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تمه ـ يد
يأتي إصدار تقرير االستقرار المالي لعام  2020في ضوء جهود البنك المركزي األردني المستمرة
لتعزيز استقرار القطاع المالي والمصرفي في المملكة وتوفير بيانات كافية عن كافة نواحي االقتصاد
والقطاع المالي في األردن ،وبموجب القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2016؛ فقد تم توسيع
أهداف البنك المركزي وذلك بالنص بشكل صريح على أن من أهداف البنك المركزي المحافظة على
االستقرار المالي إلى جانب االستقرار النقدي .ويقصد باالستقرار المالي تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات
المالية األخرى على مواجهة المخاطر والحد من أي اختالالت هيكلية.
كما هو معروف فقد شكلت جائحة كورونا صدمة كبيرة لها آثار غير مسبوقة أثارت حالة من عدم
االستقرار بين عامة الناس ودرجة كبيرة من حالة عدم اليقين في االقتصاد العالمي ،إال أن النظام االقتصادي
العالمي بقي صامدا ً أثناء الجائحة نتيجة اإلجراءات االستثنائية التي اتخذتها معظم الدول في العالم على
مستوى السياسات المالية والنقدية األمر الذي ساعد على احتواء مخاطر الجائحة على النشاط االقتصادي
العالمي واالستقرار المالي ،هذا وقد بلغ انكماش النشاط االقتصادي العالمي في عام  2020حوالي %3.3-
مقابل نمو بلغ  %2.8لعام  ،2019أما في األردن فقد بلغ االنكماش االقتصادي لعام  2020نحو %1.6-
مقابل نمو اقتصادي بلغ نحو  %2في عام  ،2019متأثرا ً على غرار دول العالم األخرى بجائحة كورونا
وانعكاساتها السلبية على معظم األنشطة االقتصادية ،إال أن نسبة االنكماش التي سجلها االقتصاد األردني
في عام  2020جاءت أقل بكثير مما كان متوقعا ً في بداية الجائحة ،حيث كان من المتوقع أن ينكمش
االقتصاد األردني بشكل أكبر وبنسبة تصل إلى حوالي  ،%3.4-إال أن اإلجراءات االستباقية والشاملة التي
اتخذتها الحكومة والبنك المركزي والتي تم ذكرها بالتفصيل في هذا التقرير ساهمت بشكل كبير في التقليل
من حدة االنكماش وأدت إلى تسجيل نسبة انكماش من بين األقل في المنطقة .وتشير النتائج األولية إلى
ارتفاع معدل النمو االقتصادي في المملكة للربع األول من عام  2021إلى  ،%0.3مما يدل على بدء تعافي
االقتصاد األردني خاصة مع استقرار الوضع الوبائي في المملكة والذي ساعد على إعادة فتح القطاعات
االقتصادية التي بدأت بالتعافي تدريجياً.
لقد شكلت التهديدات غير المسبوقة والمرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم منذ بداية
عام  2020آثار وتكاليف إنسانية واقتصادية كبيرة .وفي محاولة لكبح آثار هذه التطورات المتسارعة ،فقد
اتخذ البنك المركزي األردني منذ بداية األزمة مجموعة من اإلجراءات االستباقية والشاملة بهدف احتواء
التداعيات السلبية لهذه األزمة على االقتصاد المحلي ،وقد بلغ إجمالي قيمة هذه اإلجراءات حوالي 2.7
مليار دينار أردني وبما نسبته  %8.6من الناتج المحلي اإلجمالي ،وتتلخص هذه اإلجراءات بقيام البنك
المركزي بضخ سيولة إضافية لالقتصاد الوطني بقيمة  1050مليون دينار من خالل تخفيض االحتياطي
النقدي اإللزامي على الودائع لدى البنوك من  7%إلى  5%األمر الذي وفر سيولة إضافية للقطاع المصرفي
بمبلغ  550مليون دينار أردني ،وإجراء اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك بمقدار  500مليون دينار آلجال
تصل لسنة بهدف توفير االحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص مما زاد من قدرة البنوك على
اإلقراض ومكنها من تخفيض أسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيالت الممنوحة لألفراد والشركات،
كما قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بما مجموعه  150نقطة
أساس وبمعدل  %1.5وقد قامت البنوك باالستجابة الفورية لهذا التخفيض من خالل تخفيض أسعار الفائدة
أ

لديها دون انتظار تواريخ االستحقاقات التعاقدية ،ومن اإلجراءات الهامة األخرى قيام البنك المركزي
بالطلب من البنوك تأجيل أقساط التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء األفراد والشركات المتضررين من
الجائحة دون فوائد تأخير أو عموالت إضافية وذلك خالل العام  ،2020ثم تم تمديد هذا اإلجراء حتى نهاية
عام  ،2021كما تم السماح للبنوك بإجراء هيكالت وجدوالت لمديونيات العمالء والقطاعات االقتصادية
المتضررة بدون دفعة نقدية أو أي كلف أو عموالت إضافية وذلك حتى نهاية عام .2021
كما قام البنك المركزي بإطالق برنامج تمويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
ومساعدتها على مواجهة آثار أزمة كورونا بمبلغ  500مليون دينار وبكفالة الشركة األردنية لضمان
القروض بنسبة ضمان  %85وتم في عام  2021زيادة سقف البرنامج إلى  700مليون دينار وتمديده حتى
نهاية عام  ،2021هذا باإلضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة على برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم
القطاعات االقتصادية البالغ قيمته  1.2مليار دينار وتيسير شروطه .كما تم خالل فترة جائحة كورونا تعزيز
وتوسيع استخدام خدمات الدفع اإللكترونية والخدمات المالية الرقمية.
أما فيما يخص استقرار القطاع المصرفي والمالي في المملكة فقد حافظ هذا القطاع على استقراره
في عام  2020وذلك بالرغم من التحديات والمخاطر التي أفرزتها جائحة كورونا وأثرها على األوضاع
االقتصادية والمالية في األردن ،وذلك بفضل السياسات الحكومية وسياسات البنك المركزي التي ساعدت
على تقليل حدة آثار هذه التحديات .حيث يتمتع األردن بقطاع مصرفي سليم ومتين قادر بشك ٍل عام على
تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتع البنوك في األردن بمستويات مرتفعة من رأس المال،
باإلضافة إلى مستويات مريحة من السيولة والربحية.
هذا ،وسيستمر البنك المركزي بتطوير هذا التقرير آخذا ً باالعتبار تطورات المخاطر على المستوى
المحلي واإلقليمي والدولي بهدف تعزيز أركان االستقرار المالي في المملكة .علما ً بأن التقرير منشور على
الموقع اإللكتروني للبنك المركزي األردني .www.cbj.gov.jo
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الملخص التنفيذي
االستقرار المالي العالمي:
بقي النظام االقتصادي العالمي صامدا ً أثناء جائحة كورونا نتيجة اإلجراءات االستثنائية التي اتخذتها معظم الدول في العالم
على مستوى السياسات المالية والنقدية ،األمر الذي ساعد على احتواء
مخاطر الجائحة على النشاط االقتصادي العالمي واالستقرار المالي.
شكلت جائحة كورونا صدمة كبيرة لها
االن وبعد مرور أكثر من عام ونصف على بداية جائحة كورونا
آثار غير مسبوقة أثارت حالة من عدم
( ،)Covid-19تشهد آفاق االقتصاد العالمي قدرا ً كبيرا ً من عدم اليقين
االستقرار بين عامة الناس ودرجة كبيرة
تتعلق بالتفاوت في سرعة التعافي بين البلدان ،وكيفية تطور األوضاع
من حالة عدم اليقين في االقتصاد العالمي
المالية وأسعار السلع األولية ومدى قدرة االقتصاد على التكيف.
لقد كان انكماش النشاط االقتصادي العالمي في عام  2020غير مسبوق
من حيث سرعته ،حيث يقدر بنحو  ،%3.3-مقابل نمو بلغ  %2.8لعام .2019

االقتصاد األردني:
بلغ االنكماش االقتصادي في المملكة لعام  2020نحو  %1.6-مقابل نمو اقتصادي في عام  2019بلغ نحو  ،%2متأثراً على
غرار دول العالم األخرى بجائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على معظم
األنشطة االقتصادية ،إال أن نسبة االنكماش التي سجلها االقتصاد األردني
اإلجراءات االستباقية والشاملة التي
في عام  2020جاءت أقل بكثير مما كان متوقعا ً في بداية الجائحة ،حيث
اتخذتها الحكومة والبنك المركزي ساهمت
كان من المتوقع أن ينكمش االقتصاد األردني بشكل أكبر وبنسبة تصل
بشكل كبير في التخفيف من حدة تداعيات
إلى حوالي  ،%3.4-إال أن اإلجراءات االستباقية والشاملة التي اتخذتها
جائحة كورونا على االقتصاد الوطني
الحكومة والبنك المركزي والتي تم ذكرها في التقرير ساهمت بشكل كبير
في التقليل من حدة االنكماش وأدت إلى تسجيل نسبة انكماش من بين األقل
في المنطقة .أما بخصوص المستقبل فإنه وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي آلفاق االقتصاد العالمي لشهر نيسان ،2021
فمن المتوقع أن يتعافى االقتصاد األردني في عامي  2021و  2022ليبلغ النمو االقتصادي نحو  %2و  %2.7على التوالي.
أما فيما يتعلق باالستقرار المالي على المستوى المحلي ،فقد حافظ على
مستواه مندفعا ً بالسياسات االقتصادية الحصيفة ،خاصة من جانب السياسة
حافظ االستقرار المالي في الممكلة على
النقدية والسياسة االحترازية الكلية والجزئية والتي استمرت في دعم
مستواه مندفعا ً بالسياسات االقتصادية
الدينار والمحافظة على جاذبيته والمحافظة على قطاع مالي متين وسليم
الحصيفة رغم التحديات
رغم التحديات الكبيرة التي تواجهه.

