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تاأثر الأردن خالل الثالثة عقود املا�شية باأزمات عدة اإقليمة وعاملية، �شاهمت يف تباطوؤ منوه 

القت�شادي، ما جعله غري قادر على حتمل اأي اأعباء اإ�شافية؛ فمن احلرب العراقية الإيرانية 

اإلى  اأدت  العراق والتي  اإلى احلرب الأمريكية على   ،1989 الدينار عام  �شعر �شرف  اأزمة  اإلى 

التي  اجليو�شيا�شية  ال�شطرابات  واأخريًا  العاملية،  املالية  الأزمة  ثم  النفط،  اأ�شعار  ارتفاع 

انبثقت عن الربيع العربي، والتي كان من تبعاتها اللجوء ال�شوري اإلى الأردن. 

�شاهمت تداعيات الأزمة املالية العاملية يف انخفا�س اأداء القت�شاد احلقيقي، حيث انخف�شت 

7.2% يف عام  2.3% مقابل  اإلى  لت�شل   ،2010 النمو احلقيقي ب�شورة ملمو�شة يف عام  وترية 

2008، و�شاهم ذلك يف زيادة معدلت البطالة، وانخفا�س منو الت�شهيالت الئتمانية املمنوحة 

للقطاع اخلا�س، من 15.7% يف عام 2007 اإلى 1.5% يف عام 2009، وارتفعت ن�شبة الديون غري 

العاملة من 4.1% يف عام 2007 اإلى 6.7 يف عام 2009، لرتتفع بعد ذلك اإلى اأعلى م�شتوى لها 

هو 8.5% عام 2011. كما انخف�شت كفاية راأ�س املال لدى البنوك ب�شكل طفيف. 

ويف ما يخ�س بور�شة عّمان، تاأثر اأداوؤها بتداعيات الأزمة املالية العاملية، اإذ انخف�س الرقم 

2011، كما انخف�س  1995 نقطة يف عام  اإلى   2007 3675 نقطة يف عام  القيا�شي لل�شوق من 

اأما يف   .2011 2.8 مليار دينار يف عام  اإلى   2007 12.3 مليار دينار يف عام  حجم التداول من 

قطاع املالية العامة، فقد �شّجلت احلكومة عجزًا و�شل اإلى 1.4 مليار دينار، وارتفعت املديونية 

لت�شل اإلى 64.8% من الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2009. وتاأثر القطاع اخلارجي برتاجع 

حجم ال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة. يف املقابل، رافق الأزمة املالية العاملية اآثار اإيجابية 

متثلت يف انخفا�س معدلت الت�شخم نتيجة الرتاجع احلاد يف اأ�شعار النفط، وانخف�س العجز 

مقابل   2009 عام  يف  دينار  مليون   883 اإلى  لي�شل  املدفوعات  ميزان  يف  اجلاري  احل�شاب  يف 

2.038 مليار دينار يف عام 2007 ما قبل الأزمة.

ويف خ�شم تاأثر الأردن بتداعيات الأزمة املالية العاملية وتبعاتها، اأّثر »الربيع العربي« على 

والتوتر  ال�شتقرار  عدم  �شاد  حيث  جميعها،  امل�شتويات  على  �شلبي  ب�شكل  الأردين  القت�شاد 

لالأردن،  القت�شاديني  ال�شركاء  لدى  القت�شادية  الأو�شاع  وتراجعت  املنطقة،  يف  ال�شيا�شي 

ووقع تفجري خط الغاز امل�شري الأردين، واإغالق احلدود مع �شركاء رئي�شيني يف التجارة مع 

اإلى تراجع وترية النمو  اأدى  اإلى الأردن، كل ذلك  1.3 مليون �شوري  اأكرث من  الأردن، وجلوء 

القت�شادي ب�شكل كبري، واإلى دخول الأردن برناجمني اإ�شالحيني مع �شندوق النقد الدويل، 

تقدمي
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ر�شا كبرية  الت�شحيحية حالة عدم  الإجراءات  و�شّببت تلك  اأحدهما طارئ والآخر ممتد. 

لدى ال�شعب الأردين، وظهرت بع�س الحتجاجات يف بع�س مناطق اململكة. 

بالتحول  وذلك  امل�شتوردة،  الطاقة  تكلفة  من  الأردين  امل�شري  الغاز  خط  تفجري  رفع  وقد   

اإلى توليد الكهرباء با�شتخدام الوقود الثقيل، وتبعًا لذلك �شّجلت �شركة الكهرباء الوطنية 

خ�شائر كبرية و�شلت اإلى 1.2 مليار دينار يف عام 2011، و1.1 مليار دينار يف عام 2012، و1.2 

مليار دينار يف عام 2013، ومليار دينار يف عام 2014. وترّتب على كل ما �شبق ارتفاع مديونية 

اململكة ب�شكل كبري من 67% كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل ما قبل تفجري خط الغاز، اإلى 

اأكرث من 95% بعد تفجري خط الغاز. 

وبالتوازي مع اأزمة الطاقة وزيادة توتر امل�شهد يف �شوريا، توافد اإلى الأردن اأكرث من 1.3 مليون 

لجئ �شوري، قّدم الأردن لهم كل ما با�شتطاعته لتاأمني متطلبات احلياة الأ�شا�شية. وقد �شّكل 

وخدمات  وم�شاكن  وتعليم  �شحة  من  الأردن،  يف  العامة  املرافق  على  �شغطًا  ال�شوري  اللجوء 

األف لجئ �شوري   212 اأن  املدار�س احلكومية يف �شوء  اأ�شبح هناك �شغط على  عامة، حيث 

م�شجل يف �شن الدرا�شة، فتمت العودة اإلى نظام الفرتتني يف اأكرث من 209 مدار�س، وارتفعت 

ميزانية ال�شحة ب�شكل كبري، كما اأ�شبح معدل الأ�شّرة لكل 10,000 اأردين 15 �شريرًا بعد اأن 

كان 18 �شريرًا قبل الأزمة ال�شورية. كما اأحدث اللجوء ال�شوري �شغطًا على املياه والطاقة 

وامل�شاكن واإدارة النفايات، ف�شاًل عن تاأثري العمالة ال�شورية على م�شتويات البطالة، اإذ ُتعّد 

العمالة ال�شورية عمالة ماهرة وتعمل باأجور منخف�شة.

اإ�شافًة اإلى ما �شبق، جاء اإغالق احلدود الأردنية مع �شريكني جتاريني مهمني نتيجة �شيطرة 

يف  املنتجة  للقطاعات  كبرية  �شربة  احلدودية  املناطق  على  ال�شورية  واملعار�شة  »داع�س« 

بو�شفهم  وتركيا  ولبنان  والعراق  �شوريا  مع  الكلية  التجارة  حجم  انخف�س  حيث  الأردن، 

مرتبطني بخطوط برية من حوايل 2.4 مليار دينار يف عام 2013 اإلى حوايل 1.2 مليار دينار 

57%. كما انخف�س حجم ال�شادرات  1.2 مليار دينار ما ن�شبته  2016 بانخفا�س بلغ  يف عام 

الكلّية بن�شبة 40% يف عام 2015. وتراجعت ال�شادرات الوطنية من 1,183 مليون دينار يف 

وقطاع  والزراعة،  ال�شناعي  القطاع  وتاأثر   .2016 عام  يف  دينار  مليون   522 اإلى   2014 عام 

النقل، واملناطق املحاذية للحدود.
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أوالً: تأثر القطاع الحقيقي باآلثار االقتصادية العاملية واإلقليمية

اأ- تاأثر النمو القت�شادي بالأزمة املالية العاملية
تاأثر القطاع احلقيقي يف الأردن كغريه من بلدان العامل بالأزمات والتقلبات القت�شادية العاملية 

اأو غري مبا�شر، فمن الآثار ال�شلبية على القت�شاد الأردين تباطوؤ  منها ما كان ب�شكل مبا�شر 

ن�شب النمو املتحقق، وات�شاع عجز املوازنة العامة اإلى م�شتويات مرتفعة، ثم انخفا�س حوالت 

العاملني وال�شتثمار الأجنبي، وارتفاع معدل البطالة، اأما على �شعيد الآثار الإيجابية؛ فمع 

انخفا�س الطلب على النفط، ا�شتفاد الأردن من تراجع �شعر النفط، والذي انعك�س على كل 

من الأ�شعار، وفاتورة امل�شتوردات، وحت�شن اأو�شاع الإنتاج وال�شتهالك، وانخفا�س تكلفة املواد 

الأ�شا�شية.

اأداء القطاع احلقيقي يف اململكة مبناأى عن تداعيات الأزمة املالية  2009، مل يكن  ففي عام 

والقت�شادية العاملية )اأزمة الرهن العقاري(، واإن كان بدرجة تقل بو�شوح عن تاأثر نظريه يف 

الدول املتقدمة. فقد انخف�شت وترية النمو احلقيقي يف اململكة ب�شورة ملمو�شة يف عام 2010 

2008. ويعزى التباطوؤ امللمو�س يف النمو احلقيقي  7.2% خالل عام  2.3% مقابل  لت�شل اإلى 

لذلك العام ب�شورة اأ�شا�شية اإلى تراجع وترية الن�شاط القت�شادي لدى اأبرز �شركاء الأردن 

-مبا يف ذلك دول اخلليج العربي- يف جمالت التجارة والعمالة وال�شتثمار، الأمر الذي اأدى 

اإلى هبوط ال�شادرات ال�شلعية وانخفا�ض حوالت العاملني وامل�شاعدات اخلارجية. كما كان 

املالية  الأزمة  بتداعيات  املدفوع  وال�شتثماري،  ال�شتهالكي  ب�شقيه  املحلي  الطلب  لرتاجع 

العاملية، دور يف تعزيز الرتاخي يف زخم النمو يف عام 2010.

ال�شكل رقم )1(: النمو يف الناجت املحلي الإجمايل )%(

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، الن�شرة ال�شهرية، اأعداد خمتلفة.
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وميكن اأن ُيعّلل انك�شاف القت�شاد الأردين للتغريات يف الأحداث القت�شادية العاملية ب�شبب 

اأنه اقت�شاد خدمي ولي�س اقت�شادًا �شناعيًا بدليل اأن قطاع اخلدمات ل �شيما اخلدمات املالية 

على  كبري  ب�شكل  يعتمد  القت�شاد  كون  جانب  اإلى  القت�شادي،  النمو  يف  الأكرب  امل�شاهم  هو 

ال�شترياد.

وعلى �شعيد الإجراءات التي اّتخذتها احلكومة للتخفيف من تداعيات الأزمة املالية العاملية 

يف عام 2009، فقد تبّنت العديد من الإجراءات الكلية والقطاعية الرامية اإلى جتاوز تبعات 

الأزمة املالية العاملية وت�شجيع ا�شتثمارات القطاع اخلا�س من خالل حتديث النظام ال�شريبي 

وتطوير الإطار الت�شريعي، كما تبّنت احلكومة تدابري متعددة بغية التخفيف من العتماد 

حلماية  واأخرى  والنفط،  الغذائية  املواد  وخ�شو�شًا  الأولية  ال�شلع  توفري  يف  اخلارج  على 

حقوق العمالة الوطنية، هذا ف�شاًل عن التزام احلكومة ب�شمان الودائع امل�شرفية بالدينار 

وبالعمالت الأجنبية.

ب- تاأثر النمو القت�شادي الأردين بالنمو العاملي
تاأثر النمو القت�شادي الأردين بالنمو العاملي، حيث ميكن تق�شيم توافق الدورة القت�شادية 

العاملية  املالية  اإلى فرتتني؛ الأولى ما قبل الأزمة  العاملية  الأردنية مع الدورة القت�شادية 

وتبعاتها وما بعدها، فقد ات�شمت هذه الفرتة بعدم توافق الدورة القت�شادية الأردنية مع 

ال�شيا�شات  نتيجة  كبريًا  حت�شنًا  الأردن  يف  القت�شادي  النمو  معدلت  �شهدت  حيث  العاملية، 

القت�شادية التي ا�شتهدفت النفتاح القت�شادي على العامل، ف�شاًل عن اآثار احلرب الأمريكية 

قطاعات  يف  وا�شتثمارهم  الأردن  اإلى  العراقيني  اأموال  يف  تدفق  من  تبعها  وما  العراق  على 

ال�شناعة والعقارات والبور�شة. 

ومع بداية الأزمة املالية العاملية، مل يتاأثر النمو القت�شادي الأردين يف البداية وذلك ب�شبب 

طبيعتها املالية، غري اأن اأثرها قد انتقل يف ما بعد اإلى القت�شاد احلقيقي. لقد اأدى انخفا�س 

العاملية وانخفا�س تدفقات ال�شتثمار الأجنبي،  التجارة  انخفا�س حجم  اإلى  العاملي  الطلب 

ف�شاًل عن انخفا�س الطلب على ال�شياحة واخلدمات والتوظيف، كما اأن انخفا�س اأ�شعار النفط 

اأّثر على انخفا�س عائدات النفط يف دول اخلليج، وهو ما اأّثر بدوره على الأو�شاع املالية فيها، 

وانعك�س بانخفا�س الطلب على ال�شلع واخلدمات الأردنية.
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ال�شكل رقم )2(: النمو القت�شادي العاملي مقابل النمو القت�شادي الأردين )%(

امل�شدر: �شندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير اآفاق القت�شاد العاملي، 2018.

اأما الفرتة الثانية ما بعد عام 2009، فقد �شهدت الدورة القت�شادية فيها توافقًا بني الأردن 

والعامل، ومن اجلدير ذكره اأن اآفاق القت�شاد العاملي تتاأثر ب�شكل كبري بالأو�شاع القت�شادية 

يف الدول القت�شادية الكبرية مثل الوليات املتحدة الأمريكية ومنطقة الحتاد الأوروبي، 

ف�شاًل عن ال�شني.

