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مرفق طياً وثيقة مراجعة األداء والتعلم إلطار الشراكة االستراتيجية المشترك للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير/مؤسسة التمويل   .1
 .  2022-2017الدولية/وكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف مع األردن لألعوام المالية 

 

في ظل عدم وجود ممانعة. ويجوز للمدير التنفيذي تقديم بيان خطي، وطلب عقد نقاش   يجري تعميم وثيقة مراجعة األداء والتعلم .2
أو تمديد موعد اإلغالق عبر النظام التشغيلي البنكي. وفي ظل عدم وجود أي طلب حول موعد اإلغالق المذكور أعاله، سيتم في محضر  

   أحيطوا علماً بمراجعة األداء والتعلم.    االجتماع الالحق للمدراء التنفيذيين تسجيل أن المدراء التنفيذيين

 

طار الشراكة االستراتيجية المشترك للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير/مؤسسة  قام المدراء التنفيذيون بإجراء آخر نقاش حوإل  .3
-R2016)                                       2016تموز    14التمويل الدولية/وكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف مع األردن بتاريخ  

0124[IFC/R2016-0191, MIGA/R2016-0046])             كـ االجتماع  رئيس  ملخص  توزيع  وجرى   .(SU2016-

0021[IFC/SU2016-0019, MIGA/SU2016-0020])  . 

 

-202)اطمة شاه  ، أو السيدة ف(2274-458-202)السيدة آن نيجوجونا    - ينبغي تحويل أية أسئلة حول هذه الوثيقة إلى: البنك .4

وكالة ضمان االستثمار متعددة    ؛(,ajefri@ifc.org 5380+3730السيد عبد هللا الجفري )عّمان:    -؛ مؤسسة التمويل الدولية458-(4846

     . (2341-473-202)السيدة مينا كاميت  - األطراف

 
 

 التوزيع:  
 المدراء التنفيذيون وبدالؤهم  

 الرئيس
 اإلدارة العليا لمجموعة البنك 

نواب الرئيس، البنك، مؤسسة التمويل الدولية، وكالة  
 ضمان االستثمار متعددة األطراف  

 السكرتير، صندوق النقد الدولي  
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 .  2016حزيران   16إلى ( JO-102746يعود تاريخ آخر إطار للشراكة االستراتيجية )تقرير رقم:  
 

حزيران 30  -تموز  1السنة المالية:    

 
(  2021أيار  3)سعر الصرف الجاري بتاريخ العمالت وما يكافئها:   

دينار أردني 0.71دوالر أمريكي =  1  

 
 االختصارات والكلمات المختصرة 

5YRM  اإلصالحات للتنمية  مصفوفة MFD   حشد التمويل للتنمية 
AF   التمويل اإلضافي MGF   صندوق المساواة بين الجنسين في منطقة المشرق 
ASA   الخدمات االستشارية والتحليالت MIGA   وكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف 
CCDR   التقرير البلداني حول المناخ والتنمية MOPIC   وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
CPF   إطار الشراكة االستراتيجية   
DPF   تمويل السياسة التنموية MSME   الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
EFF   تسهيل الصندوق الممدد MSSRP  مشروع الخدمات البلدية والصمود االجتماعي 
ESSRP   المشروع الطارئ للخدمات والصمود االجتماعي   
FCCL   االلتزامات المالية والمطلوبات الطارئة NAF   صندوق المعونة الوطنية 
FDI   االستثمارات األجنبية المباشرة NEPCO   شركة الكهرباء الوطنية 
GCFF   البرنامج العالمي للتمويل الميسر PforR  النتائج نحو  البرنامج الموجه 
GDP   الناتج المحلي اإلجمالي PIM   إدارة االستثمارات العامة 
GIEP  للحكومة  التأشيريالبرنامج التنفيذي   PLR   مراجعة األداء والتعلم 
GoJ   الحكومة األردنية PPP   الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
HBB   المشاريع المنزلية المدرة للدخل RS االقتصادية اإلصالحات  دعم تنفيذ سكرتارية   
IBRD   البنك الدولي لإلنشاء والتعمير SME   الشركات الصغيرة والمتوسطة 

  TA   المساعدة الفنية 
IDA   المؤسسة الدولية للتنمية USAID   الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
IFC   مؤسسة التمويل الدولية   
IMF   صندوق النقد الدولي VRE   مصادر الطاقة المتجددة المتنوعة 
JNCW   اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة WBG   مجموعة البنك الدولي 
JTF   مجموعة عمل األردن   

MCM   مليون متر مكعب   

MDTF  الصندوق االئتماني متعدد المانحين   

MENA  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا   

 

 وكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف  مؤسسة التمويل الدولية  البنك الدولي   

 نائب الرئيس:  
 المدير:  

رؤساء فريق  
 المهام:  

 فريد بلحاج  
 ساروج كومار جها  

 هولي بينر 
 آن نيجوجونا  

 سيرخيو بيمنتا 
 بياتريس ماسر  

 عبد هللا الجفري  

 هيروشي ماتانو  
 ميرلي بارودي  

 مينا كاميت 
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 المملكة األردنية الهاشمية 

 مراجعة األداء والتعلم إلطار الشراكة االستراتيجية 

I.  المقدمة 
 

لألعوام   .1 األردن  الدولي مع  البنك  لمجموعة  االستراتيجية  الشراكة  إطار  المحرز في  التقدم  والتعلم  لألداء  المراجعة  تخلص هذه 
لكوفيد   2022- 2017المالية   االستجابة  لدعم  الدولي  البنك  برنامج  مع  المرحلة  19-وتتماشى  في  اإلصالحات  وتنفيذ  الصامد،  والتعافي   ،

في سياق األزمة السورية، على    2016وقد ركز اإلطار، والذي جرى إعداده في حزيران  الشراكة االستراتيجية.    الختامية من فترة إطار 

الخاص   القطاع  بقيادة  أقوى  اقتصادي  نمو  )أ(  المدى من أجل  المباشرة لألزمة مع دعم إجراء إصالحات هيكلية طويلة  التنموية  االستجابة 
وقد ركز إطار الشراكة االستراتيجية، والتي ُصمم بما يتماشى    المساواة والجودة في تقديم الخدمات.   وتحسين فرص العمل للجميع، )ب( تحسين

على تحسين مناخ االستثمار، واستحداث الوظائف،  (،  2018- 2016" والخطة التنفيذية للتنمية )2025"األردن  مع رؤية الحكومة األردنية  

في عمليات اتخاذ القرار. وتم تضمين المسائل الرئيسية المتعلقة بالحوكمة، والنوع االجتماعي،    وتقديم الخدمات، وزيادة فرص إشراك المواطنين
   والشباب في اإلطار كمحاور متشابكة. 

 

بينما حافظ األردن على توازن هش في ظل تصاعد الضغوطات اإلقليمية والمحلية خالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية،   .2
في خضم تحقيق معدالت نمو متدنية، وارتفاع نسب البطالة، وتصاعد الدين.    19-ردني لضربة قوية بفعل جائحة كوفيد تعرض االقتصاد األ 

% في الربع الرابع 24.7؛ وارتفعت نسبة البطالة إلى  2020% في العام  1.6وبحسب تحليل البنك الدولي، فقد انكمش االقتصاد األردني بمقدار  

%؛ كما وصل دين الحكومة المركزية إلى  50.0دالت البطالة في صفوف الشباب إلى نسبة غير مسبوقة بلغت  ، مع وصول مع2020من العام  

- (. وفي األعوام األربعة التي سبقت أزمة كوفيد2019% في العام  97.4)مقارنةً مع    2020% من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  106.5

بفعل آثار األزمة السورية، وأوجه عدم الكفاءة المحلية، وارتفاع التكاليف. ولم يكن مسار   - %2.0، نما االقتصاد بوتيرة منخفضة عند نحو  19

 ملة.    النمو في األردن كافياً لمجابهة التحديات االقتصادية واالجتماعية الملحة، مثل ارتفاع معدالت البطالة وتدني المشاركة في القوى العا
 

راتيجية، قامت مجموعة البنك الدولي بدعم األردن في قيادة نموذج ريادي لالستجابة التنموية  خالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االست  .3
نقطة    1.6فقد كان لعقد من النزاع في سوريا أثر بالغ على األردن، بما في ذلك انخفاض النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي بمقدار  لالجئين.  

. ساهم النهج 1نقطة مئوية، باإلضافة إلى الضغوطات على الخدمات العامة   3.1اإلجمالي بمقدار  مئوية، وصدمة تجارية على الناتج المحلي  

التقدمي الذي اتبعته الحكومة األردنية في تشجيع وصول الالجئين إلى فرص العمل والخدمات، وشمول الالجئين في الخطط الوطنية في جهود  
دعت الحكومة األردنية إلى التوقيع على ميثاق جديد يقدم رؤية شاملة ومستدامة  مضي قدماً،  وبال.  19- الوقاية واالستجابة والتطعيم ضد كوفيد

   على المديين المتوسط والطويل لالجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة. 
 

مستهدفات    % من 83شهد برنامج مجموعة البنك الدولي توسعا  ملحوظا  خالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية، حيث أن   .4

وخالل فترة تنفيذ اإلطار، كانت مجموعة البنك اإلطار التي تم تحديدها في تصميم اإلطار قد تم تخطيها، أو تحقيقها، أو على المسار الصحيح.  
د اإلصالحية  الدولي شريكاً رئيسياً في األجندة اإلصالحية في األردن، بما في ذلك دعم إعداد مصفوفة اإلصالحات الخمسية والتي قادت الجهو

وبالرغم من إحراز  (.  2024- 2021التأشيري للحكومة ) البرنامج التنفيذي  . وقد تم شمول المصفوفة كركيزة إصالحية في  2018منذ العام  

االقتصاد وتحفيز   في  الهيكلية  التحديات  أجل معالجة  وأثرها من  نتائج اإلصالحات  للتركيز على  أن هنالك حاجة  إال  التقدم،  لبعض  األردن 
اص،  االستثمارات كمحرك للتعافي والنمو واستحداث فرص العمل. ويتضمن ذلك إحراز تقدم على صعيد الشراكة بين القطاعين العام والخ

       والجوانب التنظيمية، والمنافسة، والمشتريات الحكومية، وقطاع الطاقة والمياه، وإصالحات سوق العمل.  
 

والخطط الرامية    19- تقوم مراجعة األداء والتعلم بتحديث إطار الشراكة االستراتيجية لدعم استجابة الحكومة األردنية ألزمة كوفيد .5

طاع  لتحقيق التعافي الصامد والشمولي، وللتركيز على تنفيذ اإلصالحات األساسية التي يمكن أن تعالج التحديات التي يواجهها األردنيون والق
(. وبينما تبقى  2024-2021الجديد )   البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومةحيث ستعمل المراجعة على تحديث اإلطار بما يتماشى مع  الخاص.  

دعم االستجابة الفعالة والتعافي الصامد" لعكس    -19- ركيزتي اإلطار على درجة عالية من الصلة، تضيف المراجعة ركيزةً ثالثةً: "جائحة كوفيد

في االستجابة لألزمة وشمول حزمة من العمليات المقررة لتشجيع استحداث فرص العمل والبناء مجدداً بشكل أفضل. كما تتضمن  التعديالت  
هذه الركيزة خطة عمل لتوسيع الفرص االقتصادية للمرأة كجزء من جهود التعافي، ومراجعة لرأس المال البشري والتي تركز على التحدي  

وتقرير رئيسي بلداني حول المناخ والتنمية لتوفير المعلومات لجهود التنمية والتعافي بشكل بيئي وصامد وشمولي. كما  المتعلق بتشغيل الشباب،  
الموسعة  االستراتيجية  مع  المراجعة  هذه  تركيزاً    2تتماشى  تتضمن  والتي  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الدولي  البنك  لمجموعة 

 
واشنطن العاصمة: البنك الدولي.  تداعيات الحرب: التبعات اإلقليمية للحرب في سورية. . 2020. البنك الدولي  1

https://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/fallout-of-war-in-syria.  
. كما تتماشى االستراتيجية الموسعة مع التزامات  19-لتشمل االستجابة لجائحة كوفيد يمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا االستراتيجية اإلقل، تم تحديث وتوسيع 2021في العام   2

 مؤسسة التمويل الدولية واستراتيجية وكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف.  

http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/fallout-of-war-in-syria
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والنمو الشمولي. كما تقوم مراجعة األداء والتعلم بتحديث إطار نتائج إطار الشراكة االستراتيجية لعكس األنشطة    استراتيجياً على فرص العمل 
لنتائج لتتبع أفضل ألداء وأثر البرنامج. وتتضمن  ا  نحو   الجديدة التي تمت إضافتها منذ بدء تنفيذ اإلطار وإدخال المزيد من المؤشرات الموجهة

لتمكين مجموعة البنك الدولي والحكومة األردنية من التركيز على تقديم الدعم   2022- 2017م واحد لفترة األعوام المالية  المراجعة تمديداً لعا

كجسر للتحضير لإلطار القادم في العام    2022، والتعافي المبكر، ومواصلة اإلصالحات في العام المالي  19- الُملح بخصوص االستجابة لكوفيد

 .       2023المالي 
 

II.   التغيرات الرئيسية في السياق البلداني 
 

   19-كوفيد  -السياق البلداني 

الحد من اآلثار الصحية واالقتصادية   .6 الحكومة األردنية  تدابير مستهدفة، حاولت  إقرار  إنفاذ اإلغالق الصارم ومن ثم  من خالل 
وقد استطاع األردن المحافظة على تدني العدد التراكمي  .  2021، إال أنها واجهت موجة  كبيرة  جديدة  من اإلصابات في العام  19-لجائحة كوفيد 

من خالل إنفاذ إغالقات مشددة في أنحاء البالد ومستهدفة جغرافياً، وحظر للتجوال الليلي، وإغالق    2020لإلصابات والوفيات لغاية نهاية آب 

 متسارعاً لعدد الحاالت اليومية من اإلصابات والوفيات اعتباراً  المدارس، ولبس الكمامات، والتباعد االجتماعي. رغم ذلك، واجهت المملكة نمواً 
حيث تم تسجيل أعلى عدد من    - 19-، سجل األردن موجةً جديدةً من حاالت كوفيد2021. ومنذ نهاية كانون الثاني  2020من تشرين األول  

من الحاالت لكل مليون نسمة في منطقة الشرق األوسط  حالة( كما سجل األردن أعلى عدد    9,535)   2021آذار    17حاالت اإلصابة المؤكدة في  

حالة   8,897إضافةً إلى   712,901، بلغ مجموع حاالت اإلصابة  2021أيار  2(. واعتباراً من  1الشكل  )انظر   2021وشمال أفريقيا في آذار 

 وفاة.    

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عدد الحاالت اليومية المؤكدة لكل مليون نسمة في األردن ودول أخرى في : 1الشكل 
 

 

  https://ourworldindata.org/coronavirus/country/jordan: المصدر 

قامت الحكومة األردنية بإقرار سلسلة من الخطط والبرامج الهادفة إلى معالجة اآلثار الصحية واالقتصادية واالجتماعية للجائحة.   .7
. وأطلقت  19- إلى تعزيز قدرة الحكومة األردنية على الوقاية والتعقب واالستجابة لجائحة كوفيدالخطة الوطنية لالستعداد واالستجابة  وتهدف  

لدعم األسر المستضعفة من خالل تحويالت نقدية طارئة )بتنفيذ من قبل    2021و   2020رنامجين للحماية االجتماعية في العامين  الحكومة ب 

ابير صندوق المعونة الوطنية( والعاملين في القطاع المنظم )بتنفيذ من قبل المؤسسة العامة للضمان االجتماعي(. كما قامت الحكومة بتنفيذ تد
الشركات للمحافظة على سالسل اإلمداد والوظائف، بما في ذلك تأجيل الدفعات الضريبية، والدفع الجزئي للرواتب، وبرامج  ترمي إلى دعم  

في كانون الثاني    19-قروض خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وشرع األردن بتنفيذ برنامج شمولي ومنصف وكفؤ للتطعيم ضد كوفيد 

. وال تزال معدالت التطعيم متدنيةً في  19-الدليل الوطني للتطعيم ضد كوفيدنية ذات األولوية بما يتوافق مع وقامت بتطعيم الفئات السكا  2021

نيسان  -ظل محدودية إمدادات اللقاح لألردن ومسائل تتعلق بالتردد من أخذ اللقاح. رغم ذلك، شهدت وتيرة التطعيم زيادةً ملحوظةً خالل آذار 
شخص الجرعة الثانية،    137,000شخص، بينما تلقى    695,000، بلغ عدد من تلقوا الجرعة األولى  2021  نيسان  29. واعتباراً من  2021

 مليون نسمة على المنصة اإللكترونية الخاصة بالتطعيم.      1.4وتم تسجيل 

 

 
 

 المستجدات االقتصادية  
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الصغير والمفتوح والذي يملك صالت قوية    بالد صاد الفي األردن، بالنظر إلى اقت  تداعيات اقتصادية ملموسة  19- كان لجائحة كوفيد .8

،  2020% في العام  1.6انكمش الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في األردن بمقدار  فبحسب تحليل أجراه البنك الدولي،    مع باقي دول العالم. 

دات السفر،  على القطاع الخدمي، وعائ   كما تركت الجائحة على وجه التحديد آثاراً عميقةً   . 2019% في العام  2.0مقارنةً مع تحقيق نمو قدره  

%  18.3وارتفع معدل البطالة، والذي زاد بشكل هامشي من    وهي قطاعات رئيسية للنمو في االقتصاد األردني.(،  2الشكل  والسياحة )انظر  

% في الربع الرابع  24.7، بشكل ملحوظ كنتيجة للصدمة االقتصادية الناجمة عن الجائحة، حيث وصل إلى  2019و   2017% ما بين  19.0إلى  

%،  27% إلى  31.2، من  2019و  2017(. وارتفع معدل البطالة لدى اإلناث، والذي شهد انخفاضاً ما بين  3لشكل  )انظر ا   2020من العام  

من    - عاماً( بشكل ملحوظ  24- 15. كذلك، قفز معدل البطالة لدى الشباب )2020الربع الرابع من العام    % في 32.8بشكل حاد ليصل إلى  

      .    2020% بنهاية الربع الرابع من العام  50.0إلى مستوى غير مسبوق وصل إلى   2019% في العام  40.6

   

 

، كان أداء االقتصاد األردني أقل مما كان متوقعا  بموجب إطار الشراكة االستراتيجية حيث عانى بشكل  19-وحتى ما قبل أزمة كوفيد  .9

، واصل  2019و  2016فما بين العامين  مستمر من ديناميكيات النمو البطيء والتحديات الهيكلية التي أدت إلى تقويض االستدامة المالية.  

%، والذي ال يعد كافياً الستحداث عدد كاف من الوظائف للقوى العاملة الشابة في  2.0النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي اندفاعه بنحو  

راكة بين )مثل قانون الش  2018األردن. وقامت الحكومة األردنية باعتماد قرارات أساسية إلجراء إصالحيات سياساتية ومؤسسية منذ العام  

نفيذها القطاعين العام والخاص، وإصالح نظام المشتريات العامة، وتعزيز اإليرادات المحلية(. رغم ذلك، تطلب تنفيذ اإلصالحات وقتاً طويالً لت 
 ً . وفرضت جائحة  وحتى تاريخه، لم يكن لها أثر على مسار النمو في األردن، أو معالجة االختالالت المالية، والتي يؤثر بعضها على اآلخر سلبا

اتسع العجز المالي    ضغطاً إضافياً على المالية في األردن، حيث انخفضت اإليرادات المحلية بسبب التراجع االقتصادي. ونتيجةً لذلك،   19-كوفيد

ة المركزية  ، ووصل دين الحكوم2020% في العام  7.4إلى    2019% في العام  4.6للحكومة المركزية )بما في ذلك المنح( بصورة كبيرة، من  

       . 3( 2019% في العام  97.4)مقارنةً مع    2020% من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  106.5إلى 
 

حقق األردن تحسنا  ملحوظا  في تقليص عجز حسابه الجاري خالل العامين الماضيين، إال أنه يبدو أن التباطؤ االقتصادي العالمي   .10
% من الناتج 10.6فقد انخفض عجز الحساب الجاري األردني )بما في ذلك المنح( من  قد أدى إلى عكس هذا االتجاه.    19- بسبب جائحة كوفيد

% من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  2.1، وإلى  2018% من الناتج المحلي اإلجمالي في العام  7.0إلى    2017ي العام  المحلي اإلجمالي ف

% من الناتج المحلي اإلجمالي  8.0، اتسع عجز الحساب الجاري )بما في ذلك المنح( بصورة ملموسة إلى  2020. رغم ذلك، وفي العام  2019

% في تحويالت المغتربين، بالرغم من االنكماش الواضح  9في عوائد السفر، باإلضافة إلى انخفاض بنسبة    %(76بسبب انخفاض غير مسبوق )

 لالطالع على مؤشرات اقتصادية مختارة.   4الملحق (. انظر 2الشكل  في الميزان التجاري )انظر 
 

صاد الكلي األردني وأكبر مصدر للمطلوبات الطارئة  يعتبر قطاع الكهرباء من المساهمين الرئيسيين في االختالالت اإلجمالية في االقت  .11
مليار    7.18% من الدين العام بسبب تراكم ديون شركة الكهرباء الوطنية والتي وصلت إلى  20ويشكل قطاع الكهرباء اليوم نحو  في األردن.  

دن الستثمارات كبيرة في قدرات التوليد الجديدة  لمزيد من التفاصيل(. وجاء تراكم هذه الديون بفعل إقامة األر  7الملحق  دوالر أمريكي )انظر  

بغرض تلبية الطلب المتنامي وتعزيز أمن الطاقة الوطني. رغم ذلك، وخالل السنوات القليلة الماضية، ساهم تباطؤ النمو    2007ابتداًء من العام  

 
3  (Forthcoming). 2021 Spring Monitor Economic Jordan forecast. Preliminary 2021. Bank. World .مرصد االقتصاد األردني ربيع . توقعات أولية.  2021البنك الدولي

 )قادم(.  2021

على الصادرات والواردات السلعية، وعوائد  19-كوفيدصدمة  :2الشكل 
 السفر، وتحويالت المغتربين 
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االستهالك الصناعي إلى تنامي الفائض. ومع  االقتصادي، واالختالالت في تسعيرة الكهرباء، وتدني مستويات الصادرات، واالنخفاض في  
، تعرض قطاع الطاقة في األردن إلى مزيد من االنتكاسات، بما في ذلك االنخفاض في مبيعات الطاقة، وانخفاض تحصيل  19-جائحة كوفيد

توليد الحراري. ويعتبر إجراء إصالحات  اإليرادات، والتحديات التشغيلية في إيجاد توازن بين الحجم المرتفع من الطاقة المتجددة المتنوعة مع ال
د في قطاع الطاقة جزًء رئيسياً من مصفوفة اإلصالحات الخمسية وتسهيل الصندوق الممد المقدم من صندوق النقد الدولي. فضالً عن ذلك، اعتم 

. رغم ذلك، تمت مواجهة تأخيرات  2020في العام  نحو تحقيق االستدامة المالية لقطاع الطاقة وخطة ضبط الدين    ق خارطة طري مجلس الوزراء  

  2021سنوات ابتداًء من العام    3وصعوبات تنفيذية ملحوظة. وبموجب برنامج صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة األردنية بخطة مدتها  

تقوم الحكومة بتقييم خيارات  لتعديل تعرفة الكهرباء لتحسين استهداف الدعم المقدم لألسر وخفض التكلفة العالية للكهرباء على الشركات. كما  
حتية للنقل،  إلدارة أفضل لنظام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة المتنوعة متدنية التكلفة، بما في ذلك إقامة المزيد من االستثمارات في البنية الت 

      والقدرات التخزينية، وزيادة الربط الكهرباء مع دول الجوار.    
 

وتوصل إلى اتفاقية على مستوى الخبراء    2020الدولي على برنامج تسهيل الصندوق الممدد في آذار  وقّع األردن مع صندوق النقد   .12

، والتي أشارت إلى أن البرنامج المدعوم من قبل الصندوق في األردن ال يزال على المسار  2021آذار    30حول المراجعة الثانية بتاريخ  

وبحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي اإلجمالي  .  4لرئيسية الصحيح، مع تحقيق تقدم قوي على صعيد اإلصالحات ا
% بسبب التباطؤ األقل من المتوقع في توزيع اللقاحات عالمياً والتأخر المتوقع في تعافي قطاعات السفر والسياحة.  2بمقدار    2021في العام  

يل الصندوق الممدد في التخفيف من أثر الجائحة على المواطنين واالقتصاد في األردن.  تتمثل األولوية المباشرة على مستوى السياسات لتسه
للسماح    2021ويقوم بتعديل مستهدفاته المالية للعام    19-وعليه، سيواصل البرنامج توفير المرونة الستيعاب اإلنفاق المرتفع المتعلق بكوفيد

عالوةً على ذلك، ستتم زيادة برنامج صندوق النقد الدولي بحوالي    ظة على استدامة الدين.بزيادة اإلنفاق على الحماية االجتماعية، مع المحاف
مليون دوالر أمريكي )بشرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق( لتقديم المزيد من الدعم لألردن. ومن خالل هذه الزيادة، سيبلغ مجموع    200

       مليار دوالر أمريكي.  1.95ك التمويل بموجب أداة التمويل السريع، إلى ، بما في ذل2024- 2020المبالغ المقدمة عبر األعوام 

 
مع ما يتمتع به من استقرار نسبي وموقع جيوسياسي في منطقة مضطربة، استفاد األردن من التمويل الدولي الموسع والذي أدى   .13

االقتصاد   إجراء إصالحات هيكلية ضرورية في  تأخير  إلى  األوقات  االقتصادية واالجتماعية، وأدى في بعض  المصاعب  التخفيف من  إلى 
حشد منح وتمويل للديون بأسعار أقل من السوق، وكان للثروة النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي آثار  حيث استطاع األردن  األردني.  

مفيدة على األردن من حيث تحويالت المتغربين، واالستهالك، وتدفق االستثمارات. رغم ذلك، قد يكون لتغير أولويات المانحين، والضغوطات  
تقلب في أسعار النفط، والتحول في الديناميكيات السياسية اإلقليمية أثر على مستوى واستدامة هذا الدعم  ، وال19-بسبب اإلنفاق المرتبط بكوفيد 

   في المستقبل.  
 

الجودة   .14 عالية  المالية  التعديالت  بين  توازن  بإيجاد  األردن  قيام  للغاية  الضروري  من  سيكون  مستدام،  تعاف  تحقيق  بغرض 
وقد اتسم االستثمار في  القطاع الخاص وزيادة الصادرات لتحفيز النمو واستحداث فرص العمل.    واإلصالحات من أجل اجتذاب استثمارات 

فخالل السنوات العشر الماضية، انخفضت االستثمارات العامة بمقدار النصف،    (.  4لشكل  األردن بقلة الكفاءة ويشهد اتجاهاً نزولياً )انظر ا 

من مجموع إنفاق الموازنة. واستطاع األردن جذب عدد قليل من االستثمارات األجنبية المباشرة  سواء كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي وكحصة  
مما يهدر مصدراً محتمالً لتحقيق مكاسب    -أو استثمارات القطاع الخاص قياساً بالناتج المحلي اإلجمالي بالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة

آثار شديدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي    19-. كما كان لجائحة كوفيد5لالقتصاد اإلنتاجية، والديناميكية، والتمويل الخارجي  

، بما في ذلك انخفاض الطلب، وتقلص العرض، والتشديد على الشروط االئتمانية، 6% من الوظائف في القطاع الخاص في البالد52توفر  

 وانخفاض حجم االستثمار.   
 
 
 
 
 
 
 

 
-وق الممددخبراء صندوق النقد الدولي واألردن يتوصلون إلى اتفاقية على مستوى الخبراء حول المراجعة الثانية بموجب تسهيل الصند، 2021آذار  30، 93/21بيان صحفي رقم   4

https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/03/30/pr2193-jordan-imf-staff-and-jordan-reach-staff-level- agreement-on-the-second-review-
under-eff 

 % من الناتج المحلي اإلجمالي.  1.5، انخفضت االستثمارات األجنبية المباشرة إلى أقل مستوى خالل العقدين الماضيين، حيث شكلت فقط 2019في العام   5
 . 2019الشركة األردنية لضمان القروض. حزيران   6

http://www.imf.org/en/News/Articles/2021/03/30/pr2193-jordan-imf-staff-and-jordan-reach-staff-level-
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بحسب مؤسسة التمويل الدولية/تشخيص البنك الدولي للقطاع الخاص في األردن، تتمثل أبرز المعيقات التي تواجه القطاع الخاص   .15
ال، )ب( عدم القدرة على توقع السياسات والمخاطر االستثمارية، )ج( التقسيم المفرط لسوق العمل، )د(  فيما يلي: )أ( ارتفاع تكاليف األعم
وقد حقق األردن تقدماً مختلطاً على صعيد الصادرات. فقبل الجائحة، استطاع األردن وقف االتجاه النزولي  العيوب المتعلقة بالمنافسة السوقية.  

الشكل  )حيث يعود ذلك بشكل جزئي إلى تحسن أداء عوائد السياحة( )انظر    2016التي سادت لغاية العام  في الصادرات السلعية والخدمية و

طيع  (. وبالمضي قدماً، يتوجب على األردن المضي في إجراء إصالحات لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة الداخلية والتنافسية السوقية. ثم سيست 5

دة من حيث النمو واالستثمار، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/الخدمات الرقمية، واألغذية  االستفادة من عدد من القطاعات الواع
 الزراعية، والسياحة، والصناعات الدوائية.    

 
 التطورات على صعيد الحد من الفقر والرخاء المشترك  

كوفيد   أدت  .16 جائحة  الناتجة عن  االقتصادية  األمان    19-الصدمة  شبكة  أن  من  الرغم  على  للفقر،  السابقة  االتجاهات  تعميق  إلى 

، مدفوعاً  2020وراوح انخفاض الفقر في األردن مكانه في العقد الذي سبق العام  االجتماعي ساهمت في التخفيف من بعض األثر على الفقر. 

. وبالرغم من عدم وجود أرقام رسمية حول الفقر منذ  7لة استحداث الوظائف على نطاق واسع، وتقسيم سوق العمل ببطء النمو االقتصادي، وق
إلى حدوث زيادة محتملة على المدى القصير في معدل الفقر الوطني    8بدء الجائحة في األردن، تشير التقديرات من تحليل محاكاة جزئية مبكر 

ً نقطة مئوية بالنسبة    11بمقدار   . كما تم التخفيف  9لألردنيين. رغم ذلك، تُظهر توقعات النمو مؤخراً أن االقتصاد األردني لم يعاني كما كان متوقعا

 من الزيادة األولية في الفقر جزئياً بسبب زيادة الدعم من خالل نظام الحماية االجتماعية.      
 

