
 

 التىمية االقتصادية في األردن

 

 

شِذ االقرصاد األسدًٖ هٌز ًشأذَ العذٗذ هي الرطْساخ االقرصادٗح ّاالظرواع٘ح الذٗوْغشاف٘ح الرٖ 

أدخ إلٔ إؼذاز ذغ٘شاخ ظُْشٗح فٖ خشٗطرَ الذٗوْغشاف٘ح ّذْظِاذَ االقرصادٗح، ُذزا تاضاذافح 

ؼذذذاز اضقل٘و٘ذذح أللطث٘ع٘ذذحو ّ ذذاى لللخصذذا ا الطث٘ع٘ذذح  صذذغش الوغذذاؼح ّهؽذّدٗذذح الوذذْاسد ا

اًعكاعذذذاخ  ث٘ذذذشج علذذذٔ األسدى، ؼ٘ذذذس أشذذذشخ ُذذذزٍ الرطذذذْساخ علذذذٔ ؼعذذذن الغذذذكاى ّذذذذش ٘ثرِن 

، ٗرش ذض 1002-2841ّذْصٗعِن، ؼ٘س ذضاعف عذد الغكاى أ صش هي عشش هشاخ خذل  الترذشج 

رضاٗذذج هذي عٌح، هوا ٗعٌذٖ أعذذادا ه 24% هٌِن دّى عي 27هعظوِن فٖ الوذى الش ٘غ٘ح، ؼْالٖ 

 الذاخل٘ي لغْق العول  ل عامو

 

اًعكغد ُزٍ الضٗاداخ الغكاً٘ح الغذشٗعح ّالوشذتعذح ّهغذثثاذِا علذٔ عول٘ذح الرٌو٘ذح، ّصادخ هذي ّ

األعثذذاا االقرصذذادٗح ّاالظرواع٘ذذح لرذذْف٘ش خذذذهاخ الثٌ٘ذذح الرؽر٘ذذح ّالخذذذهاخ االظرواع٘ذذح اللصهذذح 

 لوْاظِح الطلة الورضاٗذو

 

طلع الغثعٌ٘اخ أعلْب الرخط٘ظ الرٌوْٕ الوشذكذض علذٔ االًترذاغ االقرصذادٕ ّهٌز ه األسدى اًرِط

ّذتع٘ذذل دّس الاطذذاخ الخذذاا، ّصٗذذادج االُروذذام توذذْاسدٍ الثشذذشٗح الوذستذذح ّالوِ٘ذذأج علو٘ذذا  ّفٌ٘ذذا  

ّهٌِ٘ا  الرٖ ُٖ هكوي قْذَ الزاذ٘حو ّغٌٖ عي الاْ  أى صٗادج اضًراض ذذأذٖ هذي خذل  الضٗذادج فذٖ 

ش هذذذي عٌااذذذش اضًرذذذاض الش ٘غذذذ٘ح الذذذصلز وسأط الوذذذا ، الاذذذْٓ العاهلذذذح، الوذذذْاسد ّاؼذذذذ أّ أ صذذذ

الطث٘ع٘ذذح ، ّؼ٘ذذس أى األسدى ٗعذذاًٖ هذذي هؽذّدٗذذح الوذذْاسد الطث٘ع٘ذذح ّسأط الوذذا ، فذذأى الاذذْٓ 

العاهلح ُٖ األعاط فٖ صٗادج اضًرذاض ّذؽا٘ذا الرٌو٘ذح الوشظذْج هذي خذل  سفذع  تااذِذا اضًراظ٘ذح 

 اُا الرعل٘وٖ ّالرذسٗثٖوعي طشٗا سفع هغرْ

 

ٗشذذكل االقرصذذاد عٌصذذشا  أعاعذذ٘ا  للذّلذذح ّالوعروذذع، ّٗذذشذثظ اسذثاطذذا ّش٘اذذا هذذع الاضذذاٗا  وذذا ّ

االظرواع٘ح ّالغ٘اع٘ح ّالصااف٘ح ّالعلو٘ح، هصلوا ذشذثظ هع٘شح الوذْاطٌ٘ي فذٖ الذّلذح تاقرصذادٗاذِا، 

عثذذش العلقذذح تذذ٘ي الذذذخل الاذذْهٖ  إٔ أى الوؤشذذشاخ االقرصذذادٗح للذّلذذح ذذذؤشش فذذٖ ؼ٘ذذاج الوذذْاطٌ٘ي

ّؼصح التشد هٌَ، فكلوا صاد الذخل الاْهٖ للذّلح صادخ ؼصح التشد، ّإرا ؼصذل عكذظ رلذال فذل 

داسٕ ّذاصذ٘ش فذٖ اعذرصواس هذْاد الذّلذح تالشذكل الصذؽ٘ػ الذزٕ إتذ هي ّظْد خلل ّفغاد هذالٖ ّ



هذع األصهذاخ االقرصذادٗح  ٗصة فٖ هصلؽح الوعروع، أّ أخطاا فٖ إًتاق الذّلح ّطشٗاذح ذعاهلِذا

 الرٖ ذْاظِِاو

 

ّٗوذذش األسدى،  غ٘ذذشٍ هذذي الذذذّ  الٌاه٘ذذح الوؽذذذّدج فذذٖ هشؼلذذح ذؽذذْ  اقرصذذادٗح ذصذذ٘ة  افذذح 

 الاطاعاخ فٖ الوعروع ّذؤشش علٔ العذٗذ هي هؤعغاذَ ًّشاطاذَ فٖ الوعاالخ الؽ٘اذ٘ح  افحو

 

علذذٔ هغذذرْٓ العذذالن ًظذذشا لشذذػ  ٗعرثذذش االقرصذذاد األسدًذذٖ هذذي االقرصذذادٗاخ الصذذغ٘شج ّالٌاه٘ذذحّ

