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أخبار بنك اإلسكان على الصعيد المصرفي

110.1 مليون دينار صافي أرباح مجموعة بنك اإلسكان لعام 2021
ــي  ــاع صاف ــن ارتف ــي ع ــي الماض ــون الثان ــهر كان ــال ش ــل خ ــارة والتموي ــكان للتج ــك اإلس ــة بن ــت مجموع أعلن
أرباحهــا بعــد المخصصــات والضرائــب لعــام 2021 لتصــل إلــى 110.1 مليــون دينــار، مقابــل 42.5 مليــون دينــار تــم 

ــام 2020. ــال الع ــا خ تحقيقه

وفــي ضــوء هــذه النتائــج القويــة، أوصــى مجلــس اإلدارة بعــد إقــراره للبيانــات الماليــة لعــام 2021، خــال اجتماعــه 
ــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن العــام 2021 بمعــدل 20% مــن القيمــة االســمية  بتاريــخ 2022/1/20، بتوزيــع أرب

للســهم.

متانة العمليات المصرفية الرئيسية

واصلــت مجموعــة البنــك خــال العــام 2021 تحقيــق أربــاح تشــغيلية قويــة، وذلــك رغــم انخفــاض أســعار الفوائــد 
عالميــًا وتراجــع اإليــرادات غيــر المرتبطــة بالفوائــد فــي أســواق المجموعــة الرئيســية المتأثــرة بوبــاء كورونــا، ممــا 
يعكــس قــدرة المجموعــة علــى التوظيــف الفعــال للمــوارد المتاحــة ضمــن مختلــف قطاعاتهــا التشــغيلية، إلــى 

جانــب القــدرة علــى ضبــط التكاليــف والمصاريــف بمختلــف أنواعهــا.

تعزيز حقوق المساهمين

كمــا واصلــت المجموعــة مــع نهايــة العــام 2021 تحقيــق نمــو مســتدام فــي إجمالــي حقــوق المســاهمين، التي 
ارتفعــت بنســبة 4.7% لتصــل إلــى 1.2 مليــار دينــار، وذلــك علــى الرغــم مــن قيــام المجموعــة بزيــادة مخصصاتهــا 
ــة  ــر بفعالي ــى إدارة المخاط ــة عل ــدرة المجموع ــس ق ــوة تعك ــي خط ــام 2021، ف ــال الع ــروض خ ــائر الق لخس

وتعزيــز متانــة وصابــة مركزهــا المالــي وحقــوق المســاهمين فيهــا.

وقــد بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال للمجموعــة مــا نســبته 16.8% كمــا فــي نهايــة العــام 2021، وهــي أعلــى 
مــن الحــد األدنــى للمتطلبــات التنظيميــة للبنــك المركــزي األردنــي ولجنــة بــازل. كمــا ارتفــع العائــد علــى حقــوق 

المســاهمين ليبلــغ 9.3% كمــا فــي نهايــة العــام 2021.

تعزيز جودة محفظة التسهيالت االئتمانية 

واصلــت مجموعــة البنــك تعزيــز جــودة محفظــة التســهيات واســتمرت فــي دعــم العديــد مــن المشــاريع فــي 
ــة  ــق التنمي ــى تحقي ــة إل ــي الهادف ــاد الوطن ــود االقتص ــم جه ــي دع ــاهمت ف ــا، وس ــع تواجده ــف مواق مختل
ــة  ــر العامل ــون غي ــبة الدي ــض نس ــن تخفي ــة م ــت المجموع ــا تمكن ــي، كم ــان االجتماع ــادي واألم ــو االقتص والنم
لتصــل إلــى 5.1% كمــا فــي نهايــة العــام 2021، مقابــل 5.6% لعــام 2020. وقــد ارتفعــت نســبة تغطيــة الديــون 
غيــر العاملــة إلــى أكثــر مــن 100% لعــام 2021 نتيجــة لتســجيل مخصصــات إضافيــة لخســائر القــروض تجــاوزت 

ــة. ــار فــي العــام 2021 اســتمرارًا لسياســة المجموعــة المحافظــة واالحترازي مبلــغ 50 مليــون دين
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 وبمــوازاة ذلــك، عــّززت المجموعــة أيضــًا نســبة تغطيــة الديــون العاملــة والمصنفــة ضمــن المرحلــة الثانيــة
)stage 2(، وتمّكنــت مــن زيــادة نســبة تغطيــة المخصصــات الخاصــة بالمرحلــة الثانيــة لتصــل إلــى 33% مــن 

ــام 2021. ــة الع ــي نهاي ــا ف ــة كم ــذه المرحل ــات ه ــي مديوني إجمال

ــزازه  ــغ اعت ــن بال ــب، ع ــه الخطي ــد اإلل ــيد عب ــس اإلدارة، الس ــس مجل ــرب رئي ــج، أع ــذه النتائ ــى ه ــه عل ــي تعقيب وف
ــاح بعــد  ــح تشــغيلي قــوي وصافــي أرب وفخــره بمواصلــة تحقيــق المجموعــة لنتائــج ماليــة متميــزة وتســجيل رب
المخصصــات والضرائــب تجــاوز مبلــغ 110 مليــون دينــار مــع نهايــة العــام 2021، وذلــك علــى الرغــم مــن الظــروف 
والتحديــات الصعبــة التــي يواجههــا االقتصــاد، واآلثــار الســلبية غيــر المســبوقة لجائحــة كورونــا علــى االقتصــاد 
العالمــي بأكملــه، ممــا يؤكــد علــى حصافــة إدارة الموجــودات والمطلوبــات فــي البنــك، واتبــاع منهجيــة 
محافظــة ومدروســة عبــر الســنوات، مّكنــت البنــك مــن تعزيــز مركــزه المالــي وفــي نفــس الوقــت تســجيل عائــد 

ــاهمين. ــر للمس أكب

ــت  ــهيات بلغ ــة التس ــة لمحفظ ــة آمن ــات إضافي ــاظ بمخصص ــت االحتف ــة واصل ــب، أن المجموع ــح الخطي وأوض
أكثــر مــن 50 مليــون دينــار تــم اقتطاعهــا خــال عــام 2021، عــاوة علــى مــا تــم االحتفــاظ بــه فــي العــام الماضــي 
والســنوات الســابقة، وتهــدف هــذه الخطــوات الوقائيــة إلــى حمايــة البنــك وتعزيــز قــوة مركــزه المالــي فــي ضــوء 

صعوبــة المرحلــة واألوضــاع االقتصاديــة الســلبية الناجمــة عــن تفشــي وبــاء كورونــا.

مــن جانبــه، أّكــد الرئيــس التنفيــذي للبنــك، الســيد عّمــار الصفــدي، أن البنــك واصــل سياســته الملتزمــة بالحفــاظ 
علــى ســامة أصولــه وجودتهــا، مــع االســتمرار فــي تحســين الكفــاءة التشــغيلية للعمليــات وضبــط التكاليــف، 
ممــا أدى إلــى تعزيــز األنشــطة التشــغيلية الرئيســية فــي البنــك وزيــادة كفاءتهــا وتســجيلها لنتائــج ماليــة قويــة 

فــي نهايــة العــام 2021.

ــن الصفــدي أن البنــك قــّدم فــي العــام الماضــي خدماتــه ومنتجاتــه المصرفيــة المميــزة وفق أحدث الوســائل  وبيَّ
الممكنــة، وعمــل بشــكل وثيــق مــع عمائــه لتلمــس احتياجاتهــم ومتطلباتهــم وتوفيرهــا بالشــكل الــذي يلّبــي 

توقعاتهــم وتطلعاتهــم وبمــا يليــق بمكانــة البنــك المتقدمــة فــي الســوق المصرفــي األردني.

وأشــار الصفــدي إلــى أن البنــك يعكــف حاليــًا، وكخيــار اســتراتيجي، علــى تقديــم أحــدث التطبيقــات اإللكترونيــة 
والرقميــة ضمــن أفضــل الممارســات المصرفيــة المعمــول بهــا عالميــًا، إلــى جانــب مواكبتــه المســتمرة للتطورات 
المســتجدة فــي عالــم الصناعــة المصرفيــة ومــا توفــره التكنولوجيــا الحديثــة فــي هــذا المجــال، بهــدف التحــول 
الرقمــي فــي خدمــات وعمليــات البنــك، وتطبيــق تكنولوجيــا حديثــة قائمــة علــى الــذكاء االصطناعــي الرقمــي، 
والــذي مــن شــأنه أن يحافــظ علــى مكانــة البنــك الرياديــة، وتســهيل وتحســين اإلجــراءات المتبعــة لضمــان تقديم 

أفضــل الحلــول المصرفيــة للعمــاء فــي أماكــن تواجدهــم وبأفضــل الوســائل الممكنــة.

وأضــاف الصفــدي أن البنــك تمّكــن مــن المحافظــة علــى متانــة قاعدتــه الرأســمالية، حيــث بلــغ إجمالــي حقــوق 
الملكيــة 1.2 مليــار دينــار، كمــا بلغــت نســبة كفايــة رأس المــال %16.8 وبلغــت نســبة الســيولة %131 كمــا فــي 31 
كانــون أول 2021، وكافــة هــذه النســب أعلــى مــن الحــد األدنــى للمتطلبــات التنظيميــة للبنــك المركــزي األردنــي 

ولجنــة بــازل.
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أهم المؤشرات المالية لمجموعة بنك اإلسكان )2017 – 2021(
المبالغ بماليين الدنانير*

20172018201920202021البيان / السنة

8,145.28,300.08,439.28,306.08,245.3مجموع الموجودات

5,828.15,873.85,810.55,466.55,213.2ودائع العماء

4,212.64,255.44,158.84,107.43,946.9القروض والتسهيات االئتمانية )بالصافي(

1,116.21,080.11,123.81,161.91,216.8حقوق الملكية

180.0132.0132.277.7163.1األرباح قبل الضريبة

125.294.583.742.5110.1األرباح بعد الضريبة

63.0**37.8-63.047.3األرباح النقدية الموزعة على المساهمين

 الحصة األساسية للسهم من ربح السنة
EPS )دينار(

0.3870.2870.2570.1160.335

0.200**0.120-0.2000.150حصة السهم من األرباح الموزعة )دينار(

8.378.375.483.003.70سعر السهم في نهاية العام )دينار(

* الدينار األردني = 1.4104 دوالر أمريكي

** أرباح مقترح توزيعها على المساهمين عن عام 2021 بنسبة 20% من القيمة االسمية للسهم.
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بنك اإلسكان يطلق تطبيق Iskan E-Trading المختص بتداول األسهم
أطلــق بنــك اإلســكان خــال شــهر شــباط الماضــي تطبيــق Iskan E-Trading المختــص بتداول األســهم والســندات 
العالميــة، الــذي ُيعــد األول والوحيــد مــن نوعــه فــي المملكــة حيــث يتيــح لعمــاء البنــك تــداول الســندات العالميــة 

بشــكل آلي ومباشــر.

ويســعى بنــك اإلســكان مــن إطــاق التطبيــق الخــاص والحصــري إلــى تســهيل وصــول عمائــه إلــى اســتثماراتهم 
ــدث  ــتثمار بأح ــات االس ــم خدم ــاليب تقدي ــر أس ــكان، وتطوي ــن أي م ــت وم ــي أي وق ــة ف ــواق العالمي ــي األس ف

التطبيقات اإللكترونية والحلول الرقمية الذكية.

