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يهدف هذا القسم إلى إلقاء الضوء على األوضاع العامة لالقتصاد األردني يف ظّل التطورات 
العاملية واإلقليمية التي حدثت حتى عام 2018. ومن املعروف أن االقتصاد األردني ارتبط 
االتفاقيات  من  العديد  توقيع  بعد   ،2000 عام  منذ  العاملي  باالقتصاد  وثيقًا  ارتباطًا 
العاملية للتجارة احلرة، والدخول يف منظومة الدول املشاركة يف منظمة التجارة العاملية، 
احلرة  التجارة  منطقة  اتفاقية  ضمن  اإلقليم،  دول  مع  التجارية  العالقات  يف  ع  والتوسُّ
توّسع  كما  االتفاقية.  تلك  خارج  أو  عربية،  دولة   16 إليها  تنتمي  التي  الكبرى  العربية 
مع  واالقتصادية  التجارية  عالقاته  يف  الثالثة  األلفية  بداية  منذ  األردني  االقتصاد 
العديد من دول العالم، عبر اتفاقيات تعاون مشترك لتبسيط التجارة، وتسهيل التبادل 

التجاري مع األردن أو مع دول املنطقة أو العالم اخلارجي من خالله.

االقتصاد على  واإلقليمي  الدولي  املجالني  يف  التغيرات  أثر  دراسة  القسم  هذا  يف   ومت 
األردني، ضمن توصيف مرجعي يساعد على فهم التأثر الذي تتركه التطورات العاملية 
أثر  تناول  مت  ذلك  من  وانطالقًا  وقطاعاته.  الوطني  االقتصاد  مفاصل  على  واإلقليمية 
تلك التطورات العاملية واإلقليمية على القطاع احلقيقي، ثم حتليل تأثر القطاع اخلارجي 
واالستثمارات  اخلارجية  التجارة  وخاصة  واإلقليمية،  العاملية  االقتصادية  باآلثار 
اخلارجية والتبادل التجاري مبعطيات كلٍّ من التطورات العاملية يف ظّل احلرب التجارية 
العراقية  الساحَتني  على  إيجابية  تطورات  ظّل  يف  اإلقليمية  والتطورات  القائمة، 
واستمرار  اخلليج  ومنطقة  العراق  يف  اإلقليمية  التطورات  حتليل  ذلك  يلي  والسورية. 

امللخص التنفيذي
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أثر  دراسة  ثم  اجلوار،  دول  مع  البينية  التجارة  على  احلدود  إغالق  على  املترتبة  اآلثار 
باألوضاع  اخلارجي  القطاع  تأثر  وعرض  الزراعة،  قطاع  على  احلدودية  املعابر  إغالق 
احلكومي  القطاع  على  واإلقليمية  العاملية  التطورات  وأثر  اخلليج،  دول  يف  االقتصادية 
اللَذين شهدا تطورات  املالي واملديونية اخلارجية  العجز  التركيز على وضع  األردني، مع 
إيجابية طفيفة مع التحديات التي فرضتها حالة العالم واإلقليم واملتمثلة بعدم اليقني 

والتذبذب، وخاصة يف ما يتصل بالشأن االقتصادي. 

ويتطرق القسم التالي إلى أثر التطورات العاملية واإلقليمية على القطاع النقدي األردني، 
للمؤشرات  وفقًا  واستقراره  ومتانته  األردني  املصريف  اجلهاز  قوة  ذلك  خالل  من  ويتضح 
احتياطيات  عبر  النقدي،  االستقرار  حالة  استمرار  يتضح  كما  كافة،  واحمللية  العاملية 
التعريج  يتم  ثم  الواردات.  من  العاملي  املتطلب  ِضعف  متويل  على  وقادرة  وافية  أجنبية 
على وضع القطاع املالي والتحديات الكبرى التي يواجهها مستوى التداول يف السوق املالي 
األردني، والتحديات التي جتعله األضعف ضمن القطاعات االقتصادية الكلية للبالد، مع 
اإلشارة إلى احلاجة إلى تنشيط هذا السوق عبر اكتتابات جديدة قد تساهم احلكومة 
يف تنشيطها عبر مشاريع الشراكة املقترحة من طرفها مع القطاع اخلاص، احمللي والدولي 
اإلنتاج  كلفة  مجال  يف  -وخاصة  وتأثرها  الطاقة  وضع  تناول  يتم  ثم  سواء.  حّد  على 
وسعر التوزيع- مبا يشهده العالم من تطورات يف ظّل زيادة متوسط أسعار النفط خالل 
تنويع  جهود  يف  االستمرار  إلى  ماّسة  حاجة  ثّمة  أن  الواضح  من  بات  وقد   .2018 عام 
مصادر استيراد الطاقة، ويف تنويع مصادر توليدها داخل الدولة، ويف الوصول إلى كلف 
دراسة  ذلك  يلي  واإلقليمي.  الدولي  املستوَيني  على  التكاليف  ومستويات  تتناسب  إنتاج 
الوطني، وقد ُخصص اجلزء األخير  السورية وتبعاتها على االقتصاد  التطورات لألزمة 
من هذا القسم ليكون حوصلة النقاش يف األقسام السابقة وخالصة النتائج، مع تقدمي 
عدد من التوصيات واالنعكاسات املطلوبة للنهوض باالقتصاد الوطني يف وجه التحديات 

الكبرى التي يشهدها العالم ومن ضمنه هذه املنطقة.

بأزمات  املاضية  الثالثة  العقود  خالل  مّر  األردن  أّن  القسم  هذا  من  االستخالص  وميكن 
حتقيق  من  متكينه  وعدم  االقتصادي  منوه  تباطؤ  يف  ساهمت  وعاملية،  إقليمية  عّدة، 
ل أّي أعباء إضافية. ومن هذه األزمات حرب  أهدافه املرجّوة، مما جعله غير قادر على حتمُّ
اخلليج الثانية وما تبعها من انخفاض يف سعر صرف الدينار األردني، واحلرب األميركية 
النفط  سعر  ارتفاع  بسبب  األردني  االقتصاد  على  كبير  أثر  لها  كان  والتي  العراق  على 
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وموجات اللجوء العراقي إلى األردن، واألزمة املالية العاملية التي هزت تداعياتها العالَم 
بأكمله، فكان لالقتصاد األردني نصيب من التأثير السلبي الذي انعكس على القطاعات 
»الربيع  ى  ُيسمَّ ما  جاء  ثم  والتجاري(.  والزراعي  والصناعي  )املالي  كافة  االقتصادية 
الغاز املصري وتكاليفه على  السوري، وتفجير خّط  اللجوء  املتمثلة يف  العربي« وتبعاته 
الدولة واملواطن، األمر الذي نتج عنه تراكم يف الديون اخلارجية، وارتفاع معدل التضخم، 
التحتية.  البنية  وإضعاف  والتعليمية،  الصحية  اخلدمات  وترّدي  البطالة،  نسبة  وزيادة 
أسعار  بات  وتقلُّ العاملية  االقتصادية  الدورات  يف  كبيرًا  تأّثرًا  األردني  االقتصاد  تأثر  كما 

النفط وما نتج عنها من ارتفاٍع يف األسعار وكلف اإلنتاج.
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التقديم

ظّل االقتصاد األردني يعمل ضمن مفهوم االقتصاد الصغير املفتوح املختلط منذ نشأته، 
وظّل ارتباطه بإقليمه هو احملرك األساسَي لعجَلة النمو والتنمية، حتى العشرينحني واجه 
األردن أزمته املالية واالقتصادية الكبرى مع نهاية عقد الثمانينات من القرن العشرين، 
ُوّلدت تغيرات سياسية ودميوغرافية  اقتصادية داخلية،  أمام استحقاقات  ووجد نفسه 
من جهة، وَفرضت عليه من جهة أخرى اللجوَء للمرة األولى إلى برامج التصحيح والتثبيت 
الهيكلي منذ مطلع التسعينات. إاّل أن غزو العراق للكويت عام 1990 وما نتج عنه من عودة 
ما يقرب من 300 ألف أردني فجأة إلى البالد، إضافة إلى تدفق العديد من أبناء العراق 
وبعض املقيمني فيه إلى األردن، وّلد حتديًا داخليًا جديدًا أفرزته معطيات أزمة اخلليج يف 
ذلك الوقت، وفرضت معه معطيات جديدة يف العالقة اإلقليمية مع األردن على النسقني 
السياسي واالقتصادي على حدٍّ سواء. وقد كان التأثر االقتصادي على االقتصاد الوطني 
وبنيته التحتية ملموسًا وكبيرًا، بفعل ضغوط الالجئني واملهاجرين والعائدين. وكان من 
احلكمة أن يعاد النظر يف نسق ارتباط االقتصاد األردني يف اإلطاَرين اإلقليمي والدولي. 

الثالثة إعادة متوضع لالقتصاد، فقد توّلد عنها انضمام األردن  وشهدت بداية األلفية 
الكامل إلى منظمة التجارة العاملية، وتوقيع اتفاقيات للتجارة احلرة مع الواليات املتحدة 
وكندا، باإلضافة إلى توقيع العديد من االتفاقيات األخرى. كما نتج عنها تفعيل الشراكة 
األوروبية، والدخول ضمن منظومة شراكة اليورو متوسطية، والتوسع يف الوقت نفسه يف 
مفهوم االقتصاد التشاركي مع القطاع اخلاص عبر التخاصية أو اخلصخصة للعديد من 
املشاريع والشركات اململوكة كليًا أو جزئيًا للحكومة، مثل االتصاالت واإلسمنت وخدمات 
املطار والفوسفات، وذلك بفعل األثر الهيكلي لبرامج التصحيح املتعاقبة والتي لم يتخرج 
منها األردن بعد أول برنامج وّقعه يف عام 1990 إاّل يف منتصف عام 2004، قبل أن يعود 

إلى تلك البرامج ومرارة وصفاتها مرة أخرى منذ منتصف عام 2012. 

