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   الكمي القتصاد: أولً 

االقتصادٌت انتحدٌاث انى باالضافت االجمانً انمحهً انناتج نمى بتباطؤ تمثم وانذي 2009 انعاو منذ وخصىصا   االقتصادي ادائها فً تزاجعا   انممهكت تشهد 

 .االخٍزة انسنىاث خالل انمنطقت دول من عدد فً واالقتصادي انسٍاسً االستقزار عدو حانت نتٍجت انممهكت تىاجهها انتً انمتزاٌدة

 .خالل السنوات الماضية القتصادي النمو وتيرة تراجع-

وحتى 2009 العام منذ %3.3 معدل تتجاوز لم والتً االجمالً المحلً الناتج بنمو والمتمثلة للمملكة االقتصادي النمو وتٌرة تراجعت 

   .2008 العام نهاٌة وحتى 2005 عامً بٌن ما الممتدة للفترة %8 حوالً بلغ نمو معدل مع مقارنة الماضً، العام نهاٌة

 .تفاقم المديونية/ مستويات الدين العام لمحكومةارتفاع -

ملٌون دٌنار بنهاٌة العام  9,394 المركزٌة من حوالً  للحكومة الداخلً الدٌن الخارجً وإجمالً العام الدٌن ارتفع المجموع العام لرصٌد

وذلك . خالل السنوات الخمس الماضٌة% 100، أي بارتفاع تجاوز ما نسبته 2013بنهاٌة العام  19,097لٌصل الى مستوى  2008

مقارنة مع حوالً ( بعد المساعدات)ملٌار دٌنار  1.8نتٌجة تفاقم عجز الموازنة خالل السنوات الماضٌة والذي ارتفع لٌصل الى حوالً 

       .2008للعام ( بعد المساعدات)ملٌون دٌنار  338

 .تأثر الحساب الجاري والميزان التجاري وارتفاع قيمة المستوردات عمى حساب تراجع الصادرات وتراجع قيمة الستثمار الجنبي المباشر-

بنهاٌة دٌنار ملٌون 1,457 حوالً مع مقارنة 2013 العام بنهاٌة دٌنار ملٌون  2,384.6 حوالً الى لٌصل الجاري الحساب عجز ارتفع 

   .%63 حوالً بلغت بزٌادة أي ،2008 العام
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العام بنهاٌة كما دٌنار ملٌون 6.427 مستوى مع مقارنة 2013 العام بنهاٌة دٌنار ملٌون 9,906 مستوى الى التجاري المٌزان عجز ارتفاع 

 ارتفاع مقابل الماضً العام نهاٌة وحتى 2008 العام منذ %0.29 بنسبة للمملكة الكلٌة الصادرات تراجع ضوء على وذلك .2008

   .الفترة نفس خالل %29 حوالً بنسبة المستوردات

الى لٌهبط دٌنار ملٌون 2,005.7 مستوى 2008 العام خالل سجل حٌث %36.3 بنسبة المملكة فً المباشر االجنبً االستثمار قٌمة تراجع 

 العام منذ تدرٌجٌا   تراجعا   االجنبٌة االستثمارات فً السنوي التغٌر صافً شهد حٌث .2013 العام خالل دٌنار ملٌون 1,276.9 مستوى

 االسمنت ومصانع العربٌة البوتاس كشركة الفترة تلك سبقت التً العامة المساهمة للشركات الخصصة عملٌات جملة بعد وذلك  2008

 .المملكة فً الخصخصة شملتها التً الشركات من وغٌرها االردنٌة

 

 .مستويات الحتياطيات الجنبية لممممكة بشكل ممحوظ نتيجة تفاقم عجز الموازنة خالل السنوات األخيرةتراجع -

مقارنة %37 بنسبة تراجعا   لتسجل 2012 العام بنهاٌة دوالر ملٌون 6,632.6 لمستوى ملحوظا   هبوطا   االجنبٌة االحتٌاطٌات سجلت 

 رفع ضمنها ومن المركزي للبنك النقدٌة للسٌاسة كان فقد أخرى، جهة من .2011 العام بنهاٌة سجل دوالر ملٌون 10,529.2 بمستوى

 تعزٌز فً ساهمت والتً الماضً العام خالل الدٌنار على الطلب ارتفاع ظاهرة تعزٌز فً الواضح االثر االردنً الدٌنار على الفائدة سعر

 الكبٌر هبوطها بعد 2013 العام بنهاٌة دوالر ملٌار 12 مستوى الى ارتفعت حٌث السابقة مستوٌاتها الى وعودتها االجنبٌة االحتٌاطٌات

