
 

 

 

  

 

 

 

 2019 الكتاب السنوي للتنافسية العالمية
 IMD World Competitiveness Yearbook 2019 

 
 

 والصناعية مركز الدراسات االقتصادية

 2019، تموز



2 | P a g e  

 

 الملخص التنفيذي: 
 

 يصدر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (World Competitiveness Yearbook)   بشكل سننوي نن
يتم احتساب درجات التصنيف فني طانار رعرينف التنافسنية ، حيث (IMD) للتطوير اإلداري المعهد الدولي 

اؤشنر سساسني  20اعينارا  رنطنوي ننم   340نن  ارينج جمنل النيا نات العاانة والاامنة المتعلونة  ن نو 
ا ننناور رييسنننية، رمعنننل الننندنايم افساسنننية للتنافسنننية، و نننيف افدا  ا  تصنننادي والك نننا    4ورنننندرح ر ننن  

 كواية وك ا   افنمال والننية الت تية. ال 
   نلنننننن  مننننننعيد التصنننننننيف العننننننالمي للتنافسننننننيةدولننننننة  63انننننن  سمننننننل بالمرربننننننة افولنننننن   سننننننن افور حلنننننن 

 ورننننننوافر المتوداننننننة، التكنولوجيننننننة الت تيننننننة ، ويعنننننن ا ىلننننننا النننننن   ننيتهننننننا2010للمننننننر  ا ولنننننن  اننننننن  العننننننا  
وجننننننا ت . جدينننننند  رجاريننننننة سنمننننننال إل ااننننننة فعالننننننة واننننننر   المواريننننننة، الهجننننننر  و ننننننوا ي  المننننننا ر ، العمالننننننة

 ،الرابعنننننةلمرربنننننة   الننننناسويسنننننرا ، واننننن  ونننننم الو ينننننات المت ننننند ، رلتهنننننا  و نننننغ كو نننننغ فننننني المرربنننننة العا ينننننة
 رودا  دولة اإلاارات العربية المت د  ال  المرربة الاااسة. و 
   نلننننننن  ال صنننننننول فنننننننر  ونننننننع  بالتضنننننننام اتننننننن ور  ، الترريننننننن  سسنننننن ل فننننننني راسننننننناة فنننننننن ويا رنننننن ال 

 . ا  تصاد ونع  ا يتمان
  ا اننننارات وكننننل انننن  السننننعودية و طننننر با نننننافة النننن  افردن  نننني النننندول العربيننننة الوحينننند  التنننني يشننننملها

 التورير ويصن ها حس  الودر  التنافسية في انطوة الشر  افوسط وشمال سفريقيا.
  دولة،  63ا  سمل  57صل ال  المرربة ارار  لي 5رراجل ررري  افردن خال رورير العا  ال الي  وا ل

 . 2010و و سد   ررري  ي ووه افردن ان  نا  
  اؤشنر ان  سمنل  13جا  رراجل سدا  افردن في المؤشر العا  للتنافسنية العالمينة،  تيجنة رراجنل سدا   فني

، للتنافسننية، فنني حنني  وننن  سدا  اؤشننري  فوننط اؤشننر فرننني رنطننوي ر نن  الم نناور الرييسننية افربعننة 20
  اؤشرات فرعية.  5ورود  سدا  

  ونل  معيد رراجل الم اور الرييسية فدا  افردن، يعتنر ا ور الننية الت تية سكعر الم اور التي شنهدت
ادا  افردن ننم  اربنل اؤشنرات فرعينة ان  سمنل خمسنة، انا يعنني اؤشراره ال رعينة رراجعنا  حينث رراجنل 

حاجنننة افردن الماسنننة للتركيننن  نلننن  اعالجنننة اكننناا  الضنننع  فننني  نيتنننه الت تينننه وخامنننة فننني انننا يتعلنننج 
  تضمي  التكنولوجيا خالها. 
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 2018ومقارنته مع أداءه خالل التقرير  2019أداء األردن ضمن المحاور والمؤشرات الفرعية 

 التغير 2019 2018   التغير 2019 2018  
 محور كفاءة األعمال محور األداء االقتصادي 
 5 48 53 الك ا   وا  تاجية 1 61 62 اإل تصاد الم لي
 13- 58 45 سو  العمل 3 55 58 التجار  الدولية
 3 43 46 التمويل 4- 55 51 اإلستعمار الدولي

 1- 24 23 الممارسات ا دارية 1- 63 62 التوظيف
 3- 28 25 الموا   والقيم 15- 50 35 افسعار

 محور البنية التحتية محور كفاءة الحكومة
 0 62 62 الننية الت تية افساسية 0 42 42 المالية العااة

 3- 55 52 الننية الت تية التكنولوجية 2- 27 25 السياسات الضرينيبة
 1- 60 59 العلميةالننية الت تية  5- 45 40 ااار العمل المؤسسي
 1- 48 47 الص ة والنيئة 1- 40 39 التشريعات التجارية 
 4- 50 46 التعليم 4 49 53 ا اار المجتمعي

 

