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حالة البالد 2021: السياسة النقدية

مقدمة
مّر االقتصاد األردني مبرحلة استثنائية مليئة بالتحديات خالل العامني املاضيني يف ظل 
 ،)Covid-19( ما شهده من أزمة صحية واقتصادية نتيجة تأثره الكبير بجائحة كورونا
وما تبعه من تعطيل جزئي وكلي للعديد من القطاعات االقتصادية احمللية، وانخفاض 
احلقيقي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  انكماش  إلى  أّدت  السياحة،  معدالت  يف  مسبوق  غير 
بنسبة 1.6% يف عام 2020، ومنوه بنسبة 0.3% يف الربع األول و3.2% يف الربع الثاني 
إاّل أن هذه األرقام  أنه أقل حّدة بكثير مما كان متوقعًا يف السابق،  2021، ومع  من عام 
تعدُّ األقل منذ ثالثة عقود. كما أّثرت اجلائحة على املؤشرات االقتصادية واالجتماعية 
األخرى للمملكة تأثيرًا كبيرًا، ما أدى إلى اّتساع العجز املزدوج، وزيادة مستويات املديونية، 
وارتفاع غير مسبوق يف معدالت البطالة، ال سيما بني فئتي الشباب واملرأة. ومع ذلك، فإن 

بعض هذه التأثيرات يتماشى مع ما تعيشه معظم دول العالم بسبب هذه اجلائحة. 

وبخصوص التوقعات املستقبلية، فإن حالة عدم اليقني بشأن التقدم يف حملة التلقيح 
والتعايف العاملي غير املتكافئ خالل عام 2021، أظهرت أن تعايف االقتصادات العاملية لن 
من  غيره  مثل  واألردن  والسياحة.  اخلدمات  قطاعي  سيما  ال  القصير،  املدى  على  يكون 
إلى  إضافة  فيه،  لالقتصاد  الكلي  األداء  على  مسيطرة  السلبية  اآلثار  ستستمر  الدول، 
حائاًل  تقف  والتي  األردني،  االقتصاد  منها  يعاني  التي  الضعف  نقاط  من  ستعّمق  أنها 
أمام حتقيقه النمو املنشود حتى قبل جائحة كورونا. ووفقًا لبيانات البنك الدولي حول 
1.4%، فللمضي قدمًا  2021، بأنه ينمو بنسبة متواضعة تبلغ  االقتصاد األردني لعام 
كان من الضروري إجراء مجموعة واسعة من اإلصالحات املعّززة للنمو ملنع تعمق األزمة، 
ومتهيد الطريق لتحقيق التعايف القوي يف مستويات النمو، وخلق فرص العمل املستدامة. 

اّتسمت باملرونة  املركزي األردني، فقد  النقدية واملصرفية للبنك  وعلى صعيد السياسة 
واالستجابة السريعة واالستباقية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا )كوفيد19-( 
الالزمة  السيولة  لتوفير  اإلجراءات  من  بجملة  متّثلت  والتي  األردني،  االقتصاد  على 
التداعيات  مواجهة  على  االقتصادية  القطاعات  قدرة  وتعزيز  االقتصادي،  للنشاط 
السلبية. كما ُخّفضت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة مبا مجموعه 150 
نقطة أساس، و125 نقطة أساس على نافذة اإليداع لليلة واحدة يف عام 2020، باإلضافة 
للعديد من اإلجراءات النقدية واالحترازية التي اّتخذها البنك. واستمّر البنك املركزي 
األقساط  تأجيل  ومتديد  برامجه،  يف  توسعة  مع   2021 عام  يف  السياسة  هذه  على 
للمتضّررين يف ظل استمرار اآلثار السلبية جلائحة كورونا على القطاعات االقتصادية 
الوقت  املتضّررين  واألفراد  الشركات  وإعطاء  اآلثار،  تلك  تقليل  بهدف  وذلك  املختلفة، 

الكايف الذي ميّكنهم من سداد التزاماتهم جتاه البنوك. 
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المركزي  البنك  وإجراءات  النقدية  السياسة  توجهات  أواًل: 
األردني االحترازية لمواجهة جائحة كورونا 

خالل  املركزي  البنك  اّتخذها  التي  واالحترازية  النقدية  اإلجراءات   1.1
جائحة كورونا

اّتخذ البنك املركزي األردني خالل عام 2020 حزمة من اإلجراءات االستباقية الحتواء 
تداعيات جائحة كورونا منذ بداية اجلائحة عامليًا على النحو التالي:

تخفيض أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية كافة بواقع 1.5 نقطة   •
مئوية، و1.25 نقطة مئوية على نافذة اإليداع لليلة واحدة. وقد استجابت البنوك 
بعكس هذا التخفيض على قروض التجزئة، حيث انخفض سعر الفائدة على القروض 
عام  نهاية  يف   %7.17 مع  مقارنة   2021 عام  نهاية  يف   %6.95 إلى  ليصل  والسلف 

2020، ومع 8.46% يف نهاية عام 2019. 

من   %8.6 تشكل  والتي  دينار،  مليار   2.7 مبقدار  األردني  لالقتصاد  سيولة  توفير   •
إلى   %7 من  اإللزامي  االحتياطي  نسبة  تخفيض  خالل  من  اإلجمالي،  احمللي  الناجت 
5%، األمر الذي ضّخ سيولة نقدية مباشرة مبقدار 550 مليون دينار. كما أبرم البنك 

املركزي اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك احمللية معّززة للّسيولة.

دينار،  مليون   500 مبقدار  واملتوسطة  الّصغيرة  الّشركات  يستهدف  ميّسر  متويل    •
وبسعر فائدة ال يتجاوز %2.

تخفيض  على  اشتمل  والذي  ودعمها،  االقتصادية  القطاعات  متويل  برنامج  تعديل   •
التمويل  على  احلصول  إمكانية  وعلى  االستحقاق،  مدد  ومتديد  الفائدة،  أسعار 
لتغطية املصاريف التشغيلية ورأس املال العامل، ومتديد السقوف املمنوحة للقطاعات 
لتصل إلى ثالثة ماليني دينار لكل مشروع من مشاريع القطاعات املشمولة، مع اإلبقاء 
على الّسقف املمنوح لقطاع الّطاقة املتجّددة والّنقل عند مستواه السابق البالغ أربعة 
ماليني دينار. وجرى مؤخرًا زيادة سقف التمويل لقطاع السياحة ليصبح أربعة دينار. 

كما وّسع البنك املركزي مظّلة القطاعات املشمولة لتتضمن قطاع الّتصدير. 

حّث البنوك على تأجيل األقساط املستحّقة على الّشركات واألفراد وتقوية مراكزهم   •
املالية، ملّدة امتدت حتى ثالثة أشهر متتالية دون فرض غرامات أو فوائد تأخير، مع 

توفير إمكانية التأجيل وإعادة اجلدولة للفئات األكثر تضّررًا.

