضها،  جمع 
مع املعايري الدوليّة واملنهجيّات املعتَمدة. وتعمل وزارة االقتصاد 
الرقمّي والريادة حاليًّا مع وزارة التخطيط عىل تطوير منهجيّات 
واضحة يف جمع البيانات حول القطاع وترويجها عىل املستويني 

املحيّلّ والدويّل. 

مؤرّشات الدول العربّيةمؤرّشات مختارة يف تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

200020052010201520162017201820192020201820192020املؤرّش

نسبة األفراد الّذين 
يستخدمون اإلنرتنت

2.6212.9327.2048.456.465.776.5 89 103.5 50.9 54.6  N/A

االشرتاكات يف الهاتف 
املحمول لكّل 100 

نسمة

7.757108145100978573 65 99.0 99.0 98.0

االشرتاكات يف النطاق 
العريض عب الهاتف 

املحمول لكّل 100 
نسمة 

 -- 13.86670838573 65 58.3 62.0 60.0

االشرتاكات يف الهاتف 
الثابت لكّل 100 

نسمة 

12.311.67.24.384.123.563.413.37 3.628.48.7NA

االشرتاكات يف النطاق 
العريض الثابت لكّل 

100 نسمة 

 .633.625.34.63.53.84.3 5.8 7.3 7.7 8.1

جدول بيايّن رقم 6: مؤرّشات مختارة يف تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

املصدر: هيئة تنظيم قطاع االتّصاالت
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املوثوقّية، ميسوريّة الكلفة، االستجابة، الرسعة،   .3-2

مدى التغطية

تتمتّع األردن بسوق اتصاالت عب املحمول متطّور للغاية يخدمه 
و»أورانج«،  األردن«،  »زين  رئيسيّني:  إقليميّني  لني  مشغِّ ثالثة 
 4G الهاتف املحمول، مدعوًما بشبكات  و»أمنية«. وصل قطاع 
عام   4G الرابع  الجيل  انتشار  نسبة  90% يف  من  أكرث  إىل   ،LTE

من  أّول  هي  »زين«،  لرشكة  التابعة  األردن«،  »زين   57.2019

بأكب حّصة يف  اليوم  وتتمتّع  األردن،  الجّوال يف  أدخل خدمات 
السوق بنسبة 35%، وتخدم حوايل 3.6 مليون زبون، كام تقّدم 
متتلك  اململكة.58  أنحاء  جميع  يف   4.5G LTE خدمات  حاليًا 

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/04/15/2016394/0/en/Jordan-strives-to-develop-its-digital-economy.html  57

https://www.zain.com/en/investor-relations/facts-figures/  58

https://www.orange.jo/en/documents/annual_report/orange-annual-report-2020-en.pdf  59

https://www.commsupdate.com/articles/2021/02/02/orange-jordan-upgrades-network-in-two-governorates/  60

http://www.the-businessreport.com/article/jordan-foray-modern-digital-era/  61

»أورانج األردن« 30-35% من حّصة سوق الجّوال و 40-45% من 
حّصة سوق اإلنرتنت.59 وقد أعلنت »أورانج« أّن تغطية 3G قد 
شملت 98.6% من السّكان، فيام يصل مدى 4G إىل 97.4%.60 أّما 
»أمنية«، وهي تابعة لرشكة Batelco يف البحرين، فكانت آخر 
من دخل سوق تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت األرديّن، لكّنها 
من حّصة سوق   %30 كسبت  إذ  فيه،  قويًّا  العبًا  نفسها  أثبتت 

الهاتف املحمول.61

خدمات  مزّودو  يقّدمها  الّتي  الخدمات  بني  املقارنة  خالل  من 
االتّصاالت األردنيّون يتبنّي توافر مجموعة واسعة من الخدمات 
أكب  لزبائنها  توفّر  األردن«  »أورانج  رشكة  األسعار.  املتفاوتة 
باختيار  املحتملني  للزبائن  يسمح  ما  وهذا  الخدمات،  يف  تنّوع 

االشرتاكات يف الهاتف 
الثابت لكّل 100 نسمة

االشرتاكات يف النطاق 
العريض الثابت لكّل 100 

نسمة

االشرتاكات يف الهاتف 
املحمول لكّل 100 نسمة

االشرتاكات يف النطاق  
العريض عرب الهاتف 

املحمول لكّل 100 نسمة

نسبة األفراد الّذين 
يستخدمون اإلنرتنت

اإلمارات العربيّة املتّحدة

24.18

اإلمارات العربيّة املتّحدة

31.17

اإلمارات العربيّة املتّحدة

200.63

اإلمارات العربيّة املتّحدة 

239.89

الكويت

99.54

السعوديّة

15.69

السعوديّة

19.85

الكويت

174.16

الكويت

131.79

اإلمارات العربيّة املتّحدة

99.15

الكويت

13.87

تركيا

17.06

السعوديّة

120.51

السعوديّة

116.88

السعوديّة

95.72

تركيا

13.87

العراق

11.60

تركيا

96.84

تركيا

74.80

األردن

89.00

لبنان

12.87

مرص

7.57

مرص

94.97

األردن

73.00

العراق

75.00

مرص

8.73

لبنان

6.13

العراق

94.70

مرص

59.34

تركيا

73.98

العراق

7.27

األردن

4.3

األردن

73.00

لبنان

42.81

مرص

57.28

األردن

3.37

الكويت

2.01

لبنان

61.82

العراق

42.06

جدول بيايّن رقم 7: مقارنة انتشار االتّصاالت يف األردن مع بلدان عربّية أخرى، 2019

املصدر: األونكتاد نقاًل عن بيانات من االتّحاد الدويّل لالتّصاالت  

https://www.commsupdate.com/articles/2021/02/02/orange-jordan-upgrades-network-in-two-governorates/
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األردن«  »أورانج  وتعرض  الحتياجاتهم.  مالءمة  األكرث  الخدمة 
املسبق  الدفع  صيغتني،  يف  املحدودة«  غري  »البيانات  خدمة 
والدفع اآلِجل، فضاًل عن خدمة 4G بواقع 1 تريابايت، وكالهام 
بسعر أقّل من أقرب خدمة تقدّمها نظرياتها. أّما »زين األردن« 
فتحافظ بشكل عاّم، عند تزويد زبائنها بشتّى خيارات خدماتها، 
عىل معّدل أسعار أعىل من نظرياتها، خصوًصا يف خدمتَْي الدفع 
املسبَق والدفع اآلِجل. وتوفّر »أمنية«، من جهتها، قامئة خدمات 
أقّل شمواًل لزبائنها، لكّن التكلفة، عموًما، أقّل ماّم عند النظراء، 
 ،4G ال سيّام يف خدمات اإلنرتنت عب الجّوال، باستثناء خدمات
قطاع  62 رشكة يف  عاّم،  بشكل  أعىل. وهناك،  بسعر  املعروضة 

االتّصاالت مرّخصة لدى هيئة تنظيم قطاع االتّصاالت.62

من   %89 بواقع  األردنيّني،  بني  اإلنرتنت  استخدام  تزايد  ومع 
املستخدمني، فإّن النفاذ إىل اإلنرتنت )الجدول اإلحصايّئ رقم 11(، 
اإلحصايّئ  )الجدول  الريفيّة  للمناطق  تغطيته  ومدى  والتكلفة، 
واملستهلكني  األعامل  رّواد  أمام  عقبات  زالت  ما   ،)14 رقم 
املستهلِكني  الستبيان  ووفًقا  اإللكرتونيّة.  التجارة  يف  لالنخراط 
الّذي تّم إجراؤه خالل فرتة التحضري لهذا التقييم، أفاد 73% من 
املستطلَعني عن وجود مشاكل تتعلّق بالنفاذ إىل اإلنرتنت. وقد 
بلغت وتريتها 68% يف عاّمن )644 إجابة(، و74% يف الـَمفرَق )58 

إجابة(، و80% يف الزرقاء )371 إجابة(.

البالد،  يف  اإلنرتنت  انتشار  معّدل  ارتفاع  من  الرغم  عىل 
تُركّز  إذ  النائية،  املناطق  يف  ضعيًفا  إليه  النفاذ  يزال  ما 

https://trc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=230. الرشكات مصّنفة يف خانة القطاع الفرعّي »خدمات االتّصاالت« بحسب »قامئة التصنيف القطاعّي للخدمات«   62

الصادرة عن منظّمة التجارة العامليّة.

املدن  يف  خدماتها  وتحسني  عمليّاتها  تقريبًا  الرشكات  جميع 
الكبى.

الثابت  العريض  النطاق  يف  املشرتكني  من   %60 يستخدم  حاليًّا 
من  أكب  عدد  تحّول  مع  ميغابت/ثانية،   24 من  أقّل  رسعات 

املشرتكني إىل رسعات أعىل )الجدول اإلحصايّئ رقم 12(.

جدول إحصايّئ رقم 11: وترية املشاكل املواَجهة للنفاذ إىل 
شبكة اإلنرتنت

املصدر: األونكتاد 

ه إىل املستطلَعني: هل واجهتك أيّة مشاكل  السؤال املوجَّ
للنفاذ إىل اإلنرتنت )انقطاع النطاق الرتّددّي، مشاكل يف جودة 

االتّصال(؟ )استبيان املستهلِكني، 1262 إجابة(

دامئا احيانا نادرا ابدا

23%

50%

21%

6%

املصدر: هيئة تنظيم قطاع االتّصاالت، مؤرّشات سوق االتّصاالت يف األردن )حتّى الربع الرابع من عام 2020(

65%

25%

5%
4%

0.273%

23%

11%
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جدول إحصايّئ رقم 12: االشرتاكات يف خدمات النطاق العريض الثابت بحسب الرسعة

≥400 Mbit/s ≥400 Mbit/s

 ≥400 Mbit/s
 ≥200 to < 400 Mbit/s
 ≥100 to < 200 Mbit/s
 ≥24 to < 100 Mbit/s
 less than 24 Mb

https://trc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=230
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 1.5( بالبيانات  املحصورة  العريض  النطاق  سلّة  إىل  بالنسبة 
غيغابايت(، يتمتّع األردن، يف املنطقة، بأفضل أداء مقابل السعر، 
0.6 دوالر لكّل غيغابايت، وذلك  مبا يعادل قّوة رشائيّة قيمتها 
زال  ما  السعر  هذا  لكّن  غيغابايت.   45 قدرها  حزمة  بفضل 
الواحد، مقابل  القومّي للفرد  3.54% من إجاميّل الدخل  يشّكل 

 ITU: Measuring digital development ICT price trends 2020  63

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx  64

 5( الثابت  العريض  النطاق  سعر  يصل  العربيّة.  الدول  يف   %1

غيغابايت( إىل 12.08% من إجاميّل الدخل القومّي للفرد الواحد، 
مقابل 3.07% يف الدول العربيّة. ويعّد األردن من بني االقتصادات 
قدر  بأكب  املحمول  الهاتف  سلّة  فيها  انخفضت  الّتي  الخمسة 

خالل العام املايض )الجدول اإلحصايّئ رقم 13(.63  

املص در: االتّحاد الدويّل لالتّصاالت64 
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 Data-only mobile-broadband basket (1.5GB)
 Fixed-broadband basket (5GB)
 Mobile data and voice high-usage basket (140 min + 70 SMS + 1.5 GB)
 Mobile data and voice low-usage basket (70 min + 20 SMS + 500 MB)
 Mobile-cellular low-usage basket (70 min + 20 SMS)

املصدر: االتّحاد الدويّل لالتّصاالت 64

0

جدول إحصايّئ رقم 13: سالل أسعار تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت يف األردن، 2020-2008
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مشاريع كربى يف البنية التحتّية )كابالت بحريّة،   .4-2

ألياف ضوئية، إلخ.(

نقطة  FLAG Europe-Asia عب  البحري  بالكابل  متّصل  األردن 
والريادة،  الرقمّي  االقتصاد  لوزارة  ووفًقا  العقبة.65  يف  الرسّو 
هناك خطط إلدخال الجيل الخامس 5G إىل األردن عام 66.2023 
وصعوبة  التنفيذ،  تكلفة  ارتفاع  يف  الرئيسيّة  التحّديات  تتمثّل 
أعامل الحفر، خصوًصا يف العاصمة عاّمن، واسرتاتيجيّة التسعري 
قطاع  تنظيم  هيئة  الحكومة  وتطالب  اعتامدها.  ينبغي  الّتي 
االتصاالت بإزالة أية معوقات قد تحول دون تفعيل هذه التقنية 
يف اململكة يف أرسع وقت ممكن، وان تعمل عىل توفري النطاقات 
ألفضل  وفقا  مناسبة،  وأسعار  كافية  بسعات  الالزمة  الرتددية 
املامرسات العاملية67. لقد حددت االسرتاتيجية الوطنية للتحول 
تغطية  لتحقيق  اهدفًا   2025-2021 التنفيذية  والخطة  الرقمي 
5G بنسبة 5% بحلول عام 2022، و 10% بحلول عام 2023 ، و 

25% بحلول عام 2024، و 50% بحلول عام 2025.

يف ما ييل األولويّات الّتي أبرزها أصحاب العالقة خالل املشاورات 
تكنولوجيا  قطاع  يف  الالزم  التطوير  مواصلة  أجل  من  الوطنيّة 

املعلومات واالتّصاالت:

الحاجة إىل بنية تحتيّة متينة عالية الرسعة لتكنولوجيا 	 
املعلومات واالتّصاالت

https://www.submarinecablemap.com/country/jordan  65

أعلن رئيس مجلس مفّويض هيئة تنظيم قطاع االتّصاالت، غازي الجبور، يوم االثنني 16 سبتمب 2019 ، أّن الجيل الخامس 5G سيعمل ضمن نطاقني من الرتّددات:   66 

)3640-3700( و )3800-3740(.

االسرتاتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2025-2021  67

السياسة العاّمة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت وقطاع البيد، 2018   68

توفري شبكة 5G جّوال	 

األشياء، 	  وإنرتنت  الَسحابيّة،  الَحوسبة  تكنولوجيا  دعم 
الخاّصة   األنظمة  تفعيل  مع  آلة،  إىل  آلة  من  واالتّصال 

بإنرتنت األشياء

 	 (blockchain) تعزيز تكنولوجيا سلسلة الكتل

من أجل تحسني جاذبيّة األردن كموقع لتقديم الخدمات، وتعزيز 
القدرة التنافسيّة لألردن يف تقديم الخدمات للزبائن يف البلدان 
املعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  العاّمة  »السياسة  األخرى، طالبت 
واالتّصاالت وقطاع البيد 2018« الحكومة برتكيب مسارات نقل 
االتّصاالت، وإنشاء »نقاط  تنظيم قطاع  بديلة عب هيئة  دوليّة 

تبادل إنرتنت« )IXPs( تجاريّة68 والتي تم االنتهاء منها مؤخرا. 

قامئة  مقّدمة  اإلنرتنت يف  استخدام  كلفة  تأيت  ذلك،  عالوة عىل 
العاّم  القطاعني  من  للمستطلَعني  وفًقا  إلحاًحا  األكرث  القضايا 
ومدى  العريض،  النطاق  لتوفري  االستثامرات  تليها  والخاّص، 

تغطية اإلنرتنت للمناطق الريفية )الجدول اإلحصايّئ رقم 14(.

وتتصّدر القامئة، عند القطاع الخاّص، قضيّة االستثامرات لتوفري 
اإلنرتنت،  خدمة  مزّودي  بني  املنافسة  تليها  العريض،  النطاق 
وكلفة استخدام اإلنرتنت. يف املقابل، تأيت كلفة استخدام اإلنرتنت 
يف صدارة القامئة عند القطاع العاّم، تليها مدى تغطية اإلنرتنت، 

والهاتف املحمول يف املناطق الريفيّة.
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جدول إحصايّئ رقم 14: القضايا األكرث إلحاًحا يف شأن البنية التحتّية لتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت من أجل خلق بيئة مؤاتية 
للتجارة اإللكرتونّية

تكلفة استخدام االنرتنت

تغطية شبكة االنرتنت يف املناطق الريفية

االستثامرات يف مجال نرش النطاق العريض

املنافسة بني مزودي خدمات االنرتنت

استخدام االنرتنت عب الهاتف املحمول

تغطية شبكة الهاتف املحمول يف املناطق الريفية

استخدام انرتنت ذو النطاق العريض

استخدام االنرتنت الثابت

استخدام الهاتف املحمول

املنافسة بني مزودي االتصاالت

تكلفة استخدام الهاتف املحمول

ه إىل املستطلَعني: ما هي، يف رأيك، القضايا الثالث األكرث إلحاًحا يف شأن البنية  السؤال املوجَّ
التحتيّة لتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت من أجل خلق بيئة مؤاتية للتجارة اإللكرتونية يف بلدك؟ 

)استبيانات القطاعني العاّم والخاّص، 92 إجابة(

املصدر: األونكتاد 
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3 –  لوجستّيات التجارة وتسهيل التجارة

يستطيع األردن االستفادة من موقعه االسرتاتيجّي ليصبح مركزًا رائًدا للتجارة اإللكرتونّية يف املنطقة، وذلك من خالل الرتكيز 
العالقة.  التجاريّة عىل أصحاب  التكاليف  الطلبات وتقليل  تلبية  اللوجستّية لضامن  النقل والخدمات  الفّعالّية يف  زيادة  عىل 
يطلب املستهلكون خدمات تسليم منخفضة الكلفة ورسيعة. لذا يُعترب تخفيض تكاليف التسليم من أكرث القضايا إلحاًحا لخلق 
بيئة مؤاتية للتجارة اإللكرتونّية. لقد بُذلت بعض الجهود يف مجال لوجستّيات التجارة وتسهيل التجارة، إاّل ان قدرات مقّدمي 
خدمات التسليم املحّلّ والنظام الّذي يضبط هذه الخدمات يف األردن بحاجة إىل مزيد من التعزيز لتلبية احتياجات التجارة 
اإللكرتونّية وإتاحة توّسعها ومنّوها. لقد تحّسن ترتيب األردن يف »املؤرّش املتكامل للتنمية الربيديّة« )2IPD( تحّسًنا كبريًا خالل 
العامني املاضيني. ولدى رشكة الربيد األرديّن )JP( خطّة عمل من ثالث سنوات لتطوير قدراتها لدعم التجارة اإللكرتونّية، كام 
أنّها تخطّط لتصبح مكتًبا بريديًّا إلكرتونيًّا بحلول أوائل عام 2022. يقّدم األردن أداًء جّيًدا يف تصنيفات تسهيل التجارة، وما زال 
باستطاعته التحّسن يف بعض املجاالت. يجري العمل عىل إدخال »نظام العنونة« حّيز التنفيذ، لكّن االنتهاء من هذا األمر ليس 

متوّقًعا قبل العام 2023. يف هذه االثناء، يلجأ مقّدمو خدمات التسليم إىل حلول تستخدم التكنولوجيا.

طريقة التسليم، تسليم امليل األخري  .1-3

البيد وتكنولوجيا  العاّمة يف قطاَعي  الحكوميّة  السياسة  لعبت 
هذا  يف  سبقها  ما  وكذلك   ،2018 لعام  واالتّصاالت  املعلومات 
وفّعالة  ناجعة  تسليم  خدمات  تطوير  يف  أساسيًّا  دوًرا  الباب، 
لدعم قطاع التجارة اإللكرتونيّة الناشئ. ووفًقا ألصحاب العالقة، 
يجب تحسني قدرة مزّودي خدمة التسليم والخدمات البيديّة 
ففي  واملستهلكني.  اإللكرتونيّة  التجارة  رشكات  توقّعات  لتلبية 
كثري من الحاالت يستغرق الوقت الالزم لتسليم الطرود يف امليل 
األخري داخل البلد ضعف الوقت الالزم للتسليم الدويّل، أو حتّى 
العالقة  أصحاب  من  العديد  يُِبز  عينه  السياق  ويف  الضعفني. 
العقبات  كإحدى  والدوليّة  الوطنيّة  التسليم  تكاليف  ارتفاع 

الرئيسيّة أمام التجارة اإللكرتونيّة.

يُّعّد قطاع النقل يف األردن حيويًّا ألنّه، حاليًّا، أحد أكب القطاعات 
التجارة  متكني  عىل  القدرة  ولديه  البالد،  يف  العاملة  توفر  الّتي 
اإللكرتونيّة املحلّيّة والعابرة للحدود. وعليه، يجب إيالء األولويّة 
ملرافق البنية التحتيّة.69 يتمتّع البلد، بفضل موقعه االسرتاتيجّي 

 .(Jordan 2025, A National Vision and Strategy) األردن 2025، رؤية واسرتاتيجيّة وطنيّتان  69

الرشق  بني  الربط  بفرصة  النطاق،  الواسعة  طرقاته  وشبكة 
البلد  بوابّة  عاّمن  يف  الدويّل  علياء  امللكة  مطار  ويعّد  والغرب. 
باقة  توفري  إىل  توسعته  أعامل  تهدف  لذا  العامل.  إىل  الرئيسية 

جديدة من الخطوط والرحالت والخيارات.

يتكّون سوق البيد األرديّن من مشّغل البيد العاّم -رشكة البيد 
مشّغل   171 ومن  للحكومة،  بالكامل  اململوكة   -  )JP( األرديّن 
بريد خاّص لديهم ترخيص بريدّي محيّلّ ، ومن 10 مشّغيل بريد 
خاّصني لديهم ترخيص بريدّي دويّل. ويبلغ العاملون يف القطاع 
15000 شخًصا، أي بزيادة قدرها 500% خالل العامني املاضيني.

لوفري  البلد  داخل  الطلب  تلبية  التسليم  خدمات  مزّودي  عىل 
تسليم رسيع ومنخفض الكلفة. فوفًقا الستبيان املستهلِكني، يعّد 
الرسيع،  والتسليم  املجايّن،  والشحن  الكلفة،  املنخفض  التسليم 
من أهّم االعتبارات عىل صعيد تسليم املشرتيات عب اإلنرتنت 
االستبيان  هذا  نتائج  تظهر  كام   .)15 رقم  اإلحصايّئ  )الجدول 
أّن األسعار، وتكاليف التسليم، ومّدة التسليم، هي أهّم معايري 

اختيار املوقع اإللكرتويّن املناسب للتسّوق عب اإلنرتنت.
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خدمة  موفّري  عىل  ينبغي  رائًجا،  أصبح  املّجايّن  الشحن  أّن  مبا 
التسليم وضع إسرتاتيجيّات لتزويد البائعني عب اإلنرتنت بحلول 
تسليم فّعالة وناجعة وذات جدوى. من الخيارات املمكنة لتعزيز 
استخدام  اإللكرتونيّة  التجارة  مجال  يف  التنافسيّة  األردن  قدرة 
ورشكات  اللوجستيّة  الخدمات  لرشكات  بالعناقيد  التنمية  نهج 
التسليم، باإلضافة اىل إمكان توسيعها لتشمل رشكات ومقّدمي 
خدمات التجارة اإللكرتونيّة أيًضا )األمر الّذي يؤّدي، يف النهاية، 
القدرات  بناء  برنامج  إّن تطوير  االعامل(.  تكاليف  إىل تخفيض 
دعم  ومؤّسسات  بالرشكات  يجدر  خياٌر  هو  األساس  هذا  عىل 
الصادرات  تنمية  مشاريع  عىل  ينبغي  كام  تدرسه.  أن  التجارة 
ذة من قبل الحكومة ورشكاء  ومشاريع تطوير السوق املحيّلّ املنفَّ
التنمية أن توفّر مساحة كافية تتيح، فضاًل عن املصّنعني املحلّيّني، 
إليها  تنضّم  أن  التسليم  اللوجستيّة ورشكات  الخدمات  لرشكات 

وتستفيد منها.

دقيقة  معلومات  يقّدم  ال  التسليم  رشكات  من  العديد 
بيانات  لكّن  وحجمها.  اإللكرتونيّة  التجارة  طرود  نوع  عن 
اإللكرتونيّة  للتجارة  سياسات  صياغة  إلتاحة  رضوريّة  كهذه 
عىل  تؤثّر  عينه،  الوقت  يف  أنّها،  كام  املعرفة.  عىل  قامئة 
تلبية  عىل  القدرة  وتعّزز  التسليم،  أداء رشكات  قياس  كيفيّة 
ما  وهذا  الذروة،  مواسم  خالل  خصوًصا  الزبائن،  توقّعات 

كبريًا. تحّديًا  يَُعّد 
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يتوىّل مؤرّش األداء اللوجستّي (LPI)،70 الّذي طّوره البنك الدويّل، 
اللوجستيّة  الخدمات  مجال  يف  أدائها  بحسب  البلدان  تصنيف 
التجاريّة وفًقا ألصحاب العالقة عىل األرض، وذلك ملساعدة هذه 
تواجهها  الّتي  املتاحة  والفرص  التحّديات  تحديد  عىل  البلدان 
التحتيّة، والشحنات  يف ما يتعلّق باإلجراءات الجمركيّة، والبنية 
الدوليّة، والخدمات اللوجستيّة، والتتبّع والتعّقب، والتوقيت. يف 
إصدار 2018، وهو أحدث إصدار متاح، احتّل األردن املرتبة 84 
 2010 أقّل ماّم كان عليه عام  بأداء ومرتبة  160 دولة، أي  بني 

)الجدول البيايّن رقم 8(.

جودة  طفيف  بشكل  تحّسنت   2018 و   2010 عامي  بني 
الخدمات  بالتجارة والنقل، وأيًضا كفاءة  املتّصلة  التحتيّة  البنية 
بالشاحنات،  النقل  خدمات  ذلك  يف  مبا  وجودتها،  اللوجستيّة 
كال  يف  الرتتيب  انخفض  حني  يف  الجمريكّ،  والتخليص  والشحن، 
املجالني، ما يشري اىل معّدالت تحّسن أفضل لدى دول املنطقة. 
كانت درجة األردن أعىل من معّدل   منطقة الرشق األوسط وشامل 
إفريقيا عام  2010)2.74 مقارنة بـ 2.6 يف منطقة الرشق األوسط 
بـ  مقارنة   2.69(  2018 عام  أقّل  كانت  لكّنها  افريقيا(،  وشامل 
2.78 يف منطقة الرشق األوسط وشامل اقريقيا(. كام انخفضت 

بشكل ملحوظ، خالل الفرتة عينها، سهولة تقديم عروض شحن 
بأسعار تنافسيّة، ووترية وصول الشحنات إىل طالبيها ضمن مهل 

التسليم املَجْدَولة أو املتوقَّعة )الجدول اإلحصايّئ رقم 16(.

املصدر: األونكتاد 

توصيل منخفض 
التكلفة

الشحن 
والتوصيل 

مجانا

توصيل رسيع 
)نفس اليوم(

إمكانية تتبع 
شحنتك

توفر تامني 
عىل الطرود 

املرسلة

توفر عدة خيارات 
للتوصيل

أخرى

68%

59%
53%

41%

27% 26%

2%

جدول إحصايّئ رقم 15: أفضلّيات املستهلك عىل صعيد خدمات التسليم

ه إىل املستطلَعني: ما هي االعتبارات األهّم لتسليم مشرتياتك عب اإلنرتنت؟ )استبيان  السؤال املوجَّ
املستهلِكني، 1242 إجابة(
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جدول بيايّن رقم 8: نتيجة مؤرّش األداء اللوجستّي LPI: األردن مقارنًة ببلدان أخرى

LPI النتيجة الكلية عىل مؤرّش األداء اللوجستّي LPI املرتبة الكلية عىل مؤرّش األداء اللوجستّي

املرتبة النتيجة

2010201820102018  البلد       

3.633.962411اإلمارات العربيّة املتّحدة 

3.34NA33NAلبنان    

3.282.683663الكويت   

3.223.153947تركيا      

3.223.014055السعوديّة 

2.843.206043ُعامن    

2.742.698184األردن  

2.612.829267مرص  

الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا  

2.602.78
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جدول إحصايّئ رقم 16: نتيجة مؤرّش األداء اللوجستّي LPI: األردن مقارنة مبنطقة الشق األوسط وشامل أفريقيا، 2018
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األردن – تقييم الجاهزيّة للتجارة اإللكرتونّية52

رشكة الربيد األرديّن

مبوجب قانون الخدمات البيديّة رقم )34( لسنة 2007، تتوىّل 
وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة إعداد السياسة العاّمة والخطة 
االتّصاالت  قطاع  تنظيم  هيئة  فيام  البيد،  لقطاع  التشغيليّة 
»السياسة  أبرزت  وقد  البيديّة.  الخدمات  تنظيم  عن  مسؤولة 
البيد  وقطاع  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  العاّمة 
2018« أهّميّة تحسني أداء رشكة »البيد األرديّن« والحاجة إىل 

وتهدف  اإللكرتونيّة.  التجارة  عن  الناشئة  الحزم  تسليم  تيسري 
هذه السياسة العاّمة إىل تحويل »رشكة البيد األرديّن« بالكامل 
لتصبح قادرة عىل املشاركة الكاملة يف تقديم الخدمات البيديّة 
املتّصلة بالتجارة اإللكرتونيّة وتسليم الرسائل البيديّة والحزم يف 
جميع أنحاء األردن وعىل الصعيد الدويّل، طبًقا ملهّمتها املحّددة 

ل املعتَمد(. بأنّها املزوِّد املعتَمد لتوفري الخدمة الشاملة )املشغِّ

طبًقا لهذه السياسة، يستدعي االقتصاد الرقمّي قيام وسيلة فّعالة 
توفري  فإن  لذا  اململكة.  أنحاء  جميع  يف  والطرود  البيد  لتسليم 
خدمات بريديّة عالية الجودة وبسعر معقول داخل األردن، وبني 
األردن وسائر العامل، مع تلبية املتطلبات اللوجستيّة لتطّور التجارة 
اإللكرتونيّة الرسيع، هو أمر بات أساسيًّا ويَُعّد الهدف األعىل لهذه 
السياسة. وعليه، دعت هذه السياسة هيئة تنظيم قطاع االتّصاالت 
أّوليّة لتطوير الخدمات  إىل إجراء تحليل شامل للسوق كخطوة 

البيديّة يف البالد ومراجعة عقد األداء مع رشكة البيد األرديّن.

 ،»2022-2018 األرديّن  االقتصادّي  النمّو  »خطّة  دعت  كذلك 
بريد  مكاتب  إعداد  إىل  أعاله،  املذكورة  السياسة  اىل  باإلضافة 

السياسة العاّمة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت وقطاع البيد 2018  73

وخدمات  واجتامعيّة،  ماليّة  خدمات  لتوفري  معلومات  ومراكز 
التجارة اإللكرتونيّة والحكومة اإللكرتونيّة، والخدمات البيديّة.

تضّمنت األولويّات الحكوميّة ما يأيت:

مراجعة 	  خالل  من  األرديّن  البيد  رشكة  أداء  تحسني 
عىل  احتوائها  لضامن  فيها  االدارة  مجلس  تشكيلة 
الرضورية  العمليّات  وعىل  الالزمة  الخبات  مجموعة 

إلدارة الرشكة

مبثابة 	  تكون  أن  عىل  األرديّن  البيد  رشكة  قدرة  تقييم 
ل بريد حديث ُمشغِّ

إعداد خطّة تحوُّل بحلول منتصف العام 2020	 

وفيام اتّضح أّن مزّودي خدمة البيد الرسيع يف القطاع الخاّص 
كانوا فّعالني للغاية يف تقديم خدمات ممتازة لزبائنهم، بدا أّن 
التحّسن  يتحّقق  مل  كام  نجاًحا.  أقّل  كانت  األرديّن  البيد  رشكة 
السابقة.73  السياسات  رسمته  كام  الرشكة  أداء  يف  املطلوب 
لخدمات  املستهلك  تفضيل  يف  يبدو،  كام  األمر،  هذا  وينعكس 
التسليم عب رشكات القطاع الخاّص بداًل من الخدمات البيديّة. 
عب  التسليم  منهم   %75 يفّضل  املستهلِكني،  الستبيان  فوفًقا 

رشكات القطاع الخاّص )1246 إجابة(.

يف الوقت نفسه، تعتمد رشكات القطاع الخاّص عىل خدمات تسليم 
خاّصة بها لخدمة السوق املحيّلّ ليس فقط عىل صعيد الطرود، بل 

الرسائل واملتعلّقات البيديّة أيًضا )الجدول اإلحصايئّ رقم 17(.

جدول إحصايّئ رقم 17: طريقة التسليم املفّضلة يف عملّيات التسليم املحلّّية

املصدر: األونكتاد 

خدمات توصيل ذاتية خاصة 
بالرشكة

خدمات البيد الرسيع مثل 
(Aramex, DHL, FedEx)

مزودي الخدمات اللوجستية 
لطرف ثالث

الخدمات البيدية

   

29%
25%

17%

56%
52%

40%

27% 29%

ه إىل املستطلَعني: ما هي طريقة التسليم الّتي تعتمدها يف عمليّات التسليم املحلّيّة؟  السؤال املوجَّ
)استبيان القطاع الخاّص، 52 إجابة(

للرسائل واملتعلقات البيدية للطرود والحزم
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التسليم  الرشكات خدمات  تفّضل  الدويّل،  التسليم  عىل صعيد 
الخاّص  القطاع  استبيان  املجيبني عن  من   %67 الرسيع. حوايل 
)49 إجابة( يعتمدون التسليم الرسيع لخدمة الزبائن الدوليّني.

الوطنيّة  املشاورات  خالل  جمعها  تّم  معلومات  كشفت  لقد 
التجارة اإللكرتونيّة من  البيد األرديّن تدعم خدمات  أّن رشكة 
ومن   ،(B2B) األعامل  بني  وما   ،(B2C) املستهلك  إىل  األعامل 
األعامل  إىل  الحكومة  ومن   ،(C2C) املستهلك  إىل  املستهلك 
السفر،  )جوازات   (G2C) املستهلك  إىل  الحكومة  ومن   ،(G2B)

الرشكة  وتدرس  وغريها(.  امليالد،  شهادات  الحكومّي،  اإلخطار 
لطلب  االستجابة  إىل  مساعيها  من  كجزء  لألعامل  منوذجني 
وتحّسن  تنافسيّة  الرشكة خدمات  تطّور  بأن  القايض  الحكومة 
التجارة  الفعيّل للمنتجات عب  التسليم  أدائها. يركّز األّول عىل 
النموذج  أّما  حاليًّا.  املعتَمد  النموذج  وهو  اإللكرتونيّة، 
من  إالكرتونيّة،  للتجارة  شاملة  وحلواًل  خدمات  فيوفّر  الثاين 
والتسليم،  والدفع،  إلكرتونيّة،  منّصات  عب  االستضافة  بينها 
إلخ. من  الزبائن،  البيانات، وإدارة عالقات  والتسويق، وتبادل 
اإلنرتنت،  واالستضافة عب  الدفع  توفري خياَري  يتّم  أن  املتوقّع 
يف  الدوليّة،  والتشبيك  الخدمات  من  واسعة  شبكة  عن  فضاًل 
الرشكة خطّة عمل  2021. وقد طّورت  عام  الثاين من  النصف 

العتامد منوذج األعامل هذا يف غضون ثالث سنوات.

دعم  إىل  الرامية  العاملّي  البيدّي  االتّحاد  مساعي  من  وكجزء 
مشّغيل البيد املعتَمدين ليصبحوا العبني لهم شأنهم يف مجال 
التجارة اإللكرتونيّة، يعمل االتّحاد مع رشكة البيد األرديّن عىل 
يك   (ORE)»اإللكرتونيّة للتجارة  التشغيليّة  »جاهزيّتها  تطوير 
يضمن نفاذ تّجار التجزئة عب االنرتنت إىل بنى التوزيع التحتيّة 
الالزمة لتطوير أنشطتهم. لقد متّكنت رشكة البيد األرديّن من 
التمتّع بالحّد األدىن من  79% من املتطلَّبات، مبا يف ذلك  تلبية 
البيانات،  وجودة  واملنظوريّة،  والتقنيّة،  التشغيلية  املواصفات 
وتكامل سلسلة التوريد، وموثوقيّة الخدمة من ألفها إىل يائها. 
لدى  تحليل  محّط  تزال  ال  الّتي  الرئيسيّة  التوصيات  وإحدى 
الرشكة هي مراجعة مخطّط أرضيّة التشغيل يف املركز الرئييّس 
ملعالجة  أوتوماتييّك  فرز  آلة  واقتناء  الدويّل،  البيد  ملعالجة 
التجارة  الناشئة عن  الصغرية  الحزم والطرود  املتزايد من  الكّم 
االتّحاد  من  بدعم  األرديّن،  البيد  رشكة  وتخطّط  اإللكرتونيّة. 
أوائل  إلكرتويّن يف  بريدّي  إىل مكتب  للتحّول  العاملّي،  البيدّي 

العام 2022.

ملستهليك  أسايّس  مطلب  والتعّقب هي  التتبّع  عىل  القدرة  ان 
فإّن  وعليه،   .)15 رقم  اإلحصايّئ  )الجدول  اإللكرتونيّة  التجارة 
لدى رشكة  الرقميّة  القدرات  تعزيز  بهدف  االستثامرات  زيادة 
ومشاركتها  البيانات  إدخال  برامج  مجال  يف  األرديّن  البيد 

املعلومات  تتبّع  عىل  والرشكاء  العمالء  قدرة  من  سيحّسن 
ولتحسني  البيديّة  الخدمات  لرقمنة  برنامًجا  إّن  وتعّقبها. 
اإللكرتونيّة  للتجارة  الرقميّة  األرديّن  البيد  رشكة  جاهزيّة 
البيديّة  الخدمات  عىل  الحصول  سهولة  يحّسن  أن  شأنه  من 
وأن  والعمالء،  والرشكاء  اإللكرتونيّة  التجارة  منّصات  قبل  من 
يحّسن أداء األردن عىل سلّم مؤرّش األداء اللوجستّي )الجدول 
اإلحصايّئ رقم 16(. إّن تحويل الخدمات البيديّة نحو الرقمنة 
ميكن أن يجعل منالها متاًحا عب استخدام واجهة بينيّة لبمجة 
هذه  دمج  عىل  فيساعد  شبيهة،  وأدوات   API التطبيقات 
األمر  اإللكرتونية،  للتجارة  الحاليّة  املنّصات  ضمن  الخدمات 
واملتوّسطة،  الصغرية  للرشكات  التسليم  إمكانيّات  يعّزز  الّذي 

وكذلك املستهلكني يف االردن.

 (EMS) »إّن رشكة البيد األرديّن هي مشّغل »خدمة بريد رسيع
هذه  يف  أعضاء  هم  مشّغاًل   16 وفيها  العربيّة،  املنطقة  ضمن 
لكّن  الرسيع،  البيد  لخدمة  صغرية  شبكة  وللرشكة  الخدمة. 
عدد مكاتب البيد، أو الوكاالت، الّتي توفّر هذه الخدمة يبقى 
أقّل من عدد مدن األردن الّتي يزيد عدد سّكانها عىل 20000 
متوازن  بنشاط  عموًما،  الرسيع،  األردن  بريد  يتمتّع  نسمة. 
هيمنة  من  الرغم  عىل  العامليّة،  الرسيع  البيد  خدمة  ضمن 
طفيفة لحجم الواردات. وقد حّقق بريد األردن الرسيع تقّدًما 

ملحوظًا يف أدائه الوظيفّي منذ عام 2017.

يتقّدم بريد األردن الرسيع بشكل مطّرد. فلقد احتّل املرتبة 60 
يف الربع الثاين من عام 2021، متقّدًما عن املرتبة 70 يف العام 
2017. وهو السابع عربيًّا بعد اإلمارات العربية املتّحدة وقطر 

يف  الثالثة  املرتبة  يحتّل  كام  والسعوديّة ومرص.  وُعامن  ولبنان 
املنطقة ضمن األداء يف التسليم بعد اإلمارات العربيّة املتّحدة 
الرسعة  صعيد  عىل  األداء  يف  الثالثة  املرتبة  وكذلك  وقطر، 

الزمنيّة لألداء الجمريكّ بعد ُعامن وجيبويت.

يف  التسليم  نسبة  لكّن  واضح،  بشكل  النقل  عمليّة  تتحّسن 
الوقت املحّدد )33% عام 2017؛ 66% يف الربع الثاين من العام 
البيد  لتعاونيّة خدمة  املرجّوة  األهداف  دون  تزال  ال   )2021

الرسيع ضمن االتّحاد البيدّي العاملّي. فلقد بقي الوقت لألداء 
 ،2017 عام  منذ  للغاية  مرتفًعا  ساعة(   24 من  )أقّل  الجمريكّ 
99%، وال يزال األداء يف التصدير، الـُمقاس فقط منذ  أي فوق 

أبريل 2021، ثابتًا ومتخطّيًا %98.

من  ارتفع  إذ  ملحوظًا،  تقّدًما  عىل-الوقت  التسليم  يسّجل 
العام  منذ  انقطاع،  ودومنا   ،%96 فوق  ما  إىل   2017 عام   %78

2018. يف املقابل ال يزال األداء عىل صعيد العناية بالزبائن غري 

مستقّر، ودون األهداف املرجّوة لتعاونيّة خدمة البيد الرسيع 
ضمن االتّحاد البيدّي العاملّي.
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أّما وفًقا لـ »املؤرّش املتكامل للتنمية البيديّة« (2IPD)،74 فإّن األردن 
يحتّل املرتبة 58 من أصل 170 اقتصاًدا، 75  وهو تحّسن ملحوظ 
مقارنة مبرتبته يف العام 2019 )77 من بني 172 اقتصاًدا(.76 يعّد 
األردن من ذوي األداء الجيّد، وبات ينتمي إىل النصف األفضل أداًء، 
بنتيجة 44.07 يف العام 2020، متحّسًنا عن نتيجته يف العام 2019، 

وقدرها 34.18.

ومع كون الخطوط امللكيّة األردنيّة هي الناقل الوطنّي لرشكة البيد 
األردينّ،  فإّن األخرية تعمل عىل تطوير اتفاقيّات تعاون مع الخطوط 
الجّويّة القطريّة واملرصيّة لتوسيع نطاق انتشارها. كام تتعاون مع 
رشكات تسليم من القطاع الخاّص لتقوية خدمة تسليم امليل األخري.

