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 عملي مثال األردن
 اإلصـالح ويمـتق

 
 

 )CIPE(المشروعات الدولية الخاصة مركز : إعداد 
 فيوتشرزبالتعاون مع مجموعة         

 
 
  االقتصادي الهيكلي حديث جدا باإلصالح األردن التزام ان
 

 والتي ١٩٨٩ النقد الدولي والبنك الدولي عام صندوق مع األردن االتفاقات التي وقعها     اإلصالح إطار كان   فلقد
وكانت العناصر  .  تعديل الهياكل االقتصادية وجعل االقتصاد مستقرا      هدفب أساسيةتدعـوا الـي اتخاذ تدابير       

 كبيرا في   تقدما األردن حقق.  بهذه التدابير السياسية المالية وميزان المدفوعات والتضخم       المستهدفةالرئيسـية   
  الدولي والبنك الدولي النقد في فترة قصيرة من الوقت، بعد التزامه ببرامج صندوق اإلصالحمجال 

 
 في برنامج تسديد الديون الخارجية المرهق،       توقف من تامين فترة     يأل أردن  فريق السياسة االقتصادية     وتمكن
 كان  ١٩٨٩ في الحساب الجاري عام      ائضا اتاح للبالد ان تسجل ف     بشكل تنظيم ميزان المدفوعات     أعـاد كمـا   
 تسبب في عدد من المشاكل الجديدة ١٩٩٠ عام أواخرولكن وقع ازمة الخليج في . تقريبا فـي فترة عقد     األول

 .أكملهاب اإلصالح وتم تجميد عملية لألردن 
 

 أعقابس تشريعي مناهض لها بقبول موجة ثانية من تدابير التقشف في            ل في اقناع مج   األردنية الحكومة   نجحت
 . السياسية مع صندوق النقد الدولي مقابل منح المزيد من الحريات ١٩٨٩ابريل /اتفاق نيسان 

 معارضة شديدة من البرلمان القتراحاته      يواجه رئـيس الوزراء الجديد، مضر بدران، الذي كان          تمكـن  قـد ف
م، تامين موافقة البرلمان علي ا رواتب موظفي القطاع العوتجميدالـرامية الـي تخفـيض االنفـاق الحكومي         

 ويقول.  القانون العرفي  إلغاءك   باتخاذ تدابير تزيد من الحريات السياسية بما في ذل         التزماالقتـراحات بعد ان     
 سياسية دقيقة   أزمة أثناء االمور في    إدارة بدران، وهو سياسي مخضوم احسن       /محللـون سياسـيون ان السيد     

 واسعة النطاق   إضراباتتسببت في   ) األسعارزيادة  ( التعديل   إجراءات ان جولة سابقة من      اإلشارةوتجدر  . جدا
 .  الي تغييرات كبيرة في الحكومةأدت
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 ق قدرته علي بناء صناعات قادرة علي االستمرارو علي المعونة الخارجية يعاألردن اعتماد إن
 

وفي الماضي كانت المساعدات    . إنشائها منذ   االقتصادية كان دعم الجهات المتبرعة عماد استقرار البالد         ولقـد 
 هي دعما مهما    لألردنهة التي توفر     فان الج  األخيرة اآلونة المتحدة، اما في     والوالياتترد من المملكة المتحدة     

 الخليج فما   أزمة أعقاب خارجية ضخمة في       الي مساعدات  األردنوسيحتاج  . الدولـة العـربية المنتجة للنفط     
 من  %٤٠ الخارج يتوقع ان يبلغ نسبة       فيملين  اخسـره ذلك البلد من تجارة ومعونة وتحويالت من العمال الع          

 الرسمية والكثير من هذا الدخل المفقود اذا لم يكن كله           األردنية تقديراتال دأيحاجمالـي الناتج المحلي، حسب      
 . من المعونةتعويضهينبغي 

 
  كبيرة في سبيل الجهود الذي يبذلها عقبات األردن واجه

  الدولة الحكومي متوازنا مع موارد اإلنفاقفي جعل 
 

 أيضاوتواجه البالد . الجئي حرب الخليج عليها تدفق نتيجة المملكة االجتماعية الداخلية زادت كثيرا     فاحتياجات
 ولم تشترك مع    إسرائيلفلقد دخلت المملكة حربين كبيرتين مع       .  بصورة مستمرة  مرتفعةنفقات دفاعية وامنية    