متديد مدد الّتسوية للّشيكات املرجتعة ألسباب مالية، وتخفيض الرسوم عليها على   •
أاّل يؤثر ذلك على الّتصنيف االئتماني ألصحابها. 
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البنك  برامج  ضمن  املمنوحة  القروض  جميع  على  املستحّقة  األقساط  سداد  تأجيل   •
البنك  خّفض  كما  القروض.  هذه  على  املستحقة  الفوائد  حتصيل  وتأجيل  املركزي، 
املركزي عمولة ضمان برنامج التمويل الّصناعي واخلدمات، وعموالت ضمان القروض، 
وزاد نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان املبيعات احمللية، وخّفض عمولة ضمان 

قروض املشاريع الناشئة. 

10 ماليني دينار، بهدف إعادة  •  منُح سلفة إضافية للقطاع الزراعي واملزارعني بقيمة 
إقراضه من خالل مؤسسة اإلقراض الزراعي للمزارعني ألجل 10 سنوات، من ضمنها 
مّدة سماح سنتان. وسماح البنك للمؤسسة بتأجيل األقساط املستحقة على املزارعني 

مع إمكانية إعادة اجلدولة للديون القائمة دون التأثير على الّتصنيف االئتماني.

تدفق  لضمان  التعطل،  مدد  خالل  كافة  والّتقاص  والّتسويات  الدفع  أنظمة  تشغيل   •
األموال بني حسابات األفراد والشركات يف القطاع املصريف، وتوفير قنوات إلكترونية 

لتمكني العمالء من إرسال احلواالت املالية للخارج.

أما خالل عام 2021، فقد اّتخذ البنك املركزي عدة إجراءات، منها:

زيادة سقف برنامج البنك املركزي لدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة ملواجهة أزمة   •
500 مليون، وزيادة أجل التمويل وسقفه،  700 مليون دينار بداًل من  كورونا ليصبح 

على أن ينتهي العمل بهذا البرنامج يف نهاية النصف األول من عام 2022.

متديد العمل بتعميميه الصادرين يف 2020/15/3 و12/11/2020 الّلذين ينظمان   •
عملية تأجيل األقساط حتى 30/12/2021، وذلك على النحو التالي: تؤّجل البنوك 
األقساط املستحقة على الّشركات املتضّررة من جائحة كورونا على أاّل يعدُّ ذلك هيكلة 
للتسهيالت، أو يؤثر على تصنيف الّشركات االئتماني لدى شركة كريف، وأاّل تتقاضى 

البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الّشركات جراء ذلك. 

2.1 توجهات السياسة النقدية على املدى املتوسط
للّتطورات  املناسبة  االستجابة  يف  االستمرار  املركزي  للبنك  النقدية  السياسة  تواصل 
احملافظة  من  املركزي  البنك  ميكن  مبا  أدواتها  وتطوير  واخلارجية،  احمللية  االقتصادية 
النقدي، واإٍلسهام يف حتقيق االستقرار  املتمثل باالستقرار  الرئيس  على حتقيق هدفه 
املالي واملصريف، مع احملافظة على دوره يف تشجيع النمو، وتعزيز قدرة البنوك على متويل 
النشاط االقتصادي بشروط متويل مالئمة. وضمن هذا اإلطار، يراقب البنك املركزي عن 
كثب التطورات يف عمل البنوك املركزية يف معظم دول العالم، خاصة يف الواليات املتحدة، 
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وأوروبا، ودول اإلقليم، وتوجهاتها املستقبلية يف مجال السياسة النقدية، ودراسة تبعاتها 
املتوقعة، التخاذ السياسة النقدية املالئمة وفقًا للمؤشرات وتطورات االقتصاد الوطني. 
املتمثلة  التمويلية  امليّسر من خالل نوافذه  التمويل  املركزي توفير  البنك  كما سيواصل 

ببرامجه التالية: 

بقيمة  احليوية  االقتصادية  القطاعات  لتمويل  املركزي  البنك  ببرنامج  االستمرار   -
1.3 مليار دينار، وبأسعار فائدة تشجيعية ثابتة قدرها 1% للمشاريع داخل محافظة 
10سنوات، مع فترة سماح من  وملدة  باقي احملافظات،  للمشاريع يف  و%0.5  العاصمة 
الذي  الفائدة  سعر  يتجاوز  أال  على  دينار،  ماليني  أربعة  إلى  يصل  وبسقف  سنتني، 
تتقاضاه البنوك من عمالئها 4%. ويستفيد من هذا البرنامج حاليًا 10 قطاعات، هي: 
االستشارات  املعلومات،  تكنولوجيا  الّزراعة،  املتجددة،  الطاقة  السياحة،  الصناعة، 
الهندسية، الصحة، النقل )شركات النقل(، التعليم )التدريب املهني والفني والتقني(، 

والقطاع التصديري.  

مليون   700 بقيمة  واحلرفيني  واملهنيني  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  دعم  برنامج   -
فترة  ضمنها  من  شهرًا،   54 وألجل  للمقترضني   %2 يتجاوز  ال  فائدة  وبسعر  دينار، 
النصف  نهاية  حتى  البرنامج  بهذا  العمل  متديد  مت  وقد  شهرًا.   12 إلى  تصل  سماح 

األول من عام 2022.

يوضح اجلدول رقم )1( توسع البنك املركزي يف ميزانيته، وخاصة من ناحية املوجودات 
احمللية واملشتقة من توّسعه يف برامجه مع البنوك املرّخصة واملؤّسسات املالية وعمليات 
الّسوق املفتوحة، إذ ارتفعت املوجودات احمللية مبقدار 1211 مليون دينار يف عام 2020. 
أما خالل عام 2021، فقد ارتفعت مبقدار 176.2 مليون دينار، ويشير هذا إلى أن البنك 
املركزي لم يتوسع توسعًا إضافيًا مقارنة مع حجم التوسع النقدي الذي مّت يف عام 2020، 
الكمي،  التوسع  لبرامج  التدريجي  التقليص  بداية  يف  العاملية  التوّجهات  مع  يتفق  وهذا 
مع االختالف يف أدوات التوسع الكمي، إذ تلجأ البنوك املركزية العاملية إلى شراء سندات 
نقود  "طبع"  عمليات  مباشرة  غير  بصورة  يعّد  الذي  األمر  وهو  كثيرة،  خزينة  وأذونات 
حني  يف  واخلدمات.  والسلع  األصول  أسعار  يف  فقاعات  خلق  إلى  األحيان  بعض  يف  تؤدي 
معظمها  يف  تكون  الكمي،  التوسع  من  للخروج  خطط  وضع  إلى  البنوك  من  العديد  تلجأ 
ضمن برنامج طويل األمد، لكي ال تخلق اضطرابات يف األسواق ويحدث صدمات معاكسة 

تؤدي إلى انكماش االقتصاد.

البنك  التي خلقها  السيولة  املرخصة  البنوك  ومن جانب آخر، قد يفسر بعدم استغالل 
املركزي يف عام 2020 مبنح تسهيالت ائتمانية مباشرة كثيرة، وإمنا استغلت هذه السيولة 
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االقتصاد  يف  الكّلّية  املخاطر  ارتفاع  نتيجة  لديها  السيولة  مراكز  تعزيز  يف  اإلضافية 
األردني.