 20ؼْالٖ  1002الوْاسد الطث٘ع٘ح ّا٘ا الغْق الوؽلٖ، ؼ٘س تلغ الٌاذط الوؽلٖ اضظوالٖ عام 

هل٘ذاس دّالس  24هل٘اس دّالس فٖ إعشا ٘ل الوعاّسج أّ  200هل٘اساخ دّالس، هااسًح هع أ صش هي 

الٌذاذط الوؽلذٖ اضظوذالٖ تغذعش ّقذ عذعل   فٖ قثشا الرٖ ال ٗضٗذ عذد عكاًِا عي هلْ٘ى ًغوحو 

،  وا ُْ هث٘ي فذٖ 2885% عام  2و2هااسًح  1002%  فٖ عام 2و5الغْق العاسٕ ًوْا  توعذ  

  و2-2العذّ  و

 

 وو% ،  1002-2885و  9 هعذالخ ًوْ الٌاذط الوؽلٖ اضظوالٖ األسدًٖ للترشج2-2ظذّ  و

 هعذالخ الٌوْ تاألععاس الصاترح

  2883=200و%  و

 لٌوْ تاألععاس العاسٗحهعذالخ ا

(%) 

الٌذذذذذذذاذط الوؽلذذذذذذذٖ  الغٌح

اضظوذذذذذالٖ تغذذذذذعش 

 الغْق

الٌذذاذط الوؽلذذٖ 

اضظوذذذذذذذذذذذذذذالٖ 

 تغعش الكلتح

الٌذذاذط الوؽلذذٖ 

اضظوذذذذذذذذذذذذذذالٖ 

 تغعش الغْق

الٌذذاذط الوؽلذذٖ 

اضظوذذذذذذذذذذذذذذالٖ 

 تغعش الكلتح

 2885 2و2 8و2 1و3 2و1

 2886 3و6 5و2 5و3 2و2

 2887 5 2و2 1و8 2

 2888 7و1 7و1 7و1 2و2

 1000 5 5و3 7و2 2و3

 1002 8و4 3و4 7و4 8و3

 1001 6و4 3و4 6و4 7و3

 1002 1و5 5و2 2و4 2و2

 و1003الوصذس9الٌششج اضؼصا ٘ح الشِشٗح، الثٌال الوش ضٕ األسدًٖ، ؼضٗشاى 

 

فاذذ اسذتذع  ،ّف٘وا ٗرعلا تورْعذظ دخذل التذشد هذي الٌذاذط الوؽلذٖ اضظوذالٖ تغذعش الغذْق العذاسٕ

أهذا تاألعذذعاس و 1002عذام فذذٖ دٌٗذاس  2177إلذٔ  2885عذذام  فذٖ دٌٗذاس 2204ًصذ٘ة التذشد هذذي 

% 3و2% هااسًح هع ذشاظع تٌغثح 3و1ًوْا تٌغثح  1002الصاترح فاذ ععل هرْعظ دخل التشد عام 

 و2885عام 

 



  

 األسدًٖو ذٌٗاستال  2884-2882 9  هرْعظ دخل التشد خل  الترشج و1-2ظذّ  سقن و

 الغٌح ٌاذط الوؽلٖ اضظوالٖ تغعش الغْق العاسٕهرْعظ دخل التشد هي ال

2204 2885 

2226 2886 

2270 2887 

2266 2888 

2278 1000 

2112 1002 

2146 1001 

2177 1002 

 و1003الوصذس9الٌششج اضؼصا ٘ح الشِشٗح، الثٌال الوش ضٕ األسدًٖ، ؼضٗشاى 

 

ٖ الٌاذط الوؽلٖ، فاذذ ؼافظذد قطاعذاخ ّف٘وا ٗرعلا تاطاعاخ االقرصاد الاْهٖ ًّغثح هغاُورِا ف

% 60الخذهاخ علٔ هغاُورِا الوشذتعح فٖ الٌاذط الوؽلٖ اضظوالٖ تغعش الكلتح ّالرذٖ ذضٗذذ عذي 

خل  األعْام الصلز الغذاتاح هااسًذح هذع قطاعذاخ  اضًرذاض  الغذلعٖ  ّالثالغذح هغذاُورِا  ؼذْالٖ 

 %و20

 

لخذه٘ذح ، ُّذٖ الاطاعذاخ الوِ٘وٌذح علذٔ االقرصذاد ّتالٌغثح للاطاعذاخ اضًراظ٘ذح غ٘ذش الغذلع٘ح وا

% هذذي الٌذذاذط الوؽلذذٖ اضظوذذالٖ تاألعذذعاس العاسٗذذح، ّٗؽرذذل 60األسدًذذٖ فرغذذاُن توذذا  ٗضٗذذذ عذذي  

% ٗلِ٘ا هٌرعذْ 12س3هٌرعْ الخذهاخ الوال٘ح ّالعااسٗح الوشذثح األّلٔ  تٌغثح هغاُوح ذصل إلٔ  

لٌال ّاالذصاالخ فاذ ّالد  ًغثح هغذاُورَ إلذٔ %و أها قطاخ ا6و25الخذهاخ الؽكْه٘ح ّتٌغثح 

% هي الٌاذط الوؽلٖ اضظوالٖ تعذ الرطْس الكث٘ش الزٕ طشأ علٔ ُذزا الاطذاخ ّوِذْس الِذاذف 27

 الٌاا  ّذطْس ذكٌْلْظ٘ا الوعلْهاخو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9   األُو٘ح الٌغث٘ح للاطاعاخ الوكًْح للٌاذط الوؽلٖ اضظوال2ٖ-2ظذّ و

 و1002-2886الوصذس9 الثٌال الوش ضٕ األسدًٖ، ًششاخ اؼصا ٘ح عٌْٗح 

 

 