جاء يف أحد مقرتحات املشاورات الوطنيّة خالل هذا التقييم أن 
تجري رشكة البيد األرديّن تقيياًم رسيًعا للتأكّد من قدرتها عىل 
تحقيق أهدافها وللقيام بأيّة إعادة هيكلة رضوريّة السرتاتيجيّتها 
يك تضمن التنفيذ يف الفرتة الزمنيّة املحّددة، أو أن تحّدد إطاًرا 
زمنيًّا جديًدا. هذا التقييم يجب أن يشمل الحاجة إىل تحديث 
الجاهزيّة التشغيلية الحاليّة للتجارة اإللكرتونيّة، ووضع تقييم يف 
الجاهزيّة الرقميّة للتجارة اإللكرتونيّة (DRE)، وآَخر حول جاهزيّة 
الدفع للتجارة اإللكرتونيّة (PRE). وبغّض النظر عن منوذج العمل 
والقدرة  والتكلفة،  التسليم،  فإّن وقت  الرشكة،  الّذي ستعتمده 
استكشاف  صعيد  عىل  مستقبلها  سريسم  ما  هي  التنبّؤ،  عىل 

زبائنها عب اإلنرتنت، وجذبهم، واالحتفاظ بهم.

األداء يف تسهيل التجارة  .2-3

تتّسم  القطاع،  يف  العاملة  الدوليّة  التسليم  لرشكات  وفًقا 
ان  اال  رسيًعا.  تخليًصا  وتّوفر  بالفّعاليّة  الجمركيّة  اإلجراءات 
اخرون من أصحاب املصلحة اثاروا قضايا تتعلق باملوافقة عىل 
»املانيفست«  الحمولة  وبيانات  اإللكرتونية  الشحن  بوالص 
ويف   77 وتنفيذها،  للسلع  الدويل  بالشحن  الخاصة  اإللكرتونية 
اىل  اإلشارة  تم  الجمركية، حيث  للرسوم  الخاضعة  السلع  تقييم 
االنظمة  او  للوائح  وليس  الفردي  للتقييم  تخضع  زالت  ما  أنها 
املطار«  يف  الجمريّك  التخليص  »مركز  وميتاز  التنفيذ. 78  موضع 
التحتيّة مقارنة  بقدرات متطّورة عىل مستوى املوظّفني والبنية 
باملنطقة، وقد تّم مؤّخرًا توفري آالت مسح ضويّئ جديدة واعتامد 

ا مركّبًا، يقيس 2IPD أداء البلدان يف أربعة أبعاد محوريّة للتنمية البيديّة: املوثوقيّة، االنتشار، املالءمة، املرونة. بصفته مؤرّشً  74

Postal Development Report 2020: Achieving Higher Performance Amid a Major Crisis, October 2020, UPU, https://www.upu.  75

int/UPU/media/upu/publications/2020-Postal-Development-Report.pdf

Report 2019: Perspectives on the Performance of Postal Operators Worldwide, October 2019, UPU,  76 

https://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/Postal-Development-Report-2019_FINAL.pdf

بناء عىل املالحظات الواردة من وزارة املواصالت  77

Jordan Exports بناء عىل املالحظات الواردة من بيت التصدير  78

https://tfadatabase.org/members/jordan  79

إجراءات فحص ما قبل الشحن، حيث يتّم تخليص حوايل 12-7 
ألف طرد يوميًّا. وبحسب التقديرات تّم استالم 1،350،000 طرًدا 

يف العام 2019 و 1،300،000 طرًدا يف العام 2020.

تخليص  عىل  الجامرك  دائرة  الوزراء  ملجلس  حديث  قرار  حّث 
جميع الطرود البيديّة برسعة، األمر الّذي سيعتمد عىل التنفيذ 
الناجح ملرشوع الجاهزيّة التشغيلية للتجارة اإللكرتونيّة، الوارد 
يف القسم السابق، وتنفيذ العمليّات عىل مستوى البيد أو ما بني 
التخليص  البيد والجامرك إلكرتونيًّا وبدون أوراق. يوفّر »مركز 
الجمريكّ« نقطة خدمات شاملة ألصحاب العالقة الّذين يطلبون 
املوافقات عىل البضائع. وفوق ذلك، هناك ثالثة مراكز تخليص 
األرديّن،  البيد  لرشكة  واحد  اإللكرتونيّة:  التجارة  لطرود  جمريكّ 
وثاٍن لرشكة DHL، وثالث لسائر رشكات التسليم السّت العاملة 
يف األردن. وقد أدخلت إدارة الجامرك منهجيّة لتقييم املخاطر 
نسبة  ومن  فتُحها  الواجب  الطرود  عدد  من  التقليل  بهدف 
التفتيش اليدوّي. وقّررت الجامرك األردنيّة، عام 2021، تحديث 
ا من ASYCUDAWorld إىل أحدث  لة جدًّ نسختها الوطنيّة واملعدَّ

إصدار من هذا البنامج )انظر املؤطَّر رقم 2(.

مع   ،2017 عام  التجارة«  تسهيل  »اتّفاقية  عىل  األردن  صادق 
إدراج معظم التدابري فيها ضمن الفئة )أ(. هناك سبعة تدابري تّم 
إدراجها ضمن الفئة )ج(، منها املعلومات املتاحة عب اإلنرتنت، 
الوصول،  قبل  واملعالجة  املسبَقة،  والقرارات  االستعالم،  ونقاط 
واإلجراءات الشكليّة، وقبول النسخ، والنافذة الواحدة. من املقّرر 
وضع هذه التدابري موضع التنفيذ مع نهاية العام 2022، التدابري 
)ب(،   الفئة  ضمن  املدرجة  واملنشورات،  بالرتانزيت  املتعلّقة 
بالرسوم  املتعلّقة  العاّمة  الضوابط  ستطبّق  فيام  تنفيذها،  تّم 

والبََدالت مع نهاية العام 79.2022

من أجل تسهيل التجارة األردنيّة مع العامل وترسيع عمليّة تناول 
لتسهيل  الوطنيّة  اللجنة  األردن  أنشأ  واإلصالحات،  التحّديات 
التجارة والنقل (NCTTF)، واللجنة الفّنيّة لتسهيل التجارة والنقل 
 .(ESTTF) واألمانة التنفيذيّة لـتسهيل التجارة والنقل ،(TCTTF)

عىل فريق العمل الوطنّي للتجارة االكرتونية،ENTF ، أن يحافظ 
عىل تنسيق عاٍل مع هذه األجسام، وال سيّام مع األمانة التنفيذيّة 

)انظر املؤطَّر رقم 3(. 
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ASYCUDAWorld :2 املؤطّر رقم
ASYCUDA )النظام اآليّل للبيانات الجمركيّة( هو نظام إدارة الجامرك املحوَسب الرائد ضمن برمجيّة »أسيكودا« التابعة لألونكتاد، ويغطّي معظم 
يولّد معلومات  أنّه  والتعليق. كام  الرتانزيت  املحاسبة وإجراءات  الجمركيّة وإجراءات  والتصاريح  البيانات  يتعامل مع  الخارجيّة.  التجارة  إجراءات 

تجاريّة ميكن استخدامها للتحليل االقتصادّي اإلحصايّئ.

منذ عام 1997 تستخدم إدارة الجامرك يف اململكة األردنيّة الهاشميّة نظام ASYCUDA ألمتتة الجامرك. أّما نسخة النظام املدرَجة عىل االنرتنت 
واملعروفة باسم ASYCUDAWorld فتُستخدم يف األردن منذ عام 2007. تستفيد هذه النسخة من كّل ما يُحَرز من تقّدم واسع يف مجال تكنولوجيا 

ن للمتطلَّبات املستِجّدة يف كلٍّ من مجتمع االعامل وإدارات الجامرك.  املعلومات واالتّصاالت لتوفري دعم مؤمتت ومحسَّ

عام 2021، ويف سياق مبادرة »النافذة الواحدة«، قّررت الجامرك األردنيّة )بدعم مايّل من الوكالة األملانيّة للتعاون الُدَويّل( تحديث نسختها الوطنية 
ا من ASYCUDAWorld إىل أحدث إصدار من هذا البنامج. يحتوي اإلصدار الجديد عىل ميزات تقنيّة ووظيفيّة جديدة، مثاًل يف مجال  لة جدًّ واملعدَّ
»إدارة البيد الرسيع«. كام أّن موديول الشحن الجديد يف ASYCUDAWorld  مصّمم لرصد فئات البضائع الّتي يتّم نقلها يف كّل بوليصة شحن 
رصًدا أوتوماتيًّا، بحيث يسّهل عىل مشّغيل البيد الرسيع مهّمة اإلفراج الفورّي عن البضائع. كام ميكن، ومن خالل واجهة بينيّة، ربطه بنظام الترصيح 

الجمريكّ الخاّص باالتّحاد البيدّي العاملّي. كام ميكن، بفضله، تطوير معالجة آليّة سلسة لشحنات التجارة اإللكرتونيّة مع تحليل مخاطرها.

 ،”object-oriented design“ والتصميم املوّجه لألشياء املتداولة ،ASYCUDAWorld يف ”module source codes“ إّن توافر رموز املصدر
سيتيح للجامرك األردنيّة أن تكيّف، بسهولة، الوحدات القياسيّة الحاليّة ل ASYCUDAWorld مع الحاجات الوطنيّة، املتطوِّرة برسعة يف األردن يف 

مجال التجارة اإللكرتونيّة الدوليّة )انظر املؤطَّر رقم 5(.

املصدر: األونكتاد

املؤطّر رقم 3: اللجان الوطنّية لتسهيل التجارة
أنشأ األردن اللجنة الوطنيّة لتسهيل التجارة والنقل (NCTTF) يف العام 2003، وتلتها اللجنة الفّنيّة لتسهيل التجارة والنقل (TCTTF) عام 2005، 

واألمانة التنفيذيّة لـتسهيل التجارة والنقل (ESTTF) عام 2011.

يرأس وزير النقل اللجنة الوطنيّة لتسهيل التجارة والنقل، املؤلّفة من 11 عضًوا من ضمنهم غرفة تجارة األردن وغرفة صناعة األردن. تلتزم اللجنة 
التوجيهات  اللجنة  التجارة اإلقليميّة. تقّدم  املتّحدة االقتصاديّة واالجتامعيّة لغرب آسيا )اإلسكوا( يف شأن  التوجيهيّة للجنة األمم  باملبادئ  الوطنيّة 
العاّم  القطاعني  بني  الحوار  اإلداريّة، وتعزيز  الجمركيّة، ومتكني اإلصالحات  اإلجراءات  والنقل، وتحسني  التجارة  إىل تسهيل  تهدف  الّتي  والتوصيات 

والخاّص يف موضوع تسهيل التجارة ولوجستيّاتها.

يف وقت الحق ُشّكلت اللجنة الفّنيّة لتسهيل التجارة والنقل (TCTTF)، وذلك تفعياًل ودعاًم لدور اللجنة الوطنيّة. تضّم اللجنة الفّنيّة 29 من أصحاب 
العالقة يف القطاعني العاّم والخاّص، ويرأسها األمني العاّم لوزارة النقل. تقّدم للّجنة الوطنيّة تقاريرها حول القضايا املثارة وحول العقبات الّتي يواجهها 

أصحاب العالقة ويستعيص حلّها داخليًّا ضمن اللجنة.

أنشأت وزارة النقل األمانة التنفيذيّة لـتسهيل التجارة والنقل (ESTTF) دعاًم لكّل من اللجنتني أعاله يف تحقيق أهدافهام. تشمل واجبات األمانة 
التنفيذيّة ما يأيت: تطوير اسرتاتيجيات لتسهيل التجارة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنتني؛ تنظيم اجتامعات اللجنتني وإعداد تقارير عنها؛ إجراء 
البحوث وتجميع البيانات؛ بناء قدرات أصحاب العالقة؛ تعزيز الحوار بني القطاعني العاّم والخاّص؛ تعزيز التعاون والرشاكات بني مقّدمي الخدمات 

املحلّينّي واإلقليميّني، فضاًل عن توطيد الرشاكة بني القطاعني العاّم والخاّص.

يف العام 2014 وضعت األمانة التنفيذيّة »اسرتاتيجيّة تسهيل النقل والتجارة )2014-2017(« توّخيًا لألهداف اآلتية: تخفيض تكاليف اللوجستيّات 
وتكاليف األعامل والوقت؛ تشجيع وتسهيل حركة فّعالة للبضائع عب إنشاء ممرات وطنيّة وإقليميّة للتجارة والنقل؛ تطوير شبكات نقل وتجارة تكون 

مستدامة، وآمنة، ومحميّة، وسهلة االستخدام؛ تعزيز الشّفافيّة يف القوانني واألنظمة واإلجراءات.

وعىل رأس ما خطّطت له األمانة التنفيذيّة من أنشطة جاء تحسني الكفاءة اإلداريّة يف عمليّات النقل واإلجراءات الجمركيّة والتفتيش بهدف زيادة 
الّتي وضعتها  التجارة  اتفاقيّة تسهيل  تنفيذ األحكام وااللتزامات مبوجب  الرئيسيّة متابعة  أنشطتها  التنافسيّة. كذلك تشمل  األرديّن  االقتصاد  قدرة 
منظّمة التجارة العامليّة. يف عام 2018 نظّمت األمانة التنفيذيّة مؤمترًا حول »تسهيل التجارة والنقل وصواًل إىل تطوير االقتصاد األرديّن«، حيث جرى 

التشديد عىل رضورة بلوغ تنسيق أفضل لتنفيذ »اتّفاقيّة تسهيل التجارة« ووضع آليّات لخفض تكلفة النقل وتبسيط معامالت االسترياد والتصدير. 

مبقدور األمانة التنفيذيّة أن تلعب دوًرا فّعااًل يف تسهيل التجارة اإللكرتونيّة عب الحدود، ويف املحافظة عىل التنسيق العايل مع فريق العمل الوطنّي 

للتجارة الرقميّة مبا يضمن أّن تبقى أولويّات تسهيل التجارة اإللكرتونيّة ،كام حّددها فريق العمل الوطنّي، عىل رأس جدول أعامل األمانة التنفيذيّة.

املصدر: وزارة الصناعة والتجارة والتموين )والتقارير السنوية لوزارة املواصالت ألعوام 2014 ، 2015 ، 2018(
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 بلغت نتيجة أداء األردن حول تسهيل التجارة بحسب 

»استبيان األمم املتّحدة الشامل حول تسهيل  التجارة الرقمّي 
واملستدام »80 70.97% (2021)، وهو ما يفوق املعّدل الوسطّي 
لدول   اإلسكوا والبالغ 55.09%، وميثّل تحّسًنا إزاء نتيجة العام 

2015، البالغة %56.99.

األردن يف وضع أفضل من حيث تسهيل التداول التجارّي بدون 
اوراق، مقارنة مع تسهيل التجارة عب الحدود بدون اوراق. عىل 
إىل  األردن  يحتاج  الورقّي  غري  التجارّي  التداول  تسهيل  صعيد 
والتصدير  االسترياد  لتصاريح  اإللكرتويّن  اإلصدار  تقديم  تطبيق 
تطبيًقا كاماًل، مبا يف ذلك للبعائث البيدية. كذلك يجب الرشوع 
املنشأ  لشهادة  إلكرتونينّي  وإصدار  بطلب  التقّدم  تطبيق  يف 
التفضيليّة، والتقدم بطلب إلكرتويّن لقبض املسرتَّدات الجمركيّة. 
خالل الفرتة 2019-2021 تّم وضع النافذة اإللكرتونيّة الواحدة 
األمر  هذا  تعزيز  ينبغي  لكن  كامل،  بشكل  التطبيق  موضع 

https://www.untfsurvey.org/economy  80

https://untfsurvey.org/economy?id=JOR  81

ليشمل حركة املرور البيديّة الهادفة إىل ضامن استفادة شاملة 
من التجارة اإللكرتونيّة للجميع. 

كذلك، وباستثناء القوانني واللوائح الخاّصة باملعامالت اإللكرتونيّة، تّم 
وضع العديد من املتطلَّبات املتعلّقة بالتداول التجارّي غري الورقّي عب 
الحدود موضع التنفيذ الجزيئّ )الترصيح اإللكرتوينّ يف التبادل الجمريكّ، 
االستيفاء غري الورقّي للمدفوعات مبوجب سند ائتامن خطّّي(، فيام 
بقيت أخرى غري منّفذة عىل االطالق )سلطة التصديق املعتمدة، التبادل 
اإللكرتوينّ لشهادة املنشأ، التبادل اإللكرتوين لشهادة الصّحة والصّحة 

النباتيّة(. ومل تتغرّي وضعيّة هذه اإلجراءات بني عامي 2019 و 81.2021

التجارة  لتسهيل  الشامل  املتّحدة  األمم  »استبيان  يُظِهر  ذلك 
الرقمي واملستدام« أّن األردن يحتاج إىل تحسني التدابري املتعلّقة 
بالنساء وبالرشكات الصغرية واملتوّسطة، وتسهيل التجارة املتعلّقة 

بالزراعة )الجدول اإلحصايّئ رقم 18(.

 Jordan (2021) 
 Jordan (2019) 
 Jordan (2017) 
 Jordan (2015) 
 Economic and Social Commission for West Asia (ESCWA) (2021)
 Middle-Income Countries (MICs)(2021)

Transparency

Formalities

Institutional Arrangement 
and Cooperation

Paperless Trade

Cross-Border 
Paperless Trade

SME-related 
Trade Facilitation

Agriculture-related 
Trade Facilitation

Women-related 
Trade Facilitation

Digital and sustainable trade facilitation
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جدول إحصايّئ رقم 18: تسهيل التجارة الرقمّي واملستدام

املصدر: استبيان األمم املتّحدة الشامل لتسهيل التجارة الرقمّي واملستدام81

https://untfsurvey.org/economy?id=JOR
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أصحاب  يَعتب  والخاّص،  العاّم  القطاعني  الستبيان  ووفًقا 
لخلق  قصوى  أولويّات  هي  التالية  التدابري  أّن  العالقة 
الحّد  نظام  تطبيق  اإللكرتونيّة:  للتجارة  مؤاتية  بيئة 

الحدود،  عب  التّجار  لتمكني  واحدة  نافذة   ، الجمريكّ األدىن 
)الجدول  اإللكرتونيّة  للتجارة  الجمركيّة  اإلجراءات  وتسهيل 

 .)19 اإلحصايّئ رقم 

نظام الحد األدىن للجامرك )الحد االدىن إلجراءات التخليص الجمريك 
و بدون رسوم/رضيبة عىل واردات الشحنات ذات القيمة املنخفضة(

النافذة الواحدة لتمكني التجار عب الحدود من تقديم املستندات 
والوثائق التجارية يف مكان واحد

تسهيل اإلجراءات الجمركية للتجارة اإللكرتونية

الهيئات  الوزارات،  للتجارة)بني  الداعمة  املؤسسات  التنسيق بني 
الفنية وهيئات/ جمعيات األعامل(

تكاليف الشحن

التتبع االلكرتوين للشحنات

املعلومات حول رضيبة املبيعات والرضائب األخرى املطبقة

نظام عناوين االقامة الفعلية

تحسني اإلمكانات اللوجستية من خالل الرشاكة مع كافة الرشكاء 
والعاملني يف القطاع

النفاذ االلكرتوين اىل املعلومات الجمركية والبيدية

اليات احتساب الكلفة االجاملية (landed cost) لعمليات التسليم 
الدولية

عدم وجود، او توفر الحد األدىن من الحامية من خطر االحتيال 
االلكرتوين عب االنرتنت

وجود خدمات بريدية فعالة

شبكة نقل محلية فّعالة

الطرق املتاحة للدفع االلكرتوين عب االنرتنت

وجود رشكات توصيل الطرود

ه إىل املستطلَعني: ما هي القضايا الثالث األكرث إلحاًحا عىل صعيد الخدمات اللوجستيّة وتسهيل التجارة من أجل خلق  السؤال املوجَّ
بيئة مؤاتية للتجارة اإللكرتونيّة يف بلدك؟ )القطاعان العاّم والخاّص، 85 إجابة(

املصدر: األونكتاد 

46%

41%

32%

27%

27%

22%

22%

13%

12%

11%

11%

9%
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جدول إحصايّئ رقم 19: األولويّات يف الخدمات اللوجستّية وتسهيل التجارة
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القضايا الخاصة بنظام عناوين االقامة  .3-3

وبغية  كبري.  تحّد  هو  البالد  يف  للعنونة  نظام  وجود  عدم  إّن 
العاملة  الدوليّة  والرشكات  البيد  رشكات  تستخدم  مواجهته 
تطبيقات  إىل  تلجأ  أو  التكنولوجيا  عىل  قامئة  حلواًل  األردن  يف 
عىل الهاتف الجّوال مثل What3words، ونظام تحديد املواقع 
الرسيع  للبيد  أخرى  وتطبيقات   ،WhatsApp و   ،GPS العاملّي 

تَعرِض موقع الزبائن.

بدأ األردن العمل عىل نظام العنونة منذ أكرث من عرش سنوات. 
لقطاع  العاّمة  »السياسة  بحسب  أولويّة  استكامله  ويُعّد 
وذلك   ،»2018 البيد  وقطاع  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
ملا له من أهّميّة يف زيادة فّعاليّة التسليم للبيوت لدى مزّودي 
خدمات البيد الرسيع، ويف منّو التجارة اإللكرتونيّة. وقد تّم إنجاز 
65% من النظام وفًقا لرشكة البيد األرديّن، ومن املتوقّع إكامله 

عام 2023. اّن اعتامد معايري S42 UPU حول نظام العنونة هو 
أمر جوهرّي للبيد االرديّن.

االتّحاد  لدى  األردن  حول  الحاليّة  املرجعيّة  البيانات  تعود 
املحلّة  مستوى  عىل  وتقترص   ،2016 العام  إىل  العاملّي  البيدّي 
املحاّل  هذه  وأسامء  محلّة(.   650( فقط  املحلّيّة(  )املنطقة 
العاملّي،  البيدّي  االتّحاد  بيانات  قاعدة  سجاّلت  يف  )املناطق(، 
مكتوبة بالخطنّي العريّب والالتينّي/اإلنكليزّي. يبدو نظام العنونة 
التجارة  تطوير  لكّنه سيفيد  82 صحيًحا،   )2004 )املرجع  األرديّن 
األخري  امليل  وتسليم  العموم،  وجه  عىل  األردن  يف  اإللكرتونيّة 
األردنيّة  البيديّة  العمليّات  تفرض  وقد  الخصوص.  وجه  عىل 

Link to the Addressing System format (2004): https://www.upu.int/UPU/media/upu/PostalEntitiesFiles/addressingUnit/jorEn.pdf  82

البيدّي ملّده إىل مناطق تسليم جديدة، وإقامة  الرمز  مراجعة 
شمل  ورمّبا  املعتَمدين.  لني  املشغِّ ودمج  جديدة،  بريد  مكاتب 
هذا التحسني إدخال أمناط جديدة من العناوين و/أو املنتجات 
البيديّة يف الرمز البيدّي: عنوان مكتب البيد املستلِم،  أرقام 
الحقائب  الكبري،  الزبون  الرسيع،  البيد  البيد، خدمة  صناديق 

الحكوميّة، وما إىل ذلك.

األردن: مركز للتجارة اإللكرتونّية

العالقة  أصحاب  من  العديد  شّدد  الوطنيّة،  املشاورات  خالل 
للتجارة  رائد  األردن وتنافسيّته كمركز  تعزيز قدرة  أهّميّة  عىل 

اإللكرتونيّة.

رشكة  حاليًّا  تستكشفه  ما  هي  الشأن  هذا  يف  األفكار  إحدى 
للتجارة  مدينة  إنشاء  إمكانيّة  بخصوص   (ADC) العقبة  تطوير 
الدوليّة  الرشكات  تزويد  أجل  من  العقبة  يف  اإللكرتونيّة 
املتخّصصة يف التجارة اإللكرتونيّة مبركز لخدمة األسواق املحلّيّة 
مع  بالتعاون  العقبة،  تطوير  رشكة  رسمت  لقد  واإلقليميّة. 
والتجارة  االستثامر  لتسهيل  سياسة  األردنيّة،  الجامرك  دائرة 
رشكة  وبدأت  الدوليّة،  اإللكرتونيّة  التجارة  رشكات  لصالح 
تطوير العقبة مشاورات مع أصحاب العالقة. وهذا ما يتامىش 
 Reach 2025 خطة  اقرتحتها  الّتي  والنشاطات  األهداف  مع 
2025«(، املتّصلة بإنشاء منطقة تجارة إلكرتونيّة  )»وصواًل إىل 
وحلول لوجستيّة مستقبليّة. وهنا ينبغي القيام بدراسة جدوى 
ومقارنتها  العقبة  يف  إاللكرتونيّة  التجارة  ملدينة  اقتصادية 

بجدواها يف محافظات أخرى.
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4 – حلول الدفع

هذه  ترسيع  يف   COVID-19 كورونا  جائحة  ساعدت  وقد  اإللكرتونّية،  املدفوعات  منّو  صعيد  عىل  كبريًا  تقّدًما  األردن  يحرز 
الرقمّية وحجمها ويف عدد املحافظ اإللكرتونّية، مدعوًما بقوانني  ازدياًدا كبريًا يف عدد املدفوعات   2020 العام  العملّية. شهد 
ولوائح تضبط القطاع املايّل، مبا يف ذلك اإلعسار، واملشرتيات العاّمة، واملدفوعات الرقمّية. كام أّدت سياسات الحجر إىل ترسيع 
اعتامد املدفوعات اإللكرتونية، ومل ينعكس هذا االتّجاه ما إن بدأ األردن برفع التدابري والقيود املفروضة، األمر الّذي يدّل عىل 
ما تحمله هذه املدفوعات من إمكانّيات يف املدى الطويل. غري أّن العديد من مؤّسسات األعامل، مبا يف ذلك الشكات املتناهية 
الصغر والصغرية واملتوّسطة، ال تزال مرتّدًدة حيال توفري او قبول املدفوعات الرقمّية، وال يزال معظم الزبائن يفّضلون الدفع 
النقديّة وتقليل الشكوك واملخاوف حيالها لدى  الدراية بفوائد املدفوعات غري  الجهود لزيادة  نقًدا. مثّة حاجة إىل مزيد من 

املشرتين والبائعني.

صعيد  عىل  ملحوظًا  تطّوًرا  األردن  يف  املايّل  القطاع  شهد 
ذلك  يف  مبا  املاضية،  القليلة  السنوات  يف  الدفع  أنظمة 
اإللكرتونيّة،  املرصفيّة  والخدمات  والتسويات،  التقاّص 
ويعمل  اإللكرتونيّة.  النقود  وانتشار  اإللكرتونية،  والتجارة 
خفض  عىل  مهاّمه،  ضمن  من  األرديّن،  املركزي  البنك 
الدفع،  معامالت  بتنفيذ  املختّصة  التشغيليّة  التكاليف 
وحامية  األمن،  وسائل  وتعزيز  إلكرتونيًّا،  املبالغ  وتحويل 
الرقمّي  االقتصاد  تطوير  يف  املساهمة  بهدف  املدفوعات، 

املايّل. االشتامل  وتحقيق 

ا كبريًا يف معامالت التجارة  شهد األردن يف العامني املاضيني منوًّ
يعتمدون  الّذين  واملستهلكني  التّجار  عدد  ويف  اإللكرتونيّة 
التجارة  معّدل  يزال  ال  ذلك،  ومع  اإللكرتونيّة.83  التجارة 
نقًدا عىل  الدفع  يهيمن  نسبيًّا.  منخفًضا  األردن  اإللكرتونيّة يف 
نقًدا  اإلنرتنت  الرشاء عب  60% من عمليّات  د  تُسدَّ إذ  السوق، 
عند التسليم. ويرجع انخفاض معّدل املدفوعات عب اإلنرتنت 
عب  املشرتاة  والخدمات  بالسلع  املستهلك  ثقة  انخفاض  إىل 
عب  للمنّصات  الرسمّي  التسجيل  معّدالت  وانخفاض  اإلنرتنت، 

اإلنرتنت، وانخفاض معّدل انتشار بطاقات الدفع.84

بحسب الرشكة األردنيّة ألنظمة الدفع والتقاّص، بلغت هذه الزيادة نسبة %100.  83

بحسب الرشكة األردنيّة ألنظمة الدفع والتقاّص.  84

البنك المركزي األردني، التقرير السنوي 2020  85

البنك املركزي األردين، التقرير السنوي 2020  86

االنتشار البنيّك  .1-4

بلغ عدد البنوك املرخَّصة العاملة يف األردن 24 مرصفًا مع نهاية 
بنوك  ثالثة  ذلك  يف  )مبا  أردنيًّا  مرصفًا   16 هناك   .2020 العام 
واحد  فرع  ذلك  يف  مبا  أجنبيّة،  لبنوك  فروع  ومثانية  إسالميّة(، 
لبنك إسالمّي أجنبّي. أجرت هذه البنوك عمليّاتها عب شبكة من 
871 فرًعا و 70 مكتبًا متثيليًّا، مقابل 861 فرًعا و 81 مكتبًا متثيليًّا 

يف نهاية العام 2019. وبلغ عدد فروع البنوك األردنيّة العاملة يف 
الخارج 192 فرًعا، وخمسة مكاتب متثيلية، ووحدتني مرصفيّتني 

خارجيّتني “two offshore units” يف نهاية العام 2020 85.   

جميع  يف  املنترشة   277 الـ  بفروعها  األرديّن،  البيد  تُوفّر رشكة 
أنحاء البالد، مجموعة من الخدمات املاليّة، من ضمنها تحويل 
األموال املحلّيّة، وخدمات دفع فواتري الـَمرافق واملنافع، وتحويل 
تقّدم حساب  كام   ،(G2P) االفراد  إىل  الحكومة  من  املدفوعات 
توفري بريديًّا قليلة التكلفة ويرتبط بأّي من املحافظ اإللكرتونيّة 

الرئيسيّة.

عدد  إىل  السّكان  معّدل  بلغ  األرديّن،  املركزّي  البنك  إىل  استناًدا 
ألف يف   12.2 الواحد86، مقابل  للفرع  ألف نسمة   12.4 الفروع 
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نهاية العام 2019 87 . وبحسب البنك الدويّل، بلغ عدد فروع البنوك 
 ،2019 العام  14.39 يف  بالغ  ألف   100 لكّل  األردن  التجاريّة يف 
منخفًضا عن قيمته املسّجلة عام 2004، وقدرها 18.2. ويبقى هذا 

العدد أعىل من متوّسط العامل العريّب، البالغ  10.4عام 2019.

مؤّسسات  عّدة  تقدم  أعاله،  املذكورة  املؤّسسات  جانب  إىل 
ماليّة أخرى، غري مرصفيّة، خدمات ماليّة داعمة، منها خدمات 
التصدير،  واعتامدات  القروض  ضامن  وخدمات  الودائع،  تأمني 
استثامر  و«صندوق  العقارّي،  الرهن  متويل  إعادة  وخدمات 

الضامن االجتامعّي«.

متوّسط  من  أقّل  الواحد  للفرد  اآليّل  الرّصاف  أجهزة  عدد  ان 
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ومتوّسط الدول العربيّة. 
كان هناك 26.13 جهاز رّصاف آيّل لكّل 100،000 بالغ يف العام 
وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف   33.91 بـ  مقارنة   88،2019

جهاز   2،094 مجموع  من  العريّب.  العامل  يف  و40.13  إفريقيا، 
التكنولوجيا  يَستخدم  منها   %12 كان   ،2020 عام  آيّل  رّصاف 
2020 انخفض عدد معامالت  العام  البيومرتيّة )البصامت(. يف 

أجهزة الرّصاف اآليّل بنسبة 6% مقارنة بالعام 2019.

هناك  األرديّن،  املركزّي  البنك  وفّرها  الّتي  التقارير  عىل  بناًء 
 100000 لكّل  بيع  نقطة   550 أي   ،POS بيع   38723نقطة 

 %10 قدرها  زيادة  ميثّل  ما  وهذا  فوق(.  وما  سنة   15( بالغ 
بالنسبة إىل العام 2019. وللمقارنة، نجد أكرث من 100 نقطة 

البنك املركزي األردين، التقرير السنوي 2019  87

https://data.worldbank.org/indicator/FB.ATM.TOTL.P5?locations=JO. ،املصدر: البنك الدويّل  88

  https://www.cbj.gov.jo/. املصدر: البنك املركزّي األرديّن، نظام الدفع يف األردن، التقرير السنوّي الخامس 2020، واملوقع اإللكرتويّن للبنك املركزّي األرديّن  89

بيع لكّل  100000بالغ يف مرص، ونحو 200 يف فلسطني، وأكرث 
الخليجّي. التعاون  2000 يف معظم دول مجلس  من 

الدفع الرقمّي  .2-4

اإلجامليّة  التسويات  »نظام  األرديّن  املركزّي  البنك  أنشأ 
الحجم،  الكبرية  للمدفوعات   (RTGS-JO) الفورّي-األردن« 
التجزئة.  مدفوعات  أنظمة  يف  املايّل  الوضع  صايف  وتسوية 
عام  الفورّي-األردن«  اإلجامليّة  التسويات  »نظام  أنشئ 
2002، وتّم تقديم نسخة حديثة منه عام 2015، وهي األوىل 

 ISO مواصفة  اعتامدها  لجهة  العامل،  يف  والثانية  املنطقة،  يف 
20022 للرسائل املاليّة. كذلك، يراعي نظام RTGS-JO جميع 

البنى  مبادئ  وأبرزها  الفضىل،  واملامرسات  الدوليّة  املعايري 
التحتيّة ألسواق املال (PFMIs). وهو يقوم بتسوية التحويالت 
كام  ونهايّئ،  وإجاميل  فورّي  أساس  عىل  الثنائيّة  االئتامنيّة 
أنظمة  عن  الناجمة   ،(NCPs) التقاّص  صايف  تسوية  يوفّر 
املرتبطة  املركزيّة  التسوية  حسابات  عب  التجزئة،  مدفوعات 
األثر  تسوية  عن  فضاًل  املركزّي،  البنك  لدى  املودع  بالنقد 
املايّل لعمليّات النظام اإللكرتويّن إلدارة الدين العاّم وعمليّات 
لجميع  إلزاميّة  النظام  يف  املشاركة   .(Depox) املفتوح  السوق 
البنوك املرخَّصة العاملة يف األردن، وأيًضا ملركز إيداع األوراق 
مع  بَيْنّي  تشغيل  إمكانيّة  النظام  هذا  لدى   .(SDC) املاليّة 

التقاّص.89 أوضاع  لتسوية صايف  التجزئة  مدفوعات  أنظمة 
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يقوم البنك املركزي األردين بتشغيل العديد من أنظمة مدفوعات 
التجزئة:

غرفة التقاّص اآليّل (ACH) ، والّتي تم اطالقها عام 2016، 	 
من  لديهم  وملَن  األرديّن،  املركزّي  وللبنك  للبنوك،  توفّر 
عمالء، خدمة ملدفوعات التجزئة بهدف تسهيل وترسيع 
واملدينة  الدائنة  التحويل  عمليّات  من  العديد  تنفيذ 
املنخفضة القيمة. كام تّم إدخال نظام مقاّصة إلكرتونيّة 

للشيكات (ECC) يف نوفمب 2007.

 	  (JoMoPay) أُطلق نظام الدفع األرديّن عب الهاتف النّقال
يف   ”JoMoPay“ النظام  تشغيل  تم   .2014 عام  رسميًّا 
 ،2017 عام  يف  األردين.  املركزي  البنك  قبل  من  البداية 
الرشكة  التجارية  والبنوك  األردين  املركزي  البنك  أنشأ 
كرشكة    “JoPACC”  والتقاّص الدفع  ألنظمة  األردنيّة 
يتيح  وهو  النظام.  وتشغيل  إلدارة  خاصة  مساهمة 
القيام مبدفوعات صغرية عب الهاتف النّقال، مبا يف ذلك 
ودفع  آخر،  إىل  شخص  من  والتحويل  الفواتري،  دفع 
للحّد  فّعالة  أداة  يوفّر  وهو  مبارشة.  املشرتيات  مثن 
خصوًصا  املايّل،  االشتامل  وتعزيز  النقد  استخدام  من 
الريفيّة. جميع أجهزة الرّصاف اآليّل متّصلة  يف املناطق 
بنظام الدفع عب الهاتف النّقال إّما مبارشة أو عب شبكة 
Jo-Net ، وهي شبكة محلّيّة تدير جميع أجهزة الرّصاف 

اآليّل يف اململكة وتربطها بعًضا ببعض. كام يتيح النظام 
عمليّات سحب نقدّي من حسابات املحافظ اإللكرتونيّة 
أو الحسابات البنكيّة عب أجهزة الرّصاف اآليّل املنترشة 
عرض  بنظام  أيًضا  متّصل  وهو  البالد.  أنحاء  جميع  يف 

وتحصيل الفواتري إلكرتونيًّا.

إلكرتونيًّا« 	  الفواتري  وتحصيل  »عرض  نظام  إطالق  تّم 
خدمة  يوفّر  وهو   .2014 عام   (eFAWATEERCom)

إلكرتونيًّا، فضاًل عن خدمات  الفواتري وتحصيلها  تقديم 
ذلك  يف  مبا  مختلفة،  دفع  قنوات  يستخدم  كام  أخرى. 
فروع البنوك، وأجهزة الرّصاف اآليّل، والخدمات املرصفيّة 
اإلنرتنت،  عب  املرصفيّة  والخدمات  النّقال،  الهاتف  عب 
األرديّن،  البيد  ومكاتب   ،(JoMoPay) النّقالة  واملحافظ 
تطّوًرا،  األنظمة  أكرث  من  يُعتب  وغريها.  واألكشاك، 
ويحّقق تقّدًما يف مدفوعات التجزئة، ال سيّام فيام يختّص 
البنك  عهد  وقد  الورق.  استخدام  بدون  بيئة  بتوفري 
رشكة  إىل   eFAWATEERcom بنظام  األرديّن  املركزّي 

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/06ef2d20-96b0-4e23-8a68-df3ac3baf93a.pdf  91

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/a6d37e65-4ed7-41d0-8799-60962f082f77.pdf  92

االتّجار بالخدمات، جدول اململكة األردنيّة الهاشميّة للوفاء بالتزامات محّددة.    93

اإللكرتويّن،  بالدفع  املختّصة  األردنيّة،   Madfooatcom

لبنائه وإدارته وتشغيله. 

بإجراء 	   (Qlick) الفورّي«  الدفع  »نظام  يسمح  كام 
الحسابات  استخدام  عب  فوريّة  مرصفيّة  تحويالت 
من  كّل  أُطلِق  وقد  اإللكرتونيّة.  املحافظ  أو  املرصفيّة 
م من التاجر و«رمز  »رمز االستجابة الرسيعة QR« املقدَّ

م من املستهلك عام 2020. االستجابة الرسيعة« املقدَّ

األنظمة املالّية )مقّدمو الخدمات املالّية، مقّدمو خدمة   .3-4

الدفع، الدفع بال نقود، بّوابات الدفع اإللكرتوينّ(

تطّور  تدعم  األرديّن،  املركزّي  البنك  بإرشاف  ولوائح،  قوانني  مثّة 
القطاع املايّل األرديّن، وال سيّام تنمية املدفوعات اإللكرتونيّة. 

آليّة ضبط املدفوعات اإللكرتونيّة هي بشكل أسايّس نظام الدفع 
والتحويل اإللكرتويّن لألموال رقم 111 لسنة 2017، املستند إىل 
املاّدتني 21 و22 من قانون املعامالت اإللكرتونيّة رقم 15 لسنة 
الّذي ينظّم إنشاء وتشغيل وإدارة أنظمة  القانون  2015، وهو 

قانون  األخرى  القوانني  وتشمل  وخدماته.91  اإللكرتويّن  الدفع 
البنك املركزّي األرديّن رقم 23 لسنة 1971، وتعديله قانون رقم 
وقانون   92،2016 لسنة   5402 رقم  والقانون   ،2016 لسنة   24

 46 رقم  البنوك  قانون  وتعديله   2000 لسنة   28 رقم  البنوك 
لسنة 2003، وقانون أعامل الرصافة رقم 44 لسنة 2015، ونظام 
ترخيص واعتامد جهات التوثيق اإللكرتويّن لسنة 2014، وقانون 

املعلومات االئتامنيّة رقم 51 لسنة 2010.

ووفًقا لجدول التزامات األردن ضمن اتّفاقيّة التجارة بالخدمات 
األخرى  املاليّة  والخدمات  املرصفيّة  بالخدمات  والخاّصة 
)باستثناء التأمني(، فإّن إنشاء وجود تجارّي أو مامرسة أنشطة 
تأّسست  الّتي  العاّمة  املساِهمة  بالرشكات  محصور  جديدة 
كام  األجنبيّة.  للبنوك  التابعة  وامللحقات  وبالفروع  األردن  يف 
تجدر اإلشارة إىل أّن البنوك، ال غري، هي الّتي يجوز لها تأدية 
الَسداد من  واجبة  أخرى  وأموال  ودائع  قبول  تتضّمن  أنشطة 
 ،)81117  CPC باستثناء   CPC 81115-81119( الجمهور 
أّما  املاليّة.  والوساطة  وااللتزامات  الضامنات  خدمات  وتوفري 
األنشطة  جميع  توفري  لها  فيجوز  املاليّة  الخدمات  رشكات 
لبنوك  األردن  يف  العقارات  برهن  يُسَمح  ال  األخرى.  املاليّة 
مدير  األجنبيّة  البنوك  لفروع  يكون  أن  ويجب  األردن،  خارج 
املساِهمة،  والرشكات  للمصارف،  ميكن  ال  مقيم.93  إقليمّي 
والرشكات، توفري خدمات ماليّة إاّل من خالل أشخاص طبيعينّي 

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/06ef2d20-96b0-4e23-8a68-df3ac3baf93a.pdf
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/a6d37e65-4ed7-41d0-8799-60962f082f77.pdf
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مسّجلني لدى هيئة األوراق املاليّة )تعليامت ترخيص وتسجيل 
الخدمات املاليّة، املاّدة 3(.94

اإلصالحات املالّية والهيكلية

فأطلق  إجراء إصالحات هيكليّة،  األردن  2019 واصل  عام  منذ 
لوائح جديدة تحكم جوانب مختلفة من املعامالت املاليّة، مثل 

اإلعسار واملدفوعات الرقميّة واملشرتيات العاّمة. 

األرديّن  املركزّي  البنك  اتّخذ   ،COVID-19 كورونا  جائحة  خالل 
تأثري  الوطنّي وتقليل  االقتصاد  مجموعة من اإلجراءات لحامية 
الوباء عىل املجتمع.95 تشمل بعض هذه اإلجراءات أنظمة الدفع 

املختلفة، معزِّزًة الخدمات املاليّة اإللكرتونيّة عىل النحو اآليت:

املدفوعات 	  تسوية  أنظمة  جميع  تشغيل  يف  االستمرار 
والتقاّص عن بُعد أثناء فرتة الحجر.