   ينب نننني نلنننن  افردن فنننني سنننننيل ر سنننني  اررنتننننه التنافسننننية ورع ينننن  نمننننل  يئننننة ا نمننننال لديننننه، التركينننن
نلنننن  اعالجننننة ننننندد انننن   ونننناا الضننننع  التنننني سظهر ننننا الكتنننناب السنننننوي للتنافسننننية والتنننني  ننننر ت نننننم  
جمينننننننل الم ننننننناور  ننننننن ا العنننننننا ، وبننننننننا  نلننننننن  س نننننننر   وننننننناا الضنننننننع   ننننننن   يمكننننننن  الانننننننروح بجملنننننننة اننننننن  

 فيما يلي: التوميات رتمعل 
اراجعننننننة سياسننننننات التوظيننننننف والتسنننننن يل انننننن  خننننننالف دانننننن  واوايمننننننة جننننننا ني العننننننر  والطلنننننن  حتنننننن   .1

 نننننتمك  اننننن  رلنينننننة اتطلبنننننات امننننن اب العمنننننل، ورد  فجنننننو  المهنننننارات الوايمنننننة حالينننننا  فننننني سنننننو  العمنننننل، 
اننننننن  خنننننننال ا ررونننننننا  بمسنننننننتوا اارجنننننننات التننننننندري  والتعلنننننننيم المهنننننننني والتونننننننني، فضنننننننا  نننننننن  ننننننننرور  

واتابعننننة ات يننننرات الوظنننناي  المسننننتونلية فنننني ظننننل العننننور  الصننننناعية الرابعننننة حتنننن   ننننتمك  انننن   ا اننننا 
 ا ست اد  انها نل  سكمل وجه. 
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الطا نننننة بكافنننننة سشنننننكالها والتننننني رعتننننننر اننننندخل ا تننننناح ينننننؤور نلننننن  سسنننننعار اراجعنننننة ا رر نننننا  الكنينننننر فننننني  .2
 نننننند فننننر  سسننننعار الم رو نننننات،  رنافسننننية الوطانننننات ا  تنننناح، اننننن  خننننال العمننننل نلننننن  ال ننننا  كننننل انننن ف

وفتنننننننر  الننننننن رو ، فضنننننننا  نننننننن  رع يننننننن   نننننننراا  ورونينننننننات الطا نننننننة المتجننننننندد  فننننننني الوطاننننننننات ا  تصنننننننادية 
 الماتل ة. 

، وا سنننننتعمار امارسنننننة افنمنننننالىات العا نننننة  نيئنننننة  كواينننننة الجنننننرا ات س نننننم ا طنننننناد   ندسنننننة وحوسنننننبة  .3
 جننننننرا ات ال كوايننننننة ننننننن  النيرو راايننننننة بعنننننناد ا ا، والسننننننماا للوطننننننا  الاننننننا   توننننننديم اننننننا ساكنننننن  انهنننننن

 المن ر  لاستعمار.  والمماالة المر وة
اينننننا  س مينننننة اكننننننر لمؤسسننننننات رع يننننن  المكنننننون التكنولنننننوجي ونملينننننات الب نننننث والتطنننننوير، اننننن  خنننننال  .4

ا  فننننننني نمنننننننل  ننننننن   المؤسسنننننننات الوانينننننننة لتكنننننننون الب نننننننث العلمننننننني والتطنننننننوير، وداننننننن  الوطنننننننا  الاننننننن
فضننننننا  ننننننن  ر وينننننند ، المنشننننننات العاالننننننة فنننننني  نننننن ا الوطننننننا  اارجننننننات  نننننن   المؤسسننننننات رطنننننننج نلنننننن 

 اؤسسات التدري  المهني والتوني بالتكنولوجيا وربطها بالوطانات ا  تصادية الماتل ة. 
اننننننناد  رويننننننيم  يئننننننة التعلننننننيم العننننننالي فنننننني افردن، انننننن  خننننننال اراجعننننننة شنننننناالة رضننننننم  رطننننننوير المنننننننا    .5

العنننننننننالم واننننننننن  ااتلننننننننن  الجوا ننننننننن   التدريسنننننننننية وبشنننننننننكل يضنننننننننم  التطنننننننننور ال امنننننننننل نلننننننننن  اسنننننننننتوا 
التكنولوجيننننننه و ير ننننننا. فضننننننا  ننننننن  نننننننرور  سن يتجننننننه المسننننننار التعليمنننننني بشننننننكل سكنننننننر نلنننننن  الجا نننننن  

 العملي   النظري، وبشكل يتوا   ال حاجات السو  ال علية. 
ا سنننننتورار التشنننننريعي ن ااراجعنننننة شننننناالة لكافنننننة اكو نننننات النيئنننننة الجاىبنننننة لاسنننننتعمار، اننننن  خنننننال ننننننم .6

وانننننننن ة المعنننننننالم لتع يننننننن   نمنننننننل ر ديننننننند رةينننننننة وخطنننننننةو يعات الضنننننننريبة وا سنننننننتعمارية، لتشنننننننر لخامنننننننة 
النيئننننننة ا سننننننتعمارية  ورمكنننننني  ا سننننننتعمار الم لنننننني وجنننننن ب ا ينننننند انننننن  ا سننننننتعمارات افجننيننننننة، ورع ينننننن 

 بشكل كاال. 
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 المقدمة: 

سننوي نن  بشنكل  (World Competitiveness Yearbook) يصندر الكتناب السننوي للتنافسنية العالمينة
فني   (International Institute for Management Development) المعهند الندولي للتطنوير اإلداري 

 لو ان في سويسرا. 

