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أخبار بنك اإلسكان 
على صعيد النتائج المالية

نتائج أعمال بنك اإلسكان خالل النصف األول 2022

ــل  أعلنــت مجموعــة بنــك اإلســكان للتجــارة والتموي
عــن نتائجهــا الماليــة للســتة أشــهر األولــى مــن عــام 
2022، حيــث حققــت المجموعــة أرباحــً صافيــة بعــد 
المخصصــات والضرائــب بلغــت 63.8 مليــون دينــار، 
بارتفــاع نســبته 21.2% مقارنــة مــع مــا تــم تحقيقــه 

خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.

وقــد واصلــت مجموعــة البنــك خــالل النصــف األول 
ــة، ممــا  ــاح تشــغيلية قوي مــن عــام 2022 تحقيــق أرب
يعكــس قــدرة المجموعــة علــى التوظيــف الفعــال 

ــب القــدرة علــى ضبــط وترشــيد التكاليــف.  ــى جان للمــوارد المتاحــة ضمــن مختلــف قطاعاتهــا التشــغيلية، إل

وأّدت جهــود البنــك المتواصلــة فــي إدارة المركــز المالــي بفعاليــة مــع المحافظــة على جــودة األصــول ومتانتها 
إلــى ارتفــاع إجمالــي التســهيالت المصرفيــة بنســبة 8.5% منــذ بدايــة العــام الحالــي، لتصــل إلــى 4.9 مليــار دينــار 

كمــا فــي 30 حزيــران 2022.

وفــي تعقيبــه علــى هــذه النتائــج، أعــرب رئيــس مجلــس اإلدارة، عبــد اإللــه الخطيــب، عــن اعتــزازه وفخــره بالنتائــج 
التــي تــم تحقيقهــا خــالل النصــف األول مــن عــام 2022، وذلــك بتمكــن مجموعــة البنــك مــن تحقيق نتائــج مالية 

متميــزة وتســجيل صافــي أربــاح بعــد المخصصــات والضرائــب بلــغ 63.8 مليــون دينــار.

وأشــار الخطيــب، أّن المجموعــة واصلــت اّتبــاع النهــج المتحفــظ المعتمــد مــن خــالل تســجيل المزيــد مــن 
مخصصــات الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة خــالل النصــف األول مــن العــام الحالــي؛ وذلــك بهــدف حمايــة البنــك 
ــات  ــات التــي يواجههــا االقتصــاد، واســتمرار التداعي ــي، فــي ضــوء الظــروف والتحدي ــز قــوة مركــزه المال وتعزي

ــا، والتطــورات الجيوسياســية الدوليــة.  ــاء كورون الناجمــة عــن وب

وبّيــن الخطيــب أّن جهــود المجموعــة فــي تعزيــز جــودة محفظــة القــروض وفعاليــة إدارة المخاطــر االئتمانيــة، 
قــد أّدت إلــى زيــادة متانــة المركــز المالــي للبنــك وتحقيــق نمــو مســتدام فــي العائــد علــى حقــوق المســاهمين، 

الــذي ارتفــع بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2022 ليصــل إلــى %10.6. 

مــن جانبــه، أكــد الرئيــس التنفيــذي للبنــك، عّمــار الصفــدي، أّن المجموعــة واصلــت تحقيــق معــدالت نمــو قويــة 
فــي مختلــف مؤشــراتها الماليــة؛ حيــث ارتفــع إجمالــي الدخــل المتأتــي مــن العمليــات البنكيــة الرئيســية بنســبة 
5.9% ليصــل إلــى 187.0 مليــون دينــار للنصــف األول مــن عــام 2022، مقارنــة مــع 176.5 مليون دينار تــم تحقيقها 
خالل نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بدعم من كافة القطاعات التشغيلية التي سّجلت نموًا قويً خالل 

الســتة أشهر األولى من العام.

 وأشــار الصفــدي إلــى نجــاح المجموعــة فــي زيــادة وتنويــع مصــادر الدخــل، حيــث ارتفعــت نســبة اإليــرادات مــن 
غيــر الفوائــد إلــى إجمالــي الدخــل لتصــل إلــى 17.1% بنهايــة النصــف األول مــن عــام 2022، مقابــل 16.4% للفتــرة 

المماثلة مــن العام الماضي. 
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وبّيــن الصفــدي أّن مجموعــة البنــك تمّكنــت مــن تحقيــق نمــو قــوي فــي األربــاح التشــغيلية، التــي ارتفعت بنســبة 
7.7% مقارنــة مــع مــا تــم تحقيقــه خالل نفس الفتــرة من العام الماضــي، لتبلغ 105.7 مليون دينــار للنصف األول 
من عام 2022، كنتيجة لجهود المجموعة في زيادة إجمالي الدخل وتنويع مصادره، مع أحكام السيطرة على 

التكاليف وترشــيدها.

وأضــاف الصفــدي أّن مجموعــة البنــك تمكنــت مــن زيــادة نســبة تغطيــة مخصصــات الديــون غيــر العاملــة إلــى 
أكثــر مــن 100%. وباإلضافــة إلــى ذلــك، قامــت المجموعــة بتعزيــز نســبة تغطيــة مخصصــات الديــون العاملــة 
والمصنفــة ضمــن المرحلــة الثانيــة )Stage 2(، التــي تــم العمــل علــى زيــادة نســبة تغطيــة المخصصــات الخاصــة 
بهــا لتصــل إلــى 39% مــن إجمالــي مديونيــات المرحلــة الثانيــة كمــا فــي نهايــة النصــف األول مــن عــام 2022، 

وتعتبــر هذه النســبة الهامة واحدة من أفضل النســب على مســتوى بنــوك المنطقة ككل.

ــي  ــغ إجمال ــه الرأســمالية، حيــث بل ــة قاعدت ــى متان ــن مــن المحافظــة عل ــى أّن البنــك تمّك وأشــار الصفــدي إل
ــران 2022، وهــي  ــة رأس المــال 17.8% كمــا فــي 30 حزي ــار، وبلغــت نســبة كفاي ــار دين ــة 1.2 ملي حقــوق الملكي

أعلــى مــن الحــد األدنــى للمتطلبــات التنظيميــة للبنــك المركــزي األردنــي ولجنــة بــازل.

وأضــاف الصفــدي أّن البنك سيســتمر فــي تقديم أحدث التطبيقــات اإللكترونية والرقمية ضمن أفضل الممارســات 
ــه المســتمرة للتطــورات المســتجدة فــي عالــم الصناعــة  ــً، إلــى جانــب مواكبت ــة المعمــول بهــا عالمي المصرفي
المصرفيــة ومــا توّفــره التكنولوجيــا الحديثــة فــي هــذا المجــال، والــذي مــن شــأنه أن يحافــظ علــى مكانــة البنــك 
الرياديــة وتســهيل وتحســين اإلجــراءات المتبعــة لضمــان تقديــم أفضــل الحلــول المصرفيــة للعمــالء فــي أماكــن 

تواجدهــم وبأفضــل الوســائل الممكنــة وبمــا يليــق بمكانــة البنــك المتقدمــة فــي الســوق المصرفــي األردني. 

على صعيد المنتجات والخدمات المصرفّية

إطالق حملة جوائز الذهب لحسابات توفير بنك اإلسكان...   وّفر واربح ذهب

 أعلــن بنــك اإلســكان عــن حملتــه الســنوية الجديــدة لجوائــز
 حســابات التوفيــر للعــام 2022 تحــت عنــوان "وفــر واربــح
 ذهــب"؛ حيــث جــاءت الحملــة بشــكل مبتكــر ويعتمــد علــى
ــل، وبقيمــة إجماليــة ــن الذهــب بالكام  الجوائــز العينيــة م
 تزيــد عــن 2.5 مليــون دينــار، مــا يجعلهــا أكبــر حملــة جوائــز
 فــي الســوق المصرفــي األردنــي مــن حيــث مجمــوع عــدد

الرابحين ومجموع قيم الجوائز.

يوميــة  جائــزة  تقديــم 20  علــى  الحملــة  فكــرة  وتقــوم 
لعمــالء البنــك مــن أصحــاب حســابات التوفيــر المؤهليــن لالشــتراك بالجوائــز ممــن ال تقــل أرصدة حســاباتهم عن 
100 دينــار، وبواقــع 20 رابــح يوميــً لــكل منهــم ليــرة ذهــب باإلضافــة لجوائــز ربعيــة وســنوية لمــن ال تقــل أرصــدة 
حســاباتهم عــن 1000 دينــار، لتكــون الجائــزة الربعيــة فــي شــهر أيلــول عبــارة عــن 10 رابحيــن لكل منهــم 1 كيلو 

ــارة عــن 10 رابحيــن لــكل منهــم 2 كيلــو جــرام ذهــب. ــز نهايــة العــام عب جــرام ذهــب، وجوائ
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وبإمــكان العميــل الفــوز بأكثــر مــن جائــزة يوميــة فــي الحملــة، علمــً بــأّن جوائــز بنــك اإلســكان تعتبــر األكبــر فــي 
الســوق المصرفــي األردنــي مــن حيــث إجمالــي قيمة الجوائــز الربعيــة والبالغــة نصف مليــون دينار، وجوائــز نهاية 
العــام والبالغــة مليــون دينــار، واألكبر أيضً مــن حيث عدد الرابحيــن اإلجمالي وبما يزيد عــن 3 آالف رابح، وبإجمالي 

قيــم جوائــز تزيــد عــن 2 مليــون دينــار.

ويهــدف البنــك مــن خــالل حملتــه الجديــدة )وّفر واربــح ذهب( إلــى تشــجيع العمالء الحالييــن والمســتقبلين على 
ســلوك االّدخــار فــي حســابات التوفيــر الخاصــة بهــم، أمــاًل فــي ربح جوائــز البنــك الذهبيــة ذات الفــرص المتعددة، 

يوميــً وربعيً وفي نهايــة العام.

واعتــاد بنــك اإلســكان علــى إطالق حمــالت جوائز حســابات التوفير الموّجهــة لخدمة عمالئه، وتشــجيعهم على 
اعتمــاد برامــج تحفيزيــة لالدخــار وتنميــة أرصدة حســاباتهم القائمة، وبشــكل ســنوي، اعتبارًا من عــام 1977، فيما 
تعتبــر حملــة حســابات التوفيــر لعــام 2022، األولــى مــن نوعهــا، العتمادها علــى برنامــج جوائز عينــي بالكامل من 

الذهــب.

إطالق حملة حساب الوديعة ألجل بالدينار بجوائز لعام 2022

أطلــق بنــك اإلســكان حملــة حســاب الوديعــة ألجــل بالدينــار 
ــكل  ــزة شــهرية واحــدة ل ــز لعــام 2022، تتضمــن جائ بجوائ
شــريحة من شــرائح الودائع المشــمولة بالحملــة، وبمجموع 

ثالثــة رابحيــن شــهريً.

ــة  ــك اإلســكان مــن خــالل إطــالق هــذه الحمل ويســعى بن
إلــى تشــجيع عمالئــه علــى فتــح حســابات وديعــة ألجــل مع 
إمكانيــة الفــوز بجوائــز نقديــة شــهرية، تزيــد قيمتهــا كلمــا 

الوديعــة. قيمــة  ازدادت 

وتقــوم فكــرة الحملــة، التــي تعــّد المنتــج األول مــن نوعــه فــي القطــاع المصرفــي األردني، علــى منح عمــالء بنك 
اإلســكان مــن األفــراد والشــركات أســعار فائــدة منافســة علــى ودائعهــم، إلــى جانــب المشــاركة فــي الســحب 
علــى جوائــز نقديــة قّيمــة بحيــث يصــل عــدد الرابحيــن اإلجمالــي لكافــة الشــرائح منــذ إطــالق الحملــة ولنهايــة 

العــام الجــاري 24 رابحً.

وينقســم برنامج الجوائز إلى ثالث شــرائح للودائع ألجل الجديدة حيث يبلغ الحد األدنى للودائع ضمن الشــريحة 
األولــى 50000 دينــار ولغايــة أقــل مــن 100000 ألــف دينــار، وبهــا يحــق للمــودع الدخــول علــى ســحب علــى جائــزة 
نقديــة شــهرية قيمتهــا 2500 دينــار، فيمــا يبلــغ الحــد األدنــى للودائــع ضمــن الشــريحة الثانيــة 100000 دينــار إلــى 
ــار، أمــا الحــد  ــزة نقديــة قيمتهــا 5000 دين ــار، مــع إمكانيــة المشــاركة بســحب علــى جائ أقــل مــن 250000 دين
األدنــى للودائــع ضمــن الشــريحة الثالثــة فيبلــغ 250000 دينــار فأكثــر، مــع فــرص للفــوز بجائــزة شــهرية قيمتهــا 

9999 دينــار.

