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 ألردنالنتشار فايروس كورونا في ا االستجابة األولية 

 

 
 تقديم: 

يات المهمة  لتداعولية للتعامل مع بعض األى تقديم مالحظات سريعة و إ تهدف هذه االستجابة األولية 
غير متوقع   كارثياا  خارجياا  زمة عامالا األ هتشكل هذ  إذ  ،زمة فيروس كورونا المستجد على البالد أل

نسان خالل و اإل أو كارثة كانت من فعل الطبيعة أزمة أي أعمق من أكبر و أ كما أنها تعد   ،النتائج
   على األقل. القرن ونصف الماضيين

عجلة االقتصاد بالمعنى الواسع  على و  ،على الصحة العامة تهارا أثيوت زمةهذه األ اا يع نعيش جم
الضرورة   ، ولذلك تبرزردنزمة في األاأل هذه لى ما بعد إالسلبية المباشرة  التأثيرات وستمتد  ،للكلمة

القدرة   الملحة لدعم األفراد من العمالة وتخفيف معاناتهم، إذ هم األكثر تأثراا بهذه األزمة وال يملكون
لى ضخ مزيد من السيولة وذلك من خالل التوجه إراجع سوق العمل( امل مع تحدياتها، )التع على

 في االقتصاد.  

ولوية  ردن األفقد وضع األ ،ثارها االجتماعية القاسيةآالموارد والصعوبات االقتصادية و  محدودية ومع 
  ، االجتماعي الصارمباعد همها التأو  ،جراءات السالمةإتطبيق  من خاللالقصوى للتعامل مع الوباء 

مثل  في لهذا الوباء، و غياب العالج  بسبب  ، سياسة حكيمة وفاعلةهذه الحتى هذه اللحظة كانت إذ 
   .ات االجتماعيةيولية الكبرى لضبط السلوكعطى األت    الحالة ههذ 

  وضاع ثار المباشرة والفورية على األل فريق متعدد التخصصات لدارسة اآل قام المجلس بتشكيوقد 
حساب بعض  لى محاولة العمل على إضافة إ ،الصحية االجتماعية خاصة و  ،مة  في البالد االع

ضوء التوقعات  في اصةوخ ،، واستشعار السيناريوهات االقتصادية المحتملةالكلف المالية لكل ذلك
ت  داعياللتعامل مع ت ةغير مسبوق زيادةنفاق الحكومي وزيادة اإل ،لإليرادات الحكوميةبالتدني الكبير 

 منها.  االنتهاء والتي ال يعلم أحد موعد  ،ايومي  أثرها سيتعاظمالتي و  ،هذه الكارثة

المختلفة على ضوء  داء القطاعات أ م تقي  كما  ، عموماا العامة الصحة  هذه االستجابة تعرض 
لى إ إضافة ،محورمجموعة من التوصيات لكل  وتتضمن ،التي واجهتها( ةوليالمتغيرات )األ

 خالل ستة أيام،  ولية لهذه الظروفعداد القراءة األا  و  هاعداد إ المجلس قد استطاعو  .ىر خأتوصيات 
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 استخدام تقنية االتصال المرئي هي االتصال  وكانت وسيلة ،من اللقاءات والنقاشات  اا عقد عدد  إذ 

VIDEO CONFERENCE . 

الوباء بل   نتشاركيفية ضمان عدم ا ، وهيهم في هذه المرحلةالقضية األ  وبرزت لدى النقاشات 
ن نستمر بالتعامل مع  أبمعنى  ،الفتح  التدريجي للقطاعات االقتصاديةوالعمل على  ،والسيطرة عليه
ذلك في تحقيق   ملين بأن يساهم آ الصحة العامة( مراجعة -السيناريو الجيد الصحية ) السيناريوهات 

  هداف المرجوة. األ

خرى  وتاس والفوسفات وبعض الصناعات األالبي شركت كما أنه ومن الضرورة االستفادة من تجارب 
مع  وتعميم هذه التجربة في المناطق البعيدة  ،كوالت الصحيةو في نشر البروتمثل الدوائية والغذائية 

 االلتزام التام بالبروتوكوالت الرسمية العامة.  التركيز على

 ، همةمالمالحظات البعض  للوضع العام  االستجابة األولية  ن نكون قد قدمنا من خالل هذهأ نأملو 
مة للمحافظة على  همالقرارات ال اذ التخ  ،غناء ما هو متوفر لدى الحكومة من معلومات إ لتساهم في 

  المجتمعية المختلفة. والتخفيف على الفئات  ،السالمة العامة

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

 ألردنالنتشار فايروس كورونا في ا االستجابة األولية 

 

 
  التوصيات ❖
 : الصحي توصيات المجال •

باعد المجتمعي وتجنب والتتعزيز الوعي الصحي المجتمعي نحو ممارسات الوقاية  .1
التباعد المجتمعي وممارسات الوقاية  هذا وتوجيه السياسات العامة لتعزيز ،االختالط

 الشخصية.   
 الرصد النشط وغير النشط.   /فاءة االستقصاء الوبائي وشموليتهرفع ك .2
 توظيف التكنولوجيا والذكاء االصطناعي لتتبع المصابين والمخالطين.   .3
 .اا جيد  تدريباا المتخصصة والمساندة والمدربة الطبية ادر زيادة أعداد الكو  .4
 زيادة أعداد الكوادر الصحية في مجال الصحة العامة والوبائيات.  .5
 توفير بروتوكوالت عالجية.   .6
 التأكيد على إجراءات السيطرة على انتشار العدوى في المستشفيات والمراكز الطبية.   .7
)التطعيم وبرامج المسح الطبي لحديثي   صحيةضمان استمرارية تقديم برامج الرعاية ال .8

 ،وتقديم خدمة تنظيم األسرة وخدمة رصد األمراض السارية ومراقبتها ،الوالدة
 والخدمات الطبية لألمراض المزمنة(.

 التركيز على حماية الكوادر الطبية.   .9
 زيادة الموارد المتاحة من وحدات عناية حثيثة وأجهزة تنفس اصطناعي.  .10

 لمالية العامة ا وصالتوصيات بخص •
لغايات تأمين الموارد المالية الالزمة لتعويض االنخفاض الحاد المتوقع في اإليرادات المحلية،  .1

وتغطية النفقات الطارئة الناجمة   ،وتوفير السيولة النقدية  لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها
ظ على صحة المواطنين  لحفاعن األزمة الحالية، وخاصة المتصلة بمنع انتشار الفيروس وا

 وسالمتهم، يقترح ما يلي:
بادرات والمقترحات الهادفة إلى تشجيع  قيام الحكومة بالدعم والتسهيل والتنظيم لجميع الم .أ

وخاصة الكبيرة منها بما فيها البنوك واألفراد المقتدرين ومنظمات   -وتحفيزها لشركات ا
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طية كلفة إجراءات مواجهة األزمة ي تغتقديم التبرعات للمساهمة ف على -المجتمع المدني 

الحالية، مع التأكيد على أهمية عدم تشتيت هذه الجهود المبذولة وبعثرتها في هذا المضمار، 
 والعمل على توحيدها لتعظيم االستفادة المرجوة منها.

اعتماد حظر التجول الجزئي بدالا من الحظر الكلي مع التأكيد على أخذ االحتياطات   .ب 
ة الالزمة وفق أدلة الصحة والسالمة العامة المعتمدة لمنع انتشار الفيروس، قائيالصحية الو 

ن كان العمل جزئياا وبما يسمح   وذلك لتمكين القطاعات االقتصادية من العمل واإلنتاج وا 
بإدامة دوران عجلة االقتصاد، ومساعدة القطاع الخاص على القيام بمهامه والوفاء ببعض 

 عاملين فيه وبما ينعكس إيجاباا على إيرادات الخزينة العامة.ه الالتزاماته، وخاصة تجا
الطلب من الشركات الكبيرة وخاصة البنوك تقديم الدفعات المسبقة من الضرائب والرسوم  . ج

بدون   اإضافة إلى الدفعات المستحقة عليهالتي ستستحق عليها مستقبالا للخزينة العامة، 
 تأخير. 

ك على تقديم تسهيالت ائتمانية للشركات التي تأثرت سلباا  لبنو قيام البنك المركزي بتشجيع ا .د 
 باألزمة الحالية وبأسعار فائدة منخفضة شريطة االحتفاظ بالعمالة لديها. 

االستفادة من الموارد المالية المتاحة لدى الصناديق والمؤسسات اإلقراضية، مثل صندوق  . ه
مدن والقرى، وهيئة تنمية المهارات ة الالتنمية والتشغيل ومؤسسة اإلقراض الزراعي وبنك تنمي

المهنية والتقنية وتطويرها في مساعدة المشاريع الصغيرة والمشاريع الزراعية والبلديات، 
 للتقليل من اآلثار الجانبية المترتبة عليها جراء األزمة. 

ضرورة قيام المؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدفع بدل التعطل عن العمل لموظفي   . و
تي توقف عملها بسبب األزمة وذلك استناداا إلى أحكام قانون الضمان االجتماعي  ت الالشركا

 بخصوص تأمين التعطل عن العمل، وذلك لمساعدة الشركات وموظفيها على حدٍّ سواء.
إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للتخفيف ما أمكن من اآلثار الحادة لألزمة الحالية من   .2

والحّد من  صار اإلنفاق على األوجه الضروريةعن طريق اقت ،دهترشي خالل ضبط اإلنفاق و 
وتوجيه جزء من التوفير الناجم عن ذلك لتغطية النفقات ذات األولوية،  ،بعض مظاهر الهدر

 وذلك على النحو التالي:
  1/1/2020إرجاء صرف الزيادات التي تمت على رواتب موظفي الجهاز المدني من تاريخ  . أ

والتي يتوقع أن توفر   ،ادم سواء استمرت األزمة حتى أيار أو ما بعد أيارالق  إلى مطلع العام
 مليون دينار.  95حوالي 
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وقف جميع التعيينات في الجهاز المدني خالل هذا العام سواء استمرت األزمة حتى أيار أو   . ب

 مليون دينار. 15ما بعد أيار والتي يتوقع أن توفر حوالي 
مليون   50ماعي خالل مّدة األزمة والتي ستوفر حوالي الجتتأجيل دفع مساهمات الضمان ا . ج

مليون دينار في حال استمرت  215دينار في حال استمرار األزمة حتى نهاية أيار، و 
 األزمة إلى ما بعد شهر أيار.

اقتطاع نسبة معينة من الرواتب المرتفعة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية التي تتجاوز   . د
ات األعيان والنواب والوزراء، إذ تتفاوت النسبة حسب الراتب مخصصألف دينار وكذلك 

دينار في حال استمرار األزمة حتى   يينمال 5أعاله والذي سيوفر حوالي  وكما هو مبين
مليون دينار في حال استمرت األزمة إلى ما بعد شهر أيار. كما يمكن   15و ،نهاية أيار

مة التي ال ترد ضمن الموازنة العامة، مثل العاتطبيق هذا االقتطاع على موظفي المؤسسات 
المؤسسات المستقلة بما فيها الشركات الحكومية والجامعات الرسمية وأمانة عمان والبلديات 

والدوائر  وغيرها، إذ يتوقع أن يتجاوز هذا االقتطاع المبلغ المتوقع توفيره من موظفي الوزارات 
على أن يستثنى من  و  ،ده إلى الخزينة العامةتورين يتم عاله، على أأالحكومية المشار إليه 

ذلك كافة كوادر القطاع الصحي بشقيه المدني والعسكري ومرتبات الجيش العربي وكافة 
 األجهزة األمنية. 

العمل على وضع ضوابط ومعايير واضحة وعادلة للمكافآت والعمل اإلضافي وبدل التنقالت   .ه
من الراتب دون أي استثناءات،  %50مكافآت على د الوعالوة النقل وربطها باألداء، إذ ال تزي

ووقفها بصورة كاملة عن الموظفين المعينين بموجب عقود شاملة لجميع العالوات، وكذلك 
 الحكومية.  حافالت النقل واستخدام السيارات والعدم الجمع بين الحصول على بدل التنقالت و 

ل خالل مّدة األزمة جراء تعطيل  النقوقف صرف المكافآت والعمل اإلضافي وبدل التنقالت و  .و
مليون دينار في حال استمرار األزمة  30الوزارات والدوائر الحكومية والذي سيوفر حوالي 

حتى نهاية أيار. أما في حال استمرت األزمة إلى ما بعد شهر أيار، يقترح وقف صرفها 
 نار. مليون دي 100للمّدة المتبقية من العام والذي سيوفر ما ال يقل عن  

العمل على معالجة مظاهر الهدر في النفقات التشغيلية من خالل إلغاء االمتيازات الوظيفية   . ز
والتي تعود في معظمها بالنفع المباشر على عدد من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية،  
وخاصة موظفي الفئة العليا مثل استخدام السيارات الحكومية وما تحتاجه من محروقات 

ن، مثل سائقين لهذه السيارات، إضافة إلى حصولهم على أجهزة الهواتف وظفي وصيانة وم
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الخلوية ودفع فواتير الهاتف الشهرية على حساب الخزينة العامة، وكذلك توفير بعض 
المباني لغايات السكن لبعض الموظفين، إضافة إلى أن استخدام خدمات االتصاالت ال يتم  

ل تمتد إلى المصالح الخاصة والشخصية، علماا  ب، باقتصارها على المصلحة العامة وحس  
ن كانت قيمتها متواضعة، إاّل أن هذا اإللغاء قد يحظى   بأن إلغاء هذه االمتيازات الوظيفية وا 
بقبول شعبي، وخاصة أنه ال يترتب عليه أي انعكاسات سلبية على مستوى الخدمات المقدمة 

 للمواطنين. 
انخفاض اإلنفاق على بعض بنود النفقات التشغيلية   تيجةاالستفادة من الوفر الذي سيتحقق ن . ح

خالل مّدة األزمة بسبب تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء بعض البنود، مثل 
مليون دينار في حال   50األدوية والمستلزمات الطبية واإليجارات، إذ يتوقع  توفير نحو 

في حال استمرت األزمة إلى ما بعد نار مليون دي 150استمرار األزمة حتى نهاية أيار، و
 شهر أيار، مع إمكانية الدوام الجزئي للوزارات والدوائر الحكومية. 

العسكري واألمني إلى مطلع العام دات التي طرأت على رواتب الجهاز إرجاء صرف الزيا . ط
مليون دينار، إضافة إلى  50القادم وذلك على غرار الجهاز المدني والتي ستوفر حوالي 

مليون دينار. وقد  15والتي قد تصل كلفتها إلى حوالي  ية وقف التجنيد خالل هذا العامانمكإ
الزيادة التي ستطرأ على النفقات التشغيلية   -ولو جزئياا  -يستفاد من هذا الوفر في تغطية 

نتيجة األزمة الحالية نظراا لدورهما األساسي في تنفيذ العديد من  ، للجهازين المدني والعسكري
فاظ على صحة المواطنين  اءات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار الفيروس، والحإلجر ا

نسانية  ألزمة الحالية تقديراا للجهود اإليمكن التفكير في هذا المقترح بعد نهاية ا و  وسالمتهم.
 األجهزة األمنية كافة.تقوم بها مرتبات الجيش العربي و   االستثنائية الجبارة التي

ت على رواتب المتقاعدين العسكريين التي أقرت من تاريخ  ياداإرجاء صرف الز  . ي
مليون   80إلى مطلع العام القادم والتي ستوفر حوالي  2020/ 1/1وتاريخ  1/10/2019

دينار، مما سيسهم في تعويض جزء من النقص في المخصصات التقاعدية المقدرة في 
 دينار.  يينمال  110والبالغ نحو   2020وازنة م

والعمل على إعادة جدولتها من خالل  2020د الدين العام المستحقة في عام فوائتأجيل دفع  .ك
التفاوض مع الجهات المقرضة، واالتفاق على الترتيبات الالزمة لذلك مع التأكيد على  
إمكانية االستفادة من المساعدات المالية والفنية التي يقدمها صندوق النقد الدولي في هذا 

 مليون دينار.  1000ر حوالي توفي المجال، مما سيسهم في  
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عانات للمؤسسات العامة التي ال ترد موازناتها ضمن الموازنة العامة أو موازنات اإلوقف  .ل

مليون دينار، إضافة   80بما في ذلك دعم الجامعات الرسمية والبالغ  ،الوحدات الحكومية
 ، خالل مّدة األزمةائر إلى صناديق المنافع الوظيفية )مكافآت وحوافز( لبعض الوزارات والدو 

مليون دينار في حال  50باستثناء بعض الحاالت وفي أضيق الحدود، والذي سيوفر نحو 
مليون دينار في حال استمرت األزمة إلى ما بعد  150استمرار األزمة حتى نهاية أيار، و

 شهر أيار. 
منتفعين من  ة للتعظيم االستفادة من المخصصات المرصودة لكل من المعونة النقدية المتكرر  . م

صندوق المعونة الوطنية والمعالجات الطبية والدعم النقدي )دعم الخبز( خالل مّدة األزمة، 
وذلك للمساهمة في دعم األسر والمواطنين الذين هم بحاجة لذلك جراء اآلثار الجانبية  

نهم  لتمكي  عمالهم ودخولهم بسبب األزمة،لألزمة، ومن ضمنهم عمال المياومة الذين توقفت أ
من تأمين احتياجتهم األساسية من دواء وغذاء وغيره، مع التأكيد على تفعيل دور مؤسسات 

 التكافل االجتماعي والعمل التطوعي واالستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
وقف صرف بعض بنود النفقات األخرى خالل مّدة األزمة، وخاصة بند تسديد التزامات  . ن

مليون دينار في حال   45والذي سيوفر ما ال يقل عن  ظفين سابقة وبند مكافآت غير المو 
مليون دينار في حال استمرت األزمة إلى ما بعد  100استمرار األزمة حتى نهاية أيار، و

 شهر أيار. 
زيادة المخصصات المالية الالزمة لحساب النفقات الطارئة الوارد في موازنة وزارة المالية من   . س

لالزمة، وذلك لغايات تغطية النفقات الناجمة عن األزمة  ية اخالل إجراء المناقالت المال
الحالية والمترتبة على اإلجراءات الصحية الوقائية والتشخيصية والعالجية لمنع انتشار  

والحفاظ على صحة المواطنين وسالمتهم، وكذلك نفقات إعانة األسر الفقيرة   ،الفيروس
ي فرضتها األزمة، إلى ت االحترازية التراءاوالمحتاجة وخاصة التي تأثرت سلباا بسبب اإلج

الدعم المادي للمواطنين، ومن ضمنهم عمال المياومة الذين توقفت أعمالهم   جانب تقديم 
ودخولهم بسبب األزمة، إضافة إلى النفقات التشغيلية للجهازين العسكري واألمني والتي  

د من اإلجراءات التي اتخذتها  لعديسترتفع ارتفاعاا ملحوظاا نظراا لدورهما األساسي في تنفيذ ا
الحكومة لمكافحة فيروس كورونا. ويتوقع أن تصل النفقات الطارئة المطلوبة إلى حوالي 

مليون دينار في حال استمرار األزمة حتى نهاية أيار. أما في حال استمرت األزمة  500
 نار.ن دي مليو  1200إلى ما بعد شهر أيار، فيتوقع أن تصل هذه النفقات إلى حوالي 
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تجميد جميع النفقات الرأسمالية خالل مّدة األزمة باستثناء النفقات المستحقة والتي ال تحتمل   . ع

التأجيل في حال استمرار األزمة حتى نهاية أيار، والتي ستفضي إلى توفير ما ال يقل عن  
ذ مليون دينار. أما في حال استمرت األزمة إلى ما بعد شهر أيار، فيقترح وقف تنفي  350
وتأجيل تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ باستثناء   ،يع المشاريع الرأسمالية الجديدة والمستمرةجم

مليون   800المشاريع ذات األولوية والمستحقة، والتي ستؤدي إلى توفير ما ال يقل عن 
 دينار. 

اصة  ولغايات التمكن من تنفيذ المقترحات المتصلة بالموازنة العامة والمشار إليها أعاله، وخ .3
إجراء المناقالت المالية الالزمة للنفقات الضرورية لمواجهة األزمة، وال سيما حساب النفقات 

 الطارئة، فإنه يتطلب إصدار أمر دفاع بوقف بعض أحكام قانون الموازنة العامة، وهي:
/أ والتي ال تجيز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إاّل بقانون، وذلك 8المادة  . أ

صصات النفقات الجارية من فصل إلى فصل آخر كون القانون الحالي ل مخللتمكن من نق
 يسمح بنقل مخصصات النفقات الرأسمالية من فصل إلى فصل آخر. 

/أ والتي ال تجيز نقل المخصصات من مواد النفقات الرأسمالية إلى مواد النفقات  9المادة  . ب
 لجارية إلى النفقات الرأسمالية.   ات االجارية في الفصل ذاته، علماا بأنها تجيز النقل من النفق 

 

 التوصيات في قطاع الصناعة  •

وال بّد في هذا المجال من   :كلف الفوائد البنكية على القروض التي حصلت عليها هذه المنشآت  .1
  3إعفاء المقترضين الصغار والمتوسطين أو كافة المقترضين من الفوائد المترتبة عليهم لمدة 

تحميل هذه الكلفة للبنوك وحدها؛ إذ يمكن تخفيض نسبة الفائدة  عدم ضرورة، وال بّد من شهور
  35ع المصرفي يقارب ، إذا ما علمنا أّن حجم الودائع في القطا %0.5على الودائع ولو بنسبة 

 . مليار دينار

في ضوء نفاذ قانون الدفاع  ف :كلف اإليجارات للمباني والمواقع التي تعمل بها هذه المنشآت  .2
العمل على الحّد من آثار التكاليف التي تزايدت في ظل الظروف األخيرة،  بيل حاليا، وفي س
تخفيض اإليجارات التي تتحملها المنشآت على يتم العمل من خالل قوة القانون  فإّنه يمكن أن

ير مثل هذا اإلجراء وحتى نهاية من خالل معايير محددة تساعد في تأط  ،الصغيرة والمتوسطة
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ه ال بّد من اإليعاز ألمانة عمان والبلديات بعدم تقاضي أي مسقفات  ى أنّ إضافة إل. 2020عام  

 .  2020عام ي( على هذه المنشآت حتى نهاية )ضريبة األبنية واألراض
 طوارئ تأسيس صندوق العمل على  :عدم عملها حاليا في ظلّ  وخاصةكلف العمالة والرواتب  .3

شغيل والتدريب والتعليم المهني  الت لدعم رواتب العمالة واألجور من خالل مخصصات صندوق
والتقني وأية موارد أخرى يمكن تخصصيها لهذه الغاية، وبما يساعد في الحّد من الكلف، على 

 .وغيرها من القطاعات ياحة الس  مثل ،راعاة القطاعات األكثر تأثراأن يتم م 
 محور المدى القصير ما بعد األزمة مباشرة: ▪

القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات عملها وتعاطيها مع   لعملضرورة تعاون المؤسسات الرديفة  .1
 .استمرار تدفق الصادرات ما أمكن القطاع الصناعي لضمان

التحفيز الضريبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل تأجيل تسديد مستحقات ضريبة   .2
ولة السيالمبيعات التي تدفع كل شهرين، وجدولة هذه المبالغ بصورة مريحة الحقاا، لتوفير 

 المطلوبة في مثل هذه الظروف، وخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
إلغاء بدل الخدمات الجمركية على مدخالت إنتاج المصانع لتخفيف األعباء المالية على   .3

 القطاع الصناعي في مثل هذه الظروف. 
بقيمة ال   وسطةضرورة قيام البنك المركزي بتقديم سلف نقدية للمشاريع الصناعية الصغيرة والمت .4

سماح سنة كاملة، لتمكين هذه   مّدة، و % 1تجاوز ألف دينار، وبمعدل فائدة ال ي 100تتجاوز 
لعودة عجلة  وشراء المواد األولية الالزمة االتزاماتهلتسديد  ،المنشآت من توفير السيولة الالزمة

الجهاز المصرفي في  إذ يمكن في هذا المجال االستفادة من المبالغ التي تّم توفيرها ،اإلنتاج
إلى   %7نتيجة لقرار البنك المركزي بتخفيض االحتياطي اإلجباري على القطاع المصرفي من 

5% . 
عنصر إنتاج   عد هاب ،تكلفة الكهرباء وتعرفتها على القطاع الصناعيفي ضرورة إعادة النظر  .5

 ، افسيتهاوتن  ة تدوير عجلة الصناعة رئيسي في مختلف القطاعات الصناعية، وبما يضمن إعاد 
 .مليون دينار شهريا 30رباء حوالي إذ يبلغ إجمالي ما يدفعه القطاع الصناعي من فاتورة الكه

ضرورة العمل على إعداد خطة فورية لحصر مستوردات المملكة وتقنينها، من خالل حصر   .6
الحّد من في المحلية للحّد منها، وبما يساهم المستوردات التي لديها مثيل من الصناعة 
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،  من جانب آخر توردات من جانب، ودعم حصة الصناعة المحلية في السوق المحليالمس

وبالتالي الحفاظ على عجز الميزان التجاري بصورة معقولة، ودعم انسياب اإلنتاج الصناعي  
 إلى السوق المحلي، نتيجة توقع انخفاض الصادرات. 

 : إلنتاجيةيد اتعزيز الترابطات والعناقالتفكير الجدي بضرورة خلق آلية ل .7

مع  التجاري وتشبيكهمن خالل توجيه القطاع  ،ا بين القطاعين الصناعي والتجاريم .أ
تعزيز حصة في والحّد من المستوردات الخارجية بما يسهم  ،المنتجات المصنعة محلياا 

 المنتج األردني في السوق المحلي. 

عي الستكمال لصناما بين القطاع الصناعي والصناعي، من خالل التشبيك والترابط ا .ب 
 حلقة القيمة وسالسلها من المنتجات المصنعة محليا.  

ما بين القطاعين الصناعي والزراعي، من خالل تطوير أساليب اإلنتاج وتقنياته   .ت 
بمنتجات صناعية، وتحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات صناعية، وضمن سالسل 

 قيمة متكاملة.  

 

 االستثمار  وصيات في مجالالت  •
I. ءات الفورية )سريعة المدى(:راجاإل 

ح البنوك تأجيل كافة االلتزامات المستحقة على الشركات )حسب الرغبة( لصال •
الحكومية منها( ومؤسسات التمويل األصغر، ووقف  وخاصةوصناديق اإلقراض )

 ( شهور.4-3الفوائد البنكية المترتبة عليها ولمدة ال تقل عن )
( %30رار يقضي بخصم ما ال يقل عن )ار قاستغالل قانون الطوارئ في استصد  •

من قيمة اإليجارات للمباني والمصانع التي تشغلها المنشآت التجارية الصناعية  
والخدمية والزراعية منها، على أن يعود العمل باتفاقيات التأجير كما هي عليه منذ 

 بداية العام القادم دون أي زيادة تذكر على قيمة اإليجارات.
عادة دفعها 3الكهرباء والمياه والهاتف واإلنترنت لمدة ) اتيرتأجيل دفع فو  • ( شهور وا 

 . ةر المتبقية من السنة بنسب متفاوتمستقبال من خالل توزيعها على األشه
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التوصل إلى تفاهمات مع الشركات الكبيرة والمتوسطة القادرة على دفع الضرائب   •

بل تقديم بعض  مقا  المترتبة عليها سابقاا وحسب توقعات خططها اإلنتاجية،
 التسهيالت غير المالية مستقبالا.

تشجيع التبرعات المالية والعينية من الشركات بعد ه جزءاا من المسؤولية المجتمعية،   •
ومكافأة ذلك من خالل الحوافز التشجيعية غير المالية مستقبال. على سبيل المثال 

الدخل والمبيعات   ريبةإدراج الشركات المتبرعة على الكشوفات الذهبية لدائرة ض
مكانية استخدام مثل هذه الموارد في دعم المنشآت الصغيرة   وكذلك دائرة الجمارك. وا 

 )وذلك ضمن سلسلة التزويد لكل قطاع(. المتعطلة والعمالة المعتمدة على المياومة
تأجيل المستحقات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يتم تقديم إقراراتها  •

( لتبدأ من النصف الثاني  2020المتبقية من النصف األول لسنة ين )كل شهر 
، على أن يجري تقديم اإلقرارات الضريبية ألعمال النصف  2020للسنة الحالية 

 الثاني من السنة كما هي عليه في األصل. 
تسريع وتيرة إعطاء المستثمرين اإلعفاءات )المعطاة بموجب قانون االستثمار أو   •

ء أو أية قوانين أخرى( والتي كانت ت عطى سابقا وضمن األطر  وزراقرارات مجلس ال
لغاء البنكية   اصةالكفاالت المطلوبة سابقاا وخ القانونية بدون تأخيرها بيروقراطيا، وا 

 والمالية منها واالكتفاء بتعهد قانوني )خطي( على مستوى الشركات. 
البنوك على   رضهاالتخفيف من رسوم االعتمادات والكفاالت البنكية التي تف •

القطاعات التجارية، بهدف حشد السيولة وتسريع وتيرة إجراءات هذه الكفاالت 
عطاء القطاعات التجارية   واالعتمادات لتسريع تدفق العملية اإلنتاجية من جديد، وا 

 سقوفاا مالية أوسع.  
خصم جزء من المكافآت والحوافز وبدالت العمل اإلضافي في كافة منشآت القطاع  •

( 3ما يتناسب مع حجم األزمة وتأثيراتها ومدتها الزمنية بما ال يتجاوز )اص بالخ
شهور، بعد  ذلك نوعاا من تعزيز السيولة لدى هذه المنشآت، على أن تضاف مثل 
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هذه المبالغ على مكافآت نهاية الخدمة وبدالتها أو صناديق االدخار إن وجدت 

 مستقبالا. 
مة الوظائف لديها وعدم اللجوء إلى تسريح ستدامساعدة المنشآت االقتصادية على ا •

الموظفين بسبب الضغط المالي التي ستعانيه الشركات بسبب األزمة، ويمكن ذلك 
من خالل تقديم دعم الرواتب واألجور عن طريق إنشاء صندوق لهذه الغاية يتم 

من الشركات الكبرى لضمان استدامة عمل  وخاصة ،دعمه من المساهمات المالية
لتوريد لديهم من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن أن تساهم فيه لة اسلس

الحكومة من خالل مخصصات صندوق التشغيل والتدريب المهني المنشأة في 
 األساس لدعم القطاع الخاص في مجاالت التدريب والتشغيل.    

شآت السماح للمنشآت المختلفة بالتقدم لتجديد تصاريح العمل أو إصدارها للمن  •
االقتصادية ليتم دراستها والموافقة عليها حاليا )لكسب الوقت(، ثم إصدارها مباشرة 
بعد انتهاء األزمة بما يضمن استمرار العملية اإلنتاجية وتدفقها بكل يسر وسهولة  

 بعد انقضاء األزمة أو مدة الحظر على أقل تقدير. 
II.  اإلجراءات على المديين القصير والمتوسط 

ت اإللكترونية المقدمة من هيئة االستثمار للشركات والمنشآت  خدماتوسيع نطاق ال •
المنتفعة من حوافز قانون االستثمار، وخاصة في مجال اإلعفاءات لمدخالت 

(  48اإلنتاج وتصاريح العمالة، وتسريع وتيرة الموافقة عليها بمدة ال تزيد على )
 ساعة.  

(  Credit Channels) تعزيز نطاق خدمات التسهيالت االئتمانية وتوسيعها  •
المقدمة من البنك المركزي األردني وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحسب  
تعرف البنك المركزي لها، وضمن أسعار فائدة مناسبة ومنافسة جداا وبأقل مما  
يعمل بها حاليا، إضافة إلى توافر مدد سماح جيدة )حسب طبيعة القطاع واإلنتاج(، 

ركزي من القنوات االئتمانية الدولية التي تمنحها الدول الم على أن يستفيد البنك
 وصناديق اإلقراض الدولية بهدف التخفيف من تداعيات أزمة كورونا.
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( من خالل التطبيق والمعاملة Supply Chainالحفاظ على روابط سلسة التزويد ) •

توى  ى مسالمتساوية في الحوافز والتدابير المالية الهادفة لخلق السيولة سواء عل
الشركات المحلية واألجنبية، وعلى الحكومة االلتزام بمبدأ المعاملة المتماثلة من  

 ناحية وطنية. 
 Investment Afterإعداد إجراءات عاجلة وتحضيرها في مجال الرعاية الالحقة ) •

Care  والتواصل العاجل مع المستثمرين األجانب، والتوصل إلى طروحات بهدف )
 ديمومة نشاطهم االقتصادي.   ضمانضمان استمراريتهم و 

التواصل الفوري وتنفيذ مبدأ الشفافية والحاكمية الرشيدة في مجال اتخاذ أية تدابير،   •
( المستقبلية  Investor Disputesلتقليل المخاطر في إطار نزاعات المستثمرين )

 الناجمة عن أية إجراءات ممكن اتخاذها مستقبال.  
 

 : التوصيات في قطاع الطاقة •

ر حتى  ار العمل بتثبيت بند فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء عند الصفتمر سا ●

 .  2020عام  نهاية 

، بهدف خفض الكلف القطاعين الصناعي والسياحيكامل تخفيض التعرفة الكهربائية على  ●

الشكوك في زيادة الطلب عليهما   معنافسيتهما المحلية والعالمية، عليهما من أجل تعزيز ت 

بسبب تباطؤ الطلب العالمي والمحلي وتباطؤ حركة التجارة العالمية، ولكن تخفيض   قبال مست

أّن هذين   وخاصةالمالي إلى درجة كبيرة،  االتعرفة يقلل من الكلف ويحسن من وضعهم 

 القطاعين لهما قيمة مضافة عالية ومساهمة جيدة في معدالت النمو االقتصادي. 

ربائية والعمل على إصالحها بما ينعكس على تحفيز  الكهإعادة النظر في تركيبة التعرفة  ●

زالة كافة التشوهات في تركيبة التعرفة وشرائحها.   الطلب وتنافسية المنتجات وا 
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بهدف  ،إعادة النظر في هيكلية شركة الكهرباء الوطنية وقطاع الطاقة الكهربائية بالمجمل  ●

ة النمو ويعزز من تنافسية  وتير الوصول إلى نموذج مثالي يساعد االقتصاد الوطني ويحفز 

 القطاعات المختلفة. 

إعادة النظر في اتفاقيات الطاقة المبرمة مع شركة الكهرباء الوطنية سواء الطاقة المتجددة  ●

بمختلف أنواعها وكذلك اتفاقية الصخر الزيتي، بما يحقق العدالة للجميع والوصول إلى 

 توازنات مقبولة.  

التحوط ألسعار النفط المتدنية بما ينعكس إيجابا  جال وضع سياسة واضحة وجريئة في م ●

على الميزان التجاري والمؤشرات االقتصادية. إذ من المتوقع أن تستمر أسعار النفط في  

االنخفاض في ظل ضعف الطلب الناجم عن هذه األزمة والمفاوضات غير الناجحة بين  

 روسيا ومنظمة األوبك. 

كات بعض المشاكل فقد تواجه هذه الشر  ،وزيعهاء وتل شركات توليد الكهرباأما في مجا  ●

سلسلة التوريد من الصناعات المزودة لها، وسيكون ثمة تأخير في التصنيع  ب المتصلةالفنية 

مما   ،ت، والتي تم التعاقد عليها سابقاوالشحن للمعدات والمواد الالزمة ألعمال الشركا

عداد ألمواكبة الزيادة في  ،ئيةهرباالك سيؤخر تنفيذ مشاريع التعزيز والتوسعة للشبكة

  4تتراوح ما بين  مددع الطاقة المتجددة الجديدة لوربط مشاري ،المشتركين والنمو في الطلب 

هذا الظرف االستثنائي،  أشهر قابلة للزيادة بحسب األوضاع العالمية في ظلّ  8إلى 

الضعف وحصر  نقاطوبالتالي فإّن على هذه الشركات تقييم روابط السلسة لديها وتحديد 

احتياجاتها المستقبلية من قطع الغيار والصيانة الالزمة إلدامة أعمالها، وتحديد شركات 
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. المحلية بهذا الخصوص  أو العمل على تطوير القدرات  التوريد البديلة إذا اقتضت الحاجة

ما واجهت  إذا كما أّن عليها مراجعة ميزانيتها المالية للتأكد من إمكانية توفر السيولة الالزمة

 خيارات بديلة لقطع الصيانة والغيار، وبأسعار جديدة قد تكون أعلى.  

 توصيات في مجال سوق العملال •

ضرورة إشراك كافة أطراف الحوار االجتماعي )الحكومة والقطاع الخاص والنقابات   .1

ة  ورسم سياسات االستجاب  ،والمجتمع المدني( في تقييم آثار هذه األزمة بمختلف أبعادها

 زمة االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن فيروس "كورونا المستجد".لأل

عدم التسرع في فتح قطاعات اقتصادية غير حيوية للعمل، بما يؤثر سلبا على استراتيجية   .2

"التباعد االجتماعي" التي تطبقها الحكومة في الوقت الراهن، ألن من شأن ذلك إطالة أمد 

اتها االقتصادية المختلفة على القطاع العام والقطاع الخاص أثير األزمة، وبالتالي يطيل أمد ت 

 والعاملين فيهما. 

ضرورة إجراء دراسة تقييمية تفصيلية سريعة للوقوف على درجة تأثر القطاعات االقتصادية   .3

المختلفة بهذه األزمة، بهدف تحديد القطاعات الفرعية التي تضررت أو استفادت من 

 ت مستقبلية التجاهات الضرر واالستفادة ومستوياتها. وقعاجرائها، وبناء تصورات لت

تطوير حزم دعم وتحفيز سريعة للقطاعات االقتصادية التي تضررت استنادا إلى القراءة   .4

الدراسة بهدف الحفاظ على بقائها واستمرارية أعمالها   التقييمية األولية في هذا التقرير/

 هذه الحزم بالحفاظ على العاملين. من   واالحتفاظ بالعاملين لديها، وربط االستفادة
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لكافة القطاعات االقتصادية   اا ودائم اا ملموس تخفيضاا تخفيض اشتراكات الضمان االجتماعي  .5

مع الحفاظ على مختلف الحمايات االجتماعية المعمول بها، إذ إّنها ووفقا لمختلف التقييمات  

، وتساهم في عدم خلق فرص تصاد المحلية والدولية تعّد مرتفعة جدا، وتشكل عبئا على االق

 عمل جديدة.

تطوير حزم دعم وتحفيز متوسطة المدى لمختلف القطاعات االقتصادية استنادا إلى الدراسة  .6

تهدف إلى دفع عجلة النمو االقتصادي ألقصى قدر ل ،التقييمية التفصيلية المقترحة أعاله

املين لديها وتشغيل المزيد الع للحفاظ على ،ممكن لمواجهة حالة الركود االقتصادي المتوقعة

 من طالبي الوظائف من الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

 عرض ضررت من األزمة والتي تّم تقديم حزم دعم وتحفيز لمنشآت األعمال الخاصة التي ت  .7

خالل الشهرين القادمين   انتظامع أجور العاملين لديها بوتمكينها من دف ،خصائصها أعاله

إضافة إلى اإلجراءات التي قامت بها  بعا لتوقعات تأثير األزمة، ( ت 2020)نيسان وأيار/ 

وزارة المالية والبنك المركزي األردني في إطار السياسات المالية والنقدية وأمر الدفاع األول  

بتخفيض اشتراكات الضمان االجتماعي من خالل الوقف المؤقت لتأمين الشيخوخة   صلالمت

 لي: ي  نقترح ماولذلك قطاع الخاص، ي العلى كل العاملين أو بعضهم ف

o الحكومة لدعم جانب من رواتب العاملين وأجورهم في  رصد مخصصات طارئة من

في ضوء الدراسة التقييمية  تصادية التي تضررت جراء األزمة، القطاعات االق

 لمسار األزمة. أيضاا  ناريوهات المستقبلية المقترحةيالمقترحة، والس
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o  تصادية القوية وتلك التي لم تتعرض للضرر نتيجة ألزمة االقضرورة قيام القطاعات

ها لمواجهة تداعيات  فيروس "كورونا المستجد" بدعم صناديق الطوارئ التي تّم إنشاؤ 

من مسؤولياتها االجتماعية تجاه المجتمع واالقتصاد  اا جزءبعد  ذلك هذا الوباء، 

 الوطني.

o  فع رواتب العاملين في منشآت  في د تفعيل تطبيق بدل التعطل عن العمل للمساهمة

 (. 2020األعمال المتضررة من األزمة خالل الشهرين القادمين )نيسان وأيار/ 

o لتيسير عمليات إقراض هذه اا ملموس تخفيضاا قراض البنكية تخفيض أسعار فوائد اإل ،

عها لتشغيل المزيد من يالمنشآت للحفاظ على استمرارية منشآت األعمال وتوس

 ئف. طالبي الوظا

الذين تم   Informal workersبهدف تقديم الدعم والمساعدة للعاملين غير المنظمين  .8

 خصائصهم أعاله، نقترح على الحكومة ما يلي: عرض 

o  لتشمل  بتقديمها المؤسسة العامة للضمان االجتماعي توسيع المساعدات التي بدأت

دم في تستخووضع سقف معين لقيمة األمالك التي  ،جميع الذين توقفت أعمالهم 

هم للمعونات والمساعدات العينية، والتوسع في إطار صندوق قتحديد مدى استحقا

قديم مساعدات نقدية للعاملين  ، لت4"همة وطن" الذي تّم إنشاؤه وفق أمر الدفاع رقم 

 ظم تكفيهم لتغطية متطلبات حياة أسرهم. تغير من  عمالا 

o عمالا )الوافدة( التي تعمل  ة اجر لمهتوسيع نطاق المساعدات العينية لتشمل العمالة ا 

ظم، وتمكين منظمات المجتمع المدني من المساهمة في تقديم المساعدات تغير من 
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العينية والنقدية لهم. وفي هذا المجال مطلوب من المنظمات الدولية المختلفة أن  

تتحمل مسؤولياتها تجاه العمالة المهاجرة )الوافدة( من خالل تقديم المساعدات 

 لعينية. ة واالنقدي

  العاملين  عن  االستغناء عدم بهدف الشقيقة الخليج دول حكومات  مع الرسمية الجهود  تكثيف .9

الخاصة   القطاعات  بتشجيع ومطالبتها العامة، القطاعات  في العاملين  من فيها األردنيين

 . فيها لعدم االستغناء عن العاملين األردنيين

 توصيات عامة: •
ومن مؤسسات المجتمع   ( وطاقاتهم،ردنكلنا األ)شباب  هيئة ات ر قد  من فوراا يمكن االستفادة  -1

جهزة الرسمية  لعمل مع األفي ا ،خرىطر األاأل من و  حزاب واتحادات الطلبة في الجامعات المدني واأل
بب المستوى  فهؤالء وبس ،البعيدة حياء والبلدات والقرىة عمليات التوزيع المحتملة في األ دار إفي 

تكون نقاط االنطالق  أن بو  مراعاة دقيقة، شروط السالمة العامة سيراعونبه  نمتعو التعليمي الذي يت
  .خرى تفي بالغرض ألى مبان عامة إ إضافة ،واالجتماع من مراكز الشباب والشابات 

ومن  ،ن يفي بالغرض لغايات التوزيع في كثير من المناطقأكومي يمكن حسطول النقل الأ -2
الجهود الكثيرة والمتناثرة لمؤسسات المجتمع   توحيد من خالل ة تفاد لضروري في هذا المجال االسا

 لتوزيع المواد العينية في كثير من المناطق.  ،المدني والجمعيات 
قام بتعديالت ميكانيكية استطاع من   إذ  ،االستفادة وبسرعة من تجربة مركز البحوث الزراعية -3

زقة والشوارع والمناطق عمل على تعقيم األة لل رات الزراعيكتو اخاللها تجهيز صهاريج المياه والتر 
ادر في كافة بلديات  ن يدرب الكو أستطيع وي ،الكفاءات البشرية مركزهذا اليمتلك  إذ خرى، العامة األ

ن يلحق بهذه  أاكن العامة، وفي هذا المجال يجب ملمباشرة في تعقيم األللياتهم آالمملكة على 
  وكمياتها. التعقيم مواد طاع الصحي لضبط مقادير الق الكوادر الفنية كوادر مختصة من كوادر
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يجابي  عالم اإلمن خالل تحويل اإل االستفادة من التحدي الذي فرضه هذا الوباء على بالدنا  -4

ة لجذب زملى فرصة  لالستفادة منها بعد األإزمة ردني المميز في هذه األداء األالمحدود حول األ
 احة والوزارة.  ييام بهذا الجهد هيئة تنشيط السالق تستطيع إذ االستثمارات والسياحة، 

لتخفيف من حركة السير لزمة يضا من الظروف التي طرأت بسبب األأيمكن االستفادة  -5
طرق الرئيسية خارج المدن  الد على يتحد ال وجب جل ذلكأومن  ،( Car Poolingالكثيفة مثل )

 ( .H.O.Vوداخلها مسارب خاصة )
 
 ة النقدية سياستوصيات عامة ضمن ال •

 سعار الفائدة وتحرير المزيد من السيولة.أخفض  .1
 تخفيض نسبة كفاية رأس المال للبنوك. .2
 لى سنة.   إجال تصل وآل  (Repo)عادة الشراء إقيام البنك المركزي بعمليات   .3
ن هذه أخاصة و  ،وتكاليفه صدار سندات خاصة لتمويل نفقات فيروس كورونا المستجد إ .4

 .نامج االقتصادي مع صندوق النقد الدوليالبر من  ةالنفقات مستثنا
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   :زمةإلجراءات المتخذة من خالل الحكومة خالل األا ❖

من متابعة   بدّ  ولكن ال ،منية والصحية واالقتصادية الممتازةجراءات األذت الحكومة العديد من اإلخات
 كورونا المستجد يروس زمة تفشي فأثار آجراءات وخاصة االقتصادية منها في حال امتداد تعزيز اإل
   من بدّ  وال ،ردة فعل البنك المركزي ممتازة ت جراءات االقتصادية كان، وعلى مستوى اإلوتداعياته

قل أ ردة الفعل تزالفما في باقي القطاعات أما  ،ةبي ثار السلاآل ظمت متابعة المزيد منها في حال تعا
ما يلي  خرى، وفيالدول األجارب ثار السلبية على غرار تض من اآلي خفالمطلوب للتمن الطموح 

 لحكومة:لت االقتصادية ءاجرااإل عرض ن
 أواًل: البنك المركزي األردني 

  75نقطة أساس على جميع أدوات السياسة النقدية و 100خفض أسعار الفائدة بمقدار  .1
  .نقطة أساس على نافذة اإليداع لليلة واحدة

 ة ودعمهاات االقتصادية التنمويالقطاع تخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل  .2
   .والمستقبلية قائمةعلى التسهيالت ال

 مليون دينار.  550ضخ سيولة إضافية للبنوك بمبلغ  .3
الشيكات  مجموعةعدم إدراج العمالء ممن ترفض لهم شيكات ألسباب مالية ضمن  .4

 المرتجعة ألسباب مالية، وعدم تحميلهم العموالت. 
نية الممنوحة لعمالء القطاعات االقتصادية المتأثرة من آثار االئتما تأجيل أقساط التسهيالت  .5

 انتشار فيروس كورونا من شركات وأفراد.
 تخفيض عموالت ضمان القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان المبيعات المحلية.  .6
 لتعامل بالنقد.لرشادات اإلجراءات و اإلتحديث   .7
 يع. قاط الب إجراءات استمرارية عمل أجهزة الصراف اآللي ون .8
 الت النقدية لشركات الصرافة.اصدار تعليمات تنظيم الحو إ .9

 
 ثانيًا: وزارة المالية

لى إتسريع موافقة صندوق النقد الدولي على البرنامج االقتصادي األردني الجديد والذي يمتد  .1
 أربع سنوات.

