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1. املقدمـــــــة 

انطالقا من اجلهود اإلمنائية اليت يبذهلا مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر«، 
إفريقيا حنو  األوسط ومشال  الشرق  األعمال يف منطقة  رائدات  إطار مشروع »متكني  ويف 
حتلياًل  التقرير  هذا  يقّدم  والتجارة«،  األعمال  أسواق  إىل  الرجال  مع  املتساوي  الوصول 
وهي:  املشاريع،  املؤسسات/  وإلنشاء  النساء  ملشاركة  إمكانات  على  تنطوي  اليت  للقطاعات 
التقرير  ويتضمن  واالتصال.  املعلومات  تكنولوجيا   )3 و  النسيج   )2 و  الغذائية  الصناعات   )1
للفرص  وتقييمًا  للبالد  االقتصادية  املنظومة  ضمن  الثالثة  القطاعات  لواقع  استعراضًا 
املتاحة على صعيد اإلنتاج والتجارة. كما يرّكز التقرير بشكل خاص على حتليل اجتاهات 
السوق اجلديدة واملنتجات اليت ظهرت مؤخرا يف عالقة جبائحة كورونا، مع إبراز الفرص 

التجارية احملتملة لسيدات األعمال.

2. املنهجيـــــــة

يف  األعمال  رائدات  »متكني  وهو  الدراسة  من  اهلدف  مع  يتماشى  نوعي  تصميم  اعتماد  مّت 
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حنو الوصول املتساوي مع الرجال إىل أسواق األعمال 
السائدة يف  األعمال  ريادة  بيئة  الفجوة بني اجلنسني يف  والتجارة«، وذلك من أجل تضييق 
املنطقة. وقد ُأجريت الدراسة خالل الفرتة املمتدة بني أكتوبر وديسمرب 2021، ومّت االعتماد 
بواسطة  النوعي  البحث  إجراء  ومت  موّحدة.  منهجيات  واستخدام  النوعي  البحث  على  فيها 

األدوات التالية :

• االستعــــراض الوثــــائقـي 	

مّت إجراء دراسة وثائقية شاملة للمصادر الثانوية بهدف صياغة خلفية عامة حول اجتاهات 
جائحــة  تأثريات  على  الرتكيز  مع  والعاملي،  االقليمي  الصعيدين  على  االقتصاديــة  السوق 
يف  األخرية  والتطورات  للبالد  الدميغرافية  املعطيات  الوثائقية  الدراسة  وتشمــل  كورونا. 
اجملال السياسي وعلى مستوى االقتصاد الكلي، باإلضافة إىل تأثريات اجلائحة على النشاط 

االقتصادي، مع الرتكيز على القطاعات الثالثة اآلنف ذكرها. 

مّت إجراء حتليل شامل الجتاهات السوق يف كّل من القطاعات الثالثة، بهدف تقييم اإلمكانات 
اليت ينطوي عليها كل قطاع )من حيث القدرة على توفري فرص العمل واملساهمة يف الناتج 
والضعف  القوة  نقاط  أبرز  ومعرفة  الفرعية،  القطاعات  أهم  وحتديد  اإلمجالي...(،  احمللي 
جائحة  تأثريات  تقييم  إىل  باإلضافة  قطاع،  كل  عليها  ينطوي  اليت  واملخاطر  والفرص 

كورونا على القطاعات الثالثة والفرص احملتملة الناشئة يف كّل منها. 
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ويتطلب اكتساب فهم أعمق للفرص التجارية املتاحة معرفًة أفضل بشأن اجتاهات السلوك 
االستهالكي يف الفرتة األخرية. وهلذا الغرض، مت حتديد االجتاهات احلالية على مستوى 
ابتكارات  هناك  كانت  إذا  وما  للجائحة،  بسبب  احلاصلة  التحوالت  ونوعية  االستهالك 

وتطورات تكنولوجية هامة يف القطاع ومدى تأثريها على السوق.

إجراء  التجارية احملتملة من خالل  والفرص  الطلب  ذلك، مّت حتديد حجم  باإلضافة إىل 
حتليل للسوق بالرتكيز على الصادرات والواردات بالنسبة لكل قطاع، وعلى إمكانات السوق 
الصعيدين  الطلب على  نوعية  ما يساعد على فهم  املستغلة يف كل قطاع فرعي، وهو  غري 
احمللي والعاملي، وبالتالي على حتديد الفرص التجارية احملتملة لرواد/رائدات األعمال. وقد 
مت هلذا الغرض استخدام عدد من املصادر ذات الصلة، ومن بينها التصنيف الصناعي الدولي 
وخريطة   ،)OEC( االقتصادي  التعقيد  ومرصد   ،)ISIC( االقتصادية  األنشطة  املوحد جلميع 

