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آفاق االقتصاد العالمي 
نتيجــًة لتخفيــف قيــود اإلغــاق العام وســرعة تعميــم البنــوك المركزية والحكومــات حول العالــم لتدابير 
الدعــم مــن السياســات على نطاٍق غير مســبوق، فقد شــهد االقتصاد العالمي تحســنً طفيفــً خال الربع 

الثالــث مــن هــذا العــام رغم الركود الذي ضرب قطاعات اقتصادية واســعة خــال النصف األول.

إال أنَّ الطريق ال يزال طويًا أمام تحقيق التعافي المنشــود وســط عدم يقين مســتمر حول ما قد نشــهده 
فــي المســتقبل، خاصــًة فيمــا يتعلق بمســار الجائحــة وتداعياتها على األوضــاع االقتصاديــة والمتمثلة في 

تراجــع الطلب وضعف الســياحة وانخفــاض تحويات العاملين في الخــارج وتدفقات رأس المال.

ــة  ــة واالجتماعي ــات االقتصادي ــي القطاع ــة ف ــف هيكلي ــاط ضع ــن نق ــا ع ــة كورون ــفت جائح ــا كش كم
والسياســية فــي شــتى دول العالــم، وقــد اتخــذت دول العالــم تدابيــر واســعة الحتــواء الفيــروس وتجنــب 
انهيــار أنظمــة الرعايــة الصحيــة، مّمــا وّجــه ضربــًة قويــة للصناعــات والوظائــف عالميــً، وتســبب فــي أســوأ 

ركــود اقتصــادي منــذ ثاثينيــات القــرن الماضي.

ــأن تشــهد بعــض األنظمــة المصرفيــة  ــي، فقــد توّقــع صنــدوق النقــد الدولــي ب أمــا علــى الصعيــد المال
نقصً في رؤوس األموال إذا اســتمر التباطؤ االقتصادي خاصة في المناطق التي تشــهد تباطؤًا اقتصاديً، 
وقــد تتســبب أعبــاء الديــون بالقطاعيــن العــام والخاص في تحديات ألســواق المال، كما أشــار إلى أن بعض 
اقتصاديــات األســواق الصاعــدة والواعــدة ســتواجه تحديــات تمويليــة، مّمــا قــد يصــل ببعضهــا إلــى حالــة 

المديونيــة الحرجــة أو يقــود إلــى حالــة مــن عــدم االســتقرار المالــي.

ــف أبعاد األزمة، قد تتحول ضغوط الســيولة التي تعانيها الشــركات إلى حاالت إعســار، وخاصة  ومع تَكشُّ
إذا تأخــر التعافــي، وُياَحظ أن المؤسســات الصغيرة والمتوســطة أكثر تعرضــً لهذه المخاطر.

وفــي أحــدث تقاريــره آلفــاق االقتصــاد العالمــي، توقع صنــدوق النقد الدولي انكماشــً عالميً نســبته %4.4 
ــي  ــن ف ــود التحس ــبته 4.9% ويع ــاش نس ــى انكم ــير إل ــابقة تش ــه الس ــت توقعات ــد أن كان ــام 2020، بع لع

هــذه التوقعــات إلــى العوامــل التاليــة:
عودة الصين إلى النمو وعامات االنتعاش التي أظهرتها في الربع الثالث من العام الجاري.	 
تحســن نتائــج إجمالــي الناتــج المحلــي التــي كانــت أفضــل مــن المتوقــع فــي الربــع الثانــي مــن هــذا 	 

ــم  ــراءات الدع ــي إج ــاق وتبن ــود اإلغ ــص قي ــًة لتقلي ــة نتيج ــات المتقدم ــي االقتصادي ــًة ف ــام، خاص الع
والتحفيز.

وتوقــع الصنــدوق عــودة االقتصــاد العالمــي إلــى مســار االنتعــاش عــام 2021 بتســجيل نمــو بنســبة %5.2 
بافتــراض التقــدم فــي توفيــر اللقــاح المضــاد للفيــروس، لكنــه ســيتباطأ إلــى حــدود 3.5% فــي الســنوات 
التاليــة حتــى 2025، ويعــزى النمــو الضعيــف علــى المــدى المتوســط إلــى الزيــادة المتوقعــة فــي رصيــد 

ــن. ــات الدي ــة التزام ــى خدم ــا عل ــة وأثره ــدة الضريبي ــاش القاع ــيادي وانكم ــن الس الدي

آفاق االقتصاد العالمي 
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أبرز توقعات النمو على مستوى االقتصاديات العالمية

أوالً: النمو االقتصادي على مستوى االقتصاديات المتقدمة
ســاهمت االســتثمارات الضخمــة فــي الصحــة والتعليــم فــي التخفيف مــن الخســائر المتوقعــة، كما كان 
لإلجــراءات الماليــة والنقديــة الســريعة دورًا كبيــرًا فــي الحفــاظ علــى الدخــل المتــاح لألســر وحمايــة التدفق 
النقــدي للشــركات ودعــم توفيــر االئتمــان، األمــر الــذي دفــع بصنــدوق النقــد الدولي إلــى تحســين توقعاته 
لاقتصاديــات المتقدمــة، حيــث يتوقع أن تســجل انكماشــً نســبته 5.8% خــال عام 2020، على أن يســجل 

العــام 2021 انتعاشــً يصل إلــى %3.9.

أما على صعيد االقتصاديات الرئيسية ضمن هذه المجموعة، فقد كانت التوقعات على النحو التالي:
يتوقع أن يســجل االقتصاد األمريكي انكماشــً نســبته 4.3% عام 2020، على أن يعود لمســار التعافي 	 

فــي العــام 2021 ليحقــق نموًا نســبته %3.1.
يتوقــع انكمــاش اقتصاديــات دول مجموعــة اليــورو بمــا نســبته 8.3% فــي عــام 2020، وهــو أفضــل مــن 	 

معــدل االنكمــاش المتوقــع ســابقً فــي حزيــران والبالــغ 10.2%. لكــن نســب التفــاوت بيــن دول االتحــاد 
كبيرة، حيث من المتوقع أن تشــهد القوة التصديرية في ألمانيا انكماشــً نســبته 6.0% في عام 2020، 
بينمــا مــن المتوقــع انكمــاش االقتصــاد اإلســباني األكثــر اعتمــادًا علــى الســياحة 12.8%، علــى أن تعــود 

المنطقــة لنمــو نســبته 5.2% في عــام 2021.

ثانيًا: النمو االقتصادي على مستوى االقتصاديات الصاعدة والنامية
ســاءت آفــاق النمــو بشــكل كبيــر فــي بعــض األســواق الناشــئة واالقتصــادات الناميــة إذ ارتفعــت اإلصابــات 
بســرعة فــي ظــل اجتيــاح موجــة ثانيــة مــن الوبــاء، مّمــا أجبــر عمليــات إعــادة فتــح االقتصــاد علــى التوقــف 
مؤقتــً، حيــث مــن المتوقع أن تتكبد اقتصاديات األســواق الناشــئة واالقتصاديات النامية )باســتثناء الصين( 
خســائرًا كبيــرة، حيــث خفــض صنــدوق النقــد الدولــي مــن توقعاتــه لهــذه االقتصاديات لتســجل انكماشــً 
نســبته 5.7% عــام 2020، علــى أن تتعافــي فــي العــام 2021 مســجلة نمــوًا نســبته 5.0%. بالمحصلــة فمــن 
ــات  ــن االقتصادي ــل بي ــات الدخ ــي توقع ــن ف ــم التباي ــي تفاق ــة ف ــذه الجائح ــبب ه ــر أن تتس ــن المنتظ م

المتقدمــة واالقتصاديــات الصاعــدة والنامية )باســتثناء الصين(.

أما على صعيد االقتصاديات المؤثرة في هذه المجموعة يتوقع ما يلي:
يتوقــع لاقتصــاد الصينــي أن ينمــو بنســبة 1.9% هــذا العــام، ليكــون بذلــك االقتصــاد الرئيســي الوحيــد 	 

الــذي سيشــهد نمــوًا هــذا العــام، وهــذه النســبة أعلــى بواقــع 0.9 نقطــة مئويــة عــن توقعــات حزيــران 
ــى %8.2. ــيصل إل ــذي س ــن وال ــو الصي ــي نم ــرة ف ــرة كبي ــام 2021 طف ــهد الع ــا سيش ــي، بينم الماض

يتوقــع أن يســجل االقتصــاد الهنــدي انكماشــً مقــداره 10.3%، علــى أن يعــود للنمــو عــام 2021 بمــا 	 
نســبته %8.8.
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وفيما يلي أبرز توقعات النمو )%( على المستوى العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي: 

التوقعاتفعليالبيان

 201920202021

5.2–2.84.4الناتج العالمي

3.9–1.75.8االقتصاديات المتقدمة 

3.1–2.24.3الواليات المتحدة 

5.2–1.38.3منطقة اليورو

6.0–3.73.3اقتصاديات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

8.0–5.51.7آسيا الصاعدة والنامية

6.11.98.2الصين

8.8–4.210.3الهند

3.0–1.44.1الشرق األوسط وآسيا الوسطى

8.3–1.010.4حجم التجارة العالمية )سلع وخدمات(

المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2020/10، صندوق النقد الدولي.