مكانية  إتأجيل استحقاق ضريبة المبيعات لحين قبض المبالغ وليس عند عملية البيع )مع  .2
 خطوة تدريجية الحقة(.بعد ه يضا بدون فوائد أتأجيل الدفع 
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من الرسوم   وحس ب  % 30الذهبية والفضية بدفع  كشوفات على الالمدرجة السماح للشركات  .3

 الحقاا، بشرط تعهد غير بنكي.   %70الجمركية وتأجيل 
 تسهيل اإلجراءات الرقابية إلدخال البضائع. .4
  14لى إ  7السماح من  مدَّةتعديل رسوم  بما يخّص  العقبة االتفاق مع شركة الحاويات في .5

 رسوم التبريد.بخصوص  اا وكذلكيوم
بدون   أو إقامتها راضي لحين بيع مشاريع تأجيل رسوم عوائد التنظيم المفروضة على قطاع األ  .6

فراز بين الورثة والشركاء في نفس القطاع مع تأجيل دفع العوائد والسماح بمعامالت اإل ،فوائد 
 لى المالكين. إها حين نقلل

 
 ثالثًا: وزارة الصناعة والتجارة 

 
فرض سقوف سعرية من اليوم، على السلع التي شهدت ارتفاعا في أسعارها، إلى جانب فرض  .1

 عقوبات على من ال يلتزم بها.
 

 وزارة الطاقة والثروة المعدنية  رابعًا:
الفنادق حتى نهاية  راعية و عدم استيفاء تعرفة الحمل األقصى للصناعات المتوسطة والز  .1

 شهر حزيران. وذلك بهدف تخفيف كلف اإلنتاج على هذه القطاعات. 
 بناء على طلبها. زمة السير بتقسيط فواتير الكهرباء للقطاعات المتضررة من األ .2
 تعليق تنفيذ قرارات فصل التيار الكهربائي ولمدة شهر. .3
لمملوكة للحكومة في منطقة  زانات االسماح لشركات تزويد المشتقات النفطية باستخدام الخ .4

 الماضونة مجانا. 
 إنشاء غرفة عمليات في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الستقبال الشكاوى.  .5
 . اا وميسر  سهالا  سيراا محروقات لتسير العملية الكهرباء أو المراقبة سلسلة التزويد سواء  .6
قى هذا النشاط معلقا. اء، سيبشركات توزيع الكهرب ذر قراءة عدادات المشتركين منبسبب تع .7

ستقوم هيئة الطاقة والمعادن بوضع آلية الحتساب قيم فواتير الكهرباء للمشتركين الذين  و 
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تعذر ويتعذر قراءة عداداتهم خالل هذه المدة، وبما يحقق العدالة للمشتركين وعدم تحميلهم  

 أية كلف إضافية تنجم عن طول مدة االستهالك.
 وقات بما يلبي الحاجة.ت المحر استمرار عمل بعض محطا  .8
وفي مجال استمرار توزيع أسطوانة الغاز المنزلي، فقد باشرت مراكز التوزيع أعمالها منذ  .9

في كافة أنحاء المملكة، إذ تم التوّصل إلى  3/2020/ 22صباح يوم األحد الموافق 
ألف  230بلغ حوالي  إذ  ،ة من الطلب ليتجاوز معدله اليوميمستويات غير مسبوق

إلى  120، مقارنة مع معدل استهالك يومي خالل فصل الشتاء يتراوح ما بين أسطوانة
مليون   (1.464ألفا. وبلغ عدد األسطوانات التي تم تعبئتها وتوزيعها حوالي ) 160

 أسطوانة. 

 
 مانة عمان الكبرىأدارة المحلية و خامسًا: وزارة اإل

 . 6/2020/ 1اية تاريخ كبرى لغمانة عمان الأتمديد تراخيص المهن في البلديات و  .1
 

 لضمان االجتماعي المؤسسة العامة ل  سادسًا :
عطاء الخيار لمنشآت القطاع الخاص بتعليق  ا  و  وقف العمل بأحكام قانون الضمان االجتماعي، .1

 .  %21.75بدالا من   %5.25تأمين الشيخوخة، وفي حال تطبيقها تصبح نسبة االشتراكات 
 . منشآت قساط أعدم تركيب فوائد تأجيل  .2
 .جراءات التحصيل )الشيكات(إيقاف إ .3
 يقاف اإلجراءات على الشيكات الراجعة والكمبياالت غير المحصلة.إ .4
صرف بدل التعطل للمؤمن عليهم والمجازين بدون راتب في قطاعات محددة )السياحة والتجارة   .5

 والنقل(.
 مومة والمساعدات العينية.نظام مساعدات لأل .6
 

 

 



 
 

25 
 

 ألردنالنتشار فايروس كورونا في ا االستجابة األولية 

 

 
 طاع الصحي في الق  السيناريوهات المحتملة ❖

في األردن منذ   المستجد ( السيناريوهات المحتملة لحدوث حاالت كورونا 4-1يظهر الشكل أدناه )
، على أساس أّن  2020ولغاية نهاية شهر نيسان  2020آذار  12بداية حصول أول حالة بتاريخ 

عن   ناتجةوالذي يمثل عدد اإلصابات ال (Reproduction Rate Ro) إعادة نقل المرض معدل 
تم احتسابه بناءا على طبيعة انتشار الفيروس وحصول   طة حالة مصاب بفيروس الكورونا والذيمخال

آذار. وقد تّم  30آذار ولغاية  12الحاالت الواقعية في األردن ما بين أول يوم سجلت فيه أول حالة 
 حساب الحاالت المتنبأ بحدوثها حسب السيناريوهات التالية: 

ذلك الذي ال تطبق فيه سياسة التباعد االجتماعي التي اعتمدتها  (: Bad) تشائمالسيناريو الم -1
معدل إعادة نقل المرضى  حتساب ياسة الوقاية الشخصية، وتم االحكومة وال تطبق فيه س 

 ( لهذا السيناريو بحسب أعداد الحاالت الواقعية.1.047)
حال تّم   حاالت في ول ال(: ويظهر هذا السيناريو اتجاه حصGoodالسيناريو المتوسط )  -2

  تطبيقاا تطبيق سياسة الوقاية الشخصية تطبيق سياسة التباعد االجتماعي بحزم، ولم يتم 
 .اا سليم

(: يظهر هذا السيناريو شكل حدوث الحاالت، فيما تّم تطبيق  Bestالسيناريو المتفائل ) -3
  تمّ  إذ ة، لشخصي ئم لسياسة الوقاية اسياسة التباعد االجتماعي بحزم، وكان ثمة تطبيق مال 

استخدام معدل إعادة نقل المرضى المتناقص تدريجياا؛ ولكن بسرعة أكبر مقارنة بالسيناريو  
 (  Goodالمتوسط .)

  وفي حال لم يكن ثمة تطبيق ألي سياسة من سياسات التباعد االجتماعي أو االلتزام بأساليب الوقاية
  8388608سان ليصل إلى ني 7لى سان إني 1الشخصية، فسوف يزيد عدد الحاالت الجديدة ما بين 

 في أول شهر نيسان.  262144حالة، بينما يكون هذا العدد 
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آذار  30آذار وحتى  12حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المسجلة يوميا خالل المدة ( 1) رقم شكلال

2020

 

 

  نيةدة زمخالل م يومياحاالت اإلصابة بفيروس كورونا الجديدة المحتملة عدد ( 2) رقم شكلال

 ة لسيناريوهات الثالثل
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خالل مدة زمنية   ةت اإلصابة بفيروس كورونا المحتملعدد اإلجمالي لحاالال( 3) رقم شكلال

 ة للسيناريوهات الثالث
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 العدد اإلجمالي لحاالت اإلصابة بفيروس كورونا المحتملة خالل مدة زمنية تحت ( 4الشكل رقم )

 ا  طالقالت إبدون تداخالسيناريو 

 

 

 
 نيسان    29-1( انعكاسات السيناريوهات على أعداد الحاالت المصابة خالل المدة الزمنية  1) رقم جدوللا

عدد اإلصابات الجديدة         السيناريو 
 المتوقع حصولها 

العدد التراكمي للحاالت 
 المتوقعة

 538 ال يوجد  (Strict السيناريو المتفائل )
 Good ) ) 13 1015سط  المتو السيناريو الجديد  
 213 3009 ( Badالسيناريو المتشائم ) 
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المستجد والسيناريوهات التي  فإّن المتوقع في ظل جائحة فيروس كورونا  ،(1) رقم بحسب الجدول

يفيد أّنه في حالة استمر الوضع على ما هو عليه اآلن من تطبيق صارم  فسبق ذكرها أعاله، 
  ،وقاية الشخصية غير ملتزم بها بصورة كبيرةى ولو كانت إجراءات الحتلسياسة التباعد االجتماعي 

(inadequate)  عداد الجديدة لإلصابات ستكون نسبيا قليلة، كما  فإّن شكل المنحنى يظهر أّن األ
يمكن للحكومة أن تسيطر على الوضع الصحي العام، وذلك باإلبقاء على االستراتيجيات التي  

 : اتخذتها في ثالثة مجاالت 

ورصد أعدادهم وخصائصهم، مما   حاالت الجديدة وتحديد المخالطينالمجال األول: رصد ال -1
يترتب على ذلك متطلبات لتحديد مواقع الحاالت ومواقع مخالطيهم، إذ إّن الدولة بحاجة إلى 
أعداد كافية من المختصين والفنيين في مجال الصحة العامة والوبائيات على وجه  

م جاهزة ومدربة لسحب العينات  وطواق ية من الفحوصات المخبريةافالخصوص، وأعداد ك
لفحوصات وتحليل البيانات  ومختصين لمتابعة نتائج ا ،يتماشى مع الممارسات العالمية سحباا 

متابعة االتجاهات الخاصة بها ومشاركتها مع المجتمع المحلي من باب من خالل ونشرها 
 الشفافية. 

اعي، وعدم تطبيق الوقاية  م في التباعد االجتمهذه االستراتيجية من حز  يقإال أّنه في حال لم يتم تطب 
  3009عداد المصابين ليصل إلى فإّن هذا سيعمل على إعطاء الفرصة لزيادة أ ،الشخصية

ذلك ألّن عدد اإلصابات الجديدة المتوقع الوصول إليها في  و في آخر شهر نيسان،  ت حاال
وفي مجال الرصد  العبء على النظام الصحي.ف حالة، وهذا يضاع 213آخر الشهر هي 

للحاالت والمخالطين سيكون ثمة عبء على األعداد المحدودة من اختصاص الوبائيات في  
األردن، وفي إيجاد أعداد كافية من الفحوصات المخبرية، وسيكون ثمة عبء على  

ا بأّن انتشار  لمالمختبرات إلجراء فحوصات للحاالت والمخالطين في كافة أنحاء المملكة، ع
سريع حسب طبيعة الفيروس، كما أّن التمكن من الحصول على المخالطين  اإلصابات 

 ضمن دوائر سيكون صعبا جدا.
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وفي هذا المجال ال بّد أن تفكر الدولة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء االصطناعي لتحديد  

 قد خالطوا الحاالت. وامناطق سكن الحاالت بتحديد األشخاص الذين يمكن أن يكون
كونهم   المخالطين حسب )الجنس، والعمر(،أّنه ال بّد أن تعمل الحكومة على فرز المصابين و  كما

مريض بالضغط  آذار، وأيضا حسب الحالة الصحية ) 17قدموا من خارج البالد قبل 
بين  ت (، وذلك ألّنه وحسب الدراسات القلب أو الجهاز التنفسي أو مدخن الشرياني أو أمراض 
يشكو من بعض   كان عاما(، ومن 60لذكور وكبار العمر )أكبر من أّن هذه الفئات من ا

هم أكثر عرضة لمضاعفات المرض،  ،األمراض المزمنة والمدخن ومن كان ببلد موبوء
تزداد فرص  ، إذ ية المركزة والتنفس االصطناعيوبالتالي قد يحتاج المريض إلى دخول العنا

 نسبيا. لةأّنها قلي معالوفاة 

عاما،   69-18من الذكور في األردن ما بين  %66ث اإلحصائيات الوطنية فإّن وحسب أحد 
يشكون من ارتفاع الضغط  %23التبغ، وأّن حوالي ربع السكان  أنواعاا مختلفة من يدخنون

من العمر يعانون من أمراض  69-40من السكان فئة  %32ويتلقون العالج الالزم له، وأّن 
(  310000) عاما يقدر بـ 65 ≤ ن المملكة من هم في الفئةإلى أّن عدد سكا فةالقلب إضا
  47234عاما حوالي  80من السكان، بينما تشكل الفئة األكبر من عمر  % 4.3بما نسبته 

 % في بعض الدول. 14.8نسمة، وهذه الفئة هي األكثر عرضة للوفاة بنسبة وصلت إلى 

  % 5طناعي تصل إلى حاجة إلى تنفس اص الكورونا، والت الاح بأّن احتمالية دخول المستشفى  معو 
، وأّن نسبة من يمكن أن تكون حالته حرجة، وقد تؤدي إلى الوفاة هي  وحس ب من المصابين 

ألعلى للسكان، وبحساب أّن  أّنه وبحسب تقديرات المجلس امن الحاالت الحرجة، إالّ  2%
  21684دد سيكون بحدود لعمن السكان سيصابون بالمرض، فإّن هذا ا وحس ب  20%

أحسن   لى النظام الصحي برمته، والذي في مصابا، وهذا سيشكل عبئا غير اعتيادي ع
األحوال حالياا تبلغ عدد أسّرة المستشفيات في القطاع الصحي عامة بما فيها وزارة الصحة 

 (.1ملحق ( سرير)14701عات والقطاع الخاص )والخدمات الطبية والجام
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أن تجد الحكومة آلية سريعة الستخدام تكنولوجيا المعلومات  فإّن من األهمية قبناء على ما سبو 

لتحديد مواقع المصابين وعزلهم بأسرع وقت كي ال يخالطوا أعدادا كبيرة ويزداد العبء على 
خاصة في ظل توقعات السيناريو المتشائم السابق ذكره، إضافة إلى ذلك و النظام الصحي، 

في  ختبرات مستلزمات المكثير من خالل شراء  لفحص العينات من زةفإّنه يتوجب توفير أجه
 هذا السيناريو. ظلّ 

  عالج الحاالت التي تّم رصدها وتأكدت إصابتها بالفيروس مخبرياا يتوجب في المجال الثاني:  -2
  مع  ،تعزل وتقدم لها الخدمات الطبية المناسبة لمستشفى )الرعاية الثانوية(، وأنإلى اأن تنقل 

أعراض   اظهر عليهتبفيروس كورونا المستجد ال  الت المصابةمن الحا  %25والي ح أنّ 
  ظهر عليهم األعراض ويثبت ت أّن الذين أعراض بسيطة وطفيفة، إالّ  عليها المرض أو تظهر

،  في المستشفى  لهم عديدةالخدمات من تقديم ال ال بّد و ّنهم مصابون فإ مخبرياا،  ذلك عليهم
كبار العمر صدرية وتخدير ومنع العدوى و صاص )ن أطباء اختم  تطلب كوادر طبيةي وهذا
ضافة إلى  و ميكروبيولوجي(، وذلك حسب حالة الشخص المصاب ووضعه، سائية وتوليد و ون ا 

األطباء ثمة حاجة إلى ممرضين وممرضات وفني جهاز تنفسي وفني أشعة ومختبرات 
مع هذا ى كيفية التعامل علوما يلزم كل من هذه الفئات من تدريب خاص  ،ميكروبيولوجيو 

وجود معايير وأدلة تتماشى  كذلك و  ،المرض وحماية أنفسهم أوال ليستطيعوا معالجة غيرهم
مع أفضل الممارسات العالمية لتقديم الخدمة ولمنع انتشار العدوى ولضمان الجودة والوقاية 

 الشخصية داخل المستشفى وفي غرفة اإلسعاف والطوارئ.
طلب أسّرة في المستشفيات وغرف عزل وغرف معالجة صابة تتحاالت اإل ذلك فإنّ إلى إضافة  

عدا عن المستلزمات الطبية للعالج  ، حثيثة وأجهزة تنفس اصطناعي وأجهزة تصوير طبقي
والتعقيم والسيطرة ومنع العدوى من كمامات وقفازات ومعقمات ومطهرات داخل المستشفى  

 يولوجية. فضالت الطبية الب الوطرق فعالة ومناسبة للتخلص من  ،وخارجها
لعالج )الذي هو  امناسبة للتخفيف من حدة األعراض و كل ذلك عدا عن الحاجة للتزويد باألدوية ال

حاليا ضمن الئحة العالجات المعتمدة محلياا والتغذية المناسبة لزيادة المناعة(، والحاجة إلى  
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ل عن  العزل لمدة ال تقت لفئات الصغيرة في العمر، والتي ستكون تحلخاصة و دعم نفسي 
 أسبوعين. 

خاصة في حال لم يتم تطبيق  و وهذا المجال يتطلب الكثير من الموارد البشرية والبنيوية واإلمدادات 
جراءاتها، فمن المتوقع  التباعد االجتماعي بحزم، ولم يتم تطبيق سياسات الوقاية الشخصية وا 

ورونا  ك ت حاال  3009اجة ح ه االحتياجات لسدّ أن نحتاج إلى أضعاف مضاعفة من هذ 
متراكمة في آخر شهر نيسان، وبحسب مدة انتشار العوامل المعرضة للخطر، مثل التدخين  

- 15بين ) أي الفئة األصغر عمراا في األردن فية وارتفاع الضغط وأمراض القلب والسمن
 إّن نسبة األسر التي فيها مصاب واحد فمن مجمل السكان،  %61ي تشكل ( سنة، والت 64
  تقريبا وأّن نسبة األفراد المصابين بأمراض مزمنة في الفئة  %34منة هو أحد األمراض المز ب

   وأّن نسبة تقريبا، إضافة إلى ارتفاع نسبة المدخنين فيهم،  %28سنة هي  25 ≥ العمرية
القلب والشرايين لمدة تزيد على عشر سنوات  عوامل خطورة ألمراض  3 ≥من عندهم 

( سنة؛ فإّنه يتوقع أن تكون الحاالت الحرجة 44-18) ةالعمريلفئة ا من %33لمجمل هي با
 مثل: إيطاليا والتي شهدت  ،العمرية األصغر مقارنة بدول أخرىمنتشرة أكثر بين الفئات 

  %20فما فوق، وذلك ألّن هذه الفئة تشكل حوالي  70 إصابات ووفيات كثيرة في األعمار 
هذه الفئة القوى العاملة تشكل  إذ  ،تصاديةاقوفي هذا خسارة اجتماعية و  ،من سكانها

 األردنية. 
وفي هذا السياق ال بّد من اإلشارة إلى أّن إشغال أسرة النظام الصحي بكل قطاعاته العام والخاص 
نتيجة الحاجة لهم في ظل األعداد الكبيرة المتوقعة من بداية شهر نيسان ولغاية آخره،  

ّرة واألجهزة، بل ألّن القطاع  العبء على األس نم وحس ب سيكون لها انعكاسات عديدة ليس 
من أسرته تحت تصرف الحكومة للعزل، والذي يعمل بأقل   كبيراا  الخاص والذي وضع جزءاا 

سيرزح تحت وطأته الكساد  ،وبعد أن أ قفلت المعابر الحدودية ،من طاقته االستيعابية
  ين مليار  تتعد اردات الدولة و  ءا كبيرا منكان يشكل هذا القطاع الخاص جز  إذ  ،االقتصادي

ففي الوقت الذي  ،نتيجة السياحة العالجية. عدا عن تأثر قطاع صناعة األدوية المحلية
كانت هذه المصانع ترفد الدول باألدوية؛ فإّن زيادة أعداد المصابين سيؤدي إلى مزيد من 
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عالجة في  لماإلغالق وربما العودة إلى سياسة حظر التجول التي بدورها ستخفض أعداد ا

خفض معدالت  إضافة إلى خاصة، وسيقل الطلب على العالجات يات والعيادات الالمستشف
 التصدير لألدوية التي كانت تشكل نسبة غير قليلة من واردات الدولة. 

إّن على الحكومة االنتباه إلى أّن السيناريو الذي قد يوصلنا إلى مرحلة نكون فيها مرتاحين قليالا  
  االجتماعي مع  والذي يكون فيه تطبيق لسياسة التباعد (  Goodالمتوسط  يو)هو السينار 

داد تكون الزيادة في األع إذ  ،تطبيق إجراءات السالمة الشخصية حتى ولو كان غير مكتمل
  ت حاال 1510في نهاية شهر نيسان إلى يصل العدد التراكمي ل للمصابين قليلة نسبياا،

الجدية فرض أّن هذا يتطلب من الدولة  قدرة وكفاءة، إالبمالتعامل معهم حينها يمكن للدولة ف
في التزام المنشآت المختلفة بتطبيق المعايير الدولية، وأفضل الممارسات العالمية للتباعد  

نوك أو في االجتماعي سواء في المدارس أو في المصانع أو في دور العبادة أو في الب
عداد لمعايير السالمة إ ةثمّ  توقع أن يكونلمفإّن من ا بناء على ذلكالجامعات وغيرها، و 

الشخصية، وبروتوكوالت التباعد االجتماعي في المؤسسات الحكومية والخاصة والمنشآت 
ومتابعة تطبيقاتها ومراقبتها  ونشر الوعي لطرق تطبيقها  ،الصغيرة والكبيرة على حّد سواء

وانفالت زمام  انتشار الحاالت  دةحتى ال يتم التهاون بالوضع والعودة إلى زيا ةحازم مراقبة
ها  ثمة جهات دولية يمكن إذ  ات عديدة على الفرد والمجتمع،األمور، وما له من انعكاس 

  مثل منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية التي  ،مساعدة الحكومة في هذا المجال
دني لممع ايمكن أيضاا االستفادة من مؤسسات المجتكما تعمل في الصحة أو البيئة، 

و  ية معايير أ أن ضمن اختصاصها. كما يمكن تعميم إذا كا كذلك وليةمحلية والد ال
 لزيادة الفائدة وتقليل الهدر والتكرار. حدى المؤسسات أو المنشآت إ أعّدتهابروتوكوالت 

إّن وجود عدد غير قليل من أخصائيي الصحة المتقاعدين سواء منهم العالجيين أو أطباء الصحة  
قيقية في ظل هذه األزمة لمنع انتشار المرض عن طريق  أن يشكلوا ثروة حن العامة يمك

المشاركة سواء في عمليات رصد الحاالت واالستقصاء الوبائي أو في تحليل البيانات،  
وحتى في تقديم الخدمات الطبية بعد الخضوع لتدريب مبرمج، كما أّنه يمكن استغالل  

لتسهيل تدريب الكوادر العاملة بعد وتطبيقاتها  عنالشبكة العنكبوتية وتكنولوجيا التعلم 
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والمتقاعدة بهدف سّد الفجوة خالل األزمة وهذا الحال ينطبق على جميع الكوادر الصحية  

 والمساندة أيضا. 
إّن التراخي في تطبيق سياسات التباعد االجتماعي وعدم االلتزام بإجراءات الوقاية الشخصية  

مع نهاية شهر نيسان. وهذا  ت حاال 3009 لمصابين إلىا داد حاالت لألشخاص قد يزيد أع
األمر له انعكاسات كبيرة على مقدمي الخدمات الصحية والمساندة مثل فرق الدفاع المدني، 
وقد تمتد هذه االنعكاسات إلى ما يعنى بالوفيات والتي تكلف الوقت الذي يكون النظام في  

افية من طواقم الدفاع المدني توفر األعداد الكت ه. كما أننا ال نعلم إذا كانت يلإأشد الحاجة 
مدادها  التي تعمل على مدار الساعة والتي في حال لم تكِف للعمل ال بّد من إثرائها وا 

يبرز دور المتقاعدين من أجهزة الدفاع  حينئذ ر أخرى تحتاج إلى تدريب خاص، و بكواد 
 الحاالت.  على زيادة أعداد  تب المدني أيضاا الذين قد يسدون الحاجة الجديدة التي قد تتر 

ى صحة المواطنين صحة المجتمع واإلبقاء علبفي االرتقاء  المجال الثالث: دور النظام الصحي-3
وتعزيز صحتهم وتقديم الخدمات العالجية الالزمة لهم واألدوية التي ال   عموماا،ورفاههم 

دارة البرامج التي تقدم في الرعاية ال ستوى  ية األولية على مصح يمكن االستغناء عنها، وا 
ولعدم التراجع في مكتسبات   ،المملكة وفي المناطق النائية حفاظاا على الصحة العامة

 ، يأتي دور المراكز الصحية المنتشرة في المملكة حققتها المملكة عبر السنين الصحة التي
  ، هاير ودور الحكومة في ترشيد الكوادر التي تد  ،الغالب وزارة الصحةفي والتي تديرها 
وتقديم خدمات وقائية للحوامل  ،ألمثل للوقت وتنظيم برامج مختلفة للمعالجةواالستغالل ا

وتقديم خدمة تنظيم األسرة   ،واألطفال بما فيها المطاعيم وبرامج المسح الطبي لحديثي الوالدة
   ترتفع نسب الخصوبة بينهم،  ، إذ ألهميتها في هذه المرحلة وخاصة بين الالجئين السوريين

 ( وخدمة صحة البيئة والصحة Surveillanceض السارية ومراقبتها )وخدمة رصد األمرا
 .  النفسية

إّن هذه الخدمات أساسية في هذه المرحلة ويجب أال تغفل الحكومة عنها حتى ال ندخل في دوامة 
 أمراض أخرى تقلل من نسب نجاح محاربة الكورونا وسرعة انتشارها. 
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ا  ؛ ألنهمهمةتشرة في المملكة طوارئ في المراكز المندمات اإلسعاف والخ إّن االستمرار في تقديم 

لمستشفيات في الوقت الذي نريد أن نبقي أسّرة المستشفيات لتخفف من مراجعة المواطنين 
وحتى ال نرهق  كوادر المستشفى بحاالت يمكن التعامل  ،جاهزة ألي إصابات بالكورونا

ية  ا ريب الكوادر بمراكز الرعتد  ذلك يتطلب  ،يةولمعها في مستوى الرعاية الصحية األ
وتثقيف المراجعين ونشر الوعي بينهم للوقاية من   ،الصحية األولية على وقاية أنفسهم

ال بّد   بناء على ما سبقأو مخالطة لكوادرنا، و  بها والتبليغ عن أي حاالت مشتبه ،اإلصابة
طبق معايير  تلديم الخدمات تقو  ،من وجود بروتوكوالت خاصة بالوقاية الشخصية للكوادر

وعند تقديم الخدمة أو تحويل الحاالت للرعاية   ،التباعد االجتماعي عند استقبال الحاالت 
 الثانوية في الحاالت الضرورية. 

 
 : دور منظمات المجتمع المدني في دعم السيناريوهات الخاصة بأزمة كورونا -4

    : يين رئيسيين، وهمان ينقسم إلى مستو رد إلى أّن المجتمع المدني في األ ال بّد من اإلشارة

    مستوى المؤسسات والجمعيات المجتمعية  NGOs ،مستوى المنظمات غير الحكوميةو 

والفرق الجوهري بينهما هو في حجم المنظمة وتغطيتها الجغرافية   CBOsالمحلية 

 دار كبيرة الحجم من حيث الكوادر والمو  NGOsوالحوكمة؛  فالمنظمات غير الحكومية 

على مستوى وطني بتغطية جغرافية واسعة، كما أنها تمتلك أنظمة متينة  تعمل والتمويل 

في   CBOsللحوكمة والمساءلة، بينما تعمل المؤسسات والجمعيات المجتمعية المحلية 

مناطق جغرافية محددة لخدمة مجتمعاتها المحلية القريبة، وهي صغيرة الحجم من حيث 

 ة واضحة للحوكمة والمساءلة.وليس لديها أنظم يلالكوادر والموارد والتمو 
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 ة ساند لم دني بكافة مكوناته على مراحلولذلك يجب العمل على تفعيل أدوار المجتمع الم

الجهود الحكومية في التصدي لهذه الجائحة. وتشمل هذه األدوار تقديم المعلومات ونشر 

لطفل ة وصحة المرأة واحيالتوعية واستدامة تقديم الخدمات في مجاالت: الخدمات الص

ودعم ذوي   ،جتماعي والتأهيلاال يواألمراض المزمنة والصحة النفسية والحماية والدعم النفس 

القانونية والخدمات النقابية.  اإلعاقة والمساعدات واإلعاشة والتمكين االقتصادي والخدمات 

ي ذلك ما فب ات تأثرت كثير من الشرائح والفئات المستفيدة من خدمات هذه المنظم إذ 

 الحجر. مّدةين خالل الالجئ

وتطبيق   ،ليات التباعد االجتماعيآلتفعيل الويمكن أن يساهم المجتمع المدني بفاعلية في الترويج و 
كما يمكن أن يسند دور الحكومة في تفعيل هذه اآلليات   ، سياسة الوقاية الشخصية

ريب ضرورة تد  فرض مع  ة.لمجتمعي ومتابعتها، وأن يسهم في تسهيل الوصول والمشاركة ا
لزامها على ذلك، CBOsالمؤسسات والجمعيات المجتمعية المحلية   على هذه اآلليات وا 

 حتى ال تسهم بعض الكوادر غير المدربة في نقل الوباء أو تفشيه ال قدر اهلل.

 ر ، ويظه( األدوار المنوطة بمنظمات المجتمع المدني بناء على السيناريوهات 2)رقم  جدولال يظهر
 نيسان:  29-1مصابة خالل المدة الزمنية أعداد الحاالت ال

عدد  
اإلصابات 
الجديدة 
المتوقع 
 حصولها 

العدد 
التراكمي  
للحاالت 
 المتوقعة 

 

 التوصيات باألدوار المنوطة بمنظمات المجتمع المدني 

 للعمل  NGOsعودة المنظمات غير الحكومية  ● 538 ال يوجد   السيناريو  
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المتفائل  

(Strict) 
ان وخاصة المنظمات  نيس 10ن عتبارا ما

العاملة في الخدمات الصحية وصحة المرأة 
والطفل واألمراض المزمنة والصحة النفسية  

والتأهيل   ، جتماعياال يوالحماية والدعم النفس 
ودعم ذوي اإلعاقة والمساعدات اإلنسانية  
واإلعاشة والتمكين االقتصادي والخدمات 

  لتباعد االجتماعي ا القانونية مع اعتماد آليات 
وضعها  وتطبيق سياسة الوقاية الشخصية و 

 تحت المساءلة.  

 باإلضافة إلى أدوارها القائمة وستقوم هذه المنظمات 
 باألدوار التالية: 

تفعيل خطوط الدعم والمساندة الخاصة   -
بجائحة كورونا والتي تقدم االستشارات  

 . الطبية والنفسية

لخاصة  ا تطوير األدلة التوجيهية والنشرات  -
ن الوباء وآليات التباعد بالوقاية م 

االجتماعي وسياسة الوقاية الشخصية  
 والعمل على نشرها. 

تقديم المعلومات ونشر التوعية حول الوباء   -
وآليات التباعد االجتماعي وتطبيق سياسة  

 الوقاية الشخصية. 

توفير مستلزمات الوقاية والتعقيم للكوادر  -
 والمراجعين. 

الحكومي والجيش ز إسناد جهود الجها -
األجهزة األمنية والصحية في تفعيل آليات  و 
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التباعد االجتماعي وتطبيق سياسة الوقاية  
الشخصية على المستوى المجتمعي في  

 مختلف المحافظات.

بناء قدرات األحزاب وكوادر المؤسسات  -
  CBOsوالجمعيات المجتمعية المحلية 

على آليات التباعد االجتماعي وتطبيق  
 اية الشخصية. وقسياسة ال

ة النقابات واألحزاب والمؤسسات والجمعيات عود  ●
  25 تاريخ من CBOsالمجتمعية المحلية 

نيسان مع اعتماد آليات التباعد االجتماعي  
وضعها  وتطبيق سياسة الوقاية الشخصية و 

 تحت المساءلة. 

السيناريو الجيد  
)المتوسط 

Good ) 

ل عملل NGOsعودة المنظمات غير الحكومية  ● 1015 13
  15 تاريخ من من عدد الموظفين بالحد األدنى

نيسان وخاصة المنظمات العاملة في الخدمات 
الصحية وصحة المرأة والطفل واألمراض 
المزمنة والصحة النفسية والحماية والدعم 

ودعم ذوي اإلعاقة   ، جتماعي والتأهيلاال يالنفس
والمساعدات واإلعاشة مع اعتماد آليات التباعد  

وقاية الشخصية  وتطبيق سياسة ال عي االجتما 
 تحت المساءلة.   وضعها و 

إضافة إلى أدوارها القائمة  وستقوم هذه المنظمات 
 باألدوار التالية: 

تفعيل خطوط الدعم والمساندة الخاصة   -
بجائحة كورونا، والتي تقدم االستشارات  
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 الطبية والنفسية. 

تطوير األدلة التوجيهية والنشرات الخاصة   -
تباعد الوباء وآليات الن بالوقاية م 

االجتماعي وسياسة الوقاية الشخصية  
 والعمل على نشرها. 

توفير مستلزمات الوقاية والتعقيم للكوادر  -
 والمراجعين. 

تقديم المعلومات ونشر التوعية حول الوباء   -
وآليات التباعد االجتماعي وتطبيق سياسة  

 الوقاية الشخصية. 

إسناد جهود الجهاز الحكومي والجيش  -
لصحية في تفعيل آليات  جهزة األمنية وااألو 

التباعد االجتماعي وتطبيق سياسة الوقاية  
 الشخصية على المستوى المجتمعي.  

بناء قدرات األحزاب وكوادر المؤسسات  -
  CBOsوالجمعيات المجتمعية المحلية 

على آليات التباعد االجتماعي وتطبيق  
 سياسة الوقاية الشخصية. 

عمل لل NGOsمية كو عودة المنظمات غير الح ●
أيار   1 تاريخ من كامل طاقتها وكادرهاب

وخاصة المنظمات العاملة في الخدمات 
الصحية وصحة المرأة والطفل واألمراض 
المزمنة والصحة النفسية والحماية والدعم 

ودعم ذوي اإلعاقة   ، جتماعي والتأهيلاال يالنفس
والمساعدات اإلنسانية واإلعاشة والتمكين  
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مع اعتماد  ،خدمات القانونيةالاالقتصادي و 

آليات التباعد االجتماعي وتطبيق سياسة الوقاية  
 تحت المساءلة.  وضعها الشخصية و 

عودة النقابات واألحزاب والمؤسسات والجمعيات  ●
أيار   10 تاريخ من CBOsالمجتمعية المحلية 

مع اعتماد آليات التباعد االجتماعي وتطبيق  
تحت  ا وضعهسياسة الوقاية الشخصية و 

 المساءلة. 

السيناريو  
المتشائم  

(Bad ) 

للعمل  NGOsعودة المنظمات غير الحكومية  ● 3009 213
  15 تاريخ من موظفينبالحد األدنى من عدد ال

نيسان، وخاصة المنظمات العاملة في الخدمات 
وستقوم هذه المنظمات بإسناد جهود  ،الصحية

 من خالل:  وزارة الصحة

 لمخالطين. وااإلسهام في رصد الحاالت  -

الرصد والمسح األولي )بدون  تفعيل  -
الفحص( الوبائي المجتمعي والتنسيق مع  

 وزارة الصحة ولجنة الوبائيات.

تفعيل خطوط الدعم والمساندة الخاصة   -
بجائحة كورونا والتي تقدم االستشارات  

 الطبية والنفسية. 

تطوير األدلة التوجيهية والنشرات الخاصة   -
ات التباعد ليبالوقاية من الوباء وآ

ماعي وسياسة الوقاية الشخصية  االجت
 والعمل على نشرها. 

توفير مستلزمات الوقاية والتعقيم للكوادر  -
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 والمراجعين. 

إشراك المتقاعدين والمتقاعدات من الجهات  -
الطبية في عملية االستجابة واالستفادة من  

 خبراتهم المتراكمة. 

تقديم المعلومات ونشر التوعية حول الوباء   -
ماعي وتطبيق سياسة  ات التباعد االجتليوآ

 الوقاية الشخصية. 

إسناد جهود الجهاز الحكومي والجيش  -
واألجهزة األمنية والصحية في تفعيل آليات  
التباعد االجتماعي وتطبيق سياسة الوقاية  

 الشخصية على المستوى المجتمعي.  

عودة النقابات واألحزاب والمؤسسات والجمعيات  ●
ى من  بالحّد األدن BOsC المجتمعية المحلية

أيار مع اعتماد   20 تاريخ من عدد الموظفين
آليات التباعد االجتماعي وتطبيق سياسة الوقاية  

 تحت المساءلة.  وضعها الشخصية و 
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 التوصيات  

للسيطرة على جائحة فيروس كورونا ال بّد من اتخاذ إجراءات مشددة قد تكون ذات كلف 
تداعيات اجتماعية واقتصادية سلبية، لذلك  ة أزمة صحية لهائحاقتصادية، وقد ينجم عن الجا

من الضروري اإلسراع باحتواء المرض لتمكين االقتصاد من الحفاظ على استمرارية بعض  
تطلب إيجاد حالة من  األنشطة للتخفيف من اآلثار االقتصادية والمالية الالحقة، مما ي 

 ى تطوير لقاح. إلقد تطول لحين توّصل المختبرات  مّدةالتعايش ل

 أبرز التوصيات:  

تعزيز الوعي الصحي المجتمعي نحو ممارسات الوقاية والتباعد المجتمعي وتجنب االختالط   .1
 وتوجيه السياسات العامة لتعزيز التباعد المجتمعي وممارسات الوقاية الشخصية.   

 رفع كفاءة االستقصاء الوبائي وشموليته / الرصد النشط وغير النشط.   .2
 ذكاء االصطناعي لتتبع المصابين والمخالطين.  لوجيا والالتكنو ف توظي .3
 .اا جيد  تدريباا  زيادة أعداد الكوادر الطبية المتخصصة والمساندة والمدربة .4
 زيادة أعداد الكوادر الصحية في مجال الصحة العامة والوبائيات.  .5
 توفير بروتوكوالت عالجية.   .6
 يات والمراكز الطبية.  عدوى في المستشف الالتأكيد على إجراءات السيطرة على انتشار  .7
ضمان استمرارية تقديم برامج الرعاية الصحية )التطعيم وبرامج المسح الطبي لحديثي الوالدة  .8

وتقديم خدمة تنظيم األسرة وخدمة رصد األمراض السارية ومراقبتها والخدمات الطبية  
 لألمراض المزمنة(.

 التركيز على حماية الكوادر الطبية.   .9
 حة من وحدات عناية حثيثة وأجهزة تنفس اصطناعي. موارد المتاة الاد زي .10
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 زمة على المالية العامة: آثار األ ❖
 

 تداعيات المالية العامة : وال أ
من المعلوم أن تداعيات األزمة الحالية ستكون أكثر حّدة على قطاع المالية العامة بشقيه اإليرادات 

انتشار الفيروس والحفاظ على صحة  ا الحكومة لمنع تهءات التي اتخذ والنفقات، نتيجة لإلجرا
المواطنين وسالمتهم، مثل تعطيل المدارس والجامعات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، ومنع 
غالق الحدود وتعليق الرحالت الجوية، وفرض حظر التجول وتوفير البيئة   األنشطة الجماعية وا 

من االنعكاسات السلبية لألزمة على   دفة إلى التخفيفهااإلجراءات ال المناسبة للعزل الصحي، وكذلك
المواطنين والقطاعات االقتصادية، والتي من أبرزها تأجيل األقساط المستحقة على المقترضين بدون  

وتأجيل استحقاق ضريبة المبيعات لحين تسديد المبالغ المستحقة على بعض   ،تحّمل فوائد التأخير
وكذلك السماح للشركات المدرجة على ما يعرف  فع بدون فوائد، لد كانية تأجيل االقطاعات، مع إم

منها الحقا، إضافة   %70من الرسوم الجمركية على أن تدفع  %30بالكشوفات الذهبية والفضية بدفع 
إلى إمكانية تقسيط فواتير الكهرباء المستحقة على الشركات المتضررة. كما تم إيقاف العمل ببعض  

العمال في منشآت القطاع الخاص فيما يخص تأمين تماعي المتصلة بج نون الضمان االأحكام قا 
 الشيخوخة، مع إمكانية تأجيل مستحقات الضمان االجتماعي وتقسيطها.  

كما أن الحكومة حاليا مطالبة بدعم األسر الفقيرة والمحتاجة وعمال المياومة وغيرهم من المواطنين  
احتياجاتهم األساسية من دواء وغذاء كينهم من تأمين تماء األزمة، لالذين تأثرت دخولهم سلباا جرّ 

وغيره، إضافة إلى تزايد اإلنفاق على بعض المجاالت لمنع انتشار الفيروس، وفي مقدمتها المجاالت 
الصحية واالجتماعية، األمر الذي يفرض مزيداا من التحديات أمام الحكومة على صعيد المالية  

مالية جراء ظروف عدم التيقن والتأكد من المدة االقتصادية وال ات توقع التداعي العامة. ومع صعوبة
التي سيتم اتخاذها لمواجهة ذلك،  ت واإلجراءاوالمدى النتشار الفيروس واإلصابات الناجمة عنه، 

إضافة إلى عدم توفر أي بيانات فعلية حول الموازنة العامة خالل المدَّة المنقضية من العام الحالي،  
آلثار الجانبية لألزمة وتوقعها على اإليرادات والنفقات العامة، وذلك حاولة استشراف ام إاّل أنه يمكن

من خالل التركيز على سيناريوهين، هما: السيناريو األساسي بافتراض استمرار األزمة حتى نهاية  
 أيار، والسيناريو الثاني بافتراض استمرار األزمة إلى ما بعد أيار.
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 مةعااإليرادات ال :ثانيا

عن مستواها   %11.3مليون دينار أو ما نسبته  788المقدرة بنحو  اإليرادات المحليةارتفعت  .1
، وذلك بافتراض بلوغ معدل النمو 2020مليون دينار لعام  7754لتصل إلى  2019لعام 

ون مليون دينار، وكذلك قان 280، إذ يسهم في زيادة اإليرادات بنحو 2020لعام  %4االسمي 
مليون دينار، إضافة إلى  200في زيادة اإليرادات بنحو  الجديد، إذ يسهمل ضريبة الدخ

اإلجراءات األخرى وخاصة في مجال مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، إذ تسهم في زيادة 
مليون دينار. ويبدو أنه من الصعب تحقيق هذه اإليرادات المقدرة حتى لو   308اإليرادات بنحو 

لتي تم االستناد إليها في التقدير هي تقريباا نفس  ألن الفرضيات ا ة،األزمة الحاليلم تحدث 
، والتي ارتفعت فعلياا  2019الفرضيات التي تم اعتمادها في تقدير اإليرادات المحلية لعام 

  2018عن مستواها لعام  % 0.3مليون دينار، أو ما نسبته  20.9بمقدار متواضع بلغ 
مليون دينار أو ما نسبته   1044اره زنة بانخفاض مقد واالمقدر في الموبانحراف عن مستواها 

. 2019، األمر الذي يظهر االرتفاع في تقدير اإليرادات المحلية في موازنة عام 13%
، فانه يتوقع أن تبقى اإليرادات المحلية 2019وبافتراض بقاء الظروف كما كانت سائدة في عام 

 مليون دينار.   6966و  بالغة قيمتها نحالتقريباا و   2019عند مستواها في عام   2020لعام 
ذا ما ت .2 زمة الحالية على النمو االقتصادي وأداء القطاعات  م التركيز على اآلثار السلبية لألوا 

االقتصادية وحركة التجارة الخارجية، وبالتالي على اإليرادات المحلية وخاصة خالل الشهور 
وبافتراض السماح بالعمل ولو  ، ة ما بعد أياردَّ حّدة خالل المأيار( وبدرجة أقل  -الثالثة )آذار 

مع  ،جزئياا للقطاعات االقتصادية الصناعية والزراعية والتجارية إلدامة دوران عجلة االقتصاد 
التركيز على اإلجراءات الصحية االحترازية والوقائية الالزمة وفق أدلة الصحة والسالمة العامة 

به شركة البوتاس وشركة الفوسفات،  ى غرار ما قامت عللفيروس، وذلك المعتمدة لمنع انتشار ا
فإنه يتوقع أن تتأثر حصيلة ضريبة الدخل بدرجة أقل من تأثر حصيلة ضريبة المبيعات  

تعتمد على أرباحها في   2020كون ضريبة الدخل للشركات في عام  ،2020والجمارك في عام 
مالحظة عدم تأثر  ، مع 2021ي عام ف تأث راا أكبر، وبالتالي فإن حصيلتها ستتأثر 2019عام 

ضريبة المبيعات بانخفاض أسعار النفط عالمياا، نظراا ألن الضرائب على المشتقات النفطية  
 مقطوعة ال ترتبط بأسعارها ولكنها ستتأثر سلباا جراء انخفاض االستهالك بسب األزمة.