 تأبطأ وفي حين    ١٩٩٠ العـربية المعـتدلة فـي الوقـوف ضد العراق خالل ازمة الخليج في عام                 الدولـة 
٢٠ مازال يشكل نسبة     العسكري اإلنفاق من نمو النفقات الدفاعية فان       األخيرة المالية في السنوات     اإلصالحات

 . الحكومياإلنفاقمن % 
 

  غير العرباألجانب المستثمرين أمام أبوابه فتح من األردن يزيد
 

 األردن يسمح   اإلجماليوفي  .  هذه االستثمارات  تعيقيخفف من القيود التي كانت        الثمانينات وهو  أواسط ذمـن 
ولم يعد شروط   .  صناعية في المملكة واالحتفاظ بملكيتها الكاملة      مشـاريع  بإنشـاء  األجنبـية للشـركات    اآلن

تزال موجودة في القطاعين      ال األجنبيولكن القيود علي االستثمار     .  محلـيا الزمة   شـركات االشـتراك مـع     
 جديدة قد   أجنبية استثمارات اجتذاب في   األردن التي يعانيها    األكبر فان المشكلة    وباإلجمال والمالي   الـتجاري 

 . التقلبشديدة قريب جدا من فلب منطقة األردن أنتكون اعتقاد المستثمرين 
 

 اإلصالح خلفية
 

 الثمانينات بسبب صدمة النفط العكسية      أواسط في عن النمو    األردن في   اإلجمالي توقف الناتج القومي     عـندما 
 المحافظة علي الطلب    إلىمن التدابير التي رمت      عددا   ١٩٨٥وانخفـاض عائداتـه اتخذت الحكومة في عام         

 الحكومة علي عكس مسار سياستها المالية السابقة التي كانت تتسم           وعمدت.  الصـادرات  ةالداخلـي وزيـاد   
 الدين ة الي نقص االحتياطي وزياد    أدت هذه   اإلنفاق كثيرا، ولكن زيادات سياسة      اإلنفـاق  فـزادت بالـتحفظ،   
 . الخارجي
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 علي تحركات النقد ومنع قيود وفرض األجنبية تضييق علي سوق صرف العمالت ١٩٨٨  ذلك في عاموأعقب
 تدنيه مقابل العمالت األردنيوواصل الدينار .  مستقرااالقتصاداالستيراد ولكن هذه التدابير لم تكن كافية لجعل 

 في اب    قبل ان يصل الي ادني مستوي له       ١٩٨٨ من الثلث خالل عام      بأكثـر  فانخفضـت قيمـته      األخـرى 
 قطع جميع   ١٩٨٨يوليو عام   /  الملك في تيموز     إعالن بسبب   الفوضى مزيد من    وحـدث . ١٩٨٩اغسـطس   /

وولد هذا  . إسرائيل الهاشمية والضفة الغربية التي تحتلها       األردنية واالدارية بين المملكة     القانونـية الصـالت   
 لم تلحظه   األموالس  ؤو كبير من ر   قدارم تسرب   إلى أدىيكون قد    االعالن قدرا كبيرا من القلق السياسي وقد      

 اقتصادي برعاية صندوق النقد     إصالح برنامج   ذ تنفي في تم البدء    ١٩٨٩ أبريلوفي  .  الرسـمية  اإلحصـاءات 
 في تنفيذه في ظل حكومة الشريف زيد بن شاكر القصيرة العهد، ارتفاع شرع هذا االتفاق، الذي وأعقبالدولي 
 كانت األسعارظاهرات ضخمة احتجاجا علي غالء      مفقامت  . األساسيةع   عدد كبير من السل    شمل األسعارفـي   
 إجراء في   تاالضطراباوتسببت تلك   . ١٩٧٠ عام   األهلية اضطرابات داخلية تشهدها البالد منذ الحرب        أسـوأ 

 منصب وزير المالية ومحافظ     بينها كان   واإلداريينلين الحكوميين   سئوتغييـرات كاسحة في مناصب كبار الم      
 بعدها مضر بدران، رئيس     أكد ١٩٨٩نوفمبر عام   /  انتخابات عامه في تشرن الثاني       وأجريتلمركزي  البنك ا 