القطاع المصرفي في األردن:
رغم الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي مر بها األردن والمنطقة والعالم بسبب جائحة كورونا ،إال أن الجهاز المصرفي
األردني استطاع أن يحافظ بشكل عام على سالمة ومتانة أوضاعه المالية
واإلدارية ،وفيما يلي أهم التطورات على النسب والمؤشرات المالية
يتمتع القطاع المصرفي في األردن
للبنوك:
بمستوى مرتفع من االستقرار ،وذلك على
 كفاية رأس المال:
الرغم من الظروف غير المسبوقة التي
يتمتع الجهاز المصرفي في األردن بنسبة كفاية رأسمال مرتفعة ،حيث
أثرت على األردن والعالم نتيجة جائحة
كورونا
تراوحت النسبة للجهاز المصرفي في األردن ما بين  %17و%21
خالل األعوام  ،2020-2007وهي بشكل عام أعلى وبهامش مريح من
النسبة المحددة من قبل البنك المركزي والبالغة  %12والنسبة المحددة من لجنة بازل والبالغة  ،%10.5هذا
وقد حافظت نسبة كفاية رأس المال في عام  2020على نفس المستوى الذي سجلته في عام  2019والبالغ %18.3
مرتفعة بشكل ملحوظ عن مستواها في عام  2018البالغ  ،%16.9وقد نتج هذا االرتفاع بشكل رئيسي عن قيام البنك
المركزي بالطلب من البنوك عدم توزيع األرباح عن عام  2019وذلك لدعم قاعدة رؤوس أموال البنوك وتمكينها من
ج

مواجهة تداعيات جائحة كورونا ودعم االقتصاد الوطني أما في عام
 2020فقد سمح البنك المركزي األردني للبنوك بتوزيع األرباح مع
وضع سقف على قيمة التوزيع وبما ال يتجاوز  %12من رأس المال
المدفوع للبنك شريطة تحقيق البنك ألرباح عن عام  2020وبحيث ال
يؤدي توزيع األرباح لمخالفة أي من متطلبات القانون والتعليمات فيما
يتعلق بنسب رأس المال ونسب السيولة القانونية.
 نوعية األصول:
بالرغم من تداعيات جائحة كورونا إال أن نسبة الديون غير العاملة
إلى إجمالي الديون لدى البنوك في األردن لم ترتفع كثيرا ً حيث بلغت
 %5.5في نهاية عام  2020مقابل  %5في نهاية عام  2019مما
يعني أن البنوك في األردن تتمتع بمستوى جيد من نوعية األصول.
أما بخصوص نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة (نسبة
التغطية) فقد بلغت في نهاية عام  2020حوالي  %71.5مقابل
 %69.5في نهاية عام  2019وهو مؤشر إيجابي يدل على أن
حوالي  %71.5من الديون غير العاملة لدى البنوك مغطاة
بمخصصات.

حافظت نسبة كفاية رأس المال على
مستواها المرتفع حيث بلغت %18.3
في عام 2020

لم ترتفع نسبة الديون غير العاملة كثيراً
بالرغم من تداعيات جائحة كورونا حيث
بلغت  5.5%في عام  2020مقابل %5
لعام  ،2019علما ً بأن حوالي  %72من
الديون غير العاملة مغطاة بمخصصات

 السيولة:
يتمتع الجهاز المصرفي األردني بسيولة آمنة حيث تدل النسب
الخاصة بالسيولة في نهاية عام  2020بأن وضع السيولة لدى الجهاز
قام البنك المركزي بتوفير سيولة
المصرفي يعتبر جيدا ً وآمناً ،حيث شكلت الموجودات ذات السيولة
إضافية للقطاع المصرفي مما رفع نسب
العالية حوالي  %46.3من إجمالي الموجودات في نهاية عام 2020
السيولة لدى البنوك ومكنها من تأجيل
مقابل  %45.6في نهاية عام  ،2019ويعود االرتفاع في نسب
سداد ديون المتضررين من الجائحة
السيولة بشكل رئيسي إلى قيام البنك المركزي األردني باتخاذ
واالستمرار بتمويل االقتصاد
مجموعة من اإلجراءات االستباقية والشاملة بهدف احتواء التداعيات
السلبية لجائحة كورونا التي أثرت على االقتصاد المحلي ،منها ما يتعلق
بتوفير سيولة إضافية للقطاع المصرفي بقيمة  1,050مليون دينار ،كما ارتفعت نسبة السيولة القانونية في
نهاية عام  2020لتصل إلى  %136.5مقابل  %133.8في نهاية عام  ،2019علما ً بأن الحد األدنى لهذه النسبة يبلغ
.%100
 الربحية:
بلغ صافي أرباح البنوك العاملة في األردن بعد الضريبة في عام
 2020حوالي  328.2مليون دينار مقابل  586.5مليون دينار في
انخفضت أرباح البنوك في عام 2020
عام  2019بانخفاض بلغ  258.3مليون دينار وبنسبة  ،%44وقد
بنسبة  %44بسبب قيامها ببناء
جاء هذا االنخفاض نتيجة قيام البنوك في عام  2020ببناء
مخصصات ديون بمبالغ كبيرة للتحوط
مخصصات ديون بمبالغ كبيرة للتحوط لمخاطر جائحة كورونا
لمخاطر الجائحة باإلضافة إلى تأجيل
باإلضافة إلى قيامها بتأجيل سداد مديونيات العمالء المتضررين من
سداد مديونيات العمالء المتضررين
الجائحة وإعادة جدولة بعض القروض للقطاعات االقتصادية
المتضررة دون أي رسوم إضافية و/أو فوائد تأخير ،ونتيجةً
النخفاض أرباح البنوك فقد انخفض معدل العائد على الموجودات إلى
 %0.6في عام  2020مقابل  %1.2في عام  ،2019وانخفض معدل العائد على حقوق الملكية حيث بلغ  %5.1في نهاية
عام  2020مقابل  %9.4في عام .2019
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 التركز في القطاع المصرفي:
استمر انخفاض التركز وارتفاع مستوى التنافسية في القطاع
المصرفي األردني في عام  2020حيث شكلت موجودات أكبر
خمسة بنوك من أصل  24بنكا ً ما نسبته  %54.1من إجمالي
موجودات البنوك المرخصة في نهاية عام  2020مقابل ما يقارب
 %60في نهاية عام  ،2006ويعود هذا التحسن بشكل رئيسي إلى
قيام البنوك بتطوير أعمالها ومنتجاتها لزيادة قدرتها التنافسية.