مليون   6565ادات المحلية ير ع أن تبلغ اإل وفي حال استمرار األزمة حتى نهاية أيار، فإنه يتوق
عن مستواها المقدر  %15مليون دينار أو ما نسبته  1188دينار، أي بانخفاض مقداره حوالي 
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يرادات نتيجة لألزمة مليون دينار من اإل  400، وقد يعزى انخفاض 2020في موازنة عام 

إليرادات ا توقع أن تنخفض يالحالية. أما في حال استمرت األزمة إلى ما بعد شهر أيار، ف
  2020عن مستواها المقدر في موازنة  % 22مليون دينار أو ما نسبته  1738ة بحوالي المحلي

 مليون دينار نتيجة لألزمة. 950يرادات يبلغ االنخفاض باإللمليون دينار،  6015لتبلغ نحو  
  عن  %2.3ا نسبته مليون دينار أو م 18المقدرة بمبلغ طفيف مقداره  المنح الخارجيةارتفعت  .3

مليون   538، موزعة بين 2020مليون دينار لعام  807لتصل إلى نحو  2019مستواها لعام 
مليون   70مليون دينار للمنحة الخليجية، و 120دينار للمنح من الواليات المتحدة األمريكية، و 

ألوروبي،  مليون دينار للمنح من االتحاد ا 53دينار للمنح المترتبة على مخرجات قمة مكة، و
األخرى. ويتوقع أن يتم الحصول على قيمة المنح المقدرة في الموازنة  يون دينار للمنحمل 26و

نظراا للحصول على منحة من دولة اإلمارات العربية في نهاية العام الماضي بقيمة   2020لعام 
كما لم   2019مليون دينار، ولكن لم يتم تسجيلها في عام  210مليون دوالر أو ما يعادل  300
، كونها كانت محالة إلى مجلس النواب في ذلك الحين، 2020عام اجها في موازنة در يتم إ

وبالتالي فإنها ستعوض أي انخفاض في المنح المقدرة في الموازنة وخاصة المنحة الخليجية  
 فيذ مشاريع معينة. نومنح مخرجات مكة كونها مرتبطة بت 

من   %67ل حوالي ريكية والتي تشكمات المتحدة األوتجدر اإلشارة إلى أن المنحة من الوالي
عادة ما يتم تأكيدها وتحويلها إلى الخزينة في نهاية العام.   2020إجمالي المنح المقدرة لعام 

،  2020وبناء على ذلك، ومع ما يتوقع الحصول عليه من قيمة المنح المقدرة في الموازنة لعام 
زمة الحالية، علما بأنها  تذكر في ظّل األ نحالحصول على م إاّل أنه ال يتوقع خالل المدَّة الحالية

 .  2019مليون دينار خالل الشهور الخمسة األولى من عام   100كانت أقل من 
ضافة إلى هذا االنخفاض الملموس المتوقع في اإليرادات، فإنه من المتوقع أن تكون التدفقات  وا 

أيار( نتيجة  -آذارلشهور الثالثة )ا ة محدودة خاللالنقدية من اإليرادات العامة إلى الخزينة العام
لتداعيات األزمة الحالية، وبالتالي ال بدَّ من البحث عن تدابير ومصادر مقترحة لتعويض  
االنخفاض المتوقع في اإليرادات، وتوفير السيولة النقدية  لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها،  

بمنع انتشار الفيروس، وخاصة المتصلة ة األزمة الحاليوتغطية النفقات الطارئة الناجمة عن 
 والحفاظ على صحة المواطنين وسالمتهم.
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 النفقات العامة ثالثا 

عن مستواها لعام   %5.5مليون دينار أو ما نسبته  437المقدرة بنحو  النفقات الجاريةارتفعت  .1
من   %86.7ته شكلة ما نسبم 2020مليون دينار في موازنة عام  8334لتصل إلى  2019

، األمر الذي يشير إلى استمرار الخلل الهيكلي المزمن في الموازنة 2020م فقات العامة لعا لنا
العامة لصالح النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية وما لذلك من انعكاسات سلبية  

عوبة تخفيض  على تعزيز معدالت النمو االقتصادي. ويعود استمرار هذا الخلل إلى االعتقاد بص 
صة بند رواتب العاملين في األجهزة المدنية والعسكرية واألمنية وأجورهم، فاق الجاري، وخاناإل

ونفقات خدمة الدين وبقية بنود اإلنفاق الجاري التي توصف بالجمود، مما يتطلب التثبت من  
رية، وبيان  من خالل دراسة مفصلة ومعمقة لهيكل النفقات الجاصحة هذا االعتقاد والتأكد منه 

 مظاهر والمواطن للهدر من عدمهما.ان يتضمن بعض الك إن
في ظّل األزمة الحالية،  2020وبناء على ذلك فإنه من الصعب توقع قيمة النفقات الجارية لعام 

نظراا لصعوبة تحديد قيمة النفقات الطارئة التي ستنجم عن األزمة في ظّل ظروف عدم التأكد  
طرة على انتشار الفيروس  ألزمة ومدى السيا منية الستمراروالتيقن بخصوص المدة الز 

واإلصابات الناجمة عنه وما يتطلبه من إجراءات وتدابير للحفاظ على صحة المواطنين  
وسالمتهم، وبالتالي فإنه من الضروري العمل حاليا على إعادة ترتيب أولويات الموازنة، وخاصة  

دية المطلوبة، وذلك فر السيولة النقتو محلية وصعوبة في ظّل االنخفاض المتوقع في اإليرادات ال
الحتواء عجز الموازنة العامة والدين العام ضمن المستويات المقبولة. ويمكن عرض أبرز بنود 

 النفقات الجارية للنظر في مدى أولويتها في ظّل األزمة الحالية وعلى النحو التالي: 
ها في  عن مستوا %6.7ه بتينار أو ما نسمليون د  105بنحو  رواتب الجهاز المدنيارتفاع  .أ

، مشكلة ما نسبته  2020مليون دينار في موازنة عام  1674لتصل إلى  2019عام 
. وي عزى هذا االرتفاع بصورة رئيسية إلى الزيادة 2020من النفقات الجارية لعام  20.1%

اتب وصافي التي أ قّرت مؤخراا على رواتب المعلمين إضافة إلى الزيادة الطبيعية للرو 
االنفكاكات الدائمة(، علما بأن مخصصات هذه الرواتب لعام   –الجديدة  ينات )التعيينات عيالت

لم تتضمن الزيادة التي أقرتها الحكومة للعاملين في القطاع العام، إذ تم رصدها في   2020
 ر. مليون دينا 130موازنة وزارة المالية ضمن بند إعادة هيكلة الرواتب والبالغة قيمته  

عية على رواتب موظفي الجهاز المدني، إاّل أنه تم إجراء  دة سنوية طبيياومع وجود ز 
تعديالت على هذه الرواتب بموجب قرار من مجلس الوزراء ، مّما أدى إلى إحداث زيادة 
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كبيرة على فاتورة الرواتب في ظّل ضخامة الجهاز الحكومي وتدني إنتاجيته. وبما أنه من 

األزمة الحالية يمكن إرجاء صرف هذه اّل أنه في ظّل إ هذه الزيادات،الصعب التراجع عن 
الزيادات إلى مطلع العام القادم والتي يتوقع أن تؤدي إلى تخفيض رواتب الجهاز المدني 

مليون دينار، مع أنه تم صرفها للشهور الثالثة األولى من العام، إلى جانب   95بحوالي 
مليون دينار.   15ها إلى حوالي تصل كلفت قد والتي  العام،ة وقف التعيينات خالل هذا إمكاني

إضافة إلى إمكانية تأجيل دفع مساهمات الضمان االجتماعي خالل مدَّة األزمة والتي تقدر  
مليون دينار في حال  50، والذي سيوفر حوالي 2020مليون دينار لعام  290بنحو 

 زمة إلى ما بعداألي حال استمرت مليون دينار ف 215استمرار األزمة حتى نهاية أيار، و
 شهر أيار.
يوجد عدد ال بأس به من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية يتقاضون رواتب وكذلك 

مرتفعة، إضافة إلى مخصصات األعيان والنواب والوزراء، وبالتالي يمكن اقتطاع نسبة  
فر يو دناه، والذي سمعينة من هذه الرواتب خالل مدَّة األزمة وكما هو مبين في الجدول أ

في حال مليون دينار  15و  في حال استمرار األزمة حتى نهاية أيارن دينار مليو  5حوالي 
استمرت األزمة إلى ما بعد شهر أيار، علما بأن هذا االقتطاع يمكن تطبيقه على موظفي  
  المؤسسات العامة التي ال ترد ضمن الموازنة العامة، مثل المؤسسات المستقلة بما فيها 

رسمية وأمانة عمان والبلديات وغيرها، إذ يتوقع أن يتجاوز  ية والجامعات الومالشركات الحك
هذا االقتطاع المبلغ المتوقع توفيره من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية المشار إليه 
أعاله، على أن يتم توريده إلى الخزينة العامة. على أن يستثنى من ذلك كافة كوادر القطاع  

 ت الجيش العربي وكافة األجهزة األمنية.  والعسكري ومرتباي ي بشقيه المدنالصح
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وعالوة  ت ي وبدل التنقالكما أن مجموعة الرواتب تشتمل على المكافآت والعمل اإلضاف

، إذ ثمَّة تفاوت واضح بين  2020مليون دينار في موازنة عام  125التي تقدر بنحو النقل و 
الدوائر الحكومية وحتى داخل الدائرة الحكومية الواحدة في المكافآت التي يحصل عليها  

فها في الموظف، ألنه ال يتم تخصيصها وتوزيعها وفق معايير واضحة وعادلة، كما أن صر 
مسو غات ال تخلو من المحاباة استناداا إلى العالقات الشخصية.   األحيان يتم وفقن كثير م

كما أن قيمة المكافأة التي يحصل عليها بعض الموظفين تفوق قيمة رواتبهم اإلجمالية  
ن كانوا مجازين طيلة الشهر، ويشمل  وبصورة شهرية ومستمرة ودون ربطها باألداء حتى وا 

لجميع العالوات، إضافة إلى الجمع أحياناا بين   موجب عقود شاملةب ظفين المعينينذلك المو 
الحصول على المكافأة وبدل العمل اإلضافي، وكذلك يتم صرف بدل التنقالت وعالوة النقل 
دون االلتزام بالشروط التي حددها نظام االنتقال والسفر وخاصة المتصلة بعدم استخدام  

كما أن صرفها ال يخضع إلى أسس  الدوام الرسمي. ليات التنقل خالالسيارات الحكومية لغا 
 واضحة وعادلة بقدر ما يخضع لمحاباة بعض الموظفين وتنفيعهم. 

وبناء على ذلك فإنه من الضروري العمل على وضع ضوابط ومعايير واضحة وعادلة 
فآت كاذ ال تزيد المللمكافآت والعمل اإلضافي وبدل التنقالت وعالوة النقل وربطها باألداء، إ

الراتب دون أي استثناءات، ووقفها بصورة كاملة عن الموظفين المعينين  من  %50على 
بموجب عقود شاملة لجميع العالوات، وكذلك عدم الجمع بين الحصول على بدل التنقالت  

الحكومية. ولكن في حال استمرار األزمة حتى نهاية   حافالت النقل واستخدام السيارات والو 
عمل اإلضافي وبدل التنقالت والنقل خالل مّدة األزمة رف المكافآت والص ار، يقترح وقفأي

مليون دينار. أما في حال  30جراء تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية والذي سيوفر حوالي 
استمرت األزمة إلى ما بعد شهر أيار، فيقترح وقف صرفها للمّدة المتبقية من العام والذي  

 يون دينار.مل  100 يقل عن  سيوفر ما ال
مليون دينار أو ما نسبته   3.8بنحو  النفقات التشغيلية )استخدام السلع والخدمات(ارتفاع  .ب

ولتشكل ما  2020مليون دينار لعام  387لتصل إلى  2019عن مستواها في عام  1.0%
رصد أي   . وتعود هذه الزيادة الطفيفة إلى عدم 2020من النفقات الجارية لعام  %4.6نسبته 
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فقات الطارئة لوزارة الدفاع المرصودة في وزارة المالية والتي للن 2020في عام ت مخصصا

. وفي حال استثناء هذه النفقات، فإن النفقات 2019مليون دينار في عام  47.9بلغت نحو 
،  % 15.4مليون دينار أو ما نسبته  51.7التشغيلية للجهاز المدني تكون قد ارتفعت بنحو 

ه الحكومي نحو ضبط النفقات التشغيلية  رض ذلك مع التوجعا ر بوضوح إلى ت مما يشي
 وترشيدها للوزارات والدوائر الحكومية الذي كان سائداا خالل السنوات الماضية.

ويبدو أن اإلجراءات الحكومية قد نجحت في خفض هذه النفقات خالل السنوات الماضية،  
طلوب نظراا لقيام  ا على النحو المدهدر في بعض بنو إاّل أنها لم تتمكن من الحّد من أوجه اله

العديد من الوزارات والدوائر الحكومية بتأجيل دفع بعض المبالغ المستحقة على بعض البنود 
التي تم تخفيضها إلى موازنتها للعام القادم و/أو تسديدها من خالل موازنتها الرأسمالية.  

ي النفقات لمظاهر الهدر ف ية لمعالجة الفعلوبناء على ذلك فإنه من الضروري العمل على ا
التشغيلية والتي تحتاج إلى دراسة مفصلة ومعمقة لتحديد مظاهر الهدر )والتي يعكف 

(، والتي يأتي في مقدمتها االمتيازات اا عدادها حالي إلمجلس االقتصادي واالجتماعي على ا
لدوائر واظفي الوزارات الوظيفية والتي تعود في معظمها بالنفع المباشر على عدد من مو 

، وخاصة موظفي الفئة العليا، مثل استخدام السيارات الحكومية وما تحتاجه من  الحكومية
محروقات وصيانة وموظفين، مثل سائقين لهذه السيارات، إضافة إلى حصولهم على أجهزة  

ير  الهواتف الخلوية ودفع فواتير الهاتف الشهرية على حساب الخزينة العامة، وكذلك توف
عض الموظفين، إضافة إلى أن استخدام خدمات االتصاالت  لغايات السكن لبي بعض المبان

 ال يتم اقتصارها على المصلحة العامة بل تمتد إلى المصالح الخاصة والشخصية. 
ن كانت قيمتها متواضعة،  إن معالجة هذا الهدر من خالل إلغاء هذه االمتيازات الوظيفية وا 

الخدمات المقدمة للمواطنين،  سلبية على مستوىت يه أي انعكاساوخاصة أنه ال يترتب عل
إضافة إلى أن جميع بنود النفقات التشغيلية ستنخفض خالل مّدة األزمة بسب تعطيل  
الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء بعض البنود، مثل األدوية والمستلزمات الطبية  

حتى نهاية   استمرار األزمة الون دينار في حملي 50واإليجارات، وبالتالي يتوقع  توفير نحو 
مليون دينار في حال استمرت األزمة إلى ما بعد شهر أيار، مع إمكانية الدوام  150أيار، و
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الجزئي للوزارات والدوائر الحكومية. وتجدر اإلشارة إلى أن نفقات األدوية والمستلزمات 

هد مزيداا من  تشلتي يتوقع أن وا 2020مليون دينار في عام  115الطبية قد قدرت بنحو 
 رتفاع لمواجهة الوباء.اال

  % 3.5مليون دينار أو ما نسبته  89بنحو  مخصصات الجهازين العسكري واألمنيزيادة  .ج
مشكلة ما نسبته   2020مليون دينار لعام  2633لتصل إلى  2019عن مستواها في عام 

لى الزيادة إ بصورة رئيسية . ويعزى هذا االرتفاع2020من النفقات الجارية لعام  31.6%
من إجمالي نفقات الجهازين   %80يعية للرواتب التي تستحوذ على ما ال يقل عن الطب

العسكري واألمني نظراا الرتفاع عدد العاملين في هذين الجهازين، علما بأن مخصصات 
ين في  لم تتضمن الزيادة التي أقرتها الحكومة للعامل 2020الجهازين العسكري واألمني لعام 

ها في موازنة وزارة المالية ضمن بند إعادة هيكلة الرواتب ازين، إذ تم رصد جههذين ال
 مليون دينار.  130والبالغة قيمته  

ومع ما ينطبق على الجهاز المدني ينطبق على الجهازين العسكري واألمني بخصوص 
ت الدرك ضمن  ضبط الرواتب والنفقات التشغيلية، إضافة إلى أن دمج الدفاع المدني وقوا

قد يساعد على ضبط هذه النفقات، وبالتالي يمكن إرجاء صرف الزيادات  رية األمن العامديم
التي طرأت على الرواتب إلى مطلع العام القادم، وذلك على غرار الجهاز المدني والتي  

مليون دينار مع   50العسكري واألمني بحوالي أن تؤدي إلى تخفيض رواتب الجهاز يتوقع 
األولى من العام، إضافة إلى إمكانية وقف التجنيد  للشهور الثالثة ا ة أنه تم صرفهمالحظ

مليون دينار. وقد يستفاد من هذا  15خالل هذا العام  والتي قد تصل كلفتها إلى حوالي 
الوفر في تعويض جزء من الزيادة التي ستطرأ بسبب األزمة الحالية على النفقات التشغيلية  

في تنفيذ العديد من اإلجراءات التي  لدورهما األساسي والعسكري نظراا للجهازين المدني 
اتخذتها الحكومة لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين وسالمتهم. وقد يمكن  

نسانية االستثنائية الجبارة  ألزمة الحالية تقديراا للجهود اإلالتفكير في هذا المقترح بعد نهاية ا
 منية كافة.ي و األجهزة األرببات الجيش العالتي تقوم بها مرت

عن مستواها في عام   %6.4مليون دينار أو ما نسبته  88بنحو  مخصصات التقاعدارتفاع  .د
،  2020مليون دينار لعام  1458مليون دينار لتصل إلى  1370البالغ حوالي  2019
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  % 4.9سة بلغت ، وذلك نتيجة الرتفاع عدد المتقاعدين بنسبة ملمو %17.5مشكلة ما نسبته 

دة رواتب المتقاعدين العسكريين المحالين على التقاعد قبل  ، وزيا2019عام  في
لمساواتها مع رواتب لمتقاعدين بعد ذلك التاريخ وبقيمة إجمالية سنوية مقدارها   2010/ 1/6

مليون دينار، مما يظهر مدى ارتفاع فاتورة التقاعد والتي ما زالت تتجه نحو التزايد،  53.3
تي أقرت مؤخراا على رواتب المتقاعدين المدنيين  لها الزيادة ال فت صة إذا ما أضيوخا

 والعسكريين. 
لن تكفي لتغطية النفقات   2020ويجدر التنويه إلى أن مخصصات التقاعد في موازنة 

التقاعدية ألنها لم تتضمن الزيادة التي أقرت مؤخراا على رواتب المتقاعدين المدنيين  
مليون دينار، إضافة إلى أن النفقات   55ا إلى حوالي تهتي قد تصل كلفوالعسكريين، وال

مليون دينار، أي بمعنى أنه  1370وليس  1427قد بلغت نحو  2019الفعلية للتقاعد لعام 
 مليون دينار.   57تم تجاوز المخصصات المرصودة لذلك في الموازنة بحوالي 

  110ما ال يقل عن ب 2020ي موازنة ولذلك يتوقع أن ترتفع مخصصات التقاعد المقدرة ف
مليون دينار في حال عدم حدوث األزمة. وبناء   1568مليون دينار لتصل إلى  حوالي 

على ذلك يمكن إرجاء صرف الزيادات على رواتب المتقاعدين العسكريين التي أقرت من 
إلى   إلى مطلع العام القادم والتي يتوقع أن تؤدي 2020/ 1/1وتاريخ  10/2019/ 1تاريخ 

مليون دينار مع مالحظة أنه تم صرفها للشهور  80حوالي اتب التقاعدية برو تخفيض ال
الثالثة األولى من العام، وبالتالي فإن صافي األثر على المخصصات التقاعدية المقدرة في 

 مليون دينار.  1488مليون دينار لتصل إلى  30سيكون ارتفاعها بنحو    2020موازنة 
عن   % 6.4مليون دينار أو ما نسبته  141بنحو  مئد الدين العامخصصات فواارتفاع  .ه

  % 15مشكلة ما نسبته  2020مليون دينار لعام  1254لتصل إلى  2019مستواها في عام 
. ويعزى هذا االرتفاع إلى تفاقم إجمالي الدين العام بنحو 2020من النفقات الجارية لعام 

محلي من الناتج ال %96.6أو ما نسبته مليار دينار  30.1مليار دينار ليصل إلى  1.8
، إذ ارتفع إلى أكثر من قيمة عجز الموازنة العامة والبالغ حوالي 2019اإلجمالي في عام 

، مما يشير بوضوح إلى أن جزءاا من الدين يتم استخدامه 2019مليار دينار في عام  1.1
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كل من سلطة  ل وزارة الماليةلتمويل نفقات خارج الموازنة تتمثل بالسلف المالية التي تقدمها 

 اه وشركة الكهرباء الوطنية وغيرها من المؤسسات العامة.المي
ونظراا لألزمة الحالية واالنخفاض المتوقع في اإليرادات والحاجة إلى موارد مالية إضافية  
لتغطية النفقات الطارئة لمواجهة األزمة، فإنه من المناسب العمل على تأجيل دفع فوائد 

ل على إعادة جدولتها من خالل التفاوض مع والعم 2020عام  فيعام المستحقة الدين ال
الجهات المقرضة واالتفاق على الترتيبات الالزمة لذلك مع التأكيد على أهمية االستفادة من  
المساعدات المالية والفنية التي يقدمها صندوق النقد الدولي في هذا المجال، وبالتالي سيتم  

فوائد الدين المستحقة خالل  دفعمالحظة أنه تم  معمليون دينار  1000توفير حوالي 
 الشهور األولى من العام الحالي.

  % 4.0مليون دينار أو ما نسبته  7.5بنحو  إعانات المؤسسات العامة غير الماليةارتفاع  .و
مشكلة ما نسبته   2020مليون دينار لعام  196لتصل إلى  2019عن مستواها في عام 

ن هذه اإلعانات تمثل المبالغ التي يتم  ، علما بأ2020م عاقات الجارية لمن النف 2.4%
دفعها بعد ها إعانات للمؤسسات العامة التي ال ترد موازناتها ضمن الموازنة العامة أو  
موازنات الوحدات الحكومية، مثل الجمعية العلمية الملكية والمجلس األعلى للعلوم 

ن دينار إضافة إلى  مليو  80والبالغ ة جامعات الرسميوالتكنولوجيا، وكذلك تشمل دعم ال
صناديق المنافع الوظيفية )مكافآت وحوافز( لبعض الوزارات والدوائر الحكومية، مثل وزارة 

 العدل والجمارك األردنية.
ويبدو أن كشوفات هذه اإلعانات بحاجة إلى مراجعة معمقة ومفصلة للتأكد من مدى جدوى  

لراهنة قد يكون من المناسب وفي ظل األزمة اك وبناء على ذل وجود مثل هذه اإلعانات.
وقف هذه اإلعانات خالل مدَّة األزمة باستثناء بعض الحاالت وفي أضيق الحدود، وبالتالي  

مليون   145مليون دينار في حال استمرار األزمة حتى نهاية أيار، و  50يتوقع  توفير نحو 
 شهر أيار.   دينار في حال استمرت األزمة إلى ما بعد 

مليون دينار أو ما   30بنحو  مخصصات الدعم التقدي بما فيه دعم األعالف فاض خنا .ز
، 2020مليون دينار لعام  130لتصل إلى  2019عن مستواها في عام  %18.8نسبته 

. ويبدو أن هذا االنخفاض قد جاء 2020من النفقات الجارية لعام  %1.6مشكلة ما نسبته 
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وط والمعايير المحددة، ولكن التي تحقق الشر  سر ستحقيه من األضمن إطار حصر الدعم بم 

اإلجراءات التي فرضتها األزمة قد تستدعي قيام الحكومة بتقديم الدعم المادي للمواطنين  
الذين بحاجة لذلك جراء اآلثار الجانبية لألزمة، ومن ضمنهم عمال المياومة الذين توقفت 

تهم األساسية من دواء ااحتياج ينمكينهم من تأم أعمالهم ودخولهم بسبب األزمة وذلك لت
 وغذاء وغيرها، وبالتالي يتوقع أن ترتفع هذه النفقات خالل العام الحالي.

عن مستواها   %18.1مليون دينار أو ما نسبته   22بنحو   مخصصات المعونة النقديةارتفاع  .ح
من   %1.8، مشكلة ما نسبته 2020مليون دينار لعام  146لتصل إلى  2019في عام 

. ومع أن هذا االرتفاع يعود إلى وجود منحة تشترط ذلك، إال 2020الجارية لعام ت النفقا
أنها قد تعزز االنطباع بتزايد مستوى الفقر، إضافة إلى أنها قد توحي بالتشجيع على عدم  
اإلنتاج واالكتفاء بالحصول على المعونة. ولكن يبدو أن األزمة ستفضي إلى زيادة هذه 

عم لألسر الفقيرة والمحتاجة التي تأثرت سلباا بسبب  البة بتقديم الد مط كون الحكومة  النفقات 
 اإلجراءات االحترازية التي فرضتها األزمة. 

عن   % 19مليون دينار أو ما نسبته  21بنحو  مخصصات المعالجات الطبيةانخفاض  .ط
  % 1.1بته ، مشكلة ما نس2020مليون دينار لعام  90لتصل إلى  2019مستواها في عام 

. ومع أهمية انخفاض هذه النفقات ألن اإلعفاءات الطبية 2020ام فقات الجارية لعلنمن ا
أحياناا تذهب إلى بعض الحاالت غير المستحقة، إاّل أنه ينبغي اتخاذ اإلجراءات التي  
تضمن تخفيض هذه النفقات وبما ال يفضي إلى زيادة المتأخرات المترتبة على ذلك، كونها  

من أبرز هذه اإلجراءات اقتصار اإلعفاءات  خرات. وقد يكون تأأهم بنود الم تشكل أحد 
الطبية على المعالجة في مستشفيات وزارة الصحة لحين الوصول إلى التأمين الصحي 
الشامل. ولكن في ظل األزمة يبدو أن هذه النفقات سترتفع ارتفاعاا ملموساا نتيجة لإلجراءات 

 هة  هذا الوباء.اجوالعالجية لمو الصحية الوقائية والتشخيصية 
  بعض بنود النفقات الجارية األخرى أو وقفها إعادة النظر في إمكانية تخفيض صرف  .ي

مليون   70وخاصة خالل مّدة األزمة، ومثال ذلك بند تسديد التزامات سابقة المقدر بنحو 
التالي  ، وب2020مليون دينار لعام  14دينار وبند مكافآت غير الموظفين المقدر بنحو 

  100مليون في حال استمرار األزمة حتى نهاية أيار، و  45ن فير ما ال يقل عتو يتوقع 
 مليون دينار في حال استمرت األزمة إلى ما بعد شهر أيار. 
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الوارد في موازنة وزارة   لحساب النفقات الطارئة زيادة المخصصات المالية الالزمةضرورة  .ك

الرأسمالية المقترح  نفقات الجارية و الالية من بنود المالية من خالل إجراء المناقالت الم
تخفيضها جراء األزمة، وذلك لغايات تغطية النفقات الطارئة الناجمة عن األزمة الحالية، 
ولعّل من أبرزها النفقات المترتبة على اإلجراءات الصحية الوقائية والتشخيصية والعالجية  

نة األسر  وكذلك نفقات إعا ، طنين وسالمتهملمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة الموا
الفقيرة والمحتاجة وخاصة التي تأثرت سلباا بسبب اإلجراءات االحترازية التي فرضتها األزمة، 
إلى جانب تقديم الدعم المادي للمواطنين الذين هم بحاجة إلى ذلك جراء اآلثار الجانبية  

ب األزمة وذلك سبلهم ودخولهم بلألزمة، ومن ضمنهم عمال المياومة الذين توقفت أعما
تهم األساسية من دواء وغذاء وغيره، إضافة إلى النفقات  اتمكينهم من تأمين احتياج ل

التشغيلية للجهازين المدني والعسكري والتي سترتفع ارتفاعاا ملحوظاا نظراا لدورهما األساسي  
 كورونا.  في تنفيذ العديد من اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس

رار األزمة حتى نهاية أيار، يتوقع أن تصل النفقات الطارئة المطلوبة إلى  ل استمحاوفي 
  200مليون دينار على أساس أن االحتياجات المالية الشهرية قد تكون بحدود  500حوالي 

مليون دينار للشهرين الثاني والثالث. أما في حال استمرت  300مليون دينار للشهر األول و 
مليون دينار   1200أن تصل هذه النفقات إلى حوالي  هر أيار، فيتوقعش مة إلى ما بعد األز 

مليون دينار لكل شهر بعد  100على أساس أن االحتياجات المالية الشهرية قد تكون بحدود 
 أيار.

المقدرة في موازنة صافي األثر المتوقع على النفقات الجارية  واستناداا إلى ما سبق، فإن .ل
وازنة واألخذ بالمقترحات المشار إليها أعاله،  تيب أولويات المتر في ضوء إعادة  2020عام 

مليون   7460لتصل إلى  %10مليون دينار أو ما نسبته  875سيكون انخفاضها بنحو 
دينار في حال استمرار األزمة حتى نهاية أيار. أما في حال استمرت األزمة إلى ما بعد  

  680ضها بحوالي قات سيكون انخفا نفقع على هذه الشهر أيار، فإن صافي األثر المتو 
 مليون دينار. 7655لتبلغ   %8مليون دينار أو ما نسبته  

  % 39.1مليون دينار أو ما نسبته  358المقدرة بمقدار ملحوظ بلغ  النفقات الرأسماليةارتفعت  .2
 شكلة ما م 2020دينار في موازنة عام  مليون 1273إلى لتصل  2019عن مستواها لعام 

ن تحققت هذه التقديرات فإنها ما زالت  2020لعام  النفقات العامة من %12.3نسبته  . وحتى وا 
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تؤكد على استمرار الخلل الهيكلي المزمن في الموازنة العامة لصالح النفقات الجارية على  
حساب النفقات الرأسمالية، علما بأن النمو الملموس في هذه النفقات يعود إلى تواضع قيمة هذه 

، إذ يظهر االتجاه العام لإلنفاق الرأسمالي السنوي الفعلي بأنه ال يشكل 2019 لنفقات في عاما
أن تواضع النفقات الرأسمالية عموماا  من النفقات المقدرة في الموازنة. ويذكر  %85أكثر من 

كان   يؤكد بأن تفاقم حدة الدين العام لم يكن لتغطية اإلنفاق على المشاريع الرأسمالية بقدر ما
لتي تستحوذ على معظم النفقات العامة. وقد توزعت هذه النفقات على  فقات الجارية الن لتغطية ا

 النحو التالي:
من النفقات الرأسمالية، والتي  %21.3مليون دينار مشاريع مستمرة وتشكل ما نسبته  271 . أ

قدرات، اء اليتمثل أبرزها في مشاريع إدارة البرامج واإلدامة وتطوير خدمات الوزارات وبن
سسات والهيئات، إذ إنه يغلب طابع النفقات الجارية على  ؤ عدد من الم فة إلى دعمضاإ

 معظم هذه المشاريع .
من النفقات  %62.9مليون دينار مشاريع قيد التنفيذ وتستحوذ على ما نسبته  800 . ب

، والطريق مليون دينار 220الرأسمالية. ويتمثل أبرز هذه المشاريع في دعم البلديات بقيمة 
 يون دينار. مل 71اوي بقيمة حر الص

وحس ب من النفقات   %15.8مليون دينار مشاريع جديدة وتستأثر بما نسبته  202  . ج
مليون   108الرأسمالية، ومن أبرزها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 

 مليون دينار.  29دينار ومشاريع هيئة تنمية وتطوير المهارات بقيمة  
أن نفقات الصيانة   2020التصنيف االقتصادي لعام  الرأسمالية حسب  ات ما تظهر النفقك

من النفقات الرأسمالية، في حين استحوذت نفقات   %16.6واإلدامة والتشغيل قد شكلت ما نسبته 
معظمها يتركز في دعم البلديات والتي تشكل حوالي  %22.8اإلعانات والدعم على ما نسبته 

ات األصول غير المالية والتي تمثلت في والدعم. أما نفق ت نفقات اإلعانامن إجمالي  76%
من النفقات الرأسمالية.   %58.2األشغال واإلنشاءات واآلالت والمعدات، فقد استأثرت بما نسبته 

وتجدر اإلشارة إلى أنه يغلب طابع النفقات الجارية على معظم نفقات الصيانة واإلدامة والتشغيل  
دير بالذكر أنه من الصعب توقع قيمة النفقات الرأسمالية لعام  الج منو  نات والدعم.ونفقات اإلعا

في ظّل األزمة الحالية، نظراا ألن تنفيذ هذه المشاريع من عدمها وخاصة المشاريع   2020
المستمرة والجديدة يعتمد بصورة أساسية على قرار إداري أكثر من اعتمادها على الظروف 

يع قيد التنفيذ التي تتعرض للتباطؤ أو  ك خالفاا للمشار ذلعن األزمة، و  السائدة التي ستنجم
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التأخير في التنفيذ جراء الظروف الناجمة عن األزمة، علماا بأنه قد يكون ثّمة مطالبات مالية  
لبعض هذه المشاريع مستحقة حالياا أو خالل األيام القليلة القادمة عّما تم تنفيذه خالل المّدة التي  

 .لية حادوث األزمة السبقت ح
ولغايات التخفيف من أثر االنخفاض الحاد المتوقع في اإليرادات المحلية وتوجيه الموارد المالية 
المتاحة إلى تغطية النفقات الطارئة والمستجدة لمواجهة الوباء والحفاظ على صحة المواطنين  

سمالية خالل  رأ يع النفقات الوسالمتهم، يقترح في حال استمرار األزمة حتى نهاية أيار تجميد جم
ة األزمة باستثناء النفقات المستحقة والتي ال تحتمل التأجيل نظراا لتداعياتها السلبية على  مدّ 

صحة المواطن وسالمته أو منعة االقتصاد الوطني، على أن يتم النظر في مدى إمكانية تنفيذ  
خفض النفقات  تنالسيناريو أن المشاريع ذات األولوية بعد احتواء األزمة. ويتوقع ضمن هذا 

مليون   350مليون دينار، أي بما ال يقل عن  920إلى حوالي  2020أسمالية المقدرة لعام الر 
مليون دينار في حال كانت األوضاع طبيعية والتي عادة  200، منها %27دينار أو ما نسبته 

حال  فيلموازنة. أما من النفقات الرأسمالية المقدرة في ا %85ال يتم فيها إنفاق أكثر من 
زمة إلى ما بعد شهر أيار، فإنه يقترح وقف تنفيذ جميع المشاريع الرأسمالية الجديدة استمرت األ

والمستمرة وتأجيل تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ باستثناء المشاريع ذات األولوية والمستحقة، والتي قد 
. ويتوقع ضمن  نياالقتصاد الوطيكون لها آثار سلبية على صحة المواطن وسالمته أو منعة 

مليون   800بما ال يقل عن  2020ا السيناريو أن تنخفض النفقات الرأسمالية المقدرة لعام هذ 
 مليون دينار.  470لتبلغ نحو  %63دينار أو ما نسبته  

مليون دينار أو ما نسبته   794المقدرة بمبلغ  النفقات العامةوبناء على ما سبق، فقد ارتفعت  .3
. ونتيجة  2020في موازنة عام  مليون دينار 9607 لتصل إلى 2019واها لعام عن مست 9%

عادة ترتيب أولويات الموازنة، يتوقع أن تبلغ هذه النفقات نحو  مليون   8383لألزمة الحالية وا 
عن   % 13مليون دينار أو ما نسبته  1225أي بانخفاض مقداره حوالي ، 2020دينار في عام 

ار األزمة حتى نهاية أيار. أما في لك في حال استمر وذ ، 2020نة عام مستواها المقدر في مواز 
  1480حال استمرت األزمة إلى ما بعد شهر أيار، فيتوقع أن تنخفض هذه النفقات بحوالي 

  8128لتصل إلى  2020عن مستواها المقدر في موازنة عام  %15مليون دينار أو ما نسبته 
 مليون دينار.
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 العجز المالي

عادة ترتيب أولويات الموازنة، فإنه يد جانبي اإليراصعما تقدم على  وفي ضوء .1 دات والنفقات وا 
والبالغ   2020مستواه المقدر في موازنة عام  عجز الموازنة العامة بعد المنحيتوقع أاّل يتجاوز 

من الناتج المحلي اإلجمالي في حال استمرار  % 3.2مليون دينار أو ما نسبته  1046حوالي 
مرت األزمة إلى ما بعد شهر أيار، فإنه يتوقع أن يرتفع  أما في حال است ر.حتى نهاية أيااألزمة 

مليون دينار  ليصل   260بحوالي  2020عجز الموازنة العامة بعد المنح المقدر في موازنة عام  
مليون دينار. وبناء على ذلك يتوقع أن يكون أثر األزمة على مستوى إجمالي   1307إلى حوالي 

ات المستهدفة ما قبل حدوث األزمة، وذلك في حال بقى ضمن المستويليالعام محدود  الدين
إعادة ترتيب األولويات واألخذ بالمقترحات المشار إليها أعاله وكانت تداعيات األزمة على  
اإليرادات العامة ضمن التوقعات المشار إليها أعاله، والتي تعتمد على عدة عوامل، من أهمها  

فيروس واإلصابات الناجمة عنه، ومدى التشدد بخصوص انتشار الا األزمة وحدته مدة استمرار
في اإلجراءات االحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس، إضافة إلى حسن إدارة المالية العامة  
خالل مّدة األزمة. والجدول التالي يلخص أثر األزمة على المالية العامة في ضوء إعادة ترتيب  

 الموازنة:أولويات 
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 أثر األزمة على المالية العامة في ضوء إعادة ترتيب أولويات الموازنة )مليون دينار(

 

 البيــــــــــان

 توقع  2020 األثر المتوقع  مقدر  فعلي 

2019 2020 

األثر  
حتى 

بدون   
 األزمة 

استمرار األزمة  
 حتى أيار

استمرار  
األزمة إلى 
 ما بعد أيار 

استمرار  
األزمة حتى  

 أيار

استمرار  
مة إلى ما األز 

 بعد أيار
 6,015 6,565 951- 400- 788- 7,754 6,966 اإليرادات المحلية

 807 807 - - - 807 788 المنح الخارجية
 6,822 7,372 951- 400- 788- 8,561 7,754 اإليرادات العامة
 7,655 7,460 789- 984- 110 8,334 7,897 النفقات الجارية

 1,226 1,478 448- 196- - 1,674 1,569 المدني رواتب الجهاز    
 237 337 150- 50- - 387 383 النفقات التشغيلية للجهاز المدني    
 2,568 2,568 65- 65- - 2,633 2,545 الجهاز العسكري واألمني    
 1,488 1,488 80- 80- 110 1,458 1,370 التقاعد والتعويضات   
 254 254 1000- 1000- - 1,254 1,113 ائد الدين العامفو    

 130 130 - - - 130 160 الدعم النقدي ودعم األعالف    
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 90 90 - - - 90 111 المعالجات الطبية    
 50 147 146- 49- - 196 189 إعانات الؤسسات العامة   
 146 146 - - - 146 124 المعونة النقدية المتكررة    
 266 321 100- 45- - 366 334 أخرىنفقات    
 1,200 500 1200 500 - - - النفقات الطارئة لمواجهة األزمة    

 473 923 600- 150- 200- 1,273 915 النفقات الرأسمالية
 8,128 8,383 1389- 1134- 90- 9,607 8,813 النفقات العامة

 -1,307 -1,010 437 734 698- -1,046 -1,058 عجز الموازنة بعد المنح 
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القيام بإعادة ترتيب أولويات الموازنة واإلبقاء عليها كما هي بدون تعديل، فإن  وفي حال عدم .2

أثر األزمة على صعيد اإليرادات سيتمثل في االنخفاض الحاد في اإليرادات المحلية، والذي في 
ار أو ما  مليون دين 1188حال استمرار األزمة حتى نهاية أيار يتوقع أن يصل إلى حوالي 

  788)ويتوزع هذا االنخفاض بين  2020ستواها المقدر في موازنة عام عن م % 15نسبته 
مليون دينار نتيجة لألزمة(. أما في حال  400مليون دينار جراء المبالغة في تقدير اإليرادات و

  1738استمرت األزمة إلى ما بعد شهر أيار، فيتوقع أن تنخفض اإليرادات المحلية إلى حوالي 
)ويتوزع هذا االنخفاض   2020عن مستواها المقدر في موازنة  % 22ه مليون دينار أو ما نسبت

 مليون دينار نتيجة لألزمة(. 950مليون دينار جراء المبالغة في تقدير اإليرادات و 788بين 
أما على صعيد النفقات، وفي حال استمرار األزمة حتى نهاية أيار، فيتوقع أن تصل النفقات  

مليون دينار لغايات تغطية النفقات الناجمة عن األزمة   500ئة المطلوبة إلى حوالي الطار 
الحالية والمترتبة على اإلجراءات الصحية الوقائية والتشخيصية والعالجية لمنع انتشار الفيروس  
والحفاظ على صحة المواطنين وسالمتهم، وكذلك نفقات إعانة األسر الفقيرة والمحتاجة وخاصة  

ات االحترازية التي فرضتها األزمة، إلى جانب تقديم  الدعم  أثرت سلباا بسبب اإلجراءالتي ت
المادي للمواطنين ومن ضمنهم عمال المياومة الذين توقفت أعمالهم ودخولهم بسبب األزمة،  
إضافة إلى النفقات التشغيلية للجهازين العسكري واألمني والتي سترتفع ارتفاعاا ملحوظاا نظراا 

يد من اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا. ا األساسي في تنفيذ العد لدورهم
أما في حال استمرت األزمة إلى ما بعد شهر أيار، فيتوقع أن ترتفع هذه النفقات إلى حوالي 

  1600مليون دينار. وبناء على ذلك يتوقع أن يرتفع عجز الموازنة بعد المنح بنحو  1200
ليار دينار في حال استمرار األزمة حتى نهاية أيار. أما  م 2645ر ليصل إلى حوالي مليون دينا

مليون   2850في حال استمرت األزمة إلى ما بعد شهر أيار، فيتوقع أن يرتفع العجز بنحو 
مليون دينار، وبالتالي سيفضي ذلك إلى تفاقم إجمالي الدين   3895دينار ليصل إلى حوالي 

نة واالقتصاد الوطني تحمل أعباء ذلك، األمر سبوق، وليس بمقدور الخزيالعام تفاقماا غير م
الذي يجعل الحكومة مضطرة إلعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للتخفيف من اآلثار الحادة 
لألزمة الحالية على أوضاع المالية العامة. والجدول التالي يلخص أثر األزمة على المالية  

 نة:دة ترتيب أولويات المواز العامة في حال عدم إعا
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 أثر األزمة على المالية العامة في حال عدم إعادة ترتيب أولويات الموازنة )مليون دينار(

 

 البيــــــــــان

 توقع  2020 األثر المتوقع  مقدر  فعلي 

2019 2020 
األثر حتى  
 بدون  األزمة 

استمرار  
األزمة حتى  

 أيار

استمرار األزمة  
إلى ما بعد 

 أيار

تمرار  اس
األزمة حتى  

 أيار

استمرار  
األزمة إلى ما 

 بعد أيار

 6,015 6,565 951- 400- 788- 7,754 6,966 اإليرادات المحلية

 807 807 0 0 0 807 788 المنح الخارجية

 6,822 7,372 951- 400- 788- 8,561 7,754 اإليرادات العامة

 9,644 8,944 1200 500 110 8,334 7,897 النفقات الجارية، منها 

 110 1,458 1,370 تعويضاتالتقاعد وال
  

1,568 1,568 

 1,200 500 1200 500  - - النفقات الطارئة لمواجهة األزمة 
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 200- 1,273 915 النفقات الرأسمالية 
  

1,073 1,073 

 10,717 10,017 1200 500 90- 9,607 8,813 النفقات العامة

 -3,895 -2,645 2151- 900- 698- -1,046 -1,058 عجز الموازنة بعد المنح 
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 التوصيات: 

في ضوء كل ما تقدم، ولمواجهة األزمة الراهنة وتداعياتها السلبية على األوضاع المالية، يمكن 
 اقتراح التدابير التالية: 

ولغايات تأمين الموارد المالية الالزمة لتعويض االنخفاض الحاد المتوقع في اإليرادات المحلية، 
ن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وتغطية النفقات الطارئة الناجمة عن  لسيولة النقدية  لتمكيوتوفير ا

األزمة الحالية، وخاصة المتصلة بمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطنين وسالمتهم،  
 يقترح ما يلي: 

دفة إلى التشجيع  قيام الحكومة بالدعم والتسهيل والتنظيم لجميع المبادرات والمقترحات الها .1
فيز للشركات، وخاصة الكبيرة منها بما فيها البنوك واألفراد المقتدرين ومنظمات المجتمع المدني  والتح

على تقديم التبرعات للمساهمة في تغطية كلفة إجراءات مواجهة األزمة الحالية، مع التأكيد على  
ا لتعظيم  ار، والعمل على توحيدهأهمية عدم تشتيت هذه الجهود المبذولة وبعثرتها في هذا المضم

 االستفادة المرجوة منها.
اعتماد حظر التجول الجزئي بدالا من الحظر الكلي مع التأكيد على أخذ االحتياطات   .2

الصحية الوقائية الالزمة وفق أدلة الصحة والسالمة العامة المعتمدة لمنع انتشار الفيروس، وذلك 
ن كان العملتمكين القطاعات االقتصادية من العمل  ل جزئياا وبما يسمح بإدامة دوران  واإلنتاج وا 

عجلة االقتصاد، ومساعدة القطاع الخاص على القيام بمهامه والوفاء ببعض التزاماته، وخاصة تجاه  
 العاملين فيه وبما ينعكس إيجاباا على إيرادات الخزينة العامة.

سوم مسبقة من الضرائب والر الطلب من الشركات الكبيرة وخاصة البنوك تقديم الدفعات ال .3
 التي ستستحق عليها مستقبالا للخزينة العامة، إضافة إلى الدفعات المستحقة عليهم بدون تأخير. 

قيام البنك المركزي بتشجيع البنوك على تقديم تسهيالت ائتمانية للشركات التي تأثرت سلباا  .4
 لة لديها. باألزمة الحالية وبأسعار فائدة منخفضة شريطة االحتفاظ بالعما

ن الموارد المالية المتاحة لدى الصناديق والمؤسسات اإلقراضية، مثل صندوق االستفادة م .5
التنمية والتشغيل ومؤسسة اإلقراض الزراعي وبنك تنمية المدن والقرى، وهيئة تنمية المهارات المهنية  

  ات، للتقليل من اآلثار والتقنية وتطويرها في مساعدة المشاريع الصغيرة والمشاريع الزراعية والبلدي
 الجانبية المترتبة عليها جراء األزمة.
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ضرورة قيام المؤسسة العامة للضمان االجتماعي بدفع بدل التعطل عن العمل لموظفي   .6

الشركات التي توقف عملها بسبب األزمة وذلك استناداا إلى أحكام قانون الضمان االجتماعي  
 لى حدٍّ سواء.دة الشركات وموظفيها عبخصوص تأمين التعطل عن العمل، وذلك لمساع

إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للتخفيف ما أمكن من اآلثار الحادة لألزمة الحالية من   .7
خالل ضبط اإلنفاق وترشيده عن طريق اقتصار اإلنفاق على األوجه الضرورية، والحّد من بعض 

وية، وذلك على  طية النفقات ذات األولمظاهر الهدر وتوجيه جزء من التوفير الناجم عن ذلك لتغ
 :النحو التالي

إرجاء صرف الزيادات التي تمت على رواتب موظفي الجهاز المدني من تاريخ   -
إلى مطلع العام القادم سواء استمرت األزمة حتى أيار أو ما بعد أيار والتي يتوقع أن   2020/ 1/1

 مليون دينار. 95توفر حوالي 
العام سواء استمرت األزمة حتى أيار أو جهاز المدني خالل هذا وقف جميع التعيينات في ال -

 مليون دينار. 15ما بعد أيار والتي يتوقع أن توفر حوالي 
مليون   50تأجيل دفع مساهمات الضمان االجتماعي خالل مّدة األزمة والتي ستوفر حوالي  -

ما ال استمرت األزمة إلى مليون دينار في ح 215دينار في حال استمرار األزمة حتى نهاية أيار، و 
 بعد شهر أيار. 