 1002 – 2888 9   تعض الوؤششاخ االقرصادٗح الش ٘غ٘ح 3-2ظذّ  و

 2888 1000 1002 1001 1002 

الٌاذط الوؽلٖ اضظوالٖ تأععاس الغذْق العاسٗذح 

 10و6045 70و5587 00و5228 20و4878 20و4656 وهلْ٘ى دٌٗاس  

 2و4 6و4 7و4 7و2 7و1 الرغ٘ش الٌغثٖ و% 

 20و2564 60و2445 30و2241 70و2070 30و2042 الصادساخ الْطٌ٘ح وهلْ٘ى دٌٗاس 

 5و6 2و24 2و14 7و1 4و0 الرغ٘ش الٌغثٖ و% 

 20و3007 00و2448 60و2342 30و2148 10و1524 الوغرْسداخ وهلْ٘ى دٌٗاس 

 5و21 2 5 6و12 8و1- الرغ٘ش الٌغثٖ و% 

 50و571 60و155 30و138 10و130 40و287 الوغاعذاخ الخاسظ٘ح  وهلْ٘ى دٌٗاس 

 و1002-2888الوصذس9 الثٌال الوش ضٕ األسدًٖ، ًششاخ اؼصا ٘ح عٌْٗح 

 

 

ؼذذْ  االقرصذذاد األسدًذذٖ، ُذذْ الرعذذشز ألعذذثاب األصهذذح  عٌذذذٍ أُذذن هذذا ٗوكذذي أى ًرْقذذف ّلعذذل

االقرصذذادٗح ّهظاُشُذذا، ّالرٌو٘ذذح ّظذذزب االعذذرصواس ّاضاذذلغ االقرصذذادٕ الذذزٕ ْٗاذذل الذذٔ 

 الخشّض هي األصهح أّ الؽذ هي ذذاع٘اذِاو

 

 

 1002 1000 2886 الاطاخ

 7و2 3و2 4و3 الضساعح

 2 8و1 1و2 الرعذٗي ّالوؽاظش

 26 7و24 4و23 الصٌاعاخ الرؽْٗل٘ح

 8و1 6و1 5و1 الكِشتاا ّالو٘اٍ

 6و4 2و4 2و5 الرش٘٘ذ

 3و21 8و18 2و22 هعوْخ قطاعاخ  اضًراض الغلعٖ

 2و22 8و22 4و22 الرعاسج ّالوطاعن ّالتٌادق

 2و27 5و26 6و23 الٌال ّاالذصاالخ 

 2و10 10 1و10 خذهاخ الوا  ّالراه٘ي ّالعااساخ ّخذهاخ األعوا 

 3 7و2 5و2 خذهاخ اظرواع٘ح ّشخص٘ح

 6و25 5و26 3و26 هٌرعْ الخذهاخ الؽكْه٘ح

 2و2 1و2 1و2 هٌرعْ الخذهاخ الخااح الرٖ ال ذِذف الشتػ ّذخذم  العا لخ

 1و0 1و0 2و0 الخذهاخ الوٌضل٘ح

 -8و2 -1و1 -7و2 ف٘ح الوؽرغثحًاقصا9 الخذهاخ الوصش

 4و62 2و61 6و60 هعوْخ قطاعاخ  اضًراض الخذهٖ

 200 200 200 الٌاذط الوؽلٖ اضظوالٖ تأععاس األعاط



 أسباب األسمة االقتصادية

  

ح فذذٖ األسدى، ُذذْ الشذذػ فذذٖ الوذذْاسد ّهؽذذذّدٗرِا، أى هذذي أُذذن ّأتذذشص أعذذثاب األصهذذح االقرصذذادٗ

هضافا إلَ٘ األصهاخ الغ٘اع٘ح الرٖ أااتد الوٌطاح ّذش د آشاسُذا العو٘اذح علذٔ اقرصذاد األسدى، 

ّخااح األصهاخ الورواشلح تؽشب الخل٘ط الصاً٘ح ّالرٖ أدخ إلذٔ فاذذاى هتذاخ اٙالف هذي العذاهل٘ي 

الِن هوا ؼشم األسدى هي هتاخ الولٗ٘ي الرٖ  اى ٗؽْلِا األسدً٘٘ي فٖ دّ  الخل٘ط لْوا تِن ّأعو

ُذذؤالا إلذذٔ األسدى لرصذذة فذذٖ االقرصذذاد األسدًذذٖ  وذذا أشذذشخ ُذذزٍ الؽذذشب علذذٔ هصذذ٘ش العوالذذح 

األسدً٘ذذح الوؤُلذذح إلذذٔ ُذذزٍ الذّلذذح، خااذذح هذذي الخذذشٗع٘ي العذذاهع٘٘ي،  وذذا ذشاظعذذد الوغذذاعذاخ 

 ٌث٘ح تغثة ُزٍ الؽشب ّذذاع٘اذِاوالعشت٘ح الخل٘ع٘ح لألسدى ّتعض الوغاعذاخ األظ

 

ّ اى اقرصاد األسدى قذ اعروذ  ص٘شا  علٔ ذؽْٗلخ العاهل٘ي خااح أشٌذاا الطتذشج الٌتط٘ذح ّتعذذُا 

م ّعلٔ الوغاعذاخ العشت٘ح تعذ رلال فٖ ذوْٗل الوْاصًح 2862الرٖ ًعود عي ؼشب ذششٗي عام 

روْٗل اعر٘شاد الغلع ّالخذهاخ، ّقذذ اشذش العاهح للذّلح، ّفٖ ذْف٘ش العولخ األظٌث٘ح الضشّسٗح ل

ذشاظع ُزا الوْسد علٔ االقرصاد األسدًٖ هوا ظعل الذّلح ذلعأ إلٔ الاشّز الخاسظ٘ذح ّالذاخل٘ذح 

