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لﺼﺛ أخﺜت الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ ﺸﻎ اﻓردن بالﺎطﻌر وﻄا زالﺌ تﺎﺼﺛم ﺲﻂى ﻄر السﻈﻐﻆ بﺗﻐث تﻂﺊّﻎ اﺖﺎﻐاجات الﺼطاع
المالﻎ واﻗﺻﺎﺧاد اﻓردﻇﻎ ﺲﻂى ﻇﺗﻌ أﺸﺪﻀ .غﻐر أن ﻄﺳﺰﻃ اﻓزﻄات السابﺼﺋ الﺎﻎ تﺳاﻄﻂﻈا ﻄﺳﻋا ﺾاﻇﺌ اجﺎماﺲﻐﺋ –
اﺻﺎﺧادﻏﺋ بطﺊﻐﺳﺎﻋا ﻄما ﺠمح لﻂﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ بأن ُﻏﺗسﻆ السﻐطرة ﺲﻂى جﻋﻌد الﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ ﻄﺧﺛر
اﻓﺐر .إﻗ أن ﺾﻌﺸﻐﺛ 19-ﺾاﻇﺌ ﺲﺊارة ﺲﻆ أزﻄﺋ ﺦﺗ ّﻐﺋ ذات ﻄﺪاﻄﻐﻆ اﺻﺎﺧادﻏﺋ لﻃ تفرق بﻐﻆ أﺖﺛ ﺸﻎ آﺐارﻊا
اﻗجﺎماﺲﻐﺋ والﺑﺼاﺸﻐﺋ واﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ والﺔﺶراﺸﻐﺋ .ﺲﻂى خﻘف تﺔاربﻈا الماضﻐﺋ ،ﺾان ﺖﺔﻃ الﺳمﻀ الﺜي ﻇﺧادﺸه ﺲﻂى
ّ
ﻏﺎمﺿﻆ الﺊﻈك المرﺾﺞي ﻄﻆ الﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ ﻄﺧﺛر اﻓزﻄﺋ
ﻄسﺎﻌى الﻌﺬﻆ بأﺾمﻂه ﻄما جﺳﻀ اﻓﺣﻐاء أﺾﺑر تﺳﺼﻐﺛاً ولﻃ
وإﻇما ﻄﻆ آﺐارﻊا ﺸﺼط .لﺜا ،ﺾان ﻊﺜا تﺗﺛ ّﻏاً ﺾﺊﻐراً تطﻂّﺈ ﻄﻈّا بالﺎأﺾﻐﺛ تﻌظﻐﺷ خﺊراتﻈا السابﺼﺋ وﺖﺎّﻃ ﺲﻂﻐﻈاً أﻏﺪاً
الﺎفﺿﻐر اﻗبﺎﺿاري والﺎرﺾﻐﺞ ﺲﻂى الﺗﻂﻌل لﻂمﺤﺿﻂﺋ آخﺜﻏﻆ بالﺗسﺊان اﺻﺎﺧاد اﻓردن ﺾﺿﻀ.
إﻇه ﻄﻆ الطﺊﻐﺳﻎ أﻇﻈا ﻇﺳاﻏﺢ ﺲﻌاﺻﺈ اﺻﺎﺧادﻏﺋ ﺠﻂﺊﻐﺋ لﺿﻌﺸﻐﺛ  19 -لﻐﺟ باإلﻄﺿان تﺔﻈّﺊﻋا والﺎﻎ ﺠﻌف
تمﺎﺛ إلى المﺛى الﺼﺧﻐر والمﺎﻌﺠط والطﻌﻏﻀ .ﺠﻌف ﻏفرض ارتفاع ﻄﺳﺛﻗت الﺊطالﺋ وﻄا ﻏﻈﺔﻃ ﺲﻈه ﻄﻆ اﻇﺚفاض
اﻗﺠﺎﻋﻘك ضﺶﻌﺬات ﺾﺊﻐرة ﺲﻂى بﻐﺆﺋ اﻓﺲمال ﺸﻎ اﻓردن .ﺸﺼﺛ ﺲاﻇى ﺻطاع الﺚﺛﻄات والﺜي ﻏﺤ ّﺿ ُﻀ أﺾﺑر ﻄﻆ
 %60ﻄﻆ إجمالﻎ الﻈاتﺒ المﺗﻂﻎ لﻔردن بﺤﺿﻀ ﺾﺊﻐر .وﻄﻆ المﺎﻌﺻع أن ﻏﺂ ّدي ﻄا ُذﺾر أﺲﻘه إلى زﺲﺞﺲﺋ اﻗﺠﺎﺼرار
بﺤأن اﻗﺠﺎﺑمارات .وﺲﻂﻐه ،بﺛأﻇا ﻇﺤﻋﺛ تﺶﻐﻐراً جﺜرﻏاً ﺸﻎ ﻄﺚﺎﻂﺷ بﻐﺆات اﻓﺲمال والﺜي ﻄﻆ ﺣأﻇه أن ﻏﺼﻌد إلى
ارتفاع الطﻂﺈ ﺲﻂى الﺚﺛﻄات والمﻈﺎﺔات والﺳمﻂﻐات الرﺻمﻐﺋ .بالﺎأﺾﻐﺛ ﻏمﺿﻆ أن ﻏﺿﻌن ذلك ﻇﺎﻐﺔﺋ إﻏﺔابﻐﺋ لﺼطاع
الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا اآلخﺜ بالﻈمﻌ ﺸﻎ اﻓردن .ﻏﺎﺪح ﻊﺜا ﻄﻆ خﻘل زﻏادة الطﻂﺈ ﺲﻂى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ وزﻏادة
الﺤمﻌل المالﻎ الرﺻمﻎ الﺜي ﺣﻋﺛﻇاه إبّان تطﻌر اﻓزﻄﺋ واﺣﺎﺛادﻊا .ﺸاﻗﻊﺎمام غﻐر المسﺊﻌق بﺼطاﺲات
الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا ﺸﻎ اﻓردن ﻄﺑﻀ الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المالﻐﺋ والﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا الﺞراﺲﻐﺋ وتﺿﻈﻌلﻌجﻐا اإلﺻراض والﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا
الطﺊ ّﻐﺋ ﻏسﻂّط الﺪﻌء ﺲﻂى اﻗﺖﺎماﻗت اإلﻏﺔابﻐﺋ والﻌاﺲﺛة الﺎﻎ تﻈﺎﺰرﻇا .وبﺛ ًﻗ ﻄﻆ الﺎرﺾﻐﺞ المﺗﺨ ﺲﻂى إدارة
اﻓزﻄﺋ ،ﺲﻂﻐﻈا أن ﻇسﺳى جاﻊﺛﻏﻆ إلى اغﺎﻈام الفرﺦﺋ الساﻇﺗﺋ لﺛﺲﻃ تﻂك الﺼطاﺲات والﺜي ﺠﻐﺂ ّدي ﺸﻎ ﻇﻋاﻏﺋ
المطاف إلى دﺲﻃ اﻗﺻﺎﺧاد ﺸﻎ ﻄﺤﻌاره ﻇﺗﻌ الﺎﺳاﺸﻎ.
ﺠﻌف ﻏﺳﺎمﺛ ﺬﻌل الفﺎرة الﺞﻄﻈﻐﺋ الﺎﻎ ﻇﺗﺎاجﻋا لﻂﺎﺳاﺸﻎ اﺲﺎماداً ﺾﺊﻐراً ﺲﻂى الﺎﺞاﻄﻈا بﺎمﺿﻐﻆ وﺖماﻏﺋ
ﺻطاﺲاتﻈا الﺗﻐﻌﻏﺋ .ﺸالﺼرارات الﺎﻎ ﻇﺎﺚﺜﻊا اآلن ﺠﻌف تﺿﻌن الﺳاﻄﻀ الﺗاﺠﻃ ﺸﻎ ﺬﻌل ﺸﺎرة الﺎﺳاﺸﻎ أو ﺻﺧرﻊا؛
وﺻﺛ ّ
رﺾﺞ الﺊﻈك المرﺾﺞي ﺸﻎ جﻋﻌده ﺲﻂى تﺼﻂﻐص ﻊﺜه المﺛة ﻄﻈﺜ بﺛاﻏﺋ اﻓزﻄﺋ .لﺼﺛ تﺳﻂّمﻈا الﺿﺑﻐر ﻄﻆ الﺔائﺗﺋ
ﺠﻌاء ﺾﻈّا ﻊﻐﺆات ﺖﺿﻌﻄﻐﺋ أو ﻄﺂﺠسات ﺻطاع خاص .ﺸﺳﻂى ﺠﺊﻐﻀ المﺑال ،خﻘل اﻗﻇﺎﺼال ﻇﺗﻌ اﺲﺎماد الﺚﺛﻄات
الرﺻمﻐﺋ ﻗ ب ّﺛ أن ﻏﺿﻌن ابﺎﺿار الﺳمﻂﻐات ﻄﺿ ّم ًﻘ لﻂﺎﺗ ّﻌل المﺜﺾﻌر .ﻊﺜا ﻄﻋﻃ بﺗﻐث ﻗ ﻇﻈﺼﻀ اﻗخﺎﻘﻗت الﺎﻎ اﺾﺎﻈفﺌ
الﺳمﻂﻐات السابﺼﺋ إلى الفﺪاء الرﺻمﻎ .ﻏﺎﺳ ّﻐﻆ ﺲﻂى الﻋﻐﺆات الﺳاﻄﺋ والﺚاﺦﺋ أن تﺊﻈﻎ ﺻﺛراتﻋا لﻂﺎﺧﺛّي بسرﺲﺋ
وﺣمﻌلﻐﺋ لﻔزﻄات .إلى جاﻇﺈ الﺤفاﺸﻐﺋ والﺎﺳاون الﺎﺤارﺾﻎ ،تﺗمﻀ اإلدارة الفاﺲﻂﺋ لﻔزﻄﺋ ﺸﻎ ﺦﻂﺊﻋا إﻄﺿاﻇﻐﺋ
تﺳﺰﻐﻃ أﻏﺋ تﺛابﻐر ﻏﺎﻃ اتﺚاذﻊا.
لﺼﺛ أﺲادت جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19تﻌجﻐﻋﻈا ﻇﺗﻌ ﻄسار اﻗﺲﺎماد ﺲﻂى الﺜات ﺸﻎ اﻗﺻﺎﺧاد .ﺸﺼطاﺲاتﻈا الﺗﻐﻌﻏﺋ
ﻄﺑﻀ الﺞراﺲﺋ والﺧﻈاﺲﺋ والﺧﻐﺛلﺋ وتﺿﻈﻌلﻌجﻐا المﺳﻂﻌﻄات ﻊﻎ الﺚطﻌط الﺎﻎ تم ّﺛ ﻄﺔﺎمﺳﻈا بمﺼ ّﻌﻄات الﺗﻐاة .لﺼﺛ
أﺦﺊح ﻄﻋ ّماً لﻈا أﺾﺑر ﻄﻆ أي وﺻﺌ ﻄﺪى أن ﻇﺪمﻆ تﻌﺸﻐر المﻌارد الﺿاﺸﻐﺋ لﻋﺜه الﺼطاﺲات ﺲﻈﺛ الﺗاجﺋ بﺗﻐث
ّ
الممﺿﻈﺋ لﻘبﺎﺿار ﺸﻎ الﺼطاع الﺚاص أﺦﺊﺗﺌ أﺾﺑر أﻊمﻐﺋ
ﻏمﺿﻈﻋا أن تﺛﺲمﻈا بالمﺑﻀ ﺸﻎ أوﺻات ﺖاجﺎﻈا .الﺊﻐﺆﺋ
ﻄﻆ أي وﺻﺌ ﺠﺊﺺ .ﺸالﺗﺿﻌﻄات ﻗ تسﺎطﻐع وﻏﻈﺊﺶﻎ لﻋا ّأﻗ تﺗمﻀ الﺑﺼﻀ وﺖﺛﻊا؛ الﺑﺼﻀ الﻈاجﻃ ﺲﻆ اﻓﺐر الﻈابع
ﻄﻆ ﻄﺑﻀ ﻊﺜه ال ِم َﺗﻆ الﺳالمﻐﺋ ،وذلك ﻏﺎطﻂﺈ ﺻطاﺲاً خاﺦاً ﺻﻌ ّﻏاً وﺦاﻄﺛاً .وﺲﻂﻐه ،وﻄع الﺎﺼﺛّم ﺸﻎ جﻋﻌدﻇا ﻏﻈﺊﺶﻎ
ّأﻗ تُﻌ ّجه تﺛابﻐر اﻗﺠﺎﺔابﺋ ﺸﺼط إلى الﺶﻌث ﺻﺧﻐر المﺛى بﻀ ﺲﻂﻐﻈا أن ﻇﺎﺗ ّﻌل ﺸﻎ ترﺾﻐﺞﻇا ﻇﺗﻌ اﻗﺠﺎﺛاﻄﺋ ﺬﻌﻏﻂﺋ
المﺛى لﺊﻐﺆﺎﻈا اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ بﺗﻐث ﻇﺳ ّﺞز ﺻﺛراتﻋا ﺸﻎ الﺎﺧﺛّي لﻂﺰروف المسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ الﺤائﺿﺋ.
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لﺼﺛ بﺜلﺌ الﺊﻈﻌك المرﺾﺞﻏﺋ والﺔﻋات المالﻐﺋ الﺎﻈﺰﻐمﻐﺋ ﺖﻌل الﺳالﻃ جﻋﻌدﻊا إلﺬﻘق ﺠﻐاﺠات وتﺛابﻐر
ﻄﻆ ﺣأﻇﻋا أن تﺚفﺷ ﻄﻆ الﺪربﺋ الﻈاجمﺋ ﺲﻆ أزﻄﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ  19-ﺲﻂى اﻗﺻﺎﺧادات المﺗﻂﻐﺋ واإلﺻﻂﻐمﻐﺋ والﺳالمﻐﺋ.
ﺸالﺔﻋات الﺎﻈﺰﻐمﻐﺋ الﺳاﻄﻂﺋ ﺸﻎ ﻄﺚﺎﻂﺷ اﻓﻄاﺾﻆ ﺲﻂﻐﻋا أن تطﻌر الﺼﺛرة ﺲﻂى إدراك أي تﺚﻂّﺷ ﺸﻎ اﻗبﺎﺿار ﺖﻐﺑما
تﺎﻌاجﺛ رﺻابﺎﻋا .ﻏمﺿﻆ لﻋﺜه الﺼﺛرة أن تساﺲﺛ الﺔﻋات الﺎﻈﺰﻐمﻐﺋ ﺸﻎ ﺖﺧر أﻏﺋ ﺲراﺻﻐﻀ تﺳﺎرض ﺲمﻂﻐات الﺎﻈﺰﻐﻃ
والمﺳاﻏﻐر الﺼاﻇﻌﻇﻐﺋ والﺎﻎ تﺳﻐﺺ خطى الﺼطاع المالﻎ ﺸﻎ ﺬرﻏﺼه إلى الﺎطﻌر .ﻊﺜه الﺼﺛرات ﻄﻆ جاﻇﺈ الﺔﻋﺋ
الﺎﻈﺰﻐمﻐﺋ ﻗ ب ّﺛ وأن تﺎم ّﺚﺨ ﺲﻆ تﺛابﻐر اﺠﺎﺊاﺻﻐﺋ تﺛﺲﻃ الﻈمﻌ اﻗﺻﺎﺧادي .باإلضاﺸﺋ إلى ذلك ،ﻏمﺿﻆ لﻂﺊﻈﻌك
المرﺾﺞﻏﺋ أن تﺂ ّدي دوراً ﺻﻐادﻏاً ﺸﻎ ﺬرح الﺗﻂﻌل اﻗبﺎﺿارﻏﺋ الﺎﻎ ﻄﻆ ﺣأﻇﻋا أن تﺗ ّفﺞ ﺻﺊﻌل السﻌق لﻋﺜا الﺎﺗ ّﻌل
واﺠﺎﺳمال الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ .باإلضاﺸﺋ إلى تﺛخﻘت السﻌق ﻊﺜه ،ﻏمﺿﻆ لﻂﺊﻈﻌك المرﺾﺞﻏﺋ أن تسﺎﺚﺛم أدوات
ﺸاﺲﻂﺋ لﻂسﻐاﺠات الﻈﺼﺛﻏﺋ لﻂﺗفاظ ﺲﻂى ﺠﻐﻌلﺋ ﺾاﺸﻐﺋ وﺲرض الﻈﺼﻌد ﺸﻎ السﻌق أﺐﻈاء الﺪﺶﻌﺬات الﺼﺧﻌى.
آخﺜﻏﻆ بالﺗسﺊان أن ﻊﺜه السﻐاﺠات تﺼع ﺸﻎ ﺦﻂﺈ وﻗﻏﺋ الﺊﻈﻌك المرﺾﺞﻏﺋ ﻄﻆ ﺖﻐث ﺖماﻏﺋ اﻗﺻﺎﺧاد والﺎأﺾﺛ
ﻄﻆ الﻈمﻌ ،ﻏﻈﺊﺶﻎ لﻂمﻈﺰمﻐﻆ أﻗ ﻏﺎرددوا ﺸﻎ اﺠﺎﺚﺛام ﻊﺜه اﻓدوات ﺸﻎ ﺖماﻏﺋ اﻗﺻﺎﺧاد .ﺸﻎ اﻓردن ،الﺎﺞﻄﻈا ﻄﻈﺜ
بﺛاﻏﺋ اﻓزﻄﺋ بالﺗفاظ ﺲﻂى اﺠﺎﺼرار اﻗﺻﺎﺧاد .اﺠﺎﺔاب الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ لﻔزﻄﺋ ﺸﻎ ﻄراﺖﻂﻋا اﻓولى ﻄﻆ
خﻘل ﺬرح تﺛابﻐر لﻂﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ الﺳﺈء المالﻎ واﻗﺻﺎﺧادي ﺲﻂى المﺂﺠسات واﻓﺸراد وتﻌﺸﻐر الﻌﺦﻌل إلى
الﺎسﻋﻐﻘت اﻗئﺎماﻇﻐﺋ لﺪمان اﺠﺎﺛاﻄﺋ المﺂﺠسات المﺎأﺐرة .ﺾما ﺲمﻀ الﺊﻈك المرﺾﺞي ﺲﻂى تﻐسﻐر اﻗﻇﺪمام ﺲﻆ
بﺳﺛ إلى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ لﻂﺎﻌﺠع ﺸﻎ وﺦﻌل براﻄﺒ المﺳﻌﻇﺋ إلى ﺣرائح أوﺠع ﻄﻆ المﺔﺎمع .وﻄا زلﻈا
ﺲاﺻﺛي الﺳﺞم ﺲﻂى ﻄمارﺠﺋ جمﻐع اﻓدوات المﺎاﺖﺋ لﻈا لﺪمان اﺠﺎﺛاﻄﺋ ﺦ ّﺗﺋ ورﺸاه اﻗﺻﺎﺧاد والﺤﺳﺈ اﻓردﻇﻎ.
ﺸﻎ اﻓردن ،ﺣﻋﺛت الﺊﻈﻐﺋ المالﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ خﻘل الﺳﺼﺛ الماضﻎ تطﻌراً ﻏسﺎﺗﺺ المﻘﺖﺰﺋ .وﻊﻌ ﻄا وضع
اﻓردن ﺸﻎ ﻄﻌﺻع الﺼﻐادة بالﻈسﺊﺋ لﺎطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ المالﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ ﺖﺎى ﺻﺊﻀ بﺛاﻏﺋ جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  .19غﻐر أن
ﻄﺔرﻏات اﻓﺖﺛاث أﺐﻈاء الﺔائﺗﺋ ﺻﺛ وضﺳﺌ ﻊﺜه الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ ﺸﻎ ﺖالﺋ اخﺎﺊار .ﻏﺊﺗث ﻊﺜا الﺎﺼرﻏر ﺸﻎ الﺼطاع
المالﻎ اﻓردﻇﻎ وﻏﺼ ّﻐمه ﺻﺊﻀ بﺛاﻏﺋ اﻓزﻄﺋ واﺠﺎﺔابﺎه لﻋا .ﻄﻆ خﻘل تﺗﻂﻐﻀ أداء ﻄﺚﺎﻂﺷ أﻇﺰمﺋ الﺛﺸع ،ﺸإن الﺎﺼرﻏر
ﻏﺼﺛم لﻈا ﺸرﺦﺋ لفﻋﻃ اﻓﺐر الﺜي أﺖﺛﺐﺎه ﻊﺜه اﻓزﻄﺋ ﺲﻂى ﺠﻂﻌك المسﺎﻋﻂك وأﺸﺪﻂﻐاته ،ولفﺗص ﺻﺛرة الﺊﻈﻐﺋ
الﺎﺗﺎﻐﺋ الﺗالﻐﺋ لﺛﻏﻈا .ﻊﺜا الﺎﺼرﻏر بﺗ ّﺛ ذاته ﻄرجع لمﺚﺎﻂﺷ الﺔﻋﻌد الﺎﻎ ت ّمﺌ خﻘل اﻓزﻄﺋ والطرﻏﺼﺋ الﺎﻎ اﺠﺎﺼﺊﻀ
بﻋا الﺼطاع الﺚاص ﻊﺜه الﺔﻋﻌد .بﺤﺿﻀ ﺲام ،إﻇﻈﻎ ﺸﺚﻌر ج ّﺛاً بأداء بﻈﻐﺎﻈا الﺎﺗﺎﻐﺋ ﺸﻎ تﻂﺊﻐﺋ الطﻂﺈ المﺎﺞاﻏﺛ
ﺲﻂﻐﻋا خﻘل الفﺎرة الﺗرجﺋ .ﻄﻆ الطﺊﻐﺳﻎ أن تﺧادﺸﻈا بﺳﺨ الﺼﺪاﻏا والﺎﻎ لﻃ تﺿﻆ ﺠﻌى ّ
ﻄمﺿﻈاً آخر لﻈا لﺎﺗسﻐﻆ
الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ المﺎﻌﺸرة .لﺼﺛ أضاف الﺎﺳاون الﺜي ﺣﻋﺛﻇاه بﺛرجﺋ ﻗﺸﺎﺋ إلى ﻇﺰام بﻐﺆﺋ الﺳمﻀ لﺛﻏﻈا وأﺐراه.
وتﻂك الﺼﻐﻌد المفروضﺋ ﺲﻂى الﺗرﺾﺋ وجﺛت ﻄا ﻏﺳ ّﻌضﻋا ﺸﻎ الﻈمﻌ الﺔﻌﻊري بﻐﻆ ﻄﺚﺎﻂﺷ الﺼطاﺲات الفرﺲﻐﺋ ﺸﻎ
الﺼطاع المالﻎ لﺎﻌﺸﻐر خﺛﻄات أﺾﺑر ترتﻐﺊاً وتﺿاﻄ ًﻘ وﺻابﻂﻐﺋ لﻂﺎﺤﺶﻐﻀ الﺊﻐﻈﻎ لمﺚﺎﻂﺷ المسﺎفﻐﺛﻏﻆ .ﻇرجﻌ أن ﻏﺧﺊح
ﻊﺜا الﺎﺳاون ﻄﻂمﺗاً ﺐابﺎاً ﻄﻆ ﻄﻘﻄح ﺻطاﺲﻈا المالﻎ ،وإﻇﻈا لﻈﺎطﻂع ﺻﺛﻄاً ﻇﺗﻌ المﺞﻏﺛ ﻄﻆ الﺤراﺾات الفاﺲﻂﺋ بﻐﻆ
ﻄﺚﺎﻂﺷ الﺼطاﺲات ﺸﻎ اﺻﺎﺧادﻇا.
وﺸﻎ ﻇﺰرتﻈا المسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ ،ﻇﻌاﺦﻀ ﻄﻌاءﻄﺋ تطﻂّﺳاتﻈا ﻇﺗﻌ ﻄسﺎﺼﺊﻀ اﻓردن ﻄع الﻌضع الﺗالﻎ وبﺚاﺦﺋ أن
جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19ﺻﺛ ﺠ ّرﺲﺌ ﻄﺤﻌارﻇا ﺲﻂى درب الرﺻمﻈﺋ والﺎﻈمﻐﺋ .ﻏﻈﺊﺶﻎ أن تﺗاﺸﺮ الﺎﺛابﻐر المﺎﺚﺜة الﻐﻌم
والﺎﻎ ﻊﻎ ذات أﺐر بﺳﻐﺛ المﺛى ﺲﻂى اتّساﺻﻋا ﻄع رؤﻏﺎﻈا ﻓﻇفسﻈا وأﻏﻆ ﻇرﻏﺛ أن ﻇﺿﻌن ،ﺲﻂﻐﻈا أن ﻇُﺛخﻀ الﻌضع
ُ
أﺠﺎﺤرف أﻊمﻐﺎﻋا
الﺗالﻎ ﺸﻎ ﻄﻈﻋﺔ ّﻐﺋ ﺲمﻂﻈا وﺠﺳﻐﻈا ﻇﺗﻌ ﺻطاع ﻄﺞدﻊر وﻄسﺎﺼر .وﺲﻂﻐه ،ﺸإن الﺎﺛابﻐر الﺎﻎ
ﻊﻎ تﻂك الﺎﻎ وضﺳﻈاﻊا وﺠﺳﻐﻈا إلى تطﺊﻐﺼﻋا ﺸﻎ الﺳﺼﻌد الﺼﻂﻐﻂﺋ الماضﻐﺋ .وﻊﻎ تﺤمﻀ السﺳﻎ إلى زﻏادة
الﺤمﻌل المالﻎ والﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ ﺲﺛم المساواة ﺸﻎ الﺗﺧﻌل ﺲﻂى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ واﺠﺎﺳمالﻋا باإلضاﺸﺋ إلى
تﺗﺼﻐﺺ ﻄسﺎﻌى أﺲﻂى ﻄﻆ الﺑﺼاﺸﺋ المالﻐﺋ بﻐﻆ ﻄﺚﺎﻂﺷ ﺸﺆات الﺤﺳﺈ.
ّ
ﻄمﺿﻈﺋ له بﺗﻐث ﻏﻌاﺦﻀ رﺖﻂﺎه ﻇﺗﻌ
ﺲﻘوة ﺲﻂى ذلك ،ﻏﻈﺊﺶﻎ لﻂﺼطاع المالﻎ أن ﻏمﺎﻂك بﻐﺆﺋ تﻈﺰﻐمﻐﺋ
الرﺻمﻈﺋ .وﺸﻎ ﺖﻐﻆ أن جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19ﺻﺛ ألﺼﺌ بﺰﻘلﻋا ﺲﻂى ﻊﺜه الرﺖﻂﺋ ،ﻄا زالﺌ أﻊﺛاﺸﻈا ﻊﻎ ﻇفسﻋا.
لطالما ﺠمﺳﻈا اإلﺣادة بالﺼطاع المالﻎ ﺸﻎ اﻓردن وﺦمﻌده واﺠﺎﺼراره .لﺜا ،تمﺑّﻀ ﻊﺜه المﻘﻄح ﻄﻈطﻂﺼاً لﻈا
لمﻌاجﻋﺋ الﺧﺳﻌبات الﺎﻎ تﺳﺎرض ﺠﺊﻐﻀ تﺗﺼﻐﺼﻈا ﻓﻊﺛاﺸﻈاَ .
الفﺎﻎ والﺗﻐﻌي وﺦﻈاﺲات اﻓردن
ﺈ اﻓردن
ﺸﺤ ْﺳ ُ
ﱡ
اﻗبﺎﺿارﻏﺋ الﻌاﺲﺛة وﺻﻐادته الﺗﺿﻐمﺋ ﺠﺎرﺠﻎ جمﻐﺳﻋا أﺠﺟ الﺎﺳاﺸﻎ لﻈا وﻄﻈطﻂﺼﻈا ﺸﻎ رﺖﻂﺎﻈا ﻇﺗﻌ اﻗﺠﺎﺛاﻄﺋ
اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ واﻗجﺎماﺲﻐﺋ .ﻊﻈاك ﺐﺼﺋ ﻗ تﺎﺞﺲﺞع تﺶرﺠﻋا ﺸﻎ أﺲماﺻﻎ تﺔاربﻎ الماضﻐﺋ ﺸﻎ ﻄﻌاجﻋﺋ اﻓزﻄات
اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ والسﻐاﺠﻐﺋ؛ وإﻇﻎ لﺳﻂى ﻏﺼﻐﻆ بأن لﺛﻏﻈا الﺼﺛرة ﻓن ﻇﺚرج ﻄﻆ ﻊﺜه اﻓزﻄﺋ أﺻﻌى ﻄ ّما ُﺾﻈّا ﻄﺛﺸﻌﺲﻐﻆ
باﻇﺔﺜابﻈا إلى الﺎﺳاون والﺎﺤارك وﺸﻌق ﻊﺜا ﺾﻂّه الﺎﺞاﻄﻈا بﺊﻈاء أردن أﺸﺪﻀ.
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تﺳرﻏفات
• الﻌﺾﻐﻀ :جﻋﺋ ﻄسﺔﻂﺋ ﻏﺎﺳاﺻﺛ ﻄﺳﻋا ﻄﺼﺛﻄﻌ خﺛﻄات الﺛﺸع لﺎﺼﺛﻏﻃ بﺳﺨ أو ﺾﻀ الﺚﺛﻄات المرخص لﻋﻃ
تﺼﺛﻏمﻋا ﺲﺊر أدوات وأﻇﺰمﺋ ﻏﺎﻐﺗﻋا ﻄﺼﺛﻄﻌ خﺛﻄات الﺛﺸع.
• اﻗﺻﺎﺧاد الرﺻمﻎ :اﺻﺎﺧاد ﻏﺳﺎمﺛ ﺲﻂى المﺳاﻄﻘت الرﺻمﻐﺋ والمﺳاﻄﻘت اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ الﺎﻎ تﺎﻃ ﺲﺊر اإلﻇﺎرﻇﺌ
والﺼﻈﻌات الرﺻمﻐﺋ.
• الﺎﺔارب الرﺻمﻐﺋ :تﺛخﻘت ﺸﻎ اﺠﺎراتﻐﺔﻐات الﺳمﻀ الﺗالﻐﺋ والفﻈﻐﺋ والﺎﻌﺲﻌﻏﺋ واﻗتﺧاﻗت والﺎﻎ تﺚﺪع لﻋا
الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ.
• الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ :الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الﺎﻎ ﻏمﺿﻆ الﻌﺦﻌل إلﻐﻋا وتﺼﺛﻏمﻋا ﻄﻆ خﻘل الﺼﻈﻌات
الرﺻمﻐﺋ.
• الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المالﻐﺋ :الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المسﺎﺚﺛﻄﺋ لﺎمﺿﻐﻆ ودﺲﻃ الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ والمﺧرﺸﻐﺋ.
• الﻋﻌﻏﺋ الرﺻمﻐﺋ :ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ الﺚﺧائص الم ّﺚﺞﻇﺋ والمﺗﺎفﺮ بﻋا إلﺿﺎروﻇﻐاً ولﺛﻏﻋا الﺼﺛرة ﺲﻂى تﺳرﻏﺷ
ﺾﻀ ﺸرد ﺲﻂى ﺖﺛة وإﻄﻘء ﻇﻌع المﺳاﻄﻘت الﺎﻎ ﻏمﺿﻆ لﻂفرد المﺤارﺾﺋ بﻋا.
• المﺛﺸﻌﺲات الرﺻمﻐﺋ :المﺛﺸﻌﺲات الﺎﻎ تﺎﻃ ﺲﺊر اإلﻇﺎرﻇﺌ والﺼﻈﻌات الﻈﺼاّلﺋ.
• الﺎﻌﺻﻐع الرﺻمﻎ :بﻐاﻇات ﺲﻂى ﻊﻐﺆﺋ ﺖروف وأرﺻام ورﻄﻌز وإﺣارات وغﻐره والﺎﻎ تﺿﻌن ﻄﻌجﻌدة بﺤﺿﻀ
إلﺿﺎروﻇﻎ وتﻋﺛف إلى تﺗﺛﻏﺛ ﻊﻌﻏﺋ وﻄﻌاﺸﺼﺋ ﻄالك الﺎﻌﺻﻐع وخﺧﻌﺦﻐﺎه وتمﻐﻐﺞه ﺲﻆ غﻐره.
• إﺲرف ﺲمﻐﻂك إلﺿﺎروﻇﻐاً :ﻇمﻌذج إلﺿﺎروﻇﻎ ﺲﻆ بُﺳﺛ خالﻎ ﻄﻆ الﻌرق ﻏﺤمﻀ ﺲمﻂﻐﺋ الﺎﺳ ّرف ﺲﻂى الﺳمﻐﻀ
وتسﺎﺚﺛﻄه المﺂﺠسات لﺔمع المﺳﻂﻌﻄات بﺤأن ﺲمﻘئﻋا والﺎﺗﺼﺺ ﻄﻆ ﻊﻌﻏاتﻋﻃ.
• الﺤمﻌل المالﻎ :الﻌضع الﺜي ﻏﺿﻌن ﺸﻐه لﺛى اﻓﺸراد والﺤرﺾات إﻄﺿاﻇﻐﺋ الﻌﺦﻌل المﻈاﺠﺈ لﻂمﻈﺎﺔات
والﺚﺛﻄات المالﻐﺋ المﻘئمﺋ والﺎﻎ ﻊﻎ ضمﻆ ﺻﺛرتﻋﻃ الﺤرائﻐﺋ واﺠﺎﺚﺛاﻄﻋا – ﻄﺑﻀ المﺛﺸﻌﺲات ،والﺎﻌﺸﻐر،
واﻗئﺎمان ،والمﺳاﻄﻘت والﺎأﻄﻐﻆ – الﺎﻎ تﻂﺊّﻎ اﺖﺎﻐاجاتﻋﻃ وتساﺲﺛﻊﻃ ﺸﻎ تﺗسﻐﻆ ﺖﻐاتﻋﻃ وتﺼﺛّم بطرﻏﺼﺋ
ﻄسﺂولﺋ وﻄسﺎﺛاﻄﺋ.
• الﺎﺑﺼﻐﺷ المالﻎ :الﺼﺛرة ﺲﻂى ﺸﻋﻃ وإدارة واﺠﺎﺚﺛام المﻌارد المالﻐﺋ بﺤﺿﻀ ﻄﻘئﻃ وﺾاف لﺪمان الرﺸاه
المالﻎ.
• الﺎﺤﺶﻐﻀ الﺊﻐﻈﻎ :ﺻﺛرة الﺳمﻘء لﺛى ﻄﺚﺎﻂﺷ ﻄﺼﺛﻄﻎ الﺚﺛﻄات ﺲﻂى إتمام المﺳاﻄﻘت ﺸﻐما بﻐﻈﻋﻃ ﻄﺊاﺣرة .
• الﻈﺼﻌد اﻗلﺿﺎروﻇﻐﺋ :ﺻﻐﻃ ﻇﺼﺛﻏﺋ ﻄﺚﺞﻇﺋ بﻌﺠائﻀ إلﺿﺎروﻇﻐﺋ تﻂﺞم ﻄﺧﺛرﻊا ﻄﺼابﻀ اﺠﺎﻘم ﺻﻐمﺎﻋا ﻇﺼﺛاً.
• تﺗﻌﻏﻀ الﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ :ﻇﺼﻀ الﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﻄﻆ ﻄﺗفﺰﺋ إلﺿﺎروﻇﻐﺋ إلى أخرى .
• المﺗفﺰﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ :ﺖساب ﻄﻆ الممﺿﻆ الﻌﺦﻌل إلﻐه ﺲﺊر الﻋاتﺷ الﻈ ّﺼال و ُﻏﺗﺎفﺮ ﺸﻐه بالﻈﺼﻌد
اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ.
• الﺳمﻂﻐات المﺧرﺸﻐﺋ المفﺎﻌﺖﺋ :المﺂﺠسات المالﻐﺋ الﺎﻎ تﺞود ﻄﺂﺠسات ﻄالﻐﺋ أخرى وأﺬراف ﺐالﺑﺋ
لمﺼﺛﻄﻎ الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ بإﻄﺿاﻇﻐﺋ الﻌﺦﻌل إلى ﺲﻈاﺦر ﻄﺳ ّﻐﻈﺋ ضمﻆ بﻐاﻇات ﺲمﻘئﻋا ﻄﻆ خﻘل اﺠﺎﺚﺛام
الﻌاجﻋﺋ الﺊﻐﻈﻐﺋ لﺎطﺊﻐﺼات الﺊرﻄﺔﻐات بﻋﺛف تﻐسﻐر ﺲمﻂﻐﺋ تﺞوﻏﺛ الﺳمﻘء بالﺚﺛﻄات الﺎﻎ ﻏرﻏﺛوﻇﻋا.
• ﻇﺰرﻏﺋ الﺎﺶﻐﻐر :ﻄﻈﻋﺔﻐﺋ تُسﺎﺚﺛم لﻌﺦﺷ اﻓﻊﺛاف ﺬﻌﻏﻂﺋ المﺛى وﺲرضﻋا باإلضاﺸﺋ إلى الﺳمﻂﻐات
واإلجراءات الﻘزﻄﺋ لﺎﺗﺼﻐﺺ ﻊﺜه اﻓﻊﺛاف.
• الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ لسﻌق المال )ﺖسﺈ تﺳرﻏﺷ بﻈك الﺎسﻌﻏات الﺛولﻐﺋ( :ﻇﺰام ﻄﺎﺳﺛد اﻓﺬراف بﻐﻆ المﺂﺠسات
ّ
ﻄﺤﺶﻀ الﻈﺰام وﻏسﺎﺚﺛم لﺶاﻏات الﺎﺼاص والﺎسﻌﻏﺋ أو تسﺔﻐﻀ الﺛﺸﺳات واﻓوراق
المﺤﺎرﺾﺋ ﺸﻐﻋا ﻏﺤمﻀ
المالﻐﺋ والمﺤﺎﺼات المالﻐﺋ أو غﻐرﻊا ﻄﻆ المﺳاﻄﻘت المالﻐﺋ.
• ﻇﺰام الﺛﺸع )ﺖسﺈ تﺳرﻏﺷ بﻈك الﺎسﻌﻏات الﺛولﻐﺋ( :ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ اﻓدوات واإلجراءات وﺻﻌاﺲﺛ تﺗﻌﻏﻀ
ّ
المﺤﺶﻂﺋ لﻂﺎرتﻐﺊات.
اﻓﻄﻌال بﻐﻆ ﻄﺤﺎرﺾﻐﻆ أو أﺾﺑر ﺖﻐث ﻏﺤﺎمﻀ الﻈﺰام ﺲﻂى المﺤﺎرﺾﻐﻆ والﻋﻐﺆﺋ
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• ﺣرﺾات تﺗﺧﻐﻀ الﺎﺔار :ﻄﺂﺠسات الرﺻمﻐﺋ وتﺞوﻏﺛ الﺎﺔار بالﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ والﺎسﻋﻐﻘت المالﻐﺋ لﻂﺼﻐام
بﻋﺜا.

المﻂﺚص
الﺎﻈفﻐﺜي
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خﻘل السﻈﻌات واﻓﺣﻋر الﺎﻎ ﺻادت الﺳالﻃ إلى أزﻄﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  ،19ﺾان الﺼطاع المالﻎ ﺸﻎ اﻓردن ﺻﺛ اﻇﺚرط
تماﻄاً ﺸﻎ ﻄﺳالﺔﺋ اﻇﺚفاض ﻇسﺈ الﺤمﻌل المالﻎ المﻂﺗﻌظﺋ ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ .وﺻﺛ ﺾان لﻋﺜا الﺔﻋﺛ بﺼﻐادة الﺊﻈك
المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ أﺐره ﺲﻂى ﻄسﺎﻌﻏات الﺤمﻌل المالﻎ وﺣﺿﻀ ﻇﺰام الﺊﻐﺆﺋ المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ ﺸﻎ اﻓردن ﺠﻌاء ﻄﻆ خﻘل
دخﻌل ﻗﺲﺊﻐﻆ جﺛد إلى السﻌق ﻄﺗﺎﻂّﻐﻆ ﺻﺛرة جﺛﻏﺛة أو ﻄﻆ خﻘل زﻏادة ﻄﺤارﺾﺋ ﻄﺚﺎﻂﺷ الﺔﻋات ذات المﺧﻂﺗﺋ،
الﻌﺬﻈﻐﺋ ﻄﻈﻋا والﺳالمﻐﺋ ﺲﻂى ﺠﻌاء ،والساﺲﻐﺋ إلى تﺗﺼﻐﺺ رﺠالﺋ واﺖﺛة أﻗ وﻊﻎ تﺼﺛﻏﻃ الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ
المﺎساوﻏﺋ إلى جمﻐع ﺣرائح المﺔﺎمع وﺸﺆاته.
ّ
ّ
ولﺳﻀ أبرزﻊا الﺎﺞام الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ بإﺲﻘن
أﺾﺛت ﻄﺊادرات ﺲﺛﻏﺛة ﺲﻂى الﺎﺞام اﻓردن بالﺤمﻌل المالﻎ؛
ﻄاﻏا  Mayaﺸﻎ ﻄﻂﺎﺼى السﻐاﺠات الﺳالمﻎ  2016والﺜي اﺠﺎﺪاﺸه الﺎﺗالﺷ الﺳالمﻎ لﻂﺤمﻌل المالﻎ .ﺸﺼﺛ ﻊﺛﺸﺌ
اﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ اﻓردن الﻌﺬﻈﻐﺋ لﻂﺤمﻌل المالﻎ لﻂسﻈﻌات  2020-2018والﺎﻎ أﺬﻂﺼﺌ ﺸﻎ الﺳام  2017إلى زﻏادة
الﺤمﻌل المالﻎ وتﺼﻂﻐص الفﺔﻌة الﺔﻈﺛرﻏﺋ ﺸﻎ الﻌﺦﻌل إلى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ .ﺾما ﺲمﻀ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ ﺲﻂى
ﺬرح برﻇاﻄﺒ ﺣاﻄﻀ لﻂﺎﺑﺼﻐﺷ المالﻎ لﺛى الﺤﺊاب اﻓردﻇﻎ ،وتمﺿﻐﻆ الﺼطاﺲات الﺎمﻌﻏﻂﻐﺋ ﺸﻎ المﺔاﻗت المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ،
والﺎمﻌﻏﻀ اﻓﺦﺶر ،والمﻈﺤآت الﺧﺶﻐرة والمﺎﻌﺠطﺋ .وﻄﻆ خﻘل ضمان بﻐﺆﺋ تﻈﺰﻐمﻐﺋ ﻄسﺎﺼرة وجاذبﺋ ،تﺊﺼى
اﺖﺎماﻗت الﺤمﻌل المالﻎ ﺸﻎ اﻓردن إﻏﺔابﻐﺋ .وبالﺤراﺾﺋ ﻄع ﻄﺂﺠسﺋ بﻐﻀ وﻄﻂﻐﻈﺛا غﻐﺎﺟ ،أﺬﻂﺺ الﺊﻈك المرﺾﺞي
ﻄﺊادرة الﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺎمﺿﻐﻆ والﺎﻎ جاءت بمﺑابﺋ برﻇاﻄﺒ ﻄساﺲﺛة ﺲالمﻎ ﺸرﻏﺛ ﻄﻆ ﻇﻌﺲه بإدارة وﺬﻈﻐﺋ .ﺾما
أﺬﻂﺺ الﺊﻈك المرﺾﺞي ﺦﻈﺛوق اﻗخﺎﺊارات أو ﻄا ُﻏﺳرف بالﺧﻈﺛوق الرﻄﻂﻎ لﻂﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المالﻐﺋ ﺸﻎ ﻄﺗاولﺋ ﻄﻈه لﺼﻐادة
تمﺟ بسﻘﻄﺋ الﺼطاع المالﻎ.
اﻗبﺎﺿار ﺸﻎ الﺼطاع المالﻎ وإﻇﺎاج المﺞﻏﺛ ﻄﻆ تﺤرﻏﺳات ﻄرﻇﺋ ﻗ ّ
تﻋﺛف الﺤرﺾﺋ اﻓردﻇﻐﺋ ﻓﻇﺰمﺋ الﺛﺸع والﺎﺼاص )جﻌباك( ،والﺎﻎ تأﺠسﺌ ﺸﻎ الﺳام  2017ﻄﻆ ﺻﺊﻀ الﺊﻈك
المرﺾﺞي والﺊﻈﻌك الﺎﺔارﻏﺋ اﻓربﺳﺋ والﺳﺤرﻏﻆ الﺳاﻄﻂﺋ ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ ،إلى إﻏﺔاد وإرﺠاء ﺖﻂﻌل دﺸع رﺻمﻐﺋ ﺣاﻄﻂﺋ
وابﺎﺿارﻏﺋ ﻏسﺎفﻐﺛ ﻄﻈﻋا الﺔمﻐع وتسﻋﻃ ﺸﻎ تﺗﺼﻐﺺ الﺤمﻌل المالﻎ ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ .وتﺼﻌم جﻌباك بﺜلك ﻄﻆ خﻘل
تطﻌﻏر بﻈﻐﺋ تﺗﺎﻐﺋ لﻂمﺛﺸﻌﺲات الرﺻمﻐﺋ وأﻏﺪاً ﻄﻆ خﻘل ضمان ﻇﺤر المﺳرﺸﺋ الﺿاﺸﻐﺋ ﺸﻎ السﻌق .وﺸﻎ إﺬار ﻊﺜا
الﺔﻋﺛ ،أﺦﺛرت )جﻌباك( تﺼرﻏرﻏﻆ – واﺖﺛاً ﺖﻌل الﺎﺗ ّﻌل الرﺻمﻎ لﺛى المﺂﺠسات المالﻐﺋ ﺸﻎ اﻓردن؛ أﻄا الﺑاﻇﻎ ،ﺸﺼﺛ
اﺣﺎمﻀ ﺲﻂى الﻈﺎائﺒ الﺎفﺧﻐﻂﻐﺋ لﻂﺎﺔربﺋ الرﺻمﻐﺋ ﺖﻌل ﻄﺳﻌﺻات ﻄﺤارﺾﺋ المرأة ﺸﻎ ﻊﺜا الﺼطاع وتفاوت ﻇسﺊﺋ
اﻇﺚراﺬﻋا ﺸﻐه.
وﻏﺪﻃ الﺼطاع المالﻎ
ُﻏﺳﺎﺊر الﺼطاع المﺧرﺸﻎ ﺸﻎ اﻓردن ﺻطاﺲاً ﻄﺎﺼﺛّﻄاً ﺲﻂى الﺧﺳﻐﺛﻏﻆ الﺳالمﻎ واإلﺻﻂﻐمﻎ.
ّ
اﻓوﺠع ﻇطاﺻاً أﺾﺑر ﻄﻆ  185ﻄﺂﺠسﺋ ﻄﻌ ّزﺲﺋ بﻐﻆ ﻄﺼﺛّﻄﻎ الﺚﺛﻄات المﺧرﺸﻐﺋ ،وخﺛﻄات الﺛﺸع ،وﺣرﺾات تﺗﺧﻐﻀ
الﺎﺔار ،وﻄﺂﺠسات الﺎمﻌﻏﻀ اﻓﺦﺶر ،وﺣرﺾات الﺧراﺸﺋ ،وغﻐرﻊا ﻄﻆ المﺂﺠسات المالﻐﺋ .ﺾما ُﻏﻈﺰر إلى بﻈﻐﺋ اﻓردن
الﺎﺗﺎﻐﺋ الﺚاﺦﺋ بالﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ ﺲﻂى أﻇﻋا ﻄﺎﺼﺛّﻄﺋ ﻄﺼارﻇﺋ بما ﻊﻌ ﻄﻌجﻌد ﺸﻎ المﻈطﺼﺋ وﺸﻎ الﺳالﻃ.
وتﺤﺎمﻀ ﻊﺜه الﺊﻐﺆﺋ ﺲﻂى ﻇﺰام الﺎسﻌﻏات اإلجمالﻐﺋ الفﻌري ،وغرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ ،وﻇﺰام المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ
لﻂﺤﻐﺿات ،وبﺛالﺋ الﺛﺸع ﺲﺊر الﻋاتﺷ الﻈﺼال ،وﻇﺰام ﺲرض وتﺗﺧﻐﻀ الفﻌاتﻐر إلﺿﺎروﻇﻐاً ،وبﺛالﺋ الﺧراف اآللﻎ
باإلضاﺸﺋ إلى ﻇﺰام ﻄﺎطﻌر لﺊﻐﺆﺋ المﺛﺸﻌﺲات اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ.
ّ
وتفﺤﻎ الﻌباء وبﻋﺛف الﺗفاظ ﺲﻂى الﺼطاع المالﻎ والﺤﺳﺈ اﻓردﻇﻎ ﺾﺿﻀ إلى
ﺸﻎ أﺲﺼاب جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ – 19
جاﻇﺈ الﺎﺼﺛّم الﺜي تﺗﺼﺺ ﺲﻂى ﻄﺛى الﺳﺼﺛ الماضﻎ ﻄﻆ الﺞﻄﻆ ،ﺻام الﺊﻈك المرﺾﺞي والﺗﺿﻌﻄﺋ والﺼطاع الﺚاص بطرح
رﺾﺞت ﺐماﻇﻐﺋ ﻄﻈﻋا ﺲﻂى ﻇﺰام الﺛﺸع ﺸﻎ ﺖﻐﻆ ّ
ﺲﺛد ﻄﻆ السﻐاﺠات والﺎﺛابﻐر ،ﺖﻐث ّ
رﺾﺞت ﺠﺎﺋ تﺛابﻐر أخرى ﺲﻂى
الﺼطاع المﺧرﺸﻎ بﻐﻈما و ّجﻋﺌ أربﺳﺋ أخرى ﻄﻈﻋا إلى الﺗفاظ ﺲﻂى السﻐﻌلﺋ والﺎمﻌﻏﻀ .لﺼﺛ اﺠﺎفادت ﻇﺗﻌ 4000
ﻄﻈﺤأة ﻄﻆ براﻄﺒ الﺊﻈك المرﺾﺞي لﺎمﻌﻏﻀ المﻈﺤآت الﺧﺶﻐرة والمﺎﻌﺠطﺋ بﻋﺛف إداﻄﺋ دﺸع الرواتﺈ واﻓجﻌر
والمﺧارﻏﺷ الﺎﺤﺶﻐﻂﻐﺋ وﺣراء السﻂع باإلضاﺸﺋ إلى رأس المال الﺳاﻄﻀ .وﻄﻆ بﻐﻆ الﺎﺛابﻐر اﻓخرى الﺎﻎ ﺠاﻊمﺌ بﺤﺿﻀ
ﺾﺊﻐر ﺸﻎ تﺚفﻐﺷ ﺲﺈء الﺎﺛاﺲﻐات اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ لﻂﺔائﺗﺋ وأﺐرﻊا ﺲﻂى اﻓﺸراد :تأجﻐﻀ ﺠﺛاد أﺻساط الﺼروض وخفﺨ
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رﺠﻌم ﺠﺗﻌبات الﺧراف اآللﻎ وإتاﺖﺋ ﺸﺎرة ﺠماح لﻂﺤﻐﺿات المرتﺔﺳﺋ .ﺲﻂى الﺧﺳﻐﺛ ذاته ،أُﺬﻂﺺ الﺳﺛﻏﺛ ﻄﻆ الﺊراﻄﺒ
الﻌﺬﻈﻐﺋ لرﺸع الﻌﺲﻎ بالﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ وضمان تﺚفﻐﺨ ﻄسﺎﻌى الﺧﺛﻄﺋ اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ ﺸﻎ ﻄﺚﺎﻂﺷ ﻄﻈاﺬﺺ
الممﻂﺿﺋ .ﺸﺎﺛابﻐر الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ تﺗﺼﺺ ﻄﻈاﺸع ﺬﻌﻏﻂﺋ المﺛى لﻔﺸراد وﻄﺂﺠسات اﻓﺲمال وﺠاﻊمﺌ ﺸﻎ
ﺖماﻏﺋ اﻗﺻﺎﺧاد والﺔﻋات المﺳﻈﻐﺋ باإلضاﺸﺋ إلى دﺲﻃ الﻈمﻌ اﻗﺻﺎﺧادي .ﺾما ﺲمﻀ ﱡ
ﺾﻀ ﻄﻆ ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ
والمﺂﺠسﺋ الﺳاﻄﺋ لﻂﺪمان اﻗجﺎماﺲﻎ ﺲﻂى إﺬﻘق وتﻌﺠﻐع براﻄﺒ ﻄﺳﻌﻇات تﻃ إﻏﺧالﻋا ﻄﻆ خﻘل وﺠائﻀ رﺻمﻐﺋ.
ﻗﺖﺰﺌ المﺂﺠسات المالﻐﺋ تﺊاﻏﻈات ﺦارخﺋ ﺸﻎ ﺠﻂﻌك المسﺎﻋﻂك ﺖﻐث ارتفع الطﻂﺈ ﺲﻂى الﺼﻈﻌات الرﺻمﻐﺋ.
باإلضاﺸﺋ إلى ذلك ،ﺠﻂطﺌ اﻓزﻄﺋ الﺪﻌء ﺲﻂى ﻇﺼاط الﺪﺳﺷ الﺎﻎ ﻏﺳاﻇﻎ ﻄﻈﻋا الﺼطاع المالﻎ ﺖﻐث تﺳرضﺌ الﺚﺛﻄات
الﺎﻎ لﻃ تﻌاﺾﺈ الرﺻمﻈﺋ ،وﻄﻈﻋا خﺛﻄات اﻗئﺎمان )الﺼروض( ،ﻓﺻسى الﺪربات الﺎﻎ تﻂ ّﺼاﻊا الﺼطاع .وﺲﻂى ﺦﺳﻐﺛ آخر،
أﺸاد المسﺎﻋﻂﺿﻌن الﺜﻏﻆ ُﺣمﻂﻌا بمﺰﻂّﺋ الﺤمﻌل المالﻎ خﻘل أزﻄﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ  19-أﻇﻋﻃ ﺻﺛ واجﻋﻌا ﺦﺳﻌبات ﺸﻎ
اﺠﺎﺳمالﻋﻃ لمﺚﺎﻂﺷ الﺚﺛﻄات .ولﻂﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ ﻊﺜه الﺧﺳﻌبات ،ﺲمﻂﺌ ﻄﺂﺠسات ﺲﺛﻏﺛة ﺲﻂى الﺎﻌﺠع ﺸﻎ خﺛﻄاتﻋا
واﻗﻇﺛﻄاج الﺿﻂّﻎ ﺸﻎ السﻌق ﺸﻎ ﻄﺗاولﺋ لﺿسر الﺗﻌاجﺞ الﺎﻎ تﺳﺎرض ﺠﺊﻐﻀ الﻌﺦﻌل إلى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ والﺗﺧﻌل
ﺔﺛ .ﺻادت جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19المﺂﺠسات المالﻐﺋ إلى وضع الﺎﻌﺠع ﺸﻎ ﺻﺛراتﻋا الرﺻمﻐﺋ ﺾأولﻌﻏﺋ
ﺲﻂﻐﻋا بﺤﺿﻀ ُﻄ ٍ
أﺲﻂى ﻄﻆ الﺎﻌﺠع ﺸﻎ ﺸروﺲﻋا واإلﺠراع ﺸﻎ ﺲمﻂﻐﺋ الﺎﺗﻌل الرﺻمﻎ ﺸﻎ الﺼطاع المالﻎ ،وﺸﻎ الﻌﺻﺌ ذاته الﺛﺸع
بﺤﺿﻀ أﺾﺊر ﻄﻆ أي وﺻﺌ ﻄﺪى باتﺔاه ﺻﺊﻌل الﺗﻂﻌل الرﺻمﻐﺋ وتﻈفﻐﺜﻊا ،ﻄﺑﻀ ﺻاﺲﺛة اﺲرف ﺲمﻐﻂك إلﺿﺎروﻇﻐاً ،والﺎﻎ
ﺾان بإﻄﺿاﻇﻋا أن تﺔﺳﻀ اﻗﺠﺎﺔابﺋ إلى اﻓزﻄﺋ أﺾﺑر ﺠﻘﺠﺋ .لﺼﺛ أ ّدت )جﻌباك( دوراً ﻄﻋ ّماً ﺸﻎ الﺎأﺾﺛ ﻄﻆ ﻇﺤر ﻄادة
الﺑﺼاﺸﺋ المالﻐﺋ أﺐﻈاء اﻓزﻄﺋ ﻄﻆ خﻘل الﺎرﺾﻐﺞ ﺲﻂى المﺚاوف والﺧﺳﻌبات الرئﻐسﻐﺋ الﺎﻎ ﻏﻌاجﻋﻋا الﺳمﻘء؛ وﺻاﻄﺌ
بإﺬﻘق ﻇﺰام دﺸع جﺛﻏﺛ خﻘل الﺔائﺗﺋ لﺎمﺿﻐﻆ أﻇﺰمﺋ الﺛﺸع الفﻌري .
ﻇﺰام المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات :رؤى رئﻐسﻐﺋ
ﺲمﻌﻄاً ،لﺼﺛ تراجع اﺠﺎﺚﺛام ﻇﺰام المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات ﺸﻎ  2020ﻄﺼارﻇﺋ بالسﻈﻌات الماضﻐﺋ
وبﺚاﺦﺋ ﺸﻎ ﺣﻋري آذار وﻇﻐسان والﻂﺜﻏﻆ أظﻋرا المسﺎﻌﻏات اﻓﺾﺑر اﻇﺚفاضاً ﻗﺠﺎﺚﺛام ﻊﺜا الﻈﺰام .باإلضاﺸﺋ إلى
ذلك ،ﺸإن الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ لﻂﺤﻐﺿات المرتﺔﺳﺋ ارتفﺳﺌ بﺤﺿﻀ ﻄﻂﺗﻌظ خﻘل اإلغﻘق )آذار – أﻏار  .(2020تﺤﻐر ﻊﺜه
المﻘﺖﺰات إلى أﺐر الﺔائﺗﺋ ﺲﻂى المﺳاﻄﻘت الﺎﺔارﻏﺋ الﺎﻎ تﺎﻃ ﺲادة ﻄﻆ خﻘل ﻇﺰام المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات
باإلضاﺸﺋ إلى الﻌضع المالﻎ لﻔﺸراد وﻄﺂﺠسات اﻓﺲمال والﺜي ﻏﺳاﻇﻎ ﻄﻆ الﺎراجع المﺎﻌاﺦﻀ ﻇﺎﻐﺔﺋ لﻖغﻘق.
• تراجع اﺠﺎﺚﺛام المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات ﺸﻎ  2020ﻄﺼارﻇﺋ بالسﻈﻌات السابﺼﺋ ووﺦﻀ ﻊﺜا اﻗﺠﺎﺚﺛام
إلى أدﻇى ﻄسﺎﻌى له ﺸﻎ آذار وﻇﻐسان  2020خﻘل السﻈﺎﻐﻆ الماضﻐﺎﻐﻆ .
• ﺾان ﺲﺛد وﺻﻐمﺋ الﺤﻐﺿات المرتﺔﺳﺋ ﺾﻈسﺊﺋ ﻄﺆﻌﻏﺋ ﻄﻆ إجمالﻎ ﺲﺛد وﺻﻐمﺋ الﺤﻐﺿات ﻄرتفﺳاً ﺲﻂى ﻇﺗﻌ
غﻐر ﻄﺳﺎاد ﺸﻎ ﻇﻐسان وأﻏار . 2020
• ﻇُسﺊﺌ ﻊﺜه الﺎﺶﻐﻐرات إلى ﻄراﺖﻀ اإلغﻘق والﺎﻎ اتّسمﺌ بـ :
 oتفاﺻﻃ الﺧﺳﻌبات المﺗﻐطﺋ بالﺎﺳاﻄﻀ بالﺤﻐﺿات.