تتمثــل  مزايــا  عــدة   Iskan E-Trading تطبيــق  ويتضمــن 
بإمكانيــة التــداول فــي معظــم األســواق العالميــة التــي 
البنــك باألســعار  تغطيهــا دائــرة خدمــات االســتثمار فــي 
األســواق  تــداول  فتــرات  خــال  مباشــر  بشــكل  الفوريــة 
العالميــة. ويتــم تنفيــذ أوامــر الشــراء والبيــع مــن خــال 
التطبيــق بخطــوات واضحــة، والتنقــل بســهولة بيــن خيــارات 
التطبيــق App Features ، وإمكانيــة عــرض البيانــات المتعلقة 
والمهمــة بمحفظــة العميــل. إضافــة إلــى التحديــث الفــوري 
ــتثمارية  ــظ االس ــة المحاف ــة ومتابع ــل البنكي ــدة العمي ألرص

الخاصــة بالعميــل بشــكل آلــي ولحظــي واالطــاع علــى آخــر األخبــار التــي تخــص الشــركات واألســواق العالميــة 
ــت. ــي أي وق ــق ف ــال التطبي ــن خ م

ــات  ــي تطبيق ــن باق ــًا ع ــرًا ومختلف ــز، مغاي ــري متمي ــم عص ــاز بتصمي ــذي يمت ــق Iskan E-Trading ال ــد تطبي ويع
تــداول األســهم العالميــة التــي تقدمهــا الشــركات، لكونــه خاصــًا ببنــك اإلســكان وليــس بشــركة تــداول، وهــو 
مرتبــط مباشــرة مــع حســاب العميــل البنكــي، كذلــك مرتبــط بمنصــات التــداول العالميــة بشــكل مباشــر، ويتــم 
مــن خالــه تحديــث محفظــة العميــل بشــكل آلــي وفــوري. ويمكــن لعمــاء بنــك اإلســكان مــن حملــة الهواتــف 
ــاه المتعــددة  الذكيــة )Android و iOS( تحميــل التطبيــق الــذي يمتــاز بمعاييــر أمــان عاليــة واالســتفادة مــن مزاي

والمتنوعــة.

بالتعاون مع CISI بنك اإلسكان يعقد برنامجًا تأهيليًا لموظفي الخزينة 
واالستثمار 

مواصلــة لجهــود البنــك الحثيثــة فــي رفــع المســتوى المعرفــي لموظفيــه وتعزيــزًا لقدراتهــم المهنيــة، عقــد 
بنــك اإلســكان  خــال شــهر شــباط الماضــي برنامجــًا تأهيليــًا للشــهادة الدوليــة فــي إدارة الثــروات واالســتثمارات 

)ICWIM(، وذلــك فــي مركــز التدريــب والتطويــر التابــع للبنــك.
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بنك اإلسكان يعلن عن الفائزين بجوائز حسابات التوفير لنهاية العام 2021
أعلــن بنــك اإلســكان عــن نتائــج الســحب علــى جائزتــي نهايــة العــام 2021 لحســابات التوفيــر، قيمــة كل منهــا 
99,999 دينــار والتــي فــاز بهــا كل مــن )عائــد كوركيــس صبــاغ( المدخــر لــدى فــرع الجاردنــز و)خالــد ســعيد 

ــادر. ــرع البي ــدى ف ــر ل ــات( المدخ النعيم

وجــاءت حملــة حســابات التوفيــر للعــام 2021 ضمــن إطــار ســعي البنــك إلــى تعزيــز ثقافــة االدخــار لــدى عمائــه 
ــنوية،  ــف س ــهرية، ونص ــة، وش ــز يومي ــح جوائ ــم لرب ــادة فرصه ــر وزي ــابات التوفي ــح حس ــى فت ــجيعهم عل وتش

ــنوية. وس

بنك اإلسكان يطلق موقعه اإللكتروني الجديد لتعزيز تجربة عمالئه الرقمية
ــة  ــة واإلنجليزي ــن العربي ــد باللغتي ــي الجدي ــه اإللكترون ــي 2021 موقع ــام الماض ــة الع ــكان نهاي ــك اإلس ــق بن أطل

ــكار. ــي واالبت ــول الرقم ــي التح ــك ف ــتراتيجية البن ــجم واس ــا ينس ــري، وبم ــور وعص ــي متط ــم تفاعل بتصمي

ويتميــز الموقــع اإللكترونــي بســهولة الوصــول إلــى المعلومــات المتعلقــة بمنتجــات البنــك وخدماتــه وســهولة 
اســتخدامه، حيــث تــم تطويــره بشــكل يتوافــق وأعلــى معاييــر الجــودة فــي تكنولوجيــا الويــب، إذ تم االســتفادة 
مــن التقنيــات الحديثــة فــي التصميــم المتجــاوب، باإلضافــة إلــى أدوات التحــول الرقمــي والــذكاء االصطناعــي 
فــي توظيــف تطبيقــات متطــورة بمــا يتيــح الفرصــة للمســتخدمين والعمــاء التواصــل والتفاعــل مــع الخدمــات 

التــي يقّدمهــا البنــك ضمــن منصــة محفــزة تفاعليــة.

حمالت ترويجية لتحفيز العمالء على إصدار حواالت ويسترن يونيون من خالل 
تطبيق "إسكان موبايل"

ــه  أطلــق بنــك اإلســكان خــال شــهر كانــون األول مــن العــام الماضــي 2021 حملتيــن ترويجيتيــن لتحفيــز عمائ
الحالييــن والمحتمليــن علــى اســتخدام تطبيــق 
الســريعة  الحــواالت  إلصــدار  موبايــل  إســكان 

ويســترن يونيــون.

وهدفــت الحملــة األولــى إلــى تحفيــز عمــاء البنك 
علــى إصــدار الحــواالت الســريعة ويســترن يونيــون 
مــن خــال تطبيــق إســكان موبايــل، بحيــث يعفــى 
ــترن  ــة ويس ــدار أول حوال ــة إص ــن عمول ــل م العمي
يونيــون يقــوم بإصدارهــا مــن خــال تطبيــق بنــك 
اإلســكان، وحســب المحــددات المعتمــدة لــدى 

البنــك.

ــة  ــا كاف ــحب عليه ــارك بالس ــي ش ــدًا والت ــار نق ــح 500 دين ــرص لرب ــاء 10 ف ــت للعم ــة فأتاح ــة الثاني ــا الحمل وأم
ــال  ــل" خ ــكان موباي ــق "إس ــتخدام تطبي ــال اس ــن خ ــون م ــترن يوني ــريعة ويس ــواالت الس ــدري الح ــاء مص العم

ــة. ــدة الحمل م
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أداء القطاع المصرفي األردني لعام 2021

ــادي فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي، فقــد واصــل القطــاع المصرفــي األردنــي خــال عــام  ــدوره الري ــتكمااًل ل اسـ
2021 التصــدي آلثــار جائحــة فيــروس كورونــا والتخفيــف مــن تبعاتهــا علــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة مــن 
خــال العديــد مــن اإلجــراءات كتأجيــل األقســاط للقطاعــات المتضــررة منهــا، وضــخ الســيولة الازمــة لمواصلــة 
ــو مــا ســاهم فــي العــودة التدريجيــة للنشــاط االقتصــادي فــي المملكــة. وضمــن  أعمالهــا واســتمراريتها، وهــ
هــذا اإلطــار أطلقــت البنــوك خــال العــام 2021 صنــدوق رأس المــال واالســتثمار األردنــي بــرأس مــال 275 مليــون 
ــاج  ــغيل واإلنت ــتويات التش ــى مس ــينعكس عل ــا س ــدة، مم ــة الواع ــركات األردني ــي الش ــتثمار ف ــدف االس ــار، به دين
والمنــاخ االســتثماري واالقتصــاد الكلــي علــى مســتوى المملكــة. كمــا شــهد العــام الماضــي تطــورًا كبيــرًا علــى 

صعيــد التحــول الرقمــي للعمليــات المصرفيــة وبمــا يلّبــي أهــداف اســتراتيجية الشــمول المالــي.

ــة  ــته النقدي ــل سياس ــدي بفض ــتقرار النق ــق االس ــي تحقي ــرًا ف ــي دورًا كبي ــزي األردن ــك المرك ــب البن ــن لع ــي حي ف
وأثرهــا فــي اســتقرار ســعر صــرف الدينــار األردنــي، والمحافظــة علــى اســتقرار معــدالت التضخــم عنــد مســتويات 
مســتقرة ومتدنّيــة للمحافظــة علــى القــوة الشــرائية للدينــار، والمســاهمة فــي تحقيــق االســتقرار المالــي 
والمصرفــي، إضافــة إلــى دوره فــي تحفيــز واســتدامة النمــو االقتصــادي المحلــي ومســتويات التشــغيل واتبــاع 
ــل  ــي ظ ــة ف ــة خاّص ــرات المحلي ــة والمتغي ــة واإلقليمي ــة العالمي ــورات االقتصادي ــن التط ــم بي ــدي يوائ ــج نق نه

ــا. ــروس كورون ــة في ــا جائح ــي أفرزته ــرة الت ــات األخي التداعي

هيكل الجهاز المصرفي األردني

يتكــون القطــاع المصرفــي األردنــي مــن 23 بنــكًا منهــا 13 بنــكًا تجاريــًا أردنيــًا، و 6 بنــوك تجاريــة عربيــة وأجنبيــة،  	
و3 بنــوك إســامية أردنيــة، وبنــك إســامي عربــي كمــا هــو الوضــع فــي نهايــة عــام 2021.

أعلــن كابيتــال بنــك خــال شــهر شــباط الماضــي عــن توقيعــه اتفاقيــة لشــراء 100% من رأســمال بنك سوســيته  	
جنــرال/ األردن، وتأتــي هــذه االتفاقيــة تمهيــدًا الســتحواذ كابيتــال بنــك علــى عمليــات وفــروع بنــك سوســيته 
جنــرال العاملــة فــي األردن كافــة، حيــث تعــد عمليــة االســتحواذ هــذه هــي الثانيــة مــن نوعهــا التــي يقــوم 
ــراق،  ــي األردن والع ــودة ف ــك ع ــال بن ــى أعم ــتحوذ عل ــم االس ــهرًا، إذا ت ــن 12 ش ــل م ــي أق ــك ف ــال بن ــا كابيت به

وســترفع هــذه االتفاقيــة مــن قيمــة أصــول مجموعــة كابيتــال بنــك إلــى مــا يقــارب 6 مليــارات دينــار.