بالعالم واإلقليم،  التي عصفت  الصدمات اخلارجية  بالعديد من  أيضًا  تأثر األردن  وقد 
بات أسعار السلع األساسية، وصواًل إلى ظهور  بدءًا من تداعيات األزمة املالية العاملية وتقلُّ
ى »الربيع العربي« وما تبعه من تطورات إقليمية وأيديولوجية متثلت يف ظهور  ما ُيسمَّ
تنظيم »داعش« وما ترتب عليها من إغالٍق للحدود التجارية مع كلٍّ من سوريا والعراق، 
على  ترتب  وما  األردن  إلى  السوريني  الالجئني  وتدفق  سوريا  يف  األهلية  احلرب  وكذلك 
ذلك من تكاليف وأعباء على األردن جّراء االستضافة، عالوة على ما ترّتب على تفجير 
ل األردن التكاليف  خط الغاز املصري-األردني وما تبعه من ارتفاع يف فاتورة الطاقة وحتمُّ
النهاية إلى  الثقيل، مّما أدى يف  الكهربائية باستخدام الوقود  اإلضافية لتوليد الطاقة 

ارتفاع مديونية احلكومة مبا يقارب 6 مليارات دينار أردني. 
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استمرار تأثر القطاع الحقيقي باآلثار االقتصادية العاملية 

واإلقليمية 

واإلقليمية  العاملية  األوضاع  بإرهاقات  الوطني  لالقتصاد  احلقيقي  القطاع  تأثر  لقد 
ومنطقة  العراق  يف  اإلقليمية  وبالتطورات  السورية،  باألزمة  تأثره  خالل  من  مباشرًة 
الواليات  تقودها  التي  التجارية  احلرب  تبعات  إطار  يف  العاملي  بالبعد  وأخيرًا  اخلليج، 
آثار غير مباشرة متثلت يف  الصني. كما ظهرت  السابقني، وخاصة  املتحدة على شركائها 
انخفاض  إلى  أّدت  والتي  العاملية  االقتصادية  بالدورة  احمللية  االقتصادية  الدورة  تأثر 
الطلب الكّلي على املنتجات واخلدمات احمللية، إضافة إلى تراجع زخم االستثمار األجنبي 

املباشر. 

وكما هو مالحظ من الشكل رقم )1(، فقد توافَق النمو االقتصادي يف األردن مع النمو 
االقتصادي يف الدول العربية ويف العالم، إذ انعكست االرتدادات السلبية لتراجع األوضاع 
االقتصادية يف منطقة اخلليج العربي على االقتصاد األردني، وخاصة يف أعقاب انخفاض 
أسعار النفط، وتداعيات احلرب على اليمن، إضافة إلى القرارات االقتصادية اإلصالحية 
التي اتخذتها السعودية، واملقاطعة السياسية لقَطر وما ترتب عليها من آثار سلبية على 
االقتصاد األردني، إذ تعّد دول اخلليج العربي من أهم الشركاء االقتصاديني لألردن من 
الناحيتني التجارية واالستثمارية، إضافة إلى أن غالبية املغتربني األردنيني يعملون يف 
ومن  لالقتصاد.  املهمة  الروافد  أحد  األردن  إلى  املالية  حتويالتهم  وُتشكل  البلدان،  تلك 
جانب آخر انعكست التوقعات السلبية العاملية على التوقعات احمللية، األمر الذي ساهم 

يف إحجام العديد من املستثمرين احملليني واألجانب عن الدخول يف استثمارات جديدة.

الشكل رقم )1(
النمو االقتصادي يف العالم ويف الدول العربية ويف األردن )%(

املصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي، 2018.
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أّن  يظهر   ،)2( رقم  الشكل  يف  موضح  هو  كما  األردنية1  االقتصادية  الدورة  وبتمثيل 
االقتصادية  الدورة  مع  بالتوافق  انكماشية  اقتصادية  بدورة  مير  األردني  االقتصاد 
ر بحوالي سنة2، وجتدر اإلشارة إلى أن عمق  االنكماشية العاملية، مع وجود مّدة أبطأ تقدَّ
الدورات االقتصادية يف األردن أطول مقابل الدورات االقتصادية العاملية، وُيعزى ذلك إلى 

ضعف السياسات االقتصادية املتبعة يف مواجهة الدورات االقتصادية املعاكسة. 

الشكل رقم )2(
الدورة االقتصادية العاملية مقابل الدورة االقتصادية األردنية

املصدر: حتليل برنامج )Eviews( اعتمادًا على بيانات صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات تقرير آفاق 
االقتصاد العاملي، 2018.

اللجوء  مّت  العاملية،  االقتصادية  للصدمات  األردني  االقتصاد  استجابة  درجة  ولقياس 
إلى حتليل البيانات من خالل تقدير منوذج متجه االنحدار الذاتي )VAR( لقياس داّلة 
االستجابة لردة فعل االقتصاد األردني )Impulse Responses( للتغيرات يف االقتصاد 
ح النتائج كما هي يف الشكل رقم )3( أن حدوث صدمة عشوائية يف االقتصاد  العاملي. وتوضِّ
العاملي يؤدي إلى استجابة كبيرة يف االقتصاد األردني للسنَتني األولى والثانية تصل إلى 
0.6 نقطة مئوية، مّما يعني أن انخفاض النمو العاملي مبقدر 1% سيؤدي إلى انخفاض 

0.6%، ويوضح هذا التحليل مدى انكشاف االقتصاد  النمو االقتصادي األردني مبقدار 
األردني على الدورات االقتصادية العاملية.

1  مت استخدام مصفي )HODRICK PRESCOTT HP( الحتساب الناجت احملتمل للناجت احمللي اإلجمالي، 
 .)Eviews( وذلك باستخدام الرزم اإلحصائية

.)Schwarz information criterion( 2  اعتمادًا على حتليل مدد اإلبطاء املثلى
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الشكل رقم )3(
داّلة االستجابة لردة فعل االقتصاد األردني للتغيرات يف االقتصاد العاملي3

املصدر: حتليل برنامج )Eviews( اعتمادًا على بيانات صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات تقرير آفاق 

االقتصاد العاملي، 2018.

كما انعكس التباطؤ االقتصادي نتيجة التأثر بالدورات االقتصادية العاملية واإلقليمية، 
على معدالت البطالة، لتصل إلى مستويات قياسية، مرتفعًة من 12.5% يف عام 2010 
إلى 18.7% يف عام 2018. يضاف إلى ذلك أن توافد العمالة السورية املاهرة كان لها آثار 
سلبية على البطالة، وذلك يف ضوء قبول العمالة السورية أجورًا منخفضة مقارنة بتلك 

التي تطلبها العمالة األردنية. 
الشكل رقم )4( معدالت البطالة يف األردن )%(  

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب السنوي، 2018

3  استنادًا إلى تقدير منوذج متجه االنحدار الذاتي VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL  علما أن 
بيانات النمو كانت مستقرة على املستوى.

2

1.4

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2
6 10 14 184 8 12 16 20
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تأثر القطاع الخارجي باآلثار االقتصادية العاملية واإلقليمية

التقديم

األميركية،  املتحدة  الواليات  يف  احلكم  مقاليد  ترامب  الرئيس  تولي  منذ  العالم  يشهد 
وخاصة  املتحدة،  للواليات  التقليديني  الشركاء  مع  الشرسة  التجارية  احلرب  استمرار 
الصني، التي فرضت عليها الواليات املتحدة عقوبات جتارية وإجراءات جمركية تعريفية 
التجارة  حرية  بقواعد  يتصل  ما  يف  احلسابات  يراجع  العالم  جعلت  تعريفية،  وغير 
التي  واملبادئ  العاملية  التجارة  إلى منظمة  النظر يف مقومات االنضمام  ويعيد  وحركتها، 
قام عليها ذلك االنضمام. ويف الوقت نفسه، شّكل حتّدي احلرب التجارية للصني فرصة 
حقيقية يف إعادة بناء عالقاتها مع العالم، وخاصة مع الدول يف املنطقة العربية واملنطقة 
العقوبات  صعيد  وعلى  واألردن.  العراق  وحتى  وباكستان  الهند  من  امتدادًا  لها  املجاورة 
التجارية، وإعادة النظر يف االتفاقيات التجارية الدولية التي وّقعتها الواليات املتحدة مع 
دول العالم، مبا فيها الدولتني اجلارتني كندا واملكسيك، فقد جنا األردن من تلك املراجعة، 
الرقم  معنوية  لعدم  إما  معه،  التجارية  العالقة  املتحدة  الواليات  متس  أن  دون  وُتِرك 
والشاهد  املنطقة،  يف  أميركا  يهم  الذي  السياسي  االستقرار  لعامل  أو  املتحدة،  للواليات 
أّن ذلك التحدي أبقى لألردن فرصة للبناء عليه، ومحاولة استقطاب استثمارات تسعى 
إلى دخول السوق األميركية عبر االتفاقية األردنية، وخاصة من الدول التي تعاني من 

العقوبات التجارية اجلمركية وغير اجلمركية التي تفرضها اإلدارة األميركية. 

القطاع اخلارجي  التجارة اخلارجية أحد أهم أعمدة تأثر  العام ملؤشرات  الوضع  ويشكل 
باآلثار االقتصادية العاملية واإلقليمية، كما ينعكس ذلك انعكاسًا واضحًا على مؤشرات 
ظّل  ويف  الدولة.  إلى  اخلارجية  االستثمارات  ق  تدفُّ ومستوى  األجنبية،  االحتياطيات 
بحالة  اتسمت  والتي  واإلقليمية،  العاملية  االقتصادية  األوضاع  حول  السابقة  املعطيات 
على  جليًا  ذلك  انعكس  فقد  والتراجع،  التقدم  مستويات  يف  وتذبذب  يقني،  عدم  من 
مؤشرات  معظم  تراُجع   )1( رقم  اجلدول  يوضح  فإذ  األردنية.  اخلارجية  التجارة  حالة 
التجارة وخاصة خالل املّدة 2015-2018 نتيجة انخفاض الطلب العاملي واإلقليمي على 

الصادرات األردنية. 
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اجلدول رقم )1( 
مؤشرات مختارة من التجارة وميزان املدفوعات

الصادرات 
الكلية

الصادرات إلى 
حجم املستوردات الدول العربية

التجارة
امليزان 

التجاري 
احلساب 

اجلاري 

200629291249818811878-3585-1224

200731841393972213786-4574-2038

2008443118491206117694-5084-1457

2009357918471010814634-4449-883

2010421721281105016040-4824-1336

2011480622621344019125-6262-2099

2012475023071473420333-7487-3345

2013480525721566721285-8270-2488

2014516326561628022233-8496-1852

2015479824441453720099-7336-2418

2016439721421372019080-6807-2619

2017450420751455419887-7593-3054

2018467520301442019923-7239-2023

املصدر: البنك املركزي، األردن، النشرات اإلحصائية الشهرية، 2019.