   .2012 العام خالل
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 :  اإلجراءات التي قامت الحكومة باتخاذىا لمواجية الوضع القتصادي الحالي•

السياسة المالية  : 

  .الطاقةلفاتورة البدء بتنفيذ برنامج الصالح القتصادي الشامل والذي يشمل ضبط المصاريف والنفقات الحكومية باإلضافة الى خفض الدعم الحكومي -

، حيث تتبنى مجموعة من الجراءات عمى صعيد ضبط 2016الى  2012الحكومة في تنفيذ برنامج الصالح القتصادي الذي تبنتو لمفترة من  تمتزم•
 :  النفقات وذلك من خالل

1/1/2014 استيفاء ما يعادل قيمة استيالك الخبز من غير الردنيين من خالل زيادة رسوم تصاريح العمل ورسوم التأشيرة ورسوم القامة اعتبارًا من ،
 .  مميون دينار 75وذلك بدًل من اعادة توجيو الدعم المخصص لمادة الخبز ليوفر حوالي 

ضبط آلية صرف الدعم النقدي من خالل الخذ بضوابط ومتطمبات جديدة مثل الممكية العقارية وامتالك المركبات . 

 مميون دينار 25تخفيض مخصصات الستمالك بحوالي  . 

 15تخفيض دعم الوحدات المستقمة بما نسبتو  .% 

 مميون دينار عن المقدر الولي 25تعديل مخصصات فاتورة التقاعد بحوالي  . 

ربائية لكيفي حين قامت الحكومة بصياغة استراتيجية لمطاقة متوسطة المدى تيدف لمحد من خسائر شركة الكيرباء تعمل من خالليا عمى زيادة التعرفة ا
 .  بشكل تدريجي خالل السنوات القادمة بحيث ل تشمل شرائح استيالك الفقراء

و القتصادي وعمى المواطنين ذوي لنمحيث ُوضع البرنامج بالتشاور مع البنك الدولي لدعم ىذا البرنامج بالتمويل المالي الالزم، وذلك لتجنب أي انعكاسات مالية سمبية عمى ا•
 . الدخل المحدود، إضافة الى المساعدة عمى الحصول عمى منح خارجية وتمويل استثنائي لتغطية الفجوة التمويمية في الموازنة
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  النقديةالسياسة  : 

 :  البنك المركزي بدوره بإجراءات تيدف لستقرار النظام النقدي تمثمت بما يميقام  -

   األردني الدينار عمى الفوائد أسعار رفع. 
    2013 العام خالل الجنبية العمالت من المممكة احتياطيدعم  . 

    استثماري كوعاء الردني بالدينار الثقة تعزيز. 
     التضخمجماح كبح. 
 

   ربط ، حيث ساىمت منح دول مجمس التعاون الخميجي وآلية 2012البنك المركزي األردني من التعامل مع الضغوط عمى الحتياطيات خالل عام تمكن
 .  سندات الخزينة بالدولر في ابقاء الحتياطيات الجنبية عند مستويات مريحة

 

   دولر مقارنة مميون  12,005.7لتصل الى مستوى  2013العام خالل % 81الحتياطيات الجنبية لدى البنك المركزي الردني ارتفاعًا بنسبة سجمت
 .  2012سجل بنياية العام دولر مميون  6,632.6مع مستوى 
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   المالي القطاع بيئة: ثانياً 
   المصرفي القطاع بيئة 
 

  المتعمقة اآلثار تجاوز في السياسة ىذه ساىمت حين في) التسييالت بمنح يتعمق فيما متحفظة اقراضية سياسةالتحفظ لمنظام المصرفي األردني التقميدي و سمة • 
 (.العالمية المالية باألزمة

عن التعامل بمنتجات  جمةالقراض والستثمار المتحفظة لمبنوك الردنية في ظل الطار العام لقوانين البنك المركزي الردني اكبر الثر في تفادي الخطار الناكان لسياسات لقد 
 .    المالية العالميةاألزمة عمى الستقرار المالي والنقدي لممممكة في مواجية تداعيات الحفاظ ساىم صمود الجياز المصرفي في حيث  العقاري،الئتمان المييكل والقراض 

  

 (.  اإلسكان وبنك العربي البنك مثال) والتسييالت الودائع في تركز ىناك ان إل الردن في البنوك عدد ارتفاع من بالرغم • 

بنكًا، في حين تصل حصة البنكين الى  13من اجمالي ودائع العمالء من بين % 65وبنك السكان لمتجارة والتمويل مجتمعين عمى حوالي ( الردن)يستحوذ كل من البنك العربي 
 .  2013بنياية العام من صافي التسييالت البنكية وذلك كما % 62حوالي 