ومنــذ انطالقتــه فــي الســوق األردنــي ُعــِرف عــن بنك اإلســكان ريادتــه في المجــال المصرفــي المحلــي، إذ كان له 
الســبق فــي إطــالق الكثيــر مــن المنتجــات والحلــول المصرفيــة المبتكــرة والفريــدة مــن نوعهــا، ونظــام جوائــز 
ــر وحســاب الودائــع ألجــل التــي أطلقــت ألول مــرة فــي األردن  ــز التوفي الحســابات والتــي منهــا حســابات جوائ
فــي العــام 2017 ويهــدف مــن خاللهــا إلــى تلبيــة تطلعــات وطموحــات عمالئــه بمختلــف شــرائحهم إلــى جانب 

مكافأتهــم علــى ثقتهــم به واختيــاره البنك المفضــل لديهم. 
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إطالق حملة ترويجية للبطاقات االئتمانية...
Visa قطر 2022 ™ مع FIFA لحضور مباريات كأس العالم

ــة  أطلــق بنــك اإلســكان بالتعــاون مــع شــركة Visa العالمي
حملــة ترويجيــة لبطاقاتــه االئتمانيــة بعنــوان "بنــك اإلســكان 
ــة  ــوز بباق ــه فرصــً للف ــح لعمالئ ــث يتي جــوول وفعــل" بحي
ــات كأس  ــز القيمــة أبرزهــا حضــور مباري منوعــة مــن الجوائ

قطــر 2022️™.   FIFA العالــم

ويســعى البنــك مــن خــالل هــذه الحملــة إلــى تشــجيع 
العمــالء الحالييــن والجــدد علــى إصــدار واســتخدام بطاقات 
بنــك اإلســكان االئتمانيــة Visa كوســيلة ســهلة عنــد تنفيــذ 

مشــترياتهم عبــر نقــاط البيــع المحليــة والدوليــة وعبــر اإلنترنــت وتقديــم قيمــة أفضــل خــالل تســوقهم لدى أي 
مــن المحــالت المشــمولة بالحملــة بمــا يتناســب مــع احتياجاتهــم ومتطلباتهــم.

وتســتمر حملــة حضــور مباريــات كأس العالــم FIFA قطــر 2022️™ خــالل الفترة مــن 2022/7/4 وحتــى 2022/9/29، 
بحيث يتأهل العميل عند قيامه بحركات شرائية بواسطة بطاقة Visa االئتمانية للحصول على فرصة لربح رحلة 
مدفوعة التكاليف ستكون من نصيب 8 رابحين، لكل رابح تذكرتين األولى له والثانية لشخص من اختياره لحضـور 

مباريــات مختــارة لــكأس العالــم فــي قطر مــن الــدور األول ودور 16 وأهمها الربــع نهائية والمبــاراة النهائية.

كمــا أطلــق البنــك حملــة الجوائــز العينيــة التــي تمنــح العمــالء فرصــً للفــوز بجهــاز تلفــاز ذكــي عنــد قيامهــم 
بـــحركات شــراء بواســطة بطاقــات Visa االئتمانيــة خــالل الفتــرة مــن 2022/7/4 وحتــى 2022/11/20.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن بطاقات بنك اإلســكان االئتمانية التي تــم تصميمها لتمنح العمالء المرونــة المالية والقوة 
الشــرائية التــي تتناســب مــع احتياجاتهــم أينمــا كانوا وبــأي وقت، تتمتــع بمجموعة مــن المزايا من بينهــا، القبول 
الواســع محليــً وعالميــً، إمكانيــة الســحب النقــدي بواســطة البطاقــة وبنســبة 100% مــن قيمــة الســقف محليً 
وعالميً، والشــراء عبر االنترنت بأمان وســهولة، وتقســيط المشتريات بفائدة 0%، إضافة إلى الحصول على العديد 
مــن عــروض الســفر الحصريــة، واالشــتراك تلقائيــً ببرنامــج Iskan Coins للحصــول علــى العديــد مــن المكافــآت، 

 .Iskan Gain واالســتفادة من برنامج



العـدد 71  |  آب 2022نافذة اإلسكان االقتصادية

7

على صعيد الحلول المصرفية الرقمية والخدمات اإللكترونية

بنك اإلسكان وشركة نتورك إنترناشيونال يوقعان اتفاقية
لتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة

استكمااًل لجهوده في تقديم المنتجات والخدمات الرقمية 
عالية المســتوى لعمالئه، وّقع بنك اإلســكان اتفاقية تعاون 
إنترناشــيونال  شــركة "نتــورك  مــع  وحصريــة  اســتراتيجية 
األردن"، المــزود الرائــد للخدمــات الداعمــة للتجــارة الرقميــة 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا، لتمكيــن البنــك مــن 
تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن البطاقات ومنتجــات الدفع 
ــازات الممكنــة  ــً، ووفــق أعلــى االمتي ــً ودولي الرقميــة، محلي
على بطاقات الدفع وبما يتماشــى مع تطّلعات واحتياجات 

شــرائح العمــالء المختلفة. 

ووّقع االتفاقية، الرئيس التنفيذي لبنك اإلســكان، عّمار الصفدي، والرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك، ناندان مير، 
وذلك بحضور عدد من كبار الموظفين من الجانبين.

ــي️ ــورك️إنترناشــيونال️االردن️"️الت ــى️العمــل️مــع️شــركة️"نت ــع️إل ــة:️"نتطل ــع️االتفاقي ــال️الصفــدي️عقــب️توقي وق
ــا️مــن️ ــول️دفــع️مبتكــرة️لعمالئن ــر️منتجــات️وحل ــي️لتوفي ــرات️واســعة️فــي️مجــال️الدفــع️اإللكترون ــك️خب تمتل
حاملــي️البطاقــات️االئتمانيــة️الذيــن️يتصــدرون️قائمــة️أولوياتنــا️واهتماماتنــا️فــي️البنــك،️حيــث️نأمــل️مــن️خــالل️

ــا". ــز️القيمــة️المضافــة️لمنتجاتن ــراء️تجــارب️هــؤالء️العمــالء️وتعزي هــذه️الشــراكة️إث

مــن جانبــه، أعــرب الرئيــس التنفيــذي واإلقليمــي لمنطقــة المشــرق العربــي لــدى شــركة "نتــورك إنترناشــيونال-
األردن"، أمجــد الصــادق، عــن ســعادته بالتعــاون مــع أحد أكبر البنــوك األردنية فــي المملكة، لتمكينــه من تقديم 
العديــد مــن حلــول الدفــع الفريــدة واالســتثنائية محليــً ودوليــً لعمالئــه والتي تمتــاز أيضــً بموثوقيتهــا وتمتعها 
بأعلــى معاييــر األمــان، ما يمنحهم تجربة مصرفية سلســة وســريعة، كما ويســهم بالتالي في زيادة مســتويات 

رضاهــم عــن الخدمــات والمنتجــات الرقميــة التــي يقدمهــا بنك اإلســكان".

ويعــد بنــك اإلســكان مــن أوائل البنــوك في المملكة التــي واكبت آخر وأحــدث التطورات في مجــال حلول الدفع 
الرقمــي، وأطلــق مجموعــة مــن الخدمــات الرقميــة النوعيــة منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر؛ تحديــث شــبكة 
الصّرافــات اآلليــة مــن خــالل شــراء 185 جهــاز صــّراف آلــي حديــث ومتطور، إصــدار تطبيق إســكان موبايل بنســخته 
ــة، إطــالق خدمــة Easy Tawfeer لالدخــار اآللــي والفــوري، وإطــالق خدمــة إصــدار Iskan V-Card بشــكل  المحدث
آلــي وفــوري مــن خــالل إســكان أون اليــن ومن خــالل تطبيق إســكان موبايــل، باإلضافة إلــى العديد مــن الخدمات 

المتطــورة التــي تواكــب المتغيــرات المتســارعة التي يفرضها العصــر الرقمي. 
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إطالق خاصية "ALWAYS ON" على تطبيق إسكان موبايل

أطلــق بنك اإلســكان مؤخــرًا خاصيــة "ALWAYS ON" الرقمية 
الجديــدة للتطبيق البنكي إســكان موبايل والتي تعد األولى 
مــن نوعهــا فــي الســوق المصرفــي األردنــي، بهــدف تمكيــن 
عمالئه من االســتفادة واســتخدام التطبيق البنكي والقيام 
بجميــع الحــركات الماليــة وغيــر الماليــة بطريقــة ســهلة 

وسلســة دون الحاجــة إلى االتصــال باإلنترنت.

البنــك  لخطــة  ترجمــة  الخدمــة  هــذه  إضافــة  وتأتــي 
االســتراتيجية فــي مجــال التحــول الرقمــي وأتمتــة عملياتــه 

ومواكبــة آخــر وأحــدث التطــورات التكنولوجيــة فــي القطــاع المصرفــي العالمــي بهــدف توفيــر خدمــات رقميــة 
ــر الوقــت والجهــد.  ــه وتلبــي تطلعاتهــم مــن حيــث توفي تتناســب واحتياجــات عمالئ

حيــث تتيــح هــذه الخاصيــة للعمــالء مســتخدمي إســكان موبايــل والمشــتركين بخدمــات اإلنترنــت مــن شــركات 
االتصــاالت المحليــة إمكانيــة القيــام بجميــع الخدمــات المتوفــرة علــى التطبيــق ســواء كانــت ماليــة أو غيــر مالية 
دون الحاجة إلى استهالك حزم اإلنترنت الخاصة بهم، على أن يقوم العميل بتفعيل زر تشغيل حزمات اإلنترنت 
علــى الهاتــف المحمــول )من خالل قائمة إعــدادات الهاتف المحمول )Mobile settings( أثناء اســتخدام التطبيق

 وســيكون جميــع عمــالء بنــك اإلســكان مــن مســتخدمي التطبيق البنكي إســكان موبايــل قادرين علــى التحكم
 واالّطــالع علــى مواردهــم الماليــة وغيــر الماليــة فــي جميــع األوقــات ودون أي انقطــاع؛ ممــا يجعــل تجربتهــم

ــً ــر ســهولة وأمان ــة أكث ــة الرقمي .المصرفي

وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن بنــك اإلســكان خطــا خطــوات نوعيــة علــى صعيــد التحــول الرقمــي، حيــث أطلــق موقعــه 
اإللكترونــي بحلتــه الجديــدة بتصميــم تفاعلــي متطــور وعصــري، ويمتلــك البنك أكبر شــبكة أجهــزة صّرافات آلية 
متطــورة وحديثــة توفــر خدمــات نوعيــة وجديــدة لعمالئــه بســرعة وســهولة ودون الحاجــة لزيــارة الفــروع، كمــا 
تــم اســتكمال تطويــر بطاقــات االئتمــان والدفع المباشــر بكل فئاتهــا بتقنيــة الالتالمســية )Contactless(، إضافة 
إلــى اســتمرارية التحديــث على تطبيــق )Iskan Mobile( بما يتناســب مع احتياجات ورغبات العمــالء، وتوفير خدمة 
إصدار البطاقات االفتراضية بشــكل آلي وفوري من خالل إســكان موبايل، كما أطلق البنك ســابقً الفرع الرقمي 
ــي  ــة الت ــات المتطــورة والمتقدم ــد مــن الخدم ــى العدي ــة إل ــد )Iskan engage( إضاف ــة الجدي ــات الذاتي للخدم

تواكــب المتغيــرات المتســارعة التــي يفرضهــا العصــر الرقمــي.
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بنك اإلسكان يطلق خدمة الرد اآللي Iskan Chat من خالل
قنواته ومنصاته اإللكترونية

أعلــن بنــك اإلســكان عــن إطــالق المرحلــة األولــى مــن خدمة 
الــرد اآللــي Iskan Chat، وهي خدمة محادثة تفاعلية تعتمد 
الســتراتيجيته  ترجمــة  تأتــي  والتــي  االصطناعــي،  الــذكاء 
الخاصــة بالتحــول الرقمــي وجهــوده المســتمرة فــي توفيــر 

خدمــات ومنتجــات مبتكــرة لعمالئــه.

