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 :المقدمة 

عدددددن لي ل دددددخ   وليددددددر بشدددددخر   ددددد    دددددل ر  2019صدددددخر ًدددددر الت افايدددددا لي للعاددددد   لي دددددلي   ي  دددددل  
لدددددددد لي دددددددل   لالق شدددددددللر لي دددددددلي   وي  دددددددل  ليادددددددلم  ا لي دددددددلت ل ددددددد  ا لي فايدددددددا عددددددد  لع  دددددددلل  ،2005ًو

( ولي ددددد   دددددل   4.0لي لهج ددددد  ليجخلدددددخق لي ددددد  لا فهدددددل لي دددددل  لي ليددددد   ًر دددددا لي للعاددددد   لي لي  ددددد  
عدددددد   دددددد   ولي حدددددد ال  لي  اددددددلرع  ولي بلدددددداق ليطب  دددددد  لي  للقدددددداق ي فددددددخرق لي للعادددددد   لالق شددددددللب ، م  جدددددد  

تبنبببي أسبببر اللبببورة الصبببناعية الرااعبببة  بببام   أساسبببيا   أصببب   لي دددلي  لياددد رق ليشدددللر   ليال  ددد ، 
 خرك أه  ددددد  لياددددد رق ليشدددددللر   ليال  ددددد   دددددق شدددددللل  لي ددددد  ، وأن لالفبببببي تادقبببببد القبببببدرة التنافسبببببية

     ن وحخهل ليفللرق ع ى ع ح  لب ليفاص أًل     بهل.

ه ًددددل  ليدددد  ً ظدددد  ليددددخو أن وحدددد ه ًفهدددد   لي للعادددد   وااالددددي ليددددخوه عدددد  لي فايددددا، ادددد  لي   لددددخ ع ددددى 
  لددددخق عددددن ليحددددخول لي الي دددد  ي فددددخرق لي الي دددد ، حلددددت أن ًفهدددد   لي للعادددد   لصدددد ح ب   ددددخ ع ددددى ليددددله  

ال ب  دددددن لر لويددددد  لارافدددددل  ر للعادددددل هل  دددددلي ا ل  ع دددددى ًحددددد ر ولحدددددخ ول فدددددله و لي  دددددلً   ولي دددددلً ، 
لالاهددددددل لي حددددددلور لال ددددددا  ي  للعادددددد  ، وأن ع ددددددى ليددددددخوه لي  دددددد  ع ددددددى رعدددددد  لي للعادددددد   عدددددد   لعدددددد  ًج

حلورهل    (. لي للعا   ليفخرق ع   بل  رع ًجله  أر إه له ب  ن الًو

حلدددددت "، م ددددد  لام ل  ددددد  لي  دددددخو لام هدددددل  ًدددددن عفدددددخ   ددددد "  فوح ددددد  افايدددددا لي دددددل  ليحدددددلي  علددددد لن 
 ع ددددددا ًدددددداور   ددددددخرلبدددددد  ليددددددى إادددددد ف ليل دددددد  لاق شددددددللر   مظدددددداق علًدددددد  حدددددد ه لي  لًدددددد  لي بفددددددخ  

ددددددد  ع ددددددددى  دددددددل ل   م دددددددد  لورق عدددددددد  لت ًحب  ددددددد لي ددددددددلي   لالق شددددددددلل ال لددددددد له لي لي  دددددددد ، لي لي دددددددد  للً 
 لوالر ااي ل مدددددل  10 عدددددن ًدددددل ل يدددددخ ليبلددددد ك يددددد  ًدددددن ليدددددا   ع دددددى ،ثلر ددددد  أو ًلخفضددددد  إم ل  ددددد 

ل ليى ذيك  ي حالن ليبل   .لي ح    ًو

ليدددددى   دددددل   ليهللعددددد ،  شدددددللب ع دددددى لللر دددددل  لاقعددددد  هددددددل لي فايدددددا حادددددلب ليل ددددد  ًر دددددا وياا ددددد  
بفاددددددا   جدددددد   ًددددددن ليل دددددد  لاق شددددددللر ليدددددددر الليوهدددددد  ، ”Total Factor Productivity“ًحا ددددددل  

هدددددد  لي  لًددددد    ف ددددد  إ ددددد خخل   رددددد  ب  دددددن افادددددلا  ًدددددن  ددددد ه   دددددل  ليل ددددد  عددددد  ع لًددددد  لام دددددل ،
ب  لددددددى و  طايفدددددد  ذ  دددددد ،  حع  لرهددددددل لي حددددددخل لياا ادددددد  ي ل دددددد  لاق شددددددللر ع ددددددى لي ددددددخ  ليط يدددددد   

   لي له   فل ق ي  يلخ لام ل .آ ا،   ف ل   لً  لي  لي  ورأ
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 :المنهجية 

ي  ددددل  لياددددلم  ع ددددى لي دددد لي   ل دددد  ا لي فايددددا عدددد  لالع  ددددلل ع ددددى ًلهجدددد  ًر ددددا "لي للعادددد   لي ددددلي   
حل دددددددد  ليددددددددى لي   دددددددد  عدددددددد  إح اددددددددلب ًر ددددددددا لي للعادددددددد   لي لي  دددددددد  " ولي دددددددد   ددددددددل   م  جدددددددد  لي4.0

وإصددددخلر ًلهج دددد   خلددددخق عدددد   دددد  ع لًدددد  إم ل  دددد   مل ددددي  حددددخلالت ًددددن أ دددد  ً ل  دددد  ا ددددك لي للددددال  
ل با ى  ليا رق ليشللر     ليال   . ًو

  ال دددددددد  ر صدددددددد   ي ليدددددددد   ليا ل ددددددددل  وأصددددددددحلب  4.0حلددددددددت ب ددددددددخ ًر ددددددددا لي للعادددددددد   لي لي  دددددددد  
ال  دددد  لي فدددددخ  لي شدددد ح ، ًددددن  ددددد ه  ًاددددلعخاه  عددددد  صدددد ل   لا ددددد الا ج ل  لاق شددددللب  لي   ددددد  ًو

لي حددددا    دددداور لي قدددد ، ويفشددددخ  ليفددددخرق لي للعادددد   ع ددددى أمهددددل  دددد ل  و شددددلا  لاق شددددلل لي دددد  
، وب ددددل لددددل  س ع ددددى احاددددلن ًادددد  يل  ا  لدددد  ًددددن إ دددد خخل  ع لًدددد  لام ددددل   ف لي دددد  و فددددل ق أ بددددا

 . لي ع         عل 

إق شدددددددلللت ًدددددددن ًخ  ددددددد   141حددددددد لي   2019، عفدددددددخ  ددددددد   افايدددددددا لي دددددددل   ددددددد  ليجخلدددددددخقوعفدددددددلت ي  لهج
% ًددددددن إ  ددددددلي  ليلددددددلا  لي ددددددلي  .   ددددددل ادددددد  ا ددددددخل  99أقددددددلي   لي ددددددلي ، ولي دددددد  ا دددددد   ًددددددل مادددددد    

 103وليددددددلع    ددددددل لي ر ددددددال  ليفار دددددد  ي   ددددددل  حلددددددت ر دددددد  ًج  عهددددددل  دددددد ه لي فايددددددا ليحددددددلي  
لر  ليدددددددلع  لرب ددددددد  ًر دددددددال  مفطددددددد (  100ليدددددددى  0 عار دددددددلت  ا دددددددالوب لر ددددددد    ل دددددددهل ردددددددلن ًر دددددددالت 

، وا فدددددداا هددددددد  لي ر ددددددال  1 خلدددددخق عددددددن افايددددددا لي ددددددل  لي ليدددددد   ا لددددددى   جدددددلال  ليطلقدددددد  وليبليدددددد (
ًج  عددددل  را ادددد   وهدددد   ليبليدددد  لي   لل دددد  ي ع ددددله،  4ًحدددد رلت را ادددد لت والضدددد ر يدددد ن  12ًددددن 

لظً    لالر  لر. ورأ  لي له لي  ار، ولل  لف، ًو

                                                           

 دددددفل    لي  ل مددددد ، ًدددددن  ددددد ه إ ددددد بخله ًر دددددا لر ددددد  ر لمدددددل  لي ل لم ددددد   1.06عفدددددخ اددددد  الللدددددا لي لهج ددددد  لي اددددد خخً  عددددد  افلددددد   ًر دددددا  1
 Open Budget) دددد للق ي  ددددل   ددددفل    لي  ل مدددد ،   ر ددددا لي  ل مددد  لي ف  حدددد   (Open Budget Data score)لي ف  حددد  
Index)    لي ا  خ ًن ً اوا لي  ل م  ليخوي(International Budget Project). 

( ًر دددددا 1.24ًر دددددال  عار ددددد   خلدددددخق إيلهدددددل وهددددد     3لي ر ادددددل ، وإيدددددلع   الللدددددا   دددددل لي ر دددددال  ليفار ددددد  ي حددددد ر  دددددل اددددد  أبضدددددلت 
ر ددددددا لي  لهددددددخل  ذل  ليشدددددد    ليبليدددددد  قلددددددخ لي لفلددددددد،    ددددددل 1.26( ًر ددددددا أمظ دددددد  ليطلقدددددد  لي  جددددددخلق  1.25أمظ دددددد   فددددددل ق ليطلقدددددد  و  ( ًو

 (.2ع  ليجخوه رق  ه  ً يح 
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 2019للعام  4.0العام لمؤشر التنافسية العالمية اإلطار 

 
 

ا  يددددد  لو لن مادددددب   ً ادددددلوي  ع دددددى  ددددد  ًر دددددا ًدددددن لي ر دددددال  ليفار ددددد  وال ردددددخ ًدددددن لي   لدددددخ ع دددددى 
، حلددددت للتماشبببب  مببببم المدهببببوم الجدقببببد لتنامليببببة  وامبببب  التنافسببببيةع ددددى ع ددددس ًددددل  ددددلن  ددددل فلت 

لددددد   حاددددددلب  ددددد  ًر ددددددا عدددددن اايددددددف أ دددددد لي    دددددد  ي   ملاددددد  ليفار دددددد ، وعددددد  ليلهلبدددددد  لددددد   أ ددددددد 
لي  دددددد  ليحادددددددلر  يرثلدددددددى ع ددددددداق ًر دددددددا ليفار ددددددد  ًددددددن أ ددددددد  إح ادددددددلب لي   ددددددد  ليلهلا ددددددد  ي ر دددددددا 
دددددن ثددددد  ااالدددددي ليدددددخوه لي لي  ددددد  لي  دددددلر   عددددد  لي فايدددددا  حادددددي أع دددددى ليدددددخوه  لي للعاددددد   لي لي  ددددد  ًو

 ى للق  اج   لت. اج   لت ي لفلط لي
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 ترتيب الدول األكلر تنافسية 

  ا دددددخ  دددددلللع رق ليب دددددخ للقددددداب ي  صددددد ه ليدددددى ليحدددددخول لي ا دددددى عددددد  لي للعاددددد   لي لي  ددددد ، حلدددددت اح ددددد
  ج دددد ا مفطدددد  وصدددد  ليددددى ًددددل  ،عدددد     دددد  أمحددددل  لي ددددلي  141لالق شددددللل  لي اا دددد  للويددددى رددددلن 

مفطدددددددد  عددددددددن ألل  لي ددددددددل   1.3ًحففدددددددد ت افددددددددخًلت   فددددددددخلر  ،100ًددددددددن أصدددددددد  مفطدددددددد   84.8بفددددددددلرب 
 دددد ف و ليبل دددد  لي ح  دددد ، ليشددددح ،  ع ددددى ًادددد    ًر ددددال  لي اا دددد  لالويددددى حلددددت اح دددد  لي ليدددد ، 

 .لي   

 لت ًا ددددد  ي دددددن ب دددددلا لي فايدددددا ليدددددى أمددددد  ًدددددل  له يدددددخ   دددددلللع رق لي  يدددددخ ًدددددن لي ادددددلح  ح دددددى اشددددد ح 
، حلددددددددت اح ددددددددل  ليددددددددى ً يددددددددخ ًددددددددن ا  يدددددددد  ريددددددددللق للع ددددددددله، واحاددددددددلن قلعددددددددخق لي ددددددددلي   ي ر  ددددددددلر

 لي هلرل  يخلهل. 