اجلدول رقم )1(: املوجودات األجنبية واحمللية للبنك املركزي األردني )مليون دينار(

2021 2020 2019 2018 2017

14,269.5 12,791 11,686 11,102 11,814 املوجودات األجنبية

1,478.2 1,105 585 -712 29 التغير

3,410.5 3,234 2,023 1,800 1,554 املوجودات احمللية

176.2 1,211 223 246 -114 التغير

17,680 16,026 13,710 12,902 13,368 ميزانية البنك املركزي

1,654 2,316 808 -466 -85 التغير

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021، اجلدول رقم )10(.

ثانيًا: تطور مؤشرات السياسة النقدية 
أظهرت املؤشرات النقدية ومؤشرات البنوك حتسنًا يف أدائها خالل عامي 2020 و2021 
بالرغم من اآلثار السلبية جلائحة كورونا، وذلك انعكاسًا لقرارات البنك املركزي وإجراءاته 

من بداية اجلائحة. ويف ما يلي عرض ألهم الّتطورات النقدية واملصرفية: 

1.2 أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية  
اّتسمت توجهات السياسة النقدية منذ بداية جائحة كورونا بالسياسة التوسعية، وذلك 
من خالل ضّخ الّسيولة يف السوق املصريف، وتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة 
 .2021 لعام  للسيولة  الداعمة  املركزي  البنك  برامج  واستمرار   ،2020 عام  يف  النقدية 
السياسة  بشأن   2021 لعام  توجهاته  ارتكزت  فقد  املركزي،  البنك  تصريحات  وبحسب 
بالدينار  الثقة  وتعزيز  واملالي،  النقدي  االستقرار  على  احلفاظ  مواصلة  على  النقدية 
األردني بوصفه وعاًء اّدخاريًا من خالل توفير هيكل أسعار فائدة يتناسب مع الّتطورات 

االقتصادية احمللية واإلقليمية والدولية.

وكما هو موضح يف الشكل رقم )1(، حافظ البنك املركزي يف نهاية عام 2021 على النهج 
نفسه الذي اتبعه يف عام 2020، إذ لم يطرأ أي تغيرات على أسعار الفائدة لتبقى عند 
 ،%2.5 املركزي  البنك  لفائدة  الرئيس  السعر  بلغ  فقد  تاريخيًا.  املنخفضة  مستوياتها 
3.5%، وسعر الفائدة على نافذة اإليداع لليلة واحدة  وسعر الفائدة على إعادة اخلصم 
وتعدُّ   .2021 عام  نهاية  يف   %3.25 الشراء  إعادة  اتفاقيات  على  الفائدة  وسعر   ،%2
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التوجهات داعمة للوضع االقتصادي، خاصة يف ضوء ما مير به االقتصاد األردني  هذه 
من تراجع يف العديد من املؤشرات االقتصادية الرئيسة، إذ إن هذه التخفيضات لها آثار 
إيجابية على تكاليف التمويل من جانب، وتشجيع التسهيالت االئتمانية واالستثمار من 

جانب آخر. 
 الشكل رقم )1(: أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية )%(

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021، اجلدول رقم )22(.

2.2 أسعار الفائدة يف السوق املصريف 
انخفضت أسعار الفائدة يف السوق املصريف انخفاضًا ملحوظًا، وذلك استجابة لتخفيض 
البنك املركزي ألسعار الفائدة على أدواته النقدية، فكما هو موضح يف الشكل رقم )2(، 
وصل سعر الفائدة على القروض والسلف يف نهاية عام 2021 إلى 6.95%. كما انخفض 
نقطة   350 إلى  الودائع(  وعلى  اإلقراض  على  الفائدة  بني  )الفارق  الفائدة  سعر  هامش 
على  الفائدة  أسعار  وبخصوص   .%8.37 العمالء  أفضل  فائدة  سعر  بلغ  ما  يف  أساس، 
انخفاض  أسهم  2021.  وقد  عام  نهاية  يف   %3.45 إلى  لتصل  انخفضت  فقد  الودائع، 
حصل  الذي  التباطؤ  مع  وذلك  االئتمانية،  التسهيالت  ارتفاع  يف  إيجابًا  الفائدة  أسعار 
بنسبة  االئتمانية  التسهيالت  لترتفع  كورونا،  جائحة  مّدة  خالل  األردني  االقتصاد  يف 
4.9%، ولتدعم النشاط االقتصادي، ما انعكس على معدالت النمو التي ارتفعت بنسبة 

2.7% خالل الربع الثالث من عام 2021.



11

حالة البالد 2021: السياسة النقدية

الشكل رقم )2(: أسعار الفائدة يف السوق املصريف

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021، اجلدول رقم )2(.

3.2 إجمالي االحتياطيات األجنبية لدى البنك املركزي األردني 
إذ  األجنبية،  االحتياطيات  إجمالي  من  مريحة  مستويات  على  املركزي  البنك  حافظ 
بلغت 15.9 مليار دوالر يف نهاية عام 2020، وما مقداره 18.0 مليار دوالر يف نهاية عام 
2021، وهو ما يكفي لتغطية نحو 9.5 شهر من مستوردات اململكة من السلع واخلدمات، 
املتعارف عليها دوليًا لقياس مدى  املدة  التغطية على ثالثة أضعاف  وبذلك تزيد نسبة 
كفاية االحتياطيات األجنبية، والبالغة ثالثة أشهر. وتعزز هذه املستويات من االستقرار 
النقدي للملكة وخاصة يف ظل الظروف الصعبة الراهنة، وحالة عدم اليقني التي حتيط 

مبستقبل مسار التعايف االقتصادي العاملي من جائحة كورونا.
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 الشكل رقم )3(: إجمالي االحتياطات األجنبية لدى البنك املركزي األردني 
)مليون دوالر(

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021، اجلدول رقم )11(.

وحول هيكل املوجودات األجنبية لدى البنك املركزي، يوضح اجلدول رقم )2( استحواذ 
بند "نقد وأرصدة وودائع جاهزة" على ما نسبته 54.5% من إجمالي املوجودات األجنبية 
من   %18.0 والذهب   ،%19.4 واألذونات"  "السندات  بند  وشّكل  املركزي.  البنك  لدى 

إجمالي املوجودات األجنبية لدى البنك املركزي يف نهاية عام 2021.

اجلدول رقم )2(: هيكل املوجودات األجنبية لدى البنك املركزي

 
باملتوسط

20202021
2010-20062015-20112020-2016

18.0%%20.0%13.0%5.6%3.6الذهب
0.1%%0.2%0.6%3.6%1.6حقوق السحب اخلاصة

54.5%%49.8%45.2%39.3%45.5نقد وأرصدة وودائع جاهزة

%19.4%21.1%32.2%43.2%38.6سندات وأذونات
%8.1%8.9%9.3%10.5%11.6موجودات أخرى

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021، اجلدول رقم )11(.
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كما شهدت معدالت الدولرة )بحسب العملة( يف اجلهاز املصريف )إجمالي الودائع بالعملة 
يف   %22.4 إلى  لتصل  انخفاضًا  املرخصة(  البنوك  لدى  الودائع  إجمالي  إلى  األجنبية 
إيجابًا  االنخفاض  هذا  وينعكس   .)5( رقم  الشكل  يف  موضح  هو  كما   ،2021 عام  نهاية 
بالدينار  احملّررة  األدوات  جاذبية  زيادة  خالل  من  األردن  يف  املرخصة  البنوك  أداء  على 
األردني مقابل العمالت األخرى، ما يرفع من معدالت االّدخار بالدينار، ويعزز من قدرة 
البنوك على منح التسهيالت االئتمانية، ويسهم يف تعزيز دورها يف دفع عجلة النشاط 

االقتصادي، وحتفيز النمو.
الشكل رقم )5(: معدل الدولرة يف اجلهاز املصريف 

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية،2021، اجلدوالن رقم )17 و18(.