رئيسية: القطاع العام/الخاص، والقطاع المنظم/غير المنظم، والعمال    ال يزال سوق العمل يتسم بالتقسيم الشديد عبر ثالثة تقسيمات .17
% النساء األردنيات في البالد ضمن القوى  15حيث كان أقل من المحليون/الوافدون، ويشكل التفاوت بين الجنسين هاجسا  رئيسيا  متشابكا . 

ل واحداً من أدنى المعدالت في العالم. وأشارت دراسات حديثة  % من مجموع السكان(، وهو ما يشك34)مقارنةً مع    2019العاملة في العام  

، وتدني  إلى أن محدودية حرية التنقل بين الوظائف، وقلة وسائل النقل العام اآلمنة والكافية، ومحدودية خدمات رعاية أطفال جيدة بأسعار معقولة
. ويعمل أكثر من ثلث  10إلى تولي الرجال للوظائف القليلة المتاحة مستويات الشمول المالي، والقوانين والتفضيالت االجتماعية للرجال أدت  

موظفين(. ويعيش العديد من العاملين في القطاع    10األردنيين في القطاع غير المنظم، ويعمل ثلثي هؤالء في شركات متناهية الصغر )أقل من  

% من األسر في القطاع غير المنظم. كما يعمل قرابة  20ي أفقر  غير المنظم في أسر فقيرة أو على حافة الفقر؛ ويعتبر نحو نصف العاملين ف

 % من الالجئين العاملين في القطاع غير المنظم وهم من بين األفراد األشد فقراً في البالد.     90
 

 السياسية/الجيوسياسية  التطورات 

بالرغم من كونه يقع في بؤرة منطقة تشهد تقلبات، حافظ األردن على توازنه، إال أن الضغوطات الداخلية والخارجية تصاعدت   .18
حيث ال يزال األردن متأثراً على وجه الخصوص باآلثار  .  19- خالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية، حتى قبل وقوع صدمة كوفيد

 
)على أساس أحدث مسح وطني للظروف االقتصادية واالجتماعية لألسر والذي نفذته الحكومة األردنية(. وال تسمح التغييرات في منهجية   2018-2017امين % في الع15.7بلغ معدل الفقر   7

دليالً على حدوث زيادة في  2018-2017في العامين  . رغم ذلك، ال يشكل الرقم المرتفع2011-2010% في العامين 14.4المسح بإجراء مقارنة مباشرة لهذا الرقم مع التقدير السابق البالغ 

 الفقر بسبب التغيرات المنهجية. ومن المرجح أن معدل الفقر بقي كما هو أو انخفض قليالً فقط.  
 واشنطن العاصمة: مجموعة البنك الدولي. اق العام. السياسة المالية، والفقر والتفاوت في األردن: دور الضرائب واإلنف. 2021بوي، ماثيو غرانت. -رودريغز تاكوتشي، لورا كيكو، واي  8
  jor.pdf-https://pubdocs.worldbank.org/en/914661554825485360/mpoالنظرة المستقبلية للفقر الكلي في األردن. . 2020البنك الدولي. نيسان   9

 التقرير الرئيسي لحالة النساء في منطقة المشرق: المشاركة االقتصادية للمرأة في العراق واألردن ولبنان. . 2020البنك الدولي.   10
http://pubdocs.worldbank.org/en/868581592904029814/State-of-the-Mashreq-Women.pdf. 

: االستثمار العام والخاص واألجنبي المباشر كنسبة من الناتج 4الشكل 

 المحلي اإلجمالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: حسابات البنك الدولي

: الصادرات السلعية والخدمية كنسبة من الناتج 5الشكل 

 المحلي اإلجمالي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: حسابات البنك الدولي

http://pubdocs.worldbank.org/en/868581592904029814/State-of-the-Mashreq-Women.pdf
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% من  15(، أي ما يشكل 11منهم مسجلين  665,884مليون الجئ سوري )   1.36يمية. ويواصل األردن استضافة نحو  الجانبية للنزاعات اإلقل

. ويُظهر تحليل أجراه البنك الدولي أنه قد كان لعقد من النزاع في سوريا أثر تراكمي كبير على األردن، بما في ذلك 12إجمالي عدد السكان 
نقطة    3.1نقطة مئوية، وصدمة تجارية على الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار    1.6حلي اإلجمالي بمقدار  انخفاض في النمو السنوي للناتج الم

    .  13مئوية، وضغوطات على الخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية والكهرباء
 

فباالرتكاز على  كان األردن من بين أوائل دول العالم على صعيد قيادة نموذج ريادي يرتكز على التنمية في االستجابة لالجئين.   .19
، يتضمن هذا النموذج تركيزاً مدمجاً على االستجابة آلثار أزمة اللجوء السوري مع القيام أيضاً بتسريع التقدم التنموي في  14الميثاق األردني

وتعزيز وصول الالجئين إلى فرص العمل والخدمات. وخالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية، قام األردن بمبادرات تقدمية، مثل    األردن،
  منح تصاريح العمل لالجئين السوريين في قطاعات مثل الزراعة، واإلنشاءات، وتجارة التجزئة، والصناعات التحويلية؛ ووفر الوصول المجاني 

- ارس واإلعفاء من الوثائق المطلوبة لاللتحاق؛ وشمول الالجئين في الخطط الوطنية المتعلقة بالوقاية واالستجابة والتطعيم ضد كوفيد إلى المد
لشمول الضغوطات االقتصادية    2021في العام    202215- 2020خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية  . وقامت الحكومة األردنية بتحديث  19

الصحي،    19-ة ألزمة كوفيدواالجتماعي  والصرف  والمياه  والمأوى، والتعليم،  الغذائي،  األمن  ذلك  بما في  األولوية،  ذات  المجاالت  وشمول 

ى  والحماية االجتماعية، وسبل كسب الرزق. وبالمضي قدماً، دعت الحكومة األردنية لميثاق جديد يقدم رؤية شاملة وفعالة وواقعية متوسطة إل 
 .    16ئين السوريين والمجتمعات المستضيفة طويلة المدى لالج

 

خالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية، يعتبر التوازن المحلي الدقيق الذي مّكن األردن من المحافظة على استقراره تحت   .20
قلة الثقة الشعبية حول    وقد طفى مخزون عميق منضغط متزايد، حيث يعود ذلك جزئيا  إلى اإلحباط الشعبي بسبب بطء وتيرة اإلصالحات.  

)على  المسائل المتعلقة بمساءلة الحكومة، والفساد، والشفافية إلى السطح على شكل موجات من االضطرابات االجتماعية خالل فترة تنفيذ اإلطار  
، واالحتجاجات في  2019العام  ، وقضية الفساد في السجائر المقلدة في  2018سبيل المثال، مأساة الحافلة المدرسية نتيجةً للفيضانات في العام  

بسبب إجراءات التقشف ورواتب المعلمين، ومأساة مستشفى السلط    2020حول اتفاقية الغاز مع إسرائيل، والتظاهرات في العام    2020العام  

يث أدت االحتجاجات  (. وتم اتباع نهج مشابه في االستجابة لكل من هذه األحداث: ح19- من مرضى كوفيد  7والتي راح ضحيتها    2021في العام  

  إلى إجراء تعديل حكومي لمعالجة المخاوف الشعبية. وتم تغيير الحكومة ست مرات خالل فترة تنفيذ اإلطار. وفي بعض األوقات، أدى ذلك إلى 
 تقويض استمرار السياسات والتقدم في اإلصالحات، مما يؤدي إلى دورات جديدة من التظلمات حول الحوكمة وقلة اإلصالحات.   

 

يواصل تزايد معدالت الفقر والهشاشة بسبب آثار الجائحة والنزاع السوري، ومحدودية المشاركة الشعبية في عمليات اتخاذ القرار   .21
مرتبة على المؤشر العالمي حول الفساد والذي تنشره سنوياً منظمة    15، تراجع األردن  2015ومنذ العام  تقويض العقد االجتماعي في األردن.  

)حيث احتل المرتبة    53. وكان عالمة األردن على مؤشر البيانات المفتوحة  202017في العام    60إلى المرتبة    45دولية، من المرتبة  الشفافية ال

. وفي العام  2020% فقط على صعيد التعبير والمساءلة في مؤشرات الحوكمة العالمية للعام  28، وحقق األردن  18دولة(   187من أصل    82

ريدوم هاوس أن المجتمع األردني لم يعد حراً، بعد أن كانت تعتبره في السابق "حراً جزئياً"، حيث يعود ذلك بشكل  ، قالت مؤسسة ف2021

والتي أضرت بجودة االنتخابات النيابية )كانت    19- رئيسي إلى القيود الجديدة على حرية التجمع، وعوامل مثل قلة التحضيرات أثناء أزمة كوفيد

 .     19% فقط( 29.9األقل خالل عقد، حيث وصلت إلى  2020تشرين الثاني  10ويت في االنتخابات النيابية بتاريخ نسبة اإلقبال على التص
 

 المضي قدما  في اإلصالحات، واألولويات الجديدة، واألجندة الحكومية  

قامت الحكومة األردنية، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وشركاء تنمويين آخرين، بإعداد مصفوفة اإلصالحات الخمسية في   .22
رؤية األردن  ، والتي تتماشى مع اإلصالحات الهادفة لتحقيق النمو واستحداث الوظائف في مختلف الخطط األردنية، بما في ذلك 2018العام 

تركز المصفوفة بشكل أساسي على اإلصالحات التي تدعم االستثمار والصادرات، وتحقيق  مو االقتصادي األردني.  وخطة تحفيز الن  2025

تكلفة األعمال، ومواجهة التقسيم في سوق العمل. وقد جرى تحديث األجندة اإلصالحية بموجب المصفوفة وإطالقها بصورة رسمية خالل مؤتمر  
". وتنقسم المصفوفة إلى مجموعة من إصالحات السياسات المتشابكة )األفقية( والقطاعية  2019لندن دولي تحت عنوان "نمو وفرص: مبادرة 

- 2021سنوات. وجرى تحديث المصفوفة وشمولها كمصفوفة إصالحات في البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )  5)العمودية( على مدار  

ركيزة )بدالً من    11وتتكون مصفوفة اإلصالحات من    طار الزمني لتنفيذ البرامج.( وسيتم تمديدها عامين إضافيين بما يتماشى مع اإل2024

 
 .  2021آذار  31مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين. األردن.   11
 . 2022حزيران   22، 2022-2020 خطة االستجابة األردنية لألزمة السوريةالمملكة األردنية الهاشمية، وزارة التخطيط والتعاون الدولية،   12
 واشنطن العاصمة: البنك الدولي.  تداعيات الحرب. التبعات اإلقليمية للحرب في سورية. . 2020البنك الدولي.   13

https://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/fallout-of-war-in-syria. 
 خالل مؤتمر لندن والذي استضافته المملكة المتحدة، وألمانيا، والكويت، والنرويج، واألمم المتحدة.   2016تم التوقيع على الميثاق األردني في شباط    14
  nt/files/resources/77262.pdf.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.i. 2022-2020 خطة االستجابة األردنية لألزمة السوريةالمملكة األردنية الهاشمية.   15
 . 2021آذار . 2021ورقة السياسات حول خطة االستجابة األردنية تحديث ة التخطيط والتعاون الدولي. وزار  16
 //:www.transparency.org/en/countries/jordan.https. 2020منظمة الشفافية الدولية.   17
   ./https://odin.opendatawatch.com. 2020جرد البيانات المفتوحة.   18
 world/2021-jordan/freedom/https://freedomhouse.org/country. 2021الحرية في العالم . 2021مؤسسة فريدوم هاوس.   19

http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/fallout-of-war-in-syria
http://www.transparency.org/en/countries/jordan
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  (، مع إضافة اإلصالحات الهادفة لتعزيز قطاع السياحة وتحسين كفاءة القطاع العام، وتتضمن تركيزاً إضافياً على التحول الرقمي، والنوع 9

بإنشاء    2020(. وقامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في كانون الثاني  1وق  الصند االجتماعي، واالستثمار األخضر كمحاور متشابكة )انظر  

     سكرتارية دعم تنفيذ اإلصالحات االقتصادية لتنسيق ورصد تنفيذ اإلصالحات.  

 

 

بالتوازي مع ذلك، تقوم الحكومة األردنية بتشجيع االستراتيجيات والخطط الهادفة لتعزيز رأس المال البشري، وتقوية الحماية   .23
نفيذ إطار الشراكة االستراتيجية، قام األردن بإطالق  وخالل فترة ت االجتماعية، والشروع في التعافي والنمو االقتصادي المستجيب للمناخ.  

االجتماعية.   الحماية  واستراتيجية  الصحي،  القطاع  الحكومية إلصالح  الخمسية  والخطة  البشرية،  الموارد  لتنمية  الوطنية  وبما  االستراتيجية 
التفاق باريس  المساهمات المحددة وطنياً ألردن بإعداد وباالعتماد على االستراتيجيات القطاعية المحددة، قام ا 2025رؤية األردن يتماشى مع 

االستراتيجية الوطنية للنمو  ؛ وقد تم توحيد ذلك مع  2030- 2016بغرض تحديد التدابير التكيفية والتخفيفية التي سيجري تنفيذها خالل األعوام  
، والزراعة، والسياحة، والنقل كقطاعات للنمو األخضر، ، والتي تضع األولوية لقطاعات المياه، والنفايات، والطاقة2016في العام  األخضر  

    والتي تحدد فرص االستثمار المناخي واألخضر في القطاعات الست.  (، 2025-2021وخطط العمل الوطنية للنمو األخضر ) 
 

III.   ملخص التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج 
 

 أداء المحفظة  

فبينما كان من المتوقع أن يتم تمويل  جرى توسيع محفظة البنك الدولي بشكل سريع في فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية.   .24
مليار دوالر أمريكي كتمويل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير خالل أول عامين من اإلطار، بلغت قيمة محفظة البنك الدولي    1.6اإلطار بمبلغ  

، على شكل قروض، واعتمادات، ومنح  2021مليار دوالر أمريكي، اعتباراً من نيسان    2.67مشروعاً    14األردن والمؤلفة من  النشطة في  

مليون دوالر أمريكي كمنح من البرنامج    231مليار دوالر أمريكي من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/مؤسسة التمويل الدولية، من بينها    2.5)

ومطلع   2021مليون دوالر أمريكي كصناديق ائتمانية(. وتتضمن المشاريع المقررة لألردن في السنة المالية    138ميسر، والعالمي للتمويل ال

مليون دوالر أمريكي على شكل تمويل جديد من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير. ويبرز التوسع    840مبلغاً إضافياً يقدر بـ    2022السنة المالية 

  6الشكل ردن على مدار فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية العالقة الهامة بين مجموعة البنك الدولي واألردن. ويوضح في المحفظة في األ
المستفيدة(    برنامج األردن )بما في ذلك البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية ومنح الصناديق االئتمانية المنفذة من قبل الجهة 

  ية فترة تنفيذ اإلطار ومرحلة مراجعة األداء والتعلم )بما في ذلك المشاريع النشطة بموجب ركيزة ثالثة جديدة لإلطار تم إدخاله في هذه منذ بدا
دعم استجابة فعالة وتعاف صامد"(. ويغطي برنامج شامل للخدمات االستشارية والتحليالت أثناء فترة تنفيذ اإلطار    -19-المراجعة "جائحة كوفيد

       (.  5الملحق أيضاً سلسلةً واسعةً من القضايا )انظر  

: ركائز مصفوفة اإلصالحات الخمسية ومصفوفة اإلصالحات1الصندوق   
تهدف المصفوفة إلى إيجاد أساس لتحقيق النمو واستحداث الوظائف بشكل عادل ومستدام من خالل تحسين التنافسية واإلنتاجية. وهي تتضمن 

 إصالحات متشابكة )أفقية( وقطاعية )عمودية(. 

5YRM 

Reform 
Matrix/GIEP 

Public 

Sector 

Efficiency 

Tourism 
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( )المبالغ بالدوالر األمريكي( 2021( ومراجعة األداء والتعلم )2016ضمن إطار الشراكة االستراتيجية ) -: لمحة سريعة حول برنامج البنك الدولي في األردن6الشكل   
 
 

 
تم تصميم إطار الشراكة االستراتيجية بطريقة مرنة كي يستوعب األولويات الناشئة في األردن، والتي تضمنت زيادة في الدعم   .25

مج  المقدم من قبل مجموعة البنك الدولي )البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية( كي يمضي األردن في األجندة اإلصالحية وتوسعا  في البرنا
في  .  19-لالستجابة لآلثار االقتصادية واالجتماعية ألزمة كوفيد   2021- 2020في العامين   وقد كانت مجموعة البنك الدولي شريكاً رئيسياً 

، بما في ذلك تصميم سلسلة من تمويل  2018مصفوفة اإلصالحات الخمسية الحكومية والتي قادت جهود اإلصالحات في األردن منذ العام  

مليون دوالر أمريكي من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير لبرنامج    1,453على دعم اإلصالحات )بمجموع  السياسات التنموية والتي ركزت  

والذي شكل منصةً    2019( والصندوق االئتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص االقتصادية في العام  2و  1تمويل السياسات التنموية  

ذلك المساعدة الفنية والبرامج المقدمة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. كما قامت مجموعة    للدعم المستمر لألجندة اإلصالحية، بما في
مليار دوالر أمريكي كتمويل إضافي،    1.1؛ حيث تم حشد أكثر من  19- البنك الدولي بتعديل برنامجها بصورة سريعة استجابةً لجائحة كوفيد

باشرة والتعافي الشمولي والصامد بما يتماشى مع ركائز مجموعة البنك الدولي لالستجابة ألزمة  ومشاريع جديدة ومقررة لدعم االستجابة الم
 ، بما في ذلك:    19-كوفيد

مليون دوالر أمريكي )بما   60دوالر أمريكي؛  مليون  20)   19- ، المشروع الصحي الطارئ لكوفيد، إنقاذ األرواح1الركيزة بموجب  •

 في ذلك البرنامج العالمي للتمويل الميسر( كتمويل إضافي، قيد التحضير لشراء وتوزيع اللقاحات(.   
مليون دوالر    350)  19- ، المشروع الطارئ للتحويالت النقدية لالستجابة لكوفيد، حماية الفقراء والمستضعفين2الركيزة  بموجب   •

مليون    19مليون دوالر أمريكي كتمويل إضافي، قيد التحضير( وبرنامج دعم إصالح قطاع التعليم )يتضمن ذلك    265أمريكي؛  

 على التعليم(.    19- دوالر أمريكي لمعالجة آثار كوفيد

ضمن ذلك  مشروع صندوق المشاريع الناشئة المبتكرة )يت ضمان النمو المستدام للشركات واستحداث الوظائف،  ،  3بموجب الركيزة   •

(؛ ومشروع الفرص االقتصادية لألردنيين والالجئين السوريين  19-مليون دوالر أمريكي للمشاريع الناشئة المتضررة بفعل كوفيد   3

مليون دوالر    75(؛ ومشروع العمالة الريفية والتحول الغذائي الزراعي )19- مليون دوالر أمريكي لالستجابة لكوفيد  21)يتضمن ذلك  

ذلك البرنامج العالمي للتمويل الميسر(، )قيد التحضير(. كما يساعد الدعم التمويل المسّرع المقدم من قبل مؤسسة    أمريكي )بما في 
التمويل الدولية على إدامة الشركات وحفظ الوظائف: )أ( دعم الصناعات الحيوية؛ )ب( المحافظة على تدفق التجارة؛ )ج( مساعدة  

 البنوك المحلية.    العمالء على دفع فواتيرهم؛ )د( دعم 

النتائج لبيئة شمولية  نحو  البرنامج الموجه  تعزيز السياسات والمؤسسات واالستثمارات إلعادة البناء بشكل أفضل،  ،  4الركيزة  بموجب   •

لحكومة  مليون دوالر أمريكي، قيد التحضير( والدعم المقدم من مجموعة البنك الدولي ل  500وشفافية لتنظيم األعمال لغايات االستثمار )

القطاع   بقيادة  النمو  تعزيز  للحكومة والذي يركز على  التأشيري  التنفيذي  بتحديث مصفوفة اإلصالحات والبرنامج  قيامها  األردنية مع 
 الخاص، وتحقيق التعافي الشامل والصامد.  
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نيسان   24فاعتباراً من  تيجية.  تميزت إدارة وأداء محفظة مجموعة البنك الدولي بالصالبة خالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االسترا .26

مليار دوالر أمريكي من أصل مجموعة المحفظة النشطة للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية   1.56، تم صرف ما مجموعه 2021

نشاء والتعمير/المؤسسة  مليار دوالر أمريكي. وخالل فترة تنفيذ اإلطار، تجاوز معدل الصرف لعمليات البنك الدولي لإل  2.29للتنمية بقيمة  

%. ولم تتضمن محفظة األردن أي مشاريع لتمويل السياسات التنموية أو  20الدولية للتنمية النسبة المستهدفة من قبل البنك الدولي والبالغة  

تنفيذ اإلطار، ويتم تص نيف كافة المشاريع في  عمليات موجهة نحو النتائج والتي تتطلب اإلغالق بسبب مسائل تتعلق باألداء منذ بداية فترة 
المحفظة على أنها مرضية بشكل معتدل أو أكثر، باستثناء مشروع الخدمات البلدية والصمود االجتماعي، والذي تم تعليقه جزئياً في الوقت  

 اصيل حول المحفظة(     لمزيد من التف 5الملحق  الحالي بسبب قلة التقدم المحرز في معالجة القضايا المتعددة المحددة مع إدارة المشروع )انظر 
 

حيث يمثل األردن  كما جرى توسيع برنامج مؤسسة التمويل الدولية بشكل ملحوظ خالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية.   .27
مليون دوالر أمريكي    881ثاني أكبر محفظة استثمارية لدى المؤسسة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مع التزامات مستحقة بلغت  

من   األول    31اعتباراً  ) 2020كانون  قروض  من  المحفظة  وتتألف   .77( ملكية  وحقوق   ،)%8( المخاطر  إلدارة  ومنتجات   ،)%11  ،)%

%(. وتركز استراتيجية المؤسسة على زيادة مشاركة القطاع الخاص لدعم استحداث فرص العمل والنمو من خالل االستثمار  4)   وضمانات

ك  المباشر، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، اإلصالحات الرئيسية في مناخ األعمال، بما يتوافق مع الدعم المشروع من قبل البن 
يل الدولية لدعم اإلصالحات في األردن. حيث جرى تقديم المساعدة الفنية للحكومة األردنية في سبيل تنفيذ المرحلة األولى  الدولي ومؤسسة التمو

 من برنامج رحلة المستثمر، وبالشراكة مع البنك الدولي، تقوم المؤسسة بدعم تحديث اإلطار المؤسسي الناظم للشراكات بين القطاعين العام 
على مرفق تطوير المشاريع المقررة في األردن مع الحكومة األردنية لدعم بناء قدراتها على تصنيف واختيار وإعداد وتنفيذ  والخاص، والتوقيع  

األردنية  للحكومة  التعامالت  دور مستشار  بلعب  المؤسسة  تقوم  كما  األولوية.  ذات  القطاعات  في  لالستثمار  الجاهزة  التحتية  البنية    مشاريع 
بين القطاعين العام والخاص: )أ( تطوير مبنى جديد للمعبر الحدودي بجانب جسر الملك حسين؛ )ب( هيكلة شراكة    بخصوص ثالثة شراكات

مدرسة جديدة لتوفير خدمات تعليمية أفضل للطلبة األردنيين والالجئين    15بين القطاعين العام والخاص إلنشاء وتشغيل وصيانة ونقل الملكية لـ  

تشغيل والصيانة واالستغالل التجاري للشبكة الوطنية للنطاق العريض بالتعاون مع الفريق الرقمي لدى البنك. ويحتوي  السوريين؛ )ج( التوسع وال
 .         2021- 2016على اتجاهات المحفظة لألعوام المالية   5الملحق 

 
مليون    575األطراف في األردن    ةاالستثمار متعدد ، بلغ إجمالي االنكشاف المستحق لوكالة ضمان  2021نيسان    24اعتبارا  من   .28

وقد كانت الوكالة نشطةً للغاية في قطاع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في األردن، وتعد المملكة ثاني أكير انكشاف  دوالر أمريكي.  
يجية، قامت الوكالة بإصدار ضمانات جديدة لمشروعين للوكالة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وخالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االسترات 

مليون دوالر أمريكي كضمانات تم    167، وتألف من 2017جديدين للشراكة بين القطاعين العام والخاص في األردن. األول، في العام المالي 

، وتألف  2018ء. والثاني، في العام المالي  ميغاواط في محافظة الزرقا  485إصدارها الستثمارات في محطة طاقة حرارية بدورة مجمعة تبلغ 

مليون دوالر أمريكي كضمانات تم إصدارها الستثمارات في إعادة تأهيل والتوسع والتشغيل لمطار الملكة علياء الدولي. وتشمل    195من  

إصدار الضمانات قبل فترة تنفيذ اإلطار  الضمانات النشطة األخرى للوكالة محطة السمرا لتقنية المياه العادمة ومصنع إلنتاج البرومين، حيث تم  
ميغاواط(،   50محطات بقدرة إجمالية تبلغ    4الحالي. وخالل فترة تنفيذ اإلطار، كان للوكالة انكشافاً لمشروعين للطاقة الشمسية في األردن ) 

 .    2020حيث تم إلغاء ضمانات الوكالة للمشروعين في العام المالي  
 

 ائج إطار الشراكة االستراتيجية  التقدم المحرز نحو تحقيق نت 

% من المؤشرات قد  83تم إحراز تقدم ملحوظ نحو تحقيق نتائج إطار الشراكة االستراتيجية المحددة في تصميم اإلطار، حيث أن   .29

بب إغالق  %(، تم تحقيق مؤشر واحد بشكل جزئي فقط بس17وفيما يخص النسبة المتبقية )تم تحقيقها أو تجاوزها أو على المسار الصحيح. 

التقدم المحرز قياساً    1الجدول  مؤشرات ألن المشاريع المرتبطة بالمؤشرات قد تم حذفها أو إعادة هيكلتها. ويلخص    3المشروع، وسيتم حذف  

ال تعكس  بإطار النتائج إلطار الشراكة االستراتيجية. رغم ذلك، فقد نما برنامج مجموعة البنك الدولي بشكل ملحوظ خالل فترة تنفيذ اإلطار و
المؤشرات الموضوعة في مرحلة تصميم اإلطار هذا التوسع في عمليات المجموعة. ومن المحتمل أيضاً أن إطار النتائج لم يكن طموحاً بما  

تثمار، يكفي أو موجهاً نحو األثر لعكس كيفية تأثير برنامج المجموعة على االتجاهات والتحديات الواسعة في السياق البلداني، بما في ذلك االس
تماشى  والنمو، وفرص العمل، والمشاركة في القوى العاملة. وتقوم مراجعة األداء والتعلم بتحديث إطار نتائج إطار الشراكة االستراتيجية بما ي 

عة األداء  للتعرف على إطار النتائج المحدث في مراج  1الملحق  مع البرنامج الموسع وستشمل المزيد من المؤشرات الموجهة نحو النتائج. انظر  

للتعرف على ملخص حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف   3والملحق  للتعرف على مصفوفة التغيرات في إطار النتائج،  2والملحق  والتعلم، 

 اإلطار.     

