
ي من املالية لدعم مرحلة التعافالسياسة 
تداعيات جائحة كورونا 

وزارة املالية
اململكة األردنية الهاشمية



اآلجالوزيادةالتمويلكلفتخفيض•
طاعاتللقواملستقبليةالقائمةللتسهيالت
.االقتصادية

الشركاتلدعمميسرتمويليبرنامجاعداد•
مندينارمليون 500بمبلغواملتوسطةالصغيرة

املصرفيالجهازخاللمناملركزي البنك
القروضلضماناألردنيةالشركةوبكفالة
هذهفوائدمن%2العامةالخزينةوتحمل

.القروض

بهدفاملستحقةواملطالباتاملتأخراتتسديد•
.الطلبوتحفيزالسيولةتوفير

منالوطنياالقتصادفيإضافيةسيولةضخ•
.اإللزاميالنقدياالحتياطيتخفيضخالل

بضقلحيناملبيعاتضريبةاستحقاقتأجيل•
.البيععمليةعندوليساملبالغ

1

ها من من االثار الناجمة عنوالحد ملواجهة تداعيات جائحة كورونا سريعة الاالستجابة الحكومية 
:خالل اتخاذ العديد من االجراءات ومنها

:2021-2020قطاع الحماية االجتماعية خالل االعوام :2021-2020ضخ السيولة الالزمة في االقتصاد 

نماالجتماعيةالحمايةبرامجمنعددتنفيذ•
كافلالتكبرامجالوطنيةاملعونةصندوق قبل

نقديالالدعمبدفعوااللتزامالتكميليوالدعم
.ملستحقيه

طهاورباالجتماعياالمانشبكةوتطويرتعزيز•
.والعملوالصحةالتعليمبمنظومة

منالعديداتخاذعلىالحكومةعملتكما
ةالبيئإيجادالىالهادفةواإلجراءاتالقرارات
الىافةإضاالستثمار،لتحفيز واملالئمةالكفيلة
رراتضاألكثر القطاعاتدعمعلىالتامحرصها

السياحةبقطاعواملتمثلةالجائحةخالل
.والعمالةوالنقلوالزراعة



مة عنها ملواجهة تداعيات جائحة كورونا والحد من االثار الناجسريعة الاالستجابة الحكومية : يتبع
:من خالل اتخاذ العديد من االجراءات ومنها

الالزمةاملاليةاملخصصاترصد
الطبيةللمعالجات

اكورونصندوق مناالنفاقسقفرفع
العامخاللدينارمليون 165بقيمة
2021.

 للحفاظ على 
ً
إنفاق كل ما يلزم صحيا

صحة املواطن االردني في ظل املخاطر 
الصحية املترتبة على جائحة كورونا

دعم القطاع 
الصحي
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(كوروناصندوق )الطارئةللنفقاتصندوق انشاءتم
بناءمنهالغايةكوروناجائحةتداعياتملواجهة

لصحياالحجرمناطقوتجهيزوانشاءميدانيةمستشفيات
واقعلتحسينطبيةومعداتمستلزماتوشراءواملطاعيم

توى بمسواالرتقاءوقدرتهجاهزيتهورفعالصحيالنظام
همناالنفاقتتجاوز الانعلىمختلفة،صحيةخدمات

نماملدفوعبلغحيثاالجمالياملحليالناتجمن0.5%
.دينارمليون 100قيمتهما2020عامخاللالصندوق 



على الرغم من انكماش الناتج املحلي االجمالي في2021املحافظة على االستقرار املالي خالل العام 
.2020عام 
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متوقع2021 2020 2019

32,157 31,025 31,600 (مليون دينار)المحلي اإلجمالي الناتج

قبلماالىاالقتصاديالنشاطعودة

:الجائحة

جائحةتداعياتتأثيرمنالرغمعلى

أناالالعالم،دول معظمعلىكورونا

استخدامخاللومناألردنياالقتصاد

الفتحو والنقديةاملاليةالسياستينأدوات

تطاعاساالقتصاديةللقطاعاتالتدريجي

الىوالعودةاالزمةهذهمنيخرجأن

ثحياملوجبة،االقتصاديالنمومعدالت

الثالثخاللالحقيقيالنمومعدلبلغ

نسبتهما2021العاممناألولىاالرباع

االسميالنمومعدلبلغحينفي،2%
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على الرغم من انكماش الناتج املحلي االجمالي في عام 2021املحافظة على االستقرار املالي خالل العام 
2020.
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:دوليالصعيد الأبرز اإلنجازات على 

من برنامج انهاء متطلبات املراجعتين الثانية والثالثة ض

الذي يتم ( 2024-2022)اإلصالح املالي واالقتصادي 

.تنفيذه مع صندوق النقد الدولي

قة املحافظة على االستقرار املالي من خالل تعزيز ث

.اد الوطنيالوكاالت الدولية للتصنيف االئتماني باالقتص

:الصعيد املحليأبرز اإلنجازات على 

. 2021تحقيق معدالت نمو موجبة خالل عام 

لية في تحقيق التقديرات املستهدفة لإليرادات املح

. 2021قانون املوازنة العامة لعام 

مليون 243انخفاض عجز املوازنة الفعلي بما قيمته 

.العامةدينار مقارنة مع العجز املقدر في قانون املوازنة



:التاليةاملرتكزاتأبرز على2022عامموازنةُبنيت

.دينارمليون 40بقيمةالوطنيةاملعونةلصندوق املاليةاملخصصاترفعخاللمناالجتماعيةالحمايةشبكةبدعماالستمرار•

جدولةبإعادةاستدامةبرنامجمناملستفيدةللمنشآتيسمحالذي2022حزيرانشهرالى(االجتماعيالضمان)استدامةبرنامجتمديد•
استدامةبرنامجمنيدةاملستفاملنشآتعددبلغحيثوالغرامات،الفوائدمناالعفاءمنواالستفادةالثانيةللمرةعليهااملترتبةاملديونية

.عاملألف41علىيزيدمابهايعملمنشأة2400املعدلواستدامة

.جديدةأوضرائبرسومأيةفرضبعدمالحكومةاستمرار•

.الجاريةللنفقاتاملحليةااليراداتتغطيةعبرالذاتعلىاالعتمادمبدأتعزيز•

.السياحيةاالستثماراتلجذباملخصصاتورفع%43بنسبة2022موازنةفيالرأسمالياإلنفاقرفع•

 كوروناأزمةملحاربةمخصصاترصد•
ً
.دينارمليون 110بقيمةللمواطنالالزمةالصحيةالرعايةتوفيربهدفصحيا

الحكومةعملأولوياتبرنامجضمنالوطنيالتشغيلبرنامجعبردينار،مليون 80بقيمةاالردنيالشبابلتشغيلمخصصاترصد•
2021-2023.

:إجراءات حكومية أخرى تم اتخاذها في بداية العام الحالي

من الناتج املحلي االجمالي خالل % 0.3نسبته وبما رصد املخصصات املالية الالزمة لدعم القطاع الصحي في مواجهة تداعيات الجائحة •
.2022العام 

لغايات تشجيع النشاط العقاري 31/3/2022تمديد اعفاء الشقق واألراض ي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ تم •

.االستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي•

.جاري العمل على تعديل قانون االستثمار•
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وضع خطة لالستمرار في املحافظة على االستقرار املالي ودعم مرحلة التعافي من الجائحة




