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 كلمتنا: 

ن مااا   ودش ات، ب بماااجلبهاااال لناااجا  بونانااا، جنبااااوش ب ب اااباب، ج ااااب جمعيةةةة الرخةةةاء لرجةةةال األعمةةةالإيماناااا

اع ااا باااةما لن   ننااا ماا  إباامنا ءلنوصاااو  ننااين ب ع ننااا نتا اا  إناا  لنمجثوجلتاا، ب بايادتاا، ج ااوب، ب جأ

ا  م ااا، عاااق تاااادين وايتناااا للوتنااااديا نجانناااا لأود  مااا  صااانا دولباااا مت  ناااا نجلووناااا بااااأم  جمااا

مااا  ت ااادياب جناااوجباب ججلووناااا لنياااجن جماااا نماااو بااا، مااا  ناة اااا    اااب لأص اااو جلنيااااب  جواياااا 

 بااواتنااااا لأود  لنااااان نونااااج إنياااا، ب ي اااادجنا لأمااااا بااااا   جلن ثاااان مبااااتاب يا لبت ااااولعيا ن ااااج وصاااااو

 جودولتنا عق ةال لنجا  جبوزيما  بناوش جبنات، .

ن  مااا  ةناااا واااان وبااان لندولبااااب جلأب اااام عاااق لننموياااا بتاااادين ةااااش لندولباااا لنتاااق نوناااج    تناااد  الناااا

ن مت ت ااا جةااال  م نااا أنهااا صونااب ماا  مص نااي  نهااال لنااج ا  ي دجناا، بااانمهأل جلأوجل . ناااةيا جو جبااا

 جبا  لنمبتوا .

 1-المقدمة:

بِظننهااا ع اا  لنوااانن  نماا  ع اا  لنمبااتجن لنناا ق نباا ا    نااابناان ين نااو  ثااو ناة ااا  جوجنااا جلنتااق 

للوتناااادنب  يااام  دب عتاااولب لنتوااااا عاااق جةاااال لنوااااننب إنماااا  نو ااا  اناااإل ع ااا  لنمباااتجن ل نتمااااعق 

 ااااا عااااق بوااااث لناااعاااااب مثااااا واااااا  لنايااااول  جواااااا  لنباااايا ا للوتناااااد لنوااااانمق إناااا  صباااااةو عاد

ب مماااااا  دن إنااااا  إنبااااااو  اااااا ع ااااا  موظااااان لناااعااااااب للوتناااااادياوب لنناةجلن ناااااادم جلنماااااااعن ج ث ااااا

 و اااا لنتنااااور لنصاونياااا ن ااادجا ع ااا   جو ناااب نااا ان لنوماااا ع ااا  تباااوين نااازو  بياااو مااا  لنوماااااب 

عم ااب موظااان عاااد جلنب اااة  ع اا  نااااام  ااي   بااانوةن ماا  لنباااما  بتاادع  لنباا  جلننااويد لنصاااونقب 

نناة اااا مجلنهااا للناادجا ع اا  مناا  تنااديو لنمااجلود لأجنيااا لنمباااتصدما عااق لنتااال مباا تزماب لنمنتماا  ن

                                                           
 البنك المركزي األردني، مقتبسة من دائرة االحصاءات العامة  -المؤشرات األساسية -إن جميع البيانات واألرقام الواردة في المقدمة مصدرها : 1
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 ماااا   ماماااااب ابيااااا جمواماااااب نبياااادن جةيوةاااااب نتنبااااو لناااادجا لنمبااااتجودر نت ااااإل لنباااا   ع اااا  إنتااااال

 لنم يةا ن ناة ا ع   مبتجن للوتناد.  د لنناااجنوا ةاش  م  يا جنناعا مبت زماتها لنابيا 

% 1.5جع اااا  مبااااتجن مواااادلب لنت ااااصن عيتجواااا     ت ااااا  للوتنااااادلب لنمتادمااااا لنص اااااث ب ااااجلنق 

  جاناااإل  بااان بيانااااب لنوبااا  لأجا مااا 2020% بنهاياااا لنواااان 0.4عاااق موااادلب لنت اااصن نت اااج  عناااد 

نباااابا واااادلب لنت ااااصن نااااديها با للوتنااااادلب لنناااااعدر عاااااد تولنوااااب م ماااالنوااااان نت ااااإل للوتنااااادلبب  

 أ  ت ااااا  مواااادلب ت ااااصن مااااا دج باااانوتنااااادلب لنناميااااا ن%ب ممااااا يمهااااد 4.2إناااا   1.5تتاااولج  ماااا  

 ااااوط لنا اااان لن  ااااق صاااانا لنوباااا  لأجا نلنناااا و مةااااجنب جتو اااا  مواااادلب لنت ااااصن لنمتدنيااااا ةاااااش 

ق  اااهدةا بجوا لنتااامبااالنةيااو  ثااااو للنص اااث عاااق  باااواو لنجواااجد جلنثااانق مااا  لنواااان لن ااانقب إنااا  نانااان 

 لنوانن صنا عتور لنناة ا .

مةةةن  ياألردنةةةد تعرض لةةةآل االقتصةةةايلعلةةةآل اين يتبةةةادر فةةةي ئهةةةن القةةةارت، مةةةا هةةةو مةةةدى التةةة ثير الةةةئ  سةةة

 الجائحة في ظل مدى الت ثير الكبير على االقتصادات المتقدمة والناشئة؟ 

نب  ااااج     عااااق لن اياااااا لنتااااق ل يصت ااااط ع يهااااا   ااااد    للوتناااااد لنااااجانق بااااجط يتاااا أثو تااااأثولن باااا بيا

للوتنااااد لنواااانمق عاااق عتاااور تولنااا ب جنميااا  للوتناااادلب تتاااأثو جتااااثو ببو اااهاب جن ااا  ماااا ياباااط 

ناجنااااِ، جتج ااااي ، ةااااج    للوتناااااد لأودنااااق يوااااانق مااااا وبااااا  اااادجم ناة ااااا  جونااااا  جع اااا  نمياااا  

جللصاااااتنلب  لأناااااودرب جل ينااااان    ياااااتن ت مياااااا لنناة اااااا مهماااااا ب ااااا   ثوةاااااا لنبااااا بقب لنتاااااوةنب

لنمتجلناااادر عااااق للوتناااااد لأودنااااقب ع مااااا ةااااج جل اااان ماااا  صاااانا لنوباااان ل تااااقب    لنناااااتأل لنم  ااااق 

%ب موبااااولن عاااا  لننااااوجبا 3.7عنااااد  2018،2019ل نمااااانق  ااااا  مواااادلب نمااااج ثابتااااا عااااق لنوااااامي  

ماااج جلناااان بااانا موااادا ن  2010مناااا لنواااان عنااادن للوتنااااد لأودناااق عاااق عم ياااا لنتوااااعق مااا  لنتولنااا  

%ب جنماااج لننااااتأل لنم  اااق ل نماااانق يبااانا موااادلب نماااج متناوناااا ب باااتثناو لنواااان 10يتصاااا   اااانز 
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ااااااا عنااااااد 2013 % نيوااااااجد إناااااا  جتيااااااور ل نص اااااااث إناااااا  نهايااااااا لنوااااااامي  8.7ب لنااااااان  ااااااا   وت اعن

2019،2018 . 

 ل نمانقناتأل لنم  ق لننمج عق لن- :1لنوبن لنبيانق وون ء

 

 ثابتااااا ءمواااادا لننماااج عااااق لنناااااتأل لنم  اااق بالبااااواو لن 2019عااااق لنواااان جواااد  ااااا  للوتنااااد لأودنااااق 

ب %ب موباااولن عااا   اناااا لنتباااااا لنتاااق يوااايع عيهااااب  ماااا  اااااب موااادل0.8موااادا مااانص ث نااادلنب عناااد 

ن نينااااا إناااا   ان % عااااق نهايااااا لنواااا18.6مااونااااا ماااا   2019عااااق نهايااااا لنوااااان  19.0لنباانااااا لوت اعااااا

2018. 

يبااانا ن 2019او لأننباااق لنمبا اااو عاااق لأود  عاااق نهاياااا لنواااان باااتثمجلباااتمو للنص ااااث عاااق  نااان لل

جياب مااوناااا بمبااات ب 2018م ياااج  د.  عاااق لنواااان  678م ياااج  د.  عاااااب مااوناااا عاااق  650ماااا ماااادلوش 

 1441.1؛  يااام ب قاااب ويماااا للباااتثماو لأننباااق لنمبا اااو 2018 اااجم  اااانز لنم يااااو نبعاااجلن ماااا وباااا ت

 .2017م يج  د.  عق لنوان 

ةااااج لنج اااا  جع اااا  ناناااان لنمانيااااا لنوامااااا جلصتنلتهاااااب نن ااااظ    لنونااااجزلب عااااق لنمجلزنااااا لنوامااااا 

ن مااا  لنابيواااق ع ااا  ماااو لنباااني  م ياااج  د.   727-؛ عااااد بااانا لنوناااز عاااق لنمجلزناااا بواااد لنمااانن لوت اعاااا
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  % كنسةةةةبة مةةةةن النةةةةات3.4م يااااج  د.   ء 1.058-إناااا   2018  عااااق لنوااااان % كنسةةةةبة مةةةةن النةةةةات  المحلةةةةي2.4ء

-ب جلأماااو التااا، ن وناااز عاااق لنمجلزناااا ماااا وباااا لنمااانن  يااام لوت ااا  مااا  2019عاااق نهاياااا لنواااان   المحلةةةي

% 5.9م يااااج  د. ء1.846 -إناااا   2018  عااااق لنوااااان كنسةةةةبة مةةةةن النةةةةات  المحلةةةةي% 5.4م يااااج  د. ء1.622

 .2019   عق نهايا لنوان كنسبة من النات  المحلي

نااق عااق نهايااا م ياااو ديناااو  ود 26.9 ق جلنصاااونق لوت اا  ماا   مااا    إنمااانق لناادي  لنوااان ب ااايِ، لناادلص

 28.7 % مااا  لننااااتأل لنم  اااق ل نماااانق بأباااواو لنباااجم لنناويااااب إنااا 89.7جبماااا نبااابت،  2018 لنواااان

 % م  لنناتأل لنم  ق ل نمانق.92.6جبما نببت،  2019م ياو ديناو عق نهايا لنوان 

مااا  ماااجع ااا  نانااان لناااااا  لنصااااونق عماااا زلا لنميااازل  ل   نتنااااون ي اااا  عنااازلن بايماااا ت اااجم لنص 

ايااا لنواااان م ياااو د.  عااق نه 6.31لنناااتأل لنم  ااق ل نمااانقب  ياام باانا لنمياازل  لنتناااون عنااز بمااادلو 

 % م  لنناتأل لنم  ق ل نمانق بأبواو لنبجم لنناويا.20.9ب جبما نببت، 2019

 -أهمية الدراسة :

اب ناة اااا ع ااا  للوتنااااد لأودناااقب جااااو  لنتجنااايت مااا   ةمياااا لندولباااا عاااق تج اااين مااادن تاااأثيو لن

ن عااااق ت  ياااالأج ااااا  للوتنااااادياب جت ماااا   ةمي لنتااااق ماااا   ااااأنها    تباااااةن عااااق تنااااجين ا تهااااا  ي ااااا

 لأببان لنوةيبيا جولو تدةجو جتولن  للوتناد لأودنق .

 -أهداف الدراسة :

 . 2019-2015لوتناد لأودنق عق لن تور لنممتدر ت  يا  اا لنتهدط لندولبا  -1

 ناة ا  جوجنا. بودلأودنق  وتنادلمبتابا لن لنمتجووااو  لنتنبالب  -2

 لنصوجل بمنمجعا تجنياب جلنتق م   أنها ت بي  جلو  لن اا ننوتناد لأودنق. -3
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 -محددات الدراسة :

 . لأودنقدن تجلعو   دم لنبياناب جلنما ولب ننوتناد ع -1

 .للوتناد  دلوا  ج للينابيا لنتق تاثو ع   ا باب لنب بين ت لن ب  ا عانب نظونوجبا لنتنبا  -2

أصياااو مااا  لنواااان لن اااانقب ا  جوناااا صااانا لنوبااا  للث لنمتجوااا  ن ااادجم مجنااا،  صاااون نناة اااللعتاااو -3

 ي د بنجور  بيو م  ت ون لندوا عق لنتنبا .

 منهجية الدراسة 

 -تيا :جم  صنا لنمنهنيا ل بجط يتن دولبا ل ثو لنناة ا ع   نمي   بواد للوتناد لأودنق 

 -لى مستوى االقتصاد الكلي ويتم من خاللآل :ع -: الفصل األول

ن اااااا ننوتناااااد لأودنااااق مااااا وبااااا ناة ااااا  جوناااااب لنناااااتأل لنم  ااااق ل نمااااانق ب لدولبااااا جلواااا   -1

 مودلب لنت صنب مودلب لنبااناب  نن لنتدلجا عق بجم عما  لنمانق.

 وجنا ع   مبتجن للوتناد لن  ق .جدولبا مدن تأثيو ناة ا   -2

 ناد لن  ق .ع   مبتجن للوت 2021للوتناد لأودنق ما بود لنناة ا نمبتابا   لنتنبجو -3

 -: )السياسة المالية( وى المالية العامةعلى مس -: الفصل الثاني

لدلب ن ااااا أباااوز م جنااااب لنمانياااا لنواماااا ماااا وباااا  ااادجم ناة اااا  جونااااب ل ياااولدولباااا جلوااا   -1

 لنواماب لنن ااب لنواماب عنز لنمجلزنا وبا/بود لنمنن .

 .ءليولدلب جن ااب جمديجنيا  لنواما  يالنمان ناة ا  جوجنا ع  دولبا مدن تأثيو  -2

 .2021لنمانيا ما بود ناة ا  جوجنا  تجوواب  اا -3

 لنصننا عق تجو  لنمانيا لنواما . -4



 

9 
 

 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

 

  -د )السياسة النقدية ( :لى مستوى القطاع النقع -الفصل الثالث :

 ياتمهيد ع  لنبيابا لنناد -1

 با لننادياب ج دجلتها.م هجن لنبيا -2

 .2008ولبا  دلو لنبيابا لنناديا عق لأود ب ما بود لأزما لنمانيا د -3

 دولبا  دلو لنبيابا لنناديا ما بود ناة ا  جوجنا. -4

 اديا.نصننا جلنتجنياب لنصانا عق  دلو لنبيابا لننل -5

 

 :على مستوى القطاع الخارجي  الفصل الرابع

ن اااااا ننجلنااااان لنااااااا  لنصااااااونق مااااا وباااااا  اااادجم ناة اااااا  جوجناااااب نانااااان لدولبااااا جلوااااا   -1

 لننادولبب لنمبتجودلبب لنميزل  لنتناون 

 ولبا  ثو ناة ا  جوجنا ع   مبتجن لنااا  لنصاونق .د -2

 . 2020ة ا  جوجنا نتنبا عق مبتابا لنااا  لنصاونق ما بود نال -3

 ااعق لننناعا جلنزولعا صنا عتور ناة ا  جوجنا و -4

 وص ت بي   دلو للوتناد لأودنق ع   مبتجن لنتناور لنصاونيا.ع -5
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

 على مستوى االقتصاد الكلي . -الفصل األول :

 -ما قبل كورنا : األردنيالقتصاد واقع حال ا  -أواًل :

نبياانق لما وباا  جوجنااب ع ماا تان لنتج اين عاق لنوبان  ماع اجي ا جعميااعان  للوتناد لأودنق دجور لن 

ب جتوجد  انا 2008ما بود لنوان  تولن   لنجلود عق لنمادما ع   لننمج عق لنناتأل لنم  ق ل نمانق عق 1وون ء

 لمااالنتاادةجو ننوتناااد لأودنااق عااق لنواااد لأصيااو إناا  عجلمااا صاونيااا جعجلمااا دلص ياااب عو اا  نااويد لنوج

ر تقيولب ع   مبتجن ل و ين عق لنواد لأصيو  ث اوم بناجور  ج باأصون عاق  دلو عاد  دثب عد -لنصاونيا :

مم  ا ب عي د لنجلنتق ت هد تا باب بيابيا جلمنيا للوتناد لأودنقب بببن لنمجو  لننقولعق ن مم  ا لأودنيا

جي ادةا  -بديا لناد  جعانمتها لأ -ا م  لن ماا بجوياب جم  لن وم لنوولمب جم  لنقون ع باي  لنم ت 

 يا.م  لن ماا لنمم  ا لنووبيا لنبوجديا لنتق ت ود لنمتن   لنج يد ن نادولب جلنمبتجودلب لأودن

ياو عاق لوتنااد لأودناقب عايم   جناط لنوااد للصإدلور ل ما عيما يصاص لنوجلماا لندلص ياا عها  تتمثاا عاق 

ما   بنجلبب     ويبا لندصا جلنمبيواب تن تودي ، موتي  صنا صمب عاانجالتخبط في القرارات االقتصادية

 .  هاوةا م  لناجلني  لنتق تن توديتن توديا وانج  للبتثماوب جتوديا وانج  لن ما  للنتماعق جةي

   يتن  لأدلو جينن  وطجتبا  لنوجلما لندلص يا ءبجو إدلور للوتناد لأودنق  ماثور بنجور   بو ع   

ا نتاق يوي اهلجتنجيدةاب بدلن م  لنتبا ق جت ميا لنظاوجط لأو يمياا لنمبااجنيا لن ام اا عا  لن اناا  ت بينها

ثو عااق ط لنبياباايا جل و يمياااب جلنظااوجط للوتناااديا لنصاونيااا لنتااق تاااجللوتناااد لأودنااق؛ عنمياا  لنظااو

 وص جلعادربعايا لنت ادياب إنا  للوتناد لأودنقب يم   لن د م   ثاوةا لنب بيا لنمصت  اب با  ن، يم   ت ج

د  إن  لأو عق ظا جنجد إدلور  اياا ت ديو لنمنظجما للوتناديا ب  ا   ا جعو ااب جةنور لنومانا لنبجويا

 . جعاق لننادجا األردنةيثر العمالة الوافدة على سةو  العمةل أ -ء  نظو لندولبا لننادور ع  نمويا لنوصاو:  بو بوةا  

 .2019-2014تناديا لن  يا ن  تور م  لنما ولب للوللتق بوث 
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

 2019-2014نتقيولب عق  بوز ما ولب للوتناد لن  ق ل -  :1لنندجا وون ء

مليون 

 د.ا 

بأسعار  اإلجمالي الناتج المحلي 

 2السوق الجارية 

نسبة المساهمة بالناتج المحلي باسعار االساس 

 الجارية  
معدل 

التضخ

 3م 

معدالت 

 4البطالة 

حجم 

 التداول

ي سوق 
 
ف

عمان 

المالي 
5 

 النمو  القيمة  العام 

نصيب الفرد 

من الناتج 

 )بالدينار (

مساهمة 

قطاع 

 الخدمات 

مساهمة 

قطاع 

البن  

 التحتية 

مساهمة قطاع 

 الصناعة 

مساهمة 

قطاع 

 الزراعة 

2014 25437.1 6.6 2.890 66.0% 5.3% 24.1% 4.5% 2.9 11.9 2263.4 

2015 26925.1 5.8 2.824 65.9% 5.3% 23.6% 5.0% -0.9 13 3417.1 

2016 27829.6 3.4 2.840 66.5% 5.6% 22.8% 5.1% -0.8 15.3 2329.5 

2017 28903.3 3.9 2.875 66.3% 5.5% 22.7% 5.4% 3.3 18.3 2926.2 

2018 29984.2 3.7 2.908 66.3% 5.4% 22.6% 5.5% 4.5 18.6 2319.3 

2019 31098.7 3.7 2.946 66.4% 5.3% 22.6% 5.6% 0.8 19.0 1585.4 

 

 لب مااا بواادنن ااظ ماا  صاانا لنناادجا  عاانش ل  لنناااتأل لنم  ااق ل نمااانق باأبااواو لنناوياااب عااق لنباانج

نب  ياااام لنص ااااث لننمااااج ماااا   2014لنوااااان  %ماااا  لنوااااان  6.6ي ااااا  مواااادلب نمااااج متناونااااا تاااادوينيا

ر ب جنمااااا ناااااتأل ننااااين لن ااااود ماااا  لنناااااتأل لنم  ااااق ل نمااااانق زياااااد2019عااااق لنوااااان  3.7إناااا   2014

 .2019-2014% عاا ع   اما لن تور م  لنوان 1.9بمادلو متجل وا 

جإبااااتمو واااااا  لنصاااادماب عااااق لنم اعظااااا ع اااا    بااااو نباااابا مباااااةما عااااق لنناااااتأل لنم  ااااق ل نمااااانق 

% عااا   اماااا لن تاااورب لأماااو التااا، ينابااا  ع ااا  نبااابا مبااااةما وااااا  65باأباااواو لنثابتاااا بماااا ي اااجم 

                                                           
 الناتج المحلي اإلجمالي المفصل  –دائرة االحصاءات العامة   2
  المؤشرات االقتصادية السياسة-البنك المركزي األردني  3
 مؤشرات البطالة والعمالة  -دائرة االحصاءات العامة  4
  حجم التداول في سوق عمان المالي  -النشرة االحصائية الشهرية -البنك المركزي األردني  5
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

% عاااا  لن تااااور التهاااااب  مااااا واااااا  5.3مااااا ي ااااجم لنبناااا  لنت تيااااا لنااااان  اااااعظ ع اااا  نباااابا مباااااةمت، ب

% 24.1جلناااان بااااةن عيااا، لناااااا  بنبااابا  2014لنناااناعا عااااد  اااا  لنص ااااث مباااتمو ماااا بواااد لنواااان 

ن 1ب عاااق  اااي   اااا  وااااا  لنزولعاااا نبااابا نماااج بماااادلو 2019% عاااق لنواااان 22.6ني اااج  عناااد  % تاويباااا

 .%5.6إن   4.5ب  يم لوت   م  %2019-2014ع  إنمانق لن تور 

ب و لنثابتاااايباااتمو للصاااتنا عاااق نبااابا مبااااةما لناااعااااب عاااق لننااااتأل لنم  اااق ل نماااانق باأباااوا بجع يااا،

ا ةااا  واااااعق  لنناااناعا جلنزولعااااب جيمت اااإل لأود   وث صناااب للمااا  لنقاااالةقمااا   باااوز ماجمااااب ع

ن زولعاااااب  مااااا ي م اااا  زيااااادر نباااابا مباااااةما واااااا  لنزولعااااا جت اااانيو،ب عااااق  انااااا جنااااجد وااااولولب 

 .اديا ناةبا لوتن

جيو اااا  لنمواااادا  2016ج  2015عااااق  ااااي  باااان ب مواااادلب لنت ااااصن مواااادلب بااااانبا عااااق لنوااااامي  

باااو عااا  لنبااا بق ن ت اااصن  اناااا للن مااااع جلنتولنااا  لنتاااق ماااو بهاااا لننااااتأل لنم  اااق ل نماااانقب  ماااا يو

 ااااوط لنا اااان لن  ااااق ع اااا  لنباااا   جلنصاااادماب عااااق للوتنااااادب جباااان ب مواااادلب لنباانااااا و اااازلب 

إناااا   2014% عااااق لنوااااان 11.9 ياااام  ااااااب لوت ااااا  ماااا   2014جمتتانيااااا مااااا بوااااد لنوااااان متباااااوعا 

تاااور ب ج اااهدب لن 2019% عاااق لنواااان 19.0نتباااتمو عاااق ل وت اااا  نتب ااا  إنااا   2016% عاااق لنواااان 15.3

 1.5  إنااا 2015م يااااو د.  عاااق لنواااان  3.4التهاااا تولنااا  عاااق  نااان لنتااادلجا عاااق باااجم عماااا  لنماااانق مااا  

 .2019نوان م ياو د.  عاا عق ل

ن  ياااا  جع يااا، ج ماااا تااان لنتج اااين  عااانش عااا   للوتنااااد لأودناااقب ع ااا  مباااتجن لنما اااولب لأبابااايا ل

 عق  انا م  لنتبااا جلنتولن   ما وبا ظهجو تدلعياب عايوج   جوجنا لنٌمبتند.

 جةاااال ل يوناااق    لنناة اااا نااا  ت ااااق بظنِنهاااا لنبااا بيا ع ااا  للوتناااادب باااا باااجط تااانو   ع ااا  تولنااا  

موااادلب لننماااج للوتناااادن جزياااادر نبااان لنبااناااا جلن اااد مااا    ااااور لنبياباااا لنمانياااا جلنبياباااا لنناديااااب 

جةيوةااااب جن ااا  ماااا ينااان لنتنجيااا، إنيااا،  نااا، مهماااا ب ااا   لنتاااأثيو لنبااا بق نناة اااا  جوجناااا ع ااا  للوتنااااد 
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وتناااد لأودنااق لأودنااقب ب عاا  ا ةااال لنتااأثيو  ااا  ماا  لنمم اا     ي ااج  بنااجور  وااا ب ثيااو نااج  ااا  لل

ااادلولن بناااجور   ثاااو دواااا ج  ااااور جعوانيااااب عتاااأثيو لأزمااااب للوتنااااديا ع ااا  للوتناااادلب لناجي ااااب  واااا  م 

توة ا جلنتق توانق م  لصتنلب ةي  يا متأن ا.  م  تأثيو لأزما ع   للوتنادلب لنم 

 دراسة المؤشرات االقتصادية الكلية في ظل جائحة كورونا. -ثانيًا :

  لنوااااان ماااا% عااااق لنوباااا  لأجا 1.3نمااااجلن بمااااادلو  باألسةةةةعار الثابتةةةةةنناااااتأل لنم  ااااق ل نمااااانق  ااااا  ل

تأل لنم  اااق ب جاناااإل  بااان لنتااااديولب لأجنياااا لنوبوياااا ن ناااا2019مااوناااا باااانوب  لأجا مااا  لنواااان  2020

وااااد ل نمااااانق لننااااادو عاااا  دلةااااور لأ ناااااولب لنوامااااا بتاااااويي لنباااااب  ماااا  تمااااجز ن وااااان لن ااااانقب ج

 2020% عاااق لننناااط لأجا مااا  لنواااان 0.61ث لناااوون لناياباااق لنواااان أباااواو لنمباااته إل بماااادلو لنص ااا

ا ب جبااااةن عاااق اناااإل ل نص ااااث ب ااا ا وةيباااق منمجعاااا لنناااا2019مااوناااا باننناااط لأجا مااا  لنواااان 

 ااااجن نااااااا مةجياااااب لن  0.70نااااااا مةجياااااب جلنجوااااجد جل ناااااور بمااااادلو  0.99 ياااام لنص  ااااب بمااااادلو 

ن صااانا لنوبااا   0.21دلوجلنااادجلن  بماااا أجا لناااااا مةجيااااب عاااق  اااي  بااان ب موااادلب لنبااناااا لوت اعاااا

% جانااااإل  باااان   اااادم لنبياناااااب 19.3% ني ااااج  مواااادا لنباانااااا عنااااد 0.3بمااااادلو  2020ماااا  لنوااااان 

لنوباااميا لنناااادور عااا  دلةاااور لل نااااولب لنوامااااب عاااق  اااي  بااانا  نااان لنتااادلجا عاااق باااجم عماااا  

ن ن نناااط لأجا يااام ب ااا   ب 2019مااا  لنواااان لن اااانق مااوناااا باننناااط لأجا مااا  لنواااان  لنماااانق لنص ا اااا

.  م يااااج  د 577ب مااونااااا ماااا  2020م يااااج  د.  صاااانا لنننااااط لأجا ماااا  لنوااااان  517 ناااان لنتاااادجلا 

ويي ب جيوااجد انااإل إناا  تو ياا  لنتاادلجا عااق بجونااا عمااا  ماا  تااا2019صاانا لنننااط لأجا ماا  لنوااان 

  جوجنا. ناة العياب بببن تد 2020-5-10إن   17-3-2020
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 التوقع ما بعد كورونا  -ثالثًا :

ن بنيتجوااا   ااادجم لن مااااع ننوتنااااد لأودناااق عاااق لنواااان لن اااانقب نتبااانا موااادلب لن ماااادلو ماااج تولنواااا

لنواااان  ب جمااا  لنماااونن    ي اااا  لننماااج عاااق لننااااتأل لنم  اااق ل نماااانق نماااجلن عاااق2019% عااا  لنواااان 3.5

 تجوواااااب لنبنااااإل لناااادجنق ننوتناااااد لأودنااااقب بواااادما  ااااا  ماااا % جانااااإل ب باااان 2.5مااااا نباااابت،  2021

% 3.3لو ب جنمااااجلن بماااااد2020% ن وااااان 3.2لنمتجواااا     ي ااااا  لنناااااتأل لنم  ااااق ل نمااااانق نمااااجلن بنباااابا 

ج ةااامااا  صااانا لنبنباااا لنزمنياااا نو اااو بااانجلبب   ماااا  عويااا  لنب ااامب جعااا  تااااديولب 2021عااا  لنواااان 

 -مج ن م  صنا لنندجا ل تق:

 باأبواو لنناويا  ل نمانقلنناتأل لنم  ق  -:  2ون ءلنندجا و

 بالمليون د.أ

 النمو  المتوقع  المتوقع  اإلجمالي الناتج المحلي 

ما قبل 

 الجائحة 6

ما بعد 

 الجائحة 

ما قبل 

 الجائحة 

ما بعد 

 الجائحة 

2019 31098.7 31098.7 3.70% 3.70% 

2020 32098.74 30010.2 3.20% -3.50% 

2021 33148.92 30760.5 3.30% 2.50% 

 

 

 

 

                                                           
  سنوات 10حسب السالسل الزمنية لمدة  فريق البحثوفق تقديرات   6
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

  ود  دجم ناة ا  جوجنا.جيج ن لنوبن ل تق نبن لننمج لنمتجووا ن ناتأل ب ما وبا جما ب

 لننمج لنمتجو  - :2لنوبن لنبيانق وون ء

 

 عاااق بدلياااا 7%.725جنت اااج  بانمنماااا عناااد  2020% نواااان 6.7جيتجوااا     توت ااا  نبااابا لنبااناااا بنبااابا 

  ا واا    واا  جنبن لنت قيا لنتق يمت  ها ع   مدر لنتجوط ن ا لنتجو  بناون  لنوان لناادنب جتن

 

 

 

 

 

                                                           
 كهابناًء على فترة التوقف لكل قطاع ونسب التشغيل التي يمتل  7
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

 8   نبن لنت قيا ن اااعاب3لنندجا وون ء

 نسبة التشغيل القطاع 

 1.70 لنزولعا جلن ولنا جنيد للبماإل 1

 0.90 لنتودي  جلبتقنا لنم انو 2

 10.20 لننناعاب لنت جي يا 3

 0.90 جلنقاز جلنبصاو جت ييط لنهجلو إمدلدلب لن هوباو 4

 0.20 إمدلدلب لنمياش جلنمناون جلدلور لنن اياب جمواننتها 5

 6.00 لنت ييد 6

 15.40 تناور لننم ا جلنتنزةا جإنن  لنمو باب الب لنم و اب 7

 7.80 لنناا جلنتصزي  8

 2.40  ن اا للواما جلنصدماب لنقالةيا 9

 1.80 لنمو جماب جللتنالب 10

 2.00  ن اا لنمانيا جلنتامي  11

 0.50 للن اا لنوااويا 12

 2.20 للن اا لنمهنيا جلنو ميا جلنتانيا 13

 1.50  ن اا لنصدماب للدلويا جلندعن 14

 24.80 للدلور لنواما جلندعا  جلن ما  للنتماعق للنباون 15

 12.80 لنتو ين 16

 5.00 ي، ن اا لن نج  جلنتوجين جلنتوع 17

 2.60 للن اا لنصدميا للصون 18

 0.50  ن اا للبو لنموي يا  ان ان لنوما 19

 0.30 ايميلن اا لنمنظماب جلنهيةاب لنصاونا ع  ناام لنجليا للو  20

 

                                                           
 دلئرة االحصاءات العامة  8
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

 على مستوى المالية العامة  -: الفصل الثاني

 المالية العامة ما قبل جائحة كورونا -أواًل :

وبااا  ا عيهااا ماااامااا عااق لنمم  ااا لأودنيااا لنها ااميا ماا  عاادر لصااتنلب ةي  يااا متأناا توااانق لنمجلزنااا لنو

 ناة ا  جوجنا جمنها:

 التخطيط المالي ضعف

 اااااب وواااان بااا بيا جل ياااولدلب جلنن اااااب لنواماااا يبااانا   يااام    لن ااااوم باااي  لن و اااق جلنماااادو عاااق 

 .2019-2014م ن  تور لنممتدر ب جيج ن لنوبن ل تق لن او2016لوت اعاب ةاة ا ما بود لنوان 

   لن اوم بي  لنٌمادو جلن و ق ن ن ااب جل يولدلب لنواما 3وون ء لنوبن لنبيانق
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

ج ةاام يااج  د. ب  مااا  245عنااد  2014ب لنوامااا عاااوم باا بق عااق لنوااان باان ب لنن اااا -: النفقةةات العامةةة

اوم لناااان بااانا عااا 2019واااان مج ااان مااا  لنوبااان  عااانشب جنيباااتمو لن ااااوم لنبااا بق عاااق لننماااج نقاياااا لن

ن  لنص ا ااام ياااج  د. ب مباااننن  433 بااا بق عناااد ماااا ويمتااا، نن بااالن اااال   2017ج  2016عااا  لنواااامي   ا

ن عاوو ن ب بي ا  م يج  د.  ع   لنتجلنق . 773م يج  د.   ج  547عند  ا

م  يااامانياب جبااااناب  يواااجد اناااإل إنااا  لن اااجولم لنبااا بيا لنتاااق تبااان ها لنن اااااب لنناوياااا جلنن اااااب لنو بااا

ن بااان ب لنن اااااب لنناوياااا عاووااا ن بااا بي ا ن ولعاااام ا ب  يااام 2017-2014نااا، نماااج متزلياااد عاااق لن تاااور لنممتااادر  ا

ااوناااا عيماااا م 2014م ياااج  د.  عاااق لنواااان  114ب ااا  لن ااااوم لنبااا بق عاااق لنن اااااب لنناوياااا عناااد ماااا ويمتااا، 

ج  2018 ب جماااا  ثاااان تناااااوص لن اااااوم لنباااا بق عااااق لنوااااامي 2017م يااااج  د.  عاااا  لنوااااان  516ويمتاااا، 

 م يج  د.   ع   لنتجلنق . 115م يج  د.  ج  246عند ما ويمت،  2019

لنممتاادر  رت اااعط لن اااوم لنباا بق   ثااو ماا   وباا  مااولب عااق لن تااو  ظهااوب مااا لنن ااااب لنو باامانيا عاااد 

م م ياااج  د.    ااااو 76ماااا ويمتااا،  2015ب  يااام بااان ب عاااق لنواااان 2019إنااا  لنواااان  2015مااا  لنواااان 

 -ب  ما ةج مج ن م  صنا لنوبن ل تق :2019م يج  د.  ع  لنوان  327ب بق مااونا م  

   لن اوم عق لنن ااب لنناويا جلنن ااب لنو بمانيا4وون ء لنوبن لنبيانق
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

باانيا تإ   بااوز مااا يهاادد ناناان لنن ااااب لنوامااا ع اا  جناا، لنصنااجص جلنمانيااا لنوامااا ب اا ا عااان ةااج 

%  84ـ نااا يااام    لنن اااااب لنناوياااا ت ااا ا ماااا نبااابت، ل وربن  بيااااوم بااا بق عاااق لنن اااااب لنناوياااا باااايعااا

ن تماماااو ااا  لنع ااا   مااا   نماااانق لنن اااااب لنوامااااب  بااامانيابلنن اااااب لنو  عااااوم بااا بق نااادنتبااانيا عااا    ا

 اان لنوباان . جيجيوبااو عاا  زيااادر ويمااا للن ااام لن و ااق عاا  ل ن ااام لنمااادو ن م اااوي  لنو باامانيا ياام 

  ويا جلنو بمانيا إن  لنمانق لنن ااب لنواما .ل تق نببا  ا  م  لنن ااب لننا

   نببا لنن ااب لنناويا جلنو بمانيا إن  إنمانق لنن ااب 5لنوبن لنبيانق وون ء

 

ين عاااجلوم واااعاااق  ط ماااا عيماااا يتو ااا  باااا يولدلب لنواماااا  ع انهاااا   ااااا لنن ااااابب جن ااا  مااا  جناااجد لصاااتن 

 .2014ب بيا  ع   ما بود لنوان 

 2014م يااااج  د.  عااااق لنوااااان  285 ااااااب ل يااااولدلب لنوامااااا عاااااوم لينااااابق عنااااد  -ة :يةةةةرادات العامةةةةاإل

م ياااج   611عناااد  2015عاااااب جنتبااانا عااااوم بااا بق  ن ت اااا  إياااولدلب  واااا مااا  لنمتجوااا  عاااق لنواااان 

ءلنظاااو  2019عاااق لنواااان  م ياااج  د.  855د. ب نتباااتمو لنزياااادر عاااق ةاااال لن ااااوم ني اااج  عناااد ماااا ويمتااا، 

اماااا عاااجلوم بااا بياب إنااا  للصاااتنا لنجل ااان عيماااا د لنبااابن عاااق تبااانيا ل ياااولدلب لنوجيواااج  3لنوبااان ووااان 

 ااااويبياب جباااان ب لنةيااااو جلنتااااق ت اااان ل يااااولدلب لن ااااويبيا جيتو اااا  بناناااان ل يااااولدلب لنم  يااااا 
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

م يااااج  د. ب جماااا  ثاااان نتبااااد  عااااق تباااانيا  200عنااااد  2014ل يااااولدلب لن ااااويبيا عاااااوم لينااااابق نوااااان 

 369لنم  يااا عنااد لنااان ب اانا عياا، عاااوم باا بق عااق ل يااولدلب  2015ا لنوااان عااجلوم باا بيا متزلياادر مناا

م ياااج  د. ب جني اااج  لن ااااوم  624لناااان بااانا عااااوم بااا بق بايماااا  2017لنواااان  إنااا  لن م ياااج  د. ب ماااوجو

ب جنيتصاااا  لن ااااوم لنبااا بق  اااانز لنم يااااو دينااااو عاااق 2018م ياااج  د.  عااا  لنواااان  851لنبااا بق بايماااا 

 ديناو .  م يج  ا ما ويمت، م ياو ج وبوا جلوبوج  يم بن 2019لنوان 

ق ماااور عااا 15  لن ااااوم لنبااا بق عاااق ل ياااولدلب لن اااويبيا ت ااااعط   ثاااو مااا  جتنااادو ل  ااااور إنااا   

بااانيا عااااوم بااا بق عاااق ل ياااولدلب لن اااويبيا ب  يااام  نااا، تااان ت2019 - 2014لن تاااور لنممتااادر مااا  لنواااان 

 . 2019م يج  د.  عق لنوان  592اونا عق م يج  د.  ما 39عند ما ويمت،  2014عق لنوان 

لب ناااا، دجو عااااق تباااانيا عااااجلوم باااا بيا عااااق ل يااااولد لنتابااااان لنجل اااان عااااق لنماااانن لنصاونياااااب  مااااا   

ادر ويمتهااا م يااج  د. ب جبانتااانق يااتن زياا 85بجلواا   2014 ع اا  ماا  لنمتجواا  عااق عااان تااأتق  لنوامااا  ياام

 ب جة اااال م ياااج  د. 241-بجلوااا   2015لنواااان  ب نتاااأتق  واااا مااا  لنمتجوااا  عاااق2015لنماااادور عاااق لنواااان 

ياااج  د.  م  194نتبااانيا ويماااا عو ياااا  ع ااا  مااا  لنمتجوواااا عناااد  2019ج  2018دجلنياااإلا نقاياااا لنواااامي  

 م يج  د.  ع   لنتجلنق .  188ج 

 لن اوم بي  لنٌمادو جلن و ق نم جناب ل يولدلب لنواما    6وونء لنوبن لنبيانق
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

نماااانن ل بواااادجعااااق لنم ناااا ا عاااااد ت اااااعط لنونااااز عااااق لنمجلزنااااا لنوامااااا مااااا  -العجةةةةز فةةةةي الموازنةةةةة :

نونااز ماا  ب  ياام لوت اا  ل2019إناا  لنوااان  2014جلنمباااعدلب لنصاونيااا عااق لن تااور لنممتاادر ماا  لنوااان 

ق لنوناااز عاااب جواااد  اااا  2019م ياااج  د.  عاااق لنواااان  1.057مااباااا  2014م ياااج  د.  عاااق لنواااان  583

ن لنمجلزناااا لنواماااا لنص ا ااا انز  اااعاااق تصااااق ماااا وباااا لنمااانن ب جلباااتمو لنوناااز  2017عاااق عاااان  ينن  اااة ا

  -ب  ما ةج مج ن م  صنا لنوبن ل تق :2019عق عدر بنجلب  ا  لصوةا  م يج  د.  1.800

   7لنوبن لنبيانق وونء

 

 لن ا  ااصن ناادناناان ل يااولدلب لنم  ياا عااق إ   بااوز مااا يهاادد لنمانيااا لنوامااا عااق لنمم  اااب ةااج    لنونااز

  -:انإل إن   موي   جيوجد ا  مودلب نمج متزليدر بنجور  بيورجي 

ن يةةةةتم لمتوقةةةةع أر اإليةةةةرادات العامةةةةة فةةةةي الموازنةةةةة العامةةةةة بةةةة على مةةةةن ايتٌقةةةةد  يةةةةتم األول هةةةةو أنةةةةآل 

 للدولة،  النفقات العامة تبرير الموافقة على موازنةعن قصد من أجل  ئلك تحصيلآل،  ويتم
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

ً خصوصةةة وخلةةل فنةةي واضةةق فةةي تقةةدير الموازنةةة العامةةة ومةةر الثةةاني أن هنةةاك عةةدم كفةةاءواأل انةة  ج ا

  اإليرادات المحلية،

  -:لنبند عدر  ببان م   منها جيندول ت ب ةال

   اور دلةور  ويبا لندصا جلنمبيواب   وطعدن   اور لنت نيا لن ويبق بببن   -

ماااا لنتاااق عااادنب نم  اااط عاااق لن  جبا  ااااعا إنااا  لنتهاااون لن اااويبق لناااان يااازدلد مااا  لنوااادلن ثااااا ل -

بناااجد لنمجلزناااا لنواماااا جلصتنلتهااااب . جنإلاااان    ثاااو ع ااا  بااانجلب 6لنااااانج  ماااوتي  عاااق  واااا مااا  

الصةةةةادرة عةةةةن جميعةةةةة الرخةةةةاء لرجةةةةال  9(2020) دراسةةةةة تحليليةةةةة وتوصةةةةيات لموازنةةةةة بااااا بونااااج  ل نظااااو دو

  -جلنتق لنتهب بودد م  لنتجنياب م   ةمها : األعمال،

 ا لنواما.يولب لنمجلزنزيادر لندوا عق تاد -1

 ا لن ويبق.وع    اور لنت ني -2

د ع ااا  لنمااانن لنصاونيااااب جاناااإل أ  لنمااانن لنصاونيااااب موتبااااا بوااادر عجلماااا عااادن ل عتماااا -3

 ةيو لوتناديا.

  إن  لنمانق لنن ااب . لنو بمانيازيادر نببا مباةما لنن ااب  -4

 جائحة كورونا.الية العامة خالل لما -ثانيًا: 

  -ادات العامة :اإلير

 2,223.8إنااا  ماااا ويمتااا،  2020جنااا ب ل ياااولدلب لنم  ياااا صااانا لن اااهجو لنصمباااا لأجنااا  مااا  عاااان 

 805.2ب  ن لنص ااااث ب ااا  2019م ياااج  د.  صااانا ن ااا  لن تاااور مااا  عاااان  3,029.0م ياااج  د. ب مااباااا 

                                                           
9 https://rakhaa.org/sites/default/files/mwzn_2020_thlyl_wtwsyt.pdf 

https://rakhaa.org/sites/default/files/mwzn_2020_thlyl_wtwsyt.pdf
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

 جاناااإل  بااان ماااا نااااو جعااا    ااادم ن اااور  اااهويا ناااادور عااا  جزلور % ب26جبماااا نبااابت،  م ياااج ب

ب جواااااد نااااااو ةاااااال ل نص ااااااث عاااااق ل ياااااولدلب لنم  ياااااا نتيناااااا  نص ااااااث 2020 لنمانياااااا ء زياااااول  

 ببااابن اااويبيا لنةياااو جلنص ااااث  ناااي ا ل ياااولدلب   د.  م ياااج 116.3ل ياااولدلب لن اااويبيا ب اااجلنق 

بوااث لنااادجلةو  جتوااااتمديااد عتااور تااادين للوااولولب لن ااويبيا ج ااانإل بباابن لن ظااو لن امااا جلننزةااق 

 م يج  د.   688.9ب جلنق  يالن  جم

   8لنوبن لنبيانق وونء

 

جنااااو ةاااال ل نص ااااث عاااق ل ياااولدلب لن اااويبيا ب ااا ا وةيباااق م نااا ا لنص ااااث  ناااي ا لن اااويبا 

% جإنص اااااث  نااااي ا 14.7م يااااج  د.   ج مااااا نباااابت،  93لنوامااااا ع اااا  لناااادصا جلأوبااااا  بمااااا ويمتاااا، 

م يااااج  د.   ج مااااا نباااابت،  21.9و  ب ااااجلنق لن ااااولةن ع اااا  لنموااااامنب لنمانيااااا ء ااااويبا بياااا  لنواااااا

م ياااج  د.   ج ماااا نبااابت،  17.3% جلوت اااا  لن اااويبا لنواماااا ع ااا  ءلنبااا   جلنصااادماب  بماااا ويمتااا، 67.9

1.5. % 
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

 مااااا ناااااو ل نص اااااث عااااق ل يااااولدلب ةيااااو لن ااااويبيا ب اااا ا وةيبااااق نتينااااا  نص اااااث ءل يااااولدلب 

نق صاااادماب  ب ااااجلإيااااولدلب ءبياااا  لنباااا   جلن نص اااااث  نااااي اجلم يااااج  د.   393.2لنمصت  ااااا  ب ااااجلنق 

 ااااص م ياااج  د.  جلنص 124نص ااااث  ناااي ا إياااولدلب ء دصاااا لنم  ياااا   ب اااجلنق م ياااج  د.  جل 170.9

 م يج  د.    0.8 ني ا لنواةدلب لنتواوديا ب جلنق 

ب م ياااج  د.  113.5ماااا ماااادلور  2020 ماااا ب قاااب لنمااانن لنصاونياااا صااانا لن اااهجو لنصمااا  مااا  عاااان 

د.   ج  م ياااج  23ب  ن ب وت اااا  ب ااا   اااجلنق 2019م ياااج  د.  صااانا ن ااا  لن تاااور مااا  عاااان  90.5مااباااا 

 % مااونا بن   لن تور م  لنوان لنما ق .25.4ما نببت، 

  -اإلنفا  العام :

   م  عانلأجن م جناتها عاا ب   لنمانق ل ن ام صنا لنصمبا  هجولنن ااب لنواما ج ب   ما عيما يتو   

ننن مب 2019م  عان  م يج  د.  صنا ن   لن تور 3,603.6م يج  د.  ماابا  3,431.6نق  جل 2020

ن بانإل إنص ا   ن ام نتينا لنمانق  نص اث عق إ%ب جود ناو ةال ل4.8م يج  د.   ج ما نببت،  172بمادلو  ا

 .  إن م يج  د 3,374.1م   2020صنا لنصمبا  هجو لأجن  م  لنوان  لنص اث ل ن ام لنناون

د.   ج ما  م يج  41.8بانإل إنص اث بمادلو  ب مبننن 2019ا ن   لن تور م  عان م يج  د.  صن 3,315.9

ن تاويب% 1.3نببت،  يج  د.  صنا م  157.5ب  ما    ةناإل لنص اث عق ل ن ام لنو بمانقب  يم ب    جلنق ا

 ب مبننن 2019لن تور الت ها م  عان  م يج  د.  ع  287.7مااونا عق  2020لنصمبا  هجو لأجن  م  عان 

ن لنص ا   % .45.3م يج  د.  جبما نببت،  130.2بمادلو  ا
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

  9لنوبن لنبيانق وونء

 

 

  -لنونز عق لنمجلزنا :

 باااا وب لنتاااااجولب لنباااااباا عاااا  تباااانيا عنااااز مااااانق عااااق لنمجلزنااااا لنوامااااا صاااانا لن ااااهجو لنصمبااااا 

 م ياااج  دينااااو مااباااا عناااز ماااانق ب ااا   اااجلنق 1,094.3بواااد لنمااانن  اااجلنق  2020لأجنااا  مااا  عاااان 

 ب  مااااا عيمااااا يتو اااا  بااااانونز مااااا وبااااا لنماااانن2019م يااااج  د.  صاااانا ن اااا  لن تااااور ماااا  عااااان  484.1

ااباااا م 2020م ياااج  د.  صااانا لن اااهجو لنصمباااا لأجنااا  مااا  عاااان  1,207.8لنصاونياااا عااااد ب ااا   اااجلنق 

د ب نتيناااا تااااصو تجويااا2019عاااان  م ياااج  د.  صااانا ن ااا  لن تاااور مااا  574.6عناااز ماااانق ب ااا   اااجلنق 

 . 2019مبت ااب  ويبا لندصا ع  لنوان 

 

 

 



 

26 
 

 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

  10لنوبن لنبيانق وونء

 

 

 التوقع في المالية العامة ما بعد كورونا. -ثالثًا :

بااوز اديااا  ماا   لنمانيااا لنواماااب جلنااااا  لننادنءلنبيابااا لنن وااااعقعااق لن اياااا إ  لنتجواا  عااق  ااا  ماا  

وياااا  لنب اااامب عماااا  لنمم اااا   اااادجم ظااااوط ةيااااو متجواااا  جةيااااو مااااوتبا لنم ااااددلب لنتااااق تجلناااا، ع

بناناان  بانما ااولب جلأووااان ل وتنااادياب ينوااا نمياا  لنتجوواااب عااق مهاان لنااوينب صانااا عيمااا يتو اا 

 ل يولدب لنواما.

دن مااتجواا  عااات  لنبااا ثي ب جع ياا، بااجط يااتن  جعااق ظااا جنااجد ةااال لنم ااددب ي ماا  لناادجو لنمنااجا ع اا 

 :تيا بناون ع   لنمنهنيا لنو ميا ل  2020ا ع   ل يولدلب لنواما نبنا تأثيو ناة ا  جوجن
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

 -لنمنهنيا لنو ميا لنمتبوا عق تجو  ل يولدلب لنواما :

 -لنمواياب :

 م يج   8560.8و دوب بما ويمت،  2020إ  ل يولدلب لنواما لنمتجووا نوان  -1

 2337.3ب قب ما ويمت،  2020  م  لنوان  يولدب لنواما لنمت ااا صنا لنصم   هجو لأجنل -2

 م يج  

ولدلب لنواما ع   عدد  هجو لنبنا نمووعا ل ي 2020جبانتانق تن تابين ل يولدب لنواما لنمتجووا نوان 

  -لنمتجووا ن ا  هو :

 =    million per month 713.4= month  12million / 8560.8  

ن ا عو يل يولدلب لنواما لنمت اا جم  ثن تابين وعا تهاب نموور الصنا لنصم   هجو لأجن ب ع    هجو لن ت ا

  -ل يولدلب لنواما لن و يا ن ا  هو :

 =    million per month 467.4=month  5million / 2337.3  

ناة ا  م يج ب عق  ي  عق ظا 713.4نن ظ إ  ل يولدلب لنواما لنمتجووا ن ا  هو ودوب بما ويمت، 

 م يج  ديناو عاا ن ا  هو بببن ل ةنواب ما بود منتنط  الو . 467.4ت اي   جوجنا تن 

 او   لنتجت  يو تجنهاب لن  جما إن  عدن عوث  ظو  اما جإةنواب وادماب نمجلنها لنمجنا لنثانيا م

 ج  .ةنواب ع   لنمن أب جلأ ياو لنب نيا لنتق ت    عيها لن ايوجتن  نو لل -ل ودو هللا-لنموث

ا ج تبا  ل يولدلب لنواما ب انا إن  بوث م  لنجوب م   نا لنوجدر إن  ت نيا  ما ةج مادوب صنجنن

م  جنجد عدر وولوب جإنولولب جواةيا نتينا ت  ق لنموث بنجور  بيورب ج ا   صو ةاش لناولوب لةنم 

ل م  يجن لنصمي  لنمجلع    .2020-9-17نالب لنمااعن ج ةنم لنمااةق لعتباون
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

 يا  انج   نهايتجو     تت ب  ل يولدلب لنواما ن مم  ا ن  تور لنممتدر م  بدليا  هو  زيول  إن جع ي،

تانق يتجو  ب جبان2020% تاويبنا عما  انب ع ي، عق لنصم   هجو لأجن  م  لنوان 17لنثانق بما نببت، 

 يج  د.   م  550ت ج  ل يولدلب لنواما ن ا  هو م  ةاش لن هجو بما ويمت، ل تتناجز 

 -جود  عنش ع   ل يولدلب لنواما لنمتجووا عق ظا ناة ا  جوجنا تباجن :ما جبناون ع   

تباق م  ن هجو لنملل يولدب لنواما لنمتجووا ن ا  هو * عدد ل يولدلب لنمت ااا عق لنصم   هجو لأجن  +ء         

 لنبنا  

= 2337.3 million + (550 million * 7 month)  

= 2337.3 million + 3850.0million = 6187.3 million  

  د. ب  ن م يج 6187.3 بببن ناة ا  جوجنا بت ج   2020إ  ل يولدلب لنواما لنمتجووا عق نهايا لنوان 

 %27.7م يج  د.  جبما نببت،  2373.5 وا م  لنمتجو  بما ويمت، 

ي  بااان اااولط ماااا باااي  لنماااادو جماااا جل ياتناااو ل نص ااااث عاااق لنمانياااا ع ااا  ناة اااا  جوجنااااب عهنااااإل ل

 . اا ةال ل ن ولطن تور موظن لنبنجلبب جل يم   إة لن و ق عق ل يولدلب لنواما

عااااق  ن ااااولط لنموياااااونلل 2019 -2014ا لنزمنيااااا لنممتاااادر ل تيااااا  ن  تااااور لنممتاااادر  جتج اااان لنب باااا

 ل يولدلب لنواما جلنن ااب. تاديو

 AVG 2019 2018 2017 2016 2015 2014 نسبة مئوية 

 %6.20- %9.94- %7.73- %8.54- %6.84- %8.26- %4.09 انحراف اإليرادات العامة ما قبل كورونا 

 %4.98- %4.79- %5.01- %8.64- %6.44- %1.95- %3.03- انحراف النفقات العامة ما قبل كورونا 

 

ود ةال %ب جل ي4.98- بااب ع  لن تور التها بما متجج ما    لنن ااب لنواما ت ا  لن ولعاب ب بيا

جا م  زو لأل ن ولط اج دلنا ب بيا  ما ل ن ولط عق ل يولدلب لنواما  ما تن ل ي ا  م  صنا لنن

 ةال لن نا .
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

ً رابع  -الخالصة في توقع اإليرادات العامة :  -: ا

ً تقريب  34%  تآلنسببما  2020يتجو     تنص ث ل يولدلب لنواما عق نهايا لنوان   تبابها ع   لنن ج جتن ل ،ا

  -ل تق :

 %34=  2020تجو  ل نص اث عق ل يولدلب لنواما عق نهايا 

 %27.7نببا ل نص اث عق ل يولدلب لنواما لنناتنا ع  ناة ا  جوجنا : 

+ 

 %6.20متجبا نببا ل ن ولط لنموياونء نببا ل نص اث لندجويا  : 

 . 2021ج  2020تجو  ل يولدلب لنواما عق نهايا لنوامي  

  11لنوبن لنبيانق وونء
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

 بما مادلوش 2020يج ن لن  ا  عنش    ل يولدلب لنواما لنمادور ما بود  جوجنا بتنص ث م  نهايا لنوان 

 %34 م يج  ديناوب جبنببا 2910.6

يوجد  %6.2م يج  ديناو جبنببا  537% ناتأل ع  لنناة ا ج 27.2م يج  م  ل نص اث جبنببا  2373.5

 عدن لندوا عق لنمجلزنا.  إن

  -الفصل الثالث السياسة النقدية : 

 -التمهيد: -أواًل :

 نبيابااااا لنناديااااا نهااااالتصت ااااط ابيوااااا تناااااجا عنااااجل  ةااااال لن نااااا عاااا  لن نااااجا لأصااااونب بباااابن    

نتااق يااتن ل لبو لنبيابااا لنناديااا ب اا ا عااان جبباايا عاا  لأنااولوصنجناايتهاب جابيوتهااا لنمصت  اااب عتوب اا

لنو اااجد جماااا تبااات زن ظاااوجط جمتا بااااب لنااادجور للوتنااااديا ع اااق  اااالب ل ن مااااع جلنتولنااا  لتصااةاااا ب

لناااوجلل ججلن بااااد ياااتن تابيااا  نماااجال لنبياباااا لننادياااا لنتجباااوياب جلنو ااا  نااا ين ع اااق  ااااا لأزدةااااو 

 يتن تابي  نمجال لنبيابا لنناديا ل ن ما يا.

ن    ر عوااااا  ج بناااااون ع اااا  ظااااوجط مويناااااب  ممااااا يونااااق    لنبيابااااا لنناديااااا جتابيااتهااااا تااااأتق  ااااود

ب ل نماااانق لنبياباااا لننادياااا متقياااو مباااتاا ن متقياااو لنتااااب  جةاااج لننماااج للوتناااادن عاااق لننااااتأل لنم  اااق

جلو باااجيااااثو ةاااال لنمتقياااو لنمباااتاا ع ااا  لنمتقياااو لنتااااب ب مااا  صااانا متقياااو جبااايا جةاااج عاااوث لننااااد 

 بانم هجن لن ي   ج لنم هجن لنجلب .

مباااتجن عاااوث ن لنبياباااا لننادياااا عناااد وياااان لنبناااإل لنمو ااازن لنتاااأثيو بانزياااادر  ج لنناناااا   جتوماااا  نيااا، 

 أثيوةاااا ع ااا لباااتصدلن لدجلب لنبياباااا لننادياااا لنمصت  ااااب جتلننااااجد باااجلو لن اااي  لج لنجلبااا ب مااا  صااانا 

 .ينانعوث لنناجد جبانتانق تأثيوةا ع   لننمج للوتنادن بانب ن  ج ل 
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

 تباااا  منهنياااا لندولباااا عاااق ةاااال لن ناااا  ماااا عاااق لن ناااجا لأصاااون مااا  ةااااشب يناااون لع يااا،جبنااااون 

و مباااتاا لندولبااااب  يااام ل يم ااا  لنتباااا عاااق مباااتابا لنبياباااا لننادياااا عاااق لنواااان لنااااادن  جنهاااا متقيااا

جدولبااا اب لنبيابااا لنناديااا مااا وبااا  جوجناا  دلوبنااجور  بيااورب جباايتن عااق ةااال لن نااا لننظااو عااق تاااين 

 تناااادب جمااا نادياااا صااانا ناة اااا  جوجنااااب جدولباااا  ثاااو لنبياباااا لننادياااا ع ااا  للو نياااا عماااا لنبياباااا لن

 -ثن ل نابا ع  لنتباالب ل تيا :

لأزما للوتناديا  نمجلنها  ثو -با لنناديا جن، لنمج ا عق  دلور لنبيا -مدن لبتنابا لنبنإل لنمو زن  

 لنناتنا ع  عتولب لنتجوط جناة ا  جوجنا ؟

 ؟ لأودنقيابا لنناديا لنمنةما ننوتناد ةا تن تابي  لنب

 ما ةق  دلجب لنبيابا لنناديا ؟ 

 مدن   اور جعوانيا لنبيابا لنناديا لنتق اباب م  وبا لنبنإل لنمو زن؟

 -مفهوم السياسة النقدية، وأداواتها : -:ثانيًا

بماااا  لنناااجدبةاا  منمجعااا ماا  ل نااولولب لنتااق يااتن لتصااةااا مااا  وبااا لنبنااإل لنمو اازن ن اات  ن بوااوث 

نموت ااا  يتجلعااا  جينةااان لنظاااوجط لنمتو ااااا بانج ااا  للوتناااادن لناااولة   ناااالإلب ع اااق  اااالب لنت اااصن ل

زماااااب جلأزدةاااااو يااااتن لنتجناااا، ن بيابااااا لنناديااااا للن ما ااااياب جعااااق  انااااا لنتولناااا  جلنناااادماب جلأ

 للوتناديا  ج لنمانيا يتن لن نجو إن  لنبيابا لنناديا لنتجبويا.

يا اب لوتناداد ندجنان ماب م  و جد نتينا  زميوانق لوتن  -: ء زيادر عوث لنناد توسعية سياسة نقدية

 ا لنون  ج مانيا عانمياب عيتجنن ع   لنبنإل لنمو زن زيادر عوث لننادب جبانتانق تن يا جت ويإل

 للوتناديا جت بي  مودلب لننمج للوتنادن.



 

32 
 

 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

ث نمووجن تابياها عندما ي ج  ةناإل عاةث عق لجيت ء تص يث عوث لنناد  سياسة نقدية انكماشية

ا نتينا تناديلننادنب لأمو لنان ود يادن إن  لوت ا  مودلب لنت صنب جظهجو ما يووط بان ااعا للو

نجور باديا ل وت ا  لن بيو عق عوث لننادب عيتجنن ع   لنبنإل لنمو زن لبتصدلن  دجلب لنبيابا لنن

 جد.لن ما ياب بما يا ا م  عوث لننا

نماااج  ماااا ةااق لن مياااا لنما ااااا لنمتدلجنااا مااا  لنناااجد عاااق لنمنتمااا  للوتنااادنب  ج م بعةةرض النقةةةود

ن اااي  ياااتن تدلجنااا، مااا  صااانا جبااااةا لنااادع  لنم  يااااب جنواااوث لننااااجد م هاااجمي ب لأجا لنم هاااجن ل

 ا با  اااااعا ن جدلةاااا  ت ااااب  لنااااان ي ااااما لنناااااجد لنمتدلجنااااm1نوااااوث لنناااااجد جيوبااااو عناااا، عااااق ء

ااااجد   جلناااان ي اااما عاااوث لننm2ماااا لنم هاااجن لنثاااانق عي ااايو إنااا  عاااوث لننااااجد لنجلبااا  ءلنا ااانب  

  هجن لن ي  با  اعا إن  لنجدلة  إن   نا. مبان

M1:   جدلة  ت ب لنا ن + لنناجد لنمتدلجنا  

M2:  m1+   جدلة  أنا   

 -أدوات السياسة النقدية :

 -:  دجلب جة   ثنم جم    هوةا متوددرإ   دجلب لنبيابا لنناديا  

د   دج  عجلةمملزمة  ت ظ بها لنبنجإل لنتناويا تم   نمانق لنجدلة  جة  نببا  -: نسبة االحتياطي األلزامي

 ندن لنبنإل لنمو زن لنان يم ن، تقييو ةاش لننببا باولو من، عند لن زجن.

ياااا إل لنتناو اااها لنبناااإل لنمو ااازن إنااا  لنبناااجلن اةااادر ع ااا  لأماااجلا لنتاااق ياو مواااداةاااج   -:الخصةةةم سعر

 بنبنااإل لنمو اازت   ااا للوتااولث ماا  لنجيم ننااا ل  اااور إنياا، ع اا   ناا،  بنتقايااا ل تياناتهااا ماا  لنباايجنا

ا بـ"بوو إعادر لنصنن"  ج "بوو لنبنإل  ." ما يبم   ي ن
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باااندلب  اااولو ججتتمثاااا عم يااااب لنباااجم لنم تاااج  ب ااا ا عاااان عاااق بيااا    -: عمليةةةات السةةةو  المفتةةةو 

جولم   جمياااا مااا   ناااا لنااات  ن بواااوث لنناااادب عونااادما يااااجن لنبناااإل لنمو ااازن ب اااولو لنباااندلب  ج لأ

 نا ناديااااا عااااقي باااايجق عاااا   عم يااااا لن ااااولو ت ااااج  بمثابااااا  اااالنمانياااااب يوت اااا  عااااوث لنناااااد جبانتااااان

 ااازن ن عونااادما تباااتدعق لن اناااا إنااا  تا ياااا عاااوث لننااااجد يااااجن لنبناااإل لنموللوتناااادب جلنو ااا  نااا ي

 ي  لأجولم جلنبندلب لنمانياب جبانتانق ب ن لنبيجنا لنناديا جت جي ها إن  بندلب.بب

عادر لن ولو ء د   ء د  دن   ب جت ديد بوو عاةدر إت ديد بوو ناعار لليدل إن تهدط   -: سياسة الكوريدور

ا ندن جد  ت إل لنبيجن ع    ب عانبنجإل لنتناويا لنتق يجند نديها عاةث عق لنبيجنا لننادياب ب م انها    ت

يدل  ن ي ا جل در ماابا عاةدر ت نا ع يها جة  بوو عاةدر ناعار ل يدل  ب  ما لنبنإل لنمو زن عق ناعدر ل 

لنبنجإل لنتناويا لنتق توانق م  ناص عق لنبيجنا لنناديا بام انها    تاتوث م  لنبنإل لنمو زن ن ي ا جل در 

ما بي  لنبنجإل بي ج  م ددلن  ل وتولثولوب جبانتانق ع   مودا عاةدر جببوو عاةدر يبم  بوو عاةدر إعادر لن 

جع  بوو  لأودنقجع  ةال  لنمودل  نبوو لن اةدر ب جيتن ت ديد بوو عاةدر ناعار لليدل  عق لنبنإل لنمو زن 

عاةدر ي ق م  ل اعا ةامع عاةدر مابجاب جع ي، يو   لنبنإل لنمو زن ع  بوو موعاةدر لنبنإل لن يدولنق لأ

بتثموي   ناعار لليدل  ن ي ا ج درب جيتن زيادر ةامع ع   بوو عاةدر لليدل  ندن لنبنإل لنمو زنب ني ن  لنم 

   لندجلو جياجن ي قب جبانتانق ياا لنا ن ع موجني  باندجلو لأ لأودنقع   ل  ليدل  لمجلنهن بانديناو 

 .10لأودنقلبتاولو بوو نوط لنديناو جلنبات، جةق لنم اعظا ع    لنبنإل لنمو زن بأ دبانإل 

 . 2008السياسة النقدية ما بعد األزمة المالية  أداء -ثالثًا :

ب  ن 2008انيا لأزما لنم لنبيابا لنناديا ما بود  دلوعق لنونجل  م  ةال لن نا عق لندولبا بيتن دولبا 

 لنبيابا لنناديا ما وبا  جوجنا. نولولبدولبا إ

 

                                                           
 2019، الطبعة األولى، قراءة في تاريح وحاضر االقتصاد األردنيالعدينات، محمد،   10
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ا  لنوانمياااانمانيااااا للوتناااااد لنوااااانمق ماااا  تولناااا  جلن ماااااع نتينااااا لأزمااااا ل عااااق ظااااا مااااا جنااااا لنياااا،

ثااا و ن  اااد مااا  لأ ؛ن مااا  صااانا  دلجب لنبياباااا لننادياااال باااد مااا  ت اااوإل لنبناااإل لنمو اااز  ب  اااا2008

ناديااااا  إتبااااا  بيابااااا إنااا ب جتجنااا، لنبنااااإل لنمو اااازن لأودنااااقلنمانيااااا ع ااا  للوتناااااد لنبااا بيا نبزمااااا 

 جدةما عاااق ت وياااإل لنون اااا للوتنااااديا جلن اااد مااا   اااالب للن مااااع جلنو اااتجباااويا مااا   ناااا لنمباااا

 .جيم   ت  يا  ا بيابا ع    دن

 

  -عمليات السو  المفتو  :

 هااااا يااااااط إناااادلو  ااااهادلب ل ياااادل  ب ااااا عتولتب 2009جع ياااا، عاااااد وااااان لنبنااااإل لنمو اااازن عااااق لنوااااان 

 دجلب لنبياباااااا لنناديااااااياااااإل  ط إنااااادلو ت اااااإل لن اااااهادلب دج  ت وب إل    جوااااا  اااااهجو 6 اااااهجو / 3ء

 ناااجور صنجناااا جدج  لنما اااجن  يااام  اااا ب لأصاااون ن اااج لنبياباااا لنتجباااوياب  اااا  نااا،  ثاااو ليناااابق

نمااااج  وااااا ممااااا  اااااا، عااااق لنوااااان  مواااادلب 2012-2009عااااوث لنناااااد عااااق لن تااااور لنممتاااادر ماااا  لنوااااان 

 يدل  .إيااط إندلو  هادلب ل ب  ن وبا 2008
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  -سياسة الكوريدور :

 2019ج ت   2008لنندجا للتق لدلو بيابا لن جويدجو عق للود  ن  تور م   يظهو

  4لنندجا وون ء

 

 

مليون 

 دينار

 

 

 العام 

 عرض النقد 
 اجراءات السياسة النقدية 

ودائع البنوك 

المرخصة لدى 

 البنك المركزي 

 سياسة الكوريدر

نسبة االحتياطي 

 اإللزامي

معدل فائدة 

اعادة 

 الخصم 

لنقد عرض ا

 بالمفهوم الضيق 

النمو في 

 عرض النقد 

معدل فائدة نافذة 

االيداع لليلة 

 واحدة

معدل 

فائدة اعادة 

 الشراء

2008 5573.0 15.3 4.0% 6.00% 9.00% 6.25% 4433.2 

2009 6039.5 8.4 2.5% 4.50% 7.00% 4.75% 6335.0 

2010 6550.0 8.5 2.0% 4.00% 7.50% 4.25% 6685.1 

2011 7271.6 11.0 2.3% 4.25% 6.50% 4.50% 5846.4 

2012 7211.1 -0.8 4.0% 4.75% 4.50% 5.00% 4553.5 

2013 8408.4 16.6 3.5% 4.25% 6.50% 4.50% 6169.5 

2014 9231.7 9.8 2.8% 4.00% 7.75% 4.25% 7279.8 

2015 9880.2 7.0 1.5% 3.50% 8.25% 3.75% 7614.9 

2016 10386.9 5.1 1.8% 3.50% 6.75% 3.75% 7406.2 

2017 10135.2 -2.4 3.0% 4.75% 6.50% 5.00% 6216.6 

2018 9676.3 -4.5 4.0% 5.50% 5.50% 4.75% 5443.4 

2019 10322.8 6.6 3.25% %4.75 %7.00 %5.00 5894.9 
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 أ( معدل فائدة اعادة الشراء 

% 4.5إنااا   2008% عاااق لنواااان 6تص ااايث موااادا عاةااادر  عاااادر لن اااولو مااا  بعااااد واااان لنبناااإل لنمو ااازن  

ب نيواااجد إنااا  للوت اااا  2016% عاااق لنواااان 3.5ب جلباااتمو للنص ااااث عاااق لنموااادا إنااا  2009عاااق لنواااان 

 .201811% عق لنوان 5.50عند  جني ج ب 2017% عق لنوان 4.75إن  

 

 ة واحدةل ( معدل فائئة اإليداع للي

مواادا با موتباااا   ةاااش لنبيابااا ماي اادر  جنهاا مااا عيمااا يتو اا  عااق مواادا ناعااار ل ياادل  ن ي ااا جل اادرب عتبااا

 .باننببا ن دجلو للموي ق نظان بوو لننوط ثابب عاةدر لن يدولنقب  ج 

نيوت اا   ب2011% عااق لنوااان 2.3إناا   2008% عااق لنوااان 4تاان تص اايث مواادا عاةاادر ناعااار ل ياادل  ماا  

% عاااق لنواااان 4وت ااا  إنااا  نيواااجد ني م يااااوب  7.27م يااااو إنااا   5.5عاااوث لننااااد عااا  لن تاااور التهاااا مااا  

م يااااو عااا  لنواااان  7.21جيولعااا  ةاااال للوت اااا  لنص ااااث ببااايا عاااق عاااوث لننااااد ني اااج  عناااد  ب2012

صااانا لن تاااور لنممتااادر مااا  ب جمااا  ثااان واااوو لنبناااإل لنمو ااازن تص ااايث موااادا عاةااادر ناعاااار ل يااادل  2012

 2012لنوااااان % عااااق 4ب  ياااام باااانا مواااادا عاةاااادر ناعااااار ل ياااادل  مااااا نباااابت، 2016إناااا   2012لنوااااان 

ن نهاااال ل نص ااااث نماااج2016% عاااق لنواااان 1.8جني اااج  عناااد  م يااااو  7.2عاااق عاااوث لننااااد مااا   ب مولعااااا

 2017ب جنياااتن وعااا  موااادا لن اةااادر عاااق لنواااان 2016م يااااو عااا  لنواااان  10.3مااباااا  2012عااا  لنواااان 

ن % جني ااااا  عااااوث لنناااااجد لنص ا اااا3عنااااد ني ااااج    10.1%  ياااام باااانا مااااا مااااادلور 2.4بمااااادلو   ا

ن % جولعااااا  ي ااا4 يااام ب ااا   2018نواااان لن اةااادر اوب جلباااتمو للوت اااا  عاااق موااادا م يااا لنص ااااث عاااق  ا

 تص اايث م ياااوب جماا  ثاان وااان لنبنااإل لنمو اازن عااق 9.6% نيباانا مااا مااادلور 4.5عااوث لنناااد بمااادلو 

                                                           
  باااواوعاااوث لننااااد / ةي اااا  –وااااا  لننااااجد جلنبناااجإل  –لنن اااور لل نااااةيا لنبااانجيا  – لأودناااقلنبناااإل لنمو ااازن  -لنمناااادو :  11

 لنتاويو لنبنجن ننمي  لنبنجلب  عنش– لأودنقلن جلةد ب لنبنإل لنمو زن 
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بماااادلو  % جع يااا،  اااا  عاااوث لننااااد نماااج3.25  قاااب يااام ب 2019موااادا ناعاااار ل يااادل  عاااق لنواااان 

 ديناو.م ياو  10.3مادلوش % نيبنا ما 6.6

يم ااا  جنن اااظ    موااادا عاةااادر ناعاااار ل يااادل  يتمتااا  باااادور عانياااا عاااق تاااأثيوش ع ااا  عاااوث لننااااجد ج

   جنااا ها بأنهاااا  دلر الب موجناااا عانياااا عاااق تأثيوةاااا ع ااا  عاااوث لننااااجدب جن ااا   اااا  مااا  لنمم ااا  

نااااا ناااادن لنبنااااإل لوت وااااب ويمااااا جدلةاااا  لنبنااااجإل لنموصتومااااا بنااااجور   ثااااو   اااااور جعوانياااااب  ياااام 

 اااددلب مصااانا لن تاااور التهااااب مماااا يوناااق    بياباااا موااادا ناعاااار ل يااادل   اناااب توماااا جعااا  لنمو ااازنب 

تجباا  ن ااد ماا  لندر باعاةاادر ناعااار لأياادل  ن ي ااا جل اا مواادا باااةن ب  ياامجناان ت اا  تومااا بان  اااور لنما جبااا

 .عوانيا لنبيابيا لنناديا لنتجبويا د يتايجبانتانق  بعق عوث لنناد

 عأي  ي م  لنص ا عق بوو لن اةدر ! 

اااا  لنص ااااا    بااااوو لن اةاااادر ناااادن  بنااااجإل ز لنجبانتااااانق   اااا بلن موت اااا  نااااد لأودنااااقلنبنااااإل لنمو اااازن ي م 

 لياادل  عااقلنتناويااا عااق زيااادر  ناان جدلةوهاان ناادن لنبنااإل لنمو اازنب جيناان    ي اادد بااوو عاةاادر ناعااار ل

ا ي ااااقب جعاااا  بيابااااموبنااااإل لن ياااادولنق لألنبنااااإل لنمو اااازن بزيااااادر ةااااامع موااااي  ع اااا  بااااوو عاةاااادر لن

ن  تص ااايث بي اااق واااان مون اااظ    لن يااادولنق لأيعاااق ةااااش لندولبااااب ج لن جويااادجو لنتاااق تااان  اااو ها بااااباا

لتباعاااا،  ب جانااااإل 2014-2008بااااوو لن اةاااادر مااااا دج  لنننااااط عااااق لنمةااااا صاااانا لن تااااور لنممتاااادر ماااا  

ن ن مااااع جوااااولناااان تواااوث نإلي اااق للمو إعاااادر إنوااااع للوتنااااد ناااا بياباااا نادياااا تجباااويا مااا   

 نتينا لأزما لنوانميا . نهياوع   ل 
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  5لنندجا وون ء

 تغير سعر الفائدة الفدرالي

 العام 
2008 2009-

2014 
2015 2016 2017 2018 

30JAN 18Mar 30Apr 8 Oct 29 Oct 16 Dec 

سعر فائدة 

الفيدرالي 

 االمريكي 

3 2.25 2 1.5 1.0 0-0.25 0-0.25 
0.25-

0.50 

0.50-

0.75 

0.75-

1.50 

1.50-

2.50 

 دولنق .ق لن ي تياامن   م اعظق نظان ل  -لنمندو :

 إنااا  2009لنااادلص ق عاااق لن تاااور لنممتااادر مااا  لنواااان  ل وتاااولث إنااا تنهاااب إا لأودنيااا   لن  جماااا   ن

نااااإل وتااااولث لنصاااااونق جاناااا، نإللأناااادو لنتجماااا   جبمواااادلب عاةاااادر موت واااااب ج ااااا    2013لنوااااان 

  -نبببي  :

 ب  ودلب لن اةدر لنوانميا منص  ا ندلن م -:  جلن 

ن : و واااوجث لننااادن عاااق للوتنااااد  ن يوبااالنااادلص ق ماااا ةااج إل تا ياااا ن م ل وتااولث  لنتجبااا  عاااق إ -ثانيااا

ن ثاااب جمااا  أ ثوعااا   ثاااون مااااع للوتنااااد إإنااا  باااجط ياااادن  ماااوا نادياااا لن ما ااايا جةاااال لأعااا  بيابااا

دجنااااب  نصااااونق جبموااادلب عاةااادر موت واااا ببااابن تقياااو لنتنااانيط للةتماااانق ن ل ل وتاااولث إنااا تجنهاااب 

ج منظماااا  لنوم يااا لنتااق يااتن مااا  صننهااا ويااا  واادور دجنااا  إناا  ياام ي اايو م هااجن لنتناانيط للةتماااانق 

ع ااا  للنتااازلن بتباااديد مااااا ع يهاااا مااا  مباااات ااب  ااااوجث جعجلةااادب بمونااا   صااااوب ةاااق عم ياااا ويااااا  

لننااادجا  ا لنماتو اااا مااا  وباااا ج اناااا تنااانيط مجثجواااا جموتمااادر ب جيج ااان نناااالننااادلور للةتمانياااا ن نهااا

وز" ب باااج باااتاندود  ناااد ل تاااق موااااييو لنتنااانيط للةتماااانق جعااا  موااااييو ج اناااا لنتنااانيط للةتماااانق "

 .جلنتننيط للةتمانق نبود 
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  5لنندجا وون ء

 التصنيف االئتماني

 ندرد اند بورز رن حسب تصنيف وكالة ستاداال  الداللة  الرمز 

AAA أمانا كثراأل 

 بنظرة سلبية BB 2013-5شهر لىإ 2011-2من شهر 
AA+ 

 AA عالية إلىجدارة ائتمانية متوسطة 

AA- 

A+ 

 A بنظرة مستقرة -BB 2016-5شهر  لىإ 2014-10من شهر  عالية إلىجدارة ائتمانية متوسطة 

A- 

BBB+ 
من  أقل إلىة جدارة ائتمانية متوسط

 متوسطة
 BBB بنظرة سلبية -BB 2017-8شهر  لىإ 2016-4من شهر 

BBB- 

BB+ 

 BB بنظرةمستقرة  +B 2019-6شهر  إلى 10/2017من شهر  غير استثمارية

BB- 

B+ 

 مخاطرة 
حسب  /لغاية اآلن  2019-6من شهر 

 تصنيف وكالة فيتش 
BB-بنظرة مستقرة 

B 

B- 

CCC  مخاطرة عالية 

DDD  متعثرة 
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 www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/homeالموقع الرسمي لوكالة ستاندرد اند بورز  -المصادر : 

 . األردني، البنك المركزي 

 

 نسبة االحتياطي اإللزامي 

ب 2009ان عاااق ما ااا  لنوااا لأودناااقننهاااا ع ااا  للوتنااااد نااااب بظِ ب جلنتاااق  2008أزماااا لنمانياااا بواااد لماااا 

 2008% عاااق لنواااان 9ماااا  اااا  ن بناااإل لنمو ااازن إل    يااااجن بتص ااايث نبااابا لل تياااااق ل نزلماااق مااا  

 م يااااو 5.5ب لأماااو لناااان  نو ااا  ع ااا  عاااوث لننااااد ب ااادجم زياااادر مااا  2012% عاااق لنواااان 4.5إنااا  

  نبااابا ب ثااان واااان لنبناااإل لنمو ااازن ب تصااااا واااولو بوعااا2012م يااااو عاااق لنواااان  7.2مااباااا  2008عاااق عاااان 

ان إناااا  لنواااا 2012%  صاااانا لن تااااور لنممتاااادر ماااا  لنوااااان 8.25% إناااا  4.5لل تيااااااق ل نزلمااااق ماااا  

ان م يااااو عاااق لنوااا 7.2ب جن ااا  نااان يااانص ث عاااوث لننااااد صااانا ةااااش لن تاااورب باااا  اااا  زياااادر مااا  2015

ل  إنااا  لنص ااااث موااادا ناعاااار ل يااادجيواااجد لنبااابن عاااق اناااإل  2015و عاااق لنواااان م ياااا 9.8إنااا   2012

 .2015% عق لنوان 1.5إن   2012% عق لنوان 4.0، جل در ع  لن تور التها م   ين 

 2015% عاااق لنواااان 8.25تص ااايث نبااابا لل تياااااق ل نزلماااق مااا   جمااا  ثااان واااان لنبناااإل لنمو ااازن عاااق

 %.7نت ج  عند  2019   يوعوها عق لنوان ب وبا    ياوو 2018% عق لنوان 5.5إن  

 عادة الخصم معدل فائدة إ

إ  مودا عاةدر لعادر لنصنن  ج بوو لنصننب  ان،   اا باوق  دجلب لنبيابا لنناديا عاد تن تص ي ، ما بود 

زيادر عوث لننادب جيباعد لنبنإل لنمو زن بتابي  بيابت، لنناديا لنتجبوياب جود عق نيباةن  2008لنوان 

ن ب مولعا2010% عق لنوان  4.25إن   2008% عق لنوان 6.25نص ث لنمودا م  ل عق   نهال ل نص اث نمجا

عند ما نببت،  2012ج  2011م ياوب جنيتن وع  لنمودا صنا لنوامي   6.5م ياو إن   5.5عوث لنناد م  

http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home
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اب  يم لوت   صنا لن تور الته   لنتجلنقب جني ا  عوث لنناد نمج بنجور   بو% ع 5.0% ج 4.5

إن  ب جيوجد لنببن عق انإل 2012م ياو عق لنوان  7.2إن    2010م ياو عق لنوان  6.5عوث لنناد م  

جنياجن لنبنإل لنمو زن عيما بود عق تص يث مودا عاةدر للنص اث عق مودا عاةدر ناعار ل يدل  ن ي ا جل درب 

ب ني ا  عوث 2016لنوان % عق 3.75ن  إ 2012% عق لنوان 5لعادر لنصنن صنا لن تور لنممتدر م  

ن لنناد نمج ب جنيبتاو 2016لنوان م ياو عق  10.3ماابا  2012م ياو ع  لنوان  7.2 يم بنا ما مادلوش  ل

% 4.75ند ما نببت، ب عق  ي   ا  ع2019جلنوان  2017% عق لنوامي  5عادر لنصنن عند مودا عاةدر إ

 . 2018عق لنوان 

 النقدية خالل جائحة كورونا . السياسة  أداء -رابعًا :

 ا مااا  صاااناواااان لنبناااإل لنمو ااازن مناااا بدلياااا ناة اااا  جوجناااا بمماوباااا بااا اات، عاااق إدلور لنبياباااا لنناديااا

ثاا و  ااد ماا  ل   بيابااا ناديااا تجبااويا ن  دجلتهااا لنمصت  اااب جب ااا تأ يااد تجنهااب وااولولب لنبنااإل ن ااج لتبااا

و ناااوط نم اعظاااا ع ااا  للباااتاولو لنناااادنب جباااوب جللأودناااقلنبااا بيا نناة اااا  جوجناااا ع ااا  للوتنااااد 

 ماابا لندجلو لأموي ق.  لأودنقلنديناو 

 وااادلب لنولبااا  مااا    اااهو  الو نهاااال لنواااان  تص ااايث م تااااويي  جع يااا، عااااد واااوو لنبناااإل لنمو ااازن عاااق

-1-15% ماااا  ء1.5نااااااا مةجيااااا  ن  150بمااااا منمجعااااا  لن اةاااادر ع اااا   دجلب لنبيابااااا لنناديااااا 

  -ع   لنن ج ل تق :  جناوب 2020-3-4إن   2020

يااا، عاااق ناااااا مةجياااا عماااا  اناااب ع  50تص ااايث موااادا عاةااادر ناعاااار ل يااادل  ن ي اااا جل ااادر بماااادلو  -

 % .2.75% إن  3.25منتنط لن هو لأجا م  ةال لنوانب  يم لنص ث لنمودا م  

ع ياا،  بعمااا  انااا نااااا مةجياا 50 مااا وااوو تص اايث مواادا عاةاادر لت اوياااب إعااادر لن ااولو بمااادلو  -

 % 4.25%  إن  4.75جا لنوان  يم لنص ث مودا لن اةدر م  عق منتنط لن هو لأ
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ن ناااااا مةجياااا  ي ااا 50لنصنااان بماااادلو  عاااادرتص ااايث موااادا عاةااادر إ ماااا واااوو  - يااا، عماااا  اناااب ع  ا

% إناااا  5.00عااااق مننااااط لن ااااهو لأجا ماااا  ةااااال لنوااااان  ياااام لنص ااااث مواااادا لن اةاااادر ماااا  

4.50.% 

 

 جةااااال   وياااإل  دجلب لنبياباااا لننادياااا ن ماااور لنثانياااا عاااق لن اااهو التااا، ماااا واااوو لنبناااإل لنمو ااازن ت

 ع اااق  ن تقياااولب للوتناااادياببااادجوش يااادا ع ااا  باااوعا لباااتنابا لنبناااإل لنمو ااازن جبيابااات، لننادياااا 

لنبااااد  ع اااو مااا   اااهو  الو نهااااال لنواااان واااوو لنبناااإل لنمو اااازن تص ااايث موااادلب لن اةااادر ع اااا  

-16إناااا   2020-3-4% ماااا  ء2.75نااااااا مةجيااااا  ن  275 دجلب لنبيابااااا لنناديااااا بمااااا منمجعااااا 

 -   لنن ج ل تق :ع  جناوب 2020- 3

يااا، عاااق ناااااا مةجياااا عماااا  اناااب ع  75ا جل ااادر بماااادلو  اااتص ااايث موااادا عاةااادر ناعاااار ل يااادل  ن ي -

 % .2.00% إن  2.75لنولب  م   الو ن وان لن انقب  يم لنص ث لنمودا م  

ق عاااناااااا مةجياااا عماااا  اناااب ع يااا،  100ن اااولو بماااادلو تص ااايث موااادا عاةااادر لت اويااااب لعاااادر ل -

 %. 3.25% إن  4.25لنولب  م   الو ن وان لن انقب  يم لنص ث لنمودا م  

  ماااناااااا مةجياااا عماااا  اناااب ع يااا، عاااق لنولبااا   100تص ااايث موااادا عاةااادر لعاااادر لنصنااان بماااادلو  -

 % .3.50% إن  4.50 الو ن وان لن انقب  يم لنص ث لنمودا م  

 نادياااا ماااج  ماااا تااان تص ي ااا،  عاااق  اااهو  الو مااا  موااادلب لن اةااادر ع ااا   دجلب لنبياباااا لنجني اااج  من

% منهاااااا عاااااق تااااااويي لنولبااااا  مااااا  لا وب 1.5%ب  يااااام  اااااا  4.25ناااااااا مةجياااااا  ن  425عناااااد 

  -% منها عق لنباد  ع و م   الو جناوب ع   لنن ج ل تق :2.75ج

 .صنا  هو  الو داعفائدة نافئة اإلي مودا% لنمانق ما تن تص ي ، م  1.25 -

 لو صنا  هو  ا فائدة اتفاقيات اعادة الشراء% لنمانق ما تن تص ي ا م  مودا 1.50 -

 صنا  هو  الو  فائدة اعادة الخصم% لنمانق ما تن تص ي ، م  مودا 1.50 -
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  ااا  عنبااابا لأ تياااااق ل نزلماااق صااانا  اااهو  الو عاااق تص ااايث  لأودناااق ماااا واااان لنبناااإل لنمو ااازن 

%ب جلباااتاوب نميااا  لنتقياااولب لنتاااق  ااادثب عاااق 5% إنااا  7نااادن لنبناااجإل مااا   ادعااادلةااا  لنمجلنج

نب جعااا   دجلب لنبيابااا لننادياااا صاانا  اااهو  الو نقايااا لنتابااا  ع ااو مااا  ماا   اااهو تمااجز نهاااال لنوااا

 . 2020-9-7  دم لنبياناب لنمن جور ندن  لنبنإل لنمو زن نتاويي 

تجبااوياب ب لنبيابااا لنناديااا لنابا عااق وااولو مااا ةااج من ااظ عاا   لنبنااإل لنمو اازن لمت ااإل بااوعا للبااتن

ن جعاااا ب جن ااا  ن متا بااااب جلنظاااوجط لنولةنااااب جواااد تااان ت ايااا  زياااادر عاااق عاااوث لننااااد باااانم هجن لن اااي  ا

و  مااا ةااج مااا بوااد نهايااا  ااهو  ال 585بمااادلو  وث لنناااد إلجماا   ااا ةاااش ل نااولولب ناان يااتن زيااادر عاا

  -مج ن م  صنا لنندجا ل تق :

  6لنندجا وون ء

 معدالت الفائدة على أدوات السياسة النقدية  بالمليون د.أ

نسبة االحتياطي 

 اإللزامي

 عرض النقود بالمفهوم الضيق 

 التاريخ 

معدل فائدة نافذة 

االيداع لليلة 

 واحدة

معدل فائدة اتفاقيات 

 اعادة الشراء
 القيمة  الشهر  اعادة الخصم 

مقدار 

 التغير 

15-Jan-20 3.25% 4.75% 5.00% 7.00% 
Jan 10420.9 _ 

Feb 10487.6 66.7 

4-Mar-20 2.75% 4.25% 4.50% 7.00% Mar 11072.9 585.3 

16-Mar-20 2.00% 3.25% 3.50% 5.00% Apr 11443.3 370.4 

7-May-20 2.00% 3.25% 3.50% 5.00% May 11644.3 201 

17-Jun-20 2.00% 3.25% 3.50% 5.00% June  11631.3 -13 

19-Jul-20 2.00% 3.25% 3.50% 5.00% July 11932.9 301.6 
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  لننادياااا  ين اااظ مااا  صااانا لننااادجا  عااانش    ماااادلو لنزياااادر عاااق عاااوث لننااااد ببااابن  دجلب لنبياباااا        

 و نيباااا  م ياااج  دينااااو عااااا عااا   اااهو  الوب جنيباااتمو عاااوث لننااااد عاااق لنزياااادر صااانا   اااه 585ب ااا           

 و  الو ج م ياااج  عااا   اااه 370او جن ااا  زياااادر بموااادلب متناونااااب  يااام ب ااا  ماااادلو لنزياااادر ج اااهو  يااا        

   عاااق صااانا  اااهو  زياااول لن نيااانص ث عاااوث لننااااد بماااادلو ببااايا نااادم ياااج  عااا   اااهو نيباااا ب ج 201       

 اا.م يج  ديناو ع 301م يج ب جنيوجد إن  للوت ا  صنا  هو تمجز بمادلو  13بمادلو         

 

 ا  جوجناااا مااا  ا ناة اااب متو ااااا بانبياباااا لننادياااا نمجلنهااال ماااا واااان لنبناااإل لنمو ااازن باتصااااا عااادر واااولو        

 -: منها       

نتينااااا تص اااايث نباااابا  م يااااج  ناااااوب 550م يااااج ب  1050  بااااا ل اااااعيا ن بنااااجإل بم  ااااي باااايجن -1    

ناااا نبااانا اوياااا  نااااا تلنتنم ياااج  نتيناااا عااااد لت اويااااب إعاااادر لن اااولو مااا  لنبناااجإل  500لل تياااااقب ج

 .ا ن اااعي  لنوان جلنصاصجي ينتجعيو لل تياناب لنتم

ماااا  ناة ااااا  رماااانو لناااعاااااب للوتناااااديا لنمتااااأثوجانااااإل نوتأنيااااا  وباااااا لنتبااااهينب للةتمانيااااا  - 2    

  جوجنااااا ماااا   ااااو اب جلعااااولدب  مااااا تاااان لنبااااما  ن بنااااجإل بتأنيااااا لأوباااااا لنمباااات اا ع اااا  لن ااااو اب

نقب  ماااا    ل يوتباااو اناااإل ةي  اااا جع ااا     ل ياااجثو اناااإل ع ااا  تنااانيط لن اااو اب للةتماااالنمتاااأثور ع ااا  

 دج  دعواااابااااب لنومااانو لنااااي  تنابااا  ع ااايهن م هاااجن لنندجناااا يجنيتااان لنباااما  ن بناااجإل بااا نولو ندجناااا نماااد

ةتمانياااا نادياااا جدج  عجلةاااد تاااأصيوب  ماااا تااان تأنياااا  وبااااا لنتنزةاااا بماااا عاااق اناااإل دعوااااب لنبااوااااب لل

 جث ل ب ا  جلناوجث لن صنيا دج   يا عمجنا  ج عجلةد تأصيو.جوو

مجيااااا بونااااامأل لنبنااااإل لنمو اااازن نتمجيااااا جدعاااان لناااعاااااب للوتناااااديا لنتنمجيااااا تص اااايث   ااااط ت -3    

 جيناب  انإل ع   لنتبهينب لنااةما جلنمبتاب يا .
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مأل تماااجي ق ميباااو مااا  م ياااج  دينااااوب  ااام  بوناااا 500عااان لن اااو اب لنناااقيور جلنمتجبااااا بم ااا  د -4    

نب % ماااا  م  يتهااااا ن بنااااإل لنمو ااااز45ا ن ااااما  لناااااوجث لنتااااق يوااااجد لأودنياااالنبنااااإل جب  انااااا لن ااااو ا 

انهاااا جيهااادط لنبوناااامأل لنتماااجي ق إنااا  تم اااي  لن اااو اب  لنناااقيور جلنمتجبااااا مااا  لنم اعظاااا ع ااا   عم

 ا ن اااتها. جمجظ يها جمجلن

ا بونااااااامأل  ااااااما  لنمبيواااااااب لنم  يااااااا ص اااااايث عمااااااجلب  ااااااما  لناااااااوجث جزيااااااادر تقاياااااات -5    

%  1.50جلنناااادولبب  يااام تااان تص ااايث عمجناااا  اااما  بوناااامأل لنتمجياااا لنناااناعق جلنصااادماب مااا  

ب تص ااايث عمجناااا  اااما  واااوجث لنم ااااوي  لننا اااةا 2020%  تااا  نهاياااا 0.75إنااا   2019عاااق لنواااان 

 نبوناااامأل  اااما نياااا يب  ماااا تااان وعااا  نبااابا لنتقاياااا لنتأم2020%  تااا  نهاياااا 0.75% إنااا  1.00مااا  

ب  ماااا تااان وعااا  نبااابا ت ماااا لنمصاااااو مااا  بوناااامأل 2020% عاااق 90% إنااا  80لنمبيوااااب لنم  ياااا مااا  

 % ندعن لبتمولويا لننادولب .100لنبنإل لنمو زن ن ما  لةتما  لننادولب إن  

اا جلن جلةاااد لنمبااات اا ع ااا  مابباااا ل واااولث لنزولعاااق  يااام واااوو لنبناااإل لنمو ااازن تأنياااا لأوبااا -6    

اناااإل مابباااا ل واااولث لنزولعاااق  تااا  نهاياااا  اااهو  زياااول  ج  جلةاااد لنمبااات اا ع ااا لأوبااااا جلن تأنياااا

 بهاااادط مباااااعدر لنماااازلوعي  نتناااااجز لأزمااااا لنولةناااااب  مااااا تاااان لنا اااان ماااا  لنماببااااا إعااااادر ندجنااااا

 ووج ها ن مزولعي  جلنممجنا م  صنا ب  ا لنبنإل لنمو زن نماببا ل وولث لنزولعق.

نااا بان ااي اب جتبااجيتهاب عاااد تاااوو تنديااد عاادن مو اازن بمنمجعااا ماا  ل نااولولب لنصاويااان لنبنااإل لن -7   

ع  إدولل لنومااانو ممااا  تاااوعث نهااان  اااي اب أبااابان مانياااا  ااام  واةماااا لنومااانو لنمتص  اااي  عااا  لناااد

-18ر مااا  جعااادن ت ماااي هن لنوماااجلب لنمتوتبااا، ع ااا  إعاااادر لن اااي اب جاناااإل ن  اااي اب لنمواااادر صااانا لن تاااو

  ياااتن مااانن ةااااش لن ةاااا مااا  لنومااانو مه اااا ثنثاااا   اااهو نتباااجيا ب جع ااا   2020-4-15 جنقاياااا 3-2020

  ن  ي اب موادر صنا لن تور لنم ددر  عنش .
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 السياسة النقدية. أداءالخالصة والتوصيات الخاصة في  -خامًسا :

 -ننصظ م  صنا دولبا عنا لنبيابا لنناديا ما يأتق :

ا ت ويااااا  دجلب لنبياباااا ا اااانق لبااااتنابت، ن متقيااااولب لنتااااق تت   لنبنااااإل لنمو اااازن يمت ااااإل بااااوعا عاااا

تال    موااادا تااان لباااتن 2008لنبياباااا لننادياااا ماااا بواااد لأزماااا لنمانياااا   دلومااا  صااانا دولباااا لنناديااااب ج

جن ا بااانن جوااناعااار ل ياادل  ةااج ل ثااو  دجلب لنبيابااا لنناديااا   اااور جعوانياااب  ياام ةناااإل موامااا لوتبااا

ا ماااا ع بااايعنواااا ر ل يااادل  جعاااوث لننااااد باااانم هجن لن اااي ب  ن    ةنااااإل ماااا باااي  موااادا عاةااادر ناعاااا

 بااانوةن ماا بياانهن ع  مااا تاان تص اايث مواادا لن اةاادر لزدلد عااوث لنناااجد جةااال مانااد لنبيابااا لننادياااب ج

ن دا عاةااادر ناعاااار ل يااادل  باااا  موت وااااناااإل عااا   موااا مااوناااا مااا  موااادا  ب2014- 2008صااانا لن تاااور  لن  نااادا

در ناعاااار جموااادا عاةااا 2009% عاااق لنواااان 0.25ـ لناااان  اااا  يتاااوجل  ماااا باااي  لننااا و جلنااا عاةااادر لن يااادولنق

اعظاااا جلنباابن لنمباااجن ن بنااإل لنمو ااازن عااق اناااإل ةااج لنم  % 2.5ل ياادل  عااق لأود   اااا  عنااد موااادا 

   لنمم  ااااا تتباااا  نظااااان بااااوو نااااوط ثاباااابماابااااا لناااادجلو  ااااج لأودنااااقع ااا  بااااوو نااااوط لنااااديناو 

 جموتبا بانديناو.

 و التاااا، يت ااااوو عااااق لأزمااااا للوتناااااديا مااااا بوااااد  جوجناااااب  ياااام توهااااد لنمن اااا  ل  تيااااااقجلأماااا

ن لنق عااااق إبااااااو مواااادا لن اةاااادر منص  اااالن ياااادو جوجناااااب  جانااااإل نتصاااااق لنتاااادلعياب للوتناااااديا نناة ااااا  ا

  ياااام نااااجب من اااا  م اااااعظق لل تيااااااق لن ياااادولنق با نمااااا  ع اااا  ت ديااااد مواااادا لن اةاااادر لنماااادعج 

ل ماااا  تاااااويي  0.10تيااااااق عنااااد ع اااا   وناااادر لل   ب جيباااانا لنيااااجن مواااادا2020 الو  16% إعتباااااون

  .2020% عق تاويي لنباب  م   ي جا نوان 0.9لن اةدر ما نببت، 

مااباااا لنااادجلو لأموي اااق جلنواااجدر إنااا  لناااوبا  لأودناااقعمااا  لنم تاااوث تص ااايث ويماااا لناااديناو جع يااا، 

للباااتمولو عاااق تااااين لناااديناو باااأع   مااا  ويمتااا،  مااا  ب بااادلن   SDRمااا  صااانا بااا ا لنومااانب لأننبياااا ء

اب جوباااا، مااا  لنااادجلوب  يااام  ي اااد مااا  وااادور ج  ااااور لنبياباااا لننادياااا بناااجور  بياااور عاااق يااالن ايا
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مجلنهااااا لنظااااوجط جلنتقيااااولب للوتناااااديا ماااا  نهاااااب جي اااااون م اااا  ا لنونااااز عااااق لنمياااازل  لنتناااااونب 

 جانيا.موت   يا ا م  ويما لننادولب لنلننوط لن يم    بوو 

ج  عنااد % نت اا9ماا   2008 مااا تاان من ظااا ل  نباابا لل تيااااق ل نزلمااق تاان تص ي ااها مااا بوااد لنوااان 

ويمتااا،  ا لل تياااااق ل نزلماااق إنااا بااابدج     يااااجن لنبناااإل لنمو ااازن عاااق إعاااادر ن 2019% عاااق لنواااان 7

لب لدجا مااااا وبااااا للزمااااا لنمانياااااب إ  للبااااتمولو عااااق تص اااايث ةااااامع لن اةاااادر ع اااا  ياااانباااابت، لنابيو

لماااق ماااا لنبياباااا لننادياااا عوااااا ع ااا  لنمااادن لناجيااااب ج اااا  مااا  لنم تاااوث وعااا  نبااابا لل تياااااق ل نز

نااا، لنتاااأثيو اي  لنبناااإل لنمو ااازن مااا  صنباااتجبانتاااانق زياااادر لنهاااامع لناااان ي ب2008بواااد لأزماااا لنمانياااا 

ماااا ياب  ز% مااا  بدلياااا ظهاااجو تااادلع9ناااج  اناااب نبااابا لل تياااااق ل نزلماااق  عاااق عاااوث لننااااجد عماااثنن 

ن % جمااا  ثااان تااان تص ي اااها ماااور لصاااو7ناة اااا  جوجنااااب جتااان تص ي اااها عاااق لنمو  اااا لأجنااا  مااا  إنااا  

  %ب بي ج  نها  ثو  ع   عق زيادر عوث لنناجد .5نقايا 

 التجارة الخارجية .  -الفصل الرابع :

 التجارة الخارجية ما قبل جائحة كورونا   -: أوالً 

هنواااااا لنااااااا  لنصاااااونق جلنتناااااور ل هااااا نصاونيااااا ماااا   بااااوز لنمت ااااووي  ماااا  لنت اااادياب لنتااااق تجلن 

لنمم  ااااا ع اااا  نااااويد لن اااادجد لننقولعيااااا لنم يااااااب جن اااا  بااااانوةن ماااا  لنص اااااث ويمااااا لننااااادولب 

نا اااي ا إل  2.5اااادلو    لنوناااز عاااق لنميااازل  لنتنااااون لنص اااث بم لنجانياااا صااانا عتاااور لننناااط عااااد لنم 

او نثنثااا م يااإناا  لنص اااث ويمااا لنمبااتجودلب بمااادلو يتناااجز لم ياااو د.  عاا  لن تااور التهاااب جيوااجد انااإل 

إنااا   2014جلننناااطب جيج ااان لننااادجا ل تاااق ل نااااةياب لنتنااااور لنصاونياااا ن  تاااور لنممتااادر مااا  لنواااان 

 . 2019لنوان 
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  7لنندجا وون ء

 التجارة الخارجية 

مليون 

ان التجاري   هر عاد تصديم   الصادرات الوطنية  الكلية  الصادرات المستوردات  د.ا ز  المي 

 السنة 

2014 16280.1 5953.2 5163 790.1 -10326.9 

2015 14537.1 5561.4 4797.5 763.8 -8975.7 

2016 13720.3 5359.5 4396.5 963 -8360.8 

2017 14553.7 5333.1 4504.2 828.9 -9220.6 

2018 14420 5502.6 4674.7 827.9 -8917.4 

2019 13729 5902.1 4992.1 910.1 -7826.9 

 

 للوتنااااد  دلودلناااا لينايباااا نت باااي   نوناااز عاااق لنميااازل  لنتنااااون ما اااو العاااق لن اياياااا إ  إنص ااااث ل

% ماااا  لنناااااتأل لنم  ااااق  25 ناااا، ةيااااو  اااااعق  ياااام مااااا زلا ي اااا ا لنونااااز مااااا نباااابت،  ب إللأودنااااق

ا  ااا  مااااا زلنااااب ت اااا ا مااااباأبااااواو لنناوياااااب  اناااا،   ااااا لنمبااااتجودلب لنتااااق لنص  ااااب جن ل نماااانق

مااااا  لننااااااتأل لنم  اااااق  2014% عاااااق لنواااااان 63بوااااادما  اناااااب ت ااااا ا  2019% عاااااق لنواااااان 44نبااااابت، 

 . ل نمانق
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  12القطاع الخارجي خالل فترة كورونا. -ثانيًا :

ن لنص ا ااا 2020هجو لأجنااا  مااا  لنواااان  اااااب لنمباااتجودلب صااانا لنصمااا   ااا  م ياااج  1,191بماااادلو  ا

 5,720ب  يااام لنص  اااب ويماااا لنمباااتجودلب مااا  2019تور التهاااا عااا  لنواااان دينااااو صااانا مااوناااا باااان 

 م يج  ديناو ع  لن تور التها . 4,528م يج  ديناو إن  

ن عااق  ااي   ااا  واااا  لنناااادولب لنص ا اا جو م يااج  ديناااو عااااا صاانا عتااور لنصماا   اااه 220بمااادلو  ا

لب مااا  لنص  ااب ويمااا لننااادوب  يااام 2019مااونااا باااان تور التهااا ماا  لنوااان  2020لأجناا  ماا  لنوااان 

 لتها.ع  لن تور ا 2019م يج  ديناو عق لنوان  1,982إن   2020م يج  ديناو عق لنوان  2,202

م ياااج   1,837جنااااو ةاااال ل نص ااااث عاااق لنناااادولب نتيناااا لنص ااااث ويماااا لنناااادولب لنجانياااا مااا  

تهااااب ا لن تاااور الم ياااج  دينااااو صااان 1,736إنااا   2019دينااااو صااانا لنصمااا   اااهجو لأجنااا  مااا  لنواااان 

  م ياااج 364م ياااج  دينااااو  ودناااق عاااااب عاااق  اااي  لنص  اااب ويماااا لنموااااد تناااديوش مااا   101جبجلوااا   

ا عاااق م ياااج  دينااااو عااا  لن تاااور التهااا 246مااباااا  2020دينااااو صااانا لنصمااا   اااهجو لأجنااا  مااا  لنواااان 

 م يج  ديناو عاا . 118جبجلو  ما مادلوش  2019لنوان 

نااااو م ياااج  دي 7,558لنص ااااث عاااق ويماااا لنماااانق لنتنااااور لنصاونياااا مااا  جنت اااج  لنم نااا ا لننهاةياااا 

ق عاااجاناااإل عااا  لن تاااور التهاااا  6,264إنااا   2020  مااا  لنواااان  ودناااق صااانا عتاااور لنصمااا   اااهجو لأجنااا

ج  م ياااا 1,293عااااق لنتناااااور لنصاونيااااا مااااا ويمتاااا،  ل نمااااانقب جنت ااااج  ويمااااا ل نص اااااث 2019لنوااااان 

 ديناو  ودنق ع  لن تور التها .

مااا لنونااز عااق لنمياازل  لنتناااون عاااد ت باا  بنااجور جل اا ا صاانا لنصماا   ااهجو لأجناا  ماا  لنوااان  

م ياااج  دينااااو  3,517ب  يااام لنص  اااب ويماااا لنوناااز مااا  2019مااوناااا باااان تور التهاااا عااا  لنواااان  2020

                                                           
 خالصة تطورات التجارة الخارجية الصادر عن البنك المركزي لشهر إيلول  12
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 ماااا ةاااج مج ااان  م ياااج  دينااااو  ودناااق 971م ياااج  دينااااو عااا  لن تاااور التهااااب جبماااا ماااادلور  2,545إنااا  

  -ا لنندجا ل تق :م  صن

  8لنندجا وون ء

 لتجار ا الميزان
اجمالي التجارة 

 الخارجية
 صديرهت المعاد لكليةا الصادرات المستوردات

الصادرات 

 الوطنية
 الف دينار

-3,517,665 7,558,173 5,720,183 2,202,518 364,528 1,837,990 
 -كانون ثاني 

 2019ايار 

-2,545,858 6,264,382 4,528,365 1,982,507 246,490 1,736,017 
 -كانون ثاني 

 2020ايار  

 

 ً  التوقع ما بعد كورونا في مستقبل القطاع الخارجي  -: ثالثًا

بماااااادلو  ب عااااا   لنناااااادولب لن  ياااااا باااااتنص ث72020-9-جعااااا  أ ااااادم بيانااااااب لنمناااااادو لنوباااااميا 

واااااد تنااااديوةا % جلنص اااااث لننااااادولب لنم  5.5% نتينااااا لنص اااااث لننااااادولب لنجانيااااا بمااااادلو 10

% جبانم ناااااا ا لنص اااااااث 20.8%ب جع اااااا  ناناااااان لنمبااااااتجودلب باااااات ا  لنص اااااااث بمااااااادلو 32.4

ب جنإلااااان    ثااااو ع اااا  تجواااا   ثااااو 2020%ب عاااا  لنوااااان 28لنونااااز عااااق لنمياااازل  لنتناااااون  ااااجلنق 

  -ناة ا  جوجنا ع   لنتناور لنصاونيا ب  نظو لنندجا ل تق :

  9لنندجا وون ء

ا المستوردات  الكليةت الصادرا بالمليون د.أ  ز  التجاري  نالمي 

 ما بعد كورونا  ما قبل كورونا  ما بعد كورونا  ما قبل كورونا  ما بعد كورونا  ما قبل كورونا  السنة 

2015 5561.4 5561.4 14537.1 14537.1 -8975.7 -8975.7 

2016 5359.5 5359.5 13720.3 13720.3 -8360.8 -8360.8 

2017 5333.1 5333.1 14553.7 14553.7 -9220.6 -9220.6 

2018 5502.6 5502.6 14420.0 14420.0 -8917.4 -8917.4 

2019 5902.1 5902.1 13729.0 13729.0 -7826.9 -7826.9 

2020 6148.3 5312 13312.7 10873.4 -7164.4 -5561.4 
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% نت ااااج  5.5ااااادلو بم 2020تنص ث ويمااااا لننااااادولب لنجانيااااا عااااق لنوااااان باااا -لننااااادوب لنجانيااااا :

ط يااانو   م يااااو د.  لأمااو لناااان بااج 6ـ م يااااو بواادما  اااا  ماا  لنمتجوااا     تتناااجز  اااانز لناا 5.9عنااد 

  -هاب  ما ةج مج ن عق لن  ا ل تق :ر نمج لننادولب لنجانيا جتاديولتع   جتيو

  12لنوبن لنبيانق وونء

 

 

 9.4% نت اااج  بايماااا  20بااابا ت اااجم   لنمتجوااا     ت اااا  لنمباااتجودلب لنص ااااث بنمااا  -لنمباااتجودلب :

 اااا  جوجناااا ب جنناة2020م يااااو د.  عااا  لنواااان  11.5م يااااو بوااادما  اااا  مااا  لنمتجوااا     تب ااا  ماااا ويمتااا، 

تاااأثيو إيناااابق ع ااا  نانااان لنمباااتجودلب جمااا  لنم تاااوث لباااتمولو ل نص ااااث عاااق لنمباااتجودلب عاااق 

ب جيج ااان بااايا جلنبااا   لنو بااامانيالنبااا   لأبا لباااتيولد  جلنص ااااث  لنمناااتأل لنم  اااق ظاااا ل عتمااااد ع ااا

 .الأودنيلن  ا ل تقب لأثو ل ينابق نناة ا  جوجنا ع   لنمبتجودلب 

 



 

52 
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  13لنوبن لنبيانق وونء

 

 

 ن بيااو عااق ويمااا لنمبااتجودلب جلنااان ولعااا، تولناا  بباايا عااق ويمااالإ  لنتولناا   -لنمياازل  لنتناااون :

 2019م يااااو عااا  لنواااان  7.8ون مااا  لنناااادولبب بااااعد عاااق تص ااايث لنوناااز نااادن لنميااازل  لنتناااا

ناااز عاااق ب بوااادما  اااا  مااا  لنمتجوااا     يب ااا  لنو2020م يااااو د.   ماااا ةاااج ماااادو عااا  لنواااان  5.5إنااا  

ن مااااا وبااااا  جوجناااااب جيج اااا 2020م ياااااو د.  عااااق لنوااااان  7.1عنااااد  2020لنمياااازل  لنتناااااون نوااااان 

 لن  ا ل تق  ثو ناة ا  جوجنا ع   لنميزل  لنتناون.

 

 

 



 

53 
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  14نق وونءلنوبن لنبيا

 

 قطاعي الصناعة والزراعة خالل جائحة كورونا. -رابعًا :

  -: كوروناالقطاع الصناعي وجائحة 

 اعت،بنااان لأودناااقةااان لينابيااااب  زماااا  جوجنااااب لنهاااا بااااةمب بتووياااط لنمباااته إل عاااق لن ايااااا إ   

 ماااا  ع اااا  تااااجعيو ل تياناااااب لنمااااجلاني  لننااااناعا ودوتاااا، واااااا   ةميتهاااااب  ياااام لثبااااب لنجانيااااا ج

ا ل باااد ننااا لنناااناعاب للبابااايا  انقاااالو جلنااادجلو جلنمنظ ااااب جةيوةااااب  ماااا   ااادب ةااااش لنناة اااا بأنااا،

مامااااب لب جلن  اااجل لنناااناعا لنجانياااا نماااا تاااجعوب لنموامااااب جلنماهاااوعمااا  ل عتمااااد ع ااا  لناااالبب 

دياااد نو  لإنااا  لنصااااولب باااا إمااا  لنااادجا منواااب تناااديو ةااااش لنماااجلد     ثياااولن عاااق لنباااجم لنم  اااقب أ

تاااق تتمتااا  مااا  لنااادجا ا باااب مااا  لأود  تزجيااادةا بهااااش لنمنتناااابب مماااا يا اااد ع ااا  لنناااجدر لنوانياااا لن

 لنادور لنوانيا عق للبتنابا نظوجط ناة ا  جوجنا .ا جلأودنيبها لننناعا 
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لوطنيةةةة، ا% تقريبةةةاً مةةةن الصةةةادرات  90إن الصةةةادرات الوطنيةةةة مةةةن الصةةةناعة تسةةةاهم بمقةةةدار 

نسةةةبتها لصةةةناعية تعةةةاني مةةةن عةةةدة تحةةةديات سةةةاهمت فةةةي انخفةةةاض قيمتهةةةا وإال أن الصةةةادرات ا

  -ويعود ئلك إلى : 2019إلى  2014على مر األعوام 

 لوت ا    ط لنااوا ع   لننناعا مااونا م  مثينتها عق دجا للو ين . -1

 ناااجا لوت اااا  ت اااانيط لأناااجو جلنوماناااا با  ااااعا إنااا  ل ناااولولب لنبيوجوولاياااا عاااق لن -2

 ين ن ومانا لننزما ن نناعا لأودنيا .ع   تناو

ا لوت ااااا  ت ااااانيط لننااااااب عت   ااااا ناااااا لنمااااجلد لنصااااان ماااا  م اعظااااا لنوابااااا إناااا  م اعظاااا -3

ا ي ااااعك ت   اااا نااااا لنماااجلد مااا  ب اااد لنمن اااأ إنااا  لنمم  اااعاااق بواااث لن اااالب لنواناااماب 

 لأودنيا لنها ميا .

أود   نق   بااو مبااتجود ماا  لإةاانم لن اادجد لأودنيااا  ماا  لنناناان لنوولوااق لنااان يوااد ثااا -4

ن.  نمدر بنتي  تاويبا

 ج ااا  وياااجد ج اااوجا مصان اااا نإلت اويااااب لندجنياااا مااا  وباااا لنااادجا لنمباااتجودر ن ناااناعا -5

% ع اااا  لنبيااااجب 200لأودنياااااب عااااانوولم ج اااا  ويااااجد ب ااااوث وبااااجن نمو يااااا بنباااابا 

 لنبنبتي يا لنتق تم إل لننناعا لأودنيا ميزر نببيا باننجدر جلنبوو .

واااادر ع ااا  لنناااناعا لأودنياااا جلنتاااق  ج اااانإل -6 ت اااوث نمهجوياااا مناااو لنووبياااا  اااوجا م 

ها  تااان جنااا ها بانتونيزياااا ن باااما  ن ناااادولب لنناااناعيا لأودنياااا بانااادصجا إنااا   و ااااي

نمناااان  لنولةباااا بانتناااديو إنااا  مناااو ع ااا   اااهادلب لنناااجدر جناااجن  ناااجا ل -تتمثاااا :

نب  مااااا جلنباااانما جلنناااا ا لنمهنيااااا جنااااادور عاااا  نهاااااب موتماااادر  جموتااااوط بهااااا دجنيااااا

يبااتجنن ع اا  لنمناان  لنمناادو    يااادن إوااولو بابجناا، لنت تاايع ماا  عوياا  عنااق منااون 

 ن تأ د م  لبتي او مواييو لنبيةا جبنما لنوما عق مننو،.
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  -: القطاع الصناعي أداءفرص تحسين  

 نتناااديو لنااواااا عاااق ظاااا ناة اااا  جوجنااااب عاااق  ااااا لباااتيولد لنااان ا مااباااا عوناااا نيااادر  -1

   لنمم  ااااباااواو لنااان اب مماااا يم نااالن هوباةيااااب صاناااا عاااق ظاااا لنص ااااث   تناااديو لنااواااا

انمق ا مااا  إمااانو  اااوجاها ع ااا  لنااادجا لنمنااادور ن ااان ا نماااا عانااااش باااجم لنااان ا لنوااالأودنيااا

 م  تا باب جت دياب عق ظا لأزما .

من اااب ناة اااا  جوجناااا لنناااناعاب لنجانياااا عوناااا ن بااان ثااااا لنمباااته إل لنم  اااق عاااق ظاااا  -2

  مايتها م  ل ةولم.

اعق ه إل لنم  اااق مماااا يبااااةن عاااق نماااج لناااااا  لننااانباااتلنم اعظاااا ع ااا  لنثااااا لنم تبااابا ن م -3

 جت بي  لنونز عق لنميزل  لنتناون.

صةةةنع فةةةي "لنوماااا ع ااا  دعااان جت وياااا لن مااانب لنتاااق تااادعن لنناااناعا لنجانياااا مثاااا  م اااا   -4

 . األردن"

 . م  ياوبا لننامواب جمول ز لنب م بتاجيو لننناعاب لن -5

 اااوجور لنب ااام عااا   باااجلم تناااديويا نديااادرب جزياااادر لنوماااا ع ااا  لننانااان لنتباااجياق   -6

 ن نناعا لنجانيا.

  -: كوروناالقطاع الزراعي وجائحة 

صااانا لنبااانجلب إ  لن اناااا لنتاااق ي اااهدةا لناااااا  لنزولعاااق مااا  تولنااا  عاااق لنناااادولب لنجانياااا 

ن لنما اايا  لنمم  ااا لننباتيااا لنتااق  انااب تمثااا منتناااب ماا  لب لنجانيااا  تولناا  لننااادوجصنجنااا

باااببها لنوةيباااق ماااا ت اااهدش دجا لنناااجلو مااا  عااادن  % مااا  لنناااادولب لنجانيااااب10  ثاااو مااا  

توااااانق دجا لننااااجلو ماااا   ج ااااا   ياااام  لبااااتاولو بيابااااقب جل اااااولباب جنزلعاااااب عباااا ويا

ن ننااادولب لنمم  اااب صا ناااا بياباايا ج منيااا باايةاب صاناااا لنوااولم جبااجوياب لن تااي   انتاااا  بااجلوا

تجياب متدنياااااب جعاااا  لنزولعياااا منهاااااب ن اااا  ماااا  إةااانم لن اااادجد تولنوااااب لننااااادولب إنااا  مباااا
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ب جل يم اااا  ت ميااااا ناة ااااا  جوجنااااا لأج ااااا  لنباااايةا لنتااااق مااااو بهااااا لنااااااا  جزلور لنزولعااااا

 لنجانيا. لننادولبلنزولعق جصنجنا عق تولن  نببا مباةمت، عق 

  -: القطاع الزراعي أداءين فرص تحس

ان لنزولعااااق  ااااا  مواااادلب نمااااج متزلياااادر عااااق لن تااااور لنممتاااادر ماااا  لنواااا لنااااااا ا    عااااق لن ايااااا

 ااااا  جباااانوةن مااا   اااا لنظاااوجط جلنمصاااااو لنصاونيااااا لنتاااق  ثاااوب ع يااا،ب عااااد  2014-2019

جلوااا  ب ل نماااانق% عااا  لن تاااور التهااااب  يااام  اااا  يبااااةن باننااااتأل لنم  اااق 49لناااااا  نماااج بماااادلو 

ب 2019% عاااا  لنوااااان 5.7م ياااااو د.  جبجلواااا   1.77مااااج إناااا  % نين4.6م ياااااو د.  جبجلواااا   1.18

نااا، مااا  موت ااازلب نااا با تم   ب يتمتااا جبااااننظو نت اااإل لنما اااولب نباااتص ص    لناااااا  لنزولعاااق 

 للباااااتمولو عاااااق ت ايااااا  موااااادلب نماااااج موت وااااااب جبانتاااااانق لوت اااااا  مبااااااةمت، باننااااااتأل لنم  اااااق

  -ب جيم   توزيز ماجماب لنااا  لنزولعق م  صنا :ل نمانق

 ي ظاااا     لنا اااان جلوت ااااا  لنولةنااااا ن ظااااوجط نتينااااا لنمتجواااا  ماااا  -:للبااااتثماو ت ااااني  -1

 تواااااا ظااااا عااااق لنمبااااتثموي ب باةتمااااان لأصااااون لناااعاااااب ماااا    ثااااو لنزولعااااق لنااااااا 

 عااا   جع يااا، تااااجاب واااد ن تاااولب لنوماااا عااا  نزةاااق ب ااا ا جناااج جلنصااادماب لنبااايا ا وااعااااب

 بجلنمبيواااا لنااادصا  اااويبتق مااا  بهاااا ياااوتبا اجمااا لنزولعياااا جلأن ااااا ل باااتثماولب إع ااااو

 لنمتجبااااا لنماااادن ع اااا  لنم اااااوي  نناااادجن م اااادد  مااااو لنونوااااا الب لنت ااااويواب جلبااااتاولو

 .جلنبويد

 لنزولعيااااا لبااااتمولو لنمنتناااااب لنمم اااا  ةيااااو عماااا  -ت ويااااا نظااااان لنتتباااا  جبنبااااا لنتزجيااااد : -2

 منااادو ي اادد نزلمااقل تتباا  ننظاااان لنيااجن  تاا  صا ااوا ةياااو جلن ا هااا لنص اااو ماا  لناازنااا

 لنمنتنااااب نتتبااا  نظاااان ج ااا  يباااهن  يااام لنقاااالوب جبااانما نااا ا موااااييو جي ااابا لنمناااتأل

 تاااوبا دويااااا بيانااااب وجلعاااد جص ااا  لنمو زيااااب لأباااجلم عاااق لنبيااا  نظااان تااااجيو عاااق لنزولعياااا

 دجو جيوااازز جباااانو  ب لنمباااته إل إنااا  لنمزوعاااا مااا  لنمناااتأل تتبااا  جيتاااين بانا ااانب ل نتاااال
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. لنقاااالو جبااانما نااا ا موااااييو ج اااما  لنايابااايا لنمجلنااا اب تابيااا  عاااق ياااالنوواب لننهااااب

ن  لننظاااان ي اااج      يم ااا   يااام    ااااور جيوعااا  لنوم يااااب يباااها جبماااا QR ناااجور ع ااا  وومياااا

 .لنتزجيد بنبا

 لنمجلناااا ابج لن نيااااا لناجلعااااد تابياااا  يوااااجد    لنمتجواااا  ماااا  -:لناياباااايا لنمجلناااا اب تابياااا  -3

 تتاااجعو مب يااا لنب بااا اب  عاااولد نميااا  ع ااا  باااانن   لنزولعياااا نتناااابلنم ع ااا  لنمصت  اااا لنايابااايا

ن  باااانجز  لنبيااا  نظاااان لعتمااااد مااا  لنباعاااا جياااتم    جلنناااجدرب لأباااواو مت اجتاااا منتنااااب  عج اااا

 لأوااااء لنمباااتونوا باااانوبجلب لنبيااا  ننظاااان لنتااادوينق لنتابيااا  نجيتاااي بانناااندجمب لنبيااا  عااا 

ن     اااا ن  لوتنااااديا ن  جبيةياااا  إنااا  تنااادو لنتاااق لنمنتنااااب ع ااا  لنواةاااد بااايوع  اناااإل ج اااا  جنااا يا

 جينبااا ن لنمنتناااابب جتااادويأل توبةاااا منااااا عاااق نديااادر عماااا عاااوص بااايجعو  ماااا لنصااااولب

 .لنقالةق لأم  مبتجن جت بي  جلن ادب لنهدو تا يا ع  

 لنتنموااااب صااانا مااا   ن باااهن نظاااينت ع ااا  لنمنتناااي  ت  ياااز إ  -توزياااز لنتنموااااب لنزولعياااا : -4

 تمجي يااااج  اااويبيا  اااجلعز تاااجعيو مااا  لننجعياااا للت اااادلب  ج لنتواجنياااا مويااااب انن ل نتانياااا

 عاااق ت ناااي يا بيانااااب وجلعاااد جبااايص   ل نتاااالب تنظاااين إنااا  لنولمياااا لننهاااجد بااايوزز منابااابا

 اجمجل بااا لنتااااجو مااا  لنمنتناااي  نناااقاو  لن وناااا بااايتين  ماااا لنزولعيااااب لناااعااااب مصت اااط

 جلنومانااااا جلنصاااادماب ل نتااااال بنبااااا ماااا  وااااززجي لنمووعاااااب لنتااااااا جيبااااها لنمبااااتندلب

 .جلنتبجي 

بقااااوط  ن ااااااا   بااااجر و مظ ااااايتااااجعلنزولعااااا بةوعااااا تاااااجن  -:لن اااااو ةوعااااا زولعااااا لأود  -5

جلنمااااازلوعي ب جلنمنااااادوي ب ن اااااو اب جلنمباااااتثموي  جت ااااان ل لنناااااناعا جةاااااوط لنتنااااااورب

 ب م يااااب لنبياااعلناااااا  جتااااجيو تنظاااين جماااادمق لنصااادمابب جتباااتاي  لنقوعاااا لنمبااااةما عاااق 

عاااا  باااااوق لناااعاااااب  ا لنزولعاااااصنجناااايجبمااااا يت اااا  ماااا  جلنتنااااديوب جماااانن لنااااوصص 

 . للوتناديا لأصون
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 ةديقسم الدراسات واألحباث االقتصا

 

 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

 على مستوى التجارة الخارجية . األردنياالقتصاد  أداءفرص تحسين  -خامًسا :

نب  ياااام -1 تاااان  للباااات ادر ماااا  تنوبااااا ناة ااااا  جوجنااااا جتأثيوةااااا ع اااا  لنتناااااور لنصاونيااااا إينابيااااا

يااااا لنمنااااتأل لنم  ااااق ماااا  ل ةااااولم جزيااااادر للعتماااااد ع اااا  لنمااااجلود للوتناااااديا لنم   مايااااا 

 لنمتا ا .

ا مااا  لنصااااول مااا  صااانا واااجلني  لأودنيااالنم اعظاااا ع ااا  لنتولنااا  لناااان  ااادم ن مباااتجودلب  -2

  جت ااااويواب تو ااااز ع اااا  لبااااتيولد لنباااا   لن ااااوجويا جلنمااااجلد لأجنيااااا جللبااااتقناو عاااا  لنباااا 

 اناااا ناااي  ب لأودناااقلنمباااتاا ب  يااام  ثبتاااب لنناة اااا    للوتنااااد  لنوعاةياااا جلن مانياااا وااادو

 نهال لن ن م  لنمبتجودلب لنتق تثاا  اةا للوتناد .

 . لأودنق لنميزل  لنتناون ن نانن  دلو  إعادر لننظو عق لت اوياب لنتناور لن ور بما ي ب   -3

اعا انياااا جدعااان لننااانلباااتقنا لوت اااا  مباااتجن لنثااااا نااادن لنمباااته إل لنم  اااق عاااق لنناااناعا لنج -4

 . ةمها لنتا يا م  ت انيط لنااوا جلنجانيا ب اعا لنجباةا لنمتا ا 

ةزر ن تناااااديو إن ااااااو بياااااجب تناااااديو ن ناااااناعا لنم  ياااااا نتنمااااا  لن اااااو اب جلنمناااااان  لنناااااا -5

 جبصانا ن بجم لأجوجبيا .ن صاول م  صنا  و اب متصننا 

مااان  جعوانيااا جعااتن  بااجلم ندياادر  لنومااا ع اا  تبااجي  لننااادولب لنجانيااا بنااجور   ثااو   اااور -6

 % م  لننادولب لنجانيا .85لننادولب صانا لننناعيا  جنها تمثا   ثو م  

نيا دعااان لناااااا  لنزولعاااق لناااان يمت اااإل مباااتجن عااااِا مااا  لن  ااااور جلن وانياااا جلنوماااا ع ااا  تاااا -7

 لننوجباب لنتق تجلن، واا  لنزولعا .
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 نهاِمايف التعل ُبُسوني ألردصاد اعلى االقِت وروناكحة اِئر َجأُث

 

 

 ام ،،ــــــــــــــــــــــــــــــفي الخت

تتكةةةاتف  نحةةةن كمةةةواطنين وكاقتصةةةاديين ورجةةةال أعمةةةال وسياسةةةيين فةةةي مركةةة  واحةةةد وال بةةةد أن

لةةى عتمةةاد عجهودنةةا جميعةةاً للنهةةوض بهةةئا الةةوطن مةةن جديةةد ، والفرصةةة أمامنةةا متاحةةة مةةن اال

ن قةةةد  أن نكةةةوالةةةنفإ وإفسةةةا  المجةةةال لجيةةةل الشةةةبا  للتقةةةدم السةةةتالم دفةةةة العمةةةل . داعةةةين ه

التخطةةةيط لدراسةةةة لتوضةةيق الصةةةورة لالعتبةةار مةةةن الماضةةي وعةةةال  الحاضةةر ووفقنةةا فةةةي هةةئه ا

 للمستقبل . 

 

َن السََّماِء َواأْلَْرِض َوَلِكن َكذَّبُ "  وا َوَلْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمنُوا َواتََّقْوا لَفَتَْحنَا َعَلْيِهم بََرَكاٍت م ِ

" فَأََخْذنَاُهم ِبَما َكانُوا َيْكِسبُونَ   

لنوظين  ندم هللا  

 

 