الشركاء  أوضاع  على  املواتية  غير  العاملية  االقتصادية  الظروف  أّثرت  آخر،  جانب  ومن 
التجاريني لألردن ويف مقدمتها دول اخلليج التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط وباحلرب 
يف اليمن، األمر الذي انعكس على انخفاض الطلب على الصادرات األردنية. ويشير الشكل 
والصادرات األردنية، مّما  العاملية  التجارة  الكبير بني معدالت منو  التوافق  إلى  رقم )5( 

يوضح حجم الترابط بينهما.
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الشكل رقم )5(
معدالت منو الصادرات األردنية مقابل منو حجم التجارة العاملية )%(

التطورات اإلقليمية يف العراق ومنطقة الخليج 

تنظيم  هزمية  بعد  عديدة  مناطق  على  سيطرتها  العراقية  احلكومة  استعادة  ُتَعّد 
»داعش«، عالمة فارقة يف تطورات املنطقة، وليس يف العراق وحْسب. وقد أسفر عن ذلك 
توقيع اتفاق يف األيام األخيرة من عام 2018 يقضي بعودة احلركة التجارية البرية بني 
النفط خالل عام  2019. وعلى صعيد آخر، شهدت أسعار  والعراق مع مطلع عام  األردن 
النفط  ارتفع متوسط سعر برميل  إذ   ،2017 بعام  2018 حتسنًا نسبيًا ملموسًا مقارنة 

من 53 دوالرًا إلى نحو 68 دوالرًا، بزيادة وصلت إلى نحو 28%، وهو مؤشر أّدى إلى حتّسن 
نسبي لألوضاع االقتصادية يف منطقة اخلليج وانعكس على تطور مستوى النمو الكلي إلى 
ن مستويات  2017. كما أدى ذلك إلى حتسُّ 3% عام  3.2% مقابل أقل من  ما يزيد على 
املوازنات العامة للدول الرئيسية يف اخلليج، وخاصة اإلمارات التي أصدرت موازنة متوازنة 
من دون عجز، والسعودية التي وّجهت الفوائض نحو املشاريع الكبرى التي أعلنت عنها يف 
ن يف موازنات  »رؤية 2030«. ومع ذلك، فإن املؤشرات الرئيسية تؤكد عدم انعكاس التحسُّ
دول اخلليج على العالقة مع األردن، وخاصة أن حجم املساعدات العربية لألردن انخفض 
واإلمارات  السعودية  من  كّل  د  تعهُّ مع  وذلك  و2018،   2017 عامي  بني  كبيرًا  انخفاضًا 
والكويت بدعم املوازنة األردنية مببلغ نصف مليار دوالر ُيدفع على مدى خمس سنوات، 
رصيد  دعم  لغايات  املركزي  البنك  يف  وديعة  تشمل  دوالر  مليار   2.5 من  حزمة  ضمن 
االحتياطيات األجنبية فيه، كما تعّهدت قطر مببلغ مماثل من الدعم وُفرص عمل تصل 
إلى نحو 10 آالف فرصة خالل فترة زمنية وجيزة. بيد أن ذلك كله لم يعِط زخمًا كافيًا 
ع أن يترك ذلك أثرًا  ر توقيته، ولكن من املتوقَّ لالقتصاد األردني يف عام 2018 بسبب تأخُّ
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إيجابيًا يف عام 2019. وتستمر التحديات يف املنطقة يف ظّل األوضاع يف اليمن، والعالقة 
ومضيق  العربي  اخلليج  يف  املتأزمة  والتطورات  وإيران،  املتحدة  الواليات  بني  املضطربة 
يتضح  احملصلة،  ويف   .2019 عام  خالل  املباشر  االقتصادي  األثر  سُيظهر  ما  وهو  هرمز، 
األوسط  الشرق  ويف  إفريقيا،  وشمال  اخلليج  يف  العربية،  املنطقة  يف  العامة  األوضاع  أن 
عمومًا، لم تنعكس بأّي أثر إيجابي على االقتصاد األردني خالل عام 2018، وإن كانت يف 
الوقت نفسه لم تنعكس سلبًا عليه ولم َتِزد من معاناته، ما خال بعض التطورات املضطربة 

الناجتة عن التباطؤ االقتصادي املستمر الذي تشهده املنطقة عمومًا. 

استمرار اآلثار املرتتبة عىل إغالق الحدود عىل التجارة البينية 

مع دول الجوار

التجارة  يف  تطور  إلى  والعراق  سوريا  مع  البرية  احلدود  فتح  مجال  يف  التطورات  أّدت 
قبل  عليها  كانت  التي  املستويات  إلى  تصل  لم  التجارة  هذه  ولكن  األردنية،  اخلارجية 

اإلغالقات والتي ميكن تلخيصها مبا يلي:

عن  الصادرة  اخلارجية  التجارة  إحصائيات  تشير  الكلية:  اخلارجية  التجارة  حجم   •
إلى   ،)3( رقم  واجلدول   )2( رقم  اجلدول  يف  مبني  هو  كما  العامة،  اإلحصاءات  دائرة 
العراق وسوريا ولبنان وتركيا قد انخفض من  أن حجم التجارة اخلارجية مع كّل من 
حوالي 2.4 مليار دينار يف عام 2013 إلى حوالي 1.3 مليار دينار يف عام 2018،  أي مبا 

نسبته %43. 

203 مليون دينار يف عام  حجم الصادرات الكلية: انخفضت الصادرات إلى سوريا من   •
مع  الكلية  الصادرات  حجم  انخفض  كما   .2018 عام  يف  دينار  مليون   46 إلى   ،2011

العراق من 862 مليون دينار عام 2011 إلى 502 مليون دينار عام 2018. ومن حيث 
العراق  إلى  األردنية  الصادرات  شّكلت  فقد  الوطنية،  الصادرات  حجم  على  ذلك  آثار 
خالل املّدة 2010-2014 ما نسبته 15% من إجمالي الصادرات الوطنية، ثم ارتفعت 
إلى 18% يف عام 2015، ثم بدأت باالنخفاض يف عام 2016 إلى أن وصلت إلى ما نسبته 
8% من إجمالي الصادرات الوطنية. وتشير أرقام التجارة اخلارجية إلى أن الصادرات 

2014، واستمر االنخفاض  6% خالل عام  الوطنية إلى العراق قد انخفضت بنسبة 
لتبلغ نسبته   2016 2015، ثم شهد تراجعًا يف عام  41% يف عام  إلى  لتصل نسبته 
 %10 وبنسبة  و2018   2017 عاَمي  يف  لترتفع  الوطنية  الصادرات  عادت  ثم   ،%32

رًا  تأثُّ الوطنية األردنية مع سوريا فتأثرت  الصادرات  أما حركة  التوالي.  و27% على 
البضائع  لتبادل  رئيسيًا  شريانًا  يعّد  الذي  جابر  ملعبر  املتكررة  اإلغالقات  بعد  كبيرًا 
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التجاري  التبادل  يف  تراجعًا  األرقام  أظهرت  فقد  وتركيا.  ولبنان  وسوريا  األردن  بني 
بني األردن وسوريا ولبنان، فتراجعت الصادرات الوطنية لسوريا بنسبة 40% يف عام 
2015، واستمرت يف هذا املنحى حتى وصلت نسبُة التراجع إلى 64% يف عام 2016، 

ثم بدأت تشهد ارتفاعًا بلغت نسبته 3% يف عام 2017، ثم 6% يف عام 2018، وكان 
هذا االرتفاع يف جزٍء منه نتيجًة لفتح احلدود البرية السورية األردنية.

اجلدول رقم )2(
حجم التجارة الكلية )مليون دينار(

 

نة
لس

ا

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

كانون الثاني- 
أيار

20182019

ت 
درا

صا
ال

ية
طن

لو
ا

648715716883829493331368469156156العراق
16918114196142853031331321سوريا
1382091679797909684763332لبنان
41639070116696574581912تركيا

9961168111411461183737522544636221221املجموع

ره
دي

ص
د ت

ملعا
153147152104835426193399العراقا

1322151217911161386سوريا
26294112423198511لبنان
37435426732تركيا

مجموع 
195206212132110694260612528البلدان

ية
كل

ت ال
درا

صا
801862868987912547357387502165165العراقال

182203156108159944147462127سوريا
1642382081091019299103843843لبنان
44709473121736780652214تركيا

مجموع 
11911374132612781293806564604697246249البلدان

ات
رد

تو
ملس

1662202312534122212العراقا
267268171184108726447501717سوريا
76819711683756753522220لبنان
397393569539604537472484548223158تركيا

90696310681091800685605585652263197املجموع

ارة
ج

الت
جم 

967108210991240916548359389504166167العراقح
44947132729226716610594963844سوريا
2403193052251841671661561366063لبنان
441463663612725610539564613245172تركيا

209723372394236920931491116911891349509446املجموع

ري
جا

الت
ان 

يز
امل

635642637734908546355385500164163العراق
4410-230-765122-15-65-85-سوريا
718173250321623-88157111لبنان
144-201-483-404-405-464-483-466-475-323-353-تركيا

1752-411945-285411258187493121املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التقرير الشهري إلحصاءات التجارة اخلارجية، 2019.
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السلبي  التأثر  املعاد تصديره: توضح األرقام يف اجلدول رقم )2( واجلدول رقم )3(   •
رًا كبيرًا بني األردن والعراق وسوريا )مباشرًة(، ولبنان وتركيا )بصورة  لهذا النشاط تأثُّ
غير مباشرة(، إذ انخفض من 212 مليون دينار عام 2012 إلى 61 مليون دينار يف عام 
2018 )بنسبة 71%(. علمًا أن أرقام املعاد تصديره شهدت حتسنًا خالل عامي 2017 

و2018 بنسبة منو 43% و2% على التوالي.

املستوردات األردنية من سوريا  أن  إلى  البيانات اإلحصائية  املستوردات: تشير  حجم   •
قد تراجعت من 268 مليون دينار عام 2011 إلى 50 مليونًا عام 2018، بنسبة تراجع 
العراق  من  كلٍّ  من  األردن  ملستوردات  الكّلي  املجموع  انخفض  وقد   .%81 إلى  وصلت 
2018 بعد أن كان قد وصل إلى  652 مليون دينار يف عام  إلى  وسوريا ولبنان وتركيا 

1091 مليون دينار يف عام 2013.

