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 التطورات األخيرة 
 

تباطأت وتيرة النشاط االقتصادي خالل الربع  األول نعن 
. وتراج  نعدل نمو إجمالي العنعاتعل العمع ع عي 0202عام 

% فعي الععربع  نعمعاعع   نعقعا عع  3.1الع عقعيعقععي لعى د  إلع  
. وكعا  قعععا  0232% في الرب  األول نعن ععام 0.2

الخدنات هو الم ر ِّك ل نمو عع ع  جعانعع العععرا  فعيعمعا 
ظعع ععا ناععاهععمععص قعععععاعععي الصععنععاعععص والعع  اعععص  عع ععيعع ععص . 
ونازال نعدل العتعمعخعك الععع عي نعععتعدال . وقعد  ع ع  نعععدل 

 8% خععالل 2.0تمععخععك نعععاععر أسعععععا  الععمععاععتعع عع عععععيععن 
  وهعو نعا كعععدعج  عد جعص كعبعيعرة 0202ا و  نعن ععام 

التراج  الشديد في أسعا  النمط العالميص  وإ  تعك اتعتعوا  
هذا التأثير إل  تعد نعا نعن خعالل اال تعمعا  األخعيعر فعي 

 أسعا  الغذا .
يععبععدو أ  المععغععوط ععع عع  الععقعععععا  الععخععا جععي  خععذة فععي 
الت ايعد. و معك تعقع عيعا ععاع  الع عاعاا العاعا ي  اعانعال  

 ععنععاععبععص  0202الععمععنعع ا خععالل الععربعع  األول نععن عععام 
نععا   ععالععدوال   فعع   3.1 % نععقععا نععص   ععالعععععام الاععا ععال ونععقععو 

أتععدا الععبععيععانععات ت ععضعع ععر تععراكععك المععغععوط ععع عع  الععقعععععا  
 العععععععععععععععخعععععععععععععععا جعععععععععععععععي  شعععععععععععععععدععععععععععععععع  كعععععععععععععععبعععععععععععععععيعععععععععععععععر. 
وتععراجعععععا الصععاد ات وعععاحععدات الاععيععاتععص والععتعع ععويععالت 

 اعبعع  0202 صو ة كبيرة فعي العربع  الع عانعي نعن ععام 
الععتععبععاطععع االقععتععصععادي العع ععاد لععد  الشععركععا  الععتععاععا يععيععن 
الرحيايين لى د   وهك الوالكات المت دة وال ند والعمعمع عععص 
عع  االنععععمععا  الععععبععيعر فععي  الععععربعيععص الاععععودكععص  فععيعمععا خعم 

 الوا دات نن العاقص وميرها الع ير نن األعبا .
يبدو أ  عا  الموازنص العععانعص لع ع عدعونعص العمعركع يعص  خعذ 
في االتاا . فقد اتا  العا  الع ي في نوازنص ال دعونعص 

اع ععو  نععن عععام  0العمعركعع يعص   عاسععتع ععنعا  العمعنعع ا خععالل 
% نن إجمالي الناتل العمع ع عي 0.2إل  نا كم    0202

الاعنععوي الععمعتععوق ع  نعع  تععراجع  اةيعرادات العمعع عع عيععص  ععنعاععبععص 
% نقا نص   عالعععام الاعا عال  وسلع   اعبعع إجعرا ات 03.0

اةمععالو وتععأجععيعع  سععداد الععمععدفععوعععات المععريععبععيععص. وععع عع  
جانع اةنماو  سا  ا النمقات المعتعععر ة تعراجعععا   ع عيعال  

% نقا نص   العام الاا ال فيما سا  ا العنعمعقعات 3.0 نابص 
 الرأسماليص انخما ا  مير نابوو.

كا  المقر كم   نشد ص صعبص تت  قعبع  انعدال  جعاحع عص 
كو ونا  فيما تماقما تع عدكعات العتعوظعيع  نعن جعرا  هعذ  

   عع عع  نعععععدل الععمععقععر الععوطععنععي 0232األزنععص. وفععي عععام 
%. وفععي الععوقععا نععمععاعع   تعععععدععج نعععاععرات سععوو 30.1

تعدوا اخعتعالالت  0202العم  ل رب  الع عانعي نعن ععام 
كعبعيععرة فعي سعوو العععمعع  األ دنععي  اعبععع هععذ  العاععاحع ععص. 

% 03.1وخععالل هععذا الععربعع    عع عع  نعععععدل الععتععوظععيعع  
نقعص ن ويص عن العام الاعا عال. كعمعا  3.0ننخمما   واق  

 0202ا تم  نعدل البععالعص فعي العربع  الع عانعي نعن ععام 
نقعاط نع عويعص ععن  1.8%   يادة قد ها 01.2ليص  إل  

. ويعبعدو أ  الشعبعاا  العذيعن 0232الرب  ال اني نن عام 
عانعا ا  السعيعمعا الشعا عات   00و 30تتراوح أعما هك  ين 

قد تمعر وا  شعدة نعن هعذ  األزنعص. وفعي العوقعا نعمعاع   
انععخععمعع  نعععععدل الععمععشععا كععص فععي الععقععو  العععععانعع ععص  ععنععاععبععص 

% عن العام الاا ال  نما كشير إل  زيعادة اةتعبعاط 2.0
 نن المشا كص في سوو العم .

 
 
 
 اآلفاق المستقبلية 
 

ا فعي زعع ععص 32-تاببا جاح ص فيروس كو ونا  كعوفعيعد
اسععتععقععرا  االقععتععصععاد العععععالععمععي ونععن الععمععتععوق عع  انعععععمععا  

. ونعن 0202% فعي ععام 0.0االقتصاد األ دني  نابص 
المتوق   كذل  أ  كشد ِّ  العتعععديع  العععبعيعر  عالعنعقعصعا  فعي 
نعدالت نمو الشركا  التاا يين العرحعيعاعيعيعن ععاحعقعا  كعبعيعرا  
أنام األنشعص المتع قص  الصناعات الت وي يص واالست ما . 
عالوة ع   سل   نن المرج   أ  كاا ِّ  قعا  الخعدنعات 
انعععععمععااععا  كععبععيععرا   اععبععع تععععع ععيععال الاععمععر الععدولععي وتععدا ععيععر 

نعا س/ 03اةمالو العام ع   الصعععيعد العمع ع عي  نعن 
 3سعبعتعمعبعر/أيع عول إلع   31نايو/أكعا  ونعن  1 سا  إل  

أكتوبر/تشرين األولا وانخماا ثقص المات  ععيعن. وعع ع  
المد  المتوسط  ي توق   أ  كض  نعدل النمو ننخمما  نا 

 األردن

 / نعارات سوو العم  األردن .2الشكل  / نعارات تااا المعانالت الاا يصاألردن 1الشكل 

 المصد : داحرة اةتصا  العانص وتاا ات خبرا  البن  الدولي. المصد : البن  المرك ي األ دني وتاا ات خبرا  البن  الدولي.

أ    األ د   ال   تانا  في ال د نن التأثيرات الص يص 
ا نن خالل التعبيال 32-ألزنص جاح ص كو ونا  كوفيد

الصا م ل تدخالت مير الدواحيص.ون  سل   نن المرج   
أ  تعثر تدا ير اةمالو العام ع   الصعيد الم  ي  
وتباطع االقتصاد العالمي  وتععي  تركص التاا ة  
وتع يال الامر الدولي تأثيرا  كبيرا  ع   االقتصاد 

األ دني. وبالتالي  نن المتوق   زيادة نابص المقر في 
نقعص ن ويص. وتتوق  سرعص  33المد  القصير  واق  

تعافي االقتصاد في المد  المتوسط   د جص كبيرة  ع   
 تعوُّ  الااح ص وإنااز اةصالتات الم  يص المنشودة.
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لك تتك نعالاص المشدالت الع عيعدع عيعص العععمعيعقعص والعتع عدكعات 
االقتصادكص في األ د   شد  سري  واعانع . كعمعا ي عتعوق ع  
أ  كخ ال التبعاطعع االقعتعصعادي العععالعمعي  عغعوطعا  كعبعيعرة 
ع   ني ا  المعانالت الاا يص  واتاعا  ععاع  الع عاعاا 

% نن إجمالي العنعاتعل 1.0الاا ي  اانال  المن ا ليم   
  0232% في ععام 0.1نقا    0202الم  ي في عام 

وكعذلعع  انععخعمععاا الصععاد ات  شعدعع  تععاد  اعبععع تععراجعع  
 الععععععععععع عععععع العععععععععععالعععععمعععععي والعععععتعععععصعععععنعععععيععععع  العععععمععععع ععععع عععععي. 
ونن المتوق   أكما انخماا عاحدات الايعاتعص انعخعمعا عا  
تعادا  نعتعيعاعص ةجعرا ات اةمعالو وإمعالو الع عدود  ونععن 
المتوق  كذل  تراج  تدفقات الت ويالت نعضعرا  أل  ثعالثعص 
أ با  التع عويعالت العوا دة إلع  األ د  تعأتعي نعن العبع عدا  
المصد ِّ ة ل نمط التعي تعأثعرت  عاسعتعمعرا  انعخعمعاا أسعععا  
النمط. وبالتالي  فع عتع  االنعععمعا  العععبعيعر فعي العوا دات 
 اعبععع تععراجع  الععععع ععع الععمعع عع ععي ال كععدععمععي ععع عع  األ جعع  
لععمعععععادلععص هععذ  المععغععوط. وععع عع  الععمععد  الععمععتععوسععط  نععن 
ن عا  ال اعاا العاعا ي تعد يعاعيعا  نعدفعوععا   المتوق   ت اُّ
 ععانععتعععععا  صععاد ات الاعع عع  والععخععدنععات  وإ  كععا  نععن 
المرج   عدم وصول الت ويعالت وععاحعدات الاعيعاتعص إلع  

 .0200ناتويات نا قب  الااح ص تت     ول عام 
نن الم تم  أ  تعدي صدنص جعاحع عص كعو ونعا والعتعبعاطعع 
االقتصادي الناجك عن ا إل  تماقك و   المالعيعص العععانعص. 
ونععن الععمععتععوق عع  اتاععا  عععاعع  الععمععيعع ا  الععععع ععي لعع عع ععدععونععص 

% 8.0لعيعمع ع   0202المرك يص  اانال  المن ا في ععام 
% فععي عععام 0.3نعن إجععمععالععي الععنععاتععل الععمعع عع ععي  نععقععا عع  

. وي ععع    سلع  إلع  العتعراجع  الع عاد فعي اةيعرادات 0232
عع   الععمعع عع ععيععص   اععبععع الععتععبععاطععع االقععتععصععاديا  فععيععمععا ي ععرج 
استمرا  ا تما  النمقات المتعر ة في ظ   غوط اةنماو 
العنعاجعمععص ععن الععاعاحع عص. وأنعا اةنعمععاو العرأسعمععالعي  فعمععن 
المرج   أ  يت م   عع  ت بيعا أو عا  العمعالعيعص العععانعص 

 شد  معيعر نعتعنعاسعع كعمعا ي عتعوق ع  انعخعمعا ع  ععن العععام 
عن نعيع ا   الما ي. وع   المد  العمعتعوسعط  ي عتعوق ع  تع عاُّ
الماليص العانص  ل  دونص المرك يصا تد يايا  اريعص تعنعمعيعذ 
التعدا عيعر العمعالعيعص اة عافعيعص العتعي تعنعد    عمعن  عرنعانعل 

 التا ي  الممدد لصندوو النقد الدولي.
هناك نخاوف جدكص  شعأ   فعاهعص األسعر العمعععيعشعيعص فعي 
 و  التأثيرات الواقعص ع عيع عا نعن جعرا  صعدنعص جعاحع عص 
كععو ونععا. ونععن الععمععتععوق عع  أ  يعععدي تععراجعع  دخعع  األسععر 
الععمعععععيععشععيععص نععن العععععمعع  والععتعع ععويععالت  اععبععع الصععدنععص 
االقتصادكص الناجمص عن الااح ص إلع  زيعادة ناعبعص العمعقعر 

نعقعععص نع عويعص  وإ  كعانعا  33في المد  العقعريعع  عواقع  
االسعتعاععا عص العع عدعونععيعص الععععا حعص  نعن خععالل العتعع عويععالت 
النقدكص واستمرا  توسي  ابدص األنا  االجتماعي  كعمعدعن 
أ  تااعد في ال د نن تع ع  الع يعادة  عنع عو الع ع ع . ونع  
 ف  قيود اةمالو وتعافي نعدالت التوظي   ف ن  ي توق ع  
تراج  نابص المقر إال أ  العععودة إلع  ناعتعويعات نعا قعبع  
األزنص ترتعبعط  ع عالعص ععدم العيعقعيعن  شعأ  ناعا  العتعععافعي 
االقتصادي الذي قد يواج  نوجات التقص. ونن العمعتعوق ع  
أ  كدو  تعافي األسر المعيشيص نتعمعاوتعا  تعيع  سعيعععانعي 
الععععانعع ععو   ععالععقععععا  مععيععر الععرسععمععي وكععذلعع   عالععقعععععاعععات 
الخدنيص ك يمص االتعتعععاك  نع ع  قعععاععات العبعنعا  والعنعقع  
 والميافص  نن انخماا الدخ  لمترة أطول ع   األ ج .

 
 
 
 المخاطر والتحديات 
 

تععتعع  قععبعع  صععدنععص جععاحعع ععص كععو ونععا  ظعع  نعععععدل الععنععمععو 
االقععتععصععادي فععي األ د  نععنععخععمععمععا  فععيععمععا كععانععا ناععبععص 

الععبعععععالععص نععرتععمعععععص  اععبععع نععاععمععوعععص نععن العععععوانعع  نععنعع ععا 
العععتعععععععرُّا لععع عععععععديعععد نعععن الصعععدنعععات العععخعععا جعععيعععص وبعععط  
اةصععالتععات االقععتععصععادكععص. وأدت الصععدنععص االقععتععصععادكععص 
مير المابوقص الناا ص عن هذ  الااح ص إلع  تعمعاقعك نعقعاط 
المععععع  العع ععيععدعع ععيععص الععمععوجععودة فععي االقععتععصععاد وكععذلعع  
الت دكات االجتماعيص التي لك يتك ت  ا  فمال  عن تأزيعك 
و   االقتصاد الع ي ال ش. وتشم  الت دكات الرحيعاعيعص 
النشاط االقتصادي لمترة طعويع عص  اعبعع تعدا عيعر اةمعالو التي تقو ِّا اآلفاو العمعاعتعقعبع عيعص لعى د  اسعتعمعرا  تعراجع  
ع   الصعيد الم  ي التي قد ت يد نن ناتويات البععالعص 
المرتمعص أصعال . ويشعد ِّع  العتعدهعو  العععبعيعر فعي تاعا عات 
الماليص العانص والتع مص العمعالعيعص العمعتععع عقعص  عقعععا  العععاقعص 
والشركات المم وكص ل دولعص نعخعاطعر كعبعيعرة عع ع  العمعالعيعص 
العععععانععص وديععنععانععيععدععيععات الععديععن فععي األنععديععن الععقععصععيععر 
والمتوسط. وباة افص إل  سل   قد تعوو نقاط المععع  
ال يد يعص العمع نعنعص وبعط  تعنعمعيعذ اةصعالتعات فعي األ د  

 ت قيال تعاٍف سري  في المد  المتوسط.

ر مير سل ا( نعارات  فاو أو ا  المقر الع يص/ األردن  2الجدول   التغير الانوي  النابص الم ويص نا لك ي ذك 