4.2 مؤشرات السيولة النقدية
 )M2( 4.2.1 السيولة المحلية بمفهومها الواسع

شهدت معدالت منو السيولة احمللية مبفهومها الواسع )M2( حتسنًا خالل عامي 2019 
6.7% يف  4.8% و5.8% على التوالي، ولتواصل التحسن لتصل إلى  و2020 لتصل إلى 
إلى  التحسن  أن ُيعزى هذا  2021، كما هو موضح يف الشكل رقم )6(. وميكن  نهاية عام 
السياسات النقدية التوسعية، وضخ السيولة من البنك املركزي يف السوق املصريف، األمر 

الذي كان له آثار تخفيفية من اآلثار السلبية جلائحة كورونا.
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)M2( السيولة احمللية مبفهومها الواسع :)الشكل رقم )6

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية،2021، اجلدول رقم )4(.

4.2.2 المضاعف النقدي واالحتياطيات لدى الجهاز المصرفي
النقدي1،  املضاعف  وانخفاض  النقدية،  القاعدة  ارتفاع   ،)7( رقم  الشكل  من  يالحظ 
ويعكس ذلك تفضيل األفراد واملنشآت االحتفاظ بالسيولة النقدية. إذ مع قيام البنك 
املركزي بتخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي، إاّل أنه باملقابل ارتفعت نسبة االحتياطي 
انخفاض  على  انعكس  ما  اجلمهور،  لدى  السيولة  ونسبة  املصريف،  اجلهاز  لدى  الفائض 
غير  كميات  ضخ  يف  األردني  املركزي  البنك  سياسة  تعدُّ  وبالتالي  النقدي،  املضاعف 
مسبوقة من السيولة، وتخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي، وأسعار الفائدة على أدواته 
نسب  بزيادة  هذا  وانعكس  النقدي،  السوق  تخوف  من  خّففت  ناجعة  سياسة  النقدية، 

االحتفاظ بالسيولة ملواجهة أي نقص فيها.  

ويؤثر  االئتماني.  التسهيالت  منح  خالل  من  املصريف  اجلهاز  يف  النقود  خلق  عمليات  عن  النقدي  املضاعف  يعبر   1
أدواته  باستخدام  لإلقراض  )املعدة(  القابلة  السيولة  حلجم  إدارته  خالل  من  املضاعف  على  املركزي  البنك 
فإنها  البنوك،  وبخصوص  املفتوحة(.  السوق  وعمليات  الفائدة،  أسعار  اإللزامي،  االحتياطي  )نسبة  النقدية 
حتتفظ بنسبة سيولة فائضة لدى البنك املركزي، إضافة إلى رغبة األفراد يف االحتفاظ بالسيولة النقدية 

خارج اجلهاز املصريف، والطلب على التسهيالت االئتمانية املشتق من حركة النشاط االقتصادي الكلي.
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الشكل رقم )7(: النقود االحتياطية واملضاعف النقدي 

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية،2021، اجلدوالن رقم )4 و5(

5.2 الودائع لدى اجلهاز املصريف 
نهاية  مليار دينار يف   39.5 ما مقداره  املرخصة  البنوك  الودائع لدى  بلغ رصيد إجمالي 
عام 2021، مبعدل منو 7.4%. أما يف عام 2020، فقد شهدت مّدة اإلغالق خالل األشهر 
)آذار-أيار 2020( انخفاضًا مقداره 830.5 مليون دينار ليرتفع يف املّدة التي أعقبت مّدة 
بنسبة  مرتفعًا  دينار،  مليون   1941.7 مبقدار   )2020 الثاني  )حزيران-كانون  اإلغالق 
بنسبة  األجنبية  بالعمالت  الودائع  رصيد  ارتفع  كما  كاماًل.   2020 عام  خالل   %4.2

3.3% حتى نهاية عام 2021.

الشكل رقم )8(: الودائع لدى اجلهاز املصريف )مليون دينار(

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية،2021، اجلدوالن رقم )17و18(.
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وعلى صعيد هيكل الودائع بحسب اجلهة املودعة كنسبة من إجمالي الودائع، فقد شكلت 
ودائع القطاع اخلاص املقيم من إجمالي الودائع ما نسبته 78.4% يف نهاية عام 2021. 
املقيم  اخلاص  القطاع  ودائع  نسبة  انخفضت  فقد   ،)3( رقم  اجلدول  يف  موضح  هو  وكما 
هيكل  بخصوص  أما  املقيم.  غير  اخلاص  القطاع  ودائع  ارتفاع  مقابل  طفيفًا،  انخفاضًا 
ألجل  الودائع  أن  وجدنا  فقد  الودائع،  إجمالي  من  كنسبة  الوديعة  نوع  بحسب  الودائع 
2021، مقابل ما نسبته  53.8% من إجمالي الودائع يف نهاية عام  قد شّكلت ما نسبته 

29.2% لودائع حتت الطلب، و17.0% لودائع التوفير.

اجلدول رقم )3(: هيكل الودائع لدى اجلهاز املصريف )نسبة مئوية(

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

الودائع بحسب اجلهة املودعة نسبة من إجمالي الودائع
7.1 7.5 7.3 7.9 7.0 7.5 8.3 قطاع عام

78.4 78.4 80.1 79.6 81.1 81.9 79.1 قطاع خاص مقيم
13.3 13.0 11.5 11.3 11.0 9.4 11.2 قطاع خاص غير مقيم
1.2 1.1 1.1 1.2 0.9 1.2 1.4 مؤسسات مالية غير مصرفية

الودائع بحسب نوع الوديعة نسبة من إجمالي الودائع
29.2 28.6 26.9 27.7 29.6 31.3 30.5 حتت الطلب
17.0 16.9 16.5 16.7 17.3 15.9 14.1 توفيـــــر
53.8 54.5 56.6 55.6 53.1 52.8 55.4 ألجل

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية،2021، اجلدول رقم )17(.
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6.2 التسهيالت االئتمانية 
6.2.1 التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك المرخصة

إلى  لتصل   %5.7 نسبته  مبا   2020 عام  نهاية  يف  املباشرة  االئتمانية  التسهيالت  منت 
عام  يف  النمو  نسبة  بأن  علمًا   ،)9( رقم  الشكل  يوضحه  كما  دينار،  مليار   28.6 حوالي 
4.9% يف عام  3.7%.  كما منت التسهيالت االئتمانية املباشرة مبا نسبته  2019 كانت 
2021 لتصل إلى حوالي 30 مليار دينار. وجاءت هذه النتائج حتى مع التأثر بتداعيات 
املّتخذة الحتواء تداعيات اجلائحة،  املركزي  البنك  جائحة كورونا، لكن كان إلجراءات 
والهادفة إلى تعزيز السيولة ودعمها وحفز االئتمان، وكذلك تأجيل أقساط التسهيالت 

للقطاعات املتضررة، أثر إيجابي على منو التسهيالت. 