 

 

 

 
 

   2022-2017: ملخص نتائج إطار الشراكة االستراتيجية على مصفوفة النتائج لألعوام المالية 1الجدول 



13 

 

 

 

 : تعزيز الظروف لنمو أقوى بقيادة القطاع الخاص وتحسين فرص العمل للجميع  1التحديث حول الركيزة 
 

من خالل البرنامج الموجه نحو النتائج للفرص االقتصادية  : تحسن الفرص االقتصادية لألردنيين والالجئين السوريين. 1.1الهدف  .30

لتصاريح العمل والذي يزيد من إضفاء الطابع النظامي على العمالة السورية بشكل جيد.  لألردنيين والالجئين السوريين، يسير النظام المرن  
تصريح ومن المتوقع تحقيق الرقم المستهدف بنهاية فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية. فضالً عن    90,000حيث تم بالفعل إصدار أكثر من  

لخياطة واألغذية والحرف اليدوية، وقامت الحكومة األردنية بتسهيل األنظمة المتعلقة  ذلك، تم رفع القيود عن العمل من المنزل في قطاعات ا 
يوم عمل للسوريين   24,000بتشغيل العمال السوريين في قطاعات مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، واإلنشاءات. وتم استحداث ما مجموعه  

يوم    30,000تتطلب قدراً كبيراً من العمالة، حيث من المتوقع تحقيق الرقم المستهدف )   والفقراء األردنيين من خالل برامج األشغال العامة التي

ي ذلك  عمل( بنهاية فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية. رغم ذلك، ال تزال هنالك الكثير من القطاعات المغلقة أمام غير األردنيين، بما ف
ر، وتكنولوجيا المعلومات، ومعظم القطاعات المهنية؛ ويتم تطبيق نظام الحصص للحد من  السوريين، مثل المبيعات، والتعليم، وتصفيف الشع

العمال األردنيين لقياس عدد  20المنافسة مع  المؤشرات على إطار النتائج  المزيد من  المحرز، ستتم إضافة  التقدم  . ومن أجل مواصلة رصد 
 مل في القطاع المنظم الخاص، ونسبة الزيادة في مشاركة اإلناث في القوى العاملة.      األعمال من المنزل المسجلة، ومتوسط نمو الوظائف بدوام كا

 
يسعى هذا الهدف إلى تشجيع االستثمار من خالل  : تحسن البيئة المؤسسية والتنظيمية لالستثمارات العامة والخاصة.  1.2الهدف   .31

من  تدابير تعزز من قابلية التوقع للبيئة التشريعية، وتشجيع نهج شفاف ومتسق إلدارة االستثمارات العامة وتعزيز استثمارات القطاع الخاص  
حالية، ومقررة( والتي تدعم األجندة اإلصالحية  خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويرتبط هذا الهدف مع عدد من األنشطة )مغلقة، و 

لنتائج للحكومة األردنية. وخالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية، تم دعم الجهود اإلصالحية بشكل أولى من خالل البرنامج الموجه نحو ا
. عقب ذلك،  2018وقع حول أنظمة األعمال في العام  للفرص االقتصادية لألردنيين والالجئين السوريين، بما في ذلك إدخال إطار لقابلية الت 

على    2019و  2018ساعدت سلسلة من برامجين لتمويل السياسات التنموية حول النمو واستحداث فرص العمل بشكل متكافئ في العامين  

نظم الحماية االجتماعية، وإدخال    المضي في تنفيذ إصالحات أساسية لخفض تكاليف األعمال، وزيادة االستثمارات األجنبية المباشرة، وإصالح
البرنامجين   تصميم  تم  وقد  والخاص.  العام  القطاعين  بين  والشراكة  العامة  االستثمارات  إلدارة  التحضير  وتعزيز  العمل،  في سوق  المرونة 

البرنامج المدعوم  ( لمصفوفة اإلصالحات الخمسية. تضمن التقدم المحرز بموجب  2019( وتحديثها )2018بالتوازي مع تحضير الحكومة ) 

مة  من خالل تمويل السياسات التنموية تنفيذ قوانين حول اإلعسار المالي، والتعامالت المؤمنة، وتقليل متطلبات الترخيص، واعتماد إطار حوك
الحات لتوصيل  إلدارة االستثمارات العامة/الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإجراء إص

دخال  التحويالت النقدية بموجب صندوق المعونة الوطنية )وبرامج المساعدات االجتماعية األخرى( وإلغاء القيود القطاعية على تشغيل النساء وإ 
قطاعاً اقتصادياً    22نظام األجور للدوام الجزئي، والموافقة على تعليمات جديدة حول المشتريات الحكومية وتعميم الشراء اإللكتروني، وتحرير  

          خارطة طريق لالستدامة المالية لقطاع الطاقة.  أمام المستثمرين األجانب، وتنفيذ آلية لمعالجة تظلمات المستثمرين، واعتماد 

  
ليون  م  51.8كما يلقى تنفيذ مصفوفة اإلصالحات من خالل الصندوق االئتماني متعدد المانحين للنمو الشمولي والفرص االقتصادية ) .32

 
 . ويسعى هذا التقرير التحليلي إلى حشد القطاع الخاص لدعم الالجئين والمجتمعات المستضيفة لهم.  2021كانون الثاني  15رير منصة االستثمار والمطابقة لالجئين السوريين بتاريخ من تق  20
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منحة منفذة من قبل    12. ويقوم الصندوق بتمويل منحتين منفذتين من قبل الجهة المستفيدة و2019دوالر أمريكي(، والذي تم تأسيسه في العام 

ة  مجموعة البنك الدولي لدعم األجندة اإلصالحية. ومن خالل الصندوق، قامت فرق من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بتقديم المساعد
بين  العامة/الشراكة  االستثمارات  وإدارة  األعمال،  أنشطة  وممارسة  االجتماعية،  والحماية  الطاقة،  مجاالت  في  لإلصالحات  وبرامج  الفنية 
القطاعين العام والخاص، والمشتريات الحكومية، وقطاعي المياه والزراعة، وغير ذلك من المجاالت. ويدعم مشروع تعزيز إدارة اإلصالحات  

سكرتارية دعم تنفيذ اإلصالحات االقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لبناء القدرات المؤسسية عبر الحكومة   من الصندوق  الممول
األردنية لتعزيز تنفيذ اإلصالحات. ومع مراجعة نصف المدة لمصفوفة اإلصالحات الخمسية وإدخال ركيزة اإلصالحات في البرنامج التنفيذي 

كومة، تواصل مجموعة البنك الدولي تعديل دعمها لصالح األجندة اإلصالحية في األردن. وسيدعم البرنامج الموجه نحو النتائج  التأشيري للح
باإلضافة إلى العمليات األخرى المقترحة التنفيذ المستمر لإلصالحات الرئيسية. وفي    لبيئة شمولية وشفافية لتنظيم األعمال لغايات االستثمار

       بقية من إطار الشراكة االستراتيجية، ستتم إضافة المزيد من المؤشرات على إطار النتائج لتتبع تنفيذ وأثر األولويات اإلصالحية. الفترة المت 
 

يسعى هذا الهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات البنكية ومؤسسات التمويل  : زيادة الوصول إلى التمويل وتنمية المهارات.  1.3الهدف   .33

على زيادة الوصول إلى التمويل من قبل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم منتجات جديدة في األسواق    متناهي الصغر
  غير المخدومة مع التركيز على رواد األعمال من اإلناث والشباب. وقد تم تضمين المؤشرات لهذا الهدف بموجب مشروع تنمية الشركات 

والم والصغيرة  الصغر  األول  متناهية  كانون  في  أغلق  والذي  نمو شمولي  لتحقيق  المشروع زيادة حجم  2020توسطة  تم من خالل  ، حيث 

مليون دوالر أمريكي. وقد وصل عدد المستفيدين   167مليون دوالر أمريكي إلى    120اإلقراض لهذه الشركات عن الرقم المستهدف والبالغ  

  13,758سيدة(، بالمقارنة مع الرقم المستهدف والبالغ    10,725)من بينهم    12,924ة  من قروض الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسط 

، وصل عدد الشركات متناهية الصغر  2020- 2015سيدة(، األمر الذي حقق النتائج المنشودة جزئياً. وما بين األعوام    11,969)من بينهم  

مستفيداً مباشراً. ومن أجل عكس البرامج الجديدة المضافة منذ بداية    102,090والصغيرة والمتوسطة المدعومة من مؤسسة التمويل الدولية إلى  

فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية، مثل مشروع صندوق المشاريع الناشئة المبتكرة، ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، ومشروع  
إضافة مؤشرات جديدة لقياس مدى الوصول إلى التمويل باإلضافة إلى  )قيد التحضير(، ستتم    10-تعافي وصمود القطاع الخاص في وجه كوفيد

 تنمية المهارات في إطار نتائج إطار الشراكة االستراتيجية.      
 

 : تحسين المساواة والجودة في تقديم الخدمات  2التحديث حول الركيزة 
 

يسعى هذا الهدف إلى دعم األردن في تنويع مصادر الطاقة لديه، وتنفيذ مشروع  ارة قطاعي المياه والطاقة.  : تحسن إد2.1الهدف   .34

اساً  مياه إقليمي تحول محتمل، وتحسين االستدامة المالية في كل من قطاعي المياه والطاقة. وبينما حققت مجموعة البنك الدولي بعض التقدم قي 
تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية. قامت  بالمؤشرات الموضوعة في إطار ال  شراكة االستراتيجية، واجه هذا الهدف عوائق كبيرة خالل فترة 

مساعدة  ، وهي عبارة عن  (P160236و   P154299)السلسلة األولى والثانية من برامج تمويل السياسات التنمية إلصالح قطاعي الطاقة والمياه )

في  فنية مقدمة من البنك الدولي ومبادرات من مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف، بتسهيل تنويع مصادر الطاقة  
ة  % من الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بحيث تم تخطي النسب 14% من استخدام الغاز الطبيعي و86األردن، حيث تم الوصول إلى نسبة  

% للطاقة المتجددة. لكن، وعلى الرغم من تحول العجز التشغيلي لدى شركة الكهرباء الوطنية إلى  1% للغاز الطبيعي و7المستهدفة وهي  

، تعيق إحراز تقدم في وضع قطاع الطاقة على  19-، ال تزال المطلوبات الطارئة، باإلضافة إلى آثار جائحة كوفيد 2019فائض صغير في العام  

خارطة طريق لالستدامة المالية وخطة  ي مستدام. وخالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية، قام البنك بدعم الحكومة في إعداد  مسار مال
(. ومن خالل الصندوق  2لقطاع الكهرباء )والتي تمت الموافقة عليهما من قبل مجلس الوزراء بموجب تمويل السياسات التنموية  ضبط الدين  

من خالل االستهداف واإلصالح    2021- 2020دد المانحين، يقدم البنك حالياً دعمه إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية في العامين  االئتماني متع

مليون دوالر    414لتعرفة الكهرباء، واستراتيجيات شبكة الكهرباء الذكية وتخزين الطاقة، والتواصل. وتقوم مؤسسة التمويل الدولية باستثمار  

محطات للطاقة    9أي ما يمثل أكبر التزامات لقطاع الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك    -قطاع الطاقة  أمريكي في

مزارع للرياح، ومحطتين للطاقة الحرارية. كما تدعم وكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف تنمية البنية التحتية للطاقة في    3الشمسية، و 

          التقليل من مخاطر االستثمار األجنبي في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.     األردن من خالل
 



15 

 

 

 
 

في قطاع المياه، تم حذف المشروع المائي اإلقليمي )مشروع قناة البحرين ]البحر األحمر والبحر الميت[( والذي كان متوقعاً في بداية   .35
  " parameters"لم  الستراتيجية من قائمة المشاريع المقررة. ويعود السبب في ذلك إلى عدم اتفاق الحكومة على معافترة تنفيذ إطار الشراكة ا 

  المشروع، وبالتالي تم حذف المؤشر المرتبط بهذا المشروع. رغم ذلك، تقدم منحة تمت الموافقة عليها مؤخراً من الصندوق االئتماني متعدد 
األر للحكومة  الدعم  سبل وضع  المانحين  في  المائي.  دنية  للقطاع  المالية  لالستدامة  هامة  خارطة طريق  معلومات  الطريق  خارطة  وستوفر 

لتعزيز األمن المائي   2022وتمويل لمشروع استثماري محتمل في العام المالي  2للمشاريع المستقبلية لمجموعة البنك الدولي بموجب الركيزة 

ا تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتنفيذ عقد طويل المدى موجه باألداء بين شركة من القطاع الخاص وشركة  مع القيام بإدارة المخاطر المالية. كم 
. مياهنا، المسؤولة عن تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في عّمان، بغرض خفض الخسائر المائية وتحسين الجدارة االئتمانية لشركة مياهنا

تراتيجية، استمرت تغطية وكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف لمحطة السمرا لتقنية المياه العادمة )من وخالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االس
( ومحطتين للطاقة الشمسية )من خالل تقديم  2013و   2006مليون دوالر أمريكي كضمانات تم إصدارها في العامين الماليين    13خالل تقديم  

(. وسيتم شمول مؤشرات إضافية  2020ثم تم إلغاؤها في العام المالي    2015صدارها في العام المالي  مليون دوالر أمريكي كضمانات تم إ  15.5

ترة المتبقية  في إطار نتائج إطار الشراكة االستراتيجية لعكس األنشطة الجارية والمقررة لتعزيز االستدامة المالية لقطاعي الطاقة والمياه خالل الف
مركزة بموجب إطار الشراكة االستراتيجية التالي. بالتالي، ستتم إعادة صياغة الهدف في مراجعة األداء  من عمر اإلطار، وكأساس لجهود  

     " وسيتم إدخال مؤشرات جديدة.     تعزيز االستدامة المالية لقطاعي المياه والطاقةوالتعلم إلى "
 

د الحكومة األردنية في تقديم الخدمات التعليمية، بما  يسعى هذا الهدف إلى دعم جهو: تحسن تقديم الخدمات التعليمية.  2.2الهدف   .36

في ذلك معالجة الضغوطات على الخدمات التعليمية بسبب تدفق الالجئين السوريين إلى األردن. وقد تخطت جميع المؤشرات بموجب هذا  
طالب ببيئة تعلم آمنة   985,000يتمتع أكثر من    الهدف والمرتبطة بالبرنامج الثاني لتطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة جميع المستهدفات. حيث 

نقاط )مقارنة مع نقطة واحدة مستهدفة(.    3طالب، وارتفعت العالمات في التقييمات الوطنية بمقدار    945,000مقابل العدد المستهدف والبالغ  

". حيث سيواصل هذا الهدف الجديد رصد  والصحية تحسين تقديم الخدمات التعليمية  وفي مراجعة األداء والتعلم، ستتم إعادة صياغة الهدف إلى "
  جودة الخدمات التعليمية من خالل البرنامج الموجه نحو النتائج لدعم إصالح قطاع التعليم في األردن من أجل تحسين ظروف التعلم لألطفال 

مرحلة الطفولة المبكرة. إضافةً لذلك، سيتم    األردنيين والالجئين السوريين، بما في ذلك وضع أولوية جديدة لزيادة الوصول إلى تعليم جيد في 
رصد تحقيق الهدف من خالل مؤشر جديد حول جودة الخدمات الصحية من أجل عكس األنشطة الممولة من قبل مجموعة البنك الدولي والتي  

 ين والالجئين السوريين.       تم إدخالها خالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية للمحافظة على الخدمات الصحية المقدمة لألردني 
 

يسعى هذا الهدف إلى ضمان تمكن البلديات من إدامة معايير تقديم الخدمة مع استيعابها : تحسن تقديم الخدمات البلدية.  2.3الهدف  .37

وع  للعدد المتزايد من الالجئين وتعزيز التماسك االجتماعي والتنمية االقتصادية المحلية. وقد تم ربط المؤشرات بموجب هذا الهدف مع المشر 
طبيعة الممتدة لألزمة، تم تحويل التمويل اإلضافي الثاني للمشروع من األنشطة الطارئة  الطارئ للخدمات والصمود االجتماعي. وبالنظر إلى ال

إلى نهج تنموي، وتمت إعادة تسمية المشروع إلى مشروع الخدمات البلدية والصمود االجتماعي. فضالً عن ذلك، وصل عدد البلديات التي  
. وتم حذف المؤشر الذي رصد حصة البلديات التي نفذت  16عدد المستهدف هو  ، بينما كان ال23تملك خططاً لالستثمارات الرأسمالية إلى  

ية، إال أنه  المشاريع التنموية ذات األولوية خالل إعادة هيكلة المشروع. بينما كان أداء المشروع جيداً خالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيج
ئل تتعلق بإدارة المشروع وقد ال يتمكن من تحقيق أهدافه بالكامل بحلول موعد  بسبب مسا  2021أصبح تحت وضعية التعليق الجزئي منذ شباط  

 إغالقه.     
 

بالرغم من األداء الجيد لبرنامج مجموعة البنك الدولي قياسا  باألهداف األصلية إلطار الشراكة االستراتيجية، لم يؤثر تنفيذه وأثره،   .38
إلى عكس بعض    19-فبينما أدى أثر أزمة كوفيدتماعية الكلية خالل فترة تنفيذ اإلطار.  في بعض الحاالت، على االتجاهات االقتصادية واالج

الل فترة  التقدم المحرز، كان هنالك انقطاع بين نجاح برنامج مجموعة البنك الدولي قياساً بالنتائج المستهدفة والتدهور في البيئة االقتصادية خ
الرك وبموجب  المثال،  سبيل  فعلى  اإلطار.  الشراكة  2يزة  تنفيذ  إطار  في  الموضوعة  بالمؤشرات  قياساً  لتقدم  البرنامج  تحقيق  من  وبالرغم   ،

النتائج   االستراتيجية، طغت االختالالت المتعلقة باالستدامة المالية وتراكم الدين، والتحديات المتعلقة بتنفيذ اإلصالحات في قطاع الطاقة على 
لم تحقق جه  المشروع. حيث  النمو واالستثمار،  المسجلة على مستوى  تعزز  التي  الهادفة للمضي في اإلصالحات  البنك الدولي  ود مجموعة 

ملموساً على المستويات الكلية لالستثمار العام والخاص أو فرص العمل للشباب   بالرغم من تحقيق المؤشرات على مستوى المشاريع، أثراً 
إطار الشراكة االستراتيجية، وكجزء من التحضيرات لإلطار القادم مع األردن، سيتم  والنساء. وفي تحديثات مراجعة األداء والتعلم إلطار نتائج  

قدم  إيالء اهتمام أكبر بالمؤشرات الموجهة نحو النتائج والمرتبطة بالمحفظة الموسعة لمجموعة البنك الدولي ودعم اإلصالحات التي يمكن أن ت 
 حقيق النمو، واالستثمار، واستحداث فرص أفضل للجميع.      قصةً أكثر دقةً حول المساهمة اإلجمالية للمجموعة في ت 

 
 المحاور المتشابكة والشراكات  

 بقيت المحاور المتشابكة للنوع االجتماعي، والشباب، والحوكمة هامة  أثناء تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية.   .39
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، بلغت نسبة العمليات الجديدة  2018ومنذ السنة المالية  الجنسين،    بينأ( تمتلك محفظة األردن تركيزا  قويا  على تحديد ومعالجة الفجوات  )

االجتماعي   النوع  المؤشرة حسب  األردن  في  الدولي  الشراكة  .  21% 100للبنك  إطار  أهداف  االجتماعي عبر  النوع  إجراءات  ويتم شمول 

دعم   للجميع،  االقتصادية  الفرص  توسيع  وحول  المثال،  سبيل  فعلى  المتكافئ  برامج  االستراتيجية.  النمو  لتحقيق  التنموية  السياسات  تمويل 
واستحداث فرص العمل إجراء تغييرات في القوانين التي تؤثر على قدرة النساء على اختيار نوع وساعات العمل، والتطرق إلى التحرش في  

والسوريي  لألردنيين  االقتصادية  للفرص  النتائج  نحو  الموجه  البرنامج  العامة. ويتضمن  الوظائف، وريادة  المواصالت  على  خاصاً  تركيزاً  ن 
األعمال، والوصول إلى التمويل بالنسبة للمرأة، ويسعى إلى توسيع تقديم القطاع الخاص لخدمات رعاية األطفال باإلضافة إلى التطرق إلى  

    العادات االجتماعية التي تعيق عمل المرأة.  
 

  قواعد السلوك األخالقي والمهني للمستخدمين والمشغلين والعاملين في مرافق ووسائط النقل العام وقد قدم البنك الدولي مساعدةً فنيةً حول مدونة  
التحرش  والتي تتضمن مراجعةً لوفرة، وسهولة الوصول، وأنواع الخدمات المقدمة لمكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي والتي تتطرق إلى  

في وسائط النقل العام، وبروتوكوالت االستجابة على أساس نوع وشدة العنف. ويعمل صندوق المساواة بين الجنسين في منطقة المشرق مع  
ة  مرأ القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء تنمويين من أجل )أ( تعزيز البيئة التمكينية للمشاركة االقتصادية للمرأة، )ب( تحسين وصول ال

كما يعتبر الصندوق القناة الرئيسية للبنك في تقديم الدعم الفني لفرق المشاريع حول قضايا النوع االجتماعي لضمان  . 22إلى الفرص االقتصادية 
ل  تحديد الفجوات بين الجنسين واإلجراءات المتخذة عبر القطاعات. وبموجب الصندوق، أطلقت مؤسسة التمويل الدولية منصةً لتعلم األقران حو 

تنوع بين الجنسين وأماكن العمل الصديقة للعائلة في القطاع الخاص. وفي إطار دعمها الحالي لبرنامج رحلة المستثمر،  تشغيل النساء لتعزيز ال
فةً  تقدم المؤسسة المساعدة الفنية لوزارة التنمية االجتماعية إلصالح نظام التراخيص لمقدمي خدمات رعاية األطفال لدعم تشغيل النساء. إضا 

راء، بالشراكة مع المؤسسة، بعقد ورشات لتعزيز األثر اإليجابي لمجالس اإلدارة ذات التنوع بين الجنسين على صعيد األداء  لذلك، قام معهد المد
   المالي للشركات األردنية وتوسيع مسار وصول النساء إلى المناصب في مجالس اإلدارة.   

 
ا(  ب) البنك  قيادة ا  الشبابلدولي في تعزيز دور  تساعد مجموعة  الشباب والتكنولوجيا  لنمو والتنمية في األردن.  في  يهدف مشروع  حيث 

ايد والوظائف إلى تشجيع تشغيل الشباب في األردن. ويسعى المشروع إلى زيادة العرض من الشباب المهرة رقمياً في األردن لتلبية الطلب المتز
. كما يعمل مشروع  12- 7ع منهاج لتعلم التكنولوجيا للصفوف  في سوق العمل، بما في ذلك إشراك القطاع الخاص في تنمية المهارات وتشجي 

فعين  الخدمات االجتماعية المتكاملة للشباب المستضعفين، والممول من قبل صندوق التنمية االجتماعية الياباني، على زيادة توفر الخدمات لليا
جتمعات المحلية. فضالً عن ذلك، شاركت مجموعة البنك الدولي  ومشاركة الشباب في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتلك الخدمات، وتمكين الم

في نقاشات حول المشاريع الممولة من قبل المجموعة وحوار سياسات من خالل مجموعتها االستشارية للشباب، والتي تم تأسيسها في العام  
المجموع2019 تسعى  المشرق،  منطقة  في  المهارات  لتنمية  اإلقليمي  برنامجها  الدولية  . ومن خالل  التقنية  األطراف  لالستفادة من جهود  ة 

كد  واإلقليمية لتيسير الوصول إلى المهارات الرقمية ذات الصلة للشباب األردني. وقد أطلق البرنامج شراكةً مع شركة مايكروسوفت وموقع لين 
العالمية لصالح   المهارات  لتوفير مبادرة  المخدوم في األ   4,000إن  المستضعف وغير  الشباب  بإقامة  من  قامت المجموعة  ردن ولبنان. كما 

 شراكة مع "حاسوب"، وهي منصة إقليمية، إليجاد فرص عمل مبتكرة لالجئين والفئات المستضعفة.       
 

حيث  كانت هنالك مشاركة قوية تستند إلى الخدمات االستشارية والتحليالت واالستثمارات عبر عدد من المجاالت.  الحوكمة،  ج( على صعيد  )

العام من خالل دعم  يدع القطاع  بتنفيذ اإلصالحات في  الحكومة األردنية في المضي  إدارة اإلصالحات في األردن جهود  تعزيز  م مشروع 
سكرتارية دعم تنفيذ اإلصالحات االقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي؛ كما يعمل المشروع على تقوية إطار إدارة االستثمارات  

ين القطاعين العام والخاص، ودعم اإلصالحات في مجال المشتريات الحكومية. ويسعى مكون التقنيات الحكومة في مشروع  الشراكة ب -العامة
الشباب والتكنولوجيا والوظائف إلى المضي في أجندة الحكومة اإللكترونية في األردن من خالل دعم مؤسسات القطاع العام لتحسين الوصول  

بالهيكلية  إلى خدمات حكومة إلكترونية   نفذ البنك عملية تشخيص لفاتورة األجور والتي أوصت بإجراء إصالحات رئيسية تتعلق  جيدة. كما 
ويدعم نظم اإلدارة المالية الحكومية    -والتي تشكل تحدياً مالياً كبيراً للحكومة األردنية   -األساسية واإلدارة لفاتورة أجور موظفي الحكومة المركزية 

كما شجعت مجموعة البنك الدولي الوصول إلى العدالة من خالل مشروع الدولة وبناء السالم الممول من قبل الصندوق،  على مستوى البلديات.  
للفقراء من األردنيين والالجئين قانونيةً  لبيئة شمولية وشفافية لتنظيم األعمال  . وسيتضمن البرنامج الموجه نحو النتائج  23والتي وفر مساعدةً 

)قيد التحضير( أنشطة لتحسين التحضير للمشاريع االستثمارية العامة وحول البيانات المفتوحة، وتقييمات األثر التنظيمي،    لغايات االستثمار
متطلبات  وإشراك المواطنين في تقديم الخدمات. أخيراً، تواصل المشاريع التي يمولها البنك في األردن تبني تصاميم مرتكزة على المواطن وفقاً لل

شراك المواطنين، والتي تضمن وصول المواطنين إلى قنوات التغذية الراجعة وتحميل مقدمي الخدمات والحكومة المسؤولية. رغم  المؤسسية إل 
ب  ذلك، يوجد نطاق واسع لتوسيع وتعميق الدعم المقدم من مجموعة البنك الدولي حول النهج "من المستويات الدنيا إلى العليا" أو جانب الطل 

 
بين الجنسين وشمول  ، أطلق البنك الدولي نظام التأشير للنوع االجتماعي، والذي يضع معايير لتقييم ما إذا كان مشروع ما يحدد بشكل كاف الفجوات ذات الصلة2017المالية في السنة    21

 إجراءات قابلة للقياس والتي تسهم في سد تلك الفجوات.  
  //:facility.-gender-www.worldbank.org/en/programs/mashreqhttpsحول الصندوق، انظر: للمزيد من المعلومات   22
% إلى أنهم قاموا بتسوية  80ب حصولهم على االستشارة من المشروع، وأشار % من المستجيبين إلى قيامهم بممارسة حقوقهم القانونية عق90بحسب مسح أجري على المشاركين، أشار   23

موضوعاً مختلفاً تتعلق بالفقراء األردنيين )وبخاصة النساء،   25جلسة توعوية تضمنت  1,151مستفيداً من خالل  32,327قضية قانونية كنتيجة لخدمة التمثيل. وقد وصل المشروع إلى 

 جئين. واألطفال، واألحداث(، والال
 

http://www.worldbank.org/en/programs/mashreq-gender-facility
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. وسيشكل ذلك نقطةً سيتم التركيز عليها أثناء التحضير  24ية، كما ظهر واضحاً في أداء األردن بحسب المعايير الدولية المتعددةللحوكمة والشفاف
          إلطار الشراكة االستراتيجية القادم للمجموعة.    

 

صورة وثيقة حول عدد من المجاالت  تعاون البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف ب .40
فقد عملت الفرق المشتركة من البنك الدولي  ويمكن أن يشكل األردن نموذجا  عالميا  حول النهج الفعال لمجموعة البنك الدولي.   - االستراتيجية

الخمسية، بما في ذلك اإلصالحات    لإلنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بصورة وثيقة مع الحكومة األردنية لتنفيذ مصفوفة اإلصالحات 
العامة االستثمارات  إدارة  إطار  وتشجيع  األعمال؛  مناخ  بتحسين  واإلصالحات  -المتعلقة  األردن؛  في  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة 

األج االستثمارات  وتعزيز  واجتذاب  للتوقع؛  قابل  وإطار  والتراخيص؛  التفتيش  ذلك حول عمليات  في  بما  المباشرة. ويجري  التنظيمية،  نبية 
مؤسسة  -من قبل فريق مشترك من البنك الدولي  لبيئة شمولية وشفافية لتنظيم األعمال لغايات االستثمارالتحضير للبرنامج الموجه نحو النتائج  

والمعيقات أمام تحقيق بغرض تقييم الفرص    2020التمويل الدولية. كما تعاون البنك والمؤسسة حول التشخيص للقطاع الخاص في السنة المالية  

النمو بقيادة القطاع الخاص، مما يساعد في توفير المعلومات لجهود تنفيذ اإلصالحات. كما تعاون البنك والمؤسسة أيضاً من خالل صندوق  
لقضايا النوع    ، من خالل أنشطة محددة لدعم قطاع خاص مستجيب بشكل أكبر2019المساواة بين الجنسين في منطقة المشرق منذ السنة المالية  

برامج تمويل السياسات التنموية  االجتماعي. وتعمل مجموعة البنك الدولي على تطبيق نهج حشد التمويل ألغراض التنمية في األردن عبر  
والخاص  لتحقيق النمو المتكافئ واستحداث فرص العمل )البنك الدولي ومؤسسة التنمية الدولية(، من خالل دعم الشراكات بين القطاعين العام  

الدائري )المرحلة   الدولي(، والمياه/التحلية  2لطريق عّمان  الدولية والبنك  التمويل  الملك حسين )مؤسسة  الجديدة، وجسر  (، ومدارس عّمان 

ة والبنك  )مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، ووكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف(، ومعالجة النفايات الخطرة )مؤسسة التمويل الدولي 
متعددة   االستثمار  )وكالة ضمان  الدولي  علياء  الملكة  مطار  في مشروع  والخاص  العام  القطاعين  بين  لشراكة  وتمويل وضمانات  الدولي(، 
 ً   األطراف، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي(، وعبر التحضير لمفهوم أولي لمشروع الممر االقتصادي، والذي يشكل استثماراً مقترحا

ة التمويل  في قطاع النقل. وباالعتماد على أساس األنشطة التحليلية والمساعدة الفنية المشتركة، سيتم إعطاء األولوية للمزيد من التعاون مع مؤسس 
ة دعم  واإلطار القادم للشراكة االستراتيجية، مع إمكاني   2023-2022الدولية للوصول إلى برامج مشتركة وتمويل منسق في السنتين الماليتين  

        وكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف للمستثمرين في المشاريع المرتبطة بتقديم الضمانات االستثمارية.  
 

  خالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية، قامت مجموعة البنك الدولي أيضا  بمساعدة األردن على الوفاء بالتزاماته البيئية.  .41
زيادة الموجات الحارة، والتقلبات في التساقط المطري،    - لة مائياً في العالم. ويتفاقم شح المياه بفعل اآلثار المناخيةويعد األردن ثاني أفقر دو

باإلضافة إلى قضايا محلية من تدهور نوعية األراضي وزيادة التطور العمراني. وخالل فترة تنفيذ اإلطار، قام مشروع    -وأحوال الطقس الشديدة 
ة السوقية )مساعدة فنية( بدعم األردن في تحقيق أهداف اتفاق باريس. حيث قام المشروع، والذي نفذ من قبل فريق مشترك الشراكة للجاهزي 

هذه  من البنك الدولي ومؤسسة التنمية الدولية، بإشراك القطاعين العام والخاص في تحديد حلول مبتكرة إلقامة استثمارات مناخية. وتم إقرار  
رامج تمويل السياسات التنموية لتحقيق النمو  ، والذي جرى إعداده بدعم من المشروع وكذلك ب 2019تغير المناخ لسنة  اإلجراءات في نظام  

مليون دوالر أمريكي لمساعدة األردن على الوفاء    559المتكافئ واستحداث فرص العمل. كما عملت مجموعة البنك الدولي على جمع أكثر من  

المنافع المناخية المشتركة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة. وقد ارتفعت حصة المشاريع التي تتضمن منافع  بالتزاماته المناخية من خالل  
. وتتضمن البرامج  2020-2019% في مشاريع السنتين الماليتين  100إلى    2017% في السنة المالية  50مناخية مشتركة بشكل مضطرد، من  

خية المشتركة خالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية البرنامج الثاني لتمويل السياسات التنموية لتحقيق  األكثر تأثيراً من حيث المنافع المنا
الوطنية  النمو المتكافئ واستحداث فرص العمل، والبرنامج الثاني لتمويل السياسات التنموية لقطاعي الطاقة والمياه، والذي ساعد شركة الكهرباء  

شغيلي عقب التحول إلى إنتاج الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة وساعد وزارة المياه والري في خفض الخسائر  على تحسين أداءها الت 
        المائية وتحسين األداء.     