استمرار تراجع التركز في القطاع المصرفي
وارتفاع مستوى التنافسية

 نمو االئتمان:
نمت التسهيالت االئتمانية المباشرة في نهاية عام  2020بما
نسبته  %5.4لتصل إلى حوالي  27.9مليار دينار مقابل نسبة
ارتفاع التسهيالت االئتمانية في عام 2020
نمو بلغت  %3.1في عام  2019وقد جاء جزء كبير من النمو
جاء معظمه بسبب تأجيل سداد مديونيات
الملحوظ في االئتمان في عام  2020نتيجة قيام البنوك بتأجيل
العمالء المتضررين من الجائحة وبرامج
سداد مديونيات العمالء المتضررين من جائحة كورونا باإلضافة
البنك المركزي التمويلية
إلى برامج البنك المركزي التمويلية التي أطلقت لدعم الشركات
الصغيرة والمتوسطة والقطاعات االقتصادية المتضررة .ومن
الجدير ذكره أن إجمالي التسهيالت االئتمانية شكلت ما نسبته  %90من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية عام
 2020مقابل  %83.8لعام  ،2019حيث احتل األردن مرتبة متوسطة بين عدد من دول المنطقة .وقد نتج هذا االرتفاع
الملحوظ في النسبة عن سببين رئيسيين :األول :ارتفاع االئتمان الذي جاء جزء كبير منه كما ذكرنا بسبب تأجيل سداد
مديونيات العمالء المتضررين من جائحة كورونا (أي أنه ارتفاع غير طبيعي) ،والثاني :انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي
بشكل غير مسبوق نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
 اختبارات األوضاع الضاغطة:
بينت نتائج اختبارات األوضاع الضاغطة التي تستخدم لقياس قدرة
البنوك على تحمل الصدمات أن الجهاز المصرفي األردني قادر
بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة ،حيث تم
وضع سيناريو افتراضي يتمثل بتزايد التداعيات السلبية الناتجة
عن فيروس كورونا المستجد وما يشكله من تحديات لالقتصاد
الوطني من خالل انخفاض الدخل السياحي واالستثمار المباشر،
وتراجع الصادرات الوطنية وعودة المغتربين من الخارج ،مما قد
يؤدي إلى تراجع كبير في معدالت النمو االقتصادي مقارنة
بالمتوقع وارتفاع مستوى البطالة بشكل أكبر وتراجع السوق المالي.
كما تم أيضا ً افتراض ارتفاع أسعار الفائدة للحد من الضغوط التضخمية والحفاظ على جاذبية الدينار األردني كعملة
ادخارية  ،حيث بينت نتائج االختبارات أن نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي في األردن ستبلغ بافتراض حدوث
السيناريو أعاله  %13 ،%15.4 ،%17.2لألعوام  2023 ،2022 ،2021على التوالي ،أي أنه وبافتراض أسوأ
السيناريوهات فان نسبة كفاية رأس المال ستبقى أعلى من الحد األدنى المطبق في األردن والبالغ  %12والحد األدنى
المحدد من لجنة بازل والبالغ .%10.5
نتائج اختبارات األوضاع الضاغطة بينت
أن القطاع المصرفي في األردن قادر
على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة
الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا
نتيجة تمتع البنوك في األردن بمستويات
مرتفعة من رأس المال ومستويات
مريحة من السيولة والربحية

 مؤشر االستقرار المالي في األردن:
تم تطوير هذا المؤشر في عام  2016بعد دراسة العديد من
التجارب الدولية في بناء مؤشر االستقرار المالي الخاص بها ،وقد
بلغت قيمة المؤشر  0.44في عام  2020وهي قيمة تدل على أن
درجة استقرار النظام المالي في األردن تعتبر جيدة وذلك على
الرغم من الظروف غير المسبوقة التي أثرت على األردن والعالم
ه

أظهر مؤشر االستقرار المالي أن القطاع
المصرفي في األردن يتمتع بمستوى مرتفع
من االستقرار ،وذلك على الرغم من الظروف
غير المسبوقة التي أثرت على األردن والعالم
نتيجة جائحة كورونا

نتيجة جائحة كورونا ،كما أن مؤشر استقرار القطاع المصرفي بالذات يظهر أن األردن يتمتع بقطاع مصرفي سليم ومتين
ومستقر بدرجة كبيرة ،حيث أحتل األردن المرتبة الرابعة مقارنة مع  23دولة أخرى قامت بتطوير مؤشرها باستخدام
نفس المنهجية تقريبا ً المستخدمة من قبلنا.

قطاع األفراد:
ارتفعت مديونية األفراد من  11.2مليار دينار في نهاية عام 2019
إلى ما يقارب  12مليار دينار في نهاية عام  2020أي بنسبة نمو
 %45متوسط نسبة العبء الشهري
بلغت  % 6.9وهي أعلى من نسبة النمو التي سجلت في عام 2019
لمديونية الفرد إلى دخله وهي مقبولة
وفقا ً للمعايير الدولية
والبالغة  ،%4.0إال أن جزءا ً كبيرا ً من النمو في مديونية األفراد
خالل عام  2020ال يمثل نموا ً فعليا ً كونه ناتج عن قيام البنوك بتأجيل
سداد مديونيات العمالء المتضررين من جائحة كورونا.
أما بخصوص نسبة العبء الشهري لمديونية األفراد إلى دخلهم في األردن والتي تقاس بقيمة األقساط والفوائد الشهرية التي
يدفعها المقترض نسبة إلى دخله الشهري المنتظم ،فقد ارتفعت هذه النسبة في نهاية عام  2020إلى  %45.2مقارنة مع %43
في نهاية عام  2019وذلك نتيجة انخفاض دخل األفراد في عام  2020بسبب تداعيات جائحة كورونا .وبالرغم من ارتفاع
النسبة في عام  2020إال أنها ما زالت تعتبر مقبولة وفقا ً للمعايير الدولية حيث يتراوح متوسط النسبة لدى معظم الدول من
(.)%50-%40

قطاع الشركات:
إن عام  2020كان عاما ً صعبا ً على قطاع الشركات بشكل عام حيث
تراجعت معظم المؤشرات المالية للشركات غير المالية وقد جاء هذا
التراجع في عام  2020بشكل رئيسي نتيجةً لتداعيات أزمة كورونا
وتأثيرها على أداء الشركات وأنشطتها التشغيلية .وهذا ما جعل البنك
المركزي يسمح للبنوك بتأجيل أقساط قروض الشركات المتضررة،
كما قام البنك المركزي بإطالق برامج تمويلية ميسرة لمساعدة هذه
الشركات والتخفيف من تداعيات جائحة كورونا عليها .ومن ناحية أخرى فقد شهد النصف الثاني من عام  2020تحسنا ً في
أرباح الشركات غير المالية مقارنة بالنصف األول من عام  2020حيث بلغت أرباح الشركات المدرجة خالل النصف الثاني
من العام  2020حوالي  339.8مليون دينار مقارنة مع  43.3مليون دينار للنصف األول من نفس العام وهو أمر يدعو
للتفاؤل بتحسن أداء الشركات خالل المرحلة القادمة في ضوء إعادة فتح القطاعات االقتصادية والتطورات اإليجابية على
صعيد التوسع في حمالت التطعيم وتوقعات تحقيق معدالت نمو اقتصادي موجبة لألعوام القادمة.
تراجع معظم المؤشرات المالية لقطاع
الشركات في عام  2020بسبب جائحة كورونا
مع وجود بوادر للتعافي في ضوء إعادة
فتح القطاعات االقتصادية

القطاع العقاري:
تراجع حجم التداول العقاري خالل عام  2020بنسبة  %26مقارنةً
بعام  2019كما انخفض مؤشر أسعار العقارات بنسبة  ،%0.1حيث
كان لتداعيات جائحة كورونا أثر واضح على معظم القطاعات
االقتصادية في األردن ومنها القطاع العقاري .إن هذا التباطؤ الملحوظ
في القطاع العقاري يستوجب على بعض البنوك النظر في نسبة الحد
األعلى لنسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون خصوصا ً لدى البنوك
التي ترتفع النسبة لديها عن  %80لتجنب أي مخاطر قد تنتج عن
انخفاض أسعار العقارات.
وتجدر اإلشارة إلى أن التسهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع العقاري
ألغراض سكنية وتجارية بلغت ما قيمته  5.59مليار دينار كما في
نهاية عام  2020مشكلة ما نسبته  %19.8من إجمالي التسهيالت

و

انخفض حجم التداول العقاري خالل عام
 2020بنسبة  %26مقارنةً بعام 2019
حيث كان لتداعيات جائحة كورونا أثر
واضح على معظم القطاعات االقتصادية
في األردن ومنها القطاع العقاري

 5.6مليار دينار التسهيالت الممنوحة للقطاع
العقاري وبما نسبته  %20تقريبا ً من
التسهيالت الممنوحة من البنوك

الممنوحة من قبل البنوك مقارنة مع  5.44مليار دينار في نهاية عام  2019وبنسبة نمو بلغت  %2.80لعام  2020مقابل
 %-0.4لعام  2019وقد جاء معظم النمو في عام  2020نتيجة قيام البنوك بتأجيل سداد مديونيات العمالء المتضررين من
جائحة كورونا.