  

 .وسيطرة البنوك كمصدر رئيسي لمتمويل عامل حد من تطور سوق القتراض المؤسسيىيمنة   •
ولذلك فانو من الواجب عمى السمطات بالتعاون مع . ن حجم سوق اصدار السندات لمشركات ل يكاد يذكر مقارنة بحجم القروض قصيرة وطويمة الجل المقدمة من البنوكا

 .   القطاعات المختمفة زيادة الوعي لدى الجميور بفوائد وايجابيات التمويل عبر اصدار السندات وتشجيع ىذا النوع من التمويل

  

 حمةالمالي لمحكومات األردنية المتعاقبة والتوجو لالقتراض الداخمي لمحصول عمى التسييالت البنكية خالل السنوات األخيرة فقد نتج عنو مزاالعجز تراكم نتيجة  • 
 .القطاع العام لمقطاع الخاص

مقارنة مع حوالي  2013العام بنياية مميون دينار كما  1,222.3من قبل البنوك المرخصة لمحكومة المركزية لتصل الى مستوى المباشرة والممنوحة التسييالت البنكية ارتفعت 
 .  ضعفًا خالل فترة أقل من خمس سنوات 30، أي بزيادة تجاوزت أكثر من 2008مميون دينار فقط بنياية العام  38
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 .طويل األجل المحمي اإلقراض عمميات اتساع من تحد المحمية البنوك لدى التسعير مرجعية غياب الى باإلضافة المالي التحوط أدوات غياب• 
وذلك ثابتة، الجل وبفوائد مة بالرغم من توفر قاعدة كبيرة لودائع العمالء لدى الجياز المصرفي واستقرار حجميا، إل ان البنوك ل تزال مترددة في تقديم القروض طوي

ثابتة الفوائد التي غالبًا ما تكون غير أسعار بحيث يتحمل العمالء مخاطر تغير . الفائدةبأسعار المخاطر فيما يتعمق أدوات إدارة بسبب غياب مرجعية التسعير وغياب 
 .  ويكون لمبنوك المقرضة حرية تحديدىا

  

   .الكبرى الشركات تمويل في البنكية التسييالت تتركز فيما متدنية تزال ل الحجم وصغيرة المتوسطة واألعمال لممشاريع المقدمة التسييالت• 
من اجمالي % 8.5المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ما نسبتو من البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان لقطاع لم تتجاوز التسييالت الئتمانية المقدمة 

 .   2013العام في نياية تسييالت تمك البنوك كما 

  

بالرغم من حيازتيا لسيولة عالية من النظام البنكي نظراً لمتشريعات  Interbankالمشاركة في سوق ما بين البنوك عمى قدرة البنوك اإلسالمية عدم • 
 .الناظمة ألعماليا

بنياية دينار كما مميون  790.2حوالي ( دبي السالمي  –األردن و بنك األردني البنك السالمي )لبنكين اسالميين ( مركزيةلدى بنوك النقد واألرصدة )سجل بند 
 .  البنوك المرخصة لدى البنك المركزيأرصدة من اجمالي % 18.1، والتي تشكل حوالي 2013النصف الول من العام 

  
 .الطبيعيين والعتباريين وجود مرجعية تحقق مركزية لممالءة المالية لألشخاص عدم • 

لصعوبة حصوليا عمى ًا ل يزال غياب مركزية الستعالم الئتماني يشكل عقبو رئيسية في طريق مساعي النيوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك نظر 
 .  األوليةخصوصًا في مراحميا أعماليا التمويل الالزم لتطوير 
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 سوق األوراق المالية : ثالثاً 

 المحمي حيث أن السوق المالي مسيطر عميو من قبل المستثمرين األفرادوضيق قاعدة الستثمار المؤسسي والصناديق الستثمارية يحد من تطوير سوق رأس المال ضحالة   •
               المضاربة ليا الحظ الكبر من نشاط السوق المالي سمة 

               (  2013-2008)في بورصة عمان لألعوام  يالستثمارية، حيث بمغ حجم التداول اإلجماللدخول الصناديق غير المشجعة حجم التداول يعد احد العوامل تدني       
 .مميار دينار أردني عمى التوالي، وبانخفاض ممموس يعكس تدني ثقة المستثمرين( 20،3،2،3،7،10) 

 

 .الشركات بأسيم يتعمق فيما الرأسمالية والمكاسب النقدية التوزيعات عمى الضرائب فرض احتمالية   •
               محتممين الى السوق الماليمستثمرين يؤثر سمبًا عمى فرصة دخول والذي. 