اقتطاع نسبة معينة من الرواتب المرتفعة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية التي تتجاوز   -
ألف دينار وكذلك مخصصات األعيان والنواب والوزراء، إذ تتفاوت النسبة حسب الراتب وكما هو  

مليون  15هاية أيار واستمرار األزمة حتى ن مليون دينار في حال 5مبين أعاله والذي سيوفر حوالي 
دينار في حال استمرت األزمة إلى ما بعد شهر أيار. كما يمكن تطبيق هذا االقتطاع على موظفي  
المؤسسات العامة التي ال ترد ضمن الموازنة العامة، مثل المؤسسات المستقلة بما فيها الشركات 

قع أن يتجاوز هذا االقتطاع  بلديات وغيرها، إذ يتو الحكومية والجامعات الرسمية وأمانة عمان وال
عاله، على أن يتم توريده أيه المبلغ المتوقع توفيره من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية المشار إل

على أن يستثنى من ذلك كافة كوادر القطاع الصحي بشقيه المدني والعسكري  إلى الخزينة العامة. 
 األجهزة األمنية. ومرتبات الجيش العربي وكافة 

ل على وضع ضوابط ومعايير واضحة وعادلة للمكافآت والعمل اإلضافي وبدل العم -
من الراتب دون أي   %50التنقالت وعالوة النقل وربطها باألداء، إذ ال تزيد المكافآت على 
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استثناءات، ووقفها بصورة كاملة عن الموظفين المعينين بموجب عقود شاملة لجميع العالوات، 

 الحكومية. حافالت النقل واستخدام السيارات والصول على بدل التنقالت و ذلك عدم الجمع بين الح وك
وقف صرف المكافآت والعمل اإلضافي وبدل التنقالت والنقل خالل مّدة األزمة جراء تعطيل   -

اية  مليون دينار في حال استمرار األزمة حتى نه 30الوزارات والدوائر الحكومية والذي سيوفر حوالي 
استمرت األزمة إلى ما بعد شهر أيار، يقترح وقف صرفها للمّدة المتبقية من العام  أيار. أما في حال 

 مليون دينار. 100والذي سيوفر ما ال يقل عن  
العمل على معالجة مظاهر الهدر في النفقات التشغيلية من خالل إلغاء االمتيازات الوظيفية   -

لوزارات والدوائر الحكومية، وخاصة  شر على عدد من موظفي اوالتي تعود في معظمها بالنفع المبا
موظفي الفئة العليا مثل استخدام السيارات الحكومية وما تحتاجه من محروقات وصيانة وموظفين، 
مثل سائقين لهذه السيارات، إضافة إلى حصولهم على أجهزة الهواتف الخلوية ودفع فواتير الهاتف  

المباني لغايات السكن لبعض الموظفين،   عامة، وكذلك توفير بعض الشهرية على حساب الخزينة ال
إضافة إلى أن استخدام خدمات االتصاالت ال يتم اقتصارها على المصلحة العامة وحس ب، بل تمتد 
ن كانت قيمتها   إلى المصالح الخاصة والشخصية، علماا بأن إلغاء هذه االمتيازات الوظيفية وا 

، وخاصة أنه ال يترتب عليه أي انعكاسات  اء قد يحظى بقبول شعبيمتواضعة، إاّل أن هذا اإللغ
 سلبية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

االستفادة من الوفر الذي سيتحقق نتيجة انخفاض اإلنفاق على بعض بنود النفقات التشغيلية   -
نود، مثل األدوية خالل مّدة األزمة بسبب تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء بعض الب 

مليون دينار في حال استمرار األزمة   50ستلزمات الطبية واإليجارات، إذ يتوقع  توفير نحو والم
مليون دينار في حال استمرت األزمة إلى ما بعد شهر أيار، مع إمكانية   150حتى نهاية أيار، و

 الدوام الجزئي للوزارات والدوائر الحكومية. 
ز االعسكري واألمني إلى مطلع العام  طرأت على رواتب الجها إرجاء صرف الزيادات التي -

مليون دينار، إضافة إلى إمكانية   50القادم وذلك على غرار الجهاز المدني والتي ستوفر حوالي 
مليون دينار. وقد يستفاد من   15وقف التجنيد خالل هذا العام  والتي قد تصل كلفتها إلى حوالي 

طرأ على النفقات التشغيلية للجهازين المدني  الزيادة التي ست  -ئياا ولو جز  -هذا الوفر في تغطية 
والعسكري نتيجة األزمة الحالية نظراا لدورهما األساسي في تنفيذ العديد من اإلجراءات التي اتخذتها 

وقد يمكن التفكير في   الحكومة لمنع انتشار الفيروس، والحفاظ على صحة المواطنين وسالمتهم. 
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نسانية االستثنائية الجبارة التي تقوم بها مرتبات  ة تقديراا للجهود اإلألزمة الحاليد نهاية اهذا المقترح بع

 الجيش العربي و األجهزة األمنية كافة.
إرجاء صرف الزيادات على رواتب المتقاعدين العسكريين التي أقرت من تاريخ   -
مما مليون دينار،  80والي إلى مطلع العام القادم والتي ستوفر ح 2020/ 1/1وتاريخ   1/10/2019

والبالغ   2020سيسهم في تعويض جزء من النقص في المخصصات التقاعدية المقدرة في موازنة 
 مليون دينار.   110نحو  

والعمل على إعادة جدولتها من خالل   2020تأجيل دفع فوائد الدين العام المستحقة في عام  -
لتأكيد على إمكانية  بات الالزمة لذلك مع االتفاوض مع الجهات المقرضة، واالتفاق على الترتي 

االستفادة من المساعدات المالية والفنية التي يقدمها صندوق النقد الدولي في هذا المجال، مما 
 مليون دينار.   1000سيسهم في توفير حوالي 

وقف إعانات للمؤسسات العامة التي ال ترد موازناتها ضمن الموازنة العامة أو موازنات  -
مليون دينار، إضافة إلى  80دعم الجامعات الرسمية والبالغ الحكومية بما في ذلك  الوحدات 

صناديق المنافع الوظيفية )مكافآت وحوافز( لبعض الوزارات والدوائر خالل مّدة األزمة باستثناء  
مليون دينار في حال استمرار األزمة  50بعض الحاالت وفي أضيق الحدود، والذي سيوفر نحو 

 ار في حال استمرت األزمة إلى ما بعد شهر أيار. مليون دين 150أيار، و  حتى نهاية
تعظيم االستفادة من المخصصات المرصودة لكل من المعونة النقدية المتكررة للمنتفعين من   -

صندوق المعونة الوطنية والمعالجات الطبية والدعم النقدي )دعم الخبز( خالل مّدة األزمة، وذلك 
هم بحاجة لذلك جراء اآلثار الجانبية لألزمة، ومن  سر والمواطنين الذين للمساهمة في دعم األ

ضمنهم عمال المياومة الذين توقفت أعمالهم ودخولهم بسبب األزمة، وذلك لتمكينهم من تأمين  
تهم األساسية من دواء وغذاء وغيره، مع التأكيد على تفعيل دور مؤسسات التكافل ااحتياج 

 هم في هذا المجال.ي واالستفادة من خبراتاالجتماعي والعمل التطوع 
وقف صرف بعض بنود النفقات األخرى خالل مّدة األزمة، وخاصة بند تسديد التزامات  -

مليون دينار في حال استمرار   45سابقة وبند مكافآت غير الموظفين والذي سيوفر ما ال يقل عن 
 يار. زمة إلى ما بعد شهر أمليون دينار في حال استمرت األ 100األزمة حتى نهاية أيار، و

زيادة المخصصات المالية الالزمة لحساب النفقات الطارئة الوارد في موازنة وزارة المالية من   -
خالل إجراء المناقالت المالية الالزمة، وذلك لغايات تغطية النفقات الناجمة عن األزمة الحالية  

الفيروس والحفاظ  العالجية لمنع انتشار والمترتبة على اإلجراءات الصحية الوقائية والتشخيصية و 
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على صحة المواطنين وسالمتهم، وكذلك نفقات إعانة األسر الفقيرة والمحتاجة وخاصة التي تأثرت 
سلباا بسبب اإلجراءات االحترازية التي فرضتها األزمة، إلى جانب تقديم  الدعم المادي للمواطنين،  

مة، إضافة إلى النفقات  لهم ودخولهم بسبب األز ومن ضمنهم عمال المياومة الذين توقفت أعما
التشغيلية للجهازين العسكري واألمني والتي سترتفع ارتفاعاا ملحوظاا نظراا لدورهما األساسي في تنفيذ 
العديد من اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا. ويتوقع أن تصل النفقات 

مرار األزمة حتى نهاية أيار. أما في ليون دينار في حال استم 500الطارئة المطلوبة إلى حوالي 
مليون   1200حال استمرت األزمة إلى ما بعد شهر أيار، فيتوقع أن تصل هذه النفقات إلى حوالي 

 دينار. 
تجميد جميع النفقات الرأسمالية خالل مّدة األزمة باستثناء النفقات المستحقة والتي ال تحتمل   -

  350أيار، والتي ستفضي إلى توفير ما ال يقل عن رار األزمة حتى نهاية التأجيل في حال استم 
مليون دينار. أما في حال استمرت األزمة إلى ما بعد شهر أيار، فيقترح وقف تنفيذ جميع المشاريع  
الرأسمالية الجديدة والمستمرة وتأجيل تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ باستثناء المشاريع ذات األولوية 

 مليون دينار.  800توفير ما ال يقل عن حقة، والتي ستؤدي إلى والمست
ولغايات التمكن من تنفيذ المقترحات المتصلة بالموازنة العامة والمشار إليها أعاله، وخاصة   .8

إجراء المناقالت المالية الالزمة للنفقات الضرورية لمواجهة األزمة، وال سيما حساب النفقات الطارئة، 
 ام قانون الموازنة العامة، وهي:أمر دفاع بوقف بعض أحكفإنه يتطلب إصدار 

/أ والتي ال تجيز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إاّل بقانون، وذلك 8المادة  -
للتمكن من نقل مخصصات النفقات الجارية من فصل إلى فصل آخر كون القانون الحالي يسمح  

 . بنقل مخصصات النفقات الرأسمالية من فصل إلى فصل آخر
 تجيز نقل المخصصات من مواد النفقات الرأسمالية إلى مواد النفقات  /أ والتي ال9المادة  -

 الجارية في الفصل ذاته، علماا بأنها تجيز النقل من النفقات الجارية إلى النفقات الرأسمالية.   
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 ثار على االقتصاد الكلياآل ❖

( الخسائر البشرية  19- فيروس كورونا المستجد )كوفيد  تشار تتخطى اآلثار السلبية المترتبة على ان 
تشمل العديد من اآلثار االقتصادية  و في األعداد المتزايدة من الوفيات واإلصابات بالفيروس، لتمتد 

وال يمكن التنبؤ بكافة   ،الوخيمة، والتي تنذر بإمكانية دخول االقتصاد العالمي في مرحلة كساد 
ثار  لى أن اآلإية العالمية األولية اضر. ولكن تشير البيانات االقتصاد تداعياتها في الوقت الح

االقتصاد   يتوقع تراجع النمو إذ االقتصادية النتشار فيروس كورونا الجديد ستكون عديدة وعميقة، 
مسببات رئيسية، تتمثل في تأثر جانب العرض بسبب تعطل اإلنتاج في   ةربع العالمي، نتيجة أل
حتواء الفيروس الصحية، التدابير الات و جراءاإلاالقتصادية، وكذلك تكاليف ت آالعديد من المنش

 إضافة إلى ،في قطاع السياحة وصناعة الترفيه والخدمات  اصةخيراا تأثر جانب الطلب عالمياا وخأو 
 توقف التجارة الدولية، نتيجة إغالق الحدود والمطارات وكذلك فرض حظر التجول.

ثار سلبية  آرى والصين سيكون له العالمية في الدول الصناعية الكب كما أن تراجع معدالت الطلب 
أهمها السياحة، وعائدات صادرات النفط،  ،على العديد من االقتصادات من خالل العديد من القنوات 

جنبي المباشر، والتحويالت الجارية...الخ، وقد تستفيد بعض القطاعات االقتصادية  واالستثمار األ
صاالت، وشركات التجارة اإللكترونية.  كورونا مثل قطاعات األدوية، واالتمن انتشار فيروس 

وستحتاج الدول والمؤسسات االقتصادية إلى مجموعة من السياسات التي من شأنها التخفيف من  
 (. 19-)كوفيد  ة اآلثار االقتصادية السلبية النتشار فيروس كورونا الجديد حدّ 

من انتشار الفيروس،  غير مسبوقة، وذلك في محاولة للحدّ وقد اتخذت العديد من الدول إجراءات 
ة اآلثار السلبية  وكذلك تحاول الحكومات والمنظمات االقتصادية الدولية جاهدة التخفيف من حدّ 

ذلك، تسعى هذه الورقة إلى بيان اآلثار   بناء على النتشار الفيروس على االقتصاد العالمي. و 
ردني. ويجب التنويه إلى أّنه  وس كورونا الجديد على االقتصاد األاالقتصادية الناجمة عن اندالع فير 

ّن الموقف في تطور متواصل، وال أحد  إذ إمن الصعوبة التنبؤ بكامل اآلثار االقتصادية وحصرها، 
 . ديد على المستوى المحلي والعالمييعلم إلى متى ستستمر أزمة وباء كورونا الج
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 (  19-)كوفيد   المستجد  سيناريوهات استمرار فيروس كورونا. 2

  2020ول: احتواء الوباء ووقف انتشاره مع نهاية شهر نيسان األ والسيناري
ولين من الربع الثاني وتمتد ول والشهرين األخير من الربع األ على الشهر األ وينعكس هذا السيناريو 

وقعات وجود حالة ركود الت خير من الربع الثاني والربع الثالث. كما وتمثلعلى الشهر األ آثاره بعض 
 قين في االقتصاد العالمي، والتي تسببت في حدوث صدمة طلب.وحالة عدم ي

 شهر( أزمة ستة )مدة األ 2020يلول أالثاني: احتواء الوباء ووقف انتشاره مع نهاية شهر  السيناريو
  آثاره د بعض ول والربع الثاني والثالث وتمتخير من الربع األ على الشهر األ ينعكس هذا السيناريو 
التوقعات وجود حالة ركود وحالة عدم يقين في االقتصاد العالمي،  ا وتمثلعلى الربع الرابع. كم

 والتي تسببت في حدوث صدمة طلب.

)انتشار الوباء   2021ول الثالث: احتواء الوباء ووقف انتشاره مع نهاية شهر كانون األ السيناريو
 (اً كبير  انتشاراً 

كما وتمثل   والربع الثاني والثالث والرابع. ولخير من الربع األ على الشهر األ ينعكس هذا السيناريو
التوقعات وجود حالة ركود وحالة عدم يقين في االقتصاد العالمي، والتي تسببت في حدوث صدمة 

 طلب.
 

 زمة على القطاعات المحليةثار الناتجة عن األاآل الخارجي: القطاع .1
 الصادرات الوطنية   1.3

تلتها   ،من الصادرات  %41.6استحواذ الدول العربية على توزيع الجغرافي للصادرات الوطنية يظهر ال
التركيب السلعي تتركز الصادرات الوطنية   بخصوص ، و %27.2مريكية بنسبة الواليات المتحدة األ

، (4الشكل رقم) ،مريكيةسواق الواليات المتحدة األألى إ اا ساسيأ تصديراا في المالبس والتي تصدر 
لتقلبات لا يجعلها عرضة مّ مي وجغرافي في الصادرات ومن المالحظ وجود تركز نسبي سلع

 الخارجية.  
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 (: التوزيع الجغرافي والسلعي للصادرات الوطنية4لشكل رقم )ا

 
 2020في األردن، شباط  واالقتصادية  النقديةردني، أحدث التطورات المصدر: البنك المركزي األ

 
مريكية أن تنخفض  ي الواليات المتحدة األحال استمرار تفشي فيروس كورونا ف ومن المتوقع وفي 

خر من المتوقع انخفاض الطلب العالمي على الفوسفات  آ، ومن جانب اا كبير  انخفاضاا هذه الصادرات 
يضاا، كما أن قيام العديد  أا مانخفاض قيمته كذلكو  ،ا العالميةم سعارهأوبالتالي انخفاض  ،والبوتاس
يقلل من حجم الصادرات األردنية إلى تلك الدول من  س، ول بإغالق كامل لمنافذها الحدوديةمن الد 

فإن توقف عمل العديد من   خر آجهة، ويزيد من تكلفة التصدير من جهة أخرى. ومن جانب 
نتاج المعدة على كميات اإل اا كبير  تأثيراا وسالسل التزويد واستيراد المواد الخام سيؤثر  المصانع
دوائية وبسبب التحوط الصحي في المملكة سيتحول  خر وضمن المنتجات الآجانب  من ر. و للتصدي

لى السوق المحلي. وفي ضوء ما سبق من المتوقع انكماش الصادرات الوطنية  إجزء من التصدير 
  5902، وقد بلغت الصادرات الكلية 1في العديد من الصناعات  %100-50والمعاد تصديره من 
ن تصل أكان من المتوقع  2019عام  وبافتراض نموها بنفس نسبة ،2019م مليون دينار في عا 

وبالتالي   ،مليون دينار 528 يبلغ ل شهريد أي بمع ،2020مليون دينار في عام  6332لى إ
مليون دينار خالل عام  1118ن تنخفض الصادرات الكلية بمقدار أول يتوقع األ وضمن السيناريو

ن  أالثاني يتوقع  سيناريو، أما ضمن ال%11.7بة انخفاض كلية عن القيمة المتوقعة وبنس 2020

 
ثار واحتساب اآل ، ك السلعهم الدول التي تصدر لها تلأة ويهمياتها النسبأتم مراجعة الجداول التفصيلية للصادرات الوطنية واحتساب   1

 لها. رقام واحتساب النسب الكليةوبعد ذلك تم تجميع هذه األ ا ، تفصيلي احتسابا  
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، وضمن  %33مليون دينار وبنسبة انخفاض كلية  2376تنخفض قيمة الصادرات الكلية بمقدار 

مليون دينار عن المتوقع   3564ن تنخفض قيمة الصادرات الكلية بمقدار أ الثالث يتوقع  السيناريو
 . %53وبنسبة انخفاض كلية  2020لعام 

ردن من الفوسفات والبوتاس  أكيد على استمرار صادرات األومن التوصيات في هذا المجال الت
يل كافة العقبات الناتجة عن منع التجول وحركة موظفيها، وبناءا على المعلومات  لوتذ  ،سمدةواأل

ضمن مستويات مريحة وضمن  هي نتاج المصرح بها من شركتي الفوسفات والبوتاس فإن عملية اإل
خطة الستدامة استيراد المواد الخام الالزمة  ثّمة منة. ومن المهم أن يكونآابط صحية ضو 

 عمالها.أية ر خرى لضمان استمراللصناعات التصديرية األ
 المستوردات من السلع والخدمات  2.3

، وشكلت أسواق كل من الواليات  2019مليون دينار خالل عام  13729بلغت مستوردات المملكة 
من إجمالي مستوردات المملكة  %65.2ا الجنوبية ما نسبته لمانيا وكوريأ ألمريكية واليابان و المتحدة ا
" و"مشتقات نفطية" و"النفط الخام"  عهاالمستوردات من "وسائل النقل وقط استحوذت و  ،من السلع

ة"  و"منتجات دوائية وصيدلي " هاوأجزاؤة يكهربائ  هزة" و"آالت وأجتهاو"خيوط نسيجية ونسج ومنتوجا
من إجمالي  %38.4ت ومعدات أخرى"، على ما نسبته لالتصاالت" و"آال جهزةوأ و"آالت 

 .2019المستوردات خالل عام  
 (: التوزيع الجغرافي والسلعي للمستوردات5الشكل رقم )
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 2020ردني، أحدث التطورات النقدية واالقتصادية في األردن، شباط المصدر: البنك المركزي األ
 
 

من النفط الخام والمشتقات النفطية في ضوء  ها وكميت قع انخفاض قيمة المستوردات ومن المتو 
من الفاتورة النفطية المتوقعة   %50لى إن تصل أسعار النفط العالمية والتي من المتوقع أانخفاض 

ستثناء مستوردات المنتجات ا، كما ومن المتوقع انخفاض كافة بنود المستوردات ب22020لعام 
ستمرار األزمة عالمياا،  المواد الغذائية الضرورية. وفي حال لى استيراد اإضافة إ ،الصيدالنيةالدوائية و 

ما سيعمل على تخفيض   ستتأثر المستوردات من المواد األولية الالزمة في العملية اإلنتاجية، وهو
  1144الي القدرة على اإلنتاج في العديد من الصناعات. وتقدر الفاتورة الشهرية للمستوردات بحو 

 
 .عري والكميثر الساأل ز علىتركيتم ال  2
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ول  األ وضمن السيناريو 3% 40وبافتراض انخفاض المستوردات بنسبة  ذلك بناء علىو  ،مليون دينار

عن القيمة المتوقعة،   2020مليون دينار خالل عام  1372ن تنخفض المستوردات  بمقدار أيتوقع 
دينار عن  مليون  4118الثالث  مليون دينار، وضمن السيناريو  2746الثاني  أما ضمن السيناريو

 .2020المتوقع لعام  
سعار النفط عالمياا وزيادة  أمن التوصيات في هذا المجال استغالل األردن لفرصة انخفاض و   

العمل على استدامة المستوردات من المواد األولية  و قصى طاقة ممكنة، ألى إالمخزون االستراتيجي 
 الالزمة في العملية اإلنتاجية.

 
  القطاع السياحي 3.3

 
ثار تفشي فيرس كورونا  آ من جّراءثر القطاعات االقتصادية تأثراا كأالقطاع السياحي األردني من  د  يع

سياحية، إضافة إلى توقف الطلب على البرامج السياحية، وذلك في ضوء النتيجة إلغاء الحجوزات 
  د ة، ويع سياحية كبير  ت حظر الطيران وعدم استقبال مجموعات سياحية، بعدما سجلت المملكة حجوزا

حاالت إفالس لشركات طيران ومكاتب  ظهر ، ومن المحتمل أن ت كارثياا  الوضع السياحي في األردن 
سياحية وفنادق ونقل سياحي وغيرها....الخ في حال عدم وجود تدخل حكومي. كما أن هذا األمر  

ذا استمر الوضع على حاله، سي تسريح   تمسينعكس بالمحصلة على جميع مزودي الخدمة، وا 
 موظفين.  لل

لى ما بعد إثر من المتوقع أن يمتد األ إذ  اا، كبير  انخفاضاا خل السياحي ومن المتوقع انخفاض الد 
التعافي من فيروس كورونا وذلك إلعادة الثقة في السياحة العالمية. وتقدر العائدات الشهرية 

ياحي بنسبة  وبافتراض انخفاض الدخل الس بناء على ذلكو  ،مليون دينار 342بالمتوسط بحوالي 
مليون دينار، أما  924.3ول يتوقع أن ينخفض الدخل السياحي  بمقدار ألا وضمن السيناريو 90%

مليون دينار عن   2773الثالث  مليون دينار، وضمن السيناريو 1848الثاني  ضمن السيناريو

 
واحتساب رقام وبعد ذلك تم تجميع هذه األ ، هميات النسبيةلى الجداول التفصيلية للمستوردات  واحتساب األإجوع لرتم تقدير النسبة  با  3

 .النسب الكلية
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نفاق  اإل توقع أن تنخفض سياحة األردنيين في الخارج )الم خر من آ. ومن جانب 2020المتوقع لعام 

ومن المتوقع أن  ، فاق األردنيين على السياحة والسفر يتجاوز المليار دينارن إنإذ إالسياحي( كذلك، 
مليون   480الثاني  مليون دينار، أما ضمن السيناريو  280ول بمقدار األ تنخفض وضمن السيناريو
 . 2020مليون دينار عن المتوقع لعام   720الثالث  دينار، وضمن السيناريو

 
 ردن لسياحي في األنفاق ا(: الدخل واإل6جدول رقم ) لا

 الدخل  الشهر
التغير 
 التغير النسبي نفاقاإل النسبي

  2018 2019* 19/18 2018 2019* 19/18 
 %4.1 76.0 73.0 %9.1 324.7 297.5 كانون ثاني 

 %5.9 75.4 71.2 %11.3 249.2 224.0 شباط
 %5.4- 77.8 82.2 %2.8- 304.1 312.8 ذار آ

 %1.2 229.2 226.4 %5.2 878.00 834.30 المجموع
 %9.1 85.4 78.3 %8.3 358.0 330.5 نيسان

 %12.5 74.5 66.2 %1.4- 268.0 271.7 يارأ
 %4.6- 106.9 112.0 %26.9 350.5 276.1 حزيران

 %4.0 266.8 256.5 %11.2 976.5 878.3 الربع الثاني
 %11.8 126.7 113.3 %10.1 402.3 365.5 تموز

 %6.8 129.6 121.4 %11.6 543.2 486.6 بآ
 %5.3 75.0 71.2 %7.7 345.2 320.4 يلولأ

 %8.3 331.3 305.9 %10.1 1290.7 1172.5 الربع الثالث 
 %6.3 71.4 67.2 %13.4 325.0 286.5 ول  أتشرين 

 %7.0 65.4 61.1 %15.8 328.2 283.3 تشرين ثاني
 %9.0 73.6 67.5 %14.0 309.8 271.7 ولأكانون 

 %7.5 210.4 195.8 %14.4 963.0 841.5 الربع الرابع

 984.6 %10.2 4108.2 3726.6 المجموع
1037.

7 5.4% 
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 جنبي المباشر االستثمار األ 4.3

إن حالة الترقب من جانب المستثمرين مع استمرار توتر األوضاع السياسية التي تحيط بالمملكة  
مة من الخليج ودول أجنبية. وفي خاصة تلك القاد و  ،جنبية المباشرةألأدت إلى تراجع االستثمارات ا

جنبي  ضوء تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا ستزيد حالة عدم التأكد وبالتالي سيتابع االستثمار األ
الثاني،   مليون دينار للسيناريو 60مليون دينار و  20ول بواقع األ للسيناريو %10سبة نانخفاضه وب

 الثالث.   ناريوينار للسمليون دي 80و
 العاملين في الخارج   حواالت 5.3

ن تنخفض  أيضاا على دول الخليج يتوقع أفتراض أن تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا ستنعكس اب
مليون   160مليون دينار و 80ول بواقع األ للسيناريو %20سبة نحواالت العاملين في الخارج وب

 الثالث. ناريويون دينار للس ملي 240الثاني، و  دينار للسيناريو
 حساب الجاري ال 6.3

ن يتراجع الحساب الجاري أيتوقع  عالهأفي بنود ميزان المدفوعات  ةفي ضوء التطورات المتوقع
مليون   2459الثاني، و مليون دينار للسيناريو  1638و ،مليون دينار 750ول بواقع األ للسيناريو
 الثالث. ناريوي دينار للس

 ثار تراجع الحساب الجاري آللتخفيف من التي من الممكن أن تتبعها الحكومة جراءات اإل 7.3
صندوق العلن عنها البنك الدولي و أة من نوافذ التمويل الدولية وخاصة تلك التي د االستفا .1

 الدولي.
 . سعار الفائدة العالميةألى االقتراض الخارجي وخاصة في ضوء انخفاض إلجوء الحكومة  .2
 .دولة في سبيل استدامة التصدير لتلك ال جراء مباحثات دوليإ .3
 ت التصديرية بأقصى طاقتها.آوضع خطة وطنية أمنية صحية لتشغيل المصانع والمنش  .4
لية  ية في سبيل تخفيض الكلف التشغيتقديم دعم مالي مباشر وغير مباشر للصناعات التصدير  .5

 . ردنيةعلى تنافسية الصناعات األ  يجاباا إ مما ينعكس 
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 قدي والمصرفي ثر القطاع النتأ .2

روس كرونا سيدفع البنوك إلى زيادة المخصصات المالية، تحسبا لتعثر العمالء إن استمرار انتشار في
االنكماش المتوقع لالقتصاد، وتباطؤ حركة التجارة واإلنتاج،   ظلّ  يفوذلك عن سداد القروض، 

تباطؤ منح التسهيالت والقيود على عمليات السفر والسياحة، ويؤثر هذا التحوط لهذا الخطر على 
إضافة  ا سيؤثر سلبا بطبيعة الحال على األرباح المتوقعة للبنوك، مّ م ،يادة المخصصات االئتمانية وز 

 انخفاض متانة بعض البنوك. إلى
في نموه خالل  اا شهد رصيد إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة تباطؤ وقد 

،  %3.7مليار دينار وبمعدل  نمو  .127ما مقداره  2019في نهاية عام  هالماضية ليبلغ رصيد  مدَّةال
  ه . ومن المتوقع أن يتابع انخفاض%3.7بمعدل نمو  2018مليون دينار في نهاية عام  26.1مقابل 
جراءات البنك المركزي لمواجهة هذا االنخفاض  إ د  . ولكن تعوتداعياته ثار فيروس كورونا آ في ظلّ 

 ض السيولة ممتازة لمواجهته.ف ئدة وخسعار الفا أبتخفيض 
 

وقد اتخذ البنك المركزي األردني إجراءات وقائية ممتازة  لمحاصرة آثار الفيروس، شملت خفض 
نقطة أساس على   75نقطة أساس على جميع أدوات السياسة النقدية و 150أسعار الفائدة بمقدار 

فيض  مليون دينار بتخ 550الوطني بقيمة  نافذة اإليداع لليلة واحدة، وضخ سيولة إضافية لالقتصاد 
بالمئة. كما سمح للبنوك  5بالمئة إلى  7االحتياطي النقدي اإللزامي على الودائع لدى البنوك من 

خاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات  و بإعادة هيكلة قروض األفراد والشركات، 
بلية للقطاعات  والمستق حاليةاآلجال للتسهيالت ال الفيروس، إضافة إلى تخفيض كلف التمويل وزيادة

كما طالب بتأجيل أقساط التسهيالت االئتمانية الممنوحة لعمالء القطاعات االقتصادية   االقتصادية.
سياسة البنك المركزي األردني تهدف  فالمتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا من شركات وأفراد. 

ات النقدية والمصرفية، واتخاذ قدي والمالي من خالل استعمال األدو إلى المحافظة على االستقرار الن
اإلجراءات المناسبة بما يكفل تحقيق متطلبات استمرار النشاط االقتصادي لمواجهة تداعيات فيروس 

 كورونا المستجد.  
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أداة  د  ردني فتشير اختبارات األوضاع الضاغطة والتي تعمتانة الجهاز المصرفي األ بخصوص و 

وك لقياس قدرة البنوك على تحمل الصدمات والمخاطر تستخدم من السلطات الرقابية والبن مهمة
المرتفعة التي قد تواجهها، ضمن سيناريوهات شديدة ولكنها ممكنة الحدوث، كما هي في تقرير  

على تحمل   عموماا لى قدرة البنوك إ( الصادر عن البنك المركزي، 2018استقرار القطاع المالي )
 تمثلت في: ،صدمات 
، وفي هذه %100ير العاملة )نسبة التعثر لدى البنوك( بنسبة حصول زيادة في الديون غ  ●

  % 16.9الحالة سوف تنخفض نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي في األردن من 
تبقى   إذ ،قادر على تحمل هذه الصدمة عموماا مما يعني أن القطاع المصرفي  ،%15.6إلى 

 .%12دنى المطبق في األردن والبالغ األ بعد تأثير الصدمة أعلى من الحدّ النسبة لديه  
  الت الحكومة األردنية والتسهي الت مقترضين )باستثناء تسهي الثةوفي حال تعثر أكبر ث ●

 ( على مستوى كل بنك، فإن نسبة كفاية رأس المال ستبقى أعلى من الحدّ خاللهاالمكفولة من 
اثنان منهم نسبة   ،بنوك 8% لدى  12نكاا وستنخفض عن ب  16لدى  %12األدنى والبالغ 
أما على مستوى   ،%10.5األدنى المطبق عالمياا والبالغ  على من الحدّ أستبقى  االكفاية لديهم

إلى   %16.9إجمالي القطاع المصرفي فإن نسبة كفاية رأس المال سوف تنخفض من 
16.9%  . 

ن  ففي هذه الحالة أيضا ل ،%30بنسبة  بافتراض انخفاض أسعار األسهم في السوق المالي ●
،  %9.16ستبقى النسبة  إذ  ،تتأثر نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي في األردن

، وعلى عموماا أثر يذكر لهذه الصدمة على القطاع المصرفي  ثمةمما يعني أنه ليس 
ا يدل على أن  لدى كافة البنوك مم %12المستوى اإلفرادي فإن النسبة سوف تبقى أعلى من 

 رة على تحمل صدمة. ردن قاد األالبنوك في 
(  2019-2021أما اختبارات األوضـــــــــــاع الضـــــــــــاغطة الكلية بناء على النتائج لألعوام )  ●

(، فإن القطاع المصرفي قادر عموماا على تحمل  2018ضمن تقرير استقرار القطاع المالي )
ملة نتيجة التغير  مثلة بارتفاع نسبة الديون غير العاالصدمات والمخاطر المرتفعة المت

، إذ إن 2021المعاكس في الظروف االقتصادية واستمرار تفاقم هذه الظروف حتى عام 
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ستبلغ   2021، 2020، 2019نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي لألعوام 

 .األكثر شدة على التوالي وذلك بافتراض حدوث السيناريو %14.8و   %15.7و   16.5%
 

إجمالي   رصيد قد بلغ ف ،جنبية  لدى البنك المركزياالحتياطيات األ ثار على اآل وبخصوص   
  2020كانون الثاني من  شهروحقوق السحب الخاصة( في  فيها الذهب )بما  األجنبية االحتياطيات 
مدى كفاية   مليار دوالر، ووفقا للعديد من المعايير الدولية المستخدمة لقياس 14.5ما مقداره 

ويعزز االستقرار   اا المستوى من االحتياطيات األجنبية مستوى مريح هذا د  يعاالحتياطيات األجنبية، 
  8الرصيد لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو  هذايكفي إذ النقدي في المملكة، 

معيار الدولي ضعف ال علىمن مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي بما يزيد شهور 
ول والثاني والثالث فإن  األ السيناريو . وفي ضوء تحققأشهريبلغ ثالثة المتعارف عليه والذي 

 كافية.   د  االحتياطيات تع
 

 السياسة النقدية   بخصوصتوصيات 
ردني في حال استمرار تفشي الفيروس ضمن  صدرها البنك المركزي األأتعزيز السياسات التي 

 منها: ،لثالث الثاني وا ناريويالس
 حرير المزيد من السيولة.سعار الفائدة وتأخفض  .5
 تخفيض نسبة كفاية رأس المال للبنوك. .6
 لى سنة.   إجال تصل وآل  (Repo)عادة الشراء إقيام البنك المركزي بعمليات   .7
ن هذه  أخاصة و  وتكاليفه صدار سندات خاصة لتمويل نفقات فيروس كورونا المستجد إ .8

 .دوليرنامج االقتصادي مع صندوق النقد المن الب ةالنفقات مستثنا

  المستجد كورونا فيروس بتداعيات عمان بورصة تأثر .3

قد تبعت بورصة عمان باقي أسواق األسهم العربية والعالمية في تسجيل مستويات منخفضة تاريخية  ل
لمباشر  ه ار (، وتأثي19-جديدة متأثرة بالمخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
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-3-16 الموافق االثنينيوم العالمي. وسجل مؤشر بورصة عّمان، وغير المباشر على االقتصاد 

انتشار   عاماا، وذلك في ظلّ  17، ليسجل أدنى مستوى له منذ %4.5، تراجعاا قياسياا بنسبة 2020
لم  ، و 1668( وحصده لألرواح. وسجل المؤشر العام مستوى 19-فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

ينار أردني، مع غياب عمليات بيع وشراء طبيعية تحسباا لمخاطر  مليون د  4.5حجم التداول  جاوزيت
  1307سهم، فيما بلغ عدد العقود نحو  يونمل 2.8إضافية. كما بلغ عدد األسهم المتداولة نحو 

،  %4.44ة بنسب اا عقداا. أما على المستوى القطاعي فقد شهد الرقم القياسي للقطاع المالي انخفاض 
 . %3.58 بنسبة   ، وقطاع الصناعة%3.97وقطاع الخدمات بنسبة 

لحماية المتداولين والشركات األردنية من اآلثار السلبية الكبيرة التي   اا قرار وقف التداول جيد  د  ويع
ن التداول إذ إتشهدها األسواق المالية العالمية، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد عالمياا. 

يات اقتصادية متينة سواء متوسطة أو طويلة التأثير،  مبني على الهلع وال يعتمد على معط الحالي
البيع يستطيع  في من يرغب  إذ إن ،عملية وقف التداول تدخالا في قوى العرض والطلب  د  وال تع

ئ  لى بعض المساو إشارة وربما تتجه األمور نحو التحسن. مع اإل ،التفكير والتريث  ومن ثم االنتظار
 جل الحصول على سيولة ولو بخسارة. أصولهم من أيل ي سحاجة بعض المستثمرين لتب صلةالمت

 

 تأثر حجم التداول في سوق العقار بتداعيات فيروس كورونا المستجد  .4

مليون دينار خالل الشهرين األولين من عام   583 بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة 
 . 2019م  من عا هانفسمع المّدة  ( مقارنةا %16نسبته ) ت بانخفاض بلغ 2020

 )بالمليون دينار( 2020-2019(: حجم التداول خالل الشهرين األولين من عامي 6الشكل رقم )

 
 راضي والمساحة. المصدر: دائرة األ
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مليون دينار خالل الشهرين األولين من   23.958وقد بلغت إيرادات دائرة األراضي والمساحة     
؛ علماا بأن قيمة  2019من عام  هانفسمع المّدة ( مقارنةا 34%انخفاٍض بلغت نسبته ) ، ب2020عام 

(  56%نسبته )  ت مليون دينار بارتفاٍع بلغ  14.1إعفاءات الشقق خالل الشهرين األولين قد بلغت 
عفاءات الشقق 2019من عام  ها نفسمع المّدة مقارنةا  مليون  38.1، ليصبح مجموع اإليرادات وا 
 دينار. 

ن حجم إذ إ ،س كورونا المستجد ستكون كبيرة على هذا القطاعثار المترتبة على انتشار فيرو ن اآلإ
يراداتها المتوقعة إيضاا خسارة الحكومة لجزء من أما يعني مالماضية،  مّدةير خالل الغالتداول ص

 . 2020لعام 
 

 االقتصادي  توقعات النمو .5
ضمن نموذج   االقتصادي تغيرات وعكسها على النمو ثار االقتصادية الجزئية في الماآل ة محاكا إن

االقتصادي المتوقع لعام   ن النموأتظهر  ،ناريوهات الثالثة المعتمدة ياقتصادي قياسي وضمن الس
  ضمن السيناريو  % 0.5لى ا  و  ،ولاأل ضمن السيناريو %1.3لى إ %2.2سينخفض من  2020
 الثالث.  ضمن السيناريو %0.2-لى ا  و  ،الثاني

 
 سعار الثابتة )%(المحلي اإلجمالي باأل الناتج (: ملخص سيناريوهات نمو7م )الجدول رق

 
الربع 

 ولاأل
الربع 
 الثاني 

الربع 
 الثالث 

الربع 
 الرابع 

202
0 

  السيناريو
 2.2 2.3 2.3 2.1 2.3 ساسي األ

 1.3 2.6 1.1 0.7- 2.1 ول السيناريو األ
 0.5 0.5 0.1- 0.2- 2.1 السيناريو الثاني 

 0.2- 1.3- 0.5- 0.7- 2.1 الثالث السيناريو 
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جمالي  لناتج المحلي اإللاالقتصادي  ساسي توقعات النمواأل اريوينيمثل الس ساسي:األ ناريويالس
الناتج المحلي   ذ يتوقع أن ينموإ ،ثار لفيروس كوروناآوالقطاعات االقتصادية بافتراض عدم وجود 

 . %2.2سعار الحقيقية بمعدل جمالي باألاإل
 

جمالي  في القطاعات والناتج المحلي اإل ت النمومعدال ،ساسياأل (: السيناريو8رقم ) الجدول
 الحقيقي )%( 

  
الربع 

 ولاأل
الربع 
 الثاني 

الربع 
 الثالث 

الربع 
 الرابع 

20
20 

 3.2 3.9 2.8 2.0 3.6 الزراعة   
 2.1 4.1 3.3 0.6 0.2 والمحاجر  التعدين  
 1.5 1.8 1.4 1.6 1.3 التحويلية  الصناعات   
 5.3 6.7 5.7 5.0 2.6 والمياه الكهرباء  
 1.4 0.8 1.7 0.4 2.8 التشييد   
   والمطاعم التجارة 
 1.9 1.8 1.9 1.3 2.4 فنادقلوا
 2.9 3.2 2.9 3.2 2.2 واالتصاالت  النقل  

 2.6 2.4 2.9 2.5 2.7 خرى  الخدمات األ
الناتج المحلي  

 2.2 2.3 2.3 2.1 2.3 جمالي  اإل
 

خير من الربع  على الشهر األ ابقاا ينعكس هذا السيناريوشارة إليه ساإل ت وكما تم ول:األ يوالسينار 
خير من الربع الثاني  على الشهر األ آثارهولين من الربع الثاني وتمتد بعض ول والشهرين األاأل

، والتي والربع الثالث. كما وتمثل التوقعات وجود حالة ركود وحالة عدم يقين في االقتصاد العالمي
كون قطاع  يتظهر النتائج أن أكثر القطاعات المتأثرة س ذ إتسببت في حدوث صدمة طلب، 
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يد ي %، وقطاع التش-1.2لى إ %1.5من  2020الصناعات التحويلية لينخفض نموه المتوقع لعام 

 %. -2.3لى إ %1.4  لينخفض من نمو
 

 %( جمالي الحقيقي )والناتج المحلي اإلفي القطاعات  معدالت النمو ،ولاأل (: السيناريو9الجدول رقم )

  
الربع 

 ولاأل
الربع 
 الثاني 

الربع 
 الثالث 

الربع 
 الرابع 

202
0 

 2.7 3.9 1.7 0.5 3.5 الزراعة   
 0.2 4.1 1.3 4.4- 0.3- والمحاجر  التعدين  
 1.2- 1.8 1.7- 5.5- 0.6 التحويلية  الصناعات   
 4.9 6.7 5.4 4.1 2.5 والمياه الكهرباء  
 2.3- 0.8 4.4- 6.6- 2.1 لتشييد ا  
   والمطاعم التجارة  

 0.2 1.8 0.9 3.8- 1.9 والفنادق
 1.8 3.2 0.8 1.1 2.0 واالتصاالت  النقل  

 2.2 2.4 2.4 1.4 2.6 خرى  الخدمات األ
 1.3 2.6 1.1 0.7- 2.1 جمالي  الناتج المحلي اإل

 
من الربع  خيرعلى الشهر األ كس هذا السيناريوشارة إليه سابقاا ينعاإل ت وكما تم الثاني: السيناريو

. لتظهر النتائج أن  2020على الربع الرابع من عام  آثارهول والربع الثاني والثالث وتمتد بعض األ
، وأن أكثر القطاعات المتأثرة  %0.5لى إ % 2.2سينخفض من  2020االقتصادي المتوقع لعام  النمو

  ي السيناريو ف %1.5من  2020نموه المتوقع لعام  كون قطاع الصناعات التحويلية لينخفض يس
  النمو  نخفض %، كما وسي-4لى إ %1.4 د لينخفض من نموي%، وقطاع التشي -2.4لى إساسي األ

 .2020في عام   %2.1-لى إ  %1.9والفنادق من   والمطاعم التجارة المتوقع في قطاع
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 )%(  جمالي الحقيقيت والناتج المحلي اإل في القطاعا معدالت النمو ،الثاني (: السيناريو 10الجدول رقم )

  
الربع 

 ولاأل
الربع 
 الثاني 

الربع 
 الثالث 

الربع 
 الرابع 

202
0 

 2.2 2.7 1.3 0.5 3.5 الزراعة   
 0.8- 1.8 0.3- 4.4- 0.3- والمحاجر  التعدين  
 2.4- 1.6- 2.7- 5.5- 0.6 التحويلية  الصناعات   
 4.4 6.3 4.2 4.1 2.5 والمياه الكهرباء  
 4.0- 2.5- 6.9- 6.6- 2.1 التشييد   
   والمطاعم التجارة  

 2.1- 1.5- 4.2- 3.8- 1.9 والفنادق
 1.5 1.7 1.5 1.1 2.0 واالتصاالت  النقل  

 1.8 0.9 1.5 2.4 2.6 خرى  الخدمات األ
 0.5 0.5 0.1- 0.2- 2.1 جمالي  الناتج المحلي اإل

 
خير من الربع  شهر األعلى ال سابقاا ينعكس هذا السيناريوشارة إليه اإل ت وكما تم الثالث: السيناريو

االقتصادي المتوقع لعام   . لتظهر النتائج أن النمو2020ول والربع الثاني والثالث والرابع من عام األ
كون قطاع الصناعات  ي، وأن أكثر القطاعات المتأثرة س%0.2 -لىإ %2.2سينخفض من  2020

%،  -4.5لى إساسي األ في السيناريو %1.5من  2020لعام التحويلية لينخفض نموه المتوقع 
المتوقع في  النمونخفض %، كما وسي-4.8لى إ %1.4 يد لينخفض من نمويوقطاع التش

 . 2020في عام   %2.3 -لى إ %1.9والفنادق من  والمطاعم التجارة قطاع
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 جمالي الحقيقي )%(المحلي اإل في القطاعات والناتج الثالث معدالت النمو (: السيناريو11الجدول رقم ) 

  
ربع ال
 ولاأل

الربع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 2020 الرابع

 1.8 1.8 1.2 0.5 3.5 الزراعة   
 2.3- 2.1- 2.0- 4.4- 0.3- والمحاجر  التعدين  
 4.5- 6.4- 5.9- 5.5- 0.6 التحويلية  الصناعات  
 4.4 5.6 4.8 4.1 2.5 والمياه الكهرباء  
 4.8- 7.3- 5.4- 6.6- 2.1 ييدالتش  
 2.3- 4.3- 3.2- 3.8- 1.9 والفنادق والمطاعم  تجارةال  
 1.0 0.1 0.8 1.1 2.0 واالتصاالت النقل  

 1.6 0.4 1.9 1.4 2.6 خرى الخدمات األ
 0.2- 1.3- 0.5- 0.7- 2.1 جمالي  الناتج المحلي اإل
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 زمة على القطاع الصناعي آثار األ ❖

، كانت على ر تعطيل عمل مؤسسات القطاع الخاص اآلثار التي ظهرت بصورة مباشرة فو أبرز 
 النحو التالي:

تراجع المبيعات عموماا لهذه المنشآت، وما ينجم عنها من تراجع في مستويات المخزون  .1
 االستراتيجي من السلع األساسية. 

الي الصادرات من إجم  %90تراجع مستويات التصدير، إذ تشكل الصادرات الصناعية  .2
 الوطنية. 

رات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، ونقص السيولة تراجع القد  .3
 لديها، وبالتالي عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها. 

تراجع قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد في االحتفاظ بالعاملين لديها   .4
 ، ما بعد األزمةلانتقالية  مّدةلى لف التي تواجهها وحاجتها إفاع الكنتيجة لتوقف العمل، وارت

للعودة لدوران عجلتها اإلنتاجية كما كانت، وهذا قد ينطبق أيضاا على عدد من الشركات 
 . عموماا ي ارتفاع معدالت البطالة الكبرى، مما يعن

إما ألسباب   ،مرارهامة للعملية اإلنتاجية واستتحديات الحصول على الموارد األولية الالز  .5
 وخاصة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو لعدم توفرها لوقف اإلنتاج.ارتفاع كلفها 

تلك التي تعتمد على الموارد والمواد  ، وخاصةلصناعيانقطاع سلسلة التوريد في القطاع ا .6
 . األولية الخارجية، في ظل توّجه العديد من الدول إلى إيقاف حركة التجارة الخارجية

لمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ظل عدم قدرتها على  تدني مستويات السيولة المتاحة ل .7
تمام عمليات البيع من جانب، واضطرارها لدفع مستحقات العاملين لديها خالل مدة  اإلنتاج وا 

األخرى من إيجار  إضافة إلى تحمل تبعات التكاليف الثابتة ، من جانب آخر التوقف
 تكاليف أخرى.  وما إلى ذلك من  ،رات وفوائد قروض يجا ا  وكهرباء ومياه و 

على دعم المنشآت   الحالية والقادمة مّدةديات ال بّد من العمل خالل الوفي سبيل مواجهة هذه التح
وما  ،الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات لغايات مساعدتها على استيعاب تبعات هذه المشكلة
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في هذه المرحلة وعلى الحكومة  خاللجب التركيز عليه من أبرز ما ي نجم عنها من آثار، ولعلّ 

 محورين من الناحية الزمنية، على النحو التالي:  

 المحور األول، المدى القصير جدًا وبصورة مباشرة:  ▪

يتم من خالل هذا المحور معالجة التحديات األساسية في المدة الزمنية الحالية، ولعل أبرز ما ل 
هو الكلف المالية اإلضافية التي  واجه هذه المنشآت خالل هذه المدة يمكن حصره من تحديات ت 

 ترتبت على هذه المنشآت تحديداا، والتي يمكن حصرها في عناصر التكاليف التالية: 

وال بّد في هذا المجال من   ،كلف الفوائد البنكية على القروض التي حصلت عليها هذه المنشآت  .4
  3مترتبة عليهم لمدة أو كافة المقترضين من الفوائد ال إعفاء المقترضين الصغار والمتوسطين

عدم تحميل هذه الكلفة للبنوك وحدها؛ إذ يمكن تخفيض نسبة الفائدة على   ، وال بّد منشهور
مليار   35، إذا ما علمنا أّن حجم الودائع في القطاع المصرفي يقارب %0.5الودائع ولو بنسبة 

صاد، في حين أّن  ينتج ويعمل يتحمل كلف توقف االقت دينار، إذ إّنه ليس من المعقول أن من
من ال يتحمل أّي مخاطر يستمر في الحصول على نفس العوائد في ظل مثل هذه الظروف، 

نوع من التكافل والمشاركة في تحمل المسؤوليات، كما أّن الحكومة هو ما يعني بصورة أخرى م
  ن من الجهاز المصرفي وبحوالي قترضي ذلك أيضا كونها من أكبر الم يمكن لها أن تستفيد من 

مليار دينار، علماا بأن الوفر الذي يمكن أن تحققه الحكومة جراء مثل هذا اإلجراء يوّجه   17
 (.2لإلنفاق في البند التالي رقم ) 

، في ضوء نفاذ قانون الدفاع  كلف اإليجارات للمباني والمواقع التي تعمل بها هذه المنشآت  .5
تزايدت في ظل الظروف األخيرة،   على الحّد من آثار التكاليف التي حاليا، وفي سبيل العمل

بتخفيض اإليجارات التي تتحملها المنشآت  ،فإّنه يمكن أن يتم العمل من خالل قوة القانون
ير مثل هذا اإلجراء وحتى نهاية من خالل معايير محددة تساعد في تأط  ،الصغيرة والمتوسطة

يات بعدم تقاضي أي مسقفات  ّد من اإليعاز ألمانة عمان والبلد إضافة إلى أّنه ال ب. 2020عام  
. علما بأّنه يمكن  2020عام بنية واألراضي( على هذه المنشآت حتى نهاية )ضريبة األ

 ت تعويض األمانة والبلديات من الوفر الذي تحققه الحكومة على فوائد الدين الداخلي والذي تم
 ( أعاله.1اإلشارة إليه في البند )



 
 

87 
 

 ألردنالنتشار فايروس كورونا في ا االستجابة األولية 

 

 
في ضوء مساعدة المنشآت الصغيرة   :دم عملها حالياع في ظلّ  وخاصة العمالة والرواتب  كلف .6

، فإّنه يمكن العمل على فيما سبقوكما ذكر  ،يهاوالمتوسطة في الحّد من الكلف المترتبة عل 
ها في حال تّم  مساعدة تلك المنشآت في االحتفاظ بعمالتها من خالل دعم رواتب العاملين لدي

ور من خالل مخصصات صندوق التشغيل لدعم رواتب العمالة واألج ئق طوار تأسيس صندو 
والتدريب والتعليم المهني والتقني وأية موارد أخرى يمكن تخصصيها لهذه الغاية، وبما يساعد 

ياحة على سبيل المثال  الس مثل في الحّد من الكلف، على أن يتم مراعاة القطاعات األكثر تأثراا 
 .األخرى غيرها من القطاعات و 

 
 ما بعد األزمة مباشرة:لدى القصير المحور الثاني وعلى الم ▪

على أن يغطي هذا المحور العديد من اإلجراءات المباشرة التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة  
ه اإلجراءات قد يكون تم البدء وقطاع األعمال عموماا لالستمرار في أداء مهامها. علما بأّن بعض هذ 

 ولعل من أبرزها ما يلي: ،فعليا به

المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في االستمرار بأعمالها ولو بالحدود  تسهيل عمل .8
باألنشطة الصناعية الغذائية   صلقطاع الصناعي المتالدنيا، وهذا ما حصل فعليا في ال

شيط اإلنتاجية  والدوائية والتعبئة والتغليف، والقطاع التجاري أيضاا، وهذا بحّد ذاته فرصة لتن
ات ذات األولوية، وبالتالي المساهمة في مواجهة بعض التحديات التي تّم  والعمل لهذه القطاع
 اإلشارة إليها سابقا. 

