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 األردنبعثة الصندوق تتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع 
 حول استكمال المراجعة الخامسة في إطار اتفاق االستعداد االئتماني

 

وال تمثل خبراء الصندوق  فرقصادرة عن تصريحات تضمن البيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثات الصندوق ت
تسيقوم خبراء الصندوق , ألعضوالبلد زيارة المتستخلصة بعد ولية األ تتستنتااااالوبناءا على . التنفيذيمكتبه بالضرورة آراء 
    . يقدم للمكتب التنفيذي للمناقشة واإلقرار, في حال موافقة اإلدارة , بإعداد تقرير

 
أداء لمرااعة  1122تسبتمبر  12-9الفترة ان في عم  إلى العاصمة األردنية بزيارة قامت بعثة من صندوق النقد الدولي 

واصل خبراء الصندوق مناقشاتهم و . يدعمه اتفاق لالتستعداد االئتماني مع الصندوقاالقتصاد األردني في ظل البرنامج الذي 
وكان المالس التنفيذي قد . هذا األتسبوع أثناء االاتماعات التسنوية للصندوق والبنك الدولي في واشنطن العاصمة تالتسلطامع 

 33يغطي مع األردن تستعداد االئتماني لالاتفاق عقد على  (12/288البيان الصحفي رقم رااع ) 1121أغتسطس  3وافق في 
من حصة األردن في % 011مليار دوالر أمريكي، أو  1حوالي )مليار وحدة حقوق تسحب خاصة  2.332شهرا بقيمة 

وافق المالس التنفيذي على المرااعتين الثالثة والرابعة في إطار اتفاق االتستعداد االئتماني،  1122إبريل  10 وفي(. الصندوق
مليار دوالر أمريكي  2.3حوالي  –مليون وحدة حقوق تسحب خاصة  051.51إلى المتسحوبة ماموع المبالغ أوصل مما 

 . (14/183البيان الصحفي رقم رااع )
 
  : التسيدة كريتستينا كوتستيال، رئيتسة بعثة الصندوق المختصة باألردن، بالبيان التالي في واشنطن العاصمةاليوم قد أدلت و 
 
غم البيئة اإلقليمية وبما تحرزه من تقدم في هذا الخصوص ر برناماها االقتصادي ما تبديه التسلطات من التزام بتنفيذ نرحب ب"

الذي تحقق  قويوبناء على األداء ال. وريا والعراقتي تمر بها تسال  المتردية التي تزداد صعوبة، بما في ذلك تداعيات الظروف 
وعلى تخفيض  في إطار اتفاق االتستعداد االئتماني لى اتفاق على متستوى الخبراء بشأن المرااعة الخامتسةإهذا العام، توصلنا 

رهنا بموافقة  وتسيكون هذا االتفاق .هذه المرااعات بالتتساويعلى عدد المرااعات المتبقية وتوزيع دفعات المبالغ القائمة 
تتيح موافقة وتس. النصف األول من شهر نوفمبر القادم خالل  المرااعة  هذه المالس التنفيذي الذي من المقرر أن ينظر في

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/pr12288.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14183.htm
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. (. مليون دوالر أمريكي تقريبا 219ما يعادل )مليون وحدة حقوق تسحب خاصة لألردن  05.15المالس التنفيذي صرف 
 .1125ومن المقرر مبدئيا أن تتم بعثة المرااعة القادمة في النصف الثاني من فبراير 

الذي شهده قطاع التعدين والتحتسن الذي حققه عافي وبدعم من الت. 1122وقد حقق االقتصاد األردني أداء ايدا خالل عام "
تباطؤ الومع زيادة . تسنويمحتسوبا على أتساس % 3النشاط في قطاع التسياحة والمرافق، بلغ النمو في النصف األول من العام 

عاز الحتساب ال يزال و . على أتساس تسنويمحتسوبا % 1.7إلى  تسبتمبرأتسعار الغذاء، هبط التضخم الكلي في شهر في 
 . القطاع المصرفي قويا، واألتسواق المالية متستقرة يبقى  الااري يتسال انخفاضا كبيرا، كما 