 

المتعلقة  خالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية، تضمن برنامج مجموعة البنك الدولي أيضا  عددا  من المبادرات اإلقليمية   .42
. حيث سيعتمد تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب، والغذاء، والطاقة، والوظائف، إلى حد كبير، على المصادر المائية  بالتحديات عبر الحدود

، في حوار  الموجودة في األحواض عابرة الحدود والمياه الجوفية. وينخرط البنك، من خالل مبادرة المياه العابرة للحدود في منطقة المشرق
دن كمركز  إقليمي لبناء قاعدة براهين وتعزيز القدرات للمزيد من التعاون حول المصادر المائية العابرة للحدود. وفي قطاع النقل، تأثر موقع األر

ل مبادرات الشراكة  تجاري إقليمي سلباً بفعل اكتظاظ حركة المرور والتمويل غير الكافي للصيانة الدورية للممرات التجارية الرئيسية. ومن خال
بين القطاعين العام والخاص، تبحث مجموعة البنك الدولي في خيارات لالستثمار في ممرات رئيسية للمساهمة في الحركة اآلمنة لألشخاص  

ر والتوازن على  والتجارة مع دول الجوار. وفي قطاع الطاقة، يملك األردن ربطاً كهربائياً مع مصر والذي يلعب دوراً هاماً في ضمان االستقرا
يحتاج    شبكة الكهرباء األردنية. ومن أجل إدارة أفضل لنظام الطاقة وتعظيم االستفادة من التكلفة المتدنية لمصادر الطاقة المتجددة المتنوعة،

ليات النظام، وزيادة الربط  نظام الطاقة الصغير في األردن إلى المزيد من االستثمارات في البنية التحتية للنقل، والقدرات التخزينية، وتحسين عم
ية؛  الكهرباء مع دول الجوار. وتتضمن أولويات المساعدة الفنية لمجموعة البنك الدولي التركيز على تخزين الطاقة والشبكات الكهربائية الذك

 العربية.  ويدعم البنك الدولي زيادة تبادل الكهرباء مع األردن من خالل العمل على عقد مؤشر تجارة الطاقة في المنطقة 

 

 
 انظر أداء األردن في مؤشرات البنك الدولي للحوكمة التنظيمية، ومسح الموازنة المفتوحة، ومؤشر مؤسسة برتلسمان للحوكمة.    24
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تم تعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين خالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية حول عدد من األولويات المشتركة.   .43
.  2019تم إنشاؤها في العام  بلدانيةً  حيث كانت مجموعة البنك الدولي أحد المساهمين الرئيسيين في فريق عمل األردن، والذي يشكل منصةً  

  ستدامة ويلعب الفريق دوراً هاماً في تعزيز التجانس والتنسيق بين المانحين حول القضايا المتعلقة باإلصالح، والنمو، واستحداث فرص العمل، وا 
أدناه(. عملت سلسلة برامج تمويل السياسات التنموية لتحقيق النمو المتكافئ واستحداث فرص العمل خالل فترة تنفيذ    2الصندوق الدين )انظر  

بنك الاإلطار والبرنامج الجديد الموجه نحو النتائج )قيد التحضير( على جمع شركاء رئيسيين )المملكة المتحدة والسعودية من خالل الضمانات؛ و
سياسات  اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية من خالل التمويل المشترك؛ واليابان، واالتحاد األوروبي، وألمانيا، وفرنسا من خالل مصفوفات ال 

ية من خالل  المنسقة؛ وصندوق النقد الدولي، والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، والبنك األوروبي االستثماري، والبنك اإلسالمي للتنم
الحوار المنسق حول اإلصالحات(. كما شكل الصندوق االئتماني متعدد المانحين للنمو في األردن منصة شراكة مهمة لدعم الحكومة األردنية  

 للمضي في تصميم وتنفيذ اإلصالحات بموجب مصفوفة اإلصالحات الخمسية.     
 

 

كما عملت مجموعة البنك الدولي بصورة وثيقة مع الشركاء على تعزيز االستجابة التنموية لتحديات النزوح القسري في األردن.   .44
مليون دوالر أمريكي من البرنامج العالمي للتمويل الميسر، وهو عبارة عن شراكة تم دعمها في البداية من    231فقد حصل األردن على مبلغ  

الدولي، واألمم المتحدة، والبنك اإلسالمي للتنمية، بغرض تمكين الدول متوسطة الدخل المؤهلة لالقتراض بأسعار تمييزية  قبل مجموعة البنك  
مؤسسة  لصالح المشاريع التي تفيد الالجئين والمجتمعات المستضيفة. كما تقدم شراكة آفاق الممولة من قبل الحكومة الهولندية )البنك الدولي، و

ة، والمفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية( الدعم لنهج تنموي في االستجابة  التمويل الدولي 
ياسات  للنزوح القسري في األردن، بما في ذلك تعزيز الفرص االقتصادية، وتشغيل العمالة الريفية، والتنمية الزراعية، باإلضافة إلى إصالح الس

مليون دوالر أمريكي من وزارة الخارجية والكومونولث والتنمية   102.3ات وتوفير فرص العمل للسوريين واألردنيين، ودعم بمبلغ والمؤسس

 البريطانية، وكندا، والسويد، وسويسرا، والدانمارك، وهولندا، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية.   
 

IV.   الدروس الناشئة 
 

تحلت مجموعة البنك الدولي بالمرونة من أجل االستجابة للطلبات المتغيرة  لالستجابة لألزمات والفرص.  على المرونة    المحافظة  .45
ستفادة  للجهة المتعاملة خالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية من أجل دعم جهود الحكومة األردنية في االستجابة لألزمات المباشرة واال

تجاه اإلصالحات. وقد تمكنت المجموعة من انتهاء الفرصة لدعم الحكومة األردنية في إعداد مصفوفة اإلصالحات الخمسية، من الفرص للدفع با
.  19-كما قامت المجموعة بتكييف برنامجها بشكل سريع لالستجابة ألزمة كوفيد  .2018والتي وجهت األجندة اإلصالحية في األردن منذ العام  

ى التكيف مواصلة الشراكة الوثيقة مع النظراء في الجهة المتعاملة خالل العديد من التغيرات على مستوى الحكومة  وقد مكنت هذه القدرة عل
ة مع  والسياق البلداني المتغير. رغم ذلك، من المحتمل أن هذه المرونة والتكيف قد أديا في بعض األوقات إلى التوسع والزيادة في مدى المحفظ 

    لنتائج واألثر، وبالتحديد فيما يتعلق بمجاالت اإلصالحات الرئيسية.    تركيز أقل على العمق وا
 

حققت الحكومة األردنية تقدماً على صعيد تصميم وتنفيذ سلسلة من اإلصالحات، وقد لعبت  التركيز على تنفيذ اإلصالحات والنتائج.   .46
دولي دوراً رئيسياً في تنسيق الحوار بين الحكومات واإلجراءات  سكرتارية دعم تنفيذ اإلصالحات االقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون ال

نظام   إقرار  من  وبالرغم  المثال،  سبيل  فعلى  النتائج.  تحقيق  والقدرة على  التنفيذ  في  فجوات  هنالك  ذلك، كانت  باإلصالحات. رغم  المتعلقة 
التنفيذي   الدعم  ووحدات  اإلشرافية  اللجنة  تشكيل  يتم  لم  الحكومية،  الشراء  المشتريات  نظام  تعميم  في  تأخير  مع حدوث  بالكامل  اآلن  حتى 

اإللكتروني. تتمثل إحدى الدروس الهامة في الحاجة لوضع األولويات والتركيز على قائمة مختصرة من اإلصالحات الرئيسية/التحولية التي  
التنفيذ. كما أدت قلة الوعي والحس بالملكية لدى الجمهور  يمكن أن تتحقق أكبر األثر، وشمول معايير قائمة على النتائج لتتعب التقدم المحرز في  

حول اإلصالحات لتقويض التقدم المحرز. وتوجد حاجة لتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتوسيع المشاركة الجماهيرية حول  
 اإلصالحات، وزيادة الوصول إلى المعلومات لرصد التقدم المحرز.       

حيث توجد العديد من الدروس الرئيسية المستفادة  الية لقطاع الطاقة دالالت اقتصادية كلية عميقة في األردن.  يوجد لالستدامة الم .47
املة  من أنشطة مجموعة البنك الدولي في قطاع الطاقة خالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية. أوالً، ال تزال اإلصالحات المستمرة والش

دن فريق عمل األردن، المنصة البلدانية لألر  :2الصندوق   

"،  2019، قامت الحكومة األردنية وحكومة المملكة المتحدة باستضافة مؤتمر دولي كبير في لندن، بعنوان "نمو وفرص: مبادرة لندن  2019في شباط  

خلف  بغرض دعم االستثمار، والنمو، وفرص العمل في األردن. وقد تم إطالق فريق عمل األردن كمتابعة لمبادرة لندن بغرض ضمان توافق الجهود  
ع للفريق  أجندات الحكومة األردنية حول النمو الشمولي، واستحداث الوظائف، واستدامة الدين بموجب مصفوفة اإلصالحات الخمسية. وقد عقد أول اجتما

أيلول   العاصمة    2019في  الفعاليات في واشنطن  تبعه عدد إضافي من  الرئيسيين،  التنمويين  والشركاء  الحكومة األردنية  مع  هامش  في عمان  على 

صندوق النقد الدولي، واجتماعات متخصصة عقدت في عّمان. يركز الفريق على )أ(  -االجتماعات السنوية وفي فصل الربيع لمجموعة البنك الدولي
لى العوائق التي تعترض  مناقشة األولويات، والتتابع، والتنفيذ لألجندة اإلصالحية للحكومة األردنية وبرامج الدعم ذات الصلة، )ب( المساعدة في التغلب ع

ت بموجب مبادرة  تنفيذ األجندة اإلصالحية، )ج( رصد التقدم المحرز في تنفيذ مصفوفة اإلصالحات الخمسية، والخطة التنفيذية الستدامة الدين، وااللتزاما 

(، ومصفوفة اإلصالحات المحدثة،  2024-2021لمناقشة البرنامج التنفيذي التأشيري الجديد للحكومة )  2021لندن. وعقد آخر اجتماع للفريق في شباط  

 على استدامة الدين، والتقدم المحرز حول استثمارات القطاع الخاص.       19-وآثار كوفيد
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مية لإلطار االقتصادي الكلي في األردن، بالنظر إلى الحصة الكبيرة لدين قطاع الكهرباء ضمن الدين العام اإلجمالي.  في قطاع الطاقة بالغة األه
ن  يعتبر رصد الدين واسترداد التكلفة لقطاع الكهرباء أمراً بالغ األهمية؛ وفي كل من قطاعي الطاقة والمياه، تحول العجز المستمر إلى دي ثانياً، 

ر المؤسسات، من شركة الكهرباء الوطنية إلى سلطة المياه، ومن هنالك إلى وزارة المالية. ثالثاً، تتطلب إصالحات قطاع الطاقة  وتم تحويله عب 
إشراك الجمهور، وإقامة حوار جماهيري، والشفافية. رابعاً، استفاد األردن من موقعه الجيوسياسي والجيوستراتيجي للحصول على امتيازات  

القيام بشكل  تنطبق على قطاع   بالتالي، يجب  الطاقة، إال أن قطاع الطاقة األردنية تعّرض بشكل متكرر الختالالت بفعل صدمات خارجية. 
   متواصل بتقييم المخاطر والتخفيف منها من حيث اإليرادات والتكاليف.   

 

من أجل  تحويل نموذج النمو من االستهالك إلى االستثمار  يتمثل التحدي التنموي الذي يواجه األردن في فترة ما بعد الجائحة في   .48
حيث أدت التحديات الهيكلية المستمرة في االقتصاد األردني إلعاقة حتى  تعزيز اإلنتاجية ونمو الدخل، والمحافظة على استدامة الدين العام.  

الية العامة  النمو المتواضع المتوقع في بداية فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية؛ وبالمضي قدماً، يحتاج األردن إلى إيجاد توازن بين ضبط الم
دية الكلية في األردن من االختالالت الخارجية والداخلية الكبيرة التي تؤدي إلى  مع اإلصالحات المحفزة لالستثمار. وتنبع الهشاشة االقتصا

عن ذلك،  احتياجات تمويلية كبيرة. ومن أجل تلبية هذه االحتياجات التمويلية، تعتمد المملكة كثيراً على المساعدات والتحويالت الدولية. فضالً  
دامة ديناميكيات الدين على مواصلة ضبط المالية العامة، وهو ما أصبح أكثر صعوبةً  تعتمد جهود الحكومة األردنية في المحافظة على است 

. وبالمضي قدماً، ومن أجل تمكين التعافي الصامد،  19- مؤخراً، مع انكماش النمو والتشدد المالي بسبب الضغوطات الناجمة عن جائحة كوفيد

 وازن بين ضبط المالية العامة وجذب االستثمارات.    سيكون من الضروري للغاية قيام الحكومة األردنية بإيجاد ت 
 

يعتبر نهج مجموعة البنك الدولي بالغ األهمية لألردن، ويشهد التعاون ما بين البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة   .49
اسياً بالنسبة إلطار الشراكة االستراتيجية، كما  حيث يعتبر تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص أمراً أسضمان االستثمار متعددة األطراف تزايدا .  

بلداني  زاد التنسيق بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والعمل المشترك رفيع المستوى خالل فترة تنفيذ اإلطار، خصوصاً على المستوى ال
ن مجاالت اإلصالحات، مثل المنافسة، واإلعسار،  مع خالل مكاتب مشتركة ومن خالل دعم مشترك لمصفوفة اإلصالحات الخمسية غبر العديد م

ةً  وبرنامج رحلة المستثمر، واإلصالحات المتعلقة بممارسة أنشطة األعمال. وبالمضي قدماً، تعد الجهود المشتركة بين البنك والمؤسسة ضروري 
عام والخاص في القطاعات ذات األولوية مثل  لدعم الحكومة األردنية في سبيل حشد االستثمار الخاص والمضي في الشراكات بين القطاعين ال

النقل، والسياحة، والزراعة، حيث تستطيع وكالة ضمان االستثمار متعدد األطراف أيضاً حشد رأس المال من المستثمرين األجانب بما يعزز  
 من منتجاتها التي تخفف من المخاطر.  

 

لتجنب التشتت ودعم التعافي  توجد حاجة لبذل جهود متواصلة  بالرغم من تحقيق تقدم جيد على صعيد التنسيق بين المانحين،   .50
وبالرغم من قاعدته الكبيرة من المانحين وتعدد خططه اإلصالحية، ال يزال األردن يواجه تحديات في ضمان التركيز  الشمولي والصامد.  

ئية في معالجة بعض هذه التحديات. وتعزز  االستراتيجي لمبادرات المانحين. وقد ساعدت مصفوفة اإلصالحات الخمسية بالفعل بصورة جز
ية منصة فريق عمل األردن وسكرتارية دعم تنفيذ اإلصالحات االقتصادية تلك الجهود، لكن هنالك حاجة لمزيد من االهتمام خالل الفترة المتبق

 ً ، وبالتحديد في إطار دولة متوسطة الدخل،  من إطار الشراكة االستراتيجية. وقد كان التنسيق بين البنك الدولي ومنظمة األمم المتحدة ملحوظا
  مع التركيز على استجابة تنموية ألزمة اللجوء السوري المستمرة من خالل تحليالت وبرامج مشتركة )بالتحديد حول دعم الالجئين/المجتمعات 

فرصة لتعميق هذا التنسيق من خالل    المستضيفة بخصوص تنشيط المشاركة في سوق العمل، والخدمات البلدية، والحماية االجتماعية(. وتوجد
 الرسائل والبرامج المشتركة لتعزيز تعافي شمولي وصامد.    

 
أكبر من أي وقت  التواجد على األرض وبناء القدرات التنفيذي عبر المكونات الحكومية  مع تنامي حجم المحفظة، تصبح أهمية   .51

- ردن، باإلضافة إلى التحديات الجديدة بسبب قيود السفر التي فرضها كوفيدفمع النمو السريع في محفظة مجموعة البنك الدولي في األ مضى.  
ل  ، لعب الكادر في مكتب عّمان واإلشراف الميداني دوراً بالغ األهمية. وقد اتسع حجم فرق البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومؤسسة التموي 19

. وستواصل مجموعة البنك الدولي توسيع تواجدها داخل المملكة لضمان التنفيذ  الدولية في عّمان خالل فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية 
يد من  الناجح للمساعدة الفنية والبرامج، وبناء قدرات الحكومة األردنية في مجال التنفيذ. وخالل الفترة المتبقية من اإلطار، توجد حاجة لمز

ة من أجل دعم وحدات تنفيذ المشاريع لدى الحكومة، بما في ذلك ما يتعلق باإلدارة  االهتمام ببناء القدرات حول المحفظة لدى الحكومة األردني 
الفنية  المالية، والمشتريات، واإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدولي، والمتابعة والتقييم، وإدماج النوع االجتماعي، وغير ذلك من المسائل  

 الهامة.  
 

حيث ساعدت الخدمات االستشارية  يجية والنشر الواسع للخدمات االستشارية والتحليالت.  المالئمة االستراتإعطاء األولوية وضمان   .52
فيذ والتحليالت، بما في ذلك تلك الممولة من ميزانية البنك والصندوق االئتماني، على التوسع في برنامج مجموعة البنك الدولي خالل فترة تن 

الخدمات االستشارية والتحليالت في األردن إلى ترتيب أفضل لألولويات وتركيز استراتيجي  إطار الشراكة االستراتيجية. رغم ذلك، تحتاج أجندة  
على عدد محدد من الخدمات االستشارية والتحليالت الرئيسية التي يتم تحديدها بشكل مشترك ونشرها على نطاق واسع مع النظراء والشركاء  

حس بالملكية والمكانة واألثر لدى الحكومة األردنية، حول أجندة الخدمات االستشارية  لدى الجهة المستفيدة. ويجب أن يعمل ذلك على زيادة ال
قوية وتصميم   إقراض  الطريق لحزمة  المتبقية من عمر إطار الشراكة االستراتيجية، وسيمهد  الفترة  الدولي في  البنك  والتحليالت لمجموعة 

 اإلطار القادم للشراكة االستراتيجية.  
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V.   التعديالت على إطار الشراكة االستراتيجية 
 

ال يزال إطار الشراكة االستراتيجية مهما  للغاية بالنسبة لألردن. وتعمل مراجعة األداء والتعلم على تحديث اإلطار بما يتماشى مع   .53
لتعافي الشمولي والصامد، بما في  والخطط لتحقيق ا   19-برنامج مجموعة البنك الدولي على خلفية استجابة الحكومة األردنية ألزمة كوفيد 

وستقوم هذه المراجعة لألداء والتعلم بإجراء التعديالت التالية: )أ(  ذلك التركيز على استحداث فرص العمل وتنفيذ اإلصالحات ذات األولوية.  
؛  3للتركيز على تنفيذ برامج الركيزة  والتعافي الصامد، وتمديد فترة اإلطار لعام واحد    19-ركيزة ثالثة لإلطار حول االستجابة لكوفيدإضافة  

لتعزيز   البرامجي والمؤشرات  الدعم  المزيد من  الرئيسية  )ب( شمول  الوظائف.  تنفيذ اإلصالحات  تمكينية لالستثمار واستحداث  بيئة  إليجاد 
الدولي التي تمت إضافتها منذ    وستعمل المراجعة على تحديث إطار نتائج إطار الشراكة االستراتيجية لعكس األنشطة الجديدة لمجموعة البنك

في  إطالق اإلطار وإدخال المزيد من المؤشرات الموجهة نحو النتائج لتتبع أفضل ألداء وأثر البرنامج. وتشكل المراجعة، والتي جرى إعدادها  
القادم مع األردن )السنوات ال للتحضير لإلطار  ( في السنة  2029- 2024مالية  المرحلة النهاية من عمر إطار الشراكة االستراتيجية، جسراً 

 .    2023المالية 
 

دعم االستجابة الفعالة والتعافي الصامد"    -19-تضيف مراجعة األداء والتعلم ركيزة  ثالثة  إلطار الشراكة االستراتيجية: "جائحة كوفيد  .54

حيث ستحدد هذه الركيزة أنشطة  .  3الركيزة  ( للتركيز على تنفيذ أنشطة  2023-2017وستمدد فترة تنفيذ اإلطار لعام واحد )السنوات المالية  

م، وفرص  مجموعة البنك الدولي الهادفة للتخفيف من اآلثار الصحية واالقتصادية واالجتماعية المباشرة لألزمة )على سبيل المثال، الصحة، والتعلي 
العمليات المقررة التي يجري التحضير لها لدعم العمل، ودعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومبادرات الحماية االجتماعية( و

- 2021التعافي الصامد واستحداث الوظائف. كما تم تصميم هذه األنشطة كي تتماشى مع الخطة التنفيذية التأشيرية الجديدة للحكومة األردنية ) 

للتركيز الرئيسي في إطار    3(. وستبدأ الركيزة  7الشكل  ( )انظر  2024 بمعالجة التحدي المتمثل في البطالة لدى الشباب، والتي ستشكل مجاالً 

 الشراكة االستراتيجية الجديد.   

 
ستراتيجية  إدراكا  للطبيعة الممتدة للجائحة والوتيرة البطيئة لجهود التطعيم في األردن، سيسمح التمديد لعام واحد إلطار الشراكة اال .55

ويواجه األردن  .  2023-2022خالل السنتين الماليتين    3للحكومة األردنية وفريق مجموعة البنك الدولي بالتركيز على تنفيذ أنشطة الركيزة  

الشديدة    ، مما أدى لفرض إغالقات جزئية واستمرار اآلثار االقتصادية واالجتماعية2021في العام    19-ارتفاعاً في عدد حاالت اإلصابة بكوفيد

يد  وحالة عدم التيقن، مما يجعل التخطيط طويل المدى مع الحكومة األردنية للتحضير إلطار الشراكة االستراتيجية صعباً للغاية. وسيسمح تمد
، والتعافي  19- اإلطار لعام واحد لمجموعة البنك الدولي والحكومة األردنية بالتركيز على وتقديم الدعم الُملح للغاية بخصوص االستجابة لكوفيد

 .   2023المبكر، ومواصلة اإلصالحات كجسر للتحضير لإلطار القادم في السنة المالية 
 

، تقوم مراجعة األداء والتعلم بإدخال خطة عمل لتوسيع الفرص االقتصادية للمرأة كجزء من جهود التعافي.  3بموجب الركيزة   .56

ألنشطة مستهدفة لتلبية االحتياجات المختلفة للنوع    3الدولي بموجب الركيزة  حيث ستضمن الخطة شمول العمليات المقررة لمجموعة البنك  

ية  االجتماعي وتعزيز فرص العمل للنساء. كما ستشجع مجموعة البنك الدولي من مشاركة وقيادة النساء للتخطيط للتعافي وستوفر المساعدة الفن 
الشمولي والتقدم على صعيد   التعافي  التحليلية حول  العمل على تجربة صندوق  والمدخالت  العمل. وستعتمد خطة  المرأة في سوق  مشاركة 

التمكين االقتصادي في  البنك حول  التوجه االستراتيجي ألنشطة  الجنسين في األردن وستستفيد منها كأداة من أجل: )أ( تحديد  بين    المساواة 
 (.     6الملحق المملكة، )ب( اختبار حلول مبتكرة على األرض )انظر 

 

، ستقوم مجموعة البنك الدولي بدعم التعافي الصامد مناخيا  وإطالق التقرير البلداني حول المناخ والتنمية،  3بموجب الركيزة   .57

وخدمات استشارية وتحليلية رئيسية، لدعم السياسات واإلصالحات المرتكزة على البراهين لالقتصاد األخضر، واستحداث الوظائف، وجذب  
والعمليات المقررة    النتائج لبيئة شمولية وشفافية لتنظيم األعمال لغايات االستثمارنحو  البرنامج الموجه  وسيعمل  الخاص.  رأس المال من القطاع  

على تحقيق االستفادة المثلى من النفقات العامة وتوافق حشد رأس المال من القطاع الخاص مع أهداف المناخ، بما يساعد في جذب التمويل  
وسيساعد البرنامج الموجه نحو النتائج في تحويل األزمة الحالية وجهود التعافي إلى فرص    ألخضر لتعزيز المالية العامة. للمناخ واالستثمار ا

ني حول  إلعادة التفكير في اقتصاد األردن نحو االستدامة على المدى الطويل. وسيكون األردن من بين أوائل دول العالم في تجربة التقرير البلدا
ية. حيث سيوفر التقرير تحليالً للمناخ في إطار الشراكة االستراتيجية القادم وسيركز على التفاعل بين التنمية )بما في ذلك الحد من المناخ والتنم

الفقر، واستحداث الوظائف، والنمو، والتفاوت(، والمناخ. كما سيساعد التقرير في تحديد القطاعات التي يمكن أن تخلق وظائف وتعاف على  
   قصير مع ضمان تحقيق التنمية الخضراء والصامدة والشمولية.   المدى ال

 
لتوفير المعلومات حول أجندة اإلصالح    3كما من المقترح إجراء مراجعة لرأس المال البشري حول تشغيل الشباب بموجب الركيزة   .58

الجديدة مع االهتمام بالموارد البشرية الضرورية  والتعافي في األردن في المرحلة القادمة، والمزاوجة بين االستثمارات والفرص االقتصادية  
وتدابير السيطرة عليها تبعات كبيرة على رأس المال    19-وسيكون للتأثيرات الصحية واالقتصادية لجائحة كوفيد إلعادة البناء بشكل أفضل.  

ات غير مسبوقة، حيث يعتبر واحد من  البشري في األردن والذي سيتضاعف عبر األجيال. وقد وصلت البطالة في صفوف الشباب إلى مستوي 
ي من كل شابين أردنيين متعطالً عن العمل. وستدعم هذه المراجعة األردن في تقييم استراتيجيته للموارد البشرية وتعديلها بحسب مرحلة التعاف

  2022لبنك الدولي في السنة المالية ، بما في ذلك توفير المعلومات لبرنامج رئيسي للتشغيل كجزء من المشاريع المقررة لمجموعة ا19-كوفيد
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 واإلطار القادم للشراكة االستراتيجية.    
 

 

 الجديدة في إطار الشراكة االستراتيجية   3الركيزة : 7الشكل 
 

 
تمكينية   .59 بيئة  إليجاد  الرئيسية  اإلصالحات  وأثر  تنفيذ  لتعزيز  والمؤشرات  الدعم  من  المزيد  والتعلم  األداء  مراجعة  تتضمن  كما 

، لكن هنالك حاجة لتركيز  حقق األردن تقدماً ملحوظاً على صعيد اإلصالحاتلالستثمار واستحداث فرص العمل، وتعزيز االستدامة المالية.  
اق  موجه نحو النتائج على مجاالت اإلصالحات ذات األولوية التي لم يتم التطرق لها من أجل معالجة التحديات الهيكلية في االقتصاد، واألسو

ركيزةً لدعم مجموعة البنك   المفتوحة، وتحفيز االستثمار كمحرك للتعافي والنمو. وسيشكل البرنامج الجديد الموجه نحو النتائج )قيد التحضير(
على  الدولي لمصفوفة اإلصالحات. وسيركز دعم المساعدة الفنية من خالل الصندوق االئتماني متعدد المانحين لتحقيق النمو والعمليات المقررة  

التأش التنفيذي  الخمسية والبرنامج  تحديث مصفوفة اإلصالحات  المحددة من خالل  األولوية  ذات  الجديد  مجاالت اإلصالحات  الحكومي  يري 
(. وخالل الفترة المتبقية من عمر إطار الشراكة االستراتيجية، ستدعم مجموعة البنك الدولي سكرتارية دعم تنفيذ اإلصالحات  2024- 2021)

ات المتعلقة بممارسة  االقتصادية والحكومة األردنية لتحديد األولوية وإدخال مؤشرات نتائج لتتبع أثر اإلصالحات الرئيسية، بما في ذلك اإلصالح
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونشر نظام الشراء اإللكتروني في الوزارات  -أنشطة األعمال، وتنفيذ قانون إدارة االستثمارات العامة

عية، واإلصالحات الهادفة  المعنية، واإلصالحات الهادفة لزيادة مشاركة اإلناث في القوى العاملة، واإلصالحات المتعلقة بنظام الحماية االجتما
تنفيذ اإلصالحات االقتصادية في وزارة التخطيط    لتعزيز االستدامة المالية في قطاعي المياه والطاقة. كما ستدعم المجموعة سكرتارية دعم 

حات مع الجمهور، والتعاون الدولي وضباط االرتباط لإلصالحات عبر الوزارات إلعداد استراتيجية لتحسين التشاور والتواصل حول اإلصال
العمل   والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. وبالنظر إلى أهمية وجود إطار اقتصادي كلي مستدام لجذب االستثمارات، سيواصل البنك أيضاً 

وخالل الفترة  بشكل وثيق مع صندوق النقد الدولي حول اإلصالحات المتعلقة بالجوانب المالية، والطاقة، والقطاع الخاص، والحماية االجتماعية.  
خارطة الطريق إلشراك  المتبقية من عمر اإلطار، ستتعاون مجموعة البنك الدولي مع المجتمع المدني والمجموعة االستشارية للشباب إلعداد  

 والتي سيتم ربطها مع التزامات شراكة الحكومة المفتوحة لإلصالحات الشمولية والمرتكزة على المواطن.          المواطنين والشباب 

تم  كما تم تحديث أهداف وإطار نتائج إطار الشراكة االستراتيجية بناء  على تطور محفظة األردن ونحو تدابير موجهة نحو النتائج.   .60
ؤشرات للمشاريع الممولة من قبل البنك الدولي، وبالتالي تتم إضافة مؤشرات ومستهدفات جديدة لتتماشى  بالفعل تخطي العديد من مستهدفات الم

ل الهدف  مع البرنامج الموسع، بما في ذلك، على سبيل المثال، في مجال تعزيز نظام الحماية االجتماعية. كما ستقوم مراجعة األداء والتعلم بتعدي 

 االستجابة المباشرة/إعادة الهيكلة في السنة المالية 2020
لتقديم الدعم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الهشة؛  ؛ ومشروع المشاريع الناشئة المبتكرة  19-مشروع االستجابة الطارئة لكوفيد •

 لمعالجة اآلثار على النظام التعليمي.  برنامج دعم إصالح قطاع التعليم 
 لتقديم الدعم النقدي لألسر المستضعفة والعاملين في القطاع المنظم.   19-مشروع التحويالت النقدية الطارئة لالستجابة لكوفيد •

 المشاريع المقررة في السنتين الماليتين 2022-2021
مليون دوالر أمريكي من البنك الدولي لإلنشاء   500) البرنامج الموجه نحو النتائج لبيئة شمولية وشفافية لتنظيم األعمال لغايات االستثمار •

مليون دوالر أمريكي من البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية( لتعزيز تنفيذ اإلصالحات وزيادة كمية وجودة االستثمارات   250والتعمير؛  

 العامة والخاصة للتعافي المستجيب للمناخ.  
عالمي للتمويل الميسر( لشراء/نشر  مليون دوالر أمريكي بما في ذلك البرنامج ال 60) 19-التمويل اإلضافي لمشروع االستجابة الطارئة لكوفيد •

 المطاعيم.  
مليون دوالر أمريكي كتمويل إضافي( لتقديم الدعم النقدي   265)  19-مشروع التحويالت النقدية الطارئة لالستجابة لكوفيدالتمويل اإلضافي ل  •

   لألسر والعاملين المستضعفين. 
دوالر أمريكي بما في ذلك البرنامج العالمي للتمويل الميسر( لمساعدة القطاع في  مليون  75) العمالة الريفية والتحول الغذائي الزراعيمشروع  •

 ، مع تحقيق األردن النمو في األغذية الزراعية على المدى المتوسط إلى الطويل.    19-التخفيف من اآلثار المباشرة ألزمة كوفيد
لدعم  خطة عمل للتوسع في الفرص االقتصادية للمرأة في جهود التعافي؛ التقرير البلداني حول المناخ والتنمية التحليالت/المساعدة الفنية:  •

للتركيز على فرص العمل  ومراجعة رأس المال البشري لالقتصاد األخضر، واستحداث الوظائف، وجذب االستثمارات؛  السياسات والبرامج 
 للشباب في األردن.  
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" لعكس  تحسين تقديم الخدمات التعليمية والصحيةإلى "  2.2" والهدف  امة المالية لقطاعي المياه والطاقة تعزيز االستدكي يركز على "  2.1

حو  البرامج التي تمت إضافتها في القطاع الصحي منذ بداية تنفيذ اإلطار. كما يجري تحديث المؤشرات من خالل المزيد من التدابير الموجهة ن 
لك، جرى تحديث إطار النتائج لعكس التوسع في برامج مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان االستثمار  النتائج وليس المخرجات. فضالً عن ذ

لى تصميم  متعددة األطراف في األردن، والتي لم يتم تحديدها بالكامل في بداية تنفيذ اإلطار. وستشكل هذه التحديثات على إطار النتائج ُمدخالً ع
   اإلطار القادم.   