وهددددددل لر دددددخ ع دددددى ًدددددل أ دددددلر لي ددددد  لي فايدددددا  ددددد ن لي اا ددددد  للويدددددى ع دددددى ًاددددد    ال ا لددددد   ليضددددداورق 
  مدددددد  يدددددد س يددددددخ  هدددددددد  ليددددددخوه ً ددددددل   أو عدددددداص ي  حادددددددن، حلددددددت لن ليادددددد رق ليشددددددللر   ليال  ددددددد  

عددددد   ،  لي دددددلي  بجدددددي ع دددددى ليدددددخوه ل ددددد ل يهل ولال ددددد ا لرق شدددددللل ا طددددد  عاصدددددلت هلا ددددد  ي لعددددد  لال
 ي  ل    هد  ليا رق. للعالل ولي ر ال  

م  جدددددد  لمخفددددددلق ً ددددددخيهل ليلفطدددددد   لي ددددددل ، هدددددددل ليالم دددددد  لي اا دددددد  ليددددددى لي  حددددددخق لي البددددددل  واال  دددددد 
مفطددددد  لي دددددل   83.7لفطددددد  ليدددددى ًج  عهدددددل ليمفطددددد  عدددددن ألل  لي دددددل  ليادددددلرف، ي شددددد   1.9   فدددددخلر
وادددددد ثلا ليا ل ددددددل   ،للع ددددددله قددددددللق رددددددلن لي فددددددلن عددددددخ  م  جدددددد  حليدددددد لي ال دددددد   هدددددددل ددددددل  و . ليحددددددلي 

 .لي ل  هدل لاثلى ع ا لي حلور ًن اا   ألل  ع ىًل أثا  ليح لا  ، وليحاوب لي جلري ،

عل ضدددددح ذيدددددك  2019أًدددددل ع دددددى صددددد لخ  ألل  أعضددددد  ع دددددا لوه حادددددي افايدددددا لي للعاددددد   لي دددددلي   
لي دددددددلي ، وليددددددددر لبدددددددلن أبضدددددددلت ألل  أعضددددددد  ع دددددددا لوه  ددددددد ه افايدددددددا لي دددددددل  ًدددددددن  ددددددد ه ليجدددددددخوه 

 لي لي  

 



 6 

 2019خ ل تقرير أفض   شر دول  ل  مستوى التنافسية في العالم أداء (: 1الجدول رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوي حدددددا ًدددددن ليجدددددخوه أعددددد   افدددددخ  ه مددددد    مددددد  ليدددددى لي اا ددددد  ليالياددددد ، ع دددددى ليدددددا   ًدددددن اادددددجل ه
ليدددددى  هددددددل لي فدددددخ  ي ددددد   و مفطددددد  ًي يددددد ،  0.1افدددددخًلت اف فدددددلت عددددد  لي ج ددددد ا ليلفطددددد  لي دددددل ،   فدددددخلر 

لي اا دددد  ليال  دددد   ي حدددد  عدددد  دددد  ًددددن أي لم ددددل و  ياددددال ولي ل ددددلن، ًدددد  ث ددددل  ألل  ه يلددددخل  ألل  اال دددد 
ليلفطدددد  لي اددددج   دددد ه لي ددددل  لي ليدددد ، ويفاددددا ذيددددك  ددددخق لي للعادددد  رددددلن ر ددددخلن رددددلفس لي ج دددد ا 

 .ًلهل لي  فخً ا ك  وع ى و   لي حخلخلي لي ، 

 

 

 المرت ة
 2019تقرير العام  2018تقرير العام 

 مجموع النقاط  البلد مجموع النقاط  البلد

 84.8  لللع رق 85.6 لي البل  لي  حخق 1

 83.7 لي البل  لي  حخق 83.5  لللع رق 2

 83.1 ه م    م  82.8 لي لم ل 3

 82.4 ه يلخل 82.6   ياال 4

 82.3   ياال 82.5 لي ل لن 5

 82.3 لي ل لن 82.4 ه يلخل 6

 81.8 لي لم ل 82.3 ه م    م  7

 81.2 ليا يخ 82 رايطلم ل 8

 81.2 رايطلم ل 81.7 ليا يخ 9

 81.2 ليخم لرك 80.6 ليخم لرك 10
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  التقريرفي  األردنتنافسية أداء  
 

  لويدددددد  ً ددددددلر   عدددددد  لي فايددددددا يهدددددددل لي ددددددل  141  أصدددددد ( ًددددددن 70 لي اا دددددد  عدددددد  للرلن  حدددددد )
حلددددت  ددددلن قددددخ حددددد   ،ً فددددخًلت   فددددخلر ثدددد ر ًالاددددي عدددددن ااال دددد   دددد ه افايددددا لي ددددل  لي ليددددد 

 .( لوي  ً لر  140( ًن أص   73 ع  لي اا   
 مفطدددددد   60.9مفطدددددد  ي شدددددد  ليددددددى ًددددددل ًج  عدددددد   1.6يدددددد رلن   فددددددخلر ليلفطدددددد   افددددددخ  لي ج دددددد ا

ددددددل  له  59.3ًفلرمدددددد  ًدددددد  مفطدددددد   100ًددددددن أصدددددد   مفطدددددد   دددددد ه افايددددددا لي ددددددل  لي ليدددددد . ًو
  .للرلن ب   ك ًالح   بلاق ي  حان ورع  قخرلا  لي للعا     

 2019 – 2012ترتيب األردن في التقرير لأل وام 
 

 

 

 

 

 

 
   ًحدددددد رلت عار ددددددلت  12ًحددددددلور ًددددددن أصدددددد   9افددددددخًلت عدددددد  ااددددددجل    ددددددل  افددددددخ  ألل  لالرلن م  جدددددد ،

ًحدددددددد ر ابلدددددددد  ا ل ي   ددددددددل لااشددددددددلال    ًددددددددنًحددددددددلور وهدددددددد   دددددددد   3اال دددددددد  ألل   عدددددددد  حددددددددلن
حدددددد ر لا دددددد فالر لاق شددددددللر، وليدددددددر  ددددددج   حدددددد ر ليفددددددخرق ع ددددددى لار  ددددددلر، ًو ددددددل ، ًو ولي   ً 

 .علي  لت  111 لح  ي  لي اا    لل    ي ن لي حلور لاثلى ع ا لللل 
  ي  للعاددددد   لي لي  ددددد   لاثلدددددى ع دددددا لي حدددددلوري يدددددح لي ددددد   لي دددددلي  اطددددد ر ألل  للرلن يددددد ن و

 . ليلفط  ًج  عهل،  حاي لي ل  ليالرف  ً  افايا ًفلرم 2019عل  افايا    ه

 المجموع النقطي  الترتيب التقرير
2019 70  /141 60.9  /100 

2018 73  /140 59.3  /100 

2017 71  /135 59.2  /100 

2016 63  /138 4.3  /7 

2015 64  /140 4.2  /7 

2014 64  /144 4.3  /7 

2013 68  /148 4.2  /7 

2012 64  /144 4.2  /7 



 )المجموع النقطي( 2019و 2019أداء األردن ضمن المااور الدرعية لتقرير التنافسية العالمي 
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  التنافسي أداء األردنمؤشرات ألرز: 
  لت را ادددددد  لت ( ًحدددددد ر 12  ًلهددددددل ا فدددددداا را ادددددد   ًج  عددددددل  أرب دددددد الفادددددد  ًر ددددددال  لي فايددددددا إيددددددى 

يج  ددددددد  لي ج  عدددددددل   عار دددددددل، حلدددددددت بفدددددددخ  لي فايدددددددا ااال دددددددلت  ( ًر دددددددالت 103يلضددددددد ر اح هدددددددل  و 
. وا ادددددلو  لله  ددددد  ليلادددددب   ي ددددد  ولي حدددددلور ولي ر دددددال  ًددددد  لال ددددد    عددددد  أه ل هدددددل ليلادددددب  

مفطددددددد  ي ددددددد  ًلهدددددددل، ولي ددددددد  الطددددددد ر حادددددددي  8.3د ًدددددددن لي ر دددددددال  لالثلدددددددى ع دددددددا لياا اددددددد   رددددددد
  لآلا   لي ج  عل 

 .ًحلور( 4 ي ع له  لي   لل   ليبلي ًج  ع   .1
 . ًح رين(رأ  لي له لي  ار ًج  ع   .2
 .ًحلور( 4لل  لف  ًج  ع   .3
 .ًلظً   لار  لر  ًح رين(ًج  ع   .4

 

  ليادددددل ل  عددددخل ً   ددددد  عددددن ب بدددددا وليدددددر ليشددددح  ًحددددد ر عبددددا يددددد  ألل  أعضدددد  للرلن  ددددج 
 بفددددلرب ًددددل ليلفطدددد  ً خيدددد  ر دددد  حلددددت  لددددخق صددددح   حليدددد  عدددد  لي  يدددد ل بع  ددددهل أن ل  قدددد  لي دددد 
 .مفط  عن ألل  لي ل  لي لي  8.3مفط ، ًاج ت افخًلت ر لق   87

  ًر دددددددالا  ، م  جددددددد  احادددددددن ألل  ً ظددددددد مفطددددددد  72    دددددددخه ليلظدددددددل  لي دددددددلي  ًحددددددد ر دددددددل   ثددددددد 
 رأ  واددددددد لعا ولي    دددددددط  ليشدددددددللاق لي  دددددددلري  ا  يددددددد ًر دددددددا  وع دددددددى و ددددددد  لي حخلدددددددخ ليفار ددددددد 

 .لي للًا لي له
  محدددد  ر دددد  مفطدددد  وب  ددددخه لالر  ددددلر ع ددددى ليفددددخرق ًحدددد ر يدددد ن ألل  أيدددد    ددددج  حددددلن عدددد 

 هددددددل لي ر دددددا ب بدددددا ً ال  ددددد ت  خ اددددد  ًالادددددي عدددددن ااالدددددي لي دددددل  ليادددددلرف، حلدددددت مفطددددد  38.8
  دددد   ليددددى للع ددددلر اح يدددد  ع ددددى ليب ددددخ وقددددخرق ليا دددد   ، ولي طدددد يا لي حدددد ر وم ر دددد     دددد  عددددن