فميزانية الحكومة المركزية تدار على نحو منضبط ومن المتوقع . على المتسار المقرر بواه عاماألردني وال يزال أداء البرنامج "
أما االحتياطيات الدولية فقد تااوزت المتستوى . 1122ف طوال بقية عام أن يحتفظ عاز المالية العامة بمتستواه المتستهد

مصر، فقد تكبدت شركة الكهرباء  من ونظرا لنقص إمدادات الغاز . المتستهدف ومن المتوقع أن تظل على نفس المتسار
للنمو وتوظيف وفي نفس الوقت، اكتتسبت اإلصالحات الداعمة . الوطنية ختسائر إضافية تسيتم تمويل معظمها من المنح
 نخاص وقانون االتستثمار اللذين يتفقاالالشراكة بين القطاعين العام و  العمالة بعض الفعالية مع اعتماد البرلمان مؤخرا  قانون

 . إلى حد كبير مع المعايير الدولية

على المدى % 2.5و 1122في عام % 3.3النمو إلى  رتفعفمن المتوقع أن ي. ُيتوقع لالقتصاد أن يزداد قوة بالتدريجو "
الترااع الكبير وتسيتستمر . على المدى المتوتسط% 1، و 1122مع نهاية % 1.9يهبط التضخم إلى ، كما ُيتوقع أن المتوتسط

المدى المتوتسط، األمر الذي   من إامالي الناتج المحلي في % 2إلى أقل من ( متضمنا المنح)عاز الحتساب الااري في 
عرضة لمخاطر كبيرة، يرتبط معظمها لكن هذه اآلفاق المتوقعة ال تزال و . اتستيراد الطاقة يراع في معظمه إلى انخفاض فاتورة

  . بالصراع الدائر في تسوريا والعراق

إلبقاء أرصدة ماليتها العامة وحتساباتها الخاراية على متسار قابل لالتستمرار وتعمل التسلطات على تنفيذ برناماها اإلصالحي "
إلى متسار العام المتصاعد  وتسيتستمر ضبط أوضاع القطاع العام حتى يعود الدين. مع تعزيز النمو الشامل لكل شرائح الماتمع

معظمها تم  –ي النفقات واإليرادات وعلى صعيد المالية العامة، صممت التسلطات ماموعة من التدابير على اانب. تنازلي
ي تأثير ذي ينص عليه البرنامج في العام القادم، وذلك على نحو عادل يحد من أالتصحيح المن شأنها تحقيق  –تنفيذه بالفعل 

تعمل التسلطات مع البرلمان بشأن مشروع قانون ضريبة كذلك . ال داعي لها أعباءالمواطنين   ال يحمل معاكس على النمو و 
وعلى . لدخل، وهي مبادرة من شأنها المتساعدة على تحقيق توزيع أكثر عدالة ألعباء التصحيح إلى اانب زيادة اإليراداتا

عادة شركة  صعيد الطاقة، تواصل التسلطات تنفيذ اتستراتياتها للمدى المتوتسط من أال تنويع مصادر الطاقة في األردن وا 
وتسيتستمر تركيز التسياتسة النقدية على . ايه دعم الكهرباء إلى الفئات المتستحقةمع تو  لتكاليفالكهرباء إلى متستوى اتسترداد ا

التقدم وتسيتستمر . وقائيةالاألانبية لألغراض  حتياطيات متستوى كاف من االحماية االتستقرار االقتصادي الكلي والحفاظ على 
 –وهي وثيقة قيد المناقشة بشأن االتستراتياية المتستقبلية  –" 1115رؤية األردن "اإلصالحات الهيكلية، حيث تمثل  تنفيذفي 

دخال مزيد من التحتسينات على فرصة لتضمين اإلصالحات القطاعية في إطار شامل يركز على إصالحات تسوق العمل و  ا 
  ".ألعمالمناخ ا