وّقــع بنــك االســتثمار العربــي األردنــي خــال شــهر شــباط الماضــي اتفاقيــة لشــراء األعمــال المصرفيــة لبنــك  	
الكويــت الوطنــي فــي األردن، وتحظــى هــذه الصفقــة بموافقــة البنــك المركــزي األردنــي، حيــث ســيتم 
بموجــب هــذه االتفاقيــة تحويــل مجمــل موجــودات ومطلوبــات بنــك الكويــت الوطنــي/ األردن تلقائيــًا لبنــك 

ــك. ــاء البن ــروض عم ــع وق ــابات ودائ ــك حس ــي ذل ــا ف ــي بم ــي األردن ــتثمار العرب االس
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نتائج أعمال البنوك األردنية لعام 2021
أظهــرت نتائــج البيانــات األوليــة للبنــوك األردنيــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان وعددهــا 15 بنــكًا ارتفاعــًا فــي صافــي 
أرباحهــا لعــام 2021 بنســبة قدرهــا 118.2%، حيــث بلــغ صافــي أربــاح البنــوك بعــد الضرائــب والمخصصــات 
حوالــي 592.1 مليــون دينــار مقارنــة مــع 271.4 مليــون دينــار لعــام 2020، أي بارتفــاع مقــداره 320.7 مليــون دينــار. 

وُيعــزى هــذا االرتفــاع فــي صافــي األربــاح إلــى مــا يلــي:

ــع 2.6  	 ــة م ــار مقارن ــار دين ــي 2.7 ملي ــغ حوال ــث بل ــا 3.6%، حي ــبة قدره ــام 2021 بنس ــل لع ــي الدخ ــو إجمال نم
ــة  ــات االقتصادي ــهدته القطاع ــذي ش ــي ال ــي التدريج ــداء التعاف ــة ب ــام 2020، نتيج ــة ع ــي نهاي ــار ف ــار دين ملي

ــام 2021. ــي لع ــف الثان ــن النص ــداءًا م ــة ابت ــي المملك ف

انخفــاض إجمالــي المصروفــات لعــام 2021 بنســبة قدرهــا 14.8%، حيــث بلــغ حوالــي 1.8 مليــار دينــار مقارنــة  	
مــع 2.1 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020، نتيجــة النخفــاض مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 

ــى. ــة األول بالدرج

ونتيجــة الرتفــاع أربــاح البنــوك، فقــد ارتفــع مخصــص ضريبــة الدخــل لعــام 2021 بمــا نســبته 41.0%، حيــث بلــغ  	
حوالــي 274.7 مليــون دينــار مقارنــة مــع 194.8 مليــون دينــار فــي نهايــة عــام 2020.

تطور أداء البنود المصرفية الرئيسية لعام 2021
أظهــرت بيانــات البنــود المصرفيــة الرئيســية لعــام 2021 قــوة وصابــة القطــاع المصرفــي األردنــي، وقدرتــه علــى 
التعامــل مــع مختلــف الظــروف والتحديــات بكفــاءة واقتــدار، وفيمــا يلــي قــراءة ملخصــة للنتائــج التــي حققهــا 

القطــاع المصرفــي األردنــي عــام 2021:

الموجودات المصرفية 

ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة فــي نهايــة عــام 2021 بمبلــغ 4 مليــار دينــار وبمــا نســبته %7.0  	
عــن نهايــة عــام 2020 ليصــل إلــى حوالــي 61.1 مليــار دينــار. 

ــن  	 ــبته 7.9% ع ــا نس ــار وبم ــار دين ــغ 3.9 ملي ــام 2021 بمبل ــة ع ــي نهاي ــة ف ــودات المحلي ــي الموج ــع إجمال ارتف
ــار. ــار دين ــي 54.7 ملي ــى حوال ــل إل ــام 2020 ليص ــة ع نهاي

ارتفــع إجمالــي الموجــودات المحليــة )كنســبة مــن إجمالــي الموجــودات( مــن 88.9% فــي نهايــة عــام 2020  	
إلــى 89.6% فــي نهايــة عــام 2021.

ودائع العمالء

ــبته  	 ــا نس ــار وبم ــار دين ــغ 2.7 ملي ــام 2021 بمبل ــة ع ــي نهاي ــة ف ــوك المرخص ــدى البن ــع ل ــي الودائ ــع إجمال ارتف
ــار. ــار دين ــي 39.5 ملي ــى حوال ــل إل ــام 2020 ليص ــة ع ــن نهاي 7.4% ع

ارتفــع إجمالــي الودائــع المحليــة فــي نهايــة عــام 2021 بمبلــغ 2.5 مليــار دينــار وبمــا نســبته 8.7% عــن نهايــة  	
عــام 2020 لتصــل إلــى حوالــي 30.7 مليــار دينــار.
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ارتفــع إجمالــي الودائــع بالعملــة المحليــة كنســبة مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة مــن %76.7  	
فــي نهايــة عــام 2020 إلــى 77.6% فــي نهايــة عــام 2021.

ارتفــع إجمالــي الودائــع )كنســبة مــن إجمالــي الموجــودات( مــن 64.5% فــي نهايــة العــام 2020 إلــى %64.7  	
فــي نهايــة عــام 2021. 

�جـــــل %53.8
تحت الطلب %29.2

توفيـــــر %17.0

هيكل إجمالي
الودائع 2021

التسهيالت االئتمانية

ارتفــع إجمالــي التســهيات االئتمانيــة الممنوحــة مــن قبــل البنــوك المرخصــة فــي نهايــة عــام 2021 بمبلــغ  	
1.4 مليــار دينــار وبمــا نســبته 4.9% عــن نهايــة عــام 2020، ليصــل إلــى حوالــي 30 مليــار دينــار. 

ــي  	 ــن 50.2% ف ــة( م ــودات المصرفي ــي الموج ــن إجمال ــبة م ــة )كنس ــهيات االئتماني ــي التس ــض إجمال انخف
ــام 2021. ــي ع ــى 49.2% ف ــام 2020 إل ــة ع نهاي

انخفــض إجمالــي التســهيات االئتمانيــة )كنســبة مــن إجمالــي ودائــع العمــاء( مــن 77.8% فــي نهايــة عــام  	
ــة عــام 2021. ــى 76.0% فــي نهاي 2020 إل

هيكل إجمالي
التسهيالت

االئتمانية 2021

قروض وسلف %89.6
جاري مدين %9.7

كمبياالت واسناد مخصومة %0.7
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على صعيد نشاط تقاص الشيكات
انخفــض إجمالــي عــدد الشــيكات المقدمــة للتقــاص مــن 6.953 مليــون شــيك فــي نهايــة عــام 2020 إلــى 6.885 
مليــون شــيك فــي نهايــة عــام 2021 أي مــا نســبته 1.0%، أمــا علــى صعيــد قيمــة الشــيكات المقدمــة للتقــاص 

فقــد ارتفعــت بمــا نســبته 10.0% ليصــل إجمالــي قيمتهــا فــي نهايــة عــام 2021 حوالــي 37.7 مليــار دينــار.

انخفــض عــدد الشــيكات المعــادة مــن 468.2 ألــف شــيك فــي نهايــة عــام 2020 إلــى 237.6 ألــف شــيك فــي نهايــة 
ــبته %28.4  ــا نس ــت بم ــد انخفض ــادة فق ــيكات المع ــة الش ــد قيم ــى صعي ــا عل ــبته 49.3%، أم ــا نس ــام 2021 بم ع

ليصــل إجمالــي قيمتهــا فــي نهايــة عــام 2021 حوالــي 1.2 مليــار دينــار.

تطور أداء البنود المصرفية الرئيسية )2021-2020(

نسبة التغير20202021البيان/ السنة

)M2( 8.1%37,011.939,509.2السيولة المحلية

7.0%57,038.061,056.9الموجودات المصرفية

7.4%36,789.139,522.3الودائع المصرفية

4.9%28,639.130,028.5التسهيات االئتمانية

مصادر البيانات

بورصة عمان. 	
البنك المركزي األردني. 	
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أداء االقتصاد األردني لعام 2021 وتوقعات العام 2022

أظهــرت بعــض مؤشــرات االقتصــاد الكلــي للمملكــة حالــة مــن التحســن خــال العــام الماضــي 2021 فــي ضــوء 
ــات صنــدوق النقــد الدولــي إلــى  ــداء العديــد مــن القطاعــات باســتعادة نشــاطها االقتصــادي، حيــث تشــير بيان ب

نمــو االقتصــاد األردنــي لعــام 2021 بمــا نســبته %2.0.

إال أن الســاالت الجديــدة المتحــورة مــن فيــروس كورونــا زادت مــن مســتوى الظــروف الصعبــة التــي ألقــت 
بظالهــا علــى االقتصــاد األردنــي فــي الســنوات األخيــرة والمتمثلــة فــي تباطــؤ نســب النمــو االقتصــادي، وارتفــاع 
ــا وعواقبهــا االقتصاديــة  ــزال جائحــة فيــروس كورون ــة. وفــي الوقــت الــذي ال ت يــن العــام والبطال مســتويات الدَّ
ــادر  ــام 2022، الص ــنوي للع ــر الس ــر المخاط ــف تقري ــع، كش ــم أجم ــرًا للعال ــدًا خطي ــكل تهدي ــة تش واالجتماعي

ــمل: ــي تش ــي، والت ــام الحال ــي الع ــر ف ــيواجه 5 مخاط ــي أن األردن س ــادي العالم ــدى االقتص ــن المنت ــرًا ع مؤخ

أزمة الركود االقتصادي الممتد. 	

أزمة الديون الحكومية. 	

أزمة البطالة والمعيشة. 	

أزمة الموارد الطبيعية. 	

عدم استقرار األسعار. 	

وفيما يلي أبرز التطورات التي شهدها االقتصاد األردني خال عام 2021 وتوقعات العام 2022:

النمو االقتصادي 
الناتج المحلي اإلجمالي خالل األرباع الثالثة األولى من عام 2021

فــي ضــوء اإلجــراءات التــي تبنتهــا الحكومــة األردنيــة خــال العــام الماضــي والمتمثلــة بتطبيــق خطــة تدريجيــة 
ــرات  ــي مؤش ــن ف ــي، والتحس ــر الجزئ ــاعات الحظ ــص س ــة وتقلي ــة كاف ــطة االقتصادي ــات واألنش ــح القطاع لفت
ــات  ــرة عملي ــي وتي ــريع ف ــى التس ــة إل ــذا باإلضاف ــة، ه ــادرات الكلي ــياحي والص ــل الس ــي كالدخ ــاع الخارج القط
التطعيــم ضــد فيــروس كورونــا المســتجد والتــي غّطــت مــا نســبته 40% مــن إجمالــي ســكان المملكــة، فقــد 
نمــا الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة خــال األربــاع الثاثــة األولــى مــن عــام 2021 بمــا نســبته %2.1 

ــة بانكمــاش نســبته 1.5% لنفــس الفتــرة مــن عــام 2020، أي بارتفــاع بلــغ %3.6. مقارن

بينمــا شــهد الربــع الثالــث مــن العــام الماضــي نمــو الناتــج الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة بمــا 
ــى  ــي إل ــي اإلجمال ــج المحل ــة للنات ــرات األولي ــير التقدي ــام 2020، وتش ــن ع ــث م ــع الثال ــة بالرب ــبته 2.7% مقارن نس
تحقيــق قطــاع الصناعــات االســتخراجية أعلــى معــدل نمــو بالربــع الثالــث مــن العــام الماضــي 9.7%، تــاه قطــاع 

ــة %3.2. ــات التحويلي ــم الصناع ــاالت 3.5%، ث ــن واالتص ــل والتخزي ــاءات 3.9%، والنق اإلنش
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توقعات المؤسسات العالمية واإلقليمية لالقتصاد األردني للعام 2022

اســتبعد البنــك الدولــي فــي تقريــره )اآلفــاق االقتصاديــة العالميــة 2022/01( تســارع النمــو االقتصــادي فــي  	
ــو  ــي النم ــع ف ــؤ( المتوق ــة التباط ــب معادل ــى قل ــادرة )عل ــر الق ــادات غي ــن االقتص ــن بي ــره م ــث اعتب األردن، حي
يــن الحكومــي، حيــث توقــع أن تســجل المملكــة نمــوًا  االقتصــادي خاصــة فــي ظــل المســتويات المرتفعــة للدَّ

نســبته 2.3% للعــام 2022.