 oتﻌﺻﺷ الﻈﺤاط الﺎﺔاري ﺸﻎ ﻄﺚﺎﻂﺷ الﺼطاﺲات اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ؛ اﻓﻄر الﺜي ﺻﻂّص ﺲﺛد الﺎﺳاﻄﻘت
الﺎﺔارﻏﺋ ذات الﺼﻐمﺋ المرتفﺳﺋ .
 oتفﺳﻐﻀ تﺛابﻐر الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ والﺎﻎ خففﺌ ﻄﻆ ﺖﺛّة الﺳﻌاﺻﺈ بالﻈسﺊﺋ لﻔﺸراد
والﺤرﺾات الﺎﻎ أﺦﺛرت الﺤﻐﺿات المرتﺔﺳﺋ .

غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ :رؤى رئﻐسﻐﺋ
ارتفع اﺠﺎﺚﺛام غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ ﺲمﻌﻄاً ﺸﻎ  2020ﻄﺼارﻇﺋ بالسﻈﻌات السابﺼﺋ .وارتفع ﺲﺛد المﺳاﻄﻘت
خﻘل اإلغﻘق وتراجع ﻊﺜا الﺳﺛد ﺲﻈﺛﻄا اﻇﺎﻋى اإلغﻘق ﺸﻎ الم ّرة اﻓولى .بالﻈسﺊﺋ لﺼﻐمﺋ المﺳاﻄﻘت ،ﺾاﻇﺌ المﺳاﻄﻘت
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الﺎﻎ ت ّمﺌ خﻘل اإلغﻘق ذات ﺻﻐمﺋ ﻄﻈﺚفﺪﺋ ولﺿﻆ بﺳﺛ اإلغﻘق ﺣﻋﺛت المﺳاﻄﻘت ارتفاﺲاً ﺸﻎ ﺻﻐمﺎﻋا .ارتﺊطﺌ
ﻊﺜه الﺎﺶﻐﻐرات بﺞﻏادة دﺸﺳات الرواتﺈ ﺲﺊر الﻈﺰام واﻇﺚفاض ﺻﻐمﺋ المﺳاﻄﻘت اﻓخرى .
• ارتفع اﺠﺎﺚﺛام غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ بﻈسﺊﺋ أﺲﻂى ﺸﻎ  2020ﻄﺼارﻇﺋ بالسﻈﻌات السابﺼﺋ،
• ﻊﻈاك ﺐﻘث ﻄراﺖﻀ لﺳﺛد المﺳاﻄﻘت ﻄﻆ خﻘل غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ :
 oارتفاع خﻘل المرﺖﻂﺋ اﻓولى والﺑاﻇﻐﺋ؛ و ُﻏﺗﺎمﻀ أن ﻏﺿﻌن ذلك بسﺊﺈ ارتفاع ﻄسﺎﻌى الﺼﻐﻌد
المفروضﺋ ﺲﻂى الﺗرﺾﺋ
 oتراجع ﺖاد خﻘل المرﺖﻂﺋ الﺑالﺑﺋ )ﺖﺞﻏران (2020؛ وﻏﺗﺎمﻀ أن ﻏﺿﻌن ذلك بسﺊﺈ الﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ
إجراءات اإلغﻘق وزﻏادة الﺗرﺾﺋ
 oارتفاع ﺖاد ﺸﻎ تمﻌز 2020؛ ﻏﺗﺎمﻀ أن ﻏﺿﻌن ذلك بسﺊﺈ ﻄﺳاودة الﻈﺤاط ﺸﻎ ﻄﺚﺎﻂﺷ
الﺼطاﺲات اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ وترﺖﻐﻀ جﺞء ﻄﻆ رواتﺈ ﺖﺞﻏران إلى تمﻌز ﺾما ذﺾرت بﺳﺨ
الﺊﻈﻌك .
• ارتفﺳﺌ ﺻﻐمﺋ ﻄﺳاﻄﻘت غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ بﺳﺛ اﻇﺎﻋاء المرﺖﻂﺋ الﺑاﻇﻐﺋ؛ ﻏﺗﺎمﻀ أن ﻏﺿﻌن ذلك بسﺊﺈ
الﺳﻌدة إلى ﻄﺳاﻄﻘت تﺔارﻏﺋ أﺾﺊر ﺖﺔماً تﺎﻃ ﻄﻆ خﻘل الﻈﺰام والﺎﻎ راﺸﺼﺌ إﺲادة ﺸﺎح ﻄﺳﺰﻃ الﺼطاﺲات
اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ،
• ﺾاﻇﺌ ﻊﻈاك ﻄﺳاﻄﻘت أﺾﺑر تﺿراراً وأﺻﻀ ﺻﻐمﺋ تﺎﻃ ﻄﻆ خﻘل غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ وتراجع ﺲﺛد المﺳاﻄﻘت
المرتفﺳﺋ الﺼﻐمﺋ والسﺊﺈ ﺸﻎ ذلك ﻊﻌ تﻌﺻﺷ اﻓﻇﺤطﺋ الﺎﺔارﻏﺋ ﺸﻎ ﻄﺚﺎﻂﺷ الﺼطاﺲات اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ .
إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ :رؤى رئﻐسﻐﺋ
ارتفع اﺠﺎﺚﺛام إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ ﺲمﻌﻄاً ﺸﻎ  2020ﻄﺼارﻇﺋ بالسﻈﻌات السابﺼﺋ ﺖﻐث اﻇﺪﻃ  100,000ﺲمﻐﻀ جﺛﻏﺛ
إلى الﻈﺰام باإلضاﺸﺋ إلى  64جﻋﺋ ﻄفﻌترة .تﺜبﺜب اﻗﺠﺎﺚﺛام ﺸﻎ ﺾﻀ ﺣﻋر ﺲﻂى ﺖﺛة ﺖﻐث أظﻋر ﻇﻐسان أدﻇى
ﻄسﺎﻌى ﻗﺠﺎﺚﺛام إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ بﻐﻈما أظﻋر ﺖﺞﻏران أﺾﺑرﻊا ارتفاﺲاً؛ ﻄما ﻏﺤﻐر إلى أن المﺛﺸﻌﺲات ﺲﺊر الﻈﺰام ﺻﺛ
اﻇﺎﺼﻂﺌ ﻄﻆ ﺸﺎرة اإلغﻘق إلى ﻄا بﺳﺛﻊا .وﺻﺛ أظﻋرت اﻗتﺔاﻊات أﻏﺪاً تﺗ ّﻌ ًﻗ رئﻐسﻐاً ﺸﻎ اﻓﺸﺪﻂﻐﺋ لﺧالح المﺳاﻄﻘت
الرﺻمﻐﺋ واﺠﺎﺚﺛام الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ لﻂﺛﺸع بﻌاﺠطﺋ الﻋاتﺷ الﻈﺼال لﺎسﺛﻏﺛ المﺛﺸﻌﺲات المطﻂﻌبﺋ .وأخﻐراً ،بﺼﻎ
المفﻌترون ﻄﻆ ﺻطاﺲﻎ اﻗتﺧاﻗت والﺚﺛﻄات الﺳاﻄﺋ ﺸﻎ رأس الﺼائمﺋ ﺸﻎ تﺗﺧﻐﻀ الفﻌاتﻐر بﻐﻈما أظﻋرت الﺔﻋات
الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ المﺧﺛرة لﻂفﻌاتﻐر ﻄﺼابﻀ خﺛﻄاتﻋا أدا ًء ضﺳﻐفاً .
•
•
•
•
•
•

اﻇﺪﻃ ﺖﻌالﻎ  100,000ﺲمﻐﻀ جﺛﻏﺛ إلى المﻈﺧﺋ بﻐﻆ آذار وﺖﺞﻏران  ،2020وﺻﺛ ترﺾﺞ اﺠﺎﺚﺛام ﻊﺂﻗء الﺳمﻘء
لمﻈﺧﺋ إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ بﺤﺿﻀ رئﻐسﻎ ﺲﻂى خﺛﻄات اﻗتﺧاﻗت والﺚﺛﻄات الﺳاﻄﺋ .
الﺔﺛد
ّ
ﺣﻋﺛ ﺲﺛد الﺳمﻘء الﺔﺛد اﻇﺚفاضاً ﻄﻂﺗﻌظاً خﻘل المرﺖﻂﺎﻐﻆ اﻓولى والﺑاﻇﻐﺋ ) 17آذار –  29ﻇﻐسان( لﻐﺳﻌدوا
وﻏﻈﺤطﻌا تﺛرﻏﺔﻐاً بﺗﻂﻌل ﺖﺞﻏران . 2020
تراجﺳﺌ المﺳاﻄﻘت الﻈﺼﺛﻏﺋ ﺲﺊر إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ بﺤﺿﻀ ﻄﻂﺗﻌظ بﻐﻆ آذار وﺖﺞﻏران .وتراجﺳﺌ الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ
لﻂمﺳاﻄﻘت الﻈﺼﺛﻏﺋ ﻄﻆ  %28ﺻﺊﻀ ﺾﻌﺸﻐﺛ – ) 19ﺻﺊﻀ  21آذار( إلى  %13بﺳﺛ بﺛء الﺔائﺗﺋ .
خﻘل ﺸﺎرة اإلغﻘق )آذار – ﺖﺞﻏران( ،تﺗ ّﻌل ﱡ
ترﺾﺞ اﻗﺠﺎﺚﺛام إلى اﻗتﺧاﻗت والﺚﺛﻄات الﺳاﻄﺋ .
تراجﺳﺌ المﺳاﻄﻘت ﻄﻆ ﺖﻐث الﺳﺛد والمﺊالﺴ تراجﺳاً ﻊائ ًﻘ ﺸﻎ آذار وﻇﻐسان .لﺿﻆ تﺳ ّﻌض ﻊﺜا الﺎراجع ﺸﻎ
أﻏار وﺖﺞﻏران ﺖﻐث وﺦﻀ ﺲﺛد المﺳاﻄﻘت ﺲﺊر الﻈﺰام إلى ذروته ﻄﻈﺜ إﺬﻘﺻه ﺸﻎ . 2014
تﺪاﺲﺷ ﺲﺛد ﻄﺳاﻄﻘت إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ الﺎﻎ ت ّمﺌ ﺲﺊر ﻇﺰام جﻌﻄﻌبﻎ ﺸﻎ الربع الﺑاﻇﻎ  2020ﻄﺼارﻇﺋ بالربع
اﻓول . 2020
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الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ لﻂﺛﺸع ﺲﺊر الﻋاتﺷ الﻈﺼال جﻌﻄﻌبﻎ :رؤى رئﻐسﻐﺋ
ارتفع اﺠﺎﺚﺛام جﻌﻄﻌبﻎ خﻘل اإلغﻘق بسﺊﺈ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19إذ ارتفع ﻊﺜا اﻗﺠﺎﺚﺛام ﺲﺛداً وﺻﻐم ًﺋ ارتفاﺲاً ﻄﻂﺗﻌظاً
ﺲﺼﺈ آذار .ﺾما ﺣﻋﺛت ﻄﺚﺎﻂﺷ أﻇﻌاع الﺛﺸع ﺲﺊر الﻈﺰام تﺶﻐﻐرات ﻄﻂﺗﻌظﺋ ﺖﻐث أظﻋرت ﻄﺳاﻄﻘت السﺗﺈ الﻈﺼﺛي
والرواتﺈ أﺾﺊر زﻏادات ﺸﻎ الﺳﺛد أﺲﺼﺊﺎﻋا ﺲﻆ ﺻرب تﺗﻌﻏﻘت الﻈﺼﻌد والﺎﻎ ﻇﺎﺒ ﺲﻈﻋا ارتفاع ﺸﻎ الﺎﺳاﻄﻘت الﺊﻐﻈﻐﺋ
ﺸﻎ أوﺠاط ﻄﺼﺛﻄﻎ خﺛﻄات الﺛﺸع ﺸﻎ السﻌق .وﺻﺛ ﺲُﺞﻏﺌ ﻇسﺊﺋ ﺾﺊﻐرة ﻄﻆ ﻊﺜه الﺎﺶﻐﻐرات إلى تﻌزﻏع المساﺲﺛات
ﻄﻆ خﻘل المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ وﺦﺳﻌبﺋ إتمام المﺳاﻄﻘت باﺠﺎﺚﺛام أدوات الﺛﺸع الﺎﻎ تﺎطﻂﺈ الﺗﺪﻌر الﺤﺚﺧﻎ
خﻘل اإلغﻘق .
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

ارتفﺳﺌ المﺳاﻄﻘت ﻄﻆ خﻘل جﻌﻄﻌبﻎ ﻄﻆ ﺖﻐث الﺳﺛد والمﺊالﺴ ارتفاﺲاً ﻄﻂﺗﻌظاً ﺲﺊر المراﺖﻀ اﻓولى وﺖﺎى
الﺑالﺑﺋ )آذار – تمﻌز( .غﻐر أن ﻄﺤﺎرﻏات الﺎﺔار المﺎممﺋ ﻄﻆ خﻘل جﻌﻄﻌبﻎ ﺻﺛ ﺣﻋﺛت تراجﺳاً ﺬفﻐفاً ﺸﻎ
آذار .2020
ﺣﻋﺛت الرواتﺈ وﻄﺳاﻄﻘت السﺗﻌبات الﻈﺼﺛﻏﺋ أﺲﻂى ﻇسﺊﺋ ﻄﺆﻌﻏﺋ ﺸﻎ ﺲﺛد المﺳاﻄﻘت بﺳﺛ آذار .
ﺣﻋﺛت ﺐﻘﺐﺋ أﺦﻈاف تراجﺳاً ﺸﻎ ﻄﺎﻌﺠط ﺻﻐمﺋ المﺳاﻄﻂﺋ :السﺗﻌبات الﻈﺼﺛﻏﺋ والرواتﺈ والﺼروض .
ﻏرجح أن ﻏﺿﻌن السﺊﺈ ﺸﻎ تراجع الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ ﺸﻎ ﻄﺎﻌﺠط ﺻﻐمﺋ ﻄﺳاﻄﻘت السﺗﻌبات الﻈﺼﺛﻏﺋ ﻊﻌ ﺾﺊر
ﺖﺔﻃ ﻊﺜه المﺳاﻄﻘت .وﺻﺛ ﺾان السﺊﺈ ﺸﻎ ﻊﺜا إلى ﺖﺛ ﺾﺊﻐر ﻊﻌ تﻌزﻏع المﺳﻌﻇﺋ لﻂمﺎﻂ ّﺼﻐﻆ الﺜي اﺲﺎمﺛوا
المﺗفﺰﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﺬرﻏﺼﺋ ﻗﺠﺎﻘم المساﺲﺛة ﻄﻆ ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ والﺎﻎ ﺲمﻂﻌا ﺲﻂى ﺦرﺸﻋا
ﻇﺼﺛاً ﺸﻌراً .
ارتفﺳﺌ الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ لﻂمﺳاﻄﻘت بﻐﻆ ﺣرﺾات خﺛﻄات الﺛﺸع ﻄﻆ  %1ﺻﺊﻀ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19إلى  %17ﺲﺼﺈ
بﺛاﻏﺋ الﺔائﺗﺋ؛ ﻏﺗﺎمﻀ أن ﻏﺿﻌن السﺊﺈ ﺸﻎ ذلك :
 oارتفاع ﺲﺛد الﺎﺗﻌﻏﻘت المالﻐﺋ ﻄﻆ خﻘل الﻈﺰام
بالمﻈﺧﺋ وﺻﺛراتﻋا
 oارتفاع درجﺋ الﻌﺲﻎ
ّ
 oارتفاع ﺲﺛد المسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ
وﺦﻂﺌ الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ لمﺳاﻄﻘت المسﺎفﻐﺛﻏﻆ ﻄﻆ ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ إلى  %23ﻄﻆ إجمالﻎ
المﺳاﻄﻘت ﺲﺊر الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ جﻌﻄﻌبﻎ ﺸﻎ . 2020
وﺦﻂﺌ ﻇسﺊﺋ السﺗﻌبات الﻈﺼﺛﻏﺋ ضمﻆ المﺳاﻄﻘت الﺎﻎ أجراﻊا المسﺎفﻐﺛون ﻄﻆ ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ
والﺜﻏﻆ اﺠﺎﻂمﻌا المﺳﻌﻇﺋ بﺳﺛ اإلغﻘق إلى  ، %34وﺻﺛ اﺠﺎﻂﻃ  %3ﻄﻆ المسﺎفﻐﺛﻏﻆ المﺳﻌﻇﺋ ﺻﺊﻀ المرﺖﻂﺋ
اﻓولى )ﺻﺊﻀ آذار( .
ﺾان ﻄﺎﻌﺠط ﺻﻐمﺋ السﺗﻌبات الﻈﺼﺛﻏﺋ الﺎﻎ أجراﻊا المسﺎفﻐﺛون ﻄﻆ ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ )آذار –
ﺦرﺸﺌ ﻄﻆ خﻘل الﻈﺰام .
ﺖﺞﻏران( ﻄﺤابﻋاً إلى ﺖﺛ ﺾﺊﻐر لﺼﻐمﺋ دﺸﺳات المﺳﻌﻇﺋ الﺎﻎ ُ
بﺛأ ﺲﺛد المﺳاﻄﻘت الﺎﻎ أجراﻊا المسﺎفﻐﺛون ﻄﻆ ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺲﺊر جﻌﻄﻌبﻎ باﻗرتفاع بﺳﺛ
آذار وﺣﻋﺛ ﺻفﺞة ﺾﺊﻐرة بﻐﻆ ﻇﻐسان وأﻏار .
ُﻏﻘﺖﺮ اﻇﺚفاض ﺾﺊﻐر ﺸﻎ ﺲﺛد المﺳاﻄﻘت ﻄﻆ ﺖﻐث المﺳاﻄﻘت الﺎﻎ أجراﻊا المسﺎفﻐﺛون ﻄﻆ ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ
الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺲﺊر جﻌﻄﻌبﻎ بﺳﺛ تمﻌز .ﺻﺛ ﻏﺤﻐر ﻊﺜا اﻗﻇﺚفاض إلى أن ﻇسﺊﺋ ﻄﻂﺗﻌظﺋ ﻄﻆ ﻄسﺎفﻐﺛي ﺦﻈﺛوق
المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺻﺛ اﺠﺎﺚﺛﻄﻌا الﻈﺰام ﺸﺼط ﻗﺠﺎﻘم دﺸﺳات المﺳﻌﻇﺋ .وﺲﻂﻐه ،ﻄﻆ غﻐر المﺗﺎمﻀ أن ﻏﺧﺊﺗﻌا
ﻄسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ ﻇﺤطﻐﻆ لﻂمﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﺖال خفﺨ دﺸﺳات المﺳﻌﻇﺋ أو إﻏﺼاﺸﻋا.
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ﺸﻎ  11آذار  2020وﺲﺼﺈ اﻇﺎﺤار اإلﺦابات ﺲﻂى ﻇطاق واﺠع ﺸﻎ ﻄﺚﺎﻂﺷ أﻇﺗاء الﺳالﻃ ،أﺲﻂﻈﺌ ﻄﻈﺰمﺋ الﺧﺗﺋ
الﺳالمﻐﺋ وباء ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19بفﺳﻀ ﺸﻐروس ﺾﻌروﻇا المسﺎﺔﺛ جائﺗﺋ  .1ﺲﻂى الرغﻃ ﻄﻆ أن ﻊﺜه الﺔائﺗﺋ لﻐسﺌ اﻓولى
ولﻐﺟ اﻇﺎﺤار ﺸﻐروس ﺾﻌروﻇا ﻊﻌ اﻓول ﻄﻆ ﻇﻌﺲه الﺜي ﻏﻌاجﻋه الﺳالﻃ ،إﻗ أن ﻊﺜا الفﻐروس ﻏﺧﻀ إلى أوج الﺚطر
بسﺊﺈ ﺸﺎرة الﺗﺪاﻇﺋ الطﻌﻏﻂﺋ له وارتفاع اﺖﺎمالﻐﺋ اﻇﺎﺼاله ﻄﻆ ﺣﺚص إلى آخر .وبالﺎالﻎ ،وجﺛ الﺳالﻃ ﻇفسه ﺸﻎ
ﺠﺊاق ﻄﺗمﻌم لﺗماﻏﺋ الﺊﺤر والﺗفاظ ﺲﻂى ﺖﻐاة ﺾرﻏمﺋ لﻋﻃ وإبطاء اﻇﺎﺼال الفﻐروس باإلضاﺸﺋ إلى إﻏﺔاد لﺼاح له.
ﺾما ّ
تﺳطﻂﺌ الﺗﻐاة الﻐﻌﻄﻐﺋ إلى ﺖﺛ ﺾﺊﻐر .وﺠرﺲان ﻄا أﺦﺊﺗﺌ أﺻﻈﺳﺋ الﻌجه )الﺿماﻄات( أداة أﺠاﺠﻐﺋ لﻂﻈﺔاة ﻄﻆ
المرض وﺖماﻏﺋ اآلخرﻏﻆ ﻄﻈه ﻇاﻊﻐك ﺲﻆ الﺎﺗ ّﻌل الفاﺲﻀ ﺸﻎ إﻏﺼاع الﺗﻐاة الﻐﻌﻄﻐﺋ لﻐﺎمﺗﻌر ﺖﻌل الﺗﺛ ﻄﻆ الﺎﺳ ّرض
لﻂفﻐروس و "تسطﻐح ﻄﻈﺗﻈى" اﻇﺎﺤاره.
أﺖﺛﺐﺌ الﺎﺛابﻐر الﻌﺻائﻐﺋ والﺗمائﻐﺋ الﺎﻎ ﺸرضﺎﻋا الﺗﺿﻌﻄات ﺖﻌل الﺳالﻃ أﺐراً جﻌﻊرﻏاً ﺲﻂى اﻗﺻﺎﺧاد الﺳالمﻎ.
ﺾما ﺲاﻇى الﻋرم اﻗﺻﺎﺧادي الﺳالمﻎ ﻄﻆ اضطراب ﻊائﻀ بﺛءاً بالﺎﺔارة الﺳالمﻐﺋ واﻇﺎﻋاء بﺼاﺲﺛة الﻋرم ﺖﻐث
ﻄﺂﺠسات اﻓﺲمال الﺧﺶﻐرة وﺦﺗﺎﻋا .وﺸﻎ ﺖﻐﻆ اﺖﺎﻂﺌ ﺖماﻏﺋ ﺦﺗﺋ السﺿان ﺖﻌل الﺳالﻃ ورﺸاﻊﻋﻃ اﻓولﻌﻏﺋ رﺻﻃ
واﺖﺛ لﺛى ﻄﺳﺰﻃ الﺗﺿﻌﻄات ،أﺦﺊح ﻄﻆ الﻌاضح أن ﺖماﻏﺋ الﺧﺗﺋ اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ لﻂمﺔﺎمﺳات الﺧﺶﻐرة ﻊﻎ اﻓولﻌﻏﺋ
الﺎالﻐﺋ ﺸﻎ ﺠﻂﻃ اﻓولﻌﻏات .
ﺾاﻇﺌ اإلﺦابﺋ اﻓولى بﺿﻌﺸﻐﺛ –  19ﺸﻎ اﻓردن ﺖسﺈ الﺎﺼارﻏر ﺸﻎ  2آذار  .2020وﺾاﻇﺌ بمﺑابﺋ إﺲﻘن ﺲﻆ وﺦﻌل
ّ
وﻄسﺎﻋﻀ الﺎﺛابﻐر الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ ﺸﻎ الﺎﺳاﻄﻀ ﻄع اﻓزﻄﺋ .ولﺶاﻏات الﻌضﻌحُ ،جمﺳﺌ
جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19إلى اﻓردن
الﺎﺛابﻐر الﺎﻎ اتﺚﺜتﻋا الﺗﺿﻌﻄﺋ ﺲﻂى اخﺎﻘف أﻇﻌاﺲﻋا وبما ﺸﻐﻋا الﺎﺊاﺲﺛ اﻗجﺎماﺲﻎ والﺗﺔر واإلغﻘق ضمﻆ أربع ﻄراﺖﻀ
رئﻐسﻐﺋ ﺸﻎ ﻊﺜا الﺎﺼرﻏر .أوﻗً“ :ﻄرﺖﻂﺋ الﺧفر" وﻊﻎ المرﺖﻂﺋ الﺎﻎ أﺸﺪﺌ إلى ﺸرض الﺗﺿﻌﻄﺋ لﺎﺛابﻐر تﻋﺛف إلى
اﺖﺎﻌاء اﻇﺎﺤار ﺸﻐروس ﺾﻌﺸﻐﺛ .19-وﺻﺛ اﺣﺎمﻂﺌ ﻊﺜه المرﺖﻂﺋ ﺲﻂى إﻏﺼاف بﺳﺨ اﻓﻇﺤطﺋ اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ ﺲﻆ الﺳمﻀ.
وبﺛأت ﺸﻎ  2آذار ﻄع وﺦﻌل أولى الﺗاﻗت إلى اﻓردن واﻇﺎﻋﺌ ﺸﻎ  16آذار  .2020ﺐاﻇﻐاً" :المرﺖﻂﺋ اﻓولى" والﺎﻎ
تمﺑّﻀ بﺛاﻏﺋ ﺸرض الﺎﺛابﻐر الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ واﺠﺳﺋ الﻈطاق بما ﺸﻐﻋا إغﻘق ﻄﺚﺎﻂﺷ الﺼطاﺲات اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ وﺸرض الﺼﻐﻌد
ﺲﻂى السفر وأخﻐراً ﺖﺰر ﺣاﻄﻀ لﻂﺊﻂﺛ ﺾﻂّه .وﺻﺛ بﺛأت المرﺖﻂﺋ اﻓولى ﺸﻎ  17آذار واﻇﺎﻋﺌ ﺸﻎ  28ﻇﻐسان  .2020أﻄا
سﺎﻋﻘ لﻂﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ الﺎﺛابﻐر
"المرﺖﻂﺋ الﺑاﻇﻐﺋ" ،ﺸﺼﺛ بﺛأت ﺸﻎ  29ﻇﻐسان واﻇﺎﻋﺌ ﺸﻎ  3ﺖﺞﻏران  ،2020وﺾاﻇﺌ ُﻄ
ًّ
الﺎﻎ اتﺚﺜتﻋا الﺗﺿﻌﻄﺋ لﻂﺗﺛ ﻄﻆ اﻇﺎﺤار ﺾﻌﺸﻐﺛ –  .19وﺻﺛ ُﺠمح ﺸﻐﻋا لمﺳﺰﻃ الﺼطاﺲات الﺎﺔارﻏﺋ واﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ
بالﺳﻌدة إلى ﻄﺞاولﺋ ﺲمﻂﻋا ﺣرﻏطﺋ الﺎﺞام الﺳاﻄﻂﻐﻆ ﺸﻐﻋا بﺤروط ﻄﺳﻐﻈﺋ باإلضاﺸﺋ إلى السماح بالمﺞﻏﺛ ﻄﻆ الﺗرﺾﺋ
وﺠمح بالﺗرﺾﺋ بﻐﻆ ﻄﺗاﺸﺰات
والﺎﻈﺼﻀ .وأخﻐراً" ،المرﺖﻂﺋ الﺑالﺑﺋ" والﺎﻎ اتسمﺌ بﺎﺚفﻐﺷ الﺼﻐﻌد أﺾﺑر ﺸأﺾﺑرُ .
الممﻂﺿﺋ باإلضاﺸﺋ إلى تمﺛﻏﺛ ﺠاﺲات الﺎﺔ ّﻌل والﺳمﻀ ﺸﻎ ﻄﺚﺎﻂﺷ الﺼطاﺲات الﺎﺔارﻏﺋ .وﺻﺛ بﺛأت ﻊﺜه المرﺖﻂﺋ
اﻓخﻐرة ﺸﻎ  4ﺖﺞﻏران .وﺸﻐما ﻏﻂﻎ الﺔﺛول الﺞﻄﻈﻎ الﺜي ﻏﺊ ّﻐﻆ ﻄﺚﺎﻂﺷ الﺎﺛابﻐر الﺎﻎ تﻃ الﺳمﻀ بﻋا ﺸﻎ المراﺖﻀ اﻓربﺳﺋ.

 1الﺎمﻐمﻎ ) 27ﻇﻐسان  .(2020المﺳرﺾﺋ ضﺛ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19ﺸﻎ اﻓردن .ﻇﺊﺜة أولى ﺲﻆ الﺎﺔربﺋ اﻓردﻇﻐﺋ .اﺠﺎﺚرجﺌ ﺸﻎ 13
أﻏﻂﻌل  2020ﻄﻆ الرابط:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.00188/full
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بﻈاء ﺲﻂى الﺎﻌﺻﺳات اﻓﺠاﺠﻐﺋ لﻘﺖﺎماﻗت اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ الﺳالمﻐﺋ ﺸﻎ ﺖﺞﻏران ،جاء الﺎﻈﺊﺂ باﻇﺚفاض ﻇسﺊﺎه %5.2
ﺸﻎ إجمالﻎ الﻈاتﺒ المﺗﻂﻎ الﺳالمﻎ ﺸﻎ  .2 2020ﺸﻎ الﺗﺼﻐﺼﺋُ ،ﻏﺎﻌﺻع أن ﻏم ّر  %92.9ﻄﻆ الﺛول بفﺎرات رﺾﻌد ﺸﻎ
 2020ﻇﺎﻐﺔﺋ لﻂﺔائﺗﺋ .وﺠﻌف ﻏﺤﻋﺛ إﺻﻂﻐﻃ الﺤرق اﻓوﺠط وﺣمال أﺸرﻏﺼﻐا )ﻄﻐﻈا( اﻇﺿماﺣاً ﻄﺎﻌﺻﺳاً ﻏﺧﻀ إلى %4.2
وبﻋﺜا ﻏأتﻎ ترتﻐﺊه ﺐالﺑاً بﺳﺛ أوروبا وآﺠﻐا الﻌﺠطى ) ،(%4.7وبﺳﺛ  %7.2ﺸﻎ أﻄرﻏﺿا الﻘتﻐﻈﻐﺋ .بالﻈسﺊﺋ لﻔردن،
ﻏﺎﻌﺻع ﺦﻈﺛوق الﻈﺼﺛ الﺛولﻎ أن ﻏﺧﻀ ﻇمﻌ إجمالﻎ الﻈاتﺒ المﺗﻂﻎ الﺗﺼﻐﺼﻎ  %3.7-ﺸﻎ  2020وﻊﻌ أول اﻇﺿماش
ﺸﻎ إجمالﻎ الﻈاتﺒ المﺗﻂﻎ ﻄﻈﺜ .3 1989
ﻄﺂﻊﻀ لمﻌاجﻋﺋ
ﻏﺛق ﻊﺜا ﻇاﺻﻌس الﺚطر بالﻈسﺊﺋ لﻂﻈمﻌ اﻗﺻﺎﺧادي والﺎﻈمﻐﺋ ﺸﻎ اﻓردن .وﻄع ذلك ،ﺸإن اﻓردن ّ
ﻊﺜه اﻓزﻄﺋ والﺎﺧﺛّي لﻋا بﺤﺿﻀ جﻐﺛ بفﺪﻀ الﺎطﻌر الﺜي ﺣﻋﺛه ﺸﻎ الﺳﺼﺛ الماضﻎ .ﺸﻎ الﺗﺼﻐﺼﺋ ،لﺼﺛ اﺖﺎﻀ اﻓردن
ﻄرتﺊﺋ ﻄﺎﺼﺛﻄﺋ ﺲﻂى ﺻائمﺋ الﺊﻈك الﺛولﻎ لﻂﺛول الﺳﺤرﻏﻆ اﻓﺸﺪﻀ أداء ﺸﻎ تﺼرﻏر "ﻄمارﺠﺋ اﻓﺲمال" لسﻈﺋ .2020
وﺻﺛ ارتﺊط ﻊﺜا ﻄﺊاﺣرة بإﺦﺛار تﺤرﻏﺳات جﺛﻏﺛة لﺎﻈﺰﻐﻃ المﺳاﻄﻘت المالﻐﺋ ﻄﺑﻀ ﺻاﻇﻌن اإلﺲسار ،والمﺛﺸﻌﺲات
الرﺻمﻐﺋ ،والمﺤﺎرﻏات الﺳاﻄﺋ  .4لﺜا ﻏﺼﻌدﻇا ﻊﺜا إلى ﻄﻌضﻌع ﻊﺜا الﺎﺼرﻏر .ﻄاذا ﺾان أﺐر جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ 19-ﺲﻂى
الﺊﻈﻐﺋ المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ ﺸﻎ اﻓردن؟ وﻄاذا ﺾان أﺐر الﺊﻈﻐﺋ المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ ﺲﻂى الﺼﺎال ضﺛ جائﺗﺋ
ﺾﻌﺸﻐﺛ – 19؟

2

آﺸاق اﻗﺻﺎﺧاد الﺳالمﻎ أﺐﻈاء جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  :19ﺲالﻃ ﻄﺎﺶﻐر )غﻐر ﻄﺂ ّرخ( اﺠﺎﺚرج ﺸﻎ  13أﻏﻂﻌل  2020ﻄﻆ الرابط:

https://www.world- bank.org/en/news/feature/2020/06/08/the-global-economic-outlook-during-the-covid-19-pandemic-a-changedworld

 3اﻓردن وﺦﻈﺛوق الﻈﺼﺛ الﺛولﻎ) .غﻐر ﻄﺂ ﱠرخ( اﺠﺎﺚرج ﺸﻎ  13أﻏﻂﻌل  2020ﻄﻆ الرابط:
 4تﺼرﻏر الﺊﻂﺛان – اﻓردن :لمﺗﺋ ﺲاﻄﺋ )غﻐر ﻄﺂ ّرخ( اﺠﺎﺚرج ﺸﻎ  13أﻏﻂﻌل  2020ﻄﻆ الرابط:

from https://www.imf.org/en/Countries/JOR

https://www.worldbank.org/en/country/jordan/overview
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الﺔﺞء اﻓول :
وضع الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ والﺤمﻌل المالﻎ
ﺸﻎ اﻓردن ﺻﺊﻀ جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ – 19

10

10

ﺬﻌﻏ ًﻘ ﺻﺊﻀ بﺛء أزﻄﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ  ،19-أدرك اﻓردن ﻄﻆ خﻘل رؤﻏاه واﺠﺎراتﻐﺔﻐﺎه الﻌﺬﻈﻐﺋ  5أﻊمﻐﺋ الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ
لﻂﻈمﻌ والﺎطﻌﻏر المسﺎﺛام لﻘﺻﺎﺧاد اﻓردﻇﻎ .ﺸﺼﺛ ﺲﺊّرت الممﻂﺿﺋ ﻄﻆ خﻘل وﺐﻐﺼﺋ ﺣاﻄﻂﺋ ﺲﻆ الﺎﺞاﻄﻋا بإﻇﺤاء الﺊﻈﻐﺋ
الﺎﺗﺎﻐﺋ الﻘزﻄﺋ بﺗﻐث تﺂ ّدي إلى الﺎﻌﺠع ﺸﻎ ﻇطاق الﻌﺦﻌل إلى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ وتﺗسﻐﻆ ﻊﺜا الﻌﺦﻌل لﻔردﻇﻐﻐﻆ
جمﻐﺳاً .ولﺼﺛ تﺧادف ﻊﺜا ﻄع الﻈﺎائﺒ الﻌاردة ﺸﻎ تﺼرﻏر المﺂﺣر المالﻎ الﺳالمﻎ لﻂﺊﻈك الﺛولﻎ لﺳام  ،6 2014والﺜي
ﺻﺛّر أن  %24.6ﺸﺼط ﻄﻆ اﻓردﻇﻐﻐﻆ ﺸﻌق ﺠﻆ  15ﻄﺤمﻌلﻌن ﻄالﻐاً .ﻄﻈﺜ ذلك الﺗﻐﻆ ،بُﺜلﺌ ﺻﺧارى الﺔﻋﻌد الﻌﺬﻈﻐﺋ
لﺞﻏادة الﺤمﻌل المالﻎ ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ ﻄﻆ خﻘل تطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ وتﺳﺞﻏﺞ المﺳرﺸﺋ المالﻐﺋ وتﺼﺊﻀ
ﺠﺿان اﻓردن لﻋا .
الﺤمﻌل المالﻎ ﺸﻎ اﻓردن ﺻﺊﻀ ﺾﻌﺸﻐﺛ 19 -
تﺗﺛد بﻐاﻇات المﺂﺣر المالﻎ الﺳالمﻎ لﻂﺊﻈك الﺛولﻎ اﻓﺾﺑر ﺖﺛاﺐﺋ ) (2017ﻇسﺊﺋ الﺤمﻌل المالﻎ لﻂسﺿان الﺊالﺶﻐﻆ
)ﺸﻌق ﺠﻆ  (15ﺸﻎ اﻓردن بـ  %42ﻄﻆ الﺊالﺶﻐﻆ  .7وﻄع ذلك ،ﺸإن اخﺎﻘﻗت الﺳﺛالﺋ الﻈاﺣﺆﺋ ﺲﻆ اإلﺻﺧاء المالﻎ ﻗ
تﺎﻌزع بالﺎساوي ﺲﺊر المﺔﺎمﺳات المﻋ ّمﺤﺋ ﺸﻎ اﻓردن .ﺸﻎ الﺗﺼﻐﺼﺋ ،ﺲﻈﺛﻄا ﻇﺶﻌص بﺳمﺺ أﺾﺊر ﺸﻎ ﻇسﺈ الﺤمﻌل
المالﻎ ،تﺰﻋر لﻈا تﺊاﻏﻈات ﺲالﻐﺋ ﺸﻎ الﻌﺦﻌل إلى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻﻐمﺋ واﺠﺎﺳمالﻋا .
ﺲﻂى ﺠﺊﻐﻀ المﺑال ،تﺎﻌزع ﻇسﺈ اﻄﺎﻘك ﺖساب ﺸﻎ ﻄﺂﺠسﺋ ﻄالﻐﺋ رﺠمﻐﺋ ﺸﻎ اﻓردن ﺲﻂى ﻇﺗﻌ غﻐر ﻄﺎساو
بمﺗاذاة الفﺔﻌات الﺔﻈﺛرﻏﺋ .ﺸﻎ  ،2017ﺾاﻇﺌ ﻇسﺊﺋ الرجال ﺸﻌق ﺠﻆ  15ﻄمﻆ لﺛﻏﻋﻃ ﺖساب ﺸﻎ ﻄﺂﺠسﺋ ﻄالﻐﺋ
رﺠمﻐﺋ  %56ﺸﻎ ﺖﻐﻆ أن  %27ﻄﻆ الﻈساء ﺸﻌق  15ﺠﻈﺋ ﺾان لﺛﻏﻋﻆ ﺖساب ﺸﻎ ﻄﺂﺠسﺋ ﻄالﻐﺋ رﺠمﻐﺋ .ﻏﺿ ّرس
ﺸرق الـ  29ﻇﺼطﺋ ﻄﺆﻌﻏﺋ اﻓردن ﺾأﺲﻂى بﻂﺛ ذي ﺸﺔﻌة جﻈﺛرﻏﺋ ﺲﻂى ﻄسﺎﻌى الﺳالﻃ ﻄﻆ ﺖﻐث اﻄﺎﻘك ﺖساب ﻄالﻎ.
باإلضاﺸﺋ إلى ذلك ،ﺸﺼﺛ ﻇمﺌ الفﺔﻌة بﻐﻆ  2014و 2017ﺖﻐث وﺦﻂﺌ ﻇسﺊﺋ الرجال ﺸﻎ ﺲام  2014إلى  %33ﻄﺼابﻀ
 %16بالﻈسﺊﺋ لﻂﻈساء ﻄﻆ ﺖﻐث اﻄﺎﻘك ﺖساب ﺸﻎ ﻄﺂﺠسﺋ ﻄالﻐﺋ رﺠمﻐﺋ أي بفارق  18ﻇﺼطﺋ ﻄﺆﻌﻏﺋ .ﺲﻂى الرغﻃ
ﻄﻆ الﺎطﻌرات الﺎﻎ ﺣﻋﺛتﻋا الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ ﺸﻎ الﺼطاع بر ّﻄﺎه والﺞﻏادة المﻂﺗﻌظﺋ ﺸﻎ الﺤمﻌل المالﻎ ،تﺤﻐر
الﺊﻐاﻇات إلى واﺻع ﻄﺎراجع بالﻈسﺊﺋ لﻈساء اﻓردن ﻄﻆ ﺖﻐث الﺳﺑﻌر ﺲﻂى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ والﻌﺦﻌل إلﻐﻋا .وجﺛ
اﺠﺎطﻘع أجرته )جﻌباك( ﺲﻂى المﺂﺠسات المالﻐﺋ الﺎﻎ ﻏمﺎﻂك اﻓﺣﺚاص ﺖسابات ﺸﻐﻋا أن ﻄﺳﺰﻃ المﺂﺠسات الﺛاخﻂﺋ
ﺸﻎ اﻗﺠﺎطﻘع – ﻄع اﺠﺎﺑﻈاءات ﺻﻂﻐﻂﺋ – لﻃ تطرح أﻏﺋ ﻄﻈﺎﺔات لﺎﻂﺊﻐﺋ اﺖﺎﻐاجات الﺳمﻘء ﻄﻆ الﻈساء .ﺸﻎ الﺗﺼﻐﺼﺋ،
ﻊﻈاك ﺣرﻏﺗﺋ أﺠاﺠﻐﺋ ﻄﻆ المﻈﺎﺔات الﺎﻎ تطرﺖﻋا بﺳﺨ المﺂﺠسات ﻄا زالﺌ تﺛور ﺸﻎ ﺸﻂك اﻗﺖﺎﻐاجات المالﻐﺋ
الﻈمطﻐﺋ لﻂمرأة والﺎﻎ ﻗ ﻏمﺿﻆ تﺳمﻐمﻋا ﺲﻂى ﻄﺳﺰﻃ الﻈساء  .8لﺜا ،اتﺪح أن ﺐمﺋ خﻂ ًﻘ ﺸﻎ اﻗتﺧال الﻋادف بﻐﻆ
الﺼطاع المالﻎ وﺲمﻘئه ﻄﻆ الﻈساء وﻊﻌ ﻄا أبﺳﺛ جﺞءاً ﻗ بأس به ﻄﻆ ﻇﺧﺷ ﺲﺛد ﺠﺿان اﻓردن ﺲﻆ اﻗﻇﺚراط ﺸﻎ
الﺼطاع المالﻎ الرﺠمﻎ .
ﺸﻎ ﻄﺗاولﺋ لمﻈاﺦرة وتﺳﺞﻏﺞ أﻊم ّﻐﺋ اﻗتﺧال ﻄع الﺳمﻘء والمسﺎفﻐﺛﻏﻆ ،دخﻂﺌ )جﻌباك( ﺸﻎ ﺣراﺾﺋ ﻄع ﺦﻈﺛوق
ﻄﺤارﻏع المرأة الﺳربﻐﺋ إلجراء تﺔربﺋ رﺻمﻐﺋ بﻋﺛف الﺎﻌﺦﻀ إلى ﺸﻋﻃ أﺸﺪﻀ لﻂمﺳﻌﺻات الﺎﻎ تﺳﺎرض ﺬرﻏﺺ المرأة
ﻄﻆ ﺖﻐث الﻌﺦﻌل إلى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ ﺸﻎ اﻓردن .وﺸﻎ تﺼرﻏر المﺚرجات" :ﻄﻆ الﻌﺦﻌل إلى الممارﺠﺋ:
 5اﻓردن  :2025رؤﻏا واﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ وﺬﻈﻐﺋ .(2015) .اﺠﺎﺚرج ﺸﻎ  9أﻏﻂﻌل  2020ﻄﻆ الرابط:

http://inform.gov.jo/en-us/by-date/report-

details/arti- cleid/247/jordan-2025

 6الﺧفﺗﺋ الرئﻐسﻐﺋ :المﺂﺣر الﺳالمﻎ )غﻐر ﻄﺂرخ( .اﺠﺎﺚرج ﺸﻎ  9أﻏﻂﻌل  2020ﻄﻆ الرابط:
 7ﺾاﻇﺌ دﻏمﻐرجﻐﻌش والﺊﻈك الﺛولﻎ ،ﻊﻐﺆﺋ الﻈﺤر .(2018) .ﺻاﺲﺛة بﻐاﻇات المﺂﺣر المالﻎ الﺳالمﻎ لﻂﺊﻈك الﺛولﻎ  :2017ﺻﻐاس الﺤمﻌل
المالﻎ وﺐﻌرة الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المالﻐﺋ .واﺣﻈطﻆ دي ﺠﻎ :ﻄﺔمﻌﺲﺋ الﺊﻈك الﺛولﻎ .الرابط://globalfindex.worldbank.org/index.php/#about_focus :
 8ﺲاﺦفﺋ الﺎﺗﻌل :ﻇﺰرة ﺲاﻄﺋ ﺲﻂى الﺎﺗﻌل الرﺻمﻎ لﻂمﺂﺠسات المالﻐﺋ ﺸﻎ اﻓردن )ﻇسﺚﺋ ﻄﺿررة( .(2020) .ﺲ ّمان :الﺤرﺾﺋ اﻓردﻇﻐﺋ
ﻓﻇﺰمﺋ الﺛﺸع والﺎﺼاص )جﻌباك( .الرابط:
https://globalfindex.worldbank.org/