اجلدول رقم )3(
التغير النسبي يف حجم التجارة الكلية )%(

السنة 

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

كانون 
الثاني- أيار

2019

ت 
درا

صا
ال

ية
طن

لو
ا

3311270-41-6-10023العراق
653662-40-3248-22-7سوريا
3-10-13-77-420-20-51لبنان
37-22-614-41-2266-5443تركيا

294170-38-533-17املجموع

ره
دي

ص
د ت

ملعا
27740-52-35-20-32-43-العراقا

25-19-472245-2042-32-69سوريا
58120-5050533-67-71-1241لبنان
33-5020017-20-2567-43-133تركيا

مجموع 
3943212-37-17-38-63البلدان

ية
كل

ت ال
درا

صا
358300-40-8-8114العراقال

229-5615-41-3147-23-12سوريا
1813-984-7-48-13-45لبنان
36-19-819-40-2266-5934تركيا

مجموع 
307151-38-41-3-15البلدان

ات
رد

تو
ملس

8318600100-98-33510العراقا
2760-11-33-41-368-0سوريا
9-2-21-11-10-28-72020لبنان
29-12313-11-512-145-تركيا

25-311-12-14-27-6112املجموع

ارة
ج

الت
جم 

348301-40-26-12213العراقح
10216-37-38-9-11-31-5سوريا
135-6-1-9-18-26-4-33لبنان
30-1259-16-818-543تركيا

12-22213-29-12-1-112املجموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التقرير الشهري إلحصاءات التجارة اخلارجية، 2019.
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أثر إغالق املعابر الحدودية عىل قطاع الزراعة

والعراقي  السوري  السوقني  أن  إلى   )4( رقم  اجلدول  يف  كما  الزراعة  وزارة  بيانات  تشير 
كانا األهّم للصادرات الزراعية، وذلك حتى عام 2011 بالنسبة لسوق العراق، وعام 2012 
وصواًل  باالنخفاض  البلدين  إلى  الزراعية  الصادرات  بدأت  ثم  سوريا.  لسوق  بالنسبة 
األثر  مدى  يعكس  وهذا  معدوم.  شبه  إليهما  فيه  التصدير  أصبح  الذي   2016 عام  إلى 
الصادرات  واجهت  وقد  التصديرية.  األسواق  أهّم  بفقدانه  األردني  املزارع  على  السلبي 
الزراعية األردنية إلى هذين السوقني صعوبات كبيرة، بسبب التحديات األمنية يف كّل 
من العراق وسوريا، مما أدى إلى ارتفاع رسوم الشحن البّري. ورغم ما جرى مؤخرًا من قيام 
الشاحنات األردنية بتفريغ حموالتها يف الشاحنات العراقية والسورية حتاشيًا ملخاطر 
السير يف أراضي البلدين، ورغم انخفاض حّدة التوتر على احلدود العراقية، إاّل أن الزيادة 
ضمن  بقيت  إذ  و2018،   2017 لعامي  ع  املتوقَّ باملستوى  تكن  لم  الزراعية  الصادرات  يف 
إنتاجهم  تصريف  اعتادوا  التي  لألسواق  املزارعني  فقدان  ونتيجة  منخفضة.  مستويات 
الزراعي فيها ملصلحة منافسني آخرين، تراجَع االستثمار يف القطاع الزراعي، وخاصة أن 

تسويق املنتجات يعتمد على املعابر احلدودية البرية مع العراق وسوريا.

اجلدول رقم )4(
كمية الصادرات الزراعية لدول اجلوار  )ألف طن(

 201020112012201320142015201620172018

168181527812127010.4810.12خضارالعراق
23285275511414.770.74فواكه

166205208879151000.10خضارسوريا
15149240000.26فواكه

191919119510.090.03خضارلبنان
64415110.750.97فواكه

031000000.321.26خضارتركيا
10000000.080.15فواكه

مجموع 
البلدان

35340828917622183110.9011.41خضار
45466578601525.602.12فواكه

املجموع 
الكلي 

للصادرات 

672754692653763645555465.91408.22خضار

7887109140121138131120.88115.78فواكه

املصدر: وزارة الزراعة، التقرير السنوي للصادرات واملستوردات الزراعية، أعداد مختلفة

ومن جانب آخر، فقَد السوق األردني املستوردات الزراعية من السوقني السوري واللبناني، 
األمر الذي استدعى االستيراد من دول أخرى وبتكاليف أعلى. إذ كانت نسبة املستوردات 
الزراعية من سوريا 37% يف عام 2010، وانحدرت  إلى 18.5% يف عام 2015 ثم إلى %5 
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يف عام 2016. أما املستوردات من لبنان فقد بلغت نسبتها 20% يف عام 2010، وتراجعت 
2016. وبالنسبة إلى العراق، فقد كانت  6% يف عام  2015، ثم إلى  14.6% يف عام  إلى 

عملية االستيراد منه معدومة متامًا. ويظهر ذلك جليًا من خالل اجلدول رقم )5(.

اجلدول رقم )5(
كمية املستوردات الزراعية من دول اجلوار )باأللف طن(

 201020112012201320142015201620172018

  0000000خضارالعراق
0.03 -0000000فواكه

32325923341560.039.30خضارسوريا
39334958522795.684.11فواكه

192419685722120.4591.27خضارلبنان
19142624151161.321.38فواكه

432435168.528.50خضارتركيا
63134242.362.62فواكه

مجموع 
البلدان

555980959442349.0119071.3خضار
645076857140199.368129.1فواكه

املجموع 
الكلي

7792112131134808047.2152.07خضار

11087118148152146186179.14152.15فواكه

املصدر: وزارة الزراعة، التقرير السنوي للصادرات واملستوردات الزراعية، أعداد مختلفة

تأثر القطاع الخارجي باألوضاع االقتصادية يف دول الخليج

نتيجًة لتراجع األوضاع االقتصادية يف منطقة اخلليج العربي، وخاصة يف أعقاب انخفاض 
أسعار النفط وتداعيات احلرب يف اليمن، وعلى إثر القرارات االقتصادية اإلصالحية التي 
اتخذتها السعودية، واملقاطعة السياسية مع قَطر، حدثت ارتدادات سلبية لهذا املشهد 
انعكست على االقتصاد األردني. إذ تعدُّ دول اخلليج العربي من أهم الشركاء االقتصاديني 
لألردن من الناحيتني التجارية واالستثمارية، كما أن غالبية املغتربني األردنيني يعملون 
ولقد  األردني.  لالقتصاد  املهمة  الروافد  أحد  املالية  حتويالتهم  وتشّكل  الدول،  تلك  يف 
بدأت األيدي العاملة األردنية تتأثر بتلك األوضاع، من خالل تسريح العاملني وخاصة من 
انعكاسًا  انعكس ذلك  التأخر يف تسديدها، وقد  أو  الرواتب  الشركات اخلاصة، وتخفيض 
يف  وتراجعًا  تباطؤًا  شهدت  والتي  اخلارج  يف  األردنيني  املغتربني  حواالت  حجم  يف  كبيرًا 
ل سالب لنمّو حواالت العاملني يف األعوام  بعض األوقات. ويشير الشكل رقم )6( إلى معدَّ
ومنّوها  التوالي،  على  و1.1  و2.4  و4.2،   ،1.2 بنسب  و2018  و2016  و2011   2009

مبعدالت متباطئة مقارنة باملعدالت التي سجلها خالل املّدة 2008-2001.
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الشكل رقم )6(
معدالت منّو حواالت العاملني األردنيني

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2019.

ر  يقدَّ إذ  قَطر،  ومقاطعة  اخلليجية  األزمة  خالل  من  سلبًا  األردني  االقتصاد  تأثر  كما 
امليزان  ومييل  سنويًا،  دوالر  مليون   400 بـ  وقطر  األردن  بني  التجاري  التبادل  حجم 
التجاري إلى صالح قَطر التي يستورد منها األردن مدخالت إنتاج معدنية وكيميائية يف 
أصولها النفطية، وبالتاليّ وجدت املصانع األردنية نفسها مضطّرة للبحث عن بدائل لتلك 

املدخالت، وهو ما يحتاج وقتًا طوياًل ويستدعي كلفًا أعلى.

ويستورد األردن من قَطر مواد معدنية ونفطية بقيمة 200 مليون دوالر سنويًا، ولدائن 
األردن  ويصّدر  دوالر.  مليون   26.5 بقيمة  اإلنتاج  مدخالت  يف  مهمة  تعّد  بالستيكية 
سنويًا إلى قَطر منتجات نباتية من اخلضراوات والفواكه بقيمة 80 مليون دوالر، وأجهزة 
 15 بقيمة  ومنظفات(  )دهانات  كيمياوية  ومواد  دوالر،  مليون   21 بقيمة  كهربائية 
مليون دوالر، ومنتجات حيوانية بقيمة 10 ماليني دوالر. كما أن اخلسائر املباشرة تؤثر 
التي كانت  النباتية واحليوانية. وباملجمل، فقد تراجعت الصادرات األردنية  بالصادرات 
تصل إلى قطر بّرًا عبر السعودية بنسبة تناهز 75%. كما أصبحت الصادرات ُتنقل إلى 

قَطر عبر اجلو والذي يعدُّ مرتفع التكلفة مقارنة بالنقل البري.

يف  ُعمان(  اإلمارات،  قَطر،  الكويت،  )السعودية،  اخلليجية  االستثمارات  صعيد  وعلى 
بورصة عّمان، شهدت املّدة حتى عام 2007 تدفقات كبيرة لهذه االستثمارات يف بورصة 
هو  كما  دينار  مليار   7.6 إلى  واملساهمات  املالية  األوراق  من  املمتلكات  قيمة  لتصل  عّمان 
موضح يف الشكل رقم )7( وذلك بحسب بيانات مركز إيداع األوراق املالية. ومع اندالع األزمة 
املالية العاملية وظهور املخاوف من امتداد آثارها إلى الدول العربية، تراجعت االستثمارات 
عام  يف  لها  مستوى  أدنى  إلى  وصلت  حتى   2008 عام  يف  دينار  مليار   7.3 إلى  اخلليجية 
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2018 )حوالي 6.8 مليار دينار(، وساهم كّل من انخفاض أسعار النفط، وأداء البورصات 

يف كّل من األردن ودول اخلليج يف هذا التراجع يف االستثمارات. وارتباطًا بانخفاض حجم 
االستثمارات اخلليجية يف بورصة عّمان، انخفض كذلك حجم التداول والقيمة السوقية 

لألسهم.