انعكاسات الجائحة على حركة التجارة العالمية 

أّدت إجــراءات االحتــواء فــي االقتصاديــات الرئيســية وأهــم البلــدان الشــريكة تجاريــً إلــى تخفيــض الطلــب 
الخارجــي بشــدة، وقــد أّثــر تباطؤ النشــاط العالمــي على ساســل التوريد، في حيــن أن اإلجــراءات االحتوائية 
التقييدية التي اتخذتها الحكومات والمخاوف من اإلصابة بالعدوى دفعت المستهلكين لادخار احترازًيا، 
مّمــا أضعــف مــن طلب المســتهلكين جراء قواعــد التباعد االجتماعي، حيث تشــير توقعــات صندوق النقد 
الدولــي إلــى تراجــع حجــم التجــارة العالميــة بمــا نســبته 10.4% لعــام 2020، علــى أن تتحســن فــي العــام 

ــبته %8.3. ــا نس 2021 بم

فــي حيــن أظهــرت توقعــات منظمــة التجــارة العالميــة الصــادرة فــي تشــرين أول انخفــاض حجــم تجــارة 
البضائــع العالميــة بنســبة 9.2% لعــام 2020، بالمقابــل كانــت المنظمــة قــد تنبــأت فــي نيســان بانخفــاض 
أكثــر حــدة تبلــغ نســبته 12.9%، إاّل أن األداء التجــاري القــوي الــذي شــهده العالــم فــي حزيــران وتمــوز أظهر 
بعــض عامــات التفــاؤل بشــأن نمــو التجــارة اإلجمالــي لعام 2020. علــى أن ترتفــع مجددًا في العــام 2021 
بنســبة 7.2%، فــي حــال اســتطاعت دول العالــم الحد من تفشــي الفيروس والســيطرة عليه، فــي المقابل 

تعــد توقعــات النمــو للعــام 2021 أكثــر تشــاؤمً من التقديــرات الســابقة التي بلغــت %21.3.
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التضخم

أدى هبــوط أســعار النفــط العالميــة باإلضافة إلى إجــراءات اإلغاق لقطاعات اقتصادية واســعة إلى حدوث 
اضطراب اقتصادي وتباين كبير بين مســتويات العرض والطلب، حيث وصلت مســتويات أســعار النفط إلى 
أقــل مــن مســتواها المســجل فــي بدايــة العــام 2020 بمــا نســبته 70%، حيــث يتوقــع أن يبلــغ متوســط 
ســعر برميــل النفــط عالميــً فــي نهايــة عــام 2020 حوالــي 41.69 دوالر أمريكــي، فــي حيــن كان متوســط 
ســعر البرميــل لعــام 2019 حوالــي 61.39 دوالر أمريكــي. وفيمــا يلــي توقعــات معــدالت التضخــم )أســعار 

المســتهلك(:

التوقعاتفعليالمجموعة

201920202021

1.6%0.8%1.4%االقتصادات المتقدمة

4.7%5.0%5.1%االقتصادات الصاعدة واالقتصادات النامية 

المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2020/10، صندوق النقد الدولي.

معدالت الفائدة على الودائع 

يتوقــع ألســعار الفائــدة الســائدة بيــن البنــوك فــي لنــدن )اليبــور( للودائــع بالــدوالر األمريكــي ألجــل ســتة 	 
أشــهر أن تنخفــض خــال عــام 2020 بحوالــي 1.6 نقطــة مئوية عن عــام 2019 لتصل إلــى 0.7%، على أن 

تعــاود االنخفــاض عــام 2021 لتصــل إلــى %0.4.
يتوقع ألســعار الفائدة الســائدة بين البنوك في لندن )اليبور( للودائع باليورو ألجل ثاثة أشــهر أن تســتقر 	 

خــال العــام 2020 عنــد نفــس مســتوى العــام 2019 والبالــغ ســالب 0.4%، علــى أن تنخفــض مجــددًا 
فــي العام 2021 لتصل إلى ســالب %0.5.

توقعات أسعار الفائدة بين بنوك لندن*

201920202021المؤشر

2.30.70.4الودائع بالدوالر األمريكي / ستة أشهر

-0.5-0.4-0.4الودائع باليورو / ثاثة أشهر

0.00.00.0الودائع بالين الياباني / ستة أشهر

المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2020/10، صندوق النقد الدولي.

%
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التضخم

أدى هبــوط أســعار النفــط العالميــة باإلضافة إلى إجــراءات اإلغاق لقطاعات اقتصادية واســعة إلى حدوث 
اضطراب اقتصادي وتباين كبير بين مســتويات العرض والطلب، حيث وصلت مســتويات أســعار النفط إلى 
أقــل مــن مســتواها المســجل فــي بدايــة العــام 2020 بمــا نســبته 70%، حيــث يتوقــع أن يبلــغ متوســط 
ســعر برميــل النفــط عالميــً فــي نهايــة عــام 2020 حوالــي 41.69 دوالر أمريكــي، فــي حيــن كان متوســط 
ســعر البرميــل لعــام 2019 حوالــي 61.39 دوالر أمريكــي. وفيمــا يلــي توقعــات معــدالت التضخــم )أســعار 

المســتهلك(:

التوقعاتفعليالمجموعة

201920202021

1.6%0.8%1.4%االقتصادات المتقدمة

4.7%5.0%5.1%االقتصادات الصاعدة واالقتصادات النامية 

المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2020/10، صندوق النقد الدولي.

معدالت الفائدة على الودائع 

يتوقــع ألســعار الفائــدة الســائدة بيــن البنــوك فــي لنــدن )اليبــور( للودائــع بالــدوالر األمريكــي ألجــل ســتة 	 
أشــهر أن تنخفــض خــال عــام 2020 بحوالــي 1.6 نقطــة مئوية عن عــام 2019 لتصل إلــى 0.7%، على أن 

تعــاود االنخفــاض عــام 2021 لتصــل إلــى %0.4.
يتوقع ألســعار الفائدة الســائدة بين البنوك في لندن )اليبور( للودائع باليورو ألجل ثاثة أشــهر أن تســتقر 	 

خــال العــام 2020 عنــد نفــس مســتوى العــام 2019 والبالــغ ســالب 0.4%، علــى أن تنخفــض مجــددًا 
فــي العام 2021 لتصل إلى ســالب %0.5.

توقعات أسعار الفائدة بين بنوك لندن*

201920202021المؤشر

2.30.70.4الودائع بالدوالر األمريكي / ستة أشهر

-0.5-0.4-0.4الودائع باليورو / ثاثة أشهر

0.00.00.0الودائع بالين الياباني / ستة أشهر

المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2020/10، صندوق النقد الدولي.

%

أداء االقتصاد األردني
تنــذر عــودة تفشــي كورونــا بانحــدار مؤشــرات االقتصــاد األردنــي مّمــا قــد يتســبب بتوســع توقعــات 
االنكمــاش االقتصــادي للمملكــة لعــام 2020، حيــث عمقــت تداعيــات تعــرض المملكــة لموجــة ثانيــة مــن 
جائحــة كورونــا المشــاكل االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي آٍن واحــد بالنظــر لتدهور القــدرة الشــرائية وارتفاع 
معــدل البطالــة لمســتويات غيــر مســبوقة وارتفــاع عجــز الحســاب الجــاري، وتراجع نســق االســتثمارات في 
ظل تراجع االقتصاد العالمي، واســتمرار الصراعات السياســية في منطقة الشــرق األوســط. وفيما يلي أبرز 

التطــورات التــي شــهدها االقتصــاد األردنــي خــال الفتــرة الماضيــة مــن هــذا العــام:

النمو االقتصادي 

ــات  ــياحي وتحوي ــل الس ــات الدخ ــع تدفق ــادرات، وتراج ــاض الص ــي وانخف ــب العالم ــؤ الطل ــًة لتباط نتيج
العامليــن فــي الخــارج، باإلضافة إلى أثــر إجراءات اإلغاقات الداخلية الشــاملة والجزئية والتي اســتمرت منذ 
ــة  ــرات الربعي ــة للتقدي ــج األولي ــرت النتائ ــد أظه ــاء، فق ــار الوب ــة انتش ــي لمواجه ــهر آذار الماض ــف ش منتص
للناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة للربــع الثانــي من عــام 2020 انكماشــً بلغت نســبته %3.6 

خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2020 مقارنــة بالربــع الثانــي مــن عــام 2019.

وتشــير النتائــج إلــى أن قطــاع الفنــادق والمطاعــم حّقــق أعلــى انخفــاض خــال هــذه الفتــرة، حيــث بلغــت 
نســبته ســالب 13.4%، ثم قطاع النقل والتخزين واالتصاالت بانخفاض بلغت نســبته ســالب 9.2%، تاه قطاع 
الخدمــات االجتماعيــة والشــخصية بمعــدل بلغــت نســبته ســالب 6.4%، ثــم قطــاع اإلنشــاءات بمعــدل بلغت 

نســبته ســالب 6.3%، وكذلــك قطــاع الصناعــات التحويليــة بمعــدل انخفــاض بلغــت نســبته ســالب %5.3.

وأجمعــت العديــد مــن المؤسســات االقتصاديــة العالميــة علــى انكمــاش االقتصــاد األردنــي لعــام 2020، 
وفيمــا يلــي أحــدث التوقعــات الصــادرة بهــذا الخصــوص:

تشــير توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي الصــادرة فــي شــهر تشــرين أول إلــى انكمــاش االقتصــاد األردني 	 
عام 2020 بما نســبته 5.0%، بعد أن كانت تشــير توقعات شــهر نيســان إلى انكماشــه بنســبة 3.7%، في 

حيــن يتوقــع أن يعــود لتحقيــق نموًا نســبته 3.4% عــام 2021.
عدل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية توقعاته للناتج المحلي اإلجمالي من انكماش بنسبة %3.5 	 

حســب توقعاتــه الســابقة إلــى انكمــاش بنســبة 6.0% ضمــن توقعاتــه الجديــدة لعــام 2020 والصــادرة 
فــي شــهر أيلــول، بعــد أن ســّجل نمــوًا نســبته 2.0% فــي العــام 2019. فيمــا توقــع عــودة النمــو بنســبة 
4% فــي العــام المقبــل 2021، بعــد أن كان متوقعــً ارتفاعــه إلى 1% فــي توقعاته الســابقة، وعزا البنك 
عــودة النمــو إلــى 4% بفعل انخفــاض تكلفة الطاقة المســتوردة، وزيادة التمويل المقدم للمؤسســات 

الصغيــرة والمتوســطة.
توقــع البنــك الدولــي فــي تقريــر اآلفــاق االقتصاديــة العالميــة الصــادر فــي حزيــران الماضــي انكمــاش 	 

االقتصــاد األردنــي بنســبة 3.5%، فيمــا أشــار إلــى بــدء تعافيــه اعتبــارًا مــن 2021 بنســبة نمــو %2.0.
تشــير توقعــات صنــدوق النقــد العربــي إلــى انكمــاش االقتصــاد األردنــي بنســبة 3.4% عــام 2020، مــع 	 

توقــع عــودة ســريعة لزخم النمــو في عام 2021 وبنســبة %3.6.