 . خلخق و خًل 

و   دددددل ل ددددد  ي حددددد   ددددداي   ي االدددددي لي ج  عدددددل  لياا اددددد  ولي حدددددلور لي ددددد  الطددددد ر احددددد   ددددد  ًلهدددددل 
لي دددددل  ليحدددددلي ، ًددددد  لل دددددد   دددددلن لالع  دددددلر ل دددددال    دددددل لي فلرمدددددل  ًددددد  ألل  لي دددددل   ددددد ه افايدددددا 

 .ليالرف
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  لأل مال التمكينية البيئة ؛المجمو ة األول: 

مفطددددددد   0.4ليبليددددددد  لي   لل ددددددد  ي ع دددددددله  ددددددد ه لي دددددددل  ليحدددددددلي  افدددددددخًلت   فدددددددخلر   ًج  عددددددد   دددددددج 
مفطدددددد ، وع ددددددى ًادددددد    لي االددددددي، عفددددددخ اال دددددد   62.0يحدددددد لي   ًج  عهددددددل ليلفطدددددد ي شدددددد  ًي يدددددد ، 

وقدددددخ  ددددد ه افايدددددا لي دددددل  لي ليددددد ،  73ا ددددد    دددددخًل  دددددلن عددددد  لي ا  77ااالدددددي لالرلن ليدددددى لي اا ددددد  
وي يددددددح لي دددددد   لي ددددددلي  اال دددددد  ألل  ًحدددددد رين ًددددددن أصدددددد  أرب دددددد  ًحددددددلور يدددددد ن هدددددددل لي ر ددددددا، 

فلرم هل ً   لي ل  ليالرف  لللل  لي ل  ي حلور ًر ا ليبلي  لي   لل   ًو

 لالبيئة التمكينية لأل ما لمجمو ةالرئيسية  المااور أداء

 
  و   ل ل    اب افشل   للل  هد  لي حلور

 الماور األول: المؤسسات -

لي ر اددددل  ع ددددى ًج  عدددد  ًددددن لي دددد   وللم ددددلط لي دددد  ا  ادددد  عدددد   للًددددن وللًددددلن،  ًحدددد رلاا دددد  
حفدددددددددد ف لي    دددددددددد ، لياأ دددددددددد لي   لا   لر دددددددددد ، ليضدددددددددد ل   ولي  ل مددددددددددل ، لي ددددددددددفل    ولل دددددددددد ف، ألل  

دددددد  لي اددددددد فب  (، وي ددددددخ لل لدددددددا ًر ددددددا  خلدددددددخ ليفطددددددلا لي ددددددل ، وح   ددددددد  لي ددددددا ل  ، ا  ددددددد  ليح ً 
ًر ددددال  عار دددد    ددددل هدددد  ً يددددح عدددد  ليجددددخوه  8 يدددد  ، ل فدددداا ًددددن  2019يدددد ن ماددددخ  عددددل  

 .(2رق   

69.9

52.3

66.6
57.7

69.8

51

67.4
59.8

ًح ر ل  فالر لالق شلل 
لي    

ًح ر لع  لل ا ل ي   ل 
ل  ولالاشلال   لي   ً 

ًح ر ليبل   لي ح     ًح ر لي ر ال  

2018 2019
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واحدددددخل لي ر ادددددل  ليادددددد لف لي دددددل  ليددددددر لددددددلظ   ددددد  ك للعدددددالل وأم ددددددط ه  لاق شدددددللب   ددددد ل  ًددددددن 
 ددددد ه ويددددد  قلددددد ل ر ددددد     ليفددددد لملن وللمظ ددددد ( لو  لدددددا ليا ددددد     لي  دددددلللا لياددددد     (، وادددددرثا 

افدددددخب  ليحددددد لع  لو اف لددددد  حدددددلال  عدددددخ   لي ر ادددددل    ددددد    بلدددددا ع دددددى لام ل  ددددد  إًدددددل عدددددن اايدددددف
 لي فلن.

 46مفطدددددددد  ولح  يددددددددد  لي اا ددددددددد   59.8 احاددددددددن ألل  ًحددددددددد ر لي ر اددددددددل  ر ادددددددددجل  وب دددددددد   عدددددددددل  
ًددددد  ث دددددل   ،لي ددددد  الضددددد ر اح ددددد  26ًدددددن لي ر دددددال   11علي  دددددلت، وي ددددد   ذيدددددك ليدددددى احادددددن ألل  

الللددددددا ًلهج دددددد   اددددددبي ًر ددددددال  ال ب  ددددددن ًفلرم هددددددل  8، وًر ددددددال  4ًر ددددددال ، واال دددددد  عدددددد   3
 إيلع هل ع ى ماخ  لي ل  ليحلي    ر ال   خلخق.إح الرهل و 

و هددددا أعضدددد  ألل  يدددد رلن ًددددن حلددددت لي اا دددد  يدددد ن  دددد  ًددددن ًر ددددا ً ث   دددد  ليخددددخًل  للًل دددد  
ر دددددا  20حلدددددت حددددد  عددددد  لي اا ددددد   ع  دددددلت   مهدددددل  دددددج   ، 24 لي اا ددددد    دددددفل    لي  ل مددددد علي  دددددلت، ًو

للعضدددددد  لي ددددددل  لي ليدددددد  يدددددد ن هدددددددل لي فايددددددا، وهدددددد  لللل   ًاا دددددد  عددددددن ألل  53افددددددخًلت   فددددددخلر 
، وقددددخ ب دددد   ذيددددك ليددددى اللددددا ًلهج دددد  افلدددد   هدددددل لي ر ددددا، حلددددت 103يدددد ن ًر ددددال  لي للعادددد   

 لي اددددد  خ لي ف  حددددد ، لي  ل مددددد  ًر دددددا  ل ددددد خخل ( 1.06 لي ر دددددا  لي  ل مددددد   دددددفل    افلددددد   لآلن لددددد  
ر ددددددا . ليخوي دددددد  لي  ل مدددددد  ً دددددداوا ًددددددن  لي اا دددددد   ليل لعددددددل  اادددددد ي  عدددددد  ليفددددددلم م  لااددددددلر  فددددددل قًو
عدددد  حددددلن  هددددا ألل  للرلن ً ال  ددددلت عدددد   دددد  ًددددن ًر ددددا ًاا دددد   17ًاددددج ت افددددخًلت   فددددخلر  ،25

ر دددددددا  130لي شددددددليح  لح  يددددددد  لي اا دددددد   اضددددددلرب أمظ دددددد   لي اا ددددددد   حايدددددد  ليشددددددحلع علي  ددددددلت، ًو
ر ا 107  .105ليخخًل  لاي  اوم    لي اا   ، ًو

( ألل  للرلن يددددددد ن لي ر دددددددال  ليفار ددددددد  ي حددددددد ر لي ر ادددددددل   ددددددد ه 2ليجدددددددخوه رقددددددد   وي يدددددددح 
 ، وااالي لالرلن ي ن هدل لي فايا.2019افايا لي ل  
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 المؤسسات  لماورالمؤشرات الدرعية أداء االردن ضمن (: 2لجدول رقم )ا
141الترتيب/ أفض  أداء  المؤشر القيمة المعدل 

 المؤسسات  - 59.8 46 فنلندا
 أ( األمان

 للع له ًل آ  ع ى   ي  لي لظ   ليجاي   1.01 5.0 67.3 50 عل لخل
( لوي 14   ً خه  الا  ليف   1.02 1.4 96.9 47 
( لوي 25   ليح للر لارهلر   1.03 98.8 = 98.8 96 

 للًل   ليخخًل  ً ث     1.04 5.8 79.8 20 عل لخل
 ب( رأس المال االجتما ي 

 لال   لع  لي له رأ   1.05 49.2 49.2 73 مل  ي لخل
 والتوازنات ج( الضوااط

( لوي لن2   لي  ل م   فل    1.06 63 63.0 24 
 ليفضل  ل  ف ه 1.07 5.1 69.0 28 عل لخل
 ع لي   ليفضل  ع  ح  ليل لعل  1.08 4.1 51.4 37 عل لخل

 حاي  ليشحلع  1.09 43.1 56.9 107 ليلاوي 
 د( أداء القطاع العام

 ليح  ً   لال ال ل  عي 1.10 3.8 46.4 47  لللع رق
 ليل لعل  اا ي  ع  ليفلم م  لاالر  فل ق 1.11 4.7 60.9 25  لللع رق

( لوه3   ليخخًل  لاي  اوم   1.12 0.48 = 48.3 105 
 ه( الشدافية

 وق ا ليفالل 1.13 49.0 49.0 52 ليخم لرك
الملنيةو( حقوق   

 حف ف لي      1.14 5.0 66.9 40 عل لخل
 ليف اي   لي      ح لب  1.15 4.9 64.3 35 عل لخل

( لوه5     لق إللرق لارلي  1.16 22.5 = 75.0 34 
الشركات حوكمة( ز  

 لي لي   لي فلريا وإعخلل ليخل    لي خقلف ً لللا صالً  1.17 5.1 68.7 47 عل لخل
 لي شليح اضلرب أمظ   1.18 3.7 37.0 130  لل ل

 لي اله لن  ح     1.19 5.7 57.0 75  ل ل ا لن
 توجه الاكومة المستقبليح( 

 ي لن إ  فالر   ل   ليح  ً  1.20 4.0 49.3 71   ياال
 ي  لللا ليح  ً  ل  جل   1.21 4.4 57.4 28  لللع رق

 ا  ف إالر لي    ليفلم م  يل  ذ  للع له لياق   1.22 4.1 51.8 37 لي البل  لي  حخق
 رؤي  ليح  ً  ع ى لي خ  ليط ي  1.23 4.0 49.4 67  لللع رق
 أمظ    فل ق ليطلق  1.24 56.8 56.8 47 إبطلي ل
 أمظ   ليطلق  لي  جخلق 1.25 63.0 63.0 41 أي لم ل

( لوه6   لي لفلد قلخ  ليبلي  ليش   ذل  لي  لهخل  1.26 24 82.8 36 
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فلرم هدددددددل  وي يدددددددح لي ددددددد   لي دددددددلي  ألل  للرلن يددددددد ن لي ر دددددددال  ليفار ددددددد  ي حددددددد ر لي ر ادددددددل  ًو
ًددددد  أعضدددددد  ألل  ع دددددى ًادددددد    لي دددددلي ،  لي ددددددلي  اشددددد ح يددددددخللل ليفدددددخرق ع ددددددى ً اعددددد  أر لي ر ددددددال  
 حل دددد  ليددددى ً يددددخ ًددددن لالصدددد حل  ًددددن  دددد ه   ددددخهل عددددن لللل  للعضدددد . حلددددت اظهددددا حل دددد  

ددددد  لالي  اوم ددددد ، هددددددل  لاليدددددلع  ليدددددى يددددداورق للرلن ي  يدددددخ ًدددددن لالصددددد حل      دددددل بخددددد  ليح ً 
 وي ب لياؤي  ليح ً    ا ي   لي خ . 