لروْٗذذل ؼاظذذاخ الذذثلد ّاضًتذذاق الؽكذذْهٖ، ًّذذرط عذذي رلذذال اصدٗذذاد هغذذرْٓ الععذذض فذذٖ ه٘ذذضاى 

الاذشّز ّالذذٗي العذام هوذا فذاقن األصهذح الوذفْعاخ ّفٖ الوْاصًح العاهح للذّلح، ّقذ اسذتذع ؼعذن 

االقرصادٗح ؼ٘س أاثػ ُزا الذٗي ّخذهرَ عثتا  ث٘شا  علٔ الذّلح ها صا  ٗلأ تظللَ الكص٘تح علٔ 

االقرصاد الْطٌٖ ؼرىاٙى، ّقذ سافا رلال أٗضا اًختاز هلوْط فذٖ هعذذالخ الٌوذْ االقرصذادٕ، 

اح تعذذ أى لعذأخ الؽكْهذاخ الورعاقثذح الذٔ هوا ظعل الْاع الوع٘شٖ للوْاطٌ٘ي ٗرأصم أٗضا، خا

فذذشز الضذذشا ة لرخت٘ذذف األصهذذح االقرصذذادٗح ّعذذخشخ هعظذذن هذذذاخ٘ل الضذذشا ة ل ًتذذاق علذذٔ 

 الذّلحو 

 

إٔ أى تعض الؽكْهاخ قذ اذثعد ع٘اعاخ هال٘ح ّاقرصادٗح ذتراش الٔ الرخط٘ظ الغل٘ن ّتعذ الٌظذش 

ًرعذذاػ االقرصذذادٕ ّاسذتذذاخ الوذذذاخ٘ل أشذذش فذذٖ هْاظِذذح األصهذذح االقرصذذادٗح ّلذذن ذغذذرغل فرذذشج اال

الطتذذشج الٌتط٘ذذح، لثٌذذاا قاعذذذج اقرصذذادٗح عذذل٘وح ذعروذذذ علذذٔ االًرذذاض ّقذذادسج علذذٔ ذؽوذذل الرالثذذاخ 

 االقرصادٗح الوخرلتحو

 

لاذ اًعذم الرْاصى ت٘ي عٌااش الثٌاا االقرصادٕ ّاضًتاق االعرِل ٖ غ٘ش الوٌرط لصذالػ اضًتذاقو 

عذثاب األخذشٓ اللصهذح اقرصذادٗح أسدً٘ذح الرذٖ أدخ ذذذاع٘اذِا الذٔ اًختذاز ُزا، ّلاذ  اى هي األ



دّالسا، ّأاثػ الْ٘م  2س23الٔ الصلس ذاشٗثاو  اى الذٌٗاس ٗغإّ 2878ق٘وح اشف الذٌٗاس عام 

 دّالسا عثش قشاس ع٘اعٖو 2س32ٗغإّ 

 

 -التالي:كهذا إضافة الً عىامل أساسية أخزي ولخصها     

  

هاخ الورعاقثح الشٗف ّالثادٗح هي خطظ الرٌو٘حو ّس ذضخ علذٔ تعذض الوذذى هوذا و أُولد الؽك2ْ

أدٓ الٔ ُعشج هشذتعح هي الشٗف الٔ الوذى ّقذذ ًذرط عذي ُذزا الْاذع أصهذح فذٖ الغذكي ّالرعلذ٘ن 

خااح أهام أاؽاب قطاعٖ الضساعح ّذشت٘ح الواش٘ح ؼ٘ذس ذذذًد هغذاُورِا   ّسفع ًغثح الثطالح،

ظعل الثلد ذرعَ الٔ االعر٘شاد الخذاسظٖ لغذذ الععذض الؽااذل فذٖ الطلذة  فٖ الٌاذط الوؽلٖ ُّزا

 علٔ ُزٍ الغلع األعاع٘حو

 

األشش الكث٘ش فٖ ا٘اخ هثذالغ طا لذح هذي الوذا  العذام، ذذن   و ُذس الوا  العام ّعْا إداسذَ  اى ل1َ

ٌِا علٔ ؼغذاب ال ذعْد تالتا ذج علٔ الثلد ه  اًتاق ُزٍ االهْا  فٖ هعاالخ خااح أّ ؼرٔ عاهح

ظْاًة اعرصواسٗح إًراظ٘ح ذؽراظِا الثلد ّذعْد تالتا ذج علٔ الوْاطي ّالْطي، ّالؽذ هذي الثطالذح 

 الورتاقوح ّذال٘ا العةا الضشٗثٖو

 

و االفرااس العاد لوعالعح هشكلح الثطالح ّؼلِا أّ الؽذ هٌِا ؼ٘س ّالد الثطالح الٔ أعلٔ ًغذثِا 2

 %و20ُزٍ الٌغثح قذ ّالد الٔ إر ذش٘ش تعض الذساعاخ الٔ أى 

 

و غ٘ذذاب الغ٘اعذذح الضساع٘ذذح الوثشهعذذح ّالوغذذرٌذج الذذٔ الرخطذذ٘ظ العلوذذٖ الغذذل٘ن للضساعذذح إداسج 3

 ّذغْٗااو

 

ؼ٘ذس ّاذلد فذٖ  ،الرٖ ذعرثش هي اخطش الوشذا ل الرذٖ ذْاظذَ االقرصذاد األسدًذّٖو الوذًْٗ٘ح، 4

هل٘ذذْى  8750هل٘ذذْى دٌٗذذاسا  أسدً٘ذذا  إٔ هذذا ٗعذذاد   6032م الذذٔ 1002ًِاٗذذح ذشذذشٗي الصذذاًٖ عذذام 

دّالسا  أهشٗك٘ا  ذارشب، ُّْ ا صش هي الٌاذط الوؽلٖ اضظوالٖ ّقذ أًتاد الؽكْهاخ الورعاقثذح ُذزٍ 