ت- اأثر اأزمة اللجوء ال�شوري على ح�شة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
�شاهمت اأزمة اللجوء ال�شوري بزيادة عدد �شكان الأردن، الأمر الذي انعك�س �شلبيًا على ح�شة 

املتباطئة،  النمو القت�شادي  الناجت املحلي الإجمايل، ففي �شوء معدلت  الفرد الأردين من 

اأ�شبح هناك انخفا�س يف ح�شة املواطن الأردين من الناجت املحلي الإجمايل، اإذ كما هو مو�شح 

يف ال�شكل رقم )3(، فقد انخف�شت احل�شة اإلى 1,181 دينارًا يف عام 2017 مقابل 1,491 دينارًا 

يف عام 2010. 
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ال�شكل رقم )3(: ح�شة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، قاعدة البيانات، 2018.

ث- تاأثر معدلت البطالة بالآثار القت�شادية العاملية والإقليمية
تاأثرت معدلت البطالة يف الأردن بالآثار القت�شادية العاملية والإقليمية، فقد اأدى انعكا�س 

تباطوؤ الطلب الكلي على العمالة، اإلى تراجع معدل البطالة لي�شل يف عام 2009 اإلى %12.2 

مقابل 12% يف عام 2008. ثم ارتفع بعد ذلك، كما هو مبني يف الك�شف رقم )4(، اإلى %15.5 

يف عام 2012، وتابع �شعوده اإلى 18.3% يف عام 2017. وقد اأّثرت الأزمة ال�شورية واللجوء 

ال�شوري ب�شكل غري مبا�شر على معدلت البطالة يف الأردن، من خالل حجم العمالة ال�شورية 

مع  الوظائف  على  مزاحمة  خلق  يف  �شاهم  ما  منخف�شة،  باأجور  تعمل  والتي  النظامية  غري 

العمالة الأردنية، ل �شّيما يف وظائف الزراعة والبناء واخلدمات.

ال�شكل رقم )4(: معدلت البطالة يف الأردن )%(

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، قاعدة البيانات، 2018.
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ج - اأثر اإغالق املعابر احلدودية مع العراق و�شوريا على القطاع ال�شناعي
ال�شوق  تعترب  حيث  ال�شناعي،  القطاع  على  و�شوريا  العراق  مع  احلدودية  املعابر  اإغالق  اأّثر 

احلدود.  اإغالق  اأزمة  قبل  وذلك  الأمريكية،  ال�شوق  بعد  ت�شدير  �شوق  اأكرب  ثاين  العراقية 

قدرة  عدم  اإلى  التجارة  على  الأثر  جتاوز  كبري  ب�شكل  اأّثرت  احلدود  اإغالق  تداعيات  لكن 

ال�شناعي  الن�شاط  حجم  على  اأثر  ما  والتفاقيات،  بالعقود  اللتزام  على  ال�شناعي  القطاع 

وعلى القت�شاد الوطني ككل، حيث مل تتحقق ن�شب النمو امل�شتهدفة خالل عام 2018. كما 

ت�شيف هذه التداعيات اآثارًا �شلبية على ال�شناعة الوطنية، اإذ عانت خالل الفرتة املا�شية 

من تعرث ان�شياب الب�شائع لي�س فقط اإلى ال�شوق العراقية واإمنا لل�شوق ال�شورية ودول اأخرى 

خ�شارة  الأردنية  ال�شناعية  ال�شادرات  و�شول  تاأخري  �شّكل  حيث  الأمنية،  الظروف  ب�شبب 

كبرية للتجار وحتّول ال�شترياد اإلى دول جماورة اأخرى، ما يعني خ�شارة ال�شناعة الوطنية 

الأردنية لأ�شواق تقليدية.

الأو�شاع وعدم قدرتهم  ال�شناعية من تردي  املناطق  ال�شناعيني يف  العديد من  ا�شتكى  وقد 

على  مبا�شر  ب�شكل  انعك�س  ما  وهو  وال�شورية،  العراقية  الأ�شواق  اإلى  ب�شائعهم  اإي�شال  على 

اأرقام الن�شاط ال�شناعي. وي�شري التغري الن�شبي يف الرقم القيا�شي لكميات الإنتاج ال�شناعي 

كما هو يف ال�شكل رقم )5( اإلى الرتاجع يف اإنتاج ال�شلع وال�شناعات التحويلية جميعها، وذلك 

خالل عام 2015، حيث هبط الرقم ال�شناعي الكلي بن�شبة 7%، يف ما هبط الرقم لل�شناعات 

التحويلية بن�شبة 6.3% خالل الفرتة نف�شه. وياأتي ذلك نتيجة تراجع ال�شادرات ال�شناعية 

من  الأردن  مع  جتارة  تربطها  التي  الدول  واإلى  جانب،  من  والعراق  �شوريا  اإلى  مبا�شر  ب�شكل 

خاللهما مثل لبنان وتركيا واأوروبا، ما انعك�س ب�شكل مبا�شر على النمو القت�شادي الذي �شهد 

تباطوؤًا لي�شل اإلى 2.5% خالل الن�شف الأول من عام 2015.
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ال�شكل رقم )5(: التغري الن�شبي يف الرقم القيا�شي لالإنتاج ال�شناعي )2010= 100(

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، الن�شرة الإح�شائية ال�شهرية، اأعداد خمتلفة.

ح- اأثر اإغالق املعابر احلدودية مع العراق و�شوريا على القطاع الزراعي
كانت  حيث  الزراعي،  القطاع  اداء  على  والعراق  �شوريا  مع  احلدودية  املعابر  اإغالق  اأّثر 

ال�شوقان ال�شورية والعراقية من بني اأهم الأ�شواق للمنتجات الزراعية الأردنية، وخا�شة يف 

للبلدين. هذا  �شنويًا قبل الأحداث  األف طن   500 ما يقارب  ُي�شّدر  ال�شتاء، حيث كان  مو�شم 

ال�شورية  الأ�شواق  اأن  اإلى  رقم )1(،  كما هو مبني يف اجلدول  الزراعة،  وزارة  بيانات  وت�شري 

عام  حتى  احلال  هذه  على  وا�شتمرت  الأردنية،  الزراعية  لل�شادرات  الأهم  كانت  والعراقية 

2011 بالن�شبة للعراق، وعام 2012 بالن�شبة ل�شوريا، وبداأت بعد ذلك بالنخفا�س حتى عام 

2016، حيث اأ�شبح الت�شدير �شبه معدوم اإلى كال البلدين، ويعك�س ذلك مدى الأثر ال�شلبي على 

املزارع الأردين بفقدانه اأهم الأ�شواق الت�شديرية. وقد واجهت ال�شادرات الزراعية الأردنية 

اإلى ال�شوقني العراقية وال�شورية �شعوبات كبرية ب�شبب التحديات الأمنية، ما اأدى اإلى ارتفاع 

ر�شوم ال�شحن الربي مع البلدين، على الرغم من قيام ال�شاحنات الأردنية بتفريغ حمولتها 

يف �شاحنات اأخرى عراقية و�شورية حتا�شيًا ملخاطر ال�شري يف الأرا�شي العراقية وال�شورية.
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اجلدول رقم )1(: كمية ال�شادرات الزراعية لدول اجلوار )بالألف طن(
 2010201120122013201420152016

العراق
1681815278121270خ�شار
2328527551141فواكه

�شوريا
1662052088791510خ�شار
151492400فواكه

19191911951خ�شارلبنان
6441511فواكه

03100000خ�شارتركيا
1000000فواكه

جمموع 
البلدان

353408289176221831خ�شار
4546657860152فواكه

672754692653763645555خ�شاراملجموع الكلي
7887109140121138131فواكه

امل�شدر: وزارة الزراعة، التقرير ال�شنوي لل�شادرات وامل�شتوردات الزراعية، اأعداد خمتلفة.

مل�شلحة  فيها  الزراعي  اإنتاجهم  ت�شريف  اعتادوا  التي  لالأ�شواق  املزارعني  فقدان  ونتيجة 

مناف�شني اآخرين، تراجع ال�شتثمار يف القطاع الزراعي، خا�شة اأن ت�شويق منتجاتهم يعتمد 

على املعابر احلدودية الربية مع العراق و�شوريا. 

ومن جانب اآخر، فقدت ال�شوق الأردنية امل�شتوردات الزراعية من ال�شوقني ال�شورية واللبنانية، 

حيث كان الأردن ي�شتورد ما مقداره 71 األف طن و38 األف طن من اخل�شار والفواكه من �شوريا 

ولبنان على التوايل يف عام 2010، وبداأت بالنخفا�س منذ بدء »الربيع العربي« لت�شل اإلى 

2016، ونتيجة لذلك، فقد انخف�شت  األف طن من لبنان يف عام  األف طن من �شوريا و18   15

على  و%20   %37 ن�شبته  ما  من  ولبنان  �شوريا  من  الزراعية  للم�شتوردات  الن�شبية  الأهمية 

للبنان يف عام  18.5% بالن�شبة ل�شوريا، و14.6% بالن�شبة  اإلى  2010 لت�شل  التوايل يف عام 

5%، و6% لل�شوقني ال�شورية واللبنانية على التوايل  2015، وا�شتمّر النخفا�س و�شوًل اإلى 

اأعلى، ف�شاًل  اإلى دول اأخرى وبتكاليف  2016، الأمر الذي ا�شتدعى حتّول ال�شترياد  يف عام 

اأ�شعار املنتجات الزراعية وبالتايل انخفا�س  عن زيادة العر�س املحلي، ما اأدى اإلى انخفا�س 

ربحية القطاع. 
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اجلدول رقم )2(: كمية امل�شتوردات الزراعية من دول اجلوار )بالألف طن(

2010201120122013201420152016

العراق
0000000خ�شار
0000000فواكه

�شوريا
3232592334156خ�شار
3933495852279فواكه

لبنان
19241968572212خ�شار
1914262415116فواكه

تركيا
43243516خ�شار
6313424فواكه

جمموع 
البلدان

55598095944234خ�شار
64507685714019فواكه

املجموع 
الكلي

77921121311348080خ�شار
11087118148152146186فواكه

امل�شدر: وزارة الزراعة، التقرير ال�شنوي لل�شادرات وامل�شتوردات الزراعية، اأعداد خمتلفة.

خ- اأثر اإغالق املعابر احلدودية مع العراق و�شوريا على قطاع النقل
اأّثر اإغالق املعابر احلدودية على قطاع النقل، حيث يقدر عدد ال�شاحنات الأردنية التي كانت 

تعمل على اخلط العراقي بحوايل 2500 �شاحنة، وعلى اخلط ال�شوري بحوايل 300 �شاحنة 

وال�شورية،  العراقية  الأرا�شي  داخل  ال�شطرابات  وب�شبب  ال�شاحنات(.  اأ�شحاب  )نقابة 

توقفت هذه ال�شاحنات عن العمل، ما �شّكل خ�شائر كبرية لقطاع ال�شاحنات الأردنية. ويبني 

ال�شكل رقم )6( درجة النخفا�س الكبري يف حركة ال�شاحنات الداخلة واخلارجة مع احلدود 

العراقية وال�شورية، اإذ انخف�شت من 97 األف حركة يف عام 2010 لفرتة ما قبل الأزمات اإلى 

كبرية  خ�شائر  ال�شاحنات  حركة  يف  الكبري  الرتاجع  هذا  و�شّكل   ،2016 عام  يف  حركات   10

للقطاع اخلا�س واأ�شحاب ال�شاحنات واأ�شرهم. اإذ بعد اإغالق معربي العراق و�شوريا، اأ�شبحت 

الطريق الوحيدة املفتوحة هي طريق اخلليج فقط.
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ال�شكل رقم )6(: حركة ال�شاحنات عرب معربي الكرامة وجابر )األف �شاحنة(

امل�شدر: دائرة اجلمارك الأردنية، قاعدة البيانات ، 2017.

د- اأثر تذبذبات اأ�شعار النفط والأزمات على الت�شخم
وتاأثره  القت�شادية  للمقاربات  منها  اأكرث  ال�شيا�شي  للقرار  النفط  اأ�شعار  تذبذبات  تخ�شع 

بامل�شاربات املالية و�شعر �شرف الدولر. فقد كان لتقلبات اأ�شعار الطاقة التي �شهدتها الأ�شواق 

من  الأردن  م�شتوردات  ت�شكل  حيث  الوطني،  القت�شاد  على  الوا�شحة  تداعياتها  العاملية، 

الطاقة اأكرث من 95% من احتياجات اململكة، ف�شاًل عن اأن عجز امليزان التجاري هو من م�شاكل 

الآثار  ت�شابك كبري بني  بعدها. وهناك  اأو  العاملية  املالية  الأزمة  �شواء قبل  املزمنة  الأردن 

الإيجابية وال�شلبية لتقلب اأ�شعار الطاقة على القت�شاد الوطني وم�شتوى معي�شة املواطنني، 

حيث اأن تراجع اأ�شعار النفط يوؤدي اإلى انخفا�س تدفق ال�شتثمارات اخلارجية وتباطوؤ منو 

حوالت العاملني الأردنيني يف اخلارج، وتراجع الطلب اخلارجي على الأيدي العاملة الأردنية، 

وتراجع حجم املنح املقدمة لالأردن نتيجة تاأثر دول اخلليج بانخفا�س اأ�شعار النفط ب�شكل 

مبا�شر. كما اأن انخفا�س اأ�شعار النفط قد اأدى اإلى انخفا�س اأ�شعار ال�شلع واخلدمات، وبالتايل 

اآخر، فاإن ارتفاع  املبيعات واملحروقات. ومن جانب  تراجع الإيرادات احلكومية من �شريبة 

اأ�شعار النفط له اآثار على ارتفاع معدلت الت�شخم وارتفاع العجز يف احل�شاب اجلاري يف ميزان 

املدفوعات، وينعك�س هذا �شلبيًا على احتياطيات البنك املركزي من العمالت الأجنبية. 

امل�شتوى  تراجع  اإلى  عاملية  اقت�شادية  اأزمات  من  تبعها  وما  العاملية  املالية  الأزمة  و�شاهمت 

العام لالأ�شعار يف عام 2009، فقد انح�شرت ال�شغوط الت�شخمية مدعومًة برتاجع اأ�شعار ال�شلع 

الأولية عامليًا وخ�شو�شًا النفط، وذلك يف اأعقاب الرتفاع القيا�شي ملعدل الت�شخم يف اململكة يف 

عام 2008، حيث بلغ معدل الت�شخم ال�شنوي مقا�شًا بالتغري الن�شبي يف متو�شط الرقم القيا�شي 

لأ�شعار امل�شتهلك -0.7% يف عام 2009 مقابل 13.9% يف عام 2008.
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ال�شكل رقم )7(: معدل الت�شخم )%(

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، الن�شرة الإح�شائية ال�شهرية، اأعداد خمتلفة.