 

ستدعم مجموعة البنك الدولي جهود الحكومة األردنية نحو الوصول إلى ميثاق جديد يقدم رؤية مستدامة وواقعية متوسطة إلى   .61
وخالل الفترة المتبقية من عمر إطار الشراكة االستراتيجية، ستركز مجموعة البنك  طويلة المدى لالجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة. 

الال  يتفق مع  الدولي شمول دعم  المستمر وبما  التعافي واإلصالح  المستضيفة كجزء من جهود  والمجتمعات  السياسات  جئين  للحكومة  ورقة 
كما سيواصل البرنامج العالمي للتمويل الميسر العمل كأداة مبتكرة رئيسية لتزويد  .  2021حول تحديث خطة االستجابة األردنية للعام  األردنية  

ل التمييزي  بالتمويل  للنزوح  األردن  المشرق  إطار  وسيشكل  المستضيفة.  والمجتمعات  السوريين  الالجئين  بالفائدة على  تعود  التي  البتكارات 
بيعة  وشراكة آفاق أدوات رئيسية للمساعدة في توفير المعلومات للمبادرات الجارية والمستقبلية لمجموعة البنك الدولي في األردن لمعالجة الط

 الممتدة لألزمة السورية.   
 

الخدمات   .62 أنشطة  من  استراتيجية  لمجموعة  األولوية  إعطاء  سيتم  االستراتيجية،  الشراكة  إطار  عمر  من  المتبقية  الفترة  خالل 
القادم.   واإلطار  المقررة  للعمليات  ركيزة تحليلية  وتقديم  الصامد وجهود اإلصالحات،  التعافي  لدعم  والتحليالت  حيث ستشتمل  االستشارية 

مات االستشارية والتحليالت خالل الفترة المتبقية ما يلي: التقرير البلداني حول المناخ والتنمية ومراجعة رأس المال  األنشطة الجوهرية للخد
على اتجاهات الفقر؛ وسلسلة مراجعة اإلنفاق العام. وستتوج هذه    19-البشري كما هو مذكور أعاله؛ وتقييم للفقر والذي يركز على آثار كوفيد 

كأساس للتحضير    2022والتحليالت الجوهرية بتحديث التشخيص البلداني المنهجي في الربع الثالث من السنة المالية    الخدمات االستشارية 

. فضالً عن ذلك، ستواصل مجموعة البنك الدولي المضي في الخدمات االستشارية والتحليالت المتعلقة  2023لإلطار القادم في السنة المالية  

قب  من  المدعومة  للحكومة  باإلصالحات  التأشيري  التنفيذي  اإلصالحات/البرنامج  أساس مصفوفة  المانحين على  متعدد  االئتماني  الصندوق  ل 
ومطالب الحكومة األردنية. حيث سيتضمن ذلك مواصلة البرامج الجارية لألنشطة االستشارية والتحليالت )على سبيل المثال، في االستدامة  

الحات المتعلقة بالمشتريات الحكومية، والمنافسة، وبرنامج رحلة المستثمر، وممارسة أنشطة األعمال،  المالية لقطاعي المياه والطاقة، واإلص
  وتشخيص األجور في القطاع العام، وإصالحات نظام الحماية االجتماعية( وفي مجاالت المطالب الجديدة )على سبيل المثال، في النقل العام،

عية للمناخ، والتطوير الرقمي، والبيانات المفتوحة، والسياسة التجارية(. كما ستواصل المجموعة تقديم  واستراتيجية السياحة، واإلصالحات المرا
       سكرتارية دعم تنفيذ اإلصالحات االقتصادية حول التنسيق واإلدارة والتنفيذ لإلصالحات على المستوى الكلي.  الدعم إلى 

 

إعداد عمليات مقر .63 الدولي على  البنك  الماليتين  تعكف مجموعة  للسنتين  األردنية وبما    2023- 2022رة  الحكومة  بالتشاور مع 

(. وتتضمن المبادئ الرئيسية  2الجدول  )انظر  ( ومصفوفة اإلصالحات  2024-2021يتوافق مع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة الجديد ) 

يد  في إعداد وتحديد األولوية للعمليات المقررة ما يلي: )أ( التركيز على التعافي االقتصادي الشمولي والصامد وتنفيذ اإلصالحات؛ )ب( تحد
ولية/وكالة ضمان االستثمار  األولوية للبرامج لحشد االستثمار من القطاع الخاص من خالل أدوات الدعم من البنك الدولي/مؤسسة التمويل الد

متعددة األطراف؛ )ج( السعي لتقديم منح، وتمويل تمييزي، وضمانات، وحشد التمويل من القطاع الخاص، والفرص اإلقليمية لحشد المزيد من  
تالية مع غطاء تمويلي متوقع التمويل التمييزي؛ )د( البناء على أساس العمل التحليلي. ومن خالل أدوات التنقيح هذه، يتم البحث في المجاالت ال

، باإلضافة إلى الضمانات، والتمويل  2023- 2022مليون دوالر أمريكي من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير في السنتين الماليتين    400بمقدار  

أولويات الحكومة األردنية،  المشترك للمنح، والتمويل من القطاع الخاص. وستعتمد مبالغ اإلقراض الفعلية على عدد من العوامل، بما في ذلك  
 والمستجدات العالمية، وأداء األردن، والمطالب من المقرضين اآلخرين، والقدرة المالية لدى البنك الدولي.      
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   2023-2022المجاالت التأشيرية للسنتين الماليتين : 2الجدول 

 
السنة  
 المالية 

 األهداف التأشيرية  مجال المشروع 

السلسة الجديدة لتمويل   2022
 السياسات التنموية  

 

مواصلة دعم مجموعة البنك الدولي لتحقيق تعافي اقتصادي شمولي وصامد/مستجيب للمناخ وتشجيع فرص  
 العمل )مع التركيز على مشاركة المرأة في سوق العمل( بشرط وجود برنامج إصالحي قوي.  

ودعم قطاع   19-دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتكيف مع اآلثار المباشرة لكوفيد تعافي القطاع الخاص  2022
 الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للنمو في المستقبل.  

%( من جانبي  50شمول برنامج دعم األجور وتجربة نهج مبتكرة لمعالجة تحدي البطالة لدى الشباب ) تشغيل الشباب وأسواق العمل   2022

 العرض والطلب.  
 وتعزيز النظام الصحي بشكل واسع.    19-دعم التوسع في التطعيم ضد كوفيد الصحة   2022

وتحسين حوكمة القطاع، وأداء المرافق،  خارطة الطريق لالستدامة المالية لقطاع المياه، بحسب نتائج  تعافي قطاع المياه   2022
)البرنامج المشترك لمجموعة البنك الدولي/البرنامج الموجه  والخدمات، وخفض المياه التي ال تحقق إيرادات 

 نحو النتائج(.  
تنفيذ إصالحات في قطاع النقل العام، وتطوير ممرات اقتصادية، واستحداث الوظائف، وتحسين السالمة   النقل   2022

 )البرنامج المشترك لمجموعة البنك الدولي(.  على الطرق 

البناء على االستراتيجية الوطنية للسياحة/نتائج البرنامج الموجه نحو النتائج للمزيد من الدعن للتعافي ونمو   تطوير السياحة   2023
 )البرنامج المشترك لمجموعة البنك الدولي(.  القطاع واستحداث فرص العمل 

قطاع الكهرباء وإعادة   2023
 تنميط الدين  

طاقة، لدعم تخفيض الدين/وضع القطاع على مسار مستدام  بناًء على المساعدة الفنية والتحليالت لقطاع ال
 )البرنامج المشترك لمجموعة البنك الدولي(.  

 التنمية الحضرية/المدن الذكية   2023
 

التركيز على التعافي الشمولي لالقتصاد الحضري، مع اتباع نهج إقليمي/شبه وطني )البرنامج المشترك  
 لمجموعة البنك الدولي(.  

البناء على التحليالت اإلقليمية والتقرير البلداني حول المناخ والتنمية، البرامج عبر الحدود أو اإلقليمية في   المبادرات اإلقليمية   2023
 قطاعي المياه والطاقة.  

 
الماليتين   .64 للسنتين  المقررة  المشاريع  الدولي،    2023-2022ستتضمن  البنك  بين  للشراكة  التعزيز  المزيد من  قويا  على  تركيزا  

حيث ستواصل المجموعة دعم  ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف واالستثمار والنمو بقيادة القطاع الخاص.  
نية في تنفيذ إصالحات رئيسية إليجاد بيئة تمكينية الستثمارات القطاع الخاص )على سبيل المثال، المضي في اإلصالحات  جهود الحكومة األرد

ن التنظيمية لصالح االستثمار األجنبي المباشر وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للشركات(؛ والمضي في تنفيذ قانون الشراكة بين القطاعي 
قانون فعال للمنافسة؛ والتنفيذ الكامل لتعليمات المشتريات الحكومية(. وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على الدفع بتنفيذ   العام والخاص؛ وإقرار 

مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع احتمالية الحصول على الدعم من وكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف، بينما ستواصل  
ة ومجموعة البنك الدولي من خالل الصندوق االئتماني متعدد المانحين والبرنامج الجديد الموجه نحو النتائج التقديم بشكل  مؤسسة التمويل الدولي 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الجهود لزيادة  -مشترك ألنشطة بناء القدرات والدعم المؤسسي لوحدة إدارة االستثمارات العامة 
المشا  تمويل  وتيرة وطموح  لتوفير  فرص  بتحديد  المجموعة  األردن. وستقوم  في  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  المقررة ضمن  ريع 

في القطاعات الواعدة،    البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، ووكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف وضمانات ودعم برامجي تكميلي من  
اقة والزراعة والسياحة، حيث يمكن أن يوفر األساس للتحليالت والبرامج الجارية المعلومات للمبادرات المشتركة.  بما في ذلك النقل والمياه والط

خدمات،  كما يبحث البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مبادرة مشتركة للمدن الذكية والتي ستجمع مع بين التكنولوجيا والبنية التحتية وال
ال التعافي  على  المناخي  وتشجع  للتمويل  فرصاً  للمجموعة  المشتركة  النهج  ستحدد  كما  األعمال.  لتطوير  تنافسية  وبيئة  والشمول،  حضري، 

 للمشاريع المراعية للمناخ عبر كافة القطاعات.      
 

ومع النمو  مع تنامي حجم المحفظة، ستواصل مجموعة البنك الدولي االستثمار في بناء القدرات التنفيذية عبر الجهات الحكومية.  .65
ة  السريع لمحفظة المجموعة، سيقدم البنك مساعدة فنية عملية مكثفة واإلشراف الضروري لضمان نجاح تنفيذ البرامج الجديدة. وستدعم المجموع

يبياً وتوجيهياً عبر مكونات الحكومة األردنية لكادر وحدات تنفيذ المشاريع الممولة من قبل مجموعة البنك الدولي حول المسائل  لبرنامجاً تدر
 .   المتعلقة بالمشتريات، واإلدارة المالية، والمعايير االجتماعية والبيئية، والمتابعة والتقييم، ومراعاة النوع االجتماعي في العمليات 

 

حجم المحفظة عبر القطاعات والمناطق الجغرافية في األردن، ستعمل مجموعة البنك الدولي تواصل أفضل حول نهج    مع تنامي  .66
المجموعة "المرتكز على المواطنين" وستركز على تحسين المعيشة وسبل كسب الرزق لدى األردنيين، وبالتحديد كجزء من جهود االستجابة 

التواص.  19- والتعافي من كوفيد بإعدوبغرض  المجموعة  المشروع، كما ستقوم  ونتائج  األردن  المجموعة في  دور  أفضل حول  بشكل  اد  ل 

استراتيجية تواصل ستتضمن رسائل جوهرية حول الدعم الذي تقدمه المجموعة لألردن، ومحتوى تواصل/وسائل إعالم محسنة، ونشر أكثر  
ة مع المنافذ اإلعالمية الوطنية والمحلية. وستعمل المجموعة على توسيع دور  استباقيةً لنتائج المشروع عبر األردن، ومشاركة معززة للمجموع
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لتصميم   معلومات  وتوفير  الشراكة،  القادم الستراتيجية  اإلطار  في تصميم  الشباب  أصوات  لتشمل  للشباب  االستشارية  المجموعة  وعضوية 
   سعة.  العمليات المقررة، وتعزيز الرصد الشبابي، وكجزء من جهود التواصل المو

 

بالغ األهمية في المرحلة النهائية من تنفيذ إطار   .67 ستشكل االستفادة من الشراكات لتحسين النتائج على المستوى البلداني أمراُ 
االستراتيجية.   الصامد، والنمو  الشراكة  التعافي  أجندات  تحقيق  نحو  الجهود  لتوافق  إطار قوي  توفير  األردن  فريق عمل  وستواصل منصة 

لوظائف، واستدامة الدين في األردن. وستنضم مجموعة البنك الدولي إلى األمم المتحدة كرئيس مشترك لمجموعة الشركاء  الشمولي، واستحداث ا
ي  اإلنسانيين والتنمويين، والتي ستشكل أداةً هامةً لتنسيق التعافي الصامد ودعم اإلصالحات. وستسعى المجموعة إلى التشارك في عمل تحليل

رير البلداني للمناخ والتنمية، ومراجعة رأس المال البشري، وخطة عمل النوع االجتماعي، كأساس للبرامج المشتركة  رئيسي، بما في ذلك التق
 .     2023-2022وترتيبات التمويل المشترك في السنتين الماليتين 

 
VI.   المخاطر التي تواجه برنامج إطار الشراكة االستراتيجية 

اء والتعلم كما هو في إطار الشراكة االستراتيجية مع األردن باستثناء المخاطر البيئية ال يزال تصنيف المخاطر في مراجعة األد .68
 (. 3الجدول  )انظر   ملحوظإلى  معتدلواالجتماعية، والتي سيتم تغيير تصنيفها من 

 تصنيفات المخاطر ألهداف إطار الشراكة االستراتيجية في األردن  : 3الجدول 
 

الشراكة  تصنيف إطار  فئة الخطورة 
 االستراتيجية 

تصنيف مراجعة  
 األداء والتعلم 

 معتدل معتدل النواحي السياسية والحوكمة 

 ملحوظ  ملحوظ  االقتصاد الكلي 

 معتدل معتدل االستراتيجيات والسياسات القطاعية  
 معتدل معتدل التصميم الفني للمشاريع أو البرامج  

 معتدل معتدل القدرة المؤسسية حول التنفيذ واالستدامة  
 معتدل معتدل الجوانب االئتمانية )اإلدارة المالية والمشتريات(  

 ملحوظ  معتدل الجوانب البيئية واالجتماعية 

 معتدل معتدل أصحاب المصلحة  

 مرتفع  مرتفع  أخرى 

 ملحوظ  ملحوظ  إجمالي
 

ستواصل حالة عدم التيقن والمخاطر ضمن منطقة تشهد تقلبات باإلضافة على المخاطر  المخاطر المتعلقة بالسياسات والحوكمة.   .69
حول التوقعات بشأن المساعدات الخارجية فرض ضغوط على األردن على المديين القصير والمتوسط، وستبقى المخاطر المتعلقة بالسياسات  

فترة تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية، واجه األردن العديد من موجات االضطرابات االجتماعية باإلضافة إلى العديد  وخالل  معتدلًة.  والحوكمة  
إلى إضعاف االلتزام    19-من التغيرات على مستوى الحكومة. وقد يؤدي هذا الوضع المحلي المتغير واآلثار االقتصادية واالجتماعية لكوفيد 

لقى الدعم من البرامج المتوقعة لمجموعة البنك الدولي. وستعمل المجموعة بشكل استراتيجي على انتهاز الفرص في  بإجراء إصالحات هيكلية ت 
الشفافية   الذات، وتعزز من  أمام الصدمات، وتضع االقتصاد على مسار االعتماد على  تعزز من صمود األردن  مجاالت إصالحية مختارة 

لديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة في المنطقة وستحافظ على المرونة في تكييف البرامج بحسب  والمساءلة. كما ستواصل المجموعة رصد ا
كتحليل أكثر عمقاً لالقتصاد    2022الضرورة. وسيتم إجراء تقييم للمخاطر والصمود كجزء من التشخيص البلداني المنهجي في السنة المالية  

 اتيجية القادم.   السياسي لتوفير المعلومات إلطار الشراكة االستر
 

، من المقترح بقاء تصنيف المخاطر  19-في ضوء استمرار المخاطر االقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد المخاطر االقتصادية الكلية.   .70

،  2021ويعكس هذا التصنيف الحالة الواضحة من عدم التيقن حول سرعة التعافي االقتصادي في العام  ملحوظة.  االقتصادية الكلية على أنها  

والتي لن ترتبط فقط بوتيرة التطعيم في األردن فحسب، بل أيضاً على المستوى العالمي. وال تزال المطلوبات الطارئة، خصوصاً في قطاع  
بارزاً كما سيتوجب على األردن مواصلة إدارة التداعيات من المنطقة المتقلبة، وتحديات تدفق الال كلياً  اقتصادياً  جئين  الطاقة، تشكل خطراً 

في التخفيف من    2020السوريين. وحتى اآلن، ساعد التمويل الخارجي المقدم من قبل المانحين وإصدار سندات اليوروبوند في أواخر العام  

هذه المخاطر التمويلية على المدى القصير. رغم ذلك، ومن أجل المساعدة في التخفيف من هذه المخاطر على المدى المتوسط إلى الطويل،  
مج مجموعة البنك الدولي تقديم المساعدة والبرامج المتعلقة باإلصالحات واستدامة الدين. كما ستواصل المجموعة التنسيق مع  سيواصل برنا

صندوق النقد الدولي حول برنامج تسهيل الصندوق الممدد، في مجاالت الدعم المشترك لألجندة اإلصالحية في األردن. وقد أشارت االتفاقية  
إلى أن برنامج الصندوق في األردن ال يزال على    2021آذار    30حول المراجعة الثانية لصندوق البنك الدولي بتاريخ    على مستوى الخبراء

الدرب الصحيح بشكل كبير، مع إحراز تقدم قوي على صعيد اإلصالحات الرئيسية. وستستفيد مجموعة البنك الدولي من مختلف أدوات التمويل، 
   ويل من القطاع الخاص للتخفيف من العبء على الموازنة العامة في األردن.        وحشد المنح والضمانات والتم

 
  ملحوظ إلى    معتدلضمن مراجعة األداء والتعلم، سيتم تغيير تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية من  المخاطر البيئية واالجتماعية.   .71
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هتمام خاص بتنفيذ اإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدولي. ومع إدخال اإلطار  للفترة المتبقية من عمر إطار الشراكة االستراتيجية مع إبداء ا
ن  البيئي واالجتماعي مؤخراً، تخطط مجموعة البنك الدولي لتنفيذ أنشطة تدريب وبناء قدرات للجهات المنفذة ودعم استراتيجية التواصل لضما

 لبيئية واالجتماعية للبرنامج في األردن.   تمكن النظراء لدى الجهة المتعاملة من إعداد ورصد الجوانب ا
 

واستمرار أوجه عدم التيقن حيال تطورها خطراً متواصالً    19- تشكل جائحة كوفيد(.  19-المخاطر األخرى )المخاطر المتعلقة بكوفيد  .72

حيث    .مرتفعاً (  19- كبيراً على اآلفاق االقتصادية واالجتماعية لألردن ويعتبر تصنيف هذه المخاطر )المركزة على المخاطر المرتبطة بكوفيد

غالقات المستهدفة، واستمرار المسائل المتعلقة بالتردد في أخذ المطعوم والعوائق  في األردن، واإل  19-تهدد الزيادات الحادة في عدد حاالت كوفيد

السلع، واآلثار   أسعار  في  االنخفاض  والمزيد من  الدين،  وتزايد  المالية  األزمة  المخاطر  وتتضمن  تعاف مبكر.  تحقيق  المطاعيم  توفير  أمام 
مو، وفرص العمل. ومن أجل معالجة هذه المخاطر، قامت مجموعة البنك الدولي  المتواصلة على األسر المستضعفة، والعمال، والشركات، والن 

إلى إطار الشراكة االستراتيجية لدعم جهود الحكومة األردنية في التخفيف من اآلثار الصحية واالقتصادية واالجتماعية    3بإضافة الركيزة  

وف  والتعليم،  الصحة/المطعوم،  المثال،  سبيل  )على  لألزمة  والمتوسطة، المباشرة  والصغيرة  الصغر  متناهية  الشركات  ودعم  العمل،  رص 
   ومبادرات الحماية االجتماعية( ودعم تحقيق تعاف شمولي وصامد مناخياً.   
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 لمحدث إلطار الشراكة االستراتيجية مع األردن إطار النتائج ا: 1الملحق 
 

   الخاص وتحسين فرص العمل للجميع تعزيز الظروف لنمو أقوى بقيادة القطاع: 1يزة الرك

سنوات متتالية من النمو االقتصادي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى استمرار انعدام األمن اإلقليمي.   4بداية تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية، شهد االقتصاد األردني تباطؤاً عقب في 

اشرة واستثمارات القطاع الخاص قياساً بالناتج المحلي اإلجمالي بالمقارنة مع الدول األخرى في المنطقة، ويوجد ويواصل األردن جذب عدد قليل من االستثمارات األجنبية المب

تصاد  من أوجه الضعف الهيكلية الحالية في االق 19-افتقار الستحداث الوظائف على نطاق واسع وتقسيم لسوق العمل. وفاقمت الصدمة االقتصادية غير المسبوقة بفعل أزمة كوفيد

التالي لم يكن لها أثر على مسار النمو والتحديات االجتماعية العالقة، وفرضت ضغطاً على الموقف االقتصادي الكلي الهش للبالد. وقد استغرقت اإلصالحات بعض الوقت لتنفيذها وب
 في األردن.   

 : تحسن الفرص االقتصادية لألردنيين والالجئين السوريين1.1الهدف 
كان من المتوقع أن  بداية تنفيذ إطار الشراكة االستراتيجية، شهد االقتصاد األردني تباطؤاً بسبب انعدام األمن اإلقليمي والتدفق غير المسبوق لالجئين. وفي المنطق وراء المبادرة: 

ضيفة والالجئين. وستواصل مجموعة البنك الدولي المساعدة في دعم استجابة يتحسن معدل النمو، لكنه بقي دون المستوى المطلوب لتلبية فرص العمل المطلوبة للمجتمعات المست
طابقة بين المهارات والوظائف في سوق دولية منسقة ألزمة الالجئين مع التركيز على توسيع الوصول إلى الفرص االقتصادية والوظائف لألردنيين والالجئين، والتطرق إلى قلة الم

 نساء والشباب في القوى العاملة.  العمل وتشجيع زيادة مشاركة ال

 برنامج مجموعة البنك الدولي  مؤشرات إطار الشراكة االستراتيجية  

 عدد تصاريح العمل الصادرة لالجئين السوريين )من بينهم سيدات( : 1المؤشر 

 سيدة(  260( )من بينهم 2016) 6,000 المعيار:

 سيدة(   5,000( )من بينهم 2023) 90,000المستهدف: 

 
عدد أيام العمل المستحدثة من خالل برامج األشغال العامة التي تتطلب قدراً كبيراً  : 2المؤشر 

 من العمالة 

 ( 2016) 9 المعيار:

 (  2023) 110,000المستهدف: 

 
عدد أنشطة العمل من المنزل المؤسسة والمسجلة رسمياً )من بينها المملوكة من قبل : 3المؤشر 

 نساء؛ مملوكة من قبل الجئين سوريين(  

مملوكة من قبل  100مملوكة من قبل نساء؛  1,000نشاط أعمال )من بينها  1,000 المعيار:

 (  2021الجئين سوريين( )

مملوكة من قبل  550مملوكة من قبل نساء؛  3,300نشاط أعمال )من بينها  5,500المستهدف: 

 (  2023الجئين سوريين( )

 
 عاملة  نسبة الزيادة في معدل مشاركة اإلناث في القوى ال : 4المؤشر 

 ( 2021% )14 المعيار:

 (  2023% )15المستهدف: 

   :مستمر

البرنامج الموجه نحو النتائج للفرص االقتصادية لألردنيين   •
)البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/المؤسسة   والالجئين السوريين

 P159522 -الدولية للتنمية/البرنامج العالمي للتمويل الميسر(

لتمويل السياسات التنموية لتحقيق النمو المتكافئ  البرنامج الثاني  •
  -)البنك الدولي لإلنشاء والتعمير( واستحداث فرص العمل

P168130 

)الصندوق  مشروع الخدمات البلدية والصمود االجتماعي •

  P147689 -االئتماني متعد المانحين(
 

 الخدمات االستشارية والتحليلية:  

 إعداد استراتيجية النزوح في منطق المشرق  •

 شراكة األردن لجاهزية األسواق   •

 منصة االستثمار والمطابقة لالجئين السوريين •

 صندوق المساواة بين الجنسين في منطقة المشرق   •

 : تحسن البيئة المؤسسية والتنظيمية لالستثمارات العامة والخاصة 1.2الهدف 

ت القطاع تشكل التغييرات المتكررة في أنظمة األعمال وتطبيقها غير المتسق عوامل توضح السبب وراء تدني ثقة المستثمرين وتدني مستويات استثماراالمنطق وراء المبادرة: 
، باإلضافة إلى اتباع نهج شفاف ومتسق الخاص في األردن. وستواصل مجموعة البنك الدولي دعم التدابير الهادفة إلى تعزيز قابلية التوقع للبيئة التشريعية بخصوص االستثمار

 تجاه إدارة االستثمارات العامة لدعم زيادة االستثمارات العامة والخاصة. 