ه٘ذذضاى الوذذذفْعاخ الوثذذالغ، هوذذا أدٓ تالٌر٘عذذح الذذٔ الععذذض عذذي الغذذذاد، ّتالرذذالٖ ععذذض  ث٘ذذش فذذٖ 

ّذشاظع الذخل العام ّذذًٖ هغرْٓ الوع٘شح ّذتاقن الثطالذح، فاذعِذد الؽكْهذح الذٔ اذٌذّق الٌاذذ 

الذّلٖ، هي اظل هعالعح الوذًْٗ٘ح ّ اًد ّاترَ ظاُضج ّذغذثثد فذٖ ذعو٘ذا االصهذح االقرصذادٗح 

الرذذات٘ش  عثش تشًاهط الرصؽ٘ػ االقرصادٕ، ؼ٘س فشز ُزا الصٌذّق علٔ االسدى هعوْعذح هذي



ّإظشاااخ االقرصادٗح الااع٘ح الرٖ اعرثشُا طشٗا الؽل للوشا ل االقرصادٗح االسدً٘ح ّهذي اتذشص 

 ُزٍ اضظشاااخ9

 

و اعادج ظذّلح الذْٗى، إٔ ذأظ٘ل فرشج الغذاد لترشاخ صهٌ٘ح قادهذح هااتذل سفذع عذعش التا ذذج علذٔ 2

توثذالغ  ث٘ذشج ذذذفع  ذل عذٌح لغذذاد خذهذح ُزٍ الذْٗى، هوا ٗععل الذٗي شاترا ّٗصال  اُذل الوْاصًذح 

الذذذٗي وفْا ذذذ  ُّذذزا ٗعٌذذٖ هذذاال  اذذا عا، سغذذن اعرثذذاس الؽكْهذذاخ ضعذذادج العذّلذذح تأًذذَ إًعذذاص 

 اقرصادٕو

 

و فشز الوضٗذ هي الضذشا ة ّذْعذ٘ع ًطاقِذا، تؽ٘ذس تذاخ الوذْاطي االسدًذٖ ٗذذفع أعلذٔ ًغذثح 1

تذذاخ الشذذعة التا٘ذذشج هؽذذذّدج الذذذخل هوذذا اذذشا ة فذذٖ العذذالن، ُّذذزا ٗرؽولذذَ الاطذذاخ االّعذذع هذذي ف

 اااف عثتا هع٘ش٘ا   ث٘شا علِ٘او

 

و سفع الذعن الؽكْهٖ عي العذٗذ هي الغلع الضشّسٗح، ّسفع اععاس علع اذشّسٗح أخذشٓ هوذا 2

أشاذذل  اُذذل االغلث٘ذذح العظوذذٔ التا٘ذذشج هذذي الشذذعة خااذذح ّاى الؽكْهذذاخ قذذذ أقذذذهد علذذٔ ذال٘ذذل 

شّسٗح هصذذل الرعلذذ٘ن ّالصذذؽح، ّلذذن ذاذذذم علذذٔ سفذذع الشّاذذذة هغذذاُوح الذّلذذح فذذٖ الخذذذهاخ الضذذ

 ّاألظْس تالشكل الزٕ ٗععل الوْاطي قادسا علٔ هْاظِح اسذتاخ أععاس ُزٍ الغلع الضشّسٗحو

 

و ع٘اعح الخصخصحو الرٖ طالذد الوؤعغذاخ االقرصذادٗح ّالخذه٘ذح الرذٖ ذورلكِذا الذّلذح ّت٘عِذا 3

لششٗال االعرشاذ٘عٖ  ّاًتاق الوشدّد الوالٖ فٖ الوعذا  الٔ الاطاخ الخاا ّالوغرصوش األظٌثٖ وا

االعذذرِل ٖ هذذع اى ُذذزٍ الاطاعذذاخ ُذذٖ هلذذال للشذذعة تأ ولذذَ ّٗعذذة ذْظِِ٘ذذا لوصذذلؽح األظ٘ذذا  

 والاادهح 

 

ذرؽاذا ؼرذٔ اٙى أُذافذَ  إال أًَ لنّسغن ذوذٗذ تشًاهط الرصؽ٘ػ االقرصادٕ لوشاخ هررال٘ح،  ،ُزا

 تالْاْ  الٔ ذصْٗة اقرصادٕو

  

 مظاهز األسمة االقتصادية

  

 9أُن الوظاُشالرال٘ح لاذ ذعلد األصهح القرصادٗح الرٖ ذوش تِا الثلد فٖ  

  



ؼ٘ذذس ذوذذش الذذثلد فذذٖ هشؼلذذح  غذذاد اقرصذذادٕ ّلذذ٘ظ فذذٖ هشؼلذذح س ذذْد   و الكغذذاد االقرصذذاد29ٕ

هط اقرصذذادٕ الى الش ذذْد ؼالذذح هؤقرذذح ٗوكذذي الخذذشّض هٌِذذا، ّال ٗلذذْغ فذذٖ األفذذا فذذٖ وذذل الثذذشا

الؽكْه٘ح ها ٗش٘ش الٔ خشّض الذثلد هذي األصهذح االقرصذادٗح، خااذح ؼضهذح الاذْاً٘ي االقرصذادٗح 

الوؤقرح، ّقْاً٘ي الضشا ة، ّالشذش اخ ّذٌت٘ذز تذشاهط هذا ٗغذؤ تالرصذؽ٘ػ االقرصذادٕ ّاعروذاد 

 االقرصاد األسدًٖ علٔ ظِاخ خاسظ٘حو

  

اطٌ٘ي الاذادسٗي علذٔ العوذل ّخااذح فذٖ قطذاخ ؼ٘س ذرتاقن أصهح الثطالح تذ٘ي الوذْ  و الثطالــــح19