ويوفــر بنك اإلســكان خدمة الرد اآللــي Iskan Chat من خالل 
قنواتــه اإللكترونيــة الثــالث وهــي موقــع البنــك االلكترونــي 
www.hbtf.com ، وصفحــة البنــك علــى موقــع التواصــل 

االجتماعــي الفيســبوك Housing Bank Facebook Messenger، باإلضافــة إلــى الواتســاب.

وتتيــح خدمــة الــرد اآللــي Iskan Chat، الــرد علــى أســئلة واستفســارات العمالء وغيــر العمالء بســرعة ومرونة وعلى 
مدار الساعة طيلة أيام األسبوع، وتتضمن الخدمات المقدمة الرد على االستفسارات العامة بخصوص منتجات 
البنــك ومنهــا البطاقــات، والقــروض، والحســابات، وتقديــم طلب للحصــول على البطاقــات االئتمانيــة أو القروض، 
واالستفســارات العامة بخصوص الخدمات اإللكترونية، وتحديد مواقع الصّرافات والفروع األقرب لمكان تواجد 

العميــل، باإلضافــة إلــى تقديم اقتراحات أو استفســارات أو شــكاوى.

ويولــي بنــك اإلســكان اهتمامــً كبيــرًا بعمالئــه حيث يعتبرهــم دائمً في قائمــة أولوياته، لذلك يســعى دائمً إلى 
تقديم أفضل وأحدث الخدمات والمنتجات لهم بإطالق المزيد من االبتكارات والحلول المصرفية الرقمية التي 

تعزز ريادته في السوق األردني وجعلها أكثر استجابة الحتياجات عمالئه الحاليين والمحتملين. 

وتجدر اإلشارة إلى أّن بنك اإلسكان أطلق في نهاية العام الماضي موقعه اإللكتروني بحلته الجديدة بتصميم 
تفاعلــي متطــور وعصــري، وذلــك ضمــن سلســلة مــن التحديثــات التــي تبناهــا البنــك لمواكبــة التحــول الرقمــي 
 ،)Iskan engage( فــي القطــاع المصرفــي، حيــث ســبق لــه أن أطلــق الفــرع الرقمــي للخدمــات الذاتيــة الجديــد
وقــام بشــراء 185 جهــاز صــراف آليــً متطــورا وحديثــً توفــر خدمــات نوعيــة وجديــدة لعمالئــه بســرعة وســهولة 
ودون الحاجــة لزيــارة الفــروع، كمــا تــم اســتكمال تطويــر بطاقــات االئتمــان والدفــع المباشــر بــكل فئاتهــا بتقنية 
الالتالمســية )Contactless( وبتصميــم عصــري مميــز يحمــل صورة مبنى البنــك الجديد، إضافة إلــى إصدار تطبيق 
ــة، وإطــالق خدمــة إصــدار بطاقــات  )Iskan V-Card( بشــكل آلــي وفــوري مــن  )Iskan Mobile( بنســخته المحّدث
خــالل إســكان أوناليــن ومــن خالل التطبيــق، إضافة إلــى العديد من الخدمــات المتطورة والمتقدمــة التي تواكب 

المتغيــرات المتســارعة التــي يفرضهــا العصــر الرقمــي.
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إطالق حملة استرجاع نقدي عند تنفيذ أول حركة دفع إي فواتيركم من خالل تطبيق 
إسكان موبايل

الرقمــي  التحــول  عمليــة  دعــم  فــي  لجهــوده  مواصلــة 
فــي المملكــة واالنتقــال إلــى االقتصــاد الرقمــي، أطلــق بنــك 
اإلســكان حملــة اســترجاع نقــدي لعمالئــه عنــد تنفيذهــم 
ألول حركــة دفــع لفواتيرهــم عبــر خدمــة "إي فواتيركــم" 

علــى تطبيــق اإلســكان موبايــل.

 ،2022/6/29 وحتــى   2022/5/29 مــن  الحملــة  واســتمرت 
حيــث تــم بموجبهــا منــح عمــالء قطــاع األفــراد فرصــة 
اســترجاع نقــدي وبحــد أقصــى 25 دينار عنــد قيامهم وألول 

مــرة بتســديد فواتيرهــم مــن خــالل خدمــة "إي فواتيركــم" علــى تطبيــق اإلســكان موبايــل، وتأتــي هــذه الحملة 
اســتكمااًل لــرؤى البنــك فــي تحفيــز العمــالء علــى اســتخدام الخدمــات اإللكترونيــة التــي يقدمهــا البنك بمــا يلبي 

احتياجــات عمالئــه.

ويقــّدم نظــام "إي فواتيركــم" مجموعــة متنوعــة مــن قنــوات الدفــع التــي تمّكن العمــالء من دفــع فواتيرهم 
بشــكل آنــي وعلــى مــدار الســاعة طيلــة أيــام األســبوع وبأقــل مجهــود، وذلــك بعــد اختيارهــم إلحــدى القنــوات 

اإللكترونية التي تناســبهم.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن بنــك اإلســكان خطى خطوات نوعية خالل الســنوات القليلة الماضية علــى صعيد  التحول 
الرقمــي؛ حيــث أطلــق قبيــل نهاية العــام الماضي موقعــه اإللكتروني بحلتــه الجديدة بتصميــم تفاعلي متطور 
وعصــري، كمــا أطلــق ســابقً الفــرع الرقمــي للخدمــات الذاتيــة الجديــد )Iskan engage(، وقــام بشــراء 185 جهــاز 
صــّراف آليــً متطــورا وحديثــً توفر خدمات نوعية وجديدة لعمالئه بســرعة وســهولة ودون الحاجــة لزيارة الفروع، 
 )Contactless( كمــا تــم اســتكمال تطويــر بطاقــات االئتمــان والدفــع المباشــر بــكل فئاتهــا بتقنيــة الالتالمســية
وبتصميــم عصــري مميــز يحمــل صــورة مبنــى البنــك الجديــد، إضافة إلــى إصــدار تطبيــق )Iskan Mobile( بنســخته 
المحدثة، وإطالق خدمة إصدار بطاقات )Iskan V-Card( بشــكل آلي وفوري من خالل إســكان أونالين ومن خالل 
التطبيــق، إضافــة إلــى العديــد مــن الخدمــات المتطــورة والمتقدمــة التــي تواكــب المتغيــرات المتســارعة التــي 

يفرضهــا العصــر الرقمــي.
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مستجدات القطاع المصرفي األردني خالل النصف 
األول 2022

واصــل القطــاع المصرفــي األردنــي خــالل النصــف األول مــن هــذا العــام 2022 فــي تعزيــز صالبــة ومتانــة مركــزه 
المالــي، وســط إشــادة مؤسســات دوليــة كصنــدوق النقــد الدولــي بالسياســات النقديــة الحصيفــة التــي يقودهــا 
البنــك المركــزي األردنــي، ووجــود نظــام مصرفي قوي وصامــد في مواجهة األزمات، ويســتدل علــى ذلك بالنظر 
إلــى نســبة الســيولة التــي وصلــت إلــى أكثــر مــن 136.2% وهــي تفــوق الحــد األدنــى المطلــوب البالــغ 100%، فــي 
حيــن لــم تتجــاوز نســبة الديون غيــر العاملة لديه عــن 5.5%، بينما وصلت نســبة التغطية إلــى 75%، وتجاوز العائد 

علــى حقــوق المســاهمين 9.5%، ممــا يعطيــه ميــزة الجاذبيــة االســتثمارية.

عمليات االستحواذ واالندماج والتوسع الخارجي
شــهد القطــاع المصرفــي األردنــي خــالل النصــف األول مــن هــذا العــام عمليــات اســتحواذ لبنــوك أردنيــة على ️	

أخرى أجنبية، حيث أســتكمل كابيتال بنك عملية االســتحواذ على بنك سوســيته جنرال/ األردن، كما أعلن بنك 
االســتثمار العربــي األردنــي عــن اســتكمال عمليــة االســتحواذ على بنــك الكويت الوطني فــي األردن.

وفــي ضــوء عمليــات االســتحواذ التــي تمــت مؤخرًا، أصبح القطــاع المصرفــي األردني يتكون مــن 21 بنكً منها 
12 بنــك تجــاري أردنــي، و5 بنوك تجارية عربية وأجنبية، و3 بنوك إســالمية أردنية، وبنك إســالمي عربي واحد. 

ضمــن إطــار تعزيز البنوك األردنية لرســاميلها؛ صادقت الهيئة العامــة لكابيتال بنك على توصية مجلس اإلدارة ️	
بزيــادة رأســمال البنــك مــن خــالل إصــدار أســهم جديــدة لمصلحــة صنــدوق االســتثمارات العامــة )الســعودية( 
كمســتثمر اســتراتيجي فــي البنــك وبما نســبته 24% من رأســمال المجموعة وبقيمة 131.2 مليــون دينار، حيث 
ســيتم بموجــب ذلــك إصــدار 63 مليــون ســهم لمصلحــة صنــدوق االســتثمارات العامــة عنــد إتمــام الصفقــة، 

األمــر الــذي ســينعكس إيجابــً علــى حقوق المســاهمين التي ســترتفع إلى أكثر مــن 600 مليون دينــار أردني.

مــن حيــث التوســع فــي األســواق العربية؛ أعلن بنــك األردن عن حصوله علــى كافة التراخيــص الالزمة من قبل ️	
البنك المركزي األردني والبنك المركزي الســعودي لمزاولة األعمال المصرفية في المملكة العربية الســعودية.

حيــث ســتنعكس تلــك العمليــات بشــكل ملمــوس علــى صالبــة المراكــز الماليــة للبنــوك األردنيــة، وبمــا ينســجم 
مــع اســتراتيجيتها بتوســيع نطــاق أعمالهــا ممــا ســيعود بالنفــع علــى نتائجهــا الماليــة، وبما يضمن مســاهمتها 

الفعالــة فــي التنميــة االقتصاديــة للمملكــة.

رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية
فــي ضــوء التــزام البنــك المركــزي الثابت بتعزيز أســس االســتقرار النقــدي في المملكــة والمحافظة علــى جاذبية 
الدينــار األردنــي كوعــاء ادخاري، وتعزيز الودائع والتي تشــكل أحد الروافد األساســية لتوفيــر االحتياجات التمويلية 
لالقتصــاد الوطنــي، رفعــت لجنــة عمليات الســوق المفتوحة في البنك المركــزي األردني اعتبارًا مــن 2022/07/31 

أســعار الفائــدة علــى كافــة أدوات السياســة النقديــة بمقــدار 75 نقطــة أســاس.

 ويأتــي هــذا القــرار أيضــً فــي ضــوء تنامــي الضغــوط التضخميــة الخارجيــة وما نجــم عنها مــن ارتفاع في أســعار 
الفائــدة الســائدة فــي األســواق المالية الدوليــة واإلقليمية، إلى جانــب توجيه تكاليف اقتراض البنوك في الســوق 
ــة لتمكينهــا مــن الحفــاظ علــى كفــاءة إدارة الســيولة وعلــى نشــاط  النقــدي لتبقــى ضمــن مســتويات مقبول

ســوق االئتمــان المصرفــي وفعاليتــه.
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علمً بأّن هذا الرفع الرابع ألسعار الفائدة هذا العام، والتي جاءت وفقً للتسلسل الزمني التالي:

تم بتاريخ 2022/3/20 رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية️	

تم بتاريخ 2022/5/8 رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية.️	

تــم بتاريــخ 2022/6/19 رفــع أســعار الفائــدة بمقــدار 50 نقطــة أســاس علــى كافــة أدوات السياســة النقديــة، ️	
باســتثناء ســعر فائــدة نافــذة اإليــداع لليلــة واحــدة الــذي قــررت اللجنــة رفعــه بمقــدار 75 نقطــة أســاس.

لتصبح بالمحصلة أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية على الشكل التالي:

سعر الفائدةالوصف

4.50سعر الفائدة الرئيسي

5.50سعر إعادة الخصم

5.25سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة الواحدة

4.25سعر نافذة اإليداع لليلة الواحدة

نتائج أعمال البنوك األردنية خالل النصف األول 2022
أظهــرت نتائــج البيانــات األوليــة للبنــوك األردنيــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان وعددهــا 15 بنــكً ارتفاعً فــي صافي 
ــب  ــوك بعــد الضرائ ــاح البن ــغ صافــي أرب ــث بل ــا 46.8%، حي ــام 2022 بنســبة قدره أرباحهــا للنصــف األول مــن ع
والمخصصــات حوالــي 435.2 مليــون دينــار مقارنــة مــع 296.5 مليــون دينــار للفتــرة المقابلــة مــن عــام 2021، أي 

ــار. بارتفــاع مقــداره 138.7 مليــون دين

تطور أداء البنود المصرفية الرئيسية 
ــة القطــاع  ــران مــن عــام 2022 قــوة وصالب ــة شــهر حزي ــود المصرفيــة الرئيســية فــي نهاي ــات البن أظهــرت بيان
المصرفــي األردنــي، وقدرتــه علــى التعامــل مــع مختلــف الظــروف والتحديــات بكفــاء واقتــدار، وفيمــا يلــي قــراءة 

ملخصــة للنتائــج التــي حققهــا القطــاع المصرفــي األردنــي:

الموجودات المصرفية 

ارتفــع إجمالــي موجــودات البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2022 بمبلــغ 1.5 مليــار دينــار ️	
وبمــا نســبته 2.4% عــن نهايــة عــام 2021، ليصــل إلــى حوالــي 62.5 مليــار دينــار. 

ارتفــع إجمالــي الموجــودات المحليــة فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2022 بمبلــغ 2.1 مليــار دينــار وبمــا ️	
نســبته 3.9% عــن نهايــة عــام 2021 ليصــل إلــى حوالــي 56.8 مليــار دينــار.

ارتفــع إجمالــي الموجــودات المحليــة )كنســبة مــن إجمالــي الموجــودات( مــن 89.6% فــي نهايــة عــام 2021 ️	
إلــى 90.9% فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2022.
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ودائع العمالء

ارتفــع إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2022 بمبلــغ 1.4 مليــار ️	
دينــار وبمــا نســبته 3.5% عــن نهايــة عــام 2021، ليصــل إلــى حوالــي 40.9 مليــار دينــار.

ارتفــع إجمالــي الودائــع المحليــة فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2022 بمبلــغ 1.1 مليــار دينــار وبمــا نســبته ️	
3.7% عــن نهايــة عــام 2021، لتصــل إلــى حوالــي 31.8 مليــار دينــار.

ارتفــع إجمالــي الودائــع بالعملــة المحليــة كنســبة مــن إجمالــي الودائــع لــدى البنــوك المرخصــة مــن %77.6 ️	
فــي نهايــة عــام 2021 إلــى 77.8% فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2022.

ارتفــع إجمالــي الودائــع )كنســبة مــن إجمالــي الموجــودات( مــن 64.7% فــي نهايــة العــام 2021 إلــى %65.4 ️	
فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2022. 

�جـــــل %54.5
تحت الطلب %28.8

توفيـــــر %16.8

هيكل إجمالي الودائع
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التسهيالت االئتمانية

ارتفــع إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة من قبــل البنوك المرخصة في نهاية شــهر حزيــران من عام ️	
2022 بمبلــغ 1.8 مليــار دينــار وبمــا نســبته 6.0% عــن نهايــة عــام 2021، ليصــل إلــى حوالــي 31.8 مليــار دينــار. 

ارتفــع إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة )كنســبة مــن إجمالــي الموجــودات المصرفيــة( مــن 49.2% فــي نهايــة ️	
عــام 2021 إلــى 50.9% فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2022.

ارتفــع إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة )كنســبة مــن إجمالي ودائــع العمالء( مــن 76.0% في نهايــة عام 2021 ️	
إلــى 77.8% فــي نهايــة شــهر حزيــران مــن عــام 2022.

هيكل إجمالي
التسهيالت االئتمانية

قروض وسلف %89.2
جاري مدين %10.0

كمبياالت واسناد مخصومة %0.8

مصادر البيانات

بورصة عمان.

البنك المركزي األردني.
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أداء االقتصاد األردني خالل النصف األول 2022
مــا إن بــدأ االقتصــاد األردنــي بالتعافــي مــن تداعيــات جائحــة كورونا، فــإذ بأزمــة التضخــم العالمي الراهنــة تلقي 
بظاللهــا علــى األداء االقتصــادي للمملكــة، حالــه بذلــك حــال العديد مــن االقتصاديــات العالمية التــي دخلت في 
مرحلة جديدة من عدم اليقين حول ما هو قادم، كما أدت الحرب الروســية األوكرانية إلى المزيد من الضغوط 

التضخميــة نتيجــة لالضطرابــات الكبيــرة فــي اإلمــدادات العالمية.

وكشــف تقريــر المخاطــر الســنوي لعــام 2022، والصــادر عــن المنتــدى االقتصــادي العالمــي أّن األردن ســيواجه 5 
مخاطــر فــي العــام الحالي، والتي تشــمل:

أزمة الركود االقتصادي الممتد.️	

أزمة الديون الحكومية.️	

أزمة البطالة والمعيشة.️	

أزمة الموارد الطبيعية.️	

عدم استقرار األسعار.️	

ــرز التطــورات التــي شــهدها االقتصــاد األردنــي خــالل النصــف األول مــن العــام 2022 وتوقعــات  وفيمــا يلــي أب
المؤسســات االقتصاديــة الدوليــة المســتقبلية ألداء االقتصــاد األردنــي:

إطالق رؤية التحديث االقتصادي للمملكة
بتوجيــه مــن جاللــة الملــك عبــد اهلل الثانــي أطلقــت الحكومــة األردنيــة خطــة علــى 3 مراحــل مدتهــا 10 ســنوات 
تحــت مســمى )رؤيــة التحديــث االقتصادي(، وتتمحــور رؤية التحديث االقتصادي للمملكة حول شــعار )مســتقبل 

أفضــل(، وتقوم على ركيزتين اســتراتيجيتين: 

الركيــزة األولــى: النمو المتســارع مــن خالل إطالق كامل اإلمكانات االقتصاديــة؛ ويمكن لألردن أن يحقق من  	
خــالل هــذه الركيــزة قفــزات نوعيــة فــي النمــو االقتصــادي واســتحداث فــرص عمــل خــالل العقد المقبــل، مع 

النمّو المســتمر لصافي دخل األفراد.

الركيــزة الثانيــة: االرتقــاء بنوعيــة الحيــاة لجميــع المواطنيــن، والتــي يمكــن مــن خاللهــا أن يصــل األردن إلــى  	
تحســين نوعيــة الحيــاة بشــكل ملمــوس ليكــون فــي طليعــة دول المنطقــة فــي هــذا المضمــار.

وســيتم تنفيــذ الرؤيــة مــن خــالل ثمانيــة محــركات لنمــو االقتصــاد تغطــي 35 مــن القطاعــات الرئيســة والفرعية 
وتتضمــن أكثــر مــن 360 مبــادرة، جرى وضع وصف تفصيلي لــكّل منها، وتحديد األهداف ومؤشــرات قياس األداء 

والجهات المســؤولة عن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلســل ومرحلي.



العـدد 71  |  آب 2022نافذة اإلسكان االقتصادية

16

األهداف الرئيسة لمحّركات النمّو االقتصادي الثمانية

األهدافالمحّركات 

تطويــر األردن ليكــون مركــزًا للصناعــة فــي المنطقــة مــن خــالل رفد الصــادرات الصناعات عالية القيمة 
ســريعة النمــو بالمنتجــات المتمّيــزة وذات القيمــة العالية.

تحقيــق التمّيــز فــي القطاعــات الخدمّيــة بهــدف دعــم التنميــة الوطنيــة وزيادة الخدمات المستقبلية
الصــادرات الخدميــة علــى الصعيدين اإلقليمــي والعالمي.

ترسيخ مكانة األردن كوجهة رئيسة للّسياحة واإلنتاج السينمائي.األردن وجهة عالمية

والمؤسســات الريادة واإلبداع  والمــوارد  المســتقبل  لمتطلبــات  المواكبــة  المواهــب  إعــداد 
ــاة. ــة الحي ــي وأهــداف نوعّي القــادرة علــى تســريع النمــو االقتصــادي األردن

تحســين اســتخدام المــوارد الطبيعيــة فــي األردن واســتدامتها؛ إلطــالق نمــّو الموارد المستدامة 
قطاعي شــامل وتحســين نوعّيــة الحياة.

ــة االستثمار ــة جاذب ــداد إطــار لبيئ ــة مــن خــالل إع ــة والدولي ــز االســتثمارات المحّلي تحفي
لالســتثمار.

ــاًل مــن النمــو االقتصــادي بيئة مستدامة  ــز الممارســات المســتدامة بوصفهــا جــزءًا أصي تعزي
المســتقبلي لــألردن وتحســين نوعيــة الحيــاة.

تحســين نوعيــة الحيــاة لجميــع األردنييــن مــن خــالل تطويــر وتطبيــق مفاهيــم نوعية الحياة 
حياتية شــاملة تتمحــور حول المواطــن والبيئة.
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النمو االقتصادي 
الناتج المحلي اإلجمالي

علــى الرغــم مــن التحديــات الكبيــرة المحيطــة باالقتصــاد األردنــي، فقــد انعكــس االنفتــاح التدريجــي للقطاعــات 
واألنشــطة االقتصاديــة علــى تحســن مؤشــرات القطــاع الخارجــي كالدخــل الســياحي والصــادرات الكليــة علــى 

وجــه الخصــوص، فيمــا شــهدت القطاعــات الفرعيــة للصناعــة والخدمــات توســعً ملحوظــً.

حيــث نمــا الناتــج المحلــي اإلجمالــي بأســعار الســوق الثابتــة خــالل الربــع األول مــن العام الحالــي 2022 بما نســبته 
2.5% مقارنــة بنمــو نســبته 0.3% لنفــس الفتــرة مــن عــام 2021.

وتشــير التقديــرات األوليــة للناتج المحلي اإلجمالي إلى تحقيق قطاع الفنــادق والمطاعم أعلى معدل نمو خالل 
هذه الفترة بنســبة بلغت 6.8%، تاله قطاع اإلنشــاءات 5.3%، ثم قطاع الصناعات االســتخراجية بنســبة %5.1.

توقعات المؤسسات العالمية واإلقليمية لالقتصاد األردني لعام 2022

أكــد البنــك الدولــي فــي تقريــره )المرصــد االقتصــادي لــألردن 2022/07( علــى أّن االقتصــاد األردنــي ســيحافظ ️	
هــذا العــام 2022 علــى وتيــرة النمــو المتحقــق فــي عــام 2021 متوقعــً تحقيــق نمــوًا نســبته 2.1% مدعومــً 
باالنفتــاح الكامــل لالقتصــاد واالنتعــاش فــي قطاعــي الســياحة والســفر، فــي حين يتوقــع نموه بنســبة %2.3 

.2023 عــام 

إال أّن التغيــرات العالميــة غيــر المواتيــة، بمــا فــي ذلــك االرتفــاع في األســعار العالميــة للســلع، واالختناقات في ️	
سالســل التوريــد، والتداعيــات الســلبية للغــزو الروســي ألوكرانيــا، ستشــكل ضغوطً ســلبية كبيرة علــى اآلفاق 

االقتصاديــة لألردن.

توقــع صنــدوق النقــد الدولــي فــي تقريــره )آفــاق االقتصــاد العالمــي 2022/04( أن يســجل االقتصــاد األردنــي ️	
نمــوًا نســبته 2.4% عــام 2022، وصــواًل إلــى 3.1% فــي عــام 2023، فــي انعــكاس لتعــاٍف تدريجــي.

رجــح البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمار والتنميــة في مراجعته )لآلفــاق االقتصادية اإلقليميــة 2022/05( أن يحقق ️	
االقتصاد األردني نموًا نســبته 1.9% متأثرًا بتداعيات الحرب الروســية األوكرانية وارتفاع أســعار الطاقة والغذاء، 

علــى أن ينمــو فــي العــام 2023 بما نســبته 2.5% مع انحســار الرياح العالمية المعاكســة.

ــي فــي مراجعتهــا ️	 ــة فيتــش للتصنيــف االئتمان خفضــت فيتــش سوليوشــنز وهــي مؤسســة تابعــة لوكال
األخيــرة )لالقتصــاد األردنــي 2022/07( مــن توقعاتهــا الســابقة لنمــو الناتــج المحلــي اإلجمالي لعــام 2022 من 

2.7% إلــى %2.5.

توقــع صنــدوق النقــد العربــي فــي تقريــره )آفــاق االقتصــاد العربــي 2022/04( بــأّن يســجل االقتصــاد األردنــي ️	
ــة  ــي، ومواصل ــتمرار تحســن مؤشــرات القطــاع الخارج ــً باس ــام 2022، مدفوع ــي الع ــوًا نســبته 2.7% ف نم

عمليــة اإلصالحــات الهيكليــة، ومعــززًا بالقــرارات الحكوميــة التحفيزيــة للقطاعــات االقتصاديــة.
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معدل التضخم
الرقم القياسي ألسعار المستهلك )التضخم( 

تشــير أحدث بيانات دائرة اإلحصاءات العامة إلى ارتفاع مؤشــر أســعار المســتهلكين للنصف األول من عام 2022 
إلــى 105.4 مقابــل 102.0 لنفــس الفتــرة مــن عــام 2021، ليرتفــع بذلــك معــدل التضخــم إلــى 3.3 %، ويعــزى هــذا 

االرتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع مكونات الغذاء والوقود والنقل في سلة مؤشر أسعار المستهلكين.

توقعات المؤسسات العالمية واإلقليمية لمعدل التضخم في األردن لعام 2022

يتوقــع البنــك الدولــي فــي تقريره )مرصــد االقتصاد األردنــي 2022/07(، بأّن تســجل المملكة تضخمً نســبته ️	
3.3% لعــام 2022، مقارنــة بمــا تــم تســجيله فــي العــام 2021 بمــا نســبته %1.4.

يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي )آفــاق االقتصــاد العالمــي 2022/04( أن يصاحــب النمــو المتوقــع فــي أداء ️	
االقتصــاد األردنــي لعــام 2022 تضخمــً فــي مســتويات األســعار نســبته 2.8%، علــى أن يتراجــع في عــام 2023 

إلــى مــا نســبته %2.5.

ــة فيتــش للتصنيــف االئتمانــي فــي مراجعتهــا ️	 ــنز وهــي مؤسســة تابعــة لوكال ــش سوليوش رفعــت فيت
ــث يصــل  ــي 2022/07( مــن توقعاتهــا الســابقة لمعــدل التضخــم للمملكــة بحي ــرة )لالقتصــاد األردن األخي
إلــى 3.6% فــي نهايــة العــام 2022 كانعــكاس الرتفــاع تكاليــف المعيشــة مــع اســتمرار ارتفــاع أســعار الغــذاء 
والطاقــة العالميــة، ونتيجــة للتســارع الكبيــر فــي معــدل التضخــم رفعــت فيتــش سوليوشــنز مــن متوســط 

ــى %4.7. ــة للمملكــة مــن 4.1% إل معــدل التضخــم للســنوات الخمســة الماضي

معدل البطالة 
علــى الرغــم مــن تراجــع معــدالت البطالــة المســجلة فــي المملكــة للربــع األول من عــام 2022 بواقــع 2.2 نقطة 
مئويــة عــن الربــع األول مــن عــام 2021، إلــى أنهــا مــا زالــت مرتفعــة لتصل إلى مــا نســبته 22.8%، بينمــا بلغ معدل 
المشــاركة االقتصاديــة )قــوة العمــل منســوبة إلــى الســكان 15 ســنة فأكثــر( مــا نســبته %33.2، وفيمــا يلــي أبــرز 

التفاصيــل المتعلقــة بمعــدل البطالــة للربــع األول 2022:

بلغ معدل البطالة للذكور ما نسبته 20.5% مقابل 31.5% لإلناث.️	

ــدة مــن 15 ســنة وحتــى 24 ســنة مــا نســبته ️	 ــة الممت ــة العمري ــن الشــباب فــي الفئ ــة بي ــغ معــدل البطال بل
.%47.7

ــى معــدل ️	 ــجل أدن ــا ُس ــة فــي محافظــة المفــرق وبنســبة بلغــت 28.7%، فيم ــى معــدل للبطال ــجل أعل ُس
ــاء وبنســبة بلغــت %19.2. ــة فــي محافظــة الزرق للبطال
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المالية العامة 

أبرز التطورات التي شهدتها المالية العامة خالل الثلث األول من عام 2022

ســّجلت الموازنــة العامــة للثلــث األول مــن عــام 2022 عجــزًا )بعــد المنــح( بلــغ مقــداره 322.9 مليــون دينــار مقارنة 
مــع 329.4 مليــون دينــار للفتــرة المقابلــة مــن عــام 2021 متراجعً بنســبة قدرهــا 2.0%، وتم تســجيل ذلك العجز 

نتيجــة للتطورات في البنود الرئيســية التالية:

ــرادات والمنــح الخارجيــة خــالل الثلــث مــن عــام 2022 بمــا نســبته 5.5% مقارنــة بالفتــرة ️	 ارتفــاع إجمالــي اإلي
ــار. ــار دين ــة مــن عــام 2021، لتبلــغ حوالــي 2.8 ملي المقابل

ارتفــاع إجمالــي اإلنفــاق خــالل الثلــث األول مــن عــام 2022 بمــا نســبته 4.6% مقارنــة بالفتــرة المماثلــة من عام ️	
2021، لتبلــغ حوالــي 3.1 مليــار دينــار.

بلغــت تغطيــة اإليــرادات العامــة إلــى النفقــات العامــة خــالل الثلــث األول مــن عــام 2022 مــا نســبته %89.6 ️	
مقارنــة بمــا نســبته 88.9% خــالل نفــس الفتــرة مــن عــام 2021، وتشــير زيــادة هــذه النســبة إلــى تقلــص فجــوة 

تغطيــة اإليــرادات للنفقــات. 

تطورات المالية العامة خالل الثلث األول من عام 2022
مليون دينار

نسبة التغيرالثلث األول 2022الثلث األول 2021البيان / السنة

6.7%2,565.72,738.0اإليرادات المحلية

)41.2%(69.440.8المنح الخارجية

5.5%2,635.12,778.8إجمالي اإليرادات والمنح

3.6%2,780.52,879.4النفقات الجارية

20.9%183.9222.3النفقات الرأسمالية

4.6%2,964.43,101.7إجمالي النفقات

الوفــر )العجــز( المالــي “بعد 
المنح”

)329.4()322.9()%2.0(

الوفــر )العجــز( المالي “قبل 
المنح”

)398.7()363.7()%8.6(
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المديونية

مديونية المملكة حتى نهاية تشرين ثاني من عام 2022

واصلــت مديونيــة المملكة ارتفاعها جراء مواصلة سياســة اإلقراض الداخلــي والخارجي، حيث بلغ رصيد إجمالي 
الديــن العــام حتــى نهايــة شــهر نيســان 2022 )شــاماًل مديونيــة صنــدوق اســتثمار أمــوال الضمــان االجتماعــي( ما 
قيمتــه 36.2 مليــار دينــار أو مــا نســبته 110.7% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي المقدر لشــهر نيســان من عــام 2022 
مقابــل 35.8 مليــار دينــار فــي نهايــة عــام 2021 أو مــا نســبته 111.3% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2021، 

وتعــزى هــذه الزيــادة فــي مديونيــة المملكة جــراء التطور في البنــود التالية:

ْيــن الداخلــي للحكومــة المركزيــة فــي نهايــة شــهر نيســان 2022 بمــا نســبته %1.4 ️	 ارتفــع رصيــد إجمالــي الدَّ
عــن رصيــد نهايــة العــام 2021 ليصــل إلــى 20.5 مليــار دينــار، أي مــا نســبته 62.8% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي 

المقدر لشــهر نيســان من عام 2022.

ْيــن الخارجــي بنهايــة شــهر نيســان 2022 بمــا نســبته 1.0% عــن رصيــد نهايــة عــام 2021 ️	 ارتفــع رصيــد إجمالــي الدَّ
ليصــل إلــى 15.7 مليــار دينــار أي مــا نســبته 47.9% مــن الناتــج المحلي اإلجمالي المقدر لشــهر نيســان من عــام 2022.

يتوقــع البنــك الدولــي أن تصــل نســبة الديــن العــام مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2022 إلــى %114.5، ️	
ليصــل إلى 37 مليــار دينار. 

تطورات المديونية حتى نهاية شهر نيسان من عام 2022
مليون دينار

نسبة التغيرنيسان 20212022البيان / السنة

ْين الداخلي للحكومة المركزية 1.4%20,259.520,539.1إجمالي الدَّ

المحلــي  الناتــج   / الداخلــي  ْيــن  الدَّ إجمالــي 
اإلجمالــي

)0.2 نقطة مئوية(%63.07%62.83

ْين الخارجي 1.0%15,507.215,658.8إجمالي الدَّ

المحلــي  الناتــج   / الخارجــي  ْيــن  الدَّ إجمالــي 
اإلجمالــي

)0.4 نقطة مئوية(%48.27%47.90

ْين العام 1.2%35,766.736,197.9إجمالي الدَّ

ْين العام / الناتج المحلي اإلجمالي )0.6 نقطة مئوية(110.73%111.34%إجمالي الدَّ
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التجارة الخارجية

انعكســت تداعيات الحرب الروســية األوكرانية بشــكل أساســي في تســجيل الميزان التجاري للمملكة للخمســة 
أشــهر األولــى مــن عــام 2022 عجــزًا قــدره 4.2 مليــار دينــار، مرتفعــً بنســبة قدرهــا 31.7% عــن الفتــرة المقابلة من 

العــام 2021، وفيمــا يلي أبــرز التطورات على جانبي الميزان التجاري لهذه الفترة:

ارتفعــت الصــادرات الكليــة بمــا نســبته 41.2% مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021، لتصــل إلــى 3.4 مليــار دينــار ️	
أردني.

ارتفعــت مســتوردات المملكــة بمــا نســبته 35.8% مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام 2021، لتصــل إلــى 7.5 مليــار ️	
دينــار أردني.

ارتفعــت فاتــورة المملكــة مــن النفــط الخــام ومشــتقاته بمــا نســبته 68.1% مقارنــة بــذات الفتــرة مــن عــام ️	
2021، لتصــل إلــى 1.4 مليــار دينــار أردنــي.

بلغــت تغطيــة الصــادرات الكليــة للمســتوردات مــا نســبته 44.8%، مقارنــة مــع 43.1% لفتــرة ذاتهــا مــن عــام ️	
2021، أي بارتفــاع مقــداره 1.7 نقطــة مئويــة. 

تطورات التجارة الخارجية للخمسة أشهر األولى من عام 2022

 مليون دينار

نسبة التغيرالثلث األول 2022الثلث األول 2021البيان / السنة

43.4%2,143.03,073.5الصادرات الوطنية

21.2%238.6289.2المعاد تصديره

41.2%2,381.63,362.7الصادرات الكلية

35.8%5,531.87,513.0المستوردات الكلية

31.7%)4,150.3()3,150.2(الفائض )العجز( التجاري

1.7 نقطة مئوية44.8%43.1%نسبة تغطية الصادرات للمستوردات
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ميزان المدفوعات 

أظهــرت البيانــات األوليــة لميــزان المدفوعــات خــالل الربــع األول من عام 2022 عجزًا في الحســاب الجــاري مقداره 
945.8 مليــون دينــار )12.2% مــن GDP( مقارنــة مــع عجــز مقــداره 848.8 مليــون دينــار )11.4% مــن GDP( خــالل 

الفتــرة المقابلة من عام 2021.

ــزان  ــة لهــذا المي ــارزة المكون ــود الب ــزان المدفوعــات بعــدد مــن البن ــر مســتوى عجــز الحســاب الجــاري بمي ويتأث
ــزان  والتــي تنعكــس بشــكل أو بآخــر علــى ارتفــاع او انخفــاض مســتوياته، ومــن هــذه البنــود مقــدار عجــز المي
التجــاري، والدخــل الســياحي الــذي ينــدرج تحــت حســاب الخدمــات، وحــواالت المغتربيــن التــي تنــدرج تحــت بنــد 

التحويــالت الجاريــة، إضافــة إلــى االســتثمار األجنبــي، وفيمــا يلــي أبــرز التطــورات التــي شــهدتها تلــك البنود:

بلــغ رصيــد إجمالــي االحتياطيــات األجنبــة للبنــك المركــزي فــي نهايــة النصــف األول مــن عــام 2022 حوالــي ️	
16.8 مليــار دوالر مقابــل حوالــي 18 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2021 أي بأّنخفــاض نســبته 7.0%، ويكفي هذا 

الرصيــد لتغطيــة مســتوردات المملكــة مــن الســلع والخدمــات لنحــو 8.7 شــهرًا.

ارتفــع الدخــل الســياحي خــالل النصــف األول مــن عــام 2022 بنســبة 242.7% مقارنــة مــع الفتــرة المقابلــة من ️	
عــام 2021، لتصــل إلــى 1.6 مليــار دينــار، حيــث شــهدت المملكة عــودة تدريجيــة للســياحة الخارجية. 

ارتفعــت تحويــالت األردنييــن العامليــن فــي الخــارج خــالل الخمســة شــهور األولى من عــام 2022 بنســبة %2.9 ️	
مقارنــة مــع الفتــرة المقابلــة مــن عــام 2021، لتصــل إلــى 2.4 مليــار دينــار.

ســّجل االســتثمار المباشــر خــالل الربــع األول مــن عــام 2022 صافي تدفــق للداخل مقــداره 266.9 مليــون دينار ️	
مقارنــة مــع 72.2 مليــون دينــار خــالل الفترة المقابلــة من عام 2021، ليســجل بذلك ارتفاعً نســبته %269.7.

توقعات المؤسسات العالمية واإلقليمية لعجز الحساب الجاري في األردن لعام 2022

يتوقــع البنــك الدولــي فــي تقريــر )مرصــد االقتصــاد األردنــي( أن ينخفــض عجــز الحســاب الجــاري لعــام 2022 ️	
كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 8.2% بعــد أن بلــغ 8.8% عــام 2021، ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي 
إلــى تحســن الدخــل الســياحي للمملكــة المتوقــع لــه أن يصــل إلــى مســتويات قريبــة مــن مســتويات عــام 
2018، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المخاطــر الناجمــة عــن الغــزو الروســي ألوكرانيــا كارتفــاع أســعار المشــتقات 

النفطيــة والتأثير على مســتوى االحتياطيــات األجنبية للمملكة.

ــج المحلــي اإلجمالــي ️	 ــدوق النقــد الدولــي انخفــاض عجــز الحســاب الجــاري إلــى 5.9% مــن النات يتوقــع صن
للعــام الحالــي 2022، متوقعــً أن يواصــل انخفاضــه فــي العــام 2023 إلــى %4.6.

مصادر البيانات

دائرة اإلحصاءات العامة.

وزارة المالية.

البنك المركزي األردني.

وكالة فيتش للتصنيف االئتماني.

تقرير آفاق االقتصاد العربي 2022/04، صندوق النقد العربي.

تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2022/04، صندوق النقد الدولي.

تقرير مرصد االقتصاد األردني 2022/07، البنك الدولي.

تقرير اآلفاق االقتصادية العالمية 2022/06، البنك الدولي.
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آفاق االقتصاد العالمي 
تســببت الحــرب الروســية األوكرانيــة إلــى جانــب األضــرار الناجمــة عــن جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( فــي 
كبــح وتيــرة االقتصــاد العالمــي، ليدخــل فــي مرحلــة حرجــة قــد يطــول التعافــي منهــا نتيجــة الرتفــاع مخاطــر 
الركود التضخمي، في حين تبنت العديد من االقتصاديات العالمية سياسات نقدية ومالية متشددة لمواجهة 
الضغــوط التضخميــة الراهنــة خاصــة علــى صعيــد أســعار الغــذاء والطاقــة، والتــي قد تتفاقــم في حال اســتمرار 
االضطرابــات التــي تشــهدها سالســل اإلمــداد. حيث مــن المتوقــع أن تظهر عواقبهــا وأضرارها بشــكل أكبر على 

االقتصــادات متوســطة ومنخفضة الدخل على حد ســواء.

وفقــً لذلــك؛ تتزايــد المخــاوف من تكرار ســيناريو " الركود التضخمي " الذي شــهدته ســبعينيات القرن العشــرين، 
والــذي تطلــب التعافــي منــه زيــادات كبيرة في أســعار الفائدة فــي االقتصــادات المتقدمة الكبــرى، وهو ما لعب 

دورًا بــارزًا فــي إحــداث سلســلة مــن األزمــات المالية فــي اقتصادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات النامية.

توقعات المؤسسات العالمية لالقتصاد العالمي
فــي ظــل اســتمرار الحالــة الضبابيــة التــي تغلــف المشــهد االقتصــادي العالمــي، وعــدم اليقيــن حــول طــول أمــد 
التحديــات آنفــة الذكــر، أظهــرت بيانــات تقريــر اآلفــاق االقتصادية العالميــة )الصادر فــي حزيــران 2022( تراجع نمو 
االقتصــاد العالمــي مــن 5.7% فــي عــام 2021 إلــى 2.9% فــي عــام 2022، كمــا يتوقــع أن يتابــع النمــو العالمــي 

تأرجحــه حــول تلــك الوتيــرة خــالل الفتــرة مــن 2023 إلــى 2024.

فــي حيــن توقــع صنــدوق النقــد الدولــي فــي تقريــره آفــاق االقتصــاد العالمــي )الصــادر فــي تمــوز 2022( تباطــؤ 
النمــو العالمــي مــن 6.1% فــي عــام 2021 إلــى 3.2% فــي عــام 2022، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى اســتمرار 
ارتفــاع أســعار الســلع األوليــة والغــذاء، وتواصــل تشــديد األوضــاع الماليــة والنقدية بدرجــة أكبر ممــا كان متوقعً 
مــن قبــل، فيمــا ال تــزال االنقطاعــات واالختناقــات مســتمرة فــي سالســل اإلمــداد العالميــة، فــي حيــن يتوقــع أن 

يحقــق االقتصــاد العالمــي نموًا نســبته 2.9% عــام 2023.

توقعات صندوق النقد الدولي على مستوى االقتصاديات المتقدمة 

نتيجــة للتغيــر الحاصــل فــي سياســات االقتصاديــات المتقدمــة والمتمثــل فــي مواصلــة تقليــص دعم السياســة 
الماليــة العامــة والسياســية النقديــة الــذي قدمتــه خــالل فتــرة الجائحــة، توقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن تــزداد 
حــدة تباطــؤ النمــو فــي هــذه االقتصاديــات مــن 5.2% فــي عــام 2021 إلــى 2.5% فــي عــام 2022، وفيمــا يلــي 

توقعــات النمــو ألبــرز هــذه االقتصاديات:

ــد  ــة نتيجــة لتزاي ــم تخفيــض التوقعــات الســابقة لالقتصــاد األمريكــي لعــام 2022 بواقــع 1.4 نقطــة مئوي ت
الضغــوط التضخميــة، ومحاولــة كبــج جماحــه من خالل رفع أســعار الفائدة، وتشــير التنبؤات إلــى أّن معدل النمو 

ســيصل إلــى 2.3% لهــذا العــام 2022، وعلــى نحــو أبطــأ فــي العــام 2023 بنمــو نســبته %1.0.

تــم تخفيــض التوقعــات الســابقة لــدول االتحــاد األوروبــي لعــام 2022 بواقــع 0.2 نقطــة مئويــة نظــرًا الســتمرار 
القيــود علــى سالســل اإلمــداد لفتــرات طويلــة، حيــث يتوقــع أن تســجل اقتصاديــات منطقــة اليــورو نمــوًا نســبته 

2.6% لعــام 2022، ليواصــل فــي العــام 2023 نمــوه البطــيء وبنســبة قدرها %1.2.
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توقعات صندوق النقد الدولي على مستوى األسواق الصاعدة واالقتصاديات النامية 

ســتميل كفــة ميــزان المخاطر القتصاديات األســواق الصاعــدة واالقتصاديــات النامية نحو التطورات المعاكســة، 
وتتمثل هذه المخاطر فيما يلي:

ازدياد حدة التوترات الجغرافية – السياسية.️	

ارتفاع مستويات التضخم ونقص المواد الغذائية.️	

ارتفاع الضغوط المالية وزيادة تكلفة اإلقراض.️	

الموجات الجديدة من فيروس كورونا.️	

حاالت التعطل واالضطرابات في سالسل التوريد.️	

ومــن المتوقــع أن ينخفــض النمــو فــي اقتصاديــات األســواق الصاعــدة واالقتصاديــات النامية مــن 6.8% في عام 
2021 إلــى 3.6% فــي عــام 2022، أي أقــل بكثيــر مــن المتوســط الســنوي البالــغ 4.8% الــذي ســاد خــالل الفتــرة من 

2011 إلــى 2019، وفيمــا يلي توقعات النمو ألبرز هذه االقتصاديات:

تــم تخفيــض التوقعــات الســابقة لالقتصــاد الصينــي لعــام 2022 بمقــدار 1.1 نقطــة مئويــة نتيجــة لتشــديد ️	
السياســات النقديــة والماليــة وتجــدد االغالقات المتعلقة بسياســة عدم التهاون المطلــق مع حاالت فيروس 
كورونــا، وتشــير التنبــؤات إلــى أّن معــدل النمو ســيصل إلــى 3.3% لهــذا العام 2022، بينما ســينمو بنســبة %4.6 

عــام 2023.

تــم تخفيــض التوقعــات الســابقة لالقتصــاد الهنــدي لعــام 2022 بواقــع 0.8 نقطــة مئويــة فــي ضــوء ارتفــاع ️	
الضغــوط التضخميــة والتوتــرات الجيوسياســية التي تشــهدها الهند ليبلــغ 7.4%، علــى أن ينخفض عام 2023 

إلــى %6.1.

أبرز توقعات صندوق الدولي للنمو وفقًا لبيانات تموز 2022

متوقع 2023 متوقع 2022 2021 البيــــــــــان

2.9 3.2 6.1 العالم

1.4 2.5 5.2 االقتصاديات المتقدمة 

1.0 2.3 5.7 الواليات المتحدة األمريكية

1.2 2.6 5.4 منطقة اليورو

1.7 1.7 1.7 اليابان

3.9 3.6 6.8 األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

4.6 3.3 8.1 الصين

6.1 7.4 8.7 الهند

3.4 4.9 5.8 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

المصدر: تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2022/07، صندوق النقد الدولي.
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التضخم

ستبقى جهود االحتواء العالمية للضغوط التضخمية معرضة للتعثر جّراء العوامل التالية:

اتســاع رقعــة الحــرب الروســية األوكرانيــة وتصاعــد حــدة التوتــرات السياســية، وتعد روســيا وأوكرانيا مــن مصدري 
الســلع األولية الرئيســية كالنفط والغاز الطبيعي والقمح.

االختناقات في سالسل اإلمداد وتعطل شحن ونقل البضائع، والتي تأثرت أواًل بفعل تداعيات جائحة كورونا، ️	
ومن ثم الغزو الروســي ألوكرانيا.

االرتفاع في حجم االستهالك على الخدمات والسلع نتيجة لتفجر الطلب المكبوت ما بعد جائحة كورونا.️	

أدت حــزم التنشــيط الحكوميــة خــالل جائحــة كورونا إلــى ارتفاع حجم مدخرات األســر، والتــي أدت الحقً إلى ️	
تبعــات تضخمية نتيجة الرتفاع اســتهالكها عبــر تلك المدخرات.

وفقــً لذلــك؛ يتوقــع صندوق النقد الدولي أن تصــل معدالت التضخم العالمية في نهاية العام 2022 إلى %8.3، 
كمــا يتوقــع لهــا أن تصــل إلــى 6.6% فــي االقتصاديــات المتقدمــة مدفوعــً بارتفــاع التضخــم بيــن االقتصاديــات 
الكبــرى مثــل المملكــة المتحــدة إلــى 10.5% ومنطقــة اليــورو إلــى 7.3%، في حيــن يتوقع أن يصل إلــى 9.5% في 

اقتصاديــات األســواق الصاعدة واالقتصاديــات النامية.

أسعار النفط

تباينــت أســعار النفــط الخــام لعــام 2022 صعــودًا تــارة وهبوطــً تــارة أخــرى، وذلــك بفعــل عوامل محفــزة وأخرى 
ضاغطة على ســوق الطاقة العالمية، بينما تخشــى األســواق وقوع االقتصاد العالمي في حالة ركود تؤثر على 
طلــب النفــط خــالل الفتــرة المقبلــة، في المقابل تشــهد األســواق ضعفً في المعــروض بفعل زيــادة الطلب في 

االقتصاديــات الكبــرى، والعقوبــات المتوقعــة مــن االتحــاد األوروبــي علــى النفــط الروســي.

ويتمثــل القلــق مــن الركــود االقتصــادي، بقيــام بنك االحتياطــي الفدرالي األميركــي بخنق النمو، من خــالل زيادات 
أكثــر حــدة فــي أســعار الفائــدة، حيــث شــهد األســبوع األخير من شــهر تمــوز رفع ســعر الفائــدة األساســي بواقع 

75 نقطــة مئوية.

وفقــً لذلــك؛ تخضــع توقعات أســعار النفط لمســتويات عاليــة من عدم اليقيــن الناتج عن مجموعــة متنوعة من 
العوامــل، حيــث يتوقــع صنــدوق الدولــي أن تصــل أســعار النفــط العالميــة إلــى حــدود 103.9 دوالر أمريكــي لعام 
2022، وبحســب تقريــر آفــاق الطاقــة قصيــر األجل الصادر عــن إدارة معلومــات الطاقة األميركية فــي تموز 2022، 
ــا  ــل فــي العــام الجــاري 2022، فيم ــت القياســي 104.05 دوالرًا للبرمي ــغ ســعر خــام برن تشــير التوقعــات أن يبل
ُيتوقــع أن يبلــغ ســعر خــام برنــت 93.75 دوالرًا للبرميــل فــي المتوســط خــالل العــام المقبــل 2023، علمً بــأّن خام 

برنــت هو المعيار الدولي الرئيســي لتســعير النفط. 
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حركة التجارة العالمية 

ــام 2022 بفعــل  ــة الع ــة فــي بداي ــة العالمي ــي شــهدتها حركــة التجاري ــة التعافــي الت ــن حال ــى الرغــم م عل
االنتعــاش الحاصــل فــي الطلب المكبــوت الناجم عن الصدمة بعــد جائحة كورونا، إاّل أّن حالــة التعافي تهددها 
العديــد مــن العوامــل، والتــي يأتي في مقدمتها اتســاع رقعة الحرب الروســية األوكرانية وتصاعد حــدة التوترات 
السياســية، والتــي قــد تــؤدي إلــى ارتفــاع حــدة االختناقــات فــي سالســل اإلمــداد وتعطــل شــحن ونقــل البضائــع، 
باإلضافــة إلــى اإلغالقــات التــي شــهدتها مدينــة شــنغهاي فــي الصيــن للحــد من حــاالت عــدوى فيــروس كورونا.

وفيما يلي، توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في حجم التجارة وفقً لبيانات تموز 2022:

متوقع 2023 متوقع 2022 2021 البيــــــــــان

%3.2 %4.1 %10.1 العالم

%3.2 %5.3 %9.1 االقتصاديات المتقدمة 

%3.3 %2.2 %11.7 األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

مصادر البيانات

تقرير اآلفاق االقتصادية العالمية 2022/06، البنك الدولي.

تقرير آفاق االقتصاد العالمي 2022/07، صندوق النقد الدولي.
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نشاط قطاعي العقارات واإلنشاءات في األردن
أظهــرت حركــة تــداوالت ســوق العقــار فــي المملكــة للنصــف األول مــن عــام 2022 نشــاطً ملحوظــً لالســتثمار 
فــي األصــول العقاريــة باعتبارهــا بيئــة اســتثمارية آمنــة والتي تعــززت نتيجة الســتقرار األوضــاع السياســية واألمنية 
بالمملكــة مقارنــة مــع األوضــاع الســائدة فــي الدول المجاورة؛ حيث اســتأثر ســوق العقــار خالل الســنوات االخيرة 
بحــظ وافــر فــي تداوالتــه من غيــر األردنيين، ليصبح مــن القطاعات الرئيســية المحفزة لالقتصــاد األردني من حيث 

األهميــة النســبية فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، والتــي بلغــت نســبتها 9.1% لعــام 2021.

وفيما يلي أبرز مالمح أداء سوق العقار األردني:

أواًل: مؤشرات القطاع العقاري

على صعيد حجم التداول

بلــغ حجــم التــداول فــي ســوق العقــار فــي المملكــة خــالل النصــف األول مــن عــام 2022 حوالــي 2.6 مليــار دينــار 
بارتفــاع مقــداره 385 مليــون دينــار ونســبته 17.1% مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2021، واســتحوذت العاصمــة 
عّمان على الحصة األكبر من عمليات ســوق العقار في المملكة، حيث بلغ حجم التداول في مديريات تســجيل 

محافظــة العاصمــة والمركــز الرئيســي مــا مقــداره 1.9 مليــار دينــار أو مــا نســبته 72% مــن حجــم التــداول.

على صعيد حركة بيع العقار

بلــغ إجمالــي بيوعــات العقــار فــي المملكــة خــالل النصــف األول مــن عــام 2022 مــا مجموعــه 76,344 عقــارًا، 
بانخفــاض بلغــت نســبته 8% مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2021، حيــث توزعــت تلــك البيوعــات علــى 26,855 
عقــارًا فــي محافظــة العاصمــة أو ما نســبته 35%، فيما حازت باقــي المحافظات على 49,489 عقارًا أو ما نســبته 

65% مــن إجمالــي بيوعــات العقــار.

حركة بيع العقار في المملكة خالل النصف األول من عامي 2021 - 2022

التصنيف

المحافظة

عدد معامالت البيع 
خالل النصف األول 2021

عدد معامالت البيع 
خالل النصف األول 2022

نسبة التغّير %

أراضيشققأراضيشققأراضيشقق

1-1-11,56315,55211,45015,405محافظة العاصمة

باقي محافظات 
إلمملكة

6,86949,2546,46643,023-6-13

10-3-18,43264,80617,91658,428المجموع

8-83,23876,344المجموع اإلجمالي
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على صعيد بيوعات األراضي والشقق لغير األردنيين

بلــغ عــدد بيوعــات العقــار لمســتثمرين غيــر أردنييــن خــالل النصــف األول مــن عــام 2022 مــا مجموعــه 1,552 عقــارًا 
بارتفــاع نســبته 29% كان منهــا 950 شــقة بارتفــاع نســبته 11%، و602 قطعــة أرض بارتفــاع نســبته %75. وبلغت قيمة 

تلــك البيوعــات التقديريــة حوالــي 143.3 مليــون دينــار بارتفــاع نســبته 34% مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2021.

وجــاءت الجنســّية الســعودية فــي بيوعــات النصــف األول بالمرتبــة األولــى بمجمــوع 374 عقــارًا، تلتهــا الجنســية 
العراقيــة بالمرتبــة الثانيــة بمجمــوع 373 عقــارًا، فيمــا جــاءت الجنســية الســورية بالمرتبــة الثالثــة بمجمــوع 210 

عقــارًا.

أمــا مــن حيــث حجــم االســتثمار فقــد جــاءت الجنســّية العراقيــة أيضــً بالمرتبــة األولــى بحجم اســتثمار بلــغ 53.8 
ــن، تلتهــا الجنســّية الســعودية  ــر األردنيي ــة لبيوعــات غي ــار بنســبة 38% مــن حجــم القيمــة التقديري مليــون دين
بالمرتبة الثانية بميلغ 30.2 مليون دينار وبنســبة 21%، فيما حلت الجنســية الســورية في المرتبة الثالثة بما قيمته 

ــار وبنســبة %6. 8.9 مليــون دين

بيوعات العقار لغير ا�ردنيين حسب العدد خالل النصـف ا�ول من عامـي 2022 – 2021

2022
2021

344

602

855
950

شقةأرض

على صعيد الرقم القياسي ألسعار األصول العقارية

أظهــرت بيانــات الرقــم القياســي ألســعار األصــول العقاريــة فــي المملكــة انخفــاض الرقــم العــام للمؤشــر مــن 
119.4 نقطــة فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2020 إلــى 119.0 نقطــة للربــع الثالــث مــن عــام 2021 أي بانخفــاض 0.4 

نقطــة.

وتوزعــت األهميــة النســبية لألصــول العقاريــة فــي المؤشــر إلــى 43.6% للعقــارات الســكنية، و2.1% للعقــارات غير 
الســكنية، و54.3% لألراضــي.
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ثانيًا: مؤشرات قطاع اإلنشاءات

على صعيد رخص البناء

انخفــض عــدد الرخــص الممنوحــة للبنــاء بشــكل ملحــوظ مــن 8,410 فــي الثلــث األول مــن عــام 2021 إلــى 6,983 
للثلــث األول مــن عــام 2022 وبمــا نســبته 17.0% ومــن الجديــر ذكــره أّن العاصمــة عمــان قــد اســتحوذت علــى مــا 

يقــارب 27.5% مــن إجمالــي عــدد رخــص البنــاء الممنوحــة فــي المملكــة خــالل الثلــث األول مــن هــذا العــام.

على صعيد المساحات المرخصة للبناء

ســّجلت المســاحات المرخصــة للبنــاء انخفاضــً مــن 2,458.5م2 فــي الثلــث األول مــن عــام 2021 إلــى 2,314.4م2 
للثلــث األول مــن عــام 2022 وبمــا نســبته 5.9%، حيــث اســتحوذت العاصمــة عّمــان علــى مــا يقــارب نصــف 

المســاحات المرخصــة للبنــاء فــي المملكــة خــالل الثلــث األول مــن هــذا العــام.

على صعيد التسهيالت االئتمانية الممنوحة لقطاع اإلنشاءات

ارتفــع رصيــد التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة لقطــاع اإلنشــاءات فــي المملكــة فــي نهايــة شــهر أيــار مــن عــام 
2022 بنســبة 3.1% عــن رصيــد نهايــة العــام 2021 ليصــل إلــى 8.0 مليــار دينــار، ومــن الجديــر ذكــره أّن التســهيالت 
االئتمانيــة الممنوحــة لقطــاع اإلنشــاءات تشــكل حوالي 25.3% مــن إجمالي التســهيالت االئتمانية المباشــرة كما 

فــي نهايــة شــهر أّيــار 2022.

على صعيد الشركات المسجلة في قطاع المقاوالت

حســب البيانــات الصــادرة عــن وزارة الصناعــة والتجــارة فــي نهايــة عــام 2020 بلــغ مجمــوع الشــركات المســجلة 
فــي قطــاع المقــاوالت 125 شــركة بــرأس مــال بلــغ 3.4 مليــون دينــار مقابــل 156 شــركة بــرأس مــال بلــغ 10.3 

مليــون دينــار فــي نهايــة عــام 2019. 

مصادر البيانات

البنك المركزي األردني

دائرة األراضي والمساحة
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تقييم األردن في المؤشرات الدولية
أصدرت دائرة اإلحصاءات العامة تقريرًا يســتعرض تقييم األردن من خالل 21 مؤشــرًا صادرًا عن مؤسســات دولية 
ومنظمــات مجتمــع مدنــي عالميــة غيــر ربحيــة وتتمتــع باالســتقاللية والحياديــة، وتعتمــد هذه المؤسســات على 
منهجيــات ومفاهيــم إحصائيــة تســعى إلى تقييم أداء الدول من فترة إلى فترة أخــرى والقيام بإجراء المقارنات 
بيــن مختلــف الــدول، كمــا تعــد مرجعــً مهمــً لتحليــل وتقييــم األداء االقتصــادي والسياســات التــي تنتهجهــا 
الــدول والتــي تمكــن مــن معرفــة مــدى تحقيــق وإنجاز األهــداف المرســومة فــي مختلــف المجــاالت االقتصادية 

واالجتماعيــة والسياســية والثقافيــة واألداء المؤسســي واالبتكار، وعلــى النحو التالي:

دورية اإلصدارجهة اإلصدارالمؤشرات

أواًل: مؤشرات االقتصاد واألعمال

سنويً منذ عام 2004المنتدى االقتصادي العالميمؤشر التنافسية العالمي
سنويً منذ عام 2005البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولي مؤشر ممارسة أنشطة األعمال

مؤشر الحرية االقتصادية
مؤسسة التراث األمريكية بالتعاون مع مجلة وال 

ستريت جورنال
سنويً منذ عام 1995

كل سنتين منذ عام 2007البنك الدوليمؤشر األداء اللوجستي
كل سنتين منذ عام 2006مركز الموازنة والسياسات/ واشنطنمؤشر الموازنة المفتوحة

ثانيًا: المؤشرات االجتماعية

سنويً منذ عام 1991منظمة األمم المتحدة للتنمية البشريةمؤشر معدل البطالة العالمي
سنويً منذ عام 2012شبكة تنمية الحلول المستدامة/ األمم المتحدةمؤشر السعادة العالمي

سنويً منذ عام 2010المنتدى االقتصادي العالميمؤشر الفجوة في النوع االجتماعي
سنويً منذ عام 2012وحدة الدراسات االقتصاديةمؤشر األمن الغذائي العالمي

سنويً منذ عام Social Progress Imperative2013مؤشر التقدم االجتماعي
ثالثًا: المؤشرات السياسية

سنويً منذ عام 2005صندوق السالممؤشر الدول الهشة️️
سنويً منذ عام 2010معهد االقتصاد والسالم الدوليمؤشر السالم العالمي
سنويً منذ عام 2014معهد االقتصاد والسالم الدوليمؤشر اإلرهاب العالمي

سنويً منذ عام 2010وحدة االستخبارات االقتصادية البريطانيةمؤشر الديمقراطية
سنويً منذ عام 2011معهد البيئة واالمن البشري/ األمم المتحدةمؤشر الخطر العالمي

رابعًا: مؤشرات األداء المؤسسي وسيادة القانون

مؤشر األداء البيئي
المنتدى االقتصادي العالمي بالتعاون مع مراكز 

أكاديمية أمريكية
كل سنتين منذ عام 2006

سنويً منذ عام 2014منظمة مشروع العدالة العالميمؤشر سيادة القانون
سنويً منذ عام 2012منظمة الشفافية الدوليةمؤشر مدركات الفساد

كل سنتين منذ عام 2010إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية/ األمم المتحدةمؤشر تنمية الحكومة اإللكترونية
خامسًا: مؤشرات االبتكار واإلبداع

سنويً منذ عام 2007المنظمة العالمية للملكية الفكريةمؤشر االبتكار العالمي
سنويً منذ عام 2013المعهد األوروبي إلدارة األعمالمؤشر تنافسية المواهب العالمي
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ترتيب األردن وفقًا لمؤشرات االقتصاد واألعمال
أواًل: مؤشر التنافسية العالمي

وفقــً لهــذا المؤشــر يتــم تقييــم قــدرة الــدول علــى توفيــر ُســبل االزدهــار لمواطنيهــا، اعتمــادًا على قــدرة الدولة 
باالســتفادة مــن مصادرهــا المتاحــة، لــذا فــإّن معيار التنافســية العالمي يقيــس أداء مجموعة مؤسســات الدولة 
والسياســات التــي تتبناهــا، والعوامــل التــي تحــدد االزدهار لالقتصــاد في الوقــت الحالي وعلى المــدى البعيد من 

خــالل 12 محــورًا مقســمًة علــى 4 مجموعــات والممثلــة فيمــا يلــي:

1- إمكانيات البيئة االقتصادية.

2- القدرات البشرية.

3- األسواق.

4- النظام البيئي لالبتكار.

ويتــم تقييــم الــدول وفقــً للمؤشــر بدرجة تتــراوح بيــن )0-100(، وكلما اقترب تقييــم الدولة من النقطــة 100 فإّن 
ذلك يعني تقدمها في المؤشــر.

وتوقــف المنتــدى االقتصــادي العالمــي عــن إصــدار تقرير التنافســية العالمــي مؤقتً بعــد إصدار تقرير عــام 2019، 
وذلــك نتيجــة دول العالــم بتداعيــات جائحــة كورونــا، وبالتالــي عــدم القــدرة على قيــاس عدد كبير من مؤشــرات 

مقيــاس التنافســية.

وتقــدم ترتيــب األردن وفقــً لمؤشــر التنافســية العالمــي لعــام 2019 ثالثــة مراكــز مقارنــة بالعــام 2018، ليحتــل 
المركــز 70 عالميــً مــن أصــل 141 دولهــا شــملها المؤشــر بعــد أن حقــق درجــة 100/60.9 مقابــل 100/59.3 فــي 

العــام 2018، فيمــا احتلــت األردن المركــز الســابع عربيــً بينمــا احتلــت اإلمــارات المركــز األول عربيــً. 

ترتيب ا�ردن عالمي
 في مؤشر التنافسية العالمي ل�عوام 2010 - 2019

2010

65

71

64

68
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65

73

70

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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ثانيًا: مؤشر ممارسة أنشطة األعمال

وفقً لهذا المؤشر يتم تقييم الدول من خالل قياس وتتبع التغيرات األنظمة المطبقة على الشركات الصغيرة 
والمتوسطة من خالل المحاور العشرة التالية:

2- استخراج تراخيص البناء.1- بدء النشاط التجاري.

4- تسجيل الملكية.3- الحصول على الكهرباء.

6- حماية المستثمرين األقلية.5- الحصول على االئتمان.

8- التجارة عبر الحدود.7- دفع الضرائب.

10- تسوية حاالت اإلعسار.9- إنفاذ العقود.

ــى دور  ــاة الشــركة، باإلضافــة إل ــع دورة حي وتعكــس هــذه المحــاور ســهولة ممارســة األعمــال مــن خــالل تتب
ــة صغــار  ــال فــي حماي ــة ودورهــا علــى ســبيل المث ــن النشــاط التجــاري المحلي ــة وقواني المؤسســات الحكومي
المســتثمرين؛ حيــث يتــم تقييــم الــدول بدرجــة تتــراوح بيــن )0-100(، وكلمــا اقتــرب تقييــم الدولــة مــن النقطــة 

ــا فــي المؤشــر. ــي تقدمه ــك يعن ــإّن ذل 100 ف

ــة  ــً مــن أصــل 190 دول وجــاء ترتيــب األردن وفقــً لمؤشــر ممارســة االعمــال لعــام 2020 فــي المركــز 75 عالمي
مشــاركة، حيث حققت المملكة وفقً لمؤشــر ممارســة أنشــطة األعمال درجة مقدراها 100/69، لتتقدم بذلك 
29 مركــزًا مقارنــة بالعــام 2019، أمــا عربيــً فقــد تقــدم األردن 4 مراكــز ليحــل فــي المركــز الســادس، فيمــا حلــت 

اإلمــارات فــي المركــز األول.

ويعزى هذا التقدم الملحوظ للمملكة إلى تطبيق إصالحات واسعة في المجاالت التالية:

1- تعزيز إمكانية الحصول على االئتمان من خالل تطبيق قانون جديد للمعامالت المضمونة.

2- تعديل قانون اإلعسار، وإطالق سجل ضمانات موّحد حديث وقائم على اإلشعار.

3- تســهيل عمليــة دفــع الضرائــب عــن طريــق تقديــم اإلخطــارات الضريبيــة، ودفــع ضرائــب العمــل واالشــتراكات 
اإللزاميــة األخرى إلكترونيً.
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ترتيب ا�ردن عالمي� في مؤشر ممارسة أنشطة ا�عمال ل�عوام 2010 - 2020

2010

100

111

96

106

119 117 113
118

103 104

75

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ثالثًا: مؤشر الحرّية االقتصادية

يعــرف مصطلــح الحريــة االقتصاديــة فــي األســواق المتحررة مــن تدخــالت الحكومــات وقيودها علــى أّن )الحرية 
لإلنتــاج والمتاجــرة واالســتهالك مــن دون اســتعمال القــوة واالحتيــال والســرقة(، كمــا أنه يتميــز باالنفتــاح الداخلي 
والخارجــي للســوق، وحمايــة حــق التملــك وحريــة المبــادرة االقتصاديــة، ويقيــس هذا المؤشــر مدى الدعــم الذي 
توفــره سياســات ومؤسســات الــدول للحريــة االقتصاديــة، وذلــك مــن خــالل تتبــع وقيــاس 12 مؤشــرًا كميــً تندرج 

ضمــن أربعــة جوانــب أساســية من جوانــب البيئــة االقتصاديــة، وهي:

1- سيادة القانون.

2- حجم الحكومة.

3- االنفتاح االقتصادي.

4- الكفاءة التنظيمية.

ووفقً لهذا المؤشر يتم تقييم الدول بمقياس يتراوح بين )0-100( وتبعً للتصنيفات الخمسة التالية:

1- تصنف الدول التي يتراوح تقييمها بين )80-100( على أنها دول ذات اقتصاد حر.

2- تصنف الدول التي يتراوح تقييمها بين )70-79.9( على أنها دول ذات اقتصاد حر في أغلبه.

3- تصنف الدول التي يتراوح تقييمها بين )60-69.9( على أنها دول ذات اقتصاد حر بشكل بسيط.

4- تصنف الدول التي يتراوح تقييمها بين )50-59.9( على أنها دول ذات اقتصاد غير حر في أغلبه.

5- تصنف الدول التي يتراوح تقييمها بين )0-49.9( على أنها دول ذات اقتصاد مكبوح.

هــذا وقــد تراجــع ترتيــب األردن وفقــً لمؤشــر الحريــة االقتصاديــة لعــام 2022 بواقــع 18 مركزًا ليحل فــي المركز 
87 عالميــً مــن أصــل 177 دولــة وبدرجــة مقدارهــا 100/60.1، بعــد أن حــل فــي المركــز 69 عالميً في العــام 2021 
مــن أصــل 178 دولــة بدرجــة مقدارهــا 100/64.6، ووفقــً للدرجــة المتحققــة لعــام 2022 فــإّن االقتصــاد األردنــي 
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يصنــف مــن االقتصاديــات الحــرة بشــكل متوســط، أمــا عربيً فقد حل فــي المركز الرابــع، بينما حلــت اإلمارات في 
المركز األول.

ترتيب ا�ردن عالمي	 في مؤشر الحرية االقتصادية ل�عوام 2010 - 2022
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 رابعًا: مؤشر األداء اللوجستي

يقيــس هــذا المؤشــر جــودة البنيــة التحتيــة المســاندة لألنشــطة اللوجســتية للدول، وتعــرف هذه األنشــطة على 
أنها سلســلة من الخدمات واألنشــطة، كالنقل والتخزين الالزمة لضمان تحريك الســلع وإنشــاء سالســل اإلمداد 
عبــر الحــدود وداخلها إلى المســتهلكين بالســرعة المطلوبــة وبأفضل الظروف، حيث إّن النمــو االقتصادي للدول 

يتأثــر إلــى حــد كبيــر بنوعيــة النظــم اللوجســتية.

ويتــم إجــراء هــذا التقييــم مــن خالل اســتطالع عالمــي لوكاالت الشــحن وشــركات النقــل، وتتراوح درجة المؤشــر 
بيــن )1-5(، فكلمــا اقتــرب تقييــم الــدول من الدرجــة 5 كان األداء اللوجســتي لديها أفضل، ويســتند التقييم على 

ســتة مجاالت رئيسية، وهي:

3- سهولة ترتيب الشحنات2- نوعية التجارة والبنية التحتية للنقل1- كفاءة إدارة الجمارك

6- توقيت وصول الشحنات5- القدرة على تتبع الشحنات4- كفاءة ونوعية الخدمات اللوجستية 
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وبالنظــر إلــى دوريــة إجــراء التقييــم )كل ســنتين( فقــد تراجــع ترتيــب األردن وفقــً لمؤشــر األداء اللوجســتي لعام 
2018 بواقــع 17 مركــزًا ليحــل فــي المركــز 84 عالميــً مــن أصــل 160 دولــة وبدرجــة مقدارهــا 5/2.69، بعــد أن حــّل 

فــي المركــز 67 عالميــً في العــام 2016 من أصــل 160 دولة وبدرجــة مقدارها 5/2.96.

عربيــً، فقــد حــل األردن فــي المركــز التاســع، بينمــا تصــدرت اإلمــارات قائمــة الــدول العربيــة التي شــملها المؤشــر، 
وبشــكل عــام فقــد اســتحوذت دول الخليــج العربــي علــى تقييمــات متقدمــة تبعــً لهــذا المؤشــر.

شكل 21: ترتيب األردن عالميً في مؤشر األداء اللوجستي لألعوام 2007 - 2018

ترتيب ا�ردن عالمي� في مؤشر ا�داء اللوجستي ل�عوام 2007 - 2018
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مصدر البيانات: دائرة اإلحصاءات العامة
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