 

، حيث أن معظم الشركات عائمية والمتطمبات القانونية تدعم ذلك فعدد األسيم الحرة في السوق األول ىي الشركات من لعدد(Free Float)   الحرة األسيمعدد  انخفاض  •
 .فقط% 5وفي السوق الثاني % 10

 

إصدارات سنويًا خالل السنوات االخمس الماضية إذا ما تم استثناء ( 3)بالشركات حيث لم يتجاوز عدد اإلصدارات صغر حجم سوق الصدارات ألدوات الدين المتعمقة  • 
مما يجعل الشركات تتوجو لالقتراض من البنوك بكمفة عالية مبررة بارتفاع .إصدارات الشركة األردنية إلعادة تمويل الرىن العقاري الموجية لمبنوك ومؤسسة الضمان الجتماعي

 .مخاطر اإلقراض
 

 .2009و 2008يعكس تدني ثقة المستثمرين في سوق رأس المال األردني بعد التجارب السابقة في األعوام   IPOsانخفاض حجم سوق اإلصدارات األولية لألسيم   • 
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  حدىا في والشفافيةالجوىرية  المعمومات عمى الحصول صعوبات . القوانين وجود من بالرغم  (Corporate Governance) المؤسسية الحوكمة تطبيق ضعف • 
 .الدنى

 
 .الشركات غالبية تغطية عن المتخصصة البحاث تغيب فيما معينة شركات عمى مقتصرة تكون ما غالباً  والتي والبحاث التقارير في نقص • 

 
 .الشركات من لعدد المالية البيانات وجودة مستوى تدني • 
          عدم اللتزام التام لمدققي الحسابات بالقيام بدورىم عمى الوجو األكمل  . 

 
 (.يومًا لمتسجيل والترخيص والدراج 75الالزمة الفترة بمغ متوسط )إلجراءات التسجيل والترخيص لمشركات لدى الجيات الرسمية معيقات  •

 
 Bloombergغياب مؤشرات بورصة عمان عن المؤشرات العالمية، فقد توقف عرض أسعار أسيم شركات سوق رأس المال األردني عن الشبكات العالمية مثل •

Dow Jones      مما يعني اختفاء المؤشر األردني عن المستثمرين األجانب. 
 

لسيولة المتوفرة لدى م اقمة الفرص الستثمارية أمام األفراد في ظل عدم استقرار السوق المالي وعدم السماح لألفراد بالمزاودة عمى سندات الخزينة، حيث أن معظ• 
 .البنوكاألفراد يتم توجيييا نحو الودائع في 



 التشريعيةالبيئة : رابعاً 
 

 (.التعيين ،القالة، والحصانة)إلستقاللية الجيات والسمطات التشريعية محددات • 

 :رأس المالسوق • 
 

      يؤدي تشريعاتيا      واإلتساق في وعدم التكامل ( وزارة الصناعة والتجارة، ىيئة األوراق المالية، البنك المركزي األردني)الجيات المنظمة لسوق رأس المال األردني تعدد
 .لياال الى تعدد المتطمبات والمتثالت وتكرار لمواد متداخمو مما ترتب عميو عبء عمى بيئة العمل والمستثمر لمقابمة ىذه اللتزامات والمتث

 

     ناديق أدى الى وقف الصمن اإلشارة الى صناديق اإلستثمار الُمشترك في قانون األوراق المالية، إل أن ىناك تعارض ما بين القانون والتعميمات التي تنظم ىذه بالرغم
 .ترخيص ىذه الصناديق، مع العمم بأن التشريعات قيد التعديل منذ فترة طويمة وأن إقرارىا سيؤدي الى تنشيط سوق أسناد القرض

 

     لميةلعافي تنظيم التشريعات المتعمقة بالصكوك اإلسالمية في وقت أصبحت فيو الصكوك اإلسالمية من أىم األدوات المستخدمة في األسواق المالية االتأخر. 
 