_http://www.jopacc.com/ebv4.0/root_storage/en/eb_list_page/a_storm_to_transformation_digital_transformation_of_fis_report_2020
(may_2020).pdf
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تﺼﺧﻎ وﺦﻌل المرأة إلى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ واﺠﺎﺚﺛاﻄﻋا ﺸﻎ اﻓردن" ،وُجﺛ أن الﺎﺑﺼﻐﺷ المالﻎ الﻋادف
ّ
والﺎﺤارﺾﻎ ﻊﻌ ﺲﻈﺧر رئﻐسﻎ لﺎمﺿﻐﻆ المرأة ﻄﻆ ﺖﻐث الﻌﺦﻌل إلى ﺖﻂﻌل الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المالﻐﺋ المﺎﻌﺸرة لﻋﻆ.
باإلضاﺸﺋ إلى ذلك ،لﻌﺖﺮ أن تمﺑﻐﻀ المرأة ﺸﻎ الﺼطاع المالﻎ ووجﻌد الﻌﺾﻘء ﻄﻆ الﻈساء ﻊﻌ ﻄﻆ الﺳﻌاﻄﻀ المﻋمﺋ
لﺎمﺿﻐﻆ الﻈساء ﻄﻆ خﻘل الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ .9
لﻐﺟ وضع الﺤﺊاب بأﺸﺪﻀ ﺖﻐث أﻇﻋﻃ ﻏﺳاﻇﻌن الﺗرﻄان ذاته ﺾالمرأة ﺸﻎ ﻊﺜا الﺼطاع؛ ﺸفﻎ  ،2017ﺸﺼط
 %25ﻄﻆ الﺊالﺶﻐﻆ الﺤﺊاب )ﺸﻎ ﺲمر  15إلى  24ﺠﻈﺋ( اﻄﺎﻂﺿﻌا ﺖساباً ﺸﻎ ﻄﺂﺠسﺋ ﻄالﻐﺋ رﺠمﻐﺋ ﻄﺼارﻇﺋ بـ  %51ﻄﻆ
الﺊالﺶﻐﻆ ﺸﻌق ﺠﻆ  .24ووﺸﺺ بﻐاﻇات  2014و  2017ﺸﻎ المﺂﺣر المالﻎ الﺳالمﻎ لﻂﺊﻈك الﺛولﻎ ،اتسﺳﺌ الفﺔﻌة
بﻐﻆ الﺊالﺶﻐﻆ اﻓﺾﺊر ﺠﻈّاً والﺤﺊاب الﻐاﺸﺳﻐﻆ ﺖﻐث  %12ﺸﺼط ﻄﻆ الﺤﺊاب الﻐاﺸﺳﻐﻆ ﺾان لﺛﻏﻋﻃ ﺖساب ﺸﻎ 2014
ﻄﺼارﻇﺋ بـ  %32ﻄﻆ الﺊالﺶﻐﻆ اﻓﺾﺊر ﺠﻈّاً .وﺸﻎ ﻄﺗاولﺋ لﺎﺼﻂﻐص ﻊﺜه الفﺔﻌة وخﻂﺺ المﺞﻏﺛ ﻄﻆ "ذوي الﺚﺊرة المالﻐﺋ"
ﺸﻎ أوﺠاط الﺤﺊاب اﻓردﻇﻎ ،أﺬﻂﺺ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ بالﺎﺳاون ﻄع )إﻇﺔاز( وﻊﻎ ﻄﻈﺰمﺋ غﻐر ﺖﺿﻌﻄﻐﺋ الﺊرﻇاﻄﺒ
الﻌﺬﻈﻎ لﻂﺎﺑﺼﻐﺷ المالﻎ والﺜي أدخﻀ الﺑﺼاﺸﺋ المالﻐﺋ إلى المﻈاﻊﺒ الﺛراﺠﻐﺋ لما ﻏﺼرب ﻄﻆ  350,000ﺬالﺈ وﺬالﺊﺋ
)ﻄﻆ الﺧﺷ السابع وﺖﺎى الﺧﺷ الﺗادي ﺲﺤر( ﺸﻎ المﺛارس الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ والﺚاﺦﺋ .ﻏﺳ ّرف ﻊﺜا الﺊرﻇاﻄﺒ والﺜي ﻊﻌ جﺞء
ﻄﻆ اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ لﻂﺤمﻌل المالﻎ الﺎﻎ ﻏﺳﺎمﺛﻊا الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ ﺲﻂى أخﻘﺻﻐات الﺳمﻀ اﻓﺠاﺠﻐﺋ،
وﺬرﻏﺼﺋ تأﺠﻐﺟ المﺤارﻏع ،وﺾﻐفﻐﺋ الﻌﺦﻌل إلى المﺂﺠسات المالﻐﺋ واﻗﺠﺎﺑمارﻏﺋ ووضع الﺚطط المالﻐﺋ وخطط
اﻓﺲمال ﺾﺿﻀ  .10وبﺗﻂﻌل  ،2020تﻋﺛف المﺊادرة إلى إدخال الﺑﺼاﺸﺋ المالﻐﺋ ﺸﻎ المﻈاﻊﺒ الﺛراﺠﻐﺋ لﺛى جمﻐع
المﺛارس ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ ﺠﻌاء ﺾاﻇﺌ خاﺦﺋ ،ﺖﺿﻌﻄﻐﺋ ،ﺲسﺿرﻏﺋ أو تابﺳﺋ لمﻈﺰمﺋ اﻓﻄﻃ المﺎﺗﺛة لﺶﻌث وتﺤﺶﻐﻀ
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الﻘجﺆﻐﻆ الفﻂسطﻐﻈﻐﻐﻆ )اﻓوﻇروا(.
الﺔﻋﻌد والمﺊادرات الﻌﺬﻈﻐﺋ المﻌ ّجﻋﺋ إلى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ
اﺖﺎﻀ الﺤمﻌل المالﻎ ﻄﺿاﻇﺋ ﻄﺗﻌرﻏﺋ ضمﻆ أولﻌﻏات الممﻂﺿﺋ المﻌجﻋﺋ إلى الﺎﻈمﻐﺋ اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ واﻗجﺎماﺲﻐﺋ
ﻄﻋﺛ الﺊﻈك المرﺾﺞي ﺸﻎ إﺬارﻊا إلى ﺬرح الﺳﺛﻏﺛ ﻄﻆ السﻐاﺠات والﺎﺳﻂﻐمات والمﺊادرات لﺞﻏادة الﺤمﻌل
والﺎﻎ ّ
المالﻎ ضمﻆ جمﻐع ﺣرائح المﺔﺎمع اﻓردﻇﻎ.
ﺸﻎ  ،2015تﻃ تﺼﺛﻏﻃ ﺻاﻇﻌن المﺳاﻄﻘت اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ وواﺸﺺ ﺲﻂﻐه ﻄﺔﻂﺟ الﻌزراء .ﻏﻋﺛف الﺼاﻇﻌن إلى تﺳﺞﻏﺞ
الﺎﺔارة اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ورﺻمﻈﺋ الﺚﺛﻄات ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ ﻄﻆ خﻘل تﻌضﻐح اإلﺬار الﺼاﻇﻌﻇﻎ إلجراء اﻓﺲمال ﺲﺊر اإلﻇﺎرﻇﺌ
)أوﻇﻘﻏﻆ( أو إبرام الﺳﺼﻌد ﺲﺊر وﺠائﻀ اﻗتﺧال اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ .باإلضاﺸﺋ إلى ذلك ،ﻏﺳطﻎ الﺼاﻇﻌن لﻂسﺔﻘت اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ
الﺼﻐمﺋ الﺼاﻇﻌﻇﻐﺋ ذاتﻋا المﺳطاة لﻂﻌﺐائﺺ الﺚط ّﻐﺋ .وﺲﻂﻐه ،ﻏمﺿﻆ تﻈفﻐﺜ اﻗلﺎﺞاﻄات الﺚاﺦﺋ بالسﺔﻘت ﻄﻆ خﻘل
الﺎﻌﺐﻐﺺ اإللﺿﺎروﻇﻎ ﺣرﻏطﺋ أن تسﺎﻌﺸﻎ ﻊﺜه السﺔﻘت ﻄﺎطﻂﺊات أﻄﻈﻐﺋ وﺸﻈ ّﻐﺋ ﻄﺳ ّﻐﻈﺋ .جاء ﺬرح ﻊﺜا الﺼاﻇﻌن
لﻐﺿﻌن بمﺑابﺋ ﺲﻘﻄﺋ ﻄم ّﻐﺞة ﺸﻎ رﺖﻂﺋ الرﺻمﻈﺋ ﺸﻎ اﻓردن وبﺚاﺦﺋ أﻇّه ﻏمﺑّﻀ إﻇﺔازاً ﻄفﺧﻂﻐاً ﺸﻎ رﺖﻂﺋ الﺎﺗ ّﻌل الرﺻمﻎ
الﺎﻎ تسﻐر بﻋا المﺂﺠسات المالﻐﺋ ﺖﻐث اﻄﺎﻂﺿﺌ ﻄﻆ خﻘلﻋا أداة ﺻاﻇﻌﻇﻐﺋ لﻂﺊﺛء ﺸﻎ تﺼﺛﻏﻃ الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ
لﺳمﻘئﻋا  .12باإلضاﺸﺋ إلى ذلكّ ،
ﻄﺿﻆ ﻊﺜا الﺼاﻇﻌن الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ ﻄﻆ إﺦﺛار تﺳﻂﻐمات الﺛﺸع ﺲﺊر الﻋاتﺷ

 9تﺔارب رﺻمﻐﺋ :ﻄﻆ الﻌﺦﻌل إلى الممارﺠﺋ )ﻄﺿرر( .(2020) .ﺲ ّمان :الﺤرﺾﺋ اﻓردﻇﻐﺋ ﻓﻇﺰمﺋ الﺎﺼاص والﺛﺸع
root_storage/en/eb_list_page/digital_experiments_report_english.pdf http://www.jopacc.com/ebv4.0/

 10ك .بﻐﻐﺎر ) 11ﺾاﻇﻌن اﻓول  .(2016ﻄﺊاﺖث الﺑﺼاﺸﺋ المالﻐﺋ اإللﺞاﻄﻐﺋ ﺸﻎ اﻓردن .اﺠﺎﺚرج ﺸﻎ  6أﻏﻂﻌل  2020ﻄﻆ الرابط:
https://themedialine.org/ news/mandatory-financial-literacy-courses-jordan/

 11ل .الﺳﺞة ) 5ﺾاﻇﻌن اﻓول  .(2016إضاﺸﺋ ﻄﺊﺗث الﺑﺼاﺸﺋ المالﻐﺋ إلى المﻈاﻊﺒ الﺛراﺠﻐﺋ لﺛى  3,387ﻄﺛرﺠﺋ خاﺦﺋ
وﺖﺿﻌﻄﻐﺋ .اﺠﺎﺚرج ﺸﻎ  6أﻏﻂﻌل  2020ﻄﻆ الرابطhttps://www.jordantimes.com/news/local/financial-education-added- :
curricula-3387-private-public-schools

 12رئاﺠﺋ الﻌزراء ،الممﻂﺿﺋ اﻓردﻇﻐﺋ الﻋاﺣمﻐﺋ 17) .أﻏار  .(2015الﺼاﻇﻌن رﺻﻃ ) (15لﺳام  2015بﺤأن المﺳاﻄﻘت اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ .الرابط:
https://www.ilo.org/ dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=103025&p_lang=en
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الﻈ ّﺼال لﺳام  2017بﻋﺛف ضمان الﺎطﻌﻏر اآلﻄﻆ لﻈﺰام بﻐﺆﺋ الﺳمﻀ الﺚاﺦﺋ بالﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ والمﺛﺸﻌﺲات الرﺻمﻐﺋ
. 13
ﺸﻎ ﻇﻐسان  ،2016اﻇﺪﻃ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ إلى الﺎﺗالﺷ الﺳالمﻎ لﻂﺤمﻌل المالﻎ لﻐﺧﺊح ﻄﺊاﺣرة ﺻائﺛاً
إﺻﻂﻐمﻐاً لسﻐاﺠات الﺤمﻌل المالﻎ ﻄﻆ خﻘل الﺎﺞاﻄه بإﺲﻘن )ﻄاﻏا( الﺧادر ﺲﻆ ﻄﻈﺎﺛى السﻐاﺠات الﺳالمﻎ الﺜي ّ
ﻇﺰمه
ﻄﻈﺧﺋ ﻏمﺿﻆ لﻂمﺂﺠسات اﻓﺲﺪاء ﻄﻆ خﻘلﻋا اﻗلﺎﺞام بأﻊﺛاف
الﺎﺗالﺷ المﺜﺾﻌر ﺲام ُ .2016ﻏﺳﺎﺊر إﺲﻘن )ﻄاﻏا( ّ
الﺤمﻌل المالﻎ وتﻈفﻐﺜ الﺎﺶﻐﻐرات ﺸﻎ السﻐاﺠات المﺗﻂ ّﻐﺋ وﻄﺤارﺾﺋ الﺎﺗﺛﻏﺑات ﻄع ﺣﺊﺿﺋ ﺲمﻀ ّ
تﺪﻃ المﺂﺠسات
اﻓخرى ذات المﺧﻂﺗﺋ .
أتﻃ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ ﻊﺜا اﻗلﺎﺞام ﻄﻆ خﻘل وضع ﻊﺛف وﺬﻈﻎ أﻗ وﻊﻌ رﺸع ﻇسﺊﺋ الﺤمﻌل المالﻎ إلى
ّ
) %36.6ﻄﻆ  (%24.6ﻄﻆ بﻐﻆ السﺿان الﺊالﺶﻐﻆ بﺗﻂﻌل  2020وﺸﻎ الﻌﺻﺌ ذاته خفﺨ الفﺔﻌة الﺔﻈﺛرﻏﺋ ﻄﻆ %53
إلى  .%35وبالﺎالﻎ ،وُضﺳﺌ تسﺳﺋ أﻊﺛاف لﺎﺗﺼﻐﺺ ذلك :14
 .1وضع ﻄس ّﻌدة اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ لﻂﺤمﻌل المالﻎ ﺸﻎ ﺦﻐﺶﺎﻋا الﻈﻋائﻐﺋ ﺸﻎ ﻇﻋاﻏﺋ ،2017
 .2ﺦﻐاغﺋ المﺊادئ الﺎﻌجﻐﻋﻐﺋ الﺚاﺦﺋ بالﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ وﺖماﻏﺋ ﻄسﺎﻋﻂﺿﻎ الﺎمﻌﻏﻀ اﻓﺦﺶر بﺗﻂﻌل
الربع اﻓول ﻄﻆ ،2017
 .3ﻄﻌاﺦﻂﺋ ﺻﻐادة برﻇاﻄﺒ الﺎﺑﺼﻐﺷ المالﻎ ضمﻆ المﻈﻋاج المﺛرﺠﻎ الﺗالﻎ ﺸﻎ اﻓردن لﻂﺧفﻌف ﻄﻆ السابع إلى
الﺗادي ﺲﺤر بﺗﻂﻌل ،2020
 .4تﺳﺞﻏﺞ ﺻابﻂﻐﺋ الﺎﺤﺶﻐﻀ الﺊﻐﻈﻎ بﻐﻆ أﻇﺰمﺋ الﺛﺸع ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ ﺸﻎ ﻇﻋاﻏﺋ ،2018
 .5ضمان الﻈمﻌ الفاﺲﻀ والمسﺂول لﺼطاع الﺎمﻌﻏﻀ اﻓﺦﺶر ﺸﻎ إﺬار الﻈﺰام المالﻎ الرﺠمﻎ،
 .6تمﺿﻐﻆ الﻘجﺆﻐﻆ وغﻐر اﻓردﻇﻐﻐﻆ ﻄﻆ الﺗﺧﻌل ﺲﻂى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ،
 .7ضمان تﻌﺸﻐر بﻐﺆﺋ تﺤرﻏﺳﻐﺋ وتﻈﺰﻐمﻐﺋ ّ
ﻄمﺿﻈﺋ لﻂﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ،
 .8تﺗﺛﻏث وﺠائﻀ جمع وﺻﻐاس بﻐاﻇات الﺤمﻌل المالﻎ بﺗﻐث تﺎماﺣى ﻄع ﺣﺊﺿﺋ الﺎﺗالﺷ الﺳالمﻎ لﻂﺤمﻌل
المالﻎ إلﻇﺎاج ﻄﺂﺣرات ﻄﺼارﻇﺋ بﺗﻂﻌل ،2018
 .9زﻏادة وﺦﻌل الﺤﺊاب ﺸﻎ اﻓردن إلى الﺤمﻌل المالﻎ ) 22 – 15ﺠﻈﺋ( لﺳﺛد  25,000ﻄﻆ الﺤﺊاب ﺠﻈﻌﻏاً
بﺗﻂﻌل . 2020
ﺸﻎ  ،2017أﺬﻂﺺ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ – ﺸﻎ إﺬار الﺎﺞاﻄه بإﺲﻘن ﻄاﻏا – اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ لﻂﺤمﻌل
المالﻎ لﻂسﻈﻌات  .2020 – 2018وﻄﻆ خﻘل ﻊﺜه اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ ،ﺻام الﺊﻈك بالﺎأﺠﻐﺟ ﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ ﺣاﻄﻂﺋ جاﻄﺳﺋ
لﺞﻏادة الﺤمﻌل المالﻎ والﺎﻎ أخﺜت باﻗﺲﺎﺊار ﻄﺚﺎﻂﺷ الﺼطاﺲات ضمﻆ ﻇﺰام الﺊﻐﺆﺋ المالﻐﺋ ﺸﻎ اﻓردن .وﺻﺛ ﺖﺛّدت
اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ أربﺳﺋ ﻄﺔاﻗت ﺣاﻄﻂﺋ ﺾﺳﻈاﺦر تمﺿﻐﻈﻐﺋ لﻂﺤمﻌل المالﻎ (1) :الﺼﻌاﻇﻐﻆ والﺎﺤرﻏﺳات والﺎﺳﻂﻐمات(2) ،
الﺊﻐاﻇات والﺊﺗﻌث (3) ،ﺻﺛرات ﺖماﻏﺋ المسﺎﻋﻂك المالﻎ ،و ) (4الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المالﻐﺋ .وﺻﺛ ﻊﺛﺸﺌ اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ إلى
 13الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ 1) .ﺖﺞﻏران  .(2017تﺳﻂﻐمات الﺛﺸع اإللﺿﺎروﻇﻎ لﺳام  ،2013ﻄﺳﺛّلﺋ وﺸﺼاً لﺎﺳﻂﻐمات ﺲام  2017والﺎﻎ ُﺲﺛّلﺌ
تﺊﺳاً لﺼرار ﻄﺔﻂﺟ اإلدارة رﺻﻃ ) (2017/116بﺎارﻏﺘ  1ﺖﺞﻏران  .2017الرابطhttps://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/24ab593c- :
e6da-4247- 9a6c-7644b996d2f2.pdf

 14الﺎﺗالﺷ الﺳالمﻎ لﻂﺤمﻌل المالﻎ 11) .تﺤرﻏﻆ الﺑاﻇﻎ  .(2016الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ ﻏﺊﺛي الﺎﺞاﻄاً جرﻏﺆاً بالﺑﺼاﺸﺋ المالﻐﺋ ﺸﻎ إﺬار
ُ
إﺲﻘن )ﻄاﻏا( وتﻌﺸﻐر الﺤمﻌل المالﻎ لﻘجﺆﻐﻆ والﻈﻌع اﻗجﺎماﺲﻎ وتمﺿﻐﻈﻋﻃ ﻄﻆ الﺗﺧﻌل ﺲﻂى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ وبﻐاﻇاتﻋا .اﺠﺎﺚرج
ﺸﻎ  6أﻏﻂﻌل  2020ﻄﻆ الرابطhttps://www.afi-global.org/news/2016/11/central-bank-jordan-makes-bold-maya-commit- ment-financial- :
literacy-access-refugees
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تطﺊﻐﺺ ﻊﺜه الﺳﻈاﺦر الﺎمﺿﻐﻈﻐﺋ ﺲﻂى ﺐﻘﺐﺋ ﻄﺔاﻗت وأدوات ﺸﻎ الﺼطاع المالﻎ اﻓردﻇﻎ (1) :الﺎمﻌﻏﻀ اﻓﺦﺶر(2) ،
الﺎمﻌﻏﻀ الرﺻمﻎ ،و ) (3تمﻌﻏﻀ المﻈﺤآت الﺧﺶﻐرة والمﺎﻌﺠطﺋ .وﻄﻆ خﻘل تمﺿﻐﻆ ﻊﺜه الﺼطاﺲات ،تسﺳى
اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ ﺠﺳﻐاً ﺖﺑﻐﺑاً لطرح ﻄﺚﺎﻂﺷ المﻈﺎﺔات الﺎﻎ ﻄﻆ الممﺿﻆ إﻇﺔازﻊا ﺲﻂى أرض الﻌاﺻع ﻗﺠﺎﻋﺛاف أربع
ﻄﺔمﻌﺲات أﺠاﺠﻐﺋ ﻄسﺎﻋﺛﺸﺋ ) %40اﻓﺻﻀ وﺦﻌ ًﻗ والﻈساء والﻘجﺆﻐﻆ والﺤﺊاب( لﺎﺗﺼﻐﺺ الﺤمﻌل المالﻎ.
ﺸﻎ ﺣﺊاط  ،2018و ّﺻع الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ اتفاﺻﻐﺋ ﻄع ﻄﺂﺠسﺋ بﻐﻀ وﻄﻐﻂﻈﺛا غﻐﺎﺟ غاﻏﺎﻋا ﺬرح ﻄﺊادرة
الﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺎمﺿﻐﻆ وﻄﺼ ّرﻊا الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ .تﺎﺿﻌن ﻊﺜه المﺊادرة ﻄﻆ ﺦﻈﺛوق بﺼﻐمﺋ  3ﻄﻂﻐﻌن
دوﻗر لﺛﺲﻃ الﻋﺛف المﺎمﺑّﻀ بﺎمﺿﻐﻆ الفﺆات المسﺎﺪﺳفﺋ ﺸﻎ اﻓردن ﻄﻆ الﻌﺦﻌل إلى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ .تﺳمﻀ ﻊﺜه
المﺊادرة ﺸﻎ جﻌﻊرﻊا ﺲﻂى ترجمﺋ ﻄﺊادئ برﺣﻂﻌﻇﺋ ﺲﻂى أرض الﻌاﺻع إذ اﺻﺎرﺖﺌ ﻇﺰرﻏﺋ لﻂﺎﺶﻐﻐر باإلضاﺸﺋ إلى
ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ اﻓﻊﺛاف لﺎﺗﺼﻐﺺ رﺠالﺎﻋا المﺎمﺑﻂﺋ بﺎﺗسﻐﻆ ﻇﻌﺲﻐﺋ الﺗﻐاة لﻘجﺆﻐﻆ واﻓردﻇﻐﻐﻆ المسﺎﺪﺳفﻐﻆ
والمﺔﺎمﺳات المﺪﻐفﺋ ﺸﻎ اﻓردن باإلضاﺸﺋ إلى تمﺿﻐﻆ ﻊﺜه الفﺆات جمﻐﺳاً ﻄﻆ الﺧمﻌد أﺾﺑر ﺸأﺾﺑر .وتﻈطﻌي ﻊﺜه
المﺊادرة ﺲﻂى ﺠﺊع وظائﺷ رئﻐسﻐﺋ ﻊﻎ :اﻗﺖﺎﺪان والﺎسرﻏع ،وتطﻌﻏر المﻈﺎﺔات والﺚﺛﻄات ،وتﺿﻈﻌلﻌجﻐا الﺛﺸع،
والﺎﺑﺼﻐﺷ والﺎﻌﺲﻐﺋ المالﻐﺋ ،والﺤراﺾات والﻌﺦﻌل إلى الفﺆات المسﺎﻋﺛﺸﺋ ،والﺎطﻌﻏر المﺂﺠسﻎ ،واﺾﺎساب
المﺳرﺸﺋ وﻇﺤرﻊا .وﻊﻎ تمارس ﻊﺜه الﻌظائﺷ ﻄﻆ خﻘل أربع أدوات رئﻐسﻐﺋ لﻂﺎﻈفﻐﺜ (1) :تمﻌﻏﻀ المﻈح (2) ،تﻌﺸﻐر
الﺧﻘﺖﻐات والمساﺖﺋ (3) ،ضماﻇات الﺛ ْﻏﻆ وﺖﺼﻌق المﻂﺿﻐﺋ واﻗئﺎمان ،و ) (4خﺊراء الﺼطاع والﺼﺛرات الﺊﺗﺑﻐﺋ .وﺸﻎ
تﺤرﻏﻆ اﻓول  ،2019و ّﺻﺳﺌ المﺊادرة اتفاﺻﻐﺎﻐﻆ لﺎﺗﺼﻐﺺ ﻊﺜه اﻓﻊﺛاف :أولﻋا ﻄع الﺤرﺾﺋ اﻓردﻇﻐﺋ ﻓﻇﺰمﺋ الﺛﺸع
والﺎﺼاص )جﻌباك( والﺎﻎ جاءت ﺲﻂى ﺣﺿﻀ ﻄﻈﺗﺋ بﺼﻐمﺋ  30.5ألﺷ دﻏﻈار أردﻇﻎ لﺎﺔﻋﻐﺞ ﺸروع ﻄﺿﺎﺈ الﺊرﻏﺛ اﻓردﻇﻎ
ﺸﻎ ﻄﺗاﺸﺰﺋ المفرق لﺎﺿﻌن بمﺑابﺋ الﻌﺾﻘء الرئﻐسﻐﻐﻆ لﻂﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﻄﻆ أجﻀ تﻐسﻐر ﺲمﻀ برﻇاﻄﺒ الﺶﺜاء
الﺳالمﻎ وتﻐسﻐر ﺲمﻂﻐﺋ تﻌزﻏع المﺳﻌﻇﺋ اإلﻇساﻇﻐﺋ الﺎﻎ ﻏﺼﻌم بﻋا .أﻄا اﻗتفاﺻﻐﺋ الﺑاﻇﻐﺋ ،ﺸﺼﺛ ﺾاﻇﺌ ﻄع ﺦﻈﺛوق
المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ وتﺿﻌﻇﺌ ﻄﻆ ﻄﻈﺗﺋ بﺼﻐمﺋ  620ألﺷ دﻏﻈار أردﻇﻎ لﺛﺲﻃ جﻋﻌد الﺧﻈﺛوق ﺸﻎ رﺻمﻈﺋ المساﺲﺛات
الﻈﺼﺛﻏﺋ لﺗﻌالﻎ  100ألﺷ ﻄﻈﺎفع  .15ﻄﻆ خﻘل ﻊﺜه المﺊادرات ،تُﺳﺎﺊر ﻄﺊادرة الﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺎمﺿﻐﻆ ﻇﻋﺔاً
ﺸرﻏﺛاً ﻄﻆ ﻇﻌﺲه لﻂﺎمﻌﻏﻀ الﺎﻈمﻌي إذ أﻇﻋا تﻌ ّﺸر إﺬار ﺲمﻀ واضﺗاً لﺊرﻇاﻄﺒ ﻄساﺲﺛة ﺲالمﻎ بإدارة وﺬﻈﻐﺋ )ﻄﺗﻂﻐﺋ( .
أضفﺌ ﱞ
ﺾﻀ ﻄﻆ اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ لﻂﺤمﻌل المالﻎ وﻄﺊادرة الﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺎمﺿﻐﻆ أﻊمﻐﺋ ﺲﺰﻐمﺋ
لﻂﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المالﻐﺋ ﺸﻎ الﻌﺦﻌل إلى الﺤمﻌل المالﻎ المسﺎﺛام .وبالﺎالﻎ ،أﻇﺤأ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ ﺦﻈﺛوق
أدوات اﻗخﺎﺊار أو ﻄا ﻏﺳرف بالﺧﻈﺛوق الرﻄﻂﻎ الﺎﻈﺰﻐمﻎ لﻂﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المالﻐﺋ ﺖﻐث أُﺬﻂﺺ ﺸﻎ ﺣﺊاط  .2018الﻋﺛف
الرئﻐسﻎ لﻂﺧﻈﺛوق الرﻄﻂﻎ ﻊﻌ تﻌﺸﻐر بﻐﺆﺋ تﺔرﻏﺊﻐﺋ آﻄﻈﺋ وﻄﻈﺪﺊطﺋ ﻗخﺎﺊار اﻗبﺎﺿارات المط ّﻌرة ﺖﺛﻏﺑاً ﺸﻎ ﻄﺔال
الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المالﻐﺋ .ﺸﻋﺜا الﺧﻈﺛوق الﺎﻈﺰﻐمﻎ لﻂﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المالﻐﺋ ﻏﻌﺸر الﺎﻌجﻐه المطﻂﻌب واإلرﺣاد المﻋﻈﻎ
لمﺼﺛّﻄﻎ الطﻂﺊات لﻂﻌﺦﻌل إلى ﻄﺚﺎﻂﺷ ﺖاضﻈات الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا واﻗبﺎﺿار ﺸﻎ اﻓردن دون تﺗ ّمﻀ أﻏﺋ تﺿالﻐﺷ ﺻاﻇﻌﻇﻐﺋ
أولﻐﺋ أو الﺚﺪﻌع لﺔمﻐع المﺎطﻂﺊات الﺎﻈﺰﻐمﻐﺋ والرﺻابﻐﺋ .وﺲﻂﻐه ،ﻏﺛﺲﻃ ﻊﺜا الﺧﻈﺛوق المﺤارﺾﻐﻆ إذ ﻏﻌ ّﺸر ﺲﻂﻐﻋﻃ
الﺿﻂفﺋ والﻌﺻﺌ الﻘزﻄﻐﻆ لﺛخﻌل السﻌق .باإلضاﺸﺋ إلى ذلك ،ﻏﺗﺰى المﺤارﺾﻌن الﺜﻏﻆ ﻏﺔﺎازون تﺔربﺋ "الﺧﻈﺛوق
الرﻄﻂﻎ" برﺲاﻏﺋ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ ﻄﻆ خﻘل الﺧﻈﺛوق اﻓردﻇﻎ لﻂرﻏادة .16
ﻇﺤﺆﺌ )جﻌباك( ﺸﻎ  2017لﺎﺚﻂﺷ ﺠﻂفﻋا ﻄﺔﻂﺟ المﺛﺸﻌﺲات الﻌﺬﻈﻎ ولﺎﺂول إلﻐﻋا أﺦﻌله وﻄﻋاﻄه .ﺾان
أُ ِ
ﻄﺔﻂﺟ المﺛﺸﻌﺲات الﻌﺬﻈﻎ ﻊﻐﺆﺋ اﺠﺎﺤارﻏﺋ لﻂﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ تمﺑّﻀ الﺼطاع المﺧرﺸﻎ اﻓردﻇﻎ ﺾﺿﻀ وﻄﻆ
ﻄﻋاﻄه تطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ ﺸﻎ اﻓردن .وﺸﻎ أﺲﺼاب بﺳﺑﺋ ﺣاﻄﻂﺋ لﻂﺊﻈك الﺛولﻎ إلى اﻓردن ،تﺼرر
 15الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ )غﻐر ﻄﺂرخ( .الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ ﻏﻌﺻع اتفاﺻﻐﺎﻐﻆ بﻋﺛف تﺳﺞﻏﺞ الﺤمﻌل المالﻎ ﺸﻎ إﺬار ﻄﺊادرة الﻈﺼﻌد
اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺎمﺿﻐﻆ والﺎﻎ ترﺲاﻊا ﻄﺂﺠسﺋ بﻐﻀ وﻄﻐﻂﻈﺛا غﻐﺎﺟ )بﻐان ﺦﺗاﺸﻎ( .اﺠﺎُﺚرج ﺸﻎ  6أﻏﻂﻌل  2020ﻄﻆ الرابط:
https://www.cbj. gov.jo/DetailsPage/CBJEn/NewsDetails.aspx?ID=264

 16الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ )غﻐر ﻄﺂرخ( .ﺦﻈﺛوق اﻗخﺎﺊارات )الﺧﻈﺛوق الرﻄﻂﻎ( الﺎﻈﺰﻐمﻎ لﻂﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المالﻐﺋ .الرابط:
https://www.cbj.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/9328fddf-3f3d-40d8-9ed3-d98b- bc89db20.pd

14

أن ﻏﺎﺗ ّﻌل ﻄﺔﻂﺟ المﺛﺸﻌﺲات الﻌﺬﻈﻎ إلى ﺣرﺾﺋ ﻄسﺎﺼﻂﺋ ّ
ترﺾﺞ جﻋﻌدﻊا ﺲﻂى تطﻌﻏر الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ لﻂﺛﺸع
والﺎﺼاص ﺸﻎ اﻓردن .وﺲﻂﻐه ،تﻋﺛف اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ اﻓولى لـ )جﻌباك( إلى تﺗﺼﻐﺺ ﻊﺛف ﺲالﻎ المسﺎﻌى أﻗ ﻊﻌ إﻏﺔاد
ﺖﻂﻌل دﺸع ﺣاﻄﻂﺋ وابﺎﺿارﻏﺋ تفﻐﺛ الﺔمﻐع وتُسﻋﻃ ﺸﻎ تﺗﺼﻐﺺ الﺤمﻌل المالﻎ ﺸﻎ اﻓردن وﺦﻌ ًﻗ إلى اﺻﺎﺧاد رﺻمﻎ.
لﺎﺗﺼﻐﺺ ﻊﺜا الﻋﺛف ،اتﺚﺜت اﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ )جﻌباك( اﻓولى ﺣﺿﻀ ﻇﺰرﻏﺋ لﻂﺎﺶﻐﻐر ﻄرتﺿﺞة ﺲﻂى خمسﺋ ﻄﺗاور اﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ
رئﻐسﻐﺋ ﻏمﺿﻈﻋا ﻄﻆ خﻘلﻋا الﺎﺛخﻀ والمﺑابرة ﺸﻎ ﻄساﺲﻎ الﺤمﻌل المالﻎ وتﺗسﻐﻆ الﺊﻈﻐﺋ المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ
ﺸﻎ اﻓردن :
 .1زﻏادة ﻇسﺊﺋ الﻌﺦﻌل إلى أﻇﺰمﺋ الﺛﺸع الرﺻمﻐﺋ واﺲﺎمادﻊا واﺠﺎﺚﺛاﻄﻋا وﺸﻎ الﻌﺻﺌ ذاته ﻄﺎابﺳﺋ
اﻗﺖﺎﻐاجات المسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ لﻂﺳمﻘء والﺤرﺾاء والﺔﻋات ذات المﺧﻂﺗﺋ .
والمﻈﺧات الرﺻمﻐﺋ ﺸﻎ ﻇﺰام بﻐﺆﺋ الﺳمﻀ الﺚاﺦﺋ بالﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا
 .2تﺗسﻐﻆ الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ والمﻈﺎﺔات الرﺻمﻐﺋ
ّ
المالﻐﺋ .وﻄﻆ خﻘل رﺸع ﺠﻌ ّﻏﺋ الﺎطﻌﻏرات الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐﺋ والﺳاﻄﺋ ﺸﻎ ﻄﺔاﻗت الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ والمﺛﺸﻌﺲات ،تسﺳى
)جﻌباك( إلى خفﺨ الﺎﺿالﻐﺷ المرتﺊطﺋ بالمﺛﺸﻌﺲات الرﺻمﻐﺋ ،وزﻏادة المﻌﺐﻌﺻﻐﺋ ،وﺻابﻂﻐﺋ الﺎﺤﺶﻐﻀ الﺊﻐﻈﻎ بﻐﻆ
ﻄﺚﺎﻂﺷ اﻓﻇﺰمﺋ ﻇﺗﻌ تﺳﺞﻏﺞ الﺤمﻌل المالﻎ بﺤﺿﻀ أﺾﺊر ﺸﻎ اﻓردن.
 .3تﺗﺼﻐﺺ اﻗﻄﺎﺑال واﻓﻄان واﻓﻄﻆ وإدارة المﺚاﺬر وﺾﺤﺷ اﻗﺖﺎﻐال ﺸﻎ الﺼطاع .تﻋﺛف )جﻌباك( إلى تﺳﺞﻏﺞ
الﺑﺼﺋ ﺸﻎ الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ ورﺸع درجﺋ ﻄﻌﺐﻌﺻﻐﺎﻋا.
 .4ﺖﻌﺾمﺋ ﺻﻌﻏﺋ وبﻈاء الﺼﺛرات.
 .5إﻇﺤاء ﺲﻘﻄﺋ تﺔارﻏﺋ لﺔﻌباك ،وتسﻌﻏﺼﻋا ،والﺎﻌﺲﻐﺋ بﺚﺛﻄاتﻋا.
تُﺊرز اﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ أﺲﻘه المساﻊمات الﺎﻎ تسﺳى )جﻌباك( إلى تﺗﺼﻐﺼﻋا لﻂمﺔﺎمع اﻓردﻇﻎ والﺤمﻌل المالﻎ .ﺸمﻆ
خﻘل ﺬرح وتﺤﺶﻐﻀ أﻇﺰمﺋ الﺛﺸع والﺎﺼاص الﺔﺛﻏﺛة والﺗالﻐﺋ ،تسﺳى )جﻌباك( إلى تﺳﺞﻏﺞ الﺊﻈﻐﺋ المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ
الﺎﺗﺎﻐﺋ ﺸﻎ اﻓردن .باإلضاﺸﺋ إلى ذلك ،ﻄﻆ خﻘل الﺎﺛخﻀ ﺸﻎ جﻋﻌد الﺎﻌﺲﻐﺋ والﺑﺼﻐﺷ ،وبﻈاء الﺼﺛرات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ
الﺎﻈمﻌﻏﺋ ،ووضع المﺳاﻏﻐر المﻌﺖﺛة لﺼابﻂﻐﺋ الﺎﺤﺶﻐﻀ الﺊﻐﻈﻎ وإﺐرائﻋا ،ودﺲﻃ ﻇﺤر المﺳرﺸﺋ وﺲﺼﺛ الﺤراﺾات ﺸﻎ
السﻌق ،تسﺳى الﺤرﺾﺋ إلى ضمان أن جمﻐع ﺣرائح المﺔﺎمع اﻓردﻇﻎ تﻂمﺟ الﺎطﻌﻏر ﺸﻎ الﺼطاع المالﻎ وتﺤﺳر
بالﺎﺼﺛﻏر لﺜلك .
الﺊﻈﻐﺋ المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ والﺔﻋات ذات المﺧﻂﺗﺋ بﻋا ﺸﻎ اﻓردن
الﺔﻋات ذات المﺧﻂﺗﺋ:
ﻏمﺎﻂك اﻓردن ﻇﺰاﻄاً ﻄالﻐاً ﻄط ّﻌراً بﺤﺿﻀ جﻐﺛ وﻏﺎﺿﻌن ﻄﻆ ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﺎﻈﻌﺲﺋ ﻄﻆ ﻄﺚﺎﻂﺷ الﺔﻋات ذات المﺧﻂﺗﺋ .
 .1ﻏﺎﺿﻌن الﺼطاع المﺧرﺸﻎ ﻄﻆ  24بﻈﺿاً ﻄﻈﻋا ) (16بﻈﺿاً ﻄﺗﻂ ّﻐاً و ) (8بﻈﻌك أجﻈﺊﻐﺋ .تﺎﺧﺛّر الﺊﻈﻌك ﺻائمﺋ
الﻘﺲﺊﻐﻆ ﺸﻎ الﺼطاع المالﻎ ﺸﻎ اﻓردن ﺖﻐث بﻂﺶﺌ ﻇسﺊﺋ أﺦﻌلﻋا  %93.4ﻄﻆ إجمالﻎ اﻓﺦﻌل ﺸﻎ الﺼطاع
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 .2ﻏﺎﺿﻌن ﺻطاع أﻇﺰمﺋ الﺛﺸع ﺲﺊر الﻋاتﺷ الﻈ ّﺼال ﻄﻆ ) (7ﺣرﺾات ﻄرخﺧﺋ تﻌﺸر خﺛﻄات الﺛﺸع ﺲﺊر الﻋاتﺷ
الﻈﺼال وجمﻐﺳﻋا ﻄﺛﻄﺔﺋ ﺸﻎ الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ لﻂﺛﺸع بﻌاﺠطﺋ الﻋاتﺷ الﻈﺼال لﺪمان الﺎﺤﺶﻐﻀ الﺊﻐﻈﻎ ﺸﻐما
بﻐﻆ جمﻐع المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ .

ﻄﻂﺚص تﺼرﻏر الﺎﺼﻐﻐﻃ الﻌﺬﻈﻎ لمﺚاﺬر غسﻀ اﻓﻄﻌال وتمﻌﻏﻀ اإلرﻊاب :الﻂﺔﻈﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ لمﺿاﺸﺗﺋ غسﻀ اﻓﻄﻌال وتمﻌﻏﻀ اإلرﻊاب
17
)ﺲمان – اﻓردن( 2020
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 .3تﺳمﻀ ﺐﻘث ﺣرﺾات تﺗﺧﻐﻀ تﺔار ﻄﺎﺚﺧﺧﺋ ﺸﻎ السﻌق لﺎمﺿﻐﻆ ودﺲﻃ ﺻﺊﻌل المﺛﺸﻌﺲات الرﺻمﻐﺋ .وﻏمﺿﻆ
لمﺼﺛﻄﻎ خﺛﻄات الﺛﺸع ﺲﺊر الﻋاتﺷ الﻈﺼال والﺊﻈﻌك أن ﻏﺼﺛﻄﻌا خﺛﻄﺋ تﺗﺧﻐﻀ الﺎﺔار بمﻌجﺈ رخﺧﻋﻃ
الممﻈﻌﺖﺋ ﻄﻆ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ .
 .4ﻄا زال ﺻطاع الﺎمﻌﻏﻀ اﻓﺦﺶر ﺸﻎ اﻓردن ﺸﺎ ّﻐاً بﺳﺨ الﺤﻎء؛ ﺸﻋﻌ ﻏﺎﺿﻌن ﻄﻆ ) (9ﻄﺂﺠسات رﺠمﻐﺋ لﻂﺎمﻌﻏﻀ
المﺎﻈاﻊﻎ الﺧﺶر تﺼﺛم خﺛﻄات اإلﺻراض إلى اﻓﺸراد والمﺔمﻌﺲات وﻄﺂﺠسات اﻓﺲمال .
ّ
تﺤﺿﻀ ﺣرﺾات الﺧراﺸﺋ والﺎﻎ ﻏﺧﻀ ﺲﺛدﻊا إلى أﺾﺑر ﻄﻆ  140ﺣرﺾﺋ ) 256ﺸرﺲاً( أﺾﺊر ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻆ
.5
المﺂﺠسات المالﻐﺋ غﻐر المﺧرﺸﻐﺋ .وﻊﻎ تﺼﺛّم الﺚﺛﻄات الﺤاﻄﻂﺋ لﻂﺎﺗﻌﻏﻘت المالﻐﺋ ﺲﺊر الﺗﺛود ،وﺦرف
الﺳمﻘت ،باإلضاﺸﺋ إلى ﺻﻐاﻄﻋا بﺛور الﻌﺾﻐﻀ لمﺼﺛﻄﻎ خﺛﻄات الﺛﺸع ﺲﺊر الﻋاتﺷ الﻈ ّﺼال.
 .6تمﺎﻂك ﺣرﺾﺋ الﺊرﻏﺛ اﻓردﻇﻎ ﺣﺊﺿﺋ ﺲمﻀ ﺻﻌ ّﻏﺋ ﻄﻆ  310ﺸروع ﺸﻎ ﻄﺚﺎﻂﺷ أرجاء الممﻂﺿﺋ وبﺚاﺦﺋ ﺸﻎ
المﻈاﺬﺺ الرﻏفﻐﺋ ﻄﻈﻋا ﺖﻐث ﻗ تﺎﻌاجﺛ الﺊﻈﻌك وﻄﺂﺠسات الﺎمﻌﻏﻀ اﻓﺦﺶر .تﺼﻌم ﺣرﺾﺋ الﺊرﻏﺛ اﻓردﻇﻎ بﺛور
وﺾﻐﻀ لﻂﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ووﺾﻐﻀ إلي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ ،وتﺼﺛم ﻊﺜه الفروع ﻄﻈﺎﺔات ادخارﻏﺋ وإﺻراضﻐﺋ ﻄﺎﻈاﻊﻐﺋ
الﺧﺶر باإلضاﺸﺋ إلى تﺗﻌﻏﻘت الﻈﺼﻌد وخﺛﻄات ﻄالﻐﺋ أخرى .ﻊﺜا ﻄع الﺳﻂﻃ أن ﺣرﺾﺋ الﺊرﻏﺛ اﻓردﻇﻎ ﻄﺂﺠسﺋ
ﺖﺿﻌﻄﻐﺋ ﻄسﺎﺼﻂﺋ تﺗﺰى بﺛرجﺋ ﺲالﻐﺋ ﻄﻆ الﺑﺼﺋ ﺸﻎ أوﺠاط الﺤﺳﺈ اﻓردﻇﻎ.
 .7غﺛت ﺣرﺾات الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المالﻐﺋ وﻄﺼﺛﻄﻌ خﺛﻄات الﺛﺸع ﻗﺲﺊﻐﻆ أﺠاﺠﻐﻐﻆ ﺸﻎ ﻇﺰام الﺊﻐﺆﺋ المالﻐﺋ
الرﺻمﻐﺋ ،وﻊﻎ تﺎفاوت ﻄﻆ ﺣرﺾات ُﻄ ّ
مﺿﻈﺋ لﻂﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا لﺤرﺾات ﻄﺼﺛﻄﺋ لﺚﺛﻄات ذات ﺻﻐمﺋ ﻄﺪاﺸﺋ .ﻊﺜه
اﻓﺲمال تُﺿمﻀ ﻇﺤاط السﻌق وﺻاﻄﺌ بﺎﺗسﻐﻆ اﻗبﺎﺿار والﺼﻐمﺋ الﺎﻎ تﺗمﻂﻋا الﺚﺛﻄات المﺳروضﺋ بﺤﺿﻀ
ﺾﺊﻐر .
" .8ﺾرﻏﺷ اﻓردن" ﻊﻎ ﺣرﺾﺋ المﺳﻂﻌﻄات اﻗئﺎماﻇﻐﺋ الﻌﺖﻐﺛة ﺸﻎ اﻓردن .وﺻﺛ أﺦﺊﺗﺌ جﻋﺋ تﻈسﻐﺼﻐﺋ لﻂﻈمﻌ
اإلﺻراضﻎ ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ ﺖﻐث أن جمﻐع الﺊﻈﻌك وﻄﺳﺰﻃ ﻄﺂﺠسات اإلﺻراض المﺎﻈاﻊﻎ الﺧﺶر الﺳاﻄﻂﺋ ﺸﻎ
ﻏﺗسﻆ ﻄﻆ الﺤفاﺸﻐﺋ
اﻓردن ﻄﺛﻄﺔﺋ بـ "ﺾرﻏﺷ" بﺧفﺎﻋا ﻄﺞودة لﻂمﺳﻂﻌﻄات اﻗئﺎماﻇﻐﺋ وﻄسﺎﺚﺛﻄﺋ لﻋا ﻄما ّ
وﻏﺚفﺷ ﻄﻆ ﻄﺚاﺬر اإلﺻراض .
 .9تﻋﺛف ﻄﺂﺠسﺋ ضمان الﺼروض إلى تﻌﺸﻐر الﺪماﻇات الﻘزﻄﺋ لﺎﻐسﻐر تمﻌﻏﻀ المﻈﺤآت الﺧﺶﻐرة والمﺎﻌﺠطﺋ
الممﻂﻌﺾﺋ لﻂﺼطاع الﺚاص .أﻄا ﻄﺂﺠسﺋ ضمان الﻌدائع ،ﺸﻋﻎ تﻈ ّفﺜ وتﺛﻏر برﻇاﻄﺔاً ﺣفاﺸاً لﺪمان )تأﻄﻐﻆ(
الﻌدائع ﻄﻆ أجﻀ ﺖماﻏﺋ المﻌدﺲﻐﻆ .
 .10ﻊﻈاك ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﻄﻈ ّﻌﺲﺋ ﻄﻆ المﻈﺰمات غﻐر الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ تﺛﺲﻃ – ﺲﻂى اخﺎﻘف أﻇﻌاﺲﻋا – رﺻمﻈﺋ المﺛﺸﻌﺲات
ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ وﻊﻎ تﺤمﻀ :الﻌﺾالﺋ اﻓﻄرﻏﺿﻐﺋ لﻂﺎﻈمﻐﺋ الﺛولﻐﺋ ، USAIDوالﻌﺾالﺋ اﻓلماﻇﻐﺋ  GIZوﻄﻐرﺠﻎ
ﺾﻌر .Mercy Corps
الﻈﺼﻌد الرﺻمﻐﺋ ﺸﻎ اﻓردن :
ﻏﺼﺎرح ﺦﻈﺛوق الﻈﺼﺛ الﺛولﻎ ضمﻆ ﺠﻂسﻂﺋ المﺜﺾرات بﺤأن الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المالﻐﺋ الﺧادرة ﺲﻈه إﺬار ﺲمﻀ )الﺤﺿﻀ
 (1ﻏمﺿﻆ ﻄﻆ خﻘله تﺧﻈﻐﺷ ﻄﺚﺎﻂﺷ وﺠائﻀ الﺛﺸع وﻄﺼارﻇﺎﻋا ﻄع بﺳﺪﻋا الﺊﺳﺨ .وﻏﺎﻃ ﻊﺜا ﻄﻆ خﻘل تﺗﺛﻏﺛ أربع
خﺧائص لﻌﺠﻐﻂﺋ الﺛﺸع :18
 .1الﻈﻌع :ﻏﺳ ّرف إﺬار الﺳمﻀ ﻇﻌﺲﻐﻆ ﻄﻆ وﺠائﻀ الﺛﺸع :المطالﺊات والﺗاجات .تﺎﻃ تسﻌﻏﺋ وﺠائﻀ الﺛﺸع
المسﺎﻈﺛة إلى الﺗاجات ﺸﻌراً دون تﺊادل لﻂمﺳﻂﻌﻄات ﻄا دام أﺬراف المﺳاﻄﻂﺋ ﻏرون أن الﺗاجﺋ ﻄﺤروﺲﺋ .أﻄا
وﺠﻐﻂﺋ الﺛﺸع المسﺎﻈﺛة إلى المطالﺊﺋ ،ﺸﺎﺤﻐر إلى تﺗﻌﻏﻀ ﻄطالﺊﺋ ﺲﻂى ﺻﻐمﺋ ﻄﻌجﻌدة ﺸﻎ ﻄﺿان آخر
 18آدرﻏان ﺬﻌبﻐا وﻄاﻇسﻐﻈﻎ جرﻏفﻌلﻎ ،تﻌﻄاﺠﻌ .(2019) .ﻇﺤأة الﻈﺼﻌد الرﺻمﻐﺋ .ﻄﺜﺾرات ﺖﻌل الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المالﻐﺋ ،(1) 18 ،ﻄﺜﺾرات
الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المالﻐﺋ ،2019/7/15 ،المﺔﻂﺛ .(1) 19
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وتﺎطﻂﺈ اﻗﺲﺎراف بالﺛاﺸع بأﻇه المالك الﺧﺗﻐح لﻂمطالﺊﺋ وأن ﻊﻈاك أﻄﻌا ًﻗ ﺾاﺸﻐﺋ ﻄﺗﺛدة رجﻌﺲاً إلى
المطالﺊﺋ وأن جمﻐع اﻓﺬراف ذات الﺧﻂﺋ تسﺔّﻀ الﺎﺗﻌﻏﻀ .
 .2الﺼﻐمﺋ :بالﻈسﺊﺋ لﻂمﺛﺸﻌﺲات بمﻌجﺈ ﻄطالﺊات تﺗﺛﻏﺛاً ،تﺊﻐﻆ الﺼﻐمﺋ ﺸﻐما إذا ﺾان اﺠﺎرداد ﻄﺊﻂﺴ المطالﺊﺋ
ﻏﺿﻌن بﺼﻐمﺋ ﺐابﺎﺋ أو ﻄﺎﺶﻐرة بالﺳمﻂﺋ بﻐﻈما ﻏﺳﺎمﺛ الفرق بالﻈسﺊﺋ لﻂﻌﺠﻐﻂﺋ المسﺎﻈﺛة إلى الﺗاجﺋ ﺲﻂى
ﺸﻐما إذا ﺾاﻇﺌ ﺸﺆﺎﻋا ﻄﻆ ﺸﺆﺋ الﺗساب المﺗﻂﻎ أو بﻌﺖﺛة ﺖساب خاص بﻋا .
 .3اإلﺠﻈاد :ﻏﻈطﺊﺺ اإلﺠﻈاد ﺲﻂى المﺊالﺴ المسﺎردة ﻄﻆ المطالﺊات ﺐابﺎﺋ الﺼﻐمﺋ ﺸﺼط وتﺎﺧﻀ بﺪماﻇﺋ اﺠﺎرداد
المﺊﻂﺴ وﺸﻐما إذا ﺾاﻇﺌ الﺗﺿﻌﻄﺋ تسﻈﺛه أو أﻇه ضمﻆ ﻄمارﺠات الﺼطاع الﺚاص .
 .4الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا :تﻋﺛف ﻊﺜه السمﺋ إلى ﺸﺧﻀ الﺎسﻌﻏﺋ المرﺾﺞﻏﺋ ﺲﻆ تﻂك الﻘﻄرﺾﺞﻏﺋ لﻌﺠﻐﻂﺋ الﺛﺸع.

الﺤﺿﻀ رﺻﻃ ) :(1ﺣﺔرة الﻈﺼﻌد .المﺧﺛر :آدرﻏان ﺬﻌبﻐا وﻄاﻇسﻐﻈﻎ جرﻏفﻌلﻎ ،تﻌﻄاﺠﻌ .(2019) .ﻇﺤأة الﻈﺼﻌد الرﺻمﻐﺋ .ﻄﺜﺾرات ﺖﻌل الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المالﻐﺋ ،(1) 18 ،ﻄﺜﺾرات
الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المالﻐﺋ ،2019/7/15 ،المﺔﻂﺛ .(1) 19

ﻄﻆ خﻘل إﺬار الﺳمﻀ ﻊﺜاُ ،ﻏم ّﻐﺞ ﺦﻈﺛوق الﻈﺼﺛ الﺛولﻎ بﻐﻆ خمﺟ وﺠائﻀ دﺸع ﻄﺚﺎﻂفﺋ :ﻇﺼﻌد الﺊﻈك المرﺾﺞي،
والﺳمﻂﺋ الرﺻمﻐﺋ المﺤفرة ،والﻈﺼﻌد الﺊﻈﺿﻐﺋ ،والﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ،وﻇﺼﻌد اﻗﺠﺎﺑمار .بﺎطﺊﻐﺺ إﺬار الﺳمﻀ أﺲﻘه
ُ
ﺲﻂى ﻇﺰام بﻐﺆﺋ ﺲمﻀ الﻈﺼﻌد الرﺻمﻐﺋ ،ﻇﺚرج بﻈﺎﻐﺔﺋ أﻗ وﻊﻎ أن جمﻐع أﻇﺰمﺋ الﺛﺸع الرﺻمﻎ ﺸﻎ اﻓردن تمﺑّﻀ وﺠائﻀ
دﺸع ﻄﻆ خﻘل الﻈﺼﻌد الﺊﻈﺿﻐﺋ .
ﺲﻂى الرغﻃ ﻄﻆ أن أﺠﻌاق الﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ الﺎﺼﻂﻐﺛﻏﺋ ﺻﺛ رﺸﺳﺌ ﻄسﺎﻌى وﺠائﻀ الﺛﺸع المرﺾﺞﻏﺋ
والمسﻈﺛة ﻄﻆ الﺼطاع الﺚاص واﺠﺎرداد الﺼﻐمﺋ الﺑابﺎﺋ )الﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ( ،إﻗ أن اإلﺬار الﺎﻈﺰﻐمﻎ الﺜي ُﺬرﺖﺌ
الﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﻄﻆ خﻘله ﺸﻎ اﻓردن ﻏﺔﺳﻂﻋا ﺣﺿ ًﻘ ﻄﻆ أﺣﺿال الﻈﺼﻌد الﺊﻈﺿﻐﺋ .تﺎسﻃ الﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﺸﻎ
اﻓردن بأﻇﻋا اﺠﺎرداد ﻄﺊﻂﺴ ﺐابﺌ الﺼﻐمﺋ ،ووﺠﻐﻂﺋ الﺛﺸع المسﺎﻈﺛة إلى ﻄطالﺊﺋ والﺎﻎ ﻏسﻈﺛﻊا الﺊﻈك المرﺾﺞي
اﻓردﻇﻎ .ﺸﻎ ﺲام  ،2017أﺦﺛر الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ تﺳﻂﻐمات الﺛﺸع والﺎﺗﻌﻏﻀ اإللﺿﺎروﻇﻎ ﻄﻈﺰماً بﺜلك ﻄﺼﺛﻄﻎ
خﺛﻄات الﺛﺸع وﻄﺛﻏري أﻇﺰمﺋ الﺛﺸع وواضﺳاً ﺸﻎ الﻌﺻﺌ ذاته ضﻌابط ﻄﻈاﺠﺊﺋ لﺎﺼﻂﻐﻀ المﺚاﺬر ﺲﻂى الﺳمﻘء وﺲﻂى
الﻈﺰام الﺊﻐﺆﻎ لﻂﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ .ﻄﻆ خﻘل ﻇمﻌذج الﺎﻈفﻐﺜ ﻊﺜا لﻂﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ،ﻏمﺿﻆ ﻓﺸراد الﺤرﻏﺗﺋ
المسﺎفﻐﺛة والﺎﻎ تﺤمﻀ اﻓﺸراد اﻓﺾﺑر إﺻﺧاء ﻄﻆ الﻈﺰام المالﻎ أن ﻏﺎمﺎﺳﻌا بالمسﺎﻌى ذاته ﻄﻆ الﺗماﻏﺋ واإلﺣراف
الﺜي ﻏﺗﺰى به اﻓﺸراد الﺜﻏﻆ ﻏﺎﺳاﻄﻂﻌن ﻄع الﺊﻈﻌك .ﻊﺜه المسألﺋ ذات أﻊمﻐﺋ ﺖﻐﻌﻏﺋ ﺖﻐث أﻇﻋا تﺚفﺷ بﺤﺿﻀ ﺾﺊﻐر
ﻄﻆ المﺚاﺬر الﺎﻎ ﻏﺎﺳرض لﻋا ﻄسﺎﺚﺛﻄﻌ الﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ وﺸﻎ الﻌﺻﺌ ذاته تطرح أداة دﺸع رﺻمﻐﺋ جﺛﻏﺛة والﺊﻈﻐﺋ
الﺎﺗﺎﻐﺋ لﻋا .
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المﺛﺸﻌﺲات ﺲﺊر الﻋاتﺷ الﻈﺼال ﺸﻎ اﻓردن
تﺤﺶﻀ )جﻌباك( الﺊﺛالﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ الﺎﻎ تُﺳرف بـﺔﻌﻄﻌبﻎ وﺻﺛ أﺬﻂﺼﺌ رﺠمﻐاً ﺸﻎ اﻓول ﻄﻆ ﻇﻐسان 2014
لﻂمﺛﺸﻌﺲات والﺚﺛﻄات المالﻐﺋ المﺼﺛّﻄﺋ ﻄﻆ خﻘل المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ .تُ ّ
مﺿﻆ الﺊﺛّالﺋ وﺠﻐﻂﺋ آﻄﻈﺋ لﻂمﺛﺸﻌﺲات
اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ الفﻌرﻏﺋ وتُ ّ
مﺿﻆ المسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ ﻄﻆ اﺠﺎﺚﺛام أجﻋﺞتﻋﻃ الﻈ ّﺼالﺋ لﺎﺗﻌﻏﻀ المﺛﺸﻌﺲات الفﻌرﻏﺋ ذات الﺼﻐﻃ
الﺧﺶﻐرة .وﻊﺜا ﻏﺤمﻀ دﺸﺳات الفﻌاتﻐر ،والﺎﺗﻌﻏﻘت ﻄﻆ ﺣﺚص إلى ﺣﺚص ودﺸع أﺐمان المﺤﺎرﻏات ﻄﺊاﺣرة ﻄﻆ
خﻘل المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ .و ُﻏﺼﺛّم ﻄﺼﺛﻄﻌ خﺛﻄات الﺛﺸع بﻌاﺠطﺋ الﻋاتﺷ الﻈﺼال ﻊﺜه المﺗاﺸﺮ بمﻌجﺈ الﺎراخﻐص
الممﻈﻌﺖﺋ لﻋﻃ ﻄﻆ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ .وﺲﻂﻐه ،ﻏﺚفﺷ الﻈﺰام ﻄﻆ الﺗاجﺋ إلى الﺎﺳاﻄﻀ الﻈﺼﺛي وﻏﺚفﺷ ﻄﻆ
المﺚاﺬر المرتﺊطﺋ به وﻏﺔﺳﻂﻋا ﺸﻎ الﺗﺛ اﻓدﻇى .
لﺪمان الﺎﺤﺶﻐﻀ الﺊﻐﻈﻎ الﺎام ﻓﻇﺰمﺋ بﻐﺆﺋ الﺳمﻀ الﺚاﺦﺋ بالﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ وتﻐسﻐر تﻈفﻐﺜ ﺲمﻂﻐات الﺛﺸع
وﺻﺊﻌل المﺛﺸﻌﺲاتُ ،دﻄﺔﺌ ﺣرﺾات خﺛﻄات الﺛﺸع بﻌاﺠطﺋ الﻋاتﺷ الﻈﺼال ﻄع إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ وﻊﻎ المﻈﺧﺋ اﻓردﻇﻐﺋ
لﺳرض وتﺗﺧﻐﻀ الفﻌاتﻐر واﻓﻊﻃ ﻄﻆ ﻊﺜا ﺾﻂه ﻊﻌ أن بﺛّالﺋ جﻌﻄﻌبﻎ ﻄﺛﻄﺔﺋ ﻄع ﻇﺰام الﺎسﻌﻏﺋ اإلجمالﻐﺋ الفﻌري
ﺖﻐث الﺎسﻌﻏﺋ ﻄرﺾﺞﻏﺋ وتﺎﻃ ﺸﻎ ﻇﺼﻌد الﺊﻈك المرﺾﺞي ﻄﻆ خﻘل الﺊﻈﻌك الﺎﻎ تﺔري الﺎسﻌﻏات لمﺼﺛﻄﻎ خﺛﻄات الﺛﺸع
بﻌاﺠطﺋ الﻋاتﺷ الﻈ ّﺼال .
غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ
غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ ﺲﺊارة ﺲﻆ ﻇﺰام دﺸع لﻔﺸراد )تﺔﺞئﺋ( تﻃ إﺬﻘﺻه ﺸﻎ  30تﺤرﻏﻆ اﻓول  2015بﻋﺛف
تﺞوﻏﺛ الﺊﻈﻌك والﺊﻈك المرﺾﺞي باإلضاﺸﺋ إلى ﺲمﻘئﻋﻃ بﺚﺛﻄﺋ الﺛﺸع لﻔﺸراد باإلضاﺸﺋ إلى تﻐسﻐر وتسرﻏع تﻈفﻐﺜ
الﺳﺛﻏﺛ ﻄﻆ تﺗﻌﻏﻘت الﻈﺼﻌد ذات الﺼﻐمﺋ المﻈﺚفﺪﺋ الﺛائﻈﺋ والمﺛﻏﻈﺋ والمساﻊمﺋ ﺸﻎ تﺳﺞﻏﺞ ﺾفاءة الﻈﺰام المالﻎ
ﺸﻎ الممﻂﺿﺋُ .ﻏ ُّ
مﺿﻆ ﻇﺰام غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ ﻄﻆ إجراء الﺎﺗﻌﻏﻘت الﺛائﻈﺋ بﻐﻆ اﻓﺸراد باإلضاﺸﺋ إلى ﻄﺳاﻄﻘت المﺛﻏﻆ
المﺊاﺣرة والمﺛﺸﻌﺲات ﺲﻂى ﺣﺿﻀ ﺖﺞم .والﺔﺛﻏر بالﺜﺾر أن الﺊﻈﻌك الﺎﺔارﻏﺋ الـ ) (24ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ ﻄﺤﺎرﺾﺋ جمﻐﺳﻋا
ﺸﻎ غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ .
إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ
ﺾمﻈﺧﺋ ﻄرﺾﺞﻏﺋ
اﻇطﻂﺺ الﻈﺰام لﺳرض وتﺗﺧﻐﻀ الفﻌاتﻐر إلﺿﺎروﻇﻐاً )إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ( ﺸﻎ  29ﺖﺞﻏران 2014
ّ
وأﺠاﺠﻐﺋ ﺸاﺲﻂﺋ ّ
المﻈﺧﺋ أﺖﺛ اﻓﻇﺰمﺋ اﻓﺾﺑر تطﻌراً الﺎﻎ
تمﺿﻆ ﻄﻆ ﺲرض الفﻌاتﻐر ودﺸﺳﻋا إلﺿﺎروﻇﻐاً .تُﺳﺎﺊر ﻊﺜه
ّ
ﺖﺼﺼﺌ تﺼﺛّﻄاً إﻏﺔابﻐاً ﺸﻎ ﻄﺔال المﺛﺸﻌﺲات الرﺻمﻐﺋ ﺸﻎ اﻓردن .
ﻏﺼﻌم الﻈﺰام بﺎﻐسﻐر ﺲمﻂﻐﺋ دﺸع الفﻌاتﻐر وتسرﻏﺳﻋا ﻄﻆ خﻘل ﻄﺚﺎﻂﺷ ﺻﻈﻌات الﺛﺸع ﻄﺑﻀ ﺸروع الﺊﻈﻌك،
والﺧراﺸات اآللﻐﺋ والﺳمﻂﻐات المﺧرﺸﻐﺋ ﺲﺊر اﻓجﻋﺞة الﻈﺼالﺋ وﺲﺊر اإلﻇﺎرﻇﺌ وتطﺊﻐﺼات المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ وﺸروع
ّ
وتﺤﺶﻂه ﺣرﺾﺋ ﻄﺛﺸﻌﺲاتﺿﻃ .
الﺊرﻏﺛ اﻓردﻇﻎ واﻓﺾﺤاك والﻌﺾﻘء .تمﺎﻂك جﻌباك ﻊﺜا الﻈﺰام
المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات
المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات ﺲﺊارة ﺲﻆ ﻇﺰام إلﺿﺎروﻇﻎ لﺎﺼاص الﺤﻐﺿات بﻐﻆ الﺊﻈﻌك .ﺻﺊﻀ تﻈفﻐﺜ ﻊﺜه
المﺼاﺦﺋ ﺸﻎ الﻌاﺻع الﺳمﻂﻎ ،ﺾان الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ ﻏﺼﺛّم خﺛﻄات تﺼاص الﺤﻐﺿات ﻏﺛوﻏاً ﺖﺎى الﺳام .1997
وبﺳﺛ ذلك ،اﻇﺎﺼﻀ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ إلى المﺼاﺦﺋ اآللﻐﺋ ﺖﺎى  .2007وﻄﻆ ﺐُ ﱠﻃ وﺸﻎ  4تﺤرﻏﻆ الﺑاﻇﻎ 2007
تطﻌرت ﻊﺜه الﺚﺛﻄﺋ بﺗﻐث ﻏﺎﻃ تﺞوﻏﺛ خﺛﻄات المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات بسرﺲﺋ أﺾﺊر )ﺸﻎ الﻐﻌم ذاته أو الﻐﻌم
الﺎالﻎ( .وتُﺳ ّﺛ المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات ﻇﺰام الﺎﺼاص اﻓﺾﺊر ﺸﻎ اﻓردن ﻄﻆ ﺖﻐث ﺻﻐمﺋ المﺳاﻄﻘت وﺖﺔمﻋا .
الﺎسﻌﻏﺋ اإلجمالﻐﺋ الفﻌرﻏﺋ
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ﻇﺰام الﺎسﻌﻏﺋ اإلجمالﻐﺋ الفﻌري – اﻓردن ﺲﺊارة ﺲﻆ ﻇﺰام إلﺿﺎروﻇﻎ ﻄرﺾﺞي ﻏﺔري الﺎسﻌﻏﺋ اإلجمالﻐﺋ ﺸﻎ
الﻌﺻﺌ الﺗﺼﻐﺼﻎ لﻋا والﺜي تﻃ تطﻌﻏره ﺸﻎ  .2002وتﻈﺛﻄﺒ ﺸﻐه جمﻐع أﻇﺰمﺋ الﺛﺸع والﺎﺼاص اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﺸﻎ
الممﻂﺿﺋ ﺖﻐث أﻇه ﻏﻋﺛف إلى تﻌﺸﻐر خﺛﻄات الﺎسﻌﻏﺋ لﻂمﺛﺸﻌﺲات ذات الﺼﻐمﺋ الﺿﺊﻐرة بﻐﻆ الﺊﻈﻌك لﺎﺼاﺦﻋا جمﻐﺳاً.
ﻏﺛﻏر الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ ﻇﺰام الﺎسﻌﻏﺋ اإلجمالﻐﺋ الفﻌري ﺖﻐث تﺎﻃ الﺎسﻌﻏﺋ ﻄﻆ خﻘل ﺖسابات الﺊﻈﻌك المﻌجﻌدة
لﺛى الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ .وﺲﻂﻐهُ ،ﻏﺳﺎﺊر ﻊﺜا الﻈﺰام أﺖﺛ ﺲﻈاﺦر الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ اﻓﺾﺑر أﻊمﻐﺋ بﻐﻆ أﻇﺰمﺋ اﻓردن
ﺸﻎ ﺠﻌق المال .
ﺸﻎ  15آذار  ،2015أﺬﻂﺺ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ خﺛﻄﺋ الﺎسﻌﻏﺋ اإلجمالﻐﺋ الفﻌرﻏﺋ والﺎﻎ ﺾاﻇﺌ اﻓولى ﻄﻆ
ﻇﻌﺲﻋا ﺸﻎ المﻈطﺼﺋ والﺑاﻇﻐﺋ ﺲالمﻐاً ﻗﺲﺎماد ﻄﺳﻐار آﻏﺞو  20022ﺸﻎ الﺎراﺠﻀ .وﺲﻈﺛ تﺧمﻐﻃ الﻈﺰام الﺔﺛﻏﺛ ،أُخﺜت
المﺳاﻏﻐر الﺛولﻐﺋ المالﻐﺋ والﺎﺼﻈﻐﺋ الﺎﻎ أوﺦﺌ بﻋا جمﻐع المﺂﺠسات الﺳالمﻐﺋ الرئﻐسﻐﺋ ﻄﺑﻀ الﺊﻈك الﺛولﻎ وبﻈك
الﺎسﻌﻏات الﺛولﻐﺋ بﺳﻐﻆ اﻗﺲﺎﺊار .
جﻌ ﻇﺌ وﺣﺊﺿﺋ الﺤرق اﻓوﺠط لﺚﺛﻄات الﺛﺸع )ﻄﻐﺊﺟ ﻇﺌ(
جﻌ ﻇﺌ وﻄﻐﺊﺟ ﻇﺌ ﺲﺊارة ﺲﻆ بﺛّالﺎﻐﻆ تﺤﺶﻂﻋما ﺣرﺾات تﺗﺧﻐﻀ المﺛﺸﻌﺲات الرائﺛة ﺸﻎ اﻓردن وﻊﻎ
الﺤﺊﺿﺋ الﺛولﻐﺋ – اﻓردن ) (NIوﺣﺊﺿﺋ الﺤرق اﻓوﺠط لﺚﺛﻄات الﺛﺸع )ﻄﻐﺊﺟ( ،ﺲﻂى الﺎﻌالﻎ .تسمح ﻊاتان الﺊﺛالﺎان
بالﺎﺤﺶﻐﻀ الﺊﻐﻈﻎ الﺿاﻄﻀ بﻐﻆ الﺧراﺸات اآللﻐﺋ والﺊﻈﻌك ﻄﻆ خﻘل ضمان دﺲﻃ ﺾﻀ الﺧراﺸات اآللﻐﺋ لﺿﻀ ﻇﻌع ﻄﻆ أﻇﻌاع
الﺊطاﺻات وﺾﻀ ﺲﻘﻄﺋ ﻄﻆ الﺳﻘﻄات الﺎﺔارﻏﺋ لﺊراﻄﺒ الﺛﺸع ﺠﻌاء ﺾاﻇﺌ الﺊطاﺻﺋ ﺦادرة ﺸﻎ اﻓردن أو خارجه بﻋﺛف
تﺳﺰﻐﻃ الﺳائﺛ ﺲﻂى اﻗﺠﺎﺑمار ﺸﻎ الﺧراﺸات اآللﻐﺋ .
ﻏرتفع ﺲﺛد الﺧراﺸات اآللﻐﺋ بسرﺲﺋ ﺸﻎ اﻓردن وذلك لمﻌاﺾﺊﺋ الﺎطﻌرات الﺎﻎ ﻏﺤﻋﺛﻊا ﺻطاع الﺚﺛﻄات
المالﻐﺋ وزﻏادة ﻇﺼاط الﻌﺦﻌل ﻗﺠﺎﻐﺳاب الﺳﺛد المﺎﺞاﻏﺛ ﻄﻆ ﻄسﺎﺚﺛﻄﻎ الﺧراﺸات اآللﻐﺋ .ﺸﺼﺛ وﺦﻀ ﺲﺛد الﺧراﺸات
اآللﻐﺋ إلى  2,017آلﺋ ﺸﻎ ﻇﻋاﻏﺋ  2019ﻄﺼارﻇﺋ بـ  1,927آلﺋ ﺸﻎ ﻇﻋاﻏﺋ  .2018تﻈﺎﺤر ﻊﺜه الﺧراﺸات ﺸﻎ جمﻐع
ﻄﻈاﺬﺺ الممﻂﺿﺋ ﺖﻐث تﻌجﺛ ﻄا ﻇسﺊﺎه  %66.4ﻄﻆ ﻊﺜه الﺧراﺸات ﺸﻎ الﺳاﺦمﺋ ﺲ ّمان ،تﻂﻐﻋا ﻄﺗاﺸﺰﺋ إربﺛ )،(%9.9
ﺐﻃ ﻄﺗاﺸﺰﺋ الﺞرﺻاء ) .(%6.3ﻏسﻂّط ﻊﺜا الﺪﻌء ﺲﻂى تﺊاﻏﻆ رئﻐسﻎ ﺸﻎ الﻌﺦﻌل إلى الﻈﺼاط المالﻐﺋ الﺎﻎ تﺳمﻀ بالﻂمﺟ
ﺸﻎ المﻈاﺬﺺ الرﻏفﻐﺋ ﻄﺼارﻇﺋ بالﺗﺪرﻏﺋ ﻄﻈﻋا .
وﻏﺤﻋﺛ اﻓردن ﻇمﻌاً ﺸﻎ ﺻﺊﻌل ﻄﺛﺸﻌﺲات الﺊطاﺻات ،ﺖﻐث ﻏﺗﺧﻀ ﺾﻀ ﺲمﻘء الﺊﻈﻌك ﺲﻂى بطاﺻات ائﺎماﻇﻐﺋ
لﺳمﻂﻐات أجﻋﺞة الﺧراف اآللﻐﺋ وﺲمﻂﻐات ﻇﺼاط الﺊﻐع ،ﺾما ﻏمﺿﻆ لﺳمﻘء الﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ إﺦﺛار بطاﺻﺋ ﻄﺛﺸﻌﺲﺋ
ﻄسﺊﺼاً ﻄﺧاﺖﺊﺋ لﻂمﺗفﺰﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ .وﻄع زﻏادة الطﻂﺈ ﺲﻂى المﺛﺸﻌﺲات الرﺻمﻐﺋ ﺸإن الﺊﻐﻈﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ لﻈﺼاط الﺊﻐع
ﺸﻎ ﻇمﻌ ﻄسﺎمر.
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الﺔﺞء الﺑاﻇﻎ :
اﺠﺎﺔابﺋ الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ ﺸﻎ اﻓردن لﺔائﺗﺋ
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ﻄع اتﺚاذ الﺛول ﺖﻌل الﺳالﻃ تﺛابﻐر الﺗماﻏﺋ لسﺿاﻇﻋا ﻄﻆ اﻇﺎﺤار جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  ،19أﺦﺊح ﻄﻆ الﻌاضح أن
ﻊﺜه الﺔائﺗﺋ تﺗمﻀ ﻄﺳﻋا ﻄا ﻊﻌ أﺾﺑر ﻄﻆ ﻄﺔرد ﺲﻌاﺻﺈ تطال الﺧﺗﺋ الﺳاﻄﺋ .ﺸﺼﺛ أﺖﺛﺐﺌ أﺐراً ﺖا ّداً ﺲﻂى اﻗﺻﺎﺧادات
والﺚﺛﻄات وبﺚاﺦﺋ الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ واﺠﺎﺚﺛام الﻈﺼﺛ .وﺸﻎ اﻓردن ،آخﺜﻏﻆ باﻗﺲﺎﺊار أن الﺤرﻏﺗﺋ اﻓﺠاﺠﻐﺋ ﻄﻆ
ﺣﺿﻀ الﻌﺦﻌل إلى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ تﺗﺛّﻏاً
المﺔﺎمع اﻓردﻇﻎ غﻐر ﺻادرة ﺲﻂى الﻌﺦﻌل إلى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺠمﻐﺋّ ،
ﻄﻂﺗﻌظاً خﻘل الﺗﺰر ﺖﻐث تﻌﺻفﺌ الﺳمﻂﻐات المﻈفﺜة ﻇﺼﺛاً .واﺖﺎﻀ تﻈﺰﻐﻃ الﻌﺦﻌل إلى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ وﺬرح براﻄﺒ
الﺛﺲﻃ المالﻎ وبراﻄﺒ الﺎمﻌﻏﻀ خﻘل اإلغﻘق أﺲﻂى ﺠﻂّﻃ اﻓولﻌﻏات لﻂﺗﺿﻌﻄﺋ ﺸﻎ الﺎﺧﺛّي لﻂﺔائﺗﺋ .وﺻﺛ أﺲﻂﻆ اﻓردن
ﺖالﺋ الطﻌارئ ﺸﻎ  18آذار ﻄﺳﻂﻈاً إغﻘق المﺂﺠسات الﺳاﻄﺋ والﺚاﺦﺋ واﻓﺲمال المﺿﺎﺊﻐﺋ لﺳﺤرة أﻏام لﺎفﺎح بﺳﺛﻊا
المﺂﺠسات المالﻐﺋ جﺞئﻐاً وتﺊﺛأ بﺎﺼﺛﻏﻃ خﺛﻄاتﻋا المالﻐﺋ تﺛرﻏﺔﻐاً إلى أن اﻇﺎﻋى الﺗﺰر والﺗرﺾﺋ المﺗﺛودة ﺸﻎ بﺛاﻏﺋ
ﺖﺞﻏران .2020
اﺖﺎﻂﺌ الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ وتﺗﺛﻏﺛاً المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﻄرﺾﺞ الﺧﺛارة ﺸﻎ المﺤﻋﺛ الﺳام ﺸﻎ ﻄﻈﺎﺧﺷ
آذار  2020وبﺚاﺦﺋ ﺸﻎ ّ
ظﻀ الﺚﻌف المﺎﻈاﻄﻎ ﻄﻆ الﺳﺛوى بسﺊﺈ تﺛاول الﻈﺼﺛ المﻂ ّﻌث .لﺔأ اﻓردن إلى إتمام
المﺛﺸﻌﺲات بﻌاﺠطﺋ الﻋاتﺷ الﻈﺼال لﻂﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ اﺠﺎﺚﺛام الﻈﺼﺛ ولﺼﻎ أﺦﺗاب الﺳمﻀ الﺎﺤﺔﻐع ﺲﻂى تﺗﻌﻏﻀ الرواتﺈ
ﺲﺊر المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ بﺛ ًﻗ ﻄﻆ دﺸﺳﻋاً ﻇﺼﺛاً ﺾما ﺸﻎ السابﺺ .باإلضاﺸﺋ إلى ذلك ،ﺻاﻄﺌ الﺳﺛﻏﺛ ﻄﻆ الﻋﻐﺆات
الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ وغﻐر الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ بطرح خﺛﻄﺋ الﺛﺸع ﺲﺊر الﻋاتﺷ الﻈﺼال لﻂمسﺎفﻐﺛﻏﻆ بﺗﻐث تﺗﻀ ّ
ﻄﺗﻀ الﺛﺸع الﻈﺼﺛ الﺜي
ﺾان ﻏﺎﻃ ﺸﻎ السابﺺ .ﻇﺎﻐﺔﺋ لﺜلك ،تﺪاﺲﺷ ﺲﺛد المسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ الﻈﺤطﻐﻆ لﻂمﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ ﺲﻂى
ﻄﺛى  4أﺣﻋر وﻇمى لﻐﺧﻀ إلى أﺾﺑر ﻄﻆ ﻄﻂﻐﻌن ﻄسﺎﺚﺛم .تﺤﺿﻀ المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ إﺖﺛى ﺻﻈﻌات إدارة الﺚﺛﻄات
المالﻐﺋ والﺎﺳاﺬﻎ بﻋا ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ؛ ولفﻋﻃ أﺐر الﺔائﺗﺋ ﺲﻂى الﺼطاع المالﻎ ﺸﻎ اﻓردن ،ﻗ ب ّﺛ ﻄﻆ تﻌ ّخﻎ الﺗﺜر والﻈﺰر
إلى جمﻐع الﺳﻈاﺦر ﺸﻎ الﻈﺰام المالﻎ :الﺔﻋات الﺎﻈﺰﻐمﻐﺋ ،والمﺂﺠسات المالﻐﺋ ،والﺚﺛﻄات ،والﻌﺦﻌل )إلى الﺚﺛﻄات
والمسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ.
والمﺳﻂﻌﻄات ﺲﻂى ﺠﻌاء(،
ِ
الﺔﻋات الﺎﻈﺰﻐمﻐﺋ
أ ّدى الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ دوراً بالﺴ اﻓﻊمﻐﺋ ﺸﻎ اﺖﺎﻌاء الﺎﺛاﺲﻐات السﻂﺊﻐﺋ لﺔائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19ﺲﻂى
اﻓﺸراد وﻄﺂﺠسات اﻓﺲمال وﺻاد الﺊﻈك المﺤﻋﺛ ﺸﻎ اﺠﺎﺼرار الﺼطاع المالﻎ واﻗﺻﺎﺧاد خﻘل اﻇﺎﺤار الفﻐروس ﺸﻎ
اﻓردن .ﺸفﻎ  20آذار ،أﺲﻂﻆ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ ﺲﻆ ﺠﺎﺋ تﺛابﻐر رئﻐسﻐﺋ ﻗﺖﺎﻌاء أﺐر الﺔائﺗﺋ ﺲﻂى اﻗﺻﺎﺧاد
والﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ أﺐرﻊا ﺲﻂى اﻓﺸراد .وتﺤمﻀ ﻊﺜه الﺎﺛابﻐر:
.1