ومقّدمي 	  البنوك  استمرار  عىل  يؤكّد  تعميم  إصدار 
خدمات الدفع والتحويل اإللكرتويّن يف تقديم الخدمات 
تقديم  استمراريّة  انقطاع، وضامن  للزبائن دون  املاليّة 
خدمات الدفع، مبا يف ذلك دفع الفواتري وأجهزة الرّصاف 
هذه  صيانة  وكذلك  للتّجار،   (POS) البيع  ونقاط  اآليّل 

املاكينات دوريًّا وتغذيتها باألوراق النقديّة الكافية.

وخدمات 	  أنظمة  إدارة  من  الدفع  رشكات  متكني 
املدفوعات اإللكرتونيّة عن بُعد.

الهواتف 	  عب  اإللكرتونيّة  املحافظ  باستخدام  التوصية 
فتح  خدمة  تقديم  من  الدفع  رشكات  ومتكني  النّقالة، 
واملتاجر والرشكات  للزبائن  بُعد  إلكرتونية عن  محافظ 
بدون تكاليف بغية متكني الزبائن، إلكرتونيًّا، من إجراء 
من  الواردة  واملساعدات  الرواتب  واستالم  التحويالت 
صندوق الدعم الوطنّي ومن أّي برامج حكوميّة أخرى، 
باإلضافة إىل متكينهم من تنفيذ عمليّات الدفع والتحويل 

دون قيود من حيث املكان أو الزمان.

توفري قنوات إلكرتونيّة متّكن الزبائن من إرسال الحواالت 	 
املاليّة إىل الخارج بطريقة إلكرتونيّة بالكامل.

املدفوعات 	  لقبول  الداعمة  الحديثة  التقنيّات  توفري 
اإللكرتونيّة يف نقاط البيع، مثل رمز االستجابة الرسيعة.

وزارة الصناعة والتجارة والتموين.   94
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متكني الزبائن من تنفيذ عمليات اإليداع والسحب من 	 
لبعض  اآليّل  الرّصاف  أجهزة  عب  اإللكرتونيّة  املحافظ 
إىل  الحاجة  دون  اململكة  يف  انتشاًرا  األكرث  البنوك 

استخدام بطاقة.

تالمس 	  بدون  اإللكرتونيّة  املدفوعات  وتشجيع  تنظيم 
للتّجار  الدفع  عمليّات  تنفيذ  من  الزبائن  لتمكني 
عوامل  استخدام  دون  من  التجزئة  تجارة  وقطاعات 
القصوى  القيمة  وتحديد  بالزبون،  الخاّصة  املصادقة 
دون  من  املخاطر  املنخفضة  الواحدة  الدفع  ملعاملة 

تالمس مببلغ 55 د.أ.

حلول الدفع الرئيسّية املتاحة عرب الهاتف النّقال   .4-4

وغري النقدية 

خالل الجائحة استُخدمت املحافظ اإللكرتونيّة لتحويل الرواتب 
تلّقي  اعتادوا  الّذين  الخاص  القطاع  موظّفو  أّما  املوظّفني.  إىل 
تّم  فقد  خاّص،  مرصيّف  حساب  لديهم  وليس  نقًدا  رواتبهم 
تشجيعهم عىل فتح محافظ إلكرتونيّة لتحويل واستالم األموال، 

ودفع الفواتري، واالّدخار، والتسّوق عب اإلنرتنت. 

الّتي  النّقالة  الهواتف  يتوافق رقم املحافظ اإللكرتونيّة مع رقم 
يتّم فتح املحفظة اإللكرتونيّة عليها وال ترتبط بحساب مرصيّف. 
املزّودين  أحد  لدى  إلكرتونيّة  محفظة  فتح  اإلمكان  يف  أّن  كام 
السبعة يف األردن لخدمات الدفع عب الهاتف، وهم »زين كاش« 
و»املحفظة  و»آية«  و»محفظتي«  موين«  و»أورانج  و»دينارك« 
الوطنيّة« و»قضحة«. وليك يقوم رجال األعامل بتحويل رواتب 
املوظّفني، عليهم أن يودعوا األموال يف املحفظة اإللكرتونيّة إّما 
عب  أو  املحفظة،  إىل  مرصيّف  حساب  من  التحويل  طريق  عن 

إيداع األموال يف املحفظة من خالل أحد الوكالء. 

هناك عموالت صغرية تستوىف عىل املعامالت املاليّة، وقد تختلف 
من مزّود خدمة إىل آخر. ميكن اإليداع نقًدا والسحب نقًدا من 
لبنك  اآليّل  الرّصاف  أجهزة  أو  اإللكرتونيّة،  املحافظ  وكالء  خالل 

القاهرة عاّمن والبنك األرديّن الكويتّي بدون بطاقة.

من  واسعة  مجموعة  السبع  اإللكرتونيّة  املحافظ  رشكات  توفّر 
الخدمات مثل إصدار البطاقة، واإليداع أو السحب نقًدا، وسحب 
املبالغ النقديّة لدى أّي وكيل، والسحب نقًدا من البنك األرديّن 
الكويتّي وبنك القاهرة عاّمن، وإرسال األموال من شخص إىل آخر، 
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اإلنرتنت،  عب  والتسّوق   ،eFAWATEERcomو الفواتري،  ودفع 
هاتف  إىل  نّقال  هاتف  ومن  األقران،  بني  ما  األموال  وتحويل 
نّقال، ومن هاتف نّقال إىل بطاقة مسبَقة الدفع، ومن هاتف 
والتحويل  للتّجار،  والدفع  )وبالعكس(،  بنيّك  إىل حساب  نّقال 
الوطنّي لألموال. معظم هذه املعامالت مّجانيّة، بينام تستوىف 
رسوم عىل بعضها. وترتاوح هذه الرسوم ما بني 0.5 د.أ. ودينار 

أرديّن واحد.

العام  اإللكرتونيّة يف  املحافظ  طرأت زيادة كبرية عىل استخدام 
فُتحت  الّتي  اإللكرتونيّة  املحافظ  عدد  إجاميّل  بلغ  فقد   .2020

النّقال (JoMoPay) )من  ضمن نظام الدفع األرديّن عب الهاتف 
خالل مزّودي خدمة الدفع أو عب الحسابات املرصفيّة املرتبطة 
محفظة   1،181،231 املشاركة(  البنوك  طريق  عن  بالنظام 
وحسابات مرصفيّة، أّي بزيادة قدرها 113% مقارنة بالعام 2019. 
كام تّم تنفيذ 12،059،668 عمليّة، بقيمة 1،082.62 مليون د.أ.، 
بالعام  مقارنًة  التوايل،  عىل   ،%571 و   %213 قدرها  بزيادة  أي 

96.2019

يف غضون ذلك استمّر ازدياد عدد املحافظ اإللكرتونيّة واستعاملها 
بشكل كبري. فقد قفز عدد املحافظ اإللكرتونيّة إىل 1.47 مليون 
 ،2021 بأبريل  مقارنًة   %2 قدرها  بزيادة  أي   ،2021 مايو  يف 
املعامالت  عدد  وازداد   97.2020 العام  بنهاية  مقارنًة  و%24.5 
اقرتب  فيام   ،2021 بأبريل  مقارنة   %15 بنسبة   2021 مايو  يف 
عدد املعامالت وحجمها، أي 2.05 مليون معاملة و189 مليون 
املعامالت  لعدد  الشهرّي  املتوّسط  التوايل، من ضعف  د.أ. عىل 
وحجمها يف العام 2020. إّن ما يدعو إىل القلق، هنا، هو أّن نسبة 
27.6% فقط من ماليك املحافظ اإللكرتونيّة هم من اإلناث. أّما 

من حيث التوزيع العمرّي، فإّن أعامر 31% من ماليك املحافظ 
اإللكرتونيّة ترتاوح بني 18-30 سنة، و25% منهم بني 31-40 سنة 

، و 18% منهم بني 41-50 سنة.

ذة عب نظام »عرض  يف العام 2020 بلغ عدد معامالت الدفع املنفَّ
 22،625،416  )EFawateerCom(»إلكرتونيًّا الفواتري  وتحصيل 
منّو  وهو  د.أ.،  مليون   7،455.48 اإلجامليّة  وقيمتها  معاملة، 
مقارنًة  القيمة،  يف  و%10  املعامالت  عدد  يف   %56 نسبته  كبري، 
الّتي يدعمها النظام  بالعام 2019. كذلك ارتفع عدد الخدمات 
من 452 خدمة عام 2019 إىل 670 خدمة عام 2020، وتخّص 
 196مفوترًا يف 2019 و 318 مفوتِرًا يف 98.2020 ويف ترشين اول 

البنك املركزّي األرديّن: نظام الدفع يف األردن، التقرير السنوّي الخامس لعام 2020.  96

جمعيّة البنوك يف األردن، النرشة البنكيّة، يونيو 2020.   97

البنك املركزّي األرديّن، التقرير السنوّي الخامس 2020.  98

: JoPACC https://www.jopacc.com/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/efawateercom_report_-_october.pdf الرشكة األردنيّة ألنظمة الدفع والتقاّص  99

البنك املركزّي األرديّن، التقرير السنوّي الخامس 2020.  100

من العام 2021، بلغ عدد الخدمات 1056 خدمة تعود لـ 361 
معاملة   3246877 اىل  املعامالت  بلغ وصل عدد  مفوتر، حيث 
بقيمة اجاملية 851601330 دينار اردين، فيام شكلت املعالمالت 
من   %76 وبنسبة  املعامالت  اجاميل  من   %75 الكرتونيا  املنفذه 

القيمة االجاملية99. 

ورشكات  البنوك  عن  صادرة  دفع  بطاقة   4،345،849 أصل  من 
الدفع اإللكرتويّن، كانت 77% منها بطاقات َمدينة، و9% بطاقات 
البطاقات  نسبة  وبلغت  الدفع.  ُمسبَقة  بطاقات  و%14  ائتامن، 
 %5 بزيادة  أي  البطاقات،  96% من إجاميّل  البنوك  الصادرة عن 
ما  اإللكرتويّن  الدفع  رشكات  وأصدرت   .2019 بالعام  مقارنة 
منها  الدفع،  مسبقة  وبطاقة  ائتامن  بطاقة   173،243 مجموعه 
محّل  تدريجيًّا  الالتالمسيّة  البطاقات  وتحّل  مسبقة.   %92.5

األرديّن  املركزّي  البنك  بتوجيهات  عماًل  التقليديّة  البطاقات 
للبنوك، األمر الّذي بات مينع إصدار أّي بطاقة ال تدعم تقنيّات 

عدم التالمس100. 

يف العام 2020 ارتفع عدد معامالت الدفع عب استخدام بطاقات 
الدفع الصادرة عن البنوك )السحب واإليداع عب أجهزة الرصّاف 
اآليّل، ونقاط البيع، والتجارة اإللكرتونيّة( بنسبة 1% مقارنة بعام 
بلغت  إجامليّة  بقيمة  معاملة،   111،752،617 إىل  لتصل   ،2019

 .)2019 بالعام  مقارنة   %3 نسبته  )انخفاض  د.أ.  مليون   14،206

وجاءت 60% من هذه املعامالت عب أجهزة الرصّاف اآليّل، و %34 
عب نقاط البيع، و6% فقط عب اإلنرتنت )انظر الجدول اإلحصايّئ 

رقم 21(.

تتّم معظم معامالت أجهزة الرّصاف اآليّل عب البطاقات املدينة، 
األمر الّذي يُظهر ميل املستهلكني إىل استخدام البطاقات كوسيلة 
أكرث من رغبتهم يف استخدامها كوسيلة دفع.  إلدارة حساباتهم 
وقد يكون َمرَدُّ هذا األمر أيًضا إىل عموالت البنوك عىل عمليّات 

السحب نقًدا داخل البنك.

البنك املركزّي األرديّن  ، أطلق   COVID-19 خالل جائحة كورونا 
تدابري أدت إىل زيادة كبرية يف املعامالت اإللكرتونيّة عام 2020. 
استخدام  عىل  الوباء  وقع  أدناه   9 رقم  البيايّن  الجدول  ويبنّي 
اإللكرتونيّة،  التجارة  ومنّصات  البيع  نقاط  عب  الدفع  بطاقات 
مصّنفة بحسب القطاعات. الالفت أّن القطاع الوحيد الّذي شهد 
زيادة مستمرّة طوال العام 2020 هو قطاع التجارة اإللكرتونيّة.
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جدول إحصايّئ رقم 21: بطاقات االئتامن واملدينة واملسَبقة الدفع تبًعا لنوع املعاملة

املصدر: استناًدا إىل البنك املركزّي األرديّن، نظام الدفع يف األردن، التقرير السنوّي الخامس لعام 2020. 

         

    

جدول بيايّن رقم 9: النمّو يف حجم التعامل بالبطاقة بحسب القطاع، 2020 )املقارنة بالنسبة إىل الربع السابق(

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاينالربع األّولالقطاع

%14% 24 %15%42الحكومة

%0.2  %20%26        %14  االتّصاالت

%15%39%18 %11    الخدمات األساسيّة

%50 %305%63 %14الرتبية

%95 .%28   %40 %5التجارة

%49%19%70%147التجارة اإللكرتونيّة

%6%19%15   %169الصّحة

%43 %234%87 %37السياحة

%5 %48%73 %22محطّات الوقود

%32%362%37 %50 قطاعات أخرى

املصدر: البنك املركزّي األرديّن، نظام الدفع يف األردن، التقرير السنوّي الخامس لعام 2020.

يف الوقت عينه باتت البطاقات املسبَقة الدفع تُستخدم عىل نطاق 
بأّي حساب  ترتبط  اإللكرتونيّة، حيث  التجارة  واسع يف معامالت 
مرصيفّ ومحفظة إلكرتونيّة، كام تُستخدم لسحب األموال. مثّة نوع 
التّجار للمستهلكني ضمن  الدفع يصدرها  البطاقات املسبَقة  من 
حدود معيّنة بغية الرشاء من نقطة بيع أو متجر معنّي. ال يُسمح 
بإعادة شحن مثل هذه البطاقات، ومل ينظّمها البنك املركزّي األرديّن 
حتّى اآلن. تعّد البطاقات املسبقة الدفع من أرسع البطاقات منوًّا يف 
األردن، وسبب ارتفاع مثل هذه املعامالت هو عدم ارتباطها مبارشة 
بحساب الزبون وبالقيمة النقديّة املودعة فيه، األمر الّذي يقلّل من 
مخاطر سوء االستخدام أو القرصنة أو االحتيال. وقد منا استخدام 
البطاقات املدينة يف التجارة اإللكرتونيّة بعد أن سمح عدد قليل من 

البنوك باستخدام هذه البطاقات.

اإلملام واملعرفة باالمور املالية واملالية الرقمّية   .5-4

بناًء عىل استبيان املستهلِكني الّذي تّم إجراؤه خالل هذا التقييم، 
بالنسبة  التسليم.  الدفع نقًدا عند  87% من املستطلَعني  يفّضل 
ًما«، يفّضل املستهلكون الدفع ببطاقات االئتامن  إىل الدفع »ُمقدَّ
املسبَقة  والبطاقات   )%28.5( اإللكرتونيّة  املحافظ  تليها   ،)%55(
الخاّص  القطاع  استبيان  نتائج  مع  يتامىش  )14%(. وهذا  الدفع 
األردن  يف  املستهلكون  يشعر  ال   .)22 رقم  اإلحصايّئ  )الجدول 
باألمان عند الدفع عب اإلنرتنت، ويطالبون بوضع أنظمة لحامية 

املستهلكني. 
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االنظمة التي تحمي املستهلك عب االنرتنت

التوثيق  االنرتنت وخدمات  أكب الستخدام  توفري حامية 
والتوقيع االلكرتوين

الدفع  مجال  يف  الجيدة  الدولية  باملامرسات  الوعي 
االلكرتوين او من خالل الهاتف املحمول

االنظمة التي تسمح بالتسديد االلكرتوين دوليا

سهولة فتح الحسابات املرصفية

املحمول  الهاتف  عب  بالتسديد  تسمح  التي  االنظمة 
محليا

االنظمة التي تسمح بالتسديد االلكرتوين محليا

عب  املختلفة  الدفع  أمناط  بني  ما  والتبادلية  التوافقية 
االنرتنت والهاتف املحمول

املبادرات التعليمية حول االمن وبناء الثقة )عىل سبيل 
املثال لصانعي السياسات، املصارف، التجار واملستهلكني(

االنظمة التي تسمح بالتسديد عب الهاتف املحمول دوليا

فهم ترشيع مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

املصدر: األونكتاد
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جدول إحصايّئ رقم 22: القضايا األكرث إلحاًحا بغية تعزيز حلول الدفع اإللكرتويّن

السؤال املوّجه إىل املستطلَعني: ما هي، يف رأيك، القضايا الثالث األكرث إلحاًحا من حيث حلول الدفع يف بالدك؟ 
)استبيانات القطاعني العاّم والخاّص، 79 إجابة(

OpenSooq :4 املؤطّر رقم
تُعتب OpenSooq إحدى املنّصات الرائدة للتسّوق عب اإلنرتنت يف األردن، وقد تكون أّولها. يشّكل هذا السوق عب اإلنرتنت منّصة إعالنيّة تتيح 
للمستهلكني االتّصال بالبائعني مبارشة، عىل أن تتّم املعامالت يف النهاية خارج اإلنرتنت. وقد باتت الرشكة من الالعبني اإلقليمينّي، وتعمل يف 19 دولة. 
بة  تعمل منذ نحو 10 سنوات، وتوفّر خدمات ذات قيمة مضافة للبائعني بغية زيادة مبيعاتهم. OpenSooq هو املنّصة العربيّة األوىل لإلعالنات املبوَّ
يف الرشق األوسط، مع أكرث من ملياري مشاهدة لصفحتها شهريًّا. تربط ما بني املشرتين والبائعني فوريًّا من أجل بيع خدمة ما ورشائها واستئجارها أو 

بهدف العثور عىل وظيفة. تصل املبيعات من خالل OpenSooq إىل 30 مليار دوالر.

إحدى املشكالت الرئيسيّة الّتي تواجهها هذه املنّصة يف األردن هي مسألة املدفوعات عب اإلنرتنت. معظم الخدمات ذات القيمة املضافة يتّم دفع مثنها 
نقًدا؛ يعمل نحو 170 موظًّفا يف مكتب الرشكة يف عاّمن،  منهم 65 يتكرّسون لتحصيل األموال النقديّة من الرشكات واألفراد الّذين يضعون إعالناتهم 
عىل OpenSooq. الزبائن الجدد واملتسّوقون ألّول مرّة يشّككون أحيانًا يف وجود OpenSooq أو يف رشعيّته، فيسافرون إىل عاّمن من مدن أخرى 
ملجرّد التأكّد من أّن مدفوعاتهم تتّم يف املكان الصحيح. ال يضع املستهلكون ثقة كافية يف التجارة اإللكرتونية وحلول الدفع اإللكرتويّن، وقد يكون مرّد 
ذلك إىل نقص يف املعرفة. ومهام يكن من أمر، فإّن توفري وسائل مثل Escrow Payments أمر معقد، والتأمني الالزم لتوفري هذه الخدمة باهظ 
الكلفة. OpenSooq عىل استعداد للتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومع غرف التجارة من أجل دعم املصّنعني األردنيّني يف إنشاء روابط 

تجاريّة من خالل OpenSooq، وال سيّام يف معالجة مسألة املدفوعات تجّنبًا ألّي خديعة قد تخيف الرشكات الصغرية واملتوّسطة.

املصدر: األونكتاد، بناء عىل مقابلة أجريت مع املدير العاّم لرشكة OpenSooq يف األردن
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خالل  مقابلتها  تم  الّتي  اإللكرتونيّة  التجارة  لرشكات  وفًقا 
املشاورات الوطنيّة، يحتاج املستهلكون والبائعون إىل مزيد من 

التوعية والدعم يك ترتفع ثقتهم بالدفع عب اإلنرتنت.

 .2020 العام  النمّو خالل  التجارة اإللكرتونيّة يف  استمّر قطاع 
يف  تقريبًا  كامل  بشكل  الحجر  قيود  رفع  من  الرغم  وعىل 
الربع الثاين، واصل عدد املعامالت ارتفاعه يف الربعني الثالث 
املستهلك  سلوك  يف  تغيري  حدوث  عىل  دليل  وهذا  والرابع، 
اإلحصايّئ  )الجدول  اإلنرتنت  عب  الرشاء  عمليّات  إىل  وتحّوله 

رقم 23(.

 بلغت املعامالت الّتي متّت عن طريق بطاقات الدفع الصادرة 
أي  معاملة،   101.408.447 األردن  داخل  املرخَّصة  البنوك  عن 
 100.340.257 بـ  مقارنة  املعامالت،  إجاميّل  من   %91 ميثّل  ما 
التجارة  معامالت  عدد  يشّكل   .2019 العام  يف  متّت  معاملة 
فيام  املعامالت،  إجاميّل  من  فقط   %2 البالد  داخل  اإللكرتونيّة 
من   %46 البالد  خارج  اإللكرتونيّة  التجارة  معامالت  عدد  ميثّل 

إجاميّل املعامالت.

أّما منّصات التجارة اإللكرتونيّة يف األردن فلم يتعدَّ عدد التّجار 
 .2020 العام  خالل   599 عبها  املدفوعات  يقبلون  الّذين 
هي  الرقميّة  واملحافظ  املرصفيّة  والتحويالت  االئتامن  بطاقات 
أكرث طرق الدفع الّـتي يستخدمها الزبائن املحلّيّون حاليًّا، بينام 
ما  أكرث  املرصفيّة  والتحويالت  االئتامن  وبطاقات   PayPal تَُعّد 

يستخدمه الزبائن الدوليّون كوسائط دفع.

هناك  زال  ما  الرقميّة،  املدفوعات  استخدام  تزايد  من  بالرغم 
املحمول  عب  اإللكرتونيّة  األموال  مقّدمي  للتحسني. عىل  مجال 
اإللكرتونيّة  املحافظ  عدد  زيادة  عب  توّسعهم  يواصلوا  أن 
النشطة، ورفع النسبة املئويّة للمدفوعات عب اإلنرتنت، وجذب 
لتعزيز  اإلنرتنت  عب  جديدة  دفع  قنوات  وتوفري  جدد،  زبائن 
تكون  أن  يجب  ذلك،  إىل  باإلضافة  اإللكرتونيّة.  التجارة  توّسع 
إجراءات التسجيل أسهل، وينبغي توفري املزيد من الدعم الفّنّي 
استخدام  عىل  معتادين  غري  هم  ملن  خصوًصا  التسجيل،  أثناء 
التطبيقات  من  املزيد  إدخال  وسيؤّدي  اإللكرتونية.  املدفوعات 

السهلة االستعامل إىل ارتفاع يف استخدام املحافظ اإللكرتونية.

ووفًقا ألصحاب العالقة خالل املشاورات الوطنيّة، فإّن مبادرات 
الدفع  خدمات  مقّدمو  يوفِّر  حيث  الرقمّي«،  »البازار  مثل 
اإللكرتويّن منّصة للتجارة اإللكرتونيّة، أو أيّة فرص أخرى تُوضع يف 
متناول الرشكات العاملة من املنازل، أو الرشكات املتناهية الصغر 
والصغرية، يك تستطيع بفضلها أن تبيع عب اإلنرتنت وأن تستخدم 
حلول الدفع الرقميّة بدون رسوم، من شأنها تعزيز املدفوعات 

الرقميّة لدى مؤّسسات األعامل الصغرية والفئات املهّمشة.

وقد أظهر استبيان عب اإلنرتنت أجرته اللجنة الوطنيّة األردنيّة 
و  الرجال  من   %58 أّن  الدوليّة  العمل  ومنظّمة  املرأة  لشؤون 
57% من النساء مل يستطيعوا إنشاء حسابات ماليّة عب املحفظة 

اإللكرتونيّة. هذه النتائج هي دعوة إىل الحكومة والهيئات العاّمة 
الناس  تثّقف  توضيحيّة  مواّد  عب  الوعي  مستوى  من  ترفع  يك 
واضحة  بطريقة  اإللكرتونيّة  املحافظ  منّصات  استخدام  حول 
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جدول إحصايّئ رقم 23: عدد املعامالت املنجزة عرب بطاقات الدفع عىل منّصات التجارة اإللكرتونّية، 2020

عدد املعامالت املنجزة عب بطاقات الدفع عام 2020

 

املصدر: البنك املركزّي األرديّن
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اإلعالميّة  البيانيّة  والرسوم  الفيديو  مقاطع  فتشمل  ومحّددة، 
وفوق   .  FAQ الشائعة  واألسئلة  اإلذاعيّة/التلفزيونيّة  والرسائل 
العاّمليّة  والنقابات  املديّن  املجتمع  منظاّمت  عىل  يتعنّي  ذلك 
تعزيز الوعي بأهّميّة املحافظ اإللكرتونية للقطاع الخاّص، لدى 
االستخدام  ضوء  يف  سيّام  وال  العمل،  أرباب  لدى  كام  العاّمل 
املتزايد للتكنولوجيا. يف الوقت عينه يجب التشديد عىل رّسيّة 

املعامالت وأمنها توفريًا للوقت والجهد.

وفروع  البيع  ونقاط  اآليّل  الرّصاف  أجهزة  بسبب وجود معظم 
العاصمة  الدفع ضمن  التجاريّة ووكالء مزّودي خدمات  البنوك 
املدفوعات  لزيادة  توعية  اسرتاتيجيّة  اعتامد  يجب  عاّمن، 

اإللكرتونيّة يف املحافظات األخرى تدريجيًّا.

يقّدم  أن  العالقة عىل  الوطنيّة، حّث أصحاب  املشاورات  خالل 
لديهم  يتعّزز  وللمشرتين يك  األعامل  لرّواد  املايّل حوافز  النظام 
خيار الدفع اإللكرتويّن واالنخراط يف التجارة عب اإلنرتنت؛ وتوحيد 
املعايري واإلجراءات لعمليّة املصادقة عىل املدفوعات عب الهاتف 
الصغرية  الرشكات  ؛ تسهيل تسجيل  املحيّلّ السوق  املحمول  يف 
الدولية  الدفع  التصدير يف بوابات  العاملة يف مجال  واملتوسطة 
يوفر  فقط  واحًدا  بنًكا  ان  حيث  املحلية  البنوك  مع  بالتعاون 
PayPal يف األردن؛ وعىل تطوير تكنولوجيا  للبائع عىل  حساب 
املدفوعات  لتحسني  وتعزيزها   (blockchain) الكتل  سلسلة 

الرقميّة وتطوير التجارة اإللكرتونيّة، خصوًصا ما بني األعامل.
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5 – األطر القانونّية والتنظيمّية

األطر القانونّية والتنظيمّية الحالّية يف األردن غري كافية وغري مالمئة لدعم تطوير التجارة اإللكرتونّية وتحويل البالد إىل مركز 
إقليمّي رائد للتجارة اإللكرتونّية. لقد متّت صياغة أو إقرار قانون املعامالت اإللكرتونية وقانون حامية املستهلك وقانون الجرائم 
اإللكرتونّية، لكّن هذه القوانني تظّل  بال تفعيل، وغري مكتملة، وغري مطبَّقة بشكل كاٍف، وغري متوافقة مع املامرسات اإلقليمّية 
والدولّية الفضىل يف ما يختّص بقضايا التجارة اإللكرتونّية. هذا وال يوجد قانون لحامية البيانات والخصوصّية. أضف إىل ذلك 
التجار  لدى  الثقة  وانعدام  اإلرباك  تسّبب  املستوردة  املنتجات  عىل  املفروضة  الرسوم  يف  املتكّررة  والتعديالت  التغيريات  أّن 
التجارة  لنمّو  املطلوب  املستوى  إىل  والتنظيمّية  القانونّية  باإلطر  للوصول  إصالحات  قيام  إىل  إًذا  حاجة  هناك  واملستثمرين. 

اإللكرتونّية وتوّسعها، وينبغي بناء قدرات وطنّية لتطوير هذه اإلصالحات وإنفاذها.

اعتامد تشيعات للتجارة اإللكرتونّية  .1-5

تجري حاليًّا مراجعة للقوانني الحاليّة املتّصلة بالتجارة اإللكرتونيّة، 
وبعضها بات يف طور اإلقرار. إّن اإلطر القانونيّة والتنظيميّة لدى 
اإللكرتونيّة  التجارة  لتطوير  الحايّل،  كافية، يف وضعها  األردن غري 
للنمّو االقتصادّي. ففيام متّت صياغة  بحيث تكون عاماًل ممكًِّنا 
التوقيع اإللكرتويّن/املعامالت اإللكرتونيّة،  بعض القوانني، كقانون 
بقيت  اإللكرتونيّة،  الجرائم  وقانون  املستهلك،  حامية  وقانون 
غري مكتملة وال تلبي بشكل كاٍف لالحتياجات الخاصة بالتجارة 
اإللكرتونيّة واالقتصاد الرقمّي قيد التطّور، وال الحتياجات الرشكات 
الصغرية واملتوّسطة. هناك أوجه قصور يف مشاريع القوانني الحاليّة 
املختّصة بحامية الخصوصيّة والبيانات، ويف مرشوع قانون الجودة 
ضوء  يف  مراجعتها  إىل  واضحة  حاجة  ومثّة  املستهلك،  وحامية 
املامرسات الفضىل الدوليّة للتجارة اإللكرتونيّة. كام تزداد الحاجة 
إىل مراجعة الترشيعات املتعلّقة بالتجارة اإللكرتونيّة للمواءمة يف 

ما بينها، مع مراعاة الترشيعات الّتي تحكم الرشكاء التجارينّي.

عن  شيئًا  الخاّص  القطاع  رشكات  معظم  تعرف  ال  املقابل  يف 
إنفاذ  يف  نقًصا  هناك  أّن  وتشعر  القامئة،  واألنظمة  القوانني 
القوانني املتعلّقة بالتجارة اإللكرتونيّة. فنحو 82% من املشاركني 

يف استبيانات القطاعني العاّم والخاّص )69 إجابة( ليسوا عىل علم 
بأّي قانون متعلّق بالتجارة اإللكرتونيّة. ويف رأي رشكات القطاع 
مطبّقة  املدفوعات  بأمن  الخاّصة  واللوائح  القوانني  أّن  الخاّص 
برصامة أكرث من القوانني األخرى. كام يعتقد كثريون أّن قوانني 
أو غري مطبّقة عىل اإلطالق  املستهلك مرنة بشكل كبري  حامية 
)الجدول اإلحصايّئ رقم 24(. إّن التطبيق الصارم لهذه القوانني، 
بالتوازي مع رفع درجة الوعي للعقوبات يف حال انتهاك القوانني، 

سيؤّدي إىل مزيد من الثقة بالتجارة اإللكرتونيّة يف البالد.

ووفًقا لنتائج استبيان القطاعني العاّم والخاّص فإّن أكرث القضايا 
حامية  هي  والتنظيمية  الترشيعيّة  األطر  حيث  من  إلحاًحا 
للتجارة  الجمركيّة  اإلجراءات  وتسهيل  والخصوصيّة،   البيانات 
اإللكرتونيّة، وحامية املستهلك عند التسّوق عب اإلنرتنت )الجدول 
اإلحصايّئ رقم 25(. وعليه هنالك حاجة إلعطاء األولويّة لالنتهاء 
من قانون البيانات والخصوصيّة، الّذي بقي عىل طاولة املداوالت 
فرتة طويلة جًدا، وللتوّصل إىل اتفاّق بني القطاعني العاّم والخاّص 
حول الرضائب والرسوم الجمركيّة وإجراءات التجارة اإللكرتونيّة، 
وإلعادة النظر يف مرشوع قانون الجودة وحامية املستهلك لعام 
الّذي يخضع حاليًّا ملراجعة يف البملان وال يتناول قضايا   ،2020

ومتطلّبات حامية املستهلك عند التسّوق عب اإلنرتنت.



األردن – تقييم الجاهزيّة للتجارة اإللكرتونّية70

السؤال املوّجه إىل املستطلَعني: يف كّل ماّم ييل، هل ميكنك القول إّن القانون يطبَّق برصامة )مع عقوبات(، أو عىل نطاق واسع 
)مع التذكري بالقانون(، أو مبرونة )وتوعية(، أم ال يطبّق عىل اإلطالق؟ )استبيان القطاع الخاّص، 45 إجابة(

املصدر: األونكتاد

الدفع االلكرتوين االمن السيباين املعامالت االلكرتونية حامية املستهلك

حامية البيانات والخصوصية

للتجارة  الجمركية  اإلجراءات  تسهيل 
االلكرتونية

عب  التسوق  عند  املستهلك  حامية 
االنرتنت

الرضائب عىل أنشطة التجارة اإللكرتونية

املعامالت االلكرتونية

التوقيع االلكرتوين

آلية فض املنازعات لألنشطة التي تتم عب 
االنرتنت

الترشيعات املتعلقة بالجرائم االلكرتونية

حامية البائع عب االنرتنت
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جدول إحصايّئ رقم 24: إنفاذ القوانني يف األردن

 يطبق برصامة وعقوبات  يطبق عىل نطاق واسع مع التذكري بالقانون  هنالك مرونة يف التطبيق مع توعية  ال يطبق عىل االطالق

جدول إحصايّئ رقم 25: القضايا األكرث إلحاًحا من حيث األطر التشيعّية والتنظيمّية

املصدر: األونكتاد

السؤال املوّجه إىل املستطلَعني: بحسب رأيك، ما هي القضايا الثالث األكرث إلحاًحا من حيث األطر الترشيعيّة والتنظيميّة لتعزيز 
الثقة بالتجارة اإللكرتونيّة؟ )استبيانات القطاعني العاّم والخاّص، 73 إجابة(
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اقرتح  التقييم،  هذا  خالل  أُجريت  الّتي  املشاورات  سياق  يف 
مخّصص  قانون  إىل  الحاجة  ودراسة  مراجعة  العالقة  أصحاب 
للتجارة اإللكرتونية بناًء عىل رؤية األردن وأهدافه االسرتاتيجيّة 
فيام يتعلّق مبساهمة التجارة اإللكرتونيّة يف التنمية االقتصاديّة 
االجتامعيّة للبالد االمر الذي ميثل أولوية يف ضوء العمل الحايل 
لـوزارة الصناعة والتجارة والتموين وأصحاب املصلحة اآلخرين 
الغذاء  وإدارة  والريادة،  الرقمي  االقتصاد  وزارة  يشمل  )مبا 
األردنية،  واملقاييس  املواصفات  ومؤسسة  األردنية،  والدواء 
ووحدة الجرائم اإللكرتونية يف مديرية األمن العام، وغرفة تجارة 
األردن، وغرفة صناعة االردن( عىل تطوير نظام للبيع االلكرتوين. 
قبل  القانويّن«  األثر  »تقييم  إجراء  إىل  األردن  يحتاج  قد  كذلك 
التعديالت  إّن  تعديلها.  أو  واألحكام  واألنظمة  القوانني  تغيري 
وتنظيامتها،  اإللكرتونيّة  التجارة  ترشيعات  عىل  املستمرّة 
الخدمات  الجمركيّة/رسوم  بالرسوم  منها  يختّص  ما  خصوًصا 
حالة  تُنشئ  اإلنرتنت،  عب  املشرتيات  عىل  املفروضة  الجمركية 
من عدم اليقني لدى املستثمرين بهذا القطاع إىل حّد كبري. ووفًقا 
من  العالقة  وأصحاب  الرشكات  تعتب  الخاّص،  القطاع  الستبيان 
القطاع الخاّص أّن اإلطار القانوين والتنظيمّي غري الداعم للتجارة 

101  الصناديق التنظيمية او صندوق الرمل Sandbox هي بيئة اختبار معزولة وامنة لتطوير السياسات ينشأها املنظمون للسامح باختبار عىل نطاق محدود لالبتكارات والتكنولوجيا 

والتطبيقات، والبامج الجديدة يف بيئة خاضعة للرقابة من أجل نرش أي تكنولوجيا جديدة بطريقة رسيعة وقابلة للتطوير.

اإللكرتونيّة هو العامل املقيِّد الرئييّس الّذي يؤثّر عىل االستثامر 
يف التجارة اإللكرتونيّة )الجدول اإلحصايّئ رقم 26(. ويف الوقت 
يضمن مصلحة  إنشاء وضع  واللوائح  القوانني  الّذي يجب عىل 
الجميع - للحكومة وللمستهلكني وللتّجار يف آن واحد - وتوفري 
رؤية  وفق  ذلك  بلوغ  إىل  حاجة  هنالك  للمستخِدمني،  الثقة 
دة. كام يوىص، وبشّدة، باعتامد الصناديق  واضحة وأهداف موحَّ

التنظيميّة، وبالحياد التكنولوجّي لدى تطوير القوانني.101

رشكات  وزيادة  تسجيل  أيًضا  تسّهل  أن  واللوائح  القوانني  عىل 
التجارة اإللكرتونيّة. تشري نتائج املشاورات الوطنيّة إىل أّن العديد 
من رّواد األعامل األردنينّي يفّضلون تأسيس أعاملهم يف الخارج، 
حيث ميكنهم العثور عىل بيئة ممكِّنة لألعامل عىل نحو أفضل. 
تسجيل  أّن  عىل   مثاًل،  العالقة،  أصحاب  من  كثريون  ركّز  وقد 
وافادت  التحّديات.  أهّم  من  يعتب  اإللكرتونيّة  التجارة  رشكات 
دائرة مراقبة الرشكات يف وزارة الصناعة والتجارة والتموين، من 
جهتها، إىل إحراز بعض التقّدم بعد إدراج بعض التعديالت الالزمة 
عىل األنظمة والقوانني، ومن ضمنها نظام تسجيل الرشكات عىل 

سبيل املثال )انظر املؤطَّر رقم 5(.

اإلطار القانوين والتنظيمي غري داعم للتجارة االلكرتونية

نقص التمويل لتطوير الخدمات االلكرتونية

حوافز االستثامر غري كافية وغري مشجعة

نقص الحلول اللوجستية املتخصصة للتجارة االلكرتونية

رسعة الشحن والتكاليف غري املشجعة

وتكنولوجيا  االلكرتونية  التجارة  مجال  يف  املهارات  نقص 
املعلومات

حلول  كفاية  وعدم  االلكرتوين  الدفع  حلول  وجود  عدم 
الدفع غري النقدية

الكافية  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  وجود  عدم 
)الوصول اىل االنرتنت...،(

عدم توفر ضامنات التصدير/ االسترياد الكافية

بيئة املعامالت االمنة غري متوفرة
املصدر: األونكتاد
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جدول إحصايئّ رقم 26: استبيان تقييم الجاهزيّة يف التجارة اإللكرتونّية: العوامل املقّيدة الّتي تؤثّر عىل االستثامر يف التجارة اإللكرتونّية

السؤال املوّجه إىل املستطلَعني: إن مل تستثمر بعد يف خيارات التجارة اإللكرتونيّة، ما مدى أهّميّة العوامل اآلتية يف اتّخاذ قرارك؟ 
)استبيان القطاع الخاّص، 63 إجابة(
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خالل  اإللكرتونيّة،  التجارة  رشكات  أبرزت  ذلك،  إىل  إضافة 
املشاورات، أّن الوصول املحدود إىل الخبات األجنبيّة، بسبب 
أمام  عائق  هو  الخاّصة،  التصاريح  مبتطلَّبات  التقيّد  وجوب 
املتطلّبات  وتبسيط  مراجعة  ينبغي  اإللكرتونيّة.102  التجارة 
واإلجراءات لدخول املهنيّني األجانب من أجل ضامن استمرار 
أفضل  جذب  يف  اإللكرتونيّة  التجارة  ورشكات  األعامل  رّواد 

املرّشحني.

حالة القوانني األربعة الرئيسّية وفًقا ملتتبِّع القوانني   .2-5

السيربانّية الخاّص باألونكتاد

قانون املعامالت اإللكرتونّية

اإللكرتونيّة  املعامالت  قانون  هو  حاليًّا  القائم  الترشيع 
املعامالت  قانون  محّل  حّل  أن  بعد   ،2015 رقم  15لسنة 
القانون  هذا  أحكام  ترسي   .2001 لسنة   85 رقم  اإللكرتونيّة 
ذلك  يف  مبا  اإللكرتونيّة،  بالوسائل  تتّم  الّتي  املعامالت  عىل 

بناًء عىل »جدول األردن للوفاء بالتزامات محّددة« يف اتفاقيّة االتّجار بالخدمات مع  منظّمة التجارة العامليّة، ومبوجب النمط 4 من االلتزامات األفقيّة، متُنح تصاريح العمل من   102

كّل الفئات بناًء عىل سب لالحتياجات االقتصاديّة، أي للمرّشحني الّذين ال تتوافر مؤّهالتهم بني األردنينّي، أو للباحثني عن عمل يف مجاالت تعاين من نقص يف عدد املهنيّني األردنيّني. 

ويفرتض يف عمليّات مناقالت املوظّفني داخل الرشكة مّمن هم مديرون تنفيذيّون ومرشفون واختصاصيّون )باملعنى املحّدد أعاله( أن تلبّي متطلّبات سب االحتياجات االقتصاديّة.

ال  اإللكرتونيّة  املعامالت  قانون  أّن  غري  اإللكرتونيّة.  التواقيع 
والتأمني  بالتملّك  املتعلّقة  كتلك  عّدة،  معامالت  عىل  يرسي 
اإللكرتونيّة  املعامالت  قانون  يرتكز  القضائيّة وغريها.  واألمور 
األمم  لجنة  مبادئ  عىل  ما،  حّد  إىل   ،2015 لسنة   15 رقم 
بأّن  علاًم  )أونسيرتال(،  الدويّل  التجارّي  للقانون  املتّحدة 
اتّبع  قد   2001 لسنة   85 رقم  اإللكرتونيّة  املعامالت  قانون 

أكب. مناذج »أونسيرتال« بدرجة 

قانون  فأّن  والريادة  الرقمّي  االقتصاد  وزارة  وبحسب 
جميع  يشمل  يك  املراجعة  طور  يف  هو  اإللكرتونيّة  املعامالت 
القانون،  يغطّها  مل  الّتي  اإللكرتونيّة  أو  التجاريّة  املعامالت 
املراجعة  ستأخذ  أخرى.  قوانني  حكمتها  أو  استبعدها،  أو 
وستعالج  الفضىل  والدوليّة  اإلقليميّة  املامرسات  االعتبار  يف 

شاملة. معالجة  اإللكرتويّن  التوقيع 

دراسة  أوصت  فقد  للغاية.  رضوريّة  املراجعة  هذه  مثل  إّن 
العقد  تعريف  مسألة  مبعالجة   2017 عام  أجريت  بحثيّة 

املؤطّر رقم 5: تسجيل رشكات التجارة اإللكرتونّية
خالل املشاورات تّم االشارة اىل أّن عملية التسجيّل ملامرسة التجارة اإللكرتونية تتطلّب موافقة هيئة اإلعالم (MC)، وهي عملية معّقدة وتستغرق 

الكثري من الوقت. 