 برنامج مجموعة البنك الدولي  مؤشرات إطار الشراكة االستراتيجية  

حصة القوانين واألنظمة الناظمة لألنشطة االقتصادية الخاضعة لعملية فعالة من إشعار  :  1المؤشر  

 الجمهور والتشاور معه وتتضمن آلية للتظلمات 

 ( 2016% )0المعيار: 

 (  2023% )50المستهدف: 

 
مليون دوالر أمريكي( والتي تستخدم  15نسبة المشاريع االستثمارية الكبيرة )فوق : 2المؤشر 

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص -قييم مشاريع إدارة االستثمارات العامةإطار ت

 ( 2021% )0المعيار: 

 (  2023% )100المستهدف: 

 مستمر: 

البرنامج الثاني لتمويل السياسات التنموية لتحقيق النمو المتكافئ   •
  -)البنك الدولي لإلنشاء والتعمير( واستحداث فرص العمل

P168130 

في األردن )الصندوق  تعزيز إدارة اإلصالحاتمشروع  •
 -االئتماني متعدد المانحين لتحقيق النمو في األردن(

P171965 

مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف )البنك الدولي لإلنشاء   •

 P170669 - والتعمير/البرنامج العالمي للتمويل الميسر(

 رر: مق

البرنامج الموجه نحو النتائج لبيئة شمولية وشفافية لتنظيم األعمال  •
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 ( 2021 المالية السنة)  P175662 -لغايات االستثمار
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 نسبة خدمات الدفع الحكومي المتاحة من خالل الدفعات الرقمية  : 3المؤشر 

 ( 2020) 0المعيار: 

 (  2023% )80المستهدف: 

 
خفض الوقت والتكاليف على الشركات لاللتزام بعمليات التسجيل  : 4المؤشر 

 والترخيص

 (  2021تستتبع عمليات تسجيل الشركات ونظام التراخيص تكاليف كبيرة ) المعيار:

عملية تسجيل الشركات الجديدة متكاملة ورقمية وإلكترونية ودون اتصال  المستهدف: 
 (  2023تكامل لتسجيل الشركات )بشري بالكامل باستخدام النظام الم

 

 الخدمات االستشارية والتحليالت:  

 مراجعة اإلنفاق العام المالي في األردن  •

- الدعم المؤسسي وبناء القدرات التنظيمية إلدارة االستثمارات العامة •

االلتزامات المالية والمطلوبات لشراكات بين القطاعين العام والخاص وا

 المؤقتة  

 تعزيز إدارة اإلصالحات  •

 دعم تنفيذ تعليمات المشتريات الحكومية   •

 تعميق اإلصالحات حول االستثمار األجنبي المباشر   •

 
 مؤسسة التمويل الدولية:  

 المشروع المتكامل إلصالح تسجيل وترخيص الشركات  •

 إصالح تصاريح اإلنشاءات في أمانة عّمان الكبرى   •

 تنفيذ قانون اإلعسار  •

 الخدمات االستشارية حول ممارسة أنشطة األعمال  •

 

 : زيادة الوصول إلى التمويل وتنمية المهارات 1.3الهدف 

مجموعة  تم تحديد عدم كفاية الوصول إلى التمويل بشكل متسق كأحد العوائق أمام تحقيق النمو واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. وستواصلالمنطق وراء المبادرة: 
غر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم البنك الدولي تعزيز قدرات المؤسسات البنكية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر لزيادة الوصول إلى التمويل من قبل الشركات متناهية الص 

مع التركيز بشكل خاص على رواد األعمال من النساء والشباب. كما ستواصل المجموعة البحث في دعم مستقبلي محتمل لسوق حقوق  -منتجات جديدة في األسواق غير المخدومة
 عدة على استحداث فرص العمل.  الملكية في المشاريع الناشئة والشركات ذات النمو المرتفع والتي تملك مؤشرات وا

 

 برنامج مجموعة البنك الدولي  مؤشرات إطار الشراكة االستراتيجية  

حجم رأس مال حقوق الملكية الخاصة المحشود للمشاريع الناشئة والشركات  : 1المؤشر 

 الصغيرة والمتوسطة المبتكرة  

 (  2021دوالر أمريكي ) 0المعيار: 

 ( 2023مليون دوالر أمريكي ) 70المستهدف: 

 

البنك الدولي  عدد الشركات المستفيدة التي تتلقى تمويالً من خالل المشاريع الممولة من قبل : 2المؤشر 

 )من بينهم نساء؛ وشباب( 

 ( 2021) 0المعيار: 

 (  2023% منها مملوكة من قبل شباب( )30% منها مملوكة من قبل نساء؛ 25) 150المستهدف: 

 
عدد المستفيدين، من بينهم الذين تلقوا التدريب على المهارات الرقمية لقابلية التوظيف،  : 3المؤشر 

 يدة )من بينهم نساء؛ والجئين سوريين( واإلبالغ عن فرص كسب دخل جد
 

 ( 2021) 0المعيار: 

 ( 2023من الالجئين السوريين( ) 1,200سيدة؛  2,400)من بينهم  8,000المستهدف: 

 
( ممن يتلقون منهاج حول المهارات الرقمية في 12-7عدد الطلبة )الصفوف : 4المؤشر 

 المدارس )من بينهم إناث؛ وسوريين(  

 ( 2021)من بينهم نساء؛ وسوريين( ) 0 المعيار:

 (  2023سوري( ) 9,000سيدة؛  75,000) 150,000المستهدف: 

 

 مستمر: 

لإلنشاء )البنك الدولي    مشروع صندوق المشاريع الناشئة المبتكرة •

 P161905  -والتعمير(

مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف )البنك الدولي لإلنشاء   •

     P170669  -والتعمير(

 الخدمات االستشارية والتحليالت:  

 الخدمات االستشارية حول التمويل والتنافسية في األردن •

 السياسات االقتصادية للمنافسة  •

 الحوار التنموي الرقمي في منطقة المشرق   •

 صندوق المساواة بين الجنسين في منطقة المشرق   •
 

 مؤسسة التمويل الدولية:  

 مؤسسة تمويلكم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للنساء   •

 الشركة األردنية للتمويل األصغر   •

 بنك المال األردني  •

 بنك االتحاد  •

 األوسط لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة شركة الشرق  •

 شركة فينكا للتمويل األصغر في األردن   •

 

 : تحسين المساواة والجودة في تقديم الخدمات 2الركيزة 

وقد تفاقمت هذه التحديات بفعل   واالجتماعية في األردن.يعتبر تنامي التفاوت في الوصول وتدهور جودة تقديم الخدمات من المعيقات الرئيسية أمام تحقيق التنمية االقتصادية 

. وستواصل مجموعة البنك الدولي دعم جهود الحكومة األردنية لتحسين المساواة والجودة في الخدمات الحكومية مع معالجة  19-تدفق الالجئين السوريين وأزمة كوفي

    ة لتجديد العقد االجتماعي. وهي جميعاً جوانب جوهري -االختالالت في التنمية بين األقاليم

 : تعزيز االستدامة المالية لقطاعي المياه والطاقة  2.1الهدف 

Intervention logic: The Syria crisis has exacerbated pre-existing concerns over access to water and energy and the quality of service 
انقطاع في إمدادات  أدت األزمة السورية إلى مفاقمة مشكالت موجودة سلفاً حول الوصول إلى المياه والطاقة وجودة تقديم الخدمات. وأدى الطلب المتزايد إلى  المنطق وراء التدخل: 



29 

 

 

دد من اإلصالحات في مجال استدامة قطاعي الطاقة والمياه لضمان إدارة  المياه ومستويات غير مستدامة من االستخراج من المياه الجوفية. وستواصل مجموعة البنك الدولي دعم ع 

 المصادر بشكل كفء وتوزيع التكاليف بشكل منصف. 
 

 برنامج مجموعة البنك الدولي  مؤشرات إطار الشراكة االستراتيجية  

من  2025-2021خارطة الطريق لالستدامة المالية لقطاع المياه لألعوام اعتماد : 1المؤشر 

 قبل مجلس الوزراء.  

 ( 2021ال )المعيار: 

 (  2023نعم ) المستهدف:

 

 
استرداد التكلفة لنفقات التشغيل والصيانة من تعرفات قطاع المياه والرسوم األخرى )كما  : 2المؤشر 

 السنوية لسلطة المياه األردنية كإيرادات/نفقات تشغيلية مباشرة(هو معلن في القوائم المالية  

 ( 2021% )77المعيار: 

 (  2023% )85المستهدف: 

 
 خفض في مؤشر دعم تعرفة الكهرباء: 3المؤشر 

 ( 2016% )25.5 المعيار:

 (  2023% أو أقل )21المستهدف: 

 مستمر: 

لتحقيق النمو  البرنامج الثاني لتمويل السياسات التنموية  •

)البنك الدولي لإلنشاء  المتكافئ واستحداث فرص العمل

 P168130  -والتعمير(

للنمو الشامل  الصندوق االئتماني متعدد المانحين  •

   TF073270 -والفرص االقتصادية

 
 مقرر: 

 ( 2022السنة المالية ) P176619 -قطاع المياه •

السنة  )   P171296 -مشروع إصالح قطاع الكهرباء وإعادة تنميط الدين •

 ( 2022المالية 
 

 الخدمات االستشارية والتحليالت: 

 مبادرة المياه العابرة للحدود في منطقة المشرق  •

 خارطة الطريق لالستدامة المالية في قطاع المياه •

 االستدامة المالية لقطاع الكهرباء في األردن •

 الصندوق االئتماني متعدد المانحين لنمو الطاقة في األردن  •

 مؤسسة التمويل الدولية:  

 األخوات السبع   •

 لمشاريع الطاقة المتجددة ركة فوتواتيوش •

 مشروع بينونة للطاقة الشمسية )مصدر(   •

 شركة مشروع رياح األردن للطاقة المتجددة )الطفيلة(  •

 شركة عبور للطاقة المتجددة  •

   محطة دايهانشركة  •

 
 وكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف: 

 محطة السمرا لتقنية المياه العادمةمشروع  •

 محطة الطاقة في الزرقاء   •

محطة الطاقة الشمسية في األردن )تم إلغاء الضمان في السنة المالية   •

2020 )  

 (  2020محطة شركة أدنيوم للطاقة )تم إلغاء الضمان في السنة المالية  •

 والصحية    : تحسن تقديم الخدمات التعليمية2.2الهدف 

الفترتين في ال يزال تدفق الالجئين السوريين يشكل ضغطاً على األنظمة التعليمية والصحية، مما يؤثر سلباً على الوصول والجودة. ويشكل إدخال نظام المنطق وراء المبادرة: 
اسية خطراً بتدهور ممتد في المخرجات التعليمية المدارس الحكومة الستيعاب العدد الكبير من الالجئين السوريين، والحاجة للمزيد من الغرف الصفية، والمدارس، ومواد التعلم األس

ضغطاً إضافياً على جودة خدمات النظام الصحي في األردن. وستواصل مجموعة البنك الدولي  19-ويفرض ضغطاً إضافياً على جودة الخدمات التعليمية. كما فرضت جائحة كوفيد

 عم جهود الحكومة في تحسين جودة تقديم الخدمات في القطاع الصحي.  دعم التدابير الهادفة للتطرق إلى تقديم الخدمات التعليمية ود

 برنامج مجموعة البنك الدولي  مؤشرات إطار الشراكة االستراتيجية  
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عدد األطفال من كل الجنسين من األردنيين والالجئين السوريين الملتحقين في المدارس  : 1المؤشر 

 المستهدفة في التعليم األساسي، والصف الثاني من رياض األطفال، والتعليم الثانوي  

 ( 2021) 134,000المعيار: 

 (  2023) 155,000المستهدف: 

 

باعتماد نظام لتوكيد الجودة في المدارس الحكومية والخاصة قيام وزارة التربية والتعليم : 2المؤشر 

للصف الثاني من رياض األطفال والذي يتوافق بشكل كامل مع الممارسات الدولية الفضلى في مجال  

 نظم توكيد الجودة لمدارس الصف الثاني من رياض األطفال 

 مستمر: 

 األردنالبرنامج الموجه نحو النتائج لدعم إصالح قطاع التعليم في  •

 P162407 -)البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(

المشروع الصحي الطارئ )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/البرنامج   •

   P163387  -العالمي للتمويل الميسر(

 
 مقرر: 

 

 ( 2021ال )المعيار: 

 (  2023نعم ) المستهدف:

 

 
المحافظة على عدد الخدمات الصحية المقدمة في مرافق الرعاية الصحية الثانوية التابعة : 3المؤشر 

 لوزارة الصحة للفئات السكانية المستهدفة )من بينهم أردنيين وسوريين من كال الجنسين( 

 
من اإلناث  1,009,000من الذكور األردنيين؛  792,000)من بينهم  1,905,000المعيار: 

 (  2021من اإلناث السوريات( ) 58,000من الذكور السوريين؛  46,000األردنيات؛ 

من اإلناث   1,009,000من الذكور األردنيين؛  792,000)من بينهم  1,905,000المستهدف: 

 (  2023من اإلناث السوريات( ) 58,000ن؛ من الذكور السوريي 46,000األردنيات؛ 

 

البنك الدولي لإلنشاء  19-التوسع في التطعيم ضد كوفيد •

 P176666 - والتعمير/البرنامج العالمي للتمويل الميسر(
 (  2022السنة المالية )

 
 الخدمات االستشارية والتحليالت:  

 دعم مبادرات التعلم في منطقة المشرق باألنشطة التحليلية   •
 

 مؤسسة التمويل الدولية:  

 كلية لمينوس للتعليم والتدريب الفني والمهني  •

   : تحسن تقديم الخدمات البلدية2.3الهدف 

البنك الدولي   أثر تدفق الالجئين السوريين بشكل ملحوظ على قدرة وجودة تقديم الخدمات في البلديات والمجتمعات المستضيفة في األردن. وستواصل مجموعةالمنطق وراء المبادرة: 
 ي والتنمية االقتصادية المحلية.  تقديم الدعم لضمان إدامة البلديات لمعايير تقديم الخدمات في ظل استيعابها لعدد مرتفع من الالجئين وتعزيز التماسك االجتماع

 برنامج مجموعة البنك الدولي  مؤشرات إطار الشراكة االستراتيجية  

التحتية  :  1المؤشر   البنية  أو  الخدمات  لتقديم  األولوية  ذات  للمشاريع  اإلجمالي  العدد 

 المجتمعية المنفذة من قبل البلديات المشاركة 

 ( 2021) 90المعيار: 

 (  2023) 190المستهدف: 

 
 عدد البلديات التي لديها خطط لالستثمار الرأسمالي  : 2المؤشر 

 ( 2016) 0 المعيار:

 (  2023) 16المستهدف: 

 مستمر: 

  -مشروع الخدمات البلدية والصمود االجتماعي )صندوق ائتماني( •

P147689  

 دعم االستجابة الفعالة والتعافي الصامد   -19-: جائحة كوفيد3الركيزة 

وسط تدني النمو، وارتفاع معدالت البطالة، وتنامي الدين. وستدعم هذه الركيزة الجديدة استجابة الحكومة األردنية  19-تعرض االقتصاد األردني لضربة قوية بفعل جائحة كوفيد

قتصادية واالجتماعية المباشرة لألزمة )تعزيز النظم الصحية،  في معالجة اآلثار الصحية واال 3وخطط التعافي الصامد والشمولي. وستساعد برامج الركيزة  19-ألزمة كوفيد

ر من خالل االستثمارات العامة والتعليم، وفرص العمل، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث الوظائف، والحماية االجتماعية( باإلضافة على تشجيع التعافي المبك
 ة، والتدخالت المراعية للمناخ إلعادة البناء بشكل أفضل.  والخاصة، واستحداث الوظائف في القطاعات الرئيسي

   19-: تحسن االستجابة لآلثار الصحية واالقتصادية واالجتماعية المباشرة ألزمة كوفيد3.1الهدف 

لكنها واجهت   19-من خالل إنفاذ إغالق صارم ثم تطبيق تدابير مستهدفة، حاولت الحكومة األردنية التخفيف من اآلثار الصحية واالقتصادية لجائحة كوفيدالمنطق وراء المبادرة: 

لقطاع الصحي. وسيدعم برنامج مجموعة البنك . كما فرضت الزيادة مؤخراً في نسب اإلصابة في األردن عبئاً إضافياً على االقتصاد وا2021موجةً ثالثاً من اإلصابات في العام 

ة من خالل التحويالت النقدية الطارئة الدولي الحكومة األردنية من خالل تمويل المطاعيم للجميع، وتعزيز قدرة النظام الصحي على االستجابة، وتقديم الدعم للحماية االجتماعي
 لألسر والعمال المستضعفين.   

 برنامج مجموعة البنك الدولي  اتيجية  مؤشرات إطار الشراكة االستر

بحسب بروتوكول  19-عدد المستشفيات التي تتقيد بإدارة حاالت كوفيد: 1المؤشر 

 منظمة الصحة العالمية )عدد( 

 ( 2021) 0المعيار: 

 (  2023) 32المستهدف: 

 

  19-للتطعيم ضد كوفيدالدليل الوطني   نسبة السكان الذين تلقوا التطعيم الكامل بحسب: 2المؤشر 

 من خالل مشروع مجموعة البنك الدولي 
 (  2021% من خالل دعم مجموعة البنك الدولي )0توسع بنسبة المعيار: 

 مستمر: 

  -)البنك الدولي لإلنشاء والتعمير( 19-االستجابة الطارئة لكوفيد •

P173972  

)البنك الدولي   19-مشروع التحويالت النقدية الطارئة لالستجابة لكوفيد •

لإلنشاء والتعمير/الصندوق االئتماني متعدد المانحين لتحقيق النمو في 

   P173974 -األردن(
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 ( 2023% من خالل دعم مجموعة البنك الدولي )20توسع بنسبة المستهدف: 

 
ية الطارئة عدد األسر التي تتلقى الدعم النقدي من خالل مشروع التحويالت النقد:  3المؤشر  

)العدد اإلجمالي لألفراد؛ من بينهم األسر التي تترأسها نساء؛ ومن بينهم من تلقوا   19-لكوفيد

 الدعم بوساطة وسيلة رقمية( 

 ( 2021) 0المعيار: 
 

المشروع الصحي الطارئ )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/البرنامج   •

   P163387  -العالمي للتمويل الميسر(

البرنامج الموجه نحو النتائج لدعم إصالح قطاع التعليم في األردن  •

  P162407 -)البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(

 مقرر: 

 -19-التمويل اإلضافي لمشروع االستجابة الطارئة لكوفيد •

P176862 (2021لسنة المالية ا  ) 

والوقاية والسيطرة على   19-التوسع في التطعيم ضد كوفيد •

 ( 2022  المالية السنة)  P176666 -أمراض مختارة
 

% أسر تترأسها نساء؛ االستالم بواسطة 9فرد؛ من بينهم  950,000أسرة )  185,000المستهدف: 

 ( 2023%( )100وسيلة رقمية بنسبة 

 
إعداد وتبني وزارة التربية والتعليم الستراتيجية لتعميم التعلم المدمج، وبشكل متكافئ  : 4المؤشر 

 بين الجنسين ويشمل المجتمعات المهمشة  

 ( 2021ال ) المعيار:

 (  2023نعم ) لمستهدف:ا

 

  -19-مشروع التعافي والصمود للقطاع الخاص في وجه كوفيد •

P175420 (2022 المالية السنة  ) 

 المالية السنة) P170944 -مشروع الممر االقتصادي الرئيسي •

2022 ) 

 
 الخدمات االستشارية والتحليالت:  

تعزيز االستعداد/االستجابة للجائحة والنظم الصحية في  •
 منطقة المشرق  

مشروع  التقاعد، وشبكات األمان االجتماعي، والعمال، و •
 رأس المال البشري في منطقة المشرق  

 
 مؤسسة التمويل الدولية:  

؛ تتألف 19-الدعم التمويلي ضمن المسار السريع بموجب كوفيد •

تسهيالت تمويلية: )أ( دعم الصناعات  4استجابة المؤسسة من 

الحيوية؛ )ب( المحافظة على تدفق التجارة؛ )ج( مساعدة العمالء  

 على دفع فواتيرهم؛ )د( دعم البنوك المحلية. 

 *  والصامد مناخيا  : تشجيع التعافي الشمولي  3.2الهدف 
 ؛ وسيتم شمول المزيد من التدابير الموجهة نحو النتائج في إطار الشراكة االستراتيجية القادم. 2021مشاريع المرتبطة بهذه المؤشرات في السنة المالية يتم التحضير لل

اجعاً في المخرجات. وستقدم مجموعة البنك أثرت الجائحة على االقتصاد األردني، خصوصاً في قطاعي الخدمات واألغذية الزراعية، والذين شهدا تر المنطق وراء المبادرة: 
المستقبلية، بما في ذلك األزمات    الدولي تمويالً متوسطاً إلى طويل المدى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي، مع العمل على بناء الصمود في وجه األزمات

الخاص في توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة للمساعدة في تنويع مزيج الطاقة لدعم االقتصاد الصامد المناخية. وستواصل مؤسسة التمويل الدولية دعم زيادة االستثمار 
 مناخياً.  
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 خفض مكافئ انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون من مصادر الطاقة المتجددة  : 1المؤشر 

 ( 2015طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون ) 28,147 المعيار:

 (  2020طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون )  122,912المستهدف: 

 
 إعداد وتفعيل نظام لحوكمة تمويل المناخ : 2المؤشر 

 ( 2021ال ) المعيار:

 (  2023نعم ) المستهدف:

 

حجم اإليرادات السنوية اإلضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة المدعومة من : 3المؤشر 

 خالل تمويل مجموعة البنك الدولي 

 ( 2021) 0 المعيار:

 ( 2023مليون دوالر أمريكي ) 10المستهدف: 

 
عدد الوظائف المستحدثة في قطاع األغذية الزراعية )مقسمة حسب النوع : 4المؤشر 

 االجتماعي والشباب(  

 ( 2021) 0 المعيار:

 (  2023شاب( ) 1,250سيدة؛  1,250)من بينهم،  2,500المستهدف: 

 

 
 

 مقرر: 

البرنامج الموجه نحو النتائج لبيئة شمولية وشفافية لتنظيم األعمال  •
 ( 2021 المالية السنة)  P175662 -لغايات االستثمار

  P167946 -مشروع العمالة الريفية والتحول الغذائي الزراعي •
 ( 2021 المالية السنة)

  -19-مشروع التعافي والصمود للقطاع الخاص في وجه كوفيد •

P175420 (2022 المالية السنة  ) 
 

 الخدمات االستشارية والتحليالت:  

• Enabling Climate Actions in Mashreq 

 تمكين اإلجراءات المناخية في منطقة المشرق •

 التحول في قطاع األغذية الزراعية في منطقة المشرق   •

 تقييم الفقر في األردن   •

 برنامج الفقر والرخاء المشترك في منطقة المشرق   •

 المناخ   •
 

 مؤسسة التمويل الدولية:  

 األخوات السبع   •

 المتجددةلمشاريع الطاقة  ركة فوتواتيوش •

 مشروع بينونة للطاقة الشمسية )مصدر(   •

 شركة مشروع رياح األردن للطاقة المتجددة )الطفيلة(  •

 شركة عبور للطاقة المتجددة  •

 محطة دايهان شركة  •
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: مصفوفة التغييرات على إطار النتائج األصلي إلطار الشراكة االستراتيجية 2الملحق   

 

إلطار الشراكة  المؤشرات األصلية 
 االستراتيجية 

 المسوغ للتغيير المؤشرات المعدلة إلطار الشراكة االستراتيجية

 : تعزيز الظروف لنمو أقوى بقيادة القطاع الخاص وتحسين فرص العمل للجميع  1الركيزة 

 : تحسن الفرص االقتصادية لألردنيين والالجئين السوريين1.1الهدف 

العمل الصادرة عدد تصاريح : 1المؤشر 

   لالجئين السوريين
يسير هذا المؤشر على المسار الصحيح ومن المتوقع   ال يوجد تغيير 

تحقيق المستهدف بنهاية فترة تنفيذ إطار الشراكة  
 االستراتيجية.  

عدد أيام العمل المستحدثة من : 4المؤشر 

خالل برامج األشغال العامة التي تتطلب  
 قدراً كبيراً من العمالة 

  

الصحيح ومن المتوقع  يسير هذا المؤشر على المسار  ال يوجد تغيير 
تحقيق المستهدف بنهاية فترة تنفيذ إطار الشراكة  

 االستراتيجية. 

عدد أنشطة العمل من المنزل مؤشر جديد:  
 المؤسسة والمسجلة رسمياً 

 

سيقيس هذا المؤشر عدد أنشطة األعمال من المنزل  
 التي تم تأسيسها.  

نسبة الزيادة في مشاركة اإلناث  مؤشر جديد:   
 في القوى العاملة 

سيرصد هذا المؤشر التقدم المحرز في معدل مشاركة 
 اإلناث في القوى العاملة.  

 لالستثمارات العامة والخاصة يمية : تحسن البيئة المؤسسية والتنظ1.2الهدف 

الناظمة  :  1المؤشر   واألنظمة  القوانين  حصة 

لألنشطة االقتصادية الخاضعة لعملية فعالة من 
آلية   وتتضمن  معه  والتشاور  الجمهور  إشعار 

 للتظلمات  
 

مستهدف مؤشر اإلطار على المسار الصحيح.   ال يوجد تغيير 

 .  2021وسيبدأ قياس المستهدف في السنة المالية 

االستثمارية نسبة المشاريع مؤشر جديد:   

مليون دوالر أمريكي( والتي   15الكبيرة )فوق 

تستخدم إطار تقييم مشاريع إدارة االستثمارات  
   الشراكة بين القطاعين العام والخاص-العامة

سيرصد هذا المؤشر عدد المشاريع التي تستخدم إطار 
الشراكة بين القطاعين العام  -إدارة االستثمارات العامة

 والخاص.  

نسبة خدمات الدفع  مؤشر جديد:   
الحكومي المتاحة من خالل الدفعات  

 الرقمية 

سيرصد هذا المؤشر عدد الخدمات الحكومية القادرة  
 على استالم دفعات رقمية.  

خفض الوقت    مؤشر جديد: 
والتكاليف على الشركات لاللتزام  

 بعمليات التسجيل والترخيص 
 

سيقيس هذا المؤشر سهولة تسجيل الشركات في  
 األردن.  

 : زيادة الوصول إلى التمويل وتنمية المهارات 1.3الهدف 

حجم رأس مال حقوق الملكية  مؤشر جديد:   
الخاصة المحشود للمشاريع الناشئة  

 الصغيرة والمتوسطة المبتكرةوالشركات 

سيقيس هذا المؤشر حجم التمويل المباشر على شكل  

حقوق ملكية و/أو شبه حقوق ملكية يتم جمعه من 

جهات في القطاع الخاص، باستخدام التمويل الخاص،  

لتمويل االستثمارات ضمن عملية المشاريع الناشئة  

 المبتكرة وصندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.  
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المؤشرات األصلية إلطار الشراكة  
 االستراتيجية 

 المسوغ للتغيير المؤشرات المعدلة إلطار الشراكة االستراتيجية

عدد الشركات المستفيدة التي  مؤشر جديد:  
تتلقى تمويالً من خالل المشاريع الممولة من 

 قبل البنك الدولي 

سيرصد هذا المؤشر عدد الشركات المستفيدة من 

 تمويل البنك الدولي.  

عدد المستفيدين، من بينهم الذين  مؤشر جديد:  
تلقوا التدريب على المهارات الرقمية لقابلية  
التوظيف، واإلبالغ عن فرص كسب دخل  

   جديدة

سيقيس هذا المؤشر عدد األشخاص الذين تلقوا  

التدريب على المهارات الرقمية استعداداً لسوق  

 الوظائف وسيتم تقسيمه حسب النساء والالجئين.  

( 12- 7عدد الطلبة )الصفوف مؤشر جديد:  

ممن يتلقون منهاج حول المهارات الرقمية في  
   المدارس

سيقيس هذا المؤشر الزيادة في المهارات الرقمية  

 للبدء بإعداد الطلبة للوظائف الرقمية.  

 : تحسين المساواة والجودة في تقديم الخدمات 2الركيزة 

 : تعزيز االستدامة المالية لقطاعي المياه والطاقة 2.1الهدف 

خارطة الطريق  اعتماد مؤشر جديد:   
لالستدامة المالية لقطاع المياه لألعوام  

 من قبل مجلس الوزراء  2021-2025

سيرصد هذا المؤشر اعتماد خارطة الطريقة الستدامة  
 المياه في األردن.  

استرداد التكلفة لنفقات  مؤشر جديد:   
التشغيل والصيانة من تعرفات قطاع المياه  

   والرسوم األخرى

سيقيس المؤشر استرداد التكلفة في قطاع المياه  
 للعمليات والصيانة.  

خفض في مؤشر دعم تعرفة مؤشر جديد:   
   الكهرباء

سيقوم هذا المؤشر باستخدام المؤشر من البرنامج  
الثاني لتمويل السياسات التمويلية لقياس االنخفاض  

 في مؤشر دعم تعرفة الكهرباء.  

 : تحسن تقديم الخدمات التعليمية والصحية 2.2الهدف 

عدد األطفال من كل الجنسين  مؤشر جديد:  

من األردنيين والالجئين السوريين الملتحقين 

في المدارس المستهدفة في التعليم األساسي،  

والصف الثاني من رياض األطفال، والتعليم  

 الثانوي   

 

سيقيس هذا المؤشر عدد األطفال من األردنيين  
 والالجئين الملتحقين بالمدارس.  

وزارة التربية والتعليم قيام مؤشر جديد:   

باعتماد نظام لتوكيد الجودة في المدارس  

الحكومية والخاصة للصف الثاني من رياض  

األطفال والذي يتوافق بشكل كامل مع  

الممارسات الدولية الفضلى في مجال نظم  

توكيد الجودة لمدارس الصف الثاني من 

 رياض األطفال 

 

لصف  هذا المؤشر نظاماً لتوكيد الجودة ل سيضع
الثاني من رياض األطفال في المدارس الحكومية  

 والخاصة.  

المحافظة على عدد الخدمات  مؤشر جديد:   

الصحية المقدمة في مرافق الرعاية الصحية  

الثانوية التابعة لوزارة الصحة للفئات السكانية  

 المستهدفة  

سيرصد هذا المؤشر إدامة الخدمات الصحية من  
 أجل توفير خدمات رعاية صحية جيدة. 
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المؤشرات األصلية إلطار الشراكة  
 االستراتيجية 

 المسوغ للتغيير المؤشرات المعدلة إلطار الشراكة االستراتيجية

 : تحسن تقديم الخدمات البلدية 2.3الهدف 

العدد اإلجمالي لمشاريع توصيل  : 1المؤشر 

الخدمات أو البنية التحتية المجتمعية ذات  
  األولوية المنفذة من قبل البلديات المشاركة

سيتم تعديل مستهدف المؤشر لعكس التغيرات  

 في المشروع من خالل التمويل اإلضافي. 
تم تحقيق مستهدف المؤشر األولي لإلطار 

المشروع الطارئ للخدمات والصمود  بموجب 

 االجتماعي.  

عدد البلديات التي  : 2المؤشر 

   لديها خطط لالستثمار الرأسمالي
مستهدف مؤشر اإلطار بموجب المشروع الطارئ   ال يوجد تغيير 

للخدمات والصمود االجتماعي. رغم ذلك، ستتم  
إدامة المؤشر للفترة المتبقية من إطار الشراكة 
االستراتيجية لتحديد أهمية االستثمارات على 

 مستوى البلديات.  

 ة جديدة(  )ركيز  دعم االستجابة الفعالة والتعافي الصامد -19-: جائحة كوفيد3الركيزة 

 19-: تحسن االستجابة لآلثار الصحية واالقتصادية واالجتماعية المباشرة ألزمة كوفيد3.1الهدف 

عدد المستشفيات التي تتقيد مؤشر جديد:  

بحسب بروتوكول   19-بإدارة حاالت كوفيد

   منظمة الصحة العالمية

سيرصد هذا المؤشر إدامة الخدمات الصحية من  
 أجل توفير خدمات رعاية صحية جيدة. 

نسبة السكان الذين تلقوا التطعيم  مؤشر جديد:   
الدليل الوطني للتطعيم ضد  الكامل بحسب 

من خالل مشروع مجموعة البنك   19-كوفيد

 الدولي 
 

سيسعى هذا المؤشر إلى زيادة عدد األردنيين الذين  

 .  19-يتلقون مطعوم كوفيد

عدد األسر التي تتلقى الدعم مؤشر جديد:  
النقدي من خالل مشروع التحويالت النقدية  

 19-الطارئة لكوفيد

سيرصد هذا المؤشر عدد األسر التي تستلم الدعم  
 النقدي من خالل المشروع.  

إعداد وتبني وزارة التربية مؤشر جديد:   
والتعليم الستراتيجية لتعميم التعلم المدمج،  

وبشكل متكافئ بين الجنسين ويشمل  
 المجتمعات المهمشة 

على   19-سيتطرق هذا المؤشر إلى أثر جائحة كوفيد

 اء منصة تعلم للتعلم المدمج.  التعليم لبن

 : تشجيع التعافي الشمولي والصامد مناخيا   3.2الهدف 

خفض مكافئ انبعاثات غاز ثاني  :  1المؤشر  

 أوكسيد الكربون من مصادر الطاقة المتجددة 
 

ال يوجد تغيير في هذا المؤشر، لكن تم  

   3إلى الركيزة   2نقله من الركيزة 

 

إلى   2.1، الهدف 2انتقل هذا المؤشر من الركيزة  

لقياس التقدم المحرز في  3.2، الهدف 3الركيزة 

استثمارات مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى  
 اقتصاد صامد مناخياً.  