أعــرب صنــدوق النقــد الدولــي فــي تقريــره )آفــاق االقتصــاد العالمــي 2021/10( عــن أملــه فــي أن تواصــل  	
السياســات االقتصاديــة للمملكــة دعــم التعافــي وخلــق فــرص العمــل، ومســاعدة القطاعــات والفئــات 
ــام 2022،  ــبته 2.7% بع ــوًا نس ــي نم ــاد األردن ــّجل االقتص ــدوق أن يس ــع الصن ــث توق ــة، حي ــرًا بالجائح ــر تأث األكث
ــة. ــة والنقدي ــر المالي ــن التدابي ــم م ــي، وبدع ــاٍف تدريج ــكاس لتع ــي انع ــام 2023، ف ــي ع ــى 3.1% ف ــوالً إل وص

ــن  	 ــه م ــى أن ــة 2022/01( إل ــة العالمي ــات االقتصادي ــة والتوقع ــا )الحال ــي تقريره ــدة ف ــم المتح ــارت األم أش
المتوقــع نمــو االقصــاد األردنــي فــي عــام 2022 بنســبة 2.8%، وهــو ذات المعــدل المتوقــع لعــام 2023، مــع 
اإلشــارة إلــى تحســن وتيــرة برنامــج المطاعيــم ضــد الفيــروس والتــي تتماشــى مــع المعــدالت العالميــة، حيــث 

غّطــت مــا نســبته 40% مــن إجمالــي عــدد الســكان.

توقعــت وكالــة فيتــش فــي )تصنيفهــا االئتمانــي 2021/12( ارتفاعــًا نســبته 2.5% فــي الناتــج المحلــي  	
اإلجمالــي للمملكــة للعــام 2022، مدعومــًا بعــودة حركــة التجــارة العالميــة وبعــض التعافــي فــي القطــاع 

ــي. ــام الحال ــن الع ــع األول م ــال الرب ــات خ ــن اإلصاح ــعة م ــة واس ــق مجموع ــياحي وتطبي الس

توقــع صنــدوق النقــد العربــي فــي تقريــره )آفــاق االقتصــاد العربــي 2021/10( بــأن يســجل االقتصــاد األردني  	
ــروس  ــن في ــة ع ــات الناتج ــواء التداعي ــي احت ــدرج ف ــل الت ــي ظ ــك ف ــام 2022، وذل ــي الع ــبته 2.7% ف ــوًا نس نم

كورونــا وتطبيــق برامــج اإلصاحــات المتفــق عليهــا مــع صنــدوق النقــد الدولــي.

معدل التضخم
الرقم القياسي ألسعار المستهلك )التضخم( لعام 2021

ســّجل الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك )التضخــم( لعــام 2021 نمــوًا نســبته 1.4% مقارنــة مــع عــام 2020، 
ويعــزى هــذا المســتوى المســجل إلــى ارتفــاع أســعار المشــتقات النفطيــة عالميــًا باإلضافــة إلــى تحســن معــدالت 
االســتهاك محليــًا فــي ضــوء تخفيــف القيــود االحترازيــة التــي كانــت قــد فرضتهــا الحكومــة لمجابهــة الجائحــة.

وارتفــع معــدل التضخــم األساســي لعــام 2021 )والــذي يقــاس بعــد اســتبعاد الســلع األكثــر تذبذبــًا بأســعارها 
لمجموعــة الغــذاء والوقــود واإلنــارة والنقــل( بمــا نســبته 0.9% مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن عــام 2020. 
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توقعات المؤسسات العالمية واإلقليمية لمعدل التضخم في األردن للعام 2022

ــًا  	 ــة تضخم ــجل المملك ــأن تس ــي 2021/12(، ب ــاد األردن ــد االقتص ــره )مرص ــي تقري ــي ف ــك الدول ــع البن يتوق
نســبته 2.0% للعــام 2022، علــى أن يرتفــع فــي عــام 2023 بمــا نســبته %2.3.

يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن يصاحــب النمــو المتوقــع فــي أداء االقتصــاد األردنــي لعــام 2022 تضخمــًا  	
فــي مســتويات األســعار نســبته 2.0%، علــى أن يرتفــع فــي عــام 2023 بمــا نســبته %2.5.

تتوقع األمم المتحدة ارتفاع معدل التضخم في األردن إلى 1.9% لعام 2022، و2.2% للعام 2023. 	

تشير توقعات صندوق النقد العربي إلى ارتفاع معدل التضخم في األردن للعام 2022 بما نسبته %2.0. 	

معدل البطالة خالل الربع الثالث من عام 2021
فاقــم فيــروس كورونــا مــن معــدالت البطالــة فــي األردن، لتصــل إلــى مســتويات قياســية لــم تســجلها المملكة 
ــدل  ــغ مع ــا بل ــبته 23.2%، بينم ــا نس ــام 2021 م ــن ع ــث م ــع الثال ــال الرب ــة خ ــدل البطال ــغ مع ــث بل ــل، حي ــن قب م
المشــاركة االقتصاديــة )قــوة العمــل منســوبة إلــى الســكان 15 ســنة فأكثــر( مــا نســبته 34.4%، وفيمــا يلــي أبــرز 

التفاصيــل المتعلقــة بمعــدل البطالــة للربــع الثالــث مــن عــام 2021:

بلغ معدل البطالة للذكور خال الربع الثالث من عام 2021 ما نسبته 21.2% مقابل 30.8% لإلناث. 	

بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية الممتدة من 15 سنة وحتى 24 سنة ما نسبته %48.5. 	

ــدل  	 ــى مع ــجل أدن ــا ُس ــت 29.0%، فيم ــبة بلغ ــة وبنس ــة الطفيل ــي محافظ ــة ف ــدل للبطال ــى مع ــجل أعل ُس
ــت %20.3. ــبة بلغ ــا وبنس ــة مادب ــي محافظ ــة ف للبطال

المالية العامة 
أبرز التطورات التي شهدتها المالية العامة خالل الشهور األحد عشر األولى من عام 2021

رفعــت وكالــة فيتــش التصنيــف االئتمانــي لــأردن مــن ســلبي إلى مســتقر مستشــهدة بنجاعــة السياســة المالية، 
علــى الرغــم مــن الظــروف االقتصاديــة الصعبــة جــراء تداعيــات فيــروس كورونــا، ممــا يعكــس حصافــة السياســة 
الماليــة وقــدرة االقتصــاد األردنــي علــى التعافــي، وفيمــا يلــي أبــرز التطــورات التــي شــهدتها الماليــة العامــة خــال 

الشــهور األحــد عشــر األولــى مــن عــام 2021:

تشــير تقديــرات الموازنــة العامــة إلــى أن العجــز المالــي لعــام 2021 بلــغ مــا نســبته 5.4% مــن الناتــج المحلــي  	
اإلجمالــي مقارنــة بنحــو 7.0% فــي عــام 2020، علــى أن يواصــل انخفاضــه إلــى 5.2% للعــام 2022.

أســفرت تطــورات الماليــة العامــة خــال الشــهور األحــد عشــر األولــى مــن عــام 2021 عــن تســجيل عجــز مالــي  	
فــي الموازنــة العامــة بعــد المنــح بنحــو 1,487.3 مليــون دينــار مقابــل 1,767.6 مليــون دينــار خــال نفــس الفتــرة 

أي بتراجــع نســبته %15.9.

بلغــت تغطيــة اإليــرادات العامــة إلــى النفقــات العامــة خــال الشــهور األحــد عشــر األولــى مــن عــام 2021 مــا  	
نســبته 83.1% مقارنــة بمــا نســبته 78.2% خــال نفــس الفتــرة مــن عــام 2020، وتشــير زيــادة هــذه النســبة إلــى 

تقّلــص فجــوة تغطيــة اإليــرادات للنفقــات. 
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تطورات المالية العامة خالل الشهور األحد عشر األولى من عام 2021
مليون دينار

البيان/ السنة
 الشهور األحد عشر

األولى 2020
 الشهور األحد عشر

األولى 2021
نسبة التغير

19.1%5,639.46,719.2اإليرادات المحلية

)%18.0(712.2583.9المنح الخارجية

%6,351.67,303.115.0إجمالي اإليرادات والمنح

4.9%7,557.97,926.2النفقات الجارية

54.0%561.3864.3النفقات الرأسمالية

%8,119.28,790.58.3إجمالي النفقات

)%15.9()1,487.3()1,767.6(الوفر )العجز( المالي “بعد المنح”

)16.5%()2,071.3()2,479.8(الوفر )العجز( المالي “قبل المنح”

موازنة المملكة للعام 2022

تســعى المملكــة فــي موازنتهــا للعــام 2022 إلــى تحقيــق العديــد مــن األهــداف، والتــي يأتــي فــي مقدمتهــا 
ــاق  ــع اإلنف ــال رف ــن خ ــال م ــة األعم ــز بيئ ــي، وتحفي ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــبة م ــام كنس ــن الع ي ــض الدَّ تخفي
الرأســمالي بنســبة بلغــت 43.6% مقارنــة بموازنــة العــام 2021، كمــا رصــدت الموازنــة مخصصــات كبيــرة لبرنامــج 

التشــغيل الوطنــي، وبرنامــج دعــم وتمويــل الصناعــة، وبرنامــج تحفيــز القطــاع الســياحي.

وشــهدت إجــراءات التحفيــز قيــام الحكومــة بداية هــذا العــام بتوحيد وتخفيــض التعرفــة الجمركيــة، إذ أصبحت 
مــا نســبته 50% مــن المســتوردات معفــاة مــن الرســوم الجمركيــة، فيمــا ســتخضع 43% منهــا لرســم جمركــي 
ــية  ــات الهندس ــات الصناع ــض قطاع ــة لبع ــة الجمركي ــى الحماي ــاظ عل ــاة الحف ــع مراع ــط، م ــبته 5.0% فق نس

واإلنشــائية والغذائيــة.
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المديونية
مديونية المملكة حتى نهاية تشرين الثاني من عام 2021

واصلــت مديونيــة المملكــة ارتفاعهــا جــراء مواصلــة سياســة االقتــراض الداخلــي والخارجــي لتغطيــة عجــز 
ــد  ــغ رصي ــث بل ــية، حي ــة األساس ــة االجتماعي ــة والحماي ــة الصحي ــر الرعاي ــل تدابي ــام وتموي ــاق الع ــة واإلنف الموازن
يــن العــام حتــى نهايــة شــهر تشــرين الثانــي 2021 )شــامًا مديونيــة صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان  إجمالــي الدَّ
ــهر  ــّدر لش ــي المق ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــبته 110.3% م ــا نس ــار أو م ــار دين ــه 35.4 ملي ــا قيمت ــي( م االجتماع
تشــرين الثانــي مــن عــام 2021 مقابــل 33.0 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2020 أو مــا نســبته 106.5% مــن الناتــج 

ــة: ــهدتها المديوني ــي ش ــل الت ــرز التفاصي ــي أب ــا يل ــام 2020، وفيم ــي لع ــي اإلجمال المحل

يــن الداخلــي للحكومــة المركزيــة فــي نهايــة شــهر تشــرين الثانــي 2021 بمــا نســبته  	 ارتفــع رصيــد إجمالــي الدَّ
ــي  ــج المحل ــن النات ــبته 63.8% م ــا نس ــار، أي م ــار دين ــى 20.4 ملي ــل إل ــام 2020 ليص ــة الع ــد نهاي ــن رصي 8.0% ع

اإلجمالــي المقــّدر لشــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 2021.