نلننننن  امننننندار رورينننننر يعنننننن   رمننننند الوننننندر  التنافسنننننية لمجموننننننة اننننن  دول  1989ننننننا  ويونننننو  المعهننننند انننننن  
با ننننننافة الننننن  اننننندا رنننننوفر احصنننننا ات حسننننن  اننننندا راوير نننننا نلننننن  ا  تصننننناد العنننننالمي، العنننننالم الماتنننننار  

 دولية  ا لة للموار ة.

ينننننننتم احتسننننننناب درجنننننننات التصننننننننيف فننننننني طانننننننار رعرينننننننف التنافسنننننننية  ومننننننن ها اجموننننننننة اننننننن  المؤسسننننننننات 
والسياسنننننات والعواانننننل التننننني ر ننننندد اسنننننتوا ط تاجينننننة الدولنننننة، نننننن  ارينننننج جمنننننل النيا نننننات العاانننننة والاامنننننة 

، رمعنننننل رييسنننننية ا ننننناور 4ر ننننن   ورنننننندرحر سساسننننني اؤشننننن 20اعينننننارا  رنطنننننوي ننننننم   340المتعلونننننة  ن نننننو 
لدولنننننة، و نننننيف افدا  ركنننننون جميعهنننننا منننننور  شننننناالة للوننننننل التنافسننننني  الننننندنايم افساسنننننية للتنافسنننننية، والتننننني

. حينننننث ينننننتم جمنننننل النيا نننننات اننننن  خنننننال ا  تصنننننادي والك نننننا   ال كواينننننة وك نننننا   افنمنننننال والننينننننة الت تينننننة
 الاامة بالتورير. ولية وا  ليمية ورو يل ا ستبا اتاصادر النيا ات العا وية الم لية والد

 

الننية الت تية

اسيةالننية الت تية افس

نولوجيةالننية الت تية التك

ميةالنينة الت تية العل

الص ة والنيئة

التعليم

ك ا   افنمال

اإل تاجية

سو  العمل

التمويل

الممارسات اإلدارية

الموا   والقيم

الك ا   ال كواية

المالية العااة

السياسة المالية

اإلاار المؤسسي

التشريعات

اإلاار المجتمعي

افدا  ا  تصادي 

ا  تصاد الم لي

التجار  الدولية

ا ستعمار افجنني

التوظيف

افسعار
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 ورنوسم المعايير التي يتم ا  خالها قياس الودر  التنافسية للدولة وحس  الم اور الرييسية افربل كما يلي: 
 رعكس وا ل ا  تصاد الكلي الم لي(. اعيارا   84افدا  ا  تصادي )يشتمل  .1
 رعكس ادا اوا اة السياسات ال كواية ال الودرات التنافسية(.  اعيارا   71 رشملك ا   ال كواة ) .2
نلنن  افدا  الوننايم نلنن   رعكننس انندا رمكنني  النيئننة الوانيننة للشننركات اعيننارا   71 رشننملك ننا   افنمننال ) .3

 ا  تكار، ور ويج الرب ية، وبشكل اسؤول(.
يننة والعلميننة والبشننرية المتننوف ر  رعكننس انندا اا اننة المننوارد التكنولوج اعيننارا   116رشننمل الننيننة الت تيننة ) .4

 لوطا  افنمال(. 

 انننن  الك ننننا   انننن   نننندر بنننن كنر رتسننننم  يئننننة رننننوفيروينب نننني نلنننن  النننندول التنننني ر وننننج سنلنننن  درجننننات التنافسننننية 
، وا  تاجيننننننة ا   تنننننناا رشننننننجل لانمننننننال مننننننديوة  يئننننننةالمشننننننجعة   ااننننننة  والسياسننننننات والمؤسسننننننات الهياكننننننل

 . افنمال وك ا   ال كواية الك ا  وبمعن  آخر يج  نل  الدول التمتل والربط  ي  

 ويشير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية طل  اونتي نشر   اند  للتنافسية، و ي: كما 
  يئة رشريعية وإدارية استور . ط شا  .1
 نمان سرنة وش افية واسا لة اإلدار  العااة. .2
 ا  ترا .سهولة و  المالية العااة، ا ضباا .3
 التنويل ا  تصادي  طاعيا وج رافيا . .4
 والربط  ي  اف شطة. والاداات اللوجستية، ا ستعمار في الننية الت تية التوليدية والمتوداة، .5
 ورمكينها ا  التصدير.الا اة، دنم الشركات المتوسطة ال جم بالتكنولوجيا  .6
 . ىات القيمة المضافة لاستعماراتورطوير النيئة الم لية الجاىبة  ،الميةالعفي افسوا   ياد  النشاا  .7
 ورشجيل استهاك اإل تاح الم لي. ،للدولةال  اظ نل  الواند  الصناعية  .8
 .التركي  نل  رطوير  ظا  رعليمي ونايي افبعاد يوو  نل  التلم   الصناعية والتعليم العالي .9

 ورياد  افنمال. ا  تكاررع ي  ووافة  .10
 حول السياسات العااة. المجتمعيالتوافج  .11
 (....)ار ، استشفيات، ادارس، سك  سفضل،  المجتملسن ينعكس  جاا التنافسية نل  يج   .12
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  2019عام التقرير نتائج : 
 

للمنننننر   نلننننن  منننننعيد التصننننننيف العنننننالمي للتنافسنننننيةدولنننننة  63اننننن  سمنننننل بالمرربنننننة افولننننن   سنننننن افور حلننننن  
الماننننننني، عننننننا  الننننننن  رررينهننننننا خننننننال روريننننننر  اننننننررنتي  نننننن لا  وا ننننننل  اتوداننننننة  ، 2010ا ولنننننن  اننننننن  العننننننا  
 الهجنننننننر  و نننننننوا ي  المنننننننا ر ، العمالنننننننة ورنننننننوافر المتودانننننننة، التكنولوجينننننننة الت تينننننننة  ننيتهننننننناويعننننننن ا ىلنننننننا الننننننن  

 . جديد  رجارية سنمال إل ااة فعالة وار   الموارية،

بعنننند سن كا نننن  فنننني منننندار   حسنننناب الو يننننات المت نننند  التنننني رراجعنننن  للمرربننننة العالعننننةنلنننن  وجننننا   نننن ا التونننند  
فننننني المرربنننننة العا ينننننة لت ننننناف  نلننننن  رررينهنننننا للعنننننا   و نننننغك و نننننغ الترريننننن  خنننننال العنننننا  المانننننني، وجنننننا ت 

العنننننا ي نلننننن  التنننننوالي، ادفوننننننة   نيئنننننة سنمنننننال ايسنننننر ن سنننننوا  اننننن  حينننننث الضنننننراي ، او ااكا ينننننة الومنننننول 
  ال  التمويل.

 ينمنننننا روننننندا   بعننننند رراجنننننل  ولنننننندا انننننررنتي  الننننن  الالننننن ، ،الرابعنننننةلمرربنننننة   الننننناسويسنننننرا  روننننندا فننننني حننننني  
 ، الترريننننن  سسننننن ل فننننني راسننننناة فنننننن ويا رننننن ال  . و دولنننننة اإلانننننارات العربينننننة المت ننننند  الننننن  المرربنننننة الاااسنننننة

 . ا  تصاد ونع  ا يتمان نل  ال صول فر  ونع  بالتضام ات ور 
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فونننننننند طسننننننننتمرت دولننننننننة ا اننننننننارات العربيننننننننة المت نننننننند   ت ويننننننننج النتنننننننناي  المنهننننننننر ، ، العربنننننننني ونلنننننننن  الصننننننننعيد
 تسننننجيلها روننننداا  بمننننررنتي  نلنننن  الصننننعيد العننننالمي لت تننننل المرربننننة الاااسننننة نالميننننا ، ورمرك  ننننا فنننني المرربننننة 

ر  ارربننننة خنننننال ال تننننن 23افولنننن  نلننننن  اسننننتوا الننننندول العربيننننة، نلمنننننا  بننننن ن دولننننة اإلانننننارات رونننندا  بموننننندار 
 .2019حت  نا   2011ا  نا  

 وجنننننننا  دخنننننننول ا انننننننارات ررريننننننن  سفضنننننننل خمسنننننننة ا تصنننننننادات للمنننننننر  افولننننننن   تارياهنننننننا، ب ضنننننننل احتالهنننننننا
 ا  تصنننننننادات نلننننننن  ر و ننننننن  حينننننننث افنمنننننننال، ك نننننننا   حينننننننث اننننننن  العنننننننالم اسنننننننتوا  نلننننننن  افولننننننن  المرربنننننننة
 .افنمال ورياد  الر مي والت ول اإل تاجية ند  نل   رراف اجا ت في افخرا 

والمركننننن  « الشنننننراكات  ننننني  الوطننننناني  ال كنننننواي والانننننا »اؤشنننننر  فننننني ة افولننننن المراربننننن اإلانننننارات حتلننننن وا
واؤشنننننننر « رنننننننوفر المهندسننننننني  افك نننننننا »واؤشنننننننر « سدار  المننننننندن» فالعنننننننا ي نالمينننننننا  فننننننني كنننننننل اننننننن  اؤشنننننننر

وير رطننننننن»واؤشنننننننر « جنننننننود  النونننننننل الجنننننننوي » فوالمركننننننن  العالنننننننث نالمينننننننا  فننننننني اؤشنننننننر .«افاننننننن  السنننننننينرا ي»
 .« ول المعرفة»واؤشر« رطوير ورطنيج التكنولوجيا»واؤشر« وميا ة الننية الت تية

نالمينننننا   10ارارننننن  نلننننن  سنننننلم التنافسنننننية العنننننالمي لتصنننننل الننننن  المرربنننننة  4كمنننننا روننننندا  دولنننننة  طنننننر  وا نننننل 
، ات و نننننة   ننننن لا نلننننن  كنننننل اننننن  الننننننروي  ولوكسنننننمنور  وكنننننندا والصننننني ف 2019والعا ينننننة نربينننننا  خنننننال العنننننا  

وجننننننننا  ىلننننننننا  تيجننننننننة ر قيوهننننننننا  تنننننننناي  اتوداننننننننة فنننننننني اجمونننننننننة انننننننن  المؤشننننننننرات ال رعيننننننننة، س ر  ننننننننا اؤشننننننننر 
فنننننني المرربننننننة افولنننننن  نالميننننننا ، كمننننننا سحتلنننننن  المرربننننننة العالعننننننة فنننننني  «طسننننننتادا  الت ليننننننل والنيا ننننننات الكنيننننننر »

انننننن  »واؤشنننننر  «النطنننننا  الاسنننننلكي»والمرربنننننة الرابعنننننة فننننني كنننننل اننننن  اؤشنننننر  «افاننننن  السنننننينرا ي»اؤشنننننر 
 .«ال ايوة - را   اإلخترا  في التكنولوجيا

 روريننننر نننننم  رنافسننننية افكعننننر النننندول  نننني  رونننند  سكنننننر وديةالسننننع العربيننننة المملكننننة حوونننن فنننني الموا ننننل، فونننند 
، و ننننند حلننننن  السنننننعودية فننننني نالمينننننا   26ارربنننننة، لت تنننننل المرربنننننة  13،  تسنننننجيلها روننننند  بموننننندار 2019ننننننا  

 .«طجمالي اإل  ا  العا  نل   طا  التعليم»المرربة افول  نالميا  نم  اؤشر 

و طنننننر با ننننننافة الننننن  افردن  ننننني الننننندول العربينننننة ورجننننندر ا شنننننار  الننننن  سن ا انننننارات وكنننننل اننننن  السنننننعودية 
الوحينننننند  التنننننني يشننننننملها التوريننننننر ويصننننننن ها حسنننننن  الونننننندر  التنافسننننننية فنننننني انطوننننننة الشننننننر  افوسننننننط وشننننننمال 

 سفريقيا.
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  :ترتيب وأداء األردن 

انننننن  سمننننننل  57ل النننننن  المرربننننننة ارارنننننن  ليصنننننن 5رررينننننن  افردن خننننننال روريننننننر العننننننا  ال ننننننالي  وا ننننننل  رراجننننننل
ينننننندلل نلنننننن  حاجننننننة  يئننننننة افنمننننننال ، اننننننا 2010نننننننا  و سد نننننن  رررينننننن  ي ووننننننه افردن اننننننن  و نننننن ،دولننننننة 63

وا  تصنننننناد النننننن  امنننننناحات اعموننننننة وحقيقيننننننة حيننننننث سمننننننب  ا هننننننو  التنافسننننننية يننننننرربط بمجمننننننل المؤشننننننرات 
اسنننننننناحة كنيننننننننر  لت سنننننننني   دررننننننننه  والم نننننننناور   بم ننننننننور واحنننننننند نلنننننننن  حنننننننندا. وبالتننننننننالي فنننننننن ن ساننننننننا  افردن

فنمنننننال لدينننننه ا  ننننن   وىات ك نننننا   نالينننننة فدا  افنمنننننال وا اانننننة المشننننناريل، اننننن  التنافسنننننية، وجعنننننل  يئنننننة ا
خننننننال العمننننننل نلنننننن  رع ينننننن   ونننننناا الوننننننو  التنننننني يتملكهننننننا افردن واعالجننننننة  ونننننناا الضننننننع  والتنننننني لاصننننننها 

 نتطر  اليها بشكل ر صيلي  حوا .التورير حس  الم اور ال رعية، والتي س

خنننننننننال ال تنننننننننر   التنافسنننننننننية العنننننننننالميافردن نلننننننننن  اسنننننننننتوا  لترريننننننننن ويونننننننننن  الشنننننننننكل السلسنننننننننلة ال انينننننننننة 
، والنننننن ي يتننننننني  انننننن  خالننننننه بننننننان سدا  افردن خننننننال روريننننننر العننننننا  ال ننننننالي  ننننننو افسننننننو  (2010-2019)
 ل  ادار السنوات العشر المانية.ن

 
 

نلنننننن  سدا  افردن التنافسنننننني، والتنننننني رعننننننود جلهننننننا  سوننننننرتكمننننننا س ننننننر  التوريننننننر جملننننننة انننننن  الت ننننننديات التنننننني 
انننننن  ا ننننننا  ال نننننندود ورنننننندفج الاجئنننننني ، حيننننننث    تننننننه افحننننننداط وا نننننننطرابات فنننننني المنطوننننننة واننننننا بسننننننن 

 رمعل      الت ديات بما يلي: 

50

53

49

56

53

52

53

56

52

57

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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 .بطي  ا تصادي  مو اعدل -
، وإ ا ننننننا  المشنننننناركة اإل تصننننننادية والنسننننننا  الشننننننباب  نننننني  وخامننننننة البطالننننننةو  ال وننننننرارر ننننننا  اعنننننند ت  -

 للنسا .
 .اإلجمالي الم لي النار  طل  العا  والدي  الموا  ة العااة في العج  سبة   ياد  -
 .ا  تصادية للوطانات التنافسية الودر  نل  وا عكاسها الطا ة فوارير في ا رر ا  -
 انننننوارد انننننل رنننننوفر ،السنننننوريي  الاجئننننني  س انننننة،  تيجنننننة الانننننداات ورونننننديم الت تينننننة الننينننننة نلننننن  لضننننن طا -

 .ا دود  انيعية

 

 شنننننننهدرهالنننننن ي حوونننننننه التراجنننننننل سدا  افردن فننننننني المؤشننننننر العنننننننا  للتنافسنننننننية العالميننننننة،  تيجنننننننة  رراجنننننننلوجننننننا  
المؤشنننننرات ال رعينننننة العشنننننرون المنطوينننننة ر ننننن  الم ننننناور الرييسنننننية افربعنننننة المننننن كور  سنننننابوا ف حينننننث رراجنننننل 