الخشٗع٘ي الثاؼص٘ي عذي الْو٘تذح، ّذذضداد ًغذثح العذاطل٘ي عذي العوذل عذٌح تعذذ أخذشٓ لرصذل ُذزٍ 

% ّذعذْد الثطالذح الذٔ عْاهذل 20األٗام الذٔ ًغذثح عال٘ذح ذاذذسُا تعذض الوصذادس االقرصذادٗح ب 

ج أعذذاد  ث٘ذشج هذي العوالذح األسدً٘ذح هذي عذٗذج هٌِا9 هٌافغح العوالح الْافذج ّذذًٖ أظْسُا، ّعذْد

الخل٘ط العشتٖ ّذال٘ا التشا أهام عوالح أسدً٘ح هؤُلح فٖ ُذزٍ الذذّ ، إاذافح الذٔ االخذرلالخ 

الِ٘كل٘ح الوضهٌح فٖ تٌ٘ح االقرصاد األسدًٖ ّاعروادٍ علٔ الخذهاخ تذال  هذي الصذٌاعاخ اضًراظ٘ذح 

اذذعتد قذذذسج ُذذزٍ الصذذٌاعاخ علذذٔ الوٌافغذذح فذذٖ  الرذذٖ ذتذذرػ األتذذْاب أهذذام األٗذذذٕ العاهلذذح، ؼ٘ذذس

   الغْق الْطٌ٘ح ّاألعْاق الخاسظ٘حو

  

فاذذذ اًختضذذد هعذذذالخ اضًرذذاض فذذٖ هذذْاد   عذذْا الرخطذذ٘ظ ّقلذذح االُروذذام تالاطذذاخ الضساعذذ9ٖ و2

صساع٘ح أعاع٘ح  الاوػ ّالشع٘ش ّالعذط ّغ٘شُذا، تغذثة ذذْفش ُذزٍ الوذْاسد فذٖ الغذْق تأعذعاس 

تح علٔ الوضاسخ، هوا ظعل الوضاسع٘ي ِٗولْى أساِن الرذٖ لذن ٗعذْدّا قذادسٗي أقل هي ععش الركل

 وذا أى عذْا الرخطذ٘ظ ّعذذم ذاذذٗن الخذذهاخ ّالوغذاعذاخ   علٔ صساعرِا توصذل ُذزٍ الوٌرْظذاخو

للوذذضاسع٘ي ّهشذذا ل الذذشٕ ُّ٘وٌذذح  ثذذاس الرعذذاس ّالْعذذطاا ّالوغذذْق٘ي علذذٔ اذذغاس الوذذضاسع٘ي 

لضساعح ٗرذًٔ  ص٘شا  تذل ٗذؤدٕ إلذٔ خغذا ش ذلؽذا تِذن، ُّذزا تذذّسٍ ّاعرغللِن ظعل الوْسد هي ا

أدٓ إلٔ عضّف أعذاد  ث٘شج هي الوضاسع٘ي عي اعرصواس أساِن ّالثؽس عذي الْو٘تذح ّالٌذضّغ 

 الٔ الوذىو

 

ؼ٘س ذْالذد األعذعاس ّالضذشا ة فذٖ   9ًختاز هغرْٓ الوع٘شح ّذشدٕ األؼْا  االظرواع٘حا و3

إٔ صٗذادج ذذز ش علذٔ الشّاذذة ّاألظذْس ّالوذذاخ٘ل لأل صشٗذح األّعذع  االسذتاخ فٖ ؼذ٘ي لذن ذطذشأ

ّاألعذن هذي الشذعة، هوذا ظعذل هعذذالخ الرضذخن ذذضداد علذٔ هعذذالخ ًوذْ الذذخل لذْطٌٖ، ؼ٘ذس 

اسذتعد أععاس هتاخ الغلع الضشّسٗح ل ًغاى، ّفٖ هاذذهرِا الغذلع الغزا ٘ذح، ّالولتذظ ّالرعلذ٘ن 

٘ح الورشدٗح الٔ شذْ٘خ ؼذاالخ اظرواع٘ذح هشاذ٘ح ذتشذد تذ٘ي ّالصؽح، ّقذ أدخ األّااخ الوع٘ش



ظ٘ل الشثاب تشكل خاا، هصل العشا ن، اضدهاى، الغشقاخ، ُّزٍ وْاُش اظرواع٘ح خط٘ذشج علذٔ 

 الوعروع ذغثة فٖ عذم األهي ّاضعراشاسو

  

واع٘ذح فذٖ ّاالخرل  الورضاٗذ للعذالذح االظر ،و ًغثح الٌوْ الورْااعح فٖ الٌاذط الوؽلٖ اضظوال4ٖ

ذْصٗذذع الٌذذاذط ّالذذذخل الاذذْهٖ ّالععذذض الورٌذذاهٖ فذذٖ الوْاصًذذح ّالرشذذُْاخ فذذٖ تٌذذْد اضٗذذشاداخ 

 ّهكًْاخ الوٌظْهح الضشٗث٘ح ّاضخرلالخ فٖ الغ٘اعاخ الٌاذٗح ًّرا عِاو

 

سغن  ل رلذال ذثاذٔ إهكاً٘ذح الخذشّض هذي األصهذح االقرصذادٗح هرذْفشج ف٘وذا إرا اًرِعذد الؽكْهذاخ 

اادهح تشاهط اقرصادٗح ذعروذ علٔ الرخط٘ظ العلوذٖ الوذذسّط ّأشذش د فذٖ ّاذع ُذزٍ الاا وح ّال

 الثشاهط ّالخطظ الوخرص٘ي هي أتٌاا الْطي هي أظل اضالغ ّالرٌو٘حو

 

 اإلصالح والتىمية والخزوج مه األسمة

  