يــن الخارجــي بنهايــة شــهر تشــرين الثانــي 2021 بمــا نســبته 5.8% عــن رصيــد نهايــة  	 ارتفــع رصيــد إجمالــي الدَّ
ــهر  ــّدر لش ــي المق ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــبته 46.5% م ــا نس ــار أي م ــار دين ــى 14.9 ملي ــل إل ــام 2020 ليص ع

تشــرين الثانــي مــن عــام 2021.

ــج المحلــي اإلجمالــي للعــام 2021 ســتبلغ  	 يــن العــام مــن النائ ــات البنــك الدولــي إلــى أن نســبة الدَّ تشــير بيان
ــار. ــار دين ــى 36 ملي ــن إل ي ــي الدَّ ــل إجمال ــًا أن يص 112.8%، مفترض

تطورات المديونية حتى نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2021

مليون دينار

نسبة التغيرتشرين ثاني 20202021البيان/ السنة

ين الداخلي للحكومة المركزية 8.0%18,933.720,442.7إجمالي الدَّ

ين الداخلي/ الناتج المحلي اإلجمالي 2.8 نقطة مئوية63.8%61.0%إجمالي الدَّ

ين الخارجي 5.8%14,098.314,910.1إجمالي الدَّ

ين الخارجي/ الناتج المحلي اإلجمالي 1.1 نقطة مئوية46.5%45.4%إجمالي الدَّ

ين العام %33,032.035,352.87.0إجمالي الدَّ

ين العام/ الناتج المحلي اإلجمالي 3.8 نقاط مئوية%110.3%106.5إجمالي الدَّ
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توقعات المؤسسات العالمية واإلقليمية لمديونية المملكة للعام 2022

ــج المحلــي اإلجمالــي للعــام 2022 ســتبلغ  	 يــن العــام مــن النات ــات البنــك الدولــي إلــى أن نســبة الدَّ تشــير بيان
114.6% ليصــل إلــى 37 مليــار دينــار، علــى أن تبلــغ 115.2% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2023 وصــواًل 

إلــى 38 مليــار دينــار.

يــن الحكومــي العــام إلــى ذروتــه عنــد 94.0% من الناتــج المحلــي اإلجمالي  	 توقعــت وكالــة فيتــش أن يصــل الدَّ
خــال العاميــن الحالي والمقبــل 2022 - 2023.

قطاع التجارة الخارجية لعام 2021
شــهد العجــز فــي الميــزان التجــاري لعــام 2021 اتجاهــًا تصاعديــًا بعــد أن ســّجل ارتفاعــًا قيمتــه 2.1 مليــار دينــار 
وبمــا نســبته 31.9% مقارنــة بعــام 2020 ليصــل إلــى 8.7 مليــار دينــار أردنــي، وفيمــا يلــي أبــرز التطــورات علــى 

جانبــي الميــزان التجــاري لهــذه الفتــرة:

ارتفعت الصادرات الكلية عام 2021 بما نسبته 17.8% مقارنة بعام 2020، لتصل إلى 6.6 مليار دينار أردني. 	

ارتفعــت مســتوردات المملكــة عــام 2021 بمــا نســبته 25.4% مقارنــة بعــام 2020، لتصــل إلــى 15.3 مليــار دينــار  	
أردني.

ــام 2020،  	 ــة بع ــبته 43% مقارن ــا نس ــتقاته بم ــام ومش ــط الخ ــن النف ــام 2021 م ــة ع ــورة المملك ــت فات ارتفع
ــار أردنــي. ــار دين لتصــل إلــى 1.8 ملي

بلغــت تغطيــة الصــادرات الكليــة للمســتوردات عــام 2021 مــا نســبته 43.3%، مقارنــة مــع 46.1% لعــام 2020،  	
أي بانخفــاض مقــداره 2.8 نقطــة مئويــة. 

تطورات التجارة الخارجية بين عامي 2020 و2021

مليون دينار

التغير20202021البيان/ السنة

19.7%5,044.16,039.5الصادرات الوطنية

1.4%595.7604.3المعاد تصديره

%5,639.86,643.817.8الصادرات الكلية

%12,235.415,345.125.4المستوردات الكلية

%31.9)8,701.3()6,595.6(الفائض )العجز( التجاري

)2.8( نقطة مئوية46.1%43.3%نسبة تغطية الصادرات للمستوردات
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ميزان المدفوعات خالل الثالثة أرباع األولى من عام 2021
ــي  ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــو 9.5% م ــى نح ــاري إل ــاب الج ــز الحس ــع عج ــي أن يرتف ــد الدول ــدوق النق ــح صن يرج
ــتمر  ــع أن تس ــا يتوق ــيطة، بينم ــلع الوس ــادة واردات الس ــود وزي ــتيراد الوق ــعار اس ــاع أس ــبب ارتف ــام 2021 بس لع
عائــدات الســفر بالتعافــي التدريجــي إلــى مســتويات قريبــة لمــا قبــل الجائحــة لينخفــض عجــز الحســاب الجــاري 

إلــى أقــل مــن 5% عــام 2022.

ويتأثــر مســتوى عجــز الحســاب الجــاري بميــزان المدفوعــات بعــدد مــن البنــود البــارزة المكّونــة لهــذا الميــزان والتي 
تنعكــس بشــكل أو بآخــر علــى ارتفــاع او انخفــاض مســتوياته، ومــن هــذه البنــود مقــدار عجــز الميــزان التجــاري 
ــات،  ــاب الخدم ــت حس ــدرج تح ــذي ين ــياحي ال ــل الس ــن الدخ ــة ككل م ــرى مهم ــود أخ ــب بن ــى جان ــة، إل للمملك
وحــواالت المغتربيــن التــي تنــدرج تحــت بنــد التحويــات الجاريــة، إضافــة إلــى االســتثمار األجنبــي، وفيمــا يلــي أبــرز 

التطــورات التــي شــهدتها تلــك البنــود:

بلــغ رصيــد إجمالــي االحتياطيــات األجنبيــة للبنــك المركــزي فــي نهايــة عــام 2021 مــا مقــداره 18 مليــار دوالر  	
مقابــل 15.9 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2020 أي بارتفــاع نســبته 13.3%، ويكفــي هــذا الرصيــد لتغطيــة 

ــهرًا. ــو 9.5 ش ــات لنح ــلع والخدم ــن الس ــة م ــتوردات المملك مس

ــي  	 ــن ف ــن العاملي ــات األردنيي ــاع تحوي ــى ارتف ــي إل ــزي األردن ــك المرك ــن البن ــادرة ع ــة الص ــات األولي ــير البيان تش
الخــارج لعــام 2021 بنســبة 1.0% مقارنــة مــع عــام 2020، لتصــل إلــى 2.4 مليــار دينــار.

أظهــرت بيانــات البنــك المركــزي ارتفــاع الدخــل الســياحي المتحقــق خــال الشــهور األحــد عشــر األولــى مــن  	
ــث  ــام 2020، حي ــن الع ــرة م ــع ذات الفت ــة م ــار بالمقارن ــار دين ــت 1.7 ملي ــث بلغ ــبة 78.5% حي ــام 2021 بنس ع
ــا  ــة كورون ــبب جائح ــام 2020 بس ــا الع ــد تراجعه ــة بع ــياحة الخارجي ــة للس ــودة تدريجي ــة ع ــهدت المملك ش

ــاء. واإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة للســيطرة علــى الوب

ــام 2021  	 ــن ع ــى م ــاع األول ــة أرب ــال الثاث ــر خ ــتثمار المباش ــّجل االس ــد س ــزي فق ــك المرك ــات البن ــًا لبيان وفق
ــة  ــرة المقابل ــال الفت ــار خ ــون دين ــع 398.9 ملي ــة م ــار مقارن ــون دين ــداره 269.4 ملي ــل مق ــق للداخ ــي تدف صاف

ــار. ــون دين ــداره 129.5 ملي ــا مق ــبته 32.5% أو م ــًا نس ــك انخفاض ــجل بذل ــام 2020، ليس ــن ع م

أظهــرت البيانــات األوليــة لميــزان المدفوعــات خــال الثاثــة أربــاع األولــى مــن عــام 2021 عجــزًا فــي الحســاب  	
الجــاري مقــداره 2.8 مليــار دينــار )12.1% مــن GDP( مقارنــة مــع عجــز مقــداره 1.8 مليــار دينــار )7.8% مــن 

GDP( خــال الفتــرة المقابلــة مــن عــام 2020. 

مصادر البيانات

دائرة اإلحصاءات العامة. 	
وزارة المالية. 	
البنك المركزي األردني. 	
وكالة فيتش للتصنيف االئتماني. 	
تقرير آفاق االقتصاد العربي 2021/10، صندوق النقد العربي. 	
تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2021/10، صندوق النقد الدولي. 	
تقرير مرصد االقتصاد األردني 2021/12، البنك الدولي. 	
تقرير اآلفاق االقتصادية العالمية 2022/01، البنك الدولي. 	
تقرير الحالة والتوقعات االقتصادية العالمية 2022/01، األمم المتحدة. 	
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أداء االقتصاد العربي لعام 2021 وتوقعات العام 2022

بالتزامــن مــع التحســن الــذي شــهده أداء االقتصــاد العالمــي ونمــوه بمعــدل 5.9% خــال العــام 2021 وتوقعــات 
ــذا  ــة ه ــادرة بداي ــي الص ــد الدول ــدوق النق ــرات صن ــًا لتقدي ــام 2022 وفق ــدل 4.4% للع ــو بمع ــذا النم ــتمرار ه اس
العــام، فقــد جــاء أداء االقتصــاد العربــي إيجابيــًا خــال العــام 2021 وخصوصــًا بعــد االنحســار النســبي لتداعيــات 
أزمــة فيــروس كورونــا نتيجــة للتقــدم المحقــق علــى صعيــد حمــات التلقيــح الوطنيــة األمــر الــذي مّكــن عــددًا 
كبيــرًا مــن الــدول العربيــة مــن فتــح اقتصاداتهــا وهــو مــا دعــم أداء بعــض القطاعــات االقتصاديــة، ولعــّل مــن 
أهمهــا قطاعــات التصديــر والســياحة والتشــييد والبنــاء، إضافــة إلــى االرتفــاع الكبيــر فــي أســعار النفــط الــذي ال 
زالــت عائداتــه تمثــل حصــة مهمــة فــي الناتــج والصــادرات واإليــرادات الحكوميــة لعــدد كبيــر مــن دول المنطقــة 

العربيــة.