الشمول المالي:
بهدف تعزيز وصول كافة شرائح المجتمع إلى الخدمات المالية
المقدمة من القطاع المالي الرسمي وبحيث يتم تقديم هذه الخدمات
االستراتيجية الوطنية للشمول المالي
بصورة عادلة وشفافة ومسؤولة ،فقد قام البنك المركزي األردني
( )2020-2018تحقق أهدافها وبشكل أكبر
بتاريخ  2017/12/4بإطالق االستراتيجية الوطنية للشمول المالي
من المستهدف في االستراتيجية
( )2020-2018تحت رعاية جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين
المعظم وبحضور دولة رئيس الوزراء ،هذا وقد تم تحديد خمسة محاور
في هذه االستراتيجية وهي :تعزيز الثقافة المالية ،حماية المستهلك المالي ،تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة،
خدمات التمويل األصغر ،والخدمات المالية الرقمية ،كما تم بناء قاعدة بيانات تدعم المحاور الخمسة المذكورة وذلك لضمان
دقة تطبيق األهداف ووضوح الرؤية لكل محور .وقد استعرض التقرير أهم اإلنجازات والخطوات المتخذة لكل محور من
محاور هذه االستراتيجية .هذا وتهدف االستراتيجية الوطنية للشمول المالي لتحقيق هدفين رئيسيين يتمثل األول برفع مستوى
الشمول المالي من  %33.1في عام  2017مقاسا ً بعدد البالغين الذين يملكون حسابات في مؤسسات مالية إلى  %41.5بحلول
عام  ،2020أما الهدف الثاني فيتمثل بتقليص فجوة الوصول المالي بين الجنسين من  %53إلى .%35
علما ً بأنه في عام  2020تم تحقيق هذه األهداف وبشكل أكبر من المستهدف في االستراتيجية ،حيث ارتفعت نسبة الشمول
المالي إلى ما يقارب  %50بدالً من نسبة الـ  %41.5المستهدفة ،وانخفضت الفجوة الجندرية إلى حوالي  %29بدالً من
 %35وهذا يدل على النجاح الكبير الذي تحقق نتيجة تطبيق االستراتيجية الوطنية للشمول المالي .هذا وتجدر اإلشارة إلى
أن البنك المركزي يعكف على إعداد دراسة تشخيصية حول وضعية الشمول المالي في عام  2021متضمنة تحليل عوامل
العرض والطلب المتعلقة بهذا الموضوع وذلك ضمن إطار التحضير إلعداد استراتيجية جديدة للشمول المالي.

دعم وتمكين المرأة:
استمر البنك المركزي األردني بتبني المزيد من السياسات واإلجراءات لدعم وتمكين المرأة في االقتصاد بشكل عام وفي
القطاع المصرفي بشكل خاص .وقد أدت هذه السياسات على الصعيد
الوطني كما تم ذكره أعاله إلى زيادة نسبة الشمول المالي إلى ما يزيد
استمر البنك المركزي بتبني السياسات
عن  %50وتقليص فجوة الوصول المالي بين الجنسين من %53
واإلجراءات لدعم وتمكين المرأة وتمكينها من
إلى  %29وهي نسبة أفضل من النسبة المستهدفة في االستراتيجية
الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية
الوطنية للشمول المالي ( ،)2020-2018إن وصول المرأة إلى
والمصرفية المراعية الحتياجاتها.
الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية وإزالة المعيقات التي تحول
دون ذلك يعزز من قدرتها على ممارسة حقوقها في بيئة مالية عادلة،
شكلت النساء ما نسبته  %35من إجمالي عدد
وتصبح بذلك مشاركة المرأة أكثر تأثيرا ً في دعم النمو االقتصادي،
األفراد المودعين لدى البنوك وما نسبته %19
من خالل زيادة قدرتها على االدخار واالستثمار ،ودعم سيطرتها
من إجمالي عدد األفراد المقترضين من البنوك.
على مواردها المالية ،وزيادة فرص نجاح أعمالها ،مما يؤثر إيجابا ً
على النساء وأسرهن ومجتمعاتهن.
وفي سبيل دعم وتمكين مشاركة المرأة في القطاع المصرفي األردني ،فقد قام البنك المركزي بتاريخ  2021/4/29بتوجيه
مذكرة إلى البنوك المرخصة -من خالل جمعية البنوك في األردن -حيث تهدف هذه المذكرة إلى تمكين المرأة من الوصول
إلى الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية المراعية الحتياجاتها ،وإزالة أي معيقات قد تحول دون ذلك ،وتعزيز مشاركة
المرأة على مستوى مجالس إدارات البنوك واإلدارات العليا ،مما يعزز من قدرة النساء على ممارسة حقوقهن في بيئة
مالية عادلة ،والذي ينعكس بدوره إيجابا ً على أداء البنوك من خالل زيادة التنوع والكفاءة في صناعة القرار ،وتوسيع قاعدة
العمالء ،وزيادة حصة البنوك من السوق ،وقد قدمت هذه المذكرة عدد من المقترحات والتوصيات لتقوم البنوك بدراستها
ز

أهمها :تبني البنوك نسبة تمثيل للنساء في مجالس اإلدارة ال تقل عن  ،%20وفي اإلدارة العليا ال تقل عن  %25بحلول العام
 ،2024تقديم خدمات مالية مراعية للمرأة ،تعزيز الثقافة المؤسسية الداعمة للمرأة في البنوك من خالل تأسيس ثقافة مؤسسية
وإدارة موارد بشرية صديقة وداعمة للمرأة و وضع سياسات تضمن عدم التمييز وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين،
هذا باإلضافة إلى بناء قدرات العاملين لدى البنوك فيما يخص النوع االجتماعي وإعداد ونشر بيانات مفصلة حسب النوع
االجتماعي .وعلى صعيد آخر يقوم البنك المركزي حاليا ً بالتحضير إلعداد استراتيجية جديدة للشمول المالي والتي ستتضمن
وضع خطة عمل خاصة لمشاريع المرأة في المملكة .هذا وتجدر اإلشارة إلى أن النساء يشكلن ما نسبته  %35من إجمالي
عدد األفراد المودعين لدى البنوك وما نسبته  %19من إجمالي عدد األفراد المقترضين من البنوك.

المنظومة التشريعية:
واصل البنك المركزي في عام  2020مراجعته الشاملة لمنظومة التشريعات التي تحكم عمل المؤسسات المصرفية والمالية
الخاضعة لرقابته ،حيث استعرض الفصل الثاني من التقرير أبرز التعديالت الرقابية التي قام البنك المركزي بإجرائها خالل
األعوام  2020 ،2019والنصف األول من عام  2021خاصة :قانون
معدل لقانون البنوك رقم ( )7لسنة  ،2019قانون تنظيم أعمال التأمين
رقم ( )12لسنة  ،2021قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع رقم
شمول قطاع التأمين ضمن رقابة وإشراف
( )8لسنة  ،2019وعدد من التعليمات المصرفية المهمة ،حيث جاء
البنك المركزي بشكل رسمي
إصدارها ليواكب آخر التطورات وأفضل الممارسات والتجارب
العالمية فيما يخص دور البنوك المركزية بتحقيق االستقرار النقدي
والمالي.
ويعكس قانون تنظيم أعمال التأمين الجديد رؤية البنك المركزي وسعيه نحو تعزيز األطر التنظيمية والرقابية الخاصة بأعمال
التأمين بما يتوافق مع المعايير الدولية والتجارب العالمية الفضلى ،وذلك في إطار توجه البنك المركزي نحو تعزيز استقرار
وسالمة قطاع التأمين وتطويره لتمكينه من القيام بالدور المأمول منه في خدمة االقتصاد الوطني ،وتسري أحكام هذا القانون
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وجميع الجهات والوسائل المتصلة لتنظيم قطاع
التأمين والرقابة عليه بما يضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين وسالمة المراكز المالية لشركات التأمين وشركات إعادة
التأمين.

الخدمات المالية الرقمية والبنوك الرقمية
لقد شهد األردن تطورا ً كبيرا ً في مجال التكنولوجيا المالية واالبتكار،
نتيجة امتالك األردن بيئة استثمارية تدعم االبتكار وارتفاع الطلب على
التكنولوجيا المالية في السوق األردني ،وفي سبيل ذلك فقد أعلن البنك
المركزي األردني دعمه للمبادرات واالبتكارات التي تستخدم أحدث
التكنولوجيا المالية العالمية ،خاصةً التي تعزز من إمكانية الوصول إلى
الخدمات المالية الرقمية بيسر وكفاءة وأمان ،مع األخذ باالعتبار ضرورة تعزيز األمن السيبراني (اإللكتروني)
للخدمات المالية بشكل عام .حيث استمر البنك المركزي خالل عام  2020بعملية تطوير وإعادة هيكلة نظم الدفع والتسويات
في المملكة بالتشارك مع البنوك العاملة في األردن والشركاء ذوي العالقة ،واستمر البنك المركزي بتقديم خدمة عرض
وتحصيل الفواتير إلكترونيا ً من خالل نظام أي فواتيركم ) (eFAWATEERcomالذي يتم تشغيله من قبل شركة مدفوعاتكم
للدفع اإللكتروني .كما استكمل البنك المركزي تطبيق خطة مشروع أتمتة المدفوعات الحكومية وذلك بالتعاون مع عدد من
الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وتجدر اإلشارة إلى أن البنك المركزي أطلق في بداية عام  2018الدليل الناظم لمختبر ابتكارات التكنولوجيا المالية التنظيمي
( ،)FinTech Regulatory Sandboxوذلك بهدف إيجاد حاضنة لرواد األعمال لدعم وتشجيع االبتكار والتطوير في مجال
التكنولوجيا المالية بما يعزز من التنافسية في مجال الخدمات المالية الرقمية ،والكفاءة والفاعلية واألمان في حركة انتقال
األموال ،وتعزيز الوصول للخدمات المالية الرسمية مع الحفاظ على نزاهة واستقرار القطاع المالي وحماية حقوق وبيانات
المستهلك المالي.
استمر البنك المركزي بتعزيز وتطوير
الخدمات المالية الرقمية ودعم المبادرات
واالبتكارات التي تستخدم أحدث
التكنولوجيا المالية العالمية