 الشكل رقم )9(: التسهيالت االئتمانية املباشرة املمنوحة من البنوك املرخصة
)مليون دينار(

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية،2021، اجلدول رقم )16(.

أما على صعيد توزيع التسهيالت وفقًا للنشاط االقتصادي، جند أن التسهيالت االئتمانية 
املمنوحة لقطاع اإلنشاءات جاءت باملرتبة األولى لتشكل ما نسبته 25.7% يف نهاية عام 
2021، كما يوضحه الشكل رقم )10(، تلتها التسهيالت االئتمانية املمنوحة حتت بند 
"أخرى"، والتي متثل يف غالبيتها التسهيالت املمنوحة لألفراد لغايات استهالكية، لتشكل 
ومرافق عامة" مبا نسبته   املمنوحة لقطاع "خدمات  التسهيالت  ثّم   ،%24.3 ما نسبته 
ثم   ،%14.8 نسبته  مبا  العامة  التجارة  لقطاع  االئتمانية  التسهيالت  تلتها   ،%15.3

التسهيالت لقطاع الصناعة بنسبة %11.6.
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الشكل رقم )10(: توزيع التسهيالت االئتمانية املباشرة املمنوحة من البنوك املرخصة 
لعام 2021

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021، اجلدول رقم )15(.

)SMEs( 6.2.2 حجم التسهيالت الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة
لتشجيع  املرخصة،  للبنوك  احلوافز  من  جملة  تقدمي  يف  األردني  املركزي  البنك  استمر 
املشروعات  وكذلك  العالية،  املضافة  القيمة  ذات  احمللية  االقتصادية  القطاعات  إقراض 
يف  وخاصة  الوطني،  االقتصاد  يف  متميزة  أهمية  من  لها  ملا  احلجم،  ومتوسطة  الصغيرة 
املوّجه  التمويل  إلعادة  املركزي  البنك  برنامج  خالل  من  وذلك  والتوظيف،  النمو  دعم 
املعلومات،  تكنولوجيا  املتجددة،  الطاقة  الزراعة،  السياحة،  الصناعة،  قطاعات:  نحو 
)التدريب  التعليم  قطاع  النقل(،  )شركات  النقل  قطاع  الصحة،  الهندسية،  االستشارات 
الصغيرة  الشركات  دعم  برنامج  وكذلك  التصديري.  والقطاع  والتقني(،  والفني  املهني 
واملتوسطة واملهنيني واحلرفيني. وكما يوضح  الشكل رقم )11(، فقد بلغ حجم التسهيالت 
عام  من  الثاني  الربع  نهاية  يف  دينار  مليون   1980 احلجم  متوسطة  للّشركات  املمنوحة 
2021، مقابل 1939 مليون دينار يف نهاية عام 2020. أما التسهيالت املمنوحة للشركات 
صغيرة احلجم، فقد بلغت 843 مليون دينار يف نهاية الربع الثاني من عام 2021، مقابل 
للشركات  املمنوحة  التسهيالت  نسبة  ووصلت   .2020 عام  نهاية  يف  دينار  مليون   842
الصغيرة ومتوسطة احلجم إلى تسهيالت القطاع اخلاص إلى 11% يف نهاية الربع الثاني 
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األردني  املصريف  القطاع  يؤديه  الذي  الدور  إلى  التسهيالت  هذه  وتشير   .2021 عام  من 
وافرة من  التي تشكل نسبة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  املركزي لدعم  البنك  بقيادة 
التسهيالت  إذ ظلت نسبة  الفاعلة وطنيًا،  واملنشآت االقتصادية  الناجت احمللي اإلجمالي 

املمنوحة للشركات الصغيرة واملتوسطة عند 11% منذ نهاية العام املاضي. 

)SMEs( التسهيالت املمنوحة للشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم :)الشكل رقم )11

2021 احلجم،  ومتوسطة  الصغيرة  للشركات  املمنوحة  التسهيالت  بيانات  األردني،  املركزي  البنك   املصدر: 
.)www.cbj.gov.jo(

المصرفي  الجهاز  أداء  صعيد  على  التطورات  أهم  ثالثًا: 
ومتانته

بنكًا   16 من  تتكون   ،2020 عام  نهاية  يف  بنكًا   24 األردن  يف  العاملة  البنوك  عدد  بلغ 
أردنيًا، منها ثالثة بنوك إسالمية، باإلضافة إلى ثمانية فروع لبنوك أجنبية، منها فرع 
داخل  مكتبًا  و70  فرعًا   871 خالل  من  أنشطتها  البنوك  هذه  ومتارس  إسالمي.  لبنك 
اململكة. كما بلغ مؤشر عدد السكان إلى إجمالي عدد فروع البنوك 12.4 ألف نسمة لكل 
فرع يف نهاية عام 2020. وقد واصلت امليزانية املوّحدة للبنوك املرخصة العاملة يف اململكة 
منوها، إذ ارتفعت مبقدار 4.0 مليار دينار، أو ما نسبته 7.0% لتصل إلى 61.1 مليار دينار 

يف نهاية عام 2021، ما يعكس حتسنًا يف أنشطة البنوك.

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/SMEs.pdf


20

Economic & Social Council of Jordan

تتمتع  إذ  وآمن،  مريح  وضع  إلى  األردني  املصريف  للجهاز  املالية  املتانة  مؤشرات  وتشير   
البنوك بسيولة وربحية وكفاية رأسمالية مرتفعة. فكما هو موضح يف الشكل رقم )12(، 
انخفضت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون بشكل طفيف لتصل إلى %5.3 
يف نهاية النصف األول من عام 2021، مقارنة مع 5.5% يف عام 2020، وهي نسبة ضمن 
احلدود املقبولة، إذ بقيت قريبة من احلدود الدنيا التاريخية، علما بأن حوالي %75.2 
من الديون غير العاملة مغطاة مبخصصات. كذلك بلغت نسبة كفاية رأس املال ما نسبته 
املنصوص   %10.5 نسبة  تفوق  والتي   ،2021 عام  من  األول  النصف  نهاية  يف   %18.3
وقد  املركزي.  البنك  تعليمات  حّددتها  التي   %12 ونسبة  بازل،  جلنة  مقّررات  يف  عليها 
2019، وتوزيع ما ال  ساهم طلب البنك املركزي من البنوك عدم توزيع األرباح عن عام 
يتجاوز 12% عن األرباح املتحققة يف عام 2020، يف دعم قاعدة رؤوس أموال البنوك، 

ومتكينها من مواجهة تداعيات جائحة كورونا ودعم االقتصاد الوطني.