لقد أشارت دائرة مراقبة الرشكات (CCD) إىل أّن اإلطار القانويّن لتسجيل رشكات التجارة اإللكرتونيّة يف األردن مطابق ملثيله الّذي يحكم تسجيل 
األعامل التجاريّة التقليديّة، وهي مفتوحة لألردنينّي كام لغري األردنيّني. وقد تّم تطوير عمليّة التسجيل لرشكات التجارة اإللكرتونيّة، حيث يُستخدم 
»التصنيف الصناعّي الدويّل املوّحد« (ISIC Rev.4) لجميع األنشطة االقتصاديّة )املراجعة الرابعة(، ويتّضمن تصنيفات محّددة ميكن لرشكات التجارة 
بالتجزئة عب  البيع  ويشمل  اإلنرتنت(،  التجزئة عب  )مبيعات   (479120) النشاط  اإللكرتونيّة ضمن  التجارة  أعامل  تُصنَّف  استخدامها.  اإللكرتونيّة 

القنوات الرقميّة الّتي  ال تتطلّب أّي تصاريح أو موافقات خاّصة.

للتسويق  املنّصات  التجاريّة ذات  التجزئة عب االنرتنت، واألعامل  املنّصات ملبيعات  التجاريّة ذات  متيّز دائرة مراقبة الرشكات، قانونيًّا، بني األعامل 
واإلعالن عب االنرتنت، مبعنى أّن قيام هذه األخرية يستلزم موافقة من هيئة اإلعالم األردنيّة.

اعتباًرا من يونيو 2020، رقمنت دائرة مراقبة الرشكات األردنيّة بشكل كامل عمليّة تسجيل الرشكات الجديدة وغريها من الخدمات األخرى ألصحاب 
األعامل، األمر الّذي يتيح لألفراد إنجاز عمليّة التسجيل من دون أّي تدّخل برشّي، ومن ضمنها تسديد رسوم التسجيل، وهي ترتاوح ما بني 70 و250 
د.أ.. بفعل هذه العمليّة يتّم توجيه األفراد نحو اختيار األنشطة املتناسبة مع أعاملهم املحتملة، وتقوم البّوابة الرقميّة، تلقائيًا، بتوجيه املستخِدمني 
نحو الرشوط املطلوبة لألنشطة املختارة بالتحديد. إذا كان األمر، مثاًل،  يتعلّق بتسجيل وكالة أنباء، تقوم البّوابة الرقميّة، تلقائيًّا، بتوجيه املستخِدم 

نحو هيئة اإلعالم مللء الطلب، ثّم يتّم إرساله إىل الهيئة ألخذ املوافقة.

لة بالكامل يف الوقت الراهن، بانتظار تفعيل التواقيع الرقميّة عب وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة. لذا فعىل األفراد الّذين  هذه البّوابة الرقميّة غري مفعَّ
يكملون عمليّة التسجيل الرقميّة ألعاملهم أن يتوّجهوا بعدئٍذ إىل دائرة مراقبة الرشكات للتوقيع عىل رشكتهم املسّجلة، وهناك يتلّقون، يف املقابل، اسَم 

مستخِدم وكلمة مرور يتيحان لهم إجراء أّي متطلّبات أخرى رقميًّا.

املصدر: األونكتاد، استناًدا إىل مقابلة مع دائرة مراقبة الرشكات
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املستهلك  بحامية  مختّصة  جوانب  بإدراج  وكذلك  اإللكرتويّن، 
.103 كام أشارت دراسة أخرى  يف قانون املعامالت اإللكرتونيّة 
صّحة  من  للتحّقق  مختلفتني  طريقتني  يورد  القانون  أّن  إىل 
أحيانًا.104  التباس  إىل  يؤّدي  الّذي  األمر  اإللكرتونيّة،  التواقيع 
وخلصت الدراستان إىل أّن أحكام قانون املعامالت اإللكرتونيّة 
اإللكرتويّن والتوقيع  التعاقد  غري واضحة، خصوًصا يف مسألتَي 

اإللكرتويّن.

من  لتزيد  التقنيّة  الجوانب  بعض  تأيت  الحاالت  بعض  يف 
مثاًل،  اإللكرتونيّة.  بالتواقيع  املتعلّقة  األحكام  فهم  صعوبة 
تكنولوجيًّا،  محايًدا  اإللكرتويّن«  »التوقيع  عبارة  تعريف  يبدو 
بتكنولوجيا  مرتبطًا  يصبح  »املوقِّع«  لفظة  تعريف  لكن 
رمّبا  العاّم(.  الخاّص/  واملفتاح  الشهادة  إىل  يشري  )إذ  محّددة 
حول  إضافيّة  إرشادات  تقديم  يف  الرغبة  إىل  ذلك  َمرَّد  كان 
املنصوص  تلك  من  أكرث  اإللكرتونيّة  للتواقيع  القانويّن  الوضع 
من  متاًما  محايدة  كانت  والّتي  السابق،  القانون  يف  عليها 
تكون  قد  أعاله،  مذكور  لكن، وكام هو  التكنولوجيّة.  الناحية 
كيف  مثاًل،  الواضح،  غري  من  إضايّف.  توضيح  إىل  حاجة  هناك 
التواقيع  من  معيّنة  أنواع  عىل   17 املاّدة  ترسي  أن  ينبغي 

أمانًا من غريها. أكرث  اإللكرتونيّة 

املستندات  استخدام  تتيح   20-18 املواّد  أّن  ذلك  إىل  أضف 
واألدوات القابلة للتحويل بصيغة إلكرتونيًّة. لكّن هذه األحكام 
مقارنة  الكيّلّ  املستوى  وعىل  رفيعة  إرشادات  سوى  تقّدم  ال 
بشأن  النموذجّي  األونسيرتال  لقانون  التفصيليّة  باألحكام 
قانون  يعالج  ال  كذلك  للتحويل.  القابلة  اإللكرتونيّة  السجاّلت 

املعامالت اإللكرتونيّة الجوانب العابرة للحدود.

وموارد  قدرات  لديها  واملتوّسطة  الصغرية  الرشكات  أّن  مبا 
اإللكرتونيّة،  واملعامالت  اإللكرتونيّة  التجارة  يف  محدودة 
عليها  سيَسهل  ألنّه  تكنولوجيًّا  املحايدة  القوانني  من  ستستفيد 
االمتثال لها. إّن النظر يف نصوص »أونسيرتال« الترشيعيّة حول 
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حول  املتّحدة  األمم  اتّفاقيّة  ذلك  يف  مبا  اإللكرتونيّة،  التجارة 
استخدام االتّصاالت اإللكرتونيّة يف العقود الدوليّة، ميكن أن يلبّي 
األرديّن، وال سياّم الرشكات  الرقمّي  االقتصاد  احتياجات مشّغيل 
اعتامد معايري مقبولة دوليًّا عىل  الصغرية واملتوّسطة. من شأن 
أساس الحياد التكنولوجّي أن يساعد عىل تعزيز اليقني واملواءمة 
ناحية  من  البينّي  التشغيل  قابليّة  وعىل  قانونيّة،  ناحية  من 

تقنيّة.105

قانون حامية املستهلك

إّن قانون حامية املستهلك رقم 7 لسنة 2017 هو اإلطار الوحيد 
لحامية املستهلكني عب اإلنرتنت.106 فعىل الرغم من أنّه ال يشري 
فإّن  والبيانات،  الخصوصيّة  حامية  أو  اإللكرتونيّة  التجارة  إىل 
منتجات  عىل  الحصول  يف  املستهلك  بحقوق  املختّصة  أحكامه 
آمنة ومعلومات آمنة ميكن تطبيقها عىل املعامالت الرقميّة )من 
األعامل إىل املستهلك B2C(.107 ووفًقا لخريطة حامية املستهلك 
 UNCTAD’s World Consumer لألونكتاد  التابعة  العامليّة 
يف  املستهلك  حامية  مديريّة  متارس  مل   ،  Protection Map

وزارة الصناعة والتجارة والتموين حتّى اآلن أيًّا من صالحيّاتها، 
حامية  قانون  انتهاك  عند  عقوبات  فرض  يف  لها،  املحفوظة 

املستهلك .108

يف 20 سبتمب 2020 وافق مجلس الوزراء األرديّن عىل مرشوع 
محّل  وسيحّل   ،2020 لعام  واملستهلك  الجودة  حامية  قانون 
واملنافسة،  واملقاييس،  باملواصفات،  املتعلّقة  الحاليّة  القوانني 

وحامية املستهلك.

ولكن  البملان،  يف  ملراجعة  هذا  القانون  مرشوع  يخضع  حاليًّا 
التجارة  ضمن  املستهلك  لحامية  نّصه  يتطرّق  مل  لألسف 
التابعة  األردنيّة  اإللكرتونيّة. 109وكانت مديريّة حامية املستهلك 
 ،2019 العام  أعلنت، يف  الصناعة والتجارة والتموين قد  لوزارة 
املستهلكني،  بني  النزاعات  وحّل  اإللكرتونيّة،  التجارة  قضايا  أّن 
واإلعالنات املضلِّلة، وسالمة املنتجات االستهالكيّة، هي مجاالت 

http://www.eajournals.org
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/06-57452_Ebook.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/06-57452_Ebook.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditccplp2017d4_en.pdf
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ل.110  ذات أولويّة وينبغي أخذها يف االعتبار ضمن الترشيع املعدَّ
الشكاوى  عدد  ارتفع  األردنية،  املستهلك  حامية  ملديرية  وفًقا 
 2017 عام  يف   4 من  الواردة  االلكرتونية  بالتجارة  العالقة  ذات 
)8% من إجاميل الشكاوى( إىل 76 يف عام 2020 )14% من إجاميل 
الشكاوى(. خالل األرباع الثالثة األوىل من عام 2021، بلغ عدد 
وتتعلق  الشكاوى،  إجاميل  من   %14 متثل  شكوى   72 الشكاوى 
معظم هذه الشكاوى بسلع وخدمات معيبة وإعالنات مضللة، 

44% و 41% من إجاميل الشكاوى عىل التوايل.

لعام  املستهلك  وحامية  الجودة  قانون  مرشوع  مراجعة  عند 
2020 يف إطار التجارة اإللكرتونيّة، يبقى يف وسع األردن النظر يف 

مواءمة ترشيعاته مع إرشادات األمم املتّحدة لحامية املستهلك 
التعاون  منظّمة  لدى  الصلة  ذات  التوجيهيّة  املبادئ  ومع 
تشجيع  عىل  يساعد  سوف  األمر  هذا  والتنمية.  االقتصادّي 
املستهلك  ثقة  وتعزيز  املستهلك  حامية  ترشيعات  يف  التنسيق 

بالتجارة اإللكرتونيّة.

حامية الخصوصّية والبيانات

الوطنيّة  »االسرتاتيجيّة  الحكومة  أقرّت   2018 العام  يف 
هذه  أولويّات  إحدى  كانت   .»2023-2018 السيبايّن  لألمن 
االسرتاتيجيّة إصالح األطر القانونيّة والتنظيميّة لضامن التوازن 
السيبايّن  األمن  قانون  اعتُمد  كام  والخصوصيّة،  األمن  بني 
فقط  أشهر  أربعة  ميّض  بعد   2019 لسنة   16 رقم  الجديد 
يوفّر منّصة لحوكمة  القانون. وهو  العمل يف صياغة  بدء  عىل 
يف  مبا  الرقمّي،  الدولة  لتحّول  آمنة  وبيئة  السيبايّن  الفضاء 
لألمن  وطنيًّا  مجلًسا  القانون  ينشئ  اإللكرتونيّة.  التجارة  ذلك 
القانون فقد  السيبايّن ومركزًا وطنيًّا لألمن السيبايّن. وبحسب 
تّم تشكيل املجلس الوطني لألمن السيبايّن ليكون مسؤواًل عن 
املتعلّقة  والسياسات  والخطط  االسرتاتيجيّات  واعتامد  مراجعة 

بفضاء األمن السيبايّن.

تشمل األهداف الرئيسيّة للمركز الوطنّي لألمن السيبايّن، وهو 
التنفيذيّة الّتي أنشأها القانون، التخطيط العاّم وتحديد  الهيئة 
عىل  واالتّفاقيّات  التعاون  إقامة  واالسرتاتيجيّات؛  األهداف 
الصعيدين الوطنّي والدويّل؛ تنفيذ االسرتاتيجيّات وبناء القدرات 
يف مجال الحامية، واالستجابة واستباق تهديدات األمن السيبايّن. 
ل  متّت صياغة أنظمة املركز الداخليّة وُعنّي رئيسه، لكّنه مل يشغَّ
بالكامل بعد، وهذا أمر ينبغي أن يكون من أولويّات الحكومة. 

طلب تعاون تقنّي قّدمته البعثة الدامئة لألردن لدى األونكتاد، 26 سبتمب 2019.  110
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لألمن  الوطنّي  املجلس  يف  التسعة  األعضاء  من  اثنان  ينتمي 
الخبة  الخاّص، ويجب أن يكونا من ذوي  القطاع  السيبايّن إىل 
يف املجال. يرّشحهام رئيس املجلس، ويعيّنهام رئيس الوزراء. يف 
لهذا  ميكن  فيام  كمؤّسسات،  الخاّص  للقطاع  وجود  ال  املجلس 
الوجود أن يوفّر متثياًل مثاليًّا ملجموعة أوسع من الرشكات. وميكن 

النظر يف إضافة هذا النوع من التمثيل يف املستقبل.

البيانات  لحامية  محّدد  قانون  حاليًّا  يوجد  ال  املقابل  يف 
والخصوصيّة. ُشملت أنظمة املراقبة والخصوصيّة  ضمن قانون 
االتّصاالت رقم 13 لسنة 1995، حيث »تُعتب املكاملات الهاتفيّة 
انتهاك  يجوز  ال  الّتي  الرّسيّة  األمور  من  الخاّصة  واالتّصاالت 
حرمتها وذلك تحت طائلة املسؤوليّة القانونيّة« )املاّدة 4:56(. 
هنا تّم ذكر وسائل االتّصال التقليديّة، من دون أيّة إشارة محّددة 

إىل املنّصات الرقميّة. 

املعلومات واالتّصاالت  تكنولوجيا  2014 قّدمت وزارة  العام  يف 
األردنيّة )املعروفة اليوم باسم  وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة( 
البيانات الشخصيّة. وبحلول نهاية العام  مرشوع قانون لحامية 
القانون جاهزة،  الرابعة واألخرية ملرشوع  2019 كانت املسّودة 

لكّنها مل تُعتَمد حتّى اآلن.

مع  جزئيًّا،  الشخصيّة،  البيانات  حامية  قانون  مرشوع  يتوافق 
العاّمة (GDPR)يف  البيانات  حامية  لنظام  األساسيّة  الجوانب 
حقوق  بشأن  التساؤالت  يثري  يزال  ال  لكّنه  األورويّبّ،  االتّحاد 
»لجنة  استقالليّة  عدم  شأن  يف  مثالً  للمواطنني،111  الخصوصيّة 
الخصوصيّة« ألنّها، وفًقا ملرشوع القانون، برئاسة وزير تكنولوجيا 

املعلومات واالتّصاالت.

عاملة  رشكات  عّدة  تُِطلق  البيانات،  لحامية  قانون  غياب  يف 
املستخِدم.  بيانات  العشوايّئ مع  للتعامل  الَعنان  اإلنرتنت  عب 
املواقع  يف  الخصوصيّة  لسياسات  رسيعة  مراجعة  تفيد 
الجائرة. لذا يجب أن يكون  اإللكرتونيّة عن بعض املامرسات 
مرشوع  من  االنتهاء  الفجوة،  هذه  ملعالجة  األولويّات،  من 
للدراسة.  الخاضع  والبيانات،  الخصوصيّة  حامية  قانون 
تأخذ  أن  األردنيّة  للسلطات  ميكن  القانون  مراجعة  عند 
 Council of Europe اوروبا  مجلس  اتّفاقيّة  االعتبار  بعني 
املعالجة  أمر  يف  األفراد  حامية  )اتّفاقيّة   Convention+108

الشخصيّة(.112 للبيانات  التلقائيّة 

https://advox.globalvoices.org/2019/12/30/data-protection-policy-void-threatens-privacy-rights-of-citizens-and-refugees-in-jordan/
https://advox.globalvoices.org/2019/12/30/data-protection-policy-void-threatens-privacy-rights-of-citizens-and-refugees-in-jordan/
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قانون الجرائم اإللكرتونّية

يف حزيران 2015 أُِقّر »قانون الجرائم اإللكرتونيّة« رقم 72 لسنة 
2015، فحّل محّل »قانون جرائم أنظمة املعلومات« الّذي كان 

مجلس النواب األرديّن قد اعتمده يف آب 2010.

قانون  عىل  تعديالت  العدل  وزارة  اقرتحت   2017 يناير  يف 
كام  الكراهية«.  »خطاب  تناولت رصاحة  اإللكرتونيّة  الجرائم 
يُصاَدق  مل  ولكن   ،2018 ديسمب  يف  أخرى  تعديالت  أدخلت 
املديّن  املجتمع  يف  الفاعلة  الجهات  من  ضغوط  بعد  عليها 
فشل  من  قلقهم  عن  أعربوا  إذ  السياسيّة،  األحزاب  وممثيّل 
مرشوع التعديالت يف تلبية املعايري الدوليّة الّتي تحكم حّريّة 
التعبري عب اإلنرتنت. وإىل جانب ما تبذله السلطات األردنيّة 
النظام  من جهود ملكافحة املعلومات املضلِّلة واملحافظة عىل 
الحكوميّة  غري  املنظامت  أّن  إىل  اإلشارة  تجدر  الرقمّي، 
وصفت القانون بأنّه هجوم مبطَّن عىل حقوق التعبري املدين، 
استخدام  إساءة  اىل  تؤّدي  أن  ميكن  الغامضة  النّص  لغة  وأّن 
وخالل  واسعة.113  تقديريّة  سلطات  منح  خالل  من  القانون 
لصالح  النّواب  معظم  صّوت   2019 فباير  يف  برملانيّة  جلسة 
اإللكرتونيّة  التجارة  القانون  يغطّي  ال  التعديالت.114  مرشوع 
القانون  مراجعة  عند  املجال.  هذا  املمكنة يف  االنتهاكات  وال 
ميكن للسلطات األردنيّة أن تستلهم اتّفاقيّة مجلس أوروبّا يف 

.2001 لعام  اإللكرتونيّة  الجرائم  أمر 

الرضائب والرسوم الجمركّية عىل التجارة اإللكرتونّية  .3-5

أُطلِقت يف اآلونة األخرية ترشيعات جمركيّة للتجارة االلكرتونيّة، 
قواعد جديدة ورسوم خدمات جمركيّة جديدة عىل  مع فرض 
إزاء  ملموس  يقني  عدم  هناك  اإلنرتنت.  عب  الرشاء  عمليّات 
هذه االنظمة لدى املستثمرين يف القطاع، وهي نتيجة واضحة 
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للتعديالت املستمرّة عىل ترشيعات التجارة اإللكرتونية وأنظمتها 
الخاّصة برسوم الخدمات الجمركيّة املفروضة عىل املشرتيات عب 

اإلنرتنت )انظر املؤطَّر رقم 6(.

يعتقد أصحاب العالقة أّن القوانني واللوائح يجب أن توفّر وضًعا 
مربًحا للجميع - للحكومة كام للمستهلكني والتّجار.

تفيد الجامرك األردنيّة أّن النفقات الّتي تتكبّدها الحكومة يف إدارة 
وتحصيل الرسوم الجمركيّة عىل طرود التجارة اإللكرتونيّة تتجاوز 
املشاورات  أثناء  الجامرك،  ممثّلو  أشار  لذا  لة.  املحصَّ اإليرادات 
الوطنيّة، إىل أّن عىل الحكومة أن تقود نقاًشا رصيًحا حول تكلفة 
رة  وفوائد رضائب التجارة اإللكرتونيّة، علاًم بأّن اإليرادات املقدَّ
ا جمركيًّا وعّدة موظّفني آخرين من  ال تغطّي تكلفة 150 موظفًّ
املؤّسسة العاّمة للغذاء والدواء يف األردن(JFDA) ومن مؤّسسة 
املواصفات واملقاييس األردنيّة(JSMO) ، فيام ميكنها أن توفّر نحو 

40،000 فرصة عمل.

فإّن  األردن،  يف  الرائدة  الرشكات  إحدى  وبحسب  املقابل،  يف 
قرار الحكومة بتنظيم التجارة اإللكرتونيّة قد يُضِعف القطاع يف 
ا. فسترتتّب عىل قرار الحكومة  األردن، مع كونه يشهد اآلن منوًّ
املحلّيّة  االستثامر  فرص  للخطر  تُعرِّض  سوف  عّدة  تحّديات 
رة يف رشكات التجارة اإللكرتونيّة يف األردن، مؤّدية  واألجنبيّة املقدَّ

إىل زيادة محتملة يف البطالة.

هذا مثال عىل وضع ميكن أن يكون فيه »تقييم األثر القانويّن« 
بيانات موثوقة عن  مفيًدا، مع األخذ بعني االعتبار عدم وجود 
القطاع. وميكن لوزارة االقتصاد الرقمّي والريادة، ووزارة الصناعة 
ودائرة  اإلحصاء(،  )دائرة  التخطيط  ووزارة  والتموين،  والتجارة 
املعلومات  جمع  لضامن  بينها  ما  يف  آليّة  تطلق  أن  الجامرك، 

املوثوقة حول التجارة اإللكرتونيّة يف األردن ونرشها. 

https://www.menarights.org/en/articles/latest-cybercrime-law-amendments-once-again-risk-curbing-free-speech-jordan
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املؤطر رقم 6: الرضائب والرسوم الجمركّية عىل التجارة اإللكرتونّية
تغرّيت سياسة الحكومة األردنيّة حول تنظيم واردات التجارة اإللكرتونيّة مرّات عّدة خالل السنوات القليلة املاضية. أُلغي قرار مجلس الوزراء رقم 
13924، بتاريخ 16 فباير 2016، املتضّمن إعفاء الطرود البيدية واملبيعات اإللكرتونيّة من الرسوم الجمركيّة، واستُبدل بقرار مجلس الوزراء رقم 
5861، بتاريخ 15 أغسطس 2019، الّذي يفرض عىل هذه التجارة رسوَم خدمات جمركيّة وتحديًدا لسقوفها السنويّة. وقد تناول قرار مجلس الوزراء 
حول تنظيم التجارة اإللكرتونيّة فئات معيّنة من السلع هي: »األلبسة، األحذية، لعب األطفال، املواّد الغذائيّة«. وبحسب الجامرك األردنيّة، استجابت 
الحكومة ملطالب القطاع التجارّي، ومن ضمنها اتّخاذ إجراءات عمليّة لحامية التّجار والبائعني واملنتجني األردنيّني من إحجام املستهلكني عن رشاء 
البضائع من التجار املحلّيّني ورغبتهم يف الرشاء عب املنّصات اإللكرتونيّة، األمر الّذي كبّد القطاع التجارّي خسائر كبرية. كام أطلقت دائرة الجامرك يف 

22 أغسطس 2019 منّصة إلكرتونيّة مخّصصة للمواطنني واملقيمني كقاعدة بيانات لتنظيم عمليّة التجارة اإللكرتونيّة.

ووفًقا للنظام الحايّل فإّن الشحنات الّتي تقّل قيمتها عن 50 د.أ. ستخضع لرسم خدمة جمركيّة بقيمة 5 د.أ.، وتلك الّتي ترتاوح قيمتها بني 51 د.أ. 
و100 د.أ. لرسم بقيمة 10 د.أ.، فيام لن يؤّدي أّي ترصيح إىل دفع 15 د.أ.، علاًم بأّن رشط تطبيق هذه الرسوم هو أاّل يتجاوز إجاميّل مشرتيات 
املستهلِك )أو حسابه( 500 د.أ. أرديّن سنويًّا، بينام كان 2400 د.أ. يف السابق. أّما البضائع الّتي تزيد قيمتها عن 100 د.أ. وتنقص عن 1000 د.أ.، 
ل الرسوم والرضائب املقّررة ضمن هذا الباب يف الترشيعات النافذة. أّما البضائع الّتي تزيد  فيُنظَّم يف شأنها بيان جمريكّ بصفتها أمتعة مسافرين، وتحصَّ

دة يف الترشيعات النافذة. قيمتها عن 1000 د.أ.، فينظَّم يف شأنها، مبوجب القرار الحايّل، بيان جمريكّ رسمّي وتستوىف عنها الرسوم والرضائب املحدَّ

ويف وقت الحق قامت دائرة الجامرك، بناء عىل شكاوى وردتها من القطاع الخاّص، بإلغاء إجراءات الترصيح عن الشحنات عب املنّصة اإللكرتونية 
ن رشوطًا وأحكاًما وإجراءات  )القرار اإلدارّي رقم 6159 تاريخ 2019/8/28( ، وبإصدار اإلخطار رقم 2019/52، تاريخ 16 ديسمب 2019، املتضمِّ

لتوضيح ماهيّة القرار اإلدارّي وكيفيّة تنظيم تنفيذه.

ومبوجب قرار أعلنه وزير املاليّة يف 3 مارس 2021، ضوعف سقف اإلعفاء من الرسوم الجمركيّة عىل األصناف والبضائع املشرتاة عب اإلنرتنت من خارج 
اململكة واملخّصصة لالستخدام الشخيّص، وال يستوىف اآلن سوى رسم ثابت بنسبة 10باملئة،1 عىل أن يكون حّده األدىن 5 د.أ. عن كّل طرد، وبرشط أاّل 
تتجاوز قيمة كّل طرد 200 د.أ.. ينطبق هذا القرار عىل جميع املشرتيات األجنبيّة عب اإلنرتنت املخّصصة لالستخدام الشخيّص باستثناء التبغ ومنتجاته، 

ومن ضمنها السجائر والسيجار والسجائر اإللكرتونيّة مع لوازمها ومكّوناتها، واملرشوبات الكحوليّة، والسلع الواردة بكّميّات تجاريّة.

يستهدف هذا التعديل، بحسب وزارة املاليّة، تسهيل التجارة اإللكرتونيّة، ودعم قطاع الخدمات اللوجستيّة والتّجار عب االنرتنت، وترسيع إجراءات 
التخليص الجمريكّ. وتُجري وزارة املالية مراجعة شاملة للنظام الجمريكّ بغية تحقيق الهدف املنشود، أال وهو تسهيل مامرسة األعامل التجاريّة خدمًة 

لالقتصاد الوطنّي.2

القطاع الخاّص منقسم حول هذا القرار. فبينام تدعم الصناعات املحلّيّة قرارات كهذه، تفيد املتاجر التقليديّة الّتي تبيع منتجات مستورَدة أنّها مل 
تُسترش يف هذا القرار، ألنّها تفّضل أن تتلقى اإلعفاءات املقّدمة للتجارة اإللكرتونيّة منذ عام 2011 بداًل من تطبيق رضائب أو رسوم جديدة عىل 
التجارة اإللكرتونيّة. وبحسب وزارة الصناعة والتجارة والتموين فاّن هناك مطالب من غرف التجارة لزيادة املبالغ املفروضة عىل شحنات التجارة 

اإللكرتونيّة.

املصدر: األونكتاد، بناء عىل املشاورات الوطنية  وبيانات وزارة املاليّة 

1 يعّد رسم الـ 10باملئة، وفًقا لوزارة املاليّة، رساًم موّحًدا يحّل محل جميع الرسوم الجمركيّة والرضيبيّة، مبا يف ذلك رسم رضيبة املبيعات.

 https://mof.gov.jo/En/NewsDetails/Tax_on_foreign_online_purchases_reduced_standardized 2

يدعم  مبا  األنظمة  تصميم  ينبغي  بالرضائب،  يتعلّق  ما  يف 
وإجراء  إعفاء رضيبّي،  عىل  الحصول  مثل  أموًرا  إّن  الصادرات. 
القيمة املضافة، يجب أن تغدو  تسوية أو اسرتداد عىل رضيبة 

املصّنعني  أو  الصغار  التّجار  إىل  بالنسبة  خصوًصا  منااًل،  أسهل 
وخصوًصا  اإلنرتنت،  عب  تجاريّة  أعامل  مامرسة  يوّدون  الّذين 

للطلبات الصغرية.

https://mof.gov.jo/En/NewsDetails/Tax_on_foreign_online_purchases_reduced_standardized
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قوانني وتدابري وانظمة أخرى ذات صلة  .4-5

تهدف  الصلة،  ذات  األخرى  والسياسات  بالقوانني  يتعلّق  ما  يف 
»السياسة العاّمة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت وقطاع 
البيد 2018« إىل اغتنام فرص الرقمنة يف سبيل هدف أسايّس هو 
تطوير اقتصاد رقمّي يؤّدي إىل تنمية اقتصاديّة متجّددة وزيادة 
الدخل والرثوة لألفراد األردنينّي. وهي تعّب عن اهتامم الحكومة 
يف  مبا  والناشئة،  منها  الحاليّة  الرقميّة،  التكنولوجيّات  باستغالل 
ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص، الذكاء االصطناعّي (AI)وسلسلة 
الكتل (blockchain) وإنرتنت األشياء (IoT)، الّتي توفّرها قطاعات 
التنمية  أجل  من  والبيد  املعلومات  وتكنولوجيا  االتّصاالت 

االقتصاديّة واالجتامعيّة.115

يف هذا الصدد رسمت الحكومة سياسات عّدة، بينها: »سياسة الذكاء 
الحكومة  تقّر  خاللها  من  والّتي   116،»2020 األردنيّة  االصطناعّي 
بالدور الرائد للذكاء االصطناعّي يف تطوير اقتصاد رقمّي مستدام؛ 
»سياسة املنّصات والخدمات السحابيّة 2020«، املوافَق عليها وفًقا 
لقرار مجلس الوزراء رقم 9952 تاريخ 6 أغسطس 2020؛ »تعليامت 
مقّدمي  إىل  تعليامت  تشمل  والّتي  لإلنرتنت«،  اآلمن  االستخدام 
خدمات التجارة اإللكرتونيّة واملستهلكني عب اإلنرتنت؛ 117 »سياسة 

 https://www.trc.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/About%20، 2018 115  السياسة العاّمة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت وقطاع البيد

TRC/014da924-b808-4372-b2a9-61a49d19e5eb_ICTP_Policy_2018.pdf

  https://www.modee.gov.jo/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/ai_final_-_english_version.pdf  116

 https://www.modee.gov.jo/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/internet_afety_uidelines.pdf  117

واجهات برمجة التطبيقات املفتوحة (APIs) 2020«، وعبها تطمح 
الحكومة إىل تحقيق املزيد من الشّفافّية من خالل مشاركة البيانات 
واملعلومات، وتعزيز الرشاكة بني القطاعني العاّم والخاّص، وزيادة 
وتطويرها،  الحكوميّة  الخدمات  تصميم  يف  الخاّص  القطاع  دور 
جميع  امتداد  عىل  البينّي  أو  التباديّل  التشغيل  قابليّة  ومتكني 
الحكوميّة، فضاًل عن  والخدمات  والبيانات واألنظمة  التطبيقات 
تحقيق تكامل رسيع وشّفاف يف ما بينها لتعزيز عمليّة التحّول 
البيانات  الرقمّي يف اململكة؛ باإلضافة اىل »سياسة  نحو االقتصاد 

الحكوميّة املفتوحة 2017«.

هذا  إعداد  خالل  استُشريوا  الّذين  العالقة  أصحاب  أثار  لقد 
التقييم، باإلجامل، عدًدا من القضايا الّتي ينبغي أن توّجه ردم 

الفجوة القانونيّة يف النظام البيئّي للتجارة اإللكرتونيّة.

القوانني  للتجارة اإللكرتونيّة، تحتاج  بيئة مؤاتية  من أجل خلق 
عىل  بناًء  التحديث  إىل  اإللكرتونيّة  بالتجارة  املختّصة  الحاليّة 
املامرسات والنامذج اإلقليميّة والدوليّة الفضىل. خالل املشاورات 
مكرّس  وقانون  الناشئة،  الرشكات  حول  خاّص  قانون  اقرتاح  تّم 
دراسة  إليهام  الحاجة  دراسة  املمكن  ومن  اإللكرتونيّة،  للتجارة 
وافية مبا يخدم تعزيز االبتكار والنمو يف قطاع التجارة االلكرتونية.

املؤطَّر رقم 7: اصدار الفواتري للمستورد 
ليك تتمّكن رشكة صغرية ومتوّسطة أردنيّة من إصدار فاتورة للمستورد من دون أن تدفع رضيبة قيمة مضافة )رضيبة املبيعات( أردنيّة عليها، عليها 
أن تذهب إىل غرفة التجارة أو الصناعة للحصول عىل شهادة منشإ. تتطلّب هذه العمليّة أحيانًا أوراقًا إضافيّة إلثبات مصدر املنشإ، بحيث تعود بنتائج 
عكسيّة عىل املبيعات عب اإلنرتنت وعىل الصادرات اإللكرتونيّة ألنّها تضيف خطوة مكلفة )من حيث الوقت واملال( فقط لتتمّكن الرشكة من البيع 
يف الخارج بدون رضيبة القيمة املضافة األردنيّة. لذا تفرض عّدة رشكات محلّيّة رضيبة القيمة املضافة األردنيّة حتّى عىل مبيعات التصدير الصغرية، 

وهذا ما يجعل أسعارها أعىل بنسبة 18 باملئة عىل املشرتين األجانب، ألنّها ال تريد االغوص يف معامالت اإلعفاء املحيّلّ من رضيبة القيمة املضافة.

املصدر: األونكتاد، بناء عىل املشاورات الوطنيّة 

https://www.trc.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/About TRC/014da924-b808-4372-b2a9-61a49d19e5eb_ICTP_Policy_2018.pdf
https://www.trc.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/About TRC/014da924-b808-4372-b2a9-61a49d19e5eb_ICTP_Policy_2018.pdf
https://www.trc.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/About TRC/014da924-b808-4372-b2a9-61a49d19e5eb_ICTP_Policy_2018.pdf
https://www.modee.gov.jo/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/ai_final_-_english_version.pdf
https://www.modee.gov.jo/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/internet_afety_uidelines.pdf
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6 – تنمية املهارات يف التجارة اإللكرتونّية 

العاملة،  القوى  التطابق ما بني مهارات  أّن هناك قسطًا كبريًا من عدم  إاّل  التكنولوجيا،  ميتاز األردن مبجتمع شاّب وبارع يف 
وال سّيام مهارات خّريجي الجامعات الجدد، من جهة، واحتياجات االقتصاد الرقمّي وتوّقعاته من جهة أخرى. عىل السياسات 
املرسومة أن تعمل عىل ايثار إعادة تأهيل القوى العاملة، وال سّيام الشّبان غري املدّربني أو العاطلني عن العمل، مبا يخدم تطوير 
التنمية،  التكنولوجّي. كان لشكاء  بالتغرّي والتطور  الحالّية واملستقبلّية، املدفوعة  العمل  اتّجاهات سوق  املهارات املالمئة مع 
املحلّّيني منهم والدولّيني، إسهامهم يف إعداد وتنفيذ العديد من مبادرات وبرامج بناء القدرات، لكّن وقعها وأهدافها مل تتحّقق 
بالكامل. يعود ذلك، أحيانًا، إىل نقص يف اطّالع الشكات الصغرية واملتوّسطة واملوظّفني عىل هذه الربامج، أو إىل التنسيق املحّلّ 
غري الكايف يف ما بني مبادرات املهارات الرقمّية. ميكن اتّخاذ عدد من الخطوات لتحسني  فّعالّية املبادرات الحالّية وسّد الفجوة، 
ومنها تنسيق الدعم واملساعدات عىل املستوى املحّلّ يف القطاع الرقمّي، وتطوير قدرة الحاضنات ومقّدمي الخدمات، وتحسني 

جودة الدعم التقنّي لرّواد األعامل.

تحديد فجوات املهارات  .1-6

األردن أّمة شابّة يبع شعبها يف التكنولوجيا بشكل عاّم، ويحوي 
واالتّصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  رشكات  من  العديد  السوق 
مهارات  لكّن  ماهرة،  عاملة  عن  الباحثة  والدوليّة،  اإلقليميّة 
التغرّيات  مراعاة  إىل  حاجة  يف  الجامعات  خّريجي  وخبات 
ومناذج  السوق،  واتّجاهات  الرقميّة،  التكنولوجيا  يف  الرسيعة 
االعامل. هذه العنارص، املتطّورة باستمرار، تسهم يف عدم التوافق 

الحاصل بني املهارات الحاليّة واحتياجات القطاع الخاّص.

مثّة عوامل سلبيّة أخرى عىل صعيد املهارات، منها غياب العمل 
أو التدريب لدى الشباب. إّن أكرث من ثلث السّكان - 36% - تقّل 
أعامرهم عن 30 عاًما، لكّن ما يقرب من ثلث هؤالء الشبّان )أقّل 
من 30 عاًما( غائبون عن سوق العمل وال يتلّقون تعلياًم أو تدريبًا. 
وتبلغ النسبة بني الشابّات ثالثة أضعاف مثيلتها بني الشبان: %43.8 
و 14.5% عىل التوايل. بالتوازي، يَُعّد منّو التوظيف يف القطاعات 
املاليّة  الخدمات  مثل  املتعلّم،  األرديّن  الشباب  فيها  يرغب  الّتي 

وتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت، منخفًضا نسبيًّا.118

2018 Jordan Youth Well-Being Policy Review: http://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/Youth_well_being_ 118

policy_review_Jordan.pdf

 http://uis.unesco.org/en/country/jo ،األونيسكو  119

 Human انعكس هذا االتّجاه يف نتيجة مؤرّش رأس املال البرشّي
 %22 بنسبة  انخفضت  إذ  األردن،  سّجلها  الّتي   Capital Index

2020. ويحتّل األردن حاليًّا مرتبة أدىن من  2010 و  بني عامي 
من  الرغم  الفرعّي، عىل  واإلقليمّي  واإلقليمّي  العاملّي  املتوّسط 
يف  واإلقليمّي  العاملّي  املتوّسط  من  أعىل  مرتبة  يحتّل  كان  أنّه 

العام 2010.

ال يزال معّدل معرفة القراءة والكتابة بني السّكان من 15 عاًما 
و  للنساء   %97.8  :2018 عام   %98.2 بلغ  إذ  مرتفًعا،  فوق  فام 
الّذين ترتاوح أعامرهم  بالنسبة إىل السّكان  أّما  98.6% للرجال. 

بني 15 و 24 عاًما، فيصل هذا املعّدل إىل 99.3%: 99.5% للنساء 
و 99.2% للرجال.

غري أّن معّدل االلتحاق اإلجاميّل بالتعليم العايل سّجل انخفاًضا 
وتبقى   .%33.1 حاليًّا  يبلغ  إذ  املاضية،  الخمس  السنوات  خالل 
 %30.4 و   %35.8 الذكور:  نسبة  من  أعىل  اإلنات  التحاق  نسبة 

عىل التوايل.119

http://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/Youth_well_being_policy_review_Jordan.pdf
http://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/Youth_well_being_policy_review_Jordan.pdf
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قدرات الشكات الصغرية واملتوّسطة

الصغر  املتناهية  للرشكات  األردن  يف  البيئّي  النظام  زال  ما 
والصغرية واملتوّسطة يف مراحلة األوىل من حيث اعتامد التجارة 
اإللكرتونيّة كأداة لفتح أسواق جديدة، وتطوير التجارة/التصدير، 

وزيادة طاقات األعامل.

املتناهية  الّتي تواجه الرشكات األردنيّة  العوائق والتحّديات  إّن 
التجارة  أنشطة  يف  للمشاركة  واملتوّسطة  والصغرية  الصغر 

اإللكرتونيّة هي:

املحدوديّة يف التخطيط لألعامل 	 

النقص يف الحافز والطموح لتطوير مناذج أعامل ناجحة	 

نقص املعرفة والتعليم حول كيفيّة تقييم فرص العمل	 

التكنولوجيا 	  تبّني  دون  تحول  ثقافيّة  حواجز  وجود 
ونرشها يف األعامل التجاريّة

الضعف يف َحوكَمة الرشكة وغياب املسؤوليّات املحّددة 	 
يف العمل

التعامل 	  أو  الخارجيّة  األسواق  استكشاف  من  الخوف 
عىل  األردنيّة  املنتجات  قدرة  بعدم  والشعور  معها، 

املنافسة يف هذه األسواق

عدم توافر الثقة إلجراء األعامل التجاريّة عب اإلنرتنت	 

هة عىل العمليّات التشغيلية لدى معظم 	  الهيكليّة املوجَّ
الرشكات الصغرية واملتوّسطة يف األردن وقلّة التوّجه نحو 

عمليّات السوق

إحجام معظم أصحاب األعامل عن تبّني التكنولوجيا يف 	 
أعاملهم

تكّون تصّور لدى أصحاب األعامل بأّن التجارة اإللكرتونيّة 	 
زهيدة القيمة وبأّن االستثامر يف التكنولوجيا أو التجارة 

اإللكرتونيّة عايل التكلفة 

التجارة 	  أنشطة  ملزاولة  التسويق  أهّميّة  إدراك  عدم 
اإللكرتونيّة

عدم وجود تكامليّة يف ما بني الرشكات عب االنرتنت ألّن 	 
التفاعل الشخيّص ما زال السائد يف ثقافة األعامل

ضعف التنافسيّة عىل صعيد فّعاليّة التسليم	 

مرشوع الربط بني برامج املساعدة والقطاع الصناعّي   121

جاء منّو ريادة األعامل محدوًدا، وأحد التحّديات الرئيسيّة الّتي 
أعامل  لدى جميع  أعىل  تقنيّة  إىل قدرات  الحاجة  كان  واجهها 
والحاضنات  للتجارة،  الداعمة  واملؤّسسات  اإللكرتونيّة،  التجارة 

واملرّسعات.

الدعم لتكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت وتطوير   .2-6

مهارات التجارة اإللكرتونّية

تتمتّع الرشكات الصغرية واملتوّسطة، إجاماًل، بقدرة محدودة عىل 
النفاذ إىل املعلومات حول مشاريع التنمية القامئة. وقد تبنّي أّن 
87% من املشاركني يف استبيان القطاع الخاّص )40 إجابة( ليسوا 

عىل علم بأيّة مشاريع تنمويّة تنفّذها الحكومة أو رشكاء التنمية 
يف التجارة اإللكرتونيّة.