كما اأّثرت اأ�شعار النفط على معدلت الت�شخم يف الأردن، حيث اأدى حترير اأ�شعار النفط يف 

عام 2008 اإلى ارتفاع معدلت الت�شخم اإلى 14%. ومما ل �شك فيه اأن هذه التطورات يف اأ�شعار 

النفط قد اأّثرت �شلبيًا على القت�شاد الأردين وتناف�شيته. 

ال�شكل رقم )8(: اأثر اأ�شعار النفط على معدلت الت�شخم

امل�شدر: البنك الدويل، قاعدة البيانات، 2018.

8.0- 9.0- 8.0-
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القت�شاد  يف  والكامنة  الهيكلية  العوامل  من  جملة  ال�شلبية،  الآثار  تلك  حدة  من  ويفاقم 

الأردين، ومن اأهمها معدلت منو الطلب على الطاقة، والتي ارتفعت باملتو�شط خالل الفرتة 

ارتفعت باملتو�شط  التي  النفط  اأ�شعار  �شاهمت  اآخر،  4.3%. ومن جانب  2000-2017 بن�شبة 

النفط  من  امل�شتوردات  فاتورة  قيمة  بارتفاع   ،%6.3 بن�شبة   2017  -  2000 الفرتة  خالل 

11.9%. وقد �شّكلت هذه التغريات املتمثلة يف الأثرين الكمي  وم�شتقاته، باملتو�شط، بن�شبة 

وال�شعري على قيمة امل�شتوردات، �شغوطًا على العجز يف احل�شاب اجلاري يف ميزان املدفوعات.

اجلدول رقم )3(: الطلب على النفط وقيمة امل�شتوردات ومتو�شط اأ�شعار النفط

متو�شط اأ�شعار النفطم�شتوردات النفط وم�شتقاته الطلب على الطاقة ال�شنة

األف طن مكافئ  
%دولر%)مليون دينار(%نفط )ط.م.ن(

 2000-2004 
55656.560718.828.88.88باملتو�شط 

 2005-2009 
73453.61723.812.1869.414.34باملتو�شط 

 2010-2014 
79991.923501.227.1697.610.26باملتو�شط 

201589445.7191553.1-5146.9-

201696147.5129432.4-4315.7-

15398.5538.5غ.مغ.م2017

 2017 2000-
11.962.66.3 -4.3- باملتو�شط

امل�شدر: وزارة الطاقة والرثوة املعدنية، اإح�شائيات الطاقة، اأعداد خمتلفة.

النمو  معدلت  على  �شلبية  اآثار  حدوث  اإلى  النفطية  امل�شتقات  اأ�شعار  ارتفاع  واأدى  هذا، 

القت�شادي احلقيقي يف اململكة نتيجة لنخفا�س الدخل احلقيقي لالأفراد وارتفاع تكاليف 

الإنتاج من مواد اأولية )اأ�شعار الطاقة( واأجور وتكاليف النقل. ومن جهة اأخرى، فاإن ارتفاع 

تكاليف الإنتاج، قد اأّثرت على القدرة التناف�شية لل�شادرات الأردنية يف الأ�شواق اخلارجية، 

واأدت بالتايل اإلى تباطوؤها.
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ثانياً: تأثر القطاع الحكومي باآلثار االقتصادية العاملية واإلقليمية

اأ- تاأثر اأداء املوازنة العامة بتداعيات الأزمة املالية العاملية
2009 متاأثرًا بتداعيات الأزمة املالية والقت�شادية العاملية  اأداء املوازنة العامة لعام  جاء 

وانعكا�شاتها ال�شلبية على وترية النمو القت�شادي يف اململكة والدول املانحة على حد �شواء، 

الأمر الذي اأدى اإلى حدوث تراجع يف اأداء الإيرادات املحلية للحكومة املركزية وهبوط حاد 

املحّفز  احلكومي  الإنفاق  وتنامي  جهة،  من  اخلارجية  امل�شاعدات  من  املقبو�شات  ح�شيلة  يف 

مليون دينار   959 الراأ�شمايل من  الإنفاق  للنمو القت�شادي، حيث رفعت احلكومة من حجم 

يف عام 2008 اإلى 1444 مليون دينار يف عام 2009 للتخفيف من اآثار تداعيات الأزمة املالية 

العاملية.

وقد فر�شت هذه امل�شتجدات املحلية والعاملية عبئًا اإ�شافيًا على اخلزينة العامة واملديونية 

غري  م�شتويات  اإلى  امل�شاعدات،  بعد  العامة،  املوازنة  عجز  ارتفع  اإذ   ،2009 لعام  احلكومية 

الإجمايل،  املحلي  الناجت  من   %8.9 بــ  ن�شبته  تقدر  اأردين  دينار  مليار   1.45 ليبلغ  م�شبوقة 

لرتاجع  حم�شّلة   2009 لعام  املايل  العجز  جاء  وقد   .2008 عام  خالل   %2.2 مع  باملقارنة 

الإيرادات العامة بن�شبة 11.1%، ومنو النفقات العامة بن�شبة 10% باملقارنة مع العام الذي 

�شبقه.

ال�شكل رقم )9(: العجز يف ميزانية احلكومة )مليون دينار(

امل�شدر: وزارة املالية، ن�شرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

هذا، وقد انخف�شت امل�شاعدات اخلارجية )امل�شتلمة من وزارة املالية لدعم عجز املوازنة( يف 

عام 2009 باملقارنة مع م�شتواها يف عام 2008 مبقدار 384.9 مليون دينار، لت�شل اإلى ما قيمته 

333.4 مليون دينار )2.0% من الناجت املحلي الإجمايل(. ويذكر اأن امل�شاعدات اخلارجية قد 
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جاءت اأقل من امل�شتوى املقّدر لها يف قانون املوازنة العامة الأ�شلي لعام 2009 مبقدار 350.6 

الإقليمية  ال�شيولة  فائ�س  وبرتاجع  العاملي،  الركود  بظروف  لتاأّثرها  وذلك  دينار،  مليون 

العام  الدين  ارتفاع  البيانات  اأظهرت  لذلك،  تبعًا  عامليًا.  النفط  اأ�شعار  انخفا�س  عن  الناجم 

)اإجمايل الدين العام الداخلي واخلارجي مطروحًا منه اإجمايل ودائع احلكومة لدى اجلهاز 

64.8% يف  اإلى   2008 60.2% كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل يف نهاية عام  امل�شريف( من 

نهاية عام 2009.

ال�شكل رقم )10(: املديونية كن�شبة من الناجت املحلي الإجمايل

امل�شدر: وزارة املالية، ن�شرة مالية احلكومة، اأعداد خمتلفة.

ب- الآثار املرتتبة على اللجوء ال�شوري
لقد زادت اأزمة الالجئني ال�شوريني من عمق الختاللت القت�شادية يف الأردن، كما زادت من 

ال�شوريني بحوايل  الالجئني  الأردنية، حيث يقدر عدد  الأعباء القت�شادية على احلكومة 

ن�شبته  ما  هوؤلء  بني  ومن  ر�شميًا،  م�شجل  لجئ  األف   660 منهم  الأردن  يف  لجئ  مليون   1.3
52.7% من الأطفال وال�شيوخ. ويو�شح ال�شكل رقم )11( توزيع الالجئني يف الأردن بح�شب 

اجلن�شية والفئة العمرية والتوزيع اجلغرايف.

القطاعات  على  واأّثرت  التحديات،  من  العديد  ال�شوري  اللجوء  اأزمة  فر�شت  وقد  هذا، 

الأ�شا�شية املختلفة يف الأردن، وبتحديدًا ال�شحة والتعليم والطاقة واملياه وجودة اخلدمات 

املقدمة من البلديات، ف�شاًل عن تاأثريها على النقل والأمن، نظرًا لأعداد الالجئني الكبرية 

التي دخلت اإلى اململكة، ما اأدى اإلى ا�شتهالك البنية التحتية بوجه عام، والتاأثري على �شوق 

العمالة املحلية ومزاحمتها، ومع دخول احلرب ال�شورية عامها الثامن، حتّول و�شع الالجئني 
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ال�شوريني اإلى اأزمة ممتّدة، واإذا ما ُقورنت تكلفة ا�شت�شافة الالجئني ال�شوريني بحجم الدعم 

دليل  وخري  الكايف،  بالقدر  يكن  مل  الدعم  اأن  جند  املانحة،  الدول  من  احلكومة  تلقته  الذي 

على ذلك ارتفاع العجز يف ميزانية احلكومة وانخفا�س م�شتوى اخلدمات احلكومية املقدمة، 

وخا�شة يف املناطق التي تركز فيها وجود ال�شوريني.
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حمافظات  ت�شت�شيف  حيث  و�شماله،  الأردن  و�شط  يف  ال�شوريني  الالجئني  غالبية  وي�شتقر 

70% من الالجئني ال�شوريني يف الأردن. ويناف�س الالجئون  العا�شمة واإربد واملفرق حوايل 

الفئات ال�شكانية ال�شعيفة يف الأردن على املوارد ال�شحيحة وفر�س العمل والرعاية ال�شحية 

تعزيز  ت�شتطيع  ل  ميزانيتها،  يف  عجوزات  من  تعاين  التي  احلكومة  ولعل  والتعليم.  واملاأوى 

النفايات  واإدارة  والتعليم  ال�شحية  الرعاية  مثل  الأ�شا�شية  اخلدمات  توفري  على  قدرتها 

جودة  تدهور  اإلى  ذلك  اأدى  وقد  ال�شوريني.  الالجئني  اأزمة  من  ت�شّررًا  الأكرث  البلديات  يف 

للتعامل مع الأزمة  اأطلقت خططًا  التي  اخلدمات، و�شكل هذا حتديًا �شيا�شيًا كبريًا للحكومة 

ال�شورية، ومنها: 

اأ�شدرت وزارة التخطيط والتعاون الدويل يف عام   :2016-2014 خطة ال�شمود الوطني   -

التي فر�شها  2014 تقريرًا حمل هذا ال�شم، وت�شمن ت�شورًا لكيفية مواجهة التحديات 

اللجوء ال�شوري على الو�شع العام يف الأردن، كان من بينها كيفية التعامل مع اإجهاد البنية 

التحتية للخدمات، وخا�شة املدار�س وامل�شت�شفيات وال�شرف ال�شحي ونظام املياه.

2016-2018: بّينت الوثيقة اأنها تهدف اإلى  خطة ال�شتجابة لالأزمة ال�شورية لالأعوام   -

اللجوء  يفر�شها  التي  التحديات  ملواجهة  �شاملة  واجتماعية  اقت�شادية  �شيا�شة  و�شع 

ال�شوري يف الأردن. وتهدف اخلطة اإلى �شمان النتقال من مرحلة الطوارئ يف التعامل مع 

لجئي احلرب القادمني، اإلى مرحلة التعايف من اآثار اللجوء الكبرية على ال�شاحة الأردنية، 

ومن ثم النتقال بعد ذلك اإلى مرحلة �شمان التنمية امل�شتدامة على املدى البعيد وحتقيق 

املرونة يف التعامل مع املعطيات. وكل ذلك حتت مظلة الدعم والتعاون الدويل.

�شنوات،  2018-2020: هي خطة مدتها ثالث  لالأعوام  ال�شورية  لالأزمة  ا�شتجابة  خطة   -

لدى  ال�شعف  اأوجه  احتياجات  تلبية  اإلى  خاللها  من  وت�شعى  موؤخرًا،  احلكومة  اأطلقتها 

الأزمة.  من  املت�شررة  الأردنية  واملوؤ�ش�شات  واملجتمعات  والأفراد  ال�شوريني  الالجئني 

املختلفة  القطاعات  خطط  وتوّحد  ال�شعف،  لنقاط  �شامل  تقييم  على  اخلطة  وت�شتمل 

لال�شتجابة لالأزمة ال�شورية يف خطة واحدة، كما تدمج القرارات احلكومية القت�شادية 

اإلى  اإ�شافة  اإلخ يف هذه اخلطة،  والتعليم..  العي�س  �شبل  ب�شاأن ق�شايا تعزيز  وال�شيا�شية 

التي  الوحيدة  الوطنية  الوثيقة  مبثابة  اخلطة  هذه  الأردنية  احلكومة  اعتربت  ذلك 

يتم من خاللها تقدمي املنح الدولية، وحددت الوثيقة الحتياجات التمويلية للقطاعات 

دينار  مليار   5.1 مبقدار  القادمة  الثالث  ال�شنوات  خالل  ال�شوري  اللجوء  باأزمة  املتاأثرة 

اأردين، ومتّثل هذه القيمة الأثر املتوقع لتكاليف ا�شت�شافة الالجئني ال�شوريني لل�شنوات 

الثالثة. ويبني اجلدول رقم )4( املوازنة مف�شلة بح�شب القطاعات. 
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اجلدول رقم )4(: ميزانية خطة ال�شتجابة لالأزمة ال�شورية )مليون دينار(
املجموع 2020 2019 2018 القطاع

815 274 308 233 التعليم
122 33 35 55 الطاقة

13 2 5 6 البيئة
424 140 145 139 الأمن الغذائي
366 93 153 120 ال�شحة

34 10 10 14 الق�شاء
167 39 50 79 �شبل العي�س
135 37 48 50 املجال�س البلدية 

56 20 18 17 امل�شاكن 
596 160 187 249 احلماية الجتماعية

35 12 13 10 املوا�شالت
463 147 166 151 املياه

2 1 1 1 الإدارة والتن�شيق
3226 965 1139 1122 جمموع 

1958 668 651 638
الدعم، الأمن، خ�شارة الدخل، اإهالك 

البنية التحتية
5184 1633 1790 1761 املبلغ الإجمايل

Jordan Response Plan for the Syria Crisis 2018-2020 :امل�شدر

اأبرز الآثار القت�شادية والجتماعية لأزمة الالجئني ال�شوريني على القت�شاد الأردين: 

قطاع التعليم احلكومي: اإن التحدي املتمثل يف حت�شني جودة التعليم يف الأردن وحتقيق   -

األف لجئ �شوري م�شجل يف   212 اأكرث من  اأكرث تناف�شية، قد تراجع ب�شبب تدفق  نتائج 

126,127 طالبًا وطالبة م�شجلني يف املدار�س الأردنية  �شن الدرا�شة )6-17 �شنة(، منهم 

ال�شباح وبعد  الفرتتني يف  209 مدار�س نظام  2017/2016. حيث طبقت  الدرا�شي  للعام 

الظهر ل�شتيعاب حجم الطلبة الذي يفوق اإمكانيات املدار�س. كما انعك�س ذلك اأي�شًا على 

اكتظاظ ال�شفوف الدرا�شية، ما اأدى اإلى تراجع جودة التعليم. وقّدرت درا�شات اأن الأثر 

النقدي املبا�شر التي تتحمله احلكومة من جراء ا�شت�شافة الالجئني يقدر بحوايل 14.2 

مليون دينار بال�شايف لعام 2012)1(.