 . األثر بعيد اقتصادي إصالح الدولي واعتماد سياسات النقد صندوق التزامه ببرنامج أنهاالوزراء الجديد 
 

  وتسلسل وقائعهاألردن االقتصادي في اإلصالحتطور 
 

١٩٨٠ 
في فترة سنتين اذ شهدت الدولة العربية المتبرعه         % ٣٠٠ بنسبة حوالي    األردنسمية الي    التحويالت الر  زادت

 . ارتفاعا كبيرا في العائدات
 

١٩٨٢ 
 في  أضعاف عشرات   بمقدار األردنيارتفع عجز الحساب الجاري      و %١٨ بنسبة   اإلجمالي الـناتج المحلي     زاد

  .سنة واحدة
  

١٩٨٣ 
 إمكانية التنقيب جعل    أعمال من   أجنبيتين نفط   شركتيالخام، ولكن انسحاب     اكتشاف كميات قليلة من النفط       تـم 

 .  مستبعدأمر ذلك البلد فيالعثور علي كميات ضخمة من النفط 
 

١٩٨٤ 
 %.٢ كانت في السنة السابقة أن بعد % ١،٤ الي األردن الناتج المحلي في إجمالي نسبة نمو تدنت
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١٩٨٦ 
، وهي خطة تبنت    ١٩٩٠ ١٩٨٦ الخماسية   الخطة أعلنتسبتمبر،  /يلولأ الـنفط العالمية في      أسـعار  انهـارت 

تم .  الفائدة أسعار نقدية ومالية متحفظة، تعتمد المرونة في        بسياسةاسـتمرار العمـل بحرية التجارة وااللتزام        
 مستحسن وتم تحديد ثالثة مشاريع عامة كي تشملها عملية التخصيص           أمر التخصيص   عملية عن اي    اإلعالن

  العمة، وشركة النقل العامة، وشركة االتصاالت األردنية الطيران الملكية ةشركهي 
 

١٩٨٧ 
ارتفع دين .  النفطأسعار انهيار  أعقاب فيها في    العملين المعونات من الدول الخليجية العربية وتحويالت        تـدنت 
  البطالة لديه معدل الخارجي كما ارتفع األردن

 
١٩٨٨ 
 اشتداد الضغوط علي    إلى أدت المركزي قيودا    البنكوفرض  . األجنبيةالت   في توفر العم   أزمـة  األردن شـهد 
   :الدينار

  . تخفيض قيمة الدينار، وتبع ذلك تعويمهتم 

 منها حظر استيراد السلع االستهالكية      األجنبية اعتماد عدد من التدابير لالقتصاد في انفاق العمالت          تم 
  .المعمرة لمدة سنة

 الملك حسين قرار قطع  أعلن.صناعية مؤسسات إنشاءول علي رخص  رفع تسيير وتسهيل الحص تـم  
. إسرائيلي تحتلها   ت الهاشمية والضفة الغربية ال    األردنية بين المملكة    واإلداريـة ت القانونـية    صـال ال

منعت الحكومة استيراد الكميات بسبب الضغط الشديد علي ميزان         . موازنة تقشف ١٩٨٩ لعام   وضعت
 . المدفوعات

 
١٩٨٩ 
 بسحب  لألردن السماح   إلى الدولي، وادي    النقد بمساعدة صندوق    إصالحيا برنامجا   األردنية الحكـومة    بـدأت 
 :  البرنامج أهداف من وكان.  مليون دوالر من موارد الصندوق١٢٥

منه بحلول عام   %١٠ ما نسبته    إلى المحلي   الناتج إجمالي من   %٢٤تخفـيض عجـز الموازنة بنسبة        
١٩٩٣ . 