إى هذذي الضذذشّسٕ الرش ٘ذذض علذذٔ اضاذذلغ ّالرٌو٘ذذح فذذٖ االقرصذذاد ّاذذشّسج العوذذل علذذٔ إعذذادج 

ش فذذٖ الغ٘اعذذح االقرصذذادٗح ّهرْعذذظ إًرذذاض التذذشد تِذذذف الرطذذْٗش الشذذاهل ّالرغ٘٘ذذش الوٌشذذْد الٌظذذ

للوعروع توا ٗلثٖ ؼاظاخ الوْاطٌ٘ي، ّإى إؼذذاز الرٌو٘ذح االقرصذادٗح ٗرطلذة أّال، هٌاخذا  ع٘اعذ٘ا  

ٍ هل وذا  ٗغذذرٌذ إلذٔ اؼرذذشام ؼاذْق الوذذْاطٌ٘ي ّؼشٗذاذِن الرذذٖ  تلِذا الذعذذرْس، ّالرأ ٘ذذ علذذٔ اذعذذا

األسدى ًؽذذْ األقطذذاس العشت٘ذذح هذذي أظذذل ذصذذْٗة ّذتع٘ذذل علقاذذذَ االقرصذذادٗح هعِذذا ّالغذذ٘ش علذذٔ 

طشٗا تٌاا الغْق العشت٘ح الوشرش ح ّاْال  إلٔ ذؽا٘ا الركاهذل االقرصذادٕ العشتذٖ، خااذح فذٖ 

 عالن ٗشِذ ذكرلخ اقرصادٗح  ثشٓو

 

فذذٖ دعذذن االقرصذذاد الذذْطٌٖ ّٗشذذكل ظذذزب االعذذرصواس الذذْطٌٖ ّالعشتذذٖ ّاألظٌثذذٖ س ٘ذذضج ُاهذذح 

ّذؽا٘ا الرٌو٘ح االقرصادٗح الوغرذاهح ّٗؽاا االعراشاس االظرواعٖ ّاألهٌٖ ّالغ٘اعذٖ هذي خذل  

ذتع٘ل الرشاتظ ت٘ي االقرصاد ّالوكًْاخ األخشٓ للذّلح ّالوعروع توٌظْهح هركاهلح ّذعضٗض الاذسج 

ّٗشذكذض  و ض هعذذ  التاذش ّالثطالذحالرٌافغ٘ح األسدً٘ح فذٖ هعذا  اضًرذاض ّاضداسج ّالرغذْٗا ّختذ

 9ها ٗلٖ االعرصواس علٔ

 

و العول علٔ ذِ٘تح الوٌاؾ الوٌاعة، ّذشّٗط األسدى هٌطاح خصثح للتشا االعرصواسٗح الٌاظؽذح 2

 ٗرعاّص عْقِا الصغ٘ش الٔ األعْاق العشت٘ح ّالعالو٘حو



 

 ٗرَوو ذْف٘ش األطش الرششٗع٘ح الوؤعغ٘ح الرٖ ذكتل ذشع٘ع االعرصواس ّؼوا1

 

 و ذْف٘ش الؽْافض للعرصواس الْطٌٖ ّالعشتٖ ّاألظٌثٖ توا ٗرتا ّالوشذكضاخ الْطٌ٘ح ّالاْه٘حو2

 

 و ذعغ٘ذ الرعاّى ّالرٌغ٘ا ت٘ي هخشظاخ الرعل٘ن ّؼاظاخ الرٌو٘ح االقرصادٗح الوغرذاهحو3

 

ٕ و اذذشّسج ذعو٘ذذا شاافذذح االعذذرصواس ّأُو٘رذذَ للوعروذذع ّاذذشّسج اعروذذاد الرخطذذ٘ظ االقرصذذاد4

 للعرصواس علٔ الوعلْهاخ الذق٘احو

 

 و تس سّغ الوثادسج ّاضتذاخ لذٓ األفشاد ّالوؤعغاخ الشاغثح تاالعرصواسو5

 

 و و العول علٔ ذخت٘ض اًعكاعاخ الرؽْالخ االقرصادٗح6

 

و العول علٔ ذؽا٘ا االعذراشاس االقرصذادٕ ّذوكذ٘ي االقرصذاد الذْطٌٖ هذي صٗذادج االعروذاد علذٔ 7

 وهْاسدٍ الزاذ٘ح

 

و الرٌغ٘ا الوغروش ت٘ي الاطاع٘ي العام ّالخاا ّاالعرتادج هي الخثشاخ األ ادٗو٘ذح الورخصصذح 8

 فٖ ظو٘ع ها ٗرن إعذادٍ هي ذششٗعاخ ّاذتاقاخ ّدساعاخ ّغ٘شُاو

 

 و ذطْٗش ّدعن الوشاسٗع الصغ٘شج ّالورْعطح توا ٗترػ الوعا  أهاهِا للوٌافغح فٖ الغْقو20

 

 ّالذساعح ّالرطْٗش فٖ الوْاسد الْطٌ٘ح ّششّاخ الثلد الطث٘ع٘حوو ذْع٘ع دا شج الثؽس 22

 

و ذتع٘ل دّس الوؤعغاخ ّالوعالظ ّاللعاى االقرصادٗح الْطٌ٘ذح فذٖ الاطذاع٘ي العذام ّالخذاا 21

 فٖ هعا  الرخط٘ظ للرٌو٘ح االقرصادٗحو

 

وغذاعذاخ و العول علٔ ذال٘ا الععذض فذٖ الو٘ذضاى الرعذاسٕ، ّ ذزلال ذالذ٘ا االعروذاد علذٔ ال22

 الخاسظ٘ح للوْاصًح عثش الثذا ترخت٘ض اضًتاق الؽكْهٖ العاسٕو



 

و صٗذذادج دخذذل التذذشد، ّذؽا٘ذذا أعلذذٔ هعذذذ  هوكذذي هذذي اضًرذذاض الوؽلذذٖ هذذع الوؽافظذذح علذذٔ 23