 ،(MITS) والتموين  والتجارة  الصناعة  وزارة  قامت  املايض  يف 
يختّص  مرشوع  بتصميم  األردن،  صناعة  غرفة  مع  بالتعاون 
مع  روابط  وبخلق  الصناعيّة  املؤسسات  احتياجات  بتحديد 
هذه  استهدفت  التنمية.121  رشكاء  يوفّرها  الّتي  التنمية  برامج 
املبادرة تطوير قدرات القطاع الصناعّي وتعزيز تنافسيّة منتجاته 
إىل  الهادفة  املبادرات  هذه  مثل  والدوليّة.  املحلّيّة  األسواق  يف 
تطوير الروابط ينبغي أن تتمتّع باألفضليّة يف التجارة اإللكرتونيّة 
قدرات  بناء  مسألة  تناول  عىل  العالقة  أصحاب  تشجيع  بغية 
الرشكات الصغرية واملتوّسطة يف مجال التجارة االلكرتونية كمنهج 
اسرتاتيجّي وكأحد التدّخالت املحوريّة يف كّل مرشوع يستهدف 

تنمية الرشكات الصغرية واملتوّسطة.

إّن قيام آليّة تنسيق الدعم واملساعدات عىل املستوى املحيّلّ بني 
اإللكرتونيّة  التجارة  املحلّينّي يف  العالقة  التنمية وأصحاب  رشكاء 
من شأنه اإلسهام يف تحقيق األهداف الوطنيّة املختّصة بالتجارة 
اإللكرتونيّة. ويف وسع وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن تنشئ 
مجموعة عمل للجمع بني جميع رشكاء التنمية املهتّمني بالسري 

قُُدًما يف أجندة التجارة اإللكرتونيّة واالقتصاد الرقمّي.

من  اإللكرتونيّة  التجارة  لتبّني  املنخفض  املعّدل  تحسني  ميكن 
جانب الرشكات األردنيّة الصغرية واملتوّسطة عب تعزيز مشاركتها 
كام  ثالث.  لطرف  إلكرتونيّة  أسواق  من خالل  التجارة  هذه  يف 
أّن االستثامر عىل الصعيد الوطنّي يف بناء سوق وطنّي للتجارة 
التجارة  ألنشطة  حاضنة  مبثابة  يكون  أن  ميكن  اإللكرتونية 
اإللكرتونيّة للرشكات الصغرية واملتّوسطة املحلّيّة، ومن شأنه أن 
يوفّر خبة متزايدة عىل صعيد البيع عب اإلنرتنت يف غضون فرتة 
قصرية. بالتوازي، ينبغي تنفيذ برامج توعية وبناء قدرات لتطوير 
مناذج أعامل مربحة يف التجارة اإللكرتونيّة، وعىل صعيد حوكمة 
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الزبائن  قاعدة  وإدارة  والتفاوض  والتواصل  والتسويق  األعامل 
عب  تسعى،  عّدة  تصدير  رشكات  إّن  وحيث  بهم.   واالحتفاظ 
مبادرات عنقوديّة، إىل إنشاء مراكز يف أسواق اسرتاتيجيّة ذات 
أولّوية، فقد تكون هذه الرشاكات واملبادرات أداة فّعالة لدمج 

الصادرات التقليديّة بصادرات التجارة اإللكرتونيّة.

بناء عىل استبيان القطاع الخاّص، أشار 85% من املشاركني )40 
مشاركًا( إىل أّن الجائحة أثّرت عىل أعاملهم. كام أشار 58.5% إىل 
انخفاض يف املبيعات، و 26.8% إىل ارتفاع، بينام مل يسّجل %14.6 
يف  يأخذ  أن  يجب  املطلوبة  للتدّخالت  التخطيط  إّن  تغيري.  أّي 
االعتبار وقع جائحة كورونا COVID-19 عىل اتّجاهات األعامل 
والتجارة اإللكرتونيّة يف القطاعات املختلفة. وعليه أن يستوحي 
ويبني عىل الدروس املستفادة من الرشكات الّتي شهدت ارتفاًعا 

أم انخفاًضا أم ثباتًا يف مبيعاتها.

ميتلك القطاع العاّم األرديّن، باإلجامل، املهارات واملعرفة الالزمة 
بتنفيذ  املحوريّة  الوزارات  وتقوم  اإللكرتونيّة،  التجارة  لتمكني 

الّذين  العموميّني  املوظّفني  عدد  لكّن  اسرتاتيجيّة.  مشاريع 
واالقتصاد  اإللكرتونيّة  التجارة  بقضايا  مناسبة  معرفة  ميتلكون 
ا. لذا يفّضل رّواد األعامل اللجوء إىل  الرقمّي يبقى محدوًدا جدًّ
أطراف غري الحكومة عند تطوير أعاملهم اإللكرتونيّة )الجدول 

اإلحصايّئ رقم 28(.

والتقنيّة  املهنيّة  املهارات  وتطوير  تنمية  هيئة  تأّسست 
املهنّي  والتدريب  التعليم  لتعزيز   2019 عام   (TVSDC)

العيش  لضامن  مبكرة  سّن  منذ  تعلُّم  كفرصة  والتقنّي  
والتقنّي،  املهنّي  والتدريب  التعليم  جوده  وتحسني   ، الكريم 
ومعالجة  املهارات،  وتنمية  التعلّم  أشكال  جميع  وتشجيع 
عدم التوافق بني النظام التعليمّي وسوق العمل. يرشف عىل 
إدارة  مجلس  والتقنيّة  املهنيّة  املهارات  وتطوير  تنمية  هيئة 

العمل. وزير  يرأسه 

بينها  من  القطاعيّة،  للمهارات  مجالس  تسعة  الهيئة  أنشأت 
مجلس مهارات قطاع تكنولوجيا االتّصاالت واملعلومات.

السؤال املوّجه إىل املستطلَعني: إذا كنت محتاًجا إىل مساعدة تقنيّة لالنطالق يف خيارات التجارة اإللكرتونيّة، ما مدى احتامل لجوئك إىل: 
)42 من املشاركني ينشدون اللجوء إىل القطاع الخاّص(

رشيك من القطاع الخاص 
مثل رشكة استشارية

رشكاء التنمية )مؤسسات 
دوليه داعمة للتنمية( مبا يف 

ذلك هيئات االمم املتحدة

جمعية / مؤسسة لرجال 
او سيدات االعامل / غرفة 

التجارة

مرصف وزارة حكومية

املصدر: األونكتاد 
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كذلك تم تأسيس جمعيّة املهارات الرقميّة  (DigiSkills)عام 2021 
لدعم مجلس مهارات قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت يف 
الرقمّي والريادة  االقتصاد  ُعيّنت وزارة  تحقيق أهدافه.122 وقد 
تطوير  إىل  الجمعيّة  تهدف  الصلة.  ذات  الفّنيّة  الوزارة  لتكون 
الرشاكات بني القطاعني العاّم والخاّص، وإىل إقامة الحوار بينهام، 
الجسور  ومّد  واملهنيّة  الفّنيّة  العمل  مهارات  تعزيز  أجل  من 
الفجوة بني  لتقليص  التعليميّة  العمل واملؤسسات  بني أصحاب 

العرض والطلب يف سوق العمل.

من الالزم أن يكون مجلس مهارات قطاع تكنولوجيا االتّصاالت 
واملعلومات، عب جمعيّة DigiSkills، ضمن فريق العمل الوطنّي 
للتجارة االلكرتونيّة (ENTF). كام يتعنّي تقوية التنسيق بني وزارة 
والريادة،  الرقمّي  االقتصاد  ووزارة  والتموين  والتجارة  الصناعة 

https://tvsdc.gov.jo/en/about-the-tvsdc/  122

أن  ينبغي  كام   املجلس.  يف  إرشاكهام  من  التأكّد  عب  وذلك 
الجامعات،  مع  أفضل  وتكاماًل  أكب  تحّقق DigiSkills تنسيًقا 
للمناهج  أرسع  تكيٍُّف  لضامن  التطوير،  وبرامج  والحاضنات، 
الجامعيّة مع التغرّي املتالحق والرسيع يف القطاع الرقمّي، وبرامج 

تطوير متخّصصة بشكل أكب، ودعم تقنّي أفضل جودة.

هنالك حاجة إىل تنسيق أقوى يف مشاريع إسرتاتيجيّة، مثل مرشوع 
الشباب والتكنولوجيا والوظائف (YTJ)، أنشئت تحديًدا ملعالجة 
املقبلة  األربع  السنوات  غضون  يف  املهارات.  تطابق  عدم  قضيّة 
ميكن أن يكون مرشوع الشباب والتكنولوجيا والوظائف أداة رديفة 
 ،(eT Ready) »لخطّة عمل »تقييم الجاهزية للتجارة االلكرتونية
ووسيلة لتحديد وتنفيذ النشاطات املحوريّة ذات األولويّة والهادفة 

إىل ردم هّوة عدم تطابق املهارات يف األردن.

 (YTJ) املؤطَّر رقم 8: مشوع الشباب والتكنولوجيا والوظائف
يهدف مرشوع الشباب والتكنولوجيا والوظائف (YTJ) إىل تحفيز منّو يقوده القطاع الخاص يف القطاع الرقمّي من خالل تحسني جودة املهارات الرقميّة 

ودعم رقمنة الخدمات الحكوميّة من أجل خلق طلب عىل الخدمات والوظائف الرقميّة.  مّدة املرشوع هي خمس سنوات، وميّوله البنك الدويّل 

ذ من قبل وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة. يهدف املرشوع اىل خلق 10000 فرصة عمل جديدة للشباب، ومن  مبيزانيّة 200 مليون دوالر، وينفَّ

بينهم النساء )30%( والالجئون السوريّون الناشطون يف مجاالت العمل الرقمّي املستقّل )15%(. كام يتطلّع إىل رقمنة أكرث من 80 باملئة من معامالت 

املدفوعات الحكوميّة، وإىل جذب استثامرات جديدة من القطاع الخاّص بقيمة نحو 20 مليون دوالر لدعم الخدمات الرقميّة.

 كذلك سيعمل املرشوع عىل تطوير مهارات 15 ألف شاّب وامرأة من خالل جمعيّة املهارات الرقميّة (DigiSkills) ، وتوفري منهج تعليمّي للمهارات 

شة عب مراكز تكنولوجيّة. الرقميّة يف املدارس العاّمة من الصّف السابع إىل الثاين عرش، وتوفري مساحات عمل للمجموعات املهمَّ

يتضّمن الشّق الثاين من مرشوع الشباب والتكنولوجيا والوظائف (YTJ) تنشيط منّو االقتصاد الرقمّي والخدمات الحكوميّة الرقميّة يف األردن لتوليد 

فرص عمل وفرص ُمِدرّة للدخل، وذلك من خالل: تحسني نفاذ الرشكات الرقميّة ورّواد األعامل إىل األسواق العامليّة وفرص االستثامر؛ دعم خلق فرص 

النساء والشبّان والجامعات  GiG economy، بحيث يسهل عىل  عمل اشتامليّة من خالل منّصات رقميّة واقتصاد الوظائف املؤقّتة/املرنة/الحرة 

املحرومة  واملهمشة الحصول عليها؛ دعم أنشطة مصّممة خّصيًصا لتحسني النفاذ إىل بعض الخدمات املختارة من الحكومة اإللكرتونيّة ورفع مستوى 

جودتها؛ تحسني نوعيّة بعض الخدمات ومردوديّة تكلفتها، ومنها املدفوعات الحكوميّة الرقميّة.

GrowJo )التوّسع يف االسواق( هو أحد البامج الرئيسيّة املصّممة لتنفيذ مرشوع الشباب والتكنولوجيا والوظائف (YTJ) ، وهدفه بناء روابط بني 

الرشكات الرقميّة األردنيّة واملشرتين املحتملني يف األسواق اإلقليميّة/العامليّة. كام أّن الرشكات الرقميّة الدوليّة، املستعّدة للتوّسع يف األردن وتوظيف 

أردنيّني، مؤّهلة أيًضا لالستفادة من فرصة املنحة هذه. يوفر املرشوع منٌح مطابقة »matching grants» تصل إىل 100،000 دوالر لتغطية %50 

بحّد أقىص من تكلفة خطط العمل التطويرية.

ستقوم DigiSkills، بدعم من مرشوع الشباب والتكنولوجيا والوظائف (YTJ) ، بإجراء تقييم حول عدم تطابق املهارات يتّم مبوجبه تصميم التدّخالت 

ذات األولويّة. يُجرى هذا التقييم يف األسواق املحلّيّة واإلقليميّة والدوليّة الستكشاف فرص التعهيد/املناولة outsourcing، وبناء عليه يتّم تصميم 

.DigiSkills خطّة التطوير الّتي ستضعها

تضّم لجنة »املرشوع« التوجيهيّة كالًّ من وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة، ووزارة التخطيط والتعاون الدويّل، ووزارة التعليم العايل والبحث العلمّي، 

ووزارة الرتبية والتعليم، ووزارة العمل. أّما الرشكاء االسرتاتيجيّون، كوزارة الصناعة والتجارة والتموين (MITS) ، واملؤّسسة األردنيّة لتطوير املشاريع 

االقتصاديّة (JEDCO) ، وجمعيّة تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت االردنيّة (Int@j) ، فليسوا جزًءا من هذه اللجنة.

املصدر: األونكتاد، بناء عىل مقابلة مع مرشوع الشباب والتكنولوجيا والوظائف و وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة

https://tvsdc.gov.jo/en/about-the-tvsdc/
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الحمالت الوطنّية للتوعية يجب أن يكون غايتها استهداف 
املستهلِكني من جميع رشائح املجتمع

من الواجب بذل جهود كبرية عىل مستوى التوعية لرفع درجة 
معرفة جميع املواطنني عىل التجارة اإللكرتونيّة. كام أّن هنالك 
العاّم ككّل، مبا يف ذلك واضعي  القطاع  حاجة كبرية إىل توعية 
استبيان  عىل  وبناء  واملحامني.  والقضاة  واملرّشعني  السياسات 
املستهلِكني حول التجارة اإللكرتونيّة، يشعر 56% من املشاركني 

)1،270 إجابة( بأنّهم محتاجون إىل توعية حول اإلنرتنت.

تُظهر املشاورات داخل البلد ونتائج االستبيانات أّن خلق التوعية 
عىل التجارة اإللكرتونيّة هو أولويّة لدفع األجندة الرقميّة قُُدًما 

)الجدول اإلحصايّئ رقم 29(.

توفر التعليم العايل/املناهج الدراسّية والتدريب املهنّي  .3-6

يخّص  مبا  اإلقليمّي  املستوى  عىل  به  يُحتذى  مثااًل  األردن  قّدم 
تحديث نظامه التعليمّي وتطويره.123 فقد أُطلقت مبادرات من 
النظام  ُمخرَجات  أّن  من  للتأكّد  والخاّص  العاّم  القطاعني  قبل 
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وتزّود  العاملّي،  لالقتصاد  املستِجّدة  املتطلَّبات  تلبّي  التعليمّي 
الطاّلب باألدوات الالزمة للمنافسة والتفّوق يف عامل االعامل. 

اللغة.  ثنائيّة  34 جامعة خاّصة وعاّمة، وكلّها  يف األردن هنالك 
واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  خّريج   4300 هناك 
البكالوريوس،  درجة  عىل  منهم   %95 ويحصل  سنوّي،  كمعّدل 
و3% عىل درجة املاجستري، و2% عىل درجة الدبلوم. كام وصل 
يف   .%51 إىل  واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  خّريجات  عدد 
املعلومات  تكنولوجيا  خّريجي  من   %31 َص  تََخصَّ  .2018 العام 
نظم  يف  و%19  الكمبيوتر؛  علوم  يف  الجامعيّني  واالتّصاالت 
يف  و%13  البمجيّات؛  هندسة  يف  و%17  الحاسوبيّة؛  املعلومات 
هندسة الحاسوب؛ و9% يف هندسة االتّصاالت؛ و4% يف هندسة 
االختصاصات  يف  و%5  ؛  النقل  شبكات  يف  و%2  الشبكات؛  أمن 

األخرى ذات الصلة.124

واإلنكليزيّة  العربيّة  اللغتني  األردنيّة  الجامعات  خّريجو  يتكلّم 
يف   %75 بنسبة  األردن  يساهم  األصليّني.  اللغة  أبناء  بتضلُّعِ 
املحتوى العريّب عىل اإلنرتنت،125 ويتمتّع األردن بخبة ممتازة يف 

ه إىل املستطلَعني: ما هي، بحسب رأيك، القضايا الثالث األكرث إلحاًحا من حيث تطوير مهارات التجارة اإللكرتونيّة يف  السؤال املوجَّ
بلدك؟ )استبيان القطاع الخاّص، 44 إجابة(

رفع وعي الجمهور واملستهلكني بالتجارة االلكرتونية

يف  العام  القطاع  ملوظفي  التجارةااللكرتونية  مجال  يف  القدرات  بناء 
الوزارات ذات الصلة

الصغرية  للمؤسسات  االلكرتونية  التجارة  مجال  يف  القدرات  بناء 
ومتناهية الصغر واملتوسطة

والتجاره  واالتصاالت  املعلومات  تكنلوجيا  مناهج  عىل  التعليم 
املهني،  والتدريب  التعليم  مؤسسات   الجامعات,  يف  االلكرتونية 

واملدارس الثانوية

دمج مجال التجارة االلكرتونية يف أنشطة الرتويج التجاري الحالية

رفع املعرفة حول الفرص املتاحة للمشاريع الصغرى ومتناهية الصغر 
واملتوسطة للمشاركة يف التجارة االلكرتونية

اهمية تدريب املستخدمني عىل استخدام املنصات االلكرتونية

او رشكاء  الخاص  القطاع  يدعمها  تطويرية  برامج  او  مشاريع  وجود 
التنمية

املصدر: األونكتاد

59%

55%

45%

34%

34%

34%

25%

14%

جدول إحصايّئ رقم 29: مهارات التجارة اإللكرتونّية واحتياجات بناء القدرات
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تعهيد/مناولة العمليّات داخل األعامل واملحتاجة اىل خبات يف 
business process outsourcing، حيث  تكنولوجيا املعلومات 
الخليج ودول أخرى. وعندما  تخدم الرشكات يف األردن منطقة 

ل اللكنة األردنيّة. يتعلّق األمر مبراكز االتّصال، تُفضَّ

 2009 التدريس الجامعّي للتجارة اإللكرتونيّة عام  بدأت برامج 
والجامعة  فيالدلفيا  كجامعة  أخرى،  وجامعات  البرتا  جامعة  يف 
التجارة  تدريس  ببامج  طالب   500 نحو  يلتحق  حاليًّا  األهليّة. 
تدريس  برامج  عىل  ومتزايد  مرتفع  طلب  هناك  اإللكرتونيّة. 
التجارة اإللكرتونيّة يف البالد.126 يف العام 2021 أدخلت الجامعات 
األردنيّة برامج تدريس جديدة للتجارة اإللكرتونيّة وبرامج قامئة 
عىل التكنولوجيا، بينها األمن السيباينّ، والذكاء االصطناعّي ، وإنرتنت 
والتسويق  املاليّة،  والتكنولوجيا  التطبيقات،  وتطوير  األشياء، 
ووفًقا  التعليم،  مجال  يف  الجهود  هذه  كّل  رغم  لكن  الرقمّي. 
مهارات  تزال  ال  الوطنيّة،  املشاورات  خالل  العالقة  ألصحاب 
القطاع  توقّعات  من  بكثري  أقّل  الجامعات  خّريجي  وخبات 
ما  الرقمّي،  للسوق  املتسارع  التطّور  ومع  واحتياجاته.  الخاّص 
زالت الفجوة قامئة بني مناهج التدريس يف الجامعات األردنيّة 
واحتياجات السوق. وفيام يبقى تغيري مناهج التدريس الجامعيّة 
املشاورات  حرضوا  الّذين  األكادمييّون  أشار  ومتاًحا،  ممكًنا 
الوطنيّة إىل صعوبة تحديد احتياجات القطاع الخاّص وتطلّعاته، 
وهذا ما يشري إىل ضعف يف التنسيق بني الجانبني وقلّة الروابط 

القامئة بينهام.

املشهد العاّم لدعم الشكات الناشئة وتطوير   .4-6

األعامل، مع الرتكيز عىل التجارة اإللكرتونّية

إحدى الوسائل املحتملة لردم الفجوة بني املهارات الحاليّة وبني 
أفضل  تنسيق  قيام  هو  وتوقّعاته  الخاّص  القطاع  احتياجات 
القطاع  من  كّل  )عب  الرقميّة  األجندة  لتطوير  املعّدة  للبامج 

العاّم ورشكاء التنمية(.

إىل  األردن  انتقال  ترسيع  عىل  حكوميّة  مبادرات  عّدة  تركّز 
عب  العاّمة  املدارس  يف  التكنولوجيا  وإدراج  الرقمّي،  االقتصاد 
واملهارات  املعلومات  بتكنولوجيا  والطاّلب  املعلّمني  تزويد 
العلمّي  البحث  املبادرات صندوق دعم  الرقميّة. من بني هذه 
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الّذي  الصناعّي، واملجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا  والتطوير 
يقّدم الدعم والتشجيع للصناعات األردنيّة يك تستثمر يف العلوم 
والتكنولوجيا. الهدف املنشود هو خلق فرص مؤاتية للجامعات، 
ومراكز البحث العلمّي، والرشكات، واملكاتب االستشاريّة، لربط 
البحث  ومراكز  البحثيّة  املنشآت  بني  الفجوة  وردم  أنشطتها 
العلمّي من جهة، والصناعة من جهة أخرى، ثّم التقريب بينهام. 
مبادرات مثل »مهارات«  بإطالق  األعامل  تطوير  قام مركز  كام 
و«َسَند« لتعزيز إمكانات خّريجي الجامعات األردنيّة يف اإلقالع 
بأعامل تجاريّة صغرية أو تحسينها، أو أيّة أنشطة أخرى يف ريادة 
األعامل. وعىل وجه الخصوص يطرح »سند« ماّدة ريادة األعامل 
عىل جميع املستويات التعليميّة. فهو من أطلق برنامج »اِعرَْف 
ريادة  مهارات  تطوير  بغية  رائدة  مدرسة   20 يف  األعامل«  عن 
األعامل لدى الشباب، وردم الفجوة املهّمة »ما قبل البدء«، عب 
إعداد الطالب واملتدّربني للعمل بشكل منتج يف الرشكات الصغرية 
واملتوّسطة كمقّدمة إلنشاء أعاملهم الخاّصة يف املستقبل. كذلك، 
وبغية تعزيز مهارات خّريجي الجامعات، دعمت الحكومة عام 
2019 تدريب 500 خّريج يف معسكر تدريبّي، مّدته ثالثة أشهر، 

جرى فيه الرتكيز عىل املهارات الفّنيّة والبمجيّة واللغة اإلنكليزيّة 
الّتي يتطلّبها السوق.

ورشكاء  التجارة  دعم  ومؤّسسات  واملرسِّعات  للحاضنات  ميكن 
الناشئة، وتصميم وتوفري تدريب  التنمية تعزيز قدرة الرشكات 
جدوى،  ذي  أعامل  منوذج  تطوير  ودعم  األعامل،  ريادة  عىل 
وتوفري الخبة الالزمة يف املراحل األوىل لعمليّة إنشاء األعامل. يف 
املقابل ينبغي بناء املهارات اإلداريّة والرياديّة للنجاح يف إطالق 
الرشكات الناشئة وتنميتها. ميكن أيًضا لرّواد األعامل أن يخضعوا 
لبامج تدريبيّة داخل رشكات يف نفس مجال أفكارهم الرياديّة 

كخطوة أّوليّة لبناء قدراتهم قبل تأسيس أعاملهم الخاّصة.

هناك بعض الهيئات الوطنيّة ورشكاء التنمية الّذين يطرحون برامج 
بناء قدرات عىل رّواد األعامل والرشكات الصغرية واملتوّسطة يف 
األردن، وكذلك برامج تهدف إىل تطوير املهارات الالزمة للتحّول 
واالبتكار الرقمينّي )انظر الجدول البيايّن رقم 10 و الجدول البيايّن 
رقم 11(. تركّز برامج عّدة عىل تنمية الصادرات، وال يركّز سوى 
القليل منها عىل التجارة اإللكرتونيّة. تَعتِمد القيمة املضافة لهذه 

البامج عىل مستوى التكامل والتنسيق بني أصحاب العالقة.
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جدول بيايّن رقم 10: مسح للمبادرات والربامج الّتي تنّفذها هيئات األمم املّتحدة وبرامج تنمويّة أخرى يف مجال التجارة اإللكرتونّية 
واالقتصاد الرقمّي

املبادرة او البنامج  الرشيك

تسهيالت نقدية عاّمة لتقديم املساعدة النقديّة لاّلجئني األكرث هشاشة ولألرس األردنيّة من خالل حسابات  	
مرصفيّة أو محافظ عب الهاتف املحمول

املبيعات: املنتجات الّتي يصّنعها الالجئون مباعة عب اإلنرتنت 	

املفّوضيّة السامية 
لألمم املتّحدة لشؤون 

الالجئني

	 WeRise منّصة األلعاب املحمولة

دخول هيئة األمم املتّحدة للمرأة إىل blockchain )تعاونت هيئة األمم املتّحدة للمرأة مع برنامج األغذية  	
العاملّي (WFP) الختبار استخدام تكنولوجيا blockchain لتحويل الرواتب إىل النساء املسّجالت يف برامج 

Oases للنقد مقابل العمل(.

هيئة األمم املتّحدة 
للمرأة

تحويل أجور العاملني يف قطاع املالبس رقميًّا 	

دعم وزارة العمل يف تحديث نظام التفتيش اإللكرتويّن 	

تعزيز املدفوعات الرقمية لألجور تحقيًقا للمساواة بني الجنسني 	

تطوير بّوابة رقميّة للجاهزيّة يف التوظيف )»مهنتي”( 	

منظّمة العمل الدوليّة

دعم وزارة الرتبية يف تطوير »نُظُم معلومات إدارة التعليم« (EMISs) كأداة رضوريّة للتعلّم اإللكرتويّن 	

تعلّمها  	 وطريقة  واملهنّي«   التقنّي  والتدريب  »التعليم  يف  التدريس  مناهج  محتوى  وتكييف  تعديل  تّم 
وتدريسها لتوفري تعلّيم إلكرتويّن كامل أو تعلّيم مدَمج

برنامج تدريب تنمية القدرات عىل التعلّم اإللكرتويّن 	

منظّمة األمم املتّحدة 
للرتبية والعلم والثقافة

خلق فرص عمل للشباب والنساء عب تحسني بيئة األعامل والقدرة التنافسيّة للرشكات الصغرية واملتوّسطة   	 منظّمة األمم املتّحدة 
للتنمية الصناعيّة

والرشكات  	 الناشئة،  والرشكات  االشتامليّة،  الرقميّة  العيش  سبل  وسائل  دعم  تم   :2 عاّمن  قلب  برنامج 
االجتامعية املمكَّنة تكنولوجيًّا، من خالل مراكز وحاضنات ريادة األعامل. 

برنامج قلب عاّمن 1: شبكة تجمع رشكات ناشئة يف التجارة اإللكرتونيّة ، مع 5 من أصل 29 رشكة ناشئة  	
متخّصصة يف التجارة اإللكرتونيّة وخدمات التسليم اإللكرتويّن

برنامج األمم املتّحدة 
اإلمنايّئ

برنامج البنك الدويّل: مرشوع الشباب والتكنولوجيا والوظائف )200 مليون دوالر( 	 البنك الدويّل

برنامج »ابتِكاْر األردن Innovate Jordan”« مبيزانيّة 20 مليون يورو 	

Innovation Space: نافذه واحدة لالبتكار الرقمّي ودعم ريادة األعامل 	

ويخطّط  	 عاّمن،  ومّقره  سنوات،   3 مّدته  مرشوع   (JADE): االقتصاديّة  املنشآت  لتطوير  األردنيّة  املبادرة 
ملساعدة أكرث من 100 رشكة صغرية ومتوّسطة و60 رشكة ناشئة

تّم إنشاء مكتب نقل التكنولوجيا لدى غرفة صناعة عاّمن كجزء من املرحلة الثانية من مرشوع دعم البحث  	
 (SRTD II)  والتطوير التكنولوجّي واالبتكار يف األردن

االتّحاد األورويّبّ

تحويل األموال بال حدود 	

الصناعات الثقافيّة واإلبداعيّة كمحرّك للتنمية 	

	 MOVE-HET دة نحو سوق العمل التعليم املهنيّة، والتعليم العايل، والتدريب، مسدَّ

تعزيز فرص العمل للرشكات املتناهية الصغر والصغرية واملتوّسطة 	

التجارة لتعزيز التوظيف  	

الوكالة األملانية للتنمية 
GIZ

املصدر: األونكتاد )بناء عىل بحث مكتبّي وبيانات من مكتب املنّسق املقيم يف األردن(.



األردن – تقييم الجاهزيّة للتجارة اإللكرتونّية86

جدول بيايّن رقم 11: مسح للمبادرات والربامج الّتي تنّفذها هيئات محلّّية يف مجال التجارة اإللكرتونّية واالقتصاد الرقمّي

املبادرة أو البنامج الرشيك

برنامج دعم 40 رشكة صناعيّة ملزاولة التجارة اإللكرتونيّة 	

الصغرية  	 والرشكات  للتصدير،  الجاهزيّة  العاليّة  الصناعيّة  واملتوّسطة  الصغرية  الرشكات  دعم 
واملتوّسطة ذات القدرة عىل تصدير سلع وخدمات عالية القيمة املضافة للمرّة األوىل

برنامج دعم تشبيك الرشكات الصغرية واملتوّسطة ومتويل استثامري 	

مرشوع ترسيع منّو الرشكات الصغرية واملتوّسطة وترسيع الصادرات 2020-2019 	

دعم تكاليف الشحن للمصّدرين 	

JUMPII، »ناِفس«  	

طبيب لكّل مصنع 	

وزارة الصناعة والتجارة والتموين/
المؤّسسة األردنية لتطوير المشاريــــع 

االقتصادّية

برنامج الحاضنات الوطنّي 	

	 (GIP) برنامج تدريب الخّريجني

تنفيذ مرشوع الشباب والتكنولوجيا والوظائف 	

ّ والريادة وزارة االقتصاد الرقمي

تطوير  	 مركز  ينظّم  األونكتاد،  مع  بالتعاون  األعامل:  ريادة  قدرات  بناء  برنامج   :Empretec

األعامل ورش عمل تدريبيّة ملجموعة مختارة من رّواد األعامل بغية تطوير كفاءاتهم السلوكيّة 
عب توفري بيئة تعلّم ذايتّ تجبهم عىل التفوق.

»مهارات«  ريادة األعامل: تعزيز قدرة خّريجي الجامعات األردنيّة عىل االنطالق بأعامل تجاريّة  	
صغرية أو تحسينها أو غريها من أنشطة ريادة األعامل

»سند«: إدراج ريادة األعامل يف جميع مستويات التعليم 	

BidNetwork: التشبيك من أجل التنمية: مساعدة رّواد األعامل عىل تطوير خطط عمل فّعالة  	
وعىل النفاذ إىل سوق األسهم العاملّي املحتِضن مستثمرين َمالئكينّي من  ذوي الخبة وصناديق 

متويل لصالح الرشكات الصغرية واملتوّسطة

مركز تطوير األعمال

بالرشاكة  	 األردن  محافظات  جميع  يف  البامج  من  عدد  تنفيذ  إىل  العهد  ويّل  مؤّسسة  تهدف 
مع جهات مختلفة ومبا يتامىش مع مجاالت العمل األساسيّة واسرتاتيجيّة مؤّسسة ويّل العهد،  

الهادفة إىل دعم مهارات الشباب األرديّن وتطويرها.

- مبادرة مليون مبمج أردين 	

- جائزة ويّل العهد ألفضل تطبيق مختّص بخدمة حكوميّة 	

ّ العهد مؤّسسة ولي

	  (SESIP) برنامج املهارات يف التوظيف واالشتامل االجتامعّي - هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنّية 
والتقنّية

املصدر: األونكتاد.
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لتطوير  األردنيّة  املؤّسسة  أطلقت   2020-2019 الفرتة  خالل 
املشاريع االقتصاديّة (JEDCO) 17 برنامًجا مختلًفا هدفها دعم 
350 رشكة. تّم توفري برامج متخّصصة لدعم الرشكات  أكرث من 
للتصدير،  الجاهزيّة  العالية  الصناعيّة  واملتوّسطة  الصغرية 
سلع  تصدير  عىل  القدرة  ذات  واملتوّسطة  الصغرية  والرشكات 
أطلقت  كذلك  األوىل.  للمرّة  املضافة  القيمة  عالية  وخدمات 
التجارة  تزاول  يك  صناعيّة  رشكة   40 يدعم  برنامًجا  املؤّسسة 
اإللكرتونيّة، أو تَعَمل عن بُعد، عب توفري خدمتني لها: 1( مساعدة 
الرشكات الصناعيّة املحلّيّة يف عمليّة الرتويج واملبيع عب اإلنرتنت 
محلّيًّا ودوليًّا من خالل تطوير قدرة الرشكات عىل إطالق نشاط 
تابعة  إلكرتونيّة  أسواق  يف  االنخراط  أو  اإلنرتنت  عب  تجارّي 
لتمكني هذه  2( دعم أمتتة األنشطة والعمليّات  ثالثة؛  ألطراف 
الرشكات من العمل عن بُعد. عىل هذا الصعيد تّم تقديم منح 
ماليّة بقيمة 7000 د.أ. غري مسرتَّدة. وتأسيًسا عىل هذه التجربة،  
أوسع  األردن تصميم مشاريع مامثلة ذات نطاق  يتوّجب عىل 

ودعم استثامرّي أعىل. 

االقتصاديّة  املشاريع  لتطوير  األردنيّة  املؤّسسة  وفّرت  كذلك 
(JEDCO) برامج ملساعدة الرشكات الصغرية واملتوّسطة، العاملة 

تحّمل رسوم  األولويّة، عن طريق  الصناعيّة ذات  القطاعات  يف 
مثل  إّن  تقليديّة.  غري  أسواق  إىل  ر  تُصدِّ عندما  عنها  الشحن 
الشحن  تكلفة  لتغطية  أيًضا  توفّر  ما  إذا  والدعم،  التدّخل  هذا 
اإلنرتنت، من شأنه  البيع عب  إىل  الطامحني  املحلّيّني  للمصّنعني 
أن يشّجع الرشكات األردنيّة عىل تبّني التجارة االلكرتونية بشكل 
اسرتاتيجيّة  أسواق  يف  منتجاتها  اخرتاق  عىل  ويساعد  أرسع، 

محّددة، ويتيح للزبائن الدوليّني فرصة اختبار املنتجات األردنيّة. 
وينبغي أن تكون هذه التدّخالت مصحوبة بأنشطِة بناِء قدرات 
تعّزز القدرة التنافسيّة للرشكات عب تخفيض تكاليف معامالتها.

يف شأن بناء القدرات لدى القطاع الخاّص، ميكن اعتامد برنامج 
تدريب الخّريجني (GIP) بإرشاف وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة 
دعاًم  ووفّر  حوافز  البنامج  هذا  قّدم  فلقد  عميّل.  كنموذج 
القطاع  يف  كمتدّربني  الخّريجني  لتوظيف   %50 بنسبة  حكوميًّا 

الخاّص.

 Konrad كذلك يقوم االتّحاد األورويّبّ، ومؤّسسة كونراد أديناور
Adenauer Stiftung، ومبادرة الرشاكة األمريكيّة الرشق أوسطيّة 

(MEPI)، بدعم »مركز امللكة رانيا لريادة األعامل« (QRCE)، وهو 

تطوير  للمساعدة عىل   2004 عام  تأّسست  ربحيّة  منظّمة غري 
ريادة األعامل التكنولوجيّة يف األردن. كام يوفّر التعاون البلجييّك 
مع األردن (Enabel) لهذا البلد خبته يف قطاع التعليم والتدريب 
التوظّيف  مهارات  »تطوير  مرشوع  تنفيذ  عب  والتقنّي  املهنّي 
لاّلجئني السورينّي والشباب املستضَعف« يف األردن. وقد ساعدت 
الحكومة  حينه،  يف   ،(USAID) الدوليّة  للتنمية  األمريكيّة  الوكالة 
األردنيّة عىل إدخال إصالحات أّدت إىل تحسني بيئتها الحاضنة 
ملامرسة األعامل وإىل بناء قدرات رشكات القطاع الخاّص وعاملته. 
وتدعم هذه الوكالة، مع االتّحاد األورويّبّ، والبنك األورويّبّ إلعادة 
الرشاكة  ومبادرة  أديناور،  كونراد  ومؤّسسة  والتنمية،  اإلعامر 
األمريكيّة الرشق أوسطيّة، العديد من املراكز والحاضنات األردنيّة 
الّتي  تدعم رّواد األعامل، مثل OASIS500، ومركز امللكة رانيا 

لريادة األعامل.
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7 – الحصول عىل التمويل

هناك مبادرات وتدابري عديدة وضعها البنك املركزّي األرديّن ورشكاء التنمية املحلّّيون والدولّيون موضع التنفيذ، ومع ذلك يبقى 
حصول الشكات الناشئة عىل التمويل غري كافًيا يف األردن. فعىل الرغم من الجهود املبذولة لزيادة االشتامل املايّل، ما زال  الحصول 
شة األخرى.  عىل التمويل وعىل الخدمات ذات الصلة تحّديًا، وخصوًصا للشباب، والنساء، والقاطنني خارج العاصمة، والفئات املهمَّ
تواجه الشكات الناشئة عدًدا من العقبات، مثل ارتفاع أسعار الفائدة الّتي تستوفيها البنوك منها )عىل الرغم من انخفاض معّدل 
الفائدة الّذي يطرحه البنك املركزّي األرديّن(، والضامنات املطلوبة، واملعرفة املحدودة بكيفّية تقييم احتياجاتها التمويلّية )خصوًصا 
عىل صعيد التجارة اإللكرتونّية(. ومثّة عقبات أخرى، منها االنظمة الرضيبّية، وتفسري القوانني، والتدريب غري الكايف يف املراحل األوىل 
م عش مؤّسسات للتمويل الصغري، والعديد من حاضنات األعامل واملنظّامت والجهات  من إنشاء األعامل. وفضاًل عن البنوك، تُقدِّ
املانحة، أنواًعا مختلفة من الدعم لرّواد األعامل والشكات الناشئة. لكن هناك حاجة كبرية إىل مستوى أعىل بكثري من التنسيق 

والتعاون والتكامل بني مختلف الشكاء النشطني يف النظام البيئّي لريادة األعامل يك تبلغ الشكات الناشئة أَفضل النتائج.

جدول  رأس  عىل  التمويل  عىل  الحصول  مسألة  كانت  لَطاملا 
أعامل الحكومة األردنيّة. وقد أّدت اإلصالحات يف هذا املجال، 
وخاصة من قبل البنك املركزّي األرديّن، إىل إحداث فرق كبري يف 
لكّن تحّديات كثرية  االئتامن.  الحصول عىل  بينها  ميادين عّدة، 
ما زالت تواجه، عىل وجه الخصوص، الرشكات املتناهية الصغر 
الّتي يديرها  الناشئة، واألعامل  والصغرية واملتوّسطة، والرشكات 

شبّان أو نساء.

عمق النظام املصيفّ التجارّي واتّساعه  .1-7

من  العديد  األرديّن  املركزّي  البنك  أدخل  األخرية  السنوات  يف 
وتعزيز  االئتامن  الحصول عىل  لتحسني  والسياسات  اإلصالحات 
االشتامل املايّل. كام أطلق البنك املركزّي األرديّن ورشكاء التنمية 
مثل  الناشئة،  للرشكات  البيئّي  النظام  لتطوير  عّدة  مبادرات 
صندوق الرشكات االبتكاريّة الناشئة والصغرية واملتوّسطة )رشكة 
من  العديد  نجاح  وأّدى   .(ISSF) للريادة(  االردين  الصندوق 
الرشكات املحلّيّة إىل تسليط الضوء عىل طاقات اململكة  يف مجال 
الحكومة  اتّخذتها  الّتي  التدابري  بعض  تشمل  الناشئة.  الرشكات 
للحّد من آثار جائحة كورونا  COVID-19 توفري اإلغاثة املؤقّتة 
املبيعات  رضيبة  دفع  تأخري  عب  للرشكات  النقد  لتدفّق  تأميًنا 
البنك  قام  فقد  النقدّي  الجانب  عىل  أّما  الجمركيّة.  والرسوم 
املركزّي األرديّن بتخفيض أسعار الفائدة وضّخ السيولة عن طريق 
تقليل متطلّبات االحتياطّي عىل الودائع اآلِجلة، فضاًل عن تيسري 

رشوط برامج التمويل للرشكات الصغرية واملتوّسطة.

حتّى قبل الجائحة، كان البنك املركزّي األرديّن يبذل جهوًدا لدعم 
سبيل  عىل  فقّدم،  املحلّيّة،  واملتوّسطة  الصغرية  الرشكات  منّو 
دعم  يف  دورها  تعزيز  بهدف  املرخَّصة  للبنوك  حوافز  املثال، 

التقرير السنوّي عام 2019 للبنك املركزّي األرديّن  127

التقرير السنوّي عام 2020 للبنك املركزّي األرديّن  128

املحلّيّة  االقتصاديّة  والقطاعات  واملتوّسطة،  الصغرية  الرشكات 
ذات القيمة املضافة العالية، من خالل برنامجه الجديد إلعادة 
التمويل )بإجاميّل قدره 1.2 مليار د.أ.(. ومع حلول نهاية العام 
2019، بلغت قيمة القروض املَقّررة 782.1 مليون د.أ. )%65.7 

وُخلقت  مرشوًعا   1،153 منها  فاستفاد  املتاحة(،  األموال  من 
املركزّي  البنك  أطلق   2020 العام  ويف  عمل.127  فرصة   11648

األرديّن برنامج متويل آَخر بقيمة 500 مليون د.أ. لدعم الرشكات 
الصغرية واملتوّسطة من خالل البنوك التجاريّة واإلسالميّة.128

تّم تخفيض الفائدة عىل أدوات السياسة النقديّة، وعىل عمليّات 
السوق املفتوح بسعر البنك املركزّي، خمس مرّات بني أغسطس 
2019 ويونيو 2020. كام تّم تخفيض سعر الفائدة الرئييّس للبنك 

املركزّي األرديّن من 4.5% إىل 2.5% خالل الفرتة ذاتها. كذلك تّم 
تخفيض سعر إعادة الحسم من5.5 % إىل %3.5.