النمو االقتصادي العربي
الناتج المحلي اإلجمالي العربي لعام 2021

وفقــًا لبيانــات المؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات، فقــد حقــق الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
العربــي عــام 2021 نمــوًا نســبته 4.4% ليتجــاوز 2.8 تريليــون دوالر. كمــا ارتفــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج فــي الــدول 

العربيــة لعــام 2021 بنســبة 13% ليبلــغ 6.4 ألــف دوالر فــي المتوســط. 

فيمــا تشــير بيانــات صنــدوق النقــد العربــي إلــى نمــو االقتصــاد العربــي لعــام 2021 بنســبة قدرهــا 2.7%، وُيعــزى 
ذلــك النمــو للعوامــل التاليــة:

توقعات النمو المرتفعة لاقتصاد العالمي لعام 2021، عاوة على نشاط حركة التجارة العالمية. 	

انتعاش الطلب العالمي على الطاقة وتعافي السوق العالمية للنفط وارتفاع أسعارها. 	

التزام عدد من الدول العربية بتنفيذ برامج وطنية لإلصاح االقتصادي. 	

استمرار البنوك المركزية ووزارات المالية بالعمل على حزم التحفيز. 	

التطبيق الناجح الستراتيجيات التنويع االقتصادي. 	

أمــا علــى صعيــد نســب النمــو للــدول العربيــة المصــدرة للنفــط، تشــير بيانــات الصنــدوق إلــى نموهــا فــي عــام 2021 
بنســبة 2.8%، أمــا فيمــا يتعلــق بالــدول العربيــة المســتوردة للنفــط فإنهــا ســتنمو فــي عــام 2021 بنســبة %2.5.
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أبرز التحديات للعام 2022
علــى الرغــم مــن االرتفــاع المتوقــع فــي عــدد الســكان، إال أنــه ُيتَوقــع وفقــًا لبيانــات المؤسســة العربيــة لضمــان 
االســتثمار وائتمــان الصــادرات تحّســن نصيــب الفــرد مــن الناتــج فــي الــدول العربيــة للعــام 2022 ليصــل إلــى 6.6 

ألــف دوالر فــي المتوســط.
أمــا علــى صعيــد نســب النمــو للــدول العربيــة المصــدرة للنفــط، تشــير بيانــات صنــدوق النقــد العربــي إلــى نموهــا فــي عــام 

2022 بنســبة 5.5%، أمــا فيمــا يتعلــق بالــدول العربيــة المســتوردة للنفــط فإنهــا ســتنمو فــي عــام 2022 بنســبة %4.6.

وإذا مــا اســتمرت العوامــل المحفــزة آنفــة الذكــر علــى هذه الوتيــرة، فمــن المتوقع ارتفــاع نســق األداء االقتصادي 
فــي عــام 2022 لينمــو بنســبة قدرهــا 5.2%، إال أن هــذه التوقعــات وفقــًا لصنــدوق النقــد العربــي يشــوبها بعــض 

المخــاوف نتيجــة للتحديــات التالية:
انتشــار الســاالت المتحــورة الجديــدة لفيــروس كورونــا، والمخــاوف مــن عــدم قــدرة اللقاحــات الحاليــة علــى  	

مواجهتهــا، وبمــا قــد يهــدد جهــود الــدول العربيــة فــي عــودة األنشــطة االقتصاديــة إلــى ســابق عهدهــا.
ــع  	 ــى رف ــيؤدي إل ــا س ــو م ــة، وه ــات المتقدم ــي االقتصادي ــة ف ــة النقدي ــة للسياس ــارات التقليدي ــودة المس ع

ــدة. ــعار الفائ أس
ــا  	 ــد يقابله ــي ق ــام 2021، والت ــة ع ــم نهاي ــهدها العال ــي ش ــة الت ــوط التضخمي ــم الضغ ــن تفاق ــاوف م المخ

ــادي. ــي االقتص ــارات التعاف ــى مس ــر عل ــد يؤث ــذي ق ــر ال ــا، األم ــدة لمواجهته ــعار الفائ ــع أس رف
تراكــم مســتويات المديونيــة العامــة للــدول العربيــة المقترضــة، والحاجــة إلــى تكثيــف الجهــود علــى صعيــد  	

يــن العــام. تحقيــق االنضبــاط المالــي وخفــض مســتويات الدَّ
ــا  	 ــن أهمه ــة، وم ــات االقتصادي ــض القطاع ــا بع ــي منه ــت تعان ــا زال ــي م ــات الت ــرة واالضطراب ــائر الكبي الخس

ــات. ــذه القطاع ــم ه ــي دع ــتمرار ف ــتلزم االس ــا يس ــو م ــران، وه ــياحة والطي ــات الس قطاع
إمكانيــة أن تــؤدي الحــزم واإلجــراءات التحفيزيــة المتخــذة مــن قبــل القطــاع المصرفي إلــى تزايد الضغــوط على  	

ميزانيــات البنــوك وربحيتهــا جــراء التأجيــل المســتمر ألقســاط القــروض، وارتفاع مســتويات القــروض المتعثرة.

التضخم
تشــير بيانــات صنــدوق النقــد العربــي إلــى وصــول معــدل التضخــم العربــي إلــى مســتويات قياســية لتبلــغ فــي 
نهايــة عــام 2021 مــا نســبته 13.2%، حيــث تأثــر ســلبيًا بارتفــاع معــدالت األســعار فــي الــدول العربيــة المســتوردة 

للنفــط بشــكل كبيــر، فــي حيــن تتوقــع بيانــات الصنــدوق نمــوه بنســبة 6.1 للعــام 2022. 

التجارة العربية
وفقــًا لبيانــات المؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار وائتمــان الصــادرات، حققــت التجــارة الخارجيــة العربيــة 
انتعاشــًا ملحوظــًا لتنمــو بنســبة قدرهــا 21.7% لتبلــغ 2.2 تريليــون دوالر، كمحصلــة لنمــو الصــادرات العربيــة 
ــواردات العربيــة بنســبة قدرهــا 12.6%، فــي حيــن تشــير توقعــات العــام الحالــي  بنســبة قدرهــا 31.1%، ونمــو ال
2022 إلــى ارتفاعهــا لتصــل إلــى حوالــي 2.4 تريليــون دوالر. كمــا ارتفــع االحتياطــي العربــي مــن العمــات األجنبيــة 
ليتجــاوز حــدود التريليــون دوالر ليكفــي لتغطيــة الــواردات العربيــة مــن الســلع والخدمــات لمــدة تزيد عن 5 أشــهر.

مصادر البيانات

تقرير آفاق االقتصاد العربي 2021/10، صندوق النقد العربي. 	
نشرة ضمان االستثمار 2022/01، المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات. 	
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مستجدات آفاق االقتصاد العالمي 

علــى الرغــم مــن التفــاؤل الــذي ظهــرت بــوادره بدايــة العــام 2021، والمدفوعــة بنمــو االنفــاق االســتهاكي، إّلا أن 
العديــد مــن التحديــات قــد ســاهمت مجتمعــة فــي كبــح وتيــرة تعافــي االقتصــاد العالمــي فــي نهايــة العــام 
ــد 2022،  ــام الجدي ــو للع ــات النم ــض توقع ــأنه تقوي ــن ش ــل م ــدى الطوي ــى الم ــتمرارها عل ــا أن اس ــي، كم الماض

والعــام القــادم 2023، وتتمثــل هــذه التحديــات فيمــا يلــي:

االنتشار السريع للساالت المتحورة لفيروس كورونا، وفي مقدمتها المتحور "أوميكرون". 	

تراجع آثار المحفزات النقدية والمالية، خاصة في ظل االرتفاع المرتقب ألسعار الفائدة. 	

االضطرابات في ساسل اإلمدادات وأثرها في اتساع الفجوة بين الطلب والعرض. 	

ارتفاع أسعار الطاقة، وتزايد الضغوط التضخمية. 	

تزايد حدة التوترات الجيوسياسية واالقتصادية. 	

ارتفاع الديون السيادية إلى مستويات قياسية.  	

ــي  ــزو الروس ــة للغ ــرة نتيج ــة الخطي ــة العالمي ــات االقتصادي ــن التداعي ــي م ــد الدول ــدوق النق ــذر صن ــد ح ــذا وق ه
لأراضــي األوكرانيــة والعقوبــات المرتبطــة، والمتمثلــة فــي اضطرابــات ساســل التوريــد وارتفــاع أســعار الطاقــة.

ــا  ــة مم ــر فاعلي ــة أكث ــة عالمي ــتراتيجية صحي ــى اس ــز عل ــن التركي ــد م ــا ب ــة، ف ــر الجائح ــتمرار تأثي ــوء اس ــي ض وف
كان عليــه الحــال فــي أي وقــت مضــى، كمــا يتعّيــن علــى السياســة النقديــة فــي كثيــر مــن الــدول تبّنــي مســار 
ــاق  ــة لإلنف ــح األولوي ــي من ــة ف ــات المالي ــة السياس ــى مواصل ــة إل ــة، باإلضاف ــوط التضخمي ــح الضغ ــديد لكب التش

ــة. ــن األزم ــررًا م ــد تض ــات األش ــم الفئ ــى دع ــز عل ــع التركي ــي م ــي واالجتماع الصح

تقديرات المؤسسات العالمية واإلقليمية لالقتصاد العالمي لعام 2021 
وتوقعاتها للعام 2022

أظهــرت تقديــرات تقريــر آفــاق االقتصــاد العالمــي )الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي فــي كانــون الثانــي 
2022( نمــو االقتصــاد العالمــي لعــام 2021 بنســبة 5.9%، ومــع اســتمرار الحالــة الضبابيــة التــي تغّلــف المشــهد 
ــي  ــاش الت ــة االنتع ــإن حال ــر، ف ــالفة الذك ــات س ــد التحدي ــول أم ــول ط ــن ح ــدم اليقي ــي، وع ــادي العالم االقتص
شــهدها االقتصــاد العالمــي فــي عــام 2021 مهــددة بفقــدان زخمهــا هــذا العــام 2022، والعــام القــادم 2023، 
ــام 2022  ــي للع ــاد العالم ــو االقتص ــرة لنم ــه األخي ــض توقعات ــي لتخفي ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــذي دف ــر ال األم

ــبة %3.8. ــام 2023 بنس ــي الع ــينمو ف ــن س ــي حي ــح 4.4%، ف لتصب

وضمــن هــذا اإلطــار، أشــارت بيانــات تقريــر اآلفــاق االقتصاديــة العالميــة )الصــادر عــن البنــك الدولــي فــي كانــون 
الثانــي 2022( إلــى نمــو االقتصــاد العالمــي عــام 2021 بنســبة 5.5%، وهــو ذات المعــدل التــي أوردتــه بيانــات تقريــر 

الحالــة والتوقعــات االقتصاديــة العالميــة )الصــادر عــن األمــم المتحــدة فــي كانــون الثانــي 2022(.

بينمــا تشــير توقعــات البنــك الدولــي إلــى نمــو االقتصــاد العالمــي فــي عــام 2022 بنســبة 4.1%، علــى أن ينمــو فــي 
العــام 2023 بنســبة 3.2%. أمــا بيانــات األمــم المتحــدة فتتوقــع نمــو االقتصــاد العالمــي بنســبة 4.0% و3.5% لــكا 

العاميــن علــى التوالي.
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توقعات صندوق النقد الدولي على مستوى االقتصاديات المتقدمة لعامي 2022 و2023

ــر  ــحب المبك ــب الس ــى جان ــاء، إل ــادة البن ــى إع ــز عل ــي ترك ــة الت ــة العام ــات المالي ــر السياس ــتبعاد أث ــس اس انعك
إلجــراءات التيســير النقــدي، واســتمرار انقطاعــات ساســل التوريــد، علــى توقعــات النمــو علــى صعيــد االقتصاديات 
ــه  ــل توقعات ــام بتعدي ــذا الع ــة ه ــي بداي ــون الثان ــهر كان ــي ش ــي ف ــد الدول ــدوق النق ــام صن ــث ق ــة، حي المتقدم

الســابقة فــي أكتوبــر مــن العــام الماضــي، وعلــى النحــو التالــي:

تــم تخفيــض توقعــات النمــو لاقتصــاد األمريكــي لعــام 2022 بواقــع 1.2 نقطــة مئويــة نتيجــة لتزايــد  	
الضغــوط التضخميــة، واالرتفــاع المرتقــب فــي أســعار الفائــدة، وتشــير التنبــؤات إلــى أن معــدل النمــو ســيصل 

ــام 2023. ــي ع ــبة 2.6% ف ــينمو بنس ــا س ــام 2022، بينم ــذا الع ــى 4.0% له إل

تــم تخفيــض توقعــات النمــو لــدول االتحــاد األوروبــي للعــام 2022 بواقــع 0.4 نقطــة مئويــة نظــرًا الســتمرار  	
ــوًا  ــورو نم ــة الي ــات منطق ــجل اقتصادي ــع أن تس ــث يتوق ــة، حي ــرات طويل ــداد لفت ــل اإلم ــى ساس ــود عل القي

ــا %2.5. ــو قدره ــبة نم ــام 2023 وبنس ــي الع ــل ف ــة أق ــام 2022، وبدرج ــبته 3.9% للع نس

توقعات صندوق النقد الدولي على مستوى األسواق الصاعدة واالقتصاديات النامية لعامي 2022 و2023

لــم تكــن اقتصاديــات األســواق الصاعــدة واالقتصاديــات الناميــة بمنــأى عــن تخفيــض التوقعــات، حيث انعكســت 
التبعــات الســلبية للجائحــة علــى أداء تلــك االقتصاديــات، وعلــى النحــو التالي:

نتيجــة  	 مئويــة  نقطــة   0.8 بمقــدار   2022 للعــام  الصينــي  االقتصــاد  بنمــو  الخاصــة  التوقعــات  ضــت  ُخفِّ
ــات المتعلقــة بسياســة عــدم التهــاون المطلــق مــع أي حــاالت عــدوى بفــرض المزيــد مــن القيــود  لاضطراب
ــاص،  ــتهاك الخ ــي االس ــطء تعاف ــارات وب ــاع العق ــي قط ــاري ف ــاش الج ــى االنكم ــة إل ــة، باإلضاف ــى الحرك عل
وتشــير التنبــؤات إلــى أن معــدل النمــو ســيصل إلــى 4.8% لهــذا العــام 2022، بينمــا ســينمو بنســبة 5.2% عــام 

.2023

تــم رفــع التوقعــات الخاصــة للهنــد لعــام 2022 بواقــع 0.5 نقطــة مئويــة فــي ضــوء التحســن المرتقــب فــي  	
نمــو االئتمــان ليبلــغ 9.0%، علــى أن ينخفــض عــام 2023 إلــى %7.1.
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أبرز توقعات صندوق النقد الدولي للنمو وفقًا لبيانات كانون الثاني 2022

متوقع 2023 متوقع 2022 2021 البيــــــــــان

3.8 4.4 5.9 العالم

2.6 3.9 5.0 االقتصاديات المتقدمة 

2.6 4.0 5.6 الواليات المتحدة األمريكية

2.5 3.9 5.2 منطقة اليورو

1.8 3.3 1.6 اليابان

4.7 4.8 6.5 األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

5.2 4.8 8.1 الصين

7.1 9.0 9.0 الهند

3.4 4.4 4.1 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2022/01، صندوق النقد الدولي.

التضخم
أظهــرت بيانــات تقريــر الحالــة والتوقعــات االقتصاديــة العالميــة الصــادر عــن األمــم المتحــدة تســجيل التضخــم 
العالمــي معــداًل نســبته 5.2% لعــام 2021، وُيعــزى هــذا االرتفــاع إلــى انتعــاش الطلــب علــى الســلع األساســية 

والطاقــة، فــي حيــن قابــل ذلــك اختــااًل فــي جانــب العــرض نتيجــة ارتفــاع تكاليــف الشــحن.

أمــا فيمــا يتعلــق بتوقعــات العــام 2022، يتوقــع فــي ظــل الســيطرة عــن اضطرابــات ساســل التوريــد، وتشــديد 
السياســة النقديــة إلــى تراجــع حــّدة التضخــم إلــى 3.8%، لتواصــل انخفاضهــا إلــى 3.1% فــي العــام 2023.

فــي حيــن تشــير توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي إلــى بقــاء معــدالت التضخــم العالميــة لفتــرة أطــول ممــا كان 
3.9% فــي االقتصاديــات المتقدمــة، و5.9% فــي اقتصاديــات األســواق الصاعــدة والناميــة  متصــورًا بمتوســط 
للعــام 2022، علــى أن يتراجــع فــي العــام 2023 إلــى 2.1% و4.7% لــكل منهمــا علــى التوالــي بافتــراض تراجــع حــّدة 
الجائحــة، وانخفــاض االنقطاعــات فــي ساســل اإلمــداد، وعــودة الطلــب المتــوازن بعيــدًا عــن االســتهاك الكثيــف 
للســلع ممــا سيســاعد علــى احتــواء معــدالت التضخــم، مــع بقــاء التخــوف قائمــًا فيمــا يتعلــق بأســعار الطاقــة.

إال أن جهــود االحتــواء معرضــة للتعثــر جــراء الغــزو الروســي لأراضــي األوكرانيــة الــذي تســبب فــي رفــع أســعار 
النفــط والقمــح وأســعار الذهــب، حيــث أظهــر صنــدوق النقــد الدولــي مخاوفــه مــن جــراء تصاعــد حــّدة الحــرب 

فــي أوكرانيــا واتســاع رقعــة النــزاع الروســي الغربــي. 
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أسعار الذهب
واصلــت أســعار الذهــب العالميــة ارتفاعهــا الحــاد نحــو أعلــى مســتوياته علــى اإلطــاق منــذ بــدء العمليــة 
العســكرية الروســية فــى أوكرانيــا، نتيجــة لجــوء المســتثمرين إلــى المــاذ اآلمــن التقليــدي وســط مخــاوف 
ــاع  ــى قط ــر عل ــة الحظ ــدة االمريكي ــات المتح ــان الوالي ــى إع ــة إل ــرب، باإلضاف ــذه الح ــتمرار ه ــأن اس ــدة بش متزاي

النفــط الروســي.

ليبلــغ الذهــب بذلــك أعلــى مســتوى لــه منــذ بدايــة العــام 2022 ذلــك عنــد مســتوى 2,066 دوالرًا لأونصــة، ليقتــرب 
مــن تســجيل أعلــى مســتوى فــي تاريخــه عنــد 2,072.50 دوالر لأونصــة، والتــي بلغهــا فــي شــهر آب عــام 2020 

نتيجــة أزمــة فيــروس كورونــا.

أسعار النفط
أشــارت البيانــات الصــادرة عــن وكالــة الطاقــة الدوليــة بدايــة هــذا العــام، بــأن يبلــغ متوســط ســعر خــام برنــت 75 
دوالرًا للبرميــل فــي عــام 2022 و68 دوالرًا للبرميــل فــي عــام 2023، علمــًا بــأن متوســط ســعر خــام برنــت قــد بلــغ 
ــى أن  ــارة إل ــدر اإلش ــام 2020، وتج ــال الع ــل خ ــل 41.7 دوالرًا للبرمي ــام 2021 مقاب ــال الع ــل خ 70.8 دوالرًا للبرمي

متوســط ســعر خــام برنــت هــو معيــار التســعير الدولــي للنفــط.

كمــا بلــغ متوســط ســعر ســلة نفــط األوبــك الخــام 69.9 دوالرًا للبرميــل فــي العــام 2021 مقابــل 41.5 دوالرًا 
للبرميــل فــي العــام 2020، مســجلة نمــوًا بنســبة 70% علــى أســاس ســنوي، حيــث يعــد أعلــى معــدل نمــو تــم 

تســجيله علــى اإلطــاق فــي ســوق النفــط العالمــي.

هــذا وقــد وصلــت أســعار النفــط بدايــة العــام 2022 إلــى مســتويات قياســية لــم تســجل منــذ العــام 2014، حيــث 
تجــاوزت حاجــز 120 دوالر للبرميــل وإذا مــا اســتمرت علــى هــذه الوتيــرة فلربمــا تصــل لحاجــز 150 دوالر للبرميــل، 

وُيعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع الطلــب مقابــل اختــال ساســل العــرض نتيجــة العوامــل التاليــة:

الغــزو الروســي لأراضــي األوكرانيــة مــن جهــة، واســتمرار حــّدة التوتــرات االقتصاديــة بيــن الصيــن وأمريــكا مــن  	
جهــة أخــرى.

اشتداد برودة الطقس، والتحول من استخدام الغاز إلى النفط لتوليد الكهرباء والتدفئة. 	

اضطراب معدالت اإلنتاج في بعض الدول المنتجة للنفط. 	

حركة التجارة العالمية 
انتعشــت حركــة التجــارة العالميــة عــام 2021 نتيجــة لنمو اســتهاك الســلع األولية، وتخفيــض القيــود المفروضة 
علــى حركــة األفــراد، وبحســب التقديــرات الصــادرة عــن منظمــة التجــارة العالميــة فــي تشــرين األول مــن العــام 

الماضــي، يتوقــع أن يســجل حجــم التجــارة العالميــة للســلع والبضائــع لعــام 2021 نمــوًا نســبته %10.8.
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إال أن ارتفــاع معــدالت الطلــب الكلــي أدى إلــى فــرض عبــئ ثقيــل علــى شــبكات سلســلة اإلمــداد العالميــة وارتفــاع 
تكاليــف الشــحن، وكذلــك بســبب الطابــع الهــش للخدمات اللوجســتية في مناطــق العمليــات األرضيــة، وازدادت هذه 
المشــكلة تعقيــدًا بفعــل عــودة القيــود المفروضــة علــى الحركــة فــي الربــع األخيــر مــن العــام الماضــي لمواجهــة 
متحــور أوميكــرون، وأســفر ذلــك االضطــراب فــي التجــارة العالميــة عــن ُشــح الســلع االســتهاكية المســتوردة وارتفــاع 

أســعارها، األمــر الــذي انعكــس علــى توقعــات منظمــة التجــارة العالميــة لعــام 2022 لتبلــغ %4.7

ــة  ــارة العالمي ــى التج ــا عل ــيا وأوكراني ــن روس ــة بي ــة الراهن ــر األزم ــن تأثي ــة م ــاوف العالمي ــعت المخ ــن اتس ــي حي ف
ــح.  ــذاء والقم ــة والغ ــدادات الطاق ــى إم عل

كمــا يتوقــع اســتمرار تراجــع تجــارة الخدمــات عبــر الحــدود )الســياحة( لتبقــى دون مســتوياتها فــي عــام 2019، 
ــرادات  ــى إي ــفر عل ــن الس ــاوف م ــة والمخ ــبب الجائح ــي بس ــفر الدول ــى الس ــة عل ــود المفروض ــتؤثر القي ــث س حي

الــدول بشــكل عــام.

وفيما يلي، توقعات صندوق النقد الدولي لحجم التجارة وفقًا لبيانات كانون ثاني 2022:

متوقع 2023 متوقع 2022 2021 البيــــــــــان

4.9% 6.0% 9.3% العالم

%4.6 %6.2 %8.3 االقتصاديات المتقدمة 

%5.4 %5.7 %11.1 األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

مصادر البيانات

تقرير اآلفاق االقتصادية العالمية 2022/01، البنك الدولي. 	
تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2022/01، صندوق النقد الدولي. 	
تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2021/10، صندوق النقد الدولي. 	
تقرير الحالة والتوقعات االقتصادية العالمية 2022/01، األمم المتحدة. 	
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تطور وسائل التواصل االجتماعي عالميًا ومحليًا

ف وســائل/ شــبكات التواصــل االجتماعــي مثــل )Facebook( علــى أنهــا مواقــع يتواصــل مــن خالهــا ماييــن  ُتعــرَّ
ــور  ــات والص ــاركة الملف ــتخدميها مش ــع لمس ــذه المواق ــح ه ــتركة؛ وتتي ــات المش ــتخدمين ذوي االهتمام المس
وتبــادل مقاطــع الفيديــو وإنشــاء مدونــات وإرســال الرســائل وإجــراء محادثــات فوريــة، كمــا تســمح بالتواصــل بيــن 

األصدقــاء والزمــاء وكذلــك تعزيــز الروابــط بيــن أعضائهــا ومشــتركيها.

ــال  ــبته 10% خ ــا نس ــع بم ــم ارتف ــي العال ــي ف ــل االجتماع ــائل التواص ــتخدمي وس ــدد مس ــر أن ع ــر بالذك الجدي
العــام الماضــي 2021 مقارنــة بعــام 2020، ليرتفــع عــدد مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي إلــى 4.6 مليــار 
مســتخدم حــول العالــم. ممــا يشــير إلــى أن 57.6% مــن ســكان العالــم الذيــن يقــدر عددهــم بنحــو 7.9 مليــار 

نســمة يســتخدمون وســائل التواصــل االجتماعــي.

ــن  ــم م ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــاس ف ــر الن ــث غّي ــادة، حي ــذه الزي ــي ه ــر ف ــكل كبي ــا بش ــروس كورون ــاهم في وس
ــدأ  ــك، ب ــتمر. لذل ــي المس ــر الصح ــبب الحج ــن بس ــع اآلخري ــل م ــة التواص ــك طريق ــي ذل ــا ف ــم بم ــلوب حياته أس
النــاس فــي اســتخدام البدائــل المتاحــة للتواصــل مــع األصدقــاء والعائلــة وكذلــك إدارة أعمالهــم مــن المنــزل، 
حيــث شــهد العامــان الماضيــان نمــوًا هائــًا فــي مجــال التســويق الرقمــي، كمــا تحولــت الشــركات مــن القنــوات 

ــة. ــى الرقمي ــة إل التقليدي

ــبكات  ــدر ش ــد تص ــام 2021 أن )Facebook( ق ــي ع ــا )Hootsuite Foundation( ف ــي أجرته ــاث الت ــرت األبح وأظه
التواصــل االجتماعــي  لعــدد المســتخدمين بحوالــي 2.9 مليــار مســتخدم نشــط، يليهــا )YouTube( بحوالــي 2.3 

ــاري مســتخدم نشــط. ــار مســتخدم نشــط، ثــم )WhatsApp( بملي ملي

عــاوة علــى ذلــك، تقــدم هــذه الوســائل بمــا ُيعــرف بثاثيــة التواصــل االجتماعــي )االتصــال والتواصــل والتســويق( 
عبــر عشــرات اآلالف مــن خدماتهــا، ممــا انعكــس علــى تســارع التجــارة االجتماعيــة »التجــارة اإللكترونيــة« بشــكٍل 
كبيــر، حيــث تشــير توقعــات مؤسســة )Gartner( بــأن 60% مــن جميــع طلبــات خدمــة العمــاء ســتتم عبــر 
ــلوكًا  ــد س ــم يع ــة ل ــبكات االجتماعي ــتخدام الش ــى أن اس ــد عل ــا يؤك ــام 2023، مم ــول ع ــة بحل ــوات الرقمي القن
ثانويــًا أو ترفيهيــًا فــي أنشــطتنا اليوميــة، حيــث أصبــح التفاعــل علــى وســائل التواصــل االجتماعــي أمــرًا ضروريــًا 

فــي حياتنــا اليوميــة.
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نظرة عامة على وسائل التواصل االجتماعي عالميًا

ــرت حركــة اإلنترنــت بهــا، ممــا  ــا خــال عــام 2021 علــى جميــع القطاعــات، كمــا تأث ــر فيــروس كورون اســتمر تأثي
دفــع العديــد مــن المتصليــن باإلنترنــت للتكّيــف مــع تحديــات الجائحــة، مــن خــال تبّنــي أدوات رقميــة جديــدة.

ــذه  ــرز ه ــي أب ــا يل ــام، وفيم ــرة لاهتم ــات مثي ــام 2021 احصائي ــي الع ــي ف ــل االجتماع ــائل التواص ــت وس وقدم
اإلحصائيــات:

وفقــًا لموقــع )Hootsuite( المتخصــص فــي إحصائيــات مواقــع التواصــل االجتماعــي، فقــد ارتفــع عــدد  	
مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي فــي العــام الماضــي 2021 بمــا نســبته 10.0% مقارنــة بعــام 2020. 
ــار  ــى 4.6 ملي ــي إل ــي العالم ــع اإلجمال ــا رف ــد، مم ــتخدم جدي ــار مس ــف ملي ــن نص ــرب م ــا يق ــم م ــث انض حي

ــام 2021. ــة الع ــي نهاي ــتخدم ف مس

مستخدمي الهواتف النقالة 5.3 مليار

مستخدمي وسائل التواصل

االجتماعي النشطون 4.6 مليار

مستخدمي ا�نترنت 4.9 بليون

إجمالي عدد سكان العالم 7.9 بليون

وفًقــا لمســح أجرتــه )Influencer Marketing Hub Foundation( لمســتخدمي اإلنترنــت الذيــن تتــراوح أعمارهم  	
 )WhatsApp( تطبيــق  كان  لديهــم،  المفضلــة  االجتماعــي  التواصــل  منصــات  حــول  عامــا(   64-16( بيــن 
أكثــر منصــات التواصــل تفضيــًا بيــن المســتخدمين وبمــا نســبته 21.7%، يليــه )Facebook( بنســبة %21.5، 
مثــل  %37.5 علــى  المتبقيــة  االجتماعيــة  المنصــات  اســتحوذت  فيمــا   ،%19.3 بنســبة   )Instagram(  ثــم 

.)Twitter، TikTok، Facebook Messenger، YouTube(

ــن  	 ــر م ــب األكب ــى النصي ــة عل ــنوات الماضي ــال الس ــم )Google( خ ــول العال ــث ح ــرك بح ــهر مح ــتحوذ أش اس
ــي  ــه ف ــن عرش ــي ع ــاق األمريك ــي أزاح العم ــق )TikTok( الصين ــت. إال أن تطبي ــم لإلنترن ــتخدمين وزياراته المس
العــام 2021، ليصبــح أكثــر المواقــع زيــارة حــول العالــم علــى اإلنترنــت، بينمــا تراجــع )Facebook( إلــى المركــز 

الثالــث.
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ال يــزال Facebook هــو أكبــر منصــات التواصــل االجتماعــي مــن حيــث عــدد المســتخدمين النشــطين شــهريًا  	
علــى مســتوى العالــم، فــي حيــن أعلنــت TikTok أنهــا تجــاوزت المليــار مســتخدم نشــط شــهريًا فــي نهايــة 

أيلــول 2021، ممــا يجعلهــا ســابع منصــة وســائط اجتماعيــة تنضــم إلــى نــادي المليــار مســتخدم.

منصات التواصل االجتماعي التي لديها أكثر من مليار مشترك نشط شهريًا

عدد المشتركين النشطين شهريًا منصة التواصل االجتماعي

2.9 مليار مستخدم نشط شهريًا     Facebook

2.3 مليار مستخدم نشط شهريًا     YouTube 

2.0 مليار مستخدم نشط شهريًا     WhatsApp 

1.4 مليار مستخدم نشط شهريًا     Instagram 

1.3 مليار مستخدم نشط شهريًا     F. Messenger

1.3 مليار مستخدم نشط شهريًا     WeChat

1.0 مليار مستخدم نشط شهريًا     TikTok

وفقــًا لموقــع )Hootsuite( المتخصــص فــي إحصائيــات مواقــع التواصــل االجتماعــي، فــإن )2:30( ســاعة  	
يوميــًا متوســط الوقــت الــذي يقضيــه مســتخدمي اإلنترنــت الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن )16 – 64 عامــًا( فــي 

اســتخدام أنــواع مختلفــة مــن وســائل التواصــل االجتماعــي لعــام 2021.
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نظرة عامة على وسائل التواصل االجتماعي محليًا

ــي 2021  	 ــون الثان ــة كان ــي نهاي ــي األردن ف ــت ف ــتخدمي اإلنترن ــدد مس ــغ ع ــع )Datareportal( بل ــًا لموق وفق
عــدد  ارتفــع  حيــث  الســكان،  عــدد  إجمالــي  مــن   %66.8 نســبته  مــا  أي  مســتخدم،  مليــون   6.8 حوالــي 

مســتخدمي اإلنترنــت بحوالــي 56 ألــف مســتخدم بيــن عامــي 2020 و2021.

بلــغ عــدد مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي فــي األردن فــي كانــون الثانــي 2021 حوالــي 6.3 مليــون  	
مســتخدم، حيــث ارتفــع عــدد مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي بحوالــي 600 ألــف مســتخدم بيــن 

ــي 2020 و2021.  عام

بلــغ عــدد مســتخدمي الهاتــف النقــال فــي األردن فــي نهاية كانــون الثانــي 2021 حوالــي 8 مليون مســتخدم،  	
حيــث ارتفــع عــدد مســتخدمي الهاتف النقــال بحوالي 3000 مســتخدم بيــن عامــي 2020 و2021.

بلــغ عــدد مســتخدمي )Facebook( فــي األردن لعــام 2021 حوالــي 6.8 مليــون، أي مــا يعــادل 64.3% مــن  	
ــريحة  ــي الش ــًا( ه ــن )25 - 34 عام ــراوح بي ــي تت ــة الت ــريحة العمري ــن كان الش ــي حي ــكان، ف ــدد الس ــي ع إجمال

األكثــر اســتخدمًا لـــــ )Facebook( وبحوالــي 2.1 مليــون مســتخدم. 
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