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الملخص التنفيذي

جائحة ف بشأن  اليقني  عدم  حالة  فيه  تزال  ال  الذي  الوقت  ي 
كوفيد 19- مستمرة، فإن االقتصاد العاملي مهيأ ملواجهة جولة 
من  األخرية  التقديرات  وتشري  املعاكسة.  التأثريات  من  جديدة 
صندوق النقد الدويل1 إىل أن االقتصاد العاملي سجل انتعاًشا قويًا العام 
تحسني  أتاح  الجائحة.  عن  الناجم  املسبوق  غري  االنكامش  بعد  املايض، 
طرح اللقاح، إىل جانب التداعيات اإليجابية للسياسات املالية والنقدية 
التيسريية، تعافًيا فوريًا وقويًا. ومع ذلك، ال يزال هذا االنتعاش الناشئ 
غري ثابت مع وجود تباين كبري يف الوترية لُوِحظ بني االقتصادات املتقدمة 

واألسواق الناشئة.2
باإلضافة إىل ذلك، كان االنتعاش مصحوبًا أيًضا بضغوط تضخمية 
العاملية  ارتفاع أسعار السلع  وقد تعززت هذه الضغوط بسبب  عاملية. 
العديد  بدأت  املتزايد،  التضخم  وللسيطرة عىل  النقل.  تكاليف  وارتفاع 
موقف  تشديد  يف   ، الرئيسية  البنوك  ذلك  يف  مبا   - املركزية  البنوك  من 

سياستها النقدية.
ويف خضم هذه التطورات وتأثريها الالحق عىل االقتصاد العاملي 
يف  الحرب  تسببت  ألوكرانيا.  الرويس  الغزو  مع  أخرى  انتكاسة  جاءت   ،
اضطرابات كبرية يف اإلمدادات، مام أدى إىل ارتفاع تاريخي يف أسعار عدد 
املعاكسة آلفاق  التأثريات  السلع. وقد أضاف هذا طبقة أخرى من  من 
النمو العاملي الناشئة وكذلك الضغوط التضخمية. ويف هذا السياق، من 
املرجح أن تشكل االختناقات الناشئة يف سلسلة التوريد بسبب سياسة 

انعدام فايروس كورونا يف الصني، تحديًا إضافًيا لالنتعاش العاملي.

ال يزال التعايف االقتصادي لألردن من الجائحة معتدالً، وإن كان 
املائة يف عام 2020، سجل  النطاق. مقابل انكامش بنسبة 1.6 يف  واسع 
بقليل  أعىل  وهو  املايض،  العام  املائة  يف   2.2 بنسبة  قويًا  منًوا  االقتصاد 
من املتوسط البالغ 2.1 يف املائة املسجل خالل السنوات الخمس السابقة 
املتأخرة  بالتأثريات  كبري  حد  إىل  مدعوًما  االنتعاش  هذا  وكان  للجائحة. 
ملزيج من السياسات النقدية واملالية التيسريية ولكن الحكيمة، جنبًا إىل 
التدريجي  االنفتاح  إلعادة  نتيجة  املحيل  الطلب  يف  االنتعاش  مع  جنب 

لالقتصاد وسط وترية متزايدة لعمليات إعطاء اللقاحات.
الفرعية  القطاعات  التطورات اإليجابية، شهدت  وانعكاًسا لهذه 
للصناعة والخدمات توسًعا واسع النطاق. كان االنتعاش يف قطاعي السفر 
والسياحة عىل وجه الخصوص، مشجًعا للغاية عىل الرغم من التحديات 
الكبرية بسبب اإلغالق املتقطع. ويف عام 2021، زادت عائدات السائحني 
بنسبة 96 يف املائة، لتصل إىل حوايل نصف مستوى عام 2019. عالوة عىل 
ذلك، ساهم انتعاش النشاط االقتصادي أيًضا يف زيادة اإليرادات الرضيبية، 