الشكل رقم )12(: مؤشرات املتانة املالية
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.)www.cbj.gov.jo(  2021،املصدر: البنك املركزي األردني، مؤشرات املتانة املالية

والتي  األردني،  املركزي  البنك  يجريها  التي  الضاغطة  األوضاع  اختبارات  نتائج  وبّينت 
قادر  األردني  املصريف  اجلهاز  أن  الّصدمات  حتمل  على  البنوك  قدرة  لقياس  تستخدم 
يتمثل  افتراضي  سيناريو  ُوضع  فقد  املرتفعة.  واملخاطر  الصدمات  حتمل  على  عمومًا 
الدخل  )انخفاض  املستجد  كورونا  فيروس  عن  الناجتة  السلبية  التداعيات  بتزايد 
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اخلارج،  من  املغتربني  وعودة  الوطنية  الصادرات  وتراجع  املباشر،  واالستثمار  السياحي 
أسعار  وارتفاع  البطالة،  مستوى  وارتفاع  االقتصادي،  النمو  معدالت  يف  كبير  وتراجع 
املال  رأس  كفاية  نسبة  أن  النتائج  وبّينت  املالي(،  السوق  وتراجع  الدينار،  على  الفائدة 
للقطاع املصريف ضمن هذه االفتراضات ستبلغ 17.2%، و15.4%، و13% لألعوام 2021، 
و2022، و2023 على التوالي. بهذا فإنه بافتراض أسوأ السيناريوهات، فإن نسبة كفاية 
رأس املال ستبقى أعلى من احلد األدنى املطبق يف األردن، والبالغ 12%، وأعلى من احلد 

األدنى احملدد من جلنة بازل، والبالغ 2%10.5.

وقد أظهر مؤشر االستقرار املالي لألردن3 تراجعًا يف عام 2020 ليصل إلى 0.44 مقارنة 
2019، كما يظهره الشكل رقم )13(، وكان ذلك بسبب االنخفاض يف  0.55 يف عام  مع 
مؤشر القطاع املصريف أساسًا، والذي يعود بدوره النخفاض أرباح البنوك بسبب تداعيات 
جائحة كورونا. ويف السياق نفسه، كان هناك انخفاض يف مؤشر االقتصاد الكلي من 0.63 
يف  األردني  االقتصاد  النكماش  نتيجة  وذلك   ،2020 عام  يف   0.53 إلى   2019 عام  يف 
2020، مقابل معدل منو اقتصادي مقداره  1.6% يف عام  أعقاب جائحة كورونا بنسبة 

2% يف عام 42019.

الشكل رقم )13(: مؤشر االستقرار املالي لألردن

املصدر: البنك املركزي األردني، تقرير استقرار القطاع املالي، 2020.

البنك املركزي األردني، تقرير استقرار القطاع املالي، 2020.  2
3  إن قيمة املؤشر تتراوح بني صفر إلى واحد، إذ إنه كلما اقتربت القيمة من الواحد ازدادت درجة االستقرار يف 

النظام املالي.
البنك املركزي األردني، تقرير استقرار القطاع املالي، 2020.   4
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وثيقة  إصداره  عن   2021/29/7 بتاريخ  ُأعلن  املركزي،  للبنك  جديدة  توجهات  ويف 
"تنظيم البنوك الرقمية يف اململكة األردنية الهاشمية"، والتي تهدف إلى بيان توجهاته 
إرساء  نحو  منه  خطوة  وُيعّدها  اململكة،  يف  املتكاملة  الرقمية  البنوك  تنظيم  حيال 
املساهمني/  طبيعة  وأبرزها  الرقمية،  البنوك  بترخيص  املرتبطة  الرئيسة  القواعد 
املالكني، ومتطلبات رأس املال، والطبيعة والنوعية للخدمات واملنتجات التي ميكن للبنوك 
القطاع  يف  املالية  التكنولوجيا  حلول  ومستجدات  التطورات  ظل  يف  تقدميها  الرقمية 

املصريف، ومراعاة مصالح جميع األطراف واالقتصاد األردني كاماًل.

رابعًا: بعض المتغيرات االقتصادية الكلية المتصلة بمؤشرات 
السياسة النقدية 

رقم  الشكل  يظهر  فكما  سابق،  وغير  واضحًا  تراجعًا  األردن  يف  االقتصادي  األداء  شهد 
عام  من  الثالث  الربع  خالل   %23.2 إلى  لتصل  البطالة  معدالت  ارتفعت  فقد   ،)14(
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي منوًا سالبًا يف  النمو يف  2021. كذلك سجلت معدالت 
0.3%. ثم حتّسن معدل  2021 بلغ  الربع األول من عام  2020، ومنوًا متواضعًا يف  عام 
 %3.2 لُيسجل   2021 عام  من  والثالث  الثاني  الُربعني  خالل  ملحوظًا  حتسنًا  النمو 
و2.7% على الترتيب. يف حني تراجع تدفق االستثمار األجنبي املباشر إلى األردن ليصل 
عام  من  األولى  الثالثة  األرباع  خالل  ويسجل   ،2020 عام  يف  دينار  مليون   509.8 إلى 
2021 تدفقًا بلغ 269.4 مليون دينار.كما ارتفع العجز يف ميزانية احلكومة املركزية إلى 
2.2 مليار دينار يف عام 2020 ليسجل خالل املّدة من كانون األول - تشرين األول عجزًا 
بعد املنح قدره 1,283.8 مليون دينار، يف ما بلغ العجز يف احلساب اجلاري 2.5 مليار دينار 
يف عام 2020، وارتفع إلى 2.8 مليار دينار خالل األرباع الثالثة األولى من عام 2021. أما 

معدالت التضخم، فبقيت ضمن معدالتها املنخفضة لتسجل 1.4% خالل عام 2021.

وشكل الوضع االقتصادي الكلي حتديًا كبيرًا للسياسة النقدية، إذ كان ال بّد من توفير 
السيولة الالزمة يف السوق النقدية، وتعزيز منو االئتمان املمنوح للقطاعات االقتصادية، 
وحتفيز اإلنفاق احمللي بشقيه االستهالكي واالستثماري لينعكس باإليجاب على النمو. 
الفائدة،  أسعار  وتخفيض  كبيرة،  حتفيزية  حزمة  ضخ  على  املركزي  البنك  عمل  وقد 
ومتديد برامج داعمة لالقتصاد وتوسيعها، ما أسهم يف التخفيف من التراجع يف االقتصاد 
التطورات  مع  التعامل  يف  قائمة  األردني  املركزي  البنك  مسؤولية  وتبقى  األردني. 
االقتصادية الكلية، وتنسيق سياسته مع متطلبات االقتصاد األردني، وخاصة يف مجال 

توفير حجم االئتمان الالزم وضمن تكلفة معقولة.  
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الشكل رقم )14(: بعض املتغيرات االقتصادية الكلية املتصلة مبؤشرات السياسة 
النقدية

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021، اجلداول رقم )64،51،31،25(.

خامسًا: السوق المالي
حققت بورصة عمان مؤشرات إيجابية خالل عام 2021 واعلى مكاسب سنوية منذ عام 
2005، حيث بلغ حجم التداول خالل العام 2021 حوالي 2.0 مليار دينار وبارتفاع نسبته 
87.2 % مقارنة مع 1.0 مليار دينار للعام 2020 كما يف الشكل رقم )15(. وقد بلغ عدد 
األسهم املتداولة خالل العام 2021 حوالي 1.5 مليار سهم نفذت من خالل 818 ألف عقد 
مقارنة مع 1.1 مليار سهم مت تداولها خالل العام 2020 نفذت من خالل 421 ألف عقد.
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الشكل رقم )15(: حجم التداول )مليون دينار(

املصدر: بورصة عمان، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021-2016.

