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المقدمة

تــم إعــداد هــذه الدراســة مــن قبــل وحــدة الدراســات فــي مركــز الحيــاة - راصــد، حيــث تهــدف الدراســة 

إلــى قيــاس مســتوى وعــي ومعرفــة األردنييــن ملؤسســتي البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، باإلضافــة لقيــاس 

اتجاهاتهــم وآرائهــم حــول تأثيرهمــا علــى السياســات والقــرارات الحكوميــة والتنميــة واالقتصــاد، كمــا تطرقــت 

البرامجيــة  املؤسســتين واالرتباطــات  مــن  بيــن األردن وكٍل  العالقــة  تاريخيــة حــول مراحــل  إلــى ملحــة  الدراســة 

الحاليــة بينهمــا باالعتمــاد علــى مــا تــم الوصــول إليــه مــن خــالل مــا ينشــر علــى مواقعهمــا اإللكترونيــة وعلــى املواقــع 

اإللكترونيــة الحكوميــة األردنيــة.

بنــاًء علــى نتائــج هــذه الدراســة يقــدم فريــق البحــث مجموعــة مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها رفــع وعــي 

األردنييــن ومعرفتهــم حــول هاتيــن املؤسســتين ورفــع مســتوى دقــة معلوماتهــم عنهمــا، إضافــة إلــى توصيــات تتعلــق 

بتحســين التواصــل بيــن هاتيــن املؤسســتين ومختلــف أصحــاب املصلحــة.
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المنهجية

اعتمــدت هــذه الدراســة الكميــة فــي جمــع املعلومــات علــى اســتبيان اســتهدف عينــة عشــوائية غيــر ممثلــة 

تــم اختيارهــا مــن قاعــدة بيانــات مركــز الحيــاة والتــي تمثــل مختلــف القطاعــات واألعمــار واملواقــع الجغرافيــة 

واملســتويات التعليميــة، وقــد اســتجاب لهــذا االســتطالع 640 شــخص ينتمــون ملختلــف الفئــات االجتماعيــة 

واألعمــار واملحافظــات واملســتويات التعليميــة واملهــن املختلفــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص. وتوّزعــت عينــة 

املســتجيبين لالســتطالع حســب الجنس إلى 318 ذكر بنســبة 49.7 % و322 أنثى بنســبة 50.3 %. أّما بالنســبة 

54 عــام،   -  35 بيــن  مــا  بالفئــة العمريــة  للفئــات العمريــة للمســتجيبين فقــد تركــز نحــو نصــف املســتجيبين 

وفيمــا يتعلــق بالتوزيــع الجغرافــي للمســتجيبين علــى أســئلة االســتطالع، فكانــت األغلبيــة مــن املحافظــات الكبــرى 

عمــان، إربــد، الزرقــاء وبنســبة 57.4 % فيمــا توّزعــت باقــي االســتجابات علــى محافظــات اململكــة األخــرى وهــو مــا 

ينســجم مــع نســبة املواطنيــن فــي هــذه املحافظــات مــن مجمــوع اململكــة 74.8 % )1).

 أمــا بالنســبة للمســتوى التعليمــي للمســتجيبين، فكانــت األغلبيــة حاصلــة علــى إحــدى درجــات التعليــم 

العالــي، إذ كانــت نســبة الحاصليــن علــى درجــة البكالوريــوس 55.6 % أمــا الحاصليــن علــى الدرجــات التعليميــة 

العليــا )ماجســتير أو دكتــوراه( فكانــت نســبتهم 23.5 %، ونســبة الحاصليــن علــى التعليــم الثانــوي وحــده 19.5 %، 

والحاصليــن علــى تعليــم أقــل مــن الثانــوي 1.4 %. وتــوّزع املســتجيبون إلــى ثــالث فئــات رئيســية حســب قطــاع 

العمــل: عاملــون فــي القطــاع الخــاص وعاملــون فــي القطــاع العــام وأعضــاء مجالــس منتخبــة واملتمثلــة فــي أعضــاء 

البرملــان واملجالــس البلدّيــة واملحلّيــة ورؤســائها ومجالــس املحافظــات ورؤســائها، وقــد كانــت الفئــة املســتجيبة 

مــن القطــاع الخــاص هــي األعلــى وبنســبة 55.9 %، تلتهــا فئــة املســتجيبين مــن القطــاع العــام وبنســبة 31.1 %، 

فيمــا شــكل املشــاركون فــي االســتطالع مــن أعضــاء املجالــس املنتخبــة مــا نســبته 13 % مــن إجمالــي املســتجيبين. 

31.8 %، وموظفــون فــي مؤسســات  وقــد تــوّزع العاملــون فــي القطــاع الخــاص إلــى عامليــن فــي شــركات خاصــة 

مجتمــع مدنــي 26.5 %، وأصحــاب مهــن حــرة 24.3 %، وموظفيــن فــي مؤسســات دوليــة وأكاديمييــن وصحفييــن 

17.4 %. أمــا موظفــو القطــاع العــام فمثــل األغلبيــة الكبــرى منهــم موظفيــن فــي إحــدى الجهــات الحكوميــة أو 

الهيئــات املســتقلة 66.8 %، تالهــم األكاديميــون فــي الجامعــات الحكوميــة 29.6 %. وفيمــا يتعلــق باملســتجيبين 

مــن أعضــاء املجالــس املنتخبــة، فقــد مثــل أعضــاء املجالــس البلديــة الفئــة األكثــر اســتجابة لالســتطالع وبنســبة 

(https://bit.ly/305PVGv( 1) دائرة اإلحصاءات العامة، األردن باألرقام 2018، متاح عبر الرابط(

https://bit.ly/305PVGv
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30.1 %، تالهم املســتجيبون من أعضاء مجالس املحافظات 29 %، وأعضاء من املجالس املحلية 26.5 %، 

ورؤســاء البلديــات 7.2 %، والبرملانييــن 3.6 %. وبعــد جمــع نتائــج االســتبيان عمــد الباحثــون إلــى تحليلهــا وإعــداد 

تقريــر بهــا ضمــن البــاب التالــي فــي هــذا التقريــر.



ــول ــن حـــــ ــاهات األردنييـــــ ــرفة واتجـــــ معـــــ

الدولــي والبنــك  الدولــي  النقــد  11صنــدوق 

أهم النتائج والتوصيات  الباب األول
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أهم النتائج

لــدى األردنييــن حــول مهــام وآليــة عمــل كل مــن صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك  وجــود فجــوة معرفيــة   •

بيــن هاتيــن املؤسســتين، وذلــك  القــدرة علــى التفريــق  فــي  بــل وفــي الكثيــر مــن األحيــان ضعــف  الدولــي، 

بيــن هاتيــن املؤسســتين واألردن وتأثــر املواطــن بشــكل مباشــر  بالرغــم مــن عمــق وطــول فتــرة العالقــة 

ــة املعلومــات التــي يمتلكهــا 
ّ
مــن هــذه العالقــة. وتّتضــح هــذه النتيجــة مــن خــالل االطــالع علــى درجــة دق

إلــى مقارنــة تقييمهــم الشــخ�صي لحجــم معلوماتهــم مــع  املســتجيبون عــن هاتيــن املؤسســتين، إضافــة 

املعلومــات.  هــذه  صّحــة 

تأثــرت نســبة صحــة معلومــات املســتجيبين مــع اختــالف الجنــس )الذكــور أكثــر دقــة مقارنــة باإلنــاث(،   •

 مــع املســتوى التعليمــي )كلمــا زاد املســتوى التعليمــي للعينــة ارتفــع معــدل صحــة اإلجابــات(، ومــع 
ً
وطرديــا

الفئــة العمريــة )كلمــا زاد عمــر املســتجيبين ارتفــع معــدل صحــة اإلجابــات(، والفئــة 18 - 24 هــي الفئــة 

األقــل صحــة لالجابــات )نســبة اإلجابــة الصحيحــة لديهــم بلغــت 28.57 % مــن مجمــوع األســئلة(.

 لــكل مــن صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي علــى 
ً
 مباشــرا

ً
يــرى معظــم املســتجيبين 73.6 % منهــم تأثيــرا  •

صناعــة السياســات الحكوميــة والتنميــة فــي األردن، مــع االعتقــاد بــأن تأثيــر صنــدوق النقــد الدولــي علــى 

التنميــة أكبــر مقارنــة مــع البنــك الدولــي.

النسبة األكبر من املستجيبين 49.21 % تتجه إلى أن تأثير كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي   •

هــو ســلبي أكثــر منــه إيجابــُي علــى االقتصــاد األردنــي، وبرغــم ذلــك كان املســتجيبين فــي املقابــل متســاوين 

بيــن مؤيديــن 42.34 % ومعارضيــن 40 % إلــى حاجــة األردن إلــى تبّنــي برامــج إصــالح مالــي واقتصــادي مــع 

صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي مــع ميــل طفيــف نحــو املؤيديــن.

أيدت النسبة األكبر من األردنيين 42.19 % وبنسبة طفيفة مقارنة مع املعارضين.  •

38.1 % عدم قدرة األردن على االستغناء عن برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.  •

بالرغــم مــن تأييــد املســتجيبين حاجــة األردن إلــى تبّنــي برامــج إصــالح مالــي واقتصــادي مــع صنــدوق النقــد   •

الدولــي والبنــك الدولــي، إال أنَّ النســبة األكبــر 56.88 % منهــم تعتقــد أن البرامــج اإلصالحيــة التــي يقترحهــا 

البنــك الدولــي أو صنــدوق النقــد الدولــي ال تتوافــق مــع األولوّيــات اإلصالحّيــة الوطنّيــة.
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الدولــي  البنــك  مؤسســتي  حــول  معلوماتهــم  فــي  يعتمــدون   %  35.31 املســتجيبين  مــن  األكبــر  النســبة   •

وصنــدوق النقــد الدولــي علــى مــا يــرد فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، ونســبة ضئيلــة منهــم 8 % تعتمــد 

املؤسســتين. لهاتيــن  اإللكترونيــة  املواقــع  علــى 

معظــم املســتجيبين 88.1 % لــم يســبق لهــم املشــاركة فــي أّي نشــاط يخــص البنــك الدولــي أو صنــدوق   •

الدولــي. النقــد 

معظــم املســتجيبين 84.38 % أبــدوا اهتمامهــم باملشــاركة فــي حــال أقيمــت فعاليــات وورش عمــل تعنــى   •

الدولــي. البنــك  أو  الدولــي  النقــد  صنــدوق  وبرامــج  بمهــام  بالتعريــف 

يجهــل العديــد مــن املواطنيــن األردنييــن للمعرفــة بطــرق اســتخدام أدوات وقنــوات املشــاركة فــي وجهــات   •

هاتيــن  تتيحهــا  والتــي  الدولــي  النقــد  وصنــدوق  الدولــي  البنــك  مــن  كل  إلــى  أســئلة  أي  وتوجيــه  النظــر 

املؤسســتين.
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التوصيات

وبناًء على نتائج االستطالع يو�صي فريق البحث بما يلي: 

التــي  واملشــاريع  البرامــج  حــول  الشــفافية  وانتهــاج  املعلومــات  عــن  بالكشــف  األردنيــة  الحكومــة  التــزام   •

تنفذهــا الحكومــة األردنيــة مــع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي بحيــث تتضمــن هــذه املعلومــات؛ 

أهــداف املشــاريع واملــدد الزمنيــة وآليــة التنفيــذ واألثــر املتوقــع مــن هــذه املشــاريع وآليــة صنــع القــرار، كمــا 

تتضمــن املعلومــات أثــر كافــة سياســاتها ونتائــج تعاونهــا مــع املؤسســات الدوليــة بمــا فيهــا صنــدوق النقــد 

الدولــي والبنــك الدولــي.

مؤسســات  مــع  التعــاون  خــالل  مــن  املحليــة  لبرامجهمــا  الدولــي  والبنــك  الدولــي  النقــد  صنــدوق  تعزيــز   •

املجتمــع املدنــي واملؤسســات األكاديميــة واملؤسســات الحكوميــة وذلــك لرفــع الوعــي املجتمعــي حولهمــا 

وتوضيــح أثــر برامجهمــا علــى التنميــة واالقتصــاد وحجــم تدخلهمــا فــي عمليــة صنــع القــرار الحكومــي، ممــا 

يســهل تنفيــذ مشــاريع وبرامــج املؤسســتين فــي األردن ومشــاركة مختلــف أصحــاب املصلحــة فــي عمليــة 

التنفيــذ واملتابعــة لهــا، وبالتالــي التــزام األردن نحوهمــا وتجنــب الرفــض الشــعبي وأثــره علــى مثــل هــذه 

البرامــج.

املدنــي  املجتمــع  ومؤسســات  الدولــي  والبنــك  الدولــي  النقــد  صنــدوق  بيــن  مســتدامة  شــراكات  خلــق   •

واملؤسســات املجتمعيــة املحليــة والتــي تشــكل عــادة حلقــة الوصــل بيــن الناشــطين املحلييــن ومثــل هــذه 

معهــا. تعمــل  التــي  الحكوميــة  الجهــات  مــع  أو  املؤسســات 

األخــذ بعيــن االعتبــار الحساســية الجندريــة عنــد تصميــم البرامــج التوعويــة مــن قبــل صنــدوق النقــد   •

فــي  والشــباب  الســيدات  اســتهداف  إلــى  الحاجــة   
ً
مثــال النتائــج  أظهــرت  حيــث  الدولــي،  والبنــك  الدولــي 

املؤسســتين.  بهاتيــن  معرفــة  األضعــف  كانــوا  حيــث  العمــل،  ســوق  فــي  األولــى  والســنوات  الجامعــات 

العمــل علــى زيــادة املشــاركة املجتمعيــة فــي تصميــم واقتــراح البرامــج والسياســات التــي تقترحهــا مؤسســتي   •

البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي علــى الحكومــة، ممــا يعــزز الشــفافية واملســاءلة والشــرعية لهــذه 

البرامــج.

نشــر املعلومــات بطــرق نوعيــة وســهلة التنــاول علــى املوقــع اإللكترونــي لهاتيــن املؤسســتين واملؤسســات   •

الحكومية األردنية التي تتناول البرامج املشتركة معهما، والحرص على إمكانية الوصول لهذه املعلومات 

باللغــة العربيــة، بحيــث تكــون مختلــف شــرائح املجتمــع قــادرة علــى الوصــول إلــى هــذه املعلومــات.



ــول ــن حـــــ ــاهات األردنييـــــ ــرفة واتجـــــ معـــــ

الدولــي والبنــك  الدولــي  النقــد  15صنــدوق 

تفعيــل مؤسســتي البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي مــن أدوات االتصــال علــى منصاتهــا الرســمية   •

مســتخدميها. عــدد  تزايــد  إلــى   
ً
نظــرا )العربيــة(  املحليــة  وباللغــة  اإلجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى 

نشــر فرص املشــاركة في النشــاطات املحلية والدولية التي تتبع ملؤسســتي البنك الدولي وصندوق النقد   •

الدولــي لتكــون متاحــة للجميــع للمشــاركة بهــا، واســتخدام الشــراكات املحليــة مــع مؤسســات املجتمــع 

املدنــي واملؤسســات املجتمعيــة املحليــة لتعزيــز الوعــي بهــا.

نشــر أدوات وقنــوات املشــاركة فــي وجهــات النظــر وتوجيــه أي أســئلة واقتراحــات مــن املواطنيــن األردنييــن   •

إلــى كل مــن البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي وتشــجيع املواطنيــن للمشــاركة بهــا مــن خــالل متابعــة 

فعالــة ملــا يــرد إليهــا، وجعلهــا متاحــة عبــر مختلــف القنــوات وهــذا مــن شــأنه تشــجيع الحــوار واملشــاركة 

الفعالــة التــي تســعى لــه املؤسســتين.
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للعالقــة  النظــري  اإلطــار 
ــد  ــدوق النق ــن األردن وصن بي

الدولــي والبنــك  الدولــي 

الباب الثاني
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لمحة تاريخية عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

تأســس كٌل مــن صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي فــي العــام 1944 بموجــب اتفاقيــة »بريتــون وودز« 

والتــي عقــدت فــي واليــة نيوهامبشــير األمريكيــة عقــب انتصــار الحلفــاء فــي الحــرب العامليــة الثانيــة. وقــد هــدف 

تأســيس البنــك الدولــي آنــذاك إلــى إعــادة إعمــار الــدول التــي ُدمــرت إبــان الحــرب، فيمــا هــدف تأســيس صنــدوق 

النقــد الدولــي إلــى الحفــاظ علــى اســتقرار النظاميــن املالــي والنقــدي العامليــن لتفــادي حــدوث أزمــات اقتصاديــة 

مشــابهة لتلــك التــي قــادت إلــى نشــوب الحــرب العامليــة الثانيــة)2). 

 ليشــمل 189 دولــة عضــو، ليضــم خمــس مؤسســات منفصلــة تتبــع لــه وهــي 
ً
وقــد نمــا البنــك الدولــي الحقــا

)البنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر )IBRD(، واملؤسســة اإلنمائيــة الدوليــة )IDA(، ومؤسســة التمويــل الدوليــة 

االســتثمارية(.  املنازعــات  لتســوية  الدولــي  واملركــز  األطــراف،  املتعــددة  االســتثمارات  ضمــان  ووكالــة   ،)IFC(

 نحــو 10,000 موظــف يعملــون ضمــن 120 مكتــب للبنــك فــي مختلــف 
ً
وتشــغل مجموعــة البنــك الدولــي حاليــا

 فــي أكثــر مــن 130 موقًعــا فــي مختلــف أرجــاء العالــم)3).  
ً
 مختلفــا

ً
دول العالــم، ويمثــل املوظفــون أكثــر مــن 170 بلــدا

 بالقضــاء علــى الفقــر فــي مختلــف أنحــاء العالــم، ولتحقيــق 
ً
ويتمثــل الهــدف الرئي�صــي للبنــك الدولــي حاليــا

ذلــك قامــت مجموعــة البنــك الدولــي بوضــع هدفيــن فرعييــن تعمــل علــى تحقيقهمــا بحلــول العــام  2030 )4)، 

وهمــا كاآلتــي: 

القضــاء علــى الفقــر املدقــع عــن طريــق خفــض النســبة املئويــة لألشــخاص الذيــن يعيشــون علــى أقــل مــن   .1

1.90 دوالر فــي اليــوم إلــى مــا ال يتجــاوز الــــ3 %. 

 فــي كل 
ً
تعزيــز الرخــاء االقتصــادي العالمــي املشــترك مــن خــالل تعزيــز دخــل الســكان الـــــ40 % األكثــر فقــرا  .2

العالــم.  دول 

 بتزويــد 
ً
لــألدوات التــي يســتخدمها البنــك الدولــي لتحقيــق هــذه األهــداف، فإنهــا تتمثــل أوال وبالنســبة 

البنــك  يقــدم  حيــث  البرامــج(،  وتصميــم  والتطويــر  )التدريــب  والفنيــة  املاليــة  باملســاعدات  األعضــاء  الــدول 

(https://on.cfr.org/2Txgfbk( :2) مجلس العالقات الخارجية، دور مجموعة البنك الدولي في التنمية العاملية، متاح عبر الرابط(

(https://bit.ly/38qyMdz( :3) البنك الدولي، من نحن، متاح على الرابط(

(https://bit.ly/2Ra1SZ3( :4) البنك الدولي، ما يمكن فعله، متاح عبر الرابط(

https://on.cfr.org/2Txgfbk
https://bit.ly/38qyMdz
https://bit.ly/2Ra1SZ3
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بأســعار فائــدة منخفضــة، وتتســع محفظــة  قــروض ميســرة  أو  فائــدة،  بــال  قــروض  و  املالــي منــح  الجانــب  فــي 

اســتثمارات صنــدوق النقــد الدولــي فــي الــدول مختلفــة لتشــمل مشــاريع فــي قطاعــات التعليــم والصحــة والزراعــة 

والبيئــة والبنيــة التحتيــة وإصــالح القطــاع العــام ومشــاريع تنميــة القطاعيــن املالييــن العــام والخــاص فــي الــدول 

املختلفــة، كمــا تنفــذ هــذه املشــاريع مــن خــالل شــراكات إمــا مــع الحكومــات أو البنــوك التجاريــة وشــركات ضمــان 

التصديــر ومســتثمري القطــاع الخــاص ومنظمــات املجتمــع املدنــي. أمــا األداة الثانيــة للبنــك الدولــي، فهــي تقديــم 

املســاعدات الفنيــة للــدول األعضــاء مــن خــالل مســاعدتهم فــي تصميــم السياســات العامــة وإجــراء البحــوث 

حــول مشــاكل هــذه البلــدان وتقديــم اإلستشــارات املبنيــة علــى األدلــة البحثيــة. 

 ليضــم 189 دولــة عضــو، ويهــدف الصنــدوق بشــكل 
ً
أمــا بالنســبة لصنــدوق النقــد الدولــي فقــد نمــا أيضــا

رئي�صــي للحفــاظ علــى اســتقرار النظــام النقــدي العالمــي واســتقرار االقتصــاد الكلــي العالمــي. ويقــوم الصنــدوق 

بذلــك مــن خــالل مراقبــة النظــام النقــدي العالمــي والسياســات النقديــة واملاليــة التــي تتبناهــا الــدول األعضــاء، 

وبنــاًء علــى هــذه املراقبــة يقــوم الصنــدوق بتحديــد املخاطــر املحتملــة وتقديــم التوصيــات الالزمــة لتجــاوز هــذه 

املخاطــر. 

كمــا يــزود صنــدوق النقــد الدولــي الــدول األعضــاء التــي تعانــي مــن مشــاكل فــي ميــزان املدفوعــات بقــروض 

تساعدهم في إعادة بناء احتياطياتها من النقد األجنبي بحيث تحافظ عمالتها على استقرار أسعار صرفها)5). 

، يقــوم صنــدوق النقــد الدولــي بمســاعدة الحكومــات حــول العالــم علــى تطويــر سياســاتها االقتصاديــة 
ً
وأخيــرا

وتطويــر املؤسســات املنفــذة لهــذه السياســات بحيــث تتمكــن هــذه الــدول تقويتهــا اقتصاداتهــا وتحقيــق نمــو 

يســاهم فــي خلــق املزيــد مــن الوظائــف. 

  

(https://www.imf.org/en/About( :ملحة عن صندوق النقد الدولي، متاح عبر الرابط ،)IMF( 5) صندوق النقد الدولي(

https://www.imf.org/en/About
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عالقة األردن مع صندوق النقد الدولي

1952/8/29. وتعــود عالقــة األردن بصنــدوق  فــي صنــدوق النقــد الدولــي بتاريــخ   
ً
أصبــح األردن عضــوا

النقــد الدولــي إلــى أواخــر ثمانينيــات القــرن املنصــرم، حيــث اضطــر األردن إلــى اللجــوء لطلــب املســاعدة مــن 

الصنــدوق نتيجــة األزمــة املاليــة واالقتصاديــة التــي عاناهــا االقتصــاد األردنــي عــام 1988 إذ انخفضــت قيمــة 

الدينــار األردنــي آنــذاك بنحــو 35 %، كمــا ارتفعــت نســبة الديــن إلــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي ذلــك الوقــت مــن 

49 % فــي العــام 1987 إلــى 187 % فــي عــام 1989 )6). 

اإلختــالالت  مــن  مجموعــة  إلــى  الفتــرة  تلــك  فــي  األردن  عاناهــا  التــي  واملاليــة  االقتصاديــة  األزمــة  وتعــود 

 ممــا يقــود األردن فــي كل أزمــة اللجــوء إلــى برامــج اإلصــالح 
ً
البنيويــة التــي عولــج �صــيء منهــا ومــا زال بعضهــا قائمــا

االقتصــادي والهيكلــي التــي يتبناهــا الصنــدوق، إذ يعتمــد االقتصــاد األردنــي بشــكل كبيــر علــى حــواالت املغتربيــن 

 املغتربيــن فــي دول الخليــج العربــي، باإلضافــة إلــى اعتمــاد األردن علــى املســاعدات 
ً
األردنييــن فــي الخــارج وخصوصــا

مــن الــدول العربيــة والغربيــة. وفــي هــذا الســياق شــهدت فتــرة مــا قبــل األزمــة املاليــة واالقتصاديــة 1989 اعتمــاد 

مضطــرد علــى املســاعدات الخارجيــة؛ إذ ارتفعــت قيمــة هــذه املســاعدات مــن 57.7 مليــون دينــار ســنة 1974 

 .(7( ً
الــى 183 مليــون دينــار ســنة 1984 ، أي بمعــدل زيــادة مقــداره 12 % ســنويا

وكان االقتصــاد األردنــي فــي تلــك الفتــرة يعانــي مــن ضعــف فــي القطاعــات اإلنتاجيــة والصناعيــة والتــي 

ترفــع مــن صادراتــه مقابــل اإلقبــال الكبيــر علــى االســتيراد، والــذي قــاد بــدوره إلــى تفاقــم عجــز ميــزان املدفوعــات 

فــي األردن وبالتالــي تشــكيل ضغــط علــى ســعر صــرف الدينــار وانخفــاض قيمتــه. 

مــن عواقــب سياســية واجتماعيــة، قامــت  نتــج عنهــا  الظــروف االقتصاديــة ومــا  هــذه  إلــى كل  ونتيجــة 

الحكومــة بطلــب خبيــر ضريبــي مــن صنــدوق النقــد الدولــي فــي العــام 1988، وقــادت تلــك الخطــوة إلــى مباحثــات 

مــع خبــراء الصنــدوق والتــي أدت بدورهــا إلــى اعتمــاد أول برنامــج للتصحيــح االقتصــادي واملالــي فــي العــام 1989 

والــذي أقــر فــي عهــد حكومــة الشــريف زيــد بــن شــاكر)8). 

(https://bit.ly/2RobNc0( :6) حبر، االقتصاد األردني قبل 1989: تعبيد الطريق لحتمية الصندوق، متاح عبر الرابط(

)7) د. علي محافظة، الديمقراطية املقيدة )حالة األردن 1999-1989)

)8) د. علي محافظة، الديمقراطية املقيدة

https://bit.ly/2RobNc0
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وامتــدت البرامــج التــي نفذهــا صنــدوق النقــد الدولــي مــع األردن بعــد ذلــك علــى فترتيــن أساســيتين وهمــا 

2004(، وبعــد انتهــاء ذلــك البرنامــج عــاد األردن ليلجــأ إلــى الصنــدوق بعــد األزمــة االقتصاديــة التــي   - 1989(

 يمتــد خــالل الفتــرة )2016 - 2019( كمــا هــو مبيــن فــي 
ً
 جديــدا

ً
عاناهــا نتيجــة الظــروف االقليميــة ليبــدأ برنامجــا

الجــدول أدنــاه)9). 

وقــد ســاعدت حزمــة البرامــج التــي نفذهــا األردن مــع صنــدوق النقــد الدولــي خــالل الفتــرة )2004-1989) 

علــى ضبــط الديــن العــام وعجــز املوازنــة العامــة فــي تلــك الفتــرة)10)، إال أن األردن لــم يتخلــص مــن االختــالالت 

البنيويــة التــي أدت لنشــوب األزمــة االقتصاديــة )1988-1989(، إذ اســتمر األردن فــي االعتمــاد علــى املســاعدات 

الدولــة  خزينــة  رفــد  علــى  قــادرة  إنتاجيــة  قطاعــات  تطويــر  مــن  يتمكــن  ولــم  املغتربيــن  وحــواالت  الخارجيــة 

بقــي األردن  بقــاء هــذه االختــالالت  فــي ميــزان املدفوعــات)11).  ونتيجــة  التــوازن  باإليــرادات الضريبيــة وضبــط 

 فــي مواجهــة أي عوامــل خارجيــة قــد تضــر االقتصــاد األردنــي ممــا قــاده إلــى اللجــوء للصنــدوق فــي العــام 
ً
ضعيفــا

2012، حيــث تبــع ذلــك إجــراءات هامــة تتمثــل فــي زيــادة ضرائــب املبيعــات والدخــل وتحريــر بعــض الســلع. 

(https://bit.ly/2v2CoUK( :متاح عبر الرابط ،- 
ً
)9) صندوق النقد الدولي، األردن: برامج التمويل -تاريخيا

)10) مركــز الدراســات االســتراتيجية، برامــج صنــدوق النقــد الدولــي )األردن(: )1989-2016( النتائــج والــدروس املســتفادة، متــاح عبــر 

(https://bit.ly/2RB0nlE( الرابــط: 

(https://bit.ly/38hpvo6( :11) موقع صحيفة الغد، عقدان على أزمة االردن االقتصادية الكبرى، متاح عبر الرابط(

https://bit.ly/2v2CoUK
https://bit.ly/2RB0nlE
https://bit.ly/38hpvo6
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الجدول 1: برامج اإلصالح املالي والهيكلي التي نفذها األردن مع صندوق النقد الدولي )2019-1989))12)

البرنامج التمويلي
تاريخ توقيع 

اتفاقية 
البرنامج

تاريخ انتهاء 
االتفاقية

حجم التمويل 
تفق عليه 

ُ
امل

)حقوق سحب 
) SDR خاصة

حجم التمويل 
املسحوب 
)حقوق 

سحب خاصة 
)SDR

برنامج ترتيبات االستعداد 

(SBA( االئتماني
14/07/198913/01/199160,00026,800

برنامج ترتيبات االستعداد 

(SBA( االئتماني
26/02/199225/02/199444,00044,000

برنامج التسهيل املمتد 

(EEF(
25/05/199409/02/1996189,300130,320

برنامج التسهيل املمتد 

(EEF(
09/02/199608/02/1999238,040202,520

برنامج التسهيل املمتد 

(EEF(
15/04/199931/05/2002127,880127,880

برنامج ترتيبات االستعداد 

(SBA( االئتماني
03/07/200202/07/200485,28010,660

برنامج ترتيبات االستعداد 

(SBA( االئتماني
03/08/201202/08/20151,364,0001,364,000

برنامج التسهيل املمتد 

(EEF(
24/08/201623/08/2019514,650102,930

2,623,5502,009,510املجموع

وفي املجمل فقد تمثلت توصيات صندوق النقد الدولي لألردن في مختلف البرامج بما يلي: 

تســهيل حركــة النقــد الدوليــة مــن وإلــى األردن وإزالــة القيــود عــن املدفوعــات الدوليــة لتســهيل املعامــالت   •

الحــدود)13).  عبــر  التجاريــة 

)12) املصدر )7)

(https://bit.ly/2Rbyx0j( :13) صندوق النقد الدولي: بيان: األردن يقبل التزامات املادة الثامنة، متاح عبر الرابط(

https://bit.ly/2Rbyx0j
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إعــادة هيكلــة اإلنفــاق العــام مــن خــالل مراجعــة آليــات دعــم الســلع بهــدف رفــع الدعــم عنهــا وتوجيــه   •

االجتماعيــة)14). الحمايــة  شــبكات  وتطويــر  إصــالح  خــالل  مــن  للمســتحقين  الدعــم 

 وبســبب ارتفــاع مديونيــة شــركة الكهربــاء نصــت اتفاقيــة برنامــج ترتيبــات االســتعداد االئتمانــي 
ً
مؤخــرا  •

الدولــي علــى مســاعدة األردن  البنــك  يقــوم  الكهربــاء، حيــث  2012 علــى ضــرورة إصــالح هيــكل تعرفــة 

الطاقــة)15). مصــادر  تنويــع  علــى  العمــل  بضــرورة  األردن  الدولــي  النقــد  صنــدوق  أو�صــى  كمــا  ذلــك،  لتحقيــق 

فــي األردن ورفــع كفاءتهــا بهــدف رفــع اإليــرادات الضريبيــة للحكومــة  إصــالح إدارة التحصيــل الضريبــي   •

الضريبــي.  التهــرب  مــن  والحــد 

إعــادة هيكلــة اإلنفــاق العــام بحيــث يتــم الحــد مــن اإلنفــاق الجــاري ورفــع اإلنفــاق الرأســمالي علــى البنيــة   •

جوهــري)16).  بشــكل  االقتصــادي  النمــو  تحفيــز  فــي  تســاهم  التــي  والقطاعــات  والصحــة  التحتيــة 

رفــع ســوية بيئــة األعمــال وإصــالح األطــر القانونيــة الناظمــة لهــا بهــدف جعــل بيئــة األعمــال أكثــر جاذبيــة   •

لالســتثمارات)17). 

إنشــاء وحــدة إلدارة االســتثمارات الحكوميــة فــي وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، بحيــث تهــدف هــذه   •

الحكوميــة)18).  الرأســمالية  املشــاريع  أولويــات  تحديــد  فاعليــة  زيــادة  إلــى  الوحــدة 

 لوجــود تبايــن بيــن مــا ينفقــه األردن علــى التعليــم 
ً
رفــع كفــاءة اإلنفــاق علــى القطــاع التعليمــي)19)، نظــرا  •

باإلقليــم.   
ً
مقارنــة التعليــم  ونتائــج 

إعادة هيكلة الوحدات الحكومية املستقلة بهدف دمج بعضها وإلغاء اآلخر)20).   •

إلغاء اإلعفاءات الضريبية على ضريبة املبيعات والدخل والرسوم الجمركية)21).   •

(https://bit.ly/30CBrOw( :14) صندوق النقد الدولي، األردن: إعادة هيكلة النفقات العامة وحماية الفقراء، متاح عبر الرابط(

  (https://bit.ly/2sLF8VM( :االردن، الصفحة الرئيسية، متاح عبر الرابط-)IMF( 15) صندوق النقد الدولي(

(https://bit.ly/36gKDcS( :االردن، تقرير طلب ترتيب احتياطي، متاح عبر الرابط-)IMF( 16) صندوق النقد الدولي(

التنــازل عــن عــدم  الترتيبــات االحتياطيــة، طلــب  النقــد الدولــي )IMF(-االردن، تقريــر األردن: املراجعــة األولــى بموجــب  )17) صنــدوق 

االلتــزام بمعاييــر األداء، وتعديــل معاييــر األداء ، وإعــادة تأكيــد الوصــول - تقريــر فريــق العمــل ؛ بيــان صحفــي حــول مناقشــة املجلــس 

(https://bit.ly/33Znbzq( :لــألردن، متــاح علــى الرابــط التنفيــذي ؛ وبيــان املديــر التنفيــذي 

(https://bit.ly/355mdTG( :18) الجريدة الرسمية، اإلجراءات املطلوب من الحكومة تنفيذها، رقم 2، متاح عبر الرابط(

(https://bit.ly/2v5zyhD( :19) تقرير مراجعة االنفاق العام والترشيد آذار 2018، رابط التقرير(

)20) نفس املرجع السابق

)21) صنــدوق النقــد الدولــي، املجلــس التنفيــذي يســتكمل املراجعــة األولــى ألداء االقتصــاد األردنــي فــي ظــل »تســهيل الصنــدوق املمــدد«، 

(https://bit.ly/37b3mb1( :متــاح عبــر الرابــط

https://bit.ly/30CBrOw
https://bit.ly/2sLF8VM
https://bit.ly/36gKDcS
https://bit.ly/33Znbzq
https://bit.ly/355mdTG
https://bit.ly/2v5zyhD
https://bit.ly/37b3mb1
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عالقة األردن مع البنك الدولي

 فــي مجموعــة البنــك الدولــي بتاريــخ 1952/8/29. ويعــود أول مشــروع نفــذه البنــك 
ً
أصبــح األردن عضــوا

الدولــي فــي األردن الــى العــام 1961، حيــث اســتهدف هــذا املشــروع تحســين البنيــة التحتيــة فــي قطــاع امليــاه)22)، 

فتــرة  وحتــى  املنصــرم  القــرن  ســتينيات  مطلــع  منــذ  الدولــي  البنــك  مــع  األردن  نفذهــا  التــي  املشــاريع  وتركــزت 

الثمانينيــات بقطاعــات امليــاه والزراعــة والتعليــم والطاقــة والنقــل. وفــي مرحلــة التســعينات انتقلــت العالقــة بيــن 

األردن والبنــك الدولــي ملرحلــة جديــدة مــن التعــاون تمثلــت فــي تنفيــذ مشــاريع مرتبطــة بتحســين وزيــادة مهــارات 

القــوى العاملــة واجــراء إصالحــات هيكليــة لتحســين بيئــة األعمــال ورفــع كفــاءة القطــاع العــام وتحفيــز النمــو 

االقتصــادي الشــامل. يبيــن ملحــق الدراســة أســماء املشــاريع التــي نفذهــا األردن مــع البنــك الدولــي منــذ العــام 

1961 وحتــى العــام 2019، كمــا يبيــن حجــم التمويــل الــذي حصــل عليــه األردن مــن البنــك لتنفيــذ كل مشــروع. 

فــي  139 مشــروع  تنفيــذ  مــع األردن علــى  باالتفــاق  الدولــي  البنــك  قــام  اليــوم،  1961 وحتــى  العــام  منــذ 

مختلــف القطاعــات، تــم اعتمــاد تنفيــذ 129 منهــا وإلغــاء 10 مشــاريع أخــرى، وتوزعــت هــذه املشــاريع بحســب 

القطــاع علــى: 7 مشــاريع لقطــاع الصحــة، 25 مشــروع قــرض إنمائــي، 20 مشــروع لدعــم البنيــة التحتيــة، 26 

مشــروع لتطويــر بيئــة األعمــال، 13 مشــروع للتعليــم، 14 مشــروع للطاقــة، 12 مشــروع لتطويــر القطــاع العــام، 

و12 مشــروع بيئــي.

ــذة عــن أدوات التواصــل والتفاعــل المتاحــة التــي يقدمهــا البنــك  نب
ــة ــاب المصلح ــي ألصح ــد الدول ــدوق النق ــي وصن الدول

نبذة عن أدوات التواصل والتفاعل املتاحة التي يقدمها البنك الدولي ألصحاب املصلحة

 
ً
 لجعــل املؤسســات العامــة أكثــر شــفافية وفاعليــة وخضوعــا

ً
يؤكــد البنــك الدولــي أن سياســاته تبــذل جهــودا

ــدة، ولــذا قــام البنــك  عقَّ
ُ
للمســاءلة، إضافــة إلــى املســاهمة فــي إيجــاد حلــول مبتكــرة لتحديــات التنميــة امل

 مــن هــذه 
ً
 باتبــاع عــدة مناهــج وسياســات إلدراج وإشــراك املجتمعــات فــي عملياتــه)23). واهتمامــا

ً
مؤخــرا

الدراســة لتغطيــة الفجــوة املعرفيــة لــدى األردنييــن حــول مهــام وآليــة عمــل مــن البنــك الدولــي، تــم املــرور 

علــى أهــم املناهــج والقنــوات املهمــة التــي يمتلكهــا البنــك الدولــي للتشــاور مــع منظمــات املجتمــع والتــي تتــاح 

عبــر موقعــه اإللكترونــي مثــل:

(https://bit.ly/37vVuky( :22) البنك الدولي، مشروع تطوير إمدادات املياه في عمان، متاح عبر الرابط(

(https://bit.ly/2TQ27Ka( :23) موقع البنك الدولي,تحت بند مشاركة املواطنين,رابط املوقع(

https://bit.ly/37vVuky
https://bit.ly/2TQ27Ka
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بنــاء إطــار اســتراتيجي يهــدف إلدراج مشــاركة املواطنيــن فــي عمليــات مجموعــة البنــك الدولــي، حيــث قــام   •

البنــك الدولــي بإعــداد اإلطــار االســتراتيجي إلدراج مشــاركة املواطنيــن فــي عمليــات مجموعــة البنــك الدولــي 

تســاندها مجموعــة  التــي  العمليــات  فــي  املســتفيدين  آراء  خــالل تضميــن  مــن  منهجيــة  أكثــر  نحــو  علــى 

 مــن مبــدأ التفاعــل مــع املواطنيــن مــن أجــل تحســين النتائــج، حيــث ُيعــّرِف اإلطــار 
ً
البنــك الدولــي انطالقــا

االســتراتيجي مشــاركة املواطنيــن بأنهــا تفاعــل متبــادل بيــن املواطنيــن والحكومــة أو القطــاع الخــاص فــي 

 فــي 
ً
إطــار نطــاق اإلجــراءات التداخليــة ملجموعــة البنــك الدولــي، ولــذا يمنــح هــذا النهــج املواطنيــن دورا

عمليــة اتخــاذ القــرار مــن أجــل تحســين النواتــج اإلنمائيــة علــى املــدى املتوســط والنهائــي.

مجموعــة التقييــم املســتقلة لتقييــم أنشــطة مشــاركة املواطنيــن بمجموعــة البنــك الدولــي، حيــث يقــوم   •

فــي اتخــاذ القــرارات   إلعطــاء املواطنيــن حصــة 
ً
فــي العمليــات هادفــا البنــك بتعميــم مشــاركة املواطنيــن 

لتحســين نتائــج التنميــة، ففــي عــام  2013 التزمــت املنظمــة بدمــج ردود فعــل املســتفيدين فــي 100 % مــن 

االســتثمارية)24).   املشــاريع 

التشــاور مــع شــركاء خارجييــن و الشــراكة العامليــة مــن أجــل املســاءلة االجتماعيــة، حيــث ويــورد البنــك   •

 (GPSA( املســاءلة االجتماعيــة أجــل  مــن  العامليــة  الشــراكة  تقــوم  أعــوام  مــدار ســتة  أنــه علــى  الدولــي 

، ضمــن شــبكة 
ً
ضمــن سياســات البنــك الدولــي بإقامــة منتــدى دولــي لتتــم مــن خاللــه دعــوة شــركائها عامليــا

األكاديميــة،  واألوســاط  والحكومــات  املدنــي  املجتمــع  أنحــاء  جميــع  مــن  الفكــر  وقــادة  املمارســين  مــن 

 إلــى جنــب مــع املتخصصيــن فــي البنــك الدولــي لتســليط الضــوء علــى قــوة 
ً
املؤسســات واألعمــال، جنبــا

املســاءلة االجتماعيــة التعاونيــة فــي مواجهــة تحديــات الحكــم وتحســين نتائــج التنميــة املجتمعيــة، وقــد 

عقــد آخــر منتــدى فــي العــام  2019 فــي البنــك الدولــي فــي واشــنطن العاصمــة لتقييــم الفــرص والتحديــات 

 أن املنتــدى يعــد الحــدث األهــم الــذي انعقــد فــي مجــال املســاءلة 
ً
ودفــع املزيــد مــن التأثيــر املجتمعــي، علمــا

االجتماعيــة)25). وإضافــة إلــى هــذا املنتــدى يتــم تنظيــم فعاليــات شــهرية مثــل النــدوات واملنتديــات عبــر 

عبــر موقعهــا  فيهــا  واملشــاركة  عليهــا  االطــالع  املحليــة  للمجتمعــات  يمكــن  نقــاش  اإلنترنــت ومجموعــات 

الرســمي)26).  اإللكترونــي 

)24) مجموعــة التقييــم املســتقلة )IEG( - مجموعــة البنــك الدولــي، تطــور أنشــطة إشــراك املواطنيــن فــي مجموعــة البنــك الدولــي، متــاح 

(https://bit.ly/38vjaph( :عبــر الرابــط

)25) الشراكة العاملية من أجل املساءلة االجتماعية )GPSA(، موجز منتدى الشركاء العالمي 20191 - املساءلة االجتماعية وتحدي 

(https://bit.ly/2TJIHa7( :اإلدماج، متاح عبر الرابط

(https://bit.ly/2TIBSW8( :جدول النشاطات، متاح عبر الرابط ،)GPSA( 26) الشراكة العاملية من أجل املساءلة االجتماعية(

https://bit.ly/38vjaph
https://bit.ly/2TJIHa7
https://bit.ly/2TIBSW8
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نمــوذج املشــاركة القطريــة)27)، حيــث تــم تقديــم هــذا النمــوذج فــي عــام 2014، وتقريــر التنميــة فــي العــام   •

البنــك الدولــي والتــي  2017 بغــرض زيــادة التركيــز االســتراتيجي لبرامــج املســاعدات القطريــة ملجموعــة 

 للمشــاركة القطريــة والــذي يهــدف إلــى معالجــة املخــاوف املتعلقــة بالنهــج الســابق، 
ً
 جديــدا

ً
قدمــت نهجــا

واملســاعدة فــي تفعيــل االســتراتيجية الجديــدة ملجموعــة البنــك الدولــي والهدفيــن املتالزميــن؛ إنهــاء الفقــر 

املدقــع وتعزيــز الرخــاء املشــترك علــى نحــو قابــل لالســتمرار علــى املســتوى القطــري. ويبنــي النهــج الجديــد 

تنفيــذ  ملســاندة  جديــدة  عناصــر  إدخــال  مــع  القطريــة،  املســاعدة  الســتراتيجية  الســابق  النهــج  علــى 

اســتراتيجية مجموعــة البنــك، والتحــول إلــى املشــاركة التــي تركــز علــى الحلــول. ويتميــز النهــج الجديــد 

يوجــد ملجموعــة  التــي  األعضــاء  البلــدان  فئــات  فــي جميــع  تطبيقــه  ويمكــن  التكيــف،  وقابليــة  باملرونــة 

البنــك بهــا برنامــج جــاري تنفيــذه أو تعتــزم تنفيــذه. ويتعــاون البنــك ضمــن إطــار الشــراكة القطريــة مــع 

األردن للفتــرة املاليــة )2017 - 2022( ملســاندة األردن فــي زيــادة قدرتــه ملقاومــة التحديــات التــي تواجهــه 

بســبب موقعــه الجيوسيا�صــي الفريــد وعقــده السيا�صــي املتنــوع ومواجهــة مجموعــة الضغــوط الخارجيــة 

 لــألردن)28). 
ً
 واضحــا

ً
والداخليــة الناشــئة والتــي تشــكل تهديــدا

إمكانيــة  الدولــي  البنــك  يتيــح  املواطنيــن،  بمشــاركة  املعنــي  الدولــي  البنــك  لخبــراء  االستشــاري  املجلــس   •

تقديــم طلــب انضمــام إلكترونيــا للمجلــس االستشــاري لخبــراء البنــك الدولــي املعنــي بمشــاركة املواطنيــن 

، حيــث تــم طــرح فرصــة مــلء شــواغر ضمــن املجلــس مــن املجتمــع املدنــي واألوســاط 
ً
التــي أتيحــت مؤخــرا

األكاديميــة والقطــاع الخــاص والحكومــات للجميــع إلكترونيــا ضمــن عــدة معاييــر دوليــة وبــكل شــفافية، 

حيــث تــم مراجعــة طلبــات الترشــيح، واختيــار قائمــة منهــم بنــاء علــى هــذه املعاييــر، ثــم عمــل مقابــالت 

شــخصية الختيــار قائمــة األعضــاء النهائييــن، وقــد تــم اإلعــالن عــن املجلــس لألعــوام )2019 - 2023) 

خــالل شــهر أغســطس لعــام 2019.

شــغف  لديهــم  الذيــن  الشــباب  للمهنييــن  فريــدة  فرصــة  البرنامــج  يعــد  الشــباب)29)،   املهنييــن  برنامــج   •

فــي مجموعــة  فــي أعلــى األدوار الفنيــة واإلداريــة الرائعــة  بالتنميــة الدوليــة واإلمكانــات القياديــة للنمــو 

 فــي 
ً
 عاليــا

ً
البنــك الدولــي. إذ تــم تصميــم هــذا البرنامــج لألفــراد ذوي املهــارات املتعــددة واملؤهليــن تأهيــال

العامــة،  والصحــة  والتعليــم،  والتمويــل،  االقتصــاد،  مثــل  التقنية/العمليــات  الصلــة  ذات  املجــاالت 

ســبيل  علــى  الطبيعيــة  واملــوارد  والزراعــة،  الحضــري،  والتخطيــط  والهندســة،  االجتماعيــة،  والعلــوم 

الحصــر. ال  املثــال 

(https://bit.ly/2TLGpqR( :27) مسودة تقرير عملية التشاور النهج الجديد للمشاركة القطرية، متاح عبر الرابط(

(https://bit.ly/2uiP35C( :28) وثيقة مجموعة البنك الدولي، إطار الشراكة مع اململكة االردنية الهاشمية، متاح عبر الرابط(

(https://bit.ly/37fJweE( :متاح عبر الرابط ،)YPP( 29) البنك الدولي، برنامج املهنيين الشباب(

https://bit.ly/2TLGpqR
https://bit.ly/2uiP35C
https://bit.ly/37fJweE
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فــرص التعليــم اإللكترونــي عبــر الحــرم الجامعــي املفتــوح للتعليــم، ويوفــر هــذا البرنامــج فــرص متعــددة   •

مثــل: املباشــر  للتفاعــل 

املقــاالت املعرفيــة WBx، حيــث توفــر هــذه املنصــة التعليميــة استكشــاف املعرفــة مــن خــالل املدونــات   .1

الصوتيــة )بودكاســت( ومقاطــع الفيديــو ونــدوات الويــب والرســوم البيانيــة وتطبيقــات األجهــزة املحمولــة 

واأللعــاب التــي تقــدم نظــرة عامــة ســريعة علــى املــواد التــي تســتهدف اهتمامــات املســتفيد.

أكاديميــة WBa، تتيــح األكاديميــة فرصــة الوصــول إلــى موضوعــات التنميــة مــن خــالل الــدورات التدريبيــة   .2

مــن  بهــم  الخــاص  الكتالــوج  علــى  االطــالع  فباإلمــكان  املهتميــن.  الحتياجــات  املخصصــة  اإلنترنــت  عبــر 

الــدورات التدريبيــة التــي يتــم تســهيلها فعلًيــا والتــي تعتمــد علــى أحــدث الخبــرات والتقنيــات العامليــة فــي 

التعلــم.

التواصــل مــن خــالل WBc، تتيــح )OLC( إمكانيــة التواصــل مــع الخبــراء واألقــران حــول العالــم لتبــادل   .3

املعرفــة والعمــل مًعــا إليجــاد حلــول تطويــر جديــدة. وفرصــة االنضمــام إلــى هــذه املســاحة الديناميكيــة 

عبــر اإلنترنــت وتبــادل األفــكار مــن خــالل مجتمعــات املمارســة)30).  

اقع التواصل االجتماعي:  أخبار وفعاليات البنك الدولي على مو

بعــد االطــالع علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالبنــك الدولــي اتضــح أنــه يتــم اإلعــالن قــدر 

اإلمــكان عــن الفعاليــات والجوائــز التــي تتــم مــن خــالل البنــك الدولــي علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مثــل: 

الفيســبوك)31)، كالدعــوة األخيــرة التــي تــم توجيههــا للمجتمعــات لترشــيحات التقييــم لجائــزة التغييــر التحويلــي 

مــن قبــل مكتــب التقييــم املســتقل للصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة )IOE(، ,مجموعــة التقييــم املســتقلة 

)IEG( التابعــة ملجموعــة البنــك الدولــي، والرابطــة الدوليــة لتقييــم التنميــة )IDEAS(تحــت عنــوان: )مســابقة 

 أن البنــك الدولــي يوفــر إمكانيــة 
ً
تقييــم تدخــالت التنميــة ملســابقة جائــزة التغييــر فــي التغييــر التحويلــي()32)، علمــا

التواصــل وتقديــم املقترحــات والشــكاوى مباشــرة عبــر موقعهــم الرســمي باإلضافــة إلــى كافــة مواقــع التواصــل 

 .(33( ً
االجتماعــي املتاحــة باللغــة العربيــة أيضــا

(https://bit.ly/2RBcPBR( :متاح عبر الرابط ،)OLC( 30) مجموعة البنك الدولي، التعليم اإللكتروني عبر الحرم الجامعي املفتوح(

(https://bit.ly/2tF93zj( :31) صفحة الفيسبوك الخاصة بمجموعة البنك الدولي، متاح عبر الرابط(

(https://bit.ly/3axUZYS( :32) مسابقة تقييم تدخالت التنمية ملسابقة جائزة التغيير في التغيير التحويلي، متاح عبر الرابط(

(https://bit.ly/2twBFLd( :33) صفحة معلومات التواصل مع البنك الدولي، متاح عبر الرابط(

https://bit.ly/2RBcPBR
https://bit.ly/2tF93zj
https://bit.ly/3axUZYS
https://bit.ly/2twBFLd
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نبذة عن أدوات التواصل والتفاعل املتاحة التي يقدمها صندوق النقد الدولي ألصحاب املصلحة

الرســمية  االجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  الدولــي  النقــد  بصنــدوق  الخــاص  اإللكترونــي  املوقــع  يوفــر 

الخاصــة بــه منظومــة شــاملة لتقاريــر األداء الســنوي واملطبوعــات التوضيحيــة والنشــرات املتعــددة املتاحــة 

بشــكل دائــم للجميــع بمــا فــي ذلــك النــص الكامــل للتقريــر الســنوي )Annual report( الــذي يصــدره الصنــدوق، 

ونشــرة صنــدوق النقــد الدولــي نصــف الشــهرية )IMF Survey( وملحقهــا الــذي يصــدر بعنــوان نشــرة صنــدوق 

 ،)Factsheets List( و صحائــف الوقائــع )Supplement on the IMF( النقــد الدولــي، وعــدد ســنوي خــاص

 .(34((IMF Publications( والكتيبــات وغيــر ذلــك مــن املطبوعــات

الدولــي  النقــد  صنــدوق  دور  عــن  منتظــم  شــبه  دوري  بشــكل  توضيحيــة  وصوفــات  نشــر  ويتــم  كمــا 

وفعالياتهــم واألعمــال التــي ينفذهــا مــن خــالل مواقــع التواصــل االجتماعــي)35) باإلضافــة إلــى إمكانيــة التواصــل 

وتقديــم املقترحــات والشــكاوى مباشــرة عبــر موقعهــم الرســمي والوصــول إلــى كافــة مواقــع التواصــل االجتماعــي 

املتاحــة)36).

(https://bit.ly/2RbIPgJ( :34)  صندوق النقد الدولي، الصفحة الرئيسية، متاح على الرابط(

(https://bit.ly/37jfRB5( :35) صفحة الفيسبوك الخاصة بصندوق النقد الدولي، متاح عبر الرابط(

(https://bit.ly/2tJ0PGe( :36)  صندوق النقد الدولي، الصفحة الرئيسية، متاح على الرابط(

https://bit.ly/2RbIPgJ
https://bit.ly/37jfRB5
https://bit.ly/2tJ0PGe
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حــول معرفة واتجاهات 
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النقــد الدولــي والبنــك 

ــي الدول
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أوال: ماذا يعرف األردنيون حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

 للمشــاركين فــي االســتطالع حــول تقييمهــم الشــخ�صي ملــدى معرفتهــم بمهــام 
ً
وجــه فريــق البحــث ســؤاال

وعمــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، حيــث بلغــت نســبة َمــن يعتقــدون بــأن معلوماتهــم ممتــازة إلــى 

جيــدة 45.78 % مــن مجمــوع املســتجيبين فيمــا بلغــت نســبة مــن يعتقــدون بــأن معلوماتهــم ضعيفــة أو ضعيفــة 

 أو أنهــم ال يمتلكــون أيــة معلومــات علــى اإلطــالق عــن املؤسســتين 34.06 % مــن مجمــوع املســتجيبين، كمــا 
ً
جــدا

يبيــن الشــكل )1).

 وللتعــرف علــى مســتوى املعرفــة الفعلــي لــدى املســتجيبين حــول هاتيــن املؤسســتين، ومقارنــة إجاباتهــم 

وصحتهــا مــع تقييمهــم الشــخ�صي ملعرفتهــم كمــا أســلفنا، قــام فريــق البحــث بعــرض مجموعــة مــن الجمــل التــي 

مــن خــالل  الجمــل  هــذه  مــدى صحــة  عــن  املســتجيبين  املؤسســتين وســؤال  حــول  تمثــل معلومــات وحقائــق 

إعطائهــم الخيــار باإلجابــة إمــا بنعــم، أو ال، أو ال أعلــم.

الش�ل رقم (1): تقييم املستجيب�ن ملعرف��م حول مهام وعمل �ل من صندوق 

النقد الدو�� والبنك الدو��

ممتازة

5.00 %

ً
جيدة جدا

14.06 %

ً
ضعيفة جدا

8.12 %

ال أمتلك أد�ى 
معلومة

13.28 %

متوسطة

20.16 %

ضعيفة

12.66 %

جيدة

26.72 %
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وقــد أظهــرت النتائــج فــي غالبهــا أن املســتجيبين يمتلكــون العديــد مــن املعلومــات غيــر الدقيقــة حــول كٍل 

مــن البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي أو أنهــم ال يمتلكــون أي معلومــات علــى اإلطــالق، كمــا يبيــن الشــكل )2). 

الش�ل رقم (2): تقييم معرفة املستجيب�ن حول مهام وعمل �ل من صندوق 

النقد الدو�� والبنك الدو�� بحسب ��ة اجابا��م

والبنك  الدو��  النقد  صندوق  مهام   �� �شابھ  هنالك 
% 77.50الدو�� 22.50 %

مؤسسة  هما  الدو��  والبنك  الدو��  النقد  صندوق 
% 46.41واحدة ومهامهما واحدة 53.59 %

هما مؤسستان  الدو��  والبنك  الدو��  النقد  صندوق 
% 80.78منفصلتان ولكن ت�شابھ مهامهما 19.22 %

هما مؤسستان  الدو��  والبنك  الدو��  النقد  صندوق 
% 67.19منفصلتان وال يوجد �شابھ �� مهامهما  32.81 %

يتعاون صندوق النقد الدو�� والبنك الدو�� �� تنفيذ 
% 44.22مهامهما 55.78 %

�ش�ل  الدو��  والبنك  الدو��  النقد  صندوق  ي�شابھ 
% 67.97الهي�ل اإلداري 32.03 %

% 76.87تمتلك األمم املتحدة صندوق النقد الدو�� 23.13 %

% 75.78تمتلك األمم املتحدة البنك الدو�� 24.22 %

صندوق  فقط  العظ��  الدول  من  مجموعة  تمول 
% 74.06النقد الدو�� من خالل اش��ا�ات عضو�ة 25.94 %

تمول مجموعة من الشر�ات ا��اصة صندوق النقد 
% 64.53الدو�� من خالل اش��ا�ات عضو�ة 35.47 %

 
ً
معا والنامية  العظ��  الدول  من  مجموعة  تمول 

% 62.03صندوق النقد الدو�� ع�� اش��ا�ات عضو�ة 37.97 %

تمول مجموعة من الدول العظ�� فقط البنك الدو�� 
% 73.75من خالل اش��ا�ات عضو�ة 26.25 %

الدو��  البنك  ا��اصة  الشر�ات  من  مجموعة  تمول 
% 67.81من خالل اش��ا�ات عضو�ة 32.19 %

 البنك 
ً
تمول مجموعة من الدول العظ�� والنامية معا

% 64.37الدو�� ع�� اش��ا�ات عضو�ة  35.63 %

ا��ملة خاطئة

ا��ملة خاطئة

ا��ملة خاطئة

ا��ملة ��يحة

ا��ملة ��يحة

ا��ملة ��يحة

ا��ملة خاطئة

ا��ملة خاطئة

ا��ملة خاطئة

ا��ملة خاطئة

ا��ملة ��يحة

ا��ملة خاطئة

ا��ملة خاطئة

ا��ملة ��يحة

�سبة االجابات ��يحة / خاطئةا��ملة 
ال��يحة

نتائج املستجيب�ن

�سبة االجابات 
ا��اطئة وخيار ال أعلم
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بمــدى  الشــخ�صي  املســتجيبين  تقييــم  انســجام  عــدم   )2( الشــكل  حســب  املبينــة  النتائــج  بينــت  كمــا 

معرفتهــم بمهــام وعمــل صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي مــع نتيجــة إجاباتهــم علــى مجمــل هــذه الحقائــق 

؛ لــم 
ً
واملعلومــات، أي أن املســتجيبين قــد بالغــوا فــي تقديــر معرفتهــم ولــم يحكمــوا بدقــة علــى مســتواها.  فمثــال

يتمكــن املســتجيبين الذيــن قيمــوا معرفتهــم بعمــل املؤسســتين باملمتــازة، وقــد كانــوا األكثــر دقــة للمعلومــات بيــن 

املســتجيبين مــن اإلجابــة بشــكل صحيــح علــى 52.71 % مــن مجمــوع الجمــل. كمــا أن 71.87 % مــن املســتجيبين 

الذيــن يعتقــدون بــأن معرفتهــم ممتــازة حــول املؤسســتين كانــت إجاباتهــم غيــر صحيحــة أو لــم يعلمــوا مــا هــي 

اإلجابــة عندمــا ُعرضــت عليهــم الجملــة »هنالــك تشــابه فــي مهــام صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي«، كمــا 

بــأن معرفتهــم ممتــازة حــول املؤسســتين كانــت إجاباتهــم غيــر  أن ٪68.75 مــن املســتجيبين الذيــن يعتقــدون 

صحيحــة أو لــم يعلمــوا مــا هــي االجابــة عندمــا ُعرضــت عليهــم الجملــة »تمتلــك األمــم املتحــدة البنــك الدولــي«، 

ويبيــن امللحــق )2( قائمــة مفصلــة بهــذه الجمــل املعلوماتيــة التــي تــم ســؤال املســتجيبين حولهــا ومقارنــة بيــن 

مســتوى ثقتهــم باملعرفــة وصحــة إجاباتهــم حــول هــذه الجمــل.

ضح من النتائج أنَّ نســبة اإلجابات الصحيحة كانت أعلى عند الذكور مقارنة باإلناث، حيث بلغت 
ّ
وات

نســبة اإلجابــات الصحيحــة عنــد الذكــور 37.86 % مــن مجمــوع الجمــل مقارنــة بنســبة 27.36 % عنــد االنــاث. 

 أظهــرت 
ً
ــه كلمــا زاد املســتوى التعليمــي للعينــة ارتفــع معــدل صحــة اإلجابــات، فمثــال كمــا تبّيــن مــن النتائــج أنَّ

النتائــج أنَّ نســبة اإلجابــات الصحيحــة للفئــة التــي كان مســتواها التعليمــي أقــل مــن ثانــوي قــد بلغــت 18.21 

% مــن مجمــوع الجمــل فيمــا بلــغ نســبة اإلجابــات الصحيحــة للفئــة التــي كان مســتواها التعليمــي دراســات عليــا 

37.94 % مــن مجمــوع الجمــل، كمــا يبيــن الشــكل )3).  
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أّمــا علــى صعيــد قــراءة األرقــام حســب الفئــة العمريــة، فقــد أشــارت النتائــج إلــى عالقــة طرديــة تربــط 

 نجــد أن الفئــة 
ً
، فمثــال

ً
معرفــة الفئــة املســتجيبة مــع زيــادة أعمارهــم ولكــن بصــورة طفيفــة وغيــر متباينــة نســبيا

الشــابة )18-24( هــي الفئــة األقــل إجابــة علــى الجمــل بشــكل صحيــح، حيــث بلــغ نســبة اإلجابــة الصحيحــة 

بلــغ   بنســبة إجابــات 
ً
64( األكثــر معرفــة 28.57 % مــن مجمــوع الجمــل فيمــا كانــت الفئــة مــن )55 -  لديهــم 

35.71 % مــن مجمــوع الجمــل، كمــا يبيــن الشــكل )4).

الش�ل رقم (3): مقارنة ب�ن املستوى التعلي�� للمستجيب�ن و��ة إجابا��م 

حول املعلومات ا��اصة ب�ل من صندوق النقد الدو�� والبنك الدو�� 

ب�الور�وس

32.29 %

دراسات عليا

37.93 %

18.21 %

% 28.07أقل من ثانوي

ثانوي
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الش�ل رقم (4): مقارنة ب�ن الفئة العمر�ة للمستجيب�ن و��ة إجابا��م حول 

املعلومات ا��اصة ب�ل من صندوق النقد الدو�� والبنك الدو�� 

32.86 %

54-45

30.86 %

64-55

35.71 %

28.57 %

أك�� من 65

33.64 %

35.07 %

44-35 34-25 24-18
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ثانيــا: كيــف يــرى األردنيــون تأثير البنــك الدولــي وصندوق النقــد الدولي 
علــى عمليــة صناعة السياســات الحكومية واالقتصــاد األردني

يــرى معظــم املســتجيبين وبنســبة 73.6 % أن لــدى البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي تأثيــر كبيــر علــى 

عمليــة صناعــة السياســات الحكوميــة فــي األردن بشــكل عــام، كمــا يبيــن الشــكل )5).

الش�ل رقم (5): رأي املستجيب�ن �� تأث�� صندوق النقد الدو�� والبنك الدو�� 

ع�� عملية صناعة السياسات ا��كومية �� األردن

73.60 %

يؤثر �ش�ل

كب��

10.00 %

يؤثر �ش�ل

متوسط

11.56 %

2.03 %

يؤثر �ش�ل

محدود

2.81 %

ال أعلم

ال يؤثر
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 أمــا علــى صعيــد بعــض السياســات املرتبطــة بتحقيــق التنميــة والرخــاء ففــي حيــن يــرى أكثــر مــن نصــف 

املســتجيبين تأثيــًرا لــكال املؤسســتين، يميــل عــدد أكبــر مــن املســتجيبين إلــى أن صنــدوق النقــد الدولــي يمتلــك 

 أكبــر وبنســبة 65.3 % مقارنــة مــع البنــك الدولــي بنســبة 57.7 % كمــا يبيــن الشــكل )6).
ً
تأثيــرا

، فقــد تباينــت آراء املســتجيبين 
ً
 أو إيجابــا

ً
أمــا بالنســبة ألثــر املؤسســتين علــى االقتصــاد األردنــي ســلبا

النقــد  صنــدوق  برامــج  تأثيــر  بــأن  املســتجيبين  مــن   %  49.21 أفــاد  فبينمــا  مؤسســة،  لــكل  طفيفــة  بنســب 

 أو ســلبي إلــى حــد مــا علــى االقتصــاد األردنــي، بلغــت هــذه النســبة 45.63 % بالنســبة للبنــك 
ً
الدولــي ســلبي جــدا

الدولــي. فيمــا رأى 29.38 % مــن املســتجيبين أنَّ تأثيــر صنــدوق النقــد الدولــي إيجابــي جــًدا أو إيجابــي إلــى حــٍد 

الش�ل رقم (6): رأي املستجيب�ن �� تأث�� صندوق النقد الدو�� والبنك الدو�� 

ع�� عملية التنمية �� األردن

البنك الدو��صندوق النقد الدو��

65.31 %57.50 %

يؤثر �ش�ل كب��

البنك الدو��صندوق النقد الدو��

14.38 %18.91 %

يؤثر �ش�ل متوسط

البنك الدو��صندوق النقد الدو��

9.53 %12.34 %

ال أعلم

البنك الدو��صندوق النقد الدو��

7.81 %8.28 %

يؤثر �ش�ل محدود

البنك الدو��صندوق النقد الدو��

2.97 %2.97 %

ال يؤثر
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مــا علــى االقتصــاد األردنــي، بلغــت هــذه النســبة 29.21 % بالنســبة للبنــك الدولــي، ولــم يســتطع مــا يقــارب ربــع 

املســتجيبين مــن الحكــم علــى ذلــك، كمــا يبيــن الشــكل )7).

ــي نســبة املســتجيبين الذيــن رأوا فــي برامــج صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي تأثيــًرا 
َّ
 وبالرغــم مــن تدن

 
ً
 تســاويا

ً
فــي املقابــل تقريبــا 29 % إال أنَّ نتائــج االســتطالع أظهــرت  مــا يقــارب  إيجابًيــا علــى االقتصــاد األردنــي 

بيــن مؤيــد ومعــارض مــن املســتجيبين إلــى حاجــة األردن إلــى تبّنــي برامــج إصــالح مالــي واقتصــادي مــع صنــدوق 

النقــد الدولــي والبنــك الدولــي مــع ميــل طفيــف نحــو املؤيديــن، حيــث أعــرب  42.34 % مــن املســتجيبين أنهــم 

يؤيــدون حاجــة األردن إلــى تبّنــي برامــج إصــالح مالــي واقتصــادي مــع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، مقابــل 

معارضــة 40 % منهــم لذلــك كمــا يبيــن الشــكل )8).

الش�ل رقم (7): رأي املستجيب�ن �� أثر صندوق النقد الدو�� والبنك الدو�� ع�� 

االقتصاد األرد�ي

ً
ايجا�ي جدا

صندوق النقد الدو��% 7.50

البنك الدو��% 6.40

% 21.88صندوق النقد الدو��

22.81 % البنك الدو��

% 26.40صندوق النقد الدو��

24.69 % البنك الدو��

صندوق النقد الدو��% 22.81

البنك الدو��% 20.94

صندوق النقد الدو��% 21.41

البنك الدو��% 25.16
ال أعرف

ً
سل�� جدا

إيجا�ي إ�� حٍد ما

سل�� إ�� حد ما



ــول ــن حـــــ ــاهات األردنييـــــ ــرفة واتجـــــ معـــــ

الدولــي والبنــك  الدولــي  النقــد  صنــدوق  38

كمــا أظهــرت النتائــج أن 42.19 % مــن املســتجيبين يعتقــدون أنَّ األردن غيــر قــادر علــى االســتغناء عــن 

برامــج صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، مقابــل 38.1 % ممــن يــرون عكــس ذلــك كمــا يبيــن الشــكل )9)

الش�ل رقم (8): �سبة املستجيب�ن الذين يؤ�دون حاجة األردن إ�� تب�� برامج 

اقتصادي مع صندوق النقد الدو�� والبنك الدو�� إصالح ما�� و

ال، ل�س 

بحاجة إ�� 

ذلك

�عم، بحاجة 

إ�� ذلك

ال أعلم

17.66 % 40.00 %

42.34 %

الش�ل رقم (9): �سبة املستجيب�ن الذين يؤ�دون أن األردن غ�� قادر ع�� 

االستغناء عن برامج صندوق النقد الدو�� والبنك الدو��

38.12 %42.19 %

ال، غ�� قادر عن 

االستغناء

�عم، قادر عن 

االستغناء
ال أعلم

19.69 %
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تبّنــي برامــج إصــالح مالــي  إلــى  تأييــد هــؤالء املســتجيبين حاجــة األردن  مــن   وفــي ذات الســياق وبالرغــم 

واقتصــادي مــع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، إال أنَّ 56.88 % مــن املســتجيبين يعتقــدون أنَّ البرامــج 

اإلصالحيــة التــي يقترحهــا البنــك الدولــي أو صنــدوق النقــد الدولــي ال تتوافــق مــع األولوّيــات اإلصالحّيــة الوطنّيــة، 

كمــا يبيــن الشــكل )10).

الش�ل رقم (10): �سبة املستجيب�ن الذين يرون أن ال��امج اإلصالحية ال�� يق��حها 

افق مع األولو�ات اإلصالحية الوطنية البنك الدو�� أو صندوق النقد الدو�� تتو

19.06 %

افق تتو

56.88 %

افق  ال تتو

24.06 %

ال أعلم
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ثالثــا: مصــادر معلومــات االردنييــن حــول البنــك الدولــي وصنــدوق 
النقــد الدولــي 

أظهــرت النتائــج بــأنَّ املصــدر األول الــذي يعتمــد عليــه املســتجيبون فــي معلوماتهــم عــن البنــك الدولــي 

وصندوق النقد الدولي هو مواقع التواصل االجتماعي بنسبة بلغت 35.31 % منهم، وكانت املصادر الرسمية 

هــي املصــدر الثانــي مثــل املواقــع اإللكترونيــة الحكوميــة أو اإلعــالم الرســمي وبنســبة 22.66 % منهــم، وتبعتــه 

املواقــع اإلخبارّيــة اإللكترونّيــة بنســبة 17.34 %، ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ 7.97 % فقــط مــن املســتجيبين قــد 

اعتمــدوا املوقــع اإللكترونــي لهاتيــن املؤسســتين كمصــدر للمعلومــات، كمــا يبيــن الشــكل )11).

شــر لهــذه املعلومــات وتوافــر معلومــات حــول املشــاريع 
ّ
 عــن ضعــف فــي نوعيــة الن

ً
وهــذا قــد يكــون ناتجــا

التــي تنفذهــا الحكومــة مــع صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي وآليــة صنــع القــرار فيهــا وأثرهــا علــى املواطــن، 

الش�ل رقم (11): مصادر املعلومات للمستجيب�ن حول البنك الدو�� وصندوق 

النقد الدو��

اقع التواصل  مو
االجتما��

اقع االخبار�ة املصادر الرسمية املو
االلك��ونية

االذاعة 
والتلفز�ون

املوقع اإللك��و�ي 
لهذه املؤسسات

ال��ف الورقيةأخرى

35.31 %22.66 %17.34 %11.25 %

7.97 %2.81 %2.66 %
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املنشــورة  املعلومــات  بســاطة  ودرجــة  العربيــة  باللغــة   
ً
مقارنــة اإلنجليزيــة  اللغــة  فــي  املــواد  حجــم  إلــى  إضافــة 

العــادي. للمواطــن  ومالءمتهــا 

 ومن الالفت أّن املستجيبين الذين اعتمدوا على املواقع اإللكترونية الرسمية للبنك الدولي أو صندوق 

النقــد الدولــي واملصــادر الرســمية كمصــدر للمعلومــات قــد ســجلوا أعلــى نســبة إجابــات صحيحــة مقارنــة مــع 

باقــي املصــادر 48.75 % منهــم بينمــا ســجل املســتجيبين الذيــن اعتمــدوا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي أقــل 

نســبة إجابــات صحيحــة 26.36 % منهــم، ويبيــن الشــكل )12( مقارنــة بيــن مصــدر املعلومــات وصحتهــا.

الش�ل رقم (12): مقارنة ب�ن توز�ع املستجيب�ن ع�� مصادر املعلومات ومستوى 

��ة معلوما��م

االذاعة 
والتلفز�ون

املصادر 
الرسمية

املوقع 
اإللك��و�ي 

لهذه 
املؤسسات

أخرى
(مقاالت، 

نقاشات مع 
اصدقاء 
ومعارف)

�سبة توز�ع املستفيدين ع�� مصادر املعلومات.

�سبة ��ة هذه املعلومات.

ال��ف 
الورقية

اقع  املو
االخبار�ة 

االلك��ونية

اقع  مو
التواصل 
االجتما��

0.0 %

5.0 %

10.0 %

15.0 %

20.0 %

25.0 %

30.0 %

35.0 %

40.0 %

45.0 %

50.0  %

25.39 %

11.25 %

2.66 %

32.36 %

39.00 %

34.57 %

22.66 %

17.34 %

26.36 %

7.97 %

35.31 %

48.57 %

29.71 %

2.81 %
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الرســمية  اإللكترونيــة  املواقــع  تصفحــوا  قــد  كانــوا  إذا  عّمــا  االســتطالع  فــي  املســتجيبين  ســؤال  وعنــد 

لــكٍل مــن البنــك الدولــي أو صنــدوق النقــد الدولــي، أفــاد 68.3 % منهــم بالنفــي. وتدفعنــا هــذه اإلجابــة وحقيقــة 

أنــه لــم تتعــدى نســبة اإلجابــات الصحيحــة ملــن تصفحــوا املوقــع اإللكترونــي لهــذه املؤسســات 48.57 % مــن 

مجمــوع الجمــل إلــى التســاؤل عــن ســبب ذلــك، هــل يعــود ذلــك إلــى ضعــف فــي بنيــة املوقعيــِن وســهولة الوصــول 

إلــى املعلومــات املنشــورة فيهمــا؟ أم عــدم مبــادرة املســتجيبين أو رغبتهــم للبحــث عنهمــا لبنــاء معرفتهــم؟ أم اللغــة 

 بــأن بعضهــا يوفــر بعــض املــواد باللغــة العربيــة. 
ً
املســتخدم بهــا علمــا

ــه لــم يســبق لهــم املشــاركة فــي أي نشــاط يخــَص البنــك   وبينمــا أفــاد 88.1 % مــن املســتجيبين بأنَّ
ً
وأخيــرا

الدولي أو صندوق النقد الدولي، عبر 84.38 % منهم عن اهتمامهم باملشاركة في حال أقيمت فعاليات وورش 

عمــل تعنــى بالتعريــف بمهــام وبرامــج صنــدوق النقــد الدولــي أو البنــك الدولــي، وقــد يكــون ضعــف املشــاركة فــي 

هذه النشاطات هو قلتها أو عدم توفر قنوات اتصال فعالة لدى كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

للدعــوة لهــا والوصــول إلــى كافــة الشــرائح املهتمــة أو ضعــف الشــراكات املحليــة مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي 

والتــي تشــكل عــادة حلقــة الوصــل بيــن الناشــطين املحلييــن ومثــل هــذه املؤسســات أو مــع الجهــات الحكوميــة 

التــي تعمــل معهــا، وفــي حيــن وجــود ضعــف فــي آليــة االتصــال والحــوار مــع هــذه املؤسســات فــإن ذلــك يحتــم 

ضعــف معرفــة املواطنيــن بوجــود أدوات وقنــوات للمشــاركة فــي وجهــات النظــر وتوجيــه أي أســئلة واقتراحــات 

إلــى إتاحــة هــذه  إلــى كل مــن البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي وســعي هاتيــن املؤسســتين  مــن املواطنيــن 

القنــوات واألدوات للجميــع.
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الملحق )١(: المشاريع التي نفذها األردن مع البنك الدولي )2019-1961(

اسم املشروع 
قيمة املشروع 
باملليون دوالر 

حالة املشروع
افقة  تاريخ املو

على املشروع 

27/11/2019فعال 6.50تعزيز إدارة اإلصالح في األردن

24/06/2019فعال 141.10مشروع األردن للصحة الطارئة /تمويل إضافي

األردن - التمويل البرامجي الثاني لسياسات 

التنمية للنمو املنصف وخلق فرص العمل
04/06/2019فعال 1450.00

األردن - التمويل البرامجي األول لسياسات 

التنمية للنمو املنصف وخلق فرص العمل
27/06/2018فعال 389.00

18/01/2018فعال 1.05تعزيز سياسات اإلدماج املالي في األردن

مشروع الخدمات البلدية واملرونة 

االجتماعية
28/12/2017فعال 21.12

05/12/2017فعال 147.70برنامج دعم إصالح التعليم في األردن

األردن-املرحلة الثانية من مشروع املواد 

املستنفذة لطبقة األوزون مرحلة

(HCFC-out ODS3(

21/11/2017فعال 2.49

23/06/2017فعال 50.00مشروع صندوق الشركات الناشئة املبتكر

13/06/2017فعال 36.10مشروع األردن للصحة الطارئة

األردن - الخدمات االجتماعية املتكاملة من 

أجل الشباب املهمشين في األردن )العربية(
06/06/2017فعال 2.80

مشروع الخدمات البلدية واملرونة 

االجتماعية
30/12/2016فعال 10.80

 إصالحات برامجية لقطاع الطاقة واملياه 

الثاني
01/12/2016مغلق225.00
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اسم املشروع 
قيمة املشروع 
باملليون دوالر 

حالة املشروع
افقة  تاريخ املو

على املشروع 

فرص اقتصادية األردنيين والالجئين 

P4R السوريين- أسئلة وأجوبة
27/09/2016فعال 249.00

توجيه تسليم خدمات قطاع العدالة إلى 

األردنيين والالجئين الفقراء في املجتمعات 

املضيفة

10/05/2016مغلق2.50

 إصالحات برامجية لقطاع الطاقة واملياه 

األول
18/09/2015مغلق250.00

تعزيز املساءلة عن تحسين الخدمات 

التعليمية في األردن
07/05/2015مغلق0.82

األردن - تنمية املشاريع الصغرى والصغيرة 

واملتوسطة من أجل نمو شامل للجميع
10/04/2015فعال 50.00

قرض سياسة التطوير البرامجي الثاني 

)الحوكمة وإدارة املالية العامة(
13/03/2014مغلق250.00

تعزيز اإلطار التنظيمي واملؤس�صي للمشاريع 

الصغيرة واملتوسطة الحجم
24/01/2014فعال 3.00

21/11/2013مغلق4.75دعم بناء برنامج نشط لسوق العمل

مشروع الخدمات البلدية واملرونة 

االجتماعية-األردن
11/10/2013فعال 50.00

مشروع دعم إنشاء سجل وطني موحد 

وتنفيذ برنامج يهدف إلى تقديم املساعدة 

اإلنسانية إلى األفراد

08/10/2013فعال 9.50

18/07/2013مغلق150.00تخفيف آثار نزوح السوريين على األردن

األردن- مشروع املواد املستنفذة لطبقة 

(HCFC-out ODS3( األوزون مرحلة
26/04/2013فعال 2.78

14/03/2013مغلق0.23األردن- بناء القدرات اإلحصائية 
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اسم املشروع 
قيمة املشروع 
باملليون دوالر 

حالة املشروع
افقة  تاريخ املو

على املشروع 

مشروع تطوير املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

من أجل النمو الشامل
05/03/2013فعال 70.00

األردن - البادية النظم اإليكولوجية وسبل 

العيش
27/11/2012مغلق3.33

01/09/2012مغلق2.40األردن - النازحين واملشردين في األردن ولبنان

24/01/2012مغلق250.00قرض سياسة التطوير البرامجي االول

تسليم خدمات املساعدة القانونية لالجئين 

العراقيين والفلسطينيين
27/10/2011مغلق1.83

تعزيز خدمات املساعدة القانونية التي 

تقودها املجتمعات املحلية للفقراء
12/10/2011مغلق2.61

األردن - برنامج استراتيجية تنمية املدن 

الثانوية
08/06/2010مغلق0.50

قرض ملساعدة األردن ملواجهة حالة عدم 

التأكد العاملية 
19/11/2009مغلق300.00

19/05/2009مغلق60.00اإلصالح التعليمي الثانوي القتصاد املعرفة

19/05/2009مغلق25.00اإلصالح التعليمي العالمي القتصاد املعرفة

24/02/2009مغلق1.00كفاءة الطاقة في األردن

15/01/2009مغلق15.00استعادة غاز طمر النفايات األردن-عمان

04/12/2008مغلق33.00مشروع تمويل ممر التنمية بعمان -األردن

تمويل وإدارة النفايات الصلبة والكربون - 

عمان األردن
30/09/2008مغلق25.00

26/06/2008مغلق6.00تعزيز سوق طاقة الرياح

03/06/2008مغلق7.50مشروع تنمية املهارات من جانب املشغلين

مشروع تحسين الحماية االجتماعية في 

األردن
03/06/2008مغلق4.00
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اسم املشروع 
قيمة املشروع 
باملليون دوالر 

حالة املشروع
افقة  تاريخ املو

على املشروع 

اإلدارة املتكاملة للنظم اإليكولوجية في 

الوادي املتصدع في األردن 
12/06/2007مغلق6.15

13/03/2007مغلق45.00األردن- محطة كهرباء عمان الشرقية

األردن - التراث الثقافي، السياحة والتنمية 

الحضرية
30/01/2007مغلق56.00

19/12/2006مغلق20.00مشروع التنمية اإلقليمية واملحلية

23/10/2006مغلق0.07وضع الخطة الرئيسية اإلحصائية-األردن 

22/03/2005مغلق15.00قرض بناء قدرات وإصالح القطاع العام

03/06/2004مغلق38.00كوريدور عمان التنموي 

برنامج إصالح التعليم من أجل اقتصاد 

املعرفة األول
08/05/2003مغلق120.00

06/05/2003مغلق5.00 مشروع حفظ النباتات الطبية والعشبية

30/04/2003مغلق10.00برنامج تنفيذ اإلصالح االقتصادي والتنموي

قرض تعديل إصالح القطاع العام مشروع 

(02(
02/07/2002مغلق120.00

مشروع تعزيز الصادرات البستانية ونقل 

التكنولوجيا
26/06/2002مغلق5.00

بناء القدرات على إدماج األطفال "املعرضين 

للخطر" في املجتمع الرئي�صي
08/01/2002مغلق0.98

21/06/2001مغلق120.00قرض تعديل إصالح القطاع العام

29/02/2000مغلق34.70تطوير التعليم العالي في األردن

مشروع 03 قرض اإلصالح االقتصادي 

واإلنمائي
01/06/1999مغلق120.00

25/03/1999مغلق35.00مشروع إصالح قطاع الصحة 

16/03/1999مغلق55.00مشروع عمان إلدارة املياه والصرف الصحي
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اسم املشروع 
قيمة املشروع 
باملليون دوالر 

حالة املشروع
افقة  تاريخ املو

على املشروع 

19/05/1998مغلق5.00مشروع التدريب ودعم التوظيف

21/08/1997مغلق30.00مشروع البنية التحتية املجتمعية

31/07/1997مغلق32.00مشروع تنمية السياحة )02)

مشروع 02 قرض اإلصالح االقتصادي 

واإلنمائي
11/12/1996مغلق120.00

األردن: مكتب امللحقات الغذائية املرحلة 

الثانية
06/10/1996مغلق3.80

مشروع تمويل اإلسكان وإصالح القطاع 

الحضري
25/07/1996مغلق20.00

13/06/1996مغلق0.00خليج العقبة

28/03/1996مغلق40.00مشروع تنمية التصدير

24/10/1995مغلق80.00القرض اإلصالح االقتصادي واإلنمائي

مشروع استثمار قطاع تنمية املوارد البشرية 

(02(
30/03/1995مغلق60.00

08/12/1994مغلق80.00مشروع قرض تعديل قطاع الزراعة

08/12/1994مغلق6.60مشروع الدعم التقني لقطاع الزراعة

26/05/1994مغلق20.00مشروع األردن لالتصاالت

07/10/1993مغلق80.00مشروع قرض تعديل قطاع الطاقة

األردن- مشروع املواد املستنفذة لطبقة 

األوزون 
17/09/1993مغلق1.50

16/03/1993مغلق20.00مشروع إدارة الصحة

11/03/1993مغلق35.00مشروع النقل )03) 

21/06/1991مغلق15.00مشروع الصادرات الصناعية للبحر امليت

21/03/1991مغلق10.00مشروع استرداد الحاالت الطارئة

20/02/1990مغلق25.00مشروع فوسفات متكامل
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اسم املشروع 
قيمة املشروع 
باملليون دوالر 

حالة املشروع
افقة  تاريخ املو

على املشروع 

مشروع قرض تعديل السياسة الصناعية 

والتجارية
14/12/1989مغلق150.00

مشروع قرض االستثمار لقطاع تنمية املوارد 

البشرية
29/06/1989مغلق73.00

14/06/1988مغلق36.00مشروع االتصاالت )01) 

مشروع تعدين الصخور الفوسفورية في 

منطقة الشيدية
19/01/1988مغلق31.00

10/12/1987مغلق40.00مشروع التعليم )07) 

16/06/1987مغلق70.00مشروع طاقة العقبة الحرارية )02)

16/06/1987مغلق26.40مشروع البرنامج الوطني للتنمية الحضرية

10/03/1987مغلق12.00مشروع بوتاس العرب )02)

29/05/1986مغلق27.50مشروع الطاقة )06)

15/05/1986مغلق50.00مشروع إمدادات املياه والصرف الصحي

12/11/1985مغلق10.20مشروع تنمية القوى العاملة

27/08/1985مغلق15.00مشروع بنك تنمية املدن والقرى )02)

18/06/1985مغلق28.00مشروع التنمية الحضرية )02)

07/05/1985مغلق13.50مشروع الرعاية الصحية األولية

مشروع عمان الكبرى لإلمداد باملياه والصرف 

الصحي
08/01/1985مغلق30.00

10/07/1984مغلق30.00مشروع النقل متعدد األوضاع

مشروع توفير املياه والصرف الصحي في ثماني 

مدن
24/05/1984مغلق30.00

02/02/1984مغلق40.00مشروع التعليم )06) 

20/12/1983مغلق30.00مشروع تطوير الطاقة

07/07/1983مغلق30.00مشروع عمان للنقل والتنمية البلدية
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اسم املشروع 
قيمة املشروع 
باملليون دوالر 

حالة املشروع
افقة  تاريخ املو

على املشروع 

15/03/1983مغلق18.80مشروع التعليم )05)

مشروع إمدادات املياه والصرف الصحي في 

الزرقاء والرصيفة
07/12/1982مغلق17.00

27/05/1982مغلق35.00مشروع الطاقة )05)

15/12/1981مغلق25.00مشروع التعليم )04)

07/05/1981مغلق25.00مشروع الطاقة )04)

15/07/1980مغلق21.00مشروع التنمية الحضرية

27/03/1980مغلق10.00مشروع بنك تنمية املدن والقرى )01)

13/12/1979مغلق19.00مشروع التعليم )03)

12/04/1979مغلق15.00مشروع الطاقة )03)

05/09/1978مغلق35.00مشروع بوتاس العرب

مشروع إمدادات املياه والصرف الصحي في 

عمان )03)
23/03/1978مغلق14.00

17/06/1976مغلق4.00مشروع مصرف التنمية الصناعية

08/06/1976مغلق6.00مشروع السياحة

19/06/1975مغلق1.00مشروع البوتاس 

مشروع محطة الحسين للطاقة الحرارية 

(02(
09/06/1975مغلق5.00

04/03/1975مغلق6.00مشروع التعليم )02)

02/07/1974مغلق7.50مشروع وادي األردن

22/05/1973مغلق10.20مشروع محطة الحسين للطاقة الحرارية

22/05/1973مغلق8.70مشروع إمدادات املياه

25/01/1972مغلق5.40مشروع التعليم )01)

17/06/1971مغلق6.00مشروع الطريق السريع

N/Aملغى100.00إمداد األردن بالتموين 
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اسم املشروع 
قيمة املشروع 
باملليون دوالر 

حالة املشروع
افقة  تاريخ املو

على املشروع 

N/Aملغى6.00إدارة القطاع العام في األردن

إصالح قطاع الكهرباء في األردن وضمان 

إعادة هيكلة الديون
جاري تطويره350.00

N/Aملغى40.00مشروع إعادة هيكلة قطاع النقل

N/Aملغى30.00مشروع تحسين الوادي املتصدع في األردن

اكتشاف الزراعة املائية وذات القيمة عالية 

في األردن 
جاري تطويره0.50

مشروع األردن للشباب والتكنولوجيا 

والوظائف
جاري تطويره163.10

N/Aملغى50.00طاقة القطارنة

برنامج األردن الحضري والبلدي للنمو 

املتوازن والشمول
N/Aملغى200.00

N/Aملغى75.00مشروع سامرا للطاقة الخاصة )01)

N/Aملغى4.85مشروع إعادة هيكلة القطاع التعاوني

N/Aملغى100.00مشروع ناقل مياه الدي�صي /عمان 

N/Aملغى100.00مشروع مياه الدي�صي

09/05/1967مغلق3.00مشروع مؤسسة االئتمان الزراعي

12/12/1963مغلق3.00مشروع مؤسسة االئتمان الزراعي

12/12/1963مغلق3.50مشروع مائي 

22/12/1961مغلق2.00مشروع تنمية إمدادات املياه في عمان
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الملحــق )٢(: مقارنــة صحــة إجابــات المســتجيبين مــع تقييمهــم الشــخصي 
لمســتوى معرفتهــم بمهــام وعمل البنــك الدولــي وصندوق النقــد الدولي

السؤال: بحسب رأيك الشخ�صي، أجب بإحدى الخيارات ) نعم، ال، ال أعلم ( فيما يخص مهام 
وهيكل كٍل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي:  

هنالك تشابه في مهام 
صندوق النقد الدولي 

والبنك الدولي

مستوى املعرفة )بحسب 
تقييم املستجيبين 

ألنفسهم(

نسبة املستجيبين الذين 
أجابوا إجابة صحيحة

نسبة املستجيبين الذين 
أجابوا إجابة خاطئة أو 
قاموا باختيار الخيار ال 

أعلم 
71.87 %28.13 %ممتاز 

 
ً
66.67 %33.33 %جيد جدا

77.78 %22.22 %جيد
79.84 %20.16 %متوسط
75.31 %24.69 %ضعيف 

ً
78.85 %21.15 %ضعيف جدا

88.24 %11.76 %ال يمتلك أدنى معلومة
77.5 %22.5 %اإلجمالي

صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي هما 

مؤسسة واحدة 
ومهامهما واحدة

إجابة خاطئة أو ال أعلم إجابة صحيحةمستوى املعرفة

50.00 %50.00 %ممتاز 
 
ً
32.22 %67.78 %جيد جدا

36.84 %63.16 %جيد
38.76 %61.24 %متوسط
53.09 %46.91 %ضعيف 

ً
55.77 %44.23 %ضعيف جدا

78.82 %21.18 %ال يمتلك أدنى معلومة
46.41 %53.59 %اإلجمالي 

صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي هما 

مؤسستان منفصلتان 
ولكن تتشابه مهامهما

إجابة خاطئة أو ال أعلم إجابة صحيحةمستوى املعرفة

62.50 %37.50 %ممتاز 
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ً
72.22 %27.78 %جيد جدا

80.70 %19.30 %جيد
85.27 %14.73 %متوسط
83.95 %16.05 %ضعيف 

ً
75.00 %25.00 %ضعيف جدا

90.59 %9.41 %ال يمتلك أدنى معلومة
80.78 %19.22 %اإلجمالي

صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي 

مؤسستان منفصلتان 
وال يوجد تشابه في 

مهامهما

إجابة خاطئة أو ال أعلم إجابة صحيحةمستوى املعرفة

68.75 %31.25 %ممتاز 
 
ً
55.56 %44.44 %جيد جدا

59.65 %40.35 %جيد
73.64 %26.36 %متوسط
65.43 %34.57 %ضعيف 

ً
63.46 %36.54 %ضعيف جدا

88.24 %11.76 %ال يمتلك أدنى معلومة
67.19 %32.81 %اإلجمالي

يتعاون صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي 

في تنفيذ مهامهما

إجابة خاطئة أو ال أعلم إجابة صحيحةمستوى املعرفة

12.50 %87.50 %ممتاز 
 
ً
33.33 %66.67 %جيد جدا

34.50 %65.50 %جيد
41.09 %58.91 %متوسط
46.91 %53.09 %ضعيف 

ً
61.54 %38.46 %ضعيف جدا

78.82 %21.18 %ال يمتلك أدنى معلومة
44.22 %55.78 %اإلجمالي

يتشابه صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي 
بشكل الهيكل اإلداري

إجابة خاطئة أو ال أعلم إجابة صحيحةمستوى املعرفة

46.87 %53.13 %ممتاز 
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ً
53.33 %46.67 %جيد جدا

63.74 %36.26 %جيد
74.42 %25.58 %متوسط
71.60 %28.40 %ضعيف 

ً
69.23 %30.77 %ضعيف جدا

85.88 %14.12 %ال يمتلك أدنى معلومة
67.97 %32.03 %اإلجمالي

 تمتلك األمم املتحدة 
صندوق النقد الدولي

إجابة خاطئة أو ال أعلم إجابة صحيحةمستوى املعرفة

65.62 %34.38 %ممتاز 
 
ً
64.44 %35.56 %جيد جدا

76.02 %23.98 %جيد
76.74 %23.26 %متوسط
81.48 %18.52 %ضعيف 

ً
78.85 %21.15 %ضعيف جدا

90.59 %9.41 %ال يمتلك أدنى معلومة
76.87 %23.13 %اإلجمالي

تمتلك األمم املتحدة 
البنك الدولي

إجابة خاطئة أو ال أعلم إجابة صحيحةمستوى املعرفة

68.75 %31.25 %ممتاز 
 
ً
67.78 %32.22 %جيد جدا

76.61 %23.39 %جيد
73.64 %26.36 %متوسط
75.31 %24.69 %ضعيف 

ً
73.08 %26.92 %ضعيف جدا

90.59 %9.41 %ال يمتلك أدنى معلومة
75.78 %24.22 %اإلجمالي

تمول مجموعة من 
الدول العظمى فقط 
صندوق النقد الدولي 
من خالل اشتراكات 

عضوية

إجابة خاطئة أو ال أعلم إجابة صحيحةمستوى املعرفة

53.12 %46.88 %ممتاز 
 
ً
64.44 %35.56 %جيد جدا

73.10 %26.90 %جيد



ــول ــن حـــــ ــاهات األردنييـــــ ــرفة واتجـــــ معـــــ

الدولــي والبنــك  الدولــي  النقــد  55صنــدوق 

73.64 %26.36 %متوسط
79.01 %20.99 %ضعيف 

ً
75.00 %25.00 %ضعيف جدا

89.41 %10.59 %ال يمتلك أدنى معلومة
74.06 %25.94 %اإلجمالي

تمول مجموعة من 
الشركات الخاصة 

صندوق النقد الدولي 
من خالل اشتراكات 

عضوية

إجابة خاطئة أو ال أعلم إجابة صحيحةمستوى املعرفة

40.62 %59.38 %ممتاز 
 
ً
51.11 %48.89 %جيد جدا

57.31 %42.69 %جيد
70.54 %29.46 %متوسط
74.07 %25.93 %ضعيف 

ً
63.46 %36.54 %ضعيف جدا

84.71 %15.29 %ال يمتلك أدنى معلومة
64.53 %35.47 %اإلجمالي

تمول مجموعة 
من الدول العظمى 

 صندوق 
ً
والنامية معا

النقد الدولي عبر 
اشتراكات عضوية

إجابة خاطئة أو ال أعلم إجابة صحيحةمستوى املعرفة

37.50 %62.50 %ممتاز 
 
ً
44.44 %55.56 %جيد جدا

52.05 %47.95 %جيد
63.57 %36.43 %متوسط
76.54 %23.46 %ضعيف 

ً
73.08 %26.92 %ضعيف جدا

87.06 %12.94 %ال يمتلك أدنى معلومة
62.03 %37.97 %اإلجمالي

تمول مجموعة من 
الدول العظمى فقط 

البنك الدولي من خالل 
اشتراكات عضوية

إجابة خاطئة أو ال أعلم إجابة صحيحةمستوى املعرفة



ــول ــن حـــــ ــاهات األردنييـــــ ــرفة واتجـــــ معـــــ

الدولــي والبنــك  الدولــي  النقــد  صنــدوق  56

53.12 %46.88 %ممتاز 
 
ً
60.00 %40.00 %جيد جدا

70.18 %29.82 %جيد
75.19 %24.81 %متوسط
87.65 %12.35 %ضعيف 

ً
73.08 %26.92 %ضعيف جدا

88.24 %11.76 %ال يمتلك أدنى معلومة
73.75 %26.25 %اإلجمالي

تمول مجموعة من 
الشركات الخاصة 

البنك الدولي من خالل 
اشتراكات عضوية

إجابة خاطئة أو ال أعلم إجابة صحيحةمستوى املعرفة

53.12 %46.88 %ممتاز 
 
ً
51.11 %48.89 %جيد جدا

60.23 %39.77 %جيد
72.87 %27.13 %متوسط
82.72 %17.28 %ضعيف 

ً
63.46 %36.54 %ضعيف جدا

87.06 %12.94 %ال يمتلك أدنى معلومة
67.81 %32.19 %اإلجمالي

تمول مجموعة 
من الدول العظمى 
 البنك 

ً
والنامية معا

الدولي عبر اشتراكات 
عضوية

إجابة خاطئة أو ال أعلم إجابة صحيحةمستوى املعرفة

53.12 %46.88 %ممتاز 
 
ً
46.67 %53.33 %جيد جدا

53.80 %46.20 %جيد
70.54 %29.46 %متوسط
70.37 %29.63 %ضعيف 

ً
76.92 %23.08 %ضعيف جدا

85.88 %14.12 %ال يمتلك أدنى معلومة
64.37 %35.63 %االجمالي