 تصادي الذي يدعمه التصدير تشجيع النمو االق 

 .تخفيض معدل التضخم 

 .  عجز الحساب الجاري الخارجيإزالة 

 .  عدد كبير من السلع الرئيسيةأسعاررفعت السلطات  
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 بتحريض من قوي خارجية ولكن      تاالضطرابا لم تكن    مرة اضطرابات مدنية في سنة الول       أسوأ األردنشهد  
حصلت تغييرات كاسحة في    . االقتصادي والمطالبة بتغيير سياسية    التقشف إجراءاتبسـبب استياء الناس من      

 الماليةقال الملك حسين رئيس الوزراء زيد الرفاعي، وتم تبديل وزير           . واإلدارية الحكوميةارفـع المناصـب     
كلف رئيس الوزراء   . ومحـافظ البـنك المركزي، عين الملك بن عمه الشريف زيد بن شاكر رئيسا للوزراء              

 حملة  بدأت أبريل/ في نيسان    . عامه برلمانيةتخفيف احتقان الجو السياسي والتحضير النتخابات       الجديد مهمة   
 كانت الحكومة قد خلت عن سيطرتها علي صحف عمان          ديسمبر / األولتحريـر الصـحافة بحلـول كانون        

التزم ) ن دوالر    مليو ١٥٠قيمته  (  االقتصادي   اإلصالح قرد البنك الدولي لبرنامج      توقيعتم   .اليومـية الثالث  
الذي كان معدله    ( الذي المركـزي بسياسة نقدية اكثر تشددا وبدا يحد من الكتلة النقدية لضبط التضخم               البـنك 
 لصرفه، فاصبح هناك سعرين رسمي      سعرين اعتمادنظرا الستمرار انخفاض قيمة الدينار تم       ). %٢٥يقارب  
وكانت الحومة تهدف الي توحيد السعرين      . رية الضرو الغير الضـرورية وسعر تقرره السوق للسلع         للسـلع 

 .إجماال انتخابات برلمانية كانت حرة ونزيهة أجريتنوفمبر / تشرين الثاني منفي الثامن . ١٩٨٩بنهاية عام 
  

١٩٩٠ 
تمت الموافقة في الربع الثاني من السنة، علي        .  الحكـومة حظـر استيراد السلع االستهالكية الكمالية        رفعـت 

  : تضمنته، ومن ابرز ما ١٩٩٠موازنة عام 

 .  عجز الموازنهتقليص 

 . رواتب موظفي القطاع العامتجميد 

 مشروع قانون ضريبة الدخل علي المناقشة في البرلمان، وتركزت الحلفات في شانه             طـرح  
 .  الضريبيةاإلعفاءاتعلي مقادير 

 
 كبيرةبأضرار  األردن أصابت الخليج أزمة

 
 منبسبب خسارة البالد قدرا كبيرا       % ٥٠ بنسبة حوالي    األردني اإلجمالي القوميانخفـض الـناتج      

 . تجارتها وتحويالت العاملين في الخارج واستثمارات وتحويالت المعونه الخارجية

 وي والمياه أكل والمأمليون دوالر لتوفير الم ٥٥٠ الحكومة أنفقت 

 . األردنعن طريق   من الكويت والعرا قفروا الجي  ألف٨٠٠لما يقدر  

 %.٣٠ إلىارتفع معدل البطالة  
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   اإلصالحات تحليل
 
  التوقيت 
 
 صندوق النقد الدولي وذلك نتيجة وضع من اإلصالح مجمـوعة تدابيـر تتوخي   ١٩٨٩عـام  األردن   تبنـي  

 األردنوكانت صعوبات   .  متشددة إصالح لتدابير   بدائلاخـتالالت شديدة في حساباته الخارجية وعدم الوجود         
 حد كبير من    إلى الذي قلص    األمر،  ١٩٨٦ اسعر النفط العالمية عام      انهيار تـتفاقم باطراد منذ      .االقتصـادية 

 صندوق النقد   مع اتفاق   إلى أدتوالواقعة التي   .  يتلقاها من جيرانه العرب    األردن التي كان    المعوناتمقـدار   
 أنفي حين   .  وفوائدها طهاأقسا عاجزا عن دفع     األردنعيد استحقاق ديون كبيرة كان      واالدولـي كانت حلول م    

ـ  األوضـاع   هذا  إخراج قد تكون سبب     األوضاع، فان هذه    اإلصالحام جهد   ي هـي التي تسببت في ق      زمنة الم
ولم .  وفي المنطقة ككل تغيرت جدا نتيجة أزمة الخليج        البالد السياسية في    فاألوضاع.  عـن مساره   اإلصـالح 