نظام لحوكمة إعداد وتفعيل مؤشر جديد:   
  تمويل المناخ

سيسعى هذا المؤشر لتحسين الفرص لالستثمار الخاص  
 لدعم التعافي المستجيب مناخياً  

حجم اإليرادات السنوية  جديد:  مؤشر   
اإلضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة 
  المدعومة من خالل تمويل البنك الدولي 

 

سيقيس هذا المؤشر اإليرادات المتحققة لدى  
الشركات الصغيرة والمتوسطة كجزء من التعافي  

 في بيئة األعمال.  
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المؤشرات األصلية إلطار الشراكة  
 االستراتيجية 

 المسوغ للتغيير المؤشرات المعدلة إلطار الشراكة االستراتيجية

عدد الوظائف المستحدثة  مؤشر جديد:  
 في قطاع األغذية الزراعية  

سيرصد هذا المؤشر الوظائف المستحدثة في قطاع  
األغذية الزراعية من خالل المشاريع الممولة من قبل  

 البنك الدولي.  
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 ملخصة للتقدم المحرز في تحقيق أهداف إطار الشراكة االستراتيجية  مصفوفة : 3الملحق 
 

 : تعزيز الظروف لنمو أقوى بقيادة القطاع الخاص وتحسين فرص العمل للجميع 1الركيزة 

 : تحسن الفرص االقتصادية لألردنيين والالجئين السوريين1.1هدف ال

 برنامج مجموعة البنك الدولي   الوضعية في مراجعة األداء والتعلم   مؤشرات إطار الشراكة االستراتيجية  

 عدد تصاريح العمل الصادرة لالجئين السوريين : 1المؤشر 

 (  2016) 6,000  المعيار:

 (  2017) 50,000المستهدف: 

 المستهدف على المسار الصحيح 

 ( 2020) 35,602وضعية المستهدف: 
تمت إعادة هيكلة البرنامج لتعديل مستهدفات تصاريح العمل  

(. كذلك،  2020في العام  19-بحسب واقع سوق العمل )وكوفيد

سيتم قريباً تطبيق نظام جديد للعمل المرن، مما سيساعد في زيادة  

 الطابع النظامي للعمالة السورية.  

النتائج للفرص االقتصادية لألردنيين البرنامج الموجه نحو  المصدر: 
 والالجئين السوريين

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية  

البرنامج الموجه نحو النتائج للفرص االقتصادية لألردنيين   •
والالجئين السوريين )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير،  

للتمويل   المؤسسة الدولية للتنمية، البرنامج العالمي

   P159522 -الميسر(

البرنامج الثاني لتمويل السياسات التنموية لتحقيق النمو   •

)البنك الدولي لإلنشاء  المتكافئ واستحداث فرص العمل 

   P168130 -والتعمير(

مشروع الخدمات البلدية والصمود االجتماعي )صندوق   •

 P147689 -ائتماني متعدد المانحين(

عدد المستفيدين من الخدمات الجديدة والمحسنة لرواد األعمال  : 2المؤشر    )الخدمات االستشارية والتحليالت(تنويع الصادرات  •

 والعاملين )برامج ريادة األعمال، وبناء القدرات، والتدريب(  

 (  2016) 0  المعيار:

 (   2022) 2,000المؤشر: 

 

 تم حذف المستهدف 

 ( 2021غير متوفرة )وضعية المستهدف: 
المشروع/النشاط المرتبط بهذا المؤشر.  ربما تم إلغاء أو حذف  

 وسيتم حذف هذا المؤشر. 

رفع القيود على أنشطة األعمال من المنزل في قطاعات  : 3المؤشر 

 محددة  

 ( 2016ال )  المعيار:

 (  2018نعم ) المستهدف:

 تم تحقيق المستهدف 
 (  2020نعم )وضعية المستهدف: 

اليدوية،   والحرف  الغذاء،  قطاعات  على  القيود  رفع  تم 

  والخياطة وهي مفتوحة اآلن أمام السوريين. 
 

االقتصادية  المصدر:   للفرص  النتائج  نحو  الموجه  البرنامج 
 لألردنيين والالجئين السوريين 

عدد أيام العمل المستحدثة من خالل برامج األشغال  : 4المؤشر 

 قدراً كبيراً من العمالةالعامة التي تتطلب 

 (  2016) 0  المعيار:

 (  2017) 30,000المستهدف: 

 المستهدف على المسار الصحيح 
 ( 2020) 24,000وضعية المستهدف: 

لن يتم تحقيق المستهدف النهائي اإلجمالي بسبب البطء في إطالق  

، لكن  19-المشاريع الفرعية لصندوق االبتكارات بسبب قيود كوفيد

 سيتم تحقيق المستهدف.  
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مشروع الخدمات البلدية والصمود  المصدر: المصدر:  

 االجتماعي 
 

 تحسن البيئة المؤسسية والتنظيمية لالستثمارات العامة والخاصة : 1.2لهدف ا

نشر مرسوم لتطبيق إطار لقابلية التوقع حول إصدار  : 1المؤشر 

 أية أنظمة تتعلق باألعمال 

 ( 2015ال )المعيار:  

 (  2016)نعم  المستهدف:

 

 تم تحقيق المستهدف 
 (  2020نعم )وضعية المستهدف: 

ممارسات حوكمة السياسات واالدوات  مدونة تم اعتماد 

 . 2018في العام ة  الدوائر الحكومي في التشريعية

البرنامج الثاني لتمويل السياسات التنموية لتحقيق النمو  المصدر: 
 المتكافئ واستحداث فرص العمل 

 

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير: 

البرنامج الموجه نحو النتائج للفرص االقتصادية لألردنيين   •

والالجئين السوريين )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير،  

المؤسسة الدولية للتنمية، البرنامج العالمي للتمويل  

 P159522 -الميسر(

إصالح البيئة القانونية والتنظيمية الناظمة للنشاط   •

 االقتصادي في األردن )مساعدة فنية(  

مشروع مراجعة التشريعات االقتصادية في األردن   •

 الخدمات االستشارية والتحليالت(  )

الخدمات االستشارية  )التنافسية واالستثمار في األردن  •

 والتحليالت(  

واألنظم :  2المؤشر   القوانين  االقتصادية  حصة  لألنشطة  الناظمة  ة 

آلية   معه وتتضمن  والتشاور  الجمهور  إشعار  فعالة من  لعملية  الخاضعة 
 للتظلمات  
 ( 2016% )0المعيار:  

   (2023% )50المستهدف: 

 

 المستهدف على المسار الصحيح  
 (  2020% )38وضعية المستهدف: 

تم القياس المرحلي من قبل الحكومة األردنية. ومن المتوقع  
إجراء القياس في العام التالي. وتم تأخير المسح بسبب جائحة  

 .  19-كوفيد

البرنامج الموجه نحو النتائج للفرص االقتصادية  المصدر: 
 لألردنيين والالجئين السوريين 

 

والمؤسسية التي تحكم األعمال على  تحسن البيئة التنظيمية : 3المؤشر 

% على  30مجاالت رئيسية، والمقاسة بمقدار زيادة بنسبة  3األقل من 

  25المؤشر المركب لبيئة األعمال 

 (  2016)المؤشر المركب لبيئة األعمال،  100المعيار:  

%،  30تغير بنسبة  -)المؤشر المركب لبيئة األعمال 130المستهدف: 

2022  ) 

 تم تحقيق المستهدف 
 (  2020% )30وضعية المستهدف: 

بينما تم تحقيق هذا المستهدف، لم يكن من المفترض استخدام  

مؤشر سياسات األعمال ألن المؤشر المركب لبيئة األعمال لم  

 يكن محدداً بشكل كاف.  
 لبيئة األعمال.  المصدر: المؤشر المركب

 

 
. وسيتضمن المؤشر المركب، من بين أشياء أخرىـ  100وضع مؤشر معياري عند  -الشراكة االستراتيجيةشر المركب لبيئة األعمال مقياساً مركباً معدالً لبيئة األعمال في المجاالت التنظيمية والمؤسسية التي سيدعمها إطار سيتضمن المؤ  25

لتمويل الدولية وتم شموله في البرنامج الموجه  المقدم من قطاع التجارة والتنافسية/ مؤسسة ا)أ( قياس العبء المفروض على الشركات بسبب أعمال التفتيش )اإلصالحات المدعومة من خالل مشروع المساعدة الفنية إلصالح أعمال التفتيش 
ة لمتطلبات التراخيص غير الضرورية، والتأخيرات في الحصول على التراخيص و/أو قياس نحو النتائج للفرص االقتصادية؛ )ب( مقياساً لعبء التراخيص المفروض على الشركات، بما في ذلك تكرارية التراخيص، وحصة األنشطة الخاضع

وتم شموله في البرنامج الموجه نحو النتائج للفرص االقتصادية؛ )ج( التحسن في البُعد عن إلصالح التشريعات االقتصادية في األردن  في تكاليف االلتزام )اإلصالحات المدعومة من قبل مشروع المساعدة الفنية للصندوق االنتقاليالوفورات 
 مارسة أنشطة األعمال سيتم تحديدها في سياق نشاط المساعدة الفنية االستشارية إلصالح ممارسة أنشطة األعمال(.    المقدمة على األقل على مجاالت مؤشر واحد في تقرير م
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تفعيل قاعدة بيانات متكاملة للمشروع ضمن إطار  : 4المؤشر 

 إدارة االستثمارات العامة  

 ( 2016ال )  المعيار:

 (  2019نعم ) المستهدف:

 المستهدف على المسار الصحيح  
 (  2020ال )وضعية المستهدف: 

يجري العمل على إدماج المشاريع بموجب إدارة االستثمارات  

العامة، بما في ذلك السياسات )مراجعة المشروع وعملية  

االختيار(، والمؤسسية )إنشاء وحدات الشراكة بين القطاعين  

العام والخاص، وااللتزامات المالية والمطلوبة الطارئة، وإدارة  

ون وتعليمات الشراكة بين  االستثمارات العامة(، والقانونية )قان

 القطاعين العام والخاص(.  
 مشروع تعزيز إدارة اإلصالحات في األردن المصدر: 

 

   : زيادة الوصول إلى التمويل وتنمية المهارات1.3هدف 

حجم اإلقراض إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة  : 1المؤشر 

 والمتوسطة بموجب المبادرات الممولة من قبل مجموعة البنك الدولي  

 
 (  2015مليون دوالر أمريكي ) 890المعيار:  

 
 مليون دوالر أمريكي 70أ( البنك الدولي: 

 مليون دوالر أمريكي   820ب( مؤسسة التمويل الدولية:  

 

 (  2020مليار دوالر أمريكي ) 1.12المستهدف: 

 مليون دوالر أمريكي 120أ( البنك الدولي: 

 مليار دوالر أمريكي  1ب( مؤسسة التمويل الدولية:  

 تم تخطي المستهدف للبنك الدولي  

 (  2020)وضعية المستهدف: 

 مليون دوالر أمريكي 167الدولي: أ( البنك 

يبلغ حجم القروض بفعل التمويل اإلضافي )القروض الدوارة(  

% من مبلغ  134مليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل  66.6نحو 

مليون دوالر   50التمويل اإلضافي الذي تم صرفه على البنوك )

 أمريكي(. 

 
  مشروع تطوير الشركات متناهية الصغر والصغيرةالمصدر: 

   والمتوسطة لتحقيق النمو الشمولي
 

 تم تخطي المستهدف لمؤسسة التمويل الدولية  
وضعية المستهدف:  

(2020  ) 
 مليار دوالر أمريكي  2.46ب( مؤسسة التمويل الدولية:  

واصل قسم االستثمار والخدمات االستشارية في المؤسسة العمل  

مع العديد من المؤسسات المالية لدعم إقراض وبناء قدرات  

الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع زيادة كبيرة  

في مجموع قروض تلك الشركات في محافظ المؤسسات المالية  

 المشاركة.  

تنموية لدى مؤسسة التمويل  المصدر: نظام تتبع النتائج ال 
 الدولية  

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير: 

مشروع تطوير الشركات متناهية الصغر والصغيرة   •

والمتوسطة لتحقيق النمو الشمولي )البنك الدولي  

   P132314 -لإلنشاء والتعمير(

دعم بناء سوق عمل نشط )تمت الموافقة عليه في   •

( )الصندوق االنتقالي لمنطقة  2013السنة المالية 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا(  

والمؤسسي لتطوير الشركات  تعزيز اإلطار التنظيمي  •

متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة )تمت الموافقة  

( )الصندوق االنتقالي  2014عليه في السنة المالية  

 لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(  

   

 
 مؤسسة التمويل الدولية:  

 شركة فينكا للتمويل األصغر في األردن •

 يرة والمتوسطة شركة الشرق األوسط لتمويل المشاريع الصغ •

مؤسسة تمويلكم للشركات متناهية الصغر والصغيرة   •
 والمتوسطة  

 بنك االتحاد   •

 بنك المال األردني  •

 اإلقراض المؤمن )مساعدة فنية للمال واألسواق(  •

 اإلعسار )مساعدة فنية للمال واألسواق(  •

   )مساعدة فنية للمال واألسواق(المعلومات االئتمانية  •
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عدد المستفيدين من قروض الشركات متناهية الصغر  : 2 المؤشر

 والصغيرة والمتوسطة )من بينهم نساء( 

 (  2015سيدة( ) 7,979)من بينهم  9,172  المعيار:

 (  2020سيدة( ) 11,969)من بينهم  13,758المستهدف: 

 

 تم تحقيق مستهدف البنك الدولي تقريبا  

سيدة(    10,725)من بينهم  12,924وضعية المستهدف: 

(2020  ) 

وسطاء ماليين مشاركين،   9تم صرف المشروع بالكامل على 

مستفيداً من   12,924حيث تم إقراض مبلغ التمويل إلى 

 % من النساء.  83المشروع، من بينهم  

مشروع تطوير الشركات متناهية الصغر والصغيرة  المصدر: 
 والمتوسطة لتحقيق النمو الشمولي 

 

خدمة الشركات المملوكة من قبل الشباب بواسطة خط  : 3المؤشر 

 ائتماني بنكي 

 (  2015) 4,924  المعيار:

 (  2020) 8,254المستهدف: 

 تم تحقيق المستهدف 
 (  2020) 8,417وضعية المستهدف: 

% من إجمالي  65.1تمثل الشركات المملوكة من قبل شباب  

 (.  12,924المستفيدين من المشروع )
مشروع تطوير الشركات متناهية الصغر والصغيرة  المصدر: 

 والمتوسطة لتحقيق النمو الشمولي 

عدد القروض متناهية الصغر عقب إتباع مؤسسات  : 4المؤشر 

 التمويل متناهي الصغر إلى البنك المركزي األردني  

 (  2015) 0  المعيار:

 (  2018) 1,500المستهدف: 

 تم تخطي المستهدف 
 ( 2020) 13,587وضعية المستهدف: 

يبلغ حجم القروض بفعل التمويل اإلضافي )القروض الدوارة(  

% من مبلغ  134مليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل  66.6نحو 

التمويل اإلضافي الذي تم صرفه على الوسطاء الماليين المشاركين  

 )البنوك(.  

مشروع تطوير الشركات متناهية الصغر والصغيرة  المصدر: 
 مولي والمتوسطة لتحقيق النمو الش

 

 : تحسين المساواة والجودة في تقديم الخدمات 2الركيزة 

 : تحسن إدارة قطاعي المياه والطاقة  2.1الهدف 

حجم المياه العادمة المستخدمة لألغراض غير المنزلية  :  1المؤشر  

 )مليون متر مكعب( 

المستخدمة    110  المعيار: العادة  المياه  من  مكعب  متر  مليون 

 (  2013لألغراض غر المنزلية )

المستخدمة    135المستهدف:   العادة  المياه  من  مكعب  متر  مليون 

 (2017لألغراض غر المنزلية )
 

 تم تخطي المستهدف 
مليون متر مكعب من المياه العادة   144وضعية المستهدف: 

 (2020المنزلية )المستخدمة لألغراض غر 

تم تحقيق ذلك من خالل التحسينات التنفيذية في محطات تقنية  
 المياه العادمة، وخصوصاً محطة السمرا.  

برنامج اإلقراض للسياسات التنموية األول والثاني   المصدر:
 إلصالح قطاعي الطاقة والمياه 

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير: 

األول والثاني   برنامج اإلقراض للسياسات التنموية •

إلصالح قطاعي الطاقة والمياه )البنك الدولي لإلنشاء  

   P160236 و P154299 -والتعمير(

برنامج تمويل السياسات التنمية األول لتحقيق النمو   •

المتكافئ والوظائف )البنك الدولي لإلنشاء  

   P166360 -والتعمير/البرنامج العالمي للتمويل الميسر(
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 تنويع مصادر الطاقة في مزيج توليد الكهرباء  : 2المؤشر 

 (  2014)المعيار: 

 % من توليد الكهرباء مصدره الغاز الطبيعي 7الطبيعي:  الغاز

% من  1مصادر الطاقة المتجددة: تشكل مصادر الطاقة المتجددة 

 مزيج التوليد  

 (  2017)المستهدف: 

 بيعي % من توليد الكهرباء مصدره الغاز الط70الطبيعي:  الغاز

% من  10مصادر الطاقة المتجددة: تشكل مصادر الطاقة المتجددة 

 مزيج التوليد  

  تم تخطي المستهدف
وضعية المستهدف:  

(2020  ) 
% من توليد الكهرباء مصدره الغاز  85.7الطبيعي:  الغاز

 الطبيعي 

%  14.2مصادر الطاقة المتجددة: تشكل مصادر الطاقة المتجددة 

 من مزيج التوليد.   
 المصدر: مؤسسة التمويل الدولية  

 محذوف   - ضمان المخاطر الجزئية لقناة البحرين •

 
 مؤسسة التمويل الدولية: 

 مشروع طاقة الرياح في الطفيلة )مؤسسة التمويل الدولية(  •

ألواح شمسية    7 -دنمصادر الطاقة المتجددة في األر •

 )مؤسسة التمويل الدولية(  

 
 وكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف: 

 مشروع محطة السمرا لتقنية المياه العادمة •

 محطة الطاقة في الزرقاء   •

محطة الطاقة الشمسية في األردن )تم إلغاء الضمان في   •

 (  2020السنة المالية 

محطة شركة أدنيوم للطاقة )تم إلغاء الضمان في السنة   •

     (2020المالية  

 استرداد التكلفة لتعرفات الكهرباء للمستخدم النهائي : 3المؤشر 

 (  2014% )56مستوى استرداد التكلفة  المعيار:

 ( 2018% )100مستوى استرداد التكلفة  المستهدف:

 

 تم تخطي المستهدف 
 (  2020% )103وضعية المستهدف: 

كان ذلك نتيجةً لتنفيذ آلية التعديل التلقائي لتعرفة الكهرباء  

للمحافظة على   2016والتي تم اعتمادها في تشرين األول 

استرداد التكلفة )مع األخذ بعين االعتبار قابلية الدفع من  

  2017قبل المستهلك( وبدأ تنفيذها في كانون الثاني 

 فصاعداً.  
التنموية األول والثاني إلصالح    برنامج اإلقراض للسياسات  المصدر:

 قطاعي الطاقة والمياه 

من اإلنشاء والتشغيل ونقل الملكية لقناة   1وصول المرحلة : 4المؤشر 

 البحرين إلى اإلغالق المالي  

 ( 2016ال )  المعيار:

 (  2022نعم ) المستهدف:

 تم حذف المستهدف 
 

 تم حذ هذا المؤشر بسبب حذف مبادرة قناة البحرين.  
 وحدة اإلدارة البلدانية  المصدر: 

خفض مكافئ انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون  : 1المؤشر : 5المؤشر 
 من مصادر الطاقة المتجددة  

 (  2015طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون )  28,147  المعيار:
 (  2020ي أوكسيد الكربون )طن من غاز ثان  122,912المستهدف: 

  
 

 المستهدف على المسار الصحيح 
طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون    115,634وضعية المستهدف: 

(2020  ) 

  20يعد هذا نتيجةً لمشاريع الطاقة المتجددة التالية: )أ( الصقر )

؛  11,834.00ميغاواط(  10؛ )ب( شمسنا ) 28,325.00ميغاواط( 

  30؛ )د( أدنيوم )29,901.00ميغاواط(  20)ج( سوالر وان )

   . 45,574.00ميغاواط( 

 المصدر: فريق استثمارات البنية التحتية في مؤسسة التمويل الدولية  
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 : تحسن تقديم الخدمات التعليمية  2.2الهدف 

إلى التعلم في بيئة مادية  عدد الطلبة القادرين على الوصول : 1المؤشر 

 آمنة ومدارة بشكل جيد  

 (  2008) 859,867  المعيار:

 (  2016) 945,000المستهدف: 

  تم تخطي المستهدف
 ( 2020)  985,533وضعية المستهدف: 

ساهم إنشاء مدارس جديدة والتوسعات التي تمت من قبل البنك  
الدولي والوكالة األمريكية للتنمية الدولية في تحسين الوصول  

 إلى بيئة آمنة للطلبة في كافة أنحاء البالد. 
   البرنامج الثاني لتطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفةالمصدر: 

  

 والتعمير: البنك الدولي لإلنشاء 

البرنامج الثاني لتطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة   •

   P105036 -)البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(

البرنامج الموجه نحو النتائج لدعم إصالح قطاع   •

 -التعليم في األردن )البنك الدولي لإلنشاء والتعمير(

P162407   

 الجودة والمساءلة في التعليم )مساعدة فنية(   •

 
 مؤسسة التمويل الدولية:  

 كلية لمينوس للتعليم والتدريب الفني والمهني •

 
الزيادة في العالمات في التقييمات الوطنية بما يتوافق مع  : 2المؤشر 

 اقتصاد المعرفة  
متوسط زيادة بين السنة الرابعة والسنة السادسة بمقدار نقطة   المستهدف:

 (  2016واحدة في الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية )

 تم تخطي المستهدف 
الرابعة والسنة  متوسط زيادة بين السنة وضعية المستهدف: 

نقاط في الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية    3السادسة بمقدار 

(2020) 

لعبت دراسة التقييم الوطني القتصاد المعرفة وأداة التقييم التي تم  
 إعدادها دوراً رئيسياً في تقييم تحقيق نتائج المؤشر.  

   المعرفةالبرنامج الثاني لتطوير التعليم نحو اقتصاد المصدر: 
 

عدد التقارير المدرسية الصادرة عن وحدة الجودة والمساءلة  : 3المؤشر 

 التعليمية  

 (  2015) 0  المعيار:

 (  2017) 50المستهدف: 

  تم تخطي المستهدف
 (  2020) 188وضعية المستهدف: 

تمت مأسسة وحدة الجودة والمساءلة التعليمية، والتي تأسست  

بدعم من البنك، في وزارة التربية والتعليم وتواصل عملها دون  

 دعم إضافي من البنك.  

   البرنامج الثاني لتطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفةالمصدر: 
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 : تحسين تقديم الخدمات البلدية  2.3الهدف 

العدد اإلجمالي لمشاريع توصيل الخدمات أو البنية التحتية  : 1المؤشر 

 المجتمعية ذات األولوية المنفذة من قبل البلديات المشاركة  

 (  2015) 69  المعيار:

 (  2017) 90المستهدف: 

 

 تم تخطي المستهدف  
 (  2020) 190وضعية المستهدف: 

وصلت وتخطت المشاريع الفرعية البلدية، والتي هدفت إلى  
 تعزيز تحسن تقديم الخدمات إلى المستهدف.  

 مشروع الخدمات البلدية والصمود االجتماعي المصدر: 
 

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير: 

المشروع الطارئ للخدمات والصمود االجتماعي )البنك   •

 P147689 -الدولي لإلنشاء والتعمير(

مشروع الخدمات البلدية والصمود االجتماعي )صندوق   •

 P147689 -ائتماني متعدد المانحين(

تعزيز نظم اإلدارة المالية في البلديات للمحافظة على   •

تقديم الخدمات في البلديات المتضررة من أزمة 

 اللجوء )مساعدة فنية(  

حصة البلديات المشاركة التي تنفذ/تسهل على األقل اثنين  : 2 المؤشر تحديث االستراتيجية الوطنية لإلسكان )مساعدة فنية(   •

من المشاريع الفرعية للتنمية االقتصادية المحلية ذات األولوية المحددة  
 في خطط التنمية االقتصادية المحلية  

   (2015% )33المعيار:  

    (2017% )75المستهدف: 

 

 تم حذف المستهدف 
 (  2015% )50وضعية المستهدف: 

تم حذف هذا المؤشر خالل التمويل اإلضافي لمشروع الخدمات  
 البلدية والصمود االجتماعي.  

 مشروع الخدمات البلدية والصمود االجتماعي المصدر: 
 

 عدد البلديات التي لديها خطط لالستثمار الرأسمالي  : 3المؤشر 

 (  2016) 0المعيار:  

 (  2019) 16المستهدف: 

 المستهدف تم إنجاز 
 (  2020) 23وضعية المستهدف: 

تم حذف هذا المؤشر خالل التمويل اإلضافي لمشروع الخدمات  
 البلدية والصمود االجتماعي.  

 المصدر: المشروع الطارئ للخدمات والصمود االجتماعي 
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 صادية مختارة من األردن  مؤشرات اقت: 4الملحق 
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 تفاصيل محفظة مجموعة البنك الدولي : 5الملحق 
 

 اتجاهات محفظة البنك الدولي 
السنة  بيانات المحفظة 

المالية  
2017 

السنة المالية  

1820  
السنة المالية  

1920  
السنة المالية  

2020  
السنة المالية  

2021* 

  المحفظة والمصروفات 

 العمليات النشطة )العدد، تراكمي(  
 

5 6 7 9 9 

 صافي مبلغ االلتزامات )مليون دوالر أمريكي، تراكمي(  
 

580.1 891.8 1,986.5 2,212.0 2,212.0 

 الصرف للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير )%( 
 

100.0 40.3 39.4 53.5 9.8 

  مخاطر المحفظة 

 0 0 1 0 0 العدد الفعلي لمشكالت المشاريع  

غير  االستباقية )%(
 متوفر

 غير متوفر غير متوفر غير متوفر غير متوفر

 . 2021البيانات كما هي في آذار مالحظة: * 
 

إطار الشراكة   -برنامج البنك الدولي للخدمات االستشارية والتحليالت

(  2021( ومراجعة األداء والتعلم )2016االستراتيجية )  
الخدمات االستشارية والتحليالت( ق*: باللون الغام)  

 

 2الركيزة  1الركيزة 

الخدمات االستشارية والتحليالت في إطار  
 الشراكة االستراتيجية

السنة  
المالية  
 للبداية 

 
الخدمات االستشارية  
والتحليالت/المساعدة  

 الفنية 

 
السنة المالية  

 للتسليم 

السنة المالية  
 للبداية 

 
الخدمات االستشارية  
والتحليالت/المساعدة  

 الفنية 

 
السنة المالية  

 للتسليم 

مراجعة اإلنفاق العام على التعليم في األردن )العمل االقتصادي   2014 2017 إدارة االستثمارات العامة   2015
 والقطاعي(*  

2016 

 2016 2018 برنامج القسائم أثناء الوظيفة  2016
استحداث الوظائف لالجئين السوريين من خالل تصنيع تجهيزات  

 إعادة اإلعمار في المستقبل  
2017 

 2018 تحديث االستراتيجية الوطنية لإلسكان   2016 2018 دعم تنفيذ اإلصالحات 2016

 2016 2017 الالجئين السوريين: إعادة اإلعمار والوظائف   2016
   2016مسح نفقات ودخل األسرة في األردن  

2019 

 2016 2016 مراجعة وصول األردن إلى التمويل   2016
 األثر البيئي لألزمة السورية في األردن  

2018 

 2017 تقديم الخدمات الصحية والتعليمية  2017 2019 إصالح تشريعات األعمال في األردن  2016

 2019 دعم إصالح قطاع الطاقة في األردن   2017 2018 دعم تمكين الشباب   2017

 Dropped دعم قطاع المياه في األردن   2016 2019 تطوير الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة   2018

 2016 الفقر في األردن  2016 2020 الشراكة بين القطاعين العام والخاص   2018

 

 2الركيزة  1الركيزة 

الخدمات االستشارية  

والتحليالت في مراجعة  

 األداء والتعلم 
السنة  

المالية  

 للبداية 

الخدمات االستشارية  
والتحليالت/المساعدة  

 الفنية 

السنة المالية  
 للتسليم 

السنة المالية  

 للبداية 
الخدمات االستشارية  
والتحليالت/المساعدة  

 الفنية 

السنة المالية  
 للتسليم 

 2018 2021 شراكة األردن لجاهزية األسواق   2017
 )إقليمي(  بادرة المياه العابرة للحدود في منطقة المشرقم

2023 

2019 
 منصة االستثمار والمطابقة لالجئين السوريين  

 2022 االستدامة المالية لقطاع الكهرباء في األردن   2019 2022

2018 
 األردن: النمو الشمولي والفرص االقتصادية  

 
2024 2019 

مشروع رأس  التقاعد، وشبكات األمان االجتماعي، والعمال، و

 )إقليمي( المال البشري في منطقة المشرق 
 

2022 
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2019 
 )إقليمي( إعداد استراتيجية النزوح في منطقة المشرق 

 
2023 2019 

 )إقليمي(برنامج الفقر والرخاء المشترك في منطقة المشرق 
2024 

 
 

( 2021-2016اتجاهات محفظة مؤسسة التمويل الدولية )السنوات المالية    
 

 
السنة 
المالية  

2016 

السنة 
المالية  
2017 

السنة المالية  

2018 
السنة المالية  

2019 
السنة المالية  

السنة  2020
المالية  

حتى  2021

 تاريخه 

السنة المالية  

السنة  -2016

  2021المالية 

 حتى تاريخه 

 990.3 - 55.0 155.5 365.0 368.0 46.8 طويل المدى )مليون دوالر أمريكي(  التمويل
من بينه من حساب مؤسسة التمويل الدولية )مليون 

 دوالر أمريكي(  
21.2 168.0 230.8 42.9 55.0 - 517.8 

 472.5 - 0.0 112.6 134.3 200.0 25.6 من بينه حشد جوهري )مليون دوالر أمريكي( 
 12 - 2 2 4 3 1 حساب تمويل المشروع طويل المدى  

 122.0 7.4 28.7 7.4 19.1 16.4 43.0 التمويل طويل المدى )مليون دوالر أمريكي( 
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 التزامات مؤسسة التمويل الدولية 
 