ضرورة تعاون المؤسسات الرديفة لعمل القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات عملها وتعاطيها مع   .9
التراجع الذي   في ظلّ  صةوخا رار تدفق الصادرات ما أمكن، القطاع الصناعي لضمان استم

إضافة إلى ضمان استمرارية انسياب المواد األولية الالزمة  ع التصدير حالياا، هده قطايش
تعزيز مستويات المخزون  في ت ذات األولوية، وبما يساهم للتصنيع، وخاصة للقطاعا 

 االستراتيجي للمملكة من السلع الغذائية. 
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ضريبة   وسطة من خالل تأجيل تسديد مستحقات التحفيز الضريبي للمؤسسات الصغيرة والمت .10

المبيعات التي تدفع كل شهرين، وجدولة هذه المبالغ بصورة مريحة الحقاا، لتوفير السيولة 
 المطلوبة في مثل هذه الظروف، وخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

ة على  إلغاء بدل الخدمات الجمركية على مدخالت إنتاج المصانع لتخفيف األعباء المالي .11
 الظروف. القطاع الصناعي في مثل هذه 

ضرورة قيام البنك المركزي بتقديم سلف نقدية للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بقيمة   .12
سماح سنة كاملة، لتمكين هذه   مّدة، و %1وبمعدل فائدة ال يتجاوز ألف دينار،  100ال تتجاوز 

ة لعودة عجلة ولية الالزمتها وشراء المواد األاالمنشآت من توفير السيولة الالزمة لتسديد التزام
إذ يمكن في هذا المجال االستفادة من المبالغ التي تّم توفيرها في الجهاز المصرفي  ،اإلنتاج

إلى   %7نتيجة لقرار البنك المركزي بتخفيض االحتياطي اإلجباري على القطاع المصرفي من 
5% . 
قني  يل والتدريب والتعليم المهني والتتأسيس صندوق طوارئ من مخصصات صندوق التشغ  .13

وخاصة الصغرى   ،وأي صندوق آخر ليتم من خالله دعم قدرة المنشآت الصناعية المتضررة
العاملين لديهم ولو  من خالل دعم رواتب  ،على االحتفاظ بالعمالة منها والصغيرة والمتوسطة

 مليون دينار.  50حوالي يمكن من خالل هذا الصندوق توفير  إذ بصورة جزئية وآلية محددة. 
على  المقبلة ةخالل األشهر الثالث لمستحقة للبنوك أو إعادة جدولتهاساط اتأجيل األق .14

عادة  التسهيالت االئتمانية المترتبة على المنشآت الصناعية الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وا 
  مراجعة  إضافة إلى و أي تكاليف إدارية أخرى.جدولتها دون أي كلف إضافية من فوائد أ

 تحّد من مستوى تحّمل القطاع المصرفي للكلف منفرداا. مراجعةع أسعار الفائدة على الودائ
عنصر إنتاج   عد ها تها على القطاع الصناعي بضرورة إعادة النظر بتكلفة الكهرباء وتعرف .15

 ، ة تدوير عجلة الصناعة وتنافسيتهارئيسي في مختلف القطاعات الصناعية، وبما يضمن إعاد 
 .مليون دينار شهريا 30رباء حوالي اعي من فاتورة الكهيبلغ إجمالي ما يدفعه القطاع الصن إذ 

ضرورة العمل على إعداد خطة فورية لحصر مستوردات المملكة وتقنينها، من خالل حصر  .16
المستوردات التي لديها مثيل من الصناعة المحلية للحّد منها، وبما يساهم بالحّد من  

،  من جانب آخر سوق المحلي، ودعم حصة الصناعة المحلية في الالمستوردات من جانب 
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وبالتالي الحفاظ على عجز الميزان التجاري بصورة معقولة، ودعم انسياب اإلنتاج الصناعي  

 إلى السوق المحلي، نتيجة توقع انخفاض الصادرات. 

 تعزيز مبدأ االعتماد على الذات وتشجيع الترابطات فيما بين القطاعات المحلية 

 : اجيةز الترابطات والعناقيد اإلنتتعزي

تعرف العناقيد اإلنتاجية سلعية أم خدمية على أّنها نظام إنتاجي يربط مجموعات من الشركات 
من نقل وشحن وتسويق   ،المنتجة لسلعة أو خدمة معينة، والموردين، ومقدمي كافة الخدمات المختلفة

 اقتصادي معين. روابط الخلفية واألمامية في مجال ودراسات استشارية وتمويل وغيرها، مبنية على ال

بالتالي فإّن التشبيك بين مختلف القطاعات والمؤسسات التي ترتبط بصناعة منتج معين، أو خدمة  
محددة، فيما بينها ستحقق مزايا عديدة، إذ إّن التشبيك فيما بين مختلف المنشآت بأحجامها المختلفة  

المتوسطة أكثر قدرة على  ويجعل المنشآت الصناعية الصغيرة و يساعد على تطوير كافة المنشآت، 
تجاوز األخطار التي تواجهها وبالتالي رفع تنافسيتها، إذ تصبح نشاطاتها أيسر وقابلة لالستدامة  

 ضمن تجمعات جغرافية وقطاعية. 

من هذا المنطلق، فال بّد من العمل على دراسة ما هو موجود من منتجات وخدمات، ومحاولة و 
تراحنا بأّن يتم الترابط  ساس دراسة علمية عميقة، مع اقالتشبيك بين مختلف القطاعات على أ

 وعلى النحو التالي:  ،وفقاا لثالثة مستويات  كوالتشبي

مع  ل توجيه القطاع التجاري وتشبيكهمن خال ،ا بين القطاعين الصناعي والتجاريم .ث 
تعزيز حصة في خارجية، وبما يسهم المستوردات الالمنتجات المصنعة محلياا والحّد من 

 لمنتج األردني في السوق المحلي. ا

ما بين القطاع الصناعي والصناعي، من خالل التشبيك والترابط الصناعي الستكمال  .ج
 حلقة القيمة وسالسلها من المنتجات المصنعة محليا.  

ته  ما بين القطاعين الصناعي والزراعي، من خالل تطوير أساليب اإلنتاج وتقنيا  .ح
ات الزراعية إلى منتجات صناعية، وضمن سالسل بمنتجات صناعية، وتحويل المنتج

 قيمة متكاملة.  
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 الصناعات التعدينية:  ❖
I. :شركة البوتاس 

اتخذت شركة البوتاس العربية جملة من اإلجراءات الصحية والوقائية بهدف استدامة نشاطاتها  
 إجراءا بعد ه ظر الح مّدةداد العاملين لديها خالل عأالتصديرية، وقامت الشركة بتخفيض اإلنتاجية و 

( موظفاا  470حوالي ) مّدةلموظفين العاملين خالل هذه ال(، ليصبح عدد ا%70بنسبة )  اا احترازي
ت ( عامل. واستمر 1800جمالي الموظفين حوالي )إالة االعتيادية والتي يبلغ فيها مقارنة بالح

  ، ( طن8300لى )إ لوصقياسي في مجال اإلنتاج  قيق رقمتم تح ، إذ مصانع الشركة بالعمل اليومي
 تاريخ الشركة.في ليه إوهذا رقم لم يتم الوصول 

من مصانع الشركة في غور الصافي   سطول المقاولين بنقل البوتاسأسطول الشركة و أكما استمر 
لتصل   ، يةرقام قياسية في عدد الرحالت اليومأشركة في العقبة. وتم كذلك تحقيق لى مستودعات الإ
( طن. كما  11000بحوالي ) تقدَّر لى كميات نقل يومية إالوصول و  ،( رحلة يومية200لى )إ

تم تنفيذ شحنات متعاقد عليها بلغت في   إذ لبيع والشحن من ميناء العقبة، استمرت عمليات ا
  الّ إ  ندونيسيا وسيرالنكا.أالصين والهند وماليزيا و مثل  ،( طن ألسواق رئيسية180،000مجموعها ) 

صعوبة التصدير الناتج عن بعض  فاض مبيعات الشركة بسبب بعض المخاوف من انخ أنه ثّمة
 غالقات في دول العالم المستوردة.اإل

ما  لحساب وزارة الصحة، ك اا تبرعردني أ( دينار 3،250،000ن الشركة قامت بدفع مبلغ )أيذكر و  
بهدف توفير   ،ربد إلملك المؤسس في ر لصالح مستشفى الف ديناأ( 150قامت الشركة بدفع مبلغ )

 العالج والرعاية الطبية للمصابين. 

II. :شركة الفوسفات األردنية 

عمالها التعدينية والتصنيعية والتصديرية، وذلك بهدف أركة الفوسفات األردنية في تنفيذ استمرت ش
، 2020الشركة لعام  اج والتسويق المعتمدة فيتلبية العقود والطلبات المتعاقد عليها ضمن خطة اإلنت
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ذار  آمتري حتى نهاية  ( طن1،142،489ية التصديرية من مادة الفوسفات الخام )قد بلغت الكمو 

أي بزيادة بلغت  ،من العام السابق مّدة( طن متري لنفس ال952،884)مع مقارنة  2020عام من 
نها  ية الصادرات م( فقد بلغت كم DAPبالتصدير من مادة السماد ) صلما فيما يت أ(. %20نسبتها ) 

( طن متري لنفس  152،525بل )وذلك مقا ،2020عام ذار من  آري في نهاية ( طن مت 158،145)
الشركة األردنية الهندية   ج من حامض الفوسفوريك والمنتخصوص من العام السابق. وب مّدةال

م  عا متري حتى نهاية الربع األول من ( طن 64،679للكيماويات فقد بلغت كميات التصدير )
ن ه من المأمول أنأيذكر و من العام السابق.  مّدةالتري لنفس ( طن م 927, 65) مع مقارنة ،2020
من العام السابق بما نسبته   ىأعل 2020لعام نتاجية لشركة الفوسفات األردنية الخطة اإلتكون 

 غالق األسواق التصديرية بسبب األزمة.  أنه توجد بعض المخاوف من إالّ ، إ(10%)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

92 
 

 ألردنالنتشار فايروس كورونا في ا االستجابة األولية 

 

 
 
 زمة على االستثمار  آثار األ ❖

 
 اإلجراءات الفورية )سريعة المدى(:

تأجيل كافة االلتزامات المستحقة على الشركات )حسب الرغبة( لصالح البنوك  •
الحكومية منها( ومؤسسات التمويل األصغر، ووقف  وخاصةراض )وصناديق اإلق

 ( شهور.4-3الفوائد البنكية المترتبة عليها ولمدة ال تقل عن )
( %30ستصدار قرار يقضي بخصم ما ال يقل عن )قانون الطوارئ في ا استغالل •

من قيمة اإليجارات للمباني والمصانع التي تشغلها المنشآت التجارية الصناعية  
والخدمية والزراعية منها، على أن يعود العمل باتفاقيات التأجير كما هي عليه منذ 

 اإليجارات.بداية العام القادم دون أي زيادة تذكر على قيمة 
عادة دفعها 3ع فواتير الكهرباء والمياه والهاتف واإلنترنت لمدة )تأجيل دف • ( شهور وا 

 . ةمن السنة بنسب متفاوتمستقبال من خالل توزيعها على األشهر المتبقية 
التوصل إلى تفاهمات مع الشركات الكبيرة والمتوسطة القادرة على دفع الضرائب   •

جية، مقابل تقديم بعض  توقعات خططها اإلنتا المترتبة عليها سابقاا وحسب 
 التسهيالت غير المالية مستقبالا.

تشجيع التبرعات المالية والعينية من الشركات بعد ه جزءاا من المسؤولية المجتمعية،   •
ومكافأة ذلك من خالل الحوافز التشجيعية غير المالية مستقبال. على سبيل المثال 

رة ضريبة الدخل والمبيعات  كشوفات الذهبية لدائإدراج الشركات المتبرعة على ال
مكانية استخدام مثل هذه الموارد في دعم المنشآت الصغيرة   وكذلك دائرة الجمارك. وا 

 )وذلك ضمن سلسلة التزويد لكل قطاع(. المتعطلة والعمالة المعتمدة على المياومة
تقديم إقراراتها  تأجيل المستحقات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يتم •

( لتبدأ من النصف الثاني  2020شهرين )المتبقية من النصف األول لسنة  كل
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، على أن يجري تقديم اإلقرارات الضريبية ألعمال النصف  2020للسنة الحالية 

 الثاني من السنة كما هي عليه في األصل. 
تثمار أو  تسريع وتيرة إعطاء المستثمرين اإلعفاءات )المعطاة بموجب قانون االس •

س الوزراء أو أية قوانين أخرى( والتي كانت ت عطى سابقا وضمن األطر  قرارات مجل
لغاء الكفاالت المطلوبة سابقاا وخصوصا   القانونية بدون تأخيرها بيروقراطيا، وا 

 البنكية والمالية منها واالكتفاء بتعهد قانوني )خطي( على مستوى الشركات. 
تي تفرضها البنوك على  الكفاالت البنكية الالتخفيف من رسوم االعتمادات و  •

القطاعات التجارية، بهدف حشد السيولة وتسريع وتيرة إجراءات هذه الكفاالت 
عطاء القطاعات التجارية   واالعتمادات لتسريع تدفق العملية اإلنتاجية من جديد، وا 

 سقوفاا مالية أوسع.  
ع في كافة منشآت القطاخصم جزء من المكافآت والحوافز وبدالت العمل اإلضافي  •

( 3الخاص بما يتناسب مع حجم األزمة وتأثيراتها ومدتها الزمنية بما ال يتجاوز )
شهور، بعد  ذلك نوعاا من تعزيز السيولة لدى هذه المنشآت، على أن تضاف مثل 
هذه المبالغ على مكافآت نهاية الخدمة وبدالتها أو صناديق االدخار إن وجدت 

 مستقبالا. 
على استدامة الوظائف لديها وعدم اللجوء إلى تسريح المنشآت االقتصادية مساعدة  •

الموظفين بسبب الضغط المالي التي ستعانيه الشركات بسبب األزمة، ويمكن ذلك 
من خالل تقديم دعم الرواتب واألجور عن طريق إنشاء صندوق لهذه الغاية يتم 

ل رى لضمان استدامة عممن الشركات الكب وخاصة ،دعمه من المساهمات المالية
سلسلة التوريد لديهم من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن أن تساهم فيه 
الحكومة من خالل مخصصات صندوق التشغيل والتدريب المهني المنشأة في 

 األساس لدعم القطاع الخاص في مجاالت التدريب والتشغيل.    
للمنشآت  يح العمل أو إصدارهاالسماح للمنشآت المختلفة بالتقدم لتجديد تصار  •

االقتصادية ليتم دراستها والموافقة عليها حاليا )لكسب الوقت(، ثم إصدارها مباشرة 
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بعد انتهاء األزمة بما يضمن استمرار العملية اإلنتاجية وتدفقها بكل يسر وسهولة  

 بعد انقضاء األزمة أو مدة الحظر على أقل تقدير. 
 ر والمتوسط اإلجراءات على المديين القصي

اق الخدمات اإللكترونية المقدمة من هيئة االستثمار للشركات والمنشآت  توسيع نط •
المنتفعة من حوافز قانون االستثمار، وخاصة في مجال اإلعفاءات لمدخالت 

(  48اإلنتاج وتصاريح العمالة، وتسريع وتيرة الموافقة عليها بمدة ال تزيد على )
 ساعة.  

(  Credit Channelsسيعها )يالت االئتمانية وتو تعزيز نطاق خدمات التسه •
المقدمة من البنك المركزي األردني وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحسب  
تعرف البنك المركزي لها، وضمن أسعار فائدة مناسبة ومنافسة جداا وبأقل مما  

اج(، يعمل بها حاليا، إضافة إلى توافر مدد سماح جيدة )حسب طبيعة القطاع واإلنت
البنك المركزي من القنوات االئتمانية الدولية التي تمنحها الدول على أن يستفيد 

 وصناديق اإلقراض الدولية بهدف التخفيف من تداعيات أزمة كورونا.
( من خالل التطبيق والمعاملة Supply Chainالحفاظ على روابط سلسة التزويد ) •

اء على مستوى  دفة لخلق السيولة سو المتساوية في الحوافز والتدابير المالية الها
الشركات المحلية واألجنبية، وعلى الحكومة االلتزام بمبدأ المعاملة المتماثلة من  

 ناحية وطنية. 
 Investment Afterإعداد إجراءات عاجلة وتحضيرها في مجال الرعاية الالحقة ) •

Care بهدف   ( والتواصل العاجل مع المستثمرين األجانب، والتوصل إلى طروحات
 تهم وضمان ديمومة نشاطهم االقتصادي. ضمان استمراري 

التواصل الفوري وتنفيذ مبدأ الشفافية والحاكمية الرشيدة في مجال اتخاذ أية تدابير،   •
( المستقبلية  Investor Disputesلتقليل المخاطر في إطار نزاعات المستثمرين )

 الناجمة عن أية إجراءات ممكن اتخاذها مستقبال.  
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   الطاقةقطاع ر األزمة على آثا ❖

( والذي يبين السعات التخزينية والتشغيلية للنفط الخام، وفي مختلف 1وبالنظر إلى الجدول رقم )
المواقع سواء في العقبة أو في موقع المصفاة وكذلك مخزون ناقلة النفط، فإّن األرقام تشير وبتاريخ  

يبلغ معدل   إذ  ،يوماا ( 37ام يكفي لمدة )إلى أّن األردن لديه مخزون من النفط الخ 3/2020/ 30
( طن. ومن الجدير بالذكر أّن معدل الشراء 6803االستهالك اليومي من النفط الخام حوالي )

ومن المتوقع أن ينخفض معدل الشراء في شهر   ،( دوالراا 37الحالي لشهر آذار لبرميل النفط بلغ ) 
 . والراا ( د 30حوالي )إلى ل ليصل سعر البرمي ات ( دوالر 7نيسان القادم بحوالي )

 (: مخزون النفط الخام 1جدول رقم )ال

السعات  الموقع التسلسل
 االسمية 

 (طن )

السعات 
  التشغيلية

 (طن )

 المخزون

 

 (طن )

معدل     
 االستهالك 

 (يوم طن/)

كفاية  
 المخزون

 (يوم)

 80000 92000 مرافق المصفاة  العقبة/  - 1
85000
  

6803 

 
 134705 250000 227000 مصفاةموقع ال الزرقاء /  - 2 37

 29000 - - مخزون ناقلة النفط  3-

 248705 285000 319000 المجموع 4-

 

(، فإّن إجمالي المخزون بلغ  2أما في مجال الغاز البترولي المسال، وكما يبينه الجدول رقم )
ة  ى، والباخرة الثاني ( طن ما زالت قيد التفريغ في الباخرة األول7800إضافة إلى )، ( طناا 40265)

األمر الذي يعني توفر مخزون من الغاز المسال يكفي  ،لم يتم تفريغها لتاريخه طن (3800فيها )
 وأكثر.  ( يوماا 31لمدة )
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 لغاز البترولي المسال(: ا2جدول رقم )ال

السعات  الموقع التسلسل
  االسمية

 (طن )

السعات 
 التشغيلية 

 (طن )

 المخزون

 

 (طن )

معدل 
 ك االستهال

 (يوم طن/)

كفاية  
 المخزون

 (يوم)

 2434 2800 3000 مرافق المصفاة  العقبة/ -1

1300 31 

2- 
 محطات تعبئة 

 إربد  -الزرقاء -عمان 
24600 22100 14254 

 11600 - - (*) مخزون ناقلتي الغاز -3

4- 

مخزون الغاز البترولي في 

  الشركة اللوجستية

 (العقبة+ عمان)

60001 14400 
11977 

 

 40265 39300 43600 المجموع -5

( طن، والباخرة الثانية باالنتظار بحمولة  7800عليها ) المتبقية األولى يتم التفريغ منها و )*( الباخر 
 ( طن. 3800)

 
( يبين المدد اآلمنة للتزود من  3بالمشتقات النفطية المختلفة، فإّن الجدول رقم ) صلما يتأما في

(  52حوالي ) 95، وكذاك بنزين ( يوماا 76حوالي ) 90 لفة، إذ يكفي بنزينالمشتقات النفطية المخت
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. أما وقود ( يوماا 254، ومادة الكاز )( يوماا 74، فيما يصل أمن التزود بمادة السوالر إلى )يوماا 

يجدر و . ( يوماا 86، في حين تبلغ مدة مادة الوقود الثقيل حوالي )( يوماا 134الطائرات فيصل إلى )
( ألف  248للمشتقات النفطية في القطاع الخاص أيضا بلغت حوالي )السعات التخزينية  بالذكر أن

 متر مكعب. 

 (: المشتقات النفطية 3جدول رقم )ال

 الكفاية 

 

 

 (يوم)

 معدل االستهالك

 

 

 (طن/ يوم)

 المخزون

 

)*( 

 (طن )

 السعات التشغيلية 

 +مصفاة

 لوجستية 

 (طن )

السعات 
 االسمية 

 +مصفاة

 لوجستية 

 (طن )

 المادة

 (90) البنزين 300000 270000 344392(1) 3100 76

52 480 24920 37000 41000 
 (95) البنزين

 

 السوالر 408000 367200 260310(2) 3500 74

  الكاز 90000 81000 50763 200 254

 وقود الطائرات  110000 99000 97069 725 134

 الوقود الثقيل  275000 247000 189939 2200 86

 اإلسفلت  16500 14850 15768 579 27

 (.طناا  62012( المملوك للحكومة والمتوفر في الماضونة ) 90مخزون مادة البنزين ) (1)

 طن(. 49000مخزون مادة السوالر المملوك للحكومة والمتوفر في الماضونة ) (2)
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جستية  خزانات اللو المخزون المشتقات النفطية أعاله متضمن مخزون الشركات التسويقية في  (*)

 -ص والبواخر المبينة في الجدول أدناه:والقطاع الخا

 حركة ناقالت المشتقات النفطية ومخزون المصفاة في خزانات القطاع الخاص 

مخزون مادة السوالر في خزانات شركة العقبة للكيماويات )قطاع  
 (خاص 

 )40220 (طنا 

 )125966(طنا  (90 مرافق النفطية )مخزون البنزينال خزانات الشركة اللوجستية/ 

 )24920(طنا  (95 خزانات الشركة اللوجستية/ مرافق النفطية )مخزون البنزين

  )49001(طن  (خزانات الشركة اللوجستية/ مرافق عمان النفطية )مخزون السوالر

 

أما في مجال الطاقة الكهربائية، فقد استمرت محطات توليد الكهرباء في مختلف مواقعها داخل 
  % 20إال أّن مبيعات الطاقة الكهربائية انخفضت بنسبة تقدر بحوالي في العمل المستمر، المملكة 

والكثير من المصانع، مما يؤدي إلى   عموماا،والبنوك والقطاع التجاري نتيجة توقف قطاع الشركات 
وهي مدة العطلة   اا،يوم 28مليون دينار خالل مدة  25إلى  20نقصان في اإليرادات بحوالي 

االستهالك اليومي من الطاقة الكهربائية المستهلكة انخفض من   يذكر أّن معدلو  نة.المعل
( ميجا واط 24.170آذار( إلى ) 15شباط إلى  29)من ( ميجا واط ساعة خالل المدة 33.404)

  آذار(. 31آذار إلى   22ساعة خالل المدة من ) 

ة عدم قيام  مليون دينار نتيج 200ويقدر العجز في إيرادات شركات الكهرباء األردنية بحوالي 
يوماا(، وكذلك  28المشتركين أو تمكنهم من سداد الذمم السابقة طوال العطلة المعلنة حتى اآلن )

عدم صدور فواتير االستهالك بسبب توقف نشاط قراءة العدادات، علما بأّن تحصيل هذه المبالغ قد 
 السداد. درة المشتركين على بسبب ضعف ق  شهراا  24إلى  18يتطلب مدة تتراوح ما بين  
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 تأثيرات أزمة كورونا على قطاع الطاقة في األردن: 

لطاقة في األردن،  يختلف أحد على أّن أزمة فيروس كورونا سيكون لها األثر الكبير على قطاع اال 

ن  اري  تج األثر اإليجابي على كل من الميزان ال سيكون له بالتالي ض أسعار النفط العالميةانخفاوا 

ّن أ وبماات، د ( من إجمالي قيمة المستور %16لفة الطاقة تشكل ما نسبته ) تكف ،وميزان المدفوعات 

، وبانخفاض أسعار  2019عام ( مليون دينار في نهاية 13729ي )المستوردات بلغت ما قيمته حوال

مليون دينار  ( 550ض بحوالي )فإّن فاتورة النفط ومشتقاته سوف تنخف ،( %25النفط عالميا بحوالي )

التوقف   مّدةإضافة إلى  ،2020عام افتراض تباطؤ معدالت النمو في  ذا ما تم ، وا  2020عام في 

لبعض المشتقات النفطية خالل  الكامل لبعض المصانع والمنشآت االقتصادية واالستهالك المنزلي

(  1.3ها حوالي )ل  جمالياإلفإّنه من المتوقع أن تنخفض فاتورة النفط ليصبح  ،حظر التجوال مّدة

 ( من الناتج المحلي اإلجمالي.  %8ومن الجدير بالذكر أّن كلفة الطاقة تساهم بحوالي ) مليار دينار.

بالمقابل فإّن األثر على الموازنة العامة سيكون معدوما إلى حّد ما، كون أّن أسعار المشتقات  

ة على استهالك المحروقات هي إضافة إلى أّن الضريب ،2012النفطية تم تحريرها بالكامل في عام 

ضريبة مقطوعة، وبالتالي فإّن حجم التأثير على اإليرادات المالية سيكون بمقدار التخفيض في 

األسعار وحسب قرارات لجنة التسعير. ولكن يبقى التأثير على حسابات شركة الكهرباء الوطنية، إذ 

الغاز ية و خفاض كلف المشتقات النفطمن المتوقع أن يتحسن المركز المالي للشركة، وذلك بفضل ان

 .مع أسعار برميل النفط عالمياا  ةمباشر  الذي يرتبط تسعيره

فإّن انخفاض أسعار المشتقات النفطية وقرار لجنة   ،ال حركة النشاط التجاري والتصنيعوفي مج

نتاج  التسعير بتثبيت بند فرق أسعار المحروقات عند الصفر سوف يؤدي بال شك إلى تدني تكلفة اإل
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المختلفة، وبالتالي تحسين تنافسية المنتجات األردنية، ولكن يبقى األمر   في القطاعات االقتصادية

 بحجم الطلب المحلي والعالمي وتوقعاته.   مرهوناا 

 ة األثر على قطاع الطاقة: اإلجراءات التي من شأنها تخفيف حد  

الكهرباء عند الصفر حتى   ة استمرار العمل بتثبيت بند فرق أسعار المحروقات على فاتور  ●

 .  2020عام  اية نه

، بهدف خفض الكلف القطاعين الصناعي والسياحيكامل تخفيض التعرفة الكهربائية على  ●

الشكوك في زيادة الطلب عليهما   مع افسيتهما المحلية والعالمية،عليهما من أجل تعزيز تن

جارة العالمية، ولكن تخفيض  مستقبال بسبب تباطؤ الطلب العالمي والمحلي وتباطؤ حركة الت

أّن هذين   وخاصةالمالي إلى درجة كبيرة،  التعرفة يقلل من الكلف ويحسن من وضعهم ا

 القطاعين لهما قيمة مضافة عالية ومساهمة جيدة في معدالت النمو االقتصادي. 

إعادة النظر في تركيبة التعرفة الكهربائية والعمل على إصالحها بما ينعكس على تحفيز   ●

زالةالط  كافة التشوهات في تركيبة التعرفة وشرائحها.  لب وتنافسية المنتجات وا 

بهدف  ،إعادة النظر في هيكلية شركة الكهرباء الوطنية وقطاع الطاقة الكهربائية بالمجمل  ●

الوصول إلى نموذج مثالي يساعد االقتصاد الوطني ويحفز وتيرة النمو ويعزز من تنافسية  

 القطاعات المختلفة. 

لمبرمة مع شركة الكهرباء الوطنية سواء الطاقة المتجددة النظر في اتفاقيات الطاقة ا إعادة ●

بمختلف أنواعها وكذلك اتفاقية الصخر الزيتي، بما يحقق العدالة للجميع والوصول إلى 

 توازنات مقبولة.  
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وضع سياسة واضحة وجريئة في مجال التحوط ألسعار النفط المتدنية بما ينعكس إيجابا   ●

االقتصادية. إذ من المتوقع أن تستمر أسعار النفط في  الميزان التجاري والمؤشرات  على

االنخفاض في ظل ضعف الطلب الناجم عن هذه األزمة والمفاوضات غير الناجحة بين  

 روسيا ومنظمة األوبك. 

كات بعض المشاكل فقد تواجه هذه الشر  ،ل شركات توليد الكهرباء وتوزيعهاأما في مجا  ●

لصناعات المزودة لها، وسيكون ثمة تأخير في التصنيع  سلسلة التوريد من اب المتصلةالفنية 

مما   ،اقد عليها سابقاوالشحن للمعدات والمواد الالزمة ألعمال الشركات، والتي تم التع

عداد أالكهربائية لمواكبة الزيادة في  سيؤخر تنفيذ مشاريع التعزيز والتوسعة للشبكة

  4تتراوح ما بين  مدد لمتجددة الجديدة لع الطاقة االطلب وربط مشاري والنمو في ،المشتركين

هذا الظرف االستثنائي،  أشهر قابلة للزيادة بحسب األوضاع العالمية في ظلّ  8إلى 

وبالتالي فإّن على هذه الشركات تقييم روابط السلسة لديها وتحديد نقاط الضعف وحصر 

ها، وتحديد شركات لصيانة الالزمة إلدامة أعمالاحتياجاتها المستقبلية من قطع الغيار وا

. المحلية بهذا الخصوص  أو العمل على تطوير القدرات  التوريد البديلة إذا اقتضت الحاجة

كما أّن عليها مراجعة ميزانيتها المالية للتأكد من إمكانية توفر السيولة الالزمة إذا ما واجهت 

 ار جديدة قد تكون أعلى.  خيارات بديلة لقطع الصيانة والغيار، وبأسع
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 زمة على سوق العملثار األآ ❖

بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا المستجد"، يواجه سوق العمل األردني في الوقت الراهن  

مجموعة من التحديات الناجمة عن إغالق غالبية األنشطة االقتصادية، كما هو حال الغالبية الكبرى  

يات مئات اآلالف من العاملين  عالم. ويعاني من هذه التحد من أسواق العمل في مختلف أنحاء ال

ون. فمنهم من  بأجر في مختلف القطاعات االقتصادية، وبمختلف أشكال العمل التي يمارسها العامل

( ومنهم  اا أو مقاولة أو يومي اا )موسمي  اا متقطع عمالا ، ومنهم من يعمل اا منتظم عمالا يعمل عند آخرين 

 من يعمل لحسابه الخاص.  

جراءات والعمل على تطبيقها ة تطوير سياسات و تفرض هذه التحديات الجديد  تسهم في تقليل  لا 

خسائر مختلف األطراف، فالعاملون بمختلف أنواعهم وأشكال عملهم بحاجة إلى استمرار دخولهم  

لى  مها بحاجة إلإليفاء بالتزاماتهم العائلية األساسية المختلفة، ومنشآت األعمال على اختالف أحجا

 وى على الصمود والبقاء والحفاظ على العاملين لديها. لتق ادعم قدرات مؤسساته

الدراسة تحليال مقتضبا للتحديات الجديدة التي يواجهها سوق العمل  سيتضمن هذا الجزء من التقرير/

بمكوناته المختلفة، جراء أزمة فيروس "كورونا المستجد" من عاملين ومنشآت أعمال إلى جانب 

إلى التحديات المتوقعة في المستقبل القريب. مع األخذ بعين  ة في الوقت الراهن، إضافة الحكوم

االعتبار أّن التحليل قام على أحدث بيانات إحصائية متاحة لنا. وسيتضمن كذلك مقترحات 

جراءات لالستجابة لها لتقدير األضرار. ولعله سيكون من الصعوبة رسم م المح األزمة لسياسات وا 

بابية السيناريوهات والتوقعات المرتبطة بسرعة انتشار فيروس  عمق، بسبب ضلية من اتساع و المستقب
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 أّن السيناريو األقرب للواقع وفق خبراء الوبائيات في  "كورونا المستجد" واتساعها عالميا ومحليا، إالّ 

 األردن يتمثل في أن األزمة سوف تمتد حتى نهاية شهر أيار القادم: 

 ق العمل:أوال: مكونات سو •

من طرفين أساسيين يتمثالن في العاملين بأجر والمشتغلين لحسابهم الخاص من  يتكون سوق العمل 

مشغال  عد هوالقطاع العام )الحكومة( بومنشآت األعمال في القطاع الخاص بمختلف أحجامها  ،جهة

سيشمل هذا  إذ على العاملين بشكل غير منظم،  يضاف إلى ذلك تأثيرات األزمةو من جهة أخرى، 

 Informalوالعاملين بشكل غير منظم ،Formal Workersن بشكل منظم التقييم العاملي

Workers لهذه الفئات: عرض االستجابة لها، وفيما يلي  . مع ما يتطلبه ذلك من اختالف في طرق 

 العاملون بأجر:  .1

ابل الذين يعملون  من المشتغلين في األردن، مق %82.7يشكل العاملون بأجر في األردن ما يقارب 

ما تبقى يعملون لدى أسرهم  ، و %5.4، وأصحاب األعمال %10.1الخاص بنسبة لحسابهم 

 ، وينقسم العاملون بأجر إلى قسمين: 4ن و ومتدرب

: وهم العاملون الذين يتمتعون بالحمايات  Formal Workersالعاملون بشكل منظم  -

ف أشكاله  ها الضمان االجتماعي باختالاالجتماعية المنصوص عليها بالتشريعات األردنية، وأهم

ة لدى دائرة  )ضمان اجتماعي، التقاعد المدني والتقاعد العسكري(، ووفق أحدث التقديرات المتوفر 

من مجمل القوى العاملة في األردن، وهي تقدر  %52، تبلغ نسبتهم 2019لعام اإلحصاءات العامة 

 
 .2018دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصائي السنوي لعام  4
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، بمعنى أّن  مليون عامل وعاملة 2.6ارب بما يق 2019وفق تصريحات الجهات الرسمية خالل عام 

مليون عامل وعاملة تقريبا بمختلف الوظائف، ويؤكد ذلك  1.35عدد العاملين في هذا القطاع  يبلغ 

مليون عامل   1.33الذي يبلغ  2019عدد المشتركين في الضمان االجتماعي حتى نهاية عام 

املين في م والخاص، إذ يبلغ عدد العوعاملة. وينقسم العاملون بشكل منظم بين القطاعين العا

  20ألف عامل وعاملة في مختلف القطاعات، إلى جانب ما يقارب  557القطاع العام ما يقارب 

ألفا يعملون في القطاع المختلط والمنظمات الدولية والجمعيات الخيرية، وال يشمل ذلك العديد من 

روا، بينما  و األون ة اجتماعية خاصة مثل منظمة المنظمات الدولية الكبيرة الذين ينتفعون من نظم حماي

 5في القطاع الخاص. ألفاا  660يعمل المتبقون البالغ عددهم 

: وهم العاملون الذين ال يتمتعون بأي شكل من  Informal Workersالعاملون بشكل غير منظم  -

الجتماعي، أشكال الحمايات االجتماعية المنصوص عليها في التشريعات األردنية وخاصة الضمان ا 

بواقع  %48، تبلغ نسبتهم 2019لعام فرة لدى دائرة اإلحصاءات العامة يرات المتو ووفق أحدث التقد 

القطاعات االقتصادية وخاصة قطاع   أغلب  لة تقريبا. وهم ينتشرون في مليون عامل وعام 1.25

غيرة وسائقو  اإلنشاءات والبناء بمختلف أحجامه وفروعه، وقطاع الزراعة والمحالت التجارية الص

الكوستر  حافالت ل )التكسي األصفر والسرفيس و مث ،والنقل الصغيرة والمتوسطة سيارات الركوب 

والمطاعم بمختلف مستوياتها وصالونات التجميل ومحالت صيانة السيارات   ،وغيرها( ،والبكبات 

طاعات  وغيرها من ق ،وأعمال السكرتارية والمدارس الخاصة والحضانات وجميع عمال المياومة

 متناهية الصغر. األعمال الصغيرة وال

 منشآت األعمال )القطاع الخاص(: .2
 

 .2018السنوي لعام تماعي، التقرير المؤسسة العامة للضمان االج 5
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وفق مؤشرات المؤسسة العامة للضمان االجتماعي، يبلغ عدد منشآت األعمال الخاصة في األردن  

من ألف منشأة بمختلف األحجام، موزعة على العديد  52ما يقارب  2018حتى نهاية عام 

منها تشغل أقل  % 71املين فيها كما يلي: موزعة حسب أعداد الع ،تلفةالقطاعات االقتصادية المخ

  49-20تشغل ما بين  %5وعاملة، و عامالا  19-5منها تشغل ما بين  %20من خمسة عاملين، و 

  ثّمة عامل فأكثر. و  100تشغل  %2وعاملة، و  عامالا  99-50تشغل ما بين  %2وعاملة، و  عامالا 

ن في المؤسسة العامة للضمان  مختلف المهن وغير المسجلي  عشرات آالف المؤسسات الفردية في

 6االجتماعي. 

 ثانيا: التحديات الراهنة والمستقبلية:  •

تواجه قطاعات العاملين المذكورة أعاله تحديات متفاوتة جراء تفشي فيروس "كورونا المستجد"، وتبعا  

ا  الخاص بمختلف أحجامه، ووفق لعملها في القطاع العام أو المنظمات الدولية والجمعيات أو القطاع 

 لعملهم/ن بشكل منظم أو غير منظم أيضا، ويمكن تبيان ذلك كما يلي:

عام والمنظمات  من غير المتوقع أن يواجه العاملون في القطاع ال العاملون في القطاع العام:  .1

تحديات مرتبطة   -ألف عامل وعاملة  577البالغ عددهم ما يقارب  -الدولية والجمعيات 

جورهم في مواعيدها، وبالتالي  أسيستمرون في استالم  ذ إواتبهم وأجورهم الشهرية، وقف ر ب

 ية استثنائية للعاملين في هذه القطاعات. ن غير المطلوب اتخاذ إجراءات حمام

 

 
 .المرجع السابق 6
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من المتوقع أن يواجه العاملون في القطاع الخاص   العاملون في القطاع الخاص )المنظم(: .2

تتفاوت قدرات منشآت األعمال   إذ تحديات متفاوتة،  –لفاا أ 660أعدادهم تقارب  -)المنظم(

(، 2020على تحمل استمرار دفع أجورهم الشهرية خالل الشهرين القادمين )نيسان وأيار / 

إذ يتوقع أن تعجز منشآت األعمال التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسة عاملين والبالغ 

سات التي يعمل  إلى جانب المؤس ،ألفاا  65 ويبلغ عدد العاملين فيها ما يقارب  %71نسبتها 

ألفا، بمجموع قدره  95ويبلغ عدد العاملين فيها ما يقارب  ،وعاملة عامالا  19-5فيها ما بين 

ألف عامل وعاملة، تعجز عن الوفاء بالتزاماتها بسبب وقف أنشطتها االقتصادية منذ  160

  ات جزء من العاملين لديها، منتصف شهر آذار الماضي، وتضطر جراء ذلك إلى إنهاء خدم

ويمكن أن يضاف إلى ذلك بعض منشآت األعمال التي يعمل فيها عاملون أكثر من ذلك 

مّدة االقتصادي المتوقعة خالل ال بسبب حالة الركود  ،بسبب تراجع أنشطتها االقتصادية

الزمنية القادمة. ومن الضروري التأكيد على أن بعض القطاعات االقتصادية من مختلف 

مثل   –دت أعمالها خالل األزمة وما زالت ال بل ازدا –معتاد ئات، مارست أعمالها كالالف

، وهذا يجب أن  الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية واألنشطة االقتصادية المرتبطة بها

 عند تقييم واقع هذه المنشآت. عّول عليهي  

 

داد شارة إليه أعاله، فإّن أعاإل ت كما تم :Informal workersالعاملون غير المنظمين  .3

ومقاوالت صغيرة وقصيرة األمد   اا وموسمي اا يومي يعملونأنهم أي  -ين بشكل غير منظم العامل

عرض  تّم  إذ  –ية التي يوفرها الضمان االجتماعي وال يتمتعون بالحمايات االجتماعية األساس
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مل وعاملة، والغالبية  مليون عا 1.25أعاله، وأعدادهم تقدر بحوالي  لهم المهن بعض أمثلة

حقة من هؤالء تضررت أعمالهم وانقطعت دخولهم، وبالتالي فهم بحاجة إلى مساعدات السا

منهم عمالة مهاجرة )وافدة( غالبيتها من  مجموعة أّن ب العلمة ونقدية، مع طارئة وسريعة عيني

اجرة  مصر وسوريا وجنسيات أخرى. ولألسف ال يوجد إحصائيات حول أعداد العمالة المه

إلى تصريحات رسمية متكررة تشير إلى أن  ر منظم، ولكن واستناداا الذين يعملون بشكل غي

  352ألف عامل وعاملة، منهم ما يقارب  900أعداد العمالة المهاجرة في األردن تقارب 

ما  أعداد الذين يعملون بشكل غير منظم ف إذاا ، 7ألف عامل وعاملة يحملون تصاريح عمل 

 . فاا أل 550  من يقارب 

 

من المتوقع أن يتم االستغناء عن أعداد كبيرة من األردنيين   ليج:العاملون في دول الخ .4

لتي تضرب اقتصادات هذه الدول، العاملين في دول الخليج العربي، جراء األزمة المزدوجة ا

الزمنية   مّدة جه حالة ركود اقتصادي خالل التشير توقعات مؤكدة أّن اقتصاداتها ستوا إذ 

في أسعار  س "كورونا المستجد"، واالنخفاض الكبير جداا بسبب تداعيات انتشار فيرو  القادمة

، مما  اا كبير  تراجعاا الي تراجع إيرادات هذه الدول النفط جراء بعض الصراعات الدولية، وبالت

 .ةكبير  زيادةلى زيادة معدالت البطالة إإضافيا لالقتصاد األردني وسيؤدي سيخلق تحديا 

 

 

 
 .2018وزارة العمل، التقرير السنوي لعام  7
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 )التوصيات( اسات واإلجراءات المقترحة ثالثا: السي

والعاملين فيه، والمخاطر  وعناصره سوق العمل األردني المقتضب أعاله لمكونات  عرضفي ضوء ال

واألضرار التي تعرض وسيتعرض لها العاملون في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم في الوقت 

خدمات أعداد لمخاطر واألضرار في إنهاء تتركز هذه اإذ وخالل األشهر القليلة القادمة.  الراهن

كبيرة من العاملين من مختلف منشآت األعمال وخاصة المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،  

وبعض المنشآت الكبيرة، بسبب عدم القدرة على دفع أجورهم، إما بسبب تراجع التدفقات النقدية 

دن من أواسط لتجوال المعمول به في األر حظر ا مّدةوقف أنشطتها االقتصادية خالل الناجمة عن ت

الزمنية  مّدةد االقتصادي المتوقعة خالل الآذار الماضي، أو بسبب تراجع أعمالها بسبب حالة الركو 

حظر  مّدةتوقفت أعمالهم بالكامل خالل  إذ ذلك العاملون بشكل غير منظم،  القادمة. يضاف إلى

ادي المتوقعة، وسيؤدي ة بسبب حالة الركود االقتصالتجوال، ويتوقع تراجع فرص أعمالهم المستقبلي

ما سيؤثر على األمن  مذلك إلى زيادة معدالت البطالة إلى مستويات مرتفعة جدا وغير مسبوقة، 

 زمة:ات التالية لمواجهة نتائج هذه األواالستقرار االجتماعي والسياسي. وعليه نتقدم بالمقترح

والنقابات   عي )الحكومة والقطاع الخاص ضرورة إشراك كافة أطراف الحوار االجتما .1

ورسم سياسات االستجابة لألزمة  ،والمجتمع المدني( في تقييم آثار هذه األزمة بمختلف أبعادها

 االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن فيروس "كورونا المستجد".

تيجية  على استرا عدم التسرع في فتح قطاعات اقتصادية غير حيوية للعمل، بما يؤثر سلباا  .2

التي تطبقها الحكومة في الوقت الراهن، ألن من شأن ذلك إطالة أمد األزمة،  "التباعد االجتماعي"

 وبالتالي يطيل أمد تأثيراتها االقتصادية المختلفة على القطاع العام والقطاع الخاص والعاملين فيهما. 
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طاعات االقتصادية  ضرورة إجراء دراسة تقييمية تفصيلية سريعة للوقوف على درجة تأثر الق .3

بهذه األزمة، بهدف تحديد القطاعات الفرعية التي تضررت أو استفادت من جرائها، وبناء   المختلفة

 تصورات لتوقعات مستقبلية التجاهات الضرر واالستفادة ومستوياتها. 

تطوير حزم دعم وتحفيز سريعة للقطاعات االقتصادية التي تضررت استنادا إلى القراءة   .4

لدراسة بهدف الحفاظ على بقائها واستمرارية أعمالها واالحتفاظ  ا األولية في هذا التقرير/التقييمية 

 بالعاملين لديها، وربط االستفادة من هذه الحزم بالحفاظ على العاملين. 

لكافة القطاعات االقتصادية   اا ودائم اا ملموس تخفيضاا ض اشتراكات الضمان االجتماعي تخفي .5

بها، إذ إّنها ووفقا لمختلف التقييمات المحلية  مايات االجتماعية المعمول مع الحفاظ على مختلف الح

 على االقتصاد، وتساهم في عدم خلق فرص عمل جديدة. والدولية تعّد مرتفعة جدا، وتشكل عبئاا 

تطوير حزم دعم وتحفيز متوسطة المدى لمختلف القطاعات االقتصادية استنادا إلى الدراسة  .6

دفع عجلة النمو االقتصادي ألقصى قدر ممكن  تهدف إلى  ،المقترحة أعالهيمية التفصيلية التقي 

لمواجهة حالة الركود االقتصادي المتوقعة للحفاظ على العاملين لديها وتشغيل المزيد من طالبي  

 الوظائف من الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

 عرض ة والتي تّم التي تضررت من األزمتقديم حزم دعم وتحفيز لمنشآت األعمال الخاصة  .7

خالل الشهرين القادمين )نيسان   انتظام ع أجور العاملين لديها بعاله وتمكينها من دفخصائصها أ 

ضافة إلى اإلجراءات التي قامت بها وزارة المالية  و ( تبعا لتوقعات تأثير األزمة، 2020وأيار/  ا 

بتخفيض   صلألول المتدفاع اوالبنك المركزي األردني في إطار السياسات المالية والنقدية وأمر ال
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اشتراكات الضمان االجتماعي من خالل الوقف المؤقت لتأمين الشيخوخة على كل العاملين أو  

 بعضهم في القطاع الخاص، نقترح مالي: 

o الحكومة لدعم جانب من رواتب العاملين وأجورهم في  رصد مخصصات طارئة من

ضوء الدراسة التقييمية  القطاعات االقتصادية التي تضررت جراء األزمة، وفي

 ناريوهات المستقبلية المقترحة لمسار األزمة.يمقترحة، والسال

o  ضرورة قيام القطاعات االقتصادية القوية وتلك التي لم تتعرض للضرر نتيجة ألزمة

ها لمواجهة تداعيات  فيروس "كورونا المستجد" بدعم صناديق الطوارئ التي تّم إنشاؤ 

 تجاه المجتمع واالقتصاد الوطني.   من مسؤولياتها االجتماعية اا جزءبعد ه هذا الوباء، 

o   تفعيل تطبيق بدل التعطل عن العمل للمساهمة في دفع رواتب العاملين في منشآت

 (. 2020األعمال المتضررة من األزمة خالل الشهرين القادمين )نيسان وأيار/ 

o عمليات إقراض هذه  ، لتيسيراا ملموس تخفيضاا قراض البنكية تخفيض أسعار فوائد اإل

للحفاظ على استمرارية منشآت األعمال وتوسعها لتشغيل المزيد من طالبي   المنشآت 

 الوظائف.

 

الذين تم   Informal workersبهدف تقديم الدعم والمساعدة للعاملين غير المنظمين  .8

 خصائصهم أعاله، نقترح على الحكومة ما يلي: عرض 

o  جتماعي لتشمل المؤسسة العامة للضمان اال  مهايتوسيع المساعدات التي بدأت بتقد

ووضع سقف معين لقيمة األمالك التي تستخدم في  ،جميع الذين توقفت أعمالهم 
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تحديد مدى استحقاهم للمعونات والمساعدات العينية، والتوسع في إطار صندوق 

، لتقديم مساعدات نقدية للعاملين  4"همة وطن" الذي تّم إنشاؤه وفق أمر الدفاع رقم 

 ية متطلبات حياة أسرهم. بشكل غير منظم تكفيهم لتغط

o  توسيع نطاق المساعدات العينية لتشمل العمالة المهاجرة )الوافدة( التي تعمل بشكل

غير منظم، وتمكين منظمات المجتمع المدني من المساهمة في تقديم المساعدات 

ة المختلفة أن  العينية والنقدية لهم. وفي هذا المجال مطلوب من المنظمات الدولي

ياتها تجاه العمالة المهاجرة )الوافدة( من خالل تقديم المساعدات تتحمل مسؤول

 النقدية والعينية. 

  

تكثيف الجهود الرسمية مع حكومات دول الخليج الشقيقة بهدف عدم االستغناء عن العاملين   .9

اعات الخاصة فيها لعدم  األردنيين فيها من العاملين في القطاعات العامة، ومطالبتها بتشجيع القط

 ستغناء عن العاملين األردنيين. اال
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 عدعمل عن ب  للمقترحات  ❖

في خدمة  واالستمرارباقي القطاعات  العمل عن بعد، وخدمة قطاع التكنولوجيا باستطاعة  -

فرصة لزيادة صادراتنا في هذا المجال إذا أثبتنا قدرتنا  ثّمةعمالئه في األردن والخارج. و 

 مل مع الظروف الصعبة. على التعا

ويسمح لمختلف   و عن بعد على الموظفين مصاريف المواصالت أالعمل من المنزل   يخفف -

لى مواقع العمل بسبب  إلنساء اللواتي يتغلبن في الوصول ن توظف اأالقطاعات المعنية 

 تردي البنية التحتية لقطاع المواصالت.

د دية لعقحوال العافي األالمستغرق  ن الوقتيزيد العمل عن البعد من اإلنتاجية، إذ إ -

 لى الشارع وأزمة الطرق. اجتماعات يقل بسبب عدم الحاجة إلى النزول إ

 يجار والكهرباء والوقود. بعض المصاريف مثل اإليخفف العمل عن بعد على أصحاب  -

 ، على وجه الخصوص  وتعودنا على استخدام التكنولوجيا ، تمتة أكثراأل د ااعتمما تم إذا  -

 ، وماالا  اا ووقت اا ة اإللكترونية سيوفر على المواطن جهد ريع في إطالق خدمات الحكومفالتس

ويساهم في التخفيف من   ،صالت اويخفف من الضغط على البنية التحتية للنقل والمو 

 الواسطة والفساد جراء التواصل المباشر بين المراجع وموظف الحكومة.
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 ن تعمل عن بعد: أبعض القطاعات التي ممكن 

 . مبيعات اإللكترونيةال •

 .حضانات والمدارسال •

 .الكليات والجامعات  •

 . شركات التأمين •

 .تقنيات االتصال والمعلوماتية  •

 . مكاتب المحامين) باستثناء الترافع أمام المحاكم( •

 . المكاتب الهندسية •

 . الطباعة والنشر •

 .الكليات والجامعات  •

 . النشاط االستثماري •

 .عالماإل •

 .مع العمالء(البنوك) باستثناء التعامل  •

 . عليم والتدريب مراكز الت •

 .عالن والعالقات العامةشركات الدعاية واإل •
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   .التعامل باألسواق المالية المحلية والعالمية •

 . التأجير التمويلي •
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 :لقاب وفق الترتيب األبجديمع حفظ األ عداداإل فريق

 حمد عوض  أ •

 إبراهيم عقل  •

 حمد المجالي  أ •

 القطب  رائدة •

  شعبان رضوان •

 ةخرابشال سعد  •

 ماضي الجغبير  •

  المحروق ماهر •

 العمري مخلد  •

  جمعة مروان •

 الطراونة  رسول محمد  •

  الهزايمة محمد  •

  النابلسي محمد  •

  الحمارنه مصطفى •

 النسور  مهند  •

 العجلوني  موسى •

 نذير عبيدات  •

 يوسف أبو قاعود  •

 هشام الشطرات منسق العمل:   •
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 المالحق
 نافيروس كورو ثر محاربة تفشي أمن  تجارب الدول في الحد   ❖

للحّد من اآلثار االقتصادية السلبية المتوقعة النتشار فيروس كورونا الجديد، سعت المنظمات الدولية  
قروض، المنح و بال ثمثّلت والحكومات المختلفة لتبني مجموعة من السياسات االقتصادية التحفيزية 
ة في السوق ، وضخ سيولوكذلك زيادة في اإلنفاق الحكومي، والتوسع في اإلعفاءات الضريبية

مليار  50تخفيض أسعار الفائدة. فقد أعلن صندوق النقد الدولي عن إتاحة  إضافة إلى ،النقدي
دوالر من خالل تسهيالت تمويل الطوارئ، والتي تستهدف مساعدة الدول منخفضة الدخل واألسواق 

التي تعاني   اعدة الدولمليار دوالر مبدئيا لمس  12كما أعلن البنك الدولي عن تخصيص  ،الناشئة
من اآلثار الصحية واالقتصادية لتفشي فيروس كورونا. وفي المقابل فقد أعلنت العديد من الحكومات 
والبنوك المركزية في الدول المتقدمة عن مجموعة من السياسات المختلفة والتي من شأنها إتاحة  

 الجديد.  روس كوروناالسيولة المالية للشركات واألفراد المتضررين بسبب انتشار في
االحتياطي   بخصوص ف ،مريكية فقد تم اعتماد برامج  تحفيزية واسعةأما في الواليات المتحدة األ

لى مستويات  إسعار الفائدة أتخفيض  :من أهمها ،جراءات مريكي فقد اتخذ العديد من اإلالفيدرالي األ
ي مشتريات سندات  التوسع ف  ىإضافة إل ،وتعهد باستخدام كامل األدوات لدعم االقتصاد  ،صفرية

مليار   200مليار دوالر ومشتريات السندات المدعومة عقاريا لتصل إلى  50إلى الخزانة األمريكية 
أكبر حزمة مساعدات مالية في تاريخ الواليات المتحدة على على الحكومة  ت دوالر، كما واعتمد 
كورونا المستجد، تتضمن  دية لفيروس تريليون دوالر، لمواجهة العواقب االقتصا 2اإلطالق، بقيمة 
وتسعى الحزمة إلى تقديم   ،لألفراد والشركات الذين تأثرت أرزاقهم وأعمالهم بالوباء ة دفع أموال مباشر 

جازة مرضية وأسرية مدفوعة و المال لحكومات الواليات مباشرة، وتدعم برنامج إعانات البطالة،  ا 
كات على تخفيض ضريبي  وستحصل الشر األجر لمدة أسبوعين للمتضررين من الفيروس. 

لمساعدتها في تغطية التكاليف. كما يوسع مشروع القانون برامج الضمان االجتماعي التي تساعد  
 تجاوز التباطؤ االقتصادي.لالناس 

أما دول االتحاد األوروبي ففي ألمانيا تم اعتماد حزمة من القروض للشركات وخطة لتأمين  
عالن في فرنسا  مليار دوالر. كما تم اإل 614صحية بقيمة جتماعية والالمساعدات االقتصادية واال 
 مليار دوالر لدعم الشركات والموظفين، وخصصت اعتمادات بقيمة   50عن برنامج مساعدات بقيمة 

عفاء  إ فالس، وتم مليار يورو، لحماية الشركات من اإل 300  عفاء الشركات من الضرائب، وا 
ر من دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز واإليجارات. تناهية الصغالشركات الصغيرة والمتوسطة وم
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مليار دوالر لتعزيز االقتصاد، وتخفيضات ضريبية بقيمة   37وفي بريطانيا، تم اعتماد حزمة بقيمة 

مليار يورو، بهدف   25مليار دوالر. كما وأقرت الحكومة اإليطالية، مساعدات مالية قدرها  14.8
يورو، ست خصص لالحتياجات العاجلة في مليار  3.5ن إذ إتثمرين، لعمال والمسحماية العائالت وا
علنت  ألدعم األسر والشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي نيوزيلندا  ماليين يورو 10قطاع الصحة، و 
مليار دوالر نيوزيلندي بهدف دعم  8.7مليار دوالر، إذ ستحصل الشركات على  7عن حزمة بقيمة 
مليار دوالر   2.8أعباء الضرائب. في حين سيحصل المواطنون على  فيها وتخفيف أجور العاملين 

مليون دوالر لصالح صندوق   500لدعم الدخل الخاص وزيادة اإلنفاق، في حين سيتم تخصيص 
للشركات لدعم  مليار يورو  9لرعاية الصحية. أما النرويج فأعلنت أنها ستقدم ما ال يقل عن ا

لصالح الشركات الصغيرة   اا مليار  50أول ال يقل عن صندوق ضمان االقتصاد، وسيتم إنشاء 
لدعم   مليار يورو 13مجموعة من اإلجراءات بقيمة  عن والمتوسطة الحجم. وأعلنت الدنمارك

الشركات الدنماركية، وتعويض منظمي األحداث الكبرى التي جرى إلغاؤها بسبب الفيروس، وتمديد 
  مليار يورو  3لقيمة المضافة. وخصصت إيرلندا وية ضرائب االموعد النهائي لدفع الشركات لتس

الذين تم تشخيصهم، فيما   لذين يقومون بالعزلة الذاتية أوامليار يورو لدعم دخل  2.4نحو خصصت 
للخدمة الصحية بما في ذلك توفير مساحة في المستشفيات، وتوسيع   مليون يورو 435تم تخصيص 

  مليار يورو  28علنت السويد عن خطة بقيمة أ. و بعد للمرضى نطاق االختبار المنزلي واإلدارة عن
ستتوّلى الدولة دفع حّصة أكبر من أجور األشخاص الذين يتّم تسريحهم مؤقتاا بسبب تراجع أعمال   إذ 

 كذلك يمكن للشركات أن ترجئ دفع ضرائبها. و  ،أرباب عملهم
  : لى سبيل المثالفع ،تحفيزيةعالن خطط إ غلب اتجهت نحو نها على األأوفي الدول العربية نجد 
مليار دوالر إلعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على   13جراءات بقيمة إأعدت السعودية حزمة 

أعلنت قطر عن تقديم محفزات مالية واقتصادية  و مواجهة اآلثار االقتصادية لتفشى فيروس كورونا. 
اع الخاص، مع سماح  تزامات القطمليار دوالر للقطاع الخاص، وتأجيل أقساط القروض وال 20بنحو
عفاء محالت البيع بالتجزئة التابعة   6لمدة  عفاء قطاعات من رسوم الكهرباء والماء. وا  أشهر، وا 

مليار   1.6أشهر. كما وقامت الكويت بضخ  6للشركات الصغيرة والمتوسطة، من دفع اإليجار لمدة 
ندوق مؤقت لتلقي المساهمات إلى إنشاء ص دوالر في ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية، إضافة 

ظبي تخصيص حزم اقتصادية تحفيزية لمواجهة اآلثار االقتصادية   النقدية. وأعلنت حكومة أبو
  ( صانع سوق )الناشئة عن الخطوات الوقائية من فيروس كورونا المستجد. وتضمنت تأسيس صندوق 

ر بين العرض والطلب على توازن مستم مليون دوالر، إليجاد  270لتوفير السيولة المالية، بقيمة 
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مليار دوالر لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية   1.36األسهم. وخصصت 

عفاء جميع األنشطة التجارية والصناعية من رسوم التسجيل العقاري لهذا العام.  والصناعية، وا 
ار المحتملة لفيروس مواجهة اآلثمليار جنيه ل 100كما خصصت وزارة المالية المصرية حزمة بـ

المركزي بإلغاء الرسوم والعموالت المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من  البنك وجه تكورونا. و 
وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم   ،أشهر 6الصرافات اآللية والمحافظ اإللكترونية لمدة 

  1.1صد له حوالي يروس كورونا، ور  اجهة وباء فواالئتمان. وفي المغرب تم استحداث صندوق لمو 
وقرر   ،دعم االقتصاد الوطنيلمليار دوالر. ويخصص الصندوق لتأهيل اآلليات والوسائل الصحية،  

المغرب وقف استيفاء المساهمات االجتماعية من الشركات، وتجميد سداد الشركات ديونها  
مارات المركزي عن خطة  علن مصرف اإلأو للمصارف، من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا. 

 مليار دوالر الحتواء تداعيات فيروس كورونا.   27دعم شاملة بقيمة 
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 ملحق بيانات قطاع الصحة  ❖

 2018 لعام جدول البيانات الصحية
 

 116 عدد المستشفيات 
 50 عام ال مجموع مستشفيات القطاع 

 66 مجموع مستشفيات القطاع الخاص 
 14776 مستشفيات المملكةيع عدد األسّرة في جم 

 4363 عدد األطباء العاملين في وزارة الصحة 
عدد أطباء الصحة العامة ) طب المجتمع  

 والوبائيات( 
200 

 690 عدد المراكز الصحية في وزارة الصحة 
 1.06 مواطن  10000عدد المراكز الصحية لكل 

 2461 في المملكة عدد الصيدليات 
 8.6 مواطن  10000 لكل عدد أطباء وزارة الصحة 

 23 مواطن 10000معدل األطباء لكل 
 32 مواطن 10000معدل ممرض لكل 
 13 مواطن 10000معدل صيدلي لكل 
 20.2 مواطن  10000معدل األسّرة لكل 

 دينار  10200 متوسط كلفة الطبيب السنوية في كافة القطاعات 
 دينار  6600 متوسط تكلفة الممرض/ الممرضة السنوي 

 ألف دينار  140 سرير المستشفى الواحد فة تكل
 دينارا  683333 تكلفة إنشاء مركز صحي واحد 

 دينارا  236 تكلفة الرعاية الصحية للفرد 
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 2018أعداد الكوادر البشرية في المملكة لعام جدول 

 32785 مجموع عدد األطباء 
 7400 أسنان 

 15400 صيادلة 
 27579 تمريض 

 3630 قبالة 
 

 ألطفال في المملكة عدد أسر ة ا
 86 خداج 

 41 عناية مركزة  
 

 أسر ة العناية الحثيثة عدد 

 وزارة الصحة 
226   ICU 
104  CCU 

 330 مجموع الحكوميال
 470 قطاع خاص 

 800 المجموع
 

 عدد أجهزة التنفس االصطناعي في المملكة 
1375 
 ) مصدر آخر ( 620
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   المملكة ات  ة في مستشفير  األسعدد 

 

 14741 دد األسّرة في كافة مستشفيات المملكة ع
 5208 وزارة الصحة  

 2917 الخدمات الطبية الملكية  
 541 مستشفى الملك المؤسس عبداهلل الجامعي

 599 مستشفى الجامعة األردنية  
 5077 مستشفيات القطاع الخاص 

 14 مواطن 10000معدل سرير لكل 
 %65 نسبة اإلشغال  

 ) الرقم غير مؤكد(  1500 ة المركزة في المملكةة العناي أسرّ دد ع
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 مالحق البروتوكوالت الصحية  ❖

   :ما يلي ن يجب التركيز علىلكو ات العالمية الفضلى هذه البرتوكوالت مطابقة للممارس  :مالحظة

  ( N95ساعات لكمامة ) (9)و ( ساعات أ4) ية لمدة تزيد علىعدم ارتداء الكمامة الورق -1
ن   .تلوث للكمامة  لم يكن ثّمة وحتى وا 

التنبيه على العاملين عدم مالمسة الكمامة بعد وضعها وضعاا صحيحاا يضمن تغطيه    -2
 .نف عند التحدث الفم أو األ محاولة كشف  عدمو  األنف والفم،

 . ثارها السلبية على البيئة والعاملينعدم اإلفراط في استخدام مواد التعقيم آل -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

123 
 

 ألردنالنتشار فايروس كورونا في ا االستجابة األولية 

 

 
 فوسفات المساهمة العامة المحدودة شركة مناجم ال

 
 يروس كورونا االحترازية والوقائية فيما يخص ف اإلجراءات 

 اإلدارة وعضوية كل من:  تم تشكيل لجنة طوارئ مركزية برئاسة رئيس مجلس  •
 عطوفة الرئيس التنفيذي   - 

 رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين  -

 مات الطبية  مدير الخد  -

 من والحماية دير األم -

 لى تشكيل لجان طوارئ فرعية في جميع مواقع الشركة تتضمن: إإضافة  •
 مدير الموقع  -

 طبيب الموقع -

 الموقعرئيس فرع النقابة في  -

 مدير السالمة العامة في الموقع  -

  لكبرى والمتابعة مهمتها التأكد من تطبيق تعليمات وزارة العمل فيما يخص المؤسسات الصناعية ا
 المتواصلة للتنفيذ.

يروس كورونا وكيفيه الوقاية منه في مواقع الشركة رشادات توعوية للتعريف بفا  صدار تعاميم و إتم 
 المختلفة. 

في جميع مواقع الشركة بالمستلزمات والمعدات  وأقسامها السالمة العامة يع عيادات متم تزويد ج
 مثل: وانتقاله، ورونايروس كالضرورية لمنع انتشار ف الطبية
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 ماسحات حرارية.  .1
 قفازات طبية.  .2
 كمامات طبية. .3
 (. Gown  &Head Cap) وحس ب غطية رأس تستخدم لمرة واحدة أمراييل طبية و  .4
كحول والديتول والكلور والصابون ومواد الهايجين وتوزيعها يومياا على  مواد معقمة مثل ال .5

 كافة مواقع الشركة والعاملين فيها.
األدنى بناءا على تعليمات وتوجيهات   جميع المواقع بالحدّ  داد العاملين فيعأتم تخفيض  .6

وفق هذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين وموافقتها على ذلك، علماا بأن مجموع من يعمل 
 .  %8التعليمات أقل من 

 رفع تقارير يومية للرئيس التنفيذي فيما يخص االلتزام بإجراءات السالمة العامة وتنفيذ  .7
 الرسمية بهذا الخصوص. الجهات  تعليمات 

وتتلخص فيما  ،يروس كوروناعمل تسهم في الوقاية من انتشار فخطة لتنفيذ العداد و اإل تم   .8
 يلي: 
 .وبعده أي استخدام ت قبلري للحافالالتعقيم والتنظيف الدو  ✓
بيرة  ( شخص للحافلة الك15) لىال يزيد عف ،د الركاب في الحافلة الواحدةتقليص عد  ✓

لى وضع مادة الهايجين في كل حافلة مع تزويد  إراكب، إضافة تي تتسع لخمسين ال
 كل عامل بقفازات وكمامات قبل ركوب الحافلة.

فلة والتي تليها زمنية بين وصول الحا مّدة ّمةثيكون لالتنسيق مع مسؤول الحافالت  ✓
 ،المواقع أدنى لتالفي أي تجمعات للعاملين عند دخول اا حدّ بعد ه دقائق  10بفارق 
 مغادرتها. وعند 

 إلغاء العمل بنظام البصمة.  ✓
الماسحات ادمين إلى مواقع الشركة بواسطة فحص حرارة جميع العاملين وجميع الق ✓

 ى العمل.الحرارية قبل الدخول إل
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  ها ومكاتب ها مطاعمو  أماكن العمل التنظيف والتعقيم الدوري المنتظم لعيادات  ✓

 على األقل مرتين يومياا. هاومداخل
وتزويد العامل بوجبة  ،ت الطعام في القاعات الرئيسية للمطعممنع تناول وجبا ✓

أدوات الطعام  واستخدام ،الطعام مغلفة ومعقمة في موقع عمله )وجبة سفري(
 .وحس ب ة اب لمرة واحد والشر 

وات والفواكه لتقوية الجهاز االتأكيد على ضرورة أن تكون وجبة الطعام غنية بالخضر  ✓
 . المناعي للجسم

يش دورية للقيام بمراقبة العاملين لبيان مدى تقيدهم والتزامهم تشكيل فرق تفت  ✓
ية من  ارة العمل فيما يخص الوقابتعليمات إدارة الخدمات الطبية ووزارة الصحة ووز 

 يروس الكورونا. ف
الكادر الطبي والتمريضي في عيادات الشركة على مدار الساعة مع توافر  وجود  ✓

 بكامل جاهزيتها. زمة في كل موقعسيارات اإلسعاف الال
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 صحة أفضل.

في متناول اليد.

كل يوم.

 كتيب خطة العمل
 الوقائية

القواعد العامة الواجب اتخاذها من قبل
 موظفي شركة أدوية الحكمة  - منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 
في ظل أحداث فيروس كورونا المستجد

 آذار/2020



  الهدف 

فرض إجراءات إحترازية إضافية على جميع موظفي الشركة 
حفاظآ على الصحة العامة في ضوء إنتشار فيروس كورونا 
)كوفيد – 19( عبر العالم حيث تبين هذه الطريقة الخطوات 

الواجب على كل موظف اتباعها بصورة منتظمة من لحظة 
خروجه المنزل إلى لحظة عودته المنزل. 

توفير بيئة نظيفة خالية من الميكروبات والفايروسات 
.COVID 19 خصوصا فيروس
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1. المسؤولية:

المحاور الرئيسية:  .2

شركة ادوية الحكمه: توفير بيئة نظيفة خالية من الميكروبات والفايروسات بما 	 
يشمل المباني ووسائل نقل الموظفين.

موظفو شركة  ادوية الحكمه – موظفو األقسام األخرى – عمال الخدمات: 	 
اإللتزام الصارم بما هو مدرج في لوائح األنظمة الداخلية للشركة والممارسات  

اإلضافية اإلحترازية المطبقة والمدرجة في هذا الكتيب.

مدراء األقسام: التأكد التام من تطبيق القواعد المذكورة أدناه والتأكد من فهم 	 
األفراد لها والعمل بها.

1. التنقل من و إلى الشركة: 

احتياطات الدخول والخروج من المنزل.   	 

احتياطات استخدام وسائل التنقل )الباص أوالسيارة(.	 

2. احتياطات موظفوا اإلنتاج و التعبئة في المصانع.

3. احتياطات موظفوا المستودعات.

4. احتياطات موظفوا المختبرات.

5. احتياطات موظفوا المكاتب و اإلدارة.

6. احتياطات عامة: 

طريقة فحص الحرارة .	 

طريقة لبس الكمامة.	 

التعقيم الدوري.	 

السفر.	 

7. االجراءات المتبعة في حال ظهور حالة مشتبه بها او مصابة.
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التنقل من وإلى الشركه  .1

القواعد العامة الواجب اتخاذها من قبل
موظفي شركة أدوية الحكمة  - منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا
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احتياطات الدخول و الخروج من/إلى المنزل 
1. عند الخروج من المنزل:

التاكد من لبس مالبس نظيفة و مغسولة قبل المجيئ إلى الشركة.	 

يجب على الموظفين تعقييم اليديين  قبل الخروج من المنزل. 	 

يجب على الموظف ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل.	 

2. عند العودة إلى المنزل:

يجب خلع الكمامة و الكفوف قبل الدخول إلى المنزل والتخلص منهم في كيس 	 
بالستيكي محكم األغالق 

خلع حذاء الشارع قبل الدخول إالى المنزل و تعقيمه جيدا. 	 

غسل اليدين بالصابون جيدا و تعقيمها لمدة عشرون ثانية على األقل.	 

يفضل خلع المالبس ، القيام على غسلها و ارتداء مالبس جديدة  	 

احتياطات استخدام وسائل التنقل )الباص(
1. تتم عملية تعقيم حافالت الشركة من خالل سائق الحافلة كما يلي:

على السائق لبس الكمامة والكفوف قبل البدأ بعملية التعقيم.	 

رش المادة المعقمة داخل الحافلة تبدأ من داخل الحافلة من ابعد نقطة في الحافلة 	 
من الخلف إلى األمام بشكل منتظم و في حال العودة إلى منطقة تم تعقيمها، 

تعاد عملية التنظيف من جديد. 

ترش األسطح بالمادة المعقمة ويتم مسحها باتجاه واحد وترش جميع األسطح بما 	 
في ذلك المقاعد ومماسك األيدي و الشبابيك ومقبض الباب.

تعقم جميع المقاعد بما في ذلك مقعد السائق.	 

يغلق باب الحافلة ويتم مسحه كامال من الخارج.	 

2. الممارسات اإلحترازية الواجب إتباعها من قبل موظفي شركة أدوية الحكمة:

عند الصعود إلى الحافلة تمسح اليدين بمعقم األيدي الموجود بالحافلة ومن ثم 	 
وضع الكمامة بحيث تغطي منطقة الفم و األنف كامال.

الجلوس كما هو موضح بالصورة أدناه و يكون توجه الموظف باتجاه الشباكوحسب 	 
إتجاه األسهم.

عند الصعود إلى الحافلة تكون عملية الصعود بداية من المقعد رقم 1 حتى المقعد 	 
رقم 10
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وعند النزول من الحافلة يخرج الموظفين من الحافلة بالترتيب حسب األرقام تنازليا 	 
إبتداء من رقم 10و حتى رقم 1.

يجب ترك مسافة ال تقل عن 2 متر بين موظف و أخر عند الصعود للحافلة وإنتظار 	 
كامل حتى يجلس الشخص في مكانه بعد ذلك يدخل الموظف التالي للحافلة 

ويقوم بنفس اإلجراءات المذكورة سابقا و بنفس الطريقة تتم عملية النزول.

يقوم كل سائق باص يوميا بالتأكد من وجود الكمامات وسائل تعقيم اليدين 	 
ومواد تعقيم الحافلة.

3. مالحظات عامة:

إلتزام الركاب بالتعليمات المذكورة وإخبار اإلدارة في حال عدم اإللتزام.	 

تنظيف وتعقيم الحافلة تتم بعد كل جولة نقل للموظفين.	 

بالنسبة للباصات المستأجرة سيكون كل سائق باص مسؤول عن تعقيم باصه 	 
وتحت إشراف مسؤول الحركة في شركة أدوية الحكمة.

عدم لمس األسطح خالل عملية الدخول والخروج من الحافلة قطعيا.	 

سيتم أخذ درجة حرارة الجسم من قبل موظف السالمة العامة قبل دخول الموظف 	 
للمصنع و عند خروجه حيث سيتم منع أي شخص دخول الشركة تظهرعليه أعراض 

إرتفاع في الحرارة وسيتم تحويله لطبيب الشركة ) أو أي طبيب مّختص( إلتخاذ 
اإلجراءات الالزمة.

في حال ظهور أعراض حرارة على الموظف يجب عليه إخبار المسؤول المباشر وعدم 	 
الحضور للشركة. 

يتم السماح بركوب نصف أو ثلث سعة الباص من الموظفين حسب امكانية 	 
التطبيق.

الرسم التنظيمي لعملية الجلوس في الحافلة

10 7 4 2

ق
سائ

 ال
عد

مق
 

9 6 3

8 5  1

أماكن جلوس الموظفين.
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احتياطات استخدام وسائل التنقل )السيارة الخاصة بالموظف(
على الموظف تعقيم  مقبض الباب ومقبض القيادة.. 1

يسمح بنقل موظف اضافي داخل السيارة مع مراعاة جلوس الموظف في . 2
الكرسي الخلفي بشكل قطري حسب الشكل الموضح أدناه.

4 2

  
 3

 
1

أماكن جلوس الموظفين.

احتياطات استخدام وسائل التنقل )السيارات/الشاحنات/
الرافعات الخاصة بالشركة(

1. على السائق لبس الكمامة والكفوف قبل البدأ بعملية التعقيم.

2. رش المادة المعقمة داخل السيارة تبدأ من ابعد نقطة في السيارة من الخلف إلى 
األمام بشكل منتظم و في حال العودة إلى منطقة تم تعقيمها تعاد عملية التنظيف 

من جديد. 

3. ترش األسطح بالمادة المعقمة ويتم مسحها باتجاه واحد وترش جميع األسطح بما 
في ذلك المقاعد ومماسك األيدي و الشبابيك ومقبض الباب.

مقعد السائق
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احتياطات موظفوا   .2
    اإلنتاج و التعبئة في 

    المصانع

القواعد العامة الواجب اتخاذها من قبل
 موظفي شركة أدوية الحكمة  - منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا

8 I كتيب خطة العمل الوقائية © Hikma Pharmaceuticals PLC 2020
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احتياطات موظفوا اإلنتاج و التعبئة في المصانع
توجه إلى منطقة العمل من خالل اختيار اقصر الطرق المؤدية لمكان العمل واقل . 1

ابواب ممكنة، مع مراعاة ان تكون المسافة بينك وبين الموظف التالي اثناء 
المسير 2 متر على االقل.

قم بفتح أبواب المنشأة بإستخدام مرفق اليد - ال تعتمد على راحة اليدين في فتح . 2
األبواب – وقم بتعقيم اليدين مباشره بعد فتح األبواب لمدة عشرون ثانية على 

األقل.

ال تلمس الجدران أوالحواجز على الدرج أثناء المسير.. 3

ال تقم بإستخدام بصمة الدخول أو الخروج إلثبات حضورك وإتبع النظام المحدد . 4
من قبل  قسم شؤون موظفي الشركة. 

يجب التأكد من تفعيل )Access( في جميع المناطق و عدم السماح ألي شخص . 5
ال تتطلب طبيعة عمله وجوده فيها.

عند الدخول إلى مرافق المصنع )مدخل االنتاج، مدخل التعبئة األولية ، مدخل . 6
الصيانة(:

قم بتعقيم أسفل حذاء الشارع من خالل مسحه باستخدام ممسحة معقمة 	 
بكحول 70-75% أو أي مادة بديلة و ثم المسح مرة أخرى على ممسحة نظيفة 

عند المدخل.

قم بتعقيم اليدين جيدا لمدة عشرون ثانية على األقل قبل البدء بعملية الغيار 	 
لمالبس العمل.

قم بارتداء مالبس العمل حسب الطرق القياسية المتبعة في اإلنتاج لجميع 	 
موظفي االنتاج والتعبئة األولية( حيث يتم ارتداء )أفرهول، طاقية، حذاء، 

كفوف(

ارتداء كمامة و كفوف بشكل مستمر.	 

عدم اإلعتماد على راحة اليدين لفتح األبواب وقم بتعقيم اليدين جيدا لمدة 	 
عشرون ثانية على األقل بعد الدخول مباشرة.

يدخل منطقة اإلنتاج والتغليف األولي كحد أقصى موظفين إثنين.	 

عند الخروج من مرافق المصنع )مدخل االنتاج، مدخل التعبئة األولية ، مدخل . 7
الصيانة(:

قم بخلع الكفوف و التخلص منها في األماكن المخصصة.	 

قم بتعقيم االيدي باستعمال معقم االيدي لمدة عشرون ثانية على األقل	 

توجه نحو الصالة المحتوية على خزانات مريول العمل ثم قم بخلع المريول ثم 	 
الطاقية الخاصة بالعمل وإحفظهم  بالخزانة الخاصه  حسب الخطوات المذكورة 

في طرق العمل القياسية.

في حال الخروج من مناطق االنتاج او التغليف االولي  واستخدام الدوشات يجب . 8
اتباع االجراءات التالية )للمصانع التي تتطلب استخدام دوشات( :
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قم بالخروج من المكان المخصص للخروج بحيث ال يتواجد في المنطقة أكثر 	 
من موظفين اثنين في آن واحد.

قم بالتخّلص من الكفوف في األماكن المخصصة لذلك. 	 

توجه للدش مباشره وقم بتعقيمه قبل االستخدام 	 

تأكد من نظافة الدوشات بعد اإلنتهاء من إستخدامها.	 

مراعاة عدم مالمسة الجدران والخزانات 	 

افتح االبواب باإلعتماد على مرفق اليدين وعدم استخدام راحة اليدين.	 

قم بالخروج من المناطق المخصصه مع مراعاة المسافه الكافيه بين االشخاص 	 
بأن ال تقل عن 2 متر.

يجب عدم مشاركة مالبس العمل, المناشف, أو سجادة الصاله بين الموظفين.	 

عند استخدام المرافق الصحيه يجب اتباع االجراءات التاليه :. 9

عقم المرافق الصحية قبل استخدامها. 	 

اغسل اليدين بالماء والصابون و قم بتعقيمها باستخدام معقم اليدين بما 	 
اليقل على عشرين ثانيه بعد اإلنتهاء. 

ال تستخدام راحة اليدين عند فتح االبواب وقم بتعقيم اليدين بعد الدخول و 	 
الخروج.

عند دخول الموظف لمناطق التعبئه والتغليف الثانوي يجب اتباع االجراءات التالية :. 10

يدخل منطقة الدخول والخروج من وإلى مناطق التعبئة والتغليف الثانوي 	 
موظفين اثنين كحد أقصى .

قم بإرتداء القفازات والكمامه قبل الدخول وقم بتغيرها اذا استدعى االمر. 	 

قم بتعقيم الجهة السفلى من البنطال باستخدام مادة معقمة مناسبة قبل 	 
الدخول إلى المصنع.

ال تستخدام راحة اليدين عند فتح االبواب وقم بتعقيم اليدين بعد الدخول لمدة 	 
عشرون ثانية على األقل.

بعد االنتهاء من ارتداء المالبس، استخدم معقم اليدين لمدة عشرون ثانية على 	 
األقل قبل الدخول الى المنطقه  ثم قم بتغير القفازات ولبس اخرى جديدة.

اذهب الى المكان المخصص للعمل مباشره. 	 

قم بالمحافظه على مسافه كافيه بينك وبين الموظفين اثناء العمل وال تقل 	 
عن 2 متر.

قم بتعقيم منطقة العمل قبل بدء العمل.	 

قم بالمحافظه على ارتداء القفازات والكمامه طول الوقت.	 

في حال الخروج من مناطق التغليف الثانوي يجب اتباع االجراءات التالية :. 11

قم بالخروج من المكان المخصص للخروج بحيث ال يتواجد أكثر من موظفين 	 
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اثنين في منطقة الخروج في آن واحد. 

قم بتعقييم اليدين باستخدام معقم اليدين لمدة عشرون ثانية على األقل ثم 	 
قم بتغيير القفازات باخرى جديدة 

مراعاة عدم مالمسة الجدران والخزانات 	 

بعد الخروج من مناطق التعبئة مراعاة مسافة األمان بينك وبين الموظفين بما 	 
ال يقل عن مترين .

ال تستخدام راحة اليدين عند فتح االبواب وقم بتعقيم اليدين لمدة عشرون ثانية 	 
على األقل بعد الخروج.

الممارسات اإلحترازية الواجب إتباعها عند القيام بعملية الغيار:. 12

ترك مسافة أمان بين كل موظف 2 متر	 

عدم لمس االسطح أو الخزائن و تعقيم اليدين قبل ارتداء الكفوف 	 

ارتداء الكفوف بشكل مستمر و تغييرها قبل الدخول إلى غرف اإلنتاج والتعبئه	 

ارتداء الكمامة بشكل مستمر حتى بعد الخروج من المصنع و تغييرها عند 	 
اللزوم. 

قم باستخدام منديل في حال العطاس، ال تلمس الوجه والعينين ، ثم تخلص 	 
منه مباشرة في سلة المهمالت واغسل اليدين بالماء و الصابون و عقم اليدين 

مباشره لمدة عشرون ثانية على األقل. 

 الممارسات اإلحترازية الواجب إتباعها داخل المصنع. 13

يجب تعقيم جميع المصارف وبمعدل مرتين في اليوم.	 

يجب تجفيف األسطح بشكل كامل بعد تنظيفها و تعقيمها و عدم تركها مبلله	 

بالنسبة للهواتف وشاشات ولوحات مفاتيح الكمبيوترات الموجوده بالمصانع 	 
يتم رش معقم على الفوطة ومن ثم مسحها )تعقيم مرة واحد في اليوم أو 

حسب الحاجة(.

يمنع التنقل بين األقسام والدوائر األخرى إال للضرورة القصوى.	 

الخروج لإلستراحات بما ال يزيد عن ثالثة موظفين في آن واحد مع مراعاة 	 
الحفاظ على مسافة ال تقل عن مترين بين الموظفين خصوصا عند التدخين او 

الكافتيريا.

يمنع منعًا باتًا التجمعات.	 

تمنع الصالة الجماعية – الصالة تكون فردية وأوقات متفرقة بما ال يتعارض مع 	 
أوقات الصلوات مع الحرص على أن يحضر كل موظف سجادته الخاصة و عدم 

مشاركة سجادة الصالة مع أي موظف آخر.

يجب ابقاء مسافة 2 متر بين كل موظف و اآلخر عند دخول الموظفين عبر ممر 	 
الهواء.

تشغيل االنتاج باسخدام اقل عدد النجاز العمل في كل شفت.	 
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ينصح بعمل تباعد  بين كل وردية و التي تليها مدة 3 ساعات.	 

يتم العمل على تقسيم موظفي المصنع الى مجموعات  صغيرة  كًل حسب 	 
القسم الذي يعمل فيه من حيث أوقات االستراحة، الدخول و الخروج مع 

الحرص على عدم مغادرة القسم الخاص به.
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احتياطات موظفوا   .3
    المستودعات

القواعد العامة الواجب اتخاذها من قبل
 موظفي شركة أدوية الحكمة  - منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا

13 I كتيب خطة العمل الوقائية © Hikma Pharmaceuticals PLC 2020
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احتياطات موظفوا المستودعات
عند الوصول للشركه، يجب على الموظفين التوجه الى أماكن عملهم مباشره . 1

و عدم التجمع عند مداخل الشركه أو في أي أماكن ال تقتضي طبيعة عملهم 
وجودهم فيها.

عند الدخول إلى مرافق المستودع :. 2

قم بتعقيم أسفل حذاء الشارع من خالل مسحه باستخدام ممسحة معقمة 	 
بكحول 70-75% أو أي مادة بديلة و ثم المسح مرة أخرى على ممسحة نظيفة 

عند المدخل.

قم بتعقيم اليدين جيدا لمدة عشرون ثانية على األقل قبل البدء بعملية الغيار 	 
لمالبس العمل.

قم بارتداء مالبس العمل حسب الطرق القياسية المتبعة في المستودعات 	 
حيث يتم ارتداء )مريول ، طاقية، حذاء، كمامة(

ارتداء كمامة بشكل مستمرطوال فترة العمل.	 

قم بالدخول إلى منطقة المستودعات كحد أقصى موظفين اثنين في آن واحد 	 
مع المحافظة على مسافة أمان 2 متر بين كل موظف و اآلخر.

بعد الدخول قم بتعقيم المكتب والحاسوب و الهاتف قبل بدء العمل وكل 	 
ساعتي عمل على االقل.

عند الخروج من المستودع:. 3

قم بتعقيم االيدي باستعمال معقم االيدي لمدة عشرون ثانية على األقل	 

توجه نحو الصالة المحتوية على خزانات المراييل ثم قم بخلع المريول ثم الطاقية 	 
الخاصة بالعمل وإحفظهم  بالخزانة الخاصه  حسب الخطوات المذكورة في طرق 

العمل القياسية.

اذا كان الغرض من دخول المرافق استعمال الحمامات إتبع الخطوات المذكورة 	 
في طرق العمل القياسية مع التأكد من غسل االيدي وافركهم جيدًا بالماء 
والصابون لمدة عشرين ثانيه باستعمال المغاسل المتوفرة داخل منطقة .

قم بالخروج من منطقة المستودعات كحد أقصى موظفين اثنين في آن واحد 	 
مع المحافظة على مسافة أمان 2 متر بين كل موظف و اآلخر.

عند استالم المواد األولية و التعبئة:. 4

قم بالحرص على ابقاء مسافة أمان بينك و بين سائق السيارة / الشاحنة عند 	 
استالم وثائق الشحنة

قم بتعقيم المواد المستلمة من الخارج  و من أسفل الطبلية  عن طريق رش 	 
كحول %75-70.

ارتداء كمامة وكفوف بشكل مستمر.	 
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الممارسات اإلحترازية الواجب إتباعها عند القيام بعملية الغيار:. 5

ترك مسافة أمان بين كل موظف 2 متر	 

عدم لمس االسطح أو الخزائن و تعقيم اليدين قبل ارتداء الكفوف لمدة عشرون 	 
ثانية على األقل

ارتداء الكمامة بشكل مستمر حتى بعد الخروج من المستودع و تغييرها عند 	 
اللزوم. 

افتح االبواب باإلعتماد على مرفق اليدين وعدم استخدام راحة اليدين. 	 

يجب على الموظفين تحاشي مالمسة مقابض األدراج و األبواب قدر 	 
المستطاع و إن تطلب ذلك يجب على الموظف تعقيم اليدين بكحول طبي    

70-75% لمدة عشرون ثانية على األقل.

تشغيل المستودعات باسخدام اقل عدد النجاز العمل.	 
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4. احتياطات موظفوا 
    المختبرات

القواعد العامة الواجب اتخاذها من قبل
 موظفي شركة أدوية الحكمة  - منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا

16 I كتيب خطة العمل الوقائية © Hikma Pharmaceuticals PLC 2020



كتيب خطة العمل الوقائية | 17 © Hikma Pharmaceuticals PLC 2020

احتياطات موظفوا المختبرات
عند الوصول للمصنع، يجب على الموظفين التوجه الى أماكن عملهم مباشره . 1

و عدم التجمع عند مداخل الشركه أو في أي أماكن ال تقتضي طبيعة عملهم 
وجودهم فيها.

عند الدخول إلى المختبرات :. 2

قم بتعقيم أسفل حذاء الشارع من خالل مسحه باستخدام ممسحة معقمة 	 
بكحول 70-75% أو أي مادة بديلة و ثم المسح مرة أخرى على ممسحة نظيفة 

عند المدخل.

قم بتعقيم اليدين جيدا لمده ال تقل عن عشرون ثانيه قبل البدء بعملية الغيار 	 
لمالبس العمل.

قم بارتداء مالبس العمل حسب الطرق القياسية المتبعة في المختبرات حيث 	 
يتم ارتداء )مريول، كفوف، نظارات(

إلتزم بلبس الكمامة والكفوف طوال فترة العمل.	 

قم بالدخول الى منطقة المختبرات كحد أقصى موظفين اثنين في آن واحد مع 	 
مراعات وجود مسافة 2 متر بين كل موظف و اآلخر.

بعد الدخول ، حافظ على مسافه االمان 2 متر على االقل بينك وبين الموظفين 	 
خالل العمل.

افتح االبواب باإلعتماد على مرفق اليدين وعدم استخدام راحة اليدين. 	 

يجب على الموظفين تحاشي مالمسة مقابض األدراج و األبواب قدر 	 
المستطاع و إن تطلب ذلك يجب على الموظف تعقييم اليدين بكحول طبي  

.%75-70

يتوجب على الموظفين تفادي و تحاشي مشاركة األشياء المستخدمة يوميا          	 
) األقالم المكابس، و أي حاجات أخرى( ، و إن لزم ذلك يجب تعقيم الشيء قبل 

و بعد اإلستخدام.

يجب على الموظفين القيام بتعقييم األسطح بمكان العمل بكحول طبي%75-70  	 
قبل القيام بأي عمل داخل المنطقه وذلك عن طريق مسح األسطح بالماده المعقمه 

الموجوده في المختبرات و المكاتب. األسطح التي يتم تعقيمها تشمل »على سبيل 
المثال ال الحصر« ما يلي: مقابض األبواب، سطح المكتب، الكراسي، الهاتف، 

الكمبيوتر، أجهزة التحليل، الموازين، السجالت و دفاترالتوثيق، األقالم ،....ألخ قبل بدء 
العمل وكل 3 ساعات عمل على االقل.

يجب على الموظفين القيام بتعقييم كل العينات المستلمة للتحليل عن طريق 	 
مسحها بكحول طبي %75-70 .

يجب مسح الهواتف األرضيه بما اليقل عن مرتين في اليوم بكحول طبي 70-	 
75% و أستخدام السماعه الخارجيه speaker قدر االمكان.

عند الخروج من المختبر:. 3

قم بخلع الكفوف و التخلص منها في األماكن المخصصة.	 
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قم بتعقيم االيدي باستعمال معقم االيدي لمدة عشرون ثانية على األقل	 

توجه نحو الصالة المحتوية على خزانات المراييل ثم قم بخلع المريول وإحفظهم  	 
بالخزانة الخاصه  حسب الخطوات المذكورة في طرق العمل القياسية.

اذا كان الغرض من دخول المرافق استعمال الحمامات إتبع الخطوات المذكورة 	 
في طرق العمل القياسية مع التأكد من غسل االيدي وافركهم جيدًا بالماء 
والصابون لمدة عشرين ثانيه باستعمال المغاسل المتوفرة داخل منطقة .

قم بالخروج من منطقة المختبرات كحد أقصى موظفين اثنين في آن واحد مع 	 
مراعات وجود مسافة 2 متر بين كل موظف و اآلخر.

مالحظات عامة:. 4

التأكد من تفعيل نظام ال Access  داخل المناطق و عدم السماح ألي شخص 	 
ال تطلب طبيعة عمله دخول هذه المناطق بوجوده فيها.

يجب إلتزام الموظفين بارتداء القفازات و الكمامات الواقية أثناء العمل في 	 
المختبرات.

يجب على الموظفين تبديل الكمامات و الكفوف بشكل دوري و خاصه عند 	 
التنقل بين األقسام.

يجب على الموظفين القيام بتعقيم األسطح في مكان العمل قبل البدء بالقيام 	 
بأي عمل وذلك عن طريق مسح األسطح بالمادة المعقمه الموجودة في 

المختبرات و مسح السطح بعد إنهاء العمل.

يجب ترك مسافه ال تقل عن  2 متر بين األشخاص المتواجدين في نفس 	 
المكان.

يقوم األداريين و المشرفين يوميا بالتأكد من وجود كميه كافيه من الكمامات 	 
والكفوف و وسائل تعقيم اليدين ومواد تعقيم أألسطح.

إلتزام جميع الموظفين بالنظافه الشخصيه و العنايه بغسل اليدين بالماء و 	 
الصابون بشكل متكرر.

إلتزام جميع الموظفين بالمعلومات المذكورة وإخبار اإلدارة في حال عدم 	 
اإللتزام.

تجنب األجتماعات قدراألمكان و األستعاضه عنها بالتحدث بالهاتف أو عن طريق 	 
الكمبيوتر.

تجنب األماكن المزدحمه داخل مرافق الشركه المختلفه.	 

تنظيف وتعقيم أماكن العمل 3 مرات على األقل يوميا أو عند الضروره.	 

يتم العمل على تقسيم موظفي المختبر الى مجموعات صغيرة  كًل حسب 	 
القسم الذي يعمل فيه من حيث أوقات االستراحة، الدخول و الخروج مع 

الحرص على عدم مغادرة القسم الخاص به.

عند استخدام المصاعد، يجب المحافظة على مسافة كافية بين الموظفين بما 	 
ال يزيد على موظفين  وان يكون اتجاه وجه الموظفين بإتجاه جدران المصعد.