.2

.3
.4
.5
.6

تأجﻐﻀ أﺻساط جمﻐع الﺼروض لﺔمﻐع الﺳمﻘء؛ الﺤرﺾات واﻓﺸراد ﺸﻎ جمﻐع الﺼطاﺲات اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ دون إضاﺸﺋ
أﻏﺋ رﺠﻌم .وتﻃ تﺔﺛﻏﺛ ﻊﺜا الﺎأجﻐﻀ ﺣﻋرﻏاً لﺑﻘﺐﺋ أﺣﻋر ﻊﻎ آذار ،وﻇﻐسان ،وأﻏار .وﺸﻎ ﺖﺞﻏران ،ﺣﺔّع الﺊﻈك
المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ الﺊﻈﻌك ﺲﻂى تأجﻐﻀ أﺻساط الﺼروض دون إضاﺸﺋ رﺠﻌم أو ﺸائﺛة ﺠﺛاد ﻄﺎأخر لﻔﺸراد الﺜﻏﻆ
ﻏﺑﺊﺎﻌن أﺐر الﺔائﺗﺋ السﻂﺊﻎ ﺲﻂﻐﻋﻃ.
خفﺨ ﻄﺎطﻂﺈ اﻗﺖﺎﻐاﺬﻎ اإللﺞاﻄﻎ لﻂﺊﻈﻌك الﺎﺔارﻏﺋ والﺜي ﻏﺗﺎفﺮ به الﺊﻈك المرﺾﺞي ﻄﻆ  %7إلى  %5ﻄﻆ
إضاﺸﻎ بﺼﻐمﺋ  500ﻄﻂﻐﻌن دﻏﻈار أردﻇﻎ ﺾسﻐﻌلﺋ لﻂﺊﻈﻌك .وﺻﺛ ُرﺸع المﺊﻂﺴ إلى
ودائع الﺊﻈﻌك ،ﻄما ضﺘ ﻄﺊﻂﺴ
ً
 1050ﻄﻂﻐﻌن دﻏﻈار أردﻇﻎ ﺸﻎ اﻓول ﻄﻆ ﻇﻐسان.
خفﺨ ﺾﻂفﺋ الﺎمﻌﻏﻀ لﺊرﻇاﻄﺒ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ إلﺲادة الﺎمﻌﻏﻀ والﺜي ﻏسﺎﻋﺛف المﺤارﻏع الﺧﺶﻐرة
والمﺎﻌﺠطﺋ الﺗﺔﻃ.
خفﺨ ﺲمﻌﻗت ضمان الﺼروض ورﺸع الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ لﻂﺎﺶطﻐﺋ الﺎأﻄﻐﻈﻐﺋ لﺊرﻇاﻄﺒ ضمان المﺊﻐﺳات المﺗﻂﻐﺋ.
إﺦﺛار المﺊادئ الﺎﻌجﻐﻋﻐﺋ لﻂﺎﺳاﻄﻀ بالﻈﺼﺛ ﺾﻌﻇه ﻏﺤﺿﻀ خطراً لﻂﺳﺛوى.
إلﺞام الﺊﻈﻌك بإلﺶاء جمﻐع الرﺠﻌم المﺎرتﺊﺋ ﺲﻂى الﺳمﻘء ﺲﻈﺛ اﺠﺎﺚﺛاﻄﻋﻃ لﻂﺧراﺸات اآللﻐﺋ الﺚاﺦﺋ بالﺊﻈﻌك
اﻓخرى.
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ﺸﻎ وﺻﺌ ﻗﺖﺺ ،أﺬﻂﺺ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ تﺛبﻐراً ﺠابﺳاً أﺲﻂﻆ ﺸﻐه برﻇاﻄﺒ لﺎمﻌﻏﻀ الﺤرﺾات الﺧﺶﻐرة
ﻄﻐسرة لﺛﺲﻃ الﺤرﺾات الﺧﺶﻐرة والمﺎﻌﺠطﺋ الﺗﺔﻃ بﺼﻐمﺋ إجمالﻐﺋ وﺦﻂﺌ إلى
والمﺎﻌﺠطﺋ – وﻊﻌ برﻇاﻄﺒ ﺻروض ّ
 500ﻄﻂﻐﻌن دﻏﻈار أردﻇﻎ بﺪماﻇﺋ ﻄﺂﺠسﺋ ضمان الﻌدائع اﻓردﻇﻐﺋ .ﻏسﺎفﻐﺛ ﻄﻆ ﻊﺜا الﺊرﻇاﻄﺒ الﻋادف إلى ﻄساﺲﺛة
المﻈﺤآت الﺧﺶﻐرة والمﺎﻌﺠطﺋ ﺸﻎ الﺗفاظ ﺲﻂى ﺲمﻂﻋا وﺖماﻏﺋ الﻌظائﺷ الﺗرﺸﻐﻌن والﺤرﺾات الفردﻏﺋ والمﻈﺤآت
الﺧﺶﻐرة والمﺎﻌﺠطﺋ ﺸﻎ ﻄﺔمﻌﺲﺋ واﺠﺳﺋ الﻈطاق ﻄﻆ الﺼطاﺲات بما ﺸﻐﻋا الﺼطاﺲات الﺧﻈاﺲﻐﺋ والﺎﺔارﻏﺋ والﺞراﺲﻐﺋ
والﺚﺛﻄﻐﺋ واإلﻇﺤائﻐﺋ باإلضاﺸﺋ إلى الﺼطاﺲات الﺎﺤﺶﻐﻂﻐﺋ.
ﻏﺳﺎﺞم الﺊرﻇاﻄﺒ ضمان إداﻄﺋ دﺸﺳات الرواتﺈ واﻓجﻌر والﻈفﺼات الﺎﺤﺶﻐﻂﻐﺋ والمﺤﺎرﻏات ﻄﻆ السﻂع ورأس
المال الﺳاﻄﻀ .وتﺗﺛد ﺠﺼﺷ ﺠﺳر الفائﺛة لﻋﺜه الﺎسﻋﻐﻘت بﻈسﺊﺋ  %2وتﺗﺛدت ﺸﺎرة السماح لﻂسﺛاد بسﻈﺋ واﺖﺛة
بﺪماﻇﺋ ﻇسﺊﺎﻋا  %85ﻄﻆ الﺼرض .ﺾان ﻊﻈاك أﺾﺑر ﻄﻆ  5,200ﺬﻂﺈ تﻃ اﺠﺎﻘﻄﻋا ﺸﻎ ﻄﻈﺎﺧﺷ أﻏﻂﻌل ﺖﻐث ُﺻﺊﻀ
ﻄﻈﻋا  3,942ﺬﻂﺊاً بﺼﻐمﺋ إجمالﻐﺋ تﺧﻀ إلى  380.8ﻄﻂﻐﻌن دﻏﻈار أردﻇﻎ  .19وﺦﻀ ﻄﺎﻌﺠط ﺻﻐمﺋ الﺼروض إلى ﺖﻌالﻎ
 100.000دﻏﻈار أردﻇﻎ وﺾاﻇﺌ الﺗﺧﺋ الﺿﺊرى ﻄﻆ الﺼروض ﻊﻎ الﺎﻎ ُﻄﻈﺗﺌ إلى ﺻطاﺲات بﻐع الﺎﺔﺞئﺋ والﺔمﻂﺋ .وﺻﺛ
ﻇُ ّفﺜ الﺊرﻇاﻄﺒ بالﺎﺳاون والﺎﺤارك ﻄع جمﻐع الﺊﻈﻌك ﺸﻎ اﻓردن والﺎﻎ أﻇﺔﺞت ﺬﻂﺊات الﺼروض وﺻ ّﻐمﺌ ﻄﻘءة ﻄﺼﺛّﻄﻎ
الطﻂﺊات وجﺛارتﻋﻃ اﻗئﺎماﻇﻐﺋ تمﻋﻐﺛاً لﺧرف الﺼروض لﻋﻃ.
تﻌﺠع الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ ﺸﻎ برﻇاﻄﺒ ﺻائﻃ لﻘﺠﺎﺔابﺋ
باإلضاﺸﺋ إلى الﺎﺛابﻐر السﺊﺳﺋ الﺎﻎ أُﺲﻂﻆ ﺲﻈﻋاّ ،
المﻐسر لﻂﺼطاﺲات اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ .وﺻﺛ أُﺬﻂﺺ الﺊرﻇاﻄﺒ ﺸﻎ  2011بﻋﺛف
إلى ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19أﻗ وﻊﻌ ﺦﻈﺛوق الﺎمﻌﻏﻀ
ّ
تﺳﺞﻏﺞ وﺦﻌل ﺻطاﺲات ﻄﺚﺎارة إلى الﺎمﻌﻏﻀ بمﻌجﺈ ﺣروط وتﺿالﻐﺷ ﻄﻘئمﺋ؛ وﻄﻆ بﻐﻆ ﻊﺜه الﺼطاﺲات :الﺼطاع
الﺧﻈاﺲﻎ والسﻐاﺖﺋ والﺞراﺲﺋ والطاﺻﺋ المﺎﺔﺛدة وتﺿﻈﻌلﻌجﻐا المﺳﻂﻌﻄات والﻈﺼﻀ والﺧﺗﺋ والﺎﺳﻂﻐﻃ الﺎﺼﻈﻎ والمﻋﻈﻎ
واﻗﺠﺎﺤارات الﻋﻈﺛﺠﻐﺋ .أﺐﻈاء الﺔائﺗﺋ ،تﻃ خ ّفﺨ ﺠﺳر الفائﺛة بمﻌجﺈ الﺊرﻇاﻄﺒ ﻄﻆ  %1.75إلى  %1لﻂمﺤارﻏع داخﻀ
الﺳاﺦمﺋ ﺲ ّمان وﻄﻆ  %1إلى  %0.50لﻂمﺤارﻏع ﺸﻎ المﺗاﺸﺰات اﻓخرى .وارتفﺳﺌ ﺻﻐمﺋ الﺧﻈﺛوق إلى  1.2ﻄﻂﻐار دﻏﻈار
أردﻇﻎ لﺎﺳﺰﻐﻃ أﺐره خﻘل الﺔائﺗﺋ ﺖﻐث ّ
غطﺌ رواتﺈ وأجﻌر  27.500ﻄﻌظﺷ .ﺖﺧﻂﺌ  134ﺣرﺾﺋ ﺲﻂى ﺻروض ﻄﻆ
ﻊﺜا الﺧﻈﺛوق بﺼﻐمﺋ إجمالﻐﺋ وﺦﻂﺌ إلى  130ﻄﻂﻐﻌن دﻏﻈار
أردﻇﻎ خﻘل الﺔائﺗﺋ  .20وﺻﺛ اﺠﺎفاد ﻄﻆ الﺊرﻇاﻄﺒ ﻄا
ً
ﻄﺔمﻌﺲه  1,242ﺣرﺾﺋ بﻂﺶﺌ ﺻﻐمﺋ ﺻروضﻋا  890ﻄﻂﻐﻌن دﻏﻈار أردﻇﻎ تُسﻋﻃ ﺸﻎ خﻂﺺ أﺾﺑر ﻄﻆ  12,000وظﻐفﺋ.
باإلضاﺸﺋ إلى ﻄا ﺠﺊﺺ ،أﺲﻂﻆ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ ﺲﻆ خفﺨ أﺠﺳار الفائﺛة بﻈسﺊﺋ  %1ﺖﻐث اﻇﺚفﺨ ﺠﺳر
الفائﺛة الرئﻐسﻎ لﺛى الﺊﻈك المرﺾﺞي ﻄﻆ  %3.5إلى  %2.5وﺠﺳر إﺲادة الﺚﺧﻃ ﻄﻆ  %4,5إلى  .%3.5ﺾما أﺲﻂﻆ الﺊﻈك
المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ ﺲﻆ تأجﻐﻀ ﺠﺛاد أﺻساط الﺼروض لمﺂﺠسﺋ اإلﺻراض الﺞراﺲﻎ لﺤﻋرﻏﻆ ﺸﻎ ﻄﺗاولﺋ ﻄﻈه لمساﺲﺛة
المﺞارﺲﻐﻆ لﺎﺗ ّمﻀ اﻓﺲﺊاء الﺎﻎ ترتّﺊﺌ ﺲﻂﻐﻋﻃ بسﺊﺈ الﺔائﺗﺋ.
ﺾﺜلك وﺲﻂى ﻄﺛى ﺐﻘﺐﺋ أﺣﻋر ،ﺲمﻀ الﺊﻈك المرﺾﺞي ﺲﻂى ﺬرح ﺲﺛد ﻄﻆ الﺎﺛابﻐر لﺚفﺨ الﺳﺈء المالﻎ ﺲﻂى
اﻓﺸراد وتﻐسﻐر الﻌﺦﻌل إلى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ .وضمﻆ أﺖﺛ الﺎﺛابﻐر ،ﺻﺛّم ﺸﺎرة ﺠماح لﺑﻘﺐﺋ أﺣﻋر لﻂﺤﻐﺿات
المرتﺔﺳﺋ ،وﺖماﻏﺋ ﻄﺧﺛري الﺤﻐﺿات ﻄﻆ أن تﺛرج أﺠماؤﻊﻃ ﺲﻂى ﺻائمﺋ الﺤﻐﺿات المرتﺔﺳﺋ وإلﺶاء رﺠﻌم الﺤﻐك
المرتﺔع .ﺸﻎ وﺻﺌ ﻗﺖﺺ ﺸﻎ ﺖﺞﻏران ،أﺲﻂﻆ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ أن ﻄﺧﺛري الﺤﻐﺿات المرتﺔﺳﺋ ﺠﻌف ُﻏﺛرجﻌن
ﺲﻂى الﺼائمﺋ لﺤﻋر واﺖﺛ بﺛ ًﻗ ﻄﻆ ﺠﻈﺋ واﺖﺛة ﺸﻎ ﻄﺗاولﺋ لﻂﺎﺤﺔﻐع ﺲﻂى الﺎسﻌﻏﺋ السرﻏﺳﺋ لﻂمﺛﺸﻌﺲات دون أن
تﺎرتﺈ ﺲﻌاﺻﺈ ﺲﻂى جﺛارتﻋﻃ اﻗئﺎماﻇﻐﺋ .وﺸﻎ خطﻌة أخرى ،ﺲمﻀ الﺊﻈك ﺲﻂى خفﺨ رﺠﻃ الﺤﻐك المرتﺔع ﻄﻆ 40
لﺛﺲﻃ الﺤرﺾات الﺧﺶﻐرة والمﺎﻌﺠطﺋ ،ﻏﻌاﺸﺺ ﺸﻎ  20تمﻌز ﺲﻂى ﺻروض بﺼﻐمﺋ  381ﻄﻂﻐﻌن دﻏﻈار؛ اﺠﺎﺚرج ﺸﻎ  6أﻏﻂﻌل 2020
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و .ﺠماره ) 5تمﻌز  .(2020اﻓردن ﻏسارع إلى ﺖماﻏﺋ المﻈﺤآت المﺎﻈاﻊﻐﺋ الﺧﺶر والﺧﺶﻐرة والمﺎﻌﺠطﺋ ﺸﻎ خﺪﻃ الﺿساد
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بسﺊﺈ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  .19اﺠﺎﺚرج ﺸﻎ  6اﻏﻂﻌل  2020ﻄﻆ الرابطhttps://www.afi-global. org/blog/2020/07/jordan-quick-shield-msmes-amid- :
covid-19-downturn
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دﻏﻈاراً أردﻇﻐاً إلى  5دﻇاﻇﻐر .ﺾما ﺠمح تﺛبﻐر آخر لﺤرﺾات الﺧراﺸﺋ بأن تﺼﺛّم خﺛﻄات لﻂﺳمﻘء ﺸﻎ ﻄﻈازلﻋﻃ لﻂﺎﺗﻌﻏﻘت
الﺤﺚﺧﻐﺋ وبﺚاﺦﺋ لﺿﺊار السﻆ وﺸﻎ الﻌﺻﺌ ذاته الﺎﻌﺠع ﺸﻎ خﻐار تسﻂﻐﻃ المﺊﻂﺴ المﺗ ّﻌل ﻄﻆ خﻘل المﺗاﺸﺮ
اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ.
اﺠﺎﺗﻌذت المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﺲﻂى المﺤﻋﺛ ﺾﻂّه وﺣﻋﺛت ﻇم ّﻌاً ﻄﺪطرداً ﻄﻈﺜ بﺛء الﺔائﺗﺋ .وﺸﻎ إﻇﺔاز
رئﻐسﻎ ،ﺠمح الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ بﺎسﺔﻐﻀ المﺗاﺸﺮ ﺲﺊر اإلﻇﺎرﻇﺌ )أوﻇﻘﻏﻆ( ﺾﺊﺛﻏﻀ لﻂممارﺠﺋ الﺼﺛﻏمﺋ المﺎمﺑﻂﺋ
ﺸﻎ ﺸﺎح المﺗاﺸﺮ ﻄﻆ خﻘل وﺐﻐﺼﺋ ﻄﻌﺻﺳﺋ ﻏﺼﺛّﻄﻋا الﺤﺚص بﻈفسه .ﻏﺛاً بﻐﺛ ﻄع )جﻌباك( ،أﺦﺛر الﺊﻈك تﺳﻂﻐمات
بﺤأن دﺸع الرواتﺈ ﻄﻆ خﻘل المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﻄا ﻏﺤﺔّع المﺂﺠسات ﺲﻂى اﺲﺎماد المﺗاﺸﺮ لﺛﺸع الرواتﺈ .ﺾما
اﻇﺪﻃ ﺲﺛد ﻄﻆ الﺊﻈﻌك إلى الﺔﻋﻌد الراﻄﻐﺋ إلى تﻐسﻐر الﺗﺧﻌل ﺲﻂى خﺛﻄات المﺗفﺰﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ وﺠمﺗﺌ ﻊﺜه
الﺊﻈﻌك لﺳمﻘء المﺗاﺸﺮ باإلﻏﺛاع و/أو السﺗﺈ دون بطاﺻﺋ ﻄﻆ خﻘل الﺧراﺸات اآللﻐﺋ الﺎابﺳﺋ لﻋﺜه الﺊﻈﻌك .وﺻﺛّﻄﺌ
بﺳﺨ الﺊﻈﻌك ﻊﺜه الﺚﺛﻄﺋ بالمﺔان لفﺎرة ﻄﺗﺛدة ﻄﻆ الﺞﻄﻆ .باإلضاﺸﺋ إلى ذلك ،ﺻﺛّم بﺳﺨ ﻄﺼﺛﻄﻎ خﺛﻄﺋ الﺛﺸع
بﻌاﺠطﺋ الﻋاتﺷ الﻈ ّﺼال خﺛﻄﺋ ﺠﺗﺈ الﻈﺼﻌد وتسﻂﻐمﻋا لﻂﺳمﻐﻀ ﺸﻎ ﻄﻈﺞله .ﺲﻘوة ﺲﻂى ذلك ،وبﺳﺛ ﺸرض الﺗﺰر
الﺤاﻄﻀ ﺸﻎ الﺊﻂﺛ ،ﺠمح الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ بالﺎﺗﻌﻏﻘت الﺛولﻐﺋ إلى ﻄسﺎﺚﺛﻄﻎ المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﻄﻆ خﻘل
وﻏسﺎرن ﻏﻌﻇﻐﻌن بﺎﻐسﻐر ﻄﻆ ﻄﻈﺧﺋ إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ ﺖﻐث أن ﻊﺜه الﺚﺛﻄﺋ ﺾاﻇﺌ ﺖﻐﻈﺆﺜ ﻄﺎاﺖﺋ ﺸﺼط لﺳمﻘء الﺊﻈﻌك.
وﺸﻎ ﻇﻋاﻏﺋ المطاف ،ﻄا ﺠاﻊﻃ ﺸﻎ الﻈمﻌ المﺪطرد ﺸﻎ اﺠﺎﺚﺛام المﺗفﺰﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﻊﻌ اﺲﺎماد الﺗﺿﻌﻄﺋ
لﻂمﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﺧرف المﺳﻌﻇﺋ ودﺸع الرواتﺈ.
أﺸﺪﺌ ﻊﺜه الﺎﺛابﻐر إلى زﻏادة ﻄﻂﺗﻌظﺋ ﺸﻎ الﺎﺳاﻄﻀ بالمﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ،غﻐر أن اﻗﺠﺎﺚﺛام الﻈﺤط
والﻌﺦﻌل المﻘئﻃ إلى الﺚﺛﻄات بﺼﻎ ضمﻆ الﺎﺗﺛﻏات الرئﻐسﻐﺋ الﻌاجﺈ الﺎﺧﺛّي لﻋا .لﺜا ،ﺲمﻀ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ
ﺲﻂى إﺬﻘق ﺦﻈﺛوق الﺎﺗﺛّي لﺔمﻐع ﻄﺼﺛﻄﻎ خﺛﻄات الﺛﺸع بﻌاﺠطﺋ الﻋاتﺷ الﻈﺼال والﺎﺔار ﺸﻎ ﻇﻋاﻏﺋ آذار 2020
لﺞﻏادة ﺻﺊﻌل الﺎﺔار لﺚﺛﻄات الﺛﺸع الرﺻمﻐﺋ .ﺻﺛّم ائﺎﻘف ﻄﻆ ﺠﺌ ﺣرﺾات تﻌﺸر خﺛﻄات الﺛﺸع بﻌاﺠطﺋ الﻋاتﺷ
الﻈﺼال ﺲرضاً لﻂﺧﻈﺛوق بﻋﺛف الﺳمﻀ المﺤﺎرك ﺲﻂى تﺗفﻐﺞ الﺎﺔار لﺼﺊﻌل المﺛﺸﻌﺲات ﺲﺊر الﻋاتﺷ الﻈﺼال ودﺲﻃ
اﺠﺎﺚﺛام رﻄﺞ اﻗﺠﺎﺔابﺋ السرﻏﺳﺋ لﻂمﺛﺸﻌﺲات .ﺾما أﺲﻂﻆ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ ﺸﻎ أﻏار ﺲﻆ ﻄﺔمﻌﺲﺋ اخﺎﺊارات
تﻈﺰﻐمﻐﺋ لﻂﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المالﻐﺋ )الﺧﻈﺛوق الرﻄﻂﻎ( بﺳﻈﻌان "الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا المالﻐﺋ ﺸﻎ جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ 19-وﻄا بﺳﺛﻊا"
ودﺲا جمﻐع المﺂﺠسات المالﻐﺋ إلى تﺼﺛﻏﻃ الطﻂﺊات لﻘﺠﺎفادة ﻄﻆ الﺧﻈﺛوق الرﻄﻂﻎ .ﺣﺔّع الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ
ﺲﻂى اﺠﺎﺚﺛام رﻄﺞ اﻗﺠﺎﺔابﺋ السرﻏﺳﺋ ﺠﻌاء لﻔﺸراد أو لﻂمﻈﺤآت لﺎمﺿﻐﻆ المﺛﺸﻌﺲات الﻘتﻘﻄسﻐﺋ وخفﺨ ﻄﺚاﺬر
ﻇﺤر ﺾﻌﺸﻐﺛ 19-ﻄﻆ خﻘل الﻈﺼﺛ الﺜي ﻄﻆ المﺗﺎمﻀ أن ﻏﺿﻌن ﻄﻂ ّﻌﺐاً بالفﻐروس.
أﺐﻈاء الﺔائﺗﺋ ،أبﺛت ﻊﻐﺆات ﺲﺛﻏﺛة اﻊﺎماﻄﻋا ﺸﻎ دﺲﻃ الﺔﻋﻌد الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ والﻌﺬﻈﻐﺋ ﻗﺖﺎﻌاء الﺔائﺗﺋ ورﺸع
ﺻﺛرة المﺂﺠسات ﺸﻎ الﺚط اﻓﻄاﻄﻎ باإلضاﺸﺋ إلى ﻄﺂﺠسات اﻓﺲمال الﺎﻎ ﺾاﻇﺌ ﻄﺳ ّرضﺋ لﺚطر اإلﺸﻘس و/أو إﻇﻋاء
ﺲمﻂﻐاتﻋا .وﺲﻂﻐه ،أﺲﻂﻈﺌ الﺗﺿﻌﻄﺋ ﺲﻆ إﻇﺤاء ﺦﻈﺛوق "ﻊ ّمﺋ وﺬﻆ" لﺔمع الﺎﺊرﺲات الﺎﻎ تﺿﻌن ﺻﻐمﺎﻋا 100,000
دﻏﻈار أردﻇﻎ ﺸأﺾﺑر والﺜي اﺠﺎﺪاﺸه الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ ﺸﻎ ﺖساب لﺛﻏه .ﻏأتﻎ ﻊﺜا الﺗساب لﻐﺿﻌن إضاﺸﺋ إلى
الﺗسابات المفﺎﻌﺖﺋ لﺛى الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ لﺧالح وزارة الﺧﺗﺋ ووزارة الﺎﻈمﻐﺋ اﻗجﺎماﺲﻐﺋ لﺼﺊﻌل الﺎﺊرﺲات ﻄﻆ
اﻓﺸراد والمﺂﺠسات أﻏﺪاً دون ﺸرض ﺖﺛ أدﻇى ﺲﻂى ﺻﻐمﺋ الﺎﺊرﺲات .وﺻﺛ وﺦﻂﺌ الﺎﺊرﺲات لﺔمﻐع الﺗسابات إلى 107
ﻄﻂﻐﻌن دﻏﻈار أردﻇﻎ  21ﻄﺼﺛّﻄﺋ ﻄﻆ المﺂﺠسات والﻋﻐﺆات واﻓﺸراد ﺸﻎ اﻓردن وخارجه ُ .22خ ّﺧص  73ﻄﻂﻐﻌن دﻏﻈار
لﺧﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ والﺜي تسﺎفﻐﺛ ﻄﻈه  250,000أﺠرة؛ ﺾما خﺧص ﻄﻂﻐﻌن دﻏﻈار لﺎﺿﻐﺋ أم ﺲﻂﻎ لﺛﺲﻃ
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الرزار" :ﻊ ّمﺋ وﺬﻆ" ﺖساب تﺿاﺸﻂﻎ وﻇأﻄﻀ بالمﺞﻏﺛ ﻄﻆ الﺎﺊرﺲات ) 8ﺖﺞﻏران  ،(2020اﺠﺎﺚرج ﺸﻎ  6أﻏﻂﻌل  2020ﻄﻆ الرابط:
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بﺛء تﺗﻌﻏﻀ الﺛﺸﺳﺋ  -3-لﻔﺠر المﺎﺪررة ﻄﻆ أزﻄﺋ ﺾﻌروﻇا اإلﺐﻈﻐﻆ)  12تمﻌز  .(2020اﺠﺎﺚرج ﺸﻎ  6أﻏﻂﻌل  2020ﻄﻆ الرابط:
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إﺬﺳام المﺗﺎاجﻐﻆ ،وﻄﻂﻐﻌن آخر ُخ ّﺧص لﻂﻋﻐﺆﺋ الﺚﻐرﻏﺋ اﻓردﻇﻐﺋ الﻋاﺣمﻐﺋ لﺛﺲﻃ الﺳائﻘت المﺗﺎاجﺋ وﺲ ّمال المﻐاوﻄﺋ
باإلضاﺸﺋ إلى ﻄﻂﻐﻌن دﻏﻈار أردﻇﻎ إلﺲادة المﻌاﺬﻈﻐﻆ الﺜﻏﻆ تﺼطﺳﺌ بﻋﻃ السﺊﻀ خارج الممﻂﺿﺋ ولﻐﺟ لﺛﻏﻋﻃ ﻄا
ﻏﺿفﻎ ﻄﻆ المﻌارد المالﻐﺋ لﺎﺶطﻐﺋ ﻇفﺼات السفر والﺗﺔر المﺂﺠسﻎ المطﻂﻌب ﻄﻈﻋﻃ.
بالﺎﺞاﻄﻆ ﻄع جمﻐع الﺎﺛابﻐر المالﻐﺋ الﺎﻎ ﺬرﺖﻋا الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ لﻂﺗفاظ ﺲﻂى اﻗﺻﺎﺧاد ورﺸع درجﺋ
تﺿ ّﻐفه وﺦمﻌده خﻘل الﺔائﺗﺋ ،ﺠاﻊﻃ الﺊﻈك ﺸﻎ الﺎﻌﺲﻐﺋ المالﻐﺋ ودﺲﻃ اﺲﺎماد الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ وﺐﻈﻎ
اﻓﺣﺚاص ﺲﻆ اﺠﺎﺚﺛام الﻈﺼﺛ لﻂﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ اﻇﺎﺤار الفﻐروس .تمﺗﻌرت جﻋﻌد الﺎﻌﺲﻐﺋ الﺎﻎ ﺻام بﻋا الﺊﻈك المرﺾﺞي
اﻓردﻇﻎ ﺖﻌل ﻇﺤر المﺳﻂﻌﻄات الﺤاﻄﻂﺋ ﺲﺊر اإلﻇﺎرﻇﺌ بﺤأن ﺬرﻏﺼﺋ الﻌﺦﻌل إلى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ والﺎﺳاﻄﻀ
بﻋا ،وﺬرﻏﺼﺋ اﺠﺎﺚﺛام المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﻄﻆ خﻘل الﻋﻌاتﺷ الﻈﺼالﺋ ،وﺾﻐﺷ ّ
تمﺿﻆ ﻊﺜه الﺼﻈﻌات الرﺻمﻐﺋ
المسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ ﻄﻆ إتمام المﺳاﻄﻘت بﺛءاً ﻄﻆ تﺗﻌﻏﻀ اﻓﻄﻌال إلى اﺠﺎﻘم الرواتﺈ والمﺳﻌﻇﺋ المالﻐﺋ إلﺿﺎروﻇﻐاً ﻄﻆ براﻄﺒ
المﺳﻌﻇﺋ الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ .ﺾما اﺣﺎمﻂﺌ جﻋﻌد الﺊﻈك ﺲﻂى ﺲﺼﺛ جﻂسات تﻌﺲﻌﻏﺋ ﺲﺊر اإلﻇﺎرﻇﺌ )أوﻇﻘﻏﻆ( بﺤأن المﺗاﺸﺮ
اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﺎﺳﺰﻐﻃ وﺦﻌل الﺚﺛﻄﺋ إلى جمﻋﻌر أﺾﺊر .باإلضاﺸﺋ إلى ذلك ،وبالﺎﺳاون ﻄع الﺊﻈك الﺛولﻎ ،ﻏﺳﺿﺷ الﺊﻈك
المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ ﺲﻂى تﻈﺰﻐﻃ ﺖمﻂﺋ تﻌﺲﻌﻏﺋ واﺠﺳﺋ الﻈطاق ) 360درجﺋ( لﻂﺎﻌﺲﻐﺋ بالﺤمﻌل المالﻎ إذ ﺠﻌف تﻈطﻂﺺ
ﻊﺜه الﺗمﻂﺋ ﺸﻎ اﻓﺣﻋر الﺼﻂﻐﻂﺋ الﺼادﻄﺋ .وﺠﻌف تﺎﻃ ﻊﺜه الﺗمﻂﺋ ﻄﻆ خﻘل ﺻﻈﻌات إلﺿﺎروﻇﻐﺋ وغﻐر إلﺿﺎروﻇﻐﺋ
وﺠﻌف ّ
تﺶطﻎ ﻄﺚﺎﻂﺷ المﻌاضﻐع المالﻐﺋ وﻄﻈﻋا :الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ ،والﺎمﻌﻏﻀ اﻓﺦﺶر ،والمﻈﺤآت الﺧﺶﻐرة
والمﺎﻌﺠطﺋ ،وﺖماﻏﺋ المسﺎﻋﻂك.
ﺸﻎ ﺖﻐﻆ أن الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ ﺻﺛ اﺠﺎﺔاب إلى اﻓزﻄﺋ ﻄﻆ خﻘل تﺛابﻐر ﺻﺧﻐرة المﺛى لفﺎرة أربﺳﺋ
أﺣﻋر ،تﺗﺼﺺ ﻊﺜه الﺎﺛابﻐر ﻄﻈاﺸع ﺬﻌﻏﻂﺋ المﺛى لﻔﺸراد وﻄﺂﺠسات اﻓﺲمال واﻗﺻﺎﺧاد ﺾﺿﻀ ،وتساﻊﻃ ﺸﻎ ﺖماﻏﺋ
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اﻗﺻﺎﺧاد والﺔﻋات ذات المﺧﻂﺗﺋ ﺸﻐه ودﺲﻃ الﻈمﻌ اﻗﺻﺎﺧادي .وﺻﺛ أﺐﻈى جﻘلﺋ المﻂك ﺲﺊﺛ اهلل الﺑاﻇﻎ بﻆ الﺗسﻐﻆ
والﺳﺛﻏﺛ ﻄﻆ الﻋﻐﺆات الﺳالمﻐﺋ والﺚﺊراء ﺸﻎ ﻄﺚﺎﻂﺷ أﻇﺗاء الﺳالﻃ  24ﺲﻂى جﻋﻌد الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ ﺸﻎ رﺸع درجﺋ
تﺿ ّﻐﺷ وﺦمﻌد اﻗﺻﺎﺧاد وﻄساﺲﺛة المﻈﺤآت المﺎﻈاﻊﻐﺋ الﺧﺶر والﺧﺶﻐرة والمﺎﻌﺠطﺋ ﺲﻂى الﻈﺔاة ﻄﻆ تﺛاﺲﻐات
الﺔائﺗﺋ ﺲﻂى ﻄﺂﺠسات اﻓﺲمال والﺗفاظ ﺲﻂى اﻗﺠﺎﺼرار المالﻎ والﻈﺼﺛي ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ.
لﺎﺗﻀ ّ
ّ
ﻄﺗﻀ الﺛﺸع
أﺲﻂﻈﺌ الﺗﺿﻌﻄﺋ اﻓردﻇﻐﺋ ﻄﻈﺜ اﻓﻏام اﻓولى لﻂﺔائﺗﺋ ﺲﻆ اﺲﺎمادﻊا لﺼﻈﻌات الﺛﺸع الرﺻمﻎ
الﻈﺼﺛي وﺣﺔﺳﺌ المﻌاﺬﻈﻐﻆ وأﺦﺗاب الﺳمﻀ ﺲﻂى اﺠﺎﺚﺛام المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﺸﻎ إتمام المﺳاﻄﻘت المالﻐﺋ .ودﺲﺌ
وزارة الﺳمﻀ أﺦﺗاب الﺳمﻀ إلى رﺻمﻈﺋ آلﻐﺋ دﺸع الرواتﺈ لﺛﻏﻋﻃ والﺎﻎ ﺾاﻇﺌ تﺛﺸع ﻇﺼﺛاً ﺸﻎ الماضﻎ ﺻﺊﻀ الﺔائﺗﺋ.
ﻄا جﺳﻀ ﻊﺜا الﺎﺗﻌل إلى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ ﻏﺎﻃ بسﻘﺠﺋ ﻇسﺊﻐﺋ ﻊﻌ الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ المﺎﻐﻈﺋ لﻂمﺛﺸﻌﺲات
الرﺻمﻐﺋ ﺸﻎ الﺊﻂﺛ.
ﺲﻂى الﺧﺳﻐﺛ ذاته ،أﺲﻂﻈﺌ ﻄﺂﺠسﺎان وﺬﻈﻐﺎان رئﻐسﻐﺎان أن المﺳﻌﻇﺋ وغﻐرﻊا ﻄﻆ أﻇﻌاع المﺛﺸﻌﺲات ﺠﻌف
تﺎﻃ ﻄﻆ خﻘل الﺎﺗﻌﻏﻘت الﺊﻈﺿﻐﺋ أو المﺗفﺰﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﺸﺼط .وﻊاتان المﺂﺠسﺎان ﻊما ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ
الﻌﺬﻈﻐﺋ والمﺂﺠسﺋ الﺳاﻄﺋ لﻂﺪمان اﻗجﺎماﺲﻎ .وتﻌﺾﻀ لﻂﺧﻈﺛوق ﻄﻋ ّمﺋ دﺲﻃ اﻓﺠر المﺗﺎاجﺋ ﻄﻆ خﻘل تﺼﺛﻏﻃ
ﻄﺳﻌﻇﺋ ﻄالﻐﺋ ﺣﻋرﻏﺋ ،وﻄﺳﻌﻇﺋ الطﻌارئ ،وﻄﺳﻌﻇﺋ إﺲادة الﺎأﻊﻐﻀ الﺔسﺛي باإلضاﺸﺋ إلى براﻄﺒ الﺎﺛرﻏﺈ المﻋﻈﻎ
والﺎﺤﺶﻐﻀ بﻋﺛف الﺼﺪاء ﻇﻋائﻐاً ﺲﻂى الفﺼر ورﺸع الﺼﺛرة ﺲﻂى الﺳمﻀ لﺛى المسﺎفﻐﺛﻏﻆ ﺖﻐﺑما ﺾان ذلك ﻄمﺿﻈاً .ﺻﺊﻀ
ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19ﺾان لﺛى ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ أﺾﺑر ﻄﻆ  127,000ﻄسﺎفﻐﺛ وﺾان ﺻﺛ بﺛأ ﺸﺳ ًﻘ ﺸﻎ الﺎﺗﻌل إلى
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المﻂك ﻏﺤﻐﺛ بإجراءات الﺊﻈك المرﺾﺞي لﻂﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ تﺊﺳات ﺾﻌروﻇا ﺲﻂى اﻗﺻﺎﺧاد ) 7تمﻌز  .(2020اﺠﺎﺚرج ﻄﻆ الرابط:

https::/alghad.com

أ .ﺸالﺗﻎ ،د .ﺾارﻗن و ن .جﻌلﺛبﻐرغ ) 23ﺖﺞﻏران  .(2020بﻐاﻇات ﺦﺳﺊﺋ لﺚﻐارات ﺦﺳﺊﺋ )ﻄﻈﺤﻌر ﺸﻎ اإلﻇﺎرﻇﺌ( .اﺠﺎﺚرج ﺸﻎ 7
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أﻏﻂﻌل  2020ﻄﻆ الرابطwww.povertyactionlab.org/blog/6-23-20/hard-data-hard-choices :
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الﺛﺸع ﺲﺊر المﺗفﺰﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﻄﺤﺔﺳاً بﺜلك المسﺎفﻐﺛﻏﻆ ﻄﻈه ﺲﻂى ﺸﺎح المﺗاﺸﺮ ﻗﺠﺎﻘم المساﺲﺛة بﺗﻐث ّ
ﻏﺚﺷ
الﺳﺈء ﺲﻆ ﻄﺿاتﺈ الﺊرﻏﺛ والﺎﻎ ﺾاﻇﺌ تﻌ ّزع المﺳﻌﻇﺋ ﻇﺼﺛاً بﺤﺿﻀ ﺣﻋري .ﺻﺊﻀ الﺔائﺗﺋ ،اﺠﺎﻂﻃ 6885ﻄسﺎفﻐﺛاً
ﻄﺳﻌﻇﺎﻋﻃ ﺲﺊر المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ والﺜﻏﻆ ﺾاﻇﺌ ﻇسﺊﺎﻋﻃ ﺖﻌالﻎ  %5.5ﺸﻎ ذلك الﺗﻐﻆ .ﻄع اﻇﺎﺤار ﺾﻌﺸﻐﺛ – 19
واإلغﻘق اإللﺞاﻄﻎ ،أﺲﻂﻈﺌ الﺗﺿﻌﻄﺋ ﺲﻆ براﻄﺒ الﺛﺲﻃ المالﻎ لمﻆ ﻏﺳمﻂﻌن لﺗسابﻋﻃ الﺚاص ) (gig-economyواﻓﺠر
اﻓﺾﺑر تأﺐُراً باإلضاﺸﺋ إلى تﻌزﻏع دﺲﻃ الﺚﺊﺞ ﻄﻆ خﻘل ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ لﺳﺛد ﻄﺗﺛد ﻄﻆ اﻓﺣﻋر .تﺔاوز إجمالﻎ
ﺲﺛد المسﺎفﻐﺛﻏﻆ خﻘل المراﺖﻀ  3-1ﻄﻆ الﺎﺛابﻐر الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ )ﺾما ﻊﻎ ﻄﺳ ّرﺸﺋ أﺲﻘه(  381,000وﺻﺛ اﺠﺎﻂﻃ %68.5
ﻄﻈﻋﻃ المﺳﻌﻇﺋ ﻄﻆ خﻘل المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ .باتﺊاع ﻇﻋﺒ ﻄﺤابه ،أﺬﻂﺼﺌ المﺂﺠسﺋ الﺳاﻄﺋ لﻂﺪمان اﻗجﺎماﺲﻎ
خمسﺋ براﻄﺒ دﺲﻃ وﺣﺔﺳﺌ المسﺎفﻐﺛﻏﻆ الﺜﻏﻆ ﻗ ﻏمﺎﻂﺿﻌن ﺖساباً ﺸﻎ ﻄﺂﺠسﺋ ﻄالﻐﺋ رﺠمﻐﺋ ﺲﻂى ﺸﺎح المﺗاﺸﺮ
اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ .وﺲﻂى ﻄﺛى ﺸﺎرة تﺔاوزت  4أﺣﻋر ،اﺠﺎفاد أﺾﺑر ﻄﻆ  700,000ﻄسﺎفﻐﺛ ﻄﻆ الﺊراﻄﺒ ﺖﻐث ﺖﺧﻀ 12,000
ﻄﻈﻋﻃ ﺲﻂى الﺛﺲﻃ المالﻎ ﻄﻆ خﻘل المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ.
اغﺎﻈمﺌ الﺗﺿﻌﻄﺋ وبﺳﺨ ﻄﺂﺠساتﻋا الرئﻐسﻐﺋ ﻊﺜه الفرﺦﺋ لﻈﺼﻀ اﻓﺸراد المﺊﺳﺛﻏﻆ ﻄالﻐاً إلى ﺲالﻃ المالﻐﺋ
الرﺻمﻐﺋ ،وزﻏادة الﺤمﻌل المالﻎ ،والﺼﺊﻌل ،وﻇﺤر الﺚﺛﻄات الرﺻمﻐﺋ .واﻇﺪمﺌ ﻊﻐﺆات ﺲﺛﻏﺛة إلى السرب بﺛءاً
بالمﺂﺠسات اﻗجﺎماﺲﻐﺋ ﻄﺑﻀ المﺂﺠسﺋ الﺳاﻄﺋ لﻂﺪمان اﻗجﺎماﺲﻎ ﻄروراً بالمﻈﺰمات الﺛولﻐﺋ ﻄﺑﻀ برﻇاﻄﺒ الﺶﺜاء
الﺳالمﻎ والمفﻌضﻐﺋ الساﻄﻐﺋ لﻔﻄﻃ المﺎﺗﺛة لﺤﺂون الﻘجﺆﻐﻆ وﺖﺎى الﺔاﻄﺳات ﻄﺑﻀ الﺔاﻄﺳﺋ اﻓلماﻇﻐﺋ اﻓردﻇﻐﺋ.
باإلضاﺸﺋ إلى ذلك ،بﺛأ ﺲﺛد ﻗ بأس به ﻄﻆ المﺛارس وﻊﻐﺆات الﺼطاع الﺚاص بﺼﺊﻌل ﻄﺊالﺴ ﺠﺛاد الفﻌاتﻐر رﺻمﻐاً ﻄﻆ
خﻘل إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ.
الﺤرﺾﺋ اﻓردﻇﻐﺋ ﻓﻇﺰمﺋ الﺛﺸع والﺎﺼاص )جﻌباك(
ﻏﺎطﻂﺈ الﻈمﻌ المﻂﺗﻌظ ﺸﻎ اﺲﺎماد الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ جﻋﻌداً ﻄساوﻏﺋ له لﺎﻌﺸﻐر المﺳﻂﻌﻄات الﺿاﺸﻐﺋ
لﻂمسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ بﺤأن ﺬرﻏﺼﺋ اﺠﺎﺚﺛاﻄﻋﻃ لﺗساباتﻋﻃ المالﻐﺋ بﺤﺿﻀ ﻄسﺂول .ﺸﺛون الﺗﺧﻌل ﺲﻂى المﺳﻂﻌﻄات
بﺤﺿﻀ ﺠﻂﻐﻃ ،ﺻﺛ ﻗ ﻏﺤﺳر اﻓﺣﺚاص الﺜﻏﻆ ﻏﻂﺔأون إلى المﺛﺸﻌﺲات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ بالﺑﺼﺋ ﺸﻎ اﺲﺎماد ﻊﺜه الﺚﺛﻄات
وﺻﺛ ﻗ ﻏﺊﻈﻌن ﺐﺼﺎﻋﻃ بﻋا .آخﺜﻏﻆ بالﺗسﺊان أن اﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ )جﻌباك( ّ
ترﺾﺞ ﺲﻂى تﺳﺞﻏﺞ إﻇﺎاج المﺳرﺸﺋ وﻇﺤرﻊا وﺲﻂى
جﻋﻌد الﺎﻌﺲﻐﺋ باﺠﺎﺚﺛام ﺲﺛد ﻄﻆ اﻓدوات وﺻﻈﻌات اتﺧال ﻄﻈﻌﺲﺋ ،وﺸﻎ أﺲﺼاب إﺲﻘن الﺗﺿﻌﻄﺋ والﺊﻈك المرﺾﺞي
ﺲﻆ اﺲﺎماد المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﺛﺸع الرواتﺈ والمﺛﺸﻌﺲات ﻄﻆ الﺗﺿﻌﻄﺋ إلى اﻓﺣﺚاص ،بادرت )جﻌباك( إلى تﻐسﻐر
الﻌﺦﻌل إلى المﺳﻂﻌﻄات المﻌﺐﻌﺻﺋ والﺤاﻄﻂﺋ .وﺻاﻄﺌ )جﻌباك( بالﺎﺳاون ﻄع الﺊﻈك المرﺾﺞي بإﺲﺛاد ﺾﺎ ّﻐﺈ ﺖﻌل
المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ واﺠﺎﺚﺛاﻄاتﻋا وإجراء ﺸﺎح المﺗفﺰﺋ ﻗﺠﺎﻘم الرواتﺈ واﻓجﻌر ﺲﻂماً أﻇه تمﺌ ﻄﺤارﺾﺋ ﻊﺜا
الﺿﺎ ّﻐﺈ ﺸﻎ المﻌاﺻع اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ اإلخﺊارﻏﺋ وأﻏﺪاً ﻄﻌاﺻع المﺂﺠسات الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ .ﺾما ﺻاﻄﺌ الﺤرﺾﺋ بإﺲﺛاد
ﺸﻐﺛﻏﻌﻊات تﻌﺲﻌﻏﺋ ﺲﺛﻏﺛة باإلضاﺸﺋ إلى ﻄﻈﺤﻌرات )بﻌﺠﺎات( ﻄﻈﺎﺰمﺋ ﺲﺊر وﺠائﻀ الﺎﻌاﺦﻀ اﻗجﺎماﺲﻎ لﻖجابﺋ ﺲﻂى
اﻓﺠﺆﻂﺋ المﺎﺿررة ﻄﻆ المسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ المسﺎﺔﺛّﻏﻆ لﻂمﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ.
ﺾما ورد ﺠابﺼاً ،خطا الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ خطﻌة رئﻐسﻐﺋ ﻇﺗﻌ تﻐسﻐر اإلﺻﺊال ﺲﻂى المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ
ﻄﻆ خﻘل السماح بالﺎسﺔﻐﻀ الﺜاتﻎ ﺲﺊر اإلﻇﺎرﻇﺌ .لﺎمﺿﻐﻆ الﻌﺦﻌل إلى روابط المﺳﻂﻌﻄات وتسﺔﻐﻀ المﺗاﺸﺮ
اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﻄﻆ خﻘل بﻌابﺋ إلﺿﺎروﻇﻐﺋ واﺖﺛة ،أﺬﻂﺼﺌ )جﻌباك( بﻌابﺋ المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ  .25وﻊﺜه الﺊﻌابﺋ ﺲﺊارة
ﺲﻆ دلﻐﻀ ﺣاﻄﻀ لمﺚﺎﻂﺷ المﺳﻂﻌﻄات الﻘزﻄﺋ لﺳمﻘء المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ الﺗالﻐﻐﻆ والمﺗﺎمﻂﻐﻆ ﻄﻈﻋﻃ .ﺾما تسمح
بالﺛخﻌل إلى روابط الﺎسﺔﻐﻀ الﺜاتﻎ لﺔمﻐع ﻄﺼﺛﻄﻎ خﺛﻄات الﺛﺸع بﻌاﺠطﺋ الﻋاتﺷ الﻈﺼال .وتﻌﺸر المﺳﻂﻌﻄات بﺤأن
تفﺧﻀ ﻊﺜه الﺊﻌابﺋ رﺠﻌم المﺳاﻄﻘت لمﺚﺎﻂﺷ أﻇﻌاع المﺳاﻄﻘت الﺎﻎ
أرﺻام اﻗتﺧال الﺚاﺦﺋ بﻋﻃ .باإلضاﺸﺋ إلى ذلكّ ،
تفرضﻋا ﺾﻀ ﺣرﺾﺋ ﻄﻆ ﺣرﺾات خﺛﻄات الﺛﺸع بﻌاﺠطﺋ الﻋاتﺷ الﻈﺼال .وﻄﻆ الﺚﺧائص الرئﻐسﻐﺋ لﻋﺜه الﺊﻌابﺋ
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آلﻐﺋ اﻗﺠﺎفسار ﺲﻆ المﺗاﺸﺮ الﺗالﻐﺋ الﺎﻎ ﺠﺔﻂﻋا المسﺎﺚﺛﻄﻌن ﻄﺊاﺣرة .ﻏﺼﺛم ﻄﺗرك اﻗﺠﺎفسار ﻊﺜا المﺳﻂﻌﻄات
لﻂمسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ بﺶﺨ الﻈﺰر ﺲﻆ المﺗفﺰﺋ المسﺔّﻂﺋ تﺗﺌ أرﺻاﻄﻋﻃ الﻌﺬﻈﻐﺋ وﻄع أي ﺣرﺾﺋ ﻄﻆ ﺣرﺾات الﺛﺸع
بﻌاﺠطﺋ الﻋاتﺷ الﻈﺼال.
ﻄع ارتفاع الطﻂﺈ ﺲﻂى المﺳﻂﻌﻄات الﺧرﻏﺗﺋ والﺤاﻄﻂﺋ بﺤأن المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ،أﺬﻂﺼﺌ )جﻌباك( ﺦفﺗﺋ
ﺲﻂى الفﻐسﺊﻌك باﺠﻃ )ﻄﺗاﺸﺰﻈا( لﺎﺿﻌن بمﺑابﺋ ﻄﺧﺛر لﺔمﻐع المﺳﻂﻌﻄات الﻘزﻄﺋ بﺤأن المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ .تﻌﺸر
الﺧفﺗﺋ الﻌﺦﻌل لمﺗفﺰﺋ تﺔرﻏﺊﻐﺋ باإلضاﺸﺋ إلى ﺸﻐﺛﻏﻌﻊات وﺾﺎ ّﻐﺊات وإجابات ﺲﻂى اﻗﺠﺆﻂﺋ المﺎﺿررة .تسﺎﺼﺊﻀ
الﺧفﺗﺋ أﺠﺆﻂﺋ زوارﻊا وتساﺲﺛﻊﻃ ﺸﻎ ﺖﻀ المسائﻀ الفﻈﻐﺋ الﺎﻎ ﻏﻌاجﻋﻌﻇﻋا بالﺎﻈسﻐﺺ ﻄع ﺣرﺾات خﺛﻄات الﺛﺸع
بﻌاﺠطﺋ الﻋاتﺷ الﻈﺼال .باإلضاﺸﺋ إلى اﻗﺠﺎفسارات ﺲﺊر الفﻐسﺊﻌك ،باﺣرت )جﻌباك( بﺎﺤﺶﻐﻀ ﻄرﺾﺞ اتﺧال
لمساﺲﺛة المسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ وﻄﺳالﺔﺋ الﺎﺗﺛﻏات الفﻈﻐﺋ والﺤﺿاوى ﺲمﻌﻄاً .وﺸﻎ السﻐاق ذاته ،وبمﻌاﺦﻂﺋ جﻋﻌد )جﻌباك(
الساﺲﻐﺋ إلى رﺸع الﻌﺲﻎ ،تﺳاوﻇﺌ جﻌباك ﻄع ﺲﺛد ﻄﻆ الﻋﻐﺆات لﺎﺳﺰﻐﻃ ﻇﺤر المﺳرﺸﺋ .باإلضاﺸﺋ إلى تﻌﺸﻐر ﻄﺔمﻌﺲﺋ
ﻄﻆ المﻌاد الﺎﻌﺲﻌﻏﺋ – ﻄﻆ الﺿﺎ ّﻐﺊات إلى الفﻐﺛﻏﻌﻊات ﺸالمﺗفﺰﺋ الﺎﺔرﻏﺊﻐﺋ – ّ
ﻇﺰمﺌ )جﻌباك( ﺸﺳالﻐات تﺛرﻏﺊﻐﺋ
لمﻈﺰمات المﺔﺎمع المﺗﻂﻎ وﻄراﺾﺞ الﺤﺊاب ﺸﻎ ﺲﺛد ﻄﻆ المﺗاﺸﺰات وﺲمﻂﺌ ﻄع ﺻطاﺲات ﻄﺗﺛدة ﺲﻂى تﻌﺸﻐر
المﺳﻂﻌﻄات الﺚاﺦﺋ بﺿﻀ ﺻطاع ﺲﻂى ﺖﺛة ﻄﺑﻀ الﺼطاع الﺞراﺲﻎ.
أﺖﺛ اإلﻇﺔازات المفﺧﻂﻐﺋ الفرﻏﺛة ﻄﻆ ﻇﻌﺲﻋا ﺸﻎ ﺻطاع الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ والﺎﻎ تفﺎﺚر بﻋا )جﻌباك( ﻊﻌ
إﺬﻘق أﺖﺛث ﻇﺰام لﻂﺛﺸع وﻊﻌ ﺾﻂﻐك خﻘل الﺔائﺗﺋ .وﻊﻌ ﺲﺊارة ﺲﻆ ﻇﺰام دﺸع ﺸﻌري ّ
ﻏمﺿﻆ ﻄﻆ تﺗﻌﻏﻘت اﻓﻄﻌال
الفﻌرﻏﺋ ﺸﻎ اﻓردن .وﺸﻎ المرﺖﻂﺋ اﻓولى ،ﺠﻐﺿﻌن اﻗﺣﺎراك ﺸﻎ ﺾﻂﻐك ﻄﺼﺎﺧراً ﺲﻂى الﺊﻈﻌك ﺸﻎ اﻓردن وﺖﺧرﻏاً لﻋا
ﻄع الﺎطﻂّع إلى ربط ﻄﺼﺛﻄﻎ خﺛﻄات ﻄالﻐﺋ آخرﻏﻆ به ﺸﻎ ﻄرﺖﻂﺋ ﻗﺖﺼﺋ ﺸﻎ المسﺎﺼﺊﻀ .ﻏﻋﺛف ﻇﺰام ﺾﻂﻐك إلى زﻏادة
السﻐﻌلﺋ ﺸﻎ السﻌق اﻓردﻇﻎ وتﺼﺛﻏﻃ بﺛﻏﻀ لﻂمﺛﺸﻌﺲات الﻈﺼﺛﻏﺋ ﻏﺿﻌن جاذباً باإلضاﺸﺋ إلى تسرﻏع دورة الﺎﺛﺸﺺ
الﻈﺼﺛي ﺸﻎ اﻗﺻﺎﺧاد اﻓردﻇﻎ .والﺤﻎء المﻋﻃ ﻊﻌ أﻇه ﻄﻆ خﻘل ﺾﻂﻐك ،ﺠﻌف تﺎﺗﺼﺺ ﺻابﻂﻐﺋ الﺎﺤﺶﻐﻀ الﺊﻐﻈﻎ وبﺤﺿﻀ
تام بﻐﻆ المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ والﺗسابات الﺊﻈﺿﻐﺋ ﻄسﺎﺼﺊﻘً .وﻊﺜا الﻈﺰام ﻄﺞود بﺑﻘث خﺛﻄات رئﻐسﻐﺋ ﻊﻎ :تﺗﻌﻏﻀ
الرﺦﻐﺛ الفردي ،وﺬﻂﺈ الﺛﺸع ،واﺠﺎرجاع المﺛﺸﻌﺲات .اﻇطﻂﺺ الﻈﺰام ﺸﻎ ﺖﺞﻏران  2020وتﻃ ربط أربﺳﺋ بﻈﻌك به
بﻋﺛف ﻇﻋائﻎ وﻊﻌ ربط جمﻐع الﺊﻈﻌك به ﺸﻎ الﺼرﻏﺈ الﺳاجﻀ .ﻏﺛﺲﻃ ﺾﻂﻐك ﻇماذج الﺎﺳرﻏﺷ المﺎﺳﺛدة بما ﺸﻐﻋا الرﺻﻃ
الﺎﺳرﻏفﻎ الﺳالمﻎ  ،IBANاﻗﺠﻃ المسﺎﺳار ،ورﺻﻃ الﻋاتﺷ .ﻏمﺿﻆ لﻂﺛاﺸﺳﻐﻆ أﻏﺪاً الﺎﺗﺼﺺ ﻄﻆ ﻄﺳﻂﻌﻄات المسﺎﺼﺊﻀ
ﺻﺊﻀ إتمام المﺳاﻄﻂﺋ ولﺛﻏﻋﻃ الﺚﻐار بأن ﻏسﺎﻂمﻌا إﺣﺳار لﺎأﺾﻐﺛ اﺠﺎﻘم المسﺎﺼﺊﻀ لﻂﺛﺸﺳﺋ.
المﺂﺠسات المالﻐﺋ
ﻏﺼﺎرن تطﻌﻏر وﻇمﻌ ﻇﺰام ﻄالﻎ ﺠﻂﻐﻃ بﺎﻌاﺸر وﺠﻘﻄﺋ الﺳﻈاﺦر الﺎالﻐﺋ :المﺂﺠسات المالﻐﺋ ،والﺚﺛﻄات
المالﻐﺋ ،والﺎﺤرﻏﺳات ،واﺖﺎﻐاجات المسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ والﻌﺦﻌل إلى الﺚﺛﻄات والمﺳﻂﻌﻄات .وبﻋﺛف اﺠﺎﻐﺳاب أﺐر ﺾﻌﺸﻐﺛ
–  19ﺲﻂى الﻈﺰام المالﻎ ﺸﻎ اﻓردن وتﺗﻂﻐﻂه بﺤﺿﻀ أﺸﺪﻀ ،ﻄﻆ المﻋﻃ ﺸﻋﻃ ﻄﻈﺰﻌر المﺂﺠسات المالﻐﺋ وآرائﻋا
بﺤأن ﻄا ﻏفرزه ﺠﻌق المال ﻄﻆ دﻏﻈاﻄﻐﺿﻐات ﻇﺎﻐﺔﺋ لﻋﺜه الﺔائﺗﺋ ﻇاﻊﻐك ﺲﻆ أﺐرﻊا ﺲﻂى الﺳمﻂﻐات المالﻐﺋ والﺎﺶﻐرات
ﺸﻎ ﺠﻂﻌك الﺳمﻘء .لﺎﺿﻌﻏﻆ ﻊﺜه الرؤى ،أجرت )جﻌباك( اﺠﺎطﻘﺲاً ﻄع المﺂﺠسات المالﻐﺋ ﺸﻎ اﻓردن بما ﺸﻐﻋا
الﺊﻈﻌك ،وﻄﺼﺛﻄﻎ خﺛﻄات الﺛﺸع ،وﻄﺤﺶﻂﻎ اﻓﻇﺰمﺋ ،وﻄﺂﺠسات الﺎمﻌﻏﻀ اﻓﺦﺶر.
ﺲﻂى الرغﻃ ﻄﻆ اإلغﻘق ،تمﺿﻈﺌ ﻄا ﻇسﺊﺎه  %77.8ﻄﻆ المﺂﺠسات المالﻐﺋ ﻄﻆ إدارة ﺲمﻂﻐاتﻋا بﺼﺛرة تراوﺖﺌ
بﻐﻆ  %80إلى  .%100وﺻﺛ اتﺚﺜت ﻊﺜه المﺂﺠسات تﺛابﻐر لﺎﺿﻐﻐﺷ خﺛﻄاتﻋا ﻄع الﻌضع الﺔﺛﻏﺛ ﺸﻎ ﻄسﺳى ﻄﻈﻋا
لﺚﺛﻄﺋ ﺲمﻘئﻋا .وﺻﺛ أضاف ﻄﺳﺰﻃ المﺂﺠسات المالﻐﺋ خﺛﻄات المسﺎﻋﻂك إلى ﺻﻈﻌاتﻋا ﺲﺊر اإلﻇﺎرﻇﺌ وﺲﺊر الﻋاتﺷ
الﻈ ّﺼال وأجرت ﻊﺜه المﺂﺠسات تﺳﺛﻏﻘت ﺲﻂى ﺲمﻂﻐات الفروع لﺛﻏﻋا لمﻌاﺾﺊﺋ الطﻂﺈ المﺎﺞاﻏﺛ ﺲﻂى الﺚﺛﻄات ﺲﺊر
اإلﻇﺎرﻇﺌ )أوﻇﻘﻏﻆ( .ﺾما ﺣﻋﺛت الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ المﺼﺛﻄﺋ أوﻇﻘﻏﻆ زﻏادة ﻄﻂﺗﻌظﺋ ﺖﻐث وﺦﻂﺌ ﻇسﺊﺋ المﺂﺠسات
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المالﻐﺋ المﺤمﻌلﺋ باﻗﺠﺎطﻘع والﺎﻎ اخﺎارت ﻊﺜه الﺚﺛﻄات إلى  %44ﺲﻂماً أﻇﻋا ﺾاﻇﺌ وﺖﺎى وﺻﺌ ﺻرﻏﺈ تﺳﺎمﺛ
الطرق الﺎﺼﻂﻐﺛﻏﺋ ﺸﻎ خﺛﻄاتﻋا .باإلضاﺸﺋ إلى ذلك ،ﺾان الﺎﻌﺠع ﺸﻎ ﺸرص الﺎﺔارة اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ أﺖﺛ الﺎﺛابﻐر الﺎﻎ
اتﺚﺜتﻋا  %41ﻄﻆ المﺂﺠسات المالﻐﺋ .وﺲﻂى ﺦﺳﻐﺛ آخر ،ﺲمﻂﺌ  %55ﻄﻆ المﺂﺠسات المالﻐﺋ ﺲﻂى تﺿﺑﻐﺷ جﻋﻌدﻊا
ﻄﻈﺧات الﺎﻌاﺦﻀ اﻗجﺎماﺲﻎ لﻂﺗﺧﻌل ﺲﻂى
ﺲﻂى وﺠائﻀ الﺎﻌاﺦﻀ اﻗجﺎماﺲﻎ اﺠﺎﺔابﺋ إلى اﻗﺲﺎماد المﺎﺞاﻏﺛ ﺲﻂى ّ
المﺳﻂﻌﻄات بﺤأن الﺚﺛﻄات وتﺗﺛﻏﺑاتﻋا .ﺾما ﺣمﻂﺌ الﺎﺛابﻐر اﻓخرى تﺼﺛﻏﻃ ﺦ ّراﺸات آلﻐﺋ ﻄﺎﻈﺼﻂﺋ لﺔمﻐع ﻄﻈاﺬﺺ
الممﻂﺿﺋ ورﺸع ﺖﺛود السﺗﺈ والمﺳاﻄﻘت وزﻏادة السﻐﻌلﺋ المالﻐﺋ لﻂﺳمﻘء ﻄع رﺸع ﺻﺛرة ﻄراﺾﺞ اﻗتﺧال والﺎﻌﺠع ﺸﻎ
ﻇطاق ﺲمﻂﻋا؛ وﺸﻎ ﺖاﻗت ضﺆﻐﻂﺋ جﺛاً خفﺨ ﺖﺛود السﺗﺈ .باإلضاﺸﺋ إلى ذلك ،اﻄﺎﺑﻂﺌ المﺂﺠسات المالﻐﺋ لﺎﺳﻂﻐمات
الﺊﻈك المرﺾﺞي لﺎأجﻐﻀ أﺻساط الﺼروض لﺑﻘﺐﺋ أﺣﻋر ولﺎمﺿﻐﻆ الﺎﺊرﺲات إلى الﺧﻈادﻏﺺ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﻄﻆ خﻘل تطﺊﻐﺼاتﻋا
باإلضاﺸﺋ إلى خفﺨ الرﺠﻌم بﺤﺿﻀ ﻊائﻀ ﺲﻂى الرﺦﻐﺛ المﻈﺚفﺨ والسﺗﺈ ﻄﻆ الﺧراف اآللﻎ .ﺾان تﺗ ّﻌل المﺂﺠسات
المالﻐﺋ إلى الﺚﺛﻄات الرﺻمﻐﺋ وزﻏادة اﺲﺎماد الﺳمﻘء ﺲﻂى ﻊﺜه الﺚﺛﻄات ﻄﻆ السمات الرئﻐسﻐﺋ الﺎﻎ ﺦﺊﺶﺌ المﺔال
المالﻎ ﺸﻎ ظﻀ الﺔائﺗﺋ.
ﻄع الﺎﺶﻐر ﺸﻎ دﻏﻈاﻄﻐﺿﻐات ﺠﻌق المال ،تﺗ ّمﻂﺌ المﺂﺠسات المالﻐﺋ تﺗﺛّﻏات ﻄﺎفاوتﺋ ﺸﻎ بﺳﺨ ﻄﺔاﻗت
اﻓﺲمال ﺖﻐث ذﺾر  %47.2ﻄﻆ المﺂﺠسات المالﻐﺋ أن إﺻراض المسﺎﻋﻂﺿﻐﻆ ﺾان المﺔال الﺜي تأﺐر ﺠﻂﺊﻐاً بأﺲﻂى درجﺋ
ﻇﺎﻐﺔﺋ لﻂﺔائﺗﺋ والﺎﺛابﻐر المرتﺊطﺋ بﻋا والﺎﻎ اتﱡﺚﺜت لﻂﺗﺛ ﻄﻆ اﻇﺎﺤارﻊا ،تﺊﺳﺎه ﻄﺊاﺣرة الﺚﺛﻄات المﺧرﺸﻐﺋ
لﻂﺤرﺾات وخﺛﻄات اﻓﺸراد )الﺎﺔﺞئﺋ( والﺳمﻂﻐات وخﺛﻄات المﻈﺤآت المﺎﻈاﻊﻐﺋ الﺧﺶر والﺧﺶﻐرة والمﺎﻌﺠطﺋ وأخﻐراً
خﺛﻄﺋ الﺳمﻘء والﺎسﻌﻏﺺ .وذﺾرت المﺂﺠسات المالﻐﺋ أن ﺻطاﺲﻎ تﺿﻈﻌلﻌجﻐا المﺳﻂﻌﻄات واﻓﻄﻆ لﻃ ﻏﺎأﺐراً بالﻌضع
ﻄا ّ
ﻏﺂﺣر إلى ﺻﻐمﺋ الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا والﺚﺛﻄات الرﺻمﻐﺋ ﺸﻎ أوﺻات اﻓزﻄﺋ .ذﺾرت المﺂﺠسات المالﻐﺋ ﻄﺔاﻗت ﺲمﻀ أخرى
تأﺐرت ﺠﻂﺊاً بالﺔائﺗﺋ وﻄﻈﻋا ﺲﻂى ﺠﺊﻐﻀ المﺑال :ﺦﺳﻌبﺋ ﺸﻎ الﻌﺦﻌل إلى الﺎﺔار ،وخﻂﻀ ﺸﻎ ﺠﺛاد الفﻌاتﻐر ،وتﻌﺸﻐر
الﺛﺲﻃ لﻂﻌﺾﻘء باإلضاﺸﺋ إلى لﻌجسﺎﻐات أخرى أﺾﺑر ﺲمﻌﻄﻐﺋ .ذﺾر  %78ﻄﻆ المﺂﺠسات المالﻐﺋ أن ﺻﺊﻌل الﻋﻌﻏﺋ
الﺎﺳرﻏفﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ والﺎﻌﺻﻐع الرﺻمﻎ ﺾان ﻏمﺿﻈه أن ﻏﺔﺳﻀ الﺎﺳاﻄﻀ ﻄع ﻄﺪاﻄﻐﻆ الﺔائﺗﺋ وتﺛاﺲﻐاتﻋا بالﻈسﺊﺋ
لﻂﺚﺛﻄات المالﻐﺋ أﺾﺑر ﺠﻋﻌلﺋُ .ﺠ ِمح بﺎسﺔﻐﻀ المﺗفﺰﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﺲﺊر اإلﻇﺎرﻇﺌ )أوﻇﻘﻏﻆ( لﻂمرة اﻓولى بﺳﺛ اﻇﺎﺤار
الﺔائﺗﺋ ﻄما ﺠاﻊﻃ ﺸﻎ تﻐسﻐر الﻌﺦﻌل إلى الﺗسابات المالﻐﺋ ﺲﺊر الﻋاتﺷ الﻈﺼال .وﺻﺛ أبﺛت المﺂﺠسات المالﻐﺋ
ﺠﻌاء ﺾاﻇﺌ بﻈﻌﺾاً أو غﻐرﻊا اﻊﺎماﻄاً ﻄﺎساوﻏاً ﺸﻎ الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ لﻂﺤرﺾات ،واإلﺻراض الرﺻمﻎ ،وﺻﺊﻌل
الﺛﺸع الﻘتﻘﻄسﻎ ﺾﻌﻇﻋا خﺛﻄات وﺖﻂﻌل ﻏمﺿﻆ أن تﺚفﺷ ﻄﻆ الﺎﺗﺛّﻏات الماﺐﻂﺋ خﻘل اﻓزﻄﺋ .باإلضاﺸﺋ إلى ذلك،
أﺣار  %30ﻄﻆ المﺂﺠسات المالﻐﺋ إلى الﺳمﻂﻐات المﺧرﺸﻐﺋ المفﺎﻌﺖﺋ ﺾﻌﻇﻋا أﺖﺛ الﺗﻂﻌل الﺎﻎ ﺾان ﻏمﺿﻆ أن
تساﺲﺛﻊا ﺸﻎ الﺎﺳاﻄﻀ ﻄع المﻌﺻﺷ وﺲﺛم الﻌضﻌح الﺜي ﺦاﺖﺊه .ﺸﻎ الﺗﺼﻐﺼﺋ ﺾاﻇﺌ ﻊﺜه الﺔائﺗﺋ بمﺑابﺋ جرس إﻇﺜار
لﺔمﻐع المﺂﺠسات المالﻐﺋ والﺔﻋات الﺎﻈﺰﻐمﻐﺋ والﺗﺿﻌﻄﺋ بﺤأن أﻊمﻐﺋ رﺻمﻈﺋ الﺚﺛﻄات والﺎﺼﻈﻐات والﺗﻂﻌل
ّ
الممﺿﻈﺋ لﻋا والﺗاجﺋ إلى اﻗﺠﺎﺳﺔال ﺸﻎ إﺖﺛاث الﺎﺗ ّﻌل.
ﻄﻆ ﻇاﺖﻐﺋ أخرى ،ﺾان ﻄﻆ المﺎﻌ ّﺻع أن ﻏطرأ تﺶﻐﻐر ﺲﻂى ﻄطالﺈ الﺳمﻘء خﻘل الﺔائﺗﺋ ﺸﻎ ﻄﻌاﺾﺊﺋ الﺎﺶﻐر ﺸﻎ
ﺲروض الﺚﺛﻄﺋ واﺖﺎﻐاجاتﻋﻃ المالﻐﺋ .ﺸاﺲﺎماد الﺼﻈﻌات الرﺻمﻐﺋ واﺠﺎﺚﺛاﻄﻋا الﻈﺤط ﺾان ﻊﻌ الﺗﺛث اﻓبرز ﺸﻎ
ﻄﺪمار الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ وﺻﺛ ارتفع – ﻇﺎﻐﺔﺋ لﺜلك – ﺲﺛد الﺗسابات المالﻐﺋ ﺸﻎ الﺛولﺋ إذ ذﺾر  %97ﻄﻆ المﺂﺠسات
المالﻐﺋ زﻏادة ﺸﻎ المﺳاﻄﻘت الرﺻمﻐﺋ وﺣﻋﺛت ﺣرﺾات خﺛﻄات الﺛﺸع بﻌاﺠطﺋ الﻋاتﺷ الﻈﺼال ﻇمﻌاً ﺸﻎ تسﺔﻐﻀ
المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ .بادر الﺳمﻘء إلى اﻗتﺧال ﻄع المﺂﺠسات المالﻐﺋ ﻄسﺎفسرﻏﻆ ﻄﻈﻋا ﺲﻆ الﺚﺛﻄات الرﺻمﻐﺋ
الﺗالﻐﺋ أو الﺔﺛﻏﺛة وﺠارﺲﻌا إلى اﺲﺎمادﻊا ﺸﻎ تﺳاﻄﻘتﻋﻃ ﺸﻎ ﺖﻐﻆ أن المﺳاﻄﻘت ﻄﻆ خﻘل الفروع والﺧراﺸات اآللﻐﺋ
وﻇﺼاط الﺊﻐع ﺻﺛ اﻇﺚفﺪﺌ اﻇﺚفاضاً ﻄﻂﺗﻌظاً .وﺲﻂى ﻄسﺎﻌى أﺻﻀ ،ذﺾر  %50ﻄﻆ المﺂﺠسات المالﻐﺋ ﺖﺛوث زﻏادة ﺸﻎ
السﺗﻌبات الﻈﺼﺛﻏﺋ وذﺾر بﺳﺪﻋا وجﻌد زﻏادة ﺸﻎ الﺎﺗﻌﻏﻘت الﺛولﻐﺋ .لﻐﺟ ﻊﺜا بمسﺎﺶرب ﺖﻐث أن الﻈاس ﻏفﺪﻂﻌن
اﻗﺖﺎفاظ بأﻄﻌالﻋﻃ ﺲﻂى ﺣﺿﻀ ﻇﺼﺛ خﻘل اﻓزﻄات خﻌﺸاً ﻄﻆ ﻄﺗﺛودﻏﺋ الﻌﺦﻌل إلى ﻄﺛخراتﻋﻃ .لﻌﺖﺮ ﻊﺜا السﻂﻌك
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ﺸﻎ الﺳﺛﻏﺛ ﻄﻆ الﺛول ﺸﻎ المﻈطﺼﺋ والﺳالﻃ ﺲﻂى الرغﻃ ﻄﻆ الﺎﺗﺜﻏرات المﻈادﻏﺋ بالﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ اﺠﺎﺚﺛام الﻈﺼﺛ ﻗﺖﺎﻌاء
الفﻐروس وﻄﻈﺳه ﻄﻆ اﻗﻇﺎﺤار .ﻄﻆ الﺎﻌجﻋات اﻓخرى زﻏادة الﺎﺗﻌﻏﻘت الﺛولﻐﺋ الﻈاجمﺋ ﺲﻆ الﺚﻌف ذاته أﺐﻈاء اﻓزﻄات.
ﻄﻆ الرؤى اﻓخرى الﺎﻎ ﺻﺛﻄﺎﻋا المﺂﺠسات المالﻐﺋ بﺤأن الﺎﺶﻐر ﺸﻎ ﺠﻂﻌك الﺳمﻘء إلى جاﻇﺈ تأجﻐﻀ أﺻساط
الﺼروض والﺜي ﺸرضه الﺊﻈك المرﺾﺞي وﺬالﺈ به الﺳمﻘء ﺾاﻇﺌ الﺞﻏادة المﻂﺗﻌظﺋ ﺸﻎ الﺎﺗﻌل إلى الﺎﺗﻌﻏﻀ الرﺻمﻎ
لﻂرواتﺈ وزﻏادة دﺸع الفﻌاتﻐر رﺻمﻐاً .ﻇﺎﻐﺔﺋ لﺜلك ،أﺸﺪى الﻈمﻌ الﺜي ﺣﻋﺛته الﺎﺳاﻄﻘت الرﺻمﻐﺋ إلى ارتفاع الطﻂﺈ
المﻈﺧات
ﺲﻂى خﺛﻄات ﻄراﺾﺞ اﻗتﺧال الﺎابﺳﺋ لﻂمﺂﺠسات المالﻐﺋ ﻄما اﺻﺎﺪاﻊا تﺳﺰﻐﻃ ﺻﺛراتﻋا وتﺿﺑﻐﺷ اﻗتﺧال ﺲﻂى
ّ
اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ .ذﺾر ﺲﺛد ﺻﻂﻐﻀ ﻄﻆ الﺊﻈﻌك تﺧفﻐات الﻌدائع الﺗالﻐﺋ وﻊﻌ أﻄر ﻄﺎﻌ ّﺻع بﺤﺿﻀ ﺾﺊﻐر بسﺊﺈ المﺤاﺾﻀ
الﺎﻎ اﺲﺎرضﺌ الﺳﺛﻏﺛ ﻄﻆ اﻓﺸراد والﺤرﺾات ﺸﻎ الﺗﺧﻌل ﺲﻂى المال.
ﺐمﺋ اتفاق ﺲﺊر الﺳالﻃ بأن جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19ﺠﻌف تﻂﺼﻎ بﺰﻘلﻋا ﺲﻂى ﺐﺼاﺸﺋ الﺳمﻀ وإدارة اﻓزﻄﺋ إلى
أجﻀ غﻐر ُﻄس ّمى .ﺸإلى جاﻇﺈ تﺼﺊّﻀ الﺳمﻀ ﺲﻆ بﺳﺛ بﺤﺿﻀ ﻄﺎﺞاﻏﺛ ،ﻏﺚطط  %83ﻄﻆ المﺂﺠسات المالﻐﺋ ﺸﻎ اﻓردن
لﻌضع الﺎﻌﺠع ﺸﻎ الﺼﺛرات الرﺻمﻐﺋ ﺲﻂى ُﺠﻂّﻃ أولﻌﻏاتﻋا بﺛ ًﻗ ﻄﻆ الﺎﻌﺠع ﺸﻎ ﺸﺎح الفروع .لﺼﺛ تم ّﺚﺪﺌ اﻓزﻄﺋ إلى
جاﻇﺈ الﺎﺗ ّﻌل إلى المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ ﺠﻌاء ﻄﻆ جاﻇﺈ الﺳمﻘء أو ﻄﻆ جاﻇﺈ ﻄﺼﺛﻄﻎ خﺛﻄات الﺛﺸع ﺲﻆ ﺸائﺛة غﻐر ﻄﺎﻌﺻﺳﺋ
أﻗ وﻊﻎ تسرﻏع ﺲمﻂﻐﺋ الﺎﺗﻌل الرﺻمﻎ ﺸﻎ الﺼطاع المالﻎ .وﺲﻂى جﺊﻋﺋ أخرى ،تﻈﻌي  %64ﻄﻆ المﺂﺠسات المالﻐﺋ
وضع إﺬار ﺲمﻀ إلدارة اﻓزﻄات ﻄﻌضع الﺎﻈفﻐﺜ بﺗﻐث تﺿﻌن أﺸﺪﻀ اﺠﺎﺳﺛاداً لﻂﺎﺧﺛّي ﻓوضاع ﻄﺤابﻋﺋ غﻐر ﻄﻈﺰﻌرة.
ﺸﻎ أﺲﺼاب الﺔائﺗﺋ ،ﻊﻈاك  %50ﻄﻆ المﺂﺠسات المالﻐﺋ ﻄسﺎﺳ ّﺛة لطرح ﻄﻈﺎﺔات وخﺛﻄات جﺛﻏﺛة تسﺎﻋﺛف ﺣرائح
جﺛﻏﺛة ﻄﻆ الﺳمﻘء وزﻏادة تﻌزﻏع الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ بﺗﻐث ّ
تﺶطﻎ جمﻐع المﺗاﺸﺰات.
تﺳﺎﺼﺛ المﺂﺠسات المالﻐﺋ أن ﺲﻂى الﺗﺿﻌﻄﺋ أن تﻈﻋﺨ بﺛور أﺠاﺠﻎ ﺸﻎ ﻄساﺲﺛة الﺼطاع المالﻎ ﺲﻂى
الﺎﺶﻂّﺈ ﺲﻂى الﺎﺗﺛّﻏات الﻈاجمﺋ ﺲﻆ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19وتمﻋﻐﺛ السﺊﻐﻀ أﻄام ﺖﻂﻌل رﺻمﻐﺋ جﺛﻏﺛة وخﺛﻄات رﺻمﻐﺋ ﻄﺎطﻌرة.
ﺸإلى جاﻇﺈ الﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ الﺎﺤرﻏﺳات وتﺗسﻐﻈﻋا لﺎمﺿﻐﻆ رﺻمﻈﺋ الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ واإلﺠراع بﻋا ،ﺲﻂى الﺗﺿﻌﻄﺋ
ﻇفسﻋا أن تﺎﺗﻌل إلى الﺚﺛﻄات والمﺛﺸﻌﺲات الرﺻمﻐﺋ .واﺲﺎماد المﺛﺸﻌﺲات الرﺻمﻐﺋ ﺸﻎ تﺳاﻄﻘت الﺗﺿﻌﻄﺋ ﻄﻆ
ﺣأﻇه أن ّ
ﻏﺗث المسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ ﺲﻂى اﺲﺎمادﻊا أﻏﺪاً ﻇاﻊﻐك ﺲﻆ دﺲﻃ ﺲمﻂﻐﺋ بﻈاء اﺻﺎﺧاد رﺻمﻎ ﺣمﻌلﻎ .ﻄﻆ الطرق
المﺼﺎرﺖﺋ لﻂﺎﺤﺔﻐع ﺲﻂى الﺎﺗﻌل أن ُﻏسمح لﻂمﺂﺠسات المالﻐﺋ بأن تفرض رﺠﻌﻄاً ﺲﻂى الﺎﺳاﻄﻘت والﺚﺛﻄات
الﺎﺼﻂﻐﺛﻏﺋ ﻄﺑﻀ خﺛﻄات الﺧراف والسﺗﺈ الﻈﺼﺛي والﺤﻐﺿات؛ وخﻘف ذلك ،أن تﺼﺛّم ﺖﻌاﺸﺞ ﻗﺠﺎﺚﺛام الﺼﻈﻌات الرﺻمﻐﺋ
الﺊﺛﻏﻂﺋ .وﻄﻆ الﺔﺛﻏر بالﺜﺾر ﻊﻈا أن الﺼطاع المالﻎ ﻏﻈادي – ضمﻆ ﻄطالﺊه الرئﻐسﻐﺋ – باﺲﺎماد الﺼﻈﻌات اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ
المﻈﺧات الرﺻمﻐﺋ ﺖﻐث ﺾاﻇﺌ اإلﺣارة إلى ﻊﺜا اﻓﻄر
إلجراءات الﺎﺳرف ﺲﻂى الﺳمﻘء واﺠﺎﻐﺳاب تﺳاﻄﻘتﻋﻃ ﻄﻆ خﻘل
ّ
خﺪﻃ الﺚطاب الﺛائر بﺤأن الﺎﺗ ّﻌل الرﺻمﻎ ﺸﻎ الﺼطاع المالﻎ ﺸﻎ اﻓردن  .26ﻏﺎطﻂﺈ ﻊﺜا أن تسمح الﺗﺿﻌﻄﺋ
ﺻﻌﻏﺋ ﺸﻎ ّ
باﺠﺎﺚﺛام الﺎﻌاﺻﻐع الرﺻمﻐﺋ وﺻﺊﻌلﻋا لفﺎح المﺔال أﻄام اﺠﺎﺚﺛام الﻋﻌ ّﻏﺋ الرﺻمﻐﺋ ﺸﻎ الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ وغﻐرﻊا.
ّ
لﺳﻀ ﻄﻆ بﻐﻆ الﺎﺛابﻐر المﺗﺎمﻂﺋ والمفﻐﺛة الﺎﻎ ﻄﻆ الممﺿﻆ لﻂﺗﺿﻌﻄﺋ اتﺚاذﻊا والﺎﻎ تﺳﺎﺼﺛ المﺂﺠسات
المالﻐﺋ أن ﻄﻆ ﺣأﻇﻋا أن تﺚفﺷ الﺳﺈء ﺲﻈﻋا ﻊﻌ تﺚفﻐﺨ أﺠﺳار الفائﺛة والﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ الﺪرائﺈ ﺲﻂى المﺂﺠسات
المالﻐﺋ وﺲﻂى الﺼروض الﺔﺛﻏﺛة باإلضاﺸﺋ إلى الﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ الﺪرائﺈ اﻓخرى ﻄﺑﻀ ضرﻏﺊﺎﻎ الﺛخﻀ والمﺊﻐﺳات .إلى جاﻇﺈ
الﺎﻌﺠع ﺸﻎ تسﻋﻐﻘت اإلٌﺻراض ،ﺠﻌف ﻏﺂ ّدي ﻊﺜا الﺎﺚفﻐﺷ إلى تﻌﺸﻐر ﺠﻐﻌلﺋ ﻄﺎﺞاﻏﺛة لﻔﺠﻌاق المالﻐﺋ وﻄﺂﺠسات
ّ
اﻓﺲمال الﺎﻎ ﻄﻆ المﺗﺎمﻀ أن تﺛخﻀ ﺸﻎ ﺖالﺋ إﺲسار؛ ﺠﻐﺿﻌن ﻊﺜا ﻄفﻐﺛاً ﺸﻎ الﺗفاظ ﺲﻂى ﺠﻘﺠﺋ تﺞوﻏﺛ السﻌق
ﺲاﺦفﺋ الﺎﺗﻌل :آﺸاق الﺎﺗﻌل الرﺻمﻎ لﻂمﺂﺠسات المالﻐﺋ ﺸﻎ اﻓردن )ﻄﺿرر( ،2020) .ﺲمان :الﺤرﺾﺋ اﻓردﻇﻐﺋ ﻓﻇﺰمﺋ الﺛﺸع
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باﻗئﺎمان .ﺾما اﺻﺎرح الﺼطاع المالﻎ إﻇﺤاء ﺦﻈﺛوق ﻄساﻊﻃ أردﻇﻎ لﺛﺲﻃ المﺤارﻏع المﺗﻂ ّﻐﺋ وتﺼﺛﻏﻃ الﺛﺲﻃ إلى
المﺤارﻏع الﺔﺛﻏﺛة/تﺗﺌ الﺎأﺠﻐﺟ باإلضاﺸﺋ إلى تﺼﺛﻏﻃ ﺻروض دون ﺸائﺛة لﻂمﻈﺤآت الﺧﺶﻐرة والمﺎﻌﺠطﺋ .باإلضاﺸﺋ
إلى ذلك ،خفﺨ الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ المطﻂﻌبﺋ ﻄﻆ اﻗﺖﺎﻐاﺬﻎ والﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ الﺼﻐﻌد ﺲﻂى ﻄﺎطﻂﺊات السﻐﻌلﺋ ﻏمﺿﻆ أن
ُﻏسﻋﻃ ﺸﻎ إﻇﺳاش ﺠﻌق المالﻎ والﺔﻋات ذات المﺧﻂﺗﺋ به.
ﺸﻎ ﺖﻐﻆ أن جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19ﺻﺛ تسﺊﺊﺌ ﺸﻎ أوجاع ﺣﺛﻏﺛة لﻂمﺔﺎمﺳات والﺛول ﺲﻂى اﻓﺦﺳﺛة الﺧﺗﻐﺋ
واﻗجﺎماﺲﻐﺋ واﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ والمالﻐﺋ إﻗ أﻇﻋا ﺻﺛ ﺠﻂّطﺌ الﺪﻌء ﺲﻂى ﺻﻐمﺋ الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ وضرورة رﺻمﻈﺋ
الﺚﺛﻄات والﺳمﻂﻐات .ﻏﺎﻌﺻع الﺼطاع المالﻎ ﻇم ّﻌ ﻊﺜه الﺚﺛﻄات ﻇم ّﻌاً ﻄﺎسارﺲاً بﺳﺛ اﻇﺎﻋاء الﺔائﺗﺋ وﻏﺳﺎﺞم الﺼطاع
تسرﻏع ﺲمﻂﻐﺋ الﺎﺗ ّﻌل الرﺻمﻎ .وﻊﻌ ُ
ﻏﺗث الﺗﺿﻌﻄﺋ ﺲﻂى وضع خارﺬﺋ ﺬرﻏﺺ واضﺗﺋ لرﺻمﻈﺋ ورﺸع ﺠﻌ ّﻏﺋ الﺊﻈﻐﺋ
الﺎﺗﺎﻐﺋ لﺔﺳﻀ المﻌاﺬﻈﻐﻆ والمﺼﻐمﻐﻆ ﻏﺎﺗ ّﻌلﻌن إلى الفﺪاء الرﺻمﻎ .ﻏﺳﺎﺼﺛ الﺼطاع المالﻎ أن بإﻄﺿاﻇه ﺻﻐادة الﺎﺗ ّﻌل
الرﺻمﻎ ﺸﻎ الﺊﻘد ﻄﻆ خﻘل ﺬرح ﺻﻈﻌات آﻄﻈﺋ وﺠﻋﻂﺋ لﻂمﺛﺸﻌﺲات الرﺻمﻐﺋ .باإلضاﺸﺋ إلى ذلك ،ﻏﺳﺎﺼﺛ الفاﺲﻂﻌن
ﺸﻎ الﺼطاع المالﻎ أﻇه باإلﻄﺿان ﺖﺛوث تطﻌرات جﻌﻊرﻏﺋ ﺸﻎ المﺛﺸﻌﺲات ﻇﺎﻐﺔﺋ ﻗﺲﺎماد الﺎﻌﺻﻐع الرﺻمﻎ وتفﺳﻐﻀ
ﺻاﺲﺛة اﺲرف ﺲمﻐﻂك إلﺿﺎروﻇﻐاً .ﺾما أن تﺗفﻐﺞ جاﻇﺈ الﺳرض ﻄﻆ ﻊﺜه المﺳادلﺋ ﺻﺛ تم ّﺚﺨ ﺲﻆ ﻇمﻌ ﻊائﻀ ﺸﻎ الطﻂﺈ
ﻄﻆ جاﻇﺈ المسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ .وأدى اﻗضطرار إلى الﺎﺗﻌل إلى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ إلى ﺾسر الﺗﻌاجﺞ الﺎﻎ بﻈاﻊا
المسﺎﺚﺛﻄﻌن لﺧالح الﻈﺼﺛ وﺲﺞز الﺑﺼﺋ ﺸﻎ الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ .أﻄا الﻈﺎﻐﺔﺋ ،ﺸﻋﻎ اﺠﺎﺳﺛاد ﻄﺎﺞاﻏﺛ ﻗﺲﺎماد
والﺎﻌﺠع ﺸﻎ الﻌﺦﻌل
المﺛﺸﻌﺲات الرﺻمﻐﺋ .وبﻋﺛف تﺳﺰﻐﻃ الﻈﺎائﺒ ،ﻏﻈﺊﺶﻎ اﺠﺎﺑمار المﺞﻏﺛ ﻄﻆ الﺔﻋﻌد ﺸﻎ الﺎﻌﺲﻐﺋ
ّ
إلى المﺳﻂﻌﻄات .ﺾما ﻏﻈﺊﺶﻎ أن ُﻏسﺎﺛام أﺐر الﺔائﺗﺋ ﺲﻂى اﻇﺎﺤار الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ!
ﻄﻆ المﺎﻌﺻع لﻘﺻﺎﺧاد الرﺻمﻎ أن ﻏﺼﺛّم ﺸﻎ المسﺎﺼﺊﻀ خﺛﻄات آﻄﻈﺋ تﺗﺼﺺ ﺸاﺲﻂﻐﺋ الﺿﻂفﺋ وتﻌﺸر الﻌﺻﺌ
وخالﻐﺋ ﻄﻆ الﻌرق وﻄﺳﺎمﺛة ﺲﻂى الﺎﺿﻈﻌلﻌجﻐا وتُﺼﺛّم ﺲﺊر الﺼﻈﻌات الرﺻمﻐﺋ دون ﺖاجﺋ إلى تﻌاجﺛ الﺤﺚص بﻈفسه.
لﺼﺛ اﺖﺎﻂﺌ ﻄسألﺋ تﺳﺞﻏﺞ تﺿ ّﻐﺷ المﺔﺎمﺳات وﺦمﻌدﻊا إزاء اﻓخطار واﻓزﻄات المسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ ﺠﻂّﻃ اﻓولﻌﻏات لﺛى
الﺗﺿﻌﻄات وﻄﺂﺠسات اﻓﺲمال والمﻈﺰمات غﻐر الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ ،والﺎﺗ ّﻌل إلى الﺎﺳاﻄﻘت الﺚالﻐﺋ ﻄﻆ الﻈﺼﺛ ﻄا ﻊﻌ إﻗ إﻇﺔاز
ﻏمﻋﺛ السﺊﻐﻀ أﻄام اﻗﺻﺎﺧاد الرﺻمﻎ .ﺲﻂى ﻄسﺎﻌى الﺊﻂﺛ ،وبفﺪﻀ
ﻄفﺧﻂﻎ ﺸﻎ ﺲمﻂﻐﺋ رﺻمﻈﺋ الﺚﺛﻄات ﺖﻐث أﻇه ّ
ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19اتﺪح أن الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ الراﺠﺚﺋ لﻂﺛﺸع اإللﺿﺎروﻇﻎ ﺸﻎ اﻓردن ﺻﺛ ﺠاﻊمﺌ ﻄساﻊمﺋ ﺲﺰﻐمﺋ ﺸﻎ
الﺎﺧﺛّي لﻔزﻄﺋ بﺿﻀ ﻄﺪاﻄﻐﻈﻋا.
المسﺎﺚﺛم
تﺔربﺋ
ِ
ﺾان ﻄﻆ المﺎﻌﺻع أن ﻏﺿﻌن الﺎﺗ ّﻌل السرﻏع بﻐﻆ اﻓردﻇﻐﻐﻆ وﻄﺼﺛﻄﻎ الﺚﺛﻄات إلى المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ
ﻄربﺿاً بﺳﺨ الﺤﻎء .أجرت الﻂﺔﻈﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ اﻓردﻇﻐﺋ لﺤﺂون المرأة وﻄﻈﺰمﺋ الﺳمﻀ الﺛولﻐﺋ اﺠﺎطﻘﺲاً ﺲﺊر الفﻐسﺊﻌك
بالﺎﺳاون ﻄع الﻂﺔﻈﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ لﻖﻇﺧاف ﺸﻎ اﻓجﻌر ﺖﻌل اﺠﺎﺚﺛام المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﺎﺗﻌﻏﻀ الرواتﺈ ﺸﻎ الﺼطاع
الﺚاص بﻋﺛف تﺼﻐﻐﻃ ﺠﻋﻌلﺋ ﺸﺎح المﺗاﺸﺮ ﺲﺊر اإلﻇﺎرﻇﺌ واﺠﺎﺳﺛاد المسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ لﺎﺗﻌﻏﻘت الرواتﺈ ﺸﻎ ﺻطاﺲات
الﺎﺳﻂﻐﻃ والﺧﺗﺋ والﺧﻈاﺲﺋ .ﺣارك ﺸﻎ اﻗﺠﺎطﻘع  2450ﺣﺚﺧاً ﻄﻆ جمﻐع ﻄﺗاﺸﺰات اﻓردن وﺾاﻇﺌ ﻇسﺊﺋ اإلﻇاث
بﻐﻈﻋﻃ  %20ﻄﺼابﻀ  %80ﻄﻆ الﺜﺾﻌر .وﺾان ال ُمﺚ َرج الرئﻐسﻎ ﻄﻆ اﻗﺠﺎطﻘع ﻊﻌ أن  %58ﻄﻆ اﻓردﻇﻐﻐﻆ ﻏﻌاجﻋﻌن
ﺦﺳﻌبات ﺸﻎ اﺠﺎﺚﺛام المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ؛ اﻓﻄر الﺜي ﻏمﺿﻈه أن ﻏﺳرﺻﻀ ﺻﺊﻌل واﺲﺎماد ﻊﺜه المﺗاﺸﺮ لﺛى
المسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ واﻗﺠﺎفادة ﻄﻆ أﻊﺛاﺸﻋا المرغﻌبﺋ.
ّ
ﻏﺎمﺿﻆ  %57ﻄﻆ أولﺆك المﺤمﻌلﻐﻆ ﺸﻎ اﻗﺠﺎطﻘع ﻄﻆ تسﺔﻐﻀ ﻄﺗفﺰﺋ إلﺿﺎروﻇﻐﺋ ﺲﺊر اإلﻇﺎرﻇﺌ )أوﻇﻘﻏﻆ(
لﻃ
ﺸﻎ ﺖﻐﻆ وﺦﺷ  %13ﻄﻈﻋﻃ تﺔربﺎﻋﻃ ﻊﺜه بأﻇﻋا ﻄﺳﺼﺛة ﻄﺼابﻀ  %30وجﺛوﻊا ﺠﻋﻂﺋ .ﻏﺎﺧﻀ ﻊﺜا اﻓﻄر ﺸﻎ ﻄﺳﺰمه
باﻇﺚفاض ﻄسﺎﻌى الﺗﺧﻌل ﺲﻂى المﺳﻂﻌﻄات ﺖﻐث أن  %75ﻄﻆ المسﺎﺔﻐﺊﻐﻆ لﻃ ﻏﺗﺧﻂﻌا ﺲﻂى ﻄﺳﻂﻌﻄات ﺾاﺸﻐﺋ أو أن
المﺳﻂﻌﻄات المﺎاﺖﺋ لﻋﻃ لﻃ تﺿﻆ ﺾاﺸﻐﺋ .أﻄا السﺊﺈ اآلخر لﻂﺎﺗﺛّﻏات الﺎﻎ واجﻋﺌ المسﺎﺔﻐﺊﻐﻆ ﺸﻎ اﺠﺎﺚﺛام المﺗاﺸﺮ
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اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﺸﻋﻌ الﺚﺊرة والمساﺲﺛة الفﻈﻐﺋ الﺎﻎ ﺖﺧﻀ ﺲﻂﻐﻋا المسﺎﺚﺛﻄﻌن ﻄﻆ ﻄﺼﺛﻄﻎ الﺚﺛﻄات .وجﺛ أن %17
ﺸﺼط ﻄﻆ ﻄراﺾﺞ اتﺧال خاﺦﺋ بﺤرﺾات خﺛﻄات الﺛﺸع بﻌاﺠطﺋ الﻋاتﺷ الﻈﺼال تﺔﻐﺈ ﺲﻂى ﻄﺿالماتﻋﻃ ولﺛﻏﻋا الﺼﺛرة
ﺲﻂى ﺖﻀ المسائﻀ ﻄﻌضﻌع اﻗﺠﺎفسار .ألﺼى اﻗﺠﺎطﻘع الﺪﻌء ﺲﻂى الﺗاجﺋ لﺎﺿﺑﻐﺷ جﻋﻌد ﻇﺤر المﺳرﺸﺋ والﺎﻌﺲﻐﺋ
المﻈﺧات الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ الﺎﻎ ﻏﺳﺎمﺛ ﺲﻂﻐﻋا اﻓﺣﺚاص لﻂﺗﺧﻌل ﺲﻂى المﺳﻂﻌﻄات المﻌﺐﻌﺻﺋ .ﺾما دﺲا تﺼرﻏر
وبﺚاﺦﺋ ﺲﻂى
ّ
اﻗﺠﺎطﻘع ﻄﻈﺰمات المﺔﺎمع المﺗﻂﻎ والﻈﺼابات الﺳمالﻐﺋ إلى تﻌﺲﻐﺋ ﺲمالﻋا لﺗماﻏﺋ ﺖﺼﻌﺻﻋﻃ والﺎﺤﺔﻐع ﺲﻂى تﺗﻌﻏﻀ
الرواتﺈ إلﺿﺎروﻇﻐاً.
ﺾﺤفﺌ )جﻌباك( الﻈﺼاب ﺲﻆ المﺞﻏﺛ ﻄﻆ المﺤاﺾﻀ ﻄﻆ خﻘل الﺤﺿاوى الﻌاردة إلى ﻄرﺾﺞ اﻗتﺧال الﺎابع لﻋا
وﺻﻈﻌاتﻋا ﺲﺊر وﺠائﻀ الﺎﻌاﺦﻀ اﻗجﺎماﺲﻎ .ﺾان ﻊﻈاك الﺳﺛﻏﺛ ﻄﻆ ﺖاﻗت تسﺔﻐﻀ المﺗفﺰﺋ الﺎﻎ وﺻﺳﺌ ﺸﻐﻋا أخطاء
ﺸﻎ الﺊﻐاﻇات المﺛخﻂﺋ ﻄا تسﺊﺈ ﺸﻎ تﺗﺛّﻏات أﺖاﺬﺌ باﺠﺎﻘم المﺳﻌﻇﺋ ﺲﻂى المﺗفﺰﺋ أو ﺸﻎ إلﺶائﻋا .وﻄﻆ المسائﻀ
الﺪاغطﺋ اﻓخرى ﺾاﻇﺌ المﺗاﺸﺮ الﺎﻎ ُﺸﺎﺗﺌ ﻄﻆ خﻘل الﻈمﻌذج الﺎﺳرﻏفﻎ لﻂمﺤﺎرك ) (SIMالمﺳاد تﺛوﻏره وﻏسﺎﺚﺛﻄه
ﺣﺚص آخر .وﺲﻈﺛ ﺸﺧﻀ رﺻﻃ الﻋاتﺷ الﻈﺼال وإلﺶائه ،ﻗ تُﻂﺶى المﺗفﺰﺋ المسﺔّﻂﺋ ﺲﻂﻐه تﻂﺼائﻐاً .لﺜا ،ﻏﻈﺎﻋﻎ اﻓﻄر
بمالك الﺤرﻏﺗﺋ الﺔﺛﻏﺛ بالﺗﺧﻌل ﺲﻂى ﻄﺗفﺰﺋ ﻄربﻌﺬﺋ بﻋاتفه الﺚﻂﻌي ولﺿﻆ تﺗﺌ رﺻﻃ ﺣﺚﺧﻎ تﺳرﻏفﻎ آخر وﻊﺜا
ﻏﺪفﻎ المﺞﻏﺛ ﻄﻆ الﺎﺳﺼﻐﺛ ﺲﻂى ﺲمﻂﻐﺋ إلﺶاء المﺗفﺰﺋ .باإلضاﺸﺋ إلى ذلك ،ﺖﺛﺐﺌ ﻄﺗاوﻗت اﺖﺎﻐال ﻄﻆ خﻘل المﺗفﺰﺋ
اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ وإﻏﺼاع ضﺗاﻏا لﻋا .ﺲمﻂﺌ )جﻌباك( جﻈﺊاً إلى جﻈﺈ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ وﻄﺼﺛﻄﻎ الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ
لمﺳالﺔﺋ جمﻐع المسائﻀ الطارئﺋ والﺤﺿاوى ﻄا أﺠﻋﻃ ﺸﻎ اﻇﺚفاض ﺲﺛد الﺤﺿاوى اﻇﺚفاضاً ﻄﻂﺗﻌظاً بﺳﺛ ﺣﻋرﻏﻆ
ﻄﻆ اإلغﻘق الﻈاجﻃ ﺲﻆ الﺔائﺗﺋ.
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الﺔﺞء الﺑالث :
المﺛﺸﻌﺲات الرﺻمﻐﺋ إﺖﺧائﻐاً
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لﺼﺛ غ ّﻐرت جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19ﺖﻐاة اﻓﺣﺚاص الﺜﻏﻆ ﻏﺳﻐﺤﻌن ﺸﻎ اﻓردن ﻄع الﺎﺤﺛد بالﺎﺛابﻐر الﺧﺗ ّﻐﺋ
الﺼﺧﻌى واإلغﻘﺻات المﻈ ّفﺜة ﻗﺖﺎﻌاء الفﻐروس ،ﺸاتﺚﺜت الﺗﻐاة ﺣﺿ ًﻘ جﺛﻏﺛاً .لﻃ تم ّر ﻄﻌجﺋ الﺎﺶﻐﻐر ﺲﻂى الﺼطاع
المالﻎ دون أﺐر ولﻃ تﺎرك أﻇﺰمﺋ الﺛﺸع ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ ﺲﻂى ﺖالﻋا .وﺖﻐث أن اإلغﻘق ﺻﺛ جﺳﻀ المﺛﺸﻌﺲات الﻈﺼﺛﻏﺋ
خطرة وﺸﻎ غاﻏﺋ الﺧﺳﻌبﺋ ،تﺗ ّﻌل المسﺎﺚﺛﻄﻌن إلى أﻇﺰمﺋ الﺛﺸع اﻓخرى لﻖﻏفاء بالﺎﺞاﻄاتﻋﻃ المالﻐﺋ ﺲﻂماً أن جﻌباك
تمﺎﻂك بﺳﺨ ﻊﺜه اﻓﻇﺰمﺋ .
تمﺎﻂك )جﻌباك( ﺖالﻐاً خمسﺋ أﻇﺰمﺋ دﺸع :ﻇﺰام المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات ،وغرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ،
والﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ جﻌﻄﻌبﻎ ،وإي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ وﻇﺰام الﺛﺸع الفﻌري )ﺾﻂﻐك( والﺜي أﺬﻂﺺ خﻘل المرﺖﻂﺋ الﺑالﺑﺋ )بﺛءاً
ﻄﻆ  4ﺖﺞﻏران( ﺸﻎ زﻄﻆ الﺔائﺗﺋ .ﻄ ّرت ﻊﺜه اﻓﻇُ ُﺰمﺋ بﺛرجات ﻄﺚﺎﻂفﺋ ﻄﻆ الﺎﺶﻐﻐر وأظﻋرت ﻄسﺎﻌﻏات ﻄﺚﺎﻂفﺋ ﻄﻆ
الﺎﺿ ّﻐﺷ والﺧمﻌد .
أﻇﺰمﺋ الﺛﺸع والﺎﺼاص
ﻇﺰام المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات
تﻈاﺻص اﺠﺎﺚﺛام ﻇﺰام المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات ﺸﻎ  2020ﺲمﻌﻄاً ﻄﺼارﻇﺋ بالسﻈﻌات السابﺼﺋ ﺾما ﻏﺎﺪح ﻄﻆ
الﺤﺿﻂﻐﻆ  2و  .3وﺦﻀ ﺲﺛد الﺎﺳاﻄﻘت ﻄﻆ خﻘل ﻇﺰام المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات إلى أدﻇى ﺻﻐمﺋ له ﺸﻎ آذار
وﻇﻐسان  2020خﻘل السﻈﺎﻐﻆ الماضﻐﺎﻐﻆ .وﺣﻋﺛ اﻗﺠﺎﺚﺛام ارتفاﺲاً ﺬفﻐفاً ﺸﻎ أﻏار وﺖﺞﻏران غﻐر أن ﻊﺜه الﺞﻏادة
لﻃ تﺳ ّﻌض اﻗﻇﺚفاض المﻂﺗﻌظ ﺸﻎ آذار وﻇﻐسان .وﺲﻂى الرغﻃ ﻄﻆ ﻄﻘﺖﺰﺋ الﺎﻈاﺻص ﺸﻎ السﻈﻌات السابﺼﺋ إﻗ أﻇﻋا
ﺾاﻇﺌ جﺞءاً ﻄﻆ ﻇمط ﻄﻆ أﻇماط تﺜبﺜبات ﺣﻋرﻏﺋ تﺳﺿﺟ ﻇﺪﻌج الﻈﺰام ولﻃ تﺿﻆ غﻐر ﻄسﺊﻌﺻﺋ إلى المﺛى ذاته
المﻂﺗﻌظ ﺸﻎ  .2020ﺻﺛ ﻏﺿﻌن السﺊﺈ ﺸﻎ اﻇﺚفاض أﺲﺛاد المﺳاﻄﻘت ﻄﻆ خﻘل المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات ﻊﻌ
ﺦﺳﻌبﺋ الﺎﺳاﻄﻀ بالﺤﻐﺿات الﻌرﺻﻐﺋ خﻘل المرﺖﻂﺎﻐﻆ اﻓولى والﺑاﻇﻐﺋ )ﺸﻎ الفﺎرة ﻄﻆ  17آذار وﺖﺎى  28ﻇﻐسان ،و 29
ﻇﻐسان وﺖﺎى  3ﺖﺞﻏران ،ﺲﻂى الﺎﻌالﻎ( باإلضاﺸﺋ إلى إﻏﺼاف اﻓﻇﺤطﺋ الﺎﺔارﻏﺋ ﺸﻎ ﻄﺚﺎﻂﺷ ﺻطاﺲات اﻗﺻﺎﺧاد ﻄا ﺖ ّﺛ
ﻄﻆ ﺲﺛد المﺳاﻄﻘت الﺎﺔارﻏﺋ المﺎممﺋ ﻄﻆ خﻘل الﺤﻐﺿات .