السنة 
 المالية

 المنتج  القطاع اسم المشروع 
 مبلغ االلتزام )مليون دوالر أمريكي( 

مجموعة  تمويلكم 2018
المؤسسات  

 المالية

دين طويل  
 المدى 

3 

مجموعة المؤسسات   بنك القاهرة عّمان 2011
 المالية

 13.6 ضمانات

مجموعة المؤسسات   بنك المال األردني 2007
 المالية

 10.8 ضمانات

مجموعة المؤسسات   االتحادبنك  2009
 المالية

 10 ضمانات

التصنيع،  مجموعة نقل 2017
األنشطة  
التجارية  

الزراعية، 
 والخدمات 

دين طويل  
 المدى 

17.5 

شركة االستثمارات الزراعية  1999
 الحديثة

التصنيع، األنشطة  
التجارية الزراعية، 

 والخدمات 

حقوق ملكية،  
دين طويل  

 المدى 

0.8 

الحكمة )المملكة  شركة  2018
 المتحدة( 

التصنيع، األنشطة  
التجارية الزراعية، 

 والخدمات 

حقوق ملكية،  
دين طويل  

 المدى 

150 

التصنيع، األنشطة   شركة أم أس فارما  2017
التجارية الزراعية، 

 والخدمات 

 45 حقوق ملكية 

التصنيع، األنشطة   مركز العبدلي الطبي  2020
التجارية الزراعية، 

 والخدمات 

دين طويل  
المدى، شبه 

 قرض

30 

التصنيع، األنشطة   كلية لمينوس 2014
التجارية الزراعية، 

 والخدمات 

 8.8 حقوق ملكية 

الشركة األردنية الهندية   2014
 لألسمدة 

التصنيع، األنشطة  
التجارية الزراعية، 

 والخدمات 

دين طويل  
المدى، إدارة  

 المخاطر 

53.1 

التصنيع، األنشطة   فاشنشركة كالسيك  2020
التجارية الزراعية، 

 والخدمات 

دين طويل  
 المدى 

25 

التكنولوجيا  2مشروع فرسان  2018
اإلحاللية  

 والصناديق  

 15 حقوق ملكية 

شركة مجموعة المطار   2014
 الدولي 

البنية 
 التحتية

دين طويل  
المدى، شبه 
قرض، إدارة  

 المخاطر 

114.5 

دين طويل   البنية التحتية الزرقاء محطة أكوا باور في  2017
المدى، إدارة  

 المخاطر 

91.7 

مشروع بينونة للطاقة  2018
 الشمسية

دين طويل   البنية التحتية
المدى، إدارة  

 المخاطر 

73.5 

شركة مشروع رياح األردن  2014
 للطاقة المتجددة 

دين طويل   البنية التحتية
المدى، شبه 
قرض، إدارة  

 المخاطر 

65.2 
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دين طويل   البنية التحتية شركة عبور للطاقة المتجددة 2019
المدى، إدارة  

 المخاطر 

32.7 

لمشاريع   ركة فوتواتيوش 2016
 الطاقة المتجددة 

دين طويل   البنية التحتية
المدى، شبه 
قرض، إدارة  

 المخاطر 

25.6 

دين طويل   البنية التحتية سوالر وأن 2015
المدى، إدارة  

 المخاطر 

14 

دين طويل   البنية التحتية محطة دايهان  2019
المدى، إدارة  

 المخاطر 

12.9 

دين طويل   البنية التحتية صقر معان  2015
المدى، شبه 
قرض، إدارة  

 المخاطر 

11.1 

 10.4 شبه قرض البنية التحتية شركة أدنيوم 2015

 العربية للطاقة الشمسية  2015

 

دين طويل المدى،  البنية التحتية
المخاطر إدارة   

9.9 

 3أدنيوم  2015

 

دين طويل المدى،  البنية التحتية
 إدارة المخاطر 

9.8 

دين طويل المدى،  البنية التحتية زهرات  2015
 إدارة المخاطر 

9.8 

 2أدنيوم  2015

 

دين طويل المدى،  البنية التحتية
 إدارة المخاطر 

9.8 

دين طويل   البنية التحتية شمسنا 2015
المدى، شبه 
قرض، إدارة  

 المخاطر 

6.3 

 1 حقوق ملكية  البنية التحتية الرائدة 

 880.9 المجموع
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محفظة وكالة ضمان االستثمار متعددة األطراف في  

2021نيسان  30األردن اعتبارا  من   
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االقتصادية للمرأة لتحقيق التعافي الشمولي : خطة العمل لتوسيع الفرص 6الملحق   
 
 

غير مسبوق، األمر الذي فاقم من األزمات الحالية ووسع فجوة التباينات بين الجنسين عبر مختلف    19- لقد كان أثر كوفيد .1

بفعل إغالق المدارس  حيث ازدادت مسؤوليات الرعاية والمسؤوليات المنزلية على كاهل المرأة، والتي تفاقمت  الدول، ومن ضمنها األردن.  

والحظر العام، مما حد من صوتها ومقدرتها، باإلضافة إلى مسؤولياتها في المشاركة في سوق العمل. ومن المرجح أكثر أن تفقد النساء  

األردن.  نقاط مئوية في    6ففي األشهر األولى من تفشي الفيروس، انخفضت حصة العامالت بدوام كامل بمقدار    -وظائفهن بالمقارنة بالرجال 

وقد يكون لخطر إبعاد النساء عن سوق العمل لفترة طويلة تبعات كبيرة للغاية على تركيبة سوق العمل في بلد مثل األردن، حيث يبلغ فيه  

%  32.8% كما زاد معدل البطالة لدى النساء إلى أعلى نسبة على اإلطالق ليصل إلى  15معدل مشاركة اإلناث في سوق العمل أقل من  

 .   2020الرابع من العام  في الربع

 
وتعمل  .  19-باإلضافة إلى هذه التأثيرات المتعلقة بالمشاركة االقتصادية، تواجه النساء تحديات إضافية تفرضها جائحة كوفيد  .2

الجائحة.  الكثير من النساء في وظائف متدنية، وغير مقر بها، مع حماية محدودة، مما يضعهن أمام خطر أكبر في أوقات األزمات، مثل  

وقد تؤدي االختالالت في خدمات صحة األمومة والصحة اإلنجابية إلى زيادة معدالت وفيات األمهات وخصوبة المراهقات. كما تواجه  

النساء أيضاً خطر التعرض للعنف القائم على النوع االجتماعي، وبالتحديد العنف من قبل الشريك الحميم، والذي زاد منذ تفشي الفيروس  

% من المستجيبين  69اعد التوترات المنزلية. فعلى سبيل المثال، أشارت دراسة أجرتها منظمة بالن إنترناشونال في األردن إلى أن  بسبب تص

 .    26يعتبرون العنف القائم على النوع االجتماعي قد زاد منذ بدء الجائحة 

 

فضل القتصاد أكثر شمولية  للنساء مقارنة  مع  ودعم حدوث تعاف يسمح بإعادة البناء بشكل أبغرض االستجابة لهذا الوضع،   .3

 سيقوم البنك الدولي باتباع نهج من ثالثة مستويات:  ما قبل الجائحة، 

 
أ( ضمان أن تتضمن االستجابات التشغيلية أنشطة  مستهدفة  لتلبية االحتياجات المختلفة حسب الجنس وبالتحديد تعزيز التوسع في  

م المشاريع بوضع مستهدفات طموحة تشجع على وصول واستفادة المرأة من الخدمات والفرص.  وستقوالفرص االقتصادية للنساء. 
وسيتم تقسيم جميع بيانات الرصد بحسب النوع االجتماعي لتوفير المزيد من المعلومات ودعم التنفيذ الفعال والشمولي. إضافةً لذلك،  

 خدمات المقدمة للناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي.   ستدرس المشاريع المتعلقة بتقديم الخدمات دعم التوسع في ال
حيث ستعمل الفرق على كسب التأييد للنساء، وخبراء النوع    ب( تعزيز مشاركة وتمثيل وقيادة المرأة في تحديد وتنفيذ جهود التعافي.

االجتماعي، ومنظمات حقوق المرأة كي تصبح جزًء من الحوار وعمليات اتخاذ القرار المتعلقة باالستجابة والتعافي على المستوى  
لنساء واالنتشار والتواصل  القطاعي، وفي الحوار رفيع المستوى حول السياسات. وستشمل أنشطة التواصل التعبير عن أصوات ا

 المستهدف.  
حيث ستشمل األنشطة التحليلية واالستشارية المتعلقة باالستجابة  ج( تقديم المساعدة الفنية واألسس التحليلية لدعم تعاف شمولي.  

 على المرأة. وستشمل  والتعافي، بما في ذلك المساعدة الفنية المقدمة من خالل المبادرات الممولة من الصناديق االئتمانية، تركيزاً 
 التقارير والوثائق األخرى تحليال مميزاً حسب النوع االجتماعي وتوصيات بهذا الصدد.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مقرر، سلسلة النتائج التاشيرية(  ؛  P175662) لبيئة شمولية وشفافية لتنظيم األعمال لغايات االستثمارالبرنامج الموجه نحو النتائج 

 
على حقوق   19-الجرأة على السؤال، واالستماع، والتصرف: لمحة سريعة حول آثار كوفيد،  2020شيونال وصندوق األمم المتحدة للسكان. تموز منظمة بالن إنترنا  26

 مستجيب.   400، تتضمن أساليب كمية ونوعية مع نحو 2020تجدر المالحظة أن الدراسة، والتي تم إجراؤها في نيسان ء والفتيات والصحة الجنسية واإلنجابية. النسا
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 المؤشرات/المستهدفات المقترحة   اإلجراءات المقترحة لمعالجة الفجوة   الفجوة بين الجنسين 

تدني مستويات تشغيل المرأة   .1
 وريادة األعمال من قبل النساء  

الفجوات الجندرية في   .2
 الصوت والمقدرة  

تتحمل النساء العبء األكبر   .3
بسبب انعدام األمن الغذائي  

 المرتبط بالمناخ.  

دعم استحداث فرص اقتصادية في قطاع السياحة   -
من خالل إعداد خطة مشروع يركز على النوع  

االجتماعي والشمول ضمن االستراتيجية الوطنية  
 للسياحة.  

فيما يخص صوت ومقدرة المرأة، تحسين  -
ب الجنس وإعداد تقييمات  البيانات المقسمة حس

لألثر التنظيمي تراعي النوع االجتماعي، باإلضافة  
إلى ضمان تمثيل المرأة في تحديد المشاريع  

 االستثمارية.  
إعداد وتنفيذ استراتيجية للتغير المناخي والنوع   -

االجتماعي لمعالجة االفتقار إلى آلية مؤسسية لتنفيذ  
خطة عمل األردن للتغير المناخي والنوع 

 االجتماعي.  

 مؤشرات حسب النوع االجتماعي:  
حة  السيا قطاع في جندرية عمل   خططاعتماد    -

 والتغير المناخي  

 سلسلة النتائج التاشيرية(  ؛ مقرر،  P167946والتحول الغذائي الزراعي )الريفية مشروع العمالة 

 المؤشرات/المستهدفات المقترحة   اإلجراءات المقترحة لمعالجة الفجوة   الفجوة بين الجنسين 

محدودية المشاركة في أسواق   .1
العمل الزراعية النظامية وسالسل  

 األغذية الزراعية.  
محدودية الوصول إلى   .2

الخدمات المالية والتمويلية،  
والمعلومات، والتكنولوجيات  

 الرقمية.  
محدودية الوصول إلى   .3

المدخالت، والمعدات،  
والخدمات، والموجودات المنتجة  
 األخرى، والتدريب، واألسواق.  

 

دعم استحداث الوظائف والفرص االقتصادية في   -
القطاع المنظم )داخل المزارع وخارجها( للفئات  

المستضعفة، وخصوصاً الشباب، والالجئين،  
 والمجتمعات المستضيفة.  

تعميم استراتيجية تواصل مستهدفة الطالع   -
وجذب رائدات أعمال ريفيات محتمالت، مع توفير  

ية من خالل  فعاليات، وأنشطة، وحمالت ترويج
وسائل اإلعالم اإللكترونية والمطبوعة، والورش،  

 والفعاليات التدريبية، والحمالت التثقيفية. 
إدخال تدابير لدعم وصول المزارعات إلى  -

الموارد المنتجة، والتحكم فيها، والخدمات المالية  
 والمعلوماتية، وفرص ريادة األعمال.   

 

 مؤشرات مقسمة حسب النوع االجتماعي: 
الوظائف النظامية داخل وخارج المزارع  -

 المستحدثة  
المزارعون الذين يحصلون على القسائم  -

اإللكترونية للبذور، واألسمدة، واألدوات،  
 والمدخالت األخرى  

المستفيدون من الوصول إلى فرص العمل على  -
 المنصة المعدة من قبل المشروع ومراكز التشغيل 

الزيادة في حجم مبيعات المنظمات الريفية   -
 والشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة 

اعتماد المنتجين لممارسات مناخية ومائية كفوة تم   -
 تعزيزها بموجب المشروع  

 مؤشرات خاصة بالنوع االجتماعي: 

زيادة مشاركة النساء في فرص العمل وريادة   -

 األعمال في الريف  

 سلسلة النتائج التاشيرية(  مقرر،  ؛  P175420) 19-وتعافي القطاع الخاص جراء كوفيدمشروع صمود  

 المؤشرات/المستهدفات المقترحة   اإلجراءات المقترحة لمعالجة الفجوة   الفجوة بين الجنسين 

معدالت البطالة المرتفعة ما   .1

لدى النساء،   19-قبل كوفيد

 وبخاصة الشابات.  
تدني مشاركة اإلناث في   .2

القوى العاملة وتدني ملكية/قيادة  
النساء للشركات, وقد تفاقمت هذه  

 .  19-الفجوات بفعل جائحة كوفيد
 

الحاجة العامة إلرساء أساس لدعم قوي لبيئة أعمال  
لصغيرة والمتوسطة،  الشركات متناهية الصغر وا

والذي يتضمن تدابير خاصة بالشركات المملوكة  
والمدارة من قبل نساء، وبناء قدرات  

 صاحبات/مديرات الشركات:  
التمويل متناهي الصغر الذي يستهدف   -

الشركات متناهية الصغر المملوكة من قبل  
 نساء  

خطة عمل جندرية لتحديد الدعم لصمود  -
ونمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة 

 والمتوسطة المملوكة والمدارة من قبل نساء  
دعم أنشطة األعمال من المنزل )التي تديرها   -

 نساء في الغالب(  

ت متناهية الصغر والصغيرة  عدد الشركا -
والمتوسطة المملوكة والمدارة من قبل نساء التي  

تتلقى قروضاً مضمونةً والمبلغ اإلجمالي 
 للقروض  

 حصة المستفيدات من أنشطة بناء القدرات -

  (P171172)التمويل اإلضافي للبرنامج الموجه نحو النتائج للفرص االقتصادية لألردنيين والالجئين السوريين 

 المؤشرات/المستهدفات المقترحة   اإلجراءات المقترحة لمعالجة الفجوة   الفجوة بين الجنسين 
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تدني المشاركة في القوى   .1
العاملة والفجوات في األنشطة  

االقتصادية. تفاقمت الفجوات في  
المشاركة االقتصادية بفعل أزمة  

 .  19-كوفيد
محدودية الوصول إلى   .2

 الخدمات المالية والقطاع المنظم  
االختالفات في المواقف   .3

 والعادات حول عمل المرأة.  
 

ة من خالل  التوسع في األنشطة الريادية النسائي -
تحسين المناخ االستثماري حول أنشطة األعمال من  

 المنزل.  
تسهيل إجراءات التسجيل مع االهتمام بأنشطة   -

األعمال من المنزل، مثل مرافق رعاية األطفال  
إليجاد وظائف للنساء وإعطائهن الوقت للذهاب  

 للعمل، وتعزيز منافع تنمية الطفولة المبكرة. 
تحسين الشمول المالي الرقمي للنساء من خالل   -

 برامج التثقيف المالي.  
األردنية لشؤون المرأة في  إشراك اللجنة الوطنية   -

تطوير المحتوى التعليمي ومجموعة من حمالت  
التواصل التي تستهدف صورة الذكورية ومواجهة  

الصور النمطية الجندرية حول دور المرأة في  
 المجاالت الخاصة والعامة.  

 

 مؤشرات مقسمة حسب النوع االجتماعي حول:  

 أنشطة األعمال المؤسسة من المنزل  -
ي القطاع الخاص المسجلين في نظام  العاملين ف -

 الضمان االجتماعي  
 المحافظ اإللكترونية والحسابات البنكية   -
تصاريح العمل الصادرة لالجئين السوريين في   -

 كل سنة تقويمية 
توجيه الوظائف المستحدثة في مجال اللوجستيات   -

 ما بعد الحصاد لصادرات مختارة  
ن  تتضمن المؤشرات مع مستهدفات محددة لتحسي

 حصة النساء في القوى العاملة:  
مرافق رعاية األطفال الفعالة المسجلة   -

 إلكترونياً والشمول المالي للنساء  
مؤشرات مرتبطة بالصرف حول التواصل   5 -

بقيادة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة  
 للتصدي للعادات التي تعيق عمل المرأة. 

  (P170669)مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف 

 المؤشرات/المستهدفات المقترحة   اإلجراءات المقترحة لمعالجة الفجوة   الفجوة بين الجنسين 

تدني مشاركة اإلناث في القوى   .1
العاملة وارتفاع معدل بطالتهن،  

 خصوصاً الشابات.  
الفجوات بين الجنسين في   .2

 الوصول والمشاركة الرقمية.  
3.  

تشجيع رائدات األعمال/صاحبات األعمال الحرة   -
في الحيز الرقمي من خالل برامج توجيهية،  

 وشبكات األقران، والمزاوجة مع المستثمرين. 
تنظيم جلسات لبناء المهارات لمعالجة الفجوات   -

 في المعرفة والخبرة.  
توفير مراكز تقنية وحوافز للنساء والفتيات   -

للمشاركة في األنشطة التدريبية، مع األخذ بعين  
االعتبار مسائل المواصالت، والتوقيت، ورعاية  

 األطفال.  
وضع معايير اختيار لصالح الشركات التي تطبق   -

 سياسات صديقة للمرأة.  
شمول الخبرة في التمكين االقتصادي للمرأة في   -

المشروع لدعم المتابعة والتقييم،   وحدة إدارة
واستخدام خدمات الشركات المملوكة من قبل  

 نساء، واالنتشار والتواصل المستهدف.  
 

مؤشرات ومستهدفات مقسمة حسب النوع 
 االجتماعي حول:  

المستفيدين الذين تلقوا التدريب المهارات   -
الرقمية لقابلية التوظيف الذين يبلغون عن فرص  

 خل جديدة لكسب الد
األفراد الذين تلقوا التدريب على مهارات   -

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
 مستخدمو المراكز التقنية  -
األفراد أصحاب المهارات الرقمية المستفيدين   -

 من اعتماد التكنولوجيا  
المشاريع الناشئة المدعومة من خالل المزاوجة  -

 مع الشركات  
 األفراد الذين تلقوا التدريب على الوصول -

 وعرض خدماتهم على المنصات الرقمية 
 

 (P173974) 19-مشروع التحويالت النقدية الطارئة لالستجابة لكوفيد

 المؤشرات/المستهدفات المقترحة   اإلجراءات المقترحة لمعالجة الفجوة   الفجوة بين الجنسين 

تأثرت النساء بشكل غير متكافئ   .1

، وخصوصاً  19-بفعل أزمة كوفيد

 األسر الهشة التي تترأسها نساء.  
يعتبر وصول النساء إلى   .2

 الخدمات التمويلية محدوداً.  

إضافة وزن إلى األسر التي تترأسها إناث   -
واستخدام سلسلة من األنماط لضمان تسجيل  

رقمياً، وهو ما  المستفيدين وحصولهم على الدفعات 
 سيتم تحليله بطريقة مقسمة حسب النوع االجتماعي. 

توصيل رسائل تواصل وانتشار تهدف إلى نشر   -

، والمخاطر المتزايدة حول  19-الوعي حول كوفيد

العنف القائم على النوع االجتماعي، باإلضافة  
التسوية السليمة للمنازعات وإدارة الضغوطات  

   النفسية على المستوى األسري. 

يشتمل المشروع على منظور للنوع    -

االجتماعي في األنشطة، والدراسات، والتقييمات  
من خالل مسح هاتفي عالي التواتر لرصد اآلثار  

، بما  19-االقتصادية واالجتماعية ألزمة كوفيد

يسمح بإجراء تحليل مقسم حسب النوع  
 االجتماعي لرب األسرة.  
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توجد مخاطر متزايدة بوقوع   .3
 ائم على النوع االجتماعي.  العنف الق

محدودية الوصول إلى   .4
  المعلومات حول إدارة الضغوطات

األسرية ومخاطر العنف   النفسية
 األسري.  

المؤشرات المقسمة حسب النوع االجتماعي مع   
 مستهدفات محددة للنساء:  

األسر التي تحصل على الدعم النقدي من  -

 المشروع  
المستفيدون الفرديون الذين يتلقون التحويالت   -

 النقدية الطارئة  
المستفيدون من صندوق المعونة الوطنية   -

 الذين يتلقون اإلعانات التكميلية المؤقتة 
نسبة األسر المستفيدة التي تتلقى الدفعات   -

 الرقمية 
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: قطاع الطاقة واستدامة الدين في األردن 7الملحق   
 

يشكل قطاع الكهرباء في األردن مفارقةً من حيث اإلصالحات، حيث حقق في السابق نجاحات في اجتذاب استثمارات جديدة من   .1
ية وتراكم الدين. وكنتيجة لخمسة وعشرين  القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، ثم تبع ذلك اختالالت اقتصادية كلية تتعلق باالستدامة المال

تنظيمية مستقلة،   الكهرباء، مع هيئة  اليوم هيكلية غير مترابطة تضم مشتري واحد من سوق  يوجد لدى األردن  من اإلصالحات،  عاماً 
 ومشاركة من القطاع الخاص في توليد وتوزيع الكهرباء، وتركيبات هائلة الستيعاب مصادر الطاقة المتجددة.     

 

% من الدين العام، بسبب مستويات الدين المترتب على شركة الكهرباء الوطنية، وهي شركة  20يشكل قطاع الطاقة اليوم نحو   .2

عامة تقوم بأربع وظائف مختلفة: الشراء والتزويد بالوقود، تبادل الكهرباء، ونقل الكهرباء، وتوزيع األحمال. وقد تمت خصخصة توزيع  
اضي. ويتم تنظيم األسعار التي تقوم على أساسها شركات توزيع الكهرباء ببيع الكهرباء إلى المستهلكين، بحيث يتم  الكهرباء خالل العقد الم

ها  تحديد تعرفة الكهرباء بالتجزئة من قبل مجلس الوزراء. وتلعب شركة الكهرباء الوطنية دوراً محورياً في قطاع الكهرباء في األردن، وكون 
. ويعتبر قطاع الكهرباء أكبر مصدر للمطلوبات الطارئة  27أداء واستدامة قطاع الكهرباء األردن بماليتها العامة  شركة عامة، فإن ذلك يربط 

في األردن كونه القطاع ذو الحجم األكبر من العقود طويلة األجل والمضمونة من قبل الحكومة األردنية. بالتالي، تكتسب معالجة ديون  
ة أهميةً بالغةً لمعالجة التحديات الكلية المالية والدين العام. كما يعد وجود قطاع كهرباء كفء أساسياً لتعزيز قطاع الكهرباء واستدامته المالي 

 التنافسية ومواصلة نمو االقتصاد.       
 

، تم شراء تجارة الكهرباء بالجملة في األردن من قبل شركة الكهرباء الوطنية بسعر أعلى مما هو  2015-2010خالل األعوام   .3

الممكن، مما أدى إلى خسائر مالية وتراكم الديون في سجالت الشركة. وال يزال هذا الدين القديم يشكل جل الدين المؤسسي على الشركة.  
لى الشركة ترحيل مئات الماليين من الدوالرات على شكل ديون في كل عام. كما أدى تراكم الخسائر المالية إلى  وبدالً من ذلك، يتوجب ع

  2008مليون دينار في نهاية عام    184تحويل القيمة اإلجمالية لحقوق الملكية في الشركة إلى سلبية )حيث انخفضت من قيمة إيجابية تبلغ  

 (.     2019دينار في نهاية العام   مليار 4.679إلى قيمة سلبية تبلغ 

 
كان أداء األردن فعاالً في جذب استثمارات جديدة من القطاع الخاص في قطاع الكهرباء في السابق:  على الجانب اإليجابي،   .4

، بلغ مجموع  2019- 1997فبحسب قاعدة بيانات البنك الدولي حول مشاركة القطاع الخاص في أنشطة البنية التحتية، وما بين األعوام  

مليار دوالر أمريكي لقطاع    7مليار دوالر أمريكي، من بينها    10.6األردنية قرابة    استثمارات القطاع الخاصة في قطاعات البنية التحتية

  الكهرباء. وكان السواد األعظم من االستثمارات الخاصة في قطاع الكهرباء في تلك الفترة في مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء، ابتداًء من
مليارات دوالر أمريكي    7% من مبلغ  97الجديدة )أو غير المطروقة( نحو    . وشكلت االستثمارات الخاصة في قدرات التوليد2017العام  

. وقد نجح األردن في جذب استثمار أجنبي مباشر في توليد الطاقة  2019- 2007على شكل استثمارات رأسمالية خاصة في األردن ما بين 

طويلة األجل مدعومة بضمانات سيادية؛ )ب( االستفادة من  )الحرارية والطاقة المتجددة(، باستخدام مزيج من: )أ( اتفاقيات شراء كهرباء  
دة  أسواق رأس المال األجنبية من خالل استثمارات خاصة؛ )ج( االستفادة من التمويل التمييزي من سلسلة من البنوك التنموية الثنائية ومتعد

، قامت الحكومات األردنية المتعاقبة  2020- 2014م  األطراف؛ )د( تصورات إيجابية قوية حول المخاطر النسبية في األردن. وخالل األعوا

  باتخاذ خطوات إيجابية من أجل: )أ( زيادة أمن الطاقة من خالل تنويع مصادر المملكة من إمدادات الغاز الطبيعي والتطوير السريع لقدرات 
عبر مزيج من إصالح األسعار، والتحسن في  توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛ )ب( تحسين االستدامة المالية لقطاع الكهرباء  

الكفاءة، وتخفيض التكاليف؛ )ج( الشروع بشكل فعال في معالجة الديون البكيرة والقديمة غير المستدامة الخاصة بشركة الكهرباء الوطنية  
 .       2020في العام الخطة التنفيذية لضبط الدين  من خالل اعتماد 

 

صعيد إصالح تعرفات الكهرباء بشكل مباشر في تراكم الخسائر المالية والديون المترتبة على  رغم ذلك، ساهم قلة التقدم على   .5
مثل تلك الناجمة عن االقتراض الحكومي    - شركة الكهرباء الوطنية، والذي تذهب إلى الدين العام اإلجمالي ولها تأثيرات اقتصادية كلية أخرى 

ماليين دينار(، وأغلق    6)نحو    2017ص. وحقق القطاع خسارة تشغيلية صغيرة في العام  مما يقلل من االئتمان المتوفر لدى القطاع الخا

%( ويعود ذلك بشكل رئيسي للصعود المفاجئ في أسعار النفط العالمية وانخفاض بنسبة  5مليون دينار )نحو    79بخسارة تبلغ    2018العام  

من استرداد مبلغ إضافي قدره     لية التعديل التلقائي لتعرفة الكهرباءآحتى بعد تمكن    -% في الطلب على الكهرباء المقدمة من الشركة 2

  0.275، تمكنت الشركة الوطنية للكهرباء مجدداً من تحقيق دخل إيجابي قدره  2019مليون دينار على شكل إيرادات. وبنهاية العام    237

 من إجمالي الدين العام، كما ذكر سابقاً.   % 20مليون دينار، إال أن الديون المتراكمة على قطاع الكهرباء شكلت قرابة  
 

  2020من انكشاف هيكلية وتنظيم ومالية قطاع الكهرباء في األردن. وأدى النصف األول من العام   19-كما فاقمت جائحة كوفيد  .6

. وتلقى جهود الحكومة  إلى الضغط على قطاع الكهرباء من حيث اإليرادات والتكلفة، مع تبعات مالية قاسية على شركة الكهرباء األردنية
 األردنية في معالجة االختالالت المالية واستدامة الدين الدعم من خالل تسهيل الصندوق الممدد المقدم من صندوق النقد الدولي.   

 
؛ )ب( كما تعتبر عقود إمداد  توجد ثالث تبعات هامة لكون شركة الكهرباء الوطنية شركةً عامةً: )أ( جميع ديونها مضمونة سيادياً وتشكل جزًء من الدين العام األردني  27

الوفاء بالتزامات الدفع التعاقدية؛ )ج( يؤثر األداء المالي  الوقود واتفاقية شراء الكهرباء مضمونةً سيادياً، مما يشكل مطلوبات طارئة على الحكومة في حال تعثر الشركة في 
 للشركة، وهي إحدى أكبر الشركات المملوكة للدولة، بصورة مباشرة على العوائد )أو الخسائر( في المحفظة االستثمارية للحكومة.  
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  تحديات مباشرة وعلى المدى الطويل لالستدامة   -الحرارية والطاقة المتجددة  -تشكل الزيادات الكبيرة في قدرات توليد الكهرباء .7
، من المقرر أن يكون لدى األردن قدرة توليدية  2021المالية لقطاع الكهرباء ومخاطر متنامية حول الدين والمطلوبات الطارئة. ففي العام 

  ميغاواط تقريباً. ويتم التعاقد حول معظم قدرة الطاقة الحرارية   5,800ميغاواط والتي ستضاف إلى القدرة الحالية البالغة    1,270جديدة بحجم  

  والطاقة المتجددة في األردن بموجب عقود طويلة األجل على أساس االستهالك أو الدفع، والتي تسترد غالبية تكاليف المحطات )الرأسمالية، 
والعوائد على رأس المال، والتشغيل والصيانة، واالهتالك( بواسطة رسوم توفير القدرة. وما لم يرتفع الطلب على الكهرباء واإليرادات  

لموس، سيتم الضغط على شركة الكهرباء الوطنية بشكل متزايد بفعل التزامات االستهالك أو الدفع بالنسبة للكهرباء وإمدادات الوقود  بشكل م
الرئيسية لديها )الغاز الطبيعي المسال، والغاز الطبيعي عبر األنابيب(. ويجب فهم، وتحديد، ورصد، والتخفيف من المخاطر والمطلوبة  

بحسب ما يقتضيه القانون الجديد للشراكات بين    -ئة عن عقود الشركة الوطنية للكهرباء بخصوص قطاع الكهرباء بشكل كامل الطارئة الناش
 القطاعين العام والخاص.       