حينننننننث يمكننننننن  رلانننننننيا سدا  افردن ننننننننم  الم ننننننناور الرييسنننننننية نلننننننن  ، انهنننننننا اؤشنننننننر 13سدا  افردن فننننننني 
 : (1)المل ج ر م  لتاليالن و ا

 :االقتصادي محور األداء .1

يعتنننننننر ا دا  ا  تصننننننادي انننننن  احنننننند العوااننننننل التنننننني يرركنننننن  نليهننننننا المعهنننننند النننننندولي للتطننننننوير ا داري فنننننني 
رييسنننننية  اؤشنننننراتلننننن  خمسنننننة ن الم نننننورلينننننة احتسننننناب رصننننننيف التنافسنننننية العالمينننننة، حينننننث يشنننننتمل  ننننن ا آ

 .وا سعار ،ا  تصاد الم لي، التجار  الدولية، ا ستعمار الدولي، التوظيف فرتمعل في

، نالميننننننا   50ليصننننننل النننننن  المرربننننننة  "افسننننننعار"اؤشننننننر ارربننننننة نننننننم   15 وا ننننننل  سدا  افردن حيننننننث رراجننننننل
وبموننننندار  ،55الترريننننن   ليصنننننل الننننن  "اإلسنننننتعمار الننننندولي"اؤشنننننر ننننننم   سربعنننننة ارارننننن كمنننننا رراجنننننل بموننننندار 

 . ارربة واحد  نم  اؤشر "التوظيف" لي تل المرربة افخير   ي  الدول المتضمنة في التورير

 3و 1روننننداا   وا ننننل  "ةالدولينننن التجننننار "واؤشننننر  "اإل تصنننناد الم لنننني"اؤشننننر شننننهد كننننل انننن  فنننني الموا ننننل فونننند 
 نالميا  نل  التوالي. 55و 61ارربة نل  التوالي، ليصا ال  الترري  
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ونلنننن  مننننعيد المؤشننننرات ال رعيننننة المنطويننننة ر نننن   نننن   المؤشننننرات الرييسننننية والتنننني سننننا م  بشننننكل رييسنننني 
 ت يننننننر سدايهننننننا، فونننننند جننننننا ت س ننننننر   نننننن   المؤشننننننرات سننننننوا  نلنننننن  مننننننعيد التونننننند  سو التنننننن خر ونلنننننن  الن ننننننو 

 التالي: 

 2019 2018 التراجع 2019 2018 التقدم

ال رد ا  النار  الم لي اإلجمالي  مو  صي   -7.04 -8.50 رميد ال ساب الجاري 
 ال قيوي

0.54- 1.83- 

 1.70 1.01 سسعار الن ط 4.97 4.47 ارو ة اإل تصاد
 4.46 3.33 سسعار المستهلارصام    

 

خننننننال العننننننااي   "ا نننننور افدا  اإل تصننننننادي"سدا  افردن نننننننم  اؤشننننننرات  اوار نننننة ويونننننن  الشننننننكل التننننننالي
 :2019و 2018

 
 :كفاءة الحكومةمحور  .2

السياسننننننات ال كوايننننننة اننننننل الونننننندرات التنافسننننننية، ويشننننننمل نلنننننن  خمسننننننة  اوايمننننننةانننننندا  الم ننننننوريعكننننننس  نننننن ا 
المالينننننننننة العاانننننننننة، السياسنننننننننات الضنننننننننرينيبة، اانننننننننار العمنننننننننل المؤسسننننننننني،  فرييسنننننننننية رتمعنننننننننل فننننننننني اؤشنننننننننرات

 التشريعات التجارية وا اار المجتمعي.
 

62
58

51

62

35

61

55 55

63

50

اإل تصاد الم لي التجار  الدولية اإلستعمار الدولي التوظيف افسعار
2018 2019
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رنضننننننوي  خمسننننننة اؤشننننننرات اؤشننننننرات انننننن  سمننننننل 3رراجننننننل سدا  افردن نننننننم   نننننن ا الم ننننننور فنننننني حيننننننث  
" بموننننندار التشنننننريعات التجارينننننةاؤشنننننر "السياسنننننة الضنننننرينية" و"اإلانننننار المؤسسننننني" و"  و ننننني كنننننل انننننن ،ر تنننننه

نلنننننننن  التننننننننوالي فنننننننني التصنننننننننيف العننننننننا   40و 45و 27ارربننننننننة رواليننننننننا  لي تننننننننل افردن المرارنننننننن   1و 5و 2
 لم ور ك ا   ال كواة.

