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منصة االستثمار والتوفيق لالجئي   
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المعرفة
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وأثرها عىل القطاع الخاصالحكومة األردنيةاإلجراءات : 19-كوفيد



إغالق الفعاليات 
ورية غي  الضن

قيود عىل التصدير 
والحركة

محدودية األنشطة 
اإلنتاجية والمالية

محدودية الوصول إىل 
السلع

السياسات الحكومية

التدابي  المالية

التدابي  النقدية
والسيولة

ن  ضي  دعم المقير

تدابي  مراقبة
رأس المال



، 19-استبيان كوفيد 2020أبريل / نيسان1حول منصة االستثمار والتوفيق لالجئي  

:هدف استبيان منصة االستثمار والتوفيق لالجئي   إىل الوقوف عىل
ي إطار كوفيد•

19-القدرة اإلنتاجية ف 
تأثي  اإلغالق عىل العمالة لكل قطاع•
تدابي  األعمال التجارية واإلدارة للتخفيف من الخسائر•
عىل األعمال التجارية أن تكفل االستدامة•
قائمة جرد المواد الخام•
ي قنوات سلسلة العرض•

التغيي  ف 
ي الطلب عىل الصادرات و•

أو أسواق التصدير/ التغي  ف 



التدابي  اإلجرائية. 1: نتائج االستبيان

ة انخفاض القو 
العاملة

ات الن قلتغيي  القرب من 
القوة العاملة 
أمر بالغ 
األهمية

كات  تطبق الشر
إجراءات أشد رصامة 
ي مجال الصحة 

ف 
.واألمن

وقعالتشي    ح مت



إعادة استخدام خطوط اإلنتاج. 2: نتائج االستبيان

استحدث قطاع المواد 
الكيميائية معقمات 
ح جديدة لأليدي واألسط
واألرضية والفواكه 

وات .والخضن

قدم قطاع البالستيك
 للوجه والنواف

ً
ذ، دروعا

وزجاجات جديدة 
لالستخدام من قبل 
قطاعات أخرى

أدخل قطاع المالبس 
س أقنعة الوجه والمالب

الطبية

أدخل قطاع التجميل 
الصابون الصلب 
والسائل المطهر 

والمعقم

  
نظر قطاع السياحة فن
ي    ع التحول إىل وسائل توز 

تجارية

  
بدأ القطاع الماىل  فن
  تقديم التوجيه والدع

م فن
  
مجال سد الفجوة فن

التمويل



االحتياجات من السياسات. 3: نتائج االستبيان

عىل تشي    ع عملية زيادة القدرة
التشغيل

لسلة فهم كيف ينعكس تعطل س
التوريد عىل األسعار

أخذ سلسلة القيمة الكاملة 
ن االعتبار عند الفتح بعي 

  
إعداد مستودع لوجستر
لتجنب تلف المنتجات

ة فهم المخزون الحاىل  والقدر 
اإلنتاجية

الحد من عدم القدرة عىل 
اك القطاع الخ اصالتنبؤ، وإشر

اع طلبات القط
الخاص



19-د كوفيددعم منصة االستثمار والتوفيق لالجئي   قبل وبع



وبعده19-يدنموذج منصة االستثمار والتوفيق لالجئي   أثناء كوف

اتيجي ة اسير
GoJمجال  
ن
ف

السياسات

بناء 
القدرات المستخدم

  
النهائ 

ط تحديد الرواب
التمهيدية

التوفيق مع 
يةالمنتجات النهائ

ون  المشير
من القطاع 
الخاص



19-وفيدنتائج منصة االستثمار والتوفيق لالجئي   أثناء ك

 $11M االستعانة 
بالمصادر

ةجديدةفيوظ 150

 $17M االستثمار



زيادة الفرص

• 
ً
:ديناميات السوق تتغي  -عموما

19-فرص التصدير اإلقليمية المحتملة بعد كوفيد•
التخطيط لآلثار الوبائية الطويلة األجل عىل ديناميات السوق•
عرض قطاعات البالستيك-ارتفاع الطلب المحىلي عىل المصادر •

ايد عىل المصادر المحلية• ي عىل الطلب المي  
ي للبلديات أن تبن 

:ينبغ 
ي يمكن أن توفرها مدينتك؟•

ما هي المنتجات الن 
ما القطاع الذي يجب أن تدعمه؟•
ة النسبية لمدينتك • وير، القوى العاملة، المواد الخام، القرب من األوساط األكاديمية والبحث والتط)المي  

(إلخ...وإمدادات المياه 
(لجان التنمية االقتصادية المحلية)كيف تخططون للتعامل مع القطاع الخاص بطريقة رسمية •



يارا أسد

خبي  استشاري-تنمية القطاع الخاص 

ي 
ون  يد اإللكي  yasad@worldbank.org: الير

:معلومات االتصال

mailto:yasad@worldbank.org