من أجل دعم التشغيل الذايتّ ومتكني الشباب األرديّن من إقامة 
مشاريع تنمويّة تُوفّر لهم مصدر دخل وفرص عمل، قّدم البنك 
املركزّي األرديّن متوياًل للبنامج الوطنّي للتشغيل الذايتّ )»انَهض«( 
بقيمة 100 مليون د.أ. من خالل توفري قروض للبنوك التجاريّة 
واإلسالميّة املرخَّصة، عىل أن يتّم إعادة اقراضها بتكاليف ومهل 
ة، لدعم الشباب الحاصلني عىل شهادة انضامم إىل البنامج.  ميرسَّ
ونتيجة لذلك تّم إصدار النظام رقم 2019/846، الخاّص بتمويل 

املشاريع ضمن برنامج »انهض«، إىل املصارف املرخَّصة.

ومع ذلك، ووفًقا ألصحاب العالقة من القطاع الخاّص املشاركني 
يف املشاورات الوطنيّة، ال تزال أسعار الفائدة الّتي تضعها البنوك 
البنك  يطبّقه  الّذي  الفائدة  بسعر  مقارنة  مرتفعة  املرّخصة 
املركزّي األرديّن. كذلك فإّن ما تتطلّبه البنوك من ضامنات يجعل 

http://alrai.com/article/10499111 25.8.2019
http://alrai.com/article/10499111 25.8.2019
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من الصعب عىل معظم رّواد األعامل الحصول عىل التمويل. ويف 
بعض الحاالت تطلب البنوك رهًنا عقاريًّا كضامن يك تُقرِض رشكة 

إلكرتونيّة ناشئة.

يف العام 2019 بلغت نسبة االئتامن املحيّلّ الّذي وفّرته البنوك 
اإلجاميّل(  املحيّلّ  الناتج  من  مئويّة  )كنسبة  الخاّص  للقطاع 
عام   %54.9( العريّب  العامل  يف  املتوّسط  من  أعىل  وهي   ،%76.8

عام   %57.2( إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  ومنطقة   )2017

 ،)2019 )90.1% عام  العامل  املتوّسط يف  أقّل من  لكّنها   ،)2017

ويف   ،)2019 عام   %105( املتوّسط  الدخل  ذات  البلدان  ويف 
الرشيحة العليا من البلدان ذات الدخل املتوّسط )123.7% عام 
م للقطاع الخاّص 91.1% من إجاميّل  2019(.129 بلغ االئتامن املقدَّ

التسهيالت االئتامنيّة الّتي وفّرتها البنوك املرخَّصة عام 130،2019 
للرشكات  املمنوحة  االئتامنيّة  التسهيالت  إجاميّل  نسبة  لكّن 
الصغرية واملتوّسطة كانت 11% فقط )يف الربع األّول من 2021( 

من إجاميّل التسهيالت االئتامنيّة املمنوحة للقطاع الخاّص.131

التحّديات املحوريّة الّتي تواجهها الشكات للحصول   .2-7

عىل ائتامن

أو  إطالق  أجل  من  األهّميّة  بالغ  أمرًا  املاليّة  املوارد  توافر  يعّد 
يجهل  األردن.  يف  اإللكرتونيّة  التجارة  قطاع  يف  األعامل  تطوير 
املال  رأس  يجد  أين  واملتوّسطة  الصغرية  الرشكات  من  العديد 
املطلوب. وقد أبرَز أصحاب العالقة مّمن استشريوا خالل عمليّة 
التقييم ضآلة رأس املال االستثامرّي يف السوق، وانخفاض فرص 
الحصول عىل التمويل، والتوعية غري الكافية حول فرص الحصول 
الرقمّي  االقتصاد  تطوير  أمام  التحّديات  كأبرز  التمويل،  عىل 

والنظام البيئّي للتجارة اإللكرتونيّة يف األردن.

https://data.worldbank.org/indicator/FD.AST.PRVT.GD.ZS?end=2019&locations=JO&start=2004 : البنك الدويّل  129

https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=67 :البنك املركزّي األرديّن  130

  Total Credit Facilities granted by Banks to Small and Medium-Sized Enterprises for the Period (Q1_2016 –Q1_2021): البنك املركزّي األرديّن  131

(Millions JOD)

ويف نفس الوقت أشار املشاركون يف االستبيان حول الجاهزيّة 
االستثامرّي  املال  رأس  توفّر  أّن  إىل  اإللكرتونية  للتجارة 
للتجارة  مشّجع  استثامرّي  مناخ  وتحقيق  الناشئة،  للرشكات 
النظام  يف  االستثامريّة  الفرص  حول  والتوعية  اإللكرتونيّة، 
البيئّي للتجارة اإللكرتونيّة، وتحديد العوائق الّتي تحول دون 
القضايا  أهّم  من  هي  اإللكرتونيّة،  التجارة  مشاريع  متويل 
الجدول  )انظر  التمويل  عىل  بالحصول  العالقة  ذات  امللّحة 

.)30 اإلحصايّئ رقم 

متتلك الرشكات الصغرية واملتوّسطة يف األردن معرفة محدودة 
يف  لالنخراط  التمويليّة  احتياجاتها  تقييم  كيفيّة  حول  للغاية 
تعّد  اإللكرتونية  التجارة  وألّن  اإللكرتونيّة.  التجارة  أنشطة 
واملتوسطّة،  الصغرية  الرشكات  من  للعديد  جديًدا  مجااًل 
وخبة  اختصاص  من  يكفي  ما  األخرية  هذه  لدى  ليست 
التجارة  يف  القيمة  سلسلة  امتداد  عىل  احتياجاتها  لتقييم 
طلبات  تقديم  الصعب  من  يجعل  بدوره  وهذا  اإللكرتونيّة. 
إّن  بل  األخرى.  االئتامن  ومؤّسسات  للبنوك  موثوقة  متويل 
لبعض  تحّديًا  ميثّل  قد  أّوليّة  أعامل  ومقرتحات  تطوير خطط 
لدى  أسايّس  مطلب  وهو  واملتوّسطة،  الصغرية  الرشكات 
التمويل. الطلب للحصول عىل  املؤّسسات عند تقديم  معظم 

باإلضافة إىل خلق الوعي حول فرص التمويل املتاحة، قد يحتاج 
والصغرية  الصغر  املتناهية  والرشكات  الرقميّون  األعامل  رّواد 
واملتوّسطة املنخرطة يف التجارة اإللكرتونية، يف الواقع، إىل تطوير 
متويليّة  ومقرتحات  أعامل  خطط  تطوير  كيفيّة  حول  قدراتهم 
معرفة  تطوير  جزئيًّا،  األمر،  هذا  ويقتيض  البنوك.  لدى  مقبولة 
مبا  اإللكرتونيّة،  التجارة  يف  القيمة  سلسلة  باحتياجات  تفصيليّة 
يف ذلك االحتياجات املحّددة الخاّصة باملستهلكني واملستثمرين.

https://data.worldbank.org/indicator/FD.AST.PRVT.GD.ZS?end=2019&locations=JO&start=2004
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النظام البيئّي للشكات الناشئة يف األردن  .3-7

لنشاطات  العايل  املستوى  بسبب  طيبة  سمعة  األردن  ميتلك 
الرشكات  لدعم  عديدة  برامج  أطلق  فلقد  فيه.  األعامل  ريادة 
منذ  واالستثامر(  والتعليم  الحاضنات  مجال  يف  )مثاًل  الناشئة 
أواخر الثامنينات وخالل التسعينات، حتّى قبل أن تبادر العديد 
البامج.132  إنشاء مثل هذه  املنطقة إىل  البلدان األخرى يف  من 
وبالفعل كان األردن أّول بلد عريب يؤّسس حاضنة. وفيام ميثّل 
األوسط  الرشق  منطقة  سّكان  مجموع  من   %3 األردن  سّكان 
األعامل  رّواد  23% من  أكرث من  البالد  تحتضن  إفريقيا،  وشامل 
وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  ضمن  التكنولوجيا  مجال  يف 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2019/ARTECNET/Pres/Presentation%20 132

 ARTECNET_Sharaf.pdf, and Based on “Jordan’s Startup Economy Assessing the economic contribution and potential of tech

and tech-enabled startups May 2019”

https://www.modee.gov.jo/EN/Pages/Digital_Skills__Entrepreneurship : وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة  133

https://mena.news/jawaker-acquired-for-205m/ 134

 https://www.jawaker.com/en/about  135

توليد  يف  عريق  تاريخ  صاحب  أيًضا  هو  األردن  إفريقيا.133 
الرشكات الناشئة املبتِكرة. ورشكة »مكتوب«، الرائدة يف اإلنرتنت 
والّتي اشرتتها رشكة Yahoo أخريًا، هي خري مثال عىل ذلك. أّما 
الورق،  ألعاب  يف  ورائدة  األصل  أردنيّة  رشكة  فهي  »جواكر«، 
املتّحدة، مع مكاتب  العربيّة  اإلمارات  الرئييّس يف  ويقع مقرّها 
لها يف عاّمن.134  »جواكر« هي شبكة اجتامعيّة أللعاب الورق، 
وتحتضن أشهر ألعاب الورق يف الرشق األوسط، بينها »طرنيب«، 
تأّسست  و»إستياميشن«.   ، و»بلوت«  و»هاند«،  و»تريكس«، 
»جواكر« عام 2009، ومنت برسعة لتلّبي حاجات مئات اآلالف 
من املستخِدمني شهريًّا.135 يف اآلونة األخرية أبرم استوديو األلعاب 
العاملّي Still-front Group صفقة استحواذ عىل »جواكر« بقيمة 

املناخ االستثامري املشّجع للتجارة االلكرتونية

توفر راس املال االستثامري كتمويل قائم عىل األسهم للرشكات الناشئة الطالق 
رشكات جديدة للتجارة االلكرتونية

تحديد العوائق التي تحول دون متويل مشاريع التجارة االلكرتونية

توفري الوعي بالفرص االستثامرية يف قطاع التجارة االلكرتونية

تحديد مصادر التمويل واالستثامر املحتملة

توفري الوعي مبختلف انواع واشكال التمويل )مثل متويل االستثامر والتمويل 
والتاجري  العقود   / الذمم  والجاري مدين ومتويل  واملنح  والقروض  الجامعي 

التموييل ومتويل االصول (
املصممة  الخ(  الحوافز،  )القروض، خطط  التمويل  اىل  الوصول  ادوات  توفر 

خصيصا للمشاريع الصغرية واملتوسطة
توفري اطر عمل مناسبة للرشاكات بني القطاع العام والخاص والذي يعمل عىل 

مشاركة املخاطر املالية واملنافع
الصغرية  الرشكات  تحديات  بخصوصيات/  املرصفية  القروض  موظفي  وعي 

واملتوسطة التي تسعى اىل دمج حلول التجارة االلكرتونية يف عملياتها
بشان  الخبات  وتبادل  املجال  بنفس  العاملة  الرشكات  من  التعلم  تطوير 

القضايا املتعلقة بالحصول عىل متويل للتجارة االلكرتونية
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ه إىل املستطلَعني: ما هي بحسب رأيك، القضايا الثالث األكرث إلحاًحا من حيث الحصول عىل التمويل يف قطاع التجارة  السؤال املوجَّ
اإللكرتونيّة يف األردن؟ )استبيان القطاع الخاّص، 42 إجابة(

املصدر: األونكتاد

جدول إحصايّئ رقم 30: الحصول عىل التمويل: القضايا األكرث إلحاًحا من أجل تنمية التجارة اإللكرتونّية يف األردن

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2019/ARTECNET/Pres/Presentation ARTECNET_Sharaf.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/ArabStates/Documents/events/2019/ARTECNET/Pres/Presentation ARTECNET_Sharaf.pdf
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»فوربس  تصنيف  شمل  كام  دوالر.136  مليون   205 نحو  بلغت 
العريّب  العامل  يف  ناشئة  رشكة   100 ألفضل  األوسط«  الرشق 
ArabiaWeather وMadfooatCom و هي  أردنيّة  رشكات  أربع 

.ShopGo وTamatem

غري أّن اإلحصاءات األحدث حول نشاط ريادة األعامل تبدو أقّل 
إيجابية. فبحسب املرصد العاملّي لريادة األعامل (GEM) ارتفع 
معّدل نشاط ريادة األعامل اإلجاميّل يف األردن من 8.2% يف العام 
2016 إىل 9.11% يف العام 2019، عىل الرغم من أنّه ميثّل انخفاًضا 

عن نسبة 10.2% املسّجلة يف العام 2009. وارتفع معّدل ملكيّة 
العام  يف   %6.55 إىل   2016 العام  يف   %2.7 من  املنَشأة  األعامل 

    https://mena.news/jawaker-acquired-for-205m/ 136

 https://www.gemconsortium.org/economy-profiles/jordan 137

 Jordan’s Startup Economy Assessing the economic contribution and potential of tech and tech-enabled startups May 2019.  138

The Global Entrepreneurship Index 2019 139

  The Global Entrepreneurship Index 2018 140

2019، وهو تحّسن طفيف مقارنة بـ 5.3% من العام 137.2009  

يف املقابل بلغت نسبة توقّف األعامل ثاين أعىل مستوى يف العامل 
عام 138.2016

النظام  أّن   2019 لعام  العاملّي  األعامل  ريادة  مؤرّش  يؤكّد 
النمّو  مؤرّشات  يف  يتأّخر  األردن  يف  األعامل  لريادة  البيئّي 
 ،risk capital املجازِف  املال  ورأس   ،high growth املرتفع
internationalization، ورأس املال  وقبول املجازفة، والتدويل 
األردن  احتلّت  وقد   .)31 رقم  اإلحصايّئ  )الجدول  البرشّي 
بانخفاض   139،2019 العام  يف  دولة   137 بني  من   63 املرتبة 

عن املرتبة 49 عام 140.2018

.(GEDI) املصدر:جمعه األونكتاد استناًدا إىل مؤرّش ريادة األعامل العاملّي لعام 2019 الصادر عن املعهد العاملّي لريادة األعامل والتنمية
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جدول إحصايّئ رقم 31: مؤرّش ريادة األعامل العاملّي، 2019
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واستناًدا إىل استبيان أجراه البنك الدويّل عام 2019 مع 200 من 
العديد  الناشئة املحلّيّة  رّواد األعامل األردنيّني، تواجه الرشكات 
بدًءا  األردن،  يف  أعاملها  تأسيس  دون  تحول  الّتي  العوائق  من 
إىل  وصواًل  التمويل،  بأدوات  مروًرا  املالمئة،  غري  السياسات  من 
النفاذ املحدود إىل الخبات الالزمة.141 وتشري دراسات أخرى142 
األردن  األعامل يف  رّواد  تواجه  الّتي  الرئيسيّة  التحّديات  أّن  إىل 

هي اآلتية: 

التمويل وحشد األموال 	

االنظمة الرضيبيّة وتفسريات القوانني 	

نقص كبري يف التدريب عىل الريادة يف املراحل األوىل من  	
إنشاء األعامل

 Jordan’s Startup Economy Assessing the economic contribution and potential of tech and tech-enabled startups May 2019.  141

  Entrepreneurship and Job Creation in Jordan: Challenges and Prospects for Start-ups, Mutaz Minwer Halal Alharbi, Irbid National  142

 University, DOI: https://doi.org/10.37899/journallabisecoman.v1i3.114, Vol. 1 No. 3 (2020): Journal La Bisecoman

لتذليل بعض التحّديات الحاليّة الّتي تواجهها الرشكات الصغرية 
الرقمّي  االقتصاد  وزارة  أطلقت  البالد،  يف  الجديدة  واملتوّسطة 
والريادة عام 2018، بالتعاون مع منتدى اإلسرتاتيجيّات األرديّن 
وأعضاء برنامج J-Core، »مبادرة تيسري أعامل الرشكات الرياديّة 
وتعزيز  والناشئة  الرياديّة  الرشكات  متكني  وهدفها  والناشئة«، 
سياسات،  رسم  ورقة  وأَدرَجت  التنافسيّة.  وقدرتها  منّوها  فرص 
الّتي  العقبات  لتذليل  وتوصيات  مقرتحات   ،2019 عام  أُعّدت 
الرسمّي،  التسجيل  عند  والرياديّة  الناشئة  الرشكات  تواجه 
املهن،  تراخيص  وإصدار  بنكيّة،  حسابات  عىل  والحصول 
األجنبيّة  العاملة  واجتذاب  االجتامعّي،  الضامن  وإجراءات 
واللوائح. وقد  القوانني  العديد من  األجنبّي، وتعديل  والتمويل 
الجهات  جميع  مع  والريادة  الرقمّي  االقتصاد  وزارة  تواصلت 

املؤطَّر رقم 9: عامل األّمهات (Mumzworld): مثال عىل مبادرة اعامل رقمية ناجحة 
بقيادة نسائّية

أن تكون رائد أعامل ال يعني فقط أن متتلك فكرة وُمنتًَجا مبتَكرًا. أن متتلك رؤية، وأن تكون مبدًعا يف وضع االسرتاتيجيّة للوصول إىل هذه الرؤية، 

ا الستخدام التجارة اإللكرتونيّة كمحرّك للنمّو بحيث ينمو رّواد  هام أمران بالغا األهّميّة لتحقيق النجاح أيًضا. قبل عرش سنوات مل يكن األردن مستعدًّ

ٍق عب اإلنرتنت يف الرشق األوسط ملنتجات األّم  األعامل، ويزدهرون، كام هي الحال اآلن. Mumzworld )عامل األّمهات( هو أّول وأكب متجِر تسوُّ

والرّضع واألطفال، ويقوم حاليًّا بتوسيع استثامراته يف األردن. إنّه خري دليل عىل أّن التجارة اإللكرتونيّة يف األردن تتطّور، وميثّل دعوة لراسمي السياسات 

إىل اإلرساع يف إنشاء بيئة مؤاتية للتجارة اإللكرتونيّة.

لقد أثبتت رائدة األعامل األردنيّة منى عطايا، مؤّسسة Mumzworld ورئيسة مجلس إدارة الرشكة، أنّها واحدة من أشهر رائدات األعامل يف الرشق األوسط. 

بدأت منى حياتها املهنيّة يف رشكة Procter & Gamble، قبل أن تعود إىل منطقة الرشق األوسط للعمل مع رشكة عمالقة أخرى للسلع االستهالكيّة 

الرسيعة الحركة، أال وهي Johnson & Johnson MENA. ثّم انتقلت إىل Johnson & Johnson Europe، حيث أرشفت عىل مجموعة واسعة 

من العالمات التجاريّة العامليّة الرائدة، قبل أن ترتكها عام 2000 لتنضّم إىل الفريق الّذي أطلق رشكة ناشئة هي موقع Bayt.com، وذلك بصفتها نائبة 

الرئيس للتسويق وأحد املشاركني يف التأسيس. و Bayt.com هو اليوم أكب مواقع التوظيف وأكرثها شهرة يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.

عام 2011 أطلقت منى رشكتها الناشئة الثانية، Mumzworld، يف اإلمارات العربيّة املتّحدة، وهي عالمة تجاريّة توفر تسّوقًا أرسع، وأسهل، وأكرث 

فّعاليّة من حيث التكلفة، للمنتجات الخاصة باألّم والرضيع والطفل. وبات Mumzworld،  منذ انطالقه عام 2011، املتجر االلكرتوين الرائد عب 

االنرتنت، بعد أن تنامى يف العديد من بلدان املنطقة. ويخطّط Mumzworld حاليًّا  إلطالق وتوسيع استثامراته يف األردن. 

متثّل منى مثااًل يُحتذى به ملا يتطلّبه األمر يك يكون املرء رائد أعامل ناجح، وهذا هو سبب كونها إحدى املدافعني عن حقوق املراه ضمن مبادرة 

eTrade for Women يف الدول العربيّة من أجل ترسيخ فكرة املساواة بني الجنسني يف االقتصاد الرقمّي، فتحظى باالهتامم الّذي تستحّقه. تؤمن 

منى بأّن حياة رائد)ة( األعامل ليست سهلة، وليست أمرًا متاًحا للجميع. فيجب أن يكون )تكون( مدفوًعا )مدفوعة( برؤية والتزام هدفهام ترك وقع 

ا لالنخراط يف هذا املجال. الرشوط األساسيّة لبلوغ الرؤية املنشودة هي الفطنة واإلبداع  مؤثّر ومهّم، ويجب أن تكون لديه )ـها( أسباب واضحة جدًّ

واالستعانة بفريق من املساعدين يتحلّون جميًعا بعقليّة التفوق. عىل رّواد األعامل التأكّد من أّن رشكاتهم الناشئة تستمّر يف جذب أفضل الخبات، 

مع بناء عمليّات خالية من الثغرات تؤّسس  لتجربة عمالء ممنازة.

عىل صعيد البيئة املمكِّنة تَعتِب منى أّن رأس املال واملوهبة واإلطار القانويّن هي من العوامل املمكِّنة املحوريّة لضامن ازدهار الرشكات الناشئة يف 

مجال التجارة اإللكرتونيّة.

Mumzworld املصدر: األونكتاد، بناء عىل مقابلة مع رئيسة مجلس إدارة

https://doi.org/10.37899/journallabisecoman.v1i3.114
https://www.crunchbase.com/organization/mumzworld-com
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املعنيّة من أجل تعديل القوانني املذكورة يف الورقة، مبا يف ذلك 
مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين،  ودائرة مراقبة الرشكات، 

وبلديّة عاّمن، وغريها.143

االشتامل املايّل يف األردن

عام  أُطلِقت  الّتي  الناشئة«  الرشكات  »دراسة خريطة  بناًء عىل 
2020، وصلت مشاركة اإلناث يف الرشكات الناشئة إىل %40،144 

اإللكرتونيّة  التجارة  به قطاع  يتمتّع  تُظهر ما  وهي نسبة عالية 
االجتامعّي يف  للنوع  أكب  اشتامل  من طاقة وإسهام يف تحقيق 

البالد.

أّن  غري  املايّل.  االشتامل  صعيد  عىل  جيّدة  نتائج  األردن  حّقق 
تكلفة الحصول عىل قروض ال تزال مرتفعة، ويصعب عىل رّواد 
األعامل تأمني الضامنات املطلوبة. ففيام ميكن استخدام األصول 
املنقولة والعقارات كضامنات يف العديد من القطاعات، يتعّذر 
هذا األمر عىل رشكات التجارة اإللكرتونيّة، إذ  ليست لديها أصول 
منقولة أو مباٍن خاّصة )العقارات( الستخدامها كرهن، وهذا ما 
يحّد من قدرة الحصول عىل التمويل، خصوًصا لرواد االعامل من 

النساء والشباب.

عىل  الحصول  مسألة  تبقى  األرديّن  املركزّي  البنك  إىل  بالنسبة 
من  األعامل  رّواد  يواجه  الّذي  الرئييّس  التحّدي  هي  التمويل 
النساء والشباب يف األردن. وتشمل التحّديات الرئيسيّة األخرى 
االفتقار إىل املعرفة واإلملام الرقمّي واملايّل، وارتفاع تكلفة/رسوم 
إىل  والنفاذ  والتنظيميّة،  القانونيّة  والتحّديات  املاليّة،  الخدمات 

متطلَّبات التمويل.

    https://www.modee.gov.jo/EN/Pages/The_Facilitating_Entrepreneurial_and_startup_Businesses_initiative ،143  وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة

    Startups Landscape and Gap Analysis Study (2021).  144

    http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=197.  145

146  أطلقته StartupJo و Int@j باسم مرشوع Innovation Space )الفضاء االبتكارّي(، وهو برنامج مّدته 3 سنوات بتمويل مشرتك من برنامج »االبتكار يف سبيل منّو الرشكات«، 

التابع لالتّحاد األورويّبّ، و Jobs program – Innovate Jordan، 11 مارس 2021.

147  عىل الرشكات الناشئة املمسوحة ههنا أن يكون مقرّها يف األردن، وأن تقّدم منتجات أو خيارات مبنيّة عىل ملكيّة فكريّة، وأن تكون يف مرحلة بدء تشغيلها، سواء أكانت مسّجلة أم ال. 

 أعّد البنك املركزّي األرديّن »االسرتاتيجيّة الوطنيّة لالشتامل املايّل 
2018-2020«.145 وقد نجحت هذه االسرتاتيجيّة يف تخطّي هدفيها 

السّكان  املايّل من 33.1% من  وهام: 1( زيادة مستوى االشتامل 
 )2 2020؛  العام  حلول  مع   %41.5 إىل  واملالكني حسابًا  البالغني 
تقليل الفجوة بني الجنسني عىل هذا الصعيد من 53% إىل %35. 
وبالفعل، فبنهاية العام 2020 بلغ معّدل السّكان البالغني واملالكني 

حسابًا 50%، وتقلّصت الفجوة بني الجنسني إىل %29.

كام أطلق البنك املركزّي األرديّن »الحساب البنيّك األسايّس« عام 
2019 لتحسني االشتامل وتسهيل وصول جميع رشائح املجتمع 

إىل الخدمات املاليّة واملرصفيّة. كام أّن البنوك العاملة باتت اآلن 
ملزَمة بفتح حساب مرصيّف أسايّس لكّل فرد َمقيِصّ ماليًّا.

من بني الخيارات املتاحة لهذ السياسة، تعزيزًا الشتامليّة النساء 
للنوع  مخّصصة  ومبادرات  برامج  تصميم  ماليًّا،  والشباب 
رقميّة،  ماليّة  خيارات  عب  والشباب  النساء  ومتكني  االجتامعّي، 
واغتنام فرصة التكنولوجيا املاليّة لتقديم حلول منخفضة التكلفة 
النساء  لدى  املاليّة  املعرفة  وتعزيز  مرصفيًّا،  املستفيدين  لغري 

والشباب، وإعطاؤهم القدرة عىل اتّخاذ قرارات ماليّة مسؤولة.

م أنواع التمويل املقدَّ  .4-7

البيئّي  النظام  تعزيز  إىل  تهدف  العهد  حديثة  مبادرة  إطار  يف 
لريادة األعامل يف األردن، أجرت وزارة االقتصاد الرقمي والريادة، 
واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وجمعيّة  األردن،   Orange و 
وتحليل  الناشئة  الرشكات  خريطة  »دراسة   ،(Int@j) األردنيّة 
 21 ضمن  ناشئة  275 رشكة  الدراسة  صّنفت  وقد  الفجوة«.146 

قطاًعا رئيسيًّا )انظر الجدول اإلحصايّئ رقم 32(.147

http://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=197


األردن – تقييم الجاهزيّة للتجارة اإللكرتونّية94

تفيد الدراسة بأّن 57 باملئة من الرشكات األردنيّة الناشئة تنتظم 
يف 5 قطاعات رئيسيّة. تشّكل الرشكات الناشئة يف مجال التجارة 
اإللكرتونيّة 25% من الرشكات الناشئة املمسوحة، وهي األكب بني 
جميع القطاعات الرئيسة. الرشكات الناشئة للتجارة اإللكرتونيّة من 
األعامل إىل املستهلك هي أكب قطاع فرعّي بواقع 52 رشكة ناشئة 

)انظر الجدول البياينّ رقم 12(. وبناء عىل جمعيّة Int@j، تبيع معظم 
ا  ، بينام يشارك عدد قليل جدًّ هذه الرشكات الناشئة للسوق املحيّلّ
منها يف التجارة اإللكرتونيّة عب الحدود. تقوم معظم الرشكات الناشئة 
الّتي تستهدف أسواقًا معيّنة بإنشاء رشكاتها ومنشآتها الخاّصة داخل 

هذه األسواق بسبب تكلفة إجراءات التصدير وتعقيداتها.

جدول إحصايّئ رقم 32: الشكات الناشئة واختصاصاتها

املصدر: دراسة خريطة الرشكات الناشئة وتحليل الفجوة (2021)

جدول بيايّن رقم 12: طليعة االختصاصات الرديفة

عدد الشكات الناشئة القطاع الفرعي القطاع الرئيس

52 املتجر من األعامل إىل املستهلك التجارة اإللكرتونيّة
13 املنّصات التجارة اإللكرتونيّة
13 تطوير املحتوى تكنولوجيا التعليم
12 املتجر االلكرتوين ما بني األعامل التجارة اإللكرتونيّة
11 الرحالت والنشاطات السياحيّة السفر والسياحة
11 توليد املحتوى وإدارة الحساب  وسائل التواصل االجتامعّي
10 (On Demand services) الخدمات بناء عىل الطلب التجارة اإللكرتونيّة
10 تسليم امليل األخري سلسلة التوريد والخدمات اللوجستيّة

املصدر: الدراسة التحليليّة ملشهد الرشكات الناشئة وفجواته (2021)
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تُظهر الدراسة أيًضا أّن 60% من الرشكات الناشئة املشاركة هي 
األدىن  الحّد  تلبّي  منتجات  لديها  منها   %25 و  النمّو،  يف مرحلة 
من متطلبات االستخدام أو التجربة من قبل الزبائن MVP، بينام 
الباقي ما زال يف  طور الفكرة، أو يف طور ما قبل املنتج الّذي 
التجربة من قبل  أو  الحّد األدىن من متطلّبات االستخدام  يلبّي 
ينضّم  األّويّل. وفضاًل عن ذلك، مل  النموذج  أو يف طور  الزبائن، 

سوى  35% من الرشكات الناشئة إىل حاضنة أو مرّسعة أعامل، 
بينام مل يتلّق 56% منها أّي متويل )الجدول اإلحصايّئ رقم 33(.

من  مزيد  إىل  الطريق  متهيد  يف  الدراسة  هذه  نتائج  ستساهم 
فهم  عىل  ستساعد  الّنّها  الناجحة،  األردنيّة  الناشئة  الرشكات 
الرئيسيّة  والقطاعات  اململكة  يف  األعامل  لريادة  البيئّي  النظام 

الّتي تحتضن فرًصا مستقبليّة للنمّو والتوّسع.

جدول إحصايّئ رقم 34: الحصول عىل التمويل - األسباب الرئيسّية لعدم التقّدم بطلب متويل

ال يوجد متويل
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7%
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املصدر: األونكتاد

جدول إحصايّئ رقم 33: متويل الشكات الناشئة

ه إىل املستطلَعني: إن مل تتقّدم مطلًقا بطلب للحصول عىل التمويل، ما هو السبب الرئييّس لذلك؟  السؤال املوجَّ
)استبيان القطاع الخاّص، 38 إجابة(
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املصدر: دراسة خريطة الرشكات الناشئة وتحليل الفجوة (2021)

ووفًقا لـ Int@j، فقد وصل عدد الرشكات الناشئة التي تم مسحها 
إىل 332 حتى ترشين ثاين 2021، تعمل 25.8 باملئة منها يف قطاع 
التجارة اإللكرتونية، يف حني ال يزال عدد الرشكات الناشئة التي مل 

تتلق أي متويل مرتفًعا )%54(. 

بحسب رأي املشاركني يف استبيان الجاهزيّة للتجارة اإللكرتونيّة، 
بني  من  املتدنيّة  النجاح  وفرص  املرتفعة  الفائدة  أسعار  تَُعّد 

األسباب الرئيسيّة لعدم تقّدم الرشكات الناشئة يف األردن بطلبات 
للحصول عىل التمويل )انظر الجدول اإلحصايّئ رقم 34(. خالل 
الفائدة  معّدالت  أّن  إىل  اإلشارة  متّت  الوطنيّة  املشاورات 
الكافية،  غري  واملعلومات  الضامنات،  تأمني  وتعّذر  املرتفعة، 
هي عىل رأس قامئة التحّديات الرئيسيّة، خصوًصا بالنسبة إىل 

والشباب.  النساء 
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الناشئة يف  األردنيّة  الرشكات  قيام عدد كبري من  أّن  األكيد  من 
اسرتاتيجيّة  إجراءات  اتّخاذ  يستدعي  اإللكرتونيّة  التجارة  مجال 
وتدعم  التنافسيّة،  تعزز  مؤاتية  أعامل  بيئة  وقيام  رسيعة 
االستدامة والنمّو، وتجذب املزيد من االستثامر إىل هذا القطاع.

عىل  تشجيعها  ويجب  الناشئة،  الرشكات  عدد  يزداد  أن  ينبغي 
االستثامر يف االقتصاد الرقمّي، فيام تحتاج كّل من الرشكات الناشئة 
والرشكات األردنيّة األكرث رسوًخا إىل استكشاف إمكانيّات الرشاكة مع 
رشكات دوليّة، والتحّول نحو تنمية السوق بناًء عىل الطلب، مستنرية 
باالتّجاهات السائدة يف سالسل القيمة واألسواق العامليّة. ومن بني 

املسائل الّتي أثريت يف هذا الصدد خالل املشاورات ما يأيت:

توفري ُحزَم حوافز جّذابة، وهذا ما سيولّد زخاًم كبريًا يف 	 
النظام البيئّي للرشكات الناشئة ومينع رّواد األعامل من 
هذه  األخرى.  البلدان  يف  متكيًنا  أكرث  بيئة  عن  البحث 
فريق  أعامل  جدول  رأس  عىل  تأيت  أن  يجب  األولويّة 

العمل الوطنّي للتجارة االلكرتونية.

خصوًصا 	  أكب،  بشكل  الفائدة  معّدل  خفض  ينبغي 
دعم  برامج  تطوير  إّن  والشباب.  النساء  إىل  بالنسبة 
يك  واملتوّسطة  والصغرية  الصغر  املتناهية  للرشكات 
تحصل عىل قروض بأسعاِر فائدة صفريّة من شأنه أن 
يتّم  أن  ميكن  الناشئة.  للرشكات  البيئّي  النظام  يحّسن 
البنك  أو  التنمية  خالل رشكاء  من  البامج   هذه  دعم 

املركزّي األرديّن.

اإلنرتنت 	  عب  شاملة  وطنيّة  توعية  مّنصة  تطوير  يجب 
واحدة  محطّة  لتوفري  اإللكرتونيّة  التجارة  حول 
التمويل، ومشاريع  عىل  الحصول  حول  للمعلومات 
التنمية، والحاضنات، والتسجيل، واتّجاهات املستهلكني، 

وفرص االستثامر، وغريها.

التمويل من جانب البنوك ومؤّسسات التمويل االصغر  .5-7

يوجد يف األردن 10 مؤسسات للتمويل  الصغري )MFIs) مسّجلة 
قطاع  يزال  ال  العاصمة.  يف   %33 منها  فرع،   201 ولها  رسميًّا، 
التمويل االصغر محدوًدا، إذ ال يتجاوز عدد املقرتضني النشطني 
املتاح  السوق  ر  ويقدَّ النساء.148  من   %73.9 بينهم   ،411746

للتمويل الصغري بضعف هذا الحجم.149

http://tanmeyahjo.com/ :2021 148  »تنمية«، شبكة مؤسسات التمويل األصغر يف األردن، مؤرشات أداء صناعة التمويل األصغر يف األردن، الربع الثاين
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التمويل  مؤسسات  شبكة  وهي  »تنمية«،  أنشئت   2007 عام 
االصغر يف االردن، وُسّجلت رسميًّا كمؤّسسة غري ربحيّة يف وزارة 
لهذه  الرئييّس  الهدف  إّن   .(MITS( والتموين  والتجارة  الصناعة 
الشبكة هو تطوير صناعة متويل صغري مستدامة لتكون جزًءا ال 

يتجزّأ من النظام املايّل الوطنّي يف األردن.

»مرشوع  أجراه  الّذي  واملتوّسطة  الصغرية  الرشكات  مسح  أفاد 
دعم الرشكات املحلّيّة« )LENS) التابع للوكالة األمريكيّة للتنمية 
80% من الرشكات الصغرية واملتوّسطة يف  أّن  الدوليّة يف األردن 
األردن ليس لديها حساب بنيّك ألعاملها، وتفتقر عموًما للحصول 
أن  االصغر  التمويل  مؤّسسات  تستطيع  ماليّة.150  خدمات  عىل 
تلعب دوًرا رئيسيًّا يف تلبية احتياجات الفئات املهّمشة إذا بنت 
ومبتَكرة  جديدة  وسائل  توفري   )1 اآليت:  نحو  ووّجهتها  قدراتها 
لتزويد املنتجات والخدمات؛ 2( بناء القدرات املؤّسسية لزيادة 
وتقنيّات  املحّسنة  االئتاميّن  التصنيف  منهجيّات  عب  اإلقراض 
منتجات  وإطالق  السوق  متطلّبات  تقييم   )3 املخاطر؛  إدارة 
جديدة، منها القروض للتدريب املتخّصص أو مدخالت االنتاج، 
والقروض للمصاريف الجارية/التشغيليّة، بحيث تستهدف عىل 
الخرضاء  واملبادرات  الناشئة  والرشكات  الشباب  الخصوص  وجه 
واملنتجات اإلسالميّة؛ 4( توفري اإلملام املايّل والتدريب عىل كيفيّة 
استخدام التمويل االصغر لالنطالق بعمل تجارّي وتنميته؛ )5( 
انتشار  لتوسيع  مبتكرة  وتقنيّات  بديلة  تسليم  قنوات  تطوير 
مؤّسسات التمويل االصغر؛ 6( تزويد الزبائن بوسائل إلكرتونيّة 

بديلة لَسداد القرض.151

من  كبريًا  عدًدا  بأّن  تُقّر  أن  االصغر  التمويل  مؤّسسات  عىل 
وأن  اإللكرتونية،  التجارة  قطاع  ضمن  يعمل  الناشئة  الرشكات 
تصّمم، نتيجة لذلك، منتَجات خاّصة ومبتكرة ينبغي أن تأخذ 
التجارة  أعامل  لنامذج  املختلفة  املاليّة  االحتياجات  االعتبار  يف 

اإللكرتونيّة.

الدعم من جانب الحاضنات، وأصحاب رؤوس   .6-7

األموال االستثامريّة، والجهات املانحة

الناشئة  للرشكات  البيئّي  النظام  تدعم  عّدة  كيانات  مثّة 
سواء  األعامل،  ريادة  يف  الضخم  االنتعاش  وتتزّعم  األردنيّة 
عىل مستوى التمويل، أو اإلعالم، أو الَحاضنات، أو املرّسعات، 

التدريب. أو 
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التمويل

تُعد Oasis500 وDash Ventures وMENA Apps مراكز متويليّة 
للرشكات الناشئة:

للرشكات  استثامرّي  برأسامل  متويل  مؤّسسة  هي   Oasis500

الناشئة يف مراحلها األوىل،  وتتطلّع إىل االستثامر يف أفكار تجاريّة 
األوىل.  مراحلها  واالبداعية يف  التكنولوجيّة  الصناعات  يف  مربحة 
رّواد  من   2500 ودّربت  ناشئة،  رشكة   130 من  أكرث  أَطلَقت 
األعامل عب استثامر بقيمة 8 ماليني دوالر، وبدعم من 100 مرشد 
ومدرّب، و100 من املستثمرين املالئكة .Angel Investors وعىل 
سبيل املثال فإّن BitsyBox، صندوق األنشطة الّذي يوفّر لألطفال 
إمكانيّة اللعب اللميّس الفريد عب جعلهم ينشئون صناديق حّسيّة 

.Oasis500 خاصة بهم، يَُعّد قّصة نجاح موفَّق دعمتها

تدعم  استثامرّي  رأسامل  ذات  مؤسسة  هي   Dash Ventures

العامليّة.  الصناعات  شبكة  ضمن  الناشئة  الرشكات  إدراج 
تكنولوجيا  مجال  يف  تعمل  الّتي  الرشكات  عىل  املنظمة  تركّز 
بنمط  الخاّصة  التجاريّة  والعالمات  الطاقة،  وكفاءة  املعلومات، 

حياة املستهلك، والصناعات االبتكاريّة.

تعمل MENA Apps عىل ربط رّواد األعامل الشبّان املبتكرين 
واملبدعني باملوارد الّتي يحتاجون إليها للوصول إىل املستهلكني، 

وتدعم الرشكات الناشئة الّتي تسعى إىل حشد التمويل.152

املرّسعات والحاضنات الرائدة

مركز امللكة رانيا لريادة األعامل (QRCE)، الّذي يركّز عىل  	
تشبيك الرشكات الناشئة، والتعريف بها، والتوعية حولها، 
وبناء قدراتها، ومتويلها. وقد عمل املركز مع أكرث من 100 

رشكة ناشئة.

مركز تطوير األعامل يف األردن (BDC)، الّذي أنشأ مجموعة  	
واسعة من الحلول الحتياجات الرشكات األردنيّة الصغرية 
والتنمية  األعامل،  ورّواد  والشباب،  والنساء،  واملتوّسطة، 
االقتصاديّة املحلّيّة. ومن جملة ما نّفذه برنامج خاّص لبناء 
الرقمّي  التسويق  الصغرية واملتوّسطة يف  قدرات الرشكات 

والتجارة اإللكرتونيّة.

زين  	 رشكة  أنشأته  الّذي   ،(ZINC) لالبداع  زين  منّصة 
والرشكات  األردنينّي  األعامل  رّواد  تزويد  بغية  لالتّصاالت 
إىل  أعاملهم  لنقل  إليها  يحتاجون  الّتي  باملوارد  الناشئة 
َعت منصة ZINC لتشمل  التايل من التطّور. تَوسَّ املستوى 
عن  فضاًل  الريموك،  وجامعة  األردنيّة  الجامعة  يف  فروًعا 

.Shamal Start (Luminus) مبادرة
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	  (UoP) البرتا  جامعة  مع  رشاكة  يف  دخلت  الّتي   ،Spark

يشتمل  األعامل.  بريادة  األردن  يف  الشباب  لتعريف 
ثّم  األعامل،  ريادة  حول  ومسابقة  دورة  عىل  البنامج 
التجاريّة  األفكار  أصحاب  من  فيهام  املشاركون  يستضاف 
أسابيع يف  تدريبيّة متقّدمة مّدتها ثالثة  الواعدة يف دورة 
 (Startup Incubator الناشئة  للرشكات  الحاضنات  مربّع 
األعامل  كلّيّة  مع  للتعاون  فرصة   Spark توفّر   .Quarter)

 International Business College ميرتوفيتشا  الدوليّة 
طرحوا  فريًقا  عرش  اثني  إىل  البنامج  انتهى   .Mitrovica

أفكارهم التجاريّة أمام اختصاصنّي يف األعامل.