.Trading Economics ومؤشرات ،)Trade-Map( التجارة

• البحــــث األّولــــــي 	

املعمقة  باملقابالت  اخلاصة  املقاييس  حتديد  مّت  للمشروع،  احملددة  األهداف  من  انطالقا 
اليت  املقابالت،  هذه  من  اهلدف  وكان  املعين.  البلد  يف  اجراؤها  سيتم  اليت  الثالث    )IDIs(
السوق  املختارة، اكتساب فهم أفضل الجتاهات  القطاعات  افرتاضيًا مع خرباء يف  ُأجريت 
يف كل قطاع، من خالل رصد التجارب املباشرة للخرباء يف السوق. وكان اخلرباء الذين 
متت مقابلتهم يف الغالب من رواد/رائدات األعمال أو املستشارين يف القطاعات املختارة. )ترد 

قائمة املستجيبني/ات يف اجلدول أدناه(.

اخلطـــةجهـــة االتصـــالالقطـــاعاملنهجيـــة

األردن

خبرية يف تغليف املواد الغذائية سجود البالونهالصناعات الغذائية

النسيج 
)Sandeep( مزّود يف قطاع تغليف املنسوجاتسانديب

خبري يف قطاع النسيجُعبيدات
تكنولوجيا املعلومات 

مدير / Shamal Start Incubatorحممد ُعبيداتواالتصال
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3. النتــــائج الرئيسيــــة

أظهر حتليل اجتاهات السوق اخلاص باألردن أّن جائحة كورونا أّدت إىل حدوث تغيريات يف 
السلوك االستهالكي تتالءم مع املعايري والقيود والظروف املستجدة اليت فرضتها اجلائحة، 
وهو ما أفضى إىل ظهور اجتاهات جديدة يف السوق. ففي قطاع الصناعات الغذائية على سبيل 
مع تركيز أكرب  العالية،  الغذائية  القيمة  ذات  األطعمة  حنو  متزايد  اجتاه  لوحظ  املثال، 
على التعبئة والتغليف السليم للمواد الغذائية واحرتام شروط النظافة الصحية. أما بالنسبة 
لقطاع النسيج، فقد تنامت أسواق بيع املالبس املستعملة نتيجة تراجع دخل األسر والقيود 
الرياضية  واملالبس  املتواضعة  املالبس  على  الطلب  زاد  كما  اإلغالق.  بإجراءات  املرتبطة 
واملالبس املنزلية والبدالت الرمسية. وفيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصال، ويف ظّل 
االجتاه املتزايد حنو رقمنة االقتصاد العاملي الذي تأثر بشكل خاص باجلائحة، فقد أتيحت 
هلذا القطاع يف األردن فرص هامة إلنشاء تطبيقات األجهزة احملمولة واالستثمار فيها من 
العمل  ألغراض  ذلك  يف  مبا  احلياة،  جماالت  خمتلف  يف  عليها  املتزايد  الطلب  تلبية  أجل 

والتعليم والصحة والتسوق. ويوضح القسم التالي نتائج التحليل مبزيد من التفصيل.

القطاعـــات املختـــارة

1. الصنــــاعـــات الغذائيـــة

ُيلّب اإلنتاج احمللي يف قطاع جتهيز األغذية حوالي 47.2 يف املائة من االستهالك احمللي، وهو 
كن للمنتجني احمللّيني  ما يعكس وجود فجوة بني اإلنتاج والطلب، وبالتالي وجود فرص مُيْ
االستفادة منها. ومن أهم املنتجات املستوردة يف األردن نذكر احلبوب واللحوم وخملفاتها 
كن للعاملني يف قطاع الصناعات الغذائية  الصاحلة لألكل ومنتجات األلبان والبيض. ومُيْ
على الصعيد احمللي االستفادة من الفرص املتاحة يف السوق احمللية من خالل ضبط اإلنتاج 

واألسعار مبا يتالءم مع حاجيات املستهلكني احملليني.

من ناحية أخرى، مُتّثل الصادرات الغذائية األردنية نسبة 14 يف املائة من إمجالي صادرات 
السلع. وقد أظهر حتليل التجارة أّن مخسة منتجات أردنية رئيسية تنطوي على إمكانات 
تصديرية عالية وهي الشاي واملتة، ومنتجات األلبان، والبيض والعسل، والزيوت والدهون 
النباتية، واللحوم املصنعة. وهو ما يعنى وجود فرص جتارية غري مستغلة مُيكن لرواد/

رائدات األعمال االستفادة منها.
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تطّور  أعاقت  اليت  التحديات  من  يواجه عدداً  الغذائية  الصناعات  يزال قطاع  ومع ذلك، ال 
أداءه، ومنها على سبيل املثال استخدام األساليب الزراعية التقليدية وضعف االستثمار يف 

رأس املال البشري ونقص العمالة املاهرة.