 )ASE100( احلرة  باألسهم  املرجح  األسهم  ألسعار  العام  القياسي  الرقم  انخفض  وقد 
عام  نهاية  نقطة   1815.2 مع  مقارنة   2020 عام  نهاية  يف  نقطة   1657.2 إلى  ليصل 
انخفاض  إلى  إضافة   ،)16( رقم  الشكل  يف  كما   %8.7 نسبته  بانخفاض  أي   ،2019
 806.5 إلى  ليصل   )ASE20( احلرة  باألسهم  املرجح  األسهم  ألسعار  القياسي  الرقم 
نقطة يف نهاية عام 2020 مقارنة مع 891.0 نقطة نهاية عام 2019، أي بانخفاض 9.5 
باألسهم  املرجح  األسهم  ألسعار  العام  القياسي  الرقم  ارتفع  فقد   2021 عام  يف  أما    .%
2021 مقارنة مع  2118.6 نقطة نهاية عام  ASE100 لبورصة عمان ليصل إلى  احلرة 
1657.2 نقطة نهاية عام 2020، أي بارتفاع نسبته 27.8%. ومتثل هذه النسبة اعلى 
القياسي  الرقم  ارتفاع  إلى  باإلضافة   2005 عام  منذ  البورصة  حتققها  سنوية  مكاسب 
العام ألسعار األسهم املرجح باألسهم احلرة ASE20 ليصل إلى 1074.4 نقطة نهاية عام 

2021 مقارنة مع 806.5 نقطة نهاية عام 2020، أي بارتفاع نسبته %33.2.  

الشكل رقم )16(: الرقم القياسي املرجح بالقيمة السوقية لألسهم احلرة )ASE100 نقطة(

املصدر: بورصة عّمان، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2016-2021.
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إلى   2020 عام  نهاية  يف  عمان  بورصة  يف  املدرجة  لألسهم  السوقية  القيمة  وانخفضت 
12.9 مليار دينار، أي بانخفاض 13.5%، مقارنة مع القيمة السوقية لألسهم املدرجة يف 
نهاية عام 2019، كما هو موضح يف الشكل رقم )17(. وارتفعت القيمة السوقية لألسهم 
نسبته  بارتفاع  أي  دينار،  مليار   15.5 إلى   2021 عام  نهاية  عمان  بورصة  يف  املدرجة 
2020. وبذلك فإن  20.0%، مقارنة مع القيمة السوقية لألسهم املدرجة يف نهاية عام 
القيمة السوقية لألسهم املدرجة يف بورصة عّمان لعام 2021، تكون قد شّكلت ما نسبته 

49.9% من الناجت احمللي اإلجمالي.

الشكل رقم )17(: القيمة السوقية )مليون دينار(

املصدر: بورصة عّمان، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021-2016.

شهر  خالل  املشتراة  األسهم  قيمة  بلغت  فقد  األردنّيني،  غير  استثمارات  بخصوص  أما 
كانون األول 2021 حوالي 5.8 مليون دينار، ُمشّكلًة ما نسبته 3.5% من حجم التداول 
الكّلي، كما هو موضح يف الشكل رقم )18(، يف حني بلغت قيمة األسهم املباعة من قبلهم 
للفترة نفسها 34.6 مليون دينار. وبذلك تكون قيمة صايف االستثمار غير األردني خالل 
28.8 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صايف  2021، قد بلغت  شهر كانون األول 
االستثمار غير األردني 1.8مليون دينار بالسالب للشهر نفسه من العام 2020.  ولذلك 
تصبح نسبة مساهمة غير األردنّيني يف الشركات املدرجة يف البورصة يف نهاية شهر كانون 

األول عام 2021 حوالي 48.1% من إجمالي القيمة السوقية.
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الشكل رقم )18(: استثمارات غير األردنّيني 

املصدر: بورصة عّمان، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021-2016.

وجاء حتسن مؤشرات أداء البورصة للعام2021، مدعومًا بتحسن أداء مؤشرات الّشركات 
النصف  لنتائج   %412.7 إلى  وصلت  أرباحها  يف  كبيرة  زيادة  حتقيق  حيث  من  املدرجة 
األول لعام 2021، مقارنة مع نتائج النصف األول لعام 2020، وزيادة نسبتها %285.4 
لنتائج أعمال الربع الثالث لهذا العام، مقارنة مع العام املاضي، إضافة إلى ظهور مؤشرات 
الصادرات  ارتفاع  أهمها  ومن  أدائه،  مؤشرات  وحتسن  الوطني  االقتصاد  يف  تعايف  بداية 
بنسبة 16%، وتسجيل معدالت منو إيجابية وصلت إلى 3.2% للربع الثاني لهذا العام، 
مقارنة مع معدل منو سلبي للعام املاضي وصل إلى 1.6%، وكذلك ارتفاع االحتياطيات من 

العمالت األجنبية وحواالت األردنيني يف اخلارج. 

نظام  إطالق  مشاريعها،  تنفيذ  صعيد  على  البورصة  شهدتها  التي  التطورات  أهم  ومن 
التداول اإللكتروني Optiq يف شهر آذار من عام 2021 حتت رعاية وزير املالية الدكتور 
محمد العسعس، والتي تزامنت مع الذكرى املئوية لتأسيس الدولة، وذكرى مرور 22 عامًا 
على تأسيس بورصة عمان. ُيذكر أن نظام التداول اإللكتروني Optiq هو نظام ُمعّد من 
على  حاز  حيث  األوروبية،  البورصات  أكبر  يف  وُيطّبق  شركة Euronext العاملية،  قبل 
 Tech Insight Awards-Europe, The 2020( 2020 جائزة أفضل نظام تداول لعام
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Trading(. ويتميـز هذا النظام بسرعة وكفاءة استقبال أوامر الشراء والبيع ومعاجلتها، 
كما يوفر مزايا تقنية ووظيفية عديدة يف مجال تداول األوراق املالية، ودعم تداول أدوات 
مالية جديدة، وربطها بفعالية مع األنظمة والتطبيقات املّتصلة بنظام التداول. كما يوفر 
التداول. ومن  التقنيات احلديثة اخلاصة بأنشطة  التداول من خالل تطبيقات  إمكانية 
 XBRL( EXtensible Business أنه ُأطلق نظام اإلفصاح اإللكتروني  اجلدير بالذكر 
Reporting Language( مع نهاية عام 2020، وهي لغة منطية متعارف عليها عامليًا، 
بحيث يوفر النظام املستخدم لهذه اللغة إمكانية نشر املعلومات واإلفصاحات الهامة من 
قبل الشركات املصّدرة إلكترونيًا فور وضعها على النظام باللغتني العربية واإلجنليزية، ما 

يقّلل الوقت واجلهد، ويعّزز الّشفافية ويرفع كفاءة السوق.  