ح

ونتيجةً للتطور السريع الذي يشهده القطاع المصرفي األردني في
االبتكار وفي مستوى تغير سلوك المستهلك المالي وحاجة ومتطلبات
السوق ،بالتوازي مع التطورات الحاصلة في جانب التقنيات الحديثة
البنوك الرقمية هي بنوك ليس لها تواجد
واالبتكارات الناتجة عنها ودخول مقدمي خدمات جدد ينافسون في
على شكل فروع (مكاني) باستثناء بعض
المتطلبات ذات الصلة باإلدارة العامة،
توفير منتجات مالية جديدة شاملة تلبي احتياجات العمالء ورغباتهم
وتقوم هذه البنوك بإتمام متطلبات إنشاء
وضمن عروض وحلول جذابة وموفرة للتكاليف ،فقد أعلن البنك
العالقة المصرفية وتقديم الخدمات
المركزي بتاريخ  2021/7/29عن إصداره وثيقة تحت عنوان "تنظيم
والمنتجات وتنفيذ العمليات المصرفية
البنوك الرقمية في المملكة األردنية الهاشمية"؛ تهدف هذه الوثيقة إلى
مع عمالئها عن بعد (دون قيود زمانية
بيان توجهات البنك المركزي حيال تنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في
أو مكانية) باستخدام منصات االنترنت
المملكة ،وكخطوة منه نحو إرساء القواعد الرئيسية المرتبطة بترخيص
وتطبيقات الهاتف النقال وغيرها من
البنوك الرقمية أبرزها طبيعة المساهمين /المالكين ،ومتطلبات رأس
القنوات اإللكترونية القائمة على حلول
المال ،وطبيعة ونوعية الخدمات والمنتجات التي يُمكن للبنوك الرقمية
التقنيات الحديثة
تقديمها في ظل تطورات ومستجدات حلول التكنولوجيا المالية في
القطاع المصرفي ،وبشكل يراعي مصالح جميع األطراف واالقتصاد
األردني بشكل كامل .ويأتي توجه البنك المركزي بهذا الشأن؛ بهدف الحفاظ ودعم التطور واالبتكار
المستدام وبشكل يحقق النمو المستهدف في القطاع المصرفي األردني ،وبما يساهم في التحول إلى اقتصاد رقمي شامل
ومتطور وفقا ً للرؤى الملكية السامية .وقد تم توجيه هذه الوثيقة إلى كافة البنوك العاملة في المملكة بالتنسيق مع جمعية البنوك
األردنية تعزيزا ً لمبدأ التشاركية والتشاور الذي ينتهجه المركزي مع المؤسسات الخاضعة لرقابته ،وأنه يتطلع إلى قيام البنوك
بدراستها بأهمية وبيان مرئياتها تجاه تنظيم البنوك الرقمية على نحو يراعي الفوائد المتوقعة وبما يساهم في دعم وتيرة وتطور
القطاع المصرفي األردني ومواكبته للتطورات الحاصلة على نحو مستدام ،وبالتوازي مع تلبية احتياجات ورغبات الجمهور
بمختلف فئاته وتعزيزاً للشمول المالي في المملكة.

ترميز األصول واالستثمارات والمخاطر الناتجة عنها
شهدت التطورات في قطاع التكنولوجيا المالية واستخدام األساليب
اإللكترونية الحديثة تسارعا ً كبيراً في السنوات األخيرة أدت إلى إحداث
تغيرات جوهرية في القطاع المالي واألسواق المالية العالمية وعلى
مستوى االقتصاد العالمي ككل .ومن المعروف بأن تداعيات جائحة
كورونا أثرت سلبا ً على مختلف القطاعات إال أنها كانت بمثابة حافز
للتحول نحو االقتصاد الرقمي والتوجه الكبير نحو استخدام الخدمات
المالية الرقمية وأساليب التمويل الرقمي ومنها ترميز األصول
 Tokenizationباستخدام تقنية البلوكشين  Blockchainوالتي حققت
إقباالً كبيرا ً خالل فترة زمنية قصيرة .لكنها بنفس الوقت خلقت تحديات
لالقتصاد العالمي تتمثل بكيفية الموازنة بين توظيف التقدم التكنولوجي
وجعل األنظمة المالية أكثر فعالية وبين إدارة المخاطر التي قد تنشأ عن
هذه التطورات والتي قد تشكل تهديدا ً للنظام المالي العالمي واالستقرار المالي ككل .ومن الجدير ذكره بأنه ما زالت تقنية
ترميز األصول غير معمول بها في األردن لكن رغبنا في البنك المركزي بإثارة هذا الموضوع كونه من المواضيع التي
بدأت تكتسب زخما ً كبيرا ً كأداة لتطوير البنية التحتية ألسواق األصول المختلفة ،حيث أنها قابلة للتطبيق على جميع القطاعات
العقارية والتجارية والخدمات المالية وتحقق عدة أهداف مثل تعزيز رؤوس األموال الالزمة لالستثمار وتوفير المزيد من
السيولة وإشراك أكبر قدر ممكن من المستثمرين خاصةً صغار المستثمرين .ولذلك فقد ازداد التوجه نحو استخدام التكنولوجيا
المالية الرقمية ومنها ترميز األصول في الوقت الحالي خاصةً بعد انتشار جائحة كورونا واإلغالقات التي رافقتها ،ولتطبيق
فكرة ترميز األصول واالستفادة من ميزاتها وتجنب سلبياتها و مخاطرها ،يجب االهتمام بعدة نواحي أهمها التشريعات
التنظيمية التي ستعم ل على تنظيم األسواق المعتمدة على الترميز والحد من المخاطر المرافقة لهذه التقنية بما يحافظ على
عرف مجلس االستقرار المالي
َّ
( )FSB,2019ترميز األصول :بأنه عملية
تمثيل رقمي ألصول تقليدية مثل األسهم
والسندات والعقارات والسلع وغيرها
من األصول باستخدام تكنولوجيا دفتر
األستاذ الموزع Distributed Ledger
 Technology DLTوتحديداً البلوكشين
وتحويل قيمتها الى رموز قابلة للتداول
في البورصات واألسواق المختلفة

ط

استقرار النظام المالي ،باإلضافة إلى العمل على تهيئة البنية التحتية الالزمة لتطبيق هذه التقنية ،كما يجب زيادة الوعي العام
حول كيفية عمل هذه التقنية والتعامل من خاللها ،إضافة إلى المخاطر التي تنطوي عليها ،وكيفية حماية المستثمرين وأموالهم.