الشكل رقم )7(
قيمة االستثمارات اخلليجية يف األوراق املالية واملساهمات يف بورصة عّمان

املصدر: مركز إيداع األوراق املالية، املوقع اإللكتروني، املْلكيات بحسب اجلنسية.

تأثر القطاع الحكومي باآلثار االقتصادية العاملية واإلقليمية

األرقام  بدأت  فقد   ،2018 عام  خالل  نسبية  إيجابية  تطورات  املالي  القطاع  شهد 
واإلحصاءات تشير إلى تطور نسبي يف مجال عجز املوازنة املطلق والنسبي، ويف مجال نسبة 
املديونية، وكذلك نسبة تغطية النفقات من اإليرادات احمللية. ورمبا كان َمرّد ذلك أساسًا 
إلى السياسات التقشفية التي بدأتها حكومة هاني امللقي، واستمرت يف انتهاجها حكومة 
و2018،   2017 عامي  بني  دينار  مليون   20 بنحو  املالي  العجز  تراجع  فقد  الرزاز.  عمر 
احمللي  الناجت  إلى  املالي  العجز  نسبة  تراجعت  كما   ،%3 نحو  إلى  وصلت  حتسٍن  وبنسبة 
اإلجمالي من 2.6% إلى 2.4%، وهو مؤشر جيد ملفهوم ضبط جانب الطلب واإلنفاق يف 
ين العام إلى الناجت احمللي اإلجمالي، إذ شهدت  االقتصاد، وقد انعكس ذلك على نسبة الدَّ
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ولم   ،2012 عام  من  بدءًا  املستمر  ارتفاعها  من  سنواٍت  بعد  طفيفًا  تراجعًا  النسبة  هذه 
تشهد عودًة إلى الوراء إاّل يف عام 2018، وإن كان هذا التراجع غير ملموس. 

لم  الذي  الوقت  يف  اإلجمالي  احمللي  الناجت  إلى  املالي  والعجز  ين  الدَّ نسبة  تراجع  وجاء 
يف  النمو  شهد  بل   ،2017 عام  يف  املتحقق  النمو  من  أكبر  منوًا  احمللي  الناجُت  فيه  يشهد 
مع  أنه  هو  والشاهد  السابق.  العام  يف  حتقق  عّما  بقليل  أقّل  حقيقية  نسبة   2018 عام 
االقتصاد  يف  اليقني  عدم  حالة  واستمرار  املنطقة،  يف  متامًا  اإليجابية  غير  التطورات 
ع يف املنطقة والعالم خالل  العاملي، وتراجع توقعات املؤسسات الدولية ملستوى النمو املتوقَّ
2018، وهي  املالية يف األردن تطورًا إيجابيًا نسبيًا يف عام  2018، شهدت املؤشرات  عام 
نًة على استمرار  َسب واألرقام، أْي يف املؤشرات، إاّل أنها تشكل أيضًا بيِّ تطورات إيجابية يف النِّ
السياسات االنكماشية التي تتبعها احلكومات منذ عام 2012، والتي بالضرورة تركت آثارًا 
ن الدخل الفردي يف البالد، وهو ما  ثقيلة على حركة النمو االقتصادي ومؤشرات حتسُّ

تؤكده بيانات امللحق اإلحصائي رقم )1( يف نهاية هذه املراجعة. 

الدولية،  املؤسسات  اهتمامات  من  تعدُّ  املؤشرات  تلك  أن  الشأن،  هذا  يف  املربكة  واملعضلة 
امليّسرة لالقتصاد األردني،  الرحى واألساس يف استمرار تقدميها للقروض واملنح  وعموَد 
وشرطًا أساسيًا يف احلصول على شهادة صحة االقتصاد وعافيته، إاّل أنها يف الوقت نفسه 
وقد  للبالد.  الفردي  الدخل  مستوى  تطوير  ومسيرة  النمو  مسيرة  على  سلبًا  تنعكس 
أشارت احلكومة إلى أنها انتهت من جميع اإلجراءات االنكماشية  وتلك املؤّدية إلى ضبط 
جانب الطلب يف االقتصاد، وخاصة ما يتصل باإلنفاق احلكومي، وبدأت تتجه مع نهاية 
2018 إلى سياسات حتفيز جانب العرض، عبر سياسات ُتشّجع االستثمار وحُتّسن  عام 
مستوى أداء القطاع اخلاص يف الدولة. وهي إجراءات قد تؤتي أكلها يف عام 2019، وقد 
إعادة  أهمية  على  التأكيد  مع  الالحقة،  الثالثة  األعوام  خالل  استمرارية  إلى  حتتاج 
النظر يف كلٍّ من ُكَلف الطاقة، والتوسع يف اإلنفاق الرأسمالي، إلى  جانب إطالق الصندوق 
احمللي  اخلاص،  القطاع  مع  كبرى  مشتركة  مشاريع  يف  فعليًا  والدخول  األردني،  السيادي 
التحول  موضوع  يف  حقيقيًا  فارقًا   2019 عام  يشّكل  أن  واألمل  السواء.  على  واألجنبي 
حقيقية  انطالقة  يكون  وأن  وحتفيزه،  األردني  االقتصاد  يف  العرض  جانب  توسيع  نحو 
أداء احلكومة واجلهات احلكومية يف مجال تبسيط  النمو، وحتسني  نحو سياسات حفز 
بيئة  حتسني  من  ذلك  يعنيه  وما  االقتصاد،  تنافسية  حتسني  إلى  املؤدية  اإلجراءات 

األعمال وسهولة األعمال فيها.

املساعدات احلكومية املقبوضة يف ميزان شهدت   ،)8( رقم  الشكل  يف  موضح  هو   وكما 
املدفوعات انخفاضًا خالل املّدة 2015-2018 بعد أن ارتفعت إلى 1620.8 مليون دينار 

يف عام 2013، األمر الذي ساهم يف تعميق العجز يف ميزانية احلكومة. 
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الشكل رقم )8( 
املساعدات احلكومية املقبوضة يف ميزان املدفوعات 

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2019.

تأثر القطاع النقدي باآلثار االقتصادية العاملية واإلقليمية

البالد  النقدي يف  القطاع  إلى تطور إيجابي جيد شهده  الكلية  النقدية  املؤشرات  تشير 
خالل عام 2018، فقد منت التسهيالت االئتمانية بنحو 5.6%، واستحوذ القطاع اخلاص 
يؤكد  مّما  تقريبًا،  دينار  مليار   1.4 والبالغة  املمنوحة  التسهيالت  من   %90 نحو  على 
استفاد  وقد  احلكومة.  من  اخلاص  القطاع  مع  التسهيالت  على  املزاحمة  ظاهرة  انتفاء 
القطاع الصناعي بنسبة تصل إلى نحو 13% من تلك التسهيالت. ويف ما يتصل مبصدر 
هيكل الودائع، شّكلت الودائع بالدينار األردني نحو 80%، وانخفض بذلك معدل التحول 
ملتانة  الكلية  املؤشرات  بقيت  وقد   .%20 حوالي  إلى  )الدوَلرة(  الدوالر  إلى  الدينار  من 
اجلهاز املصريف األردني واستقراره مستمرة ومضطردة، إذ أشارت جميع اختبارات الضغط 
واختبارات املتانة والرصانة املصرفية إلى قوة اجلهاز املصريف يف األردن ومتانته واستقراره. 
ويف هذا اإلطار، وصلت نسبة كفاية رأس املال لدى اجلهاز املصريف إلى 17.2%، وهي تزيد 
12% أو النسبة  بكثير على النسبة املفروضة من البنك املركزي األردني والبالغة أساسًا 
التي تتطلبها اتفاقيات بازل العاملية والبالغة 10%. وعلى صعيد نسبة الديون غير العاملة 
يف اجلهاز املصريف، فقد وصلت إلى نحو 4.6%، وهي تقل بنحو النصف عّما وصلت إليه يف 
2011، وهي أيضًا من أقّل النسب عامليًا، إذ يصل املتوسط العاملي لهذه النسبة نحو  عام 
املتعثرة يف اجلهاز املصريف  الديون  6%، ومن ناحية ثانية فقد بلغت تغطية مخصصات 

إلى نحو 75%، وهي أيضًا من النسب املرتفعة على املستوَيني العاملي واإلقليمي. وأخيرًا، 
بلغت نسبة السيولة القانونية لدى اجلهاز املصريف واملودعة لدى البنك املركزي %126 
املركزي،  البنك  لدى  املصريف  اجلهاز  لعمل  الناظمة  التعليمات  يف  املفروضة  النسبة  من 
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مما يشير إلى قوة اجلهاز املصريف األردني خالل عام 2018 ومتانته وقدرته على تلبية 
وعلى  املهني،  تاريخه  مدى  على  األردني  املصريف  اجلهاز  وُيَعّد  لديه.  املودعني  متطلبات 
رأسه البنك املركزي األردني، من أكثر األنظمة املصرفية متانة واستقرارًا وقوًة يف املنطقة 
مقارنًة بالعديد من دول العالم، وهو ما تؤكده البيانات املالية للجهاز املصريف والتقارير 
اإلشارة  وجتدر  العالقة.  ذات  الدولية  واملؤسسات  األردني  املركزي  البنك  ُيصدرها  التي 
التمويل  مؤسسة  ُتصدره  الذي  االئتمان  على  احلصول  مؤشر  يف  األردن  ترتيب  أن  إلى 
م األردن نحو 25  نًا ملموسًا مؤخرًا، إذ تقدَّ الدولية التابعة للبنك الدولي، قد حتّسن حتسُّ
مرتبة بفضل سياسات البنك املركزي التي أفضت إلى إنشاء شركة متخصصة للمعلومات 

االئتمانية، باشرت عملها يف عام 2015. 