فمعدل البطالة المرتفع   . اإلصالحير عن سياسة     في تحاشي حصول تراجع كب     الحكومةيتضـح بعد مدي نجاح      
 من مزيد العام يشكالن ظروفا غير مالئمة لمحاوالت االصالح االقتصادي التي تؤدي الي             االقتصاديوالضيق  
وكانت المقايضة في ذلك    .  الحريات السياسية بمعية عملية االصالح االقتصادي      إعطاءسارت عملية   . التقشف

  اقتصادية رئيسية لوإجراءات في تمرير بدرانان يفشل رئيس الوزراء مضر  رجحولكن من الم. واضحة جدا
ومن الجدير بالمالحظة ان حكومة زيد الرفاعي التي كانت         . السياسي االصالح   إجراءات هو علي     لـم يوافق  

 اإلجراءات الدولي قد واجهت معارضة شديدة         الي اتفاق مع صندوق النقد     التوصلفـي السـلطة عـندما تم        
.  بدران بها لم تكن ترافقها اجراءات اصالح سياسي علي غرار تلك التي وعد             اإلجراءات ان هذه    ذلكالتقشف  

 . متبادلةوالسياسية االقتصادية اإلصالحات القائل بان تكون الرأيولذلك فان نجاح بدران يدعم 
  

  جـالنتائ
  

 مدي في أوسع اقتصادي  إصالحعتماد برنامج    ا قبل األجنبية العمالت   أزمة مؤقتة لوقف    إجراءات األردن اتخذ
 علي االستيراد وتخفيض قيمة العملة المحلية ز وعمدت         قيودوتضـمنت تلك االجراءت فرض      . ١٩٨٩عـام   

 االستثمار محليا وثنيهم عن تحويل ما       إلى الفائدة لدفع المستثمرين     أسعار عن   القيود رفع   إلى أيضاالسـلطات   
 االصالح بفضل إجراءاتتم البداء بمجموعة كبيرة من    . أجنبية محلية الي     من عمالت محلية من عمالت     لديهم

 هذه  أهداف أهموكان من   . ١٩٨٩ عام   الدولياالتفاقـات التـي تـم توقيعها مع صندوق النقد الدولي والبنك             
 أهدافوتم تحديد   .  جدولة الديون الخارجية والتضخم    إعادة الحكومـي، الـنمو النقدي،       اإلنفـاق  اإلجـراءات 

 نظرا لالختالل المالي المزمن في      األهمية العجز المالي وهي غاية تبدو بالغة        لتخفيض واقعية،   إنمامـوحة،   ط
 ج الخلي أزمة اندالع الرئيسية عندما    اإلصالح في التحرك علي كل جبهات       بدأتوكانـت الحكومة قد     . األردن

 .١٩٩٠ عام أواسطفي 
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  نتائج االستطالعآخر
 

 كثيرا من غزو    األردنوتضرر    تقلبا شديدا  األردن اقتصاد هذه الدراسة، شهد     إنجاز  التسعينات بعد  أوائل فـي 
 المتحدة  األمم التجاريين وادي الحظر الذي فرضته       األردن شركاء   أهم أحد العراقالعـراق الكـويت فقد كان       

 مليون  الفين   اكثر م  األردن من نفقات الي خسارة      األردن ما خلفته الحرب علي      إلى إضافة ) العراق( علـيه   
 المتطلبات من   ة زياد وواصالتردنية كانوا يعملون في الخليج      ألزات السفر ا  امـن حاملي جو   ) ٢٠٠٠(دوالر  

 تسديد ديونه الخارجية البالغة قيمتها نحو       إلى الرامية األردن عرقلة جهود    األجنبية العمالت   ةالحكومة وخسار 
 التي حصلت   اإليجابيةيستعيد عافيته ومن المتطورات      بداء االردن    ١٩٩٢ عامولكن في   .  مليون دوالر  ٦٥٠٠

 : ما يلي السنةفي تلك 
 

 الطلب علي السلع االستهالكية من قبل العائدين        ة زياد بسبب % ١١ بنسبة   اإلجمالي المحلي   و الناتج نم 
 . النمو في القطاع الصناعية البناء وزيادمشاريعمن الخليج وفورة صغيرة في 