الﺤﺿﻀ  :3الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ لﻂﺞﻏادة ﺸﻎ ﺲﺛد ﻄﺳاﻄﻘت بﻐﻆ السﻈﻌات المﺎﺎالﻐﺋ  ،ﺖﻐث تمﺑﻀ ﺾﻀ
ﻇﺼطﺋ بﻐاﻇات ﺣﻋرﻏﻆ ﻄﺔﺎمﺳﻐﻆ

الﺤﺿﻀ  :2ﺲﺛد ﻄﺳاﻄﻘت المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات ﺸﻎ  2018و  2019و  ، 2020ﺖﻐث تمﺑﻀ
ﺾﻀ ﻇﺼطﺋ بﻐاﻇات ﺣﻋرﻏﻆ ﻄﺔﺎمﺳﻐﻆ

أظﻋرت ﺻﻐمﺋ المﺳاﻄﻘت المﻌضﺗﺋ ﺸﻎ الﺤﺿﻀ ) (4اتﺔاﻊاً ﻄﺤابﻋاً لﺳﺛد المﺳاﻄﻘت .ﺸﺼﺛ وﺦﻂﺌ ﺻﻐمﺋ
المﺳاﻄﻘت الﺤﻋرﻏﺋ ﺲﺊر المﺼاﺦﺋ اآللﻐﺋ أدﻇى ﻄسﺎﻌى لﻋا ﺸﻎ آذار وﻇﻐسان  2020ﺲﻂى ﻄﺛى السﻈﺎﻐﻆ الماضﻐﺎﻐﻆ.
غﻐر أن الﺞﻏادة ﺸﻎ أﻏار وﺖﺞﻏران  2020ﺸﻎ ﺻﻐمﺋ المﺳاﻄﻘت ﺾاﻇﺌ أﺾﺑر دﻗلﺋ ﻄﻆ تﻂك المﺎﺧﻂﺋ بﺳﺛد المﺳاﻄﻘت؛
ﻏﺎﺪح ﻊﺜا ﺲﻈﺛ الﻈﺰر إلى ﻄﺎﻌﺠط ﺻﻐمﺋ المﺳاﻄﻘت المﺎﺞاﻏﺛ ﺸﻎ الﺤﺿﻀ ) .(5واﻗﺖﺎمال اﻓﺾﺊر ﻊﻌ أن اﻗتﺔاﻊات
الﺎﻎ ﻇراﻊا ﺸﻎ  2020ﺾاﻇﺌ ﻇﺎﻐﺔﺋ لﻂﺎﺛابﻐر المﺎﺚﺜة ﺸﻎ المرﺖﻂﺎﻐﻆ اﻓولى والﺑاﻇﻐﺋ ﺸﻎ آذار وﻇﻐسان والﺎﻎ أوﺻفﺌ
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ﻄﺳﺰﻃ اﻓﻇﺤطﺋ الﺎﺔارﻏﺋ ﺸﻎ ﻄﺚﺎﻂﺷ الﺼطاﺲات اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ وخفﺪﺌ ﺲﺛد المﺳاﻄﻘت الﺎﺔارﻏﺋ ﺲالﻐﺋ الﺼﻐمﺋ .تﺎﺧﻀ
الﺞﻏادة المﻂﺗﻌظﺋ ﺸﻎ أﻏار وﺖﺞﻏران بﻈﻋاﻏﺋ المرﺖﻂﺋ الﺑاﻇﻐﺋ والﺎﻎ ﺣﻋﺛت أﺾﺊر ﺻﺛر ﻄﻆ الﺼﻐﻌد المفروضﺋ ﺲﻂى
الﺗرﺾﺋ واﻓﻇﺤطﺋ اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ ،وبﺛاﻏﺋ المرﺖﻂﺋ الﺑالﺑﺋ والﺎﻎ ﺣمﻂﺌ تﺳاﺸﻎ بﺳﺨ الﺼطاﺲات اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ وﻄﺳاودة
بﺳﺨ اﻓﺲمال ﺲالﻐﺋ الﺼﻐمﺋ لمﺞاولﺋ ﻇﺤاﺬﻋا.

ﻄﺳا ﺲﻂى الرﺠﻃ الﺊﻐاﻇﻎ ﻓن
الﺤﺿﻀ  :5ﻄﺎﻌﺠط ﺻﻐﻃ ﻄﺳاﻄﻘت )ﻏﺎﻃ تﺔمﻐع ﺣﻋري آذار وﻇﻐسان ً

الﺤﺿﻀ  :4الﺼﻐمﺋ الﺤﻋرﻏﺋ لﻂمﺳاﻄﻘت ،ﺖﻐث تمﺑﻀ ﺾﻀ ﻇﺼطﺋ بﻐاﻇات ﺣﻋرﻏﻆ ﻄﺔﺎمﺳﻐﻆ

بﻐاﻇاتﻋﻃ اﻓولﻐﺋ تﻃ تﺔمﻐﺳﻋا(

أﻄا المرﺖﻂﺋ الﺑاﻇﻐﺋ والﺎﻎ ﺣمﻂﺌ تﻌﺻﺷ غالﺊﻐﺋ اﻓﻇﺤطﺋ اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ ﺸﻎ ﻄﺚﺎﻂﺷ الﺼطاﺲات ،ﺸﺼﺛ ﺾان ﻄﻆ
المﺎﻌﺻع ﺖﺎماً ارتفاع درجﺋ اإلجﻋاد المالﻎ بالﻈسﺊﺋ لﻂﺤرﺾات والمﺤارﻏع واﻓﺸراد الﺜﻏﻆ ﻏﺎﺳاﻄﻂﻌن ﺲادة بالﺤﻐﺿات.
وﺲﻂﻐه ،ﺬرح الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ تﺛابﻐر جﺛﻏﺛة لﻂﺎﺳاﻄﻀ ﻄع الﺤﻐﺿات المرتﺔﺳﺋ ﺾما ﻊﻌ ﻄﻌضح ﺸﻎ الﺊاب الﺑاﻇﻎ
ﻄﻆ ﻊﺜا الﺎﺼرﻏر .لﺼﺛ خففﺌ ﻊﺜه الﺎﺛابﻐر الﺔﺛﻏﺛة ﻄﻆ ﺖﺛّة الﻈﺎائﺒ الﺎﻎ واجﻋﻋا اﻓﺸراد والﺤرﺾات أﻏﺪاً ﺖﻐث
ﺾاﻇﻌا ﺻﺛ أﺦﺛروا ﺣﻐﺿات ﻄرتﺔﺳﺋ؛ وﺻﺛ أﺲطﻐﺌ أﺲﻂى درجﺋ ﻄﻆ الﻂﻐﻌﻇﺋ ﺸﻎ الﺎﺳاﻄﻀ ﻄع الﺤﻐﺿات لﺎﻂك الﺧادرة
بﻐﻆ ﻇﻋاﻏﺋ آذار وﻄﻈﺎﺧﺷ ﻇﻐسان .ﻏﺎﺪح تﻈفﻐﺜ ﻊﺜا الﺎﺛبﻐر ﻄﻆ خﻘل ﺲﺛد الﺤﻐﺿات المرتﺔﺳﺋ ﺲﻂى المﺼاﺦﺋ
اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات وﺻﻐمﺎﻋا ﺾﻈسﺊﺋ ﻄﺆﻌﻏﺋ ﻄﻆ الﺳﺛد اإلجمالﻎ لﻂﺤﻐﺿات وﺻﻐمﺎﻋا .ﺣﻋﺛت الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ
لﻂﺤﻐﺿات المرتﺔﺳﺋ ﺾما تﺰﻋر ﺸﻎ الﺤﺿﻂﻐﻆ  6و  7ارتفاﺲاً ضﺚماً ﺸﻎ آذار وﻇﻐسان  :2020ﺸﺼﺛ ارتفﺳﺌ ﻄﻆ ﺖﻌالﻎ
 %4-3ﺸﻎ اﻓﺣﻋر ﺻﺊﻀ آذار إلى ﺖﻌالﻎ  %16ﻄﻆ إجمالﻎ ﺲﺛد الﺤﻐﺿات ﺸﻎ آذار وﻇﻐسان وﻄﻆ  %4إلى  %11ﻄﻆ
إجمالﻎ ﺲﺛد الﺤﻐﺿات .أﻄا ﻇسﺊﺋ الﺤﻐﺿات الراجﺳﺋ بسﺊﺈ ﺲﺛم ﺾفاﻏﺋ اﻓﻄﻌال ،ﺸﺼﺛ ارتفﺳﺌ ﺾﺜلك ﻄﻆ ﺖﻌالﻎ %60
إلى  %90ﻄﻆ إجمالﻎ الﺤﻐﺿات المرتﺔﺳﺋ.

الﺤﺿﻀ  :7ﺻﻐمﺋ الﺤﻐﺿات المرتﺔﺳﺋ ﺾﻈسﺊﺋ ﻄﺆﻌﻏﺋ ﻄﻆ الﺼﻐمﺋ اإلجمالﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات

الﺤﺿﻀ  :6ﺲﺛد الﺤﻐﺿات المرتﺔﺳﺋ ﺾﻈسﺊﺋ ﻄﺆﻌﻏﺋ ﻄﻆ إجمالﻎ ﺲﺛد الﺤﻐﺿات
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ارتفع اﺠﺎﺚﺛام غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ ﺲمﻌﻄاً وبﻈسﺊﺋ أﺲﻂى ﺸﻎ  2020ﻄﺼارﻇﺋ بالسﻈﻌات السابﺼﺋ ﺾما ﻏﺰﻋر
ﺸﻎ الﺤﺿﻂﻐﻆ ) (8و ) .(9ﺾما ﺣﻋﺛ ﺲﺛد المﺳاﻄﻘت درجﺋ ﻄﻆ الﺎﺜبﺜب والﺎﻎ ﻄﻆ الممﺿﻆ تﺼسﻐمﻋا إلى ﺐﻘث ﻄراﺖﻀ
رئﻐسﻐﺋ .ﺾان أولﻋا زﻏادة خﻘل المرﺖﻂﺎﻐﻆ اﻓولى والﺑاﻇﻐﺋ )بﻐﻆ آذار وأﻏار  .(2020ﻄﻆ المﺗﺎمﻀ أن ﻏﺳﻌد السﺊﺈ
ﺸﻎ ذلك إلى ارتفاع ﻄسﺎﻌى الﺼﻐﻌد ﺲﻂى الﺗرﺾﺋ والﺎﻎ أﺖﺛﺐﺌ أﺐراً إﻏﺔابﻐاً ﺲﻂى ﺲﺛد المﺳاﻄﻘت ﺲﺊر الﺼﻈﻌات الرﺻمﻐﺋ.
وﺾاﻇﺌ المرﺖﻂﺋ الﺑاﻇﻐﺋ ﺲﺊارة ﺲﻆ اﻇﺚفاض ﺖاد خﻘل المرﺖﻂﺋ الﺑالﺑﺋ )ﺖﺞﻏران (2020؛ تﺞاﻄﻆ ﻊﺜا اﻗﻇﺚفاض ﻄع
الﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ ﺠاﺲات الﺗﺰر وزﻏادة ﺖرﺾﺋ اﻓﺣﺚاص .وأخﻐراً ،ﺣﻋﺛت المرﺖﻂﺋ الﺑالﺑﺋ ارتفاﺲاً ﺖا ّداً ﺸﻎ تمﻌز 2020
إذ وﺦﻀ إلى ذروة غﻐر ﻄسﺊﻌﺻﺋ وﺻﺛ ﻏﺿﻌن ﻊﺜا بسﺊﺈ ﻄﺳاودة الﻈﺤاط ﺲﺊر ﻄﺚﺎﻂﺷ الﺼطاﺲات اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ ﺸﻎ
ﻄﺚﺎﻂﺷ أﻇﺗاء الممﻂﺿﺋ ﻄا ﻇﺔﻃ ﺲﻈه تﺿرار إتمام المﺳاﻄﻘت بﺤﺿﻀ أﺾﺊر.

الﺤﺿﻀ  :9الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ لﻂﺞﻏادة السﻈﻌﻏﺋ ﺸﻎ ﺲﺛد ﻄﺳاﻄﻘت غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ

الﺤﺿﻀ  :8ﺲﺛد ﻄﺳاﻄﻘت غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ

أظﻋرت ﺻﻐمﺋ المﺳاﻄﻘت ﺲﺊر غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ – المﺊ ّﻐﻈﺋ ﺸﻎ الﺤﺿﻀ ) – (10اتﺔاﻊاً ﻄﺚﺎﻂفاً ﺲﻆ ﺲﺛد
المﺳاﻄﻘت .ﺾاﻇﺌ الﺼﻐمﺋ ﻄسﺎﺼ ّرة ﻇسﺊﻐاً بﻐﻆ ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ وأﻏار  2020ولﻌﺖﺮ بﺳﺛﻊا ارتفاﺲات ﺾﺊﻐرة ﺸﻎ ﺖﺞﻏران
وتمﻌز .ﻏﺤﻐر اﺠﺎﺼرار ﺻﻐمﺋ المﺳاﻄﻘت ﺲﻂى الرغﻃ ﻄﻆ ارتفاع الﺳﺛد إلى أﻇه ﺾاﻇﺌ ﻊﻈاك ﻄﺳاﻄﻘت ﻏﺎﺿرر إتماﻄﻋا
ﺲﺊر الﻈﺰام وﻊﻎ أﺻﻀ ﺻﻐمﺋ ﺾما ﻏﺰﻋر ﻄﻆ ﻄﺎﻌﺠط ﺻﻐمﺋ المﺳاﻄﻘت ﺸﻎ الﺤﺿﻀ ) .(11ﻄﻆ المﺗﺎمﻀ أن ﻏﺿﻌن
السﺊﺈ ﺸﻎ ﻊﺜه المﺳاﻄﻘت اﻓﺻﻀ ﺻﻐمﺋ ﻊﻌ الﺤرﺾات اآلخﺜة بالﺎﺗ ّﻌل إلى غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ لﺎسﻂﻐﻃ الرواتﺈ
بسﺊﺈ تﻌﺻﺷ المﺳاﻄﻘت الﺎﺔارﻏﺋ الﺿﺊﻐرة والﺎﻎ ت ّمﺌ خﻘل المرﺖﻂﺎﻐﻆ ) (1و ) (2أو بسﺊﺈ زﻏادة المﺛﺸﻌﺲات الﺤﺚﺧﻐﺋ
اﻓﺻﻀ ﺻﻐمﺋ المﺎممﺋ ﻄﻆ خﻘل الﻈﺰام .ﺻﺛ ُﻏسﺎﺛ ﱡ
َل ﻄﻆ الﺞﻏادة المﻂﺗﻌظﺋ خﻘل المرﺖﻂﺋ الﺑالﺑﺋ )ﺖﺞﻏران  (2020إلى
أﻇه ﺻﺛ تمﺌ الﺳﻌدة إلى إتمام ﻄﺳاﻄﻘت تﺔارﻏﺋ أﺾﺊر ﺖﺔماً ﻄﻆ خﻘل الﻈﺰام بﺳﺛ الﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ الﺼﻐﻌد المفروضﺋ خﻘل
المرﺖﻂﺎﻐﻆ اﻓولى والﺑاﻇﻐﺋ وﻄﻌاﺦﻂﺋ ﻄﺳﺰﻃ ﻄﺂﺠسات اﻓﺲمال ﺲمﻂﻋا خﻘل المرﺖﻂﺋ الﺑالﺑﺋ .

الﺤﺿﻀ  :11ﻄﺎﻌﺠط ﺻﻐﻃ ﻄﺳاﻄﻘت غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ

الﺤﺿﻀ  :10ﺻﻐمﺋ ﻄﺳاﻄﻘت غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ
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لﺎﺿﻌﻏﻆ ﺸﻋﻃ أﺸﺪﻀ ﺸﻐما إذا ﺾان اﻇﺚفاض ﻄﺎﻌﺠط ﺻﻐمﺋ المﺳاﻄﻘت المﺎممﺋ ﻄﻆ خﻘل غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ
ﻇاتﺔاً ﺲﻆ ﻄﺳاﻄﻘت الرواتﺈ ،ﺻﻌرن ﺖﺔﻃ ﻄﺳاﻄﻘت الرواتﺈ وﺻﻐمﺎﻋا ﻄع أﻇﻌاع المﺳاﻄﻘت اﻓخرى المﺎممﺋ ﻄﻆ خﻘل
الﻈﺰام .ﺸﻎ الﺗﺼﻐﺼﺋ ،ارتفع ﺲﺛد ﻄﺳاﻄﻘت الرواتﺈ المﺊ ّﻐﻈﺋ ﺸﻎ الﺤﺿﻀ ) (12خﻘل المرﺖﻂﺎﻐﻆ اﻓولى والﺑاﻇﻐﺋ .لﺿﻆ
ﺸﻎ ﺖﻐﻆ أن ﻄﺳاﻄﻘت الرواتﺈ ﺻﺛ ازدادت ،بﺼﻐﺌ ﺻﻐمﺋ ﻄﺳاﻄﻘت الرواتﺈ المﺊ ّﻐﻈﺋ ﺸﻎ الﺤﺿﻀ ) (13ﻄسﺎﺼ ّرة ﻇسﺊﻐاً؛
ﺻﺛ ﻏﺤﻐر ﻊﺜا إﻄا إلى زﻏادة ﺸﻎ دﺸﺳات الرواتﺈ الﺎﻎ تﺎﻃ ﻄﻆ خﻘل غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ )والﺎﻎ ﺾاﻇﺌ ذات ﺻﻐمﺋ أﺻﻀ
ﻄﺳ ّﻌضﺋ بﺜلك ﻄﺎﻌﺠط ﺻﻐمﺋ المﺳاﻄﻂﺋ( أو ﺻﺛ تﺿﻌن اﻓﺐر المﻂﺗﻌظ ﻓﻄر الﺛﺸاع رﺻﻃ ) (6والﺜي ﺠمح بﺚفﺨ الرواتﺈ
إلى ﻇسﺊﺋ ﻄﺆﻌﻏﺋ ﻄﺳﻐﻈﺋ خﻘل إغﻘق الﺼطاﺲات اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ .ﻏﺊﺛو أن الﺔمع بﻐﻆ الﺚﻐار ْﻏﻆ ﻄﺳﺼﻌل ﺖﻐث أن ﺻﻐمﺋ
الرواتﺈ ﺸﻎ ﺖﺞﻏران لﻃ تﺚﺎﻂﺷ اخﺎﻘﺸاً ﺾﺊﻐراً ﺲﻆ اﻓﺣﻋر السابﺼﺋ ﺲﻂى الرغﻃ ﻄﻆ اﻗﻇﺚفاض الﺿﺊﻐر ﺸﻎ ﺲﺛد المﺳاﻄﻘت
ﱡ
سﺎﺛل ﻄﻈه بأن الرواتﺈ لربما ﺻﺛ أُﺲﻐﺛت إلى الﺼﻐﻃ اﻓﺦﻂﻐﺋ ﺲﻈﺛﻄا ﺲاودت الﺤرﺾات أﺲمالﻋا .أﻄا
وﻊﻌ ﻄا ﺻﺛ ُﻏ
اﻗﺖﺎمالﻐﺋ اﻓخرى ،ﺸﻋﻎ ﻇﺼﻀ ﻄﺳاﻄﻘت رواتﺈ ﺖﺞﻏران إلى تمﻌز ﻄا ﺻﺛ ﻏﻌضح اﻗرتفاع الﺿﺊﻐر والمفاجﺄ ال ُمﻘﺖﺮ ّ
لﺿﻀ
ﻄﻆ ﺻﻐمﺋ ﻄﺳاﻄﻘت الرواتﺈ وﺲﺛدﻊا .ﺲﻈﺛ الﻈﺰر إلى المﺳاﻄﻘت اﻓخرى ،ﻏﺎﺊ ّﻐﻆ لﻈا أن ﺲﺛدﻊا الﺰاﻊر ﺸﻎ الﺤﺿﻀ
) (12ﺾان ﻄسﺎﺼ ّراً ﻇسﺊﻐاً غﻐر أن ﺻﻐمﺎﻋا المﺊ ّﻐﻈﺋ ﺸﻎ الﺤﺿﻀ ) (13ﺻﺛ ﺣﻋﺛت ارتفاﺲاً ﺾﺊﻐراً بﺳﺛ أﻏار  2020ﻄا ﻏﺤﻐر
إلى اﺠﺎﺆﻈاف المﺳاﻄﻘت الﺎﺔارﻏﺋ المرتفﺳﺋ الﺼﻐمﺋ ولﺿﻈﻋا أﺻﻀ تﺿراراً ﺸﻎ المرﺖﻂﺋ (3).

الﺤﺿﻀ  :12ﺲﺛد ﻄﺳاﻄﻘت الراتﺈ ﻄﺼابﻀ المﺳاﻄﻘت اﻓخرى ﺲﻂى غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ

الﺤﺿﻀ  :13ﺻﻐمﺋ ﻄﺳاﻄﻘت الراتﺈ ﻄﺼابﻀ المﺳاﻄﻘت اﻓخرى ﺲﻂى غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ
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المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات ﻄﺼابﻀ غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ
آخﺜﻏﻆ بالﺗسﺊان أن ﻇسﺊﺋ جﻌﻊرﻏﺋ ﻄﻆ المﺳاﻄﻘت ﺲﺊر غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ والمﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ
لﻂﺤﻐﺿات تمﺑّﻀ ﻄﺛﺸﻌﺲات الﺤرﺾات والمﺛﺸﻌﺲات الﺎﺔارﻏﺋ ،ﻄﻆ المفﺎرض أن تﺎﻈاﺸﺟ ﻄع بﺳﺪﻋا الﺊﺳﺨ ﺲﻂى
أﺦﻈاف دﺸع أخرى .ﺸﺼﺛ ﺣﻋﺛ ﺲﺛد المﺳاﻄﻘت ﺲﺊر المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات اﻇﺚفاضاً ﺸﻎ  2020ﺸﻎ ﺖﻐﻆ أن
ﺲﺛد المﺳاﻄﻘت ﺲﺊر غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ ﺻﺛ ﺣﻋﺛ ارتفاﺲاً ﺸﻐﻋا .أﺐّرت ﻊﺜه الﺎﺶﻐﻐرات ﺲﻂى ﺖﺧﺋ السﻌق لﻂمﺼاﺦﺋ
اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات .ﺸﻎ ﺣﺊاط  ،2020وﺸﻐما ﻏﺳﺎﺊره ﻊﺜا الﺎﺼرﻏر المرﺖﻂﺋ ﺦفر )بﻐﻆ  4آذار و 16آذار( ،ﺾاﻇﺌ
ﻇسﺊﺋ ﻄﺳاﻄﻘت المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات  %58ﻄﻆ ﺖﺧﺋ السﻌق ،ولﺿﻆ ﺸﻎ تمﻌز ،وبﺳﺛ ﺸﺎح الﺼطاﺲات
اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ بالﺿاﻄﻀ ،ﺾاﻇﺌ ﻊﺜه الﻈسﺊﺋ  .%47لﺜا ،ذﺾرت الﺎﺼارﻏر اﻇﺚفاضاً بﻈسﺊﺋ  %11ﺸﻎ ﺖﺧﺋ السﻌق لﻂمﺼاﺦﺋ
اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات ﻄﺼابﻀ اﻇﺚفاض بﻈسﺊﺋ  %2ﺸﻎ الفﺎرة ذاتﻋا ﺸﻎ  ،2018و  %2اﻇﺚفاض ﺸﻎ الفﺎرة ذاتﻋا ﻄﻆ
ﱡ
سﺎﺛل ﻄﻆ ﻊﺜه الﻈسﺈ أن اﻗﻇﺚفاض الﺜي ﺣﻋﺛه ﺲام  2020أﺾﺊر بﺿﺑﻐر ﻄما رأﻏﻈاه ﺠابﺼاً وﻊﻌ
ﺲام ُ .2019ﻏ
بمﺑابﺋ الﺊرﻊان الﺼﻌي ﺲﻂى أن غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ أﺾﺑر تﺿ ّﻐفاً ﻄع اﻓزﻄات وأﺸﺪﻀ ﺦمﻌداً ﻄﻆ المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ
لﻂﺤﻐﺿات .
ﻄﺼسمﺋ ﺲﻂى ﺻﻐمﺋ
ﺲُﺼﺛت ﻄﺼارﻇﺋ بﻐﻆ ارتفاع الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ )ﻄﺗسﻌبﺋ ﺲﻂى أﻇﻋا الفرق بﻐﻆ الﺤﻋرﻏﻆ
ّ
ﺣﻋر الﺼﻐاس المﺼارن( ﺸﻎ ﺲﺛد وﺻﻐمﺋ المﺳاﻄﻘت بﻐﻆ ﺣﺊاط وﻊﻌ الﺤﻋر الﺜي ﺠﺊﺺ إﺲﻘن الﺎﺛابﻐر المﺎﺧﻂﺋ
بالﺔائﺗﺋ ،وأﻏار وﺖﺞﻏران وتمﻌز وﻊﻎ اﻓﺣﻋر ﺲﺼﺈ ﻇﻋاﻏﺋ أﺲﻂى ﻄسﺎﻌى ﻄﻆ الﺼﻐﻌد ﺲﻂى الﺗرﺾﺋ واﻓﻇﺤطﺋ
اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ وارتفاع الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ ﺸﻎ ﺲﺛد وﺻﻐمﺋ المﺳاﻄﻘت ﺸﻎ الفﺎرة ذاتﻋا ﻄﻆ  2019لﺿﻀ ﻄﻆ غرﺸﺋ الﺎﺼاص
اآللﻎ والمﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات )الﺤﺿﻀ  14و  .(15تسﺳى ﻊﺜه المﺼارﻇﺋ إلى دراﺠﺋ ﺸﻐما إذا ﺾاﻇﺌ اآلﺐار
الﻈاجمﺋ ﺲﻆ اإلغﻘق ﺻﺛ اﺠﺎم ّرت ﺲﻂى الﻈﺰاﻄﻐﻆ بﻐﻆ ﻄﺚﺎﻂﺷ ﻄراﺖﻀ اإلغﻘق وبﺳﺛ الﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ الﺼﻐﻌد .خﺪع ارتفاع
الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ ﺸﻎ  2019لﻂﺛراﺠﺋ وﺻﻌرن بمﺑﻐﻂه ﺸﻎ  2020بﺗﻐث ﻏمﺿﻆ اﺠﺎﺚﺛام ﻊاتﻐﻆ الﻈسﺊﺎﻐﻆ ﺲﻂى ﺣﺿﻀ
ﺻﻐاس ﻄﺼارن لﻘرتفاﺲات المﺳﺎادة ﺸﻎ الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ ﺲﻂى الﻈﺰاﻄﻐﻆ ﻄﻆ ﺣﻋر إلى آخر ﺖﻐث أن  2019لﻃ تﺎأﺐر
بﺰروف تﺪاﻊﻎ الﺔائﺗﺋ ﺸﻎ ﺖﺛّتﻋا .
بﺛءاً بﺳﺛد المﺳاﻄﻘت ﺲﻂى ﺾﻘ الﻈﺰاﻄﻐﻆ ،أظﻋر ارتفاع الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ بﻐﻆ ﺣﺊاط واﻓﺣﻋر الﻘﺖﺼﺋ له ﺸﻎ
ﻄﺳاﻄﻘت غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ اتﺔاﻊاً ﻄﺤابﻋاً لما ﺾان ﺲﻂﻐه ﺸﻎ  2019ﻄﺼابﻀ ارتفاع ﺬفﻐﺷ بﻈسﺊﺋ ﻄﺆﻌﻏﺋ أﺻﻀ ﺸﻎ
أﻏار ) 2020ﻄﺼارﻇﺋ بـ  (2019ودرجات ﻇمﻌ أﺲﻂى ﺸﻎ ﺖﺞﻏران وتمﻌز ) 2020ﻄﺼارﻇﺋ بـ  .(2019ﻏﺤﻐر ﻊﺜا إلى أﻇه بﺳﺛ
اﻇﺎﻋاء المراﺖﻀ اﻓﺾﺑر تﺤﺛداً ﺸﻎ إجراءات اإلغﻘق ،تمﺿﻈﺌ غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ ﻄﻆ الﺎﺳاﺸﻎ وﻄﻌاﺦﻂﺋ الﺳمﻀ
بالمسﺎﻌﻏات المﺎﻌﺻﺳﺋ لﻂﻈمﻌ الﺤﻋري .ﻄﻆ ﻇاﺖﻐﺋ أخرى ،اﻇﺗرﺸﺌ الﺞﻏادة ﺸﻎ الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ بﻐﻆ ﺣﺊاط واﻓﺣﻋر
الﻘﺖﺼﺋ ﺸﻎ ﻄﺳاﻄﻘت المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات ﺲﻆ الﻈمﻌذج الﺜي ﺣﻋﺛه ﺲام  2019وأظﻋر درجات أﺲﻂى
بﺿﺑﻐر ﻄﻆ الﻈمﻌ الﺤﻋري السالﺈ .وﺸﻎ ﺖﻐﻆ أن اﻇﺚفاض الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ ﺾان أﺻﻀ ﺖﺛّة ﻄﻆ الﻈمﻌ الﺤﻋري السﻂﺊﻎ
وﺸﻎ ﺖﻐﻆ أن اﻇﺚفاض الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ ﺾان أﺻﻀ ﺖﺛّة ﺸﻎ ﺖﺞﻏران وتمﻌز ،لﻃ تﺎمﺿﻆ المﺼاﺦﺋ اآللﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات ﻄﻆ
الﺎﺳاﺸﻎ الﺎام والﺳﻌدة إلى الﻈمﻌذج الﺜي ﺣﻋﺛه ﺲام . 2019
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الﺤﺿﻀ  :14الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ لﻂﺞﻏادة بﻐﻆ ﺣﺊاط واﻓﺣﻋر الﻘﺖﺼﺋ ﺸﻎ ﺲﺛد ﻄﺳاﻄﻘت المﺼاﺦﺋ

الﺤﺿﻀ  :15الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ لﻂﺞﻏادة بﻐﻆ ﺣﺊاط واﻓﺣﻋر الﻘﺖﺼﺋ ﺸﻎ ﺲﺛد ﻄﺳاﻄﻘت غرﺸﺋ الﺎﺼاص
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اآللﻎ

بالﻈسﺊﺋ لﺼﻐمﺋ المﺳاﻄﻘت ﺲﻂى ﺾﻘ الﻈﺰاﻄﻐﻆ ،ﺾان أداء غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ أﺸﺪﻀ ﻄﻆ المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ
لﻂﺤﻐﺿات لﺿﻆ تﺿﻐفﻋا وﺦمﻌدﻊا ﺾان أﺻﻀ ﻄما ﺸﺳﻂﺎه بﺳﺛد المﺳاﻄﻘت )اﻓﺣﺿال  16و .(17ﺸﺼﺛ اﻇﺗرﺸﺌ اﻓﻇماط
ال ُمﻘﺖﺰﺋ ﺸﻎ ﺾﻀ ﻄﻆ المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات وغرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ ﺲﻆ اﻓﻇماط الﺎﻎ ﺣﻋﺛﻊا ﺲام .2019
ﺸفﻎ أﻏار  ،2020أظﻋرت غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ ﻇسﺊﺋ بسﻐطﺋ ﻄﻆ الﻈمﻌ الﺜي ﺣﻋﺛه ﺣﻋر أﻏار ﻄﻆ ﺲام  .2019ﻏﺎﺊ ّﻐﻆ
ﻄﻆ ﻊﺜا أﻇه ﺲﻂى الرغﻃ ﻄﻆ الﺞﻏادة ﺸﻎ الﺼﻐمﺋ بﻐﻆ ﺣﺊاط وأﻏار ،ﻄا زالﺌ المرﺖﻂﺎان اﻓولى والﺑاﻇﻐﺋ ذات أﺐر ﺠﻂﺊﻎ
ﺲﻂى ﻇمﻌ الﺼﻐمﺋ ﺸﻎ غرﺸﺋ الﺎﺼاص اآللﻎ .غﻐر أﻇﻋا اﺠﺎطاﺲﺌ الﺳﻌدة إلى ﻄا اﺲﺎادت ﺲﻂﻐه ﻄﻆ درجات الﻈمﻌ الﺤﻋري
خﻘل المرﺖﻂﺋ الﺑالﺑﺋ )ﺖﺞﻏران وتمﻌز(؛ وﻊﺜا دلﻐﻀ آخر ﺲﻂى الﺎﺿ ّﻐﺷ والﺧمﻌد .ﻄﻆ ﻇاﺖﻐﺋ أخرى ،اﻇﺗرﺸﺌ الﺞﻏادة ﺸﻎ
الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ بﻐﻆ ﺣﺊاط واﻓﺣﻋر الﻘﺖﺼﺋ ﺲﻂى ﺦﺳﻐﺛ ﻄﺳاﻄﻘت المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات ﺲﻆ الﻈمط الﺜي
ﺣﻋﺛه ﺲام  2019وأظﻋرت درجات أﺲﻂى ﻄﻆ الﻈمﻌ السالﺈ ﺸﻎ أﻏار وﺖﺞﻏران .لﺿﻆ ارتفاع الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ أﺦﺊح
ﺲﻂى درجﺋ أﺻﻀ ﻄﻆ السﻂﺊﻐﺋ ﺲﻈﺛ اﻗﻇﺎﺼال ﻄﻆ أﻏار إلى تمﻌز ﻄا ﻏﺤﻐر إلى أن المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات ﺾاﻇﺌ
ﺻﺛ بﺛأت بالﺎﺳاﺸﻎ والﺳﻌدة إلى ﻄسﺎﻌﻏاتﻋا الطﺊﻐﺳﻐﺋ ﻄﻆ الﻈمﻌ الﺤﻋري ولﻌ جﺞئﻐاً ﺲﻂى اﻓﺻﻀ ﺲﻈﺛﻄا ﻏﺎﺳﻂﺺ اﻓﻄر
بﺼﻐﻃ المﺳاﻄﻘت المﺎممﺋ ﻄﻆ خﻘلﻋا .

الﺤﺿﻀ  :16الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ لﻂﺞﻏادة بﻐﻆ ﺣﺊاط واﻓﺣﻋر الﻘﺖﺼﺋ ﺸﻎ ﺻﻐمﺋ ﻄﺳاﻄﻘت المﺼاﺦﺋ

الﺤﺿﻀ  :17الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ لﻂﺞﻏادة بﻐﻆ ﺣﺊاط واﻓﺣﻋر الﻘﺖﺼﺋ ﺸﻎ ﺻﻐمﺋ ﻄﺳاﻄﻘت غرﺸﺋ الﺎﺼاص
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ﻇﺰام ﺲرض الفﻌاتﻐر وتﺗﺧﻐﻂﻋا إلﺿﺎروﻇﻐاً )إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ(
ارتفع اﺠﺎﺚﺛام إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ ارتفاﺲاً ﺾﺊﻐراً ﻄﻈﺜ بﺛاﻏﺋ المرﺖﻂﺋ اﻓولى .غﻐر أن ﺲﺛد الﺳمﻘء الﺔﺛد ﺾما ﻏﺰﻋر
ﺸﻎ الﺤﺿﻀ ) (18ﺻﺛ أظﻋر اﻇﺚفاضاً ﻄﻂﺗﻌظاً خﻘل المرﺖﻂﺎﻐﻆ اﻓولى والﺑاﻇﻐﺋ ولﺿﻈه تﺳاﺸى تﺛرﻏﺔﻐاً بﺗﻂﻌل ﺖﺞﻏران
 .2020وﺻﺛ ارتفع ﺲﺛد المفﻌترﻏﻆ الﺔﺛد الﺜﻏﻆ دخﻀ  64ﻄﻈﻋﻃ إلى الﻈﺰام .ﺾما وﺦﻀ ﺲﺛد الﺳمﻘء الﺔﺛد الى ﺖﻌالﻎ
المﻈﺧﺋ ﺸﻎ الفﺎرة بﻐﻆ آذار وﺖﺞﻏران  .2020اﺠﺎﺚﺛم الﺳمﻘء الﺔﺛد الﻈﺰام لﻘتﺧاﻗت
 100,000اﻇﺪ ّمﻌا إلى
ّ
والﺚﺛﻄات بﺤﺿﻀ رئﻐسﻎ ﺾما ﻏﺊﻐﻆ الﺤﺿﻀ ) (19بﺛﻗ ﻄﻆ اﺠﺎﺚﺛاﻄه لﻂﺚﺛﻄات الﺗﺧرﻏﺋ ضمﻆ إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ ﺾما
ﺾان ﺲﻂﻐه الﺗال بالﻈسﺊﺋ لﻂمسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ الﺔﺛد ﺸﻎ السﻈﻌات السابﺼﺋ .ﻏﺎﺊ ّﻐﻆ ﻄﻆ ﻊﺜا أن اﻇﺎﺼال الﺳمﻘء الﺔﺛد إلى
إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ ﺾان بسﺊﺈ الﺪرورة .

الﺤﺿﻀ  :19أﻊﻃ ﺸﺆات المفﻌترﻏﻆ لﻂﺳمﻘء الﺔﺛد ﺲﻂى إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ

الﺤﺿﻀ  :18ﺲﺛد الﺳمﻘء الﺔﺛد ﺲﻂى إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ

ﺸﻎ ﺖﻐﻆ أن الﺎﺳاﻄﻀ بالمﺔمﻀ ﻄع ﻊﺜه الﺚﺛﻄﺋ ﺻﺛ ارتفع ﺾان ﻊﺜا الﺎﺳاﻄﻀ ﻄﺎﺜبﺜباً ﻄﻆ ﺣﻋر إلى آخر ﺸﻎ
 2020ﺾما ﻏﺎﺊﻐﻆ ﻄﻆ الﺤﺿﻀ ) (20و ) (21ﻄا ﻏﺳﺿﺟ الﺎﺛابﻐر الﺎﻎ اتﺚﺜتﻋا الﺗﺿﻌﻄﺋ ﺸﻎ تﺧﺛّﻏﻋا لﻂﺔائﺗﺋ .أظﻋر
ﺾﻀ ﻄﻆ ﺣﻋر ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ وﺣﺊاط اتﺔاﻊات ﺣﺊﻐﻋﺋ بالسﻈﻌات السابﺼﺋ ﺸﻎ ﺖﻐﻆ أن آذار وﻇﻐسان ﺻﺛ أظﻋرا
اﻇﺚفاضاً ﺸﻎ ﺲﺛد وﺻﻐمﺋ المﺳاﻄﻘت المﺎﺧﻂﺋ بالمرﺖﻂﺋ ) (1وﻊﻎ الفﺎرة الﺞﻄﻈﻐﺋ الﺎﻎ ﺣﻋﺛت الﺼﻐﻌد اﻓﺾﺑر تﺤﺛداً
ﺲﻂى الﺗرﺾﺋ والﻈﺤاط اﻗﺻﺎﺧادي .أﻄا اﻗﻇﺚفاض الﺜي لﻌﺖﺮ ﺸﻎ آذار وﻇﻐسان ،ﺸﺼﺛ تﻃ تﺳﻌﻏﺪه ﺸﻎ أﻏار وﺖﺞﻏران
ﺖﻐث ﺲﺛد المﺳاﻄﻘت وﺻﻐمﺎﻋا ﺲﻂى الﻈﺰام وﺦﻀ إلى ذروته ﻄﻈﺜ اﻇطﻘﺻه ﺸﻎ  .2014ﺻﺛ ﻏﺿﻌن اﻗﻇﺚفاض ﺸﻎ آذار
وﻇﻐسان ﻄرتﺊطاً بالﺎﺛابﻐر الﺎﻎ ﺬرﺖﺎﻋا الﺗﺿﻌﻄﺋ .وﺻﺛ جﺳﻂﺌ أوضاع اﻓﺸراد اﻗﺻﺎﺧادﻏﺋ اآلخﺜة بالﺎر ّدي -
والمﺎﻌﺻﺳﺋ ﻇﺎﻐﺔﺋ اإلغﻘق  -الﺗﺿﻌﻄﺋ اﻓردﻇﻐﺋ ،وﺣرﺾﺋ الﺿﻋرباء الﻌﺬﻈﻐﺋ وﺣرﺾات المﻐاه اﻓردﻇﻐﺋ تﺂ ّجﻀ الﺎارﻏﺘ
المسﺎﺗﺺ لﺛﺸع الفﻌاتﻐر .ﺲﻂى ﺠﺊﻐﻀ المﺑال ،أﻇﺎﺼﻀ المﻌﺲﺛ الﻈﻋائﻎ لﺎﺼﺛﻏﻃ اإلﺻرارات الﺪرﻏﺊﻐﺋ ﻄﻆ ﻇﻐسان إلى ﻇﻋاﻏﺋ
ﺖﺞﻏران ﺾما اﻇﺎﺼﻀ الﺎارﻏﺘ المﺗﺛد لﺛﺸع ﺸﻌاتﻐر المﻐاه والﺿﻋرباء المسﺎﺗﺼﺋ ﺲﻆ آذار وﻇﻐسان إلى أﻏار .لﺜا ،اﻇﺎﺼﻂﺌ
ﻏفسر الﺞﻏادة المﻂﺗﻌظﺋ ﺸﻎ أﻏار وﺖﺞﻏران.
الفﻌاتﻐر ضمﻆ إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ ﻄﻆ آذار وﻇﻐسان إلى اﻓﺣﻋر الﺎالﻐﺋ وﻊﻌ ﻄا ّ

الﺤﺿﻀ  :21ﺻﻐمﺋ ﻄﺳاﻄﻘت إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ )ﺾاﻇﻌن  -2تمﻌز(( ﺸﻎ  2019و 2020

الﺤﺿﻀ  :20ﺲﺛد ﻄﺳاﻄﻘت إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ )ﺾاﻇﻌن  -2تمﻌز( ﺸﻎ  2019و 2020
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ﺾما ُﻏﻌضح الﺤﺿﻀ ) ،(21أظﻋرت ﺻﻐﻃ المﺳاﻄﻘت ﺲﻂى إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ اتﺔاﻊاً ﺣﺊﻐﻋاً بﺳﺛد المﺳاﻄﻘت؛ وﻊﻌ
أﻄر ﻄﻈطﺼﻎ ﺖﻐث أن تﺧﻈﻐفات الﺛﺸع ﻄﺳ ّرﺸﺋ ﻄسﺊﺼاً ﺲﻂى الﻈﺰام وتﺧﻈّﺷ ضمﻆ ﺣرائح ﺻﻐمﺋ ﻄﺳ ّﻐﻈﺋ.
ﻏﺔﺛ ﻊﺜا الﺎﺶﻐﻐر ﺸﻎ اﻗتﺔاﻊات بسﺊﺈ تمﺛﻏﺛ المﻌاﺲﻐﺛ المﺗﺛدة لﺊﺳﺨ ﻄﺛﺸﻌﺲات الفﻌاتﻐر ﻄا ﻏﺳﺞزه ﺸﻎ
ﺸﺆات المفﻌترﻏﻆ الﺜﻏﻆ ﻊﻃ ﺸﻎ أﺲﻂى ﺻائمﺋ المفﻌترﻏﻆ بﺳﺛ المراﺖﻀ  3-1ﺾما ﻏﻌضح الﺤﺿﻀ ) (22والﺎﻎ ﺣمﻂﺌ
المﺞﻏﺛ ﻄﻆ الﺚﺛﻄات اﻓﺠاﺠﻐﺋ وﺲﺛداً ّ
أﺻﻀ ﻄﻆ المفﻌترﻏﻆ الﺗﺿﻌﻄﻐﻐﻆ ﻄا ﻏﺿﺤﺷ ﺲﻆ ﻄﺧﺛري الفﻌاتﻐر الﺜﻏﻆ لﻃ
ﻏمﺛدوا ﻄﻌاﺲﻐﺛ الﺛﺸع المسﺎﺗﺺ أو أﻇﻋﻃ ﻄﺛدوﻊا ﺖﺎى أﻏار ﺸﺼط .ﺸﻎ الﺗﺼﻐﺼﺋ ،وﻄﻈﺜ بﺛاﻏﺋ المرﺖﻂﺋ اﻓولى ،لﻃ تﺳﺛ
الفﻌاتﻐر الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ والﻋﻐﺆات جﺞءاً ﻄﻆ الفﺆﺋ الﺳﻂﻐا ﻄﻆ المفﻌترﻏﻆ ﺲﺊر إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ .

الﺤﺿﻀ  :22أﺲﻂى ﺸﺆات ال ُمفﻌترﻏﻆ ﺲﻂى إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ ﺻﺊﻀ الﺔائﺗﺋ وبﺳﺛﻊا

اﻇﺚفﺪﺌ المﺛﺸﻌﺲات ﺲﻂى أﺠاس الﻈﺼﺛ وﻊﻎ تﻂك الﺎﻎ أجرﻏﺌ ﻄﻆ خﻘل وﺾﻘء إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ اﻇﺚفاضاً
ﻄﻂﺗﻌظاً ﺲﻂى إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ ﺾما ُﻏﺰﻋر الﺤﺿﻀ ) (23ﺖﻐث اﻇﺚفﺪﺌ الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ لﻂمﺳاﻄﻘت ﺲﻂى أﺠاس الﻈﺼﺛ
ﻄﻆ  %28ﺻﺊﻀ بﺛء اإلغﻘق الﺤاﻄﻀ ﺸﻎ  21آذار إلى  %13بﺳﺛه وﺖﺎى ﻇﻋاﻏﺋ ﺖﺞﻏران .وﻄا ﻊﺜا ﺠﻌى ﻄﺂﺣر آخر ﺲﻂى
تﺿ ّﻐﺷ الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ وﺦمﻌدﻊا ﺸﻎ وجه اﻓزﻄات ﺲﻈﺛ ﻄﺼارﻇﺎﻋا بالﻈﺼﺛ .

الﺤﺿﻀ  :23الﻈﺼﺛ ﻄﺼابﻀ الرﺻمﻐﺋ ﺻﺊﻀ الﺔائﺗﺋ )بﻐﻆ  1ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ و  21آذار( وبﺳﺛ الﺔائﺗﺋ )بﻐﻆ  21آذار و  30ﺖﺞﻏران(

ﻏﺎﺪح أﺐر الﺔائﺗﺋ ﺲﻂى المﺳاﻄﻘت الﻈﺼﺛﻏﺋ أﺾﺑر ﺸأﺾﺑر ﺲﻈﺛ إلﺼاء ﻇﺰرة ﺲﻂى الﺳمﻘء الﺜﻏﻆ أضﻐفﻌا ﻄﺔﺛّداً
والمسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ لم ّرة واﺖﺛة ﻄﻆ  2018و 2019والﺜﻏﻆ ﺲادوا خﻘل المراﺖﻀ ) 3-1ال ُمﺞاﻏﺛون( ﺖﻐث وﺦﻂﺌ المﺳاﻄﻘت
الرﺻمﻐﺋ الﺎﻎ أجراﻊا الﺳمﻘء الﺔﺛد ﺸﻎ  – 2020المﻌضﺗﺋ ﺸﻎ الﺤﺿﻀ ) – (25إلى  %85ﻄﺼارﻇﺋ بـ  %47ﺸﻎ 2018
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و .2019تﺤﻐر ﻊﺜه اﻓرﺻام إلى أن بﺳﺨ الﺳمﻘء ﺲﻂى اﻓﺻﻀ ﺻﺛ اﻇﺪمﻌا إلى الﻈﺰام أو اﺠﺎﺚﺛﻄﻌه ﻄرة أخرى بسﺊﺈ
ﺦﺳﻌبﺋ إتمام المﺳاﻄﻘت ﻇﺼﺛﻏاً خﻘل المراﺖﻀ . 3-1

الﺤﺿﻀ  :25الﻈﺼﺛ ﻄﺼابﻀ الرﺻمﻎ لﻂﺳمﻘء الﺔﺛد ﺸﻎ  2020بﺳﺛ

الﺤﺿﻀ  :24الﻈﺼﺛ ﻄﺼابﻀ الرﺻمﻎ لﻂمﺞاﻏﺛﻏﻆ ﺸﻎ  2018و 2019

ﺾﻌﺸﻐﺛ19-

باإلﻄﺿان إتمام المﺛﺸﻌﺲات الرﺻمﻐﺋ ﺲﻂى إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ ﻄﻆ خﻘل جﻌﻄﻌبﻎ .ﺾما ﻏﺰﻋر ﻄﻆ الﺤﺿﻀ )،(26
ﺲﺛد المﺛﺸﻌﺲات المﺎممﺋ ﻄﻆ خﻘل جﻌﻄﻌبﻎ ﺻﺛ أظﻋرت ﺠﻂﻌﺾاً ﺣﺊﻐﻋاً بإجمالﻎ ﺲﺛد المﺛﺸﻌﺲات ﺲﻂى إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ
ﺖﻐث اﻇﺚفﺨ ﺲﺛد المﺛﺸﻌﺲات اﻇﺚفاضاً ﻄﻂﺗﻌظاً ﺸﻎ آذار وﻇﻐسان ولﺿﻈه ارتفع ﺲﻂى ﻇﺗﻌ ﻄﻂﺗﻌظ ﺸﻎ أﻏار وﺖﺞﻏران.
ﺻﺛ تﺿﻌن أﺠﺊاب ﻊﺜا الﺎﺜبﺜب ﻊﻎ ذاتﻋا الﺎﻎ أﺐّرت ﺲﻂى الﻈﺰام ﺾﻂّه وﺻﺛ ُﻏﺳﺞى ﻊﺜا إلى تﻌزﻏع المﺳﻌﻇﺋ ﻄﻆ خﻘل
المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ والﺎﻎ رﺸﺳﺌ ﺲﺛد ﻄسﺎﺚﺛﻄﻎ المﺗفﺰﺋ .

الﺤﺿﻀ  :26ﺲﺛد الﺛﺸﺳات ﺲﻂى الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ/إي ﺸﻌاتﻐرﺾﻃ )الﻈﺧﺷ اﻓول(2020/
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الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ لﻂﺛﺸع بﻌاﺠطﺋ الﻋاتﺷ الﻈﺼال جﻌﻄﻌبﻎ
ﺾما ﻊﻌ الﺗال بالﻈسﺊﺋ ﻓﻇﺰمﺋ الﺛﺸع الرﺻمﻐﺋ اﻓخرى ،ارتفع اﺠﺎﺚﺛام الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ لﻂﺛﺸع بﻌاﺠطﺋ
الﻋاتﺷ الﻈﺼال ارتفاﺲاً ﻄﻂﺗﻌظاً ﺲﺊر المراﺖﻀ  .3-1ﻏﺎﺪح ﻊﺜا الﺎﺶﻐﻐر ﻄﻆ خﻘل ارتفاع ﺲﺛد ﻄسﺎﺚﺛﻄﻎ المﺗاﺸﺮ
الﺳاﻄﻂﺋ ﺖﻐث وﺦﻂﺌ ﻇسﺊﺋ ارتفاع ﺲﺛد المﺗاﺸﺮ إلى  %40تﺼرﻏﺊاً ﻄﻆ  619.895ﻄﺗفﺰﺋ إلﺿﺎروﻇﻐﺋ ﺸﻎ آذار إلى
 1.039.707ﻄﺗفﺰﺋ ﺸﻎ تمﻌز ﺾما ﻏﺎﺪح ﻄﻆ الﺤﺿﻂﻐﻆ ) (27و ) (28أدﻇاه ﺖﻐث ﻇﻂﺗﺮ ارتفاﺲاً ﺖاداً بﺳﺛ آذار .2020
ُﻏﺳﺞى السﺊﺈ ﺸﻎ جﺞء ﻄﻆ ﻊﺜا اﻗرتفاع إلى تﻌزﻏع المﺳﻌﻇﺋ ﻄﻆ ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﻄﻆ خﻘل المﺗاﺸﺮ
المﻈﺧﺋ
اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ وزﻏادة الﺎﺶطﻐﺋ اإلﺲﻘﻄﻐﺋ لﻂمﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ والﺎﻎ ﺻادت إلى ارتفاع درجﺋ الﻌﺲﻎ بﻋﺜه
ّ
وﺦﺳﻌبﺋ الﺎﺳاﻄﻀ الﻈﺼﺛي خﻘل المرﺖﻂﺋ(1).

الﺤﺿﻀ  :27ﺲﺛد ﻄﺳاﻄﻘت الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺸﻎ الﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ ﺲام  2019والﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ ﺲام

الﺤﺿﻀ  :28ﺻﻐمﺋ ﻄﺳاﻄﻘت الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺸﻎ الﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ ﺲام  2019والﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ

2020

ﺲام 2020

ﺸﻎ ﺖﻐﻆ أن المﺳاﻄﻘت ﺲﻂى الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺻﺛ ﺣﻋﺛت ارتفاﺲاً ﻄﻆ ﺖﻐث الﺳﺛد والﺼﻐمﺋ ،ﺣﻋﺛت ﻄﺤﺎرﻏات
الﺎﺔار المﺎممﺋ ﻄﻆ خﻘل الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ )الﺤﺿﻀ  (29اﻇﺚفاضاً ﺬفﻐفاً ﺸﻎ آذار  2020ﺸﻎ المرﺖﻂﺋ الﺑاﻇﻐﺋ ﺖﻐث تﻃ
الﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ إجراءات اإلغﻘق والﺎﺊاﺲﺛ الﺔسﺛي ،ﺾان ﻊﻈاك ارتفاع ﻄﻂﺗﻌظ ﺸﻎ ﻄﺛﺸﻌﺲات الﺎﺔار .ﻏﺤﻐر ﻊﺜا إلى
اﻓﺐر اإلﻏﺔابﻎ الﺜي أﺖﺛﺐﺎه الﺔائﺗﺋ ﺲﻂى الﺑﺼﺋ ﺸﻎ المﺛﺸﻌﺲات الرﺻمﻐﺋ والمﺂﺠسات المالﻐﺋ.

الﺤﺿﻀ  :29ﻄﺤﺎرﻏات الﺎﺔار الﺎﻎ تمﺌ ﻄﻆ خﻘل الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ
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ارتفع اﺠﺎﺚﺛام جمﻐع أﻇﻌاع الﺛﺸع بﻐﻆ المرﺖﻂﺎﻐﻆ اﻓولى والﺑالﺑﺋ .غﻐر أن ارتفاع الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ ﺻﺛ تﺊاﻏﻆ
بالﻈسﺊﺋ لمﺚﺎﻂﺷ أﻇﻌاع الﺛﺸع وﻊﻌ ﻄا أ ّدى إلى تﺗ ّﻌل ﺸﻎ اﺠﺎﺚﺛام السﻌق لﺿﻀ ﻇﻌع ﻄﻆ اﻓﻇﻌاع ﺾما ﻏﺎﺪ ّح ﻄﻆ
ّ
ولﺳﻀ السﺊﺈ ﺸﻎ ﻊﺜا
الﺤﺿﻂﻐﻆ ) (30و ) (31أدﻇاه .ﺣﻋﺛت الرواتﺈ والسﺗﻌبات الﻈﺼﺛﻏﺋ زﻏادة بأﺲﻂى ﻇسﺊﺋ ﻄﺆﻌﻏﺋ.
ﻏﺳﻌد إلى ﺦرف المﺳﻌﻇﺋ ﻄﻆ خﻘل الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ وﻊﻌ ﻄا ﻇﺔﻃ ﺲﻈه زﻏادة ﺸﻎ ﻄﺳاﻄﻘت السﺗﻌبات الﻈﺼﺛﻏﺋ ﻓن
ﻇسﺊﺋ ﺾﺊﻐرة ﻄﻆ المسﺎفﻐﺛﻏﻆ لﻃ تسﺎﺚﺛم ﺠﻌى المﺗفﺰﺋ ﺾأداة لﻂﺗﺧﻌل ﺲﻂى الﻈﺼﺛ ولﻐﺟ لﻂﺚﺛﻄات الرﺻمﻐﺋ .ﺸﺆﺋ
أخرى ﺣﻋﺛت ارتفاﺲاً ﺾﺊﻐراً ﺸﻎ الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ أﻗ وﻊﻎ تﺗﻌﻏﻀ الﻈﺼﻌد ﻄا ﻏﺤﻐر إلى زﻏادة ﺸﻎ اﺠﺎﺚﺛام المﺳاﻄﻘت
الرﺻمﻐﺋ ﺠﻌاء بسﺊﺈ ﺦﺳﻌبﺋ الﺎﺳاﻄﻀ الﻈﺼﺛي أو بسﺊﺈ تﻌﺸر السﻐﻌلﺋ الرﺻمﻐﺋ بﺗﺿﻃ ﺦرف المﺳﻌﻇﺋ ﻄﻆ خﻘل
ال َمﺗا ِﺸﺮ .

الﺤﺿﻀ  :31أﻇﻌاع الﺛﺸﺳات ﺲﻂى الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ بﺳﺛ ﺾﻌﺸﻐﺛ19-

الﺤﺿﻀ  :30أﻇﻌاع الﺛﺸﺳات ﺲﻂى الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺻﺊﻀ ﺾﻌﺸﻐﺛ19-

ارتفع ﻄﺎﻌﺠط ﺻﻐمﺋ المﺳاﻄﻘت ﺲﻂى الﻈﺰام بسﺊﺈ ارتفاع أﺾﺑر ﺖﺛة ﺸﻎ ﺻﻐمﺋ المﺳاﻄﻘت ﺲﻈﺛ ﻄﺼارﻇﺎﻋا
ﺸﻎ اﻗرتفاع الﺚاص بﺳﺛد المﺳاﻄﻘت .لﺿﻆ وﺾما ﻏﺎﺊ ّﻐﻆ ﻄﻆ الﺤﺿﻀ ) ،(32ﺣﻋﺛت ﻊﺜه الفﺆات اﻇﺚفاضاً ﺸﻎ ﻄﺎﻌﺠط
ﺻﻐمﺋ المﺳاﻄﻘت :السﺗﻌبات الﻈﺼﺛﻏﺋ والرواتﺈ والﺼروض .ﻄﻆ المﺗﺎمﻀ أن ﻏﺿﻌن السﺊﺈ ﺸﻎ اﻇﺚفاض الﻈسﺊﺋ
المﺆﻌﻏﺋ ﺸﻎ ﻄﺎﻌﺠط الﺼﻐمﺋ ﻊﻌ ﺾﺊر ﺖﺔﻃ ﻄﺳاﻄﻘت السﺗﻌبات الﻈﺼﺛﻏﺋ .وﻏﺳﻌد السﺊﺈ ﺸﻎ جﺞء ﺾﺊﻐر ﻄﻆ ﻊﺜا
الﺎطﻌر إلى ﺦرف المﺳﻌﻇﺋ إلى ﻄﺎﻂ ّﺼﻐﻋا الﺜﻏﻆ اﺠﺎﺚﺛﻄﻌا المﺗفﺰﺋ ﺾﻌﺠﻐﻂﺋ لﻂﺗﺧﻌل ﺲﻂﻐﻋا ﻄﻆ ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ
الﻌﺬﻈﻐﺋ والﺎﻎ ﺻاﻄﻌا بسﺗﺊﻋا ﻇﺼﺛاً ﺲﻂى الفﻌر .ﺻﺛ ُﻏﺳﺞى ارتفاع الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ ﺸﻎ ﺻﻐﻃ الرواتﺈ إلى تﺧﻈﻐﺷ
دﺸﺳات المﺳﻌﻇﺋ ضمﻆ ﻇﺰام الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺲﻂى أﻇﻋا رواتﺈ .بالﻈﺰر إلى اﻇﺚفاض الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ ﺸﻎ الرواتﺈ
واﻇﺚفاض ﻊﺜه الﻈسﺊﺋ ﺸﻎ ﻄﺳاﻄﻘت السﺗﻌبات الﻈﺼﺛﻏﺋ ﺸﻎ الﺤﺿﻀ ) ،(32تﺿاد تﺿﻌن الﺼﻐمﺎان ﻇفسﻋما ﻄا ﻏﺤﻐر
وبﺼﻌة إلى أن اﻇﺚفاض ﺖﺔﻃ بطاﺻﺋ ﻄﺳاﻄﻘت السﺗﺈ الﻈﺼﺛي ﺾان بسﺊﺈ دﺸﺳات المﺳﻌﻇﺋ والﺎﻎ تﺰﻋر بﺛورﻊا أن
دﺸﺳات ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺾاﻇﺌ ﺸﻎ الﺗﺼﻐﺼﺋ ﻄسﺂولﺋ ﺲﻆ الﺎﺶﻐﻐرات الﺎﻎ لﻌﺖﺰﺌ ﺸﻎ ﻄﺳاﻄﻘت السﺗﺈ
الﻈﺼﺛي .

الﺤﺿﻀ  :32الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ لﻂﺎﺶﻐﻐر ﺸﻎ ﻄﺎﻌﺠط ﺻﻐﻃ المﺳاﻄﻘت ﺲﻂى الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ
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بالﻈسﺊﺋ لﻂﺼروضُ ،ﻏﺗﺎمﻀ أن ﻏﺿﻌن اﻇﺚفاض ﻄﺎﻌﺠط الﺼﻐمﺋ الﺰاﻊر ﺸﻎ الﺤﺿﻀ ) (32بسﺊﺈ الﻌضع
اﻗﺻﺎﺧادي المﺎر ّدي ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ والﺜي ألﺼى بﺰﻘله ﺲﻂى ّ
ﺾﻀ ﻄﻆ المﺂﺠسات المالﻐﺋ واﻓﺸراد .ﺸاﻓﺐر السﻂﺊﻎ الﻈاجﻃ
ﺲﻆ الﺔائﺗﺋ ﺲﻂى الﺼروض واضح تماﻄاً ﺸﻎ الﺤﺿﻀ ) (33ﺖﻐث اﻇﺚفﺨ ﺲﺛد ﻄﺳاﻄﻘت الﺼروض اﻇﺚفاضاً ﻄﻂﺗﻌظاً ﺸﻎ
تﻌﺦﻀ إلﻐﻋا اﻗﺠﺎطﻘع الﺜي أجرته )جﻌباك( ﺲﻂى المﺂﺠسات المالﻐﺋ
آذار وﻇﻐسان وأﻏار .ﻏﺎّسﺺ ﻊﺜا ﻄع الﻈﺎائﺒ الﺎﻎ ّ
المﺤمﻌلﺋ ﺸﻎ الﺔﺞء الﺑاﻇﻎ ﻄﻆ ﻊﺜا الﺎﺼرﻏر ،والﺜي أﺣار إلى أن إﺻراض المسﺎﻋﻂﺿﻐﻆ ﺾان المﺔال اﻓﺾﺑر تأﺐّراً
وبﺤﺿﻀ ﺠﻂﺊﻎ خﻘل الﺔائﺗﺋ .ﺲاود ﺲﺛد ﻄﺳاﻄﻘت الﺼروض ارتفاﺲه ﻄﻆ جﺛﻏﺛ ﺸﻎ ﺖﺞﻏران والﺜي ﺻﺛ ﻏﺤﻐر إلى الﺳﻌدة
إلى الﻈﺤاط الطﺊﻐﺳﻎ .

الﺤﺿﻀ  :33ﺲﺛد ﻄﺳاﻄﻘت الﺼروض ﺲﻂى الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺸﻎ 2020

ﻄﻆ اآلﺐار المﻂفﺎﺋ اﻓخرى الﺎﻎ أﺖﺛﺐﺎﻋا الﺔائﺗﺋ ﺲﻂى الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ لﻂﺛﺸع بﻌاﺠطﺋ الﻋاتﺷ الﻈﺼال ﻊﻎ
ارتفاع ﻄسﺎﻌى ﺻابﻂﻐﺋ الﺎﺤﺶﻐﻀ الﺊﻐﻈﻎ الفاﺲﻀ ﺸﻎ السﻌق )ﺸﻎ ﺖﻐﻆ أن الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ تﺪمﻆ ﺻابﻂﻐﺋ الﺎﺤﺶﻐﻀ
الﺊﻐﻈﻎ ،إﻗ أن ﻊﺜه الﺼابﻂﻐﺋ الفاﺲﻂﺋ تﺧﺷ اﺠﺎﺚﺛام ﺻابﻂﻐﺋ الﺎﺤﺶﻐﻀ الﺊﻐﻈﻎ الفﻈﻎ الﺎﻎ تﺼﺛﻄﻋا الﺊﺛالﺋ .ﻏسمح ﻊﺜا
اإلجراء بﺎﺿﻌﻏﻆ ﺸﻋﻃ أﺸﺪﻀ لﺎﺛﺸﺺ السﻐﻌلﺋ بﻐﻆ ﻄﺼﺛﻄﻎ خﺛﻄات الﺛﺸع( .ﺾما ﻏﺰﻋر ﺸﻎ الﺤﺿﻀ ) ،(34ارتفﺳﺌ
الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ لﻂمﺳاﻄﻘت المﺎممﺋ ﺲﻂى ﺣﺿﻀ تﺗﻌﻏﻘت بﻐﻆ الﺳمﻘء ﻄﻆ ﻄﺚﺎﻂﺷ ﺣرﺾات خﺛﻄات الﺛﺸع ﻄﻆ  %1ﺻﺊﻀ
ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19إلى  %17بﺳﺛ بﺛء الﺔائﺗﺋ .ﻄﻆ المﺗﺎمﻀ أن ﻏﺿﻌن ﻊﺜا اﻗرتفاع ﺻﺛ ﻇﺔﻃ ﺲﻆ ارتفاع ﺲﺛد تﺗﻌﻏﻘت
بالمﻈﺧﺋ وﺻﺛراتﻋا والﺞﻏادة ﺸﻎ ﺲﺛد ال ُمسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ .ﻄﻆ اﻓﺠﺊاب اﻓخرى
الﻈﺼﻌد المﺎممﺋ ﺲﻂى الﻈﺰام وزﻏادة الﻌﺲﻎ
ّ
المﺗﺎمﻂﺋ لﻋﺜا اﻗرتفاع ﻊﻌ ﺬرﻏﺼﺋ ﺦرف المﺳﻌﻇﺋ؛ ﺸﺼﺛ ﺖ ّﻌل ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ الﻈﺼﻌد إلى ﺲﺛد ﻄﻆ ﺣرﺾات
خﺛﻄات الﺛﺸع والﺎﻎ ﺻاﻄﺌ بﺛورﻊا بﺎﺗﻌﻏﻀ الﻈﺼﻌد إلى ﺲمﻘئﻋا باإلضاﺸﺋ إلى ﺲمﻘء ﺣرﺾات خﺛﻄات الﺛﺸع اﻓخرى .

الﺤﺿﻀ  :34المﺳاﻄﻘت الﺚاﺦﺋ/الﺊﻐﻈﻐﺋ ﺲﻂى الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ
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ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ
ﻇُسﺊﺌ ﻄﺳﺰﻃ الﺎﺶﻐﻐرات الﺎﻎ لﻌﺖﺰﺌ ﺸﻎ الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ لﻂﺛﺸع بﻌاﺠطﺋ الﻋاتﺷ الﻈﺼال ﺸﻎ  – 2020ﺸﻎ
جﺞء ﻄﻈﻋا ﺲﻂى اﻓﺻﻀ – إلى ﺦرف المﺳﻌﻇﺋ ﻄﻆ ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﻄﻆ خﻘل الﻈﺰام .ولﻂمﺞﻏﺛ ﻄﻆ دراﺠﺋ ﻊﺜا
اﻗﺸﺎراضُ ،درﺠﺌ ﻄﺳاﻄﻘت ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ والمسﺎفﻐﺛﻏﻆ ﻄﻈه ﺲﻂى الﻈﺰام دراﺠﺋ وﺐﻐﺼﺋ .ﺾما ﻏﺰﻋر
ﺸﻎ الﺤﺿﻀ ) ،(35وﺦﻂﺌ الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ لمﺳاﻄﻘت ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ وﻄﺳاﻄﻘت المسﺎفﻐﺛﻏﻆ ﻄﻈه إلى %23
ﻄﻆ إجمالﻎ المﺳاﻄﻘت المﺎممﺋ ﺲﻂى الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ جﻌﻄﻌبﻎ ﺸﻎ الﻈﺧﺷ اﻓول ﻄﻆ  .2020بﺛأت غالﺊﻐﺋ ﻊﺜه
ﺸإن ﻄﺳاﻄﻘت ﺦﻈﺛوق
المﺳاﻄﻘت بﺳﺛ آذار لﺿﻈﻋا ﻄا تﺞال تمﺑّﻀ ربع المﺳاﻄﻘت تﺼرﻏﺊاً ﻄﻈﺜ ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ .وﺲﻂﻐهّ ،
المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺻﺛ ّ
ﺣﺿﻂﺌ ﻇسﺊﺋ ﻄﻂﺗﻌظﺋ ﻄﻆ المﺳاﻄﻘت ﺲﻂى الﻈﺰام والﺜي ﻏﺔﺳﻂﻋا إلى ﺖ ّﺛ بﺳﻐﺛ تﺎأﺐر بﺤﺿﻀ
ﻄﻂﺗﻌظ باﻗتﺔاﻊات الﺎﻎ ﺣاﻊﺛﻇاﻊا ﺲﻂى الﻈﺰام وبﺚاﺦﺋ بﺳﺛ آذار .

الﺤﺿﻀ  :35الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ لمﺳاﻄﻘت ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﻄﻆ أﺦﻀ إجمالﻎ المﺳاﻄﻘت ﺲﻂى الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺸﻎ الﻈﺧﺷ اﻓول 2020

ﺸﻎ ﺖﻐﻆ أن ﻇسﺊﺋ ﺾﺊﻐرة ﻄﻆ ﻄﺳاﻄﻘت ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺻﺛ ت ّمﺌ ﺲﻂى الﻈﺰام بﺳﺛ آذار ،ﺾاﻇﺌ
ﻊﻈاك بﺳﺨ المﺳاﻄﻘت الﺎﻎ ﻄا زالﺌ تﺎمﻃ ﻄﻆ خﻘله بﻐﻆ ﺾاﻇﻌن الﺑاﻇﻎ وآذار .إن ﻇﺗﻆ ألﺼﻐﻈا ﻇﺰرة ﺲﻆ ﺻرب ﺲﻂى
ﺠﻂﻌك المسﺎفﻐﺛﻏﻆ ﻄﻆ ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ الﺜﻏﻆ ﺖﺧﻂﻌا ﺲﻂى المﺳﻌﻇﺋ ﺸﻎ المرﺖﻂﺋ اﻓولى ،وأولﺆك الﺜﻏﻆ
ﺖﺧﻂﻌا ﺲﻂﻐﻋا خﻘل وبﺳﺛ المراﺖﻀ  3-1ﺲﺊر الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ،ﻏﺎﺊ ّﻐﻆ لﻈا أن ﺐمﺋ تﺶﻐﻐراً ﻄﻂﺗﻌظاً ﺻﺛ ﺖﺛث ﺸﻎ السﻂﻌك،
ﺾما ﻏﺎﺊ ّﻐﻆ ﻄﻆ تﻌزﻏع المﺳاﻄﻘت ﺲﻂى ﻄﺚﺎﻂﺷ أﻇﻌاع الﺛﺸﺳات ﺸﻎ الﺤﺿﻂﻐﻆ ) (36و ) .(37لﺼﺛ أبﺛى المسﺎفﻐﺛون
خﻘل وبﺳﺛ المراﺖﻀ  3-1اﻊﺎماﻄاً أﺻﻀ ﺸﻎ اﺠﺎﺚﺛام الﻈﺰام ﺖﻐث ﺾان  %34ﻄﻆ المﺳاﻄﻘت ﺲﺊارة ﺲﻆ ﻄﺳاﻄﻘت ﺠﺗﺈ
ﻇﺼﺛي وﻄﻈﻋا  %3ﻄﻆ المسﺎفﻐﺛﻏﻆ الﺜي ﺖﺧﻂﻌا ﺲﻂى المﺳﻌﻇﺋ ﺻﺊﻀ المرﺖﻂﺋ اﻓولى .ﺾان ﻄﺎﻌﺠط ﺻﻐمﺋ ﻄﺳاﻄﻘت
السﺗﺈ الﻈﺼﺛي ﻊﺜا ﺣﺊﻐﻋاً ج ّﺛاً بﺼﻐمﺋ دﺸﺳات المﺳﻌﻇﺋ الﺎﻎ تﻃ ﺦرﺸﻋا ﻄﻆ خﻘل الﻈﺰام .ﻄﻆ المﺗﺎمﻀ أن ﻏﺿﻌن
ﻊﺜا اﻗرتفاع ﺸﻎ ﻄﺳاﻄﻘت السﺗﺈ الﻈﺼﺛي ﻇاجماً ﺲﻆ إضاﺸﺋ المسﺎفﻐﺛﻏﻆ الﺜﻏﻆ لﻃ تﺿﻆ لﺛﻏﻋﻃ دراﻏﺋ باﺠﺎﺚﺛام
اﻓدوات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ ﻄﺑﻀ ال َمﺗا ِﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ؛ وﺾاﻇﻌا ﻏسﺎﺚﺛﻄﻌﻇﻋا ﺸﺼط إلجراء السﺗﻌبات الﻈﺼﺛﻏﺋ .ﻏﺎّسﺺ
ﻊﺜا ﻄع بﺳﺨ الﻈﺎائﺒ والفرضﻐات ﺸﻎ ﻊﺜا الﺎﺼرﻏر .ﻄﻆ المﺗﺎمﻀ أن ﻏﺿﻌن اﻗﻇﺚفاض الﻈسﺊﻎ ﺸﻎ ﻄﺛﺸﻌﺲات الﺎﺔار
والﻈﺼﺛ المﺼﺊﻌض لﻂسﺊﺈ ذاته ﺖﻐث أن المسﺎفﻐﺛﻏﻆ الﺜﻏﻆ اﺠﺎﺚﺛﻄﻌا المﻈﺧﺋ ﺸﺼط لﻂﺗﺧﻌل ﺲﻂى الﻈﺼﺛ ﻊﻃ ّ
أﺻﻀ
اﺖﺎما ًﻗ ﻄﻆ ﺖﻐث اﺠﺎﺚﺛام الﻈﺰام ﻓغراض أخرى أو لﺎسﻐﻐﻀ المﺞﻏﺛ ﻄﻆ الﻈﺼﻌد ﺸﻎ ﻄﺗاﺸﺰﻋﻃ .المﻂﺗﻌظﺋ المﻂفﺎﺋ
ﻊﻈا ﺾاﻇﺌ الﺞﻏادة ﺸﻎ تﺗﻌﻏﻘت الﻈﺼﻌد ﻄﻆ ﺣﺚص إلى آخر )بﻐﻆ اﻓﺣﺚاص( ﺖﻐث ﻏﺗﺎمﻀ أن تﺿﻌن المﺗاﺸﺮ
اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﺻﺛ أﺦﺊﺗﺌ ﺬرﻏﺼﺋ ﻄﻌﺐﻌﺻﺋ إلرﺠال الﺗﻌاﻗت الﺛاخﻂﻐﺋ لمﺔمﻌﺲﺋ أﺠاﺠﻐﺋ ﻄﻆ المسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ .
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الﺤﺿﻀ  :37أﻇﻌاع ﻄﺳاﻄﻘت ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ بﺳﺛ ﺾﻌﺸﻐﺛ19-

الﺤﺿﻀ  :36أﻇﻌاع ﻄﺳاﻄﻘت ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺻﺊﻀ ﺾﻌﺸﻐﺛ19-

تﺊاﻏﻆ ﺲﺛد ﻄﺳاﻄﻘت ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ المﺎممﺋ ﻄﻆ خﻘل الﺊﺛالﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ تﺊاﻏﻈاً واﺠع الﻈطاق ﺸﻎ
 .2020ﺸﺳﺛد المﺳاﻄﻘت الﺰاﻊر ﺸﻎ الﺤﺿﻀ ) (38بﺛأ باﻗرتفاع بﺳﺛ آذار وﺣﻋﺛ ﺻفﺞة ﺾﺊﻐرة بﻐﻆ ﻇﻐسان وأﻏار.
ﻏﺎّسﺺ ﻊﺜا ﻄع الﺎﺼﺛّم ﺸﻎ دﺸﺳات ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺖﻐث تﺧادف ذلك ﻄع ﺦرف ﻄﺳﺰﻃ دﺸﺳات المﺳﻌﻇﺋ.
لﺿﻆ ،وبﺳﺛ تمﻌز ،ﻇﻂﺗﺮ ﺖﺛوث اﻇﺚفاض ﺾﺊﻐر ﺸﻎ ﺲﺛد المﺳاﻄﻘت .ﺻﺛ ﻏﺤﻐر ﻊﺜا إلى أن ﻇسﺊﺋ ذات دﻗلﺋ ﻄﻆ
المسﺎفﻐﺛﻏﻆ ﻄﻆ ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ ﺻﺛ اﺠﺎﺚﺛﻄﻌا الﻈﺰام ﺸﺼط لﻂﺗﺧﻌل ﺲﻂى دﺸﺳات المﺳﻌﻇﺋ .وﺲﻂﻐه ،ﻄﻆ
سﺎﺚﺛﻄﻐﻆ ﻇﺤطﻐﻆ لﻂ َمﺗا ِﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ﺖالما تُﺚ ّفﺨ دﺸﺳات المﺳﻌﻇﺋ أو تﻌﺻﺷ.
المﺗﺎمﻀ أﻇﻋﻃ لﻆ ﻏﺎﺗ ّﻌلﻌا إلى ُﻄ
ِ
وﺲﻂﻐه ،ﻄﻆ المﺗﺎمﻀ أﻇه ﺲﻂى اﻓﺻﻀ أﻗ ﻇرى ﺸﻎ المسﺎﺼﺊﻀ بﺳﺨ الﺎﺶﻐﻐرات الﺎﻎ ﺬرأت ﺲﻂى الﻈﺰام .

الﺤﺿﻀ  :38ﺲﺛد المﺳاﻄﻘت الﺎﻎ أجراﻊا المسﺎفﻐﺛون ﻄﻆ ﺦﻈﺛوق المﺳﻌﻇﺋ الﻌﺬﻈﻎ ﺸﻎ ﺲام 2020
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تأﻄﻘت ﻄﻋا الﺊﻋﻌ
الرئﻐﺟ الﺎﻈفﻐﺜي الﺤرﺾﺋ اﻓردﻇﻐﺋ ﻓﻇﺰمﺋ الﺛﺸع
والﺎﺼاص )جﻌباك(
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ﻄﺑﻂما ﺾان لﻂمسﺎﺔﻐﺊﻐﻆ اﻓوائﻀ والﺚطﻌط اﻓﻄاﻄﻐﺋ ﺸﻎ اﻓردن دور أﺠاﺠﻎ وبارز ﺸﻎ الﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ آﺐار
جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19ﺲﻂى اﻓردن ،ﺾان لﻂﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ لﻂمﺛﺸﻌﺲات الرﺻمﻐﺋ ﺸﺪﻂﻋا أﻏﺪاً ﺸﻎ الﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ ﻊﺜه اآلﺐار.
بﺤﺿﻀ ﺲام ،تﺗﺰى الﺊُﻈى الﺎﺗﺎﻐﺋ الﺚاﺦﺋ بالﺛﺸع بالﺛﻗلﺋ واﻓﻊمﻐﺋ ذاتﻋا ﺾأي ﻇﻌع آخر ﻄﻆ أﻇﻌاع الﺊُﻈى الﺎﺗﺎﻐﺋ.
لربما ﺾان اﻗﺻﺎﺧاد والمﺔﺎمع ﺸﻎ اﻓردن أﻏﺪاً ﺻﺛ ﺲاﻏﺤا ﺲﻌاﺻﺈ ﺠﻂﺊﻐﺋ ﺣﺛﻏﺛة دون اﻗﻇﺎﺤار الﻌاﺠع لﻖﻇﺎرﻇﺌ
واﺠﺎﺚﺛاﻄه أو دون الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ لﻂمﻌاﺦﻘت .بالمﺑﻀ ،ﻏﻈﺊﺶﻎ الﻈﺰر إلى الﺊُﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ لﻂمﺛﺸﻌﺲات والﺎﻎ تﺎﺧﺷ
بأﻇﻋا ﻄﺎﺼﺛﻄﺋ وﺻﻌﻏﺋ وﺻادرة ﺲﻂى الﺎﺿ ّﻐﺷ والﺧمﻌد ﺲﻂى أﻇﻋا ﻄﺿ ّﻌن أﺠاﺠﻎ ﻄﻆ ﻄﺿ ّﻌﻇات اﻗﺻﺎﺧاد ،وﺻﺛ ﺾان
لﻂﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ لﻂمﺛﺸﻌﺲات ﺸﻎ اﻓردن دورﻊا المﻋﻃ ﺸﻎ الﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ آﺐار جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ – 19؛ ﺸﺛون الﺊﻈﻐﺋ
الﺎﺗﺎﻐﺋ الﺎﻎ ﻇمﺎﻂﺿﻋا ﺸﻎ ﻏﻌﻄﻈا ﻊﺜا ،لﺿان ﺲﺤرات اآلﻗف ﻄﻆ اﻓردﻇﻐﻐﻆ المسﺎﺪﺳفﻐﻆ ﻄﺳﺞولﻐﻆ ﻄالﻐاً .ولربما أ ّدى
الﺿﻂﻎ .
ذلك إلى ﺖﺛوث آﺐار ﻄ ّﺛ ّﻄرة ﺲﻂى ﻄسﺎﻌى اﻗﺻﺎﺧاد
ّ
لﺼﺛ أﺐﺊﺎﺌ الﺔائﺗﺋ أﻊمﻐﺋ الﺤمﻌل المالﻎ ﺸﻎ زﻏادة الﺼﺛرة ﺲﻂى الﺎﺿ ّﻐﺷ والﺧمﻌد ﺸﻎ أوﺻات اﻓزﻄﺋ ﺖﻐث
ﻏسرت
ﺻﺛ تﺊرز ﺲﻌائﺺ الﺗﺧﻌل ﺲﻂى الﻈﺼﺛ ﻄا ﻏﺳ ّرض اﻗﺖﺎﻐاجات اﻓﺠاﺠﻐﺋ وﺠﺊﻀ الﺳﻐﺢ إلى الﺚطر .ﺸﻎ اﻓردنّ ،
الﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ الﺗﺧﻌل ﺲﻂى المﺳﻌﻇﺋ الﺗﺿﻌﻄﻐﺋ خﻘل الﺔائﺗﺋ ﻓﺾﺑر ﻄﻆ  260,000ﺲائﻂﺋ ﺾاﻇﺌ تﺳﺎمﺛ ﺲﻂى
ﻏسرت الﺊﻈﻐﺋ المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ الﺗالﻐﺋ الﺎﺗ ّﻌل ﻄﻆ الﻈﺼﺛ إلى الﻈﺼﻌد اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ
الﻈﺼﺛ ﺸﻎ الماضﻎ .ﺾما ّ
وﺠاﻊمﺌ ﺸﻎ الﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ اﻓﺲﺊاء الﺎﻎ ﺾان ﻊﺂﻗء المسﺎفﻐﺛون ﺠﻌف ﻏﺎﺗ ّمﻂﻌﻇﻋا لﻌ لﻃ تﺿﻆ ﻊﺜه الﺊﻈﻐﺋ ﻄﺎﻌﺸرة
وجﺳﻂﺌ ﻊﺜه اﻓﺲﺊاء ﺸﻎ ﺖﺛّﻊا اﻓدﻇى .
خﻘل ﻊﺜه الﺔائﺗﺋ ،اضط ّر ﺲﺛد ﺾﺊﻐر ﻄﻆ اﻓﺸراد اﻓردﻇﻐﻐﻆ ال ُمﺊﺳﺛﻏﻆ ﻄالﻐاً إلى الﻂﺔﻌء إلى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ
الرﺻمﻐﺋ .وﺖﻐث أن ﻊﺜا الﺎﺗ ّﻌل ﻄﻆ الﻈﺼﺛ إلى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ ﺾان ﺠرﻏﺳاً وﺬارئاً بطﺊﻐﺳﺎه ،برز إلى السطح
ﺲﺛد ﻄﻆ الﺎﺗﺛّﻏات أﻄام تﻌﺸﻐر خﺛﻄات ﺲالﻐﺋ الﺔﻌدة لﻂﺳمﻘء .وﺸﻎ اﺠﺎﻐﺳاب ﻊﺜه الﺎﺗﺛّﻏات ،بﺜلﻈا ﺻﺧارى الﺔﻋﻌد
لﻂﺎﻌﺠع ﺸﻎ تﻌاﺦﻂﻈا ﻄع المسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ ﻄﻆ خﻘل خط ﺠاخﻆ ﻄﺚﺧص لﺎﻂ ّﺼﻎ ﺣﺿاوى المسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ وﻄﺳالﺔﺎﻋا
باإلضاﺸﺋ إلى ﺖمﻂﺋ تﻌﺲﻐﺋ ﻄﻆ خﻘل وﺠائﻀ الﺎﻌاﺦﻀ اﻗجﺎماﺲﻎ والﺎﻎ ﺾاﻇﺌ ﺲﻂى درجﺋ ﺲالﻐﺋ ﻄﻆ الﺎفاﺲﻂﻐﺋ .ﻏﺳﺎمﺛ
الﺤمﻌل المالﻎ المسﺎﺛام اﺲﺎماداً ﺾﺊﻐراً ﺲﻂى الﺎﺔارب اإلﻏﺔابﻐﺋ باإلضاﺸﺋ إلى الﺎﺑﺼﻐﺷ المالﻎ ﺖﻐث أﻇه ﻏﺎﻐح المﺔال
أﻄام المسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ ﻓن ﻏفﻋمﻌا ﻄﻈاﺸع الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ وأن ﻏﻈﺤطﻌا ﺸﻎ اﺠﺎﺳمال ﻊﺜه الﺚﺛﻄات .وﺲﻂﻐه،
ولﺎﺗﺼﻐﺺ الﺤمﻌل المالﻎ المسﺎﺛام ،ﻏﻈﺊﺶﻎ لمﺼﺛﻄﻎ الﺚﺛﻄات أن ﻏﺎأﺾﺛوا دوﻄاً ﻄﻆ تﺼﺛﻏﻃ خﺛﻄات ﺲالﻐﺋ الﺔﻌدة
إلى الﺳمﻘء ﻏسﻋﻀ ﺲﻂﻐﻋﻃ اﺠﺎﺚﺛاﻄﻋا إلى جاﻇﺈ الﺗﺧﻌل ﺲﻂى المﺳﻂﻌﻄات بﺤﺿﻀ ﺣاﻄﻀ .ﺸﻎ ﻊﺜا ﻄا ﻏﻈفع اﻓﺸراد
وﻄﺼﺛﻄﻎ الﺚﺛﻄﺋ واﻗﺻﺎﺧاد ﺾﺿﻀ .
وﺲﻂﻐه ،ﺐمﺋ ﺻطﺳﺋ ﻄﻋ ّمﺋ ﻄفﺼﻌدة ﻄﻆ اﻓﺖﺔﻐﺋ والﺎﻎ ﺾاﻇﺌ ﺠﺎﺗﺛث أﺐراً ﻄﻂﺗﻌظاً ﺲﻂى ﺻﺛرة المﺂﺠسات
المالﻐﺋ ﺸﻎ الﺎﺚفﻐﺷ ﻄﻆ آﺐار جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19أﻗ وﻊﻎ وجﻌد ﻊﻌ ّﻏﺋ ﻄالﻐﺋ رﺻمﻐﺋ ﺸاﺲﻂﺋ وﺻﻌ ّﻏﺋ لسﺿان اﻓردن.
ﺠمح الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ بالﺎسﺔﻐﻀ ﺸﻎ المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ رﺻمﻐاً خﻘل الﺔائﺗﺋ غﻐر أن ﻄﺳﺰﻃ الﺊﻈﻌك لﻃ تﺿﻆ
ﺻادرة ﺲﻂى اتﺚاذ اإلجراءات ذاتﻋا .خﻘﺸاً لﻂ َمﺗا ِﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ ،تﺎطﻂﺈ الﺚﺛﻄات المﺧرﺸﻐﺋ ﻄﺳاﻏﻐر أﺲﻂى بالﻈسﺊﺋ
إلجراءات "اﺲرف ﺲمﻐﻂك" .ﻄﻆ خﻘل آلﻐﺋ الﻋﻌﻏﺋ المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ ،ﺾان ﻏمﺿﻆ لﻂﺊﻈﻌك أن تﺼﺛّم ﻄﺔمﻌﺲﺋ ﺾاﻄﻂﺋ ﻄﻆ
خﺛﻄاتﻋا إلى اﻓﺸراد دون أن تﺪط ّر إلى الﺎﺪﺗﻐﺋ بسﻘﻄﺋ وﻇﺞاﻊﺋ الﺼطاع المالﻎ .باإلضاﺸﺋ إلى ذلك ،لﻃ ﻏﻂﺗﺺ
اﻓردن بﺳﺛ برﺾﺈ رﺻمﻈﺋ الﺼﺛرات اﻗئﺎماﻇﻐﺋ واإلﺻراضﻐﺋ .وﺲﻂى الرغﻃ ﻄﻆ تمﺿﻐﻆ الﺊﻈك المرﺾﺞي اﻓردﻇﻎ لﻂﺊﻈﻌك
لﻂﺎﻌﺠع ﺸﻎ الﺎسﻋﻐﻘت اﻗئﺎماﻇﻐﺋ المﺎاﺖﺋ لﻋا ﻄﻆ خﻘل زﻏادة السﻐﻌلﺋ ،إﻗ أن الﺳمﻘء )ﺠﻌاء ﺾاﻇﻌا ﻊﻐﺆات اﺲﺎﺊارﻏﺋ
أو أﺸراد( لﻃ ﻏﺎمﺿﻈﻌا ﻄﻆ الﻌﺦﻌل إلى ﻊﺜه الﺚﺛﻄات بسﺊﺈ الﺼﻐﻌد ﺲﻂى الﺗرﺾﺋ .لﺪمان اﺠﺎﺶﻘل إﻄﺿاﻇﻐات ﻊﺜه
الﺎسﻋﻐﻘت المالﻐﺋ بﺤﺿﻀ ﺖﺼﻐﺼﻎ ﺸﻎ اﻓزﻄات المسﺎﺼﺊﻂﻐﺋ ،ﻏﺎﺳ ّﻐﻆ ﺲﻂى المﺂﺠسات المالﻐﺋ أن تسﺎﺑمر ﺸﻎ رﺻمﻈﺋ
ﺻﺛراتﻋا اﻗئﺎماﻇﻐﺋ واإلﺻراضﻐﺋ ،وﻏﻈﺊﺶﻎ لﻂﺊﻈك المرﺾﺞي أن ﻏﺎأﺾﺛ ﻄﻆ أن الﺊﻐﺆﺋ الﺎﻈﺰﻐمﻐﺋ بﻐﺆﺋ تمﺿﻐﻈﻐﺋ لمﺑﻀ ﻊﺜه
الﺎطﻌرات وأﻊمﻋا ﺖالﻐاً ﻊﻌ الﺎﻌﺻﻐع الرﺻمﻎ ﺖﻐث أﻇه ﻏﺶطﻎ الﻈﻌاﺖﻎ الﺼاﻇﻌﻇﻐﺋ ﺸﻎ ﺬﻂﺈ اﻗئﺎمان .
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لﻃ تﺿﻆ الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ المالﻐﺋ لﺛﻏﻈا بﺳﻐﺛة ﺲﻆ الﺪﺶﻌﺬات الﻈاجمﺋ ﺲﻆ جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19ﺲﻂى اﻗﺻﺎﺧاد
اﻓردﻇﻎ ﺾﺿﻀ .ﺸﻎ الﺗﺼﻐﺼﺋ ،ﺲاﻇﺌ المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات ﻄﻆ ضربﺋ ﺾﺊﻐرة ﺲﻂماً أن ﻊﺜه المﺼاﺦﺋ ﺻﺛ
ﺖﺰﻐﺌ بأﺲﻂى ﺻﻐمﺋ ﻄﻆ المﺳاﻄﻘت ﻄﺼارﻇﺋ بأﻇﺰمﺋ الﺛﺸع اﻓخرى ﺸﻎ اﻓردن .ﺸﻎ ﺖﻐﻆ أن ﺻﻐمﺋ المﺳاﻄﻘت ﺾاﻇﺌ
تﺎﻈاﺻص ﺸﻎ  2019وبﺛاﻏﺋ  ،2020ﺾان ﻊﻈاك اﻇﺚفاض ﺾﺊﻐر ﺸﻎ ﺲﺛد الﺤﻐﺿات وﺻﻐمﺎﻋا باإلضاﺸﺋ إلى ارتفاع
الﻈسﺊﺋ المﺆﻌﻏﺋ ﻄﻆ الﺤﻐﺿات المرتﺔﺳﺋ ﻇﺎﻐﺔﺋ لﻂﺔائﺗﺋ .آخﺜﻏﻆ ﻊﺜه الﻈﺎائﺒ بﺳﻐﻆ اﻗﺲﺎﺊار ،أﺦﺊﺗﺌ ﻄﺚاﺬر ّ
ترﺾﺞ
ﻊﺜه المﺳاﻄﻘت ﺲﻂى المﺼاﺦﺋ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ لﻂﺤﻐﺿات واضﺗﺋ .بسﺊﺈ ﺬﺊﻐﺳﺋ الﺎﺳاﻄﻀ ﺸﻎ الﺤﻐﺿات .لﻌ ﺾان ﻊﻈاك
تﺗ ّﻌل ﻄسﺊﺺ إلى المﺞﻏﺛ ﻄﻆ اﻓدوات الرﺻمﻐﺋ والمالﻐﺋ لﻌﺠائﻀ الﺛﺸع أﺐﻈاء ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19الﺎﻎ ﻏسﺎﺚﺛﻄﻋا اﻓﺸراد
وأﻏﺪاً الﺤرﺾات ﺲﻂى ﺖﺛ ﺠﻌاء ،لﺿاﻇﺌ الﺔائﺗﺋ ّ
أخﺷ وﺬأة .ﻄا ﻄﻆ أﺖﺛ ﻏﻈﺿر أﻊمﻐﺋ الﺤﻐﺿات ﺲﻂى اﻗﺻﺎﺧاد اﻓردﻇﻎ.
غﻐر أﻇﻈا ﻇمﺎﻂك ﺖالﻐاً وﺠائﻀ أخرى لﻂمﺛﺸﻌﺲات ﺲالﻐﺋ الﺼﻐمﺋ وﻊﻎ وﺠائﻀ تﺿفﻀ ﻄسﺎﻌى أﺲﻂى ﻄﻆ الﺗماﻏﺋ لﻂﺛاﺸع
والمﺛﺸﻌع له باإلضاﺸﺋ إلى ﺠﻘﻄﺋ ﻄﺔمﻀ ﻇﺰام الﺊﻐﺆﺋ المالﻐﺋ .لﺳﻀ أﺖﺛ الﺎﺗﺛّﻏات المﺗﺎمﻂﺋ ﺸﻎ المسﺎﺼﺊﻀ ﻊﻌ أن
ﻇﺿ ّﻌن ﺸﻋماً أﺸﺪﻀ لﻂﺼﻐمﺋ الﺎﻎ ﻏﺛرﺾﻋا الﺳمﻘء لﻂﺤﻐﺿات تﺔﺳﻂﻋﻃ ﻏفﺪﻂﻌﻇﻋا ﺲﻂى المﺛﺸﻌﺲات الرﺻمﻐﺋ .ﺸﻎ ذلك
ﺸرﺦﺋ ﻓن ﻇﺳمﻀ ﺲﻂى إﺐراء ﺲروض الﺛﺸع الرﺻمﻐﺋ الﺎﻎ ﻇﺼﺛﻄﻋا وأن ﻇط ّﻌرﻊا بﺤﺿﻀ أﺾﺊر بﺗﻐث تﻂﺊّﻎ ﻄطالﺈ
وتﻌﺻﺳات المسﺎﻋﻂﺿﻐﻆ بﺤﺿﻀ أﺸﺪﻀ.
لﺼﺛ ﺸرضﺌ جائﺗﺋ ﺾﻌﺸﻐﺛ –  19ضﺶطاً ﻄﻋﻌ ًﻗ ﺲﻂى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ وﻄﺼﺛﻄﻎ ﻊﺜه الﺚﺛﻄات .ﺸفﻎ أﺻﻀ
ﻄﻆ أربﺳﺋ أﺣﻋر ،اﻇﺪﻃ أﺾﺑر ﻄﻆ ﻇﺧﺷ ﻄﻂﻐﻌن ﻄسﺎﺚﺛم إلى الفﺪاء الرﺻمﻎ ﻄﻆ خﻘل المﺗاﺸﺮ اإللﺿﺎروﻇﻐﺋ وﺬﻂﺈ
المساﺲﺛة الفﻈﻐﺋ وبالﺎالﻎ ،أﺦﺊح الﻌﺲﻎ بﺚﺛﻄﺋ الﺳمﻘء والﺚﺛﻄات المالﻐﺋ أﺾﺑر ﺾﺑاﺸﺋ .وﺻﺛ ﺠاﻊمﺌ بﻈﻐﺋ الﺛﺸع
الﺎﺗﺎﻐﺋ لﺛى جﻌباك وﻄا أدخﻂﺎه الﺤرﺾﺋ ﻄﻆ تﺳﺞﻏﺞات إلﻐﻋا باإلضاﺸﺋ إلى تﺳﺰﻐﻃ أداء المﻌارد الﺊﺤرﻏﺋ ﺸﻎ ظﻀ
ارتفاع الطﻂﺈ المﺎﺞاﻏﺛ ﺲﻂى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ الرﺻمﻐﺋ .باإلضاﺸﺋ إلى ذلك ،ﺾاﻇﺌ جاﻊﺞﻏﺎﻈا لﻂﺳمﻀ الﺎام ﺲﻆ بﺳﺛ ﺲﻈﺧر
تمﺿﻐﻆ لﻈا إلﺬﻘق ﻇﺰام الﺛﺸع الفﻌري ﺾﻂﻐك خﻘل الﺔائﺗﺋ وأﺐﻈاء الﺳمﻀ ﻄﻆ المﻈﺞل .لﺼﺛ ّ
أﺾﺛت الﺔائﺗﺋ ﺲﻂى الﺗاجﺋ
إلى وضع ترتﻐﺊات ﺲمﻀ ﻄرﻇﺋ ﻄﻌضع الﺎﻈفﻐﺜ واﺲﺎماد الﺳمﻂﻐات الرﺻمﻐﺋ داخﻀ المﺂﺠسات .ﺾما أبرزت ﻊﺜه الﺔائﺗﺋ
أﻊمﻐﺋ الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ والﺗاجﺋ المﺎﻈاﻄﻐﺋ لﻂﺎﻌﺠع بﻋا .ﺠﺎﺗاﺸﺮ )جﻌباك( ﺲﻂى الﺎﺞاﻄﻋا بﺎﺳﺞﻏﺞ الﺊﻈﻐﺋ الﺎﺗﺎﻐﺋ
لﻂﺛﺸع الرﺻمﻎ ﺸﻎ الممﻂﺿﺋ وﺬرح ﺖﻂﻌل ﻄالﻐﺋ رﺻمﻐﺋ والﺎﻎ ﻄﻆ ﺣأﻇﻋا تﻐسﻐر الﻌﺦﻌل إلى الﺚﺛﻄات المالﻐﺋ
والﺎﺤﺔﻐع ﺲﻂى اﺠﺎﺚﺛاﻄﻋا بﺤﺿﻀ ﻇﺤط .ﺾما تﺿ ّرس )جﻌباك( جﻋﻌدﻊا لﺞﻏادة الﻌﺲﻎ المالﻎ الرﺻمﻎ وتﻐسﻐر الرﺖﻂﺋ
المالﻐﺋ لﻂمسﺎﺚﺛﻄﻐﻆ الﺔﺛد .لﺼﺛ ﺾان وﺠﻐﺊﺼى الﺎﺞاﻄﻈا باﻗﺠﺎراتﻐﺔﻐﺋ الﻌﺬﻈﻐﺋ لﻂﺤمﻌل المالﻎ وزﻏادة الﺤمﻌل
أردﻇﻎ الﺤمﻌل
المالﻎ ﺸﻎ اﻓردن ﻊﻌ المﺗ ّرك الﺜي ﻏﺛﺸع باﺠﺎراتﻐﺔﻐﺎﻈا ُﺻ ُﺛﻄاً .ﺠﻐﺊﺼى ﻊﺛﺸﻈا ﻊﻌ اﺻﺎﺧاد رﺻمﻎ
ّ
والﺧمﻌد وﺲالمﻎ المﻈاﺸسﺋ .
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