أداء االقتصاد األردني
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ــا 	  ــروس كورون ــة في ــة بأزم ــوط المرتبط ــي إن الضغ ــف االئتمان ــورز للتصني ــد ب ــتاندرد آن ــة س ــت وكال بين
المســتجد ســتؤدي إلــى تقييــد النشــاط االقتصــادي فــي المملكــة عــام 2020، متوقعــًة أن ينكمــش 
االقتصــاد األردنــي بنســبة 5.5% هــذا العــام، ولكــن بالمقابــل توقعــت انتعاشــً تدريجيــً مــن عــام 2021 
بنســبة 2.7%، وبمتوســط نمــو إلجمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي خــال األعــوام 2021-2023 نســبته 

2.5% مدعوًمــا بارتفــاع الطلــب المحلــي واالســتثمار العــام والخــاص.

معدل التضخم 

نتيجــًة لتراجــع الطلــب علــى االســتهاك، ســّجل الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك )التضخــم( للثمانية 
أشــهر األولــى نمــوًا نســبته 0.5% علــى أســاس ســنوي، حيــث بلــغ الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك 

للثمانيــة أشــهر األولــى مــن هــذا العــام 101.04 مقابــل 100.51 لنفــس الفتــرة مــن عــام 2019.

ومــن أبــرز المجموعــات الســلعية التــي ســاهمت فــي هــذا االرتفــاع الطفيــف مجموعــة األلبــان ومنتجاتهــا 
والبيــض بمقــدار 0.15 نقطــة مئوية، الفواكة والمكســرات بمقدار 0.13 نقطة مئويــة، التعليم بمقدار 0.11 
نقطــة مئويــة، الخضــروات والبقــول الجافــة والمعلبــة بمقــدار 0.08 نقطــة مئويــة، واللحــوم والدواجــن 
ــة  ــا مجموع ــن أبرزه ــلع وم ــن الس ــة م ــعار مجموع ــت أس ــل انخفض ــة. بالمقاب ــة مئوي ــدار 0.08 نقط بمق
الوقــود واإلنــارة بمقــدار 0.29 نقطــة مئويــة، النقل بمقــدار 0.19 نقطة مئويــة، المابس بمقــدار 0.02 نقطة 

مئويــة، والزيــوت والدهــون بمقــدار 0.01 نقطــة مئويــة.

كمــا ارتفــع معدل التضخم األساســي للثمانية أشــهر األولــى من العام 2020 )والذي يقاس بعد اســتبعاد 
الســلع األكثــر تذبذبــً بأســعارها لمجموعــة الغــذاء والوقــود واإلنــارة والنقل( وبمــا نســبته 0.9% مقارنة مع 

نفــس الفترة من العام 2019.

هــذا وتشــير توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي الصــادرة فــي )تشــرين أول( مــن هــذا العــام أن يبلــغ معــدل 
التضخــم فــي المملكــة لعــام 2020 مــا نســبته ســالب 0.3% بعــد أن كانــت تشــير التوقعــات الصــادرة فــي 

)نيســان( أن يبلــغ 0.2%، فيمــا تشــير توقعــات 2021 أن يرتفــع معــدل التضخــم إلــى %1.4.

معدل البطالة

ســّجلت معــدالت البطالــة فــي المملكة خال العــام الحالي المســتوى األعلى لها تاريخيً، ســواء معدالت 
البطالــة بيــن الذكــور أم بيــن اإلنــاث، أو بيــن المحافظــات وبمختلــف التخصصــات. حيــث واصلــت مســتويات 
البطالــة ارتفاعهــا للســنة السادســة علــى التوالي، وصــواًل إلى 23.0% في الربــع الثاني من هــذا العام، وقد 
ارتفــع معــدل البطالــة خــال الربــع الثاني من هذا العام بمقــدار 3.8 نقطة مئوية عن الربــع الثاني من عام 

2019، وفيمــا يلي أهم المؤشــرات المتعلقــة بمعدل البطالة خال هذه الفترة:
حســب الجنــس: بلــغ معــدل البطالــة للذكــور خــال الربــع الثانــي 21.5% مقابــل 28.6% لإلنــاث، حيــث 	 

ارتفــع معــدل البطالــة للذكــور بمقــدار 4.4 نقطــة مئويــة فيمــا ارتفــع لإلنــاث بمقــدار 1.4 نقطــة مئويــة 
مقارنــة بالربــع الثانــي مــن عــام 2019.

حســب الفئــة العمريــة: ُســجل أعلــى معــدل للبطالــة فــي الفئتيــن العمريتيــن 15-19 ســنة 24-20 	 
ســنة، حيــث بلــغ المعــدل 57.7% و 42.2% لــكل منهمــا علــى التوالــي.
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ل أعلى معدل للبطالة فــي محافظة العاصمة وبنســبة بلغت 25.8%، فيما 	  حســب المحافظــة: ُســجِّ
ُســجل أدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك وبنســبة بلغت %14.7.

ووفقــً للمنتــدى االقتصــادي األردنــي يتوقــع ارتفــاع معــدل البطالــة فــي المملكــة إلــى 25% بنهايــة عــام 
2020، حيــث تســببت جائحــة كورونــا بتعثــر الكثيــر مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والتــي لــن تقــوى 
علــى االســتمرار فــي الحفــاظ على موظفيها علــى الرغم من التدابيــر واإلجراءات الحكوميــة المتخذة أثناء 

اإلغاق. فترة 

المالية العامة

أدى ضعــف النشــاط االقتصــادي والتجــاري إلــى جانــب تدابير دعم االقتصاد خــال جائحة أزمــة كورونا، إلى 
لت الموازنة العامة عجزًا ماليً كليً  تفاقم المالية العامة للمملكة بشكل كبير في عام 2020. حيث سجَّ
ــار دوالر( خــال النصــف األول مــن العــام الحالــي 2020، وبنمــو  ــار )1.6 ملي ــار دين بعــد المنــح قــدره 1.1 ملي
نســبته 98.2% عــن الفتــرة المّماثلــة مــن العــام 2019، وفــي حــال اســتثناء المنــح الخارجيــة يبلــغ العجــز 1.2 

مليــار دينــار، أمــا علــى صعيــد تحليــل بيانــات الماليــة العامــة فكانــت كمــا يلــي:
لت اإليــرادات العامــة )اإليــرادات المحليــة والمنح( انخفاضً بمقــدار 15.9% خال النصــف األول 2020 	  ُســّجً

ــاض  ــى انخف ــك إل ــزى ذل ــار، ويع ــار دين ــى 3.0 ملي ــل إل ــام 2019، لتص ــن الع ــة م ــرة المّماثل ــة بالفت مقارن
اإليــرادات المحليــة بمــا نســبته 16.8% لتبلــغ 2.9 مليــار دينــار، وارتفــاع المنــح الخارجيــة بمــا نســبته %11.8 

ــار.  ــغ 115.2 مليــون دين لتبل
لت النفقــات العامــة ارتفاعً طفيفً خال النصف األول 2020 بمقــدار 0.4% مقارنة بالفترة المّماثلة 	  ُســجَّ

مــن العــام 2019، لتبلــغ 4.2 مليــار دينــار، وقــد جاء هــذا االرتفاع محصلة الرتفــاع النفقات الجارية بنســبة 
2.2% عــن الفتــرة المّماثلــة لتبلــغ حوالــي 4.0 مليــار دينــار، وانخفــاض النفقــات الرأســمالية بنســبة %32.5 

عــن الفتــرة المّماثلــة لتبلــغ 211 مليــون دينــار. 
بلغت نســبة تغطية اإليرادات العامة إلى النفقات العامة 73.0%، ويشــير زيادة هذه النســبة إلى تقلص 	 

فجوة تغطية اإليرادات للنفقات. 

التطورات المالية العامة خالل النصف األول من عام 2020

نسبة التغيرالنصف األول 2020النصف األول 2019البيان / السنة
)16.8%(3,510.12,921.9اإليرادات المحلية

11.8%103.0115.2المنح الخارجية

)15.9%(3,613.13,037.1إجمالي اإليرادات والمنح

2.2%3,868.53,951.8النفقات الجارية

)32.5%(312.5210.9النفقات الرأسمالية

)0.4%(4,181.04,162.7إجمالي النفقات

98.2%)1,125.6()567.9(الوفر )العجز( المالي “ بعد المنح “

85.0%)1,240.8()670.9(الوفر )العجز( المالي “ قبل المنح “
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المديونية

ْيــن العــام الداخلــي والخارجي في نهايــة شــهر 2020/6 ارتفاعً نســبته 6.6% عن  ل رصيــد إجمالــي الدَّ ســجَّ
رصيــد نهايــة العــام 2019 ليصــل إلــى 32.1 مليار دينــار )45.2 مليــار دوالر أمريكي(، أي ما نســبته 101.8% من 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر للعــام 2020 مقابــل 95.2% فــي نهايــة عــام 2019، وفيما يلــي التفاصيل 

التــي شــهدتها المديونية:
ارتفــع رصيــد إجمالــي الديــن الداخلــي للحكومــة المركزيــة فــي نهايــة شــهر 2020/6 بمــا نســبته %7.5 	 

عــن رصيــد نهايــة العــام 2019 ليصــل إلــى 19.1 مليــار دينــار )26.9 مليــار دوالر أمريكــي(، أي مــا نســبته 
60.6% مــن الناتــج المحلي اإلجمالي المقــدر للعام 2020.