على  ال�شوريني  الالجئني  لأزمة  والجتماعية  القت�شادية  الآثار  والجتماعي،  القت�شادي  املجل�س   )1(
القت�شاد الأردين، 2014.
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اأثر كبري على اإجراءات تقدمي  اإن تدّفق الالجئني ال�شوريني كان له  الرعاية ال�شحية:   -

اأن�شاأ الأردن �شبكة قوية من مراكز الرعاية  الرعاية ال�شحية يف الأردن. فقبل الأزمة، 

ال�شحية الأولية، مدعومة مبرافق رعاية ثانوية وفرعية، لتوفري الو�شول اإلى اخلدمات 

تدفق  ومع  اإقامتهم،  اأماكن  من  كيلومرتات   10 م�شافة  �شمن  جميعًا  للمواطنني  ال�شحية 

الالجئني ال�شوريني، واجهت هذه املراكز اأعدادًا من املر�شى تفوق طاقتها على الحتمال، 

امل�شار  على  تبقى  كي  احلكومة  جهود  تراجع  اإلى  اأّدى  ما  واللقاحات،  الأدوية  يف  ونق�شًا 

ال�شحيح وحتقق الأهداف التنموية للقطاع ال�شحي. وي�شري اجلدول رقم )5( اإلى تراجع 

املوؤ�شرات ال�شحية بعد اأزمة اللجوء ال�شوري.

اجلدول رقم )5(: املوؤ�شرات ال�شحية يف الأردن قبل اأزمة اللجوء ال�شوري وبعدها

امل�شدر: املجل�س ال�شحي العايل، الإ�شرتاتيجية الوطنية للقطاع ال�شحي يف الأردن، 2016 - 2020.

ومن جانب اآخر تعّر�س نظام الرعاية ال�شحية الأردين اإلى ال�شغط من حيث املوارد املالية 

والقدرة على تقدمي اخلدمات. ووفقًا لوزارة ال�شحة، ازداد عدد زيارات املر�شى اخلارجيني 

ال�شوريني اإلى مراكز الرعاية ال�شحية الأولية، وازداد عدد من اأُدخل من الالجئني ال�شوريني 

اإلى امل�شت�شفيات احلكومية، الأمر الذي تطلب توجه الأردنيني وب�شورة متزايدة اإلى املراكز 

اأي�شًا عودة  الأردن  �شهد  العالج، كما  لتلقي  اأكرث بكثري  نفقات  وامل�شت�شفيات اخلا�شة وحتمل 

الأطفال واحل�شبة.  و�شلل  ال�شّل  �شابقًا، مثل  الق�شاء عليها  التي مت  املعدية  الأمرا�س  ظهور 

وقد كان توفري اللقاحات لل�شوريني اإحدى اأكرث مهمات ال�شحة العامة اأهميًة يف الأردن، وهي 
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مة اإلى الالجئني ال�شوريني.  من اأغلى اخلدمات املقدَّ

وقد اأّدى كل ذلك ال�شغط على نظام الرعاية ال�شحية يف الأردن، اإلى تقييد اخلدمات املتاحة 

يف  ال�شوريني  لالجئني  املجانية  الطبية  اخلدمات  احلكومة  األغت  حيث  ال�شوريني،  لالجئني 

ت�شرين الثاين 2014، ب�شبب ُثَقل الأعباء املالية التي تفوق طاقتها. وكما هو مبني يف الك�شف 

رقم )12( فاإن ميزانية وزارة ال�شحة ت�شخمت لت�شل اإلى م�شتويات عالية.

الك�شف رقم )12(: ميزانية وزارة ال�شحة، الأردن

امل�شدر: وزارة ال�شحة، البيانات املالية، اأعداد خمتلفة.

الطاقة واملياه: ي�شنف الأردن من بني اأكرث بلدان العامل ندرة يف املياه، وقد ازدادت نقاط   -

ال�شعف يف املياه وال�شرف ال�شحي ب�شبب اأزمة الالجئني، ل �شيما يف ال�شمال والو�شط يف 

الأردن. حيث ازداد الطلب على املياه بن�شبة 40% يف املحافظات ال�شمالية بني عامي 2011 

و2014، كما ُخّف�س تواتر اإمدادات املياه يف بع�س املواقع من مرة يف الأ�شبوع اإلى مرة كل 

اأربعة اأ�شابيع، ما اأدى اإلى انخفا�س ن�شيب الفرد اليومي بن�شبة 50%. وبح�شب تقديرات 

�شنويًا)2(.  دينار   440 حوايل  املياه  قطاع  يكلف  �شوري  لجئ  كل  فاإن  والري،  املياه  وزارة 

هذا ون�شت خطة ال�شتجابة ملتطلبات اللجوء ال�شوري يف الأردن على اإن�شاء �شبكتي مياه 

و�شرف �شحي يف خميم الزعرتي، لل�شيطرة على ارتفاع تكاليف توفري املياه عرب ال�شهاريج، 

ومعاجلة املياه العادمة عرب �شهاريج الن�شح واإن�شاء حمطة تنقية. 

)2(  وزارة املياه والري، قطاع املياه حقائق واأرقام، 2013.
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من   %95 من  اأكرث  ي�شتورد  حيث  للطاقة،  منتج  غري  بلد  الأردن  يعد  الطاقة:  قطاع   -

زيادة  اإلى  الالجئني  عدد  ارتفاع  ب�شبب  ال�شكان  عدد  يف  الزيادة  اأدت  وقد  احتياجاته. 

توفري  على  للحفاظ  اأي�شا  ولكن  املحلي،  لال�شتهالك  فقط  لي�س  الطاقة،  اإلى  احلاجة 

من  الأولى  اخلم�س  ال�شنوات  خالل  اأنه  ويقدر  واملياه.  وال�شحة  التعليم  مثل  اخلدمات، 

والكهرباء  النفطية  للم�شتقات  احلكومية  دعم  اإجمايل  بلغ  قد   ،)2015-2011( الأزمة 

عامي  بني  كبريًا  ارتفاعًا  الكهرباء  ا�شتهالك  و�شهد  اأردين)3(.  دينار  مليار  خم�شة  حوايل 

 370 17% من  34%، كما ارتفع ا�شتهالك الغاز امل�شال بن�شبة  2011 و2016 بلغت ن�شبته 

األف طن يف عام 2011 اإلى 433 األف طن يف عام 2016. 

تاأثري  لالجئني  كان  املخيمات،  خارج  يعي�شون  ال�شوريني  من  كبريًا  عددًا  اأن  مبا  امل�شاكن:   -

الأردن و�شط  ال�شوريني  الالجئني  اأزمة  اكت�شحت  الأردنية، فقد  الإ�شكان  �شوق  كبري على 

نق�س مزمن يف اإ�شكان ذوي الدخل املنخف�س، واأّدت زيادة الطلب على ال�شكن الذي ن�ّشطه 

ال�شوريون، اإلى ارتفاع اأ�شعار الإيجارات يف املحافظات ال�شمالية، ففي املدينتني اللتني ا�شتقر 

فيهما الالجئون ال�شوريون ب�شورة كبرية )املفرق والرمثا(، ارتفعت بع�س اأ�شعار الإيجارات 

اإلى �شتة اأ�شعاف معّدلتها قبل الأزمة، يف حني ت�شاعف متو�شط اأ�شعار الإيجارات ثالث 

مرات تقريبًا. 

اإدارة النفايات: ت�شّكل اإدارة النفايات حتّديًا كبريًا يف العديد من البلديات الأردنية. وقد   -

340 طّنًا يوميًا. يف مدينة  ال�شلبة بواقع  النفايات  ال�شوريني حجم  زاد تدّفق الالجئني 

60 طّنًا اإ�شافيًا من النفايات يوميًا)4(. وقّدرت  املفرق وحدها، �شاهم الالجئون تقريبًا بـ 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( التكلفة املالية الإجمالية الناجمة عن 

عام  يف  دولر  مليون   25.4 بحواإلى  البلدية  للمجال�س  بالن�شبة  ال�شوريني  الالجئني  اأزمة 

2013، و33 مليون دولر يف عام 2014 )5(.

3.  Jordan Response Plan for the Syria Crisis 2018-2020.
4.  UNDP, Municipal Needs Assessment Report: Mitigating the Impact of the Syrian Refugee 

Crisis on Jordanian Vulnerable Host Communities (Jordan: UNDP, 2014).
5.  32 7 United States Agency for International Development, The Fiscal Impact of the Syrian 

Refugee Crisis on Jordan, (Amman: USAID, January 5, 2014)
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ثالثاً: تأثر القطاع الخارجي باآلثار االقتصادية العاملية واإلقليمية

اأ- تاأثر القطاع اخلارجي بتداعيات الأزمة املالية العاملية
الأعوام  مع  مقارنة  موؤ�شراته  معظم  يف  ايجابيًا  اأداء   2009 عام  يف  اخلارجي  القطاع  �شهد 

ال�شابقة، فقد اأظهرت موؤ�شرات ميزان املدفوعات تقل�س عجز احل�شاب اجلاري ب�شورة ملمو�شة، 

احل�شاب  اأظهر  حني  يف  اخلدمات،  ميزان  وفر  وحت�شن  امل�شتوردات  قيمة  برتاجع  مدفوعًا 

الراأ�شمايل واملايل تراجعًا يف �شايف التدفقات الواردة للمملكة مقارنة مب�شتواه امل�شجل خالل 

عام 2008 وذلك حتت تاأثري تداعيات الأزمة املالية العاملية.

1. العجز يف احل�شاب اجلاري

�شهد العجز يف احل�شاب اجلاري حت�شنًا، حيث انخف�س من 1.546 مليار دينار خالل عام 2008 

2009 )5.5% من  899.8 مليون دينار خالل عام  اإلى  )10.3% من الناجت املحلي الإجمايل( 

امليزان  عجز  تراجع  نتيجة  رئي�شي  ب�شكل  النخفا�س  هذا  وجاء  الإجمايل(.  املحلي  الناجت 

بلغ  بعجز  مقارنة  دينار،  مليار   4.354 اإلى  لي�شل   %14.4 بن�شبة   2009 عام  خالل  التجاري 

5.084 مليار دينار خالل عام 2008 ب�شبب انخفا�س فاتورة الطاقة امل�شتوردة، والتي جنمت 

عن انخفا�س اأ�شعار النفط يف �شوء تبعات انخفا�س النمو القت�شادي يف العامل نتيجة الأزمة 

املالية العاملية وما تبعها من اأزمات.

ال�شكل رقم )13(: العجز يف احل�شاب اجلاري )مليون دينار(

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، الن�شرة الإح�شائية ال�شهرية، اأعداد خمتلفة.
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2.  تراجع تدفق ال�شتثمارات الأجنبية اإلى الأردن

تاأثر حجم ال�شتثمار الأجنبي يف الأردن بالعديد من ال�شدمات اخلارجية، بدءًا من تداعيات 

الأزمة املالية العاملية، حيث انخف�س تدفق ال�شتثمارات الأجنبية من ملياري دينار يف عام 

من  الرغم  على  امل�شتوى  هذا  عند  ليبقى   ،2010 عام  يف  دينار  مليار   1.2 حوايل  اإلى   2010

اإل  الأجانب،  للم�شتثمرين  الأردن  مينحها  التي  ال�شريبية  والإعفاءات  املحفزة  الإجراءات 

اأنه ب�شبب الظروف اجليو �شيا�شية، وتراجع اأو�شاع اقت�شادات دول اخلليج، واإغالق احلدود 

مع �شوريا، مل تنُم ال�شتثمارات الجنبية بال�شكل الذي عّول عليه الأردن. وقد �شاهم هذا 

نف�شها  بالوترية  التدفقات  م�شتوى  ا�شتمر  فلو  القت�شادي،  النمو  م�شرية  عرقلة  يف  الرتاجع 

قبل الأزمة املالية العاملية حلقق القت�شاد الأردين حت�شنًا يف النمو.

ال�شكل رقم )14(: حجم ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر )مليون دينار(

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، الن�شرة الإح�شائية ال�شهرية، اأعداد خمتلفة.

ب- تاأثر القطاع اخلارجي بالأو�شاع القت�شادية يف دول اخلليج
العربي  اخلليج  منطقة  يف  القت�شادية  الأو�شاع  لرتاجع  ال�شلبية  الرتدادات  انعك�شت 

وخ�شو�شًا يف اأعقاب انخفا�س اأ�شعار النفط، وتداعيات احلرب على اليمن، ف�شاًل عن القرارات 

انعك�شت  قطر،  مع  ال�شيا�شية  واملقاطعة  ال�شعودية،  اتخذتها  التي  الإ�شالحية  القت�شادية 

القت�شاديني  ال�شركاء  اأهم  من  العربي  اخلليج  دول  تعترب  حيث  الأردين،  القت�شاد  على 

الأردنيني  املغرتبني  غالبية  اأن  اإلى  اإ�شافة  وال�شتثمارية،  التجارية  الناحيتني  من  لالأردن 

يعملون يف تلك البلدان، وت�شكل حتويالتهم املالية اإلى الأردن اأحد الروافد املهمة لالقت�شاد، 
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ولقد بداأت الأيدي العاملة الأردنية تتاأثر بتلك بالأو�شاع، من حيث ت�شريح بع�س العاملني 

الرواتب  ت�شديد  يف  والتاأخر  بع�شهم،  رواتب  وتخفي�س  اخلا�شة،  ال�شركات  لدى  وبخا�شة 

ال�شهرية للبع�س الآخر، وقد انعك�س ذلك ب�شكل كبري يف حجم حوالت املغرتبني الأردنيني يف 

اخلارج، والتي �شهدت تباطوؤًا وتراجعًا يف بع�س الأوقات. وي�شري ال�شكل رقم )15( اإلى معدل 

1.2، و4.2، و2.4 على  2009، و2011، و2016 بن�شب  منو �شالب حلوالت العاملني يف الأعوام 

التوايل، ومنوها مبعدلت متباطئة عن املعدلت التي �شجلتها خالل الفرتة من عام 2001 اإلى 

عام 2008.

ال�شكل رقم )15(: معدلت منو حوالت العاملني الأردنيني

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، الن�شرة الإح�شائية ال�شهرية، اأعداد خمتلفة.

حجم  يقدر  حيث  قطر،  ومقاطعة  اخلليجية  بالأزمة  �شلبيًا  الأردين  القت�شاد  تاأثر  كما 

التبادل التجاري بني قطر والأردن بحوايل 400 مليون دولر �شنويًا، ومييل امليزان التجاري 

اأ�شولها  يف  وكيميائية  معدنية  اإنتاج  مدخالت  اململكة  منها  ت�شتورد  التي  قطر  �شالح  اإلى 

النفطية، وبالتايل فاإن امل�شانع الأردنية حتتاج اإلى وقت للبحث عن بدائل للمدخالت املعدنية 

 200 والكيميائية القادمة من قطر. وي�شتورد الأردن من قطر مواد معدنية ونفطية بقيمة 

مليون دولر �شنويًا، ولدائن بال�شتيكية بقيمة 26.5 مليون دولر، وتعد هذه امل�شتوردات مهمة 

يف مدخالت الإنتاج. 

وفواكه  خ�شراوات  من  نباتية  منتجات  �شنويًا  رئي�شي  ب�شكل  قطر  اإلى  الأردن  وُي�شّدر  هذا، 

بقيمة 80 مليون دولر، واأجهزة كهربائية بقيمة 21 مليون دولر، ومواد كيميائية )دهانات 

وباملجمل  دولر،  ماليني   10 بقيمة  حيوانية  ومنتجات  دولر،  مليون   15 بقيمة  ومنظفات( 
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تراجعت ال�شادرات الأردنية التي كانت ت�شل اإلى قطر برًا عرب ال�شعودية بن�شبة ت�شل اإلى 

75%. كما اأ�شبحت ال�شادرات الأردنية ت�شل اإلى قطر عرب اجلو والذي يعترب مرتفع التكلفة 

مقارنة بالنقل الربي.

ال�شفارة  لإح�شائية  وفقًا  �شخ�س،  األف   40 نحو  قطر  يف  الأردنية  العمالة  عدد  ويبلغ  هذا، 

خف�س  الأردن  قرار  بعد  العمالة  هذه  م�شتقبل  حول  املخاوف  يثري  ما  الدوحة،  يف  الأردنية 

الدول  من  املقيمني  طماأنت  القطرية  ال�شلطات  اأن  اإل  البلدين،  بني  الدبلوما�شي  التمثيل 

املقاطعة لها باأن ذلك لن يوؤثر عليهم، لكن حالة القلق والرتقب ما زالت م�شتمرة بني �شفوف 

العمالة.

ت- تاأّثر التجارة الأردنية بحجم التجارة العاملية
احلرة  التجارة  اتفاقية  اأهمها  من  العامل،  مع  التجارية  التفاقيات  من  العديد  الأردن  وّقع 

مع منظمة التجارة العاملية يف عام 2000، والتي جنى منها العديد من الفوائد، حيث �شاهمت 

القدرات  من  وعّززت  اخلارجية،  التجارة  حجم  من  و�شاعفت  جديدة،  ا�شتثمارات  بتدفق 

 )16( رقم  ال�شكل  من  فيالحظ  املوؤهلة،  ال�شناعية  املناطق  وخا�شة  والتناف�شية  ال�شناعية 

اأن  2000 و2006، غري  الفرتة ما بني عامي  ال�شادرات الأردنية ب�شكل كبري يف  ارتفاع حجم 

الظروف غري املواتية يف العامل نتيجة عدة اأزمات مالية واقت�شادية متتالية اأدت اإلى تراجع 

زخم النمو يف حجم التجارة، وبات الأردن اأمام خيار مراجعة العديد من التفاقيات التجارية 

ومدى ال�شتفادة منها، وخا�شة يف �شوء التزام الأردن العميق يف كثري من البنود.

ويالَحظ من ال�شكل رقم )16( اأن عام 2009 �شهد انخفا�شًا كبريًا يف حجم ال�شادرات الأردنية 

نتيجة انخفا�س حجم التجارة العاملية، وبالتايل انخفا�س الطلب على ال�شادرات الأردنية، 

يف  النفط  اأ�شعار  انخفا�س  اأدى  حيث  الأردنية،  ال�شادرات  لقيمة  ال�شعري  التاأثري  عن  ف�شاًل 

2009 اإلى انخفا�س قيمة �شادرات الفو�شفات والبوتا�س. كما يالحظ من ال�شكل امل�شار  عام 

اإليه تراجع �شادرات الأردن ب�شكل كبري عام 2015 نتيجة الظروف اجليو�شيا�شية وما تبعها 

من اإغالق املعابر التجارية مع دول اجلوار. ويعاين الأردن خالل ال�شنوات الأخرية من عدم 

قدرته على خلق فر�س ت�شديرية كبرية من خالل البحث عن �شركاء جتاريني جدد واأ�شواق 

غري تقليدية لتن�شيط حجم ال�شادرات الأردنية.
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ال�شكل رقم )16(: معدلت منو ال�شادرات الأردنية مقابل منو حجم التجارة العاملية )%(

امل�شدر: �شندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير اآفاق القت�شاد العاملي، 2018.

ال�شركاء  اأو�شاع  على  املواتية  غري  العاملية  القت�شادية  الظروف  اأّثرت  اآخر،  جانب  من 

ومن  النفط،  اأ�شعار  بانخفا�س  تاأثرت  والتي  اخلليج،  دول  مقدمتها  ويف  لالأردن،  التجاريني 

جانب اآخر دخولها يف حرب مع اليمن، الأمر الذي انعك�س على انخفا�س الطلب على ال�شادرات 

الأردنية.

ث- الآثار املرتتبة على اإغالق احلدود على التجارة البينية مع دول اجلوار
التي تع�شف به، وذلك  التحديات  اإلى جمموعة   مّر القت�شاد الأردين بتحٍد جديد ي�شاف 

نتيجة الظروف اجليو�شيا�شية واحلروب التي ت�شهدها املنطقة العربية، ل �شيما دول اجلوار، 

حيث اأن اإغالق معربي التجارة اخلارجية مع كل من �شوريا والعراق يف منت�شف عام 2015 اإلى 

اإذ ُتعّد الأ�شواق العراقية وال�شورية من بني  الآن، �شكل عبئًا ثقياًل على القت�شاد الأردين، 

اأهم ال�شركاء التجاريني للمملكة، ومتثل ال�شريان الرئي�شي لبع�س ال�شناعات. فبعد اأن �شيطر 

تنظيم »داع�س« على مناطق ح�شا�شة يف العراق و�شوريا، ف�شاًل عن �شيطرة ف�شائل اأخرى يف 

اإذ توقفت م�شتوردات الأردن ب�شكل كامل من  �شوريا، تاأثرت التجارة اخلارجية ب�شكل كبري، 

العراق، والتي تتكون يف غالبيتها من النفط الذي كان الأردن ياأخذه باأ�شعار تف�شيلية، كذلك 

انخف�شت ال�شادرات الوطنية واملعاد ت�شديره )جتارة الرتانزيت( ب�شكل كبري. 
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ومن جانب اآخر اأ�شبحت التجارة مع البلدين تعتمد على بع�س الو�شائل الأخرى غري الربية، 

وذلك من خالل الطرق البحرية والطرق البديلة عن طريق الكويت وال�شعودية، والتبادل بني 

ال�شاحنات عرب املناطق احلدودية الفا�شلة، ما رفع من تكاليف الت�شدير وال�شترياد. كما اأّثر 

ذلك ب�شكل مبا�شر على تناف�شية �شادرات الأردن مقابل دول اأخرى يف املجال نف�شه، وبالرغم 

من �شيطرة اجلي�س العراقي على املناطق احل�شا�شة التي كان ي�شيطر عليها »داع�س« وخا�شة 

احلدودية منها يف منت�شف عام 2017، اإل اأن حركة احلدود مل تعد اإلى و�شعها الطبيعي بعد.

وت�شري اأرقام التجارة اخلارجية اإلى اأن اإجمايل التجارة اخلارجية من �شادرات وم�شتوردات، 

تاأثرت ب�شكل �شلبي ب�شبب الإغالقات احلدودية، هذا ف�شاًل عن ارتفاع تكاليف اجلزء املتبقي 

الأردن  جتارة  �شهدت  اآخر  جانب  ومن  البديلة،  الطرق  ا�شتخدام  ب�شبب  وذلك  التجارة  من 

العراقية  احلدود  خالل  من  املبا�شر  غري  الت�شال  ذات  وتركيا  لبنان  من  كل  مع  انخفا�شًا 

وال�شورية، ومن اجلدير ذكره اأن الأرا�شي ال�شورية والعراقية تعترب اأي�شًا ممرًا لبع�س ال�شلع 

اإلى الأ�شواق الأوروبية. 

اأثر اإغالق املعابر احلدودية على التجارة اخلارجية:

وحترير  القت�شادي  النفتاح  اأ�ش�س  على  مبنية  جتارية  �شيا�شات  الأردن  انتهج  تاريخيًا، 

اتفاقيات  خالل  فمن  اجلوار،  دول  مع  والتجارية  القت�شادية  عالقاته  عّزز  ما  التجارة، 

بدور  قامت  التي  ال�شتثمارات  من  العديد  ا�شتقطب  والثنائية،  العاملية  احلرة  التجارة 

اأهميتها  اإلى  اإ�شافة  الت�شدير،  نحو  وتوجيهها  ال�شلعية،  املنتجات  نوعية  حت�شني  يف  اإيجابي 

اأ�شواق جديدة، وت�شهيل  يف حت�شني بيئة الأعمال وتو�شيع قاعدة ال�شركاء التجاريني وفتح 

دخول ال�شادرات الأردنية لهذه الأ�شواق. وكان من بني الأ�شواق امل�شتهدفة الأ�شواق ال�شورية 

والعراقية وذلك لعتبارات اأخرى منها اأنها ممر لن�شياب الب�شائع بني الأردن ودول اأخرى يف 

اأوروبا.

ولكن بعد �شقوط مناطق ح�شا�شة يف العراق يف يد تنظيم »داع�ض«، و�شيطرة املعار�شة ال�شورية 

على املناطق احلدودية مع الأردن، اأ�شبح هنالك ح�شار اقت�شادي على الأردن باإغالق منفذين 

ا�شتعرا�س  وتاليًا  كبري.  ب�شكل  اخلارجية  التجارة  تاأثرت  لذلك  ونتيجة  ل�شادراته،  برّيني 

لأبرز الآثار على عدد من موؤ�شرات التجارة: 
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1. الأثر على حجم التجارة اخلارجية الكلية

اأثرت اإغالقات احلدود مع العراق و�شوريا على حجم التجارة الكلية )�شادرات وم�شتوردات( 

ب�شكل مبا�شر مع البلدين وب�شكل غري مبا�شر مع كل من تركيا ولبنان والدول الأوروبية، حيث 

مبني  هو  كما  العامة،  الإح�شاءات  دائرة  عن  ال�شادرة  اخلارجية  التجارة  اإح�شاءات  ت�شري 

انخف�س  الدول  التجارة اخلارجية مع تلك  اأن حجم  اإلى  يف اجلدولني رقم )6( ورقم )7(، 

2017 بانخفا�س بلغ  1.2 مليار يف عام  اإلى حوايل   2013 2.4 مليار دينار يف عام  من حوايل 

50%، وجاء ذلك يف جزء منه نتيجة تزايد حدة الإغالقات  1.2 مليار دينار، اأي ما ن�شبته 
احلدودية. 

2011، مع  ومبقارنة حجم التجارة اخلارجية بني الأردن و�شوريا قبل الأزمة ال�شورية عام 

عام 2017، يظهر تراجع حجم التجارة الأردنية من 472 مليون دينار عام 2011، عام اندلع 

80%. ولقد انخف�س حجم  2017 بن�شبة تراجع  94 مليون دينار عام  اإلى  الأزمة ال�شورية، 

التجارة مع �شوريا مبقدار 25 مليون دينار بن�شبة 9% خالل عام 2014. ويف عام 2015، �شّجل 

انخفا�س التجارة اخلارجية مع �شوريا ما قيمته 101مليون دينار، اأي ما ن�شبته 38%. وا�شتمر 

النخفا�س يف عام 2016، حيث بلغت قيمة النخفا�س مقارنة بالعام ال�شابق 61 مليون دينار 

بن�شبة %37.

اجلدول رقم )6(: حجم التجارة الكلّية )مليون دينار(

20102011201220132014201520162017ال�شنة

967108210991240916548359385العراق
44947232729226716610594�شوريا
240319306225184167166155لبنان
441463663612725610539556تركيا

20972337239523692093149011691190املجموع

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، التقرير ال�شهري لإح�شاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.

اأهم ال�شركاء التجاريني لالأردن، فقد  ُيعّد من  اأما حجم التجارة اخلارجية مع العراق الذي 

�شهد انتكا�شة كبرية، اإذ بلغ انخفا�شها 26% خالل عام 2014 لتبلغ 916 مليون دينار مقابل 

369 مليون دينار  2015 فقد تراجعت مبقدار  اأما يف عام   .2013 1240 مليون دينار يف عام 

بن�شبة تراجع 40%. وا�شتمر النخفا�س يف عام 2016 مبقدار 188 مليون دينار بن�شبة تراجع 
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اأقل من �شابقتها وهي 34%، وجاء ذلك ب�شكل رئي�شي ب�شبب الإغالق �شبه النهائي للحدود مع 

العراق لتبقى التعامالت التجارية من خالل الطرق البديلة عن طريق اجلو والبحر وتبادل 

ب�شكل  حت�شنت  ثم  والعراق،  الأردن  بني  الفا�شلة  املناطق  داخل  الب�شائع  ال�شاحنات  بع�س 

طفيف يف عام 2017 لت�شل اإلى 385 مليون دينار اأي ما ن�شبته 7%. ويبني اجلدول رقم )7( 

2017، ما ن�شبته   -  2011 العام قد بلغ للفرتة  الكلية باملتو�شط  التغري يف حجم التجارة  اأن 

انخف�س  مع تركيا، وقد  لبنان و%5  مع  �شوريا، و)-%4(  مع  العراق، و)-%19(  مع   )%9-(

املتو�شط العام حلجم التجارة الكلية بني الأردن وهذه الدول خالل الفرتة ما بني عام 2011 

لغاية عام 2017 بن�شبة %7.

اجلدول رقم )7(: التغري الن�شبي يف حجم التجارة الكلية )%(

2011201220132014201520162017ال�شنة
متو�شط 

الفرتة

-79-34-40-1221326العراق

-19-10-37-38-9-11-531�شوريا

-4-6-1-9-18-26-334لبنان

35-12-1816-5438تركيا

-27-22-29-12-1121املجموع

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، التقرير ال�شهري لإح�شاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.

2. الآثار على حجم ال�شادرات الكلية

يف ما يخ�س ال�شادرات الكلية )الوطنية واملعاد ت�شديره(، فقد انخف�شت اإلى كل من العراق 

البلدان.  بها  مّر  التي  ال�شيئة  الأو�شاع  ب�شبب  2015، وذلك  40% خالل عام  بن�شبة  و�شوريا 

وت�شري اأرقام التجارة ال�شادرة عن دائر الإح�شاءات العامة اأن ال�شادرات الكلية قد انخف�شت 

2011، كما هو مبني يف اجلدول  204 ماليني دينار يف عام  اإلى �شوريا من  منذ بداية الأزمة 

رقم )8(، اإلى 47 مليون دينار يف عام 2017، هذا ويذكر اأن حجم ال�شادرات قد �شهد ارتفاعًا 

يف عام 2014 مع �شوريا حيث و�شلت ن�شبة الرتفاع اإلى 42%. اأما حجم ال�شادرات الكلية مع 

العراق فيالحظ انخفا�شه من 862 عام 2011 اإلى 357 مليون دينار عام 2016 بن�شبة %59، 

حيث كان يف اأدنى اأو�شاعه خالل الفرتة ما بني عامي 2011 و2017. 
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اجلدول رقم )8(: حجم ال�شادرات الكلية )مليون دينار(
ال�شنة

20102011201220132014201520162017
البلد

801862868987912547357384العراق
182204156108159944147�شوريا
1642382091091019299102لبنان
44709473121736772تركيا

1,1911,3741,3271,2781,293806564605املجموع

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، التقرير ال�شهري لإح�شاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.

اإن تراجع ن�شاط التجارة اخلارجية وال�شادرات على وجه اخل�شو�ض، انعك�ض ب�شكل مبا�شر 

الن�شب  النمو القت�شادي دون  الن�شاط ال�شتثماري الأردين، حيث انخف�شت م�شتويات  على 

امل�شاكل  العديد من  الذي يعاين من  ال�شناعي  القطاع  انعك�س على  املتوقعة وامل�شتهدفة، كما 

لي�شيف عبئًا جديدًا اأّثر على الرقم القيا�شي لكميات الإنتاج ال�شناعي. كذلك انعك�شت هذه 

التاأثريات على امل�شتثمرين من حيث الرتيث والتخوف من ممار�شة اأي ن�شاط جتاري من خالل 

ال�شورية  الأحداث  فيها  �شهدت  التي  الفرتة  خالل  خ�شو�شًا  والعراقية،  ال�شورية  الأرا�شي 

العراقية ت�شعيدًا، وذلك ب�شبب زيادة العمليات الع�شكرية وتنامي ن�شاط الع�شابات وخطف 

ال�شيارات وال�شاحنات والأ�شخا�س للم�شاومة على اإطالق �شراحهم كتجارة جديدة. 

وبالنظر اإلى اجلدول رقم )9( الذي يبني التغري الن�شبي يف حجم ال�شادرات الأردنية الكلية، 

فقد �شّجل جمموع املتو�شط العام للتغري الن�شبي يف حجم ال�شادرات الكلية مع كل من العراق 

التجارية ولو  الظروف  الرغم من حت�شن  7%، على  بن�شبة  انخفا�شًا  و�شوريا ولبنان وتركيا 

ب�شكل طفيف، 
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اجلدول رقم )9(: التغري الن�شبي يف حجم ال�شادرات الكلية )%(

ال�شنة
2011201220132014201520162017

متو�شط 
الفرتة البلد

-107-34-40-81148العراق

-38-56-4740-2331-12�شوريا

-1-813-9-7-1348-45لبنان

019-8-654-613522تركيا

-47-30-137-4-153املجموع

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، التقرير ال�شهري لإح�شاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.

3. الآثار على حجم ال�شادرات الوطنية

تعّد ال�شوق العراقية من اأهم الوجهات الت�شديرية العربية، حيث �شكلت ال�شادرات الأردنية 

الوطنية  ال�شادرات  اإجمايل  من   %15 ن�شبته  ما   2014-2010 الفرتة  خالل  العراق  اإلى 

 2016 بالنخفا�س يف عامي  بداأت  بعد ذلك   ،2015 18% يف عام  اإلى  ارتفعت  ثم  الأردنية، 

ال�شادرات  اأن  اإلى  اخلارجية  التجارة  اأرقام  وت�شري   .%8 ن�شبته  ما  اإلى  و�شلت  حتى  و2017 

النخفا�س  يف  وا�شتمّرت   ،2014 عام  خالل   %6 بن�شبة  انخف�شت  قد  العراق  اإلى  الوطنية 

ب�شكل كبري لت�شل اإلى 41% يف عام 2015، و32% عام 2016. ثم عادت لرتتفع يف عام 2017 

معرب  على  »داع�س«  ع�شابة  �شيطرة  ب�شبب  ذلك  وجاء  �شبقه.  الذي  العام  عن   %10 بن�شبة 

اأدى اإلى �شل حركة ال�شاحنات من اجلانب الأردين با�شتثناء  حدود الكرامة )طريبيل(، ما 

عمليات الت�شدير التي تتم باملبادلة بني ال�شاحنات الأردنية والعراقية �شمن احلدود، كذلك 

ال�شادرات عرب اجلو والبحر. 

ومن اجلدير ذكره اأن ا�شتخدام الو�شائل الأخرى للت�شدير اإلى العراق اأو حتى الطرق الربية 

املتاحة، كان له اآثار كبرية على رفع تكاليف الت�شدير حيث اأن خماطرة ال�شاحنات من اجلانب 

العراقي ودفع �شريبة اإلى »داع�س« يف بع�س الأحيان اأو حتى الت�شدير جوًا اأو بحرًا، �شاهم يف 

رفع التكاليف ما جعل من �شادرات دول اأخرى اأكرث تناف�شية مقابل �شادرات الأردن. 
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اجلدول رقم )10(: حجم ال�شادرات الوطنية )مليون دينار(

20102011201220132014201520162017ال�شنة

648715716883829493331365العراق

16918114196142853031�شوريا

1382091679797909683لبنان

41639070116696565تركيا

9961,1681,1141,1461,183737522544املجموع

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، التقرير ال�شهري لإح�شاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.

اأما حركة ال�شادرات الوطنية الأردنية مع �شوريا، فتاأثرت ب�شكل كبري بعد الإغالقات املتكررة 

اأرقام  اأظهرت  فقد  وتركيا.  ولبنان  و�شوريا  الأردن  بني  الب�شائع  تبادل  �شريان  جابر،  ملعرب 

التجارة تراجعًا يف التبادل التجاري بني الأردن و�شوريا ولبنان، فرتاجعت ال�شادرات الوطنية 

ل�شوريا بن�شبة 40% يف عام 2015، وبن�شبة 64% عام 2016، علمًا اأنها �شهدت ارتفاعًا مبقدار 

3% خالل عام 2017، وقد �شكلت ال�شادرات الأردنية اإلى �شوريا ما ن�شبته 2.5% من اإجمايل 

2014. وتعد املنتجات الكيميائية والزراعية   -  2010 ال�شادرات الوطنية خالل الفرتة من 

�شوريا.  اإلى  الوطنية  ال�شادرات  اأبرز  الكهربائية من  النباتية والآلت والأجهزة  واملنتجات 

كما ت�شري اأرقام اجلدول رقم )11( اإلى تراجع ال�شادرات الوطنية عام 2015 لكل من تركيا 

ولبنان بن�شبة 40% و7% على التوايل.

اجلدول رقم )11(: التغري الن�شبي يف ال�شادرات الوطنية )%(

2011201220132014201520162017ال�شنة
متو�شط 

الفرتة

-104-32-41-100236العراق

-37-64-4840-32-722�شوريا

7-713-07-42-5120لبنان

017-5-6640-544322تركيا

-46-29-3337-175املجموع

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، التقرير ال�شهري لإح�شاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.
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تعتمد جتارة الأردن اخلارجية يف جزء منها على حركة اإعادة الت�شدير )الرتانزيت(، والتي 

ي�شتفيد منها التجار و�شركات النقل، اإذ يعترب بع�شهم اأن ميناء العقبة ميناء يدعم العراق، 

والعراق  �شوريا  تعترب  اأخرى،  جهة  ومن  الوقت.  ويخت�شر  الب�شائع،  �شحن  تكلفة  من  ويقّلل 

ي�شاهم  هنا  ومن  الأوروبية،  والدول  ولبنان  تركيا  اإلى  ت�شل  التي  ال�شاحنات  حلركة  ممرًا 

ن�شاط اإعادة الت�شدير يف الن�شاط القت�شادي الأردين.

وتو�شح اأرقام اجلدول رقم )12( التاأثر ال�شلبي لهذا الن�شاط ب�شكل كبري بني الأردن وكل من 

العراق و�شوريا ولبنان وتركيا، حيث انخف�س من 212 مليون دينار عام 2012 اإلى 60 مليون 

دينار يف عام 2017، اأي ما ن�شبته 71%. ويعود ذلك لأ�شباب تتعلق بالأو�شاع ال�شيا�شية غري 

ودفع  البديلة  والطرق  التاأمني  حيث  من  املجاورة  للدول  النقل  تكاليف  وارتفاع  امل�شتقرة، 

�شرائب اإ�شافية يف بع�س الأحيان. 

اجلدول رقم )12(: حجم املعاد ت�شديره )مليون دينار(

ال�شنة
20102011201220132014201520162017

البلد

15314715210483542619العراق

132215121791116�شوريا

2629411242319لبنان

37435426تركيا

195206212132110694260جمموع البلدان

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، التقرير ال�شهري لإح�شاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.

كما ت�شري اأرقام اجلدول رقم )13( اإلى النخفا�س الكبري الذي حدث حلجم املعاد ت�شديره 

اإلى تلك الدول عام 2015. وكان النخفا�س الأكرب يف حجم املعاد ت�شديره اإلى كل من �شوريا 

ولبنان بن�شبة بلغت 47% و50% على التوايل، اإل اأن احلجوم عادت لرتتفع ولو ب�شكل �شعيف 

جدًا يف عام 2016 ثم يف عام 2017، اأما يف ما يخ�س تركيا والعراق، فقد ا�شتمر الرتاجع اإلى 

عام 2016 حتى و�شل 50% و51% على التوايل.
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اجلدول رقم )13(: التغري الن�شبي يف حجم املعاد ت�شديره )%(

ال�شنة
2011201220132014201520162017

متو�شط 
الفرتة البلد

-24-27-51-35-20-332-4العراق

224511-4247-20-6932�شوريا

5053364-50-67-124171لبنان

20037-50-6720-25-13343تركيا

-434-39-37-17-56338املجموع

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، التقرير ال�شهري لإح�شاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.

4. الأثر على حجم امل�شتوردات

تدفق  ا�شتمرار  اإلى   )14( رقم  اجلدول  يف  مو�شحة  هي  كما  الإح�شائية  البيانات  ت�شري 

درجة  اإلى  العراق  من  حاد  ب�شكل  انخف�شت  اأنها  حني  يف  ال�شوري،  اجلانب  من  امل�شتوردات 

القرتاب اإلى ال�شفر. 

اجلدول رقم )14(: حجم امل�شتوردات )مليون دينار(

ال�شنة
20102011201220132014201520162017

البلد

16622023125340.721العراق
267268171184108726447�شوريا
76819711683756753لبنان
397393569539604537472484تركيا

9069631,0681,091800684.7605585املجموع

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، التقرير ال�شهري لإح�شاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.

وتراجعت امل�شتوردات الأردنية من �شوريا من 268 مليون دينار عام 2011 اإلى 47 مليون عام 

2017، بن�شبة تراجع و�شلت اإلى 82%. وقد كانت م�شتوردات الأردن من �شوريا ت�شكل 2% من 

اإجمايل امل�شتوردات يف عام 2011. وقد انخف�س املجموع الكلي مل�شتوردات الأردن من كل من 

العراق و�شوريا ولبنان وتركيا اإلى 585 مليون دينار، اأي ما ن�شبته 46% يف عام 2017 بعد اأن 

و�شل اإلى 1091 مليون دينار يف عام 2013.
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اجلدول رقم )15(: التغري الن�شبي يف حجم امل�شتوردات )%(

ال�شنة
2011201220132014201520162017

متو�شط 
الفرتة البلد

0.4-18650-83-3351098العراق

-20-27-11-33-841-036�شوريا

-3-21-11-10-7202028لبنان

298-12-1211-455-1تركيا

-5-3-12-14-611227املجموع

امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، التقرير ال�شهري لإح�شاءات التجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة.

رابعاً: تأثر قطاع الطاقة باآلثار االقتصادية العاملية واإلقليمية

الغاز امل�شري الأردين خط  تفجريات  • اأثر 
اندلعت  التي  الثورة  منذ  تفجريًا   30 من  اأكرث  اإلى  الأردين  امل�شري  الغاز  خط  تعر�س  لقد 

يف  كبري  تراجع  اإلى  التفجريات  تلك  اأدت  وقد   .2011 الثاين  كانون  يناير/   25 يف  م�شر  يف 

اإمدادات الغاز وانقطاعه عن الأردن، حيث مل يتم ا�شترياد اأّي كميات من الغاز الطبيعي من 

 ،)2016 ال�شنوي،  التقرير  املعدنية،  والرثوة  الطاقة  )وزارة   2016 عام  يف  م�شر  جمهورية 

حيث كان الأردن يعتمد بن�شبة 80% يف توليد الكهرباء على الغاز امل�شري حتى عام 2010، 

كما يف ال�شكل رقم )17(، الأمر الذي اأدى اإلى العتماد على الوقود الثقيل وال�شولر، والذي 

يعترب عايل التكلفة مقارنة بالغاز الطبيعي، وانعك�س هذا على اأداء �شركة الكهرباء الوطنية، 

وكّبدها خ�شائر كبرية نتيجة التكلفة الزائدة من فرق توليد الطاقة الكهربائية با�شتخدام 

الوقود الثقيل والديزل بدًل من الغاز الطبيعي، وتقدر خ�شائر الأردن من انقطاع الغاز امل�شري 

حوايل 5.5 مليار دينار. 
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ال�شكل رقم )17(: الطاقة الكهربائية املوّلدة بح�شب نوع الوقود )ج.و.�س(

امل�شدر: �شركة الكهرباء الوطنية، التقرير ال�شنوي، 2016.

وكان  �شابقًا،  البلدين  بني  مّده  مت  اأنبوب  عرب  م�شر  من  الطبيعي  الغاز  ي�شتورد  الأردن  وكان 

يزود الأردن باحتياجاته من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية باأ�شعار تف�شيلية، ويالحظ من 

ال�شكل رقم )18( انخفا�س كمية الغاز امل�شتهلك من 2289 مليار قدم مكعب يف عام 2010 اإلى 

301 مليار قدم مكعب يف عام 2014، هذا واجتهت احلكومة الأردنية اإلى ا�شترياد الغاز امل�شال 

1944 و3389 مليار قدم  اإلى  من خالل ميناء العقبة لرتتفع قيمة ا�شتهالك الغاز الطبيعي 

مكعب يف عامي 2015 و2016 على التوايل، مع الإ�شارة هنا اإلى اأن ا�شترياد الغاز عرب الأنابيب 

يوفر تكلفة اإ�شالة الغاز وتكلفة النقل الإ�شافية التي ترتتب على ذلك، وبالتايل بالرغم من 

اأعلى تكلفة من تلك التي كان يح�شل عليها  اأنها  اإل  الغاز  ا�شتعادة الأردن لكميات ا�شتهالك 

الأردن عرب الأنابيب من جمهورية م�شر.

اإنريجي«  »نوبل  �شركة  مع  اتفاقية  موؤخرًا  احلكومية  الوطنية  الكهرباء  �شركة  ووّقعت 

150 األف مرت مكعب من الغاز يوميًا،  الأمريكية �شاحبة امتياز الغاز يف »اإ�شرائيل« ل�شترياد 

وملدة 15 عامًا، بقيمة اإجمالية تبلغ حوايل 15 مليار دولر بهدف توليد الكهرباء.



40

ال�شكل رقم )18(: كمية الغاز الطبيعي امل�شتهلك )مليار قدم مكعب(

امل�شدر: وزارة الطاقة والرثوة املعدنية، اإح�شاءات الطاقة، اأعداد خمتلفة.

 وترتب على انقطاع الغاز امل�شري كما هو مبني يف ال�شكل رقم )19( اأعباء كبرية على القت�شاد 

الأردين، حيث ارتفعت تكلفة الطاقة امل�شتوردة من 2,532 مليون دينار لعام 2010 اأو ما ن�شبته 

13% من الناجت املحلي الإجمايل اإلى حوايل 4,019 مليون دينار لعام 2014 اأو ما ن�شبته %13 

من الناجت املحلي الإجمايل.

ال�شكل رقم )19(: تكلفة الطاقة امل�شتوردة )مليون دينار(

امل�شدر: وزارة الطاقة والرثوة املعدنية، اإح�شاءات الطاقة، اأعداد خمتلفة.
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فل�س   68.3 من  الأردن  يف  الكهرباء  توليد  تكلفة  على  امل�شري  الغاز  انقطاع  انعك�س  وقد 

وتبعًا   ،2014 عام  يف  �شاعة  واط/  كيلو  فل�ض   139.5 اإلى   2010 عام  يف  �شاعة  واط/  كيلو 

الفرتة خالل  جمموعها  بلغ  م�شبوقة،  غري  خ�شائر  الوطنية  الكهرباء  �شركة  �شّجلت   لذلك 

2011 - 2014 حوايل 4,431 مليار دينار، انعك�شت ب�شكل كبري يف الدين العام املكفول من وزارة 

املالية. ولتقليل خ�شائر �شركة الكهرباء الوطنية اململوكة بالكامل للحكومة، فقد جرى رفع 

اأ�شعار الكهرباء على القطاعات املختلفة بن�شبة 15% �شنويًا حتى عام 2017، وا�شترياد الغاز 

امل�شال عن طريق ميناء العقبة، ما �شاهم يف تراجع خ�شائر �شركة الكهرباء الوطنية ورجوعها 

اإلى و�شع ا�شرتداد التكلفة يف عام 2016، اإذ �شجلت �شركة الكهرباء الوطنية لأول مرة منذ 

عام 2009 اأرباحًا مبقدار 32.6مليون دينار يف عام 2016. 

ال�شكل رقم )20(: تكلفة اإنتاج الكيلو واط/ �شاعة املباع وخ�شائر �شركة الكهرباء الوطنية

]

 

امل�شدر: �شركة الكهرباء الوطنية، التقرير ال�شنوي، اأعداد خمتلفة.

خامساً: تأثر القطاع النقدي باآلثار االقتصادية العاملية واإلقليمية

العاملية املالية  الأزمة  بتداعيات  النقدي  القطاع  • تاأثر 
تاأثر القطاع النقدي يف الأردن بتداعيات الأزمة املالية العاملية ب�شكل غري مبا�شر، وذلك ب�شبب 

اأن البنوك الأردنية لي�شت بنوكًا ا�شتثمارية حم�شة كما هي احلال يف الوليات املتحدة، حيث 

انهارت البنوك ال�شتثمارية العمالقة لنعدام ال�شيولة لديها، كذلك  ب�شبب عدم ا�شتخدام 

البنوك الأردنية لالأدوات املالية املعقدة، لكن الآثار غري املبا�شرة كانت وا�شحة، وكان منها 

الإيجابي ومنها ال�شلبي، فانعك�شت تداعيات هذه الأزمة على القطاعات القت�شادية واملالية 

املختلفة يف الأردن.
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1. احتياطيات العمالت الأجنبية لدى البنك املركزي

حدة  من  التخفيف  من  املركزي  البنك  لدى  الأجنبية  العمالت  احتياطيات  حجم  �شاهم 

تداعيات الأزمة املالية العاملية، وذلك بتعزيز ثقة امل�شتثمرين بالقت�شاد الأردين وبقدرته 

�شيا�شات   2009 عام  خالل  املركزي  البنك  اتباع  من  الرغم  فعلى  الأزمة،  تلك  جتاوز  على 

نقدية تو�شعية ملواجهة تداعيات الأزمة املالية والقت�شادية العاملية على القت�شاد الوطني 

الأردين،  بالدينار  الدخار  ل�شالح  اإيجابي  حتول  حدث  اأنه  اإل  الفائدة(،  اأ�شعار  )تخفي�س 

ر�شيد  �شّجل  لذلك  وتبعًا  املرتاكمة،  الحتياطيات  من  مريحة  م�شتويات  ت�شجيل  عن  ف�شاًل 

 343.1 قدره  ارتفاعاً   2009 عام  نهاية  يف  الأجنبية  العمالت  من  املركزي  البنك  احتياطي 

مليار دولر اأمريكي )40.5%( مقارنة مب�شتواه يف نهاية عام 2008، ليبلغ م�شتوى غري م�شبوق 

قارب 11 مليار دولر اأمريكي، وهو ما يكفي لتغطية م�شتوردات اململكة من ال�شلع واخلدمات ملدة 

تزيد على �شبعة اأ�شهر. ول �شك اأن هذا امل�شتوى من الحتياطيات دعم ا�شتقرار �شعر �شرف 

الدينار الأردين، والذي ُيعّد اإحدى ركائز ال�شتقرار النقدي يف اململكة.

ال�شكل رقم )21(: ر�شيد احتياطي البنك املركزي من العمالت الأجنبية )مليون دولر(

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، الن�شرة ال�شهرية، اأعداد خمتلفة.

2. حتفظ البنوك يف منح الت�شهيالت الئتمانية

الأزمة  اآثار  من  للتخفيف  الأردين  املركزي  البنك  اتخذها  التي  الإجراءات  من  الرغم  على 

البنوك  تاأثرت  فقد  امل�شتهدف،  الأداء  �شمن  يكن  مل  البنوك  اأداء  اأن  اإل  العاملية  املالية 

منح  يف  البنوك  مار�شتها  حتفظية  �شيا�شات  باتباعها  العاملية  املالية  الأزمة  بتداعيات 

التاأكد،  عدم  ظروف  وزيادة  ال�شداد،  عدم  حالة  من  تخوفها  نتيجة  الئتمانية  الت�شهيالت 

�شعر  هام�س  ارتفع  حيث   ،)Risk Premium( املخاطرة  عالوة  زيادة  يف  انعك�شت  والتي 
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الفائدة يف نهاية عام 2009، مقا�شًا بالفرق بني �شعر الفائدة على »القرو�س وال�شلف« و�شعر 

الفائدة على »الودائع لأجل« مبقدار 102 نقطة اأ�شا�س عن م�شتواه يف نهاية عام 2008 ليبلغ 

ما ن�شبته 484 نقطة اأ�شا�س، ما اأدى اإلى تراجع حجم الت�شهيالت الئتمانية املقدمة للقطاع 

اخلا�س يف عام 2009 اإلى 1.5% مقارنة بنمو 15.7% و14.1% خالل عامي 2007 و2008 على 

التوايل، وتف�شيلها لل�شيولة وال�شتثمار يف الأوراق املالية احلكومية على الرغم من انخفا�س 

العائد عليها.

ال�شكل رقم )22(: الت�شهيالت الئتمانية املمنوحة للقطاع اخلا�س )%(

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، الن�شرة ال�شهرية، اأعداد خمتلفة.

ويرجع  الت�شهيالت،  يف  ارتفاع  يرافقه  مل  لكن  الودائع،  يف  ارتفاعًا   2009 عام  و�شهد  هذا، 

ال�شوق  والعر�س يف  الطلب  اإلى عوامل  ت�شهيالت  اإلى  امل�شرفية  الودائع  ارتفاع  انعكا�س  عدم 

امل�شرفية، ففي جانب الطلب وب�شبب توقع حدوث تباطوؤ حاد يف النمو القت�شادي والتخوف 

طلب  انخفا�س  اإلى  اأدى  ما  الكلي،  الطلب  انخف�س  فقد  العاملية،  املالية  الأزمة  تداعيات  من 

الأفراد وال�شركات على الت�شهيالت، واإلى احتفاظ الأفراد وال�شركات ب�شيولة عالية، وقد اأّثر 

انخفا�س حجم الت�شهيالت يف منو العديد من القطاعات، كان من بينها تاأّثر قطاع الإ�شكان، 

حيث انخف�شت اأ�شعار العقارات ف�شاًل عن انخفا�س حجم امل�شاحات املرخ�شة. 

اأما يف جانب العر�س )منح الت�شهيالت من قبل البنوك(، فالتخوف من حالت عدم ال�شداد، 

القرو�س وتف�شيل  منح  الت�شدد يف  اأي�شًا يف  ب�شكل كبري  �شاهمت  التاأكد،  وزيادة ظروف عدم 

املالية احلكومية  الأوراق  اإلى ال�شتثمار يف  البنوك  اأي�شًا اجتاه  ال�شيولة، وهذا ما يرتجمه 

يف  الفائ�شة  ال�شيولة  ا�شتثمار  كذلك   .%2.3 والبالغ  عليها  العائد  انخفا�س  من  الرغم  على 

نافذة الإيداع لليلة واحدة، والتي يبلغ معدل الفائدة عليها %2.
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هذا  يف  البنوك  اأن  اأي  الودائع،  على  الفائدة  اأ�شعار  من  اأقل  املعدلت  هذه  اأن  املالَحظ  ومن 

من  واخلالية  الأجل  ق�شرية  ا�شتثماراتها  من  تاأخذ  مما  اأعلى  عائدًا  املودعني  متنح  اجلانب، 

الت�شهيالت  على  الفائدة  اأ�شعار  اأبقت  التي  الأ�شباب  من  هذا  يكون  اأن  املمكن  ومن  املخاطرة، 

الئتمانية حمافظة على م�شتوياتها قبل اأن يقوم البنك املركزي بخف�س اأ�شعار الفائدة على 

اأدواته.

ومن هذا التحليل يت�شح اأن البنوك خالل عام 2009 كانت تعمل على اإعادة تنويع حمفظتها 

وخ�شو�شا بعد النمو الكبري يف الت�شهيالت الذي حتقق يف الأعوام املا�شية لتتمكن من مواجهة 

اأي تداعيات غري متوقعة.

اأما عن اأ�شباب عدم انعكا�س �شيا�شات البنك املركزي على اأ�شعار الفائدة يف ال�شوق امل�شرفية، 

اإلى ال�شيا�شة التحفظية التي مار�شتها البنوك، فعلى الرغم من تخفي�س البنك  فيعود ذلك 

املركزي لأ�شعار الفائدة على اأدواته النقدية بواقع 250 نقطة اأ�شا�س منذ بداية تداعيات 

اأ�شعار الفائدة  اأن ا�شتجابة  اإل  اإ�شدار �شهادات الإيداع،  العاملية، وتوقفه عن  املالية  الأزمة 

الفائدة على  املرجح لأ�شعار  الو�شط  انخف�س  كانت �شعيفة، حيث  والت�شهيالت  الودائع  على 

القرو�س وال�شلف ب�شكل طفيف خالل عام 2009 ومبقدار 41 نقطة اأ�شا�س عن م�شتواه امل�شجل 

يف نهاية عام 2008 ليبلغ 9.07%، بينما انخف�س الو�شط املرجح لأ�شعار الفائدة على الودائع 

لأجل ب�شكل ملحوظ ومبقدار 143 نقطة اأ�شا�س عن م�شتواه امل�شّجل يف نهاية عام 2008 ليبلغ 

 .%4.23

3. اإجراءات البنك املركزي للتخفيف من انخفا�س الت�شهيالت

اتخذ البنك املركزي عددًا من الإجراءات كان من اأبرزها تخفي�س اأ�شعار الفائدة على اأدوات 

ال�شيا�شة النقدية املختلفة اأربع مرات وبواقع 50 نقطة اأ�شا�س يف كل مرة، اإلى جانب تخفي�س 

ن�شبة الحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع ثالث مرات وبواقع نقطة مئوية واحدة يف 

�شهر  منذ  الإيداع  �شهادات  اإ�شدار  عن  البنك  توقف  اإلى  بالإ�شافة   ،%7 اإلى  لت�شل  مرة  كل 

ت�شرين الأول 2008 لينخف�س ر�شيدها من 2.5 مليار دينار يف نهاية �شهر اأيلول 2008 اإلى 150 

مليون دينار حاليًا، الأمر الذي اأدى اإلى �شخ املزيد من ال�شيولة يف القت�شاد الوطني.
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4. انخفا�س موؤ�شرات متانة اجلهاز امل�شريف

ن�شبة كفايـة راأ�س املال

تقي�س هذه الن�شبة مدى كفاية راأ�س املال املحتفظ به من قبل البنك ملواجهة املخاطر التي 

قد يتعر�س لها، وقد حافظت هذه الن�شبة، كما هو مو�شح يف ال�شكل رقم )23( على هام�س 

مريح فوق احلد الأدنى املطلوب من البنك املركزي الأردين والبالغ 12%، واحلد الأدنى املقرر 

من جلنة بازل والبالغ 8%، وقد و�شلت هذه الن�شبة اإلى اأعلى م�شتوياتها يف نهاية عام 2006، 

21.4%. وقد نتج هذا الرتفاع امللحوظ ب�شكل رئي�شي عن زيادة معظم البنوك  حيث بلغت 

روؤو�س اأموالها خالل عام 2006، وحتقيقها لأرباح مرتفعة، ما انعك�س ب�شكل اإيجابي على ن�شبة 

كفاية راأ�س املال لديها، ثم انخف�شت ن�شبة كفاية راأ�س املال يف نهاية عام 2008 اإلى %18.4، 

اأكرث  البنك املركزي ملعايري  اإلى تطبيق  العاملية، بالإ�شافة  املالية  متاأثرة بتداعيات الأزمة 

ت�شددًا يف احت�شاب الن�شبة بالتوافق مع متطلبات جلنة بازل.

ال�شكل رقم )23(: ن�شبة كفاية راأ�س املال

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، الن�شرة الإح�شائية ال�شهرية، اأعداد خمتلفة.

الديون اإجمايل  العاملة/  غري  الديون  · ن�شبة 

طراأ حت�شن كبري على نوعية اأ�شول البنوك يف الأردن حتى عام 2008، حيث انخف�شت ن�شبة 

الديون غري العاملة/ اإجمايل الديون )ن�شبة الديون املتعرثة( من 6.6% يف نهاية عام 2005 

اإلى 4.2% يف نهاية عام 2008. اأما خالل عام 2009، فقد عادت الن�شبة لالرتفاع، حيث بلغت 

وزيادة  العاملية،  املالية  الأزمة  لتداعيات  طبيعية  كنتيجة  الرتفاع  هذا  جاء  وقد   ،%6.7
حالت عدم ال�شداد ب�شبب تباطوؤ القت�شاد وتعرث العديد من امل�شاريع.
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ال�شكل رقم )24(: ن�شبة الديون غري العاملة يف البنوك الأردنية

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، الن�شرة الإح�شائية ال�شهرية، اأعداد خمتلفة.

5. اإجراءات البنك املركزي على �شعيد القطاع امل�شريف

الت�شهيالت  ت�شنيف  �شروط  تخفيف  �شملت  الإجراءات  من  حزمة  املركزي  البنك  اتخذ 

يتعلق  ما  يف  وخا�شة  للبنوك،  القانونية  بال�شيولة  املتعلقة  التعليمات  وتعديل  الئتمانية، 

من  جزء  ر�شملة  خالل  من  اأموالها  روؤو�س  تعزيز  على  البنوك  وحث  البنوك،  بني  ما  ب�شوق 

الودائع  ب�شمان  اآخر، قامت احلكومة  نقدًا. من جانب  2008 بدًل من توزيعها  لعام  اأرباحها 

جميعها بالدينار وبالعمالت الأجنبية لدى البنوك بالكامل.

سادساً: تأثر القطاع املايل باآلثار االقتصادية العاملية واإلقليمية

اأ- تاأثر بور�شة عّمان بتداعيات الأزمة املالية العاملية
على الرغم من عدم وجود ارتباط مبا�شر بني الأزمة املالية العاملية التي اأثرت على اأ�شواق 

ال�شوق  وتاأثر  النف�شي  ال�شعيد  على  اأثرًا  هنالك  اأن  اإل  عّمان،  بور�شة  وبني  العامل  يف  املال 

مبجريات الأحداث يف الأ�شواق العاملية والعربية وحتديدًا اخلليجية التي �شهدت تراجعات 

اأبو ظبي لالأوراق املالية، و�شوق  اأن تراجع �شوق دبي املايل، و�شوق  مثل بور�شة عّمان، حيث 

الدوحة لالأوراق املالية، و�شوق الأ�شهم ال�شعودية، قد اأدى اإلى انتقال الأثر اإلى بور�شة عّمان، 

ف�شالً عن انخفا�س طلب الأجانب على �شراء الأ�شهم، وانخفا�س النمو القت�شادي والطلب 

الكلي من جانب اآخر.
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ال�شكل رقم )25(: الرقم القيا�شي ملوؤ�شر بور�شة عّمان 

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، الن�شرة الإح�شائية ال�شهرية، اأعداد خمتلفة.

و�شهدت معظم موؤ�شرات بور�شة عّمان خالل عام 2009 تراجعًا يف اأدائها مقارنة بالعام ال�شابق 

التداول  حجم  انخف�س  حيث  العاملية،  والقت�شادية  املالية  الأزمة  تداعيات  نتيجة  وذلك 

خالل عام 2009 بن�شبة 52.4%، و�شّجل �شايف تعامالت امل�شتثمرين غري الأردنيني تدفقًا �شالبًا 

مبقدار 3.8 مليون دينار. وعليه، فقد انخف�س الرقم القيا�شي لأ�شعار الأ�شهم املرجح بالقيمة 

لالأ�شهم  ال�شوقية  القيمة  انخف�شت  لذلك  وتبعًا   ،%11.6 ن�شبته  مبا  املال  لراأ�س  ال�شوقية 

املدرجة يف البور�شة بن�شبة %11.

ال�شكل رقم )26(: حجم التداول يف بور�شة عّمان )مليون دينار(

امل�شدر: البنك املركزي الأردين، الن�شرة الإح�شائية ال�شهرية، اأعداد خمتلفة.
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ب- تاأثر بور�شة عّمان بتداعيات الأو�شاع القت�شادية يف دول اخلليج
�شهدت ال�شتثمارات اخلليجية )ال�شعودية، الكويت، قطر، الإمارات العربية، �شلطنة عمان( 

2007 تدفقات كبرية يف بور�شة عّمان لت�شل قيمة املمتلكات من  يف بور�شة عّمان حتى عام 

رقم )27(، وذلك  ال�شكل  دينار، كما هو مو�شح يف  مليار   6.8 اإلى  وامل�شاهمات  املالية  الأوراق 

بح�شب بيانات مركز اإيداع الأوراق املالية، اإل اأنها مل ت�شتمر بعد ذلك ب�شبب دخول الأزمة 

املالية العاملية، وظهور املخاوف من امتداد اآثارها اإلى الدول العربية، تراجعت ال�شتثمارات 

اخلليجية اإلى 5.5 مليار دينار يف عام 2008 حتى و�شلت اإلى اأدنى م�شتوى لها يف عام 2013، اإذ 

هبطت اإلى حوايل 3.667 مليار دينار، قبل اأن ترتفع قلياًل اإلى 4.2 مليار دينار يف عام 2017، 

و�شاهم كل من انخفا�س اأ�شعار النفط، واأداء البور�شات يف الأردن ودول اخلليج يف انخفا�س 

اأّثر انخفا�س حجم ال�شتثمارات اخلليجية يف بور�شة  اآخر،  هذه ال�شتثمارات. ومن جانب 

ال�شوقية  والقيمة  التداول  حجم  انخف�س  حيث  البور�شة،  موؤ�شرات  من  العديد  على  عّمان 

لالأ�شهم.

ال�شكل رقم )27(: قيمة ال�شتثمارات اخلليجية يف الأوراق املالية وامل�شاهمات يف بور�شة عّمان

امل�شدر: مركز اإيداع الأوراق املالية، املوقع الإلكرتوين، امللكيات بح�شب اجلن�شية، 2018.
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التوصيات:

العاملية  بالظروف  كبري  ب�شكل  وتاأثره  اخلارجي  القطاع  على  الأردن  انك�شاف  �شوء  يف 

والإقليمية، تو�شي هذه املراجعة مبا يلي: 

تعزيز �شيا�شات العتماد على الذات وخا�شة يف جانب امل�شاعدات اخلارجية.  .1

تعزيز �شيا�شات من �شاأنها تخفي�س فاتورة م�شتوردات الطاقة، وذلك لتعر�شها للتذبذبات   .2

العاملية و/ اأو اإن�شاء �شناديق حتّوط ت�شبط تغريات اأ�شعار النفط العاملية.

اأن  اإل  اقت�شاديًا  مربرة  تعترب  العاملية  النفط  اأ�شعار  حترير  �شيا�شة  اأن  من  الرغم  على   .3

املحلي، وعليه ميكن تعديل معادلة  الأ�شعار يخلق حالة عدم يقني يف القت�شاد  تذبذب 

التايل عند تغري  املثال  �شبيل  تاأخذ نقطة و�شطية على  باأن  النفطية  امل�شتقات  احت�شاب 

يخّفف  وبالتايل  دولرًا،   55 الو�شطي  ال�شعر  يكون  دولرًا   60 اإلى  دولرًا   50 من  الأ�شعار 

الأردن من اآثار تذبذبات اأ�شعار النفط العاملية على القت�شاد الأردين.

على الرغم من الإجنازات التي حّققها الأردن يف جمال الطاقة البديلة، اإل اأنها مل تنعك�س   .4

بال�شكل املنا�شب على فاتورة الطاقة امل�شتوردة، وعليه ل بد من تعزيز اجلهود يف جمال 

الطاقة البديلة باإن�شاء موؤ�ش�شة وطنية م�شتقلة تعنى بتذليل العقبات اأما م�شاريع الطاقة 

التعر�س  لتقليل  وطنيًا  خيارًا  ب�شفتها  املجال  هذا  يف  ال�شتثمارات  وت�شجيع  البديلة 

ل�شدمات اخلارجية. 

اإنعا�س  يف  ت�شهم  مل  البينية  التجارة  اتفاقيات  بع�س  با�شتثناء  الدولية  التفاقيات   .5

�شاهمت  الدولية  التجارة  جمال  يف  الدولية  التفاقيات  تكون  فقد  الأردين.  القت�شاد 

ال�شيا�شات  �شوء  يف  لكن  ح�ّشا�شة،  مراحل  يف  اإيجابي  ب�شكل  الأردين  القت�شاد  منو  يف 

الإغراقية على م�شتوى العامل والت�شوهات ال�شعرية يف �شعر ال�شرف، خا�شة يف ما يخ�س 

املنتجات ال�شينية، فال بد من و�شع اإ�شرتاتيجية وطنية ملحاربة اإغراق الب�شائع ال�شينية 

القت�شاد  قدرة  تعزيز  �شاأنه  من  وهذا  الوطني،  الإنتاج  تعزيز  مقابل  الأردنية  لل�شوق 

الأردين والتخفيف من درجة انك�شافه على اخلارج.

وال�شلعي  اجلغرايف  التنويع  العتبار  بعني  تاأخذ  بحيث  التجارية  ال�شيا�شات  مراجعة    .6

لل�شادرات الوطنية وذلك لتعزيز مبداأ ا�شتدامة ال�شادرات.

تعزيز اجلهود يف جمال ا�شتئناف حركة التجارة اإلى العراق عرب معرب طريبيل.  .7

الدويل  امل�شتوى  على   2020-2018 ال�شورية  لالأزمة  ال�شتجابة  خطة  ت�شويق  تعزيز   .8

و�شمن املحافل الدولية.
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اإن�شاء �شندوق وطني لتعوي�س تعر�س املزارعني وال�شناعيني املحليني لل�شدمات اخلارجية،   .9

وذلك ل�شمان ا�شتمرارية اأعمالهم وتعزيز قدرتهم على املناف�شة، وكذلك ت�شجيع الداخلني 

اجلدد اإلى ال�شوق بتقليل خماطر ال�شوق. 

انخفا�س  اأثر  من  للتخفيف  معتدلة  بتكاليف  وقطر  الأردن  بني  جوي  نقل  خط  اإيجاد   .10

التجارة الربية معها.