العمل على تشغيل المختبر باسخدام اقل عدد النجاز العمل.	 
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المكاتب و اإلدارة  .5

القواعد العامة الواجب اتخاذها من قبل
 موظفي شركة أدوية الحكمة  - منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا
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المكاتب و اإلدارة 
عند استخدام المصاعد، يجب المحافظة على مسافة كافية بين الموظفين وان يكون . 1

اتجاه وجه الموظفين بإتجاه جدران المصعد

توجه إلى منطقة العمل من خالل اختيار اقصر الطرق المؤدية لمكان العمل واقل . 2
ابواب ممكنة ، مع مراعاة ان تكون المسافة بينك وبين الموظف التالي اثناء المسير 

2 متر على االقل.

ال تلمس الجدران أوالحواجز على الدرج أثناء المسير.. 3

ال تقم بإستخدام بصمة الدخول أو الخروج إلثبات حضورك وإتبع النظام المحدد من . 4
قبل  قسم شؤون موظفي الشركة. 

عند الدخول إلى المكاتب:. 5

قم بتعقيم أسفل حذاء الشارع من خالل مسحه باستخدام ممسحة معقمة 	 
بكحول 70-75 % ) أو أي مادة بديلة( و ثم المسح مرة أخرى على ممسحة نظيفة 

عند المدخل.

عدم اإلعتماد على راحة اليدين لفتح األبواب وقم بالتعقيم بعد الدخول مباشرة.	 

قم بتعقيم اليدين جيدا لمده ال تقل عن عشرون ثانيه قبل البدء بالعمل و ثم 	 
ارتداء الكفوف و الكمامات.

قم بتعقيم مكان العمل )مقابض االبواب, الكرسي، المكتب، شاشة الحاسوب 	 
، سماعة الهاتف( قبل البدء بالعمل بما اليقل عن مرتين في اليوم بكحول طبي 

70-75 % و أستخدام السماعه الخارجيه للهاتف speaker  قدر االمكان.

قم بتعقيم المستندات و الوثائق المتعلقة بالمصنع بالكحول قبل البدء بالعمل.	 

وضع المستندات و الوثائق المتعلقة بالمصنع في كيس بالستيكي مخصص 	 
قبل ارساله الى المصنع )ان وجد(.

عند الخروج من المبنى:. 6

قم بخلع الكفوف و التخلص منها في األماكن المخصصة.	 

قم بتعقيم االيدي باستعمال معقم االيدي لمدة عشرون ثانية على األقل	 

عند استخدام المرافق الصحيه يجب اتباع االجراءات التاليه :. 7

عدم اإلعتماد على راحة اليدين لفتح األبواب	 

عقم المرافق الصحية قبل استخدامها. 	 

اغسل اليدين بالماء والصابون بما اليقل على عشرين ثانيه بعد اإلنتهاء. 	 

قم بتعقيم اليدين لمده ال تقل عن عشرون ثانيه قبل وبعد الخروج.	 

ال تستخدام راحة اليدين عند فتح االبواب وقم بتعقيم اليدين بعد الدخول. لمدة 	 
عشرون ثانية على األقل.
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يجب على الموظفين تحاشي مالمسة مقابض األدراج و األبواب قدر المستطاع . 8
و إن تطلب ذلك يجب على الموظف تعقيم اليدين لمدة عشرون ثانية على األقل 

بكحول طبي 7570-%.

يتوجب على الموظفين تفادي و تحاشي مشاركة األشياء المستخدمة يوميا )األقالم . 9
المكابس، و أي حاجات أخرى( ، و إن لزم ذلك يجب تعقيم الشيء قبل وبعد اإلستخدام.

تجنب األجتماعات قدراألمكان و األستعاضه عنها بالتحدث بالهاتف أو عن طريق . 10
الكمبيوتر 
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االحتياطات العامة  .6

القواعد العامة الواجب اتخاذها من قبل
 موظفي شركة أدوية الحكمة  - منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا
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احتياطات عامة 
طريقة فحص الحرارة . 1

يتم فحص درجة الحرارة للموظفين من قبل موظف السالمة العامة أو 	 
المسؤول قبل الدخول الى المصنع و عند الخروج  من الشركة في االماكن 

المخصصة.

اذا كانت درجة حرارة اي موظف 37.3 درجة مئوية او اكثر، يتم اخذ القراءة مرة 	 
اخرى واذا استمرت 37.3 درجة مئوية او اكثر ، يتم ارسال الموظف الى عيادة 

الشركة )حسب توفرها( ليقوم طبيب الشركة )أو أي مركز صحي( بتقييم حالته 
واجراء الالزم.

للزوار )الضروري ادخالهم إلى المصنع(، يجب اخذ درجة الحرارة، وتفاصيل الزائر، 	 
والغرض من الزيارة واسم الشخص المراد زيارته مع مراعاة ان يسمح للزوار 

بالدخول  للزيارات الضرورية فقط وعدم السماح ألي زائر بالدخول اذا كانت درجة 
حرارته 37.3 درجة مئوية او اكثر. 

هذه الطريقة إلزامية لجميع األفراد الذين يدخلون مرافق شركة ادوية الحكمة  	 
وكل موقع يحدد المنطقه المخصصه لذلك  الفحص .

في حال تعذر استخدام الطريقة اعاله ألي سبب من األسباب، يتم العمل 	 
بالطريقة البديلة التالية:

توزيع اجهزة قياس درجة الحرارة على مدراء/مشرفين األقسام ذات األعداد 	 
الكبيرة والشفتات المتعددة لتكون اماكن نقاط قياس درجات الحرارة  قبل 

الدخول الى المصنع.

يقوم مديرالمنطقة بتنظيم وترتيب هذه المهمة ليتم انجازها لجميع 	 
الموظفين في مكان العمل من قبل موظف من القسم نفسه لكل شفت 
وتسجيل القراءات وتسليمها لقسم الصحة والسالمة المهنية بشكل يومي.

 يقوم قسم الصحة والسالمة المهنية بإجراءات القياس لألقسام ذات 	 
األعداد القليلة والشفت الواحد.

اذا كانت درجة حرارة اي شخص 37.3 درجة مئوية او اكثر، يتم اخذ القراءة مرة 	 
اخرى واذا استمرت 37.3 درجة مئوية او اكثر يتم ارسال الموظف الى عيادة 

الشركة )حسب توفرها( ليقوم طبيب الشركة ) أو أي مركز صحي( بتقييم 
حالته واجراء الالزم.

مالحظة: أي موظف يقوم بفحص الموظفين يجب ان يرتدي كمامة وكفوف.
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طريقة لبس الكمامة. 2

قبل وضع الكمامة ، نظف يديك بفرك اليدين بالصابون والماء او باستخدام 	 
كحول طبي 70-75 % لمده  ال تقل عن عشرون ثانيه.

غطي الفم واألنف بكمامة وتأكد من عدم وجود فجوات بين وجهك والكمامة	 

تجنب لمس الكمامة أثناء استخدامه ؛ إذا قمت بذلك ، قم بتنظيف يديك 	 
باستخدام فرك اليدين بالصابون والماء أو التعقييم بكحول طبي 75-70 %.

استبدل الكمامة بكمامة جديد بمجرد أن يصبح رطًبا وال تعيد استخدام 	 
الكمامات ذات االستخدام الفردي.

إلزالة الكمامات: أخرجه من الخلف )ال تلمس الجزء األمامي من الكمامة( ؛ 	 
تخلص منه على الفور في حاوية مغلقة ؛ نظف اليدين بفرك اليدين بالصابون 

و الماء او باستخدام كحول طبي 70-75 % لمده ال تقل عن عشرون ثانيه.

التعقيم الدوري. 3

مواد التعقيم والمستلزمات المستخدمة )حسب المتاح منها( :	 
كحول )ايثانول أو ايزوبروبانول 75-70 %(	 

كلوركس/ صوديوم هيبوكلورايت ) 0.5 % (	 

 	)% 0.5( H2O2

فوط تنظيف جافة ملونة محددة حسب المنطقة )للمرافق الصحية ، 	 
للمكاتب لملحقات المكاتب ، للسيارات والباصات ، للممرات وقاعات 

االجتماعات(.

عبوة بخاخ معرفة بالمادة المستخدمة في عملية التعقيم.	 

مالحظات عامة : 	 
التأكد من توفر صابون األيدي ومعقم األيدي والورق الصحي بشكل دائم.	 

إرتداء كفوف األيدي بشكل دائم أثناء عملية التعقيم.	 

إرتداء الكمامة ومريول أبيض )إستعمال مرة واحدة / اليوم( لتمييز الموظف 	 
المعني بالتعقيم.

اغسل يديك بالماء والصابون بعد إفراغ سالل النفايات لمده  ال تقل عن 	 
عشرون ثانيه.  

سيتم تخصيص موظف خدمات واحد فقط في كل مبنى من المباني اإلدارية 	 
وظيفته التفرغ التام إلدامة عملية التعقيم خالل أوقات العمل الرسمي.
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طريقة التعقيم :  .4

طريقــة التعقيــم فــي المباني اإلدارية والمكاتب:

يقوم الموظف المعني بتعبئة مادة التعقيم ونقع الفوطة الخاصة بمادة التعقيم 
ومن ثم يبدأ بعملية التعقيم كما يلي :

رش المادة المعقمة على أسطح المكاتب والكراسي ومن ثم مسحها )تعقيم 	 
مرة واحد في اليوم أو حسب الحاجة(.

رش أسطح الطاوالت في قاعات اإلجتماعات والكراسي ومن ثم مسحها 	 
)تعقيم بعد كل إجتماع(

بالنسبة للهواتف وشاشات ولوحات مفاتيح الكمبيوترات يتم رش المعقم على 	 
الفوطة ومن ثم مسحها )تعقيم مرتين على األقل في اليوم أو حسب الحاجة(.

رش مقابض األبواب والمداخل والمصاعد ودربزين الدرج ) تعقيم كل ساعتين (.	 

طريقــة التعقيــم للمرافق الصحية :

يقوم الموظف المعني بتعبئة مادة التعقيم ونقع الفوطة الخاصة بمادة التعقيم 
ومن ثم يبدأ بعملية التعقيم كمايلي :

رش المادة المعقمة على الحنفيات ومقبض الباب من الداخل والخارج ومن ثم 	 
مسحها بفوطة ذات لون أحمر.

رش المادة المعقمة على مقعدة المرحاض والشطافة ومن ثم مسحها بفوطة 	 
مخصصة.

يتم تعقيم المرافق الصحية مرة كل ساعتين أو حسب الحاجة.	 

طريقة التعقيم للســاحات الخارجية و مداخل/ مخارج الشــركة:

يقوم الموظف المعني بتعبئة مادة التعقيم في مضخة الرش المخصصة لذلك 
ومن ثم يبدأ بعملية التعقيم كمايلي :

رش المادة المعقمة في جميع الساحات الخارجية عند مداخل و مخارج المصنع  	 
وذلك يشمل مناطق استراحات الموظفين ، أماكن الدخول و الخروج ، و 

مناطق تجميع النفايات مرة كل ساعتين.

يجب تعقيم جميع المصارف وبمعدل مرتين في اليوم.	 

التأكد من أفراغ حاويات القمامه الموجوده في جميع المناطق بشكل دوري و 	 
عدم تكديس القمامه داخلها باألضافه لتعقيم الحاويات بشكل دوري.

طريقــة التعقيــم غــرف غيــار العاملين و ممــرات المصانع و المختبرات:

يقوم الموظف المعني بتعبئة مادة التعقيم في مضخة الرش المخصصة أونقع 
الفوطة الخاصة بمادة التعقيم ومن ثم يبدأ بعملية التعقيم كمايلي :

يجب تنظيف و تعقيم خزائن الغيارمن الخارج، تخزين األحذيه و مقعد الغيارو 	 
بمعدل مرتين يوميا.

يجب تنظيف و تعقيم الجدران و األرضيات في غرف الغيار– كل ساعتي عمل 	 
تقريبًا.
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يجب تنظيف و تعقيم الجدران و األرضيات في المصانع و المختبرات  – كل 	 
ساعتي عمل تقريبًا.

التأكد من أفراغ حاويات القمامه الموجوده في جميع المناطق بشكل دوري و 	 
عدم تكديس القمامه داخلها باألضافه لتعقيم الحاويات بشكل دوري.

يجب تعقيم جميع المصارف وبمعدل مرتين في اليوم.	 

يجب تنظيف و تعقيم مقابض األبواب والمداخل والمصاعد ودربزين الدرج ) 	 
تعقيم كل ساعتين(.

4 .)HVAC( حدة الهواء

أي أعمال صيانة لوحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء )استبدال المرشح 	 
، التنظيف أو القياسات ... الخ( يجب أن يقوم بها فنيون يرتدون كمامات 

وكفوف.

يجب إجراء التعقيم المتكرر لوحدات الهواء و المساحة المحيطة باستخدام معقم 	 
مناسب.

وحدة معالجة المياه. 5

لم يتم الكشف عن فيروس COVID-19 في مياه الشرب. حيث تعتبر طرق 	 
معالجة المياه التقليدية قادرة على ازالة فيروس COVID-19 باستخدم الترشيح 

والتطهير ، مثل تلك الموجودة في معظم أنظمة مياه الشرب.

يجب تعقيم وحدات معالجة المياه بشكل متكرر حسب طرق العمل القياسية 	 
المتبعة الجراءات التعقيم الحالية ، ومع ذلك ، يمكن زيادة وتيرة التعقيم كإجراء 

وقائي إذا لزم األمر.

يجب تعقيم غرفة معالجة المياه بشكل يومي.	 

يجب على جميع العاملين في وحدة معالجة المياه ارتداء كمامات وكفوف في 	 
كل مرة يتم الدخول إلى الوحدة.

يجب تعقيم جميع األدوات و عدة االختبار المستخدمة داخل وحدة معالجة المياه 	 
بشكل يومي.

الكافتيريا. 6

يجب تقليص أعداد الموظفين داخل كل كافتريا بطريقة تضمن مسافة تباعد 2 	 
متر بين كل مقعد.

يجب ترتيب المقاعد بطريقة تضمن عدم جلوس اي موظف مقابل زميله، 	 
و في حال استدعت الحاجة بسبب ضيق المكان، يتم الحرص على جلوس 

الموظفين معاكسين لبعضهما البعض  كما هو موضح في الرسم التنظيمي 
ادناه.

ضمان توفر معقم لاليدي في مواقع بارزة داخل الكافتيريا مع التعميم على 	 
جميع الموظفين باستعماله المتكرر.

يجب تواجد موظف مخصص لتنظيف المقاعد و الطاوالت بعد كل فترة 	 
استراحة.
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يجب على جميع الموظفين االلتزام باالوقات المحددة لالستراحة و المحددة 	 
بالتنسيق مع مدرائهم.

على جميع مدراء االقسام و المشرفين التنبيه على جميع موظفينهم بضرورة 	 
عدم االختالط اثناء فترات االستراحة و خاصة في استراحة التدخين و التشديد 

على ضرورة االلتزام بمسافة 2 متر بين كل موظف.

الرسم التنظيمي لعملية الجلوس خالل فترة االستراحة:

طرق توفير الطعام للموظفين: 	 
وجبات ساخنة من قبل الشركة: يجب تقديم الوجبة للموظف بصناديق 	 

مخصصة مع أدوات طعام بالستيكية ذات استعمال لمرة واحدة فقط . على 
ان يتم التخلص منها من قبل الموظف في المكان المخصص بعد االنتهاء.

وجبات من قبل الشركة :وجبة تحتوى على أطعمة مغّلفة أو معّلبة فقط 	 
بصناديق مخصصة مع أدوات طعام بالستيكية ذات استعمال لمرة واحدة 

فقط.

طعام خاص بكل موظف: يقوم كل موظف باحضار طعامه الخاّص.	 

السفر. 7

منع السفر و ذلك حسب القوانين المتبعة في الدوله.	 

في حالة تم السماح بالسفر من قبل الحكومة المحليه ، يتم اتخاذ اإلجراءات 	 
التالية:

السماح بالسفر فقط في الحاالت الضروريه لمناطق غير موبوئه	 

يجب على الموظفين تعقييم اليدين و ارتداء كمامه  و لبس كفوف خالل 	 
السفر

موظف ↑  موظف ↑  موظف ↑ 

طاولة الطعام – رقم ١

طاولة الطعام – رقم ٢

طاولة الطعام – رقم ٣

موظف ↓

موظف ↓موظف ↓ موظف ↓

موظف ↓ موظف ↓

٢ متر (  ٦ أقدام ) ٢ متر (  ٦ أقدام )

٢ متر (  ٦ أقدام ) ٢ متر (  ٦ أقدام )

٢ متر (  ٦ أقدام ) ٢ متر (  ٦ أقدام )
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يتم عمل فحص كورونا للموظف حال عودته للبلد.	 

يتم بقاء الموظف العائد من السفر مدة أسبوعين في منزله أو حسب 	 
تعليمات الجهات المعنية.

اجراءات السفر تتم حسب القوانين و التعليمات الموجودة في كل دولة و 	 
بالتنسيق مع قسم السفر في تلك الدولة التابعة للشركة أدوية الحكمة.
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في حال االشتباه /   .7
   ظهور حالة مصابة 

القواعد العامة الواجب اتخاذها من قبل
 موظفي شركة أدوية الحكمة  - منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا

28 I كتيب خطة العمل الوقائية © Hikma Pharmaceuticals PLC 2020
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في حال االشتباه/ ظهور حالة مصابة
عند استخدام المصاعد، يجب المحافظة على مسافة كافية بين الموظفين وان . 1

يكون اتجاه وجه الموظفين بإتجاه جدران المصعد

اذا قام الموظف باالبالغ عن عوارض الفيروس.	 

اذا قام الموظف باالبالغ عن مخالطته لحالة مؤكدة.	 

اذا ارتفعت درجة حرارة الموظف أعلى من 37.3 درجة مئوية أثناء اجراء فحوصات 	 
الحرارة عند دخول الموظفين الى الشركة )يتم اعادة الفحص مرة اخرى للتأكد من 

القراءة(.

المواقع التي ال يتوفر فيها طبيب: . 2

ابالغ أو ارسال الموظفين الى المنزل مع التأكيد على عدم المخالطة و الذهاب 	 
الى أقرب مركز صحي للتأكد من العوارض.

المتابعة من قبل الشركة مع الموظف و ضمان حصوله على شهادة عدم 	 
ممانعة للعودة الى العمل من قبل المركز الصحي.

المواقع التي يتوفر بها طبيب::. 3

ارسال الموظف الى عيادة الشركة ليقوم طبيب الشركة بتقييم حالته.	 

بعد التقييم يقوم الطبيب اما بارسال الموظف الى المنزل حسب المدة المقدره 	 
من قبله في حال تم تقييم الحالة بعدم صلتها بالفيروس.

في حال تم االشتباه بصلة للفيروس يقوم الطبيب باالجراءات الالزمة لفحص 	 
الموظف المعني و ابالغ قسم الصحة و السالمة العامة في الموقع.

في الحاالت التي يتم اإلبالغ عن المخالطة مع حالة مؤكدة، يتم اتخاذ االجراءت . 4
التالية:

التنسيق مع الجهات المعنية للقيام بفحص للموظف.	 

يتم اخذ االجراءات المذكورة في بند )االجراءات الالزمة عند التأكد من اإلصابة(	 

 	

االجراءات الالزمة عند االشتباه باإلصابة: 
يجب على كل شركات ادوية الحكمة في منطقة الشرق االوسط و شمال افريقيا . 1

  19-COVID  انشاء لجنة محلية لالستجابة السريعة لفيروس كورونا المستجد

يقوم المشرف المسؤول/ طبيب الشركة بابالغ اللجنة المحلية لالستجابة لفيروس . 2
كورونا.    COVID-19 في الشركة، مع الحرص على عدم ابالغ أي شخص آخر لعدم 

نشر الهلع و الشائعات داخل الشركة.

يقوم المسؤول في اللجنة المحلية بعمل تقييم المخاطر مباشرة )حتى قبل صدور . 3
النتيجة( كما يلي:

اذا تم االشتباه بالحالة داخل الشركة، يتم وضع الموظف في منطقة معزولة 	 
حتى يتم نقله لعمل الفحوصات الطبية الالزمة للتأكد من الحالة المشتبه بها.



كتيب خطة العمل الوقائية | 31 © Hikma Pharmaceuticals PLC 2020

يتم الـتأكيد على الحالة المشتبه بها بالبقاء في المنزل )منطقة حجرذاتي( أو حسب 	 
تعليمات الجهات المعنية حيث يمنع من العودة الى الشركة لحين التأكد من 

الحالة.

يتم حصر الموظفين المخالطين للحالة المشتبه بها بشكل مباشر.	 

يتم التعامل مع الموظفين المشتبه بهم حسب خطة فئة الخطر الموضحة أدناه 	 
)بند رقم 6(

يتم الحفاظ على مسافة أمان 2 متر عند التعامل مع الحاالت المشتبه بها لحين 	 
مغادرتهم الشركة مع البقاء في المنزل )منطقة حجرذاتي( أو حسب تعليمات 

الجهات المعنية حيث يمنع العودة الى الشركة لحين التأكد من الحالة.

إجراءات التتبع و تقصي الحالة:. 	

يتم اخذ أكبر قدر معلومات من الحالة المشتبه بها:	 
مخالطة اشخاص مصابين،الشعور بأعراض االصابة مثل تعب، الم في 	 

الحلق، ....

يتم حصر جميع المناطق و المرافق التي زارها / تدخل بها الشخص المشتبه 	 
به و األشخاص المخالطين للحالة المشتبه بها لتعقيمها و تنظيفها.

يتم ابالغ المشرفين المسؤولين في كل من منطقة عن الحالة المشتبه بها 	 
لمنع قدوم أو دخول أي شخص آخر لحين اجراء التعقيم.

إجراءات التعقيم. 5

يتم اجراء تعقيم لجميع المناطق التي زارها / تدخل بها الشخص المشتبه به 	 
واألشخاص المخالطين للحالة المشتبه بها حسب تقييم فئة الخطر.

اذا كان االشتباه في منطقة االنتاج، يتم العمل على اغالق المستحضر مباشرة 	 
الجراء تعقيم المناطق المحصورة. يتم اجراء التعقيم حسب االجراءات المتبعة.

يتم اجراء تعقيم لجميع مداخل و مخارج الشركة	 

يتم اجراء تعقيم لجميع المرافق الصحية داخل الشركة	 

يتم اجراء تعقيم لجميع مقابض األبواب ، الدرابزين ، المفاتيح ، أجهزة الكمبيوتر 	 
، المكاتب ، الطابعات ، األقالم ، ....( في المنطقة المحصورة.

يجب أن يرتدي فريق التعقيم معدات الوقاية الشخصية المناسبة )PPE( قبل 	 
أي عملية تعقيم )رداء كامل ، غطاء رأس ، نظارات واقية ، قناع وجه N-95 أو ما 

يعادلها ، غطاء حذاء( ، يوصى باستخدام البدالت القابلة للتصرف.

تطهير أسطح التالمس )الماكنات ،الجدران واألرضيات ...( باستخدام مطهر 	 
مناسب

تخلص من مواد التنظيف )بما في ذلك المماسح والمناشف( في وعاء قمامة 	 
مبطن

بمجرد اكتمال التعقيم / التطهير ، قم بإزالة البدالت القابل للتصرف أواًل ، ثم قم 	 
بإزالة أغطية األحذية والشعر واللحية وتغطي القفازات وقم بوضعها في كيس 

بالستيكي ثم رميها في االماكن المخصصة لذلك.
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غسل اليدين بشكل صحيح بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على األقل أو استخدم 	 
مطهًرا مناسًبا )يفضل أن يكون من الكحول(.

اتبع اإلجراءات التي يحددها فريق االستجابة المحلي  COVID	في الشركة و 	 
الجهات المعنية.

تحديد فئة المخاطر )عالية 	 متوسطة 	 منخفضة( باالعتماد على المركز األمريكي . 6
)CDC( للسيطرة على األمراض و الوقاية منها

(Risk Assessment Link: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/

php/risk-assessment.html)

تعريف االتصال الوثيق باالعتماد على المعهد النرويجي للصحة العامة و وزارة 	 
الصحة االسترالية  )تتابعا(

(https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/ad-
vice-to-health-personnel/definitions-of-probable-and-confirmed-
cases-of-coronavirus-covid-19-and-con/)

(https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/novel-
coronavirus-close-contact.aspx)

أشخاص كانوا على اتصال مباشر )مثل المصافحة( مع شخص مصاب 	 
COVID-19 بفيروس

أشخاص كانوا على اتصال وثيق أو مسافة قريبة )أقرب من مترين )ستة 	 
أقدام(( ، وجها لوجه مع شخص مصاب بفيروس COVID-19 ألكثر من 15 

دقيقة.

أشخاص كانوا متواجدين في مكان مغلق )على سبيل المثال غرفة اجتماعات 	 
وغرفة عمل وما إلى ذلك( مع شخص مصاب بفيروس COVID-19  ألكثر 

من 15 دقيقة وأقرب من مترين )ستة أقدام(.

يتم تحديد الفئة حسب التعريف التالي:	 

مرتفع  	 
العيش في نفس المنزل ، أو كونك شريًكا أو توفير الرعاية في بيئة )مثل 	 

المنزل( لشخص مصاب بفيروس COVID-19 بدون استخدام االحتياطات 
الموصى بها للرعاية المنزلية أو منطقة عزل.

العمل مع شخص مصاب في نفس الغرفة دون استخدام االحتياطات 	 
الموصى بها في مكان العمل.

التنقل مع شخص مصاب دون استخدام االحتياطات الموصى بها أثناء 	 
التنقل.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/advice-to-health-personnel/definitions-of-probable-and-confirmed-cases-of-coronavirus-covid-19-and-con/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/advice-to-health-personnel/definitions-of-probable-and-confirmed-cases-of-coronavirus-covid-19-and-con/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/advice-to-health-personnel/definitions-of-probable-and-confirmed-cases-of-coronavirus-covid-19-and-con/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/novel-coronavirus-close-contact.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/novel-coronavirus-close-contact.aspx
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متوسط 	 
االتصال الوثيق مع شخص مصاب بفيروس COVID-19 )مثال، االتصال 	 

على متن طائرة( ، مع استخدام االحتياطات الموصى بها مثل الجلوس على 
COVID-19 بعد )2 مترين( من مسافر مصاب بعدوى

العيش في نفس المنزل مثل الشريك أو رعاية شخص مصاب )في المنزل( 	 
أثناء استخدام االحتياطات الموصى بها باستمرار خالل التعامل مع الشخص 

المصاب.

العمل مع شخص مصاب بشكل مباشرفي نفس الغرفة مع استخدام 	 
االحتياطات الموصى بها في مكان العمل.

التنقل مع شخص مصاب مع استخدام االحتياطات الموصى بها أثناء 	 
التنقل.

منخفض 	 
التواجد في نفس البيئة الداخلية )على سبيل المثال ، المبنى ، أوالكافتيريا( 	 

مع شخص مصاب بفيروس COVID-19 لفترة من الزمن ولكن ال يفي 
بتعريف االتصال الوثيق.

االجراءات المتبعة عند تحديد فئة المخاطر لألشخاص المخالطين للحالة المشتبه بها:. 7
مرتفع / متوسط : يتعين على الموظفين البقاء في منازلهم إلى أن تظهر 	 

نتيجة الفحص الطبي بخلوها من االصابة )للحالة المشتبه بها( حتى يتمكن 
الشخص من العودة إلى العمل بعد أخذ الموافقة من ادارة الشركة.

منخفض: يتم تعزيز المراقبة الذاتية لألعراض على األشخاص 	   
المخالطين بالحالة المشتبه بها واالستمرار في ممارسة االحتياطات الوقائية.

االجراءات الالزمة عند التأكد من اإلصابة:
يقوم المسؤول في اللجنة المحلية باالتصال مع الجهات المعنية العالمهم بالحالة . 1

التخاذ االجراءات الالزمة واعالم اللجنة االقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا.

يقوم المسؤول في اللجنة المحلية لالستجابة بعمل تقييم المخاطر مباشرة مع . 2
االخذ بعين االعتبار تعليمات الجهات المعنية كما يلي:

يتم حصر الموظفين المخالطين للحالة المشتبه بها بشكل مباشر لعمل 	 
الفحوصات الطبية الالزمة للتأكد من عدم اصابتهم.

يتم ابالغ المشرفين المسؤولين في كل المصنع لمنع قدوم أو دخول أي 	 
شخص آخرلحين استكمال عملية التعقيم.

االجراءات المتبعة عند تحديد فئة المخاطر لألشخاص المخالطين للحالة المصابة:. 3
مرتفع / متوسط : يتعين على الموظفين البقاء في منازلهم إلى أن تظهر 	 

نتيجة الفحص الطبي بخلوهم من االصابة حتى يتمكن الشخص من العودة 
إلى العمل بعد أخذ الموافقة من ادارة الشركة.

منخفض: يتم تعزيز المراقبة الذاتية لألعراض على األشخاص المخالطين 	 
بالحالة المشتبه بها واالستمرار في ممارسة االحتياطات الوقائية.
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وجود حالة مشــتبه بها

ارســال الموظف الى 
عيادة الشــركة )حسب 
توفرهــا( ليقوم طبيب 

الشــركة )أو المركز 
الصحــي( لتقييم حالته

مطابقة
 العوارض

COVID-19 ل 

تصعيــد إلى اللجنة  
المحلية لالســتجابة 

  COVID لفيــروس كورونا
في الشركه

االتصــال مع الجهــات المعنية العالمهم 
بالحالــة التخاذ االجراءات الالزمة 
واعــالم اللجنــة االقليمية لمنطقة 
الشــرق األوسط وشمال إفريقيا

يتعيــن علــى الموظفين البقاء في 
منازلهــم إلــى أن تظهر نتيجة الفحص 
الطبــي للحالة المشــتبه بها بخلوها 

من االصابة حتى يتمكن الشــخص من 
العــودة إلى العمل

يتــم تعزيــز المراقبة الذاتية لألعراض على 
األشــخاص المخالطين بالحالة المشــتبه 

بها واالســتمرار في ممارســة االحتياطات 
الوقائية.

تقوم  لجنة االســتجابة المحلية 
لفيــروس كورونــا COVID بعمل تقييم 

المخاطــر مــع االخذ بعين االعتبار 
تعليمــات الجهات المعنية

عدم مطابقة
 العوارض

COVID-19 ل 

عمــل الفحوصات الطبية 
الالزمــة للتأكد من الحالة 

المشتبه بها

اعطــاء الموظف فترة 
راحة حســب الحاجة و 
الحصــول على تصريح 

للعــودة للعمل من 
طبيب الشــركة / المركز 

الصحي

 يتــم حصر الموظفين 
المخالطيــن للحالة 

المشــتبه بها بشكل 
مباشر

اذا كان االشــتباه في 
منطقــة االنتاج، يتم 
العمــل على اغالق 

المستحضر مباشرة 
الجــراء تعقيم المناطق 

المحصورة. يتم 
اجراء التعقيم حســب 

االجراءات المتبعة

مصادر الحاالت 
المشتبه بها:

1- اذا قــام الموظف 
باالبــاغ عن عوارض 

الفيروس.
2- اذا قــام الموظف 
باالبــاغ عن مخالطته 

لحالة مؤكدة.
3- عنــد قياس درجات 

الحــرارة اثناء الدخول
الى الشركة.

مرتفع  
العيش في نفس المنزل ، أو كونك شريًكا أو توفير الرعاية في بيئة )مثل المنزل( لشخص مصاب 

بفيروس COVID-19 بدون استخدام االحتياطات الموصى بها للرعاية المنزلية أو منطقة عزل.
العمل مع شخص مصاب في نفس الغرفة دون استخدام االحتياطات الموصى بها في مكان 

العمل.
التنقل مع شخص مصاب دون استخدام االحتياطات الموصى بها أثناء التنقل.

حالة موكدة

حالة موكدة

حالة سليمة

1. يتعيــن علــى الموظفيــن المخالطين للحالة 
المؤكدة عمــل الفحوصات الطبية 

2. يتعيــن علــى الموظفيــن البقاء في منازلهم 
إلــى أن تظهــر نتيجة الفحــص الطبي بخلوهم من 
االصابة حتى يتمكن الشــخص من العودة إلى 

العمل بعد أخذ الموافقة من إدارة الشــركة.

منخفض 
التواجد في نفس البيئة الداخلية )على سبيل المثال ، المبنى ، والكافتيريا( مع شخص يعاني من 

COVID-19 لفترة من الزمن ولكن ال يفي بتعريف االتصال الوثيق.

يتمكــن الشــخص مــن العودة إلى العمل بعد أخذ 
الموافقة من إدارة الشــركة

متوسط 
االتصال الوثيق مع شخص مصاب بفيروس COVID-19 )مثال، االتصال على متن طائرة( ، مع 
استخدام االحتياطات الموصى بها مثل الجلوس على بعد )2 مترين( من مسافر مصاب بعدوى 

COVID-19
العيش في نفس المنزل مثل الشريك أو رعاية شخص مصاب )في المنزل( أثناء استخدام 

االحتياطات الموصى بها باستمرار خالل التعامل مع الشخص المصاب.
العمل مع شخص مصاب بشكل مباشرفي نفس الغرفة مع استخدام االحتياطات الموصى بها 

في مكان العمل.
التنقل مع شخص مصاب مع استخدام االحتياطات الموصى بها أثناء التنقل.

* تحديــد فئة المخاطر

اجــراءات احترازية لحين 
صدور النتيجة

* Risk Assessment Link: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/risk-assessment.html

 بتــم حصر جميع 
المناطــق و المرافق 

التــي زارها / تدخل بها 
الشــخص المشتبه به و 
األشخاص المخالطين 
للحالة المشــتبه بها 
لتعقيمهــاو تنظيفها.

 COVID-19 اســتجابة الموقع لحالة مشــتبه بها/ موكدة لفيروس

33 I كتيب خطة العمل الوقائية
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(1)لـــــــدلي  

والوقاية السالمة لتدابير إجراءات العمل 

كورونااليروس انتشار فإللحد من  الصحية  

والّسوبر  ماركتالميني و محالت البقالة)

(م  200ماركت مساحتها أقل من   

لجنة االوبئةمراجعة هذا الدليل من  تم  
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 األعزاء كتالسوبرمارالميني ماركت وو الساده أصحاب العمل والعاملون في محالت البقالة

 لفايروس الكورونالما وسمممالمة اينرين  لضممممان سمممالمتكم في مكان العمل  تم إعداد هذا الدليل

 بها.جراءات وعدم التهاون اتباع هذه اإل، لذا يرجى نطورة عالية وسرعة انتقال  من

 

 إجراءات تعقيم مكان العمل 

  تأمين وسائل نظافة اليدين مثل الصابون ووسائل التعقيم والمناديل الصحية في نقاط موزعة في المنشأة

 .والزبائن للعاملين

 من خارج مكان العمل100ف إال اذا كان الهواء بنسبة يجهزة التكيعدم تشغيل أ %. 

 داخل المحلالجيدة  توفير التهوية. 

  (والكاشير مناطق التماس )األبواب واألرضياتوعلى وجه الخصوص بشكل شامل موقع العمل تعقيم 

 .قبل فتح المحل

 

 

 ثناء العمل :أ والوقاية الصحية تدابير السالمة

 

  ( والكاشير  واألرضياتوعلى وجه الخصوص مناطق التماس )األبواب موقع العمل الحفاظ على تعقيم

  .بشكل مستمر 

 فور بشكل مستمر و ستبدالهاا ) والقفازات الكمامات مثل الشخصية الوقاية بإستخدام مستلزمات لتزاماال

 .(تلوثها

  (متر واحد فأكثر)بين العاملين ترك مسافة أمان 
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  أي شكل من االشكالب والفمأواألنف أتجنب مالمسة العينين 

 من شرب الماء  اإلكثار. 

 بأّي وسيلة كانت.  والزبونعلى األقل بين الكاشير  ترك مسافة متر 

 باي وسيلة كانت . تجنب التالمس المباشر مع الزبائن وموردي السلع المختلفة 

 زبددائن بحددد اقصدددددددى للبقدداالت ( 5وإدخددال ) عدددم إدخددال أكثر من زبون الى البقدداالت الصدددددددغيرة

 المساحات الواسعة.ذات   والسوبرماركت

 الميني مددداركدددت وسدددددددتخددددام المعقم قبدددل الدددّدخول إلى محاّلت البقدددالدددة ائن الّطلدددب من جميع الّزبدددا

 السوبرماركت.و

  الحد قدر االمكان من اسددددتخدام االوران النقدية في عمليات البيع والتركيز على اسددددتخدام وسددددائل الدفع

 االلكترونية .

 

 

 

 سالميندمتم 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(2)دليــــــل  

والوقاية  السالمة لتدابيرإجراءات العمل  

كورونااليروس انتشار فإللحد من الصحية   

( عبوات مياه الشربوسائط نقل   ) 

 

 

 

  تم مراجعة الدليل من قبل لجنة االوبئة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 وموزعي عبوات مياه الشرب االعزاءأصحاب العمل الساده 

 منن س الكورونالفايرولما وسالمة االخرين  ي مكان العمل لضمان سالمتكم ف تم إعداد هذا الدليل

 جراءات وعدم التهاون بها.تباع هذه اإلا، لذا يرجى نتقال خطورة عالية وسرعة ا

 العمل :والوقاية الصحية أثناء تدابير السالمة 

 فور ستمر ول مبشك ستبدالهاا ) والقفازات الكمامات مثل الشخصية الوقاية م مستلزماتبإستخدا لتزاماال

 .(تلوثها

  التحميل والتنزيلعمال تجنب العمل عن قرب مع. 

  (متر واحد فأكثر)بين العاملين ترك مسافة أمان . 

  من االشكال . أي شكلب والفمأواألنف أتجنب مالمسة العينين 

 من شرب الماء اإلكثار. 

 السالمه والوقاية الصحية أثناء التوزيع:تدابير 

  القفازاتو الكماماتستخدام با عمال التوزيع ل والوقاية الشخصية  السالمة باستخدام مستلزماتااللتزام. 

  ئن لمسافة متر واحد فأكثر عند تسليم عبوات المياهأمان بين عامل التوزيع والزباترك مسافة . 

 بحيث يتتم   يدينم تأكد من وجود معقال داخل وسيلة التوزيع وبعدال إمطلقًا والقفازات  م خلع الكماماتعد

 د  ومتن ثتمجديتالرتتداء القفتازات اعتاد  تعقتيم اليتدين وإخلع القفاز وتعقتيم اليتدين ومتن ثتم خلتع الكمامتة و

 .وضع الكمامة القديمة بكيس لتخلص منها رتداء الكمامةا

 سالميندمتم 
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(3)لــــــدلي  

والوقاية  السالمةلتدابير إجراءات العمل 

كوروناالمن انتشار فيروس  الصحية للحد  

(الغازوسائط نقل )  

 

 

 تم مراجعة الدليل من قبل لجنة االوبئة 
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 عزاءاصحاب العمل وموزعي الغاز األ الساده 

 اوس الكو ونالفااي لماا ين وساالم  اخرا  لضمان سالمتكم في مكاان العمال  تم إعداد هذا الدليل

 ها.بج اءات وعدم التهاون اتباع هذه اإل، لذا ي جى رطو ة عالي  وس ع  انتقال  من

 ثناء العمل :والوقاي  الصحي  أتدابي  السالم         

 فوركل مستمر وبش ستبدالهاا ) والقفازات الكمامات مثل الشخصية الوقاية بإستخدام مستلزمات لتزاماال 

 .(تلوثها

  التحميل والتنزيل.عمال تجنب العمل عن قرب مع 

  (متر واحد فأكثر)بين العاملين ترك مسافة أمان . 

  أي شكل من االشكال .ب والفمأواألنف أتجنب مالمسة العينين 

 من شرب الماء اإلكثار. 

 : التوزيعالسالمه والوقاي  الصحي  أثناء تدابي  

 الكمامزززاتسزززتخدام با والوقايزززة الشخصزززية  لعمزززال التوزيزززع  السزززالمة االلتززززام باسزززتخدام مسزززتلزمات 

 .والقفازات

  تسليم. الترك مسافة أمان بين عامل التوزيع والزبائن لمسافة متر واحد فأكثر عند 

 ين  بحيز  عدم خلع الكمامات والقفازات مطلقًا إال داخل وسيلة التوزيع وبعد التأكد مزن وجزود معقزم يزد

من ثزم والجديدة  ليدين ومن ثم خلع الكمامة وإعادة تعقيم اليدين وارتداء القفازاتيتم خلع القفاز وتعقيم ا

 ارتداء الكمامة وضع الكمامة القديمة بكيس لتخلص منها.

 .يجب تعقيم  السيارة  كل يوم وعلى وجه الخصوص االبواب المستخدمة 

 عدم استخدام مادة السبيرتو داخل السيارات كونها مادة سريعة االشتعال . 
 

 

 دمتم سالمين
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(4دليــــــل)  

والوقاية  السالمة لتدابيرإجراءات العمل  

يروس انتشار فإللحد من الصحية 

كوروناال  

 (المخابز  (
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تم مراجعة الدليل من قبل لجنة    االوبئة

 

 

 

 الساده أصحاب المخابز 

 لفايروس الكورونالما وسالمة االخرين  لضمان سالمتكم في مكان العمل  الدليلتم إعداد هذا 

 جراءات وعدم التهاون بها.اتباع هذه اإل، لذا يرجى خطورة عالية وسرعة انتقال  من

ماكن العمل أإجراءات تعقيم   

 :قبل البدء بالعمل  المخابز في التعقيم تعليمات .1

 

 والدواء الغذاء مؤسةةسةةة من الصةةادر  التعليمات حسةةب المخابز تعقيمب الخاصةةة التعليمات اتباع يجب 

 . الخبزماد   وتحضير إعداد عملية قبل

  ووسةةةائل التعقيم والمناديل الصةةةحية ف  نقاة موزعة ف   ،نظافة اليدين مثل الصةةةابونوسةةةائل تأمين

 .والزبائن  للعاملين المخبز

 من خارج مكان العمل100اذا كان الهواء بنسبة  إالف يجهز  التكيعدم تشغيل أ %. 

 داخل المخبز الجيد  توفير التهوية . 

 مغلق بمكان محفوظة المواد تكون نوأ المنتج وبي  التصةةةةةةةني  منةقة خارج التعقيم مواد تكون أن 

 . والبي  التصني  صاالت ف  وجودها وعدم

 

 وقفازات )اسةةتبدالها بشةةكل  ،الشةةخصةةية مثل  كمامات  الوقاية مسةةتلزمات بارتداءلزام عمال التعقيم إ

 .مستمر وفور تلوثها(
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 ثناء العمل :أتدابير السالمة  .2

 والدواء الغذاء لقانون اتبع   فنيةاالسس والمعايير ال حسب المخابز ف  التصني  ةرقتباع إ . 

 الجيد التصةةةةني  بممارسةةةةات لتزاماإل الخبز وإعداد المواد بتحضةةةةير يقومون الذين العمال على يجب 

اسةةتبدالها فور  ) والقفازات الكمامات مثل الشةةخصةةية الوقاية بمعدات لتزاماإل ومنها بالغذاء الخاصةةة

 يؤثر ال نوع) بالغذاء الخاصةةةةةة السةةةةة مة وأحذية اللحية وغةاء الرأس وغةاء (التلوث أو الرةوبة

 . المراييل أو العمل م بس وكذلك( الغذاء على

  باي شكل من االشكال تجنب الت مس المباشر م  الزبائن. 

  .ترك مسافة متر على األقل بين الكاشير والزبون بأّي وسيلة كانت 

 ( زبائن بحد اقصةةةةةةةى للمخابز ذات 5عدم إدخال أكثر من زبون الى المخابز الصةةةةةةةغير  وإدخال )

 المساحات الواسعة.

 الّدخول إلى المخبز . الّةلب من جمي  الّزبائن استخدام المعقم قبل 

   الحد قدر االمكان من استخدام االوراق النقدية ف  عمليات البي  والتركيز على استخدام وسائل الدف

 االلكترونية .

  (متر واحد فأكثر)بين العاملين ترك مسافة أمان . 

 باي شكل من االشكال  باليدين تجنب م مسة العينين واألنف والفم. 

 من شرب الماء  اإلكثار. 

  يات موق  العمل الحفاظ على تعقيم ماس )األبواب واألرضةةةةةةة ناةق الت وعلى وجه الخصةةةةةةةو  م

  .والكاشير ( بشكل مستمر 

 التصني  عن الناتج البخار بعد زوال البخار  األكياسف   ووضعه الخبز تحضير يتم. 

 . االكياس إغ ق قبل

. 

 

 

 سالميندمتم 
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(5)دليــــل  

السالمة والوقاية لتدابير إجراءات العمل  

يروس انتشار فإللحد من  الصحية

كوروناال  

المراكز التّجاريّة والّسوبر ماركت 

الخاّصة ببيع المواد التّموينيّة تزيد 

 ( (م   200مساحتها عن 
 

مراجعة هذا الدليل من لجنة االوبئة  تم  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

نيّة تزيد التّموي بيع الموادالمراكز التّجاريّة والّسوبر ماركت الخاّصة ب في والعاملون العمل أصحابالسادة 

 األعزاء، م 200مساحتها عن 

 ونااروس الكورلفايلما وسالمة االخرين  لضمان سالمتكم في مكان العمل  تم إعداد هذا الدليل

 بها. جراءات وعدم التهاوناتباع هذه اإل، لذا يرجى خطورة عالية وسرعة انتقال  من

 

 إجراءات تعقيم مكان العمل 

 

 :قبل البدء بالعمل مكان العمل  التعقيم تعليمات .1

 

  وى ااق وجااخ ال مااوق مناا س  التماا و ألاضبااوا  واضر ااي   موقااا العماال الحفاا ع ى ااق تع اايم

ل المحية وس ئل نع فة اليدين مثل الم بون ووس ئل التع يم والمن ديتأمين والك شير ( بشكل مستمر 

 .في ن  س موزىة في المنشأة ل ع م ين

 من   رج مك ن العمل100ف إال اذا ك ن الهواء بنسبة يجهزة التكيىدم تشغيل أ %. 

 دا ل المحل.الجيدة  توفير التهوية 

  مثل الش مية الوق ية ت دام مست زم  بإس لتزاماال المراكز التّج ريّةيج  ى ق الع م ين في 

 .(ت وثه فور بشكل مستمر و ستبداله ا أل وال ف زا  الكم م  
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 : تدابير السالمة اثناء العمل .2

 

   وى ق وجخ ال موق من س  التم و ألاضبوا  واضر ي   والك شايرموقا العمل الحف ع ى ق تع يم  )

  .بشكل مستمر 

  متر واحد فأكثرألبين الع م ين ترك مس فة أم ن) 

  أي شكل من االشك لب والفمأواضنف أتجن  مالمسة العينين 

 اإلكث ر من شر  الم ء 

  ئل الادفا الحد قدر االمك ن من است دام االوراق الن دياة فاي ىم يا   البياا والتركياز ى اق اسات دام وسا

 االلكترونية .

 لمركز االمواد   رج وتس يم مك ن العمل دا ل  (المواد التموينية ل من زلألن ييمنا  د ول موزى

 . التج ري

  مثل لش ميةا الوق ية بمست زم  موزىين المواد التموينية ل من زل الغير م تزمين ما ىدم التع مل 

  وال ف زا  الكم م  

 

 

 ودمتم سالمين



 

 

 

 

 دليــــل

(6) 

السالمة لتدابير إجراءات العمل 

المتّبعة للحد من والوقاية الصحية 

 كورونااليروس اانتشار ف

  (للمنازل موزعي  المواد التموينية)
 

 

 

  

 

 

 

 
 مراجعة من قبل لجنة االوبئةتم 



 

 

 

 األعزاء ،  موزعي المواد التموينيةالساده 

لفايروس لما وسممممة االيرين  لضمممان سممممتيم كي ميان العمل  تم إعداد هذا الدليل

جراءات وعدم اتباع هذه اإل، لذا يرجى يطورة عالية وسمممممممرعة انت ال  من اليورونا

 التهاون بها.

 

 تدابير السممة اثناء التوزيع : .1

 

 بشكل  ستبدالهاا ) والقفازات الكمامات مثل الشخصية الوقاية بإستخدام مستلزمات لتزاماال

 .(تلوثهافور مستمر و

  .ترك مسافة أمان بين عامل التوزيع والزبائن لمسافة متر واحد فأكثر عند التسليم 

  عدم خلع الكمامات والقفازات مطلقًا إال داخل وسيلة التوزيع وبعد التأكد من وجود معقم

اليدين وارتداء  يدين  بحيث يتم خلع القفاز وتعقيم اليدين ومن ثم خلع الكمامة وإعادة تعقيم

 القفازات الجديدة ومن ثم ارتداء الكمامة وضع الكمامة القديمة بكيس لتخلص منها.

 الدخول لمحل الهايبرماركت واستالم البضائع خارج المحل  عدم 

  الحد قدر االمكان من استخدام االوراق النقدية في عمليات البيع والتركيز على استخدام

 وسائل الدفع االلكترونية 

 م المواد التموينية استالجنب دخول الى عمارة الزبون والطلب من الزبائن ت

 ، وذلك بتواصل معه عبر الهاتف.خارج المبنى

 .يجب تعقيم  السيارة  كل يوم وعلى وجه الخصوص االبواب المستخدمة 

 . عدم استخدام مادة السبيرتو داخل السيارات كونها مادة سريعة االشتعال 

 

 

 
  

 دمتم سالمين
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(7دليل )  

والوقاية  السالمة لتدابيرإجراءات العمل   

يروس انتشار فإللحد من الصحية 

كوروناال  

 

 )المتسوقين(
 

مراجعة هذا الدليل من لجنة االوبئة  تم  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

 

  ،االعزاء  المواطنين السادة

هذا الدليل لضممممان سمممفمتمم ن  ممان السمل  وسمممفمل االلفين لما ل ايفو  تم إعداد 

الموفونا من لطوفة عاليل وسمممممممفعل انتذال ، لذا يفع  ات اإل هذء ا عفاءا  وعدم 

 التهاون  ها.

    :التاليل ا عفاءا  ات اإل يفع 

  ي نللط موزعة  ي تأمين وساالئل نفل ة اليدين م ل الباالبون ووساالئل التعليم والمنلديل الباا ية 

 .المنشأة للعلملين

 بشكل مستمر  ستبدالهلا واللفلزات ) الكململت م ل الشخبية الوقلية بإستخدام مستلزملت االلتزام

 تلو هل(. ور و

 واألسطح ال ية لل يوانلت وقلية دون المبلشرة المالمسة تجنب المفتو ة، األسواق زيلرة عند 

 .ال يوانلت تالمسهل التي

  ( مع العلملين والمواطنيين متر وا د  أك ر) ترك مسل ة أملن 

 المزد مة األملكن تجنب. 

  أي شكل من االشكللب والفمأواألنف أتجنب مالمسة العينين 

 من شرب الملء  اإلك لر. 

  قبل الدخول الى نفل ة اليدين م ل البااالبون ووسااالئل التعليم والمنلديل البااا ية اساااتخدام وسااالئل

 .مراكز البيع 

 

 دمتم سللمين
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(8دليل )  

والوقاية  السالمة لتدابيرإجراءات العمل   

يروس انتشار فإللحد من الصحية 

كوروناال  

(الصيدليات)  
 

 

  تم مراجعة الدليل من قبل لجنة االوبئة



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

 األعزاء، الصيادلةالسادة 

الدليل لضممم اال سمممف تمم ن   ماال الس ل  اسمممف ة ا لفيال ل ا ل ايفا  تم إعداد هذا 

المافانا  ال لطافة عالية اسمممممممفعة انتذال ، لذا يفع  ات اإل هذء ا عفاءا  اعدم 

 التهااال  ها.

 

 : الس ل أثناء السف ة تدا يف -1

 

  مناطق التماس )األبواب واألرضيات وعلى وجه الخصوص بشكل شامل موقع العمل تعقيم

 والكاشير( قبل فتح الصيدلية

   تأمين وسااااائل ن افة اليدين ملل الصااااابون ووسااااائل التعقيم والمناديل الصااااةية ف  نقاط مو عة ف

 .المنشأة للعاملين

  متر واةد فأكلر)بين العاملين ترك مسافة أمان 

  (متر واةد فأكلربين العاملين )ترك مسافة أمان 

  أي شكل من االشكالب والفمأواألنف أتجنب مالمسة العينين 

 من شرب الماء  اإلكلار. 

  منع دخول المواطنين ومو ف  التو يع والتوصيل لداخل الصيدلية منعاً باتّاً ومناولتهم أكياس

 .األدوية عند باب الصيدلية إليصالها لألفراد
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اللطاا  ن  حال ماال الصيد ن  ن سه  ال يذام  تاصيل األداية ال  األنفاد عليه ات اإل  -2

 :التالية

 

 بشكل مستمر  ستبدالهاا والقفا ات ) الكمامات ملل الشخصية الوقاية بإستخدام مستل مات االلت ام

 تلولها(.فور و

  والقائها ف  سلة المهمالت ووضعها بكيس  عند عودة الصيدالن  الى الصيدلية يقوم بخلع القفا ات

 .الصيدليةخارج الصيدلية ومن لم إرتداء الةذاء الطب  داخل 

 تعقيم نقاط التماس على باب الصيدلية. 

  :التازيع اإحتياطا  تدا يف -3

 الشخصية الوقاية معدات إرتداء ةيث من المناولة عملية ف  السالمة متطلبات جميع تمارس . 

 المباشرة المالمسة تجنب 

 

 

 

 

 

 

 سال يالاد تم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لـــــدلي  

(9)  

السالمة والوقاية لتدابير إجراءات العمل 

يروس االمتّبعة للحد من انتشار فالصحية 

 كوروناال

 )للمؤسسات الصناعية الكبيرة(
 

 

 "هذه اإلجراءات تطبق على جمع المؤسسات حسب واقع الحال في المؤسسة"
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 الفصل األول: فريق االستجابة للطوارئ
 

 : االستجابةو للطوارئ ستعداداال خطة غايات

 .احتواء حالة الطوارئ والتحكم بها 

 .استبعاد األثر ألكبر قدر ممكن عن األفراد والمواد والمعدات والبيئة 

  إن وجد –إسعاف وتأمين العناية الصحية للمصابين. 

 من المناطق الموبوئة إلى أخرى آمنة. إخالء األفراد 

 الحفاظ على البيانات للمتابعة والتحقيق. 

 إبالغ األشخاص والهيئات المعنية. 

 ستيعاب مهام ومسؤوليات كل فرد عند مواجهة حاالت الطوارئ.ا 

 ترسيخ مبادئ االنضباط والثقة بين الموظفين. 

 تجنب حاالت الذعر. 

 ات بين الموظفين والعامة.تجنب نشر األخبار المغلوطة واإلشاع 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 | P a g e  
 

  على الثغرات واتخاذ تدابير تصويبية واحترازية وتحديث خطة االستعداد للطوارئ واالستجابة.التعرف 

 

ى فريق علالا ة مهامهم. هذقادرون بدنياً على ممارس واألزمات المحتملة، إدارة تدريباً شامالً على  ونفريق االستجابة للطوارئ مدربأعضاء إن 

 .مساعدة من الخارجتخذ قرار إخالء مكان ما أو المتابعه الدؤوبه للتامة بمكان العمل، وبذلك يستطيع أن يدراية 

اتصال لى الفريق ع حيث اناإلنتشارالمحتمل الفيروس من الخارج. ة و والحد من ارداإلو فريق لدمج القدرة على التعرف تمت عملية هيكلة ال

خص نتقال من شاك خطر االالمراقبة، وسيقوم بمتابعة ورصد العمليات اآلتية لتحديد ما إن كان هنوتحكم الة مباشر مع كاميرات المراقبة في غرف

 آلخر:

 عمليات النقل واإلمداد )العمليات اللوجستية( ⇦

 مساكن العمال والموظفين ⇦

 الممرات والمسارات المخصصة ⇦

 مكان العمل ⇦

 صالة اإلطعام ⇦

 العيادة ⇦

 

 

 اسية لخطة استعداد طوارئ الموقع واالستجابةالعناصر األسالفصل الثاني: 

 غرفة تحكم فريق االستجابة للطوارئ

 

 : تم تأمين الوسائل التالية

 

 رقم هاتف مخصص. 

 )نظام اتصال داخلي )إنتركوم. 

 نسخة عن خطة االستعداد واالستجابة للطوارئ. 

 قائمة بأرقام الهواتف الضرورية في حاالت الطوارئ. 

  فريق االستجابة للطوارئقائمة بأسماء أفراد. 

 و مقاومة الحريق . قائمة بأسماء األشخاص المدربين على االسعافات األولية 
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 لألفراد مهّمات الوقايه الشخصيه. 

  والهيئات الحكومية.عناوين وأرقام السلطات 

 ء و إلخالاو خطة  مخططات التنظيم الداخلي للمصانع محتوية على أماكن المعدات الضرورية والمداخل والمخارج

 .الطوارئ

 .و تعليمت الوقايه من األوبئه و األمراض بجميع اللغات 

 

 

 

 

 

 

 الموظفون األساسيون: 

ل مثتصرف في ناه للأد تم تعيين األشخاص المدرجه اسماؤهم لقد قيادة حاالت الطوارئ .مهمة  مسؤولال مديريقع على عاتق ال

 لسيطرة:ل وإخضاع الموقف حاالت هذه ال

 

 

لمكلف بها المهام ا  م المسمى الوظيفي 

 1 المشرف الرئيسي رئيس مجلس اإلدارة

 مدير األمن

 بديل أول : مدير السالمة

 بديل ثاني: مدير المطابقة واالمتثال 

 

 مشرف الحوادث

2 

قسم الموارد البشرية، قسم النقل 

واإلمداد )الخدمات اللوجستية، قسم 

الرعاية، القسم الهندسي، العيادة، 

 

 خدمات الطوارئ

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 | P a g e  
 

المطبخ، قسم المرافق  األمن،

 والخدمات(
 

 

 

 

 
 

 

 

 الفصل الثالث: التنظيم في حالة الطوارئ/ التواصل: 

 

 

 

              

    الهيئات القانونية 

 الدفاع المدني 

 الشرطة 

 المستشفيات المعنية
 

 

 

 

 المبلغ عن الحادثة

سؤول األمنم  

 

 المدير المسؤول

 

 مدير الحوادث

 

 منسق شعبة الطوارئ

 مدير العيادة

 

 الهيئات القانونية 

 الدفاع المدني 

 الشرطة 

 المستشفيات المعنية 
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 المسؤول مهام المدير

  عن حادثة، ينتقل المدير المسؤول إلى مركز إدارة الطوارئ.عند استالم رسالة تبليغ 

 .إرشاد مدير الحوادث بالتوجه إلى موقع الحادثة واإلبالغ الدقيق عنها 

 :عند استالم التبليغ من مدير الحوادث، يقوم المدير المسؤول بتخاذ أحد القرارات التالية 

o إعالن حالة الطوارئ 

o المعنية( طلب المساعدة الخارجية )من الجهات 

o إيقاف المصنع 

 .أمر موظفي األمن بإعالن حالة الطوارئ من خالل صفارات اإلنذار 

 لمناطق المتضررة لحل األزمةإيعاز منسق شعبة الطوارئ ومدير السالمه و الصحه المهنيه للتوجه ل. 

 .تأمين اإلسعافات األولية وإخطارالمشفى الستقبال المصابين 

  اإلسعافات األولية واالنطالق المباشر إلى الموقع.تأمين سيارة إسعاف مع أفراد 

 طلب األمر تقع إن اتخاذ التدابير الالزمة إلخطار المؤسسات / القاطنين المجاورين عن خطورة الوضع، وإخالء الموا

 بالتنظيم مع الهيئات العامة المعنية أو المؤسسات األخرى.

 و إعادة تأهيل المصابين.التنسيق مع اإلدارات الداخلية والخارجية لعالج و/أ 

 مهام مدير الحوادث )في الموقع(

 .يقدم التقارير للمدير المسؤول وسيكون متواجداً في موقع الحادثة 

 .بمجرد استالم رسالة من المدير المسؤول، سيهرع مدير الحوادث إلى موقع الحادثة 

 تفصيل.وتبليغ المدير المسؤول بمجريات الحادث بال  يقوم بتقييم خطورة الوضع 

 الفريق الطبي 
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 لمدني.هيئة الدفاع اإلى  شراف على عملية اإلنقاذ و اإليعازالسيطرة على زمام األمور في الموقع واإل 

 لى الحد تقليصها إ يئة أواتخاذ القرارات المالئمة فيما يتعلق بتجنب الخسائر المتعلقة باألفراد والمعدات والمواد والب

 األدنى.

 لطوارئ أو إيقافها.إبالغ المدير المسؤول إلعالن حالة ا 

 ات شر التعليمادث بنإذا تطلب األمر عملية اإلخالء خالل حالة الطوارئ ، وبموافقة المدير المسؤول، يقوم مدير الحو

 عبر أجهزة اإلذاعة المتنقلة.خالء وفي المنطقة المخصصة المتعلقة باإل

 د التعامل مع الحادثة.التحقق من أرقام التعريف الشخصية ألفراد فريق االستجابة للطوارئ بع 

 

 مهام منسق شعبة الطوارئ

 

 .التوجه إلى البوابة الرئيسية فور تلقي التعليمات من المدير المسؤول 

 .يعمل كموظف تنسيق تحت توجيهات المدير المسؤول 

 واإلجابة على اتصاالت الجهات الحكومية والمؤسسات الخارجية. استالم البالغات 

 أرقام  ستخالصارئ، وانقاط تجمع الطونع عند إعالن اإلخالء والتحقق من التعداد في حصر تعداد األفراد في المص

 التعريف الشخصية لألفراد المفقودين من خالل النظام.

 .الحرص على تأمين الرعاية والمساعدة الطبية للمصابين 

 إعالم عائلة/أقارب المصابين. 

 لمناطق الالزمة بالتعاون مع موظفي األمنتوجيه الدفاع المدني والشرطة واإلسعاف والزوار إلى ا. 

 عنيه مهام موظفي اإلدارات الم

 

 التقارير للمدير المسؤول ويقومون بالعمل بإرشاداته. مسؤولو اإلدارات المعنيه يحيل 

 د(.عن الوضع الراهن )إن وج الصحيحه للموظفين المسؤولين اإلدارات المكلفة التعليمات يعطي مسؤولو 

 بيمهام الفريق الط

 

 متابعة الحالة الصحية يومياً للموظفين عند دخولهم إلى المرافق. -1

 عند سماع صفارات اإلنذار، يتوجب أفراد طاقم اإلسعاف األولي الحضور مباشرة أمام مركز الصحة المهنية. -2
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 يتوجب ركن سيارة إسعاف مع سائقها بوضع االستعداد قرب العيادة. -3

اف م اإلسعف الحضور مباشرة مع أحد أفراد طاقيتوجب على سيارة اإلسعاعقب اإليعاز من مركز إدارة الطوارئ،  -4

 األولي.

 ني.في حال ظهور أي أعراض على المريض، يقوم الفريق الطبي بإخطار فريق تنسيق الطوارئ والدفاع المد -5

ب كل حس، الفريق الطبي بتأمين الرعاية الصحية الالزمة لألمراض األخرىفي حال عدم ظهور أي أعراض، يتابع  -6

 حالته.

 

 

 مهام الموظفين

 

 يتعين على كافة الموظفين االلتزام بتعليمات مسؤول اإلدارة التابعين لها عند التعرض ألي حادث. 

 قسم مساكن الموظفين والعمال للطوارئمهام فريق االستجابة 

 

 .ضمان استمرارية برامج تعقيم المباني التابعة لسكن الموظفين والعمال بشكل دوري 

 ن عدم خروج الموظفين أو العمال خارج مساكنهم، وعدم دخول أي زوار إلى السكن.ضما 

  مبنىخروج خارج الالإبالغ قائد الفريق في حال أي موظف/عامل مفقود أو. 

 .إخطار الفريق الطبي في حال إبالغ أي موظف/عامل عن أعراض صحية 

 طابق من طوابق المساكن. في كل والمعقمات ضمان وجود مواد النظافة الشخصية والمطهرات 

 

 مهام فريق النقل واإلمداد )الخدمات اللوجستية(

 .الحرص على تعقيم حاويات البضائع قبل وصولها إلى مناطق التحميل 

 19-بين السائقين عن فيروس كوفيد واإلجراءات االحترازية نشر الوعي. 

 .ضمان نقل السائقين بشكل فردي إلى مناطق التعقيم 

 زمة.لطبي بشكل مباشر في حال ظهور أي أعراض صحية على السائق، إلجراء الفحوصات الالإبالغ الفريق ا 
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 )الممرات والمسارات المخصصة( للطوارئفريق االستجابة 

 مصانعالمسارات المخصصة من/إلى ال ضمان مرور جميع العمال من. 

 .ضمان عدم وجود أفراد من غير العمال والموظفين في المسارات المخصصة 

 مع ترك مجال بين األفراد. حسب الغرف العمال والموظفين بشكل منظم دخولحرص على ال 

 .إبالغ قائد الفريق بحال كشف أي تجاوزات 

 من قبل كافة الموظفين والعمال. قايه الشخصيهالو مهّمات ضمان ارتداء 

 

 فريق االستجابة للطوارئ )مكان العمل(

 فق.والمرا ط التعقيم في المصانعضمان تنفيذ خط 

 لمهّمات الوقايه الشخصيهضمان ارتداء الموظفين والعمال. 

 فريق االستجابة للطوارئ الطبي في حال ظهور أعراض صحية على أي موظف/عامل.الفوري لبالغ اإل 

  نظام اإلذاعه الداخلي .نشر الوعي بين الموظفين والعمال عن اإلجراءات االحترازية عبر 

  طق المصنع.كافة منال ضمان النظافة الكامله 

  ضمان ترك مسافة بين العاملين متر ونصف 

  

 

 (المطعم فريق االستجابة للطوارئ )

 .الحرص على ملئ مواد التطهير والتعقيم في المطبخ وصالة اإلطعام 

 .الحرص على توفير المواد األولية الغذائية 
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 للتوعية العامة: العمل الموحدةإجراءات 

من  ة على الحدلمساعدائ للفيروس، يلعب التدريب على الوعي في مكان العمل والسكن دوراً أساسياً في نظراً لالنتشار المفاج

 .هانتشار

توجب يالتي  إن توعية الموظفين بأعراض الفيروس، وكيف يمكن حماية أنفسهم وزمالئهم بشكل وقائي، وماهي اإلجراءات

بإلتزام ريق فال(. يعمل 19-أول خط دفاعي لمحاربة فيروس )كوفيداتباعها في حال تعرضهم أو زمالئهم للفيروس، يُعتبر 

 ماسبق عن طريق التدابير التالية:لضمان على مدار الساعة وتفان كامل 

 المنشورات التوعوية:

ع هذه ة توزيتم تأمين المنشورات التوعوية الصادرة عن وزارة العمل لكل الموظفين القائمين والجدد. كما تمت عملي

 ات لكل مسكن وغرفة من مساكن الموظفين والعمال لضمان توافرها للجميع.المنشور

 

 عملية التدريب التوعوي:
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 التلفاز ونظام اإلعالن العام:

 سيتم بث إرشادات التوعية عبر نظام اإلعالن العام مرة كل ساعتين خالل أوقات عمل المصنع.

 تأدية المهام

 .ساليب النظافة الواجب اتباعها عن أصباحاً وبشكل يومي، يتم نشر الوعي 

 دور فريق الموارد البشريه 

عمالة لسفر للتوضح اسم العامل الرباعي والرقم الوطني أو رقم جواز احصر الموظفين المصرح لهم بالعمل ضمن كشوفات 

 رقم الهاتف الوافدة تحديد مكان سكنه بالتفصيل 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 | P a g e  
 

 التسلسل الهرمي لعملية التواصل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: النقل واإلمداد )العمليات اللوجستية(:

 

وقت للكنها وفي ا السلع،تلعب عمليات النقل واإلمداد )العمليات اللوجستية( دوراً حيوياً في المعامالت التجارية المتعلقة ب

،تم اتخاذ مدادقل واإلذاته، تمثل خطراً بكونها ناقل محتمل للفيروس. حرصاً على تجنب نقل الفيروس من خالل وسائل الن

 التدابير االحترازية التالية:

 

  ر في كل مباش، وعزل السائق بشو المعقمات عن طريق رش المطهراتيتم تعقيم كافة المركبات القادمة والمغادرة

 منطقة التعقيم المتواجدة في حجر مخصصة.

 لكل السائقين. 19-يتم توزيع المنشورات التوعوية عن فيروس كوفيد 

 مين جميع السائقين بمعدات الوقاية الشخصية من خالل صندوق مخصص لهذه المعدات.يتم تأ 
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 إجراءات العمل الموحدة لتعقيم حاويات البضائع .1

 

 : الغاية من اإلجراء

 التأكد من خلو جميع الحاويات القادمة من مختلف المناطق من الفيروس.

 

 

 

 

 

 

 

 : اإلجراءات
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 (Terralinة: تيرالين )المادة الكيميائية المستخدم

 :تعقيم الحاويات الصيغة المستخدمة لحفظ سجالت

 

 

 

 : لنقل سائقي حاويات البضائع لمناطق التعقيمإجراءات العمل الموحدة . 2

 : الغاية من اإلجراء

 . الحرص على سالمة األطراف الخارجية القادمة من مختلف المناطق من الفيروس

 

 : اإلجراءات
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 : الصيغة المستخدمة لحفظ سجالت السائقين

 

 

 

 

ريحرص األمن على بقاء السائق في منطقة التعقيم خالل فترة االنتظا  

 

ة.مستوعبات مخصصة لالستعمال مرة واحد سيتم توفير األطعمة والمشروبات في  
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 لعمليات التحميل والتنزيل:إجراءات العمل الموحدة . 3

 : الغاية من اإلجراء

 لضمان اتصال آمن مع عمال التحميل.

 اإلجراءات:

 

 

 

 : الصيغة المستخدمة لحفظ سجالت التحميل/التنزيل

 

 إقامة منعزلة لعمال التحميل والتنزيل . مناطق4

 مسكن منفصل لعمال التحميل والتنزيل مع وجود المرافق التالية: سيتم توفير
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 معقمات لأليدي. •

 معدات وقائية لالستخدام لمرة واحدة. •

 موزع مياه. •

 الحمامات. ادوات •

 حاجيات أساسية أخرى. •

 الفصل الخامس: األمن

 

 البروتوكول الشخصي: .1

 ريفية والتدريب.التوعية التع 

 بشكل متكرر. اتباع إجراءات التعقيم 

 ( االستخدام اإلجباري لمعدات الوقاية الشخصيPPE.كالقفازات واألقنعة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تفتيش الموظفين والزوار .2
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 .يدخل الموظف/الزائر عبر البوابة 

 .يتفقد موظف األمن هوية الموظف 

 أخرى: يقوم بإعالم مركز التحكم التخاذ إجراءات الزوار: يقوم موظف األمن بمنع دخول الزوار، ثم 

i.  ائر في بدخول الزائر، يقوم موظف األمن بإدخال معلومات الز اإلذن  مركز التحكمفي حال منح

 السجل المخصص، ويقوم بمنح الزائر بطاقة عبور بعد اتباع التالي:

 الخروج. ع بعملية التعقيم قبل الدخول وأثناءيقوم الجمي •

 ( للجميع عند الدخول.PPEالوقاية الشخصية ) توفير معدات •

 

 : الصيغة المستخدمة لسجل الزوار

 

 

 

 . مناطق إقامة منعزلة لموظفي األمن لتجنب االتصال/ العزل عن اآلخرين .3

 الشخصية في مناطق السكن المخصصة بكّميّات كافيه . مواد التعقيم توفير .4

 : الفصل السادس: مباني السكن واإلقامة
 

 : الموحدة لمناطق السكن واإلقامةالقياسيه  العمل  إجراءات .1
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 : اإلجراءات

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع: التنقل
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 : للتنقل عبر المسارات المخصصة القياسيه العمل الموحدةإجراءات  .1

 : الغاية من اإلجراء

 تجنب اتصال الموظفين والعمال مع المحيط الخارجي وتأمين مسار آمن.

 

 اإلجراء:

 11ل الرجوع إلى الفص) ارجي من مساكن العمال إلى المصانعتخصيص مسارات خالية من التواصل الخ تم  :
 (التعقيم إجراءات

 .ًجميع المسارات المخصصة معقمة عن طريق رش المواد الكيميائية مرتين أسبوعيا 

 لوقاية الشختم توزيع أفراد فريق االستجابة للطوارئ لضمان ارتداء العمال والموظفين لمعدات ا( صيةPPE) 

 ومتابعة تحرك العمال بطريقة آمنة من مساكنهم إلى مقرات المصنع.

 ذلك و لمخصصه ة نقل العدوى من فرد آلخر، تطبيق اإلجراات الصارمه للتنقل خالل المسارات اللتقليل احتمالي

 رفه .غثانيه بين ساكني كل غرفه و  45المؤديه للغرف بواقع فاصل زمني مقداره 

 دةعمل الموحالرجوع إلى إجراءات الب قياس حرارة كل موظف أو عامل قبل الدخول إلى المصانع )يج 

 (لمتابعة الحالة الصحية القياسيه

 

 

 

 

 

 

 للتنقل عبر وسائل المواصالت:القياسيه  العمل الموحدة إجراءات  .2

 الغاية من اإلجراء:

 ضمان العبور اآلمن للموظفين.
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 اإلجراء:

 (: إجراءات التعقيم11الرجوع إلى الفصل النقل قبل كل جولة من الرحلة ) سيتم تعقيم مركبة 

 ( إجراءات التعقيم11الرجوع إلى الفصل تعقيم السائق لنفسه قبل كل جولة من الرحلة :) 

 .سيتم إطفاء جهاز التبريد أو التدفئة المركزية في مركبة النقل عند صعود الموظفين 

 .تزويد كل مركبة بمعقم األيدي 

 ي( توجب على السائقين ارتداء معدات الوقاية الشخصيةPPE). 

 .يتوجب على كل راكب اتباع اجراءات تعقيم األيدي أثناء الصعود إلى المركبة 

 .يتحتم على منسق المواصالت ضمان اتباع كافة اجراءات السالمة 

 الفصل الثامن: مكان العمل

 معايير الصحة والسالمة والبيئة الخاصة بمكان العمل:

 وفقاً لـنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية  19-من الواجب تدريب وتوعية الموظفين عن فيروس كوفيدOSHA 

18001 – 4.4.2 

  ًلـنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية من الواجب تأمين معدات الوقاية الشخصية وفقاOSHA 18001 – 4.3.1 

  ،خاطر. تخفيف الم جراءاتإيتحتم تنفيذ كافة العمليات استناداً للوائح القانونية، إجراءات العمل، بيان طريقة التنفيذ

   OSHA 18001 – 4.3.1كل ماسبق ذو صلة ويجب العمل به وفقاً لـــ

 19-تعقيم مكان العمل مرتين أسبوعياً لتجنب أي انتشار لفيروس كوفيد 

 مة لصحة والسالدارة اإطبية وضمان توافرها وتوافر الموارد الكافية أثناء ساعات العمل وفقاً لنظام تأمين المرافق ال

 OSHA 18001 – 4.3.2, 4.4المهنية 

 العال تأمين محطات تعقيم كافية في مكان العمل كما عند المداخل والمخارج، وفقاً للوائح منظمة الصحة( ميةWHO )

 .19-بخصوص فيروس كوفيد

 

 ءات إضافية:إجرا

 .تم تأسيس فريق االستجابة للطوارئ لرصد ودعم العمليات 

  ،المحتمل  النتشارلتم وقف تشغيل أجهزة التكييف في مكان العمل تجنباً وفقاً لتوصيات حكومة المملكة األردنية

 . 19-لفيروس كوفيد
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 : لمكان العمل القياسيه العمل الموحدةإجراءات  .1
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 : العيادة والصيدلية الفصل التاسع
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصحية للمتابعة الموحدة عملال إجراءات .1
 الغاية من اإلجراء:

 مراقبة صحة الموظفين والعمال للكشف المبكر عن الفيروس والسيطرة على تفشيه في المجتمع.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 | P a g e  
 

 مؤشرات المتابعة:

 درجة حرارة الجسم 
 أعراض السعال 
 أعراض البرد 

 

 اإلجراءات
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : الصحية للمراقبة (WHO) العالمية الصحة منظمة بروتوكول

 دخول الموظف/العامل إلى المبنى

وفقاً للمؤشرات المذكورة  يتم فحص الموظف/

 أعاله

يسمح للموظف/العامل بدخول مكان العمل/ 

 مسكنه

يتم إرسال المريض إلى العيادة للكشف األكثر 

 تفصيآل

إذا كانت الحالة الصحية 

 طبيعية

 إذا تم رصد أي أعراض

والتواصل  إخطار الدفاع المدني

لنقل  111مع الصحة على الرقم 

 المصاب إلى الحجر الصحي

 بناءاً على توصيات الطبيب المقيم

إذا تم االشتباه باإلصابة 

  -وس كوفيدبفير

19االلتواصل  

يتم عالج الموظف/العامل وفقاً 

 لحالته الصحية

إذا لم يتم االشتباه باإلصابة 

19-بفيروس كوفيد  

حصر جميع المخالطين للمريض 

 وتحويلهم للحجر الصحي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 | P a g e  
 

 
 

 : والفرز فحصال
 

في حال  19-كوفيد الذي يتم فيه تقييم الفرد وفحصه وفقاً لتعريف الحالة، حيث يتم العمل ببروتوكول الفحص: وهو المكان
 االشتباه بإصابة الفرد.

 
فة عزل صلة )غرتمت مطابقة الحالة، يتحتم إعطاء المريض قناع واق بشكل مباشر وتوجيهه إلى منطقة منفالعزل: في حال 

 إن تواجدت(. يجب ترك مسافة متر واحد على األقل بين المشتبه بإصابتهم والمرضى اآلخرين.

 
األفراد  لتمييز بينلوسيلة م اتباع هذه المحيط الطبي. يتالفرز: الفرز وفقاً لشدة الحالة هو طريقة موحدة لتصنيف المرضى في ال

ى ق طبية أخرلمراف المحتاجين لرعاية طبية فورية، وأولئك الذين يمكنهم االنتظار بمأمن، والمرضى الذين قد يتوجب نقلهم

 وفقاً لحالتهم.

رعاية ام الو نظيجب اتباع واستخدام وسائل موحدة ومعتمدة لتقييم شدة الحاالت، وتخصيص منطقة مالئمة من المرفق أ

 (مثل وسيلة التصنيف المدمجة بين الوكاالتالصحية )

 
باالتصال  ، حيث يقوم19-الحالة األولى: مريض مصاب بصورة معتدلة ولديه مخاوف تتعلق بإصابته بفيروس كوفيد –مثال  

أو الحصول  ن المخصص،بالخط الساخن الستفسارات تتعلق باإلصابة. تتم توصية المريض بعمل الفحوصات الالزمة بالمكا

توافر ية الفحص وتراتيجعلى تقييم بشأن حالته في مركز المجتمع، أو البقاء في المنزل وتطبيق العزل الذاتي )مقرر وفقاً الس

 المرافق(.

 

ت باالتصال بخدما ، حيث يقوم19-الحالة الثانية: مريض مصاب بصورة بالغة ولديه مخاوف تتعلق بفيروس كوفيد –مثال 

مريض يتم فحص الل المستشفى ويتم إرسال سيارة إسعاف للمريض ونقله إلى المرافق المخصصة. وقبل دخما  عايةر

 ى موقع العناية الصحية المالئم وفقاً لشدة الحالة المرضية الظاهرة.، وفرزه إل19-واالشتباه بإصابته بفيروس كوفيد
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 : نموذج بالغ فحص للحاالت المشتبه بها
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 الفصل العاشر: المطبخ وسوق التموين
 

 تعقيم لليدين. محطاتتوفير المداخل والمخارج ب 

  أسابيع. 4لــ تغطية حاجة المطبخ لتأمين خضروات 

  أشهر. 3تأمين مخزون من الحبوب والمواد الغذائية كاٍف لــ 

 ل جد في كالمتوالشركات لتموين التابع ضمان وجود مخزون كاٍف من السلع األساسية و االستراتيجية في سوق ا

 اليومية. ن العمال لتلبية احتياجات موظفيهامقرات مساك
 

 : اإلجراءات
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 الفصل الحادي عشر: إجراءات التعقيم

 

 مقدمـــــة

 

 : الغاية

لكيميائية المواد منع التعرض لآلفات والسيطرة عليها )الحشرات الزاحفة، الصراصير، الجرذان، الفئران( والتعرف على ا

 عمال.ين والالمستخدمة للسيطرة على هذه اآلفات، والتي قد تحتوي على مركبات مضرة أو مسببة لمشاكل صحية للموظف

 : النطاق

فات في لى اآلعلية السيطرة وكل المحيط التابع لها لتحقيق عمكل مرافق شركات  هذه السياسة واإلجراءات معمول بها في

 .القطاع

 

 : وتعاريفمصطلحات  

 19-كوفيد 

عديد د تسبب القوانات. ساللة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب أمراضاً عند األفراد أو الحيالفيروسات التاجية )كورونا( هي 

فسية )أو ألوسط التنعدوى تنفسية تترواح مابين نزالت البرد، وبين متالزمة الشرق ا –عند األفراد  –من الفيروسات التاجية 

(. إن الفيروس التاجي المكتَشف SARSتنفسي الحاد سارس )(، حتى متالزمة االلتهاب الMERS -ف بانفلونزا اإلبل مايعر

 .19-كوفيدمؤخراً والمسبب لمرض كورونا هو الفيروس 
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 : المسؤوليات

 

 مدير الموقع

 ضمان توافر الموارد لوضع البرنامج حيز التنفيذ، والمشاركة في تقييم اإلجراءات. ⇦

 ضمان تدريب األشخاص المسؤولين للمهام المماثلة. ⇦

 إدارة المرافق والخدمات

 .رفع التقارير المتعلقة ببرامج التعقيم والنتائج الهامة خالل اجتماعات المراجعة اإلدارية ⇦
ات في لممارساضمان الدراية التامة للجهة المتعاقدة/ موظف الشركة في إدارة المرافق بالتشريعات، وأفضل  ⇦

 ال باإلضافة إلى متطلبات الشركة.المج
 مراجعة التقارير المتعلقة ببرامج التعقيم واإلجراءات التصحيحية. ⇦
 التنسيق لإلصالحات والصيانة والتركيبات المتعلقة ببرامج التعقيم. ⇦
يف التنظ ، مثل عملياتمج التعقيم والخطط األخرى للمصانعاإلشراف على عملية الدمج الفعّال بين برنا ⇦

 ص من مواد النفايات والصيانة.والتخل
 تنظيم جدول برنامج التعقيم لكل شهر للجهة المتعاقدة. ⇦

 متعهد برنامج التعقيم

دة افي حاالت زي تزويد الخدمة بشكل شهري ومنتظم، واالستجابة الفورية لطلبات الخدمة اإلضافية من قبل اإلدارة، ⇦

 النشاط بين الخدمات أو العالجات غير الفعالة.

لمملكة سلطات التكون المواد المستخدمة في عمليات التعقيم، مصرح بها من قبل الهيئات المختصة التابعة يجب أن  ⇦

 األردنية الهاشمية.

 استكمال تقرير التعقيم/المكافحة وتحديد التالي: ⇦

o .اآلفات المستهدفة 

o .موقع كل محطة تعقيم 

o )نوع العالج )مثالً: كيميائي 

o المستخدم عملياً. اسم المركب الكيميائي والتركيز 

 فعالة من سلطات المدينة ومصرح له بالمزاولة.يحمل رخصة  ⇦
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 : (EHSإدارة البيئة والصحة والسالمة )

 .للتشغيللموحدة تدقيق وتحديث سياسة برنامج التعقيم واإلجراءات ا ⇦

 .الحرص على تنفيذ برنامج التعقيم بالتوافق مع مسؤوليات كل طرف مذكور أعاله ⇦

 .الغ عن أي مشكلة بشكل عاجل لفريق المرافق والخدماتالتنسيق واإلب ⇦

 

 

 المتطلبات :

 المتطلبات العامة  26.4.1

 تعقيم العمال قبل الدخول إلى موقع العمل.على كل الوحدات التأكد من  -1

 بإدارة المرافق والخدمات عند حضور طرف ثالث/ متعهد برنامج التعقيم لتطهير المرافق. يجب االتصال -2

 دات.الضروري للمع جب الحفاظ على نظافة المكان، و إبقاء المرافق مرتبة وخالية من الفوضى والتخزين غيري -3

خدام ابلة لالست، وبحد أدنى ارتداء القفازات القالقيام بعمليات التعقيم واجب عند الشخصية ارتداء المعدات الوقايه -4

نصح ي –رذاذ سترة جسم( وقناع واق )كمامة طبية لمنع نشر ال، بِّزة أو لمرة واحدة، مع غطاء للجسم )لباس موحد 

 (.N95بكمامة نوع 

 للبرنامج. امالً على إجراءات برنامج التعقيم والتنفيذ المنهجيشأو من ينوب عنهم تدريباً  تدريب مدراء المصانع -5

  .  خل المصانع سوف يقوم الفنيين و المعتمدين و ذوي الخبرات الذين سوف يستخدمون الكيماويّات دا -6

ض ب واألغرالة األلعاالمواد الكيميائية في حال وجود أطفال )منطقة الحضانة( في المرافق. ستتم إزا لن يتم إستخدام  -7

 األخرى التي من الوارد أن يضعها األطفال في أفواههم، قبل تطبيق أي مواد كيميائية.

 ت الطوارئ.يوم مقدماً، إال في حاال 30على األقل وليس أكثر من  يتم إخطار الموظفين بعملية التعقيم قبل يومي عملس -8

لوحدات بشكل فوري في حاالت عدم تقديم إخطار مسبق مع شرح واٍف لحالة الطوارئ والسبب في اسيتم إخطار  -9

 اإلخطار المتأخر، باإلضافة إلى المواد الكيميائية المستخدمة.
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 إجراءات برنامج التعقيم:
 

a. صص.ل ومخارج المرافق أسبوعياً وحفظ تفاصيل برنامج التعقيم في السجل المختفقد كل مداخ 

b. لنظافة توى افي حال وجود أي أمكنة في إحدى المعامل أو مساكن العمال والموظفين، الترقى إلى مس

 المطلوبة، يتوجب على األفراد إبالغ فريق المرافق في الموقع بشكل مباشر.

c. صص، لسجل المخام في بتسجيل التفاصيل المتعلقة ببرنامج التعقي بالوحدات ستقوم إدارة المرافق والخدمات

 والذي يتم ملؤه بالشكل التالي:

  

 

d.  ج، لبرنامايقوم مدير المرافق بمراجعة سجل برنامج التعقيم بشكل شهري بحضور فريق الكشف التابع لمتعهد
 وذلك ضماناً لتنفيذ العالج المناسب.

 
e. متعهد لمة الحرص على تنسيق إدارة المرافق والخدمات مع فريق الكشف التابع يقع على عاتق مدير السال

 المخصصة لبرنامج التعقيم.عمليات التعقيم بخصوص الجدول الشهري وترتيبات التنفيذ الطارئ 
 

 
f. لسالمة ا تدابير إتخاذ يقوم مدير السالمة بإبالغ المتعهد بالجدول ونوع العالج المستخدم لبرنامج التعقيم، حتى يتم

 االزمة من قبل اإلدارة المعنية.
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 السماح بالدخول

 بوابة حراسة المصانع

إلى موقع العمل   

ءات التعقيمإجرا  

 مخطط سير العمليات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطهير حاوية البضائع
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 تعقيم المطبخ والسوبر ماركت 
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 العيادة والصيدلية
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 االستخدام اآلمن لمواد التعقيم الكيميائية

 

 :العنوان  ⇦

o ر الكيميائي مغلفاً وموسوماً وفقاً للمواصفات والمقاييس.يجب أن يكون المطه 

o ة لسالميجب أن يكون الملصق باللغة االنكليزية واللغة المحلية، ويحتوي على المكونات وتعليمات ا

 )تحذيرات( واإلجراءات الواجب اتباعها في حال ابتالع المنتج أو التلوث.

o عباتها األصلية.يجب إبقاء المطهرات الكيميائية دوماً في مستو 

o .اتخاذ تدابير السالمة وارتداء المالبس الواقية الموصى بها 

 

 التخزين والنقل: ⇦

o  قبل  يها منمواد التطهير الكيميائية في مناطق قابلة لإلغالق والقفل وغير ممكن الوصول إليتم تخزين

 األشخاص غير المصرح لهم.

o .ال تترك المطهرات في أماكن ترك الطعام والشراب 

o فظ على المطهرات في أماكن جافة بعيدة عن النيران أو أشعة الشمس المباشرة.حا 

o .ال تحمل المطهرات في المركبات التي تستخدم لنقل األطعمة 

 

 النظافة العامة: ⇦

o .ال تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء استخدام المعقمات الكيميائية 

o .احتفظ باألطعمة في مستوعبات مغلقة بإحكام 

o ونقل مواد التعقيم الكيميائية. ت المناسبة لقياس الكميات وخلطعدااستخدم الم 

o د ل مع الموالتعامال تخلط المواد الكيميائية السائلة أو تغرفها باليدين ، وارتدي القفازات الواقية عند ا

 المطهرة.

o .قم بغسل اليدين والوجه بالصابون والمعقم عند كل تعبئة للمضخة 

o  يوم.قم باالستحمام عند نهاية كل 
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 المالبس الواقية: ⇦

o  األحذية المفتوحة( ارتداء النعال– Sandals .غير مالئم ) 

o  االت.تلك الحلملصق ذكر معدات الحماية الالزمة على القد تتطلب بعض الحاالت وقاية إضافية. يتم 

o ى دولع. قد تنتقل ايجب الحفاظ على الملبس في حالة جيدة والكشف بشكل دوري على أي مزق أو اهتراء

 من خاللها.

o ة بشكل يومي بالماء والصابون، وبشكٍل منفصل عن باقي المالبس.ييجب غسل المالبس الواق 

o .تحتاج القفازات إلى عناية خاصة ويجب استبدالها بمجرد ظهور أي عالمة إهالك 

o ج.بعد االستخدام، يلزم غسل القفازات بالماء قبل خلعها، عندئذ يجب غسلها من الداخل والخار 

 

 

 التقنيات اآلمنة: ⇦

o  تصريف البخاخ.يجب إبعاد الجسم عن 

o من الضروري صيانة المعدات التي تقوم بالتسريب، وغسل الجلد بعد أي تالمس عرضي مع المواد. 

o .على األفراد عدم التواجد أثناء عملية البخ 

o  شرة المبامن الواجب إزالة أدوات المطبخ ومستوعبات األطعمة والمشروبات ووضعها في الخارج قبل

 بعملية البخ. كبديل لذلك، يمكن وضعها في منتصف الغرفة وتغطيتها بصفيحة بالستيكية.

o ك أي دم ترإذا تطلب األمر بخ األثاث من الطرف السفلي المقابل للحائط، يجب أخذ الحذر والتأكد من ع

 سطح مجاور دون الوصول إليه.

o أو شطفها بعد البخ. بشكل جيد يجب كنس األرضيات 

 

:واع خدمات برامج التعقيمأن

1 التعقيم الكيميائي وتفريغ  قامة، مناطق تحميلساحات المشتركة، مباني السكن واإلالمصنع والم(البخ الكيميائي
).حاويات البضائع

2 محطات تعقيم األيديومباني السكن واإلقامة وسوق التموين عند كل مدخل ومخرج مصنع. 
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 ناصرالع التركيب/ معلومات عن

 

 الخالئط

 محلول من المركبات التالية مع إضافات عديمة الضرر:   الطبيعة الكيميائية

 

 نات الخطرةالمكو   
 

 التركيز )%(
Concentration (%) 

 التصنيف
Classification 

 ((EC) No 1272/2008بند 
(REGULATION (EC) No 

1272/2008) 

 التصنيف
Classification 
 (67/548/EEC) 

رقم القياسي*ال  

*الرقم في سجل 
 المستخلصات الكيميائية

رقم التصنيف *
 اإلنزيمي

 *رقم التسجيل

 االسم الكيميائي

22 % Acute Tox. 4; H302 Xn; R21/22 68424-85-1 Quaternary 
ammonium 

 Acute Tox. 4; H312 C; R34 270-325-2 compounds, 
benzyl- 

 Skin Corr. 1B; N; R50  C12-16-
alkyldimethyl, 

 H314   Chlorides 
 

 Aquatic Acute 1;    

 H400    مركبات األمونيوم
 C12- 16ل الرباعية، بنزي

 كلوريد األلكيلد ميثيل
 M-Factor 10    

10 - 20 % Acute Tox. 4; H302 Xn; R22 603-098-00-9 2-Phenoxyethanol 
 Eye Irrit. 2; H319 Xi; R36 122-99-6 وأوكسيثانولالفين  

   204-589-7 
1- 
2119488943- 
21-XXXX 
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5 - 15 % Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 3; H412 

Xi; R41 69011-36-5 
Polymer 

Tridecyl 
polyethylengly- 

colether 
ثالثي ديكيل البولي 

 إيثيلين
3 - 8 % Flam. Liq. 2; H225 Eye 

Irrit. 2; H319 STOT SE 
3; H336 

F; R11 Xi; R36 R67 603-117-00-0 

67-63-0 
200-661-7 
01- 
2119457558- 
25-XXXX 

Propan-2-ol 
 كحول اإليزوبروبيل

< 5 % Acute Tox. 4; H302 Skin 
Irrit. 2; H315 Eye Dam. 
2; H319 

Xn; R22 Xi; R38 Xi; R41 31726-34-8 
Polymer 

Alkyl polyglycol 
ether 

 األلكيل متعدد الغليكول

< 5 % Eye Irrit. 2; H319 Xi; R36 102-60-3 
01- 
2119552434- 
41-XXXX 

Tetrahydroxypropyl
eth- ylendiamin 

 تيتراهيدروكسي بروبيل

0,9 % Acute Tox. 4; H302 Skin 
Irrit. 2; H315 Eye Dam. 
1; H318 Skin Sens. 1; 
H317 STOT SE 3; H335 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 

Xn; R22 C; R34 N; 
R50 

139734-65-9 Amines, n-
C10-16- 
alkyltrimethyle
nedi- 
,reaction products 
with chloroacetic 
acid 

 

For the full text of the R-phrases mentioned in this Section, see Section 16. For the full text of the 

H-Statements mentioned in this Section, see Section 16. 

 .16( كاملة، الرجاء الرجوع إلى القسم H( و )R*لمراجعة النصوص المتعلقة بجمل )

 (:PPEمعدات الوقاية الشخصية المطلوبة )

نه باألشخاص، إال أ ( لتنفيذ هذا العمل، حتى وإن كانت مواد التعقيم غير ضارةPPEيجب استخدام معدات الوقاية المالئمة )
 عتماد التدابير الوقائية والصحية الالزمة لحماية الموظفين العاملين في برنامج التعقيم.يجب ا

 Aوع ازات ن، وجوارب وأحذية وقفبأكمام طويلة وسراويل ارتداء قمصان يجب على مطبقي المواد والمنفذين بشكل عام،
لوقاية. لمعدات ا ل واحدالوجه(. )مالحظة: هذا مثا مقاومة للمواد الكيميائية، ومعدات واقية للعينين )نظارات واقية أو واقي

 تتغير المتطلبات وفقاً لنوع المبيد المستَخدم(.

 يُحدد نوع المعدات الوقائية الالزمة بعد قراءة الملصق الخاص بالمبيد.
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 التدريب والتواصل:

التعقيم وكيفية الحد  ، وبرنامج 19-فيدعلى الموظفين والعمال كافة تلقي التعليمات والتدريب التوعوي المتعلق بفيروس كو -1

 من أضرار هذا الوباء على الصحة.

 خيص.يب وترمن طرف المتعهد لبرنامج التعقيم من تدر مة ضمان كفاءة المطبقين والمنفذينينبغي على إدارة السال -2

 

 توثيق المستندات:

ً مراجعتها س يجب: القياسيه سياسة برنامج التعقيم وإجراءات العمل الموحدة ⇦  نويا

 توثيقه مرة شهرياً لكل مرفق.: تقارير برنامج التعقيم والجدول الزمني و التلخيص ⇦

في المرفق  سنوات على األقل، وتتم عملية التدريب 3يتحتم على كل مرفق االحتفاظ بسجالت  سجالت التدريب: ⇦

 كل ستة أشهر.

ها خمس ، لمدة أقل19-لفيروس كوفيد: يُبقى على سجالت الحوادث والمتضمنة التعرض المحتمل سجالت الحوادث ⇦

 سنوات.
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