ارتفــع رصيــد إجمالــي الديــن الخارجــي بنهايــة شــهر 2020/6 بمــا نســبته 2.2% عــن رصيــد نهايــة عــام 	 
ــن  ــبته 41.2% م ــا نس ــي( أي م ــار دوالر أمريك ــادل 18.3 ملي ــا يع ــار )م ــار دين ــى 13.0 ملي ــل إل 2019 ليص

الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر للعــام 2020.

تطورات المديونية حتى نهاية حزيران 2020

نسبة التغيرحزيران 20192020البيان / السنة

7.5%17,738.119,073.5إجمالي الدين الداخلي للحكومة المركزية

4.5 نقطة مئوية60.6%56.1%إجمالي الدين الداخلي / الناتج المحلي اإلجمالي

5.3%12,338.212,989.5إجمالي الدين الخارجي

2.2 نقطة مئوية41.2%39.0%إجمالي الدين الخارجي / الناتج المحلي اإلجمالي

6.6%30,076.332,063.0إجمالي الدين العام

6.6 نقطة مئوية101.8%95.2%إجمالي الدين العام / الناتج المحلي اإلجمالي

وضمــن هــذا اإلطــار فقــد توقعت وكالة ســتاندرد آند بــورز للتصنيف االئتمانــي، ارتفاع إجمالــي الدين العام 
فــي المملكــة بمــا فيــه الديــون المضمونــة والبلديــات والمتأخــرات المورقــة إلــى 112% مــن الناتــج المحلي 

اإلجمالــي في العــام 2020.

حيــث أن هــذه المؤشــرات مــن شــأنها أن تربــك خطــط الحكومة إلنعــاش االقتصــاد، حيث سيشــكل الدين 
عبئــً كبيــرًا يثقــل كاهــل الموازنة العامــة المنهكة أصًا في ظل ركــود اإلنتاج تبعا لتداعيــات الوباء وتقلص 

إيرادات السياحة.

قطاع التجارة الخارجية

تراجــع أداء التجــارة الخارجيــة األردنيــة مقتفيــًة أثــر نظيراتهــا عالميــً، حيث تضــررت التجارة العالمية بشــكل 
كبيــر نتيجــة لتفشــي وبــاء كورونــا، والــذي أدى إلــى إغــاق الحــدود لــدى معظــم دول العالــم. وفيمــا يلــي 
التطــورات التــي شــهدتها التجــارة الخارجيــة خــال الســبعة أشــهر األولــى مــن العــام الحالــي 2020 مقارنة 

ــام 2019: ــن ع ــة م ــرة المّماثل ــع الفت م
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الميزان التجاري
ل عجــز الميــزان التجــاري للمملكــة خال الســبعة أشــهر األولــى 2020 انخفاضــً نســبته 24.4% مقارنًة  ســجَّ
ــار، وقــد جــاء هــذا االنخفــاض نتيجــًة التســاع  ــار دين مــع الفتــرة المّماثلــة مــن العــام 2019 ليبلــغ 3.5 ملي

الفجــوة بيــن الصادرات والــواردات وعلى النحــو التالي:
ــى 2020 	  ــهر األول ــبعة أش ــال الس ــره( خ ــاد تصدي ــة والمع ــادرات الوطني ــة )الص ــادرات الكلي ــع الص تراج

بنســبة 6.3% عــن الفتــرة المّماثلــة مــن العــام 2019 لتبلــغ 3.1 مليــار دينــار.
انخفــاض المســتوردات الكليــة خــال الســبعة أشــهر األولــى 2020 بنســبة 16.9% عــن الفتــرة المّماثلــة 	 

مــن العــام 2019 لتبلــغ 6.6 مليــار دينــار.

التركيب السلعي
علــى صعيــد التركيــب الســلعي للصــادرات خــال الســبعة أشــهر األولــى مــن العــام الحالــي، فمــا زالــت 	 

صــادرات األلبســة تحتــل المرتبــة األولــى وبأهميــة نســبية بلغــت 24.2% )علــى الرغــم مــن انخفاضهــا 
بنســبة بلغــت 13.8%(، تاهــا صــادرات المملكــة مــن صــادرات البوتــاس بأهميــة نســبية 8.2% ومــن ثــم 

مســتحضرات الصيدلــة بأهميــة نســبية %8.1.
على صعيد التركيب الســلعي للمســتوردات خال الســبعة أشــهر األولى من العام الحالي، فقد جاءت 	 

مســتوردات المملكــة مــن النفــط الخــام ومشــتقاته فــي المرتبة األولــى وبأهمية نســبية بلغــت %11.5 
مــن إجمالــي المســتوردات، تاهــا اآلالت واألدوات اآلليــة وأجزائهــا بأهميــة نســبية بلغــت 7.2%، تاها في 

المرتبــة الثالثــة العربــات والدراجــات وأجزائها وبأهمية نســبية %6.6.

ميزان المدفوعات

ارتفــع عجــز الحســاب الجــاري فــي ميــزان المدفوعــات خــال الربــع الثانــي هــذا العــام 2020 بنســبة بلغــت 
حوالــي 48.6% مقارنــة بالفتــرة المّماثلــة مــن العــام 2019 ليبلــغ 978.3 مليــون دينــار.

هــذا ويتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن يســجل الحســاب الجــاري عجــزًا نســبته 6.8% مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي للعــام الحالــي، مقارنــة مع عجز في الحســاب الجاري نســبته فقــط 2.3% العــام الماضي 2019. 

علــى أن يعــاود عجــز الحســاب الجــاري تراجعــه إلــى 5.7% العــام المقبــل 2021.

تطورات التجارة الخارجية خالل السبعة أشهر األولى من العام 2020

البيان / السنة
السبعة أشهر األولى 

2019
السبعة أشهر األولى 

2020
نسبة التغير

)2.0%(2,794.32,739.4الصادرات الوطنية

)30.3%(510.0355.4المعاد تصديره

)6.3%(3,304.33,094.8الصادرات الكلية

)16.9%(7,986.76,635.3المستوردات الكلية

)24.4%()3,540.5()4,682.4(الفائض )العجز( التجاري

نسبة تغطية الصادرات 
للمستوردات

5.2 نقطة مئوية%41.4%46.6
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الدخل السياحي

أظهــرت بيانــات البنــك المركــزي انخفــاض الدخــل الســياحي للمملكــة فــي أول ســبعة شــهور مــن عــام 
2020 بنســبة 63.7% لتســجل 819 مليــون دينــار مقارنــًة بالفتــرة المّماثلة من العام 2019، وتشــير التوقعات 

إلــى أن يعــود إلى التحســن التدريجــي خال الربع األخير بافتراض تحســن الوضع الصحــي محليً واقليميً.

وفــي الوقــت نفســه، فقــد ســاهم انخفاض إنفــاق األردنييــن على الســياحة في الخــارج بنســبة 67% خال 
األشــهر الســبعة األولى من العام الحالي بتخفيف األثر الســلبي النخفاض الدخل الســياحي على الحساب 

الجاري.

تحويالت العاملين

تأثرت تحويات األردنيين العاملين في الخارج بتداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط على اقتصادات 
دول الخليج، حيث أظهرت البيانات تراجع حجم تحويات األردنيين العاملين في الخارج بنسبة 9.8% خال 

األشهر السبعة األولى من العام الحالي لتسجل 1.4 مليار دينار.

مصادر البيانات

دائرة اإلحصاءات العامة

وزارة المالية

البنك المركزي األردني

البنك الدولي

تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2020/10، صندوق النقد الدولي
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أداء القطاع المصرفي األردني
فــي ظــل اســتمرار التحديــات المحيطــة باالقتصــاد األردنــي ســواًء فــي بيئتــه المحليــة أو االقليميــة، واصلــت 
البنــوك العاملــة فــي القطــاع المصرفــي األردنــي تدعيــم مخصصاتهــا لمواجهــة أي تدهــور مفاجــئ في 
جــودة الموجــودات، باإلضافــة إلــى تبنــي البنــك المركــزي األردنــي لتدابيــر وإجــراءات احترازيــة بهــدف احتواء 

 .)COVID-19( التداعيــات الســلبية لجائحــة كورونــا

ويتمّتع الجهاز المصرفي األردني بنسبة كفاية رأس مال أعلى من النسبة المحددة من لجنة بازل والبالغة  
10.5% حيــث بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال للبنــوك العاملــة فــي األردن 18.3% في نهاية عــام 2019، مّما 

يعني قدرة البنوك األردنية بشــكل عام على تحمل الصدمات ومخاطر االئتمان مقارنة مع بعض الدول.

هــذا وتوقعــت وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز للتصنيــف االئتمانــي، أن تســتمر البنــوك األردنيــة فــي تحقيــق أربــاح 
كافيــة عــام 2020 المتصــاص تكاليــف المخاطــر، موضحــة أن األنظمــة المصرفيــة المحافظــة والفعالــة 
فــي األردن تلعــب دورا مهمــً فــي دعــم المحافــظ االئتمانية للبنوك. علمــً بأنَّ الوكالة قــد صنفت القطاع 
المصرفــي األردنــي خــال شــهر آب 2020 فــي المســتوى )B+ / Stable / B( فــي المجموعــة الثامنــة وفقــً 

لتقييــم مخاطــر الدولة في الصناعــة المصرفية.

وفيمــا يلــي قــراءة ملخصــة لإلنجــازات الكميــة التــي حققهــا القطــاع المصرفي حتــى نهاية شــهر آب من 
العــام الحالــي وفقــً للبيانات الصادرة عن البنــك المركزي األردني:

الموجودات المصرفية 

ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر آب مــن العــام الجــاري 2020 بمبلــغ 1.6 	 
مليــار دينــار وبمــا نســبته 3.0% عــن نهايــة عــام 2019 ليصــل إلــى حوالــي 55.3 مليــار دينــار )78 مليــار دوالر(. 

ارتفــع إجمالــي الموجــودات المحليــة فــي نهايــة شــهر آب مــن العــام الجــاري 2020 بمبلــغ 1.6 مليــار 	 
دينــار وبمــا نســبته 3.3% عــن نهايــة عــام 2019 ليصــل إلــى حوالــي 49.7 مليــار دينــار )70.1 مليــار دوالر(.

ارتفــع )إجمالــي الموجــودات المحليــة كنســبة مــن إجمالــي الموجــودات( مــن 89.6% فــي نهايــة عــام 	 
2019 إلــى 89.9% فــي نهايــة شــهر آب مــن العــام الجــاري 2020.

انخفضــت )موجــودات بنــك اإلســكان كنســبة مــن إجمالي موجــودات القطــاع المصرفــي األردني( من 	 
13.9% فــي نهايــة عــام 2019 إلــى 13.5% فــي نهايــة النصــف األول مــن العــام الحالــي.

مليون دينارتطور موجودات القطاع المصرفي

55,275

53,642

50,918

49,103

48,384

2016 2017 2018 2019 AUG - 2020

أداء القطاع المصرفي األردني
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ودائع العمالء

ارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر آب مــن العــام الجــاري 2020 بمبلــغ 	 
ــار )50  ــار دين ــي 35.4 ملي ــى حوال ــل إل ــام 2019 لتص ــة ع ــن نهاي ــبته 0.4% ع ــا نس ــار وبم ــون دين 126 ملي

ــار دوالر(. ملي

ــون 	  ــغ 100 ملي ــاري 2020 بمبل ــام الج ــن الع ــهر آب م ــة ش ــي نهاي ــة ف ــع المحلي ــي الودائ ــع إجمال ارتف
دينــار وبمــا نســبته 0.4% عــن نهايــة عــام 2019 لتصــل إلــى حوالــي 27.2 مليــار دينــار )38.4 مليــار دوالر 

ــي(. أمريك

حافــظ )إجمالــي الودائــع بالعملــة المحليــة كنســبة مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة( في 	 
نهايــة شــهر آب مــن العــام الجــاري 2020 علــى نفــس المســتوى المســجل لهــا فــي نهايــة عــام 2019 

والبالــغ %76.8.

انخفــض )إجمالــي الودائــع كنســبة مــن إجمالــي الموجــودات( مــن 65.8% فــي نهايــة العــام 2019 إلى 	 
64.1% فــي نهايــة شــهر آب مــن العــام الجــاري 2020. 

انخفــض )رصيــد ودائــع العمــاء لــدى بنــك اإلســكان / فــروع األردن كنســبة مــن إجمالــي ودائــع العمــاء 	 
لــدى القطــاع المصرفــي األردنــي( مــن 13.7% فــي نهايــة عــام 2019 إلــى 13.0% فــي نهايــة النصــف 

األول مــن العــام الحالي 2020.

مليون دينارتطور ودائع العمالء

35,431

35,305

33,848

33,198

23,900

2016 2017 2018 2019 AUG - 2020
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التسهيالت االئتمانية

ارتفــع إجمالــي التســهيات االئتمانيــة الممنوحــة مــن قبــل البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر آب مــن 	 
العــام الجــاري 2020 بمبلــغ 1.6 مليــار دينــار وبمــا نســبته 5.8% عــن نهايــة عــام 2019 لتصــل إلــى حوالــي 

28.6 مليــار دينــار )40.3 مليــار دوالر(. 

ارتفــع )إجمالــي التســهيات االئتمانيــة كنســبة مــن إجمالــي الموجــودات المصرفيــة( مــن 50.4% فــي 	 
نهايــة عــام 2019 إلــى 51.8% فــي نهايــة شــهر آب مــن لعــام الجــاري 2020.

ارتفــع )إجمالــي التســهيات االئتمانيــة كنســبة مــن إجمالــي ودائع العمــاء( من 76.7% فــي نهاية عام 	 
2019 إلــى 80.8% فــي نهايــة شــهر آب مــن لعــام الجــاري 2020.

شــّكلت التســهيات االئتمانيــة الممنوحــة بالعملــة المحلية 91.9% مــن إجمالي ودائــع العماء بالعملة 	 
المحليــة فــي نهايــة شــهر آب مقابــل 87.9% فــي نهاية عــام 2019، بينما شــكلت التســهيات االئتمانية 
الممنوحــة بالعملــة األجنبيــة 44.2% مــن إجمالــي ودائــع العمــاء بالعملــة األجنبيــة في نهاية شــهر آب 

ــة 2019. ــي نهاي ــل 39.8% ف مقاب

حافــظ رصيــد إجمالــي التســهيات االئتمانية لدى بنك اإلســكان مــن إجمالي التســهيات االئتمانية لدى 	 
القطــاع المصرفــي األردنــي فــي نهاية النصــف األول من العام الحالي على نفس المســتوى المســجل 

فــي نهايــة عــام 2019 والبالــغ %13.0.

 

مليون دينارتطور التسهيالت االئتمانية المباشرة

28,644
27,082

26,112
24,737

22,906

2016 2017 2018 2019 AUG - 2020
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االحتياطيات األجنبية

ارتفــع رصيــد االحتياطــات األجنبيــة "ذهــب وعمــات " خــال األشــهر الثمانيــة األولــى مــن العــام الحالــي 	 
ــت  ــام 2019، وارتفع ــة الع ــي نهاي ــتواه ف ــع مس ــة م ــار مقارن ــار دين ــداره 1.8 ملي ــا مق ــبة 15% أو م بنس
قيمــة االحتياطــي األجنبــي فــي نهايــة آب إلــى 13.9 مليــار دينــار مقارنة مــع 12.1 مليار فــي نهاية العام 
الماضــي. ويعــود االرتفــاع في إجمالي االحتياطي الرســمي من العمات األجنبية نتيجة إلصدار ســندات 
يوروبونــدز بقيمــة 1750 مليــون دوالر فــي شــهر تمــوز، علمــً أنــه يســتحق خــال العــام 2020 ســندات 
ــدز خارجيــة فــي شــهر تشــرين األول بقيمــة 1250 مليــون دوالر، كمــا يســتحق أذونــات خزينــة  يوروبون

محليــة بالعملــة األجنبيــة فــي شــهر كانــون األول بقيمــة 400 مليــون دوالر.
توزعــت االحتياطيــات األجنبيــة للمملكــة بيــن احتياطي عمــات أجنبية بلغــت 11.3 مليار دينــار في نهاية 	 

آب الماضــي مقارنــة مــع 10.6 مليــار فــي نهايــة العــام 2019 بنســبة ارتفــاع 7.2%، فيمــا ارتفــع احتياطي 
الذهــب 68% فــي نهايــة آب إلــى 2.6 مليــار دينــار مقارنــة مــع 1.5 مليــار دينــار فــي نهايــة العــام 2019. 

ويعرف االحتياطي األجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة األجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف 
المركزيــة والســلطات النقديــة ومعظمهما تكــون مقومة بالــدوالر األميركي. والفائدة الرئيســية من هذا 
االحتياطــي هــو الســماح للمصــرف المركــزي بشــراء العملــة المحليــة )إذ يســك النقــود نفســها علــى أنهــا 
ســندات ديــن( وهــذا العمــل يمكن مــن تحقيق االســتقرار في قيمــة العملــة المحلية. ويعتمــد االحتياطي 
األجنبــي فــي المملكــة على عوامل مهمة منها حواالت المغتربين، الدخل الســياحي، واالســتثمار األجنبي، 
إلــى جانب المســاعدات الخارجية. ويشــار إلى أن الحــد الطبيعي لتغطية االحتياطي األجنبي للمســتوردات 

فــي البنــوك المركزيــة حــول العالــم يتــراوح مــن 3 إلى 6 أشــهر.

وفــي آخــر احصائيــة للبنــك المركــزي فــإن تحويــات المغتربيــن تراجعــت بنســبة 9.6% فــي األشــهر الســتة 
األولــى مــن العــام الحالــي إلى 1.2 مليــار دينار مقارنــة مع نفس الفترة مــن 2019. وارتفع صافي االســتثمار 
األجنبــي المباشــر إلــى األردن خــال الربــع األول من العام الحالي بنســبة 17.1% إلى نحــو 214.9 مليون دينار 
مقارنــة مــع مســتواه فــي نفــس الفترة مــن العــام 2019، وكان صافي االســتثمار المباشــر فــي األردن يبلغ 
183.5 مليــون دينــار فــي الربــع األول مــن 2019. وبــدأ االحتياطــي األجنبــي فــي المملكة يشــهد تراجعً منذ 
العــام 2016 مــع تراجــع حــواالت المغتربيــن، وتباطــؤ النمــو في الدخــل الســياحي والمســاعدات الخارجية، 

إلى جانب تراجع االســتثمار األجنبي خاصة االســتثمارات الخليجية.

أبرز المؤشرات النقدية والمصرفية للقطاع المصرفي األردني كما هو الحال في
نهاية شهر آب 2020

نسبة التغيرآب 20192020البيان / السنة
)M2( 2.8%34,97035,965السيولة المحلية

15.0%12,06913,874االحتياطيات األجنبية )ذهب وعمات(

3.0%53,64255,275الموجودات المصرفية

0.4%35,30535,431الودائع المصرفية

5.8%27,08228,644التسهيات االئتمانية

)0.24 نقطة مئوية(5.0%5.24%هامش الفائدة المصرفية )المرجح(

)1.0 نقطة مئوية(8.33%9.33%سعر اإلقراض ألفضل العماء
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أسعار الفائدة

قــام البنــك المركــزي األردنــي خــال هذا العــام بتخفيض أســعار الفائدة مرتيــن وبواقع 150 نقطة أســاس 
ليصل ســعر الفائدة الرئيســي للبنك المركزي 2.5%، وذلك تماشــيً مع تطورات أســعار الفائدة في األسواق 
العالميــة واإلقليميــة لمواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا، كمــا تأتــي هــذه التخفيضــات بهــدف تعزيــز نمــو 
االئتمــان الممنــوح للقطاعــات االقتصاديــة وتحفيــز اإلنفاق المحلي بشــقيه االســتهاكي واالســتثماري، بما 

ينعكــس إيجابيــً على النمــو االقتصادي.

وفيما يلي هيكل أسعار الفوائد حتى نهاية شهر آب من العام الحالي:

%2.5 سعر الفائدة الرئيسي	 

%3.5 سعر إعادة الخصم	 

%3.25 سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة الواحدة	 

%2.0 سعر نافذة اإليداع لليلة الواحدة	 

%8.33 سعر اإلقراض ألفضل العماء	 

المصدر: البنك المركزي األردني.
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أعلنــت مجموعــة بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل عــن نتائجهــا الماليــة للتســعة أشــهر المنتهيــة فــي 30 
أيلــول 2020، حيــث حّققــت المجموعــة أربــاح صافيــة بعد المخصصــات والضرائــب بلغت 38.1 مليــون دينار، 

بتراجــع نســبته 46% مقارنــًة مــع الفتــرة المّماثلــة مــن العــام الماضــي.

ونظــرًا للظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي يشــهدها العالــم أجمــع والتوقعــات المســتقبلية الســلبية 
ــا، اختــارت مجموعــة البنــك االســتمرار فــي اتبــاع  لمعــدالت النمــو االقتصــادي بســبب تفشــي وبــاء كورون
سياســتها المتحفظــة لبناء احتياطيات إضافية للخســائر االئتمانية المحتملة كإجــراء وقائي لحماية البنك 
مــن أي تأثيــرات ســلبية علــى محفظــة القــروض، حيث تــم اقتطــاع 88.5 مليــون دينار كمخصصات خســائر 
ائتمانيــة متوقعــة خــال التســعة أشــهر األولــى مــن عــام 2020 مّما أثــر على صافــي أربــاح المجموعة. وقد 
أّدت هــذه اإلجــراءات المحافظــة التي تبناها البنك إلى النجاح في زيادة نســبة تغطية المخصصات للديون 

غيــر العاملــة لتصل إلى مســتوى %100.

وقــد تمّكنــت المجموعــة خــال التســعة أشــهر األولى مــن العــام 2020 مــن المحافظة علــى تحقيق نمو 
مســتدام فــي إجمالــي الدخــل التشــغيلي، حيــث ارتفع بنســبة 0.4% ليصــل إلــى 273.0 مليون دينــار، وذلك 
علــى الرغــم مــن انخفاض أســعار الفوائد عالميً وانخفاض اإليــرادات غير المرتبطة بالفوائــد نتيجة اإليقاف 

المؤقت الســتيفاء بعض الرســوم والعموالت في أســواق المجموعة الرئيســية المتأثرة بوباء كورونا.

وأّدت جهــود البنــك المتواصلــة فــي إدارة المركــز المالــي بفعاليــة مــع المحافظــة علــى جــودة األصــول 
ومتانتهــا إلــى ارتفــاع إجمالــي التســهيات المصرفيــة بنســبة 1.6% لتصــل إلــى 4.7 مليــار دينــار كمــا في 30 

أيلــول 2020.

وفــي تعقيبــه علــى هــذه النتائــج، أكــد رئيــس مجلــس اإلدارة، عبداإللــه الخطيــب، أن المجموعــة تمكنــت 
مــن تحقيــق نتائــج ماليــة تشــغيلية متميــزة خــال الفتــرة التــي ســبقت بدء تفشــي وبــاء كورونــا وذلك على 
الرغــم مــن الظــروف والتحديــات الصعبــة التــي يواجههــا اإلقتصــاد. وأضــاف الخطيــب أنَّ البنــك واصــل 
بعــد ذلــك أداءه القــوي وتمكــن مــن تحقيــق نمــو مســتدام فــي إجمالــي الدخل فــي ظل واقــع اقتصادي 
أكثــر صعوبــة وبيئــة تشــغيلية عالميــة غيــر مســبوقة تأثــرت بعمــق بجائحــة كورونــا، مثبتــً قدرتــه الكبيــرة 
علــى التكيــف والتعامــل معهــا بــكل كفــاءة واقتــدار. وثمــن الخطيــب الــدور الهــام الــذي يلعبــه البنــك 
المركــزي األردنــي واإلجــراءات الحكومية التي تــم اتخاذها إلحتواء حدة تداعيات هــذه الجائحة والتخفيف 
مــن آثارهــا، معربــً عن أمله في أن تتظافر الجهــود الوطنية لتمكين االقتصاد األردني من عبور هذه الفترة 

الحرجــة بنجــاح.

أخبار بنك اإلسكان على الصعيد المصرفي

38.1 مـلـيـون ديـنـار صـافـي أربـاح 
مجموعة بنك اإلسكان  للتسعة 

أشهر المنتهية في 30 أيلول 2020
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مــن جانبــه، أّكــد الرئيــس التنفيــذي للبنــك، عمــار الصفدي، علــى مواصلة البنك سياســته الملتزمــة بالحفاظ 
علــى ســامة أصولــه وجودتهــا ومتانــة مركــزه المالــي، مــع االســتمرار فــي تحســين الكفــاءة التشــغيلية 
للعمليــات وإحــكام الســيطرة علــى التكاليــف، وأوضــح أنــه تــم اقتطــاع مخصصــات إضافيــة لمحفظــة 
التســهيات كإجــراء احتــرازي في ضوء صعوبــة المرحلة واألوضــاع االقتصادية الســلبية المتوقعة الناجمة 
عــن تفشــي وبــاء كورونــا. وأضاف الصفــدي أن البنك تمكن مــن المحافظة على متانة قاعدته الرأســمالية، 
حيــث بلــغ اجمالــي حقــوق الملكيــة 1.1 مليــار دينــار، كمــا بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال 16.9% وبلغــت 
نســبة الســيولة 121% كمــا فــي 30 أيلــول 2020، وكافــة هــذه النســب أعلــى مــن الحــد األدنــى للمتطلبــات 

التنظيميــة للبنك المركــزي األردني ولجنة بازل.

"األحــوال المدنيــة والجــوازات" وبنــك اإلســكان يوقعــان اتفاقيــة 
تعــاون مشــترك

ويأتــي توقيــع هــذه االتفاقيــة، في إطار جهــود بنك اإلســكان المتواصلــة لمواكبة التطــورات التكنولوجية 
الكبيــرة التــي تســّهل عمليــة إنجــاز المعامات المصرفيــة للعماء وتوفــر عليهم الجهد والوقت، وســعي 
البنــك الــدؤوب لتوفيــر أفضــل خدمــات الصناعــة المصرفيــة ذات الجــودة عبر التطويــر المســتمر في كافة 

المنتجــات والخدمــات المقدمــة لجمهــور العمــاء.

ــن حزمــة أدوات تطويــر األعمــال SDK المتطــورة من قــراءة البيانــات الموجودة على وجهــي البطاقة  وُتمكِّ
والمخّزنــة علــى الشــريحة فــي بطاقــة األحــوال المدنيــة عــن طريــق مجموعــة مــن المفاتيــح والملفــات 
ــرع  ــكل أس ــك بش ــاء البن ــة لعم ــات البنكي ــن الخدم ــة م ــم مجموع ــات تقدي ــفرة، لغاي ــة المش اإللكتروني
ومعلومــات أدق، وضمــن ضوابــط وأســس تضمــن ســرية المعلومــات الخاصــة بالعمــاء وعدم تســريبها أو 

تناقلهــا بــأي شــكل مــن األشــكال وبمــا يحقــق المصلحة العامــة لجميــع األطراف. 

وعقــب توقيــع االتفاقيــة، قــال مديــر عــام دائــرة األحــوال المدنيــة والجــوازات فهــد العمــوش: "أنَّ هــذه 
االتفاقيــة هــي تفعيــل للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بمــا يضمــن تحســين مســتوى تقديــم 
الخدمــات للمواطنيــن وفــق ضوابــط وأســس تضمــن ســرية المعلومــات وأمنها، وانســجامَا مــع التوجهات 

ــن". ــى المواطني ــهيل عل ــَا للتس ــة دوم ــة الداعي الحكومي

ــوازات  ــة والج ــوال المدني ــرة األح ــكان ودائ ــك اإلس ــع بن وّق
اتفاقيــة تعــاون مشــترك الســتخدام حزمــة أدوات تطويــر 
األعمــال SDK للبطاقــة الذكيــة. وبموجــب االتفاقيــة التــي 
وقعهــا عــن دائرة األحــوال المدنية والجــوازات المدير العام 
فهــد العمــوش، وعــن بنك اإلســكان الرئيــس التنفيذي عمار 
الصفدي، ســيتمّكن البنك من قراءة بيانات البطاقة الذكية 
)هويــة األحوال المدنية( بشــكل آلي، وآمــن، وموثوق، ويوّفر 
ميزات تراعي متطلبات واحتياجات عمليات البنك المصرفية 

التــي تتطلــب التحقــق مــن شــخصية العماء. 
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وأشــار العمــوش: "أن االتفاقيــة ســتمكن بنــك اإلســكان مــن قــراءة بيانــات البطاقــة الذكيــة عــن طريــق 
الشــريحة اإللكترونيــة الرقميــة ومن خال اســتخدام قارئ للبطاقة الذكية واســترجاع البيانات الشــخصية 
للمواطنيــن دون تدخــل شــخصي وذلــك عــن طريــق قرائتهــا مباشــرة مــن الشــريحة اإللكترونيــة الرقميــة، 
مبينــً أن )التحقــق اإللكترونــي( هو أحد التطبيقــات الهامة للبطاقة الذكية، ومشــيرًا إلى دوره في القضاء 

على حاالت انتحال الشــخصية".

ــد الرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلســكان عّمــار الصفــدي: "علــى أن هــذه االتفاقيــة تهــدف لتوفير  مــن جانبــه، أكَّ
ن البنك من استخدام حزمة  خدمة مصرفية مبتكرة ومتكاملة وذات جودة رفيعة للعماء، حيث ستمكِّ
أدوات تطويــر األعمــال SDK للبطاقة الذكية بهدف تســهيل إنجاز المعامات المصرفية بأقل وقت وجهد 
ممكــن، مــع الحفــاظ علــى ســرية وأمــن المعلومــات". مثنيــً علــى الجهــود التــي تقــوم بهــا دائــرة األحــوال 
المدنيــة والجــوازات إلنشــاء وتأســيس منظومــة بيانــات مدنيــة آمنــة ومتكاملــة وتقديــم خدمــات تقنيــة 

ــن.  ــزة للمواطني متمّي

وأشــار الصفــدي: " إلــى دور بنك اإلســكان الريادي فــي التحّول الرقمي وتقديم خدمــات ومنتجات متطورة 
تتســم بميــزة تنافســية عاليــة لجمهور عمائــه تواكب تطلعاتهم وتفــوق توقعاتهــم وبمنتهى الحرفية 
والمهنيــة المصرفيــة، مبينــً أن هــذا التعــاون يأتــي ضمــن خطــط واســتراتيجيات البنــك الهادفــة إلــى تعزيــز 
دوره في مجال الخدمات المصرفية اإللكترونية التي تتماشــى وأحدث أســاليب العمل المصرفي وأكثرها 

تطورًا ".

بنــك اإلســكان يطلــق بطاقــة ماســتركارد World Elite المعدنيــة 
”Edge“ لعماء 

وتمنــح بطاقــة ماســتركارد World Elite المعدنيــة حامليهــا العديــد مــن المزايــا أبرزهــا إمكانيــة الدخــول 
إلــى أكثــر مــن 1000 صالــة خاصــة بكبــار المســافرين فــي العديــد مــن المطــارات حــول العالــم مــع مرافق 
مجانــً، وعــروض الفنادق والتغطية التأمينية، وعروض الســفر والتســوق، باإلضافة إلــى عدة عروض حصرية 

للفعاليــات المحلية والعالمية.

وقــال رئيــس مجموعــة األعمــال المصرفيــة فــي بنــك اإلســكان، فاســكين أجميــان: "يواكــب بنــك اإلســكان 
باســتمرار آخــر وأحــدث التطــورات فــي الصناعــة المصرفية، باعتبــاره رائد العمــل المصرفي فــي األردن، رغبة 

منــه فــي توفير تجارب مصرفيــة ثرية، وعملية، وآمنــة، وموثوقة، لعمائه".

انطاقــً مــن اســتراتيجيته الهادفــة إلــى تقديــم خدمــات 
تائــم أســلوب حياة عمائــه المميزين، أعلن بنك اإلســكان 
– البنك األوسع انتشارًا في المملكة – عن إطاقه بطاقة 
ماســتركارد World Elite المعدنيــة بالكامــل لتضــاف إلــى 
مجموعة منتجاته وخدماته وحلوله المصرفية التي تمتاز 
بمســتوى رفيــع مــن الرفاهيــة والحرفيــة واالتقــان. وتعــد 
بطاقــة ماســتركارد World Elite الجديــدة، التــي يطلقهــا 
بنــك اإلســكان ألول مــرة فــي الســوق األردنــي،  أول بطاقة 
معدنيــة بالكامــل ذات تصميــم مميــز يناســب تطلعــات 

 .Edge شــريحة كبــار عمــاء البنــك
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وأضــاف أجميــان: ماســتركارد World Elite المعدنيــة واألولــى مــن نوعها على مســتوى الســوق المصرفي األردني 
إضافــة نوعيــة جديــدة لمجموعــة بطاقاتنــا التــي تمنــح حامليهــا المرونــة فــي عمليــات الشــراء مقرونــة بأعلــى 

.Edge درجــات األمــان والحمايــة، مشــيرًا إلــى حــرص بنك اإلســكان علــى تلبية تطلعات شــريحة كبــار عماء البنــك

وبمناسبة إطاق البطاقة الجديدة، قال رمزي األمعري مدير منطقة – لبنان والمشرق العربي ماستركارد: 
" فــي الوقــت الذي تســعى فيــه األردن لتحقيق التحــول لاقتصاد الرقمي، يتطلع المســتهلكون للحصول 
ــعدنا  ــذا يس ــل. ول ــكل أفض ــخصية بش ــم الش ــي متطلباته ــكارًا لتلب ــر ابت ــة أكث ــع رقمي ــائل دف ــى وس عل
التعــاون مــع بنــك اإلســكان إلطــاق أول بطاقــة ماســتركارد World Elite المعدنيــة بالكامل بــاألردن، والتي 
تجلــب مجموعــة متنوعــة مــن الخدمات المميــزة وتمنح حامليها مجموعــة من المزايــا الحصرية المجزية. 
وبصفتنــا شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال المدفوعــات الرقميــة، نحــن ملتزمــون بفهــم وتلبيــة احتياجات 

المواطنيــن األردنييــن، ومنحهــم طريقــة أســرع وأبســط وأكثــر أماًنــا لتســديد كافــة مدفوعاتهــم".

وتمتــاز بطاقــة بنــك اإلســكان “World Elite” المعدنية بتلبية احتياجات العماء من حيث الســقف االئتماني 
المرتفــع، وإمكانيــة الوصــول المباشــر إلــى خدمــة المســاعد الشــخصي عــن طريــق االتصــال بمركــز عمــاء 
النخبة )ماســتركارد( في أي وقت، إلى جانب حزمة من الخدمات الحصرية مثل حجوزات مميزة بسلســلة 
فنــادق “Realis & Châteaux”، وبرنامــج “Concierge” لامتيــاز العالمــي والذي يقدم للعميل الدعم الكامل 
فــي كل جانــب مــن جوانــب التــي تناســب أســلوب حياتــه، وخدمــات االســتقبال بالمطــار لكبار العمــاء عند 
الوصــول والمغــادرة. كما توفر البطاقة مزايا تقديم المطالبات للحصول على التغطية التأمينية، وخدمة 

.”Iskan Coins“ االستشــارات الطبية، واالســتفادة من برنامج الخصومات، إلى جانب االشــتراك في برنامج

بنــك اإلســكان يطلــق مبادرة الســعادة المؤسســية ويســتحدث 
وحدة خاصة بالســعادة المؤسســية 

الـسعـادة الــمؤسسيــة

CORPORATE
H A P P I N E S S

ويأتــي تبنــي مبــادرة الســعادة المؤسســية، انطاقــً مــن قناعــة بنــك اإلســكان الراســخة بــأن الموظفيــن 
ركيــزة أساســية مــن ركائــز البنــك، لــذا فــإن االســتثمار فــي رأس المــال البشــري مــن خــال توفيــر بيئــة عمــل 
جاذبة ومحفزة لإلبداع واالبتكار ضرورة ملحة لتحقيق أهداف البنك االســتراتيجية وقيمه الرئيســية. وينظر 
القائمــون علــى هــذه المبــادرة إلــى الســعادة المؤسســية كاســتراتيجية وثقافة مؤسســية واجبــة التنفيذ 
ــاون  ــل والتع ــر التواص ــز أواص ــك وتعزي ــي البن ــن ف ــن والعاملي ــن الموظفي ــعادة بي ــتويات الس ــع مس لرف
والعمــل ضمــن روح الفريــق، وتحقيــق حالــة مــن االندمــاج الفكــري والنفســي بيــن الموظفين وبيئــة العمل، 
وتعزيز قيم اإليجابية والمشــاركة والوالء واالنتماء وتحمل المســؤولية، إضافة إلى الحفاظ على الكفاءات 
واســتقطاب المواهــب وبمــا يؤدي فــي المحصلة إلى زيادة معــدالت اإلنتاجية وتحفيز اإلبــداع وتعزيز األداء 

ورفــع مســتوى رضا عمــاء البنك.

ــة  ــل إبداعي ــة عم ــق بيئ ــى خل ــتمر عل ــه المس ــار حرص ــي إط ف
ومحـــفزة تعــزز اإلنتـــاجية لمـوظـــفيه، أطـــلق بـــنك اإلسـكـــان 
"مبــادرة   – المملكــة  فــي  انتشــارًا  واألوســع  األكثــر  البنــك   –
الســعادة المؤسســية"، حيــث اســتحدث البنــك وحــدة خاصــة 
ــى  ــدف إل ــي ته ــادرة والت ــق المب ــية لتطبي ــعادة المؤسس بالس
ــة  ــل ومأسس ــة العم ــي بيئ ــف ف ــعاد الموظ ــدأ إس ــيخ مب ترس
مبدعــة  إيجابيــة  عمــل  بيئــة  نحــو  المتميــز  المفهــوم  هــذا 

ومبتكــرة.
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ــة  ــي بيئ ــوس ف ــع ملم ــى واق ــعادة إل ــوم الس ــل مفه ــى تحوي ــية عل ــعادة المؤسس ــادرة الس ــوم مب وتق
العمــل، واعتمادهــا ضمــن أولويــات اإلدارة وعلــى مختلــف مســتوياتها اإلداريــة، وترســيخ اإليجابيــة كقيمــة 
أساسية في بيئة العمل، لما لذلك من تأثير إيجابي في الموظفين وانعكاس ذلك على العماء ومستوى 
جــودة الخدمــات المقدمــة وعلــى البنــك بشــكل عــام. وســيتم تنفيــذ هــذه المبــادرة مــن خــال فريــق 
عمل وحدة الســعادة المؤسســية، وسفراء للسعادة في مختلف الدوائر والفروع سيسهمون في تطبيق 
االســتراتيجية الخاصــة بالمبــادرة والخطــط المرتبطــة بها والتي تتضمــن مصفوفة من البرامج، واألنشــطة، 
والفعاليات التي تهدف إلى إســعاد الموظفين وترســيخ اإليجابية، كما ســيتم قياس مؤشــرات أداء تطبيق 

منظومة الســعادة المؤسســية وأثرها في البنك وموظفيه وتطويرها بشــكل منتظم.
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مقتطفات اقتصادية محلية وعالمية

التحول الرقمي في ظل جائحة كورونا
 

ض األســواق  وفــي الوقــت الــذي حاصــرت فيــه جائحــة كورونــا العديــد مــن اقتصــادات دول العالــم وتعــرُّ
الماليــة والمؤسســات المصرفيــة ألضــرار وخســائر ماليــة كبيــرة، لــم يعــد قطــاع اإلتصــاالت يقتصــر علــى 
التواصل التقليدي والبحث عن المعلومات، بل بات يشكل العمود الفقري الستخدام البيانات والمحتويات 
والتطبيقــات الرقميــة مــن قبــل الحكومــات والشــركات واألفــراد لضمــان اســتمرارية النشــاط االقتصــادي 

واالجتماعي.

وفــي ظــل تلــك المعطيــات التــي أفــرزت تغيــرات جوهريــة فــي أنمــاط الحيــاة بمختلــف مجاالتهــا فقــد 
استشــعرت المؤسســات الماليــة والمصرفيــة علــى مســتوى العالــم ضــرورة تبنــي اســتراتيجيات التحــول 
الرقمــي لمواكبــة التطــور التكنولوجــي في كافة المجاالت وتطويره بالشــكل الذي يلبــي كافة الخدمات 
المصرفيــة المقدمــة للعمــاء وتلبيــة خدماتهــم فــي أي وقــت يطلبونهــا وعبــر أجهزتهــم اإللكترونيــة 
الذكيــة، هــذا باإلضافــة إلــى أهميــة هــذا التحــول فــي دعم اســتدامة األعمــال وتخفيــض هيــكل التكاليف 
والمصروفــات بشــقيه الرأســمالي والتشــغيلي، خاصــة فيمــا يتعلــق بمصاريــف التوســع فــي شــبكة 
ــذي  ــور ال ــب واألج ــد الروات ــية، وبن ــة والهندس ــة التقني ــى التحتي ــف البن ــن تكالي ــه م ــم عن ــا ينج ــروع وم الف

يــزداد طرديً مع البند الســابق.

ويعــرف االقتصــاد الرقمــي علــى أنــه االقتصــاد الذي يقوم فــي مجمل عملياتــه على المعلومات، ويســتند 
فــي أغلــب خطواتــه على اســتخدام تكنولوجيــا المعلومات واالتصــاالت التي ألغت كل الحــدود والحواجز 
أمــام تدفــق المعلومــات والســلع والخدمات وحركــة رؤوس األموال من وإلى أي نقطــة في العالم، وفي 

وقت.  أي 

لــم يكــن القطــاع المالــي والمصرفــي بمنــأى عــن تداعيــات 
جائحــة كورونــا علــى االقتصــاد العالمــي، بل قــد يكون أحد 
أكثــر القطاعــات التــي تأثــرت بهــا بصفتــه عصــب االقتصــاد 
ــو  ــرى، وه ــات األخ ــع القطاع ــق م ــه الوثي ــي وارتباط الرئيس
األمر الذي جعل مؤشــرات أدائه من أهم العامات الحيوية 

الدالــة علــى فاعلية االقتصاد فــي أي دولة.
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المدفوعات الرقمية في األردن

يشــرف البنــك المركــزي األردنــي علــى نظــام )إي فواتيركــم( وبــإدارة شــركة )مدفوعاتكــم( المتخصصــة 
فــي مضمــار الدفــع اإللكترونــي، وهــو عبــارة عــن نظــام يربــط البنــوك العاملــة فــي المملكــة مــع الجهات 
ــدادها  ــرة وس ــات المفوت ــدى الجه ــره ل ــة فواتي ــة قيم ــتعراض ومعرف ــن اس ــن للمواط ــرة، ويمك المفوت
إلكترونيــً عبــر قنــوات عــدة منهــا الصراف اآللــي أو اإلنترنت والمصــرف أو من خال الدفع عبــر جهاز الهاتف 

الخلوي.

وفيمــا يلــي إحصائيــة للمدفوعــات الرقميــة التــي تمت من خــال النظام وفقــً للبيانات الصــادرة عن البنك 
المركزي األردني خال التسعة أشهر األولى من العام الحالي 2020:

بلــغ عــدد الحــركات )الفواتيــر( المســددة إلكترونيــً عبــر نظــام عــرض وتحصيــل الفواتيــر )إي فواتيركم( 	 
ــون  ــادة 5.6 ملي ــورة، أي بزي ــون فات ــي 15.9 ملي ــي حوال ــام الحال ــن الع ــى م ــهر األول ــعة أش ــال التس خ

ــي 2019. ــام الماض ــن الع ــة م ــرة المقابل ــن الفت ــبته 54.8% ع ــو نس ــورة وبنم فات

بلغــت قيمــة الفواتيــر المســددة عبــر )إي فواتيركــم( فــي أول تســعة أشــهر 5.5 مليــار دينــار وبزيــادة 	 
مقدارهــا 522 مليــون دينــار وبنســبة تصــل إلــى 10.5% مقارنــة بقيمــة الفواتيــر المســددة عبــر النظــام 
ــات  ــات مؤسس ــداد مطالب ــر كس ــذه الفواتي ــاءت ه ــي، وج ــام الماض ــن الع ــهر م ــعة أش ــي أول تس ف

متنوعــة )ميــاه، كهربــاء، االتصــاالت، التعليــم وخدمــات حكوميــة(.

ذكــرت بيانــات البنــك المركــزي أن 302 جهــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص ومــن مختلــف القطاعــات 	 
االقتصاديــة أصبحــت اليــوم مرتبطــة بنظــام )إي فواتيركــم(، وذلــك حتــى نهايــة شــهر أيلــول الماضي، 
بحيــث تتيــح للمواطنيــن ســداد المطالبــات الماليــة التــي تتبــع هــذه الجهــات المربوطــة علــى النظــام.

علــى صعيــد آخــر أعلنت الشــركة األردنية ألنظمة الدفــع والتقاص )جوبــاك(، أن عدد المحافــظ اإللكترونية 
المســتخدمة فــي المملكــة قــد تضاعف منــذ بداية العام الحالــي 2020 وحتى نهاية شــهر أيلول الماضي 
ليصــل إلــى 1.2 مليــون محفظــة، وبــدأ تقديــم خدمــة المحافــظ اإللكترونية فــي األردن عــام 2016 ويوجد 
حاليــً ســبع شــركات مرخصــة مــن البنــك المركــزي األردنــي تقــدم خدمــات المحافــظ اإللكترونيــة، وهــي: 

دينارك، زين كاش، محفظتي، المحفظة الوطنية، آية، أورنج موني وقدها.

كمــا تقــوم ســتة بنــوك بتقديم خدمــة المحفظة اإللكترونيــة لعمائها، وهــم: بنك اإلســكان، بنك االردن، 
البنــك العربــي، بنك القاهرة عمــان، بنك االتحاد، والبنــك التجاري األردني.

والمحفظــة اإللكترونيــة، هــي حســاب مالــي إلكترونــي يســتخدم مــن خــال تطبيــق علــى الهاتــف النقــال 
لتقديــم خدمــات مثــل تحويــل األمــوال ودفع الفواتيــر والدفع للمشــتريات والتســوق اإللكترونــي واالدخار 

وغيره.
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تحول البنوك إلى الحلول المصرفية الرقمية

وضمــن هــذا اإلطــار قــال مصــرف التســويات الدوليــة من مقــره في مدينة بــازل بأن أثــر جائحــة كورونا على 
النظــام المصرفــي الدولــي قــد كان إيجابيــً من حيــث المدفوعات الرقميــة فيما كان أثره ســلبيً من حيث 
التمويل الشــامل )الشــمول المالي(، قائًا إنَّ الســلطات المالية في جميع أنحاء العالم تحركت لتشــجيع 
ــاء، فــي حيــن شــهد التمويــل الشــامل ضعفــً ملحوظــً.  اســتخدام المدفوعــات الرقميــة اســتجابة للوب
وبيــن المصــرف إنَّ قيمــة مؤسســات التقنيــة المالية والدفــع الرقمي تقــدر بأكثر من 127 مليــار دوالر، وهي 

واحدة من أســرع القطاعات الناشــئة نموًا على مســتوى العالم.

ويعــد بنــك كريــدي ســويس السويســري من األمثلــة التطبيقية علــى التحــول المصرفي الرقمــي، حيث بدأ 
البنــك إصاحــً شــامًا للحلــول المصرفية الرقمية، مســتغًا أزمة فيــروس كورونا كنقطــة انطاق لتعجيل 
جهود التحول من الفروع التقليدية على األرض إلى الخدمات عبر اإلنترنت. حيث أعلن البنك خططً إلغاق 
ربــع فروعــه المحليــة البالــغ عددهــا 146 بنهايــة العــام 2020، والتــي مــن شــأنها توفيــر 100 مليــون فرنــك 

سويســري )108 ماييــن دوالر( ســنويً بحلــول 2022، حيــث ســيتم اســتثمار بعضهــا في التحــول الرقمي.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن الخدمــات المصرفيــة في بنك كريدي ســويس قد توســعت عبر اإلنترنت بنســبة %40 
فــي العاميــن الماضييــن، بينمــا زادت الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول أكثــر مــن الضعــف، فيما 
شــهد عــدد الزيــارات إلــى الفروع انخفاضــً ملحوظً منذ أعوام. ويســعى بنك كريدي ســويس إلى اقتناص 
هــذه الجائحــة التــي أدت إلــى إغــاق عــدد كبير من الفــروع طوال فتــرة الحظــر، بحيث أجبــرت العماء على 

التكيــف مع الخدمــات المصرفية عبر اإلنترنت.

ونتيجــًة لعمليــات اإلغــاق، فقد شــهدت البنوك في جميع المجاالت ارتفاعً حادًا في النشــاط عبر اإلنترنت، 
فعلــى ســبيل المثــال جــاءت 47% مــن مبيعــات الربــع الثانــي 2020 لبنــك أوف أمريــكا مــن خــال القنــوات 

الرقميــة، مقارنــة مع ما نســبته 29% في الفترة نفســها على مــدار العامين الماضيين.

مصادر البيانات

البنك المركزي األردني.

الشركة األردنية ألنظمة الدفع والتقاص )جوباك(.

رويترز.
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