مام ساعد يف جهود ضبط أوضاع املالية العامة بشكل عام.
ومع ذلك، أدت الطاقة الفائضة يف االقتصاد إىل انتعاش ضعيف 
يف الوظائف، ال سيام بني الشباب. بلغ معدل البطالة اإلجاميل يف البالد 
حوايل 23 يف املائة يف نهاية عام 2021، مقارنة مبستوى ما قبل الجائحة 
البالغ 19 يف املائة يف نهاية عام 2019. ومع ذلك، ساعد التعايف يف قطاع 
بلغت  عندما  العمل،  سوق  من  الضغط  بعض  تخفيف  يف  الخدمات 
الربع األول من عام 2022. ومع ذلك، ال  البطالة ذروتها عند ٪25 يف 
تزال مستويات البطالة مرتفعة بشكل ملحوظ يف األردن مقارنة بنظرياتها 
بالوظائف  يتعلق  فيام  عميقة  ندوبًا  الوباء  ترك  الواقع،  يف  املنطقة.  يف 
للشباب الذين يشكلون حوايل خمس إجاميل السكان يف سن العمل يف 
األردن. اعتباًرا من نهاية عام 2021، أشارت اإلحصاءات الرسمية إىل أن 
التأثري  البالد عاطلون عن العمل. وكان هذا  أكرث من نصف الشباب يف 
أكرث وضوحا بني العامالت الشابات. ومن ثم، ال يزال الفرق بني الجنسني 
واضحا يف سوق العمل األردين، حيث تقل نسبة مشاركة اإلناث يف العمل 
بنحو 40 نقطة مئوية عن معدالت مشاركة الذكور، مام يجعلها من بني 

آفاق االقتصاد العاملي صندوق النقد الدويل )WEO( ، أبريل/نيسان 2022.  1
وفًقا لصندوق النقد الدويل، فإن النقص يف االقتصادات املتقدمة بالنسبة التجاه   2

الناشئة  األسواق  يف  ذلك،  ومع  التنبؤ.  آفاق  خالل  يقل  سوف  الجائحة  قبل  ما 

واالقتصادات النامية، من املتوقع أن يظل النشاط االقتصادي دون االتجاه السابق 

للوباء طوال آفاق التنبؤ بسبب خسائر أكرب نسبيا يف رأس املال البرشي واالستثامر 

النقد الدويل، آفاق  التلقيح. )صندوق  وزيادة محدودية دعم السياسات وتباطؤ 

االقتصاد العاملي، أبريل/نيسان 2022(.
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مكان  ظروف  ذلك:  يف  عوامل  عدة  وتساهم  العامل.  يف  املعدالت  أدىن 
ريادة  لتعزيز  الالزم  املحدود  املايل  اإلرشاك  لألرسة،  املالمئة  غري  العمل 
األعامل، واألعراف االجتامعية، ومجموعة من القيود القانونية التي تؤثر 
املرأة  مؤرش  من  يتضح  كام  االقتصادية،  الفرص  إىل  املرأة  وصول  عىل 
املائة  يف  العرشة  بني  األردن  يضع  الذي  لعام 2022  والقانون  واألعامل 
من األدىن أداًء. وهناك أيًضا قيود محددة تؤثر عىل النساء بشكل غري 
متناسب، مثل عدم توفر رعاية أطفال ميسورة التكلفة وعالية الجودة 

ووسائل نقل عام موثوقة وآمنة.
يركز تقرير الرتكيز الخاص »خلق وظائف أكرث وأفضل يف األردن« 
إىل  باإلضافة  األردين  العمل  يف سوق  الرئيسية  الهيكلية  التحديات  عىل 
اإلصالحات املطلوبة للتغلب عليها. يتسم سوق العمل األردين مبستويات 
حد  إىل  ناتجة  الفجوات  هذه  الرسمي.  غري  والطابع  البطالة  من  عالية 
كبري عن القدرة املحدودة للقطاع الخاص عىل خلق وظائف أكرث وأفضل. 
وعادة ما يتم إعاقة خلق فرص عمل أكرث بسبب الهيكل اإلنتاجي الذي 
ديناميكيات  نتيجة   - اإلنتاجية  منخفضة  الصغرية  الرشكات  عليه  تهيمن 
الرشكات غري الفعالة. وبالتايل، فإن خلق وظائف أكرث وأفضل يف األردن 
يتطلب أوالً وقبل كل يشء إصالحات من شأنها زيادة املنافسة يف السوق 
من خالل الحد من التشوهات التي تسببها الدولة. يجب أن يكون هذا 
العاملة، وسياسات عمل تسهل  القوى  مصحوبًا بجهود لتحسني مهارات 
لخلق  محددة  تدابري  عن  فضالً  العامل،  حامية  مع  العمل  فرص  خلق 
الفرص ورفع القيود عن توظيف اإلناث. يف حني أن األعراف االجتامعية 
هي عامل مسبب كبري للمعدالت املنخفضة ملشاركة املرأة يف العمل، فإن 
التجربة العاملية تُظِْهر أن املعايري تتغري مع انضامم املزيد من النساء إىل 
الفرص لإلناث من خالل  املزيد من  العاملة. وبالتايل، ميكن خلق  القوى 
رفع قيود معينة عىل توظيف اإلناث، مثل إزالة القيود القانونية املتعلقة 
بالحصول عىل وظيفة، وتوسيع نطاق الوصول إىل رعاية جيدة لألطفال، 