خدمات  	 تقّدم  الّتي  األردنيّة،  التكنولوجيا  حاضنة   ،iPark

مثل الدعم اللوجستّي والتشغييّل واالسرتاتيجّي، والتفاعل، 
وندوات  برامج  عن  فضاًل  والتقييم،  والرصد  والتشبيك، 
ر اليوم قيمة  تعليميّة. بفضل خدمات هذه الحاضنة، تُقدَّ

رشكات خّريجيها، ككّل، بأكرث من 50 مليون دوالر.

األعامل  	 ترسيع  مجال  يف  الرائدة  وهي   ،Shamal Start

املشاريع  أفكار  لتطوير  األوىل  املراحل  يف  واالستثامر 
األعامل  رّواد  املرّسع  يدعم  األردن.  شامل  يف  واملنتجات 
بأفكار يف مجايَل التصنيع والخدمات من خالل تقديم الدعم 
واإلرشاد ومساحة العمل والشبكات والتمويل األّويّل والولوج 
 Shamal Start إىل منشأة التصنيع الرقمّي يف األردن. تشتهر

بـ FabLab، وهو أّول معمل تصنيع رقمّي يف األردن.

The Business Innovation Growth (BIG)، الّذي أنشأته  	

برنامج لترسيع األعامل يف مراحل  Orange األردن إلدارة 

 BIG النمّو، وهدفه دعم الرشكات األردنيّة الصغرية. يدعم
الرشكات الناشئة الّتي تبحث عن رعاية ألعاملها،  كام يوفّر 
 BIG مساحة مجّهزة بالكامل لترسيع منّو أعاملها. يساعد
الرشكات األردنيّة الناشئة عىل التوّسع نحو أسواق جديدة 

وبلوغ رشائح إضافيّة من الزبائن.

أسّست  	 الّتي   ،(JEIA) األردن يف  واإلبداع  الريادة  جمعيّة 
عام 2018 عىل يد مجموعة من رّواد األعامل واملبتكرين 
املواهب  يدعم  رسمّي  رائد  مركز  خلق  بهدف  األردنيّني 
ويربط بينها وبني رّواد األعامل األردنيّني. تدعم JEIA رّواد 
األعامل يف تطوير مناذج أعامل ناجحة ومستدامة، ويف إعداد 

العروض التقدمييّة االحرتافيّة، ويف ربطهم باملستثمرين.

أطلق البنك املركزي األردين مبادرة إلنشاء صندوق تنظيمي  	
ومتكني  لدعم   2018 عام  يف   “Regulatory Sandbox”

املالية  التكنولوجيا  ومؤسسات  واملبتكرين  األعامل  رواد 
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الختبار الحلول التكنولوجية املبتكرة واألفكار اإلبداعية يف 
البيئة  بيئة داعمة وامنة. يوفر هذا الصندوق التنظيمي  
واملنتجات  الخدمات  باختبار  واألفراد  للمؤسسات  االمنة  
ومناذج األعامل املالية املبتكرة واملتطورة. كام تقدم النصح 
واإلرشاد لرواد األعامل واملشاريع االبتكارية دون إخضاع 
هذه املشاريع للمتطلبات الترشيعية والتنظيمية يف بداية 

إطالق املنتج أو الخدمة الجديدة.

التنمية التكنولوجّية

	  ،Refugee Code Week and Reboot Kamp (RBK)

املعروفان ببناء قدرات الرتميز والتواجد عب اإلنرتنت.

Reboot Kamp (RBK) هو أحد محّفزات تطوير الرتميز يف  	

16 أسبوًعا لتحويل  برنامًجا مّدته  الرشق األوسط، ويوفّر 
الطالب إىل مهنديس برمجيّات ومختّصني يف لغات البمجة.

مرافق دعم أخرى  

مكانًا  	 األردن،  متحف  ضمن  الواقع   ،MakerSpace يوفّر 
والتقنيّات  الرقميّة  التصنيع  أدوات  الزّوار  فيه  يستكشف 

املبتكرة ويتفاعلون معها.

Dakwak هو خدمة برمجيّة لتعيني مواقع الويب وتعريبها،  	

واختصاصاتها جعُل املوقع إلكرتويّن املحيّلّ متاًحا للجمهور 
عامليا وزيادة الظهور عب محرّك البحث، وإتاحة تكامل مع 
 ،Dakwak نطاقات جديدة يختارها املالك، وتوفري تحليالت

الّتي تُظهر مدى انخراط الجمهور وتفاعله.

	  Startup مجتمعات  أكرث  أحد   ،Startup Grind Amman

ع عب االنرتنت  Grind نشاطًا عىل مستوى العامل، وهو تجمُّ

واملبدعني،  واملبتِكرين،  واملؤّسسني،  الناشئة،  الرشكات  من 
ويصل إىل أكرث من 3.5 مليون شخص حول العامل.

	  King Hussein Business لألعامل  حسني  امللك  مجّمع 
عامليّة  رشكة   75 يستضيف  عاّمن  يف  مجّمع  هو   Park

ومحلّيّة، ويوفّر 120 ألف مرت مربّع من املساحات املكتبيّة 
الجاهزة لالستخدام يف موقع مركزّي يسهل الوصول إليه.

املبادرات الوطنّية لدعم الشكات الناشئة بغية االستفادة من 
الحاضنات واملرسعات

وزارة  قامت  األعامل«  لحاضنات  الوطنّي  »البنامج  خالل  من 
االقتصاد الرقمّي والريادة بتحويل 40 محطّة معرفة إىل حاضنات 
يف جميع محافظات اململكة  - يوجد حاليًّا نحو 3 إىل 4 حاضنات 
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من  املبدع  الريادّي  الشباب  متكني  أجل  من   - محافظة  كّل  يف 
اإلبداعيّة  أفكارهم  وتطوير  الحاضنات  خدمات  من  االستفادة 

بغّض النظر عن موقعهم.

املبادرة األردنيّة لتطوير املنشآت االقتصاديّة (JADE) هو مبادرة 
سّت  خالل  من  تنفيذها  ويتّم  األورويّبّ  االتّحاد  من  مموَّلة 
جمعيّات أعامل محلّيّة وخمس حاضنات لدعم منّو أكرث من 100 

رشكة صغرية ومتوّسطة و 60 رشكة ناشئة.153

للرشكات  البيئّي  النظام  ضمن  التحّديات  مواجهة  أجل  من 
املركزّي  والبنك  الدويّل  البنك  أنشأ  أفضل،  نحو  عىل  الناشئة 
االبتكاريّة  الرشكات  لدعم  للريادة  األردين  الصندوق  األرديّن 
يديره  صندوق  وهو   ،(ISSF( واملتوّسطة  والصغرية  الناشئة 
القطاع الخاّص ويستثمر يف الرشكات املبتكرة، أكانت ناشئة أم 
عامٍل  برأسامل  وذلك  األوىل،  مراحلها  أثناء  ومتوّسطة،  صغرية 
قيمته اإلجامليّة 98 مليون دوالر. يشري الصندوق إىل إّن النظام 
البيئّي األرديّن متطّور نسبيًّا، وال يوجد نقص يف األفكار املبتكرة 
واإلبداعيّة، ومع ذلك فإّن إمكان توليد رشكات ناشئة ميكن أن 
يعتبها املستثمرون قابلة للبقاء ال يزال محدوًدا. إّن التحّديات 
الّتي تواجه بيئة األعامل تحّد من االستثامر ومن قدرة القطاع 
جانبَي  عىل  واحد،  آن  يف  يؤثّر،  ما  وهذا  النمّو،   عىل  الخاّص 
واملتزايدة،  املزمنة  البطالة  أّن  ذلك  إىل  أِضف  والطلب.  العرض 
أدوات  إىل  الحاجة  تفاقم  إىل  أّدت  الشباب،  بطالة  وخصوًصا 
فرص عمل  إنشاء رشكات جديدة وخلق  تسهيل  بغية  استثامر 
من خاللها.154 ويَعتب الصندوق أيًضا أّن رّواد األعامل األردنيّني 
يفتقرون  ما  غالبًا  ولكّنهم  مبتكرة،  ومنتجات  أفكاًرا  ميتلكون 
يطالب  ما  الرشكة، وهذا  لتشغيل  الالزمة  اإلداريّة  املهارات  إىل 
الصندوق  وقّع  التحّدي،  هذا  من  للتخفيف  املستثمرون.  به 
اتّفاقيات إلنشاء سبع حاضنات يف مجاالت مختلفة، مبا يف ذلك 
الذكاء االصطناعّي واألمن السيبايّن وتكنولوجيا التعليم. إّن هذا 
التقييم، فضاًل عن املسح الّذي أجري عىل الرشكات الناشئة والّذي 
يُظهر أّن العدد األكب منها هو يف قطاع التجارة اإللكرتونيّة، ميكن 
أن يلهم ويشّجع الصندوق حاليًّا نحو العمل عىل إنشاء حاضنة 
متخّصصة يف التجارة اإللكرتونيّة كجزء من خطّته القاضية بإنشاء 

ثالث حاضنات إضافيّة يف قطاعات محّددة.

جمعيّة  تستعّد   ،(ISSF( للريادة  األرديّن  الصندوق  من  بتمويل 
تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت األردنيّة )Int@j) إلنشاء وإدارة 
أوّل حاضنة أعامل يف األردن متخّصصة يف مجال األمن السيبايّن. 
خدمات  لتطوير  رشكة   15 استهداف  سيتّم  األوىل  املرحلة  يف 

وحلول عامليّة جديدة لألمن السيبايّن.

https://issfjo.com/jordan-launches-98-million-startup-fund/
https://issfjo.com/tor-design-develop-and-manage-issf-deal-flow-marketplace-platform-active/
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املشاريع  »برنامج  والتشغيل  التنمية  صندوق  أطلق  كذلك 
األعامل  رواد  من   150 إقراض  سيتّم  خالله  ومن  الرقميّة«، 

الشباّب من جميع املحافظات مبلًغا بقيمة 3،000 د.أ..155

Gates والبنك املركزّي  2017 أطلقت مؤّسسة  يف نهاية العام 
 (Mobile للتمكني«  اإللكرتونيّة  »النقود  باسم  مبادرة  األرديّن 
Money for Resilience; MM4R(  لتحسني نوعيّة الحياة لدى 

املبادرة  لهذه  السوريّة.  باألزمة  املتأثّرين  والالجئني  األردنيّني 
الّذين  للسّكان  املايّل  االشتامل  ترسيع   )1 مرتابطان:  هدفان 
الخدمات  يف  نقص  من  يعانون  أو  البنوك،  مع  يتعاملون  ال 
فّعاليّة  تحسني   )2 الرقمية؛  املاليّة  الخدمات  خالل  من 
الّتي  املبادرات  إحدى  وتأثرييّتها.  اإلنسانيّة  اإلغاثة  برامج 
للتجارة  منّصة  مبثابة  وهي   ،SouqJO هي   MM4R تدعمها 
املبادرة  هذه  املنزليّني.  املنِتجني  لصغار  ُجعلت  اإللكرتونيّة 
الناشئة  اإللكرتونيّة، ولتشجيع الرشكات  التجارة  لتعزيز  مهّمة 
كسب  فرص  ولتعزيز  املاليّة،  التكنولوجيا  مجال  يف  املبتِكرة 
 ،SouqJO إّن  املنازل.  من  العاملة  التجاريّة  لألعامل  العيش 
للحرف  اإلنرتنت  عب  متجر  هو   156،MM4R من  املموَّل 
تدرّها  الّتي  املنتجات  من  وغريها  املنزليّة  والسلع  اليدويّة 
األردن  يف  كبرية  صناعة  هناك  املنازل.  من  العاملة  الرشكات 
من  وأرس  نساء  أسايّس  بشكل  وتديرها  املنازل  من  تعمل 
يوفّر  أردنيّني والجئني عىل حّد سواء.  املنخفض،  الدخل  ذوي 
تسويق  كيفيّة  عىل  األعامل  ألصحاب  موقع  SouqJOتدريبًا 
إىل  ونفاًذا  منتجاتهم،  لبيع  ومنّصة  اإلنرتنت،  عب  منتجاتهم 
التجارة  مبيعات  من  املدفوعات  لتلّقي  اإللكرتونيّة  املحافظ 
 3000 كنفه  إىل   SouqJO 2020 ضّم  اإللكرتونيّة. منذ فباير 

املشاريع واألعامل.157 من 

تقنيّة  قدرات  إىل  الوطنيّة، هناك حاجة  املشاورات  إىل  استناًدا 
تحسني  عىل  قادرة  لتكون  واملرّسعات  الحاضنات  داخل  أعىل 
الخدمات للرشكات الناشئة وتقديم خبة اختصاصيّة ذات قيمة 
ترتكّز   ،Shamal Start وباستثناء  ذلك،  عن  فضاًل  أعىل.  مضافة 
الّذي يحّد  الناشئة والحاضنات يف عاّمن، األمر  معظم الرشكات 
يف  واملبتِكرين  املبدعني  األعامل  رّواد  من  العديد  استفادة  من 
املحافظات األخرى. إّن كرثة عدد املؤّسسات واملبادرات الداعمة 
لهو أمر مشّجع، غري أّن هناك حاجة إىل تنسيق أعىل يف ما بينها 
بطريقة  األعامل  رّواد  من  ممكن  عدد  أكب  خدمة  من  للتأكّد 
متكاملة وفّعالة. وخالل املشاورات اعتب أصحاب العالقة النقاط 

اآلتية ضمن األولويّات:

 http://www.def.gov.jo/:صندوق التنمية والتشغيل  155

https://web.souqjo.net/  156

Mobile Money For Resilience – Case Study :البنك املركزّي األرديّن  157

العاملة 	  الناشئة  للرشكات  ة  خاصًّ مرّسًعة  توفري  إّن 
من  مزيًدا  تتيح  فرصة  سيمثّل  اإللكرتونيّة  التجارة  يف 
املجال. هذا  يف  الجودة  والعالية  املتخّصصة  الخدمات 

عّدة 	  تقّدم  القدرات،  لبناء  مختلفة  أدوات  خالل  من 
واملتوّسطة  الصغرية  للرشكات  منًحا  تنمويّة  مشاريع 
تحقيق  أو  عملها  تنفيذ خطط  بغية  الناشئة  والرشكات 
املشاريع  بني  أفضل  تنسيًقا  إّن  محّددة.  أهداف 
التنمويّة والحاضنات الّتي توفّر متوياًل للرشكات الناشئة 
الرشكات  تتطّور  يك  مناسبة  أموااًل  يؤّمن  أن  ميكن 
أعاملها. مناذج  يف  املطلوبة  لالحتياجات  وفًقا  الناشئة 

والحاضنات 	  التجارة  دعم  مؤّسسات  تقوم  أن  يجب 
منّو  متطلّبات  من  األدىن  للحّد  دقيق  بتقييم 
املتطلّبات  من  األدىن  الحّد  هذا  دون  من  األعامل. 
ميلكها  الّتي  الناشئة  الرشكات  معظم  تتمّكن  لن 
رأسامل  توفري  عىل  القادرين  غري  أو  ونساء،  شبّان، 
أعاملها. استدامة  تأمني  من  الناشئة،  لرشكاتهم 

ينبغي السعي إىل تنسيٍق وتكامل أفضل ما بني الحاضنات، 	 
واملرسِّعات، ومؤّسسات دعم التجارة العاملة عىل تعزيز 
األردنيّني. واملصّنعني  للمصّدرين  التنافسيّة  القدرة 

ماليّة  خدمات  مرصفيّة  غري  ماليّة  مؤّسسات  عّدة  تقّدم 
سبيل  عىل  واملتوّسطة.  الصغرية  األردنيّة  للرشكات  داعمة 
عّدة   )JLGC( القروض لضامن  األردنيّة  الرشكة  توفر  املثال، 
فرص للضامن، منها ضامن الرشكات الناشئة الصغرية، وضامن 
الصغرية  الرشكات  قروض  وضامن  الصغر،  املتناهية  القروض 
»كفالة«- وبرنامج  الصناعّي،  التمويل  وضامن  واملتوّسطة، 

االئتامن  ضامن  وبرنامج  )»إجادة«(،  اإلسالمّي  التمويل 
أزمة  ملواجهة  القرض  ضامن  وبرنامج  والتصديرّي،  املحيّلّ 
لـ  ضامنات  القروض  لضامن  األردنيّة  الرشكة  وفّرت  كورونا. 
املمنوحة  القروض  اىل  باإلضافة   ،2019 العام  قرًضا يف   1،223

خانة  يف  )»انَهض«(  الذايتّ  للتوظيف  الوطني  البنامج  عب 
قروض  ضامن  برنامج  ضمن  املقبولة  املضمونة  القروض 
ضامنات  تصميم  إّن  الناشئة.  للرشكات  الصغرية  األعامل 
يف  العاملة  للرشكات  الخاّصة  االحتياجات  يلبّي  مبا  للقروض 
النظام  يف  كبري  تحّسن  إىل  سيؤّدي  اإللكرتونيّة  التجارة  قطاع 

األردن. اإللكرتونيّة يف  للتجارة  البيئّي 

http://www.def.gov.jo/
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 الخامتة
يف،  االنخراط  عىل  األردن  قدرة  بفحص  التقييم  هذا  قام 
كام  وتنميتها.  اإللكرتونية  التجارة  يف  التوسع  من  واالستفادة 
لتسخري  األعامل  ومجتمع  الحكومة  أمام  التحديات  عرضت 
الفرص واالمكانات التي توفرها التجارة اإللكرتونية بهدف تنويع 
فرص  وخلق  والصادرات،  التجارة  تعزيز  خالل  من  اقتصادها 

العمل، وتحفيز االبتكار واإلنتاجية.

املوقع االسرتاتيجي لالردن، ومتتعها مبجتمع مبدع وشباب  يعد 
معلومات  تكنولوجيا  قطاع  وتوفر  التكنولوجيا،  يف  خبه  ذوي 
واتصاالت قوي، واألعداد املتزايدة من الرشكات الناشئة عوامل 
والتجارة  الصناعة  وزراة  اقرت  وقد  القطاع.  هذا  لنمو  واعدة 
والتموين وأصحاب املصلحة والرشكاء بأهمية  التجارة اإللكرتونية 
كاداة للتنمية االجتامعية واالقتصادية يف األردن، وبأن إمكاناتها 

الكاملة ال تزال غري مستغلة.

والتجارة  الرقمي  االقتصاد  األردنية  الحكومة  تستغل  وليك 
اإللكرتونية بشكل كامل، يجب عىل الحكومة األردنيّة اتّباع نهٍج 
متكامل عند رسم سياسات العمل، مع الرتكيز بوضوح عىل إرساء 
بيئة ممكِّنة تسّهل عىل منشآت األعامل والرشكات الناشئة االبتكار 
املصلحة  أصحاب  بني  التنسيق  تعزيز  يتطلب  وهذا  واملجازفة. 
األكادميية  واألوساط  والخاص  العام  القطاعني  من  والرشكاء 

املتعلقة  املعيقات  معالجة  أن  اإللكرتونية.  التجارة  يخص  مبا 
بإمكانية الوصول إىل اإلنرتنت والقدرة عىل تحمل التكاليف، ال 
والتجار  املستهلكني  بني  الثقة  وبناء  الريفية،  املناطق  يف  سيام 
واملستثمرين من خالل مراجعة اإلطار القانوين والتنظيمي الحايل 
فيام  اما  اإللكرتوين.  الدفع  استخدام حلول  بشأن  الوعي  وخلق 
زيادة  فيتطلب  اإللكرتونية،  التجارة  قطاع  يف  باألعامل  يتعلق 
الوعي بفرص التمويل وتطوير قدرتها عىل بناء خطط عمل قوية 

باإلضافة إىل تسهيل ريادة األعامل للنساء.

ان هذا التقييم هو الخطوة األوىل نحو دعم الحكومة يف تحديد 
السياسة  مجاالت  يف  االسرتاتيجية  والتدابري  اإلجراءات  أولويات 
الرئيسية السبعة املدرجة يف مصفوفة العمل. ان مصفوفة العمل 
هي نتائج املشاورات املكثفة مع أصحاب املصلحة والرشكاء أثناء 
إعداد التقييم. يف خطوة ثانية، ستعمل األونكتاد اىل جانب وزارة 
الصناعة والتجارة والتموين عىل تطوير خطة عمل، لتكون كأداة 
تشغيلية وعملية لتخطيط وتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية عىل 
النحو الوارد يف مصفوفة العمل وذلك لترسيع التحول الرقمي يف 
األردن، وخلق بيئة مواتية للرشكات، وتعزيز التجارة اإللكرتونية 
من أجل تطوير تنمية مستدامة. ان اإلرادة السياسية، والتنسيق 
الفعال للموارد، من بني أمور أخرى،  الوزارات، والحشد  ما بني 

هي رشوط مسبقة لتحقيق ذلك. 
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تقييم الجاهزيّة للتجارة اإللكرتونّية وصياغة اإلسرتاتيجّيات

دعم محتمل من
درجة 
األولويّة

النتائج املتوّقعة االجراءات والنشاطات املقرتحة

والتموين،  والتجارة  الصناعة  وزارة 
والريادة،  الرقمّي  االقتصاد  وزارة 
جمعيّة  األونكتاد،  التخطيط،  وزارة 
واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
األردنيّة، غرفة صناعة األردن، فريق 
االلكرتونية،  للتجارة  الوطني  العمل 
الجامعات،  والخاص،  العام  القطاع 

مؤسسات املجتمع املدين

مرتفعة  التجارة  لتطوير  وطنيّة  عمل  خطّة 
اإللكرتونيّة ومنّوها.

وضع خطّة عمل لتكون كأداة تشغيلية 
وعملية لتخطيط وتنفيذ اإلجراءات ذات 
مصفوفة  يف  الوارد  النحو  عىل  األولوية 

العمل لتقييم الجاهزية.

1.1

والتموين،  والتجارة  الصناعة  وزارة 
والريادة،  الرقمّي  االقتصاد  وزارة 

األونكتاد

مرتفعة يتعّزز التنسيق بني أصحاب العالقة، 
ويتّم التوّصل إىل رؤية موّحدة وإىل 
يزداد  واضحة.  ومسؤوليّات  أدوار 

تكامل املوارد.

للتجارة  وطنّي  عمل  فريق  إنشاء 
رّس  بأمانة  يُدعم   ،(ENTF) االلكرتونية 
تكون  أن  ميكن  عليا  توجيهيّة  ولجنة 
ضمن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 
للتجارة  الوطنيّة  العمل  خطّة  لتطوير 

اإللكرتونيّة ودعم تنفيذها وتقييمها.

1.2

الوطنّي  العمل  فريق  رّس  أمانة 
وزارة  االلكرتونية،  للتجارة 
والتموين،  والتجارة  الصناعة 
املشاريع  لتطوير  األردنيّة  املؤّسسة 
االقتصاديّة، األونكتاد، مركز التجارة 

الدوليّة، بيت التصدير 

مرتفعة  املنتجات/القطاعات  تحديد  يتّم 
ضمن  األولويّة  ذات  واألسواق 
تصبح  العمل.  لخطّة  الزمنّي  اإلطار 

السياسات محّددة أكرث.

التجارة  ألسواق  تحليليّة  دراسة  إجراء 
واملنتجات  األولويّة  ذات  اإللكرتونيّة 
ذلك  يف  مبا  التصديريّة،  اإلمكانات  ذات 
الّتي  املستَغلّة  غري  لإلمكانات  تقييم 
توفّرها اتّفاقيات التجارة الحرّة املوقَّعة.

1.3

للتجارة  الوطنّي  العمل  فريق 
االلكرتونية، وزارة الصناعة والتجارة 
هيئة   ، الوزراء  مجلس  والتموين، 

االستثامر يف األردن، األونكتاد  

متوّسطة  الصغر  املتناهية  الرشكات  تجد 
رّواد  كام  واملتوّسطة،  والصغرية 
أكب  سهولة  والنساء،  األعامل 

لالنخراط يف التجارة اإللكرتونيّة.

تطوير وتصميم ُحزُم حوافز لالستثامر يف 
االقتصاديّة  واملنشآت  الناشئة  الرشكات 
سيّام  وال  اإللكرتونية،  التجارة  قطاع  يف 

للشباب والنساء

1.4

والتموين،  والتجارة  الصناعة  وزارة 
والريادة،  الرقمّي  االقتصاد  وزارة 
اإلحصاء  )دائرة  التخطيط  وزارة 
قطاع  تنظيم  هيئة   ، العامة( 
األردن،  صناعة  غرفة  االتصاالت، 
جمعيّة  األردن،  تجارة  غرفة 
واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
الجامرك  األونكتاد،  األردنيّة، 
لالتّصاالت،  الدويّل  االتّحاد  األردنية، 

اإليسكوا

مرتفعة  التجارة  عن  دقّة  أكرث  بيانات  توفّر 
رسم  ويوّجه  يرشد  اإللكرتونيّة 

السياسات. 

قطاع  عن  أفضل  بيانات  تتاح 
واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
بغية توجيه قرارات رسم السياسات 
ثة  محدَّ بيانات  تتوفّر  الصلة.  ذات 
وهو  األردن،  يف  األعامل  بيئة  عن 
املستثمرين  خاّص  بشكل  يهّم  أمر 
قطاع  يف  مربحة  فرص  عن  الباحثني 

التجارة اإللكرتونيّة عب املنطقة.

اإلحصاءات  ونرش  جمع  نظام  تعزيز 
الوطنيّة لتشمل بيانات دقيقة عن قطاع 
تكنولوجيا  وقطاع  اإللكرتونيّة  التجارة 
مبا  ومواءمتها  واالتّصاالت  املعلومات 

يتامىش مع املعايري الدوليّة.

1.5
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تقييم الجاهزيّة للتجارة اإللكرتونّية وصياغة اإلسرتاتيجّيات

دعم محتمل من
درجة 
األولويّة

النتائج املتوّقعة االجراءات والنشاطات املقرتحة

والتموين،  والتجارة  الصناعة  وزارة 
والريادة،  الرقمّي  االقتصاد  وزارة 
صناعة  غرفة  التخطيط،  وزارة 
األردن، غرفة تجارة األردن، جمعيّة 
واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
لتطوير  األردنيّة  املؤّسسة  األردنيّة، 
الجامعات،  االقتصاديّة،  املشاريع 

األونكتاد 

متوّسطة  الدعم  مشاريع  حول  الوعي  يزداد 
يف  العالقة  ألصحاب  املتوفّرة  التقنّي 

التجارة اإللكرتونيّة.

الصغر  املتناهية  الرشكات  تستطيع 
رّواد  كام  واملتوّسطة  والصغرية 
األعامل، وال سياّم النساء والشبّان من 
ثة  بينهم، الوصول إىل معلومات محدَّ
بالتجارة  تختّص  مبادرات  حول 

اإللكرتونيّة يف األردن.

التنمية  مشاريع  تصميم  يتحّسن 
أكرث  السياسات  تصبح  وبرامجها. 

مالءمة الحتياجات القطاع الخاّص.

اإلنرتنت/  عب  وطنيّة  منّصة  إنشاء   .
عن  معلومات  تشمل  بيانات  قاعدة 
التجارة  حول  الوطنية  اإلحصاءات 
املعلومات  وتكنولوجيا  اإللكرتونية، 
تقدمها  التي  والخدمات  واالتصاالت، 
واملشاريع  التجارة،  دعم  مؤسسات 
والوصول  اإللكرتونية،  بالتجارة  املتعلقة 
إىل فرص التمويل، والبحوث والدراسات 
واملشاريع   ، اإللكرتونية  التجارة  حول 
االقتصاد  مجال  يف  تنفيذها  يتم  التي 
اإللكرتونية  التجارة  ذلك  يف  مبا  الرقمي 
وخصوصا  العالقة  أصحاب  لجميع 
والدروس  االعامل،  ورواد  للرشكات 
التنمية  مشاريع  تنفيذ  من  املستفادة 
والتطوير، واملواد التدريبية املنشورة من 

قبل برامج التنمية املختلفة. 

1.6

والريادة،  الرقمّي  االقتصاد  وزارة 
البنك الدويّل، األونكتاد

مرتفعة دون  الحائلة  املعّوقات  هّويّة  د  تحدَّ
تقديم خدمات الحكومة اإللكرتونيّة. 
لتقديم  الالزمة  اإلجراءات  تُتّخذ 
خدمات الحكومة اإللكرتونيّة بشكل 

كامل.

اإللكرتونيّة  الحكومة  خدمات  تقديم 
بنسبة 100% من خالل تقييم املعّوقات 
والتنظيميّة،  القانونيّة  األطر  يف 
واتّخاذ  املاليّة،  املوارد  عىل  واملحّددات 
هذه  عىل  للتغلّب  املناسبة  اإلجراءات 

املعّوقات.

1.7

للتجارة  الوطنّي  العمل  فريق 
االلكرتونية، وزارة الصناعة والتجارة 
الرقمّي  االقتصاد  وزارة  والتموين، 
النقابة  األونكتاد،  والريادة، 
اللوجستيّة األردنيّة، االتّحاد البيدّي 

العاملّي، )رشكة( البيد األرديّن

متوّسطة من  وسياسات  اسرتاتيجيّة  تتوفّر 
مخاطر  تقليل  يف  تساعد  أن  شأنها 
التنمية  عىل  اإللكرتونيّة  التجارة 
وتعزيز  األدىن،  الحّد  إىل  املستدامة 
اجتامعيّة  خدمات  لتقديم  الفرص 

وبيئيّة إىل الحّد األقىص.

االستدامة،  حول  تحليليّة  دراسة  إجراء 
التجارة  لجاهزية  والبيئيّة،  االجتامعيّة 

اإللكرتونيّة.

1.8
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البنية التحتّية وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتّصاالت

دعم محتمل من
درجة 
األولويّة

النتائج املتوّقعة االجراءات والنشاطات املقرتحة

للتجارة  الوطنّي  العمل  فريق 
الرقمّي  االقتصاد  وزارة  االلكرتونية، 
قطاع  تنظيم  هيئة  والريادة، 
االتّصاالت، هيئة االستثامر يف األردن، 
والتموين،  والتجارة  الصناعة  وزارة 
االقتصادي  املنتدى  الدويل،  البنك 

العاملي، رشكات االتّصاالت

مرتفعة لتوفري  الخاصة   االستثامرات  جذب 
رؤية  ن  يُحسِّ مبا  أفضل  تحتيّة  بنية 
مركزًا  يصبح  أن  إىل  الطامحة  األردن 
رائًدا للتجارة اإللكرتونيّة يف املنطقة.

االستثامر  متطلّبات  وتقييم  مراجعة 
جذب  أجل  من  ترويجه  وجهود 
لبسط  واألجانب  املحلّيّني  املستثِمرين 
الجيل  ذلك  يف  مبا  العريض،  النطاق 

. 5Gالخامس

2.1

هيئة تنظيم قطاع االتّصاالت، وزارة 
البنك  والريادة،  الرقمّي  االقتصاد 

الدويل

مرتفعة التخطيط  أعامل  النتائج  ستُلِهم 
للمستثمرين  الفرص  الوطنّي وتظهر 

يف مجال وضع الجيل الخامس.

تستطيع النتائج أن تلهم مساعي 
الرتويج لالستثامر يف بسط الجيل 

الخامس.

إجراء تقييم رسيع لتحديد االستثامرات، 
من  املطلوبة  املاليّة  واملوارد  والوقت، 
يف  الخامس  الجيل  توفري  إنهاء  اجل 

غضون عامني.

2.2

للتجارة  الوطنّي  العمل  فريق 
الرقمّي  االقتصاد  وزارة  االلكرتونية، 
قطاع  تنظيم  هيئة  والريادة، 
القطاع  من  مشّغلون  االتّصاالت، 

الخاّص، االتّحاد الدويّل لالتّصاالت

مرتفعة  اإلنرتنت،  إىل  للنفاذ  التفاوتات  تقّل 
السّكان  من  أوسع  رشائح  وتحظى 
التجارة  فرص  إىل  أكب  بنفاذ 

اإللكرتونيّة.

إنهاء مراجعة السياسة الحكوميّة العاّمة 
االتّصاالت  قطاع  يف  الشاملة  للخدمة 
زيادة  عب  اشتامليّة  أكرث  بيئة  لضامن 
وميسور  الرسعة  عايل  إنرتنت  إىل  النفاذ 
جودة  وتحسني  وموثوق،  التكلفة 

االتّصال يف امليل األخري.

2.3

االتّصاالت،  قطاع  تنظيم  هيئة 
والريادة،  الرقمّي  االقتصاد  وزارة 
مشّغلون من الخاّص، االتّحاد الدويّل 

لالتّصاالت

مرتفعة  السياسات  لراسمي  النتائج  تتيح 
اتّخاذ قرارات تعتمد عىل معلومات 
األنظمة  تعديل  أجل  من  دقيقة 
جديدة  أنظمة  صياغة  أو  القامئة 

فّعالة لتقليل تكلفة اإلنرتنت.

يصبح استخدام اإلنرتنت أرخص 
كلفة.

لتحديد  مفّصلة  تحليليّة  دراسة  إجراء 
التحّديات واألسباب الرئيسيّة املؤّدية إىل 

ارتفاع تكلفة استخدام اإلنرتنت

2.4

االقتصاد  وزارة  االستثامر،  هيئة 
الرقمّي والريادة، هيئة تنظيم قطاع 
والتجارة  الصناعة  وزارة  االتّصاالت، 
تكنولوجيا  جمعيّة  والتموين، 

املعلومات واالتّصاالت األردنيّة

متوّسطة قطاع  يف  االستثامرات  تزداد 
واالتّصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
الحوسبة  تكنولوجيّات  ذلك  يف  مبا 
السحابيّة، وإنرتنت األشياء، وسلسلة 
الكتل. تقوم بيئة  أكرث متكيًنا للتجارة 

اإللكرتونيّة واالقتصاد الرقمّي.

مسح وتحديد فرص االستثامر وتعزيزها 
يف مختلف القطاعات الرئيسة والفرعيّة 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف 
تكنولوجيّات  ذلك  يف  مبا  واالتّصاالت، 
األشياء  وإنرتنت  السحابيّة،  الحوسبة 
وسلسلة  االصطناعي،   الذكاء   ،(IOT)

  .(blockchain) الكتل

2.5
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لوجستّيات التجارة وتسهيل التجارة

دعم محتمل من
درجة 
األولويّة

النتائج املتوّقعة االجراءات والنشاطات املقرتحة

االتّصاالت،  قطاع  تنظيم  هيئة 
وزارة  األردنيّة،  اللوجستيّة  النقابة 
للتجارة  الوطنّي  العمل  فريق  النقل، 
االلكرتونية، املؤّسسة األردنيّة لتطوير 
األملانيّة  الوكالة  االقتصاديّة،  املشاريع 
خدمات  مقدمي  الُدَويّل،  للتعاون 

الشحن املحيل والدويل

مرتفعة  تتحّسن الخدمات اللوجستيّة.

يستطيع مقّدمو خدمات التسليم 
توفري خيارات تسليم فّعالة وناجعة 

ومجدية للبائعني عب اإلنرتنت.
تنخفض تكاليف التسليم.

الخدمات  لقطاع  التنافسيّة  القدرة  تعزيز 
التنافسيّة  القدرة  يعّزز  مبا  اللوجستيّة  

ملقّدمي الخدمات املحلّيّني واألجانب.

3.1

للتجارة  الوطنّي  العمل  فريق 
األرديّن،  البيد  )رشكة(  االلكرتونية، 

االتّحاد البيدّي العاملّي

مرتفعة األرديّن”  “البيد  رشكة  أداء  يتحّسن  
منوذج  كّل  مع  لديه  القيمة  ووعد 
أكرث  قرارات  الرشكة  تتّخذ  أعاميّل. 
التجارة  قطاع  لخدمة  استنارة 
عىل  أعىل  عائد  ولتحقيق  اإللكرتونيّة 

االستثامر.

يف  املعتمدة  العمل  مناذج  جدوى  دراسة 
رشكة “البيد األرديّن”.

3.2

للتجارة  الوطنّي  العمل  فريق 
األرديّن،  البيد  )رشكة(  االلكرتونية، 

االتّحاد البيدّي العاملّي

مرتفعة أعىل  وتكامل  تنسيق  اىل  الوصول 
التجارة  يف  الوطنيّة  األهداف  لتحقيق 

اإللكرتونيّة.

إجراء تقييم رسيع لرشكة »البيد األرديّن« 
تحقيق  عىل  قدرتها  من  التأكّد  بهدف 
بأيّة  والقيام  املحدد  الوقت  يف  أهدافها 
يك  السرتاتيجيّتها  رضوريّة  هيكلة  إعادة 
تحّدد  أن  أو  املحّدد  الزمنّي  باإلطار  تلتزم 
أن  التقييم  هذا  عىل  جديًدا.  زمنيًّا  إطاًرا 
التشغيلية  الجاهزيّة  تحديث  يشمل 
الحاليّة للتجارة اإللكرتونيّة، ووضع تقييم 
اإللكرتونيّة  للتجارة  الرقميّة  الجاهزيّة  يف 
الدفع  جاهزيّة  حول  وآخر   ،(DRE)

واستكشاف   .(PRE) اإللكرتونيّة  للتجارة 
الفرص املحتملة، مبا يف ذلك التمويل، مثل 
 (QSF) الخدمة  جودة  تحسني  صندوق 

التابع لالتحاد البيدي العاملي.

3.3

والتموين،  والتجارة  الصناعة  وزارة 
املشاريع  لتطوير  األردنيّة  املؤّسسة 
األردن،  صناعة  غرفة  االقتصاديّة، 
بيت  األردنيّة،  اللوجستيّة  النقابة 
البنك  اليونيدو،  األونكتاد،  التصدير، 

الدويل، مركز التجارة الدويّل

مرتفعة  تتعّزز  املعامالت.  تكاليف  تنخفض 
القدرة التنافسيّة لدى صادرات التجارة 

اإللكرتونيّة األردنيّة.

تصميم وتنفيذ مبادرات عنقوديّة يف قطاع 
إنشاء  ذلك  يف  مبا  التجاريّة،  اللوجستيّات 
مراكز رائدة لصادرات التجارة اإللكرتونيّة 
األردنيّة يف أسواق اسرتاتيجيّة ذات أولويّة.

3.4
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لوجستّيات التجارة وتسهيل التجارة

دعم محتمل من
درجة 
األولويّة

النتائج املتوّقعة االجراءات والنشاطات املقرتحة

وزارة  األونكتاد،  االردنية،  الجامرك 
املواصالت، رشكاء التنمية

مرتفعة تكيّف،  أن  األردنية  للجامرك  يتاح 
الحالية  القياسية  الوحدات  بسهولة، 
الحاجات  مع   ASYCUDAWorld ل 
الّتي تتطور برسعة يف األردن  الوطنيّة 

يف مجال التجارة اإللكرتونيّة الدوليّة

وتحليل  التلقائيّة  املعالجة  توفري  ضامن 
اإللكرتونية  التجارة  لشحنات  املخاطر 
املصدر  ورموز  مخاطرها،  وتحليل 
املوّجه  والتصميم   ،ASYCUDAWorld

النسخة  تحديث  عند  املتداولة،  لألشياء 
 .ASYCUDAWorld األخرية من برنامج

3.5

والتموين،  والتجارة  الصناعة  وزارة 
تنظيم  هيئة  العقبة،  تطوير  رشكة 
االردنية،  الجامرك  االتّصاالت،  قطاع 
النقابة  األرديّن،  البيد  )رشكة( 
االستثامر-  هيئة  األردنيّة،  اللوجستيّة 
البيدّي  االتّحاد  األونكتاد،  األردن، 
للمناطق  العامليّة  املنظّمة  العاملّي، 

الحرّة.

متوّسطة للرشوط  الفهم  مستوى  يزداد 
واملتطلّبات إلقامة مراكز رائدة للتجارة 
اإللكرتونيّة من أجل جذب االستثامرات 

املحلّيّة واألجنبيّة.

للتجارة  مركز  إنشاء  جدوى  دراسة 
اإللكرتونيّة، مثاًل مدينة التجارة اإللكرتونيّة 
جدواها  ومقارنة  العقبة،  يف  املقرتَحة 
املحافظات  يف  أو  أخرى  حرّة  مناطق  مع 
تتضّمن  أن  الجدوى  دراسة  عىل  االخرى. 
املحلّيّني  للمستثمرين  املرشوع  جاذبيّة 
والدوليّني، مبا يف ذلك رشكة البيد األرديّن 
والتسليم  اللوجستية  الخدمات  ورشكات 

الخاّصة األخرى.

3.6

وزارة املاليّة، الجامرك األردنيّة، وزارة 
هيئة  والتموين،  والتجارة  الصناعة 

تنظيم قطاع االتّصاالت، األونكتاد

متوّسطة التجارة  تسهيل  مؤرّشات  تتحّسن 
بالنسبة  خصوًصا  واملستدام،  الرقمّي 

إىل التجارة اإللكرتونيّة عب الحدود.

تتحّسن بيئة أعامل رشكات التجارة 
اإللكرتونيّة، وتصبح أكرث اشتاماًل.
تستطيع النتائج أن تدعم جهود 

تشجيع االستثامر يف األردن.

»تسهيل  ملؤرّشات  شامل  تقييم  إجراء 
التجارة الرقمّي واملستدام« بهدف تحسني 

أداء األردن الحايّل.

عىل التقييم أن يشمل تحليل متطلّبات 
إنشاء نافذة واحدة للتجارة اإلكرتونيّة عب 
الحدود، وتحسني التدابري الخاّصة بتسهيل 

التجارة للنساء، وبالرشكات الصغرية 
واملتوّسطة، وبالتداول التجارّي املتعلّق 

بالزراعة. 

3.7

وزارة االقتصاد الرقمّي والريادة، هيئة 
تنظيم قطاع االتّصاالت، وزارة النقل، 
عامن  امانة  املحلية،  اإلدارة  وزارة 

الكبى، البلديّات االخرى

متوّسطة للتجارة  البيئّي  النظام  يتحّسن 
أرسع  التسليم  ويصبح  اإللكرتونيّة، 

وأرخص. 

استكامل نظام العنونة ووضع خطّة عمل 
ومسؤوليّات  وأدوار  ميزانيّة  مع  مفّصلة 

واضحة.

3.8
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حلول الدفع

دعم محتمل من
درجة 
األولويّة

النتائج املتوّقعة االجراءات والنشاطات املقرتحة

للتجارة  الوطنّي  العمل  فريق 
قطاع  تنظيم  هيئة  االلكرتونية، 
االتّصاالت، وزارة االقتصاد الرقمّي 
األرديّن،  املركزّي  البنك  والريادة، 
مشّغلو  النقالة،  الهواتف  مشّغلو 
املحافظ اإللكرتونيّة، البنوك، البنك 

الدويّل

مرتفعة الرقميّة،  املدفوعات  عدد  يزداد 
ع عىل استخدامها. ويُشجَّ

مدى  لتحديد  تحليليّة  دراسة  إجراء 
ديناميكة  عىل  التشغيل  تكاليف  تأثري 
والتوصية  الرقميّة،  املدفوعات  سوق 
بإجراءات لتعزيز املدفوعات  الرقمية.