خّفض  فقد  الغذائية.  الصناعات  سوق  على  مزدوجًا  تأثرياً  كورونا  جلائحة  كان  وقد 
حنو  مييلون  املستهلكون  صار  الوقت،  نفس  ويف  الغذائية،  املواد  استهالك  من  األردنيون 
التغليف  لعمليات  أكرب  اهتمام  إيالء  مع  العالية،  الغذائية  القيمة  ذات  املعبأة  األطعمة 

والتوصيل وذلك تقّيداً بإجراءات الوقاية املرتبطة جبائحة كورونا.

2. النسيــــــــج

تطّورت صناعة النسيج يف األردن بشكل ملحوظ خالل العقد املاضي. وتشري األرقام إىل أّن 
األردن يصّدر ما قيمته 2 مليار دوالر يف املتوسط سنويًا من املنسوجات إىل األسواق العاملية. 
ومع ذلك ال تزال توجد حتديات رئيسية تؤثر على مناخ األعمال يف قطاع النسيج، ومنها 
نقص املوارد املالية املخّصصة لالستثمار يف حتسني خط اإلنتاج، وحمدودية الوصول إىل 

املساعدة الفنية، ونقص العمالة املاهرة.

املنتجات األكثر  ُتعدُّ من  »الكروشيه«  أو  أن األقمشة احملاكة  التجارة  وقد أظهر حتليل 
طلبًا من السوق العاملية. كما كشف التحليل أّن قطاع مالبس األطفال من بني القطاعات 
كن  الفرعية اليت هلا حصة سوقية صغرية، مع وجود ثغرة كبرية يف السوق. وبالتالي مُيْ
على  أما  احمللي.  الطلب  تلبية  حنو  احمللي  اإلنتاج  لتوجيه  االجتاهات  هذه  من  االستفادة 
السلع ذات  الصناعية والسّجاد من أكثر  املالبس واألقمشة  العاملي، فُتعدُّ  الطلب  مستوى 
املستغلة. وهو ما يشري إىل وجود فرص جتارية غري مستغلة  التصديرية غري  اإلمكانات 

ميكن لرواد/رائدات األعمال االستفادة منها.

من ناحية أخرى، أّدى انتشار اجلائحة إىل توقف اإلنتاج يف قطاع النسيج، حيث مل يتمكن 
املستوردون من احلصول على املواد اخلام الالزمة نتيجة الضطراب سالسل القيمة بسبب 
قيود اإلغالق، وهو ما أدى بدوره إىل تراجع الصادرات. وكانت صناعة األحذية والسجاد 
اليقني  عدم  حالة  أدت  باالستهالك،  يتعلق  وفيما  تضرراً.  الفرعية  القطاعات  أكثر  من 
املتعلق بالدخل والناجتة عن أزمة اجلائحة إىل تراجع مشرتيات املالبس، مع ميل متزايد 
واملالبس  املتواضعة  املالبس  حنو  واضح  اجتاه  لوحظ  كما  املستعملة.  السلع  اقتناء  حنو 

الرياضية واملالبس املنزلية والبدالت الرمسية.
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3. تكنولوجيــــا املعلومـــات واالتصــــال

ارتفعت اإليرادات اإلمجالية من قطاع تكنولوجيا املعلومات واخلدمات املرتبطة بها بنسبة 
10.71 يف املائة، وجتاوزت عائدات املبيعات 749.1 مليون دوالر. وتشمل أهم القطاعات الفرعية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف األردن املعّدات والربجمّيات واالّتصاالت ومقّدمي احملتوى 

وجتارة اجلملة والتجزئة. 

من  العديد  يواجه  األردن  يف  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
املثال غياب بيئة  اليت حتّد من إمكانية مزيد االستثمار فيه، ومنها على سبيل  التحديات 
تنظيمية فعالة لقطاع األعمال واالرتفاع املشط للتكاليف ونقص املهارات وضعف البنية 
التحتية الداعمة، وهي كلها عوامل من شأنها أن تعيق إنشاء قطاع خاص قادر على املنافسة.
شبكة  استخدام  تنامى  اجلائحة،  ظّل  يف  املفروضة  االجتماعي  التباعد  اجراءات  ظّل  ويف 
اإلنرتنت وخمتلف املنصات االلكرتونية ألغراض العمل والتعليم والصحة ولالستخدامات 
التحّول حنو  الطالب إىل  العديد من  اجراءات اإلغالق  املثال، دفعت  اخلاصة. فعلى سبيل 
عرب  التوصيل  خلدمات  اللجوء  إىل  املستهلكني  من  العديد  ودفعت  اإللكرتوني،  التعّلم 
مقتضيات  مع  للتكّيف  الصحية  الرعاية  خدمات  )رقمنة(  أمتتة  مّتت  كما  اإلنرتنت. 
على  للعمل  األعمال  لرواد/رائدات  فرص  وجود  إىل  ُيشري  ما  وهو  االلكرتوني.  التحّول 
تطوير منصات وخدمات الكرتونية تلّب احتياجات املستهلكني ما بعد اجلائحة، بالنظر إىل 

التغيريات احلاصلة يف أسلوب حياتهم.