 49تنننننل المرربنننننة ارارننننن  لي  4" بموننننندار المجتمعنننننيا انننننار فننننني الموا نننننل، حونننننج افردن روننننند  فننننني اؤشنننننر "
 اؤشر "المالية العااة". نم  42، في حي  طستور سدا  افردن في المرربة في التصنيف العا 

ونلنننن  مننننعيد المؤشننننرات ال رعيننننة المنطويننننة ر نننن   نننن   المؤشننننرات الرييسننننية والتنننني سننننا م  بشننننكل رييسنننني 
نلنننننن  مننننننعيد التونننننند  سو التنننننن خر ونلنننننن  الن ننننننو   ت يننننننر سدايهننننننا، فونننننند جننننننا ت س ننننننر   نننننن   المؤشننننننرات سننننننوا 

 التالي: 

 2019 2018 التراجع 2019 2018 التقدم
 0.019 0.009 طستورار سعر الصرف 1.5 2.0 جرايم الوتل

 1.30 1.01 الدنم ال كواي 5.58 4.69 التواندمندو  
 5.56 6.73 سياسة الننا المرك ي  3.69 3.13 التهرب الضريني

 4.16 4.81 الضراي  الشاصية ال قيقية 6.07 5.48 اإلنا ات

ويوننننننن  الشننننننكل التننننننالي اوار ننننننة سدا  افردن نننننننم  اؤشننننننرات "ا ننننننور ك ننننننا   ال كواننننننة" خننننننال العننننننااي  
 :2019و 2018
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45
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المالية العااة ةالسياسات الضرينيب ااار العمل المؤسسي التشريعات التجارية  ا اار المجتمعي
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 :كفاءة االعمالمحور  .3
 يئنننننننة افنمننننننال الوانينننننننة للمنشنننننننات العاالنننننننة انننننن  العمنننننننل واإل تننننننناح بطريونننننننة انتكنننننننر  اننننننندا رمكننننننني   يعكننننننس
وا  تاجينننننة،   الك نننننا وارب نننننة واسنننننؤولة، ويشنننننمل  ننننن ا الم نننننور نلننننن  كنننننل اننننن  المؤشنننننرات التالينننننةف وايسنننننر  
 .الموا   والقيمرسات ا دارية، ، التمويل، المماالعملسو  

اننننن  سمنننننل خمسننننننة واونننننة اؤشنننننرات فننننني  ال وظننننننا   رراجعنننننا   2019ننننننا  خنننننال رورينننننر  حونننننج ا ردنحينننننث 
ارربننننننة  13بمونننننندار  رراجعننننننا  ال وظننننننا  سننننننو  العمننننننل" حوننننننج اؤشننننننر " حيننننننث ،نننننننم   نننننن ا الم ننننننور اؤشنننننرات

 ارربنننننة 16بموننننندار  روننننند نلمنننننا  بننننن ن اؤشنننننر سنننننو  العمنننننل سنننننجل ، فننننني الترريننننن  العنننننا  58لي تنننننل المرربنننننة 
رراجننننننل سدا  افردن فنننننني كننننننل انننننن  اؤشننننننر "القننننننيم والموا نننننن " واؤشننننننر  كمنننننناخننننننال روريننننننر العننننننا  الماننننننني. 
، نلننننننن  التنننننننوالي 24و 28دن المنننننننررنتي  لي تنننننننل ا ر  نلننننننن  التنننننننوالي 1و 3"الممارسنننننننات اإلدارينننننننة" بموننننننندار 

ننننننننند الموار نننننننة  اففضنننننننلاننننننن  المؤشنننننننرات التننننننني ىات افدا  ونلننننننن  النننننننر م اننننننن  ىلنننننننا ط  س همنننننننا يعتننننننننران 
 بالمؤشرات افخرا.

ارارننننن  نننننن  العنننننا   5فننننني الموا نننننل حونننننج ا ردن رونننننداا  وانننننن ا  فننننني اؤشنننننر "الك نننننا   واإل تاجينننننة" بموننننندار 
 عاوننننة ارارنننن   "التمويننننلنننننم  اؤشننننر " سيضننننا   فنننني التررينننن  العننننا ، و نننند رونننند  48 السننننا ج، لي تننننل المرربننننة

 نل  معيد التصنيف العا . 43لي تل المرربة 

ونلنننن  مننننعيد المؤشننننرات ال رعيننننة المنطويننننة ر نننن   نننن   المؤشننننرات الرييسننننية والتنننني سننننا م  بشننننكل رييسنننني 
 ت يننننننر سدايهننننننا، فونننننند جننننننا ت س ننننننر   نننننن   المؤشننننننرات سننننننوا  نلنننننن  مننننننعيد التونننننند  سو التنننننن خر ونلنننننن  الن ننننننو 

 التالي: 

 2019 2018 التراجع 2019 2018 التقدم
 53.04 59.71 المالية )%(رسملة سو  افورا   5.09 3.62  جر  افدا ة

    5.73 4.60 الم اار رسس المال 
    5.52 4.65 استادا  افدوات والتونيات الر مية

    20.91 18.21 الووا العاالة " سا "
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" خننننننال العننننننااي  ا ننننننور ك ننننننا   افنمننننننالويوننننننن  الشننننننكل التننننننالي اوار ننننننة سدا  افردن نننننننم  اؤشننننننرات "
 :2019و 2018

 
 

 :التحتيةالبنية محور  .4
  حتياجنننننننات والبشنننننننرية والعلمينننننننة والتكنولوجينننننننة افساسنننننننية المنننننننوارد رلنينننننننة اننننننندايعننننننننر  ننننننن ا الم نننننننور نننننننن  

نينننننننة ن، الافساسنننننننيةالننينننننننة الت تينننننننة و نننننننيف  اؤشنننننننرات فرعينننننننةويشنننننننتمل نلننننننن  خمسنننننننة ، التجارينننننننة افنمنننننننال
 . والتعليم ،لعلمية، الص ة والنيئةالت تية التكنولوجية، الننية الت تية ا