 األفض  ااألداءمقارنة أداء االردن ضمن مؤشرات ماور المؤسسات 

 

 الماور اللاني: البنية التاتية -

، لاق شدددلل عدددد  أر ر دددخ ًددددل ا  بدددا ليبللددد  لي ح  دددد  ًدددن أهدددد  لي ر دددال  لي دددد  ادددخه ع ددددى افدددخ  واطدددد ر
وا دددددا  ع دددددى أمهدددددل ًج  عددددد  ًدددددن لي للصدددددا ليه    ددددد  لي  ال طددددد  لي ددددد  اددددد عا إادددددلر ع ددددد  لدددددخع  
ليه  ددددد  لي  ددددد  يرق شدددددلل، وا  اددددد  عددددد   ددددد لق إًدددددخللل  اددددداف ليلفددددد  ولي  لصددددد    ددددد ل  ليبايددددد  أ  

طدددددد رق عدددددد  لي حايدددددد  أ  ليج يدددددد ، إيددددددلع  ليددددددى لي هابددددددل  ولي  ددددددل ، حلددددددت اادددددده  ليبل دددددد  لي ح  دددددد  لي 
 فددددددددددل ا ددددددددددلي ف ليلفدددددددددد  ولي  ددددددددددلً  ، وا  دددددددددد  ع ددددددددددى ااددددددددددهل  حا دددددددددد  لي ضددددددددددلا  وليخددددددددددخًل  

ل  لل   و لر  ليب ل، وبلي لي   يللق حج  ليل لط لاق شللر لل   لت و لر  لت.  ولي   ً 

1 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.1 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.2 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26
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علي  دددددلت،  74لي اا ددددد   ولح ددددد مفطددددد   67.4وب ددددد   عدددددل  احادددددن ألل  ًحددددد ر لي ر ادددددل  ر ادددددجل   
 لي صددددد ه ليدددددى لي هابدددددل لن ًدددددن حلدددددت لي  دددددخه يددددد ن  ددددد  ًدددددن ًر دددددا و هدددددا أعضددددد  ألل  يددددد ر 

، عددددد  حدددددلن  هدددددا يددددد   وليدددددح    دددددل بخددددد  ليبل ددددد  لي ح  ددددد  ي ددددد    لياددددد ك ليحخلدددددخق و  لاهدددددل
. وي يددددددددح ليجدددددددخوه ألل  للرلن يددددددد ن لي ر ددددددددال  ليفار ددددددد  ي حددددددد ر ليبل دددددددد  و دددددددخًل  ليفطدددددددلرل 

 .لي ح   

  البنية التاتية لماورالمؤشرات الدرعية (: أداء االردن ضمن 3الجدول رقم )

 

فلرم هدددددل  وي يدددددح لي ددددد   لي دددددلي  ألل  للرلن يددددد ن لي ر دددددال  ليفار ددددد  ي حددددد ر ليبل ددددد  لي ح  ددددد  ًو
ًددددد  أعضدددددد  ألل  ع دددددى ًادددددد    لي دددددلي ،  لي ددددددلي  اشددددد ح يددددددخللل ليفدددددخرق ع ددددددى ً اعددددد  أر لي ر ددددددال  

  حل   ليى ً يخ ًن لالص حل  ًن   ه   خهل عن لللل  للعض . 

141الترتيب/ أفض  أداء  المؤشر القيمة المعدل 
 البنية التاتية 67.4 74 سنغافورة

 البنية التاتية لوسائ  النق 
   لق      ليطاف  2.01 76.9 76.9 66  لوه( 3

 ي طاف  لي ح    ليبل     لق 2.02 4.2 53.0 59  لللع رق
( لوي 24   ليحخلخب  ليا ك  الع  2.03 3.3 8.3 79 

 ليفطلرل    خًل   فل ق 2.04 2.6 26.4 84 لي ل لن
( لوه8   ليج ر  ليلف        2.05 46,927.5 = 51.0 65 

 ليج ر  ليلف  فل ق  خًل   2.06 5.2 69.7 40  لللع رق
( لوه5   ليخط ط لي حاي       2.07 37.8 37.8 51 

  فل ق  خًل  لي  لمئ لي حاي  2.08 4.4 55.9 60  لللع رق
للنهرباء والمياه البنية التاتية   

لوي  (67   لي ص ه ليى لي هابل  2.09 100.0 = 100.0 2 
( لوه10     لق لي هابل  2.10 10.3 93.4 65 
( لوي 28   لي  اق ي   ل   لا ليشليح  ي  اب 2.11 9.4 92.4 55 

 ً ث     إًخللل  لي  ل   2.12 4.9 64.3 71 لبا لخل
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حلدددددددددت اظهدددددددددا حل ددددددددد  للرلن لي  حددددددددد  ي  ا لددددددددد  ًو ليجددددددددد   ددددددددد  ًدددددددددل بخددددددددد  لياددددددددد ك ليحخلخبددددددددد  
لال دددددالا  حم ددددددل  ً دددددداوا  ددددد   ليحخلددددددخ لي ال ددددد ،  لاليددددددلع  ليددددددى يدددددداورق وليفطدددددلرل  ًددددددن  ددددد ه 

يددددداورق ا  ددددد   ًللدددددل  لي   ددددد  واحادددددلن  دددددخًل  ليلفددددد  لي حدددددار وربطهدددددل أ ادددددا ًددددد   ددددد  ل  ليلفددددد  
 لي لي   .

 األفض  ااألداءور البنية التاتية ن مؤشرات مامقارنة أداء االردن ضم

 
 

 تننولوجيا المعلومات واإلتصاالت تبنيالماور اللالث:  -

ددددددل  ولااشددددددلال  عدددددد  ر ددددددخ ً ددددددلن، ب بددددددا عددددددن  لر دددددد  إم  ددددددلر وا  دددددد  مطددددددلف ا ل ي   ددددددل لي   ً 
ددددل   وا  بددددا أحددددخ أهدددد  لي  لًدددد  لي دددد  ا  دددد  ع ددددى اف لدددد  ا ددددلي ف لي  ددددلً   واادددداا ا ددددلله لي   ً 

 لار  لر ولارخلا. لي  يخ ًن   فاالعخ ع ى وللع لر، واحان  فل ق لام ل    و 

دددددددل  ا ل ي   دددددددل ابلددددددد ألل  ًحددددددد ر  اال ددددددد  مفطددددددد  ولح  يددددددد   51.0ر ادددددددجل   ولااشدددددددلال   لي   ً 
علي  ددددددلت، و هددددددا أعضدددددد  ألل  يدددددد رلن ًددددددن حلددددددت لي  ددددددخه يدددددد ن ًر ددددددا ل دددددد ال ل   82لي اا دددددد  

 . 119لح  ي  لي اا   ليهلا  ليخ  ر ع ى ليا   ًن 
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وب ددددد   عدددددل  ب  بدددددا قطدددددلا لالاشدددددلال  عددددد  للرلن  لدددددخ ليدددددى مددددد ا ًدددددل، عددددد   ددددد  و ددددد ل ًللعاددددد  
رددددددلن لي ددددددا ل  لي لً دددددد    يدددددد  ًددددددل لم  ددددددس ع ددددددى  دددددد لق ليخددددددخًل  وب عضدددددد  لال دددددد لر، وبلي ددددددلي  

 لم  لر  خًل  لالاشلال  ولالم ام       ول   ع  للرلن. 

 تبني تننولوجيا المعلومات واإلتصاالت(: أداء االردن ضمن المؤشرات الدرعية لماور 4الجدول رقم ) 

 

 النليالماور الراام: إستقرار اإلقتصاد  -

هددددددل لي ر دددددا   دددد   را اددددد  ع دددددى ًادددد    ً دددددخال  لي ضدددددخ  وإ دددد فالر وإ ددددد خلً  ليا ل دددددل   ب بددددا
لي لي ددددد ، وا  دددددن أه  ددددد  ا دددددك لي ر دددددال  عددددد  لي ف لددددد  ًدددددن لي ددددد  ك وويددددد  ا ق دددددل  حددددد ه لي  لادددددخ 

حلددددددت ا ددددددخ رليدددددد  ًددددددن لا دددددد ا لرل  و يددددددللق ثفدددددد  أصددددددحلب للع ددددددله ولي ادددددد ا اين عدددددد  لاق شددددددلل، 
اق ًددددددن أهدددددد  لي  لًدددددد  لي دددددد  ا  دددددد  ع ددددددى  دددددددب لال دددددد ا لرل  لل لب دددددد ، وليحفددددددل  لالق شددددددلل لي ادددددد ف

 لب ً   ع   لال  ا لرل  ليفلا  .ع ى 

مفطدددددددد  ولح  يدددددددد   69.8ر اددددددددجل    وب دددددددد   عددددددددل  احاددددددددن ألل  ًحدددددددد ر ل دددددددد فالر لالق شددددددددلل لي  دددددددد 
علي  دددددددلت، حلدددددددت حددددددد  للرلن عددددددد  لي اا ددددددد  للويدددددددى يددددددد ن ًر دددددددا ً دددددددخه لي ضدددددددخ   111لي اا ددددددد  

لويددددددد  أ دددددددا  وليددددددددر ب   دددددددخ عددددددد  حادددددددل   ع دددددددى ً دددددددخه لي للدددددددا عددددددد  ل ددددددد لر  88وبلي  دددددددلرك ًددددددد  
% ب طددددى ليب ددددخ أع ددددى 4ليددددى  0.5لي ادددد ه ك  دددد ه  ددددل  لعددددخلل لي فايددددا عددددحذل  لمدددد  ا ددددالوب ًددددن %

 .ً خه

141الترتيب/ أفض  أداء  المؤشر القيمة المعدل 
 تبني تننولوجيا المعلومات واإلتصاالت 51.0 82 كوريا الجنوبية

( لوي 63   لي  لف  ليخ  ر  ليهلا  ل  ال ل  3.01 87.6 73.0 119 
  ليهلا  لي  لف   ول   ليلطلف ل  ال ل  n/a 87.6 3.02 50 لاًلرل 
 ليالر   لي ل   ليلطلف ذل  لام ام  ل  ال ل  3.03 3.9 7.9 94   ياال

 ليفللبا  لام ام  ل  ال ل  n/a 0.3 3.04 83   ريل ليجل ب  
 لام ام  ًا خخً  3.05 66.8 66.8 71 قطا
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يددددددر ب بدددددا عدددددن ً ددددددخه ليدددددخلن ًدددددن ليلدددددلا  لي ح دددددد  عددددد  حدددددلن  دددددج  ًر دددددا للللً  دددددد  ليدددددخل ن ول 
 126مفطددددددد  وب اا ددددددد   39.7لال  دددددددلي   لاليدددددددلعى ليدددددددى لي شدددددددل ف لالا  دددددددلم  ي خويددددددد  ًدددددددل ً خيددددددد  

علي  ددددددلت وهدددددددل ب  ددددددس أرددددددا  احددددددخبل  ليا ل دددددد  لي لي دددددد  عدددددد  للرلن    ددددددل ل   ددددددف    ددددددخال  ليددددددخلن 
 لي ل .

 إستقرار اإلقتصاد النلي ماورلالمؤشرات الدرعية (: أداء االردن ضمن 5الجدول رقم )

 
 رأس المال ال شري : اللانيةو ة ممجال 

ًج  عهددددددددل مفطدددددددد  ًي يدددددددد ، ي شدددددددد   6.9افددددددددخًلت   فددددددددخلر لي  ددددددددار  لي ددددددددله رأ   ددددددددج   ًج  عدددددددد 
ااالددددي لالرلن ليددددى لي اا دددد   افددددخ مفطدددد ، وع ددددى ًادددد    لي االددددي، عفددددخ  76.9حدددد لي  يددددى ليلفطدددد  ل

وي دددددد   ذيددددددك ليددددددى احاددددددن ألل   دددددد ه افايددددددا لي ددددددل  لي ليدددددد ،  72  ددددددخًل  ددددددلن عدددددد  لي اا دددددد   45
حدددددد ر لي هددددددلرل ليلالرلن عدددددد   دددددد  ًددددددن ًحدددددد ر  ، وي يددددددح لي دددددد   لي ددددددلي  لللل  لي ددددددل  شددددددح  ًو

فلرم هل ً  لي ل  ليالرف رأ  لي له لي  ار ي حلور ًر ا   ًو

 رأس المال ال شري  لمجمو ةالرئيسية  المااور أداء

 

78.4
64.4

86.7
67.2

ًح ر ليشح  ًح ر لي هلرل 
2018 2019

141الترتيب/ أفض  أداء  المؤشر القيمة المعدل 

( دولة33)  إستقرار اإلقتصاد النلي 69.8 111 
( لوي 88   لي ضخ  4.01 3.9 = 100.0 1 
( لوي 34   ليخل ن  للللً     4.02 39.7 39.7 126 



 18 

 الماور الخامر: الصاة -

ب دددد س هدددددل لي ر ددددا ً   ددددد  لي  ددددا ليشددددح  لي   قددددد  ي فددددال، ًو   دددد  عدددددخل لياددددل ل  لي دددد  ل  قددددد  
عددددد  حليددددد  صدددددح    لدددددخق، وا  بدددددا ليشدددددح  ًدددددن أهددددد  لي ر دددددال  لي ددددد  اددددداا    أن بع  دددددهل لي  يددددد ل

  دددد    بلددددا عدددد  ليفددددخرل  ليبخم دددد  ولي  ا  دددد ، عددددللعالل ليدددددلن ل    دددد ن  شددددح  أعضدددد  يددددخله  قددددخرل  
أ اددددا إم ل  دددد  وإردددددخلعلت ً ددددن بف فددددخون ليشدددددح  ليجلددددخق وي ددددلم ن ًدددددن  ،  لي دددددلي رخم دددد  وعف  دددد  أعضدددد 

و ددددددددج  ألل  للرلن إرافلعددددددددلت ً ح  ددددددددلت  دددددددد ه افايددددددددا لي ددددددددل  ليحددددددددلي ، حلددددددددت وصدددددددد   للًددددددددالق.
 33علي  دددددلت، ً فدددددخًلت ردددددديك  45مفطددددد  ي ح ددددد  ردددددديك لي اا ددددد   86.7لي ج ددددد ا ليلفطددددد  ليدددددى حددددد لي  

 ًاا   عن ألل  لي ل  لي لي .

 الصاة لماورالمؤشرات الدرعية (: أداء االردن ضمن 6الجدول رقم )

 

 الماور السادس: المهارات -

لي   دددددد   و  لادددددد ، وا دددددد    وم ر دددددد هدددددددل لي ر ددددددا لي ادددددد    لي ددددددل  ي هددددددلرل  ليفدددددد   لي لً دددددد  ب ادددددد  
ق ع دددددددى  ددددددد لق لي   ددددددد   ع دددددددى  اطددددددد يا لي  اعددددددد  لياق  ددددددد ، ًهدددددددلرل  لي  لًددددددد  ًددددددد  لل ددددددداين وليفدددددددخر 

لي ف لدددددا ليلفدددددخر ولاردددددخلع (،   دددددل ب  دددددد   دددددلن لالع  دددددلر ًاددددد فب  ليفددددد   لي لً ددددد  عددددد   ددددد  لياددددد رق 
ي فددددل ل  عدددد  ليفدددد   وي  بددددا لي   دددد   أحددددخ أهدددد  لي  لًدددد  لي دددد  اددددخً  لي هددددلرل  ولليشددددللر   ليال  دددد . 

لي لً ددددد ، عليدددددخوه لي ددددد  ا  دددددك  ددددد لن أ ادددددا ا    دددددلت ا  بدددددا أ ادددددا إم ل  ددددد  ًدددددن ليدددددخوه لل دددددا ، الن 
دددددددل   حلدددددددت يدددددددخلهل قدددددددخرلت أ بدددددددا ًدددددددن ليفدددددددخرق ليج لر ددددددد  ع دددددددى ألل  لي هدددددددل  ومفددددددد  لي  اعددددددد  ولي   ً 

  ااع ، و  ف وإر  لر ً لر  واطب فل   خلخق.

 

141الترتيب/ أفض  أداء  المؤشر القيمة المعدل 
( دول4)  الصاة 86.7 45 
( لوه4  ليح لق ليشح   لي   ق   5.01 67.7 86.7 44   
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علي  ددددددلت،  58مفطدددددد  ولح  يدددددد  لي اا دددددد   67.2ر اددددددجل    ألل  ًحدددددد ر لي هددددددلرل  افددددددخ وب دددددد   عددددددل  
ألل  يددددد رلن عددددد   ددددد   أعضددددد عددددد  لللل ، و دددددج   افدددددخًلت لي ر دددددال  ليفار ددددد      ددددد حلدددددت  دددددج   
هدددددلرل ليل ددددد طلن  لياددددد لن ردددددلن ًدددددل لياق  ددددد  لي هدددددلرل ًدددددن ًر دددددار  ًدددددلهاق  ع ليددددد  إبجدددددلل  ددددده ي  ًو

ي دددد ، عدددد  حددددلن  ددددج  ًر ددددا لي ف لددددا ليللقددددخ عدددد  لي   دددد   أ دددد   هدددددل ع ددددى صدددد لخ ليفدددد   لي لً دددد  ليحل
 ألل  ع ى ص لخ ليف   لي لً   لي ا فب   . 

 المهارات لماورالمؤشرات الدرعية (: أداء االردن ضمن 7الجدول رقم )

فلرم هددددددل ًدددددد   وي يددددددح لي دددددد   لي ددددددلي  ألل  للرلن يدددددد ن لي ر ددددددال  ليفار دددددد  ي حدددددد ر لي هددددددلرل  ًو
أعضددددد  ألل  ع دددددى ًاددددد    لي دددددلي ،  لي دددددلي  اشددددد ح يدددددخللل ليفدددددخرق ع دددددى ً اعددددد  أر لي ر دددددال   حل ددددد  

 ليى ً يخ ًن لالص حل  ًن   ه   خهل عن لللل  للعض .

141الترتيب/ أفض  أداء  المؤشر القيمة المعدل 
 المهارات  67.2 58 سويسرا

 أ( القوى العاملة الاالية
 ً      ل ل  لي      لي خر   6.01 10.3 = 68.7 54 أي لم ل
 لي   فلن  اخريي ًخ  6.02 4.3 55.5 45   ياال
   لق لي خريي لي هل  6.03 4.2 53.1 69   ياال
 ًهلرل  ليخايجلن  6.04 4.1 51.5 69   ياال
 لي هلرل  لياق    ًل رلن ليا لن ليل  طلن 6.05 4.9 65.3 31 عل لخل

  ه ي  إبجلل ع لي  ًلهاق 6.06 4.8 63.8 24 لي البل  لي  حخق
 ب( القوى العاملة المستقبلية

( لوه11   NA 81.0 NA 6.07   ليح لق ليخرل    لي   ق 
 لي خريس ع  ليللقخ لي ف لا 6.08 4.0 49.8 37 عل لخل

( لوه5   لالر خلا  لي      ع  لي خر لن إيى لي  ًلد ما   6.09 21.0 72.4 80 
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خا دددددل  لي ر ادددددل  لي      ددددد   بظهدددددا ليضددددد   لي ليدددددححلدددددت  ددددد  لي دددددخريي لي هلددددد  ًو عددددد  ًلظً 
دددد  لي      دددد   لصدددد  عدددد    دددد   عددددل ، وبلي ددددلي  اظهددددا  حل دددد  للرلن ليددددى يدددداورق ًال  دددد  لي لظً 

ددددددل  دددددد ل ج  ًددددددن ًهددددددلرل   خلددددددخق بجددددددي لن ا  يددددددخ يددددددخ  ليفيددددددل    دددددد  ليادددددد رق ليشددددددللر   ليال  دددددد  ًو
، وذيددددك ًددددن  دددد ه  يددددللق لي   دددد   لي طب فدددد  وحفدددد  لي خ  فدددد  عدددد  لي الحدددد  لياددددل   لي      دددد  لي خ  فدددد 

لي ف لددددا لالرددددخلع   ددددلي     ،  لاليددددلع  ليددددى لعددددللق ن   دددد  رددددالً  لي ددددخريي لي هلدددد ، وهدددددل ًددددل لددددل  س 
خا ل  لي لظً   لي        ولي خريب        عل .  ع ى ًهلرل  ًو

 ور المهارات ااألداء األفض مقارنة أداء االردن ضمن مؤشرات ما

 
 

 األسواق: اللاللةو ة ممجال 

 ي شدددددد  ًي يدددددد ، مفطدددددد  4.7  فددددددخلر افددددددخًلت  ليحددددددلي  لي ددددددل  افايددددددا  دددددد ه لل دددددد لف  ًج  عدددددد   ددددددج 
 ااالدددددي افدددددخ  عفدددددخ لي االدددددي، ًاددددد     وع دددددى مفطددددد ، 58.5 حددددد لي  ليدددددى ي  ر دددددا ليلفطددددد  لي ج ددددد ا

 ذيدددددك وي ددددد    لي ليددددد ، لي دددددل  افايدددددا  ددددد ه 88 لي اا ددددد  عددددد   دددددلن   دددددخًل 62 لي اا ددددد  ليدددددى لالرلن
 لي دددددلي  لي ددددد   وي يدددددح ،عددددد  ً ظددددد  لي ر دددددال  ليفار ددددد  يهدددددد  لي ج  عددددد  لالرلن ألل  احادددددن ليدددددى

فلرم هل لل  لف ًر ا ي حلور لي ل  لللل    ليالرف لي ل  ً  ًو
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 األسواق لمجمو ةالرئيسية  المااور أداء

 
 أسواق المنتجاتالماور الساام:  -

ليخر ددددد  لي ددددد  اددددد عا علهدددددل ليخويددددد  ًجدددددلالت ً  لعيدددددلت ي  دددددا ل  ولي ر ادددددل  ي   دددددلر   عددددد   ب بدددددا عدددددن
 دددددا ل  لل لب ددددد  ولر ددددد  لل ددددد لف، وياا ددددد  لي ر دددددا ع دددددى ًدددددخ  قددددد ق لياددددد ف، ولامف دددددلب ع دددددى لي

 لايدددددلع  ليدددددى ًدددددخ  لي للعاددددد   ولي ددددد  ا  بدددددا أحدددددخ أهددددد  عللصدددددا لل ددددد لف، حلدددددت ا ددددد   لياددددد ف، 
 ددددددددا ل  ع ددددددددى لارددددددددخلا ولار  ددددددددلر، إيددددددددلع  ليددددددددى اطدددددددد يا ًل جلاهددددددددل اددددددددخع  لام ل  دددددددد  واحفدددددددد  لي

للعادددددد  ، ًددددددن أ دددددد   اددددددي و ددددددخًلاهل   دددددد   ًادددددد  ا، وعدددددداق أعضدددددد  ليادددددد      دددددد لر علليدددددد  ًو
 ف.حش  ع  ا ك لل  ل

 61مفطدددددد  ولح  يدددددد  لي اا دددددد   55.8ر اددددددجل    وب دددددد   عددددددل  احاددددددن ألل  ًحدددددد ر أ دددددد لف لي ل جددددددل 
 ح ددددددد الل  ًر دددددددا  ليفار ددددددد    يددددددد  احادددددددللت عددددددد  لللل ،علي  دددددددلت، حلدددددددت  دددددددج      ددددددد  لي ر دددددددال  

 -ًدددددددن حلدددددددت لي ج  ددددددد  ليلفطددددددد  - و دددددددج  أعضددددددد  ألل  يددددددد رلن ا فلدددددددخل  لي  ايفدددددددل  ليج ا  ددددددد ،
لي  ايفدددددل  ليج ا  ددددد ، عددددد  حدددددلن   فلدددددخل لي للعاددددد  عددددد  ليخدددددخًل  وايددددد ل  عددددد   ددددد  ًدددددن ًر دددددار 

ددددخ  ددددج  أ دددد   ألل  عدددد   دددد  ًددددن ًر ددددار  فددددل ق   ادددد ثلا ليضددددالاي أو لال ددددال ل  ع ددددى ليحددددخول ًو
 . لالعفل ل  وليخع  ع ى ا  ي  لي للعا 

53.8 55.6

70.7

48.7
55.8 57.7

71.6

48.8

ًح ر أ  لف لي ل جل  ًح ر   ف لي  لي  ًح ر ليلظل  لي لي  ًح ر حج  ليا ف 

2018 2019
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 أسواق المنتجات لماورالمؤشرات الدرعية (: أداء االردن ضمن 8الجدول رقم )

 

وي يددددددددددح لي دددددددددد   لي ددددددددددلي  ألل  للرلن يدددددددددد ن لي ر ددددددددددال  ليفار دددددددددد  ي حدددددددددد ر أ دددددددددد لف لي ل جددددددددددل  
فلرم هددددددل ًدددددد  أعضدددددد  ألل  ع ددددددى ًادددددد    لي ددددددلي ،  لي ددددددلي  اشدددددد ح يددددددخللل ليفددددددخرق ع ددددددى ً اعدددددد  أر  ًو
لي ر ددددددال   حل دددددد  ليددددددى ً يددددددخ ًددددددن لالصدددددد حل  ًددددددن  دددددد ه   ددددددخهل عددددددن لللل  للعضدددددد . حلددددددت 

احادددددلن ولا  ددددد  لال دددددال ل  ع دددددى ليحدددددخول ول ليددددد  لي  فلدددددخل   ًدددددن  يدددددخ لياظهدددددا حل ددددد  للرلن ليدددددى 
،  لاليددددددلع  ليددددددى لعددددددللق ليلظددددددا عدددددد  ليا دددددد   ع ددددددى حا دددددد  ليادددددد   ولي ضددددددلا ليج ا  دددددد  لي فاويدددددد  

 ليج ا    ولي  فلخل  لي   اشلحي عاق لي  اعل . 
 ور أسواق المنتجات ااألداء األفض مقارنة أداء االردن ضمن مؤشرات ما
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141الترتيب/ أفض  أداء  المؤشر القيمة المعدل 
كونغ هونغ  أسواق المنتجات 55.8 61 

 أ( منافسة السوق المالية
  ًخ  ا ثلا ليضالاي أو لالعفل ل  وليخع  ع ى ا  ي  لي للعا  7.01 3.8 46.6 68  لللع رق
 ليا ف  ع  ه  ل لر   لي 7.02 4.3 55.3 33   ياال

 لي للعا  ع  ليخخًل  7.03 5.4 72.5 31 ه م    م 
 ب( اإلندتاح التجاري 

 ليج ا     لا ليح ل   لم  لر 7.04 4.5 58.2 59  لللع رق
 ليا    ليج ا     7.05 6.78 54.8 87 ه م    م 
 لي  ايفل  ليج ا    ا فلخل  7.06 4.8 63.9 95 ه م    م 

 ليحخوللال ال ل  ع ى   فل ق 7.07 2.5 = 37.3 89 أي لم ل
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 اللامن: سوق العم الماور  -

"إللرق   إعدددددللق الظدددد   لي ددددد لرل لي  ددددداي  و"ًاومدددد  لي  ليددددد " أر ًدددددخ  إً لم دددد عدددددنهددددددل لي ر ددددا ب بددددا 
لي  لهددددددي" وهدددددد  لر دددددد  لا دددددد فللق ًددددددن لي  لهدددددددي لي  دددددداي . واادددددده  أ دددددد لف لي  ليدددددد  لي دددددد  ا  ددددددد  

 .  لمب  لي اق وليط ي ع    ف لي    ً لا        لخ ع  ا  ي  لام ل    ًن   ه 

وا  بدددددا أ ددددد لف لي  ددددد  لي ددددد  اج ددددد  لي اومددددد  وح لبددددد  ليحفددددد ف لل ل ددددد   ي   دددددله أ ادددددا قدددددخرق ع دددددى 
دددددددل  لاق شدددددددللب  وليا ل ددددددد  ، واحفلددددددد  لي  دددددددله ي ح ددددددد  لي خدددددددلاا،  لي   دددددددف ًددددددد  لي للدددددددال  ولالً 

 و دب لي  لهي ولاح فل  رهل.

 84اا ددددددد  مفطددددددد  ولح  يددددددد  لي  57.7ر ادددددددجل    وب ددددددد   عدددددددل  احادددددددن ألل  ًحددددددد ر  ددددددد ف لي  ددددددد 
علي  دددددلت، حلدددددت  دددددج      ددددد  لي ر دددددال  ليفار ددددد    يددددد  احادددددللت عددددد  لللل ، و دددددج  أعضددددد  ألل  

 ليضددددددالاي ولي اددددددله ل  ً ددددددخهو ليخددددددخًل  يدددددد رلن يدددددد ل  عدددددد   دددددد  ًددددددن ًر ددددددال  ا  فدددددد  لمهددددددل  
ًدددددل لدددددخي  ع دددددى لي ددددد ل  لي دددددا ل  للرلم ددددد  ولمشدددددلعهل ي حفددددد ف لي  لي ددددد   ،وحفددددد ف لي  دددددله لي  لي ددددد 

عدددددد  حددددددلن  ددددددج  أ دددددد   ألل     خ  دددددد    لمبهددددددل  دددددد ل  أثلددددددل  ع دددددداق لي  دددددد  أو ًددددددل   ددددددخ لم هل هددددددل،
 ليل ددددط  و دددده ي  لي  دددد  لي  دددد  و  ل ددددل  قدددد ق عدددد  لي دددداأق  ً ددددلر  يدددد رلن عدددد   دددد  ًددددن ًر ددددال  

 .  لل لب   لي  لي  ا   ف

 سوق العم  لماورالمؤشرات الدرعية (: أداء االردن ضمن 9الجدول رقم )

141الترتيب/ أفض  أداء  المؤشر القيمة المعدل 
 سوق العم   57.7 84 سنغافورة

 أ( المرونة
( لوه8   ا  ف  لمهل  ليخخًل   8.01 4.3 99.4 9 

 لي  لل  ولمهل  ليخخًل   ً لر ل  8.02 4.3 54.8 35 ه م    م 
 ولي  له لي    أصحلب رلن لي  قل  لي  لوم   8.03 4.8 63.9 40  لللع رق
 لل  ر احخلخ ًاوم  8.04 5.3 71.9 42 أ   م ل
 ليل ط  لي      ل ل  8.05 3.3 38.6 71   ياال
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فلرم هددددددل  وي يددددددح لي دددددد   لي ددددددلي  ألل  للرلن يدددددد ن لي ر ددددددال  ليفار دددددد  ي حدددددد ر  دددددد ف لي  دددددد  ًو
ًددددد  أعضدددددد  ألل  ع دددددى ًادددددد    لي دددددلي ،  لي ددددددلي  اشددددد ح يددددددخللل ليفدددددخرق ع ددددددى ً اعددددد  أر لي ر ددددددال  
 حل دددد  ليددددى ً يددددخ ًددددن لالصدددد حل  ًددددن  دددد ه   ددددخهل عددددن لللل  للعضدددد . حلددددت اظهددددا حل دددد  

ًددددددل  لي دددددداأق عدددددد   دددددد ف لي  دددددد  ليا دددددد  ، واحاددددددلن ليبليدددددد  ليلل  دددددد  يدددددداورق  يددددددللق للللرلن ليددددددى 
يادددددد ف لي  ددددددد  ًدددددددن ًخ  ددددددد    لمبهددددددل، عضددددددد ت عدددددددن ليلظدددددددا عدددددد  ر ددددددد   اشدددددددلريح لي  دددددددله وآي ددددددد  

 إصخلرهل.

 ور سوق العم  ااألداء األفض مقارنة أداء االردن ضمن مؤشرات ما
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( لوه2   لي  له حف ف  8.06 75.0 75.0 52 
 لل لب   لي  لي  ا   ف  ه ي  8.07 3.6 44.1 108 أي لم ل

 ليخل     لي  لي  الف  8.08 4.9 65.5 34 لي البل  لي  حخق
 والاوافز ب( الجدارة

 لي ره    لاللرق ع ى لالع  لل 8.09 4.4 56.3 65 عل لخل
 ولام ل    لل  ر 8.10 4.4 56.6 42 ه م    م 

( لوه4   ما   لاملر لي لً       ر ليى ليد  ر 8.11 0.23 3.6 133 
لوي  ( 24   لي  لي   ليضالاي ولي اله ل  ً خه 8.12 16.1 88.7 68 
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 الماور التاسم: النظام المالي -

ل  دددددد ن ًر ددددددا ليلظددددددل  لي ددددددلي  ًددددددن ًر دددددداين عدددددداعللن، للوه "لي  ددددددف لي ددددددلي " وهدددددد  ًددددددخ  ادددددد عا 
لاا  دددددددلن، لل ددددددده ، ليدددددددخلن، لي ددددددد ًلن ولي ل جدددددددل  لي لي ددددددد  لل دددددددا ، وليادددددددلم  "لا ددددددد فالر لي دددددددلي " 

وي  بدددددا  ي لظدددددل  لي دددددلي . لي دددددل وي بدددددا عدددددن لر ددددد  لي خف دددددف ًدددددن حدددددخق لي خدددددلاا لي لادددددخق ولياددددد  ك 
  أحددددددخ أهدددددد  لي للصددددددا لي دددددد  ا دددددد   لام ل  دددددد ، ًددددددن  دددددد ه اج  دددددد  لي ددددددخ ال  عدددددد  ليلظددددددل  لي ددددددلي

رأ  لي دددددددله ليدددددددى أ ادددددددا لا ددددددد ا لرل  لي لعدددددددخق، واددددددد علا  ا   ددددددد لا ددددددد ا لرل  لي ل جددددددد ، واحادددددددلن 
ددددل  لي لي ددددد  لي ددددد   مظددددل  لعددددد  ع ددددله، إيدددددلع  ليدددددى الظدددد   ًلل دددددي ي  ر اددددل  لي لي ددددد  ي جلدددددي لآلً 

 خ ع ى لا  ا لرل  ولام ل   .قخ اابي آثلر   ب   ا ي   للً

علي  دددددددلت  33مفطددددددد  ولح  يددددددد  لي اا ددددددد   71.6ر اددددددجل    وب دددددد   عدددددددل  احادددددددن ألل  ًحددددددد ر ليلظدددددددل 
 لي دددددددلي  ب  بدددددددا أعضددددددد  ألل  يددددددد رلن يددددددد ن ًخ  ددددددد  لي حدددددددلور ليفار ددددددد ، حلدددددددت  دددددددج    ليب ددددددد  

ًدددددن لي ر دددددال  ليفار ددددد    يددددد  احادددددللت عددددد  لللل ، و دددددج  أعضددددد  ألل  يددددد رلن يددددد ل  عددددد   ددددد  
عددددد  حدددددلن  دددددج  لي ر دددددال  ذل  لي  قددددد   لالا  دددددلن  ددددد ل  ًدددددن حجددددد  أو مادددددي قددددداوق ً  اددددداق، 

ًددددل لددددخي  ع ددددى يدددد   للرلن عدددد  هدددددل  لي لددددلًا لي ددددله رأ  ادددد لعايدددد رلن عدددد  ًر ددددا أ دددد   ألل  
 ليجلمي وياورق ا علا . 

 النظام المالي لماورالمؤشرات الدرعية (: أداء االردن ضمن 10الجدول رقم )

أداءأفض   141الترتيب/   المؤشر القيمة المعدل 
 النظام المالي 71.6 33 هونغ كونغ

 أ( العمق
( لوي 30   ليخلص ي فطلا لي ح   لالا  لن 9.01 72.7 76.5 44 

 ولي    ط  ليشللاق لي ل آ  ا  ي  9.02 4.7 61.2 22 عل لخل
 لي للًا  لي له رأ  ا لعا 9.03 4.0 50.8 26 لي البل  لي  حخق

( لوي 15   ليا     لي     9.04 63.7 63.7 34 
( لوي 17   لي  ًلن أقالط 9.05 1.5 25.0 75 
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فلرم هدددددل  وي يدددددح لي ددددد   لي دددددلي  ألل  للرلن يددددد ن لي ر دددددال  ليفار ددددد  ي حددددد ر ليلظدددددل  لي دددددلي  ًو
ًددددد  أعضدددددد  ألل  ع دددددى ًادددددد    لي دددددلي ،  لي ددددددلي  اشددددد ح يددددددخللل ليفدددددخرق ع ددددددى ً اعددددد  أر لي ر ددددددال  

أ بددددا يدددد    حل دددد  ليددددى ً يددددخ ًددددن لالصدددد حل  ًددددن  دددد ه   ددددخهل عددددن لللل  للعضدددد . حلددددت 
 . ي ن ًح ر أقالط لي  ًلن

 ور النظام المالي ااألداء األفض مقارنة أداء االردن ضمن مؤشرات ما
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 ب( اإلستقرار
 ليبل ك ً لم  9.06 5.5 75.2 42 عل لخل

لوه( 3   لي   ااق ليفاوق 9.07 4.2 92.5 70 
( لوي 98   103  =99.6  لالا  لن عج ق 9.08 2.1 
( لوي 74   ي بل ك لي له رأ   فلب  9.09 18.5 = 100.0 49 
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  الماور العاشر: حجم السوق  -

حجددددد  لل ددددد لف لي ح  ددددد  ولل لب ددددد  لي ددددد  ب  دددددن ي دددددا ل  ر دددددخ ً دددددلن لي صددددد ه إيلهدددددل،  ب بدددددا عدددددن
وا  بددددا لال دددد لف لي بلدددداق لل اددددا قددددخرق ع ددددى رعدددد  لام ل  دددد  ًددددن  دددد ه وعدددد رل  ليحجدددد ، ًددددن  دددد ه 
 فدددددل وحدددددخق ا  فددددد  لام دددددل  ًددددد   يدددددللق    ددددد  لام دددددل  لي   ددددد ، إيدددددلع  ليدددددى أمهدددددل اخ دددددف ع لًددددد  

أ  لي ددددله لي  ددددار ومفدددد  لي  اعدددد ، وبلي ددددلي   يددددللق لي  لاددددخ لي  حففدددد  ًددددن  لر  دددد  إبجلر دددد    ددددال   ر 
  يللق حج  لام ل .

 80مفطددددددد  ولح  يددددددد  لي اا ددددددد   48.8ر ادددددددجل    وب ددددددد   عدددددددل  احادددددددن ألل  ًحددددددد ر حجددددددد  لياددددددد ف 
علي  ددددددلت، حلددددددت بضدددددد   دددددد  ًددددددن ًر ددددددار ليلددددددلا  لي ح دددددد  لال  ددددددلي  وليدددددددر لح دددددد  للرلن   يدددددد  

ر دددددددا لي اددددددد 83لي اا ددددددد    رلل   لاددددددد   ًدددددددن ليلدددددددلا  لي ح ددددددد  لال  دددددددلي  وليددددددددر حددددددد  للرلن ، ًو
 . 40  ي  لي اا   

 حجم السوق  لماورالمؤشرات الدرعية (: أداء االردن ضمن 11الجدول رقم )

 
 

 المجمو ة الرااعة: منظومة اإللتنار 

هدددددد  لي ج  عددددد  عددددد  حدددددلن لمخفدددددل  للللً   ددددد  للع دددددله يددددد نًحددددد ر  احادددددن ألل  ددددد   عدددددل   
، ي ددددددن ًددددددل ادددددد له ألل  ًحدددددد ر ليفددددددخرق ع ددددددى لار  ددددددلر   دددددد   اف ددددددف ًفلرمدددددد   دددددد لل  لي ددددددل  لياددددددلرف

ددددد  لالر  دددددلر، أًدددددل  للرلن عددددد  ًحددددد ر ليفدددددخرق ع دددددى ل هلليدددددك ًادددددلح   بلددددداق الر  دددددلر وا  يددددد  ًلظً 
ددددددد  لار  دددددددلر ًر دددددددا ي حدددددددلور لي دددددددل  لللل  لي دددددددلي  لي ددددددد   وي يدددددددح فلرم هدددددددل ًلظً   لي دددددددل  ًددددددد  ًو

  ليالرف

141الترتيب/ أفض  أداء  المؤشر القيمة المعدل 
 حجم السوق  48.8 80 الصين
 ليللا  لي ح   لا  لي  n/a 83 10.01 83 ليشلن

 ًا  رلل  ليا   وليخخًل  n/a 58.7 10.02 40 ه م    م 
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 منظومة اإللتنار لمجمو ةالرئيسية  المااور أداء

 
 الماور الاادي  شر: دقناميكية األ مال -

 افل دددددل  وابلددددد  إر  دددددلر ع دددددى ليخدددددلص ليفطدددددلا قدددددخرق ًدددددخ  عدددددن للع دددددله للللً   ددددد  ًر دددددا ب بدددددا
 م ددددلذ  وابلدددد  لي خددددلااق، لي لللددددا، عدددد  لي   ا دددد  ثفلع دددد   دددد ه ًددددن لي  دددد ، ي لظدددد    خلددددخق وادددداف 
  لي دددددلي . لياددددد ف  ًدددددن  اددددده ي  وليخددددداو   ليدددددخ  ه ي  دددددا ل  ااددددد ح إللريددددد  وق لعدددددخ  خلدددددخق أع دددددله
 .لي   ار ولي لللا  لايطالب ا  ل  رلي  ي ن ًب  اق، و خًل  ًل جل  إم ل 

مفطدددددد  ولح  يدددددد  لي اا دددددد   56.6ر اددددددجل    وب دددددد   عددددددل  احاددددددن ألل  ًحدددددد ر للللً   دددددد  للع ددددددله
علي  ددددددلت، حلددددددت  ددددددج  أعضدددددد  ألل  ًددددددن حلددددددت لي  ددددددخه عدددددد  ًر ددددددال  ا ددددددلي ف ووقدددددد  رددددددخ   88

للع دددددله ع دددددى ليدددددا   ًدددددن لح  يهدددددل ًالادددددي ً ددددد  اق، عددددد  حدددددلن  دددددج  أ ددددد   ألل  عددددد  ًدددددل ل   دددددف 
 الر ليفلم م  أ  ً خه لال  اللل. لالعالر   ل   لال

 يكية األ مالدقنام لماورالمؤشرات الدرعية (: أداء االردن ضمن 12الجدول رقم )
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141الترتيب/ أفض  أداء  المؤشر القيمة المعدل 
 دقناميكية األ مال 56.6 88 الواليات المتادة

 المتطل ات االدارية أ( 
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وي يددددددددح لي دددددددد   لي ددددددددلي  ألل  للرلن يدددددددد ن لي ر ددددددددال  ليفار دددددددد  ي حدددددددد ر للللً   دددددددد  للع ددددددددله 
فلرم هددددددل ًدددددد  أعضدددددد  ألل  ع ددددددى ًادددددد    لي ددددددلي ،  لي ددددددلي  اشدددددد ح يددددددخللل ليفددددددخرق ع ددددددى ً اعدددددد   أر ًو

لي ر دددددال   حل دددددد  ليددددددى ً يددددددخ ًدددددن لالصدددددد حل  ًددددددن  دددددد ه   دددددخهل عددددددن لللل  للعضدددددد . حلددددددت 
دددددد  لاعاددددددلر ع ددددددى أًدددددد  أن ل حاددددددن لللل  ًدددددد  ل دددددد ه  اظهددددددا حل دددددد  للرلن ليددددددى ادددددد الا ًلظً 
 قلم ن لالعالر حل  ليلفلذ.

 ااألداء األفض  دقناميكية األ مالور مقارنة أداء االردن ضمن مؤشرات ما

( لوي لن2   ا  ف  ليبخ   لالع له 11.01 23.9 88.1 112 
 لي جلرر  ليل لط يبخ  لي ق  11.02 12.5 =  87.9 75 مل  ي لخل
 رعالرلال  اللل ي ً خه 11.03 27.3 29.4 101 لي ل لن

( لوه6   يرعالر لي لظ    لاالر 11.04 5.0 =  31.3 120 
 ب( ثقافة ريادة األ مال

 للع له ريللق ًخلاا اجل  لي  لق  11.05 3.9 48.7 76 لوي  لاح  ه
 ليا ط   اف يل ع  لياغ   11.06 4.5 57.6 61 ليخم لرك

 لار  لر  ا ل  م   11.07 4.6 59.4 32 لوي  لاح  ه
 ابل  للع لر لالر  لري  لي  ع ق  11.08 4.0 50.2 40 لوي  لاح  ه
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 اللاني  شر: القدرة  ل  اإللتنارالماور  -

ددددخ  قددددخرق ليب ددددخ ع ددددى لي  ددددج   ليا دددد      دددد  وم ر دددد  لي حدددد ر ولي طدددد يا  ب بددددا عددددن لي  ددددلون و ، ًو
ع ددددددى اح يدددددد   لي ددددددلي  قددددددخرق ليب ددددددخ ، ليفضددددددلبل ولي   هددددددل لارددددددخلا ولي قدددددد   أًددددددل  ًخ  دددددد   ي ددددددحن

  ليل دددددددد  للع ددددددددلر ليددددددددى  دددددددد   و ددددددددخًل   خلددددددددخق، ولي دددددددد  ا  بددددددددا ع ددددددددى مطددددددددلف  ول دددددددد  ًحا ددددددددل
 للر ولي ل    لاق شللب  لي لً  .لاق ش

مفطددددددد   38.8وب ددددددد   عدددددددل  اال ددددددد  ألل  للرلن يددددددد ن ًحددددددد ر ليفدددددددخرق ع دددددددى لالر  دددددددلر ر ادددددددجل   
، حلدددددت اال  ددددد  ً ظددددد  لي ر دددددال  ليفار ددددد  لي لط يددددد  اح ددددد ، و دددددج  أ ددددد   64ولح  يددددد  لي اا ددددد  

   للرلن لي بلدددددا لدددددخي  ع دددددى يدددددألل  عددددد  لي ر دددددال  لي    فددددد   لي حدددددت ولي طددددد يا ولال  دددددالا ًدددددل 
 ع  هدل لي جله.
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141الترتيب/ أفض  أداء  المؤشر القيمة المعدل 
 القدرة  ل  اإللتنار 38.8 64 ألمانيا

 والتنوع  أ( التدا   



 31 

 اإللتنار  ل  القدرة لماورالمؤشرات الدرعية (: أداء االردن ضمن 13الجدول رقم )
وي يدددددددح لي ددددددد   لي دددددددلي  ألل  للرلن يددددددد ن لي ر دددددددال  ليفار ددددددد  ي حددددددد ر ليفدددددددخرق ع دددددددى لالر  دددددددلر 
فلرم هددددددل ًدددددد  أعضدددددد  ألل  ع ددددددى ًادددددد    لي ددددددلي ،  لي ددددددلي  اشدددددد ح يددددددخللل ليفددددددخرق ع ددددددى ً اعدددددد  أر  ًو

للل  للعضدددددد . حلددددددت لي ر دددددال   حل دددددد  ليددددددى ً يددددددخ ًدددددن لالصدددددد حل  ًددددددن  دددددد ه   دددددخهل عددددددن ل
  لاهدددددل وليخدددددخًل  لي ددددد   واحادددددلناطددددد يا ًر ادددددل  لي حدددددت لي   ددددد   اظهدددددا حل ددددد  للرلن ليدددددى

افدددددخًهل، و يدددددللق لالمفدددددلف ع لهدددددل ح دددددى اشددددد ح قدددددللرق ع دددددى رعدددددخ لي دددددا ل    حدددددخر لي فل دددددل  واددددداف 
لي ر ادددددل  ولي خ ددددداعلن  لي  ل ي   دددددل ليحخلاددددد ،  لاليدددددلع  ليدددددى  يدددددللق ع قدددددل  لي حدددددت لي   ددددد  ًددددد 

 ليخويللن.

 ااألداء األفض  القدرة  ل  اإللتنارور مقارنة أداء االردن ضمن مؤشرات ما

 لي لً   ليف    ال ا 12.01 4.7 61.6 50  لللع رق
 Clustersاط ر لي ج  ل   12.02 4.4 57.5 31 إبطلي ل

( لوه5   ً  ا   لوي   ل  العل  12.03 0.18 5.1 72 
 لي  لللن لي ش ح  أصحلب رلن لي  لون  12.04 4.0 49.3 50 لوي  لاح  ه

 ب( ال اث والتطوير 
( لوه9   لي      لي ل  رل  12.05 142.7 73.6 78 
( لوه8   لال  الا رال ل  ا  ل  12.06 0.82 11.0 71 
( لوه7   ولي ط يا لي حت مففل  12.07 0.3 11.1 78 
( لوه7   ليخلص  ولي لً   لي حت ًر ال  أه    12.08 0.01 3.7 62 

 ج( التسويق 
 لي   ار افضل    قالرا (  12.09 3.9 47.5 48   ريل ليجل ب  

( لوه7   لي جلري  لي  ًل  ااجل  ا  ل  12.10 528.94 67.5 71 
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 ألرز التوصيات:

دددددن  دددددد ه لي ا لدددددد  ع ددددددى ًددددددل أ هددددددا  لي فايدددددا ًددددددن مفددددددلط يدددددد   للل  للرلن عبددددددا لي ر ددددددال   ًو
أعضدددددد  للل  عددددددلي  ، ًددددددل ب لدددددد   دددددد ن أًلًهددددددل ًاددددددلح   بلدددددداق عددددددن ليفار دددددد  ولر  ددددددلل   ددددددل ًلهددددددل 

ي  حاددددددن  لي ددددددلي  رعدددددد  اللعادددددد   للرلن   دددددد   عددددددل ، و   ددددددل ل دددددد    ددددددل لي  صدددددد ل  لي دددددد  ر دددددد   
، ًددددد  لي   لدددددخ 2019  ع ددددى ً ليجددددد  مفدددددلط ليضددددد   لي دددد   هدددددا   ددددد ه افايدددددا لي للعادددد   لي لي  ددددد

ع ددددى أمدددد  بجددددي ع ددددى ليخويدددد  ً ل  دددد   لعدددد  لي حددددلور ولي ر ددددال  ليفار دددد  ولي دددد  ا  ددددس ًحا ددددل  
لي  دددددد    يهدددددددل، حلدددددددت أصدددددد ح ًفهددددددد   لي للعاددددددد   عدددددد   ددددددد  لي  للدددددددال  لالم ددددددل  يدددددددخلهل واحادددددددلن 
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ادددددد خلً للر ًددددددل إذل لي  اددددددلرع  أ اددددددا  دددددد  ي   وا لً  دددددد ،   ل  لن احفددددددف ً ددددددخال  م دددددد  ً اددددددلرع  ًو
 واش ح قللرق ع ى ً ل ه  ليشخًل  ليخلر   .

يددددداورق لي  ددددد  ع دددددى ً ليجددددد   لعددددد  لي حدددددخبل  لي ددددد  ا ل ددددد  قطدددددلا ليلفددددد  وليبل ددددد  لي ح  ددددد  ًدددددن  .1
 ه لي  ددددد  ع دددددى لال دددددالا عددددد  لم دددددل  لي ددددد لمى  لي حايددددد  عددددد   ددددد  ًدددددن ً دددددلن ولي ليددددد م   ددددد

وربطهدددددل    ددددداوا  ددددد   ليحخلدددددخ لي ال ددددد ، ولي  ددددد  ع دددددى ا  ددددد   ًللدددددل  لي   ددددد  واادددددهل  حا ددددد  
 لي ضلا  ولما لر هل ًل  ولي  . 

احادددددلن واطددددد يا لي لدددددله  لي      ددددد  عددددد  لي دددددخلر  وليجلً دددددل ، وويددددد  إ ددددد الا ج ل  وال ددددد   .2
    دددددد  اهددددددخ  ليددددددى ال  دددددد  لي دددددد لرل لي  دددددداي    ددددددل بخددددددخ  احفلددددددف لي ل  دددددد  لي ادددددد خلً  وليل دددددد  ح

لي ال ددددد  لي ل  يددددد  لي  دددددلري  لاق شدددددللر ي دددددب ل، عدددددن اايدددددف ا   ددددد  ًخا دددددل  لي   ددددد   محددددد  
 ً ط  ل  ليا ف. إح  ل ل  و و 

 لعللق ن     رالً  لي خريي لي هل  وابل  أ ليلي ع     عشاي    يهل. .3
ا  يددددددد  ًفهددددددد   لياددددددد رق ليشدددددددللر   ليال  ددددددد  يددددددد ن لي ر ادددددددل  لي      ددددددد  لي خ  فددددددد ، ولل دددددددله  .4

% 65ًادددددددلقل   خلدددددددخق ي   يددددددد    لمبهدددددددل وافل لاهدددددددل،  لصددددددد  لذل ًدددددددل ع  لدددددددل  ددددددد ن أ ادددددددا ًدددددددن 
لالافددددددله لي   حفددددددلن  ددددددلي      لالر ددددددخلا  ليلدددددد    ددددددل  حف ن عدددددد  مهلبدددددد  لي طددددددل   ددددددلم لا  خلددددددخق 

ًال  دددد   لق عدددد  عشددددامل ليحددددلي ،  لي ددددلي  بجددددي لي  دددد  ع ددددى ا لًددددلت ًددددن لي  ددددلا ،  لددددا ً  دددد
 لي لظً   لي        و يللق لي      لي طب ف  وحف  لي ف لا لالرخلع   لي     .  

دددددد  لي  ددددددد  ع دددددددى ا  يدددددد  ل ددددددد خخل  لي  ل ي   دددددددل ليحخلادددددد  عددددددد  ًر ادددددددلاهل  .5 لل لدددددد  ع دددددددى ليح ً 
 ددددد ل  ددددد  ًدددددن أثدددددلر  ددددد ب   ع دددددى وأقادددددلًهل لي خ  فددددد ، ولالر  دددددلل عدددددن لي  دددددلً   لي ر  ددددد  ي دددددل ا

رليددددد  لالع دددددله ًدددددن  ددددد ه  يدددددللق  ددددد  ًدددددن لي قددددد  ليددددد    المجدددددل  لي  دددددلً   ول  للهدددددل عدددددن 
 لي  فلخل  وليبلاوقالا   ليح ً    ع    ل لي  لً  . 

ا  يددددد  لي  دددددد ن لي  ل يدددددد    وع   ددددددل  لي حددددددت ولي طددددد يا، ًددددددن  دددددد ه ا   دددددد  وا حلددددددخ  هدددددد ل  .6
حلي ددددددددلت محددددددد  ا  يدددددددد  لالر  ددددددددلر ولي طدددددددد يا عدددددددد  للم ددددددددط  صدددددددللللف لي حددددددددت لي   دددددددد  ليفلا دددددددد  

ليشدددددللر   ي دددددل يددددد  للثدددددا لل بدددددا عددددد  ع   ددددد  رعددددد  لي فدددددل ق لام ل  ددددد ، وو يدددددللق لالمفدددددلف ع دددددى 
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هددددد  ليشددددللللف ح ددددى اشدددد ح قددددللرق ع ددددى رعددددخ لي ددددا ل    حددددخر لي فل ددددل  وادددداف لي  ل ي   ددددل 
 . ليحخلا 

ع   دددد  ا  دددد س لي ددددا   واادددد ح ر ح يدددد  لي  دددد  ع ددددى اهليدددد  رليدددد  ع دددد  ًحفدددد ق و فددددرق، اادددده   .7
ددددرثاق، ًددددن  دددد ه لبجددددلل أريدددد   ول دددد   ًددددن لالر  ددددلر  للع ددددلر ليايللبدددد  إيددددى  ددددا ل  مل حدددد  ًو
وليايددددددددللق يددددددددخع  عيدددددددد  لي دددددددد لب لي بددددددددخا، ولي دددددددد  ا  بددددددددا أ ددددددددل  ومدددددددد لق لي  دددددددداوعل  ليشددددددددللاق 

 ولي  للن   ليشلا. 
 لر ددددددل  ليخوي دددددد  ولي دددددد  أعضدددددد  لي ًدددددد    رأ  لي ددددددله لي لددددددلًا   ددددددل ل  ل ددددددى ا  دددددد س  ددددددا ل .8

اادددد ى ليددددى افددددخب  لي اددددلعخق ي ع ددددلر ليايللبدددد  ولي ددددا ل  ليلل ددددي  لي دددد   لي ددددلت ًددددل ب دددد ن يددددخلهل 
 .إً لمل  م   ولعخق، وي ن ع  مفس لي ق  اح اهل ًخلاا علي  