 .األجنبية العمالتلقيود المفروضة علي التصدير وعلي  الحكومة من حدة اخففت -

 عجز الحساب   إزالةشهرا بهدف   ١٨ اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي مدتها         األردن عقد -
  وبدا١٩٩٨الجاري كليا بحلول عام 

 . خطة تقشف وضعها صندوق النقد الدوليتنفيذ -

 .األردن جدولة ديون إعادة نادي باريس ولندن أبد -

 قيام مشروعين مشتركين    ذلك وتضمن   األردن يعمل في    األجنبيةلمـزيد من الشركات      ا أبـد  -
 لنمو الناتج المحلي االجمالي ان      يتوقعهذه السنة   . كبيرين مع شركتين أجنبيتين يابانية وهندية     

 وء بسبب نقص التجارة وتباط    األموال خسارة األردنويواصل  % يكـون ما بين ستة وسبعة       
، استمرار  األخرى العوامل السلبية    ومن  انيه نتيجة حرب الخليج   عملـيات الشـحن فـي مو      

ولكن هناك  .  كانت قد تعهدت ببيعها    الدولة في بيع شركات تملكها      األردنية الحكومة   وءتـباط 
 :منهابعض التطورات اإليجابية 

o  ق يتركز علي زيادة الصادرات وتحق    ) ١٩٩٧تنتهي في عام    ( خطة خماسية    اعـتماد
 قيام  إلىوتدعوا الخطة   .  فرص عمل  وإيجاد % ٦قاء ويبلغ معدله    نمو قادر علي الب   

 تنسجم مع   أنها في هذه الخطة     ما مليون دوالر واهم     ٣٠٠، ٨اسـتثمارات بقـيمة     
 .الدولي بها صندوق النقد أوصىتدابير التقشف التي 

o قرضا بقيمة   األردن منح إلى االقتصادية،   األوضاع نادي باريس اذا شهد تحسن       عمد 
 .ون دوالرملي٢٠٠

o ١٩٩٤ عام منتصف حتى صندوق النقد الدولي جدولة الديون المستحقة أعاد. 
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 الفلسطينيةة بين منظمة التحرير     أ فج السالم الذي سيتركه حلول     التأثير مـن الواضـح بعد مدي        لـيس 
 قدرا اكبر من    األوسط السياسي واالقتصادي في الشرق      االستقرار يجلب   أنومـن المؤكد    . وإسـرائيل 

ومنذ .  الضفة الغربيةإلى لألموال كمعبر أهميته سيفقد األردن ولكن أخري وبلدان األردن إلىستثمار اال
 لسطينية الفالتحرير بسبب دعم منظمة  إليها بالعودة   الفلسطينية لم تسمح معظم الدول الخليجية       الحينذلك  

ليجية ستعود وتسمح    الخ البلدان كانت   إذاللعـراق خـالل الحـرب وفي حين ان ليس من الواضح ما              
 إلىن من الخارج ستذهب مباشرة      ييني الفلسط يرسلها التي   األموال بالعمل فيها الشك في ان       نللفلسطينيي

 تظهر رغبة في فتح فروع لها في الضفة الغربية          األردنية البنوك   أخذتوقد  . الضـفة الغـربية وغزة    
 األردن ان يفقد    إمكانية أيضاناك  وه.  دورها كوسيط مالي رئيسي    عليالجـتذاب الودائـع والمحافظة      

 األردن يفوق حجم اقتصاد     إسرائيل فحجم اقتصاد    إسرائيل الغربية لمصلحة    الضفةفرصـا تجارية في     
 بان اإلسرائيلية الدراسات إحدى منتجاته شديدة التنوع وجيدة النوعية وتوحي       أن ضعفا، كما    عشرباثني  

 إذا مليون دوالر في السنة     ٢٠٠٠ إلىربية بما يصل    يد تجارتها في الضفة الغ    ز ت أن إسرائيلفـي وسع    
 . كان يريد المنافسةإذا اإلسرائيليون يفعل كما ينشط أن األردنعقد الجانبان اتفاق تجارة حرة وعلي 
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