وزيادة اإلرشاك املايل للمرأة.
النمو.  اىل عجز يف  تشري  األردين عالمات  الخاص  القطاع  يُظهر 
وتشري الدالئل املستمدة من استبيان متابعة كوفيد 19 الرابع للبنك الدويل 
)يرجى الرجوع اىل املربع 2(، إىل أنه ألول مرة منذ بداية الجائحة، تُظهر 
نسبة الرشكات التي تم »تأكيد إغالقها« انخفاًضا طفيًفا. ومع ذلك، بينام 
يف  االنخفاض  أصبح  ضعيفة،  انتعاش  عالمات  الصغرية  الرشكات  تُظهر 

املبيعات الشهرية للرشكات الكبرية أكرث وضوًحا.
عالوة عىل ذلك، وعىل الرغم من االنتعاش االقتصادي األسايس، 
لديها  العاملة  القوى  يف  متسارع  انخفاض  عن  الرشكات  جميع  أبلغت 
بدوام كامل، وهو ما كان أكرث وضوًحا بالنسبة للرشكات الصغرية والرشكات 
العاملة يف قطاع الخدمات. ومن املحتمل أن يعكس هذا طبيعة صدمة 
كثيفة  القطاعات  عىل  كثافة  أكرث  وبشكل  سلبًا  أثرت  التي   19 كوفيد 
االتصال، مثل الخدمات. وقد يفرس هذا االنتعاش املُطَوَّل أيًضا تحديات 

سوق العمل املستمرة التي تجعل معدالت البطالة ثابتة.
بشكل عام، تشري االتجاهات طويلة األمد يف أداء القطاع الخاص 
وبيئة األعامل يف األردن إىل أن الجائحة أدت إىل تفاقم الفجوة اإلقليمية 
والعاملية للقطاع الخاص األردين من حيث النمو واألداء. تكشف املقاييس 
 2013 املنشآت  عليها يف مسح  الحصول  تم  التي  الرشكات  مستوى  عىل 
االنخفاض  األردين آخذة يف  الخاص  للقطاع  التنافسية  القدرة  أن  و2019 
القطاع  أن  يبدو  املثال،  سبيل  عىل   .19 كوفيد  صدمة  بداية  قبل  حتى 

الحالية،  اإلنتاجية  الطاقة  كامل من  يستفيد بشكل  األردن ال  الخاص يف 
حيث سجل متوسط استخدام الطاقة أقل من 8 نقاط مئوية من متوسط 
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا و13 نقطة أقل من البلدان ذات 
لعام   األردن  الخاص يف  القطاع  لتشخيص  األعىل. ووفًقا  املتوسط  الدخل 
20213، فإن القيود الرئيسية التي تحد من قدرة القطاع الخاص عىل توليد 

املرتفعة،  األعامل  تكاليف  هي  الدولية  األسواق  يف  واملنافسة  الوظائف 
وعدم القدرة عىل التنبؤ بالسياسات ومخاطر االستثامر، والتجزئة املفرطة 

لسوق العمل، وأوجه القصور املتعلقة باملنافسة يف السوق.
عىل الرغم من التغريات غري املواتية يف األسعار العاملية للسلع 
الرغم  املحلية ضعيًفا. عىل  األسعار  إىل  التغريات  انتقال  األساسية، ظل 
من االنتعاش عىل نطاق واسع، فإن الناتج يف القطاعات الفرعية الرئيسية 
مل يصل بعد إىل مستويات ما قبل الجائحة خالل عام 2021. ظل التضخم 
االقتصاد، عند مستويات منخفضة  الركود يف  الذي يعكس هذا  األسايس 
عىل الرغم من الزيادة اإلجاملية يف التضخم العام من 0.3 يف املائة يف عام 
2020 إىل ٪1.4 يف عام 2021. وباإلضافة إىل ضعف الطلب املحيل، ساعد 
بطؤ انتقال التغريات اىل األسعار املحلية جنبًا إىل جنب مع بعض ضوابط 
األسعار، عىل التخفيف من الزيادة األساسية يف مسار التضخم يف األردن 
خالل عام 2021.4 ومع ذلك، باإلضافة إىل كونها مشوهة إلشارات السوق، 

قد ال تكون ضوابط األسعار طريقة مستدامة للتعامل مع التضخم.
النقدية  سياسته  موقف  عىل  األردين  املركزي  البنك  أبقى 
متكيًفا عىل نطاق واسع لدعم االنتعاش الناشئ وسط معدالت البطالة 
املرتفعة. أبقى البنك املركزي األردين عىل أسعار الفائدة الرئيسية دون 
تغيري خالل عام 2021. وتم تخفيض األسعار آخر مرة يف مارس/اذار 
، والحفاظ عىل  بالدوالر األمرييك  الدينار  2020.5 بهدف حامية ربط 

قوة وجاذبية األصول املقومة بالدينار مقابل األصول املقومة بعمالت 
أخرى ، وللمساعدة يف تثبيت الضغوط التضخمية املتزايدة تدريجياً ، 
قام البنك املركزي األردين برفع أسعار الفائدة الرئيسية مبقدار 25 نقطة 
أساس يف مارس/آذار 2022 و 50 نقطة أساس يف مايو/أيار 2022 ، مام 
أدى إىل نقل سعر الفائدة األسايس للبنك املركزي األردين إىل 3.25 يف 
املائة. بشكل عام، منا االئتامن املقدم لالقتصاد بنحو 5 يف املائة يف عام 
2021، عالوة عىل زيادة بنسبة 5.7 يف املائة تم تسجيلها يف عام 2020. 
االنتعاش  االئتامن مع حدوث  التباطؤ يف منو  بصورة جزئية،  ويعكس 
املتعلقة  املساندة  للتدابري  ُمعايَرا  ولكن  تدريجيا  تخفيفا  االقتصادي، 
األردين.  املركزي  البنك  من  تقدميها  تم  التي  املستجد  كورونا  بفريوس 
وعالوة عىل ذلك، ساعدت أيًضا اإلدارة النقدية الحكيمة أثناء الجائحة 
الصندوق  تسهيل  لربنامج  الرابعة  املراجعة  إغالق  يف  التعايف  ومرحلة 
إىل جانب  ذلك  أدى  وقد   IMF-EFF.6 الدويل  النقد  لصندوق  املمدد 

يف   3 أسواق  إنشاء  البالد.  يف  الخاص  القطاع  تشخيص  الدويل.  البنك  مجموعة 

األردن. واشنطن العاصمة )البنك الدويل، 2021(
التقرير القطري لصندوق النقد الدويل رقم 4/22.  4
تم تخفيض السعر الرئييس للبنك املركزي األردين مبقدار 150 نقطة أساس ليصل   5

إىل 2.5 يف املائة يف مارس/اذار 2020.
6  IMF- دخل األردن يف برنامج تسهيل الصندوق املمدد لصندوق النقد الدويل

EFF مدته أربع سنوات يف مارس/اذار 2020 مببلغ يقارب 1.3 مليار دوالر أمرييك، 
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التثبيت الفعال من خالل ربط الدينار إىل تعزيز ثقة السوق التي تشتد 
الحاجة إليها.7

األردين  املركزي  للبنك  التيسريية  النقدية  السياسة  موقف  كان 
مدعوًما عىل نطاق واسع باإلدارة املالية الحكيمة. وقد أدى ذلك بدوره 
تجاوز  وبالفعل،  الرضيبية.  وغري  الرضيبية  اإليرادات  يف  قوية  زيادة  إىل 
التحصيل من الرضائب املبارشة وغري املبارشة األهداف املتوخاة يف موازنة 
عام 2021. وباإلضافة إىل التوسع يف الناتج االقتصادي، فقد ساهم تحسني 
من  املايض.  العام  يف  اإليرادات  تحصيل  زيادة  يف  أيًضا  واإلدارة  االمتثال 
بأهداف  بالوفاء  قويًا  التزاًما  األردنية  الحكومة  أظهرت  اإلنفاق،  ناحية 
الجانب  يف  الرأساميل  واإلنفاق  الجاري  اإلنفاق  ظل   .IMF-EFF برنامج 
األدىن من أهداف املوازنة لعام 2021. ومع ذلك، ال يزال اإلنفاق الرأساميل 
يصل إىل ٪3.5 من إجاميل الناتج املحيل، وهو أعىل مستوى له يف السنوات 
األربع املاضية. وهذا تطور مرحب به بالنظر إىل الدور الحاسم لالستثامر 
العام يف إنعاش النشاط االقتصادي والتشغيل. وبشكل عام، أشار العجز 
عام  ملحوظ يف  تحسن  إىل  املنح(  ذلك  )مبا يف  املركزية8  للحكومة  املايل 
2021، حيث وصل إىل 5.7 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل، وهو أقل 
موازنة 2020 و 2021 عىل  أهداف  مئوية من  نقطة   0.4 و   1.6 بنسبة 
التوايل. واألهم من ذلك، انعكست تطورات مامثلة يف حالة ميزان املالية 
العامة األويل للحكومة املركزية )CG(. ومع ذلك، ال يزال الضغط املتزايد 
من الخصوم الطارئة للقطاع العام يشكل مصدر قلق. ساعد إىل حد ما، 
الدين  نسبة  تراكم  إبطاء  يف  التوحيد  وجهود  القوي  االقتصادي  التحول 
الناتج املحيل مقارنة باالرتفاع الذي حدث خالل عام 2020.  إىل إجاميل 
ونتيجة لذلك، بلغ إجاميل الدين الحكومي9 واملضمون ٪113.8 من إجاميل 
الناتج املحيل يف عام 2021 مقارنة بـ ٪109.0 من الناتج املحيل اإلجاميل 
يف عام 2020، يف حني بلغ صايف الدين من حيازات ديون صندوق الضامن 
إجاميل  من   88.0٪ بـ  مقارنة  املحيل  الناتج  إجاميل  من   92٪ االجتامعي 

الناتج املحيل يف عام 2020.
عىل الرغم من الحصافة املالية، أدت رشوط التبادل التجاري غري 
املواتية إىل اتساع كبري يف عجز الحساب الجاري. حدث هذا عىل الرغم من 
النمو الكبري يف الصادرات يف عام 2021. يف الواقع، سجل العجز التجاري 
للسلع زيادة تاريخية خالل عام 2021. عىل وجه التحديد، ظل النمو يف 
الواردات غري املتعلقة بالطاقة قوياً حيث أظهرت أنشطة التصنيع انتعاًشا 
قويًا بعد أن وصلت أدىن املستويات أثناء الجائحة. وأشارت التقديرات 
إىل أن حوايل ربع التدهور يف عجز التجارة السلعية يف عام 2021 ميكن 
ذلك،  عىل  عالوة  العاملية.  األساسية  السلع  أسعار  يف  باالرتفاع  تفسريه 
تجاوز التعايف يف إيرادات السفر يف عام 2021 التوقعات، لكن املستويات 
الجائحة. ومع ذلك، حتى هذا  قبل  ما  بكثري من مستويات  أقل  ظلت 
التحسن قابله جزئًيا زيادة حادة يف تكلفة النقل العاملية بسبب األنشطة 
املَُعطِّلَة يف املوانئ العاملية الرئيسية. ومن ناحية أخرى، أشارت تحويالت 
العامل إىل انتعاش هاميش حيث أدت مخاوف فايروس كورونا املستجد 
يف  تدريجية  فتح  إعادة  إىل  وأوميكرون  دلتا  متغريات  من  جزء  بشأن 
بلدان املصدر. وبشكل عام ، بلغ عجز الحساب الجاري )متضمًنا املنح( 
٪8.8 من الناتج املحيل اإلجاميل يف عام 2021 مقارنة بـ ٪5.7 من إجاميل 

الناتج املحيل يف عام 2020.
األردن  أنهى  الجاري،  الحساب  عجز  ارتفاع  من  الرغم  عىل 
من  ذلك  وينعكس  الخارجية.  الشؤون  جانب  قوي يف  مبركز   2021 عام 

للبنك  الرسمية  األجنبية  االحتياطيات  إجاميل  يف  الكبري  التحسن  خالل 
املركزي األردين، والتي وصلت إىل 19 مليار دوالر أمرييك يف نهاية عام 
2021. ارتفاًعا بنحو 2.1 مليار دوالر أمرييك عن مركز نهاية عام 2020. 
وبدعم من االلتزامات القوية املتعددة األطراف والثنائية، ساعد التحسن 
للبنك املركزي األردين السلطات عىل  امللحوظ يف االحتياطيات األجنبية 
تلبية أهداف االحتياطيات الدولية الصافية لربنامج صندوق النقد الدويل 
بهامش مريح - وهو مؤرش مهم يعكس االستقرار الخارجي. وعالوة عىل 
إجاميل  أن  إىل  أيًضا  القياسية  االحتياطيات  كفاية  مقاييس  تشري  ذلك، 
مستوى  يف  ظل  األردين  املركزي  للبنك  الرسمية  األجنبية  االحتياطيات 
يف  النظرية  والدول  اإلقليمية  البلدان  معظم  مع  باملقارنة  حتى  مريح 

الفرتات األخرية.
األردين عىل  االقتصاد  يحافظ  أن  املتوقع  من  فصاعًدا،  اآلن  من 
العاملية  املعاكسة  التأثريات  تؤدي  أن  املرجح  من  ولكن  األخري،  الزخم 
عىل  تعتمد  التي  األخرى  الناشئة  االقتصادات  ومثل  الرتاجع.  بعض  إىل 
االسترياد، تواجه التوقعات االقتصادية لألردن عىل املدى القريب تحديات 
يف  الحرب  تأثري  يشمل  وهذا  األخرية.  العاملية  التطورات  بسبب  كبرية 
التطورات  تؤدي هذه  قد  العاملية.  والطاقة  الغذاء  أسعار  أوكرانيا عىل 
مجتمعة إىل الحفاظ عىل ارتفاع أرقام القطاع الخارجي للبالد ملدة عام 
آخر إىل جانب تباطؤ االقتصاد املحيل. وميكن أن تصبح تلبية احتياجات 
رفع  ورسعة  حجم  تسارع  إذا  صعوبة  أكرث  املتزايدة  الخارجي  التمويل 
سعر الفائدة من قبل بنك االحتياطي الفيدرايل األمرييك للحد من ارتفاع 
تحتاج  املحتملة،  الضغوط  هذه  مواجهة  أجل  ومن  املحيل.  التضخم 
السلطات إىل معايرة مزيج حكيم من سياسات االقتصاد الكيل. هذا مهم 
يف سياق معالجة مخاطر االستقرار النقدي واملايل الكامنة التي قد تبقى 

غري ملحوظة بسبب التدابري املالية الداعمة واملستهدفة األخرية.10
من املتوقع أن يصل النمو عىل املدى املتوسط إىل 2.3 يف املائة. 
بقيادة  واالستثامر  النمو  لتعزيز  الهيكلية  اإلصالحات  ترسيع  يتم  مل  وما 
املتوسط  املدى  عىل  النمو  آفاق  تظل  أن  املرجح  فمن  الخاص،  القطاع 
الخارجية  التأثريات  جانب  إىل  األمد،  طويلة  الهيكلية  بالعوائق  مقيدة 
املعاكسة. عالوة عىل ذلك، فإن عدم اليقني بشأن التطورات العاملية يشكل 

ومتت زيادته مبقدار 200 مليون دوالر أمرييك يف يونيو/حزيران 2021. وتوصل 

بشأن  الصندوق  خرباء  مستوى  عىل  اتفاق  إىل  الدويل  النقد  وصندوق  األردن 

املراجعة الرابعة يف 24 مايو/أيار 2022.
وانعكاسا لهذه التطورات، أكدت وكالة التصنيف فيتش يف ديسمرب/كانون أول   7

2021، التصنيف االفرتايض للمصدر األردين عند ‘BB-’ وعدلت نظرتها املستقبلية 

إىل مستقرة من سلبية. عالوة عىل ذلك، يف مارس/اذار 2022، أكدت وكالة ستاندرد 

آند بورز )S&P( التصنيف االئتامين السيادي لألردن B+/B، وحافظت عىل نظرة 

مستقبلية مستقرة.
حسب تصنيف إحصائيات مالية الحكومة لصندوق النقد الدويل.  8
النقد   9 التقرير إحصاءات مالية الحكومة لصندوق  الدين يف هذا  يتبع تعريف 

القطري  التقرير  عىل  بناًء  املحلية  املتأخرات  توريق  يشمل  وبالتايل   ، الدويل 

لصندوق النقد الدويل رقم 4/22.
مدد البنك املركزي األردين تأجيل سداد الديون من قبل املقرتضني املترضرين إىل   10

البنوك من يونيو/حزيران إىل نهاية عام 2021. ومن ثم، فمن املرجح أن تظهر أي 

آثار محتملة عىل جودة األصول للجائحة بعد هذه الفرتة فقط.
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التي تنشأ  السلبية  مخاطرا متوسطة املدى عىل مستقبل األردن. واآلثار 
عىل الصعيد العاملي نتيجة للغزو الرويس ألوكرانيا هي تأثريات معاكسة 
كبرية لدولة صغرية مستوردة للنفط مثل األردن. ومتثل اختناقات العرض 
املستمرة التي تؤدي إىل تعطيالت إضافية يف التجارة الدولية، والضغوط 
التضخمية املتسارعة، والقيود اإلضافية املتعلقة باملناخ، مخاطرا بحدوث 

تطورات سلبية إضافية محتملة.
إن وجود أجندة إصالح أكرث حزماً ومتكينا لالستثامر، من شأنه 
أن يساعد األردن عىل إدارة االضطرابات وعدم اليقني بشكل أفضل. أوالً، 
لتنشيط إنشاء  الجزيئ  يحتاج األردن إىل مواجهة أجندة إصالح االقتصاد 
الرشكات الخاصة وتشغيلها، وعند الحاجة، خروجها من جميع القطاعات، 
مع بذل جهود أكرث حزًما واستدامة لرتسيخ تكافؤ الفرص. ثانيًا، ستمّكن 

وسوق  للبطالة  امللحة  األوضاع  معالجة  من  األردن  اإلصالحات  هذه 
الجهود،  لهذه  والشباب. ميكن  للنساء  بالنسبة  وخاصة  البالد،  يف  العمل 
استخدام  كفاءة  زيادة  ديناميكية،  أكرث  خاص  قطاع  مع  جنب  إىل  جنبًا 
املوارد يف القطاعات اإلنتاجية، مام يؤدي إىل زيادة اإلنتاج والنمو. ثالثًا، 
سيتعني عىل األردن االنتقال إىل إطار سياسة االقتصاد الكيل ملا بعد األزمة، 
وخاصة ملواءمة األداء املايل والتضخم مع مجموعة الظروف الجديدة التي 
العام  االستثامر  من  املزيد  يتزامن  أن  يجب  املثال،  سبيل  عىل  يواجهها. 
األكرث كفاءة وفعالية مع عدد أقل من ضوابط األسعار، لضامن أن تكون 
اإلشارات املتعلقة باالستثامر واألسعار يف االقتصاد كافية. ورابًعا، سيتعني 
عىل األردن الرتكيز عىل تجديد اسرتاتيجيته لتمويل الديون للحفاظ عىل 

االستثامرات العامة يف البنية التحتية وتنمية رأس املال البرشي.
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