 االعراشاس الٌغثٖ فٖ األععاسو

 

 اخوو صٗادج اعرواد الوْاصًح العاهح علٔ الوْاسد الوال٘ح الوؽل٘ح ّذذع٘ن ه٘ضاى الوذفْع24

 

و صٗذذادج اضٗذذشاداخ الوؽل٘ذذح تؽ٘ذذس ذغطذذٖ  اهذذل الٌتاذذاخ العاسٗذذح ّاذذْال  إلذذٔ ذؽا٘ذذا فذذا ض 25

 للوغاُوح فٖ ذوْٗل اضًتاق الشأعوالٖو

 

 و ذعذٗل االخرلالخ فٖ الِ٘ا ل االقرصادٗح ّذؽا٘ا االعراشاس الوالٖ ّالٌاذٕو26

 

 و العول علٔ ذخت٘ض ًغثح الثطالحو27

 

هذسّعذذح لذذذعن الصذذٌاعح ّالضساعذذح تع٘ذذذا عذذي اهذذلااخ الوؤعغذذاخ  و ّاذذع ع٘اعذذاخ علو٘ذذح28

 الذّل٘حو

 

 و عذم اللعْا الٔ الوذًْٗ٘ح الخاسظ٘ح إال فٖ ؼاالخ إشثاخ ظذّٓ االقرشازو 10

 

و اًرِاض ع٘اعذح صساع٘ذح ذِذذف إلذٔ عذذ ؼاظذح الغذْق الوؽلذٖ ّاذْال  إلذٔ فذا ض للرصذذٗش، 12

ع٘ي ّذاذذذٗن هغذذاعذاخ لِذذن ذوكذذٌِن هذذي صساعذذح ّّاذذع خطذذح صساع٘ذذح ذاذذْم علذذٔ إعذذٌاد الوذذضاس

أساِن ّالؽصذْ  علذٔ هذشدّد إٗعذاتٖ ٗشذععِن علذٔ ذطذْٗش ُذزا الاطذاخ، ّٗذرن رلذال عثذش فذرػ 

 الطشق الضساع٘ح ّذْف٘ش ؼاظاخ الوضاسع٘ي هي األعوذج ّاضسشاد ّغ٘شُاو

 

ؽذذْم تأًْاعِذذا ّأٗذذاد و االُروذذام تذذالصشّج الؽْ٘اً٘ذذح، ّذاذذذٗن الرغذذِ٘لخ اللصهذذح لضٗذذادج إًرذذاض الل11

 الوشاعٖ ّاألعلف تأععاس هعاْلحو 

 

و اشّسج إلغاا ؼضهح الاْاً٘ي االقرصادٗح الرٖ ذؽذ هي الرٌو٘ح االقرصادٗح ّاعرثذالِا تاذْاً٘ي 12

 ذغاُن فٖ ذؽا٘ا ُزٍ الرٌو٘حو

 



و إعادج الٌظش فٖ هعول عول٘ح الرصؽ٘ػ االقرصادٕ ّاالذتاق٘اخ الوْقعح هع  ذل هذي اذٌذّق 13

 الٌاذ الذّلٖ ّالثٌال الذّلٖو

 

 ّٗوكي أى ٗرن ذٌت٘ز ُزٍ الش ا ض للرٌو٘ح االقرصادٗح عثش ها ٗل9ٖ

  

و عاذ ّسشاخ عول دّسٗح هٌرظوح ت٘ي الاطاع٘ي العام ّالخذاا ّتوشذاس ح الخثذشاخ الْطٌ٘ذح، 2

 تِاولوشاظعح ّذطْٗش الخطظ االقرصادٗح ّاالعرصواسٗح ّالعول علٔ ذطْٗش الرششٗعاخ الورعلاح 

 

و صٗذذادج هخصصذذاخ الثؽذذس ّالرطذذْٗش ّالرذذذسٗة ّالرأُ٘ذذل فذذٖ الوؤعغذذاخ العاهذذح ّالخااذذح 1

 ّهشا ض الثؽس لوصلؽح ذطْٗش ًْع٘ح االقرصادو

 

 و ذشع٘ع اًذهاض الوشاسٗع الصغ٘شج ّالورْعطح الورواشلح لخلا ُ٘ا ل اعرصواسٗح قْٗحو2

 

 عرصواس ّذشش٘ذٍوو إًشاا تٌال للوعلْهاخ االقرصادٗح اللصهح لخذهح اال3

 

و إًاطذذح الاذذشاس االعذذرصواسٕ توؤعغذذح ّاؼذذذج ذرورذذع تصذذلؼ٘اخ ّاعذذعح ّاعذذرال  ظذذُْشٕ، 4

 ّتروص٘ل  ث٘ش ّّاعع هي الاطاخ الخاا الوعٌٖ تاالعرصواس تئداسج ؼكْه٘ح راخ أفا هثادس خلقو 

 

ّالثذذشاهط  الخطذذظ  فذذئى الخلاذذح ذروصذذل فذذٖ أى الؽكْهذذاخ األسدً٘ذذح الورعاقثذذح لذذن ذٌتذذز ،عذذذتّ

ّالغ٘اعذذاخ ّالرشذذشٗعاخ الرذذٖ ذرطلثِذذا الرٌو٘ذذح االقرصذذادٗح ّاضاذذلغ االقرصذذادٕ خذذل  العاذذْد 

الواا٘ح ّالرٖ لْ ذن ذٌت٘زُا لوا اؼرذاض األسدى الًرِذاض ع٘اعذاخ ّظذذ ًتغذَ هعثذشا  علِ٘ذا ّ اًذد 

 آشاسُا علث٘ح علٔ الشعة األسدًٖ فٖ الوعا  االقرصادٕ ّاالظرواعٖو

 