وجنننننا  التراجننننننل  رراجعنننننا  فننننني اعظنننننم اؤشننننننرات  ننننن ا الم نننننور، 2019نننننننا  حونننننج سدا  افردن خنننننال رورينننننر 
نلننننن   50اف نننننر  ننننننم  اؤشنننننر "التعلنننننيم" بموننننندار سربعنننننة ارارننننن  نننننن  سدا  العنننننا  السنننننا ج، لي تنننننل المرربنننننة 

المرربننننننة ارارنننننن ، لي تننننننل  3"  تراجننننننل الننيننننننة الت تيننننننة التكنولوجيننننننةمننننننعيد التررينننننن  العننننننا ، را ننننننا اؤشننننننر "
، ونننننم رراجنننننل كنننننل اننننن  اؤشنننننر "الصننننن ة والنيئنننننة" و"الننينننننة الت تينننننة العلمينننننة" بموننننندرا ارربنننننة واحننننند  لكنننننل 55

 نل  التوالي في التصنيف العا  لكا المؤشري . 60و 48انهما، لي تل افردن المرربة 

خينننننر  فننننني افساسنننننية" فننننني المرربنننننة انننننا  ننننننل افالننينننننة الت تينننننة طسنننننتور سدا  افردن ننننننم  اؤشنننننر "فننننني حننننني  
 التصنيف العا .

53

45 46

23

25

48

58

43

24
28

الك ا   وا  تاجية سو  العمل التمويل الممارسات ا دارية الموا   والقيم
2018 2019



15 | P a g e  

 

ونلنننن  مننننعيد المؤشننننرات ال رعيننننة المنطويننننة ر نننن   نننن   المؤشننننرات الرييسننننية والتنننني سننننا م  بشننننكل رييسنننني 
 ت يننننننر سدايهننننننا، فونننننند جننننننا ت س ننننننر   نننننن   المؤشننننننرات سننننننوا  نلنننننن  مننننننعيد التونننننند  سو التنننننن خر ونلنننننن  الن ننننننو 

 التالي: 

 2019 2018 التراجع 2019 2018 التقدم
 0.90 1.46 البات  را ات اإلخترا  لكل فرد 0.6 0.3 الب ث والتطوير  صي  ال رد ا  

 3.87 2.55 اعدل النمو السكا ي
مادرات خداات ركنولوجيا 
 المعلواات وا رصا ت

5.2 3.9 

 3.99 4.86 ط توال الطلبة ال  الداخل 3 2.1 الطا ة المتجدد  )%(
 5.96 6.86 التكنولوجيرمويل التطور  6.68 5.71 الومول ال  الميا 

 5.5 6.3 طجمالي الن وات الص ية 1.5 1.3 ندد  را ات ا خترا  المعمول  ها
 5.60 6.25 التعليم الجااعي   
 3.5 3.9 طجمالي اإل  ا  العا  نل  التعليم   

 

ويونننننننن  الشنننننننكل التنننننننالي اوار نننننننة سدا  افردن ننننننننم  اؤشنننننننرات "ا نننننننور الننينننننننة الت تينننننننة" خنننننننال العنننننننااي  
 :2019و 2018
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 (2019 – 2010)العالمية للتنافسية  لكتاب السنوي المحاور والمؤشرات الرئيسية ل األردن في مرتبة (:1الملحق رقم )

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة
 63 63 63 61 61 60 60 59 59 58 عدد الدول

 57 52 56 53 52 53 56 49 53 50 المرتبة التنافسية
 - 62 62 57 59 57 56 54 55 45 األداء االقتصادي .1

 61 62 62 57 57 56 56 58 55 46 ا  تصاد الم لي
 55 58 46 40 39 49 43 54 31 14 التجار  الدولية

 55 51 52 54 49 48 48 51 52 51 ا ستعمار افجنني
 63 62 61 58 60 56 54 42 48 53 التوظيف
 50 35 55 53 51 52 44 31 40 19 افسعار

 - 43 49 44 32 31 40 31 31 39 كفاءة الحكومة .2
 42 42 47 47 40 47 43 42 38 40 المالية العااة
 27 25 36 23 18 14 15 15 15 18 السياسة المالية

 45 40 45 37 35 33 44 41 37 45 اإلاار المؤسسي
 40 39 43 35 29 29 38 31 35 39 التشريعات 
 49 53 52 56 44 46 49 34 43 55 المجتمعياإلاار 

 - 39 47 40 47 47 52 51 52 46 كفاءة األعمال .3
 48 53 45 37 33 51 55 59 59 43 اإل تاجية والك ا  

 58 45 61 58 59 57 60 52 49 51 سو  العمل
 43 46 49 46 45 41 42 31 41 28 التمويل

 24 23 35 38 44 45 53 43 52 51 الممارسات اإلدارية
 28 25 38 29 39 37 42 24 39 40 الموا   والقيم

 - 54 57 52 50 50 52 47 52 52 البنية التحتية .4
 62 62 62 60 61 60 60 58 59 57 الننية الت تية افساسية

 55 52 50 44 51 50 53 43 49 51 الننية الت تية التكنولوجية
 60 59 58 56 48 48 53 50 49 53 الننية الت تية العلمية

 48 47 54 44 40 46 46 44 46 47 الص ة والنيئة
 50 46 50 46 46 45 44 41 46 45 التعليم

 


