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 أحدث التطورات 
 

% فسي السعبس  0.2نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبسبس  

، في زيساة  فسفسيسفس  عسن نبسبس  السعبس  0202األول من عام 

%. وتسسمس سسلسس  0.2السستسسي بسسجسلسس   0202األخسيسسع مسسن عسسام 

المحعكا  العئيبي  في جانب الععض في قسفساا السخسةمسا ، 

% في نمو إجمالي الناتج المحسلسي، فسي 0.1الذي أبهم بنبب  

% والسزعاعس  بسنسبسبس  2.0حين أبهمس  النسنساعس  بسنسبسبس  

%. وأظهع  المؤشعا  القفاعيس  السحسقسيسقسيس  لس سشسهسع 2.0

البت  األولى أةاًء مختلفاً. حيث تسعاجس  السقسفساا النسنساعسي 

%، مةفوعاً بهبوف مؤشع النناعا  الستسحسويسلسيس  2.0بمقةاع 

و ‘  التعةين والمسحساجسع’ %، في حين أظهع قفاعا 0.0بمقةاع 

 بعض عالما  االنتعاش.‘ الكهعباء والغاز’

وبفضل األبعاع المواتي  للمواة الغذائي  والنقل، ونل معةل  

إلسى  0202التضخم الكلي خالل األشهع الببع  األولسى مسن 

% خالل الفتع  نفبها مسن السعسام البسابس . 1.0% مقابل 2.0

ويبةو أن الةاف  الكبيع وعاء هسذا هسو تسعاجس  أبسعساع السنسفسف 

% في المتوبف في السفستسع  مسن يسنسايسع 2.2)انخفاض بنبب  

(. وفسي ضسوء اافسا  0202كانون ال اني إلى يوليسو تسمسوز 

المبتقبلي  المواتي  للتضخم، وخسفسض االحستسيسافسي االتسحساةي 

األمعيكي ألبعاع الفائة ، قام البنك المعكزي األعةني بخفض 

أغبسفس   ب  0نسقسفس  أبسا  فسي  00أبعاع الفائة  بمقةاع 

 .0202ببتمبع أيلول  02و

وانخفض عجز الحباب الجاعي خالل العب  األول مسن عسام  

%، بالمقاعن  بالفستسع  ذاتسهسا مسن السعسام 10.2بمقةاع  0202

مسلسيسون ةوالع أمسعيسكسي. وأشساع   120الباب  لينل إلى 

، إلسى 0202البيانا  التجاعي  فسي السعبس  الس سانسي مسن عسام 

% مقاعن  بالفتع  نفسبسهسا 0.2انخفاض العجز التجاعي بنبب  

ً فسي  من العام الباب . ولسكسن هسذا االنسخسفساض كسان مسةفسوعسا

% مس  بسقسساء نسسمسسو 1.0السغسسالسب بستسسعاجس  السواعةا  بسنسسبسبسس  

 سابستساًي فسي  0202الناةعا  خالل العب  الس سانسي مسن عسام 

انعكا  للعكوة في التجاع  العالمي . وعلى أبسا  تسعاكسمسي، 

% فسي السنسنس  1.0أظهع إجمالي النساةعا  نسمسواً قسةع  

)قاةته نناع  المالب  والكيسمساويسا (  0202األول من عام 

% في الفتع  نفبها من العام الباب . 0.2في مقابل نمو قةع  

% في النن  األول من عام 0.2وتعاجع  الواعةا  بنبب  

% في الفتع  نفسبسهسا مسن 0.1في مقابل تعاج  بنبب   0202

العام الباب . وهو التعاج  الذي يمكن عزو أك ع مسن ننسفسه 

إلى الواعةا  غيع النففي . كما أظهع  أحسةث اححنساءا  

عن حنيل  البياح  وتحويال  العامسلسيسن اتسجساهسا  مسواتسيس  

 . 0202خالل النن  األول من عام 

وبلغ عجز الموازن  )بابت ناء المنح( خالل النن  األول من 

% من إجمالي النساتسج السمسحسلسي فسي مسقسابسل 0.0  0202عام 

% في الفتع  نفبها مسن السعسام البسابس . وزاة تسحسنسيسل 0.0

بنبب   0202احيعاةا  المحلي  خالل النن  األول من عام 

% مقاعن  بالفتع  نفبها من العام الباب ، وهسو مسا يسقسل 1.0

%. 00.0ك يعاً عن النمو المبتهة  فسي السمسوازنس  بسنسبسبس  

وتجاوز  احيعاةا  غيع الضعيبي  السنسمسو السمسبستسهسة  فسي 

الموازن . وكان هناك نقص ملحوظ في تسحسنسيسل الضسعائسب 

% بالمقاعن  بالفتسع  2.0غيع المباشع ، حيث تعاج  بحوالي 

نفبها من العام الماضي. وأةى ضسبسف األوضساا فسي جسانسب 

%، 0احنفا  إلى إيقا  نمو احنفا  احجمالي عسنسة مبستسوى 

ولكنه يعزى إلى حة كسبسيسع إلسى خسفسض الستسحسويسال  و سبسا  

 احنفا  العأبمالي.

وال تزال قضيتا الفقع وفعص العمل من بين القضايا المهسمس . 

فلةى إفال  إبتعاتيجي  الحماي  االجتماعي  والحة مسن السفسقسع 

فسسي مسسايسسو أيسساع، أعسسلسسنسس  ةائسسع   0200-0202لسس عسسوام 

اححناءا  العام  أن مسعسةل السفسقسع السوفسنسي بسيسن نسفسو  

% في العب  02%، وبلغ معةل البفال  00.0األعةنيين كان 

بسمسقسةاع  0202، متجاوزاً متوبف عام 0202األول من عام 

نقف  مئوي . وكان  تلك الزياة  ناتج  عن اعتسفساا حساة  2.0

في معةل بفال  احناث، م  تحبن ففيس  فسي مسعسةل بسفسالس  

إلسى  00الذكوع. وال يزال الشباب األعةني )في الفئ  العمعي  

عاماً( هم الفئ  العمعي  التي تعسانسي مسن أعسلسى مسعسةال   01

% فسي السعبس  األول مسن عسام 12.0البفال ، بمبتوى بسلسغ 

. وفي الوق  نفبه، انخفض  نبب  مشساعكس  كسل مسن 0202

% 00.0احناث والذكوع على حة بواء في قو  العسمسل إلسى 

، باالتبا  م  انتشاع التقاعسة 0202في العب  األول من عام 

 المبكع.

 

 

 

 األردن

  المباهما  في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على جانب الععض األردن 1الشكل 

 )على أبا  بنوي(

   ةيناميا  بو  العملاألردن 2الشكل 

 المناةع: ةائع  اححناء العام  وحبابا  خبعاء البنك الةولي. المناةع: البنك المعكزي األعةني وحبابا  خبعاء البنك الةولي.

تقةم بواةع حةي   تتم ل في زياة  الناةعا  وابتمعاع 

الةعم الةولي القوي زخماً متجةةًا لالنتعاش 

االقتناةي، ولكن لم تبةأ بعة معالج  ضع  إيعاةا  

المالي  العام . ومن شأن تنفيذ احنالحا  األبابي  

األوب  نفاقا، وال بيما تلك المتعلق  بالمشتعيا ، 

والشعاكا  بين القفاعين العام والخاص، وقفاا 

الفاق ، أن توفع الحافز الالزم لتحقي  النمو. إال أن 

تناعة التوتعا  في التجاع  العالمي  في ااون  

األخيع ، والتبافؤ العالمي المتوق ، يشكالن مخافع 

كبيع  ذا    اع بلبي  على  فا  االنتعاش الفوعي، 

 تغفي على المناف  المتأتي  من انخفاض أبعاع النفف. 
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 اآلفاق المستقبلية 
 

من المتوق  أن ينتعش نمو إجمالي الناتج السمسحسلسي تسةعيسجسيساً، 

مةعوماً بنافي النساةعا  عسلسى جسانسب السفسلسب، وبساألةاء 

القوي في قفاا الخةما ، وال بيمسا البسيساحس ، عسلسى جسانسب 

الععض. كما أن الزياةا  السمستسوقسعس  فسي الستسةفسقسا  السوافسة  

لالبت ماعا  الخان  األجنبي  مسحسل تسعحساب، ولسكسنسهسا ةون 

مبتويا  ففع  أوابف السعسقسة األول مسن األلسفسيس . وتسنسفسوي 

السمسخسسافسع ذا  اا سساع البسسلسبسسيس  السسمسبسساشسع  عسلسسى انسسخسفسساض 

االبتهالك العام واالبت ماع، المقيةين نستسيسجس  أعسمسال ضسبسف 

أوضاا المالي  العام  الجاعي ، في حين يتوق  أن يسظسل نسمسو 

االبتهالك الخاص ضعيفاً بببب تسوقس  خسلس  فسعص عسمسل 

 جةية  وتةابيع البيابا  الضعيبي .

ً فسي عسام   0202ومن المتوق  أن يظل الستسضسخسم مسنسخسفسضسا

وخالل األجل المتوبسف. ومسن السعسوامسل الستسي تبساعسة عسلسى 

اعتةال التضخم ابتمعاع ضع  الفلب المحلي، وتعاج  أ سع 

احجعاءا  الضعيبي  التي ُفبق  العام السمساضسي، بساحضسافس  

إلى األ ع المتأخع لتقيية األوضاا النقةي . ومسن السمستسوقس  أن 

ً مسن  % مسن 0.0يتحبن عجز الحباب الجاعي تحبناً ففيفسا

% فسي 0.1إلسى  0202إجمالي السنساتسج السمسحسلسي فسي عسام 

. وعلى العغم من تأ يع الشعوف التجساعيس  السمسواتسيس ، 0202

مقاعن  بالعام الماضي، فإنه يتوق  أن تنسمسو النساةعا  نسمسواً 

متوبفاً نظعاً للعكوة الذي يضعب النشاف التجاعي العالمسي، 

في حين يتوق  أن تعتسفس  السواعةا  بشسكسل هسامشسي. وعسلسى 

األجل المتوبف، يتوقس  أن يسظسل عسجسز السحسبساب السجساعي، 

مبتوى متوبسف.  ةكنبب  مئوي  من إجمالي الناتج المحلي، عن

ولكن، نظعاً للمتفلبا  المالي  الكبيع  على األجل السمستسوبسف، 

وحلول موعة ابتحقا  البنةا  المنةع  بالعمل  األجنبي  في 

، بتظل ابتةام  المعكز الخاعجي معلق  بسالسوفساء 0202عام 

 بالتةفقا  متعةة  األفعا  وال نائي .

ومن المتوق  أن يتحبن عنية المالي  العام  )شامالً السمسنسح(  

 0202% من إجمالي الناتج السمسحسلسي عسام 0.0-لينل إلى 

. ويتوق  أن تستسحسبسن احيسعاةا  0202% في عام 0.0-من 

، 0202% من إجمالي الناتج المحلي فسي 2.1المحلي  بنبب  

م  بةء ظهوع   اع التةابيع المتخذ  لمعالج  ضع  األةاء فسي 

النن  ال اني من العام، في حين من السمستسوقس  أن يسنسخسفسض 

إجمالي احنفا . ونظعاً النخفاض التةفقا  الوافة  مسن السمسنسح 

األجنبي ، فبيظل إجمالي احيعاةا  والمنح ةون تغيع تسقسعيسبساً 

% من إجمالي السنساتسج السمسحسلسي. ومسن السمستسوقس  أن 00عنة 

ينخفض عنية المالي  العام ، عسلسى األجسل السمستسوبسف، إلسى 

% من إجمالي الناتج المحلي، مةعوماً بزياة  احيسعاةا  0.2

الناتج  عن قانون ضعيب  السةخسل السجسةيسة، وتسعسزيسز احنسفساذ 

الضعيبي، والتزام الحكوم  باالبتمعاع عسلسى فسعيس  ضسبسف 

أوضاا المالي  العام . ويتوق  أن ينسخسفسض السعنسيسة األولسي 

% من إجمالي السنساتسج السمسحسلسي وأن 0)شامالً المنح( بمقةاع 

تتحبن ةيناميا  الةيون. وعسلسى السعغسم مسن أن االنسخسفساض 

المتوق  في التضخم بيكون له أ ع  المفية للظعو  المعيشي ، 

فإن ابستسمسعاع الستسحسةيسا  الستسي تسواجسه بسو  السعسمسل تس سيسع 

المخاو . وتناقش ةعاب  تشخيني  عن فعص العمل يتعقب 

ً مسن قضسايسا الستسشسغسيسل  نةوعها عن السبسنسك السةولسي بسعسضسا

العئيبي . يعمل شخص واحة فقف من بين كل  ال س  فسي بسن 

العمل في األعةن ويتم إعاة  تسخسنسيسص فسعص السعسمسل مسن 

قفاعا  إنتاجي  معتفع  إلى قفاعا  إنتاجي  منخفض  تسزةاة 

في القفاا غيع العبمي. وهناك عةة كبيع من السعسمسال غسيسع 

مشمولين بالضمان االجتمساعسي وال يسعسمسلسون بسمسوجسب عسقسة 

قانوني. ونظعاً لالعتفاا الشةية في معةل النمو البكانسي بسيسن 

األعةنيين وتةف  الالجئين، فبتكون السمستسفسلسبسا  مسن فسعص 

العمل الالزم  للعوة  بمعسةال  الستسوظسيس  إلسى السمسبستسويسا  

 هائل  جةاً.‘ الفبيعي ’

 

 

 المخاطر والتحديات 
 

 م  عوامل تشكل مخافسع ذا  تسأ سيسع بسلسبسي مسبساشسع عسلسى 

االنتعاش االقتناةي تتم ل في تبافؤ النمو العالمي، وتناعة 

حة  التوتعا  التسجساعيس  بسيسن السواليسا  السمستسحسة  والنسيسن، 

وابتمعاع حال  انعةام السيسقسيسن إقسلسيسمسيساً. ويستسفسلسب السخسفسض 

المبتةام للةين ابتمعاع ضبف أوضاا المالي  العام ، بمسا فسي 

ذلك تعبئ  احيعاةا  واحتواء احنفا  العام. وفضال عن ذلسك، 

ففي ضوء حلول موعسة بسةاة البسنسةا  السمسنسةع  بسالسعسمسلس  

األجنبي  في العام القاةم، فبتتوق  تغفي  المتفلبا  السكسبسيسع  

ً فسي عسام  ، 0202من التمويل الخاعجي الكلسي، وخنسونسا

على ابتمعاع قةع  الحكوم  على تعبئ  المسبساعسةا  السمسالسيس  

الةولي . كما إن االنقفاا الذي حةث في ااونس  األخسيسع  فسي 

احنتاج البعوةي من النفف، إذا مسا أةى إلسى اعتسفساا أبسعساع 

النفف على األجل المتوبسف، فبسيسزيسة مسن قسابسلسيس  الستسعسعض 

ألضعاع. ومن شأن الفعيق  التي بيتحق  بها ضبف أوضساا 

أي كيفي  زياة  احيسعاةا  السجسةيسة  وخسفسض   –المالي  العام  

أن يكون لها تأ يع على الفقسع والسمسبساوا . وعسالو    –احنفا  

على ذلك، يتعين لتحقي  خفض فسويسل األجسل ومبستسةام فسي 

الفقع وقابلي  التأ ع والمعانا  تحقي  زيساة  كسبسيسع  فسي مسعسةل 

 التوظي .

 التغيع البنوي بالنبب  المئوي  ما لم يُذَكع غيع ذلك((   مؤشعا   فا  االقتناة الكلي والفقعاألردن 2الجدول 