ويف الوقت نفسه، تراجعت نسبة العجز اجلاري إلى الناجت احمللي اإلجمالي بنحو 3 نقاط 
أسعار  شهدته  ما  مع  رغم  السابق،  بالعام  مقارنًة   2018 عام  يف   %7 إلى  لتصل  مئوية، 
النفط من ارتفاع نسبي خالل تلك املّدة، ورغم تراجع حواالت العاملني بالصايف بنحو 50 
مليون دينار خالل املّدة نفسها. وقد شهدت االحتياطيات األجنبية لدى البنك املركزي 
تراجعًا طفيفًا خالل عام 2018، لتصل إلى نحو 13.3 مليار دوالر مقابل 14.4 مليار يف 
عام 2017، إاّل أنها بقيت تغطي ما يزيد على ضعف املّدة التي تتطلبها املؤشرات الدولية 
االحتياطيات  تغطية  وصلت  إذ  أشهر،  ثالثة  والبالغة  الدول  يف  النقدي  االستقرار  لقوة 
األجنبية للواردات ما يزيد على سبعة أشهر، وهو مؤشر مطْمِئن متامًا بخصوص االستقرار 

النقدي، واستقرار العملة وقوتها يف االقتصاد الوطني. 

ورغم استقاللية البنك املركزي وحصافة سياسته، إاّل أن سياسة سعر الصرف املربوطة يف 
الواليات  يف  النقدية  السياسة  تتبع  األردن  يف  النقدية  السياسة  جعلت  األميركي  الدوالر 
املتحدة، وذلك من أجل احملافظة على هامش سعر الفائدة ما بني الدينار والدوالر، ما سّبب يف 
بعض األوقات عدَم توافق مع متطلبات االقتصاد احمللي وحاجته إلى أسعار فائدة منخفضة.

وكما هو موضح يف الشكل رقم )9(، قام البنك املركزي باحملافظة على هامش سعر فائدة 
 Federal Funds Target( ما بني أسعار الفائدة على الدينار وسعر الفائدة على الدوالر
ه وعاًء  Rate(  يف حدود 2-3 % خالل املّدة 2014-2018، مما يعطي الدينار أفضلية بعدِّ

ادخاريًا، ويحافظ على جاذبيته، وهو ما ينعكس على انخفاض معدل  »الدولرة«، وبالتالي 
تراكم احتياطيات أجنبية عند مستويات مريحة، األمر الذي يدعم سياسة سعر الصرف 
املربوط بالدوالر. وقد رفع البنك املركزي أسعار الفائدة على الدينار استجابة إلى رفع 
الشكل يف  موضح  هو  وكما  الدوالر  على  الفائدة  أسعار  األميركي  الفدرالي   االحتياطي 

رقم )9(. 
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الشكل رقم )9( 
هامش سعر الفائدة بني الدينار األردني وسعر الفائدة على الدوالر األميركي

املصدر: البنك املركزي األردني، قاعدة البيانات اإلحصائية.

تأثر القطاع املايل باآلثار االقتصادية العاملية واإلقليمية

لم يكن عام 2018 أفضل من األعوام السابقة يف ما يتصل بحجم التداول يف السوق املالي 
والرقم القياسي ملؤشر بورصة عّمان، فقد سّجل ذلك العام تراجعًا يف كال املؤشرين، فوصل 
21% يف  600 مليون دينار، بنسبة تراجع وصلت إلى نحو  التراجع بحجم التداول نحو 
عام 2018 مقارنة بالعام السابق، كما تراجع مؤشر بورصة عّمان إلى دون حاجز 2000، 
فقد وصل إلى 1909 مقارنة مع 2127 يف عام 2017. واستمرت حالة االنفصام الكامل بني 
ن  تطورات السياسة املالية والنقدية يف البالد وسياسات األسواق املالية فيها، ورغم حتسُّ
معظم األسواق املالية العاملية خالل عام 2018 -مع بعض التذبذبات- إاّل أن السوق املالي 
 ،2018 عام  حتى  ُيذكر  انتعاش  أّي  يشهد  ولم  الضعيفة  توجهاته  يف  يتغير  لم  األردني 
ف من  وجتدر اإلشارة إلى أنه لم يتم منذ عام 2010 أّي اكتتاب عام جديد، وبقي التخوُّ
ظ يف التعامل معه، كما بقيت معظم التحركات املالية فيه حتركات  السوق املالي والتحفُّ
محلية. ومع االنخفاض الكبير يف أسعار أسهم الشركات املدرجة يف سوق عّمان املالي عّما 
كانت عليه قبل عام 2008، إاّل أن ذلك لم يشكل حافزًا محوريًا املستثمرين اخلارجيني 
للدخول إلى السوق، ولم يفتح شهية الصناديق املستثمرة يف األسواق املالية للولوج إليه 
الدخول  نحو  احلكومي  التوجه  ولعّل  االستثمار.  أو  املتاجرة  لغايات  فيه  َمحاِفظ  وفتح 
ومشاريع  الكبرى  املشاريع  مجال  يف  والعاملي  احمللي  اخلاص  القطاع  مع  كبرى  شراكات  يف 
البنية التحتية، يتم عبر شراكات تدخل ضمن حتريك سوق املال يف األردن، وُتنتج بعض 
الشركات املساهمة العامة اجلديدة، مّما يؤدي إلى تنشيط السوق واستقطاب مساهمات 

محلية وخارجية، فردية وسيادية وجتارية. 
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تأثر قطاع الطاقة باآلثار االقتصادية العاملية واإلقليمية

رغم اجلهود الكبيرة املبذولة منذ مّدة وخاصة خالل عهد حكومة عمر الرزاز يف تنويع 
مصادر الطاقة، ويف احلصول على الطاقة بأسعار منخفضة، ويف تشجيع مصادر الطاقة 
املتجددة، بقي االعتماد األساسي يف األردن على الطاقة املستوردة وبنسبة ال تقل عن 
95%. ويف الوقت الذي وصلت فيه تكلفة توليد الطاقة يف األردن إلى نحو ستة قروش 

املصدر  انقطاع  من  إليه  أدى  وما  املنطقة،  يف  العربي«  »الربيع  يسّمى  ما  اندالع  قبيل 
األساسي للطاقة الرخيصة لألردن عبر أنبوب الغاز املصري الذي شهد ما يزيد على 30 
الكهربائية  الطاقة  توليد  كلفة  فإّن   ،2016-2012 املّدة  خالل  تامًا  وانقطاعًا  تفجيرًا 
وصلت يف بعض املراحل إلى نحو 18 قرشًا، بينما كان متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء عامليًا 

يتراوح بني 4 و6 سنتات من الدوالر. 

بيع  أسعار  زيادة  عبر  الكلفة،  يف  التشوهات  تلك  تصويب  إلى  احلكومة  جلأت  وقد 
الكهرباء، ومحاولة احلصول على الغاز من مصادر جديدة، ومحاولة التعاون مع اجلانب 
االتفاقية  ضمن  عليه  كانت  مما  أعلى  بأسعار  كان  وإن  حتى  الغاز،  ضّخ  إلعادة  املصري 
اتفاقيات  الغاز،   لتوريد  أميركية  شركة  مع  اتفاقية  وتوقيع  اجلانبني،  بني  املبرمة 
املجاورة.  الدول  مع  الطاقة  تبادل  محاولة  أو  الزيتي،  الصخر  من  الطاقة  الستخراج 
قرشًا   12 تتجاوز  مرتفعة  بُكلفة  البالد  يف  ُتنَتج  الطاقة  زالت  ما  كله،  ذلك  ورغم 
كلٍّ  على  كبيرًا  عبئًا  يشكل  إذ  اليوم،  الوطني  لالقتصاد  حتدٍّ  أكبر  وهو  واط،  للكيلو 
االحتياطيات  ورصيد  االستيراد،  وفاتورة  لألفراد،  املتاح  والدخل  الصناعة،  قطاع  من 
واخلدمات  السياحة،  مثل  حيوية  قطاعات  على  السلبي  أثره  إلى  إضافة  األجنبية، 
الكبيرة،  الصناعات  من  والعديد  املصريف،  واجلهاز  الصحية،  واخلدمات  السياحية، 
للمنطقة  التصدير  يف  كبير  حتدٍّ  موضوَع  القطاعات  لهذه  النسبية  امليزة  يجعل  مّما 
الطاقة  تزويد  أسعار  ه  تشوُّ يف  النظر  إعادة  يتطلب  البداية  يف  امَلخرج  ولعّل  والعالم. 
يف  للتوسع  حقيقية  استراتيجية  ووضع  والصحية،  والسياحية  الصناعية  للمنشآت 
استخدامات الطاقة املتجددة، وحتفيز القطاعات على توليد الطاقة من تلك املصادر 

من دون شروط صعبة أو عوائق إدارية للتنفيذ أو يف إنتاج الطاقة ذاتيًا. 

إذ  األردني،  االقتصاد  على  سلبية  بآثار  عامليًا  الطاقة  أسعار  تذبذبات  ساهمت  وقد 
أيضًا  تنعكس  والتي  النفطية،  املشتقات  أسعار  يف  مباشرًا  انعكاسًا  ينعكس  ارتفاعها  إن 
انعكاسًا مباشرًا يف ارتفاع معدالت التضخم يف األردن، وهذا ما يوضحه الشكل رقم )10( 
بخصوص أثر أسعار النفط على معدالت التضخم يف األردن، إذ إن حترير أسعار النفط يف 
عام 2008 أّدى إلى ارتفاع معدالت التضخم إلى 14%، ومما ال شك فيه أن هذه التطورات 
أسعار  ارتفاع  ويالَحظ  وتنافسيته.  األردني  االقتصاد  على  سلبًا  أّثرت  النفط  أسعار  يف 
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العامني  التضخم يف هذين  ارتفاع معدالت  إلى  أّدى  2017 و2018، مّما  النفط يف عامي 
إلى 3.2 % و4.5 على التوالي.

الشكل رقم )10( 
أثر أسعار النفط على معدالت التضخم

املصدر: البنك الدولي، قاعدة البيانات، أسعار السلع األساسية.

األزمة السورية 

الفئات  سيطرة  بضمور  يتصل  ما  يف  السورية  الساحة  على  اإليجابية  التطورات  رغم 
اخلارجة عن النظام على العديد من املساحات، وظهور بوادر واضحة إلى احتمالية انتهاء 
الصراع لصالح النظام، إاّل أن احلالة العامة لالستقرار ما تزال نسبية، وتسّببت حالة عدم 
ق الالجئني السوريني من منطقة إلى أخرى، ويف ارتداد مجموعات  اليقني يف استمرار تدفُّ
عام  شهد  فقد  بالدهم.  إلى  عائدين  غادروها  التي  األردن  يف  اللجوء  مناطق  إلى  منهم 
2291 شخصًا إلى األردن،  4404 الجئًا إلى سوريا، وجلوء )أو عودة( نحو  2018 عودة 

السورية،   املناطق  إلى  عادوا  شخصًا   2113 فإّن  االجتاهني  يف  العملية  لهذه  وكمحصلٍة 
 2018 عام  نهاية  حتى  اللجوء  زيادة  استمرار  يعني  مّما   ،2017 عام  يف   1637 مقابل 
البلدين منذ  ُأعيد فيه فتح احلدود بني  الذي  الوقت  وبأعداد ملحوظة نسبيًا. هذا يف 
شهر تشرين األول 2018 )بعد ما يزيد على ثالثة أعوام من اإلغالق(، مع التحول نحو 

التنسيق األمني يف ما يتصل بدخول السوريني إلى األراضي األردنية. 

كما  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية  الرسمية  األرقام  وبحسب 
اللجوء يف عامي  استمّر  املراجعة، فقد  نهاية هذه  امللحق اإلحصائي رقم )2( يف  يوضح 
منهم  األردن،  يف  الجئ  مليون  حوالي  السوريني  الالجئني  عدد  ر  يقدَّ إذ  و2018،   2017

757 ألف الجئ مسّجلني رسميًا من بينهم ما نسبته 47% من األطفال والشيوخ. ويبنّي 
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العمرية  امللحق اإلحصائي رقم )2( توزيع الالجئني يف األردن بحسب اجلنسية والفئة 
والتوزيع اجلغرايف، وتستقر نسبة كبيرة من الالجئني السوريني يف وسط األردن وشماله، 
حيث تستضيف محافظات العاصمة وإربد واملفرق حوالي 35% من الالجئني السوريني 

يف األردن.

وقد فرضت أزمة اللجوء السوري العديد من التحّديات وأّثرت على القطاعات األساسية 
من  املقدمة  اخلدمات  وجودة  واملياه  والطاقة  والتعليم  الصحة  على  وخاصة  األردن،  يف 
التي  الكبيرة  اللجوء  ملوجات  نظرًا  واألمن  النقل  على  تأثيرها  إلى  إضافة  البلديات، 
دخلت إلى اململكة، مّما أدى إلى استهالك البنية التحتية بوجه عام، والتأثير على سوق 
العمالة احمللية ومزاحمتها. ومع دخول احلرب السورية عامها الثامن، والذي شّكل حتديًا 
السورية،  للتعامل مع األزمة  للحكومة األردنية، أطلقت احلكومة خططًا  سياسيًا كبيرًا 
إلى  تسعى   )2020-2018( سنوات  ثالث  مدتها  السورية   لألزمة  استجابة  خطة  ومنها 
تلبية احتياجات أوُجه الضعف لدى الالجئني السوريني واألفراد واملجتمعات واملؤسسات 
الضعف  لنقاط  األزمة. وتشتمل اخلطة كذلك على تقييم شامل  املتضّررة من  األردنية 
كما  واحدة،  خطة  يف  السورية  لألزمة  لالستجابة  املختلفة  القطاعات  خطط  وتوحيد 
العيش  سبل  تعزيز  قضايا  بشأن  والسياسية  االقتصادية  احلكومية  القراراِت  تدمج 
والتعليم...إلخ. وحددت اخلطة االحتياجاِت التمويلية للقطاعات املتأثرة بأزمة اللجوء 
األثَر  القيمة  هذه  ومتثل  دينار.   مليار   5.1 مبقدار  الثالث  السنوات  خالل  السوري 
رقم  اجلدول  ويبني  الثالث.  للسنوات  السوريني  الالجئني  استضافة  لتكاليف  ع  املتوقَّ
القطاعات. ووفقًا لتصريحات احلكومة، بلغت نسبة متويل  لة بحسب  املوازنة مفصَّ  )6(
انعكس  ذلك  أن  الواضح  ومن   ،2018 عام  خالل   %60 حوالي  لّلجوء  االستجابة  خطة 
امِلَنح  حجم  تراجع  ظّل  يف  وخاصة  األجنبية،  واالحتياطيات  املالي،  العجز  مكونات  على 
املتصلة باللجوء السوري تراجعًا ملموسًا، واضطرار احلكومة إلى متويل ما تبّقى من خطة 

االستجابة ضمن اإلمكانات احمللية. 
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اجلدول رقم )6(
ميزانية خطة االستجابة لألزمة السورية )مليون دينار(

املجموع 2020 2019 2018 القطاع
815 274 308 233 التعليم
122 33 35 55 الطاقة
13 2 5 6 البيئة

424 140 145 139 األمن الغذائي
366 93 153 120 الصحة
34 10 10 14 القضاء

167 39 50 79 سبل العيش
135 37 48 50 املجالس البلدية 
56 20 18 17 املساكن 

596 160 187 249 احلماية االجتماعية
35 12 13 10 املواصالت

463 147 166 151 املياه
2 1 1 1 اإلدارة والتنسيق

3226 965 1139 1122 مجموع 

1958 668 651 638
الدعم، األمن، خسارة الدخل، إهالك 

البنية التحتية
5184 1633 1790 1761 املبلغ اإلجمالي

Jordan Response Plan for the Syria Crisis 2020-2018 :املصدر

واجلدير بالذكر أن الدراسات تشير إلى أن احلّد األدنى لتكلفة الالجئ السوري الواحد 
نحو  زيادة  عبء  أّن  أي  أميركي،  دوالر   2000 عن  الصايف  يف  يقّل  ال  سنويًا  املوازنة  على 
عن  يقّل  ال  مبا   2018 عام  يف  العامة  املوازنة  على  الضغوط  زيادة  يعني  الجئ  ألف   35

100 مليون دوالر. وعلى صعيد آخر، تشير تقديرات احلكومة إلى أن الكلفة الكلية لّلجوء 

مّما  دوالر،  مليارات   10 جتاوزت  األخيرة  اخلمس  السنوات  خالل  املوازنة  على  السوري 
من  للدولة،  الكّلية  االقتصادية  املؤشرات  على  سنويًا  دوالر  مليار   2 يتجاوز  عبئًا  يعني 

موازنة ومياه وطاقة وبنية حتتية عامة ومرافق عامة واحتياطيات أجنبية، وغيرها. 

األزمـة  بدايـة  منـذ  كبيرًا  رًا  تأثُّ السوري  باللجوء  احلكومي  التعليم  قطاع  تأثر  وقد 
ثـالث  إلـى  الالجئيـن  السـوريني  الطلبـة  والتعليـم  التربيـة  وزارة  قسـمت  إذ  السـورية، 
مـدارس  فـي  السـوريون  والطلبـة  األردنييـن،  الطلبـة  مـع  السـوريون  الطلبـة  فئـات: 
املخيمـات، والطلبـة السـوريون فـي املـدارس احلكومية التي تعمل بنظام الفترتني. وقد 
للعام  وطالبة  طالبًا   126127 األردنية  املدارس  يف  املسجلني  السوريني  الطلبة  عدد  بلغ 
الدراسي 2017/2016. حيث تبّنت 708 مدارس نظام الفترتني، يف الصباح وبعد الظهر، 

ما يتسّبب يف اكتظاظ الصفوف الدراسية ويؤّدي بالتالي إلى انخفاض جودة التعليم.. 
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اجلدول رقم )7(
أعداد الطلبة السوريني يف املدارس، وعدد املدارس التي تعمل بنظام الفترتني

عدد املدارس التي تعمل بنظام الفترتنيمجموعثانويأساسيالعام الدراسي
125214460غ.م2013/2014125214
2014/20151259244563130487426
2015/20161049125407110319450
2016/20176860071400140000708

املصدر: اخلطة االستراتيجية، وزارة التربية والتعليم، 2018.

ورغم الظروف االقتصادية الصعبة التي يواجهها األردن، إاّل أنه يبذل ما يف وسعه لتقدمي 
الالجئون  يتمتع  إذ  الصحية،  الرعاية  بينها  ومن  السوريني،  لاّلجئني  اخلدمات  أفضل 
الذين يعيشون يف املخيمات بخدمات رعاية صحية مجانية، كما أظهرت نتائج التعداد 
55% من السوريني يف األردن لديهم تأمني صحي  أّن   2015 العام للسكان واملساكن لعام 
كانت   2014 الثاني  تشرين  شهر  وحتى  بالتأمني.  مشمولني  األردنيني  من   %68 مقابل 
م باملجان، ونظرًا الرتفاع  جميع اخلدمات العالجية للمرضى من الالجئني السوريني تقدَّ
ن )القادر(، أي  كلفة العالج بعد ذلك أصبحت تتم معاملتهم مثل معاملة األردني غير املؤمَّ
م لهم خدمات صحية مدعومة بنسبة 80%، كما أن بعض اخلدمات الصحية ما زالت  ُتقدَّ

م باملجان، ومنها خدمات صحة األم والطفل، ومرضى التالسيميا، والتطعيم. تقدَّ

ومن جانب آخر، تعّرض نظام الرعاية الصحية األردني إلى الضغط يف املوارد املالية والقدرة 
من  اخلارجيني  املرضى  زيارات  عدد  ازداد  الصحة،  لوزارة  ووفقًا  اخلدمات.  تقدمي  على 
السوريني إلى مراكز الرعاية الصحية األولية، وازداد عدد الذين مت إدخالهم من الالجئني 
السوريني إلى املستشفيات احلكومية، األمر الذي تطّلب توجه األردنيني وبصورة متزايدة 
األردن  شهد  كما  العالج،  لتلّقي  كبيرة  نفقات  ل  وحتمُّ اخلاصة،  واملستشفيات  املراكز  إلى 
أيضًا عودة ظهور األمراض املعدية التي مت القضاء عليها سابقًا، مثل السّل وشلل األطفال 
العامة  الصحة  مهمات  أكثر  من  السوريني  لاّلجئني  اللقاحات  توفير  كان  وقد  واحلصبة. 

أهميًة يف األردن ومن أكثر اخلدمات كلفًة.

وقد أّدى هذا الضغط على نظام الرعاية الصحية يف األردن، إلى تقييد اخلدمات املتاحة 
يف  السوريني  لاّلجئني  املجانية  الطبية  اخلدماِت  احلكومة  ألغت  إذ  السوريني،  لاّلجئني 
يف  مبني  هو  وكما  طاقتها،  تفوق  التي  املالية  األعباء  ثقل  بسبب   ،2014 الثاني  تشرين 
اجلدول رقم )8( فإن ميزانية وزارة الصحة تضّخمت لتصل إلى 599 مليون دينار يف عام 

.2018
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اجلدول رقم )8(
ميزانية وزارة الصحة

نسبة موازنة وزارة الصحة موازنة وزارة الصحة )مليون دينار( املوازنة العامة للدولةالسنة
من املوازنة العامة

201169530434366.26
201276444904806.28
201374557525006.71
201480963776508.03
201578763866428.15
201684957286527.67
201788125355816.59
201890393425996.63

املصدر: وزارة الصحة، البيانات املالية واإلحصائية، 2018-2011.

خالصة للسياسة االقتصادية وانعكاساتها )توصيات(

م، ميكن اخلروج مبجموعة من التوصيات واخلالصات املتصلة بالسياسة  يف إطار ما تقدَّ
العالم  شهد  التي  والدولية  اإلقليمية  األوضاع  مبعطيات  للتأثر  تبعًا  االقتصادية، 
إرهاصاتها وتأّثَر االقتصاد األردني بها خالل عام 2018. ويف ما يلي أهم ما ميكن إدارجه 

يف هذا اإلطار:

تكّبد األردن خالل العقود الثالثة األخيرة العديد من التكاليف نتيجة تأثره بأزمات   •
عّدة، منها ما كان إقليميًا ومنها ما كان عامليًا، ساهمت يف تباطؤ منوه االقتصادي وعدم 
ل أعباء إضافية.  متكينه من حتقيق أهدافه املرجّوة، مما جعله غير قادر على حتمُّ
انخفاض يف سعر صرف  تبعها من  وما  الثانية  حرب اخلليج  األزمات  أولى هذه  وكانت 
الدينار األردني، ثم احلرب األميركية على العراق والتي كان لها أثر كبير على االقتصاد 
هذه  ومن  األردن.  إلى  العراقيني  الالجئني  وتوافد  النفط  سعر  ارتفاع  األردني بسبب 
لالقتصاد  كان  والتي  بأكمله  العالم  هزت  التي  العاملية  املالية  األزمة  أيضًا:  األزمات 
كافة  االقتصادية  القطاعات  على  انعكس  الذي  السلبي  تأثيرها  من  نصيٌب  األردني 
ى »الربيع العربي« وتبعاته من  )املالي والصناعي والزراعي والتجاري(. وكذلك ما ُيسمَّ
اللجوء السوري، وتفجير خط الغاز املصري وتكاليفه على الدولة واملواطن، األمر الذي 
نتج عنه تراكم يف الديون اخلارجية، وارتفاع معدل التضخم، وزيادة نسبة البطالة، 

وتردي اخلدمات الصحية والتعليمية، وإضعاف البنية التحتية.

التأكيد على قدرة االقتصاد األردني على الصمود أمام التحديات التي شهدها العالم   •
واملنطقة، وكذلك على أهمية تعزيز سياسة االعتماد املتبادل مع الشركاء الرئيسيني 
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أهمية  على  التركيز  مع  معهم،  مشتركة  مصالح  وخلق  التجاري،  والتبادل  التجارة  يف 
خارج  التفكير  ضرورة  يعني  مّما  األسواق،  مجال  يف  التقليدي  النسق  عن  اخلروج 
دول  منظومة  ضمن  التجاري  للتبادل  جديدة  أسواق  إيجاد  يف  وخاصة  الصندوق، 
إفريقيا، وشبه القارة الهندية، ومجموعة »بريكس«، وهي أسواق ما زالت تشهد تطورًا 

إيجابيًا وتسعى للمزيد من االنفتاح على العالم واألسواق اجلديدة فيه. 

يف  قوية  مساهمة  النقدي،  باالستقرار  واملتمثلة  املتَبعة  النقدية  السياسة  ساهمت   •
جتاوز تداعيات اآلثار املمتدة من العالم واإلقليم، وأصبحت من املسّلمات التي تخدم 
بعد  وخاصة  املاضية،  السنوات  مدى  على  األردن  يف  تعّزز  ما  وهو  االقتصاد،  استقرار 
اعتماد سياسة سعر الصرف الثابت يف عام 1995، بيد أن قوة العملة يجب أن يتبعها 
 Dutch( الهولندي«  »املرض  مفهوم  فريسَة  االقتصاد  يبقى  ال  حتى  اقتصادي  زخم 
Disease( الذي يتسم بقوة العملة وضعف بنية االقتصاد، مّما يستدعي البحث عن 

سبل حتفيز جانب العرض يف االقتصاد، وفتح مجاالت منو حقيقية ضمن القطاعات 
الرئيسية )الصناعية والسياحية والزراعية واخلدمية(. 

يف الوقت الذي أشارت فيه حكومة عمر الرزاز إلى االنتهاء من سياسات ضبط الطلب،   •
عبر ضبط النفقات وترشيدها، أصبح من املهم تعزيز التوجهات الهادفة إلى حتريك 
رأس  تدفقات  عودة  إلى  تؤدي  لالستثمار،  حقيقية  ُمحِفزات  عبر  االقتصاد،  عجلة 
أمٌر  القطاعات االقتصادية احلقيقية. وهو  إلى االستثمار يف  الساعي  املال اخلارجي 
يستتبع بالضرورة إعادة النظر يف منظومة حتفيز االستثمار، والهيئات أو اجلهات ذات 
عة لالستثمار  التأكيد على أهمية ضمان عوائد استثمارية مشجِّ العالقة بذلك، مع 

اخلارجي املباشر. 

التأكيد على ما جاء من توصيات حول الطاقة البديلة يف مراجعة حالة االقتصاد ضمن   •
تقرير حالة البالد لعام 2018، وما قد يستتبعه ذلك من إطار مؤسسي يساعد على 
تشجيع االستثمار يف الطاقة البديلة ويف استخداماتها، وضرورة تشجيع االستثمارات 
االستثمارات  حتفيز  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  البديلة  الطاقة  مجاالت  يف  الكبرى 
واملالية(  والسياحية  والزراعية  )الصناعية  املختلفة  القطاعات  يف  والكبيرة  القائمة 
وبدائل  ميسرة  شروط  ضمن  البديلة،  للطاقة  واستخدامها  استثماراتها  زيادة  على 

مناسبة للحكومة والقطاع اخلاص واجلهات املوّلدة للطاقة يف األردن. 

تفعيل الدراسات التنافسية للمناطق املختلفة يف اململكة، وضمن احملافظات االثنتي   •
عشرة جميعها، ومبا يسهم يف خلق تنمية محلية ضمن مشروعات حيوية مدروسة، 
تساعد على استقطاب االستثمارات اخلارجية، وحتفيز االستثمارات احمللية للدخول 

يف مشاريع تنموية يف احملافظات.
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دراسة االتفاقيات الدولية التجارية التي لم حتقق نتائج ملموسة على أرض الواقع،   •
بالتعاون مع الشركاء يف القطاع اخلاص، لضمان تفعيل هذه االتفاقيات، أو إعادة النظر 
واملستثمرين  احمللية  االقتصادية  للقطاعات  الوطنية  املصلحة  يخدم  مبا  بهيكلها، 

احملليني. 

يف  االستثمارية  للفرص  الترويج  نهج  إلى  املساعدات  على  االعتماد  نهج  من  ل  التحوُّ  •
اململكة، واللجوء إلى الصناديق االستثمارية السيادية الكبرى يف املنطقة للدخول يف 
تلك الفرص واستثمارها، بالتعاون الوثيق مع الصندوق السيادي األردني، أو صندوق 
حتقيق  مبفهوم  االستثمارية  الفرص  تلك  دراسة  شريطة  الضمان،  أموال  استثمار 

عوائد مْجزية على رأس املال املستثمر. 

اخلاص  القطاع  مع  بالتعاون  فيها  االستثمار  ع  املتوقَّ الكبرى  املشاريع  من  عدد  إطالق   •
الوطنية،  السيادية  الصناديق  مبساهمة  عامة،  اكتتابات  ضمن  والعاملي  احمللي 
حتريك  على  يشجع  مبا  السيادية،  والصناديق  واألفراد،  اخلارجيني،  واملستثمرين 

سوق املال وبورصة عّمان.

على  السورية  لألزمة  االستجابة  خطة  متطلبات  تغطية  نحو  السعي  يف  االستمرار   •
مواجهة  يف  واإلقليمية  الدولية  االلتزامات  تسديد  مفهوم  ضمن  الدولي،  املستوى 
هذه األزمة املستمرة، والتي يجب أاّل يقع عبُئها على االقتصاد األردني واملالية العامة 

للمملكة.
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املالحق اإلحصائية

امللحق اإلحصايئ رقم )1(

جدول بأهّم املؤشرات االقتصادية واالجتماعية )2018-2017(
20172018املؤشر

30823304املساعدات اخلارجية الكلية )مليون دينار( )ِمَنح وقروض ميسرة(
1177950االستثمارات اخلارجية املباشرة )مليون دوالر(

97.291.3التغير النسبي يف الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي )%(
5368متوسط أسعار النفط عامليًا )دوالر/ برميل(

748728العجز املالي )مليون دينار(
 عدد الالجئني السوريني املسجلني رسميًا 

734769)بحسب األرقام الصادرة عن األمم املتحدة(

ميزانية خطة االستجابة )بحسب توقعات وزارة التخطيط والتعاون 
1.71.76الدولي( )مليار دوالر(

%63%65نسبة متويل خطة االستجابة من املجتمع الدولي 
20201967صايف حواالت العاملني يف اخلارج )مليون دينار(

32943727دخل السياحة )مليون دينار(
91679703الصادرات األردنية )محّلي وُمعاد تصديره( )مليون دينار(

2226- التغير النسبي يف حجم التجارة اخلارجية مع تركيا ولبنان والعراق وسوريا )%(
9.35.6منو التسهيالت االئتمانية املمنوحة للقطاع اخلاص )%( 

2.92.3حجم التداول يف بورصة عّمان )مليار دينار(
21271909الرقم القياسي ملؤشر بورصة عّمان
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امللحق اإلحصايئ رقم )2(

إحصائية مفوضية شؤون الالجئني عن عدد الالجئني السوريني يف األردن

 May 15 »UNHCR, »External Statistical report on UNHCR registered refugees :املصدر

2019