4.1

هيئة تنظيم قطاع االتّصاالت، وزارة 
البنك  والريادة،  الرقمّي  االقتصاد 
املركزّي األرديّن، جمعيّة تكنولوجيا 
األردنيّة،  واالتّصاالت  املعلومات 
جمعيّة  النقالة،  الهواتف  مشّغلو 
األردنيّة  الرشكة  األردن،  يف  البنوك 
 ،JoPACC ألنظمة الدفع والتقاّص
االتّحاد  األرديّن،  البيد  )رشكة( 
املحافظ  مشّغلو  العاملّي،  البيدّي 
اإللكرتونيّة، صندوق األمم املتحدة 

لتنمية راس املال، البنك الدويّل 

مرتفعة  عب  املدفوعات  نسبة  تتنامى 
املستهلكني،  عدد  ويزداد  اإلنرتنت، 

وتتعّزز االشتامليّة.

تسهيل إجراءات التسجيل للمدفوعات 
أثناء  الفّنّي  الدعم  تقديم  اإللكرتونيّة. 
اإللكرتونيّة.  للمدفوعات  التسجيل 
يف  سهولة  أكرث  تطبيقات  تقديم 

االستخدام.

 4.2

اإللكرتويّن،  الدفع  مزّودو خدمات 
وزارة  األرديّن،  املركزّي  البنك 
الصناعة والتجارة والتموين، وزارة 
االقتصاد الرقمّي والريادة، جمعيّة 
واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
العاملّي،  البيدّي  االتّحاد  األردنيّة، 

)رشكة( البيد األرديّن

مرتفعة واملشاريع  املؤسسات  تتشّجع 
والصغرية  الصغر  املتناهية 
األعامل،  ورائدات  واملتوّسطة 
املنازل،  من  العاملة  واملؤسسات 
بواسطة  اإلنرتنت  عب  البيع  عىل 
تتّسع  اإللكرتويّن.  الدفع  أدوات 
التجارة  يف  املرأة  مشاركة 

اإللكرتونيّة.

لتعزيز  مبادرات  وتنفيذ  تصميم 
وتسهيل وترويج املدفوعات اإللكرتونيّة 
الصغر  املتناهية  املؤّسسات  بني  ما  يف 
تلك  ذلك  يف  مبا  واملتوّسطة  والصغرية 

الّتي تعمل من املنازل.

4.3

وزارة  األرديّن،  املركزّي  البنك 
االقتصاد الرقمّي والريادة، جمعيّة 
البنوك يف األردن، مزّودو خدمات 
البيد  )رشكة(  اإللكرتويّن،  الدفع 
األرديّن، االتّحاد البيدّي العاملّي   

مرتفعة  التجارة  معامالت  عدد  يزداد 
اإللكرتويّن.  والدفع  اإللكرتونيّة 
واملؤّسسات  املستهلكني  ثقة  تزداد 
والصغرية  الصغر  املتناهية 
واملتوّسطة باملدفوعات اإللكرتونيّة.

لدى  واملعرفة  الوعي  مستوى  رفع 
حول  الخاّص  والقطاع  املستهلكني 
استخدام املدفوعات الرقميّة )املحفظة 
الدفع،  املسبَقة  والبطاقة  اإللكرتونيّة 
تفسرييّة  وسائل  خالل  من  إلخ( 
املعامالت  رّسيّة  عىل  التأكيد  واضحة. 

وسالمتها.

4.4
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حلول الدفع

دعم محتمل من
درجة 
األولويّة

النتائج املتوّقعة االجراءات والنشاطات املقرتحة

جمعيّة  األرديّن،  املركزّي  البنك 
مزّودو  البنوك،  األردن،  يف  البنوك 

خدمات الدفع اإللكرتويّن

مرتفعة  حّقهم  املستهلكون/املشرتون  يحوز 
تعرّضوا  إذا  املدفوعات  اسرتجاع  يف 
الثقة  تزداد  غريه.  أو   لالحتيال 
بيئة  وتغدو  اإللكرتونية،  باملعامالت 

التجارة اإللكرتونيّة ممكِّنة.

حول  واضحة  سياسات  وتعزيز  إصدار 
سيكون  الّذي  األمر  املدفوعات،  إرجاع 
عب  املستهلكني  ثقة  تعزيز  شأنه  من 

اإلنرتنت.

4.5

للتجارة  الوطنّي  العمل  فريق 
األرديّن،  املركزّي  البنك  االلكرتونية، 
البنوك،  األردن،  يف  البنوك  جمعيّة 
لتنمية  املتحدة  األمم  صندوق 
الدفع  خدمات  مزّودو  املال،  راس 

اإللكرتويّن

مرتفعة يتعاظم منّو التجارة اإللكرتونيّة. يزداد 
عدد املستهلكني والرشكات املتناهية 
الّذين  واملتوّسطة  والصغرية  الصغر 

يبيعون ويشرتون عب اإلنرتنت. 

لرّواد  وماليّة  رضيبية  حوافز  إطالق 
يعتمدون  الّذين  واملشرتين  األعامل 

عمليّات الدفع اإللكرتويّن.

4.6

اإللكرتويّن،  الدفع  خدمات  مزّودو 
البنك  األردن،  يف  البنوك  جمعيّة 

املركزّي األرديّن 

مرتفعة اإللكرتوين  الدفع  أدوات  تحديد  يتّم 
األقّل خطورة. يزداد عدد املستهلكني 
عب  ويدفعون  يشرتون  الّذين 

اإلنرتنت.

الدفع  أدوات  حول  سوق  دراسة  إجراء 
الرتويج  ألجل  فاعليّة  األكرث  الرقميّة 
عىل  الرتكيز  مع  اإللكرتونيّة،  للتجارة 
املسبَقة  والبطاقات  اإللكرتونية  املحافظ 
لهذه  للرتويج  سياسات  وتصميم  الدفع، 
أيّة  يف  تنظر  أن  الدراسة  عىل  األدوات. 
فجوات بني الجنسني وأن تويص بالحلول 

املناسبة.

4.7

للتجارة  الوطنّي  العمل  فريق 
األرديّن،  املركزّي  البنك  االلكرتونية، 
البنوك،  األردن،  يف  البنوك  جمعيّة 
اإللكرتويّن،  الدفع  خدمات  مزّودو 

البنك الدويل

متوّسطة  املايّل. تزداد  يرتفع مستوى االشتامل 
ومعامالت  اإللكرتونيّة  املدفوعات 

التجارة اإللكرتونيّة.

لزيادة  وحوافز  سياسات  تطوير 
جميع  يف  اإللكرتونيّة  املدفوعات 

املحافظات.

4.8

وزارة  األرديّن،  املركزّي  البنك 
الصناعة والتجارة والتموين، النقابة 
االقتصاد  وزارة  األردنيّة،  اللوجستيّة 
تنظيم  هيئة  والريادة،  الرقمّي 
قطاع االتّصاالت، جمعيّة تكنولوجيا 
األردنيّة،  واالتّصاالت  املعلومات 
اإللكرتونيّة  التجارة  خدمات  مزّودو 

يف القطاع الخاّص

متوّسطة الكتل  سلسلة  فهم  يتحّسن 
املتطلّبات  يخدم  مبا  “بلوكتشني” 

املحلّيّة.

تحليل واستكشاف إمكانيّات تكنولوجيا 
لتحسني   (blockchain) الكتل  سلسلة 
حول  التوعية  ونرش  الرقميّة  املدفوعات 

النتائج والتوصيات.

4.9

مزّودو  األرديّن،  املركزّي  البنك 
خدمات الدفع اإللكرتويّن

متوّسطة عب  للدفع  متكيًنا  أكرث  بيئة  تقوم 
لدى  الثقة  مستوى  يرتفع  املحمول. 

املستخِدمني. 

عمليّة  يف  واإلجراءات  املعايري  توحيد 
املصادقة عىل رشكات التجارة اإللكرتونيّة 
عب  اإللكرتونيّة  األموال  تتداول  الّتي 

املحمول. 

4.10
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األطر القانونّية والتنظيمّية

دعم محتمل من
درجة 
األولويّة

النتائج املتوّقعة االجراءات والنشاطات املقرتحة

وزارة  املاليّة/الجامرك،  وزارة 
الصناعة والتجارة والتموين، وزارة 
غرفة  والريادة،  الرقمّي  االقتصاد 
تجارة األردن، غرفة صناعة األردن، 

األونكتاد

مرتفعة محّفزة  بيئة  وجود  متكني  يتّم 
حجم  يزداد  اإللكرتونيّة.  للتجارة 

التجارة اإللكرتونيّة عب الحدود.

التجارة  عىل  رضيبيّة  آليّة  تصميم 
اإللكرتونية وتنفيذها، وتضمينها رسوًما 
هدف  عىل  قامئة  وإجراءات  جمركيّة 
اإللكرتونيّة،  للتجارة  محّدد  وطنّي 

وإجراء »تقييم أثر قانويّن«. 

5.1

للتجارة  الوطنّي  العمل  فريق 
االلكرتونية، وزارة االقتصاد الرقمّي 
والريادة، جمعيّة البنوك يف األردن، 
وزارة  االردين،  املركزي  البنك 
الصناعة والتجارة والتموين، غرفة 
تجارة األردن، غرفة صناعة األردن، 
رشكات القطاع الخاّص، األونسيرتال

مرتفعة يف  االنخراط  مستوى  يتحّسن 
واالقتصاد  اإللكرتونيّة  التجارة 
الخصوص  وجه  وعىل  الرقمّي. 
الصغر  املتناهية  الرشكات  تصبح 
جاهزيّة  أكرث  واملتوّسطة  والصغرية 
عب  املعامالت  يف  لالنخراط 
مع  القوانني  تتامىش  اإلنرتنت. 

املامرسات الدوليّة الفضىل.

املعامالت  قانون  تحديث  إنهاء 
التجارة  احتياجات  لتلبية  اإللكرتونيّة 
اإللكرتونيّة واالقتصاد الرقمّي، خصوًصا 
الصغر  املتناهية  الرشكات  لدى 
مع  ومتاشيًا  واملتوّسطة،  والصغرية 

املامرسات الدوليّة الفضىل.

5.2

للتجارة  الوطنّي  العمل  فريق 
الصناعة  وزارة  االلكرتونية، 
صناعة  غرفة  والتموين،  والتجارة 
القطاع  رشكات  األونكتاد،  األردن، 

الخاّص

مرتفعة والرشكات  املستهلكون  يحظى 
تنمو  اإلنرتنت.  عب  أوسع  بحامية 

التجارة اإللكرتونيّة بشكل أكب.

الجودة  قانون  مرشوع  مراجعة 
تناُول  بهدف  املستهلك  وحامية 
اإلنرتنت،  عب  املستهلك  حامية  قضيّة 
للتجارة  املحّددة  االحتياجات  وتلبية 
“إرشادات  مع  يتامىش  مبا  اإللكرتونيّة، 

األمم املتّحدة لحامية املستهلك”.

5.3

للتجارة  الوطنّي  العمل  فريق 
الصناعة  وزارة  االلكرتونية، 
والتجارة والتموين، وزارة االقتصاد 
املركزّي  البنك  والريادة،  الرقمّي 
لألمن  الوطنّي  املجلس  األرديّن، 

السيبايّن، األونكتاد

مرتفعة تزداد ثقة املستهلكني واملؤّسسات، 
عب  املعامالت  عىل  فيُقبلون 

اإلنرتنت.

البيانات  حامية  قانون  إنهاء 
افضل  عىل  بناءا  وإقراره  والخصوصيّة 

املامرسات الدولية.

5.4

للتجارة  الوطنّي  العمل  فريق 
وزارة  العدل،  وزارة  االلكرتونية، 
الصناعة والتجارة والتموين، وزارة 
البنك  والريادة،  الرقمّي  االقتصاد 
الدويل،  البنك  األرديّن،  املركزّي 

األونكتاد

مرتفعة  واملؤّسسات  املستهلكون  يحظى 
التجارة  بيئة  تتوطّد  أكب.  بحامية 

اإللكرتونيّة.

اإللكرتونيّة  الجرائم  قانون  مراجعة 
التجارة  احتياجات  مع  متالمئًا  لجعله 

اإللكرتونيّة.

5.5
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األطر القانونّية والتنظيمّية

دعم محتمل من
درجة 
األولويّة

النتائج املتوّقعة االجراءات والنشاطات املقرتحة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 
تجارة  غرفة  األردن،  صناعة  غرفة 

األردن، األونكتاد

مرتفعة العمل  إطالق  إجراءات  إنجاز  يتّم 
فيصبح  أرسع،  بشكل  التجارّي 
أسهل وميسور التكلفة. تزداد نسبة 

الرشكات املسّجلة رسميًّا.

األعامل  تسجيل  عمليّة  تحسني 
اإللكرتونيّة،  التجارة  لرشكات  التجاريّة 
ورائدات  الناشئة  للرشكات  سيّام  وال 

األعامل. توفري حوافز للتسجيل.

 5.6

للتجارة  الوطنّي  العمل  فريق 
الصناعة  وزارة  االلكرتونية، 

والتجارة والتموين، األونكتاد

متوّسطة تتحّسن متطلّبات اجتذاب الخبات 
األجنبيّة وإدخالها إىل البالد. 

واإلجراءات  املتطلّبات  مراجعة 
املهارات  ذوي  األجانب  للمهنيّني 
بغية  اإللكرتونيّة  التجارة  يف  األساسيّة 
األردنيّة  للرشكات  خدماتهم  توفري 
وغريها،  والحاضنات  والجامعات 
والتوصية برشوط أكرث فّعاليّة ونجاعة.

5.7

للتجارة  الوطنّي  العمل  فريق 
الصناعة  وزارة  االلكرتونية، 
والتجارة والتموين، البنك املركزّي 
الرقمّي  االقتصاد  وزارة  األرديّن، 

والريادة، األونكتاد

متوّسطة التجاريّة  الرشكات  وعي  يرتفع 
لحقوقها وتشعر مبزيد من األمان.

تعميق الوعي لدى الرشكات التجاريّة 
حول القوانني واللوائح الحاليّة املتعلّقة 

بالتجارة اإللكرتونيّة.

5.8

للتجارة  الوطنّي  العمل  فريق 
الصناعة  وزارة  االلكرتونية، 

والتجارة والتموين، األونكتاد

مرتفعة لدى  التنافسيّة  القدرة  تتعّزز 
تزداد  اإللكرتونيّة.  التجارة  رشكات 
قّوة جذب االستثامرات لدى قطاع 

التجارة اإللكرتونيّة.

الستكشاف  تحليليّة  دراسة  إجراء 
الحاجة إىل َسّن قانون مخّصص للتجارة 
اإللكرتونيّة وذلك يف ضوء العمل الحايل 
باملبيعات  خاص  نظام  تطوير  عىل 
قانون  أي  أن  من  والتأكد  االلكرتونية 
تشجيع  عىل  سيعمل  تطويره  يتم 
االبتكار ومنو قطاع التجارة اإللكرتونية.

5.9

والريادة،  الرقمّي  االقتصاد  وزارة 
األرديّن،  اإلسرتاتيجيّات  منتدى 
الصناعة  وزارة   ،J-Core برنامج 
صندوق  والتموين،  والتجارة 
الناشئة  االبتكاريّة  الرشكات 
هيئة  واملتوّسطة،  والصغرية 

االستثامر - األردن، األونكتاد

متوّسطة  لدى  التنافسيّة  القدرة  تتعّزز 
الرشكات الناشئة. يزداد عدد الرّواد 
تقّل  املستدامة.  األعامل  ذوي  من 
الرشكات  دخول  أمام  الحواجز 

الجديدة.

دراسة الحاجة إىل اعتامد قانون خاّص 
للرشكات  مؤاتية  بيئة  خلق  يدعم 
املعّدة  السياسات  أساس  عىل  الناشئة 
يف إطار »مبادرة تيسري أعامل الرشكات 

الرياديّة والناشئة«.

5.10
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تنمية املهارات يف التجارة اإللكرتونّية

دعم محتمل من
درجة 
األولويّة

النتائج املتوّقعة االجراءات والنشاطات املقرتحة

وزارة  للريادة،  األردين  الصندوق 
والتموين،  والتجارة  الصناعة 
املؤّسسة األردنيّة لتطوير املشاريع 
االقتصاديّة، وزارة االقتصاد الرقمّي 
األردن،  تجارة  غرفة  والريادة، 
غرفة صناعة األردن، جمعيّة نادي 
واملهن-عاّمن،  األعامل  صاحبات 
الدويّل،  التجارة  مركز  األونكتاد، 

رشكاء التنمية

مرتفعة صعيد  عىل  اخرتاق  يحدث 
قبل  من  اإلنرتنت  عب  املبيعات 
الرشكات املتناهية الصغر والصغرية 
الشبّان  األعامل  ورّواد  واملتوّسطة، 
والنساء. تحظى الرشكات املتناهية 
بخبة  واملتوّسطة  والصغرية  الصغر 

متزايدة.

يكون  وطنّي  إلكرتويّن  متجر  إنشاء 
التجارة  ألنشطة  حاضنة  مبثابة 
الرشكات  بها  تقوم  التّي  اإللكرتونيّة 
املتناهية الصغر والصغرية واملتوّسطة، 

. العاملة عىل املستوى املحيّلّ

6.1

للتجارة  الوطنّي  العمل  فريق 
الصناعة  وزارة  االلكرتونية، 

والتجارة والتموين، األونكتاد

مرتفعة  ما  يف  والتكامل  التنسيق  يتعّمق 
وبني  وبينهم  التنمية،  رشكاء  بني 
قطاع  يف  املحلّيّني  العالقة  أصحاب 

التجارة اإللكرتونيّة.

الدعم  لتنسيق  عمل  مجموعة  إنشاء 
املحيّلّ  املستوى  عىل  واملساعدات 
العالقة  وأصحاب  التنمية  رشكاء  بني 

املحلّيّني يف التجارة اإللكرتونيّة.

6.2

وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 
وزارة  األردن،   صناعة  غرفة 
االقتصاد الرقمّي والريادة، جمعيّة 
واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
األردنيّة، املؤّسسة األردنيّة لتطوير 

املشاريع االقتصاديّة

مرتفعة الصغر  املتناهية  الرشكات  تحظى 
أكب  بفرص  واملتوّسطة  والصغرية 
القدرات  بناء  برامج  يف  لالنخراط 
اإللكرتونيّة.  التجارة  صعيد  عىل 
تزداد معامالت التجارة اإللكرتونيّة 

محلّيًّا ودوليًّا.

الوعي لدى  لرفع مستوى  آليّة  تطوير 
والصغرية  الصغر  املتناهية  الرشكات 
واملتوّسطة حول برامج التنمية القامئة، 

وخلق روابط بني الجانبني.

6.3

والريادة،  الرقمّي  االقتصاد  وزارة 
وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 
مركز  التصدير،  بيت  األونكتاد، 

التجارة الدويّل  

مرتفعة يف  “املرشوع”  إسهام  يتعاظم 
اإللكرتونيّة  التجارة  أجندة  تطوير 

إىل حّده األقىص.

والتجارة  الصناعة  وزارة  إدخال 
واملؤّسسة   ،  (MITS) والتموين 
االقتصاديّة  املشاريع  لتطوير  األردنيّة 
تكنولوجيا  وجمعيّة   ،(JEDCO)

األردنيّة  واالتّصاالت  املعلومات 
ملرشوع  التوجيهيّة  اللجنة  يف   ،(int@j)

والوظائف«  والتكنولوجيا  »الشباب 
اإللكرتونيّة  التجارة  واعتامد   ،(YTJ)

إطالق  األولويّة.  ذات  املجاالت  كأحد 
برنامج توعية حول التجارة اإللكرتونية 
املتناهية  وللرشكات  للمستهلكني 

الصغر والصغرية واملتوّسطة.

6.4
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تنمية املهارات يف التجارة اإللكرتونّية

دعم محتمل من
درجة 
األولويّة

النتائج املتوّقعة االجراءات والنشاطات املقرتحة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 
املؤّسسة األردنيّة لتطوير املشاريع 
األردن،  صناعة  غرفة  االقتصاديّة، 
وزارة  األرديّن،  املركزّي  البنك 
االقتصاد الرقمّي والريادة، جمعيّة 
واملهن- األعامل  صاحبات  نادي 
التجارة  مركز  األونكتاد،  عاّمن، 

الدويّل، رشكاء التنمية 

مرتفعة الصغر  املتناهية  الرشكات  تتشّجع 
والصغرية واملتوّسطة عىل التسجيل، 
حلول  واعتامد  املجازفات،  وأخذ 

التجارة اإللكرتونيّة.

تصميم مرشوع خاّص بزيادة استخدام 
لحلول  األردنيّة  املصّنعة  الرشكات 
التجارة اإللكرتونيّة، وحشد األموال له، 
الرشكات  هذه  جعل  بغية  وتنفيذه، 
تتوّسع محلّيًّا وتخرتق األسواق الدوليّة 
فيها  تتشارك  ذكيّة  حوافز  توفري  عب 

التكاليف واملخاطر.

6.5

وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 
والريادة،  الرقمّي  االقتصاد  وزارة 
لتطوير  األردنيّة  املؤّسسة 
مرشوع  االقتصاديّة،  املشاريع 
والوظائف،  والتكنولوجيا  الشباب 
املهارات  وتطوير  تنمية  هيئة 
بيت   ،Digiskills/والتقنيّة املهنيّة 

التصدير،  الجامعات 

مرتفعة تُبنى قدرات رّواد األعامل اإلداريّة. 
يُقِبل املستثمرون عىل االستثامر يف 
بشكل  الـُمدارة  الناشئة  الرشكات 
األعامل  استمراريّة  تتعّزز  جيّد. 

التجاريّة.

تصميم وتنفيذ تدريب متخّصص لرّواد 
أعامل  مناذج  تطوير  حول  األعامل 
اإلداريّة،  القدرات  وبناء  جدوى،  ذات 
والتسويق،  التجاريّة،  والعالمات 
واستخدام وسائل التواصل االجتامعّي، 
وتطوير املواقع االلكرتونيّة. أيًضا تأمني 
يف  الالزمة  والدوليّة  الوطنيّة  الخبات 
وتوفري  األعامل،  إلنشاء  األوىل  املراحل 
فرص تدريب لرّواد األعامل يف مشاريع 
مبشاريعهم  صلة  ذات  رشكات  أو 
املستقبلية لبناء قدراتهم كخطوة أّوليّة 

مُتهِّد لتأسيس أعاملهم الخاّصة.

6.6

وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 
والريادة،  الرقمّي  االقتصاد  وزارة 

األونكتاد، مركز التجارة الدويّل

متوّسطة  التجارة  فهم  مستوى  يزداد 
العالقة  أصحاب  لدى  اإللكرتونيّة 
تطوير  اىل  يهدف  مبا  الرئيسينّي 

عمليّات صنع القرار الحًقا.

قدرات  بناء  برنامج  وتوفري  تصميم 
ذلك  مبا يف  العاّم،  القطاع  يف  للعاملني 
تطويرًا  السياسات،  وصانعي  القضاة 
بيئة  خلق  أجل  من  الالزمة  ملهاراتهم 

مؤاتية للتجارة اإللكرتونيّة.

6.7

والتجارة  الصناعة  وزارة 
والتموين، وزارة االقتصاد الرقمّي 
العايل  التعليم  وزارة  والريادة، 
والبحث العلمّي، مرشوع الشباب 
هيئة  والوظائف،  والتكنولوجيا 
املهنيّة  املهارات  وتطوير  تنمية 

الجامعات   ،Digiskills/والتقنيّة

متوّسطة العمل  فرص  حول  الوعي  يزداد 
املتاحة يف مختلف القطاعات ذات 
اإللكرتونية.  التجارة  يف  األهّميّة 
التجاريّة  األعامل  تشبيك  يتّم 

وموظّفيهم يف املستقبل، إلخ.

واملؤمترات  التوظيف  معارض  تنظيم 
للجامعات  اإللكرتونيّة  بالتجارة  خاصة 
وذلك   ، املهنّي  التدريب  ومراكز 
بالتعاون مع مؤّسسات دعم التجارة يف 

القطاعني العاّم والخاّص.

6.8



األردن – تقييم الجاهزيّة للتجارة اإللكرتونّية112

الحصول عىل التمويل

دعم محتمل من
درجة 
األولويّة

النتائج املتوّقعة االجراءات والنشاطات املقرتحة

للتجارة  الوطنّي  العمل  فريق 
االلكرتونية، البنك املركزّي األرديّن، 
الصناعة  وزارة  التنمية،  رشكاء 
والتجارة والتموين، وزارة االقتصاد 
صناعة  غرفة  والريادة،  الرقمّي 
لتطوير  األردنيّة  املؤّسسة  األردن، 
املشاريع االقتصاديّة، البنك الدويّل

مرتفعة للرشكات  البيئّي  النظام  يتحّسن 
الرشكات  فرص  تزداد  الناشئة. 
والصغرية  الصغر  املتناهية 

واملتوّسطة للحصول عىل التمويل.

املتناهية  برامج دعم للرشكات  تطوير 
ولرّواد  واملتوّسطة،  والصغرية  الصغر 
قروض  عىل  حصولهم  بغية  األعامل، 
لصادراتهم  متويل  وعىل  فائدة،  بدون 

ودعم لتكاليفهم التشغيليّة.

7.1

وزارة  للريادة،  األردين  الصندوق 
الصناعة والتجارة والتموين، غرفة 
صناعة األردن، غرفة تجارة األردن، 
البنك  التصدير،جامعات،  بيت 

الدويّل

مرتفعة  متخّصصة  خدمات  وجود  يتعّزز 
التجارة  يف  الناشئة  للرشكات 
التي  األبحاث  تركز  اإللكرتونيّة. 
أكب  بشكل  الجامعات  بها  تقوم 

عىل التجارة اإللكرتونية

التجارة  غرف  بني  مشرتكة  كمبادرة 
أعامل  مرسِّعة  إنشاء  والجامعات، 
التجارة  يف  الناشئة  للرشكات  مكرَّسة 

اإللكرتونيّة.

7.2

وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 
الصندوق  األرديّن،  املركزّي  البنك 
 - االستثامر  للريادة، هيئة  األردين 

األردن

مرتفعة أكب  بفرصة  األعامل  رّواد  يحظى 
إلطالق رشكاتهم الناشئة، أو تنميتها، 

يف مجال التجارة اإللكرتونيّة.

الالزمة  واملتطلّبات  السياسات  تطوير 
للتحفيز عىل تأسيس صناديق رأسامل 
قائم  متويل  لتوفري  استثامرّي ورشكات 

عىل أساس األسهم. 

7.3

التمويل  مؤّسسات  “تنمية”، 
رشكاء  الدويّل،  البنك  االصغر، 

التنمية 

متوّسطة وال  الصغار،  األعامل  رّواد  يحظى 
للحصول  أكب  بفرص  النساء،  سيّام 

عىل التمويل.

لدعم  قدرات  بناء  برنامج  توفري 
تصميم  يف  االصغر  التمويل  مؤّسسات 
منتجات خاّصة ومبتَكرة لرّواد االعامل 

يف التجارة اإللكرتونيّة.

7.4

املهارات  وتطوير  تنمية  هيئة 
الصناعة  وزارة  والتقنيّة،  املهنيّة 
وزارة  والتموين،  والتجارة 
االقتصاد الرقمّي والريادة، جمعيّة 
واالتّصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
األردن،  صناعة  غرفة  األردنيّة، 
غرفة تجارة األردن، البنك الدويّل  

متوّسطة املقّدمة  الخدمات  جودة  تتحّسن 
قطاع  يف  الناشئة  الرشكات  إىل 
القدرة  تتعّزز  اإللكرتونيّة.  التجارة 

التنافسيّة لدى الرشكات الناشئة.

للحاضنات  ومهنيّة  فّنيّة  معايري  إرساء 
خدمات  ومقدمي  واملرّسعات 
دعم  ومؤّسسات  االعامل  استشارت 
للرشكات  خدمات  تقّدم  الّتي  التجارة 
اإللكرتونية.  التجارة  قطاع  يف  الناشئة 
وفًقا  قدراتها  لبناء  برامج  تصميم 

للمعايري املوضوعة.

7.5
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 امللحق رقم 1: ملّف حال األردن عىل املوقع اإللكرتويّن
ETRADEFORALL.ORG

 

2019 -معلومات عاّمة    
 

 
  info@etradeforall.orgلالّتصال:                                                      األردن                 :للبلد  امللف التعريفي                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السكان تعداد 
 مليون  10.1

  جتارة السلع
 ابألسعار اجلاريةمليون دوالر أمريكّي   27650

 عدد مستخدمي اإلنرتنت 
 مليون مستخدم   6.7

 االمجايل  منّو الناتج احملّليّ 
1.9% 

 الناتج احملّلّي اإلمجايلّ 
 ابألسعار اجلارية مليون دوالر أمريكّي   43361

 مساحة األرض 
 2كم  88780

 ("ةاملالحظات العامّ "يف    كاملة    اإلنرتنتصاالت )عناوين  لالتّ  اد الدولّ املصدر: األونكتاد واالتّ  

 لتجارة اإللكرتونية ل B2Cاألونكتاد ر مؤشّ  يف رتبةامل

76/152 

 لالّّتاد الدويّل لالّتصاالت صاالت تكنولوجيا املعلومات واالتّ  تطورر املرتبة يف مؤشّ 

70/176 

 العامليّ  ة للمنتدى االقتصاديّ ة الشبكيّ ر اجلاهزيّ يف مؤشّ  رتبةامل

134/69 
 ( "ةاملالحظات العامّ "يف  كاملة    اإلنرتنت)عناوين  العامليّ  صاالت واملنتدى االقتصاديّ لالتّ  اد الدولّ املصدر: األونكتاد واالتّ 
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ة:                قانوناملعامالت اإللكرتونيّ

قانون 

 قانون مسودة
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- جنوب شرقّي وجنوب غرب آسيا  أفريقيا البلدان األقّل منوًّا  األردن 
 ياوسشرق آسيا وأوقيان

 االقتصادات 
 االنتقالّية 

ومنطقة  أمريكا الالتينّية
 البحر الكاريب 

االقتصادات  
 املتقّدمة 

 العامل

 

     
   

 

 

 

 

- جنوب شرقّي وجنوب غرب آسيا  أفريقيا البلدان األقّل منوًّا  األردن 
 ياوسوأوقيانشرق آسيا 

 االقتصادات 
 االنتقالّية 

ومنطقة  أمريكا الالتينّية
 البحر الكاريب 

االقتصادات  
 املتقّدمة 

 العامل

 جماالت 4يف  قوانني
 جماالت 3يف  قوانني
 يف جمالني قوانني
 يف جمال واحد قوانني

 قواننيال 
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املالحظات العاّمة :للبلد   امللف التعريفي   
 

 :مالحظات
 .احُتسب جمموع الصادرات والواردات –ابلنسبة إىل جتارة السلع  -
عظم املؤّشرات، ابستثناء تلك املتعّلقة بتنمية املهارات ومتويل التجارة اإللكرتونّية وعدد األّّيم لتخليص الصادرات  م  الحتسابابلنسبة إىل جمموعات البلدان اعُتِمد عدد السّكان  -

 اطق. يف تلك املن ناميةالقتصادات اال ختص  متوسط القيم على الصعيد االقليمياملباشرة عرب اجلمارك. 
 :رموز القيم املفقودة 

 رمز الصفر يعين ال شيء أو ال شيء يُذَكر
 يعين أّن القيمة غري متوفّرة أو غري متاحة للنشر N/A # الرمز

 
 :ملزيد من املعلومات حول مصادر البياانت

  :World Telecommunication/ICT Indicators database ، راجع قاعدة البياانت(ITU) ابلنسبة إىل االّتاد الدوّل لالّتصاالت -
D/Statistics/Pages/publications/wtid.aspx-http://www.itu.int/en/ITU  

 :UNCTADStat ، راجع قاعدة البياانت(UNCTAD) األونكتاد- ابلنسبة إىل مؤمتر األمم املّتحدة للتجارة والتنمية -
http://unctadstat.unctad.org     

 :Postal Statistics ، راجع قاعدة البياانت(UPU) إىل االّتاد الربيدّي العامليّ ابلنسبة  -
Statistics.html-postal-Statistics/about-http://www.upu.int/en/resources/postal  

 :E-trade Indicators ، راجع قاعدة البياانت(World Bank) سبة إىل البنك الدولّ ابلن -
indicators.aspx-http://wits.worldbank.org/analyticaldata/etrade  

 :Networked Readiness Index ، راجع قاعدة البياانت(WEF) مليّ ابلنسبة إىل املنتدى االقتصادّي العا  -
index-ssreadine-2016/networked-report-technology-information-http://reports.weforum.org/global   

 
 :خالء املسؤولّيةا

  .ة سلطاهتا، أو بتعيني حدودها أو ختومهاال تفيد التسميات املستخدمة أّي تعبري عن أّي رأي يف ما يتعّلق ابلوضع القانوينّ ألّي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو بقانونيّ  -
 :االعداداتريخ 
 2021آذار )مارس(  15
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 امللحق رقم 2: قامئة املراجع واملواقع اإللكرتونّية املراَجعة

قامئة املراجع

 	CBJ Fifth Annual Report 2020

 	CBJ: Mobile Money For Resilience – Case Study

 	CBJ: Payment System in Jordan, Fifth Annual Report 2020

 	Country Commercial Guide for US Companies

 	Department of Statistics: Estimated Population of the Kingdom by governorate, sex, Urban* and Rural, at End-
year 2020.

 	Draft Jordanian Policy for E-Participation 2021

 	 Entrepreneurship and Job Creation in Jordan: Challenges and Prospects for Start-ups, Mutaz Minwer Halal
 Alharbi, Irbid National University, DOI: https://doi.org/10.37899/journallabisecoman.v1i3.114, Vol. 1 No. 3 (2020):

Journal La Bisecoman

 	General Policy for the Information & Communications Technology and Postal Sectors 2018

 	Global Entrepreneurship Index 2018

 	Global Entrepreneurship Index 2019

 	 Global Journal of Politics and Law Research Vol.5 No.5, pp.46-62, September 2017, Published by European
 Centre for Research Training and Development UK (www.eajournals.org), The Legal Framework of Electronic

Contract in the Jordanian Legislation, Morad Shnikat (PhD) , Ali Alzubi (PhD), Maher Aljaber (PhD) and Ali Alnsoor.

 	ITC, Export Potential Map, https://exportpotential.intracen.org/en/products/gap-chart?fromMarker=i&exporter=40
 0&toMarker=w&market=w&whatMarker=k

 	ITU, statistic for 2019

 	ITU: Measuring digital development ICT price t rends 2020

 	Jordan 2025, A National Vision and Strategy

 	Jordan Department of Statistics.

 	Jordan Economic Growth Plan

 	Jordan National Information and Communications Technology Strategy (2013-2017)

 	 Jordan’s Startup Economy Assessing the economic contribution and potential of tech and tech-enabled startups
May 2019

 	World Bank (2020) Digital Trade in MENA Regulatory Readiness Assessment, available at 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33521/Digital-Trade-in-MENA-Regulatory-

Readiness-Assessment.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 	Nordea, country profile Jordan, https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/jordan/e-commerce

https://doi.org/10.37899/journallabisecoman.v1i3.114
http://www.eajournals.org
https://exportpotential.intracen.org/en/products/gap-chart?fromMarker=i&exporter=400&toMarker=w&market=w&whatMarker=k
https://exportpotential.intracen.org/en/products/gap-chart?fromMarker=i&exporter=400&toMarker=w&market=w&whatMarker=k
https://www.ssif.gov.jo/UploadFiles/JEGProgramEnglish.pdf
https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/jordan/e-commerce
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 	Oxford Business Group, The Report, Jordan 2018.

 	 Postal Development Report 2020: Achieving Higher Performance Amid a Major Crisis, October 2020, UPU,
https://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/2020-Postal-Development-Report.pdf

 	Report 2019: Perspectives on the Performance of Postal Operators Worldwide, October 2019, UPU, 
https://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/Postal-Development-Report-2019_FINAL.pdf

 	The Association of Banks in Jordan, Banking Bulletin, June 2020

 	The MoDEE statistical report on open government data, 14 October 2020

 	Tracking SDG 7 – The energy progress report 2019

 	UNDP, Human Development Report 2019

 	Use of E-Signature in Proof of Contracts Concluded through the Internet in Jordan Ahmed 
Al-Nuemat, Mohammad AL-Thunibat, Beijing Law Review, 2016, 7, 357-370, 

https://www.scirp.org/pdf/BLR_2016122814510596.pdf

 	World Bank, Jordan’s Economic Update, April 2021, https://thedocs.worldbank.org/en/
doc/9affb87e291b0fee6409b48cb4d65f02-0280012021/original/7-mpo-sm21-jordan-jor-kcm3.pdf.

املواقع اإللكرتونّية املراَجعة

 	En/Default/jo.gov.mit.www//:https

 	https://advox.globalvoices.org

 	https://www.almamlakatv.com

 	 http://alrai.com

 	 https://www.cbj.gov.jo

 	 https://www.commsupdate.com

 	https://data.worldbank.org

 	http://www.def.gov.jo

 	https://www.gemconsortium.org

 	https://www.globenewswire.com

 	https://intaj.net

 	https://issfjo.com

 	https://lpi.worldbank.org

 	http://moict.gov.jo

 	https://www.itu.int

 	https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Dashboards/Pages/IPB.aspx

https://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/2020-Postal-Development-Report.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/9affb87e291b0fee6409b48cb4d65f02-0280012021/original/7-mpo-sm21-jordan-jor-kcm3.pdf
https://advox.globalvoices.org/2019/12/30/data-protection-policy-void-threatens-privacy-rights-of-citizens-and-refugees-in-jordan/
https://data.worldbank.org/indicator/FD.AST.PRVT.GD.ZS?end=2019&locations=JO&start=2004
http://www.def.gov.jo/
https://www.gemconsortium.org/economy-profiles/jordan
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/04/15/2016394/0/en/Jordan-strives-to-
https://intaj.net/
https://issfjo.com/jordan-launches-98-million-startup-fund/
https://lpi.worldbank.org/international/global
http://moict.gov.jo/uploads/EGOv- TransformationStrategy 2019-2022.pdf
https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html#idi2017comparison-tab
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 	https://jordanlens.org

 	https://www.menarights.org

 	https://www.modee.gov.jo

 	https://www.objectif-import-export.fr

 	http://www.oecd.org

 	https://www.orange.jo

 	https://portal.jordan.gov.jo

 	https://publicadministration.un.org

 	https://startupswb.com

 	https://sustainabledevelopment.un.org

 	http://www.the-businessreport.com

 	https://www.trc.gov.jo

 	https://tvsdc.gov.jo

 	http://uis.unesco.org

 	https://www.uncitral.org

 	https://unctad.org

 	https://untfsurvey.org

 	https://web.souqjo.net

 	https://www.zain.com

 	http://www.jeia.me

 	http://dosweb.dos.gov.jo

https://jordanlens.org/activity/qa-jordans-digital-banking-environment-central-bank-jordan/
https://www.menarights.org/en/articles/latest-cybercrime-law-amendments-once-again-risk-curbing-free-speech-jordan
https://www.modee.gov.jo/EN/Pages/About_Jordan
https://www.objectif-import-export.fr/en/international-marketplaces/country/jordan/market-ecommerce
http://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/Youth_well_being_policy_review_Jordan.pdf
https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal?lang=ar#/
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/86-Jordan
https://startupswb.com/the-jordanian-startup-ecosystem-15-hubs-you-should-know-if-you-are-an-entrepreneur.html
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2019_Tracking_SDG7_Report.pdf
https://www.trc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=1
https://tvsdc.gov.jo/en/about-the-tvsdc/
http://uis.unesco.org/en/country/jo
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/06-57452_Ebook.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/06-57452_Ebook.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditccplp2017d4_en.pdf
https://untfsurvey.org/economy?id=JOR
https://www.zain.com
http://www.jeia.me
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 امللحق رقم 3: الئحة بتقارير األونكتاد حول تقييم الجاهزيّة
للتجارة اإللكرتونّية

 	Côte d’Ivoire: Évaluation de l’état de préparation au commerce électronique (February 2021).

 	 Iraq: eTrade Readiness Assessment (November 2020).

 	Niger: Évaluation rapide de l’état de préparation au commerce électronique (July 2020).

 	Bénin: Évaluation rapide de l’état de préparation au commerce électronique (June 2020).

 	Malawi: Rapid eTrade Readiness Assessment (May 2020).

 	United Republic of Tanzania: Rapid eTrade Readiness Assessment (May 2020).

 	Mali: Évaluation rapide de l’état de préparation au commerce électronique (February 2020).

 	Kiribati: Rapid eTrade Readiness Assessment (December 2020).

 	Tuvalu: Rapid eTrade Readiness Assessment (November 2019).

 	Lesotho: Rapid eTrade Readiness Assessment (June 2019).

 	Bangladesh: Rapid eTrade Readiness Assessment (March 2019).

 	Islamic Republic of Afghanistan: Rapid eTrade Readiness Assessment (March 2019).

 	Madagascar: Évaluation rapide de l’état de préparation au commerce électronique (December 2018).

 	Zambia: Rapid eTrade Readiness Assessment (December 2018).

 	Uganda: Rapid eTrade Readiness Assessment (December 2018).

 	Burkina Faso: Évaluation rapide de l’état de préparation au commerce électronique (October 2018).

 	République du Togo: Évaluation rapide de l’état de préparation au commerce électronique (October 2018).

 	Solomon Islands: Rapid eTrade Readiness Assessment (July 2018).

 	Republic of Vanuatu: Rapid eTrade Readiness Assessment (July 2018).

 	République du Sénégal: Évaluation rapide de l’état de préparation au commerce électronique (July 2018).

 	Liberia: Rapid eTrade Readiness Assessment (April 2018).

 	Lao People’s Democratic Republic: Rapid eTrade Readiness Assessment (April 2018).

 	Myanmar: Rapid eTrade Readiness Assessment (April 2018).

 	Nepal: Rapid eTrade Readiness Assessment (December 2017).

 	Samoa: Rapid eTrade Readiness Assessment (October 2017).

 	Bhutan: Rapid eTrade Readiness Assessment (April 2017).

 	Cambodia:  Rapid eTrade Readiness Assessment (April 2017).
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