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  .اهداف الدراسة  -
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  .االلبسة واالقمشة  تجارة عن قطاع نبذة -

 :   وااللبسة  تجارة األقمشةالتجارة الخارجية لقطاع  -

  . اهم الدول المصدر اليها   -      

  .هم الدول المستورد منها ا  -      

  :  جلسة العمل التشاورية  -

  االقمشة وااللبسة  تجارة العرض والطلب التي تعيق قطاعالعقبات المتعلقة ب -      

  ) العالقة مع المستهلك ( الوصول الى معدالت نمو اعلى  من        

  القـوانين واالنظمـة ،   ( العقبات التي تعيق العمل في هذا القطـاع مثـل    -      

  . ) عقبات استثمارية ، العمالة والمهارات وغيرها           

   .عوامل التي تؤدي الى ارتفاع االسعارال -      

    .االحتياجات الحالية للقطاع  -      

   .االستنتاجات  -

   .التوصيات  -
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  : �ــــ��ــ�ــ�
  

إنطالقاً من حرص غرفة تجارة عمان على التواصل الدائم مـع مختلـف     
للتعرف علـى   اوسعياً منهالقطاعات التجارية والخدماتية المنضوية تحت مظلتها ، 

المشاكل والقضايا التي تواجهها وتعترض نموها، وبناء على اقتراح مـن وحـدة   
الغرفة ، فقد تم في  التابعة إلدارة الدراسات والتدريب الدراسات واالتفاقيات الدولية

ـ " ردن ألفي البسة ألة واقمشألتجارة ا قطاعوتطلعات واقع "ادراج دراسة  من ض
  .2008للعام  دةخطة العمل السنوية للوح

  
من القطاعات التجارية العريقة فـي المملكـة،    األقمشة واأللبسةيعد قطاع 

في السوق المحلي، فقد إبتدأ نشاط هذا القطاع بشكل  يالنوالتي لها تاريخ وباع طو
فيصل  الملك ات من القرن الماضي، وبالتحديد في شارعيل فترة الخمسينخال فعلي

فقي فـي أسـواق   ألذ بالتطور التدريجي والتوسع اوأخفي وسط العاصمة عمان، 
  .ومناطق المملكة المختلفة، إلى أن أصبح من النشاطات التجارية المميزة 

وبالرغم من التضاؤل الملحوظ في نشاط تجارة األقمشة بالتجزئة وتفـوق  
يسيران بخطى  يزاالنما  كليهما نشاط تجارة األلبسة على حسابه، إال أن القطاعين

  .بالرغم من التحديات العديدة التي تعترضهماثابته 
  

 التي قـدمتها  واآلراءالمعلومات  إلى بشكل أساس وقد استندت هذه الدراسة  
وأرشيف وحدة الدراسات واالتفاقيات الدوليـة فـي   االقمشة وااللبسة،  تجار نقابة

سة جل، باالضافة الى نتائج هذا القطاع في، وما ورد من الشركات العاملة  الغرفة
ممثلون عن رئيس وأعضاء الهيئة اإلدارية للنقابة، والتي حضرها  التشاورية العمل

  .هذا القطاعالشركات العاملة في 
  

 تجار االقمشة و االلبسـة  نقابةويتوجه فريق الدراسة بالشكر والتقدير الى   
هـذه  الواردة في  راءآلوا المعلومات إغناءفي  مإلسهامه والعاملين في هذا القطاع

الضوء على المشاكل والعقبات التي تؤثر على عمـل   تلقيلدراسة التي نأمل أن ا
هذا القطاع المهم، الخذها بعين االعتبار عند وضع السياسات والبرامج والخطـط  

  .الكفيلة بتطوير عمله وضمان استمراريته ونمائه
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 : ةــدراســداف الــأه
  

 :تتمثل أهداف هذه الدراسة بما يلي
  
فـي   المهـم وبـدوره  ، لبسةاألقمشة وألا تجارة ريف بأهمية قطاعالتع -

  .االقتصاد الوطني
  .وتطوره العقبات والتحديات التي تواجه نمو هذا القطاع علىالتعرف  -
 .اتخاذها لإلرتقاء بأداء القطاع لواجبوضع المقترحات واإلجراءات ا -

  
  
  

  :ةــدراسـل الـمـية عـهجـمن
  

مـن خـالل   راسة وإعدادها بصيغتها النهائيـة  قام فريق البحث بانجاز الد  
  :المراحل التالية

  
تحضير واعداد المعلومات واالحصائيات المتوفرة حول القطـاع مـن    -

  .مختلف الجهات والمصادر المعلوماتية المتخصصة
االقمشـة   تجار نقابة"مع  (Focus Group) ةعمل تشاوري ةعقد جلس -

العاملة في القطـاع ، تـم    اتومجموعة من الشرك "والنوفوتيه وااللبسة
ا بحث  ومناقشة اهم المحاور التي لها عالقة بأداء وتطور القطاع خالله

 .بمختلف مجاالته
ئمين علـى  تبويب وتحليل جميع المعلومات التي تم استقاؤها مـن القـا   -

 .، والخروج بالنتائج والتوصيات المناسبةالقطاع  والعاملين فيه
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   :  واأللـبســة ةــمشـقألاع اـطـقن ـع ذةـنب  
  

التجارية  األسواقفي بشكل اعتيادي الجاهزة متداولة  األلبسةلم تكن تجارة 
 أنالغالـب علـى   في حيث كان االعتماد ، في الخمسينيات من القرن الماضي  إال

بمـا  الخياط عند  تفصيلهايقوم المستهلك بإختيار قطعة القماش التي تناسبه ومن ثم 
ولسرعة الحصـول   السكانعدد إزدياد ومع تطور الحياة وب مع احتياجاته ، يتناس

ذلك الحـين  منذ ، فقد بدأ التوجه  تهحاجتحقيق ل المستهلك على السلعة التي تناسب
 واألذواقوموديالتهـا بمـا يتناسـب     أصنافهاتوفير السلع الجاهزة بمختلف  إلى

 صنيع في المشـاغل المحليـة أو  من خالل التالمختلفة والمتطلبات المتنوعة سواء 
   .االستيراد من مختلف بقاع العالم 

  
 األلبسـة  تشتغل بتجارةالمحالت التي  وأعداد، لقد كانت البدايات متواضعة

انه  إالكانت تعتمد في غالبيتها على المالبس الداخلية والنثريات القليلة ، و قليلة ، 
اختصاصـاتها  وعت اهتماماتها وهذه المحالت وتن أعدادت اددازومع تطور المهنة 

الشـوارع  تعـم معظـم    وأصبحتالرئيسة للمدن الكبيرة ،  األسواقفي وانتشرت 
 ال حتـى باتـت  الرئيسة والمناطق الفرعية والحارات سواء في المدن او القرى ، 

    . واألقمشة األلبسةتجارة  من محالت األردنحي في  أوحارة  أومنطقة  تخلو
  
 األقمشةعدد المحالت الخاصة بتجارة  أن إلى لرسميةا اإلحصائياتتشير و 
محـل ،  )  7000( ما مجموعه  2007على مستوى المملكة قد بلغ للعام  واأللبسة

  . شخص)  21000( ما مجموعه فيها عدد العاملين يقدر و
  
في عدد المحالت الخاصة بتجارة  األكبرشكلت العاصمة عمان النسبة  وقد 
ـ  يقدر ، و الًمح)  3779(  عددهابلغ  حيث، واأللبسة األقمشة      اعدد العـاملين فيه

فـي  تلك المحالت التجاريـة  الجغرافي لركز متالتتبع  ولدى .صاًشخ)  11500( 
الوحدات منطقة ومنطقة وسط البلد وجبل الحسين من  كالً أن وجدالعاصمة عمان 

بيادر الثالث ووالدوار الصويفية  جاءت مناطقفي حين األولى، قد احتلت المرتبة 
   . في المرتبة الثانية وادي السير

  

خـالل السـنوات القليلـة    فقد شهد صناعة المحيكات في االردن  أما قطاع
وإعـتالء قيمـة    فيـه، عدد الشركات العاملة  إزديادالماضية نموا كبيرا من حيث 

من اجمالي الصادرات الصناعية االردنية لعام  %34.7 صادراته لتشكل ما نسبته
، حيث يتمثل السبب الرئيس في تطور قطاع صناعة المحيكات في المزايا 2006

واالعفاءات الجمركية التي تتضمنها لحوافز وا الحرة تجارةالاتفاقيات التي توفرها 
التي مكنت المستثمرين من الوصول الى االسواق العالمية الكبيرة و ،هذه االتفاقيات

ة للمنتجات المحلية للدخول اليها وهي وخاصة االسواق االمريكية التي توفر فرص
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وباالخص منتجات المناطق الصـناعية   الجمركية والقيود الكمية معفاة من الرسوم
  . المؤهلة

  
تنادا الى التعريف الرسمي النواع المنشآت العاملة في الصناعة والتـي  واس

عدد منشـآت المحيكـات   نسبة فان , تتضمن المنشآت الصناعية والمنشآت الحرفية
عامل  1000والتي تشمل الخياطة والتي يشكل عدد العمال فيها اكثر من وااللبسة 

عـدد منشـآت   نمـا نسـبة   بي، % 14شكل حوالي الى المنشآت الصناعية الكلية ت
) عمـال   10والتي يشكل عدد العمال فيها اقل من ( المحيكات وااللبسة الحرفية 

عـدد منشـآت المحيكـات    ، ويشـكل  % 13تشكل الى المنشآت الصناعية الكلية 
  .  2006لعام % 92وااللبسة الحرفية الى منشآت المحيكات وااللبسة الكلية 

   
يبلغ حـوالى  وااللبسة المحيكات صناعة ان عدد العاملين في قطاع  ويذكر
من مجموع القوى العاملة % 27.3بما نسبته  هذا القطاع يساهمو, عامال 47630

من النشاطات  داًعلماً بأن هذا القطاع يضم عد. 2007 للعام في الصناعة االردنية
قمشـة  ألقمشة واألنسجة واألمنتجات الغزل والخيوط واالصناعية والحرفية أهمها 

غير المنسوجة و السجاد واغطية االرضيات النسـيجية والمطـرزات واالنسـجة    
ومنتجـات التريكـو والمالبـس     )قمشة المحاكه او الكروشـيه ألا(يدوية الصنع ال

, لبسـة مثـل المناشـف   ألغير امن هزة واكسسوارات المالبس والمنسوجات الجا
    .الخ ...الستائر, مالءات االسرة

  
  

  : ة ــبسـلألات واـيكـاع المحـطـية لقـارجـارة الخـجـالت  
  

  

        نحـو       2006لعـام  خـالل ا بلغت قيمة صـادرات االقمشـة المصـنرة    
) 0.206( الـى   لتصـل  2007عـام  الخالل انخفضت  ،مليون دينار)  0.991( 

التريكـو  ( ، اما االلبسة المصنرة % ) 79.2( مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت 
لعـام  خالل امنها  الصادرات األردنيةفقد بلغ مجموع )  تدخل الخيطان فيهاوالتي 
  لتبلـغ   2007عـام  فـي ال مليون دينـار ، ارتفعـت   ) 589.7(  قيمتهما  2006

االلبسة غير قيمة ، في حين بلغت % ) 1.8(  ينار بنسبة بلغتمليون د) 600.5( 
   ما مجموعـه   2006لعام ا المصدرة في) القماش عن طريق الخياطة (  المصنرة

    لتبلــغ 2007عــام المليــون دينــار ، وانخفضــت فــي    )  291.9( 
  % ).16.9(  مقدارها مليون دينار ، وبنسبة) 242.5( 
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مـا   غـت فقـد بل  2006لعام لاالقمشة المصنرة  اما ما يتعلق بمستوردات
مليون ) 282.6( الى  2007عام في ال، انخفضت مليون دينار) 329.9( مجموعه 

ـ    ، % ) 14.3(  مقدارهابنسبة  ،دينار  ت قيمـة اما االلبسـة المصـنرة فقـد بلغ
مليون دينـار ، ارتفعـت   ) 46.5(  مجموعهما  2006لعام في امنها  المستوردات

، في حين % ) 29.4( مليون دينار بنسبة بلغت ) 60.2( لتبلغ  2007عام خالل ال
ـ ما مجموع 2006لعام ا المستوردة في االلبسة غير المصنرة قيمة بلغت  ه ــــ

)  142.6( لتبلـغ   2007عـام  ال، ثم عادت وارتفعت في مليون دينار) 124.6( 
   .%) 14.4(  مقدارهامليون دينار ، وبنسبة 
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  : ا ـيهـدر الـصـدول المـم الـهأ   
  .المتحدةالواليات  -
  .المتحدةالعربية  اإلمارات -
 .الفلسطينيةالسلطة الوطنية  -
  "إسرائيل" -
  
  :  نهاـورد مـستـالمدول ـم الـأه
   .تركيا  -
  .فلسطين  -
  .تايوان  -
  .الواليات المتحدة  -
  .هولندا  -
  .الصين  -
  .سوريا  -
  .تايلند  -
   .الهند  -
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رة الخارجية الى ان صادرات االقمشـة المصـنرة   وتشير احصاءات التجا
بنسبة زيـادة  مليون دينار ، )  0.127(بلغت  2008خالل النصف األول من العام 

والتـي   2007من العـام   الفترة المماثلةخالل  بقيمتهامقارنة %) 64.9(مقدارها 
 الصادرات الوطنيـة  بلغتقد ، اما االلبسة المصنرة فمليون دينار) 0.077(بلغت 

في حين مليون دينار، ) 233(ما قيمته  2008لعام ا النصف االول منمنها خالل 
اي بنسـبة  مليون دينـار ،  ) 288(ما مجموعه  2007بلغت لنفس الفترة من عام 

عـام  المن  للنصف األول، وشكلت االلبسة غير المصنرة % )19( انخفاض بلغت 
ما  2007عام الفترة من ال لذات مليون دينار في حين بلغت)  98(ما قيمته  2008
  % ).5.7(  بانخفاض نسبتهمليون دينار اي )  104(قيمته 
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خـالل النصـف    االقمشة المصنرة السلعية من مستورداتال أما بخصوص

 للفترة المماثلة، وبلغت مليون دينار)  125( بلغت نحوفقد  2008األول من العام 
         مقـدارها ي بنسـبة انخفـاض   أيون دينـار  مل) 144(ما قيمته  2007عام المن 

النصـف  منها خالل  المستورداتقيمة  المصنرة فبلغت األلبسةما أ، % ) 13.2( 
الفترة من خالل تلك مليون دينار في حين بلغت ) 24( نحو 2008 االول من العام

، % )7.6( بانخفـاض نسـبته   أيمليون دينـار ،  ) 26(ما مجموعه  2007عام ال
 2008عام المن  للنصف األوللبسة غير المصنرة ألا قيمة المستوردات منوبلغت 
        وللفترة ذاتها مـا قيمتـه   2007مليون دينار في حين بلغت لعام )  74( ما قيمته

  % ).7.2(  مقدارهامليون دينار اي بنسبة ارتفاع )  69(
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  جــلســة العــمــل التــشــاوريــــة 

  
االجتماع الذي  هذه الدراسة بعد إعدادخلص فريق عمل البحث القائم على است     

نقابة تجار األقمشة واأللبسة ، وعدد من التجار العاملين  وأعضاءعقده مع رئيس 
، وهي تتمثـل  وتحد من نموه هه، مجموعه من العقبات التي تواجهذا القطاع  في

  : فيما يلي
  

التــي تعــيق وعــرض والطــلب ات المتعلــقة بالـالعــقب: أوالً  
مـــعدالت   إلـى قــطاع األقمــشة واأللبــسة مـــن الوصـــول   

  ) : العــالقــة مــع المستــهلك(   أعلىنمــو 
  

يعتبـر  :  يهتــنـزيـــالت حقـــيق   اسمعــدم وجــود مــو  •
دول العـالم المختلفـة    إليهـا التي تلجأ  األدوات أهمموسم التنزيالت احد 

الحركة التجارية المحلية بالنسبة للتاجر والمسـتهلك معـاً ،    ةط وزيادلتنشي
حيث تزداد وتنشط الحركة التجارية في هذا الموسم ويكثر البيع والشراء ، 

وتنـزيالت   ةيعاني من عدم وجود مواسم معينة وثابت األردنيالسوق  أن إال
تحسـين   وهـو  و منهـا جيفقد هذا االداه الهدف المرومشجعه، مما  ةحقيقي

وتحريـك   ، وازدياد البيع للتاجر ةالقوه الشرائية للمواطنين من جه مستوى
فـي  ويعزى عدم وجود موسم تنـزيالت نشـط    .أخرى ةبضائعه من جه

الوكاالت والشركات الكبرى علـى مواعيـد    أصحاب ةسيطر إلى االردن
 . التنزيالت

 

يعاني تجار األقمشة : ع الطـــلب ــوازن الــعــرض مـدم تـع •
،  واأللبسـة  األقمشةواأللبسة من االرتفاع الهائل في حجم المعروض من  

حاجة البلد وانتشارها في نفس المناطق  عنعدد المحالت التجارية  زيادةو
 0، مقابل تراجع وانكماش الطلب  باستثناء بعض المواسم النشطة ةالجغرافي

يزان العرض والطلب يـؤدي  وحسب نظرية العرض والطلب فان اختالل م
وجود منافسة غير عادلة بين التجار ، والى انخفاض األسعار وتـدني   إلى

 .مستوى جوده السلع
 

ـ ألة مهنه تجـارة ا ـزاولـة لمـرسميـط الـوابـف الضـضع • مشة ـق
ـ ـاب المـسة وغيـلبألوا ـ ـعاي ـ ـي تنـير الت ـ ـديـها وتـظم      :اـره

خبره  إلىليست بحاجة  واأللبسة مشةاألقبيع  ةأن مهن الكثيرونحيث يعتقد 
ـ الذين ال يملكون خبرات في أ األفرادمعظم  إليهاواختصاص، لهذا يلجا   ةي

القطـاع  فـي   ازدياد أعداد الدخالء والعاملين  إلى يؤدي، مما  أخرىمهن 
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واالختصاص،  وهذا  ينعكس سـلبا علـى مسـار     ةممن ال يملكون الخبر
زمــين الذين امضوا سنوات طويلة في الملـت ، وعلى التجارةتطور المهن

 .مزاوله بيع  وشراء األقمشة واأللبسة  
  

ـ  • اج والمــعتــمــريـــن مـــن   ـمــنع قــوافــل الحج
 األسـواق  إلـى  من الـدخول ، ةــويــواآلسي ةدول الــعـربـيـال

بشـكل   يـؤثر ممـا  ) فلسطين وتركيا( التجارية المحلية وخصوصا حجاج 
 ةمنع قوه طلب كبير إلى ويؤديع في ذلك الموسم ، سلبي على نشاط القطا
خاصة وان الحركة التجارية بعامـة وقطـاع تجـارة    من السوق المحلي ، 

االقمشة واأللبسة بخاصة ، ينشطان بصورة ملموسة فـي مواسـم الحـج    
 .والعمرة

 

) سرفيس(عـــمــان الكبــرى بتــرحـــيل  ةـانـأمقــيام   •
  :مجــمـــع رغدان الجــديـــد إلى  العبــدلــي ورغــدان

  ،تراجع النشاط التجاري لمعظم المحالت الكائنة في وسط البلد إلى أدىمما 
وخصوصا محالت األقمشة واأللبسة، فوسط البلـد يعتبـر مـن المراكـز     

الكثير من المـواطنين   أصبحفي مدينة عمان، ونتيجة لذلك  األولىالتجارية 
 األلبسةمن  ةالبلد لقضاء مشترياتهم المختلفوالمستهلكين ال يمرون في وسط 

 .وغيرها  واألقمشة
 

ـ  • التـــي   ةكــثره االزدحام واالعـــتداءات الــواضــــحــ
يقــوم بها أصـــحاب البسطــات الــتجــاريـــة عـــلى    

حيث يقـوم  :  المــحـــالت التـــجــاريـــة امـوأم األرصفة
 أمـام عشوائي وغير منظم  هذه البسطات بعرض بضائعهم بشكل أصحاب

 إلـى المحالت التجارية، مما يعيق  المواطنين من التحرك بحرية والدخول 
، االبتعاد عن هـذه المحـالت    كثيراً منهم الىالمحالت التجارية ويضطر 

التي يقوم أصحابها بالبيع بأسعار رخيصة وبجـوده   واللجوء الى البسطات
 .اقل 

  
الـــبيع حـــيث يلـــجا  راـأسعي ـف ةرـوارق كبيـود فـوج  •

 بأســعارير مــن تجــار األقــمشــــة واأللبســة لــــلبيع ـالكثــ
تراجع حركة  أوألسباب عديدة منها إنخفاض هامش الربح ،  ةرخيــصـ

تجنباً لإلحتفاظ بالبضـائع للموسـم    أوالبيع والشراء في السوق المحلي ، 
ير العادلة والى خلق تشجيع المنافسة غ إلى في النهاية المقبل ، وهذا يؤدي

وتشوهات في أسعار البيع ، مما يـنعكس سـلباً علـى التجـار      باكاتإر
 .ةالعالي ةالملتزمين باألسعار والجود
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دخــول بعـض مـــنتجات المناطــــق الصـــناعيـــــة      •
بطـــرق غـــير    ةالمــحلـــي  األسـواق  إلـى المــؤهلــة 

ا تشـكل منافسـة   ، مما يجعله ةقــانونيـــة وبأسعـــار زهــيد
ورخـص   ةمن الخارج وذلك من حيـث الجـود   ةللبضائع المستورد ةحاد

يستطيع التاجر الذي يـدفع ضـريبة مبيعـات ورسـوم      األسعار، حيث ال
 يـة جمركية ، أن ينافس هذه البضائع التي تدخل السوق المحلـي بـدون أ  

 .ضرائب أو رسوم جمركية
 

السـوق   إلى) سةـبة واأللـمشـاألق( ب البــضائــع من ـتهــري •
الخارج أو اإلدخـــال   إلىالتــصديـــر ة عــادإ ةـبحج األردني

السوق المحلي بدون رقابة حكومية سواء  إلى، ودخولها  المــؤقـــت
من دائرة الجمارك أو من ضريبة المبيعات ، مما ينعكس سـلباً علـى أداء   

 .ب السوق من حيث إنخفاض األسعار وإختالل ميزان العرض والطل
 

فـــي  ةعـــــدم قـــــيام المــؤسســـــات المــعنيـــــ •
ـــات   ـــراء الــدراسـ ــاص بإجـ ــام والخ ـــين الع القــطاعــ

ـ  اثـواألبح ـ ـعن حــاجه ومتـــطلبات الس حلي مـــن  ـوق الم
المعلومـات   إلـى حيث يفتقـر هـذا القطـاع    :  سةـواأللب ةـمشـاألق

ـ   أوالالزمة التي تساعد التـاجر   واإلحصائيات ى معرفـة  المسـتورد عل
احتياجات السوق المحلي من األقمشة واأللبسة سواء مـن حيـث معرفـة    

التوزيع الجغرافي المالئم للمحالت التجارية  أوكميات االستيراد الالزمة ، 
 . ، وغيرها من المعلومات التي تهم التجار

  
التــي تعــيق العــمــل  رىـاألخ العــقــبات:ثــانيـــا 

،  ةنظـــم ألالقـوانين وا ( مــــثل   فــي هـــذا القـــطاع   
ـــهارات   ـــة والمـ ـــة ، العــمالـ ـــبات استثـــماريـ عقــ

  ) .وغيــرهــا
  

 أهـم يعتبر التخمين الجمركـي مـن   : التخــمــين الجــمركـــي •
 ةمـع دائـر   في العالقـة  المعيقات التي تواجه معظم المستوردين والتجار

 الـى مخمن وعدم إستناده من مزاجية الون المستورد يشكوالجمارك حيث 
، ففي كثيـر مـن   ةلتخمين البضائع المستورد ةجمركية واضحة وثابت أسس

عشوائية وغير منظمة ولكل مخمـن   أسساألحيان تتم عملية التخمين على 
إرباك المستورد ويجعله غيـر   إلىالخاص في التخمين ، مما يؤدي  هأسلوب

 .بشكل صحيح  أرباحهقادر على إحتساب تكاليف بضائعه وهوامش 
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تأخــر ظهور نــتائــج الفحــوصــــات المخـــبريـــة    •

، مـــن قــبل مــؤسســة المــواصـــفات والمـــقاييس
ويعزى ذلك إلى عدم توفر مختبـرات الفحـص الالزمـة فـي المراكـز      

 إلـى  مـثال  الجمركية، حيث تفتقر المراكز الجمركية في مدينـة العقبـة  
في الجمعية العلميـة   للفحص يوجد مختبر واحد بأنهعلماً مختبرات فحص، 

 .الملكية 
  
  

ـ  • ـ  ةالمــنافســـة غـــير العــادلــ عـــن   ةالنــاجمــ
ـ   ـ  ةإخـــضـــاع بعض التــــجار للــضريبـــ  ةالعامــ

ـ ـبع فاءـوإع، عــلى المــبيعات ـ م ـضه ـ  رـاآلخ ب عـدم  ـبسب
ف ،  مما يؤدي إلـى إخـتال  قررـجيل المـد التسـح ىـإلهم ـولـوص

عـدم الثقـة    أجواءاألسعار لنفس المنتج بين تاجر وآخر ، وبالتالي تسود 
 .وإختالل معايير المنافسة 

  
ارتــفــــاع   إلىالعــوامــل الــتي تــؤدي : ثــالثـــا 

  :  ارــعـاألس
  

     ةاألخيـر في الفتـرات  ) اليورو( إرتفاع سعر صرف اليورو ، حيث شهد  •
ارتفاع األسـعار   إلى تأد ةإرتفاعات متتالي )الميةوقبل االزمة المالية الع( 

 .بشكل ملحوظ
  

إرتفاع أجور الشحن نتيجة إلرتفاع أسعار النفط الذي وصل خالل السنوات  •
إلى مستوى قياسي من اإلرتفاع ، مما إنعكس بشكل سـلبي علـى    األخيرة

 .المعامالت التجارية  جميع
 

 .إرتفاع تكاليف المناولة في ميناء العقبة  •
 

 فروقات إيجارات المحالت التجارية بين المناطق الجغرافية ، حيث تختلف •
 .أخرى  إلىمن منطقة  هذه االيجارات

 

 .إرتفاع الكلف من بلدان المنشأ  •
 

سلع من األقمشـة   بإنتاجعدم إلتزام أصحاب الصناعات والمشاغل المحلية  •
  . ةالعالي ةواأللبسة ذات الجود
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ـ حــتيــاجإلا:رابـــعـــــاً   ةـــــات الـــحاليـــــ
   :لـــلقــطــاع 

  
ـ  بالعمل األجنبية ةالسماح للعمال -  ةفي القطاع ، حيث يشكــو تجار األقمش

 .في منح تصاريح العمل  تشدد الجهات الرسميةمن  ةواأللبس
 

 تعزيز العالقه بين نقابة تجار األقمشة واأللبسة ، وبين غرفة تجارة عمـان  -
النقابة في  آراء عتبارأن تأخذ الغرفة بعين االالتي ينتسبون اليها وضرورة 

 .ت التي تخص القطاع االقرار
 

القطاع على مهارات التسويق ، والبيع ، وفن التعامـل  في تدريب العاملين  -
، وغيرها من اإلحتياجات التدريبية التي تخص القطاع  ةمع الزبائن واإلدار

ي مرموق في هـذا  ما تقدمة غرفة تجارة عمان من تدريب مجان الى جانب
 .المجال

  
  : التـــوصـــيات :خــامســا 

  
، يعـاني كبـاقي    األردنفي  واأللبسة األقمشةقطاع  أنمما تقدم ، نرى      

القطاعات االقتصادية ، من العديد من المعيقات والمشاكل  التي تـؤثر علـى   
 في تـوفير سـلعه   ةوالرئيس المهمةهو يعتبرمن القطاعات و،  نشاطه وحركته

  .، وتتركز معظم هذه المعيقات في جانب العرض والطلب  للعموم ةضروري
  

التــوصيـــات التــــي توصـــل    أهموفيــمـــا يلــي     
فــريـــق البحــث ، بعـــد جــمـــع وتحــليــــل     إليها

  : المعلـــومـــات من الجـــهـــات ذات العـــالقـــة 
  

ك بإيجـــاد سيــاســـة   الجــمـــار  ةام دائــرـقي ةضرور •
، تقـوم علـى آليـة عمـل      ةتخــمــين جــمركيـــة واضــح

على السلع  ةتمكن المخمن الجمركي من فرض رسوم جمركية ثابت ةمدروس
قطاع  هاكو معظم القطاعات االقتصادية ومنشت، حيث  ةوالبضائع المستورد

عد التاجر تسا ةمن عدم وجود سياسة تخمين جمركية ثابت واأللبسة األقمشة
 .البيع بشكل مسبق وأسعاروخسائره  أرباحهوالمستورد على تقدير حجم 

  
العمل ضرورة  : ارةـتجـوال ةالصـــناعـــ وزارةـات لـوصيـت •

تنشيط ل مهمه ةأدامن موسم التنزيالت ، وجعله  أفضلبشكل  االستفادةعلى 
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ة ذات القطاعـات االقتصـادي   لجميعوزيادة الحركة االقتصادية والتجارية 
، حيث يفتقر  اخرىالعالقة ، وعدم تركة لخدمة بعض الجهات على حساب 

، وذلك من  وإدارتهفي تنظيمه  فاعله وجود رقابة حكومية إلىهذا الموسم 
للشراء من قبـل   ياًقو اًحيث عدم وجود تنزيالت مشجعه وثابتة تشكل حافز

الت فـي  تنـزي  إجراءضرورة  واأللبسة األقمشةالمستهلك ، ويرى تجار 
ولجميع المحالت التجارية العاملة فـي هـذا    ةمحدود ةلفتر موسم معين و

 .القطاع
 

  :برىــان الكــمــه عــانـيات ألمــوصـت •
  

 ةتجـاه اإلعـــتداءات الحـاد    ةاتــخــاذ مواقــف صــارمــ -
ـــكرر ـــاب    ةوالمتــ ـــها أصحـ ـــوم بــ ـــي يقــ التــ

المحالت التجاريـة ممـا    موأما األرصفةعلى  البســـطــات التجارية
على حقهم  حاًلحركة المواطنين أثناء تسوقهم واعتداء واض ياًقو قاًشكل عائي

 أصـحاب بشكل سـلبي علـى    ويؤثر،  ةرصفألبحريه على ا في التحرك
 .بسهوله مع المستهلك  التفاعلمن البيع و ويمنعهم المحالت التجارية

  
ــ - ـ  ادةـإع ـــل مــواق ـــرار تـــرحيـ ـــظر بقـ ـــف النـ ـ

، حيث )رغدان الجديد( مجــمع  إلىالعبدلي ورغــدان  "سرفــيس"
ـ    ةأثر هذا القرار بشكل سلبي على حركة المواطن والتاجر معاً، فمـن جه

ـ  المحالتتراجع نشاط   زاًالتجارية الكائنة في وسط البلد والتي تشكل مرك
نين منع كثير من المـواط  أخرىة في مدينة عمان ، ومن جه راًكبي ياًتجار

 واأللبسـة من المرور في وسط البلد لشراء مستلزماتهم المختلفة من الغذاء 
 .وغيرها

  
ـ ـاألقجار ـت ابةـيات لنقـوصـت • والجـــهات ذات   واأللبسـة  ةـمش

، وزاره ةغــــرف الــــتجار ( العــالقـــــة مـــــثل   
تنــظـــيم ومــراقـــبة   بشأن ) ةوالتجـــار ةالصــناعــ

  : مــن خــالل الــقـــطاع، وذلـك 
  

وضــــع قيــود ولوائـــــح تنــــظم وتديـــــر شـــــؤون  -
، بحيث ال يـتم السـماح للـدخالء     المهـــنة الــداخـــليــــة 
هذه اللوائح والشـروط الداخليـة    إلىبمزاولة البيع والشراء دون الرجوع 

رفـع مـن   يهذا القطـاع و  إلىالداخلين  أعداديحد من  مماوااللتزام بها، 
 .مستواه 
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 واأللبسـة  األقمشـة  لتجـار إتفــاق جــماعـــي   ل الىـوصـالت -
،  ضــريبـــة المبـــيعات لتــجار القطــاع  إخضاعاه ـتــج

 إلـى ويـؤدي   ةيضعف المنافس أنعليه من شأنه على ما هوفبقاء الوضع 
هوامش وتفاوت والكلف  األسعارحدوث تشوهات قطاعيه من حيث تفاوت 

 .الربح بين تجار القطاع 
 

ـ    - ـ  ةالــقــيام مـــع الجـــهات ذات العـــالقـــ  راءـبإج
ـ دراسات ـال وجـــمع المعـــلومــــات عــــن     حاثـواألب

 ةالمســتورد بسةـواأللــ مشةـاألقــوق مــن ـالســ ةحــاجـــــ
االستيراد العشوائي وغيـر   إلى، حيث يتعرض هذا القطاع  والمحـــلية

السـوق   إغـراق  إلىدي غير الملتزمين ، مما يؤ المنظم من بعض التجار
 . ذات جودة متدنية وبأسعار رخيصةبسلع 

 

ـ  إليجـاد العــمـــل عـــلى بـذل الجـــهود    -  ةحـــالـــ
الــطلب فــي القـــطاع ، خاصــة ورض ـوازن العـمـــن ت

ــالت      ــدد المح ــي ع ــد ف ـــفاع المتزاي ـــعلق باالرتـ ــا يتـ م
لسـلع  من حيث تنظـيم كميـات البضـائع وا    أو،  التــجــاريـــة

العـدد  من الخارج ، حيث يستطيع المستهلك العادي مالحظـة   ةالمستورد
وفـي نفـس    واأللبسـة  األقمشةببيع  ةمن المحالت التجارية العامل الكبير
، مما يؤثر بشكل كبير وسـلبي علـى حركـة     ةالواحد ةالجغرافي ةالمنطق

  .ةلحده المنافسة غير العاد ةوزياد األرباحالعرض والطلب وانخفاض نسب 
 

ات الحكــوميــة ذات العــالقـــة السـماح   ـن الجهـلب مـالط -
لقـــوافـــل الحجاج والمعتــمرين مــن الدول العــربـــية  

من السوق المحلي بشكل مباشر، حيث تشـكل   بالشراء،  ةــيويـواآلس
تنشـط السـوق    أنال يستهان بها من شانها  ةهذه القوافل قوه شرائية كبير

 . بخاصة سوق األقمشة واأللبسةبعامة والمحلي 
  

التــفــاق بــين تجـــار األقمـــشة واأللبـــسة علـــى   ا -
  طاعـار القـين يرضــي معـــظم تجــح معـهــامـــش رب

الكبيـرة للسـلع المتشـابهه أو    البيـع   والعمل على الحد من فوارق أسعار
ا عنـد  وخصوص ة، حيث يستطيع المستهلك مالحظه هذه الظاهر المتقاربة

 . انتهاء الموسم
  

  )انتهت الدراسة(                               