الدروس المستفادة من جائحة كورونا وفقا ً لتقرير مجلس االستقرار المالي العالمي
مما ال شك فيه فقد شكلت جائحة كورونا أول اختبار حقيقي للنظام المالي
العالمي ومرونته وقدرته على تحمل الصدمات خاصةً بعد اإلصالحات
التنظيمية والمالية التي أجراها مجلس االستقرار المالي ولجنة بازل
شكلت جائحة كورنا أول اختبار حقيقي للنظام
على النظام المالي العالمي وتبنتها معظم دول العالم عقب األزمة المالية
المالي العالمي ومرونته وقدرته على تحمل
العالمية التي حدثت في عام  ،2008وقد ساعدت هذه اإلصالحات بشكل
الصدمات منذ اإلصالحات التنظيمية والمالية
كبير في التخفيف من تداعيات هذه الجائحة حيث دخل النظام المالي
التي أجرتها مجموعة العشرين عقب األزمة
العالمي هذه األزمة مسلحا ً بمستويات مرتفعة من كفاية رأس مال ونسب
المالية العالمية في عام 2008
سيولة مريحة باإلضافة إلى بنية تحتية متينة األمر الذي خفف من اآلثار
السلبية لهذه الوباء على استقرار القطاع المصرفي واألسواق المالية التي
بقيت صامدة واستمرت في عملها كما يجب ،عدا عن اإلجراءات االستثنائية التي اتخذتها معظم الدول في العالم على مستوى
السياسات المالية والنقدية والتي ساعدت كثيرا ً في احتواء مخاطر هذه الجائحة على االستقرار المالي.
هذا وقد كان لجائحة كورونا عددا ً من الدروس المستفادة من منظور االستقرار المالي تم تناولها في التقرير الصادر مؤخرا ً
عن مجلس االستقرار المالي العالمي والذي نشر في تموز  ،2021حيث تضمن التقرير بداية تقييم ألثر الجائحة على النظام
المالي العالمي واألسواق المالية وإجراءات الدول التي اتخذت بغرض التخفيف من هذه التبعات ،ثم تناول التقرير عدد من
الدروس المستفادة والتوصيات التي أثارتها جائحة كورونا وتتلخص بما يلي:
 -1من التحديات الرئيسية التي قد تواجه البنوك المركزية خالل الفترة القادمة هي كيفية الموازنة بين السيطرة على
الضغوط التضخمية المتمثلة بارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميا ً وبين االستمرار بدعم التعافي االقتصادي من
آثار الجائحة.
 -2لذلك فإن على الحكومات والبنوك المركزية تقييم اإلجراءات االستثنائية التي اتخذت لدعم األفراد والشركات خالل
فترة الجائحة والعمل على االنسحاب التدريجي والمدروس من هذه اإلجراءات لضمان عدم التأثير سلبا ً على التعافي
االقتصادي.
 -3لقد سلطت جائحة كورونا الضوء على االختالف في المالءة المالية بين األنظمة المالية العالمية ،حيث أن البلدان
التي قامت بتبني اإلصالحات التنظيمية والمالية عقب األزمة المالية العالمية في عام  2008وأهمها إصالحات
بازل  IIIكانت لديها متانة وقدرة أكبر على تحمل تبعات هذه الجائحة.
 -4كما سلطت الجائحة الضوء على أهمية استكمال تطبيق بقية اإلصالحات التنظيمية والمالية خاصةً ما يتعلق بتعزيز
متانة قطاع مؤسسات التمويل غير المصرفية وتعزيز منظومة إدارة األزمات.
 -5كما أكدت الجائحة أيضا ً على أهمية اإلدارة الفعالة للمخاطر التشغيلية وتعزيز المتانة فيما يتعلق باألمن السيبراني
وسط التغير التكنولوجي السريع.
 -6قد تواجه البنوك ومؤسسات التمويل غير المصرفية خسائر إضافية مع إلغاء إجراءات الدعم للقطاعات المتضررة
مما يتطلب استمرار هذه البنوك والمؤسسات ببناء مخصصات كافية للتحوط للمخاطر المستقبلية.
ومن الجدير ذكره بأن مجلس االستقرار المالي ( )FSBسوف يعمل مع الجهات المختصة ذات العالقة بشأن النتائج األولية
والقضايا التي أثيرت في هذا التقرير ،وسيتضمن التقرير النهائي الذي سيتم تسليمه إلى قمة مجموعة العشرين في
أكتوبر 2021/الخطوات القادمة لمعالجة القضايا التي أثارتها جائحة كورونا على االستقرار المالي العالمي.
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 1الفصـــــ

نقطة مئوية عما ورد في عدد أكتوبر  2020من تقرير آفاق
االقتصاد العالمي ،مما يعكس الدعم اإلضافي الذي قدمته
المالية العامة في عدد من االقتصادات الكبيرة والتعافي
المتوقع تحقيقه بفضل توافر اللقاحات في النصف الثاني من
العام ( .2020جدول  1-1وشكل )1-1

األول  :التطـــــ را

االقتصــادي واملاليــ العامليــ

واحمللي وآف اقها

جدول  :1-1نظرة عامة على توقعات أفاق التطورات االقتصادية العالمية 2020

 1 -1التطورات االقتصادية العالمية والنمو
االقتصادي

الفعلي

بقي النظام االقتصادي العالمي صامدا ً أثناء جائحة كورونا
نتيجة اإلجراءات االستثنائية التي اتخذتها معظم الدول في
العالم على مستوى السياسات المالية والنقدية ،األمر الذي
ساعد على احتواء مخاطر الجائحة على النشاط االقتصادي
العالمي واالستقرار المالي.
االن وبعد مرور أكثر من عام ونصف على بداية جائحة
كورونا ( ،)Covid-19تشهد آفاق االقتصاد العالمي قدرا ً
كبيرا ً من عدم اليقين تتعلق بالتفاوت في سرعة التعافي بين
البلدان ،وكيفية تطور األوضاع المالية وأسعار السلع األولية
ومدى قدرة االقتصاد على التكيف .وحسب تقرير آفاق
االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر
نيسان  ،2021فإن أبرز عوامل مخاطر التطورات السلبية
هي :تجدد الجائحة بظهور سالالت جديدة لفايروس كورونا،
التأخر في إنتاج اللقاح وتوزيعه ،تزايد الضغوط التضخمية،
تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية نتيجة تغيرات المناخ،
المخاطر الجيوسياسية ومخاطر التوترات التجارية الدولية
خاصة بين الواليات المتحدة االمريكية والصين ،باإلضافة
الى المخاطر السيبرانية التي كانت وما زالت من مخاطر
التكنولوجيا الرئيسية .
لقد كان انكماش النشاط االقتصادي العالمي في عام 2020
غير مسبوق من حيث سرعته ،حيث يقدر بنحو ،%3.3-
في حين بلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في
عام  2019نحو .%2.8
وقد أشارت توقعات صندوق النقد الدولي أن االقتصاد
العالمي سيحقق تعافيا ً أقوى في عامي  2021و 2022
مقارنة بالتنبؤات السابقة ،فمن المتوقع أن يحقق االقتصاد
العالمي نموا قدره  %6في عام  ،2021ثم ينخفض إلى
 %4.4في عام  .2022ويقل االنكماش المسجل في عام
 2020عن المتوقع في عدد أكتوبر  2020من تقرير آفاق
االقتصاد العالمي بنسبة  1.1نقطة مئوية ،مما يعكس زيادة
النمو في النصف الثاني من العام  2020عما أشارت اليه
التوقعات بالنسبة لمعظم المناطق بعد تخفيف إجراءات
اإلغالق العام وتكيف االقتصادات مع طرق العمل الجديدة.
وتزيد توقعات عامي  2021و  2022بمقدار  0.8و 0.2

أحدث التوقعات نيسان
2021

السنة
2019
2020

العالم
2.8
3.3-

االقتصادات
المتقدمة
1.6
4.7-

االقتصادات
الناشئة
3.6
2.2-

2021
2022

6.0
4.4

5.1
3.6

6.7
5.0
6.0

3.9
5.2
2021
توقعات تقرير شهر
أكتوبر 2020
5.1
2.9
4.2
2022
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 2020ونيسان 2021
شكل  :1-1تطورات وآفاق نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في األردن والعالم
()%( 2022-2000
10
5
0

العالم
االقتصادات المتقدمة
األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية
األردن
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-10
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أما بالنسبة لالقتصاد األردني ،فقد بلغ االنكماش االقتصادي
لعام  2020نحو  %1.6-مقابل نمو اقتصادي في عام
 2019بلغ نحو  ،%2متأثرا ً على غرار دول العالم األخرى
بجائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على معظم األنشطة
االقتصادية ،إال أن نسبة االنكماش التي سجلها االقتصاد
األردني في عام  2020جاءت أقل بكثير مما كان متوقعا ً في
بداية الجائحة ،حيث كان من المتوقع أن ينكمش االقتصاد
األردني بشكل أكبر وبنسبة تصل إلى حوالي  ،%3.4-إال
أن األجراءات االستباقية والشاملة التي اتخذتها الحكومة
والبنك المركزي والتي سيتم ذكرها الحقا ً ساهمت بشكل
كبير في التقليل من حدة االنكماش وأدت إلى تسجيل نسبة
انكماش من بين األقل في المنطقة .أما بخصوص المستقبل
فانه وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي آلفاق االقتصاد
العالمي لشهر نيسان  ،2021فمن المتوقع أن يتعافى
االقتصاد األردني في عامي  2021و  2022ليبلغ النمو
االقتصادي نحو  %2و  %2.7على التوالي( .شكل )2-1
أما فيما يتعلق باالستقرار المالي على المستوى المحلي ،فقد
حافظ على مستواه مندفعا ً بالسياسات االقتصادية الحصيفة،
1

تقرير االستقرار املايل 2020

فقد أشار صندوق النقد الدولي في تقريره بأن متوسط الدين
العام العالمي وصل إلى نسبة غير مسبوقة قدرها %97.3
من إجمالي الناتج المحلي في عام  2020ومن المتوقع أن
يستقر عند  %99من إجمالي الناتج المحلي في العامين
 2021و( .2022شكل .)3-1

خاصة من جانب السياسة النقدية والسياسة االحترازية الكلية
والجزئية والتي استمرت في دعم الدينار والمحافظة على
جاذبيته والمحافظة على قطاع مالي متين وسليم رغم
التحديات الكبيرة التي تواجهه.
شكل  :2-1تطورات وآفاق نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ومعدل التضخم في
األردن ()%( )2022-2000

شكل  :3-1الدين العام ( %( )2022-2016من الناتج المحلي اإلجمالي)
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تطورات المالية العامة

أما بالنسبة لالقتصادات المتقدمة ،فقد ارتفع الدين العام نسبة
إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى نسبة غير مسبوقة من
 %103.8في عام  2019إلى  %120.1في عام .2020
وبالنسبة للدول ذات األسواق الناشئة ،فقد ارتفعت نسبة الدين
العام لديها من  %54.7في عام  2019إلى  %64.4في عام
 2020ومن المتوقع أن تستمر في االرتفاع حتى نهاية عام
 2022لتصل إلى  .%67.3هذا وقد بين التقرير إلى أن
أولويات سياسة المالية العامة تتضمن مواصلة الدعم حسب
الحاجة مع استمرار عمليات التطعيم وتعزيز التعافي،
ومعالجة مواطن الضعف طويلة األمد في المالية العامة
ووضع استراتيجيات متوسطة األجل من أجل إدارة مخاطر
المالية العامة والتمويل ،وتعزيز الجهود لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة.

يواجه العالم درجة كبيرة من عدم اليقين بآفاق النمو العالمي
على نحو استثنائي ،فال يزال سباق اللقاح مستمرا ً في الحرب
ضد كوفيد ،19-ولكن وتيرة إجراء التطعيمات تتسم بالتباين
بين دول العالم خاصة بين الدول المتقدمة والدول الناشئة
والنامية .أما من حيث احتماالت تجاوز التوقعات ،فإنه إذا
سارت عمليات التطعيم بشكل أسرع من المتوقع ،فمن
الممكن أن تعجل بوضع نهاية للجائحة ،مما يعزز تحصيل
اإليرادات ويقلل الحاجة إلى دعم إضافي من المالية العامة.
ومن جانب آخر ،فإن استمرار التراجع االقتصادي لفترة
أطول أو التشديد المفاجئ لألوضاع المالية في ظل ارتفاع
مستويات الديون ،أو حدوث طفرة في حاالت اإلفالس بين
الشركات ،أو تقلب أسعار السلع األولية ،من شأنه كبح
التعافي .وعلى وجه العموم ،كلما طالت مدة الجائحة ،زاد
التحدي الذي يواجه المالية العامة.

عجز المالية العامة
تباينت اتجاهات المالية العامة بين الدول واالقتصادات
الرئيسية في العالم كما أشار صندوق النقد الدولي في تقرير
مرصد مالية الحكومة لشهر نيسان  .2021فقد ارتفعت نسبة
عجز المالية العامة على مستوى العالم كنسبة من الناتج
المحلي االجمالي إلى  %10.8في عام  2020مقارنة بما
نسبته  %3.6في عام  ،2019بسبب تداعيات جائحة
كورونا ،ومن المتوقع أن تتحسن نسبة عجز المالية العامة
على مستوى العالم كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي في
العامين القادمين  2021و  2022لتصل إلى %9.2
و %5.4على التوالي (شكل .)4-1

الدين العام
أشار تقرير مرصد مالية الحكومة لشهر نيسان 2021
الصادر عن صندوق النقد الدولي ،إلى أن الدعم المقدم من
المالية العامة أدى مع انخفاض اإليرادات ،إلى زيادة العجز
والدين الحكوميين حتى بلغا مستويات غير مسبوقة عبر كل
البلدان في مختلف مجموعات الدخل.
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الفص األول :التط را

الشركات مثقالً بمديونية عالية أثناء الجائحة .ومن المرجح
أن يؤدي ذلك إلى انعكاسات سلبية على البنوك لزيادة عدد
المقترضين المتعثرين مما يؤثر سلبا ً على نوعية المحفظة
االئتمانية لدى البنوك .ويشير تحليل خبراء صندوق النقد
الدولي إلى وجود فروقات ملحوظة في أداء القطاعات
وأحجام الشركات ،حيث أن الضغوطات الناتجة عن
تداعيات جائحة كورونا مرتفعة بشكل خاص في الشركات
الصغيرة والمتوسطة في معظم القطاعات وعبر مختلف
البلدان.
من جانب آخر حين وقعت الجائحة ،كانت البنوك تتمتع
بمستويات عالية من هوامش رأس المال والسيولة ،بفضل
اإلصالحات التنظيمية التي أجريت بعد األزمة المالية
العالمية التي وقعت في  ،2008-2007مما أكسب البنوك
متانة في مواجهة الجائحة حتى اآلن .كما أشار التقرير إلى
أن دعم االقتصاد ال يزال ضروريا ً إلى أن تترسخ جذور
تعافٍ مستدام بغية الحفاظ على تدفق االئتمان إلى االقتصاد
ومنع الجائحة من تهديد النظام المالي العالمي .ويتعين أن
تظل السياسة النقدية تيسيرية إلى أن تتحقق أهداف السياسات
المقررة .ولكن ينبغي أن يتحرك صناع السياسات مبكرا
للحيلولة دون ترسخ مواطن الضعف المالي وتحولها إلى
مشكالت جوهرية مع ضرورة تشديد بعض أدوات السياسة
االحترازية الكلية ،لكن مع تجنب تشديد األوضاع المالية
على نطاق واسع .كما أشار تقرير االستقرار المالي العالمي
إلى أن مواطن الضعف التي تهدد االستقر ار المالي العالمي
ال تزال مرتفعة عبر عدة قطاعات حسب المنهجية المعدة
في التقرير.
ففي القطاع العام ،ترتفع مواطن الضعف في البلدان ذات
األهمية النظامية التي تمثل حوالي  %80من الناتج المحلي
اإلجمالي لدول العينة ،1حيث وصلت مستويات الديون إلى
مستويات تاريخية مرتفعة بسبب تداعيات جائحة كورونا.
بالنسبة لقطاع الشركات فقد استفادت الشركات غير المالية
من سهولة شروط التمويل خصوصا ً في الواليات المتحدة
األمريكية وبعض دول االقتصادات المتقدمة مما أدى إلى
تراكم الديون وتزايد نسب الرفع المالي في قطاع الشركات،
ولذلك على صناع السياسات الموازنة بين اإلجراءات
االقتصادية الميسرة قصيرة المدى والمخاطر المترتبة عليها
على المدى المتوسط .أما في قطاع األفراد ،ال تزال مواطن
الضعف مرتفعة في الصين وبعض دول االقتصادات
المتقدمة .أما في القطاع المالي ،فإن ما يقارب نصف البنوك
في االقتصادات ذات األهمية النظامية هي ضمن فئة متوسط
مرتفع إلى مرتفع من حيث مستوى مواطن الضعف .أما في
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أيضا ً في االقتصادات المتقدمة فقد ارتفعت نسبة عجز
الموازنة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي إلى  %11.7في
نهاية عام  2020مقارنة بما نسبته  %2.9في عام .2019
ومن المتوقع أن تنخفض بشكل ملحوظ حتى نهاية عام
 2022لتصل إلى ما يقارب  .%4.6أما بالنسبة للدول ذات
األسواق الناشئة ،فقد ارتفعت نسبة العجز لديها من %4.7
في  2019إلى  % 9.8في عام  2020ومن المتوقع أن
تنخفض إلى %7.7و %6.7في عامي  2021و 2022على
التوالي .كذلك األمر بالنسبة للدول المصدرة للنفط فقد بلغت
النسبة لديها  %0.5في عام  2019وارتفعت بشكل ملحوظ
عام  2020لتصل إلى  %8.3بسبب تداعيات أزمة كورونا
ولكن من المتوقع أن تنخفض النسبة إلى  %4.3و %2.8في
عامي  2021و 2022على التوالي .أما بالنسبة للواليات
المتحدة األمريكية والصين فبعد ارتفاع حاد في نسبة عجز
الموازنة في عام  2020نتيجة الجائحة وتبعاتها فإن
التوقعات تشير إلى تعافي سريع بحلول عام .2022
 2 -1استقرار النظام المالي العالمي
االستقرار المالي العالمي
أشار تقرير االستقرار المالي العالمي لشهر نيسان 2021
الصادر عن صندوق النقد الدولي ،إلى أن اإلجراءات
االستثنائية التي اتخذت الحتواء آثار الجائحة أدت إلى تيسير
األوضاع المالية ودعم االقتصاد ،مما ساعد على احتواء
مخاطر االستقرار المالي .ومن المتوقع أن يكون التعافي
متفاوتا ً من حيث السرعة والدرجة بين االقتصادات المتقدمة
واقتصادات األسواق الناشئة ،وذلك في ظل احتياجات
تمويلية كبيرة ،خاصة إذا ما أسفر استمرار ارتفاع أسعار
الفائدة األمريكية عن إعادة تسعير المخاطر وتشديد
األوضاع المالية .وفي كثير من البلدان ،بدى قطاع