     يشكل عائقًا   لمشركات في من اإلشارة الى السندات القابمة لمتحويل الى أسيم في التشريعات، إل أن عدم وجود خمفية لدى الجيات المعنية حول آلية التحويل بالرغم
 .السنداتإصدار ىذا النوع من عممية 

 
  تم وضعيا من منظمة التعاون بالرغم من وجود قواعد وأسس لحوكمة الشركات إال أن بعضها مستند إلى عدد من التشرٌعات والبعض اآلخر هً مبادىء غٌر إلزامٌة

 .القتصادي والتنمية وبالتالي ىي أسس استرشادية ل تمزم أحد
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 :المستثمرين قاعدة وتفعيل وتوسيع لمواجية ىذه التحديات الالزمة والجراءات الخطوات

 

 

  اإليجابيات عمى والتركيز الستثمارية الخصائص عمى التركيز مع الدعائية الحمالت طريق عن والجانب المحميين المستثمرين جميور لدى الستثماري الوعي زيادة• 
 .  تفعيميا وكذلك لممستثمرين المقدمة والحوافز

 
 . تشجيع المؤسسات كالبنوك ومؤسسة الضمان الجتماعي عمى الدخول بشكل أكبر لتحفيز السوق المالي• 

 

 .تشجيع المؤسسات كالبنوك ومؤسسة الضمان الجتماعي عمى تنويع مصادر التمويل كالعمل عمى إصدار أسناد قرض يتم تداوليا في بورصة عمان• 
 

   .المالي عمان سوق في الجنبي الستثمار تنشيط بيدف وخصوصاً DVP (delivery vs. payment ) بنظام العمل تفعيل ضرورة• 
 

 .وتطبيقيا القوانين ىذه وتفعيلوقانون اإلفالس  الشركات تصفية حالت مع لمتعامل والتشريعات القوانين من عدد عمى التفاق ضرورة• 
 

تنفيذي ورئيس مجمس ال ضرورة إقرار تعميمات واضحة لحوكمة الشركات تكون ممزمة وعدم الكتفاء باألسس والقواعد الحالية، والتركيز فييا عمى الفصل بين المدير• 
 .اإلدارة ، باإلضافة إلى موضوع دوران مدققي الحسابات
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  اإلسالمية لإلصداراتالعمل عمى إقرار التشريعات التفصيمية المنظمة ، و (التسنيد)وأدوات الدين  الستثمار بصناديق المتعمقة واألنظمة بالقوانين النظر إعادة ضرورة• 
مجمس قبل حتى تاريخو لم يتم إقرار التشريعات التفصيمية من أنو إل  الردني البرلمان قبل قانون صكوك التمويل اإلسالمي من إقرارأنو بالرغم من  حيث( الصكوك)

 .أنيا مصدر تمويمي جديد لمشركاتالمالي و  عجزىا لمعالجة لمحكومة قبل من تتوافر لم جديدة تمويل بأنيا تتيح مصادرأىمية ىذه الصكوك وتكمن الوزراء 
 

 .الالزمة بالتغطية تحظى ل التي الشركات من أوسع شرائح لتشمل والدراسات األبحاث نطاق توسيع عمى التركيز• 
 

 .Rating Agenciesخمق وتفعيل دور الوكالت والمؤسسات المختصة بالتصنيف • 
 

 .  والتي تم تأسيسيا مؤخرًا بمساىمة من البنوك والشركات Credit Bureauتفعيل دور المؤسسة المختصة بالستعالم الئتماني • 
 

 .  ضرورة تفعيل النافذة اإلستثمارية الواحدة، لبيان موائمة بيئة األعمال مع القوانين والتشريعات• 
 

 .إئتالف تمثل ىذه المؤسسات لبحث ومناقشة المنظومة القانونية كبنية تحتية ألسواق رأس الماللجنة التعاون والتنسيق ما بين الجيات القانونية من خالل • 
 

 .القطاع الخاص في منظومة التشريعات وعممية اإلصالح الشاممة وبما يحقق التكامل في الخبراتإشراك • 
 

 .في بورصة عمان( free float)نسبة األسيم الحرة رفع • 
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 .التركيز عمى العدالة الضريبية بين الستثمار المباشر في بورصة عمان والستثمار عن طريق صناديق الستثمار لتشجيع الستثمار الجنبي• 
 

 .  Dow Jonesو  Bloombergالعمل عمى إعادة مؤشر بورصة عمان إلى األنظار من خالل الشبكات العالمية مثل •  
 

سندات التنمية التي كان أو إعادة إتاحة الفرصة أمام المستثمرين األفراد لمدخول في المزاودة عمى سندات الخزينة الصادرة عن الحكومة األردنية ومؤسساتيا العامة • 
، األمر الذي سيتيح فرص استثمارية متعددة أمام األفراد بدًل من توظيفيا بشكل كامل عمى شكل ودائع في البنوك في ظل عدم استقرار األفراديتم المزاودة عمييا من قبل 

 .السوق المالي
 

ل رئيسي عمى محاسبة بشكإعادة الثقة إلى بورصة عمان بما يتطمبو ذلك من متابعة من قبل ىيئة األوراق المالية وبورصة عمان ودائرة مراقبة الشركات ، والتركيز •
 .مجالس اإلدارة المخالفين