وانطالقًا من أهمية تبني ممارسات االستدامة وأثرها على االقتصاد العاملي واالجتاهات 
قامت بورصة  األردن،  يف  االستدامة  وممارسات  باالستثمار،  املتعلقة  احلديثة  العاملية 
 United Nation for developmentعمان بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 UN Global( وشبكة االّتفاق العاملي لألمم املتحدة يف األردن ،)Programs  )UNDP
املدرجة  الشركات  عن  ملمثلني  تدريبية  دورة  بعقد   )Compact Network  UNGC
الشركات،  قبل  من  االستدامة  تقارير  إصدار  بأهمية  للتعريف    ASE20 مؤشر ضمن 
 SDG Impact( (وكيفية إعداد تلك التقارير وفقًا ألحدث املعايير الصادرة عن مبادرة
Standards التابعة لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائية. كما قامت البورصة بالتعاون مع 
 )UNGC( وشبكة امليثاق العاملي لألمم املتحدة ،)UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
إدارة  مجالس  ورؤساء  التنفيذيني،  الرؤساء  لها  ُدعي  نقاشية  حلقة  بعقد  األردن،  يف 
ASE20، بهدف تسليط الضوء حول دور قطاع  الشركات املدرجة ضمن مؤشر البورصة 
2030، وأهداف التنمية املستدامة  األعمال يف النهوض بخطة التنمية املستدامة لعام 
على  للتعرف  الفرصة  وإتاحة  االستدامة،  تقارير  إصدار  أهمية  إلى  إضافة   ،)SDGs(
أحدث االجّتاهات يف االستثمار املستدام، ومتطلبات بورصة عمان اجلديدة بشأن تقارير 

االستدامة.

وقد ُأطلقت خدمة تطبيقات الهواتف الذكية مبا ميّكن املهتمني واملستثمرين من متابعة 
استدامة  تقرير  أول  وإصدار  عّمان،  بورصة  وإفصاحات  أخبار  ومتابعة  التداول،  جلسة 
املال  رأس  سوق  لتطوير  الطريق  خارطة  خلطة  البورصة  وتنفيذ   ،2020 عام  للبورصة 
استراتيجية  خطة  وُنّفذت  وُأعّدت  والتنمية.  لإلعمار  األوروبي  البنك  مع  بالتعاون 
األطر  تطوير  بهدف  والبرامج  املشاريع  من  العديد  تتضمن   )2023-2021( للبورصة 
التشريعية والفنية وفق أحدث املعايير واملمارسات الدولية، مبا يعزز املناخ االستثماري، 

ويزيد من جاذبية البورصة لالستثمارات احمللية واألجنبية. 
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يف مجال السياسة النقدية

ما مت تنفيذهالتوصية

توسيع البنك املركزي ملظلة الشركات املشمولة 
ضمن برنامجه لدعم الشركات الصغيرة 

واملتوسطة.

قام البنك املركزي بشمول قطاعات إضافية ورفع 
سقف متويل العديد من القطاعات.

يف مجال السوق املالي
ما مت تنفيذهالتوصية

زيادة االهتمام احلكومي بسوق رأس املال الوطني 
السوق،  يف  العالقة  ذات  اجلهات  بني  والتنسيق 
احلكومي  الدعم  خالل  من  فيه  السيولة  وتعزيز 
أموال  استثمار  وصندوق  التجارية  البنوك  وحث 
الضمان على زيادة استثماراتهم يف السوق. وتعزيز 
احلوافز  منح  خالل  من  فيه  املؤسسي  االستثمار 
إضافة  االستثمار،  صناديق  على  الضريبة  وإلغاء 
االستثمارية  املالية  واملؤسسات  البنوك  حث  إلى 
على إنشاء صناديق االستثمار املشترك بأنواعها 
فرضت  التي  الضريبة  تخفيض  أو  وإلغاء  كافة، 
2019. وتقدمي  على عمليات التداول مطلع عام 
اندماج  عمليات  لتشجيع  والتسهيالت  احلوافز 
الوساطة  وشركات  العامة،  املساهمة  الشركات 
املالية. وتعزيز استقاللية بورصة عّمان ومؤسسات 
السوق، واّتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشجيع سوق 
السندات وصكوك التمويل اإلسالمية وتعزيزهما 
السندات  تداول  حصر  منها:  إجراءات،  خالل  من 
وتشجيع  عّمان،  بورصة  خالل  من  احلكومية 
من  واخلاص  العام  القطاعني  من  املشاريع  متويل 
خالل إصدار الصكوك، وإزالة املعّوقات أمام إصدار 
حوكمة  بقواعد  االلتزام  وتعزيز  الصكوك.  هذه 
الشركات ملا لهذا األمر من أهمية يف تعزيز الثقة 

بالسوق.

يف ما سبق لم يكن ثّمة خطوات كبيرة يف حتقيق 
إلى  بحاجة  هي  األغلب  على  بل  التوصيات، 
سوق  دور  لتعزيز  احلكومة  من  أساسي  حترك 
سوق  وتعزيز  املعوقات،  وإزالة  الوطني،  املال  رأس 
وحث  الضريبة،  وإلغاء  والصكوك،  السندات 
البنوك واملؤسسات املالية االستثمارية من خالل 

إعطائهما حوافز.
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سابعًا: التوصيات
االستمرار يف احملافظة على جاذبية الدينار األردني، واستمرار استقرار سعر الصرف،   .1
لدعم  املتاحة  االقتصادية  املوارد  توجيه  لضمان  مقبولة،  تضخم  معدالت  وحتقيق 

النمو االقتصادي.

االستمرار يف السياسات التحفيزية لدعم النمو االقتصادي، وتعزيز االستقرار املالي   .2
والنقدي.

االستمرار يف متكني الشركات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من احلصول على   .3
التمويل الالزم، ملمارسة أعمالها وفق آجال متوسطة أو طويلة، وبأسعار فائدة مالئمة 

من خالل برامج البنك املركزي األردني.

حتفيز سوق رأس املال من خالل مجموعة من اإلجراءات التشريعية والتقنية الهادفة   .4
إلى جذب االستثمار إلى بورصة عّمان، وإصدار أوراق وأدوات وخدمات مالية جديدة، 
طريق  عن  اإلسالمية  بالصكوك  التعامل  تعزيز  إلى  إضافة  الثانوي،  السوق  وتعزيز 
إصدار  يف  اإلمارات  جتربة  من  االستفادة  ميكن  إذ  لألفراد،  إسالمية  صكوك  إصدار 

صكوك وطنية لتمويل مشاريع إنتاجية ضخمة. 

تعزيز استقاللية بورصة عّمان ومؤسسات السوق، وتقدمي الدعم الالزم لها لتنفيذ   .5
وتعزيز  بها،  واالحتفاظ  الكفاءات  استقطاب  من  ومتكينها  االستراتيجية،  خططها 
وإعادة  عليها،  املفروضة  النفقات  بعض  من  البورصة  إعفاء  خالل  من  املالي،  مركزها 

النظر بحصصها من عموالت التداول.

6.  تقدمي احلوافز والتسهيالت لتشجيع إدراج شركات جديدة يف البورصة.

7.  تعزيز االستثمار املؤسسي يف السوق من خالل منح احلوافز الضريبية للمستثمرين 
املؤسسني وإلغاء الضريبة على صناديق االستثمار، إضافة إلى حث البنوك واملؤسسات 

املالية االستثمارية على إنشاء صناديق االستثمار املشترك بأنواعها كافة.
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البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية،2021.  •

البنك املركزي األردني، تقرير استقرار القطاع املالي، 2020.  •

بورصة عّمان، النشرات اإلحصائية الشهرية، أعداد مختلفة لألعوام 2021-2016.  •
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