1

االقتصادي واملالي العاملي واحمللي وآفاقها

دول العينة هي االقتصادات المتقدمة (الواليات المتحدة ودول منطقة اليورو ودول أخرى) واالقتصادات والدول الناشئة (الصين ودول أخرى)

3

تقرير االستقرار املايل 2020

قطاع المؤسسات المالية األخرى ،تبقى مواطن الضعف
بشكل عام من متوسط إلى مرتفع .وفي قطاع التأمين،
ارتفعت مواطن الضعف في بعض االقتصادات المتقدمة
نتيجة الجائحة ،أما بالنسبة للصناديق االستثمارية المشتركة،
فمواطن الضعف لم تتغير بشكل كبير منذ تقرير االستقرار
المالي العالمي لشهر اكتوبر  ،2020ولكن ال يزال الترابط
مصدر قلق لقطاع الصناديق المشتركة لوجود خطوط ائتمان
كبيرة مع البنوك( .شكل .)5-1

بنسبة  1.8-مقابل نمو نسبته  %3.7خالل عام .2019
(جدول .)2-1
البطالة
أثرت جائحة كورونا على سوق العمل بشكل كبير .حيث
ارتفع معدل البطالة ليسجل  %23.2في نهاية عام 2020
بارتفاع قدره  4.1نقطة مئوية عن عام  ،2019وقد كان
أعلى معدل للبطالة خالل الربع الرابع من العام  2020حيث
سجل  %22.6( %24.7للذكور و  %32.8لإلناث).

شكل  :5-1مواطن الضعف المالية العالمية
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.)6-1
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لقد كانت حالة عدم االستقرار السياسي واألمني التي تسود
منطقة الشرق األوسط هي السمة البارزة للفترة ما بين
 ،2019-2012وقد أدى تعمق االضطرابات السياسية
واألمنية في المنطقة آنذاك إلى تراجع أداء االقتصاد الوطني
الذي اتسم بحالة من تباطىء النمو إلى نوع من االستقرار
النسبي بمعدالت نمو ال تتجاوز .%2
إن جائحة كوفيد 19-التي كانت الحدث األبرز مطلع عام
 2020هي جائحة عالمية أثرت على استقرار االقتصادات
المختلفة .كما اعتبرت أزمة ذات عواقب متعددة الجوانب
منها الصحية واالقتصادية واالجتماعية.

-0.9
-1.1
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تطورات المالية العامة
ارتفع عجز الموازنة الكلي بعد المنح خالل الجائحة إلى
 2182.4مليون دينار في عام ( 2020بما نسبته  %7من
الناتج المحلي اإلجمالي) مقابل عجز مالي بلغ حوالي
 1058.4مليون دينار خالل عام ( 2019بما نسبته %3.3
من الناتج المحلي االجمالي) .وقــد ســاهم التراجع في
اإليرادات المحلية خالل عــام  2020والبــالغ حوالي
 727.9مليـون دينـار (نتيجـةً لإلغالق الشامل الـذي حـدث
لالقتصاد األردني بعـد منتصـف شـهر آذار 2020 /بسبب
جائحة كورونا) إلى ارتفاع العجز المالي إلى المستويات
المذكورة أعاله ( .شكل .)7-1
بلغ إجمالي رصيد الدين العام في نهاية عام  2020نحو
 33032.1مليون دينار أو ما نسبته  %106.5من الناتج
المحلي اإلجمالي مقابل  30076.3مليون دينار أو ما نسبته
 %95.2من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية عام .2019
(شكل .)8-1

النمو االقتصادي
سجل الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة انكماشا ً
بنسبة  1.6-خالل عام  2020مقابل نمو نسبته  %2.0في
عام  ،2019متأثرا ً بتداعيات جائحة كورونا ،وكما تم ذكره
سابقا ً فإن نسبة االنكماش التي سجلها االقتصاد األردني
جاءت أقل من المتوقع وذلك بفضل اإلجراءات االستباقية
والشاملة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي والتي قللت
من آثار الجائحة على االقتصاد الوطني .أما الناتج المحلي
اإلجمالي مقاسا ً بأسعار السوق الجارية ،فقد شهد انكماشا ً
4
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شكل  :7-1تطور المالية العامة في األردن  2020-2016وآفاقها 2025-2021
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**الدين العام المحتسب (مع ما يحمله صندوق استثمار الضمان االجتماعي )SSIF

التطورات النقدية
قام البنك المركزي األردني كاستجابة لجائحة كورونا خالل
عام  2020بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة
النقدية بما مجموعه  150نقطة وبمعدل  ، %1.5وقد قامت
البنوك باالستجابة الفورية لهذا التخفيض من خالل تخفيض
أسعار الفائدة لديها دون انتظار تواريخ االستحقاقات
التعاقدية.
أما فيما يتعلق برصيد إجمالي االحتياطات األجنبية للبنك
المركزي بما في ذلك الذهب وحقوق السحب الخاصة فقد
بلغ نهاية عام  2020ما قيمته  15,919.8مليون دوالر.
ويعتبر هذا الرصيد لدى البنك المركزي مريحا ً ويكفي
لتغطية مستوردات المملكة لمدة  9.2أشهر ،وهي فترة آمنة
وتفوق المعدالت المقبولة حسب المعايير الدولية.

القطاع الخارجي
بالنسبة لبيانات التجارة الخارجية ،فقد انخفضت الصادرات
الكلية في عام  2020بنسبة  %4.5لتبلغ  5,639.7مليون
دينار ،في حين انخفضت المستوردات بنسبة  %11.3لتبلغ
 12,077.8مليون دينار ،وأدت هذه التطورات إلى انخفاض
عجز الميزان التجاري في المملكة ليصل إلى ما مقداره
 6,438.1مليون دينار ،مسجالً بذلك انخفاضا ً نسبته
 %16.5عن عام ( .2019شكل  )9-1و (شكل .)10-1
شكل  :9-1خالصة التجارة الخارجية في األردن  2020-2016وآفاقها
)%(2024-2021
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معدل نمو الناتج معدل التضخم معدل البطالة
المحلي اإلجمالي (نهاية الفترة) ( %من حجم
قوة العمل)
()%
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14.8
3.5
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-0.7
12.9
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0.3
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2.0
1.9
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عدد السكان إجمالي الدين العام الحساب الجاري
( %من الناتج
(معدل النمو) ( %من الناتج
المحلي اإلجمالي) المحلي اإلجمالي)
18.184.3
2.8
11.576.3
2.9
-16.8
73.8
3.0
-9.3
59.6
3.0
-5.2
64.4
3.1
-7.1
66.9
3.2
-10.2
70.6
4.3
-15.2
80.2
6.0
-10.4
86.6
8.8
-7.2
88.5
8.2
-9.2
92.4
7.9
9.7
92.1
2.8
10.6
92.8
2.6
6.9
92.9
2.5
2.1
95.2
2.4
8.0106.5
2.4
-8.3
91.2
1.1
-4.0
90.9
0.8
3.088.4
0.7
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المصدر :البنك المركزي األردني ،النشرة اإلحصائية الشهرية .توقعات صندوق النقد الدولي ،قاعدة بيانات تقرير
آفاق االقتصاد العالمي ،نيسان  .2021التوقعات متوفرة حتى .2026

شكل  :8-1إجمالي الدين العام في األردن  2020-2016وآفاقه 2025-2021
( %من الناتج المحلي اإلجمالي)
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شكلت جائحة كورونا في عام  2020صدمة كبيرة لها آثار
اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة .حيث استجاب األردن
خالل أوج انتشار الجائحة بتدابير طارئة على مستوى
السياستين المالية والنقدية ،أدت إلى التقليل من حدة تداعيات
الجائحة .ومع ذلك ،كان لهذه التداعيات تأثير سلبي على

-40
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
الصادرات
المستوردات
الميزان التجاري (المحور االيمن)

المصدر :البنك المركزي األردني ،النشرة اإلحصائية الشهرية ،نيسان .2021
توقعات صندوق النقد الدولي ،قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي ،نيسان .2021
التوقعات متوفرة حتى .2026
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 )5إعفاء صاحب العمل من رسوم طوابع الواردات
المترتبة على تصاريح العمل.
 )6إعفاء كل من يسجل ألول مرة من الجمعيات
التعاونية الزراعية من رسوم الخدمات وبدل
التدقيق ولمدة سنة واحدة ،والجمعيات التعاونية
الجديدة من الرسوم لمدة سنة واحدة ،والحائزين
الزراعيين في قطاع اإلنتاج النباتي والحيواني
وأصحاب المزارع من كافة رسوم التسجيل
كمؤسسة فردية ولمرة واحدة وإعفاء المزