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المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة السابعة واألخيرة في ظل اتفاق االستعداد االئتماني مع األردن
ويوافق على صرف  3.693مليون دوالر أمريكي

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم المراجعة السابعة واألخيرة لبرنامج األردن االقتصادي الذي يدعمه اتفاق
لالستعداد االئتماني .ويتيح استكمال المراجعة األخيرة صرف مبلغ قدره  5.483مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي
 1.681مليون دوالر أمريكي) .وكان المجلس التنفيذي قد وافق في  1أغسطس ( 5135راجع البيان الصحفي رقم )12/288
على اتفاق االستعداد االئتماني البالغة مدته ثالث سنوات بقيمة قدرها  38164مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي  5مليار

دوالر أمريكي).

وعقب قرار المجلس التنفيذي ،أدلى السيد ميسوهيرو فوروساوا ،نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة ،بالبيان التالي:
"ساعد البرنامج االقتصادي الذي يدعمه الصندوق على تمكين األردن من تجاوز الصدمات الخارجية الحاجة بنجاح ،بما في
ذلك الصراعات الدائرة في سوريا والعراق .وبفضل الضبط التدريجي ألوضاع المالية العامة ،الذي دعمه انخفاض أسعار النفط،
َّ
تأكد البدء في استقرار الدين العام خالل السنة الحالية حسبما أشارت التوقعات ،وتضافر ذلك مع السياسة النقدية الرشيدة فأدى
إلى الحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي ودعم الثقة.
" وبالرغم من تباطؤ النمو في الربع األول من العام ،فإن عجز الحساب الجاري يواصل االنخفاض ،وال يزال مستوى
االحتياطيات األجنبية مالئما والتضخم منخفضا .أما السياسات فهي على المسار المالئم لتحقيق أهدافها المقررة لعام .5132
فالتقدم جار في اإلصالح الهيكلي للمالية العامة ،والسياسات المالية تركز بصورة مالئمة على تعزيز صالبة هذا القطاع ،كما

الحظ استمرار التقدم في تشجيع تطور القطاع الخاص.
ُي َ

"غير أن هناك تحديات كبيرة تواجه االقتصاد .فبالرغم من الجهود الشاقة التي بذلت بالفعل ،ينبغي مواصلة الجهود لتصحيح
أوضاع القطاع العام حتى يصل الدين العام إلى مسار االنخفاض المطرد ،وهو ما يشمل التنفيذ الدؤوب الستراتيجية الطاقة.
ولما كانت ميزانية  5132على مسارها الصحيح ،ينبغي تركيز الجهود على التبكير بتحديد التدابير التي ستشكل ركيزة للتعديل
الالزم في ميزانية .5136
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"وثمة حاجة أيضا إلى التحرك على مسار اإلصالحات الهيكلية الموجهة لخلق الوظائف والتي تركز على إصالح سوق العمل
مع تحسين مناخ األعمال وجودة المؤسسات العامة .وتمثل مبادرة "رؤية  – "5152وهي إطار للسياسات االقصادية
واالجتماعية – فرصة لمعالجة هذه التحديات ،وسيكون من المهم كخطوة في االتجاه الصحيح أن يتم إرساء هذه المبادرة على
ركيزة ثابتة تتمثل في إطار مالي-كلي يغطي المدى المتوسط.

"وسيواصل الصندوق تعاونه مع المملكة األردنية ،وهو ما يشمل أعمال المراقبة فيما بعد انتهاء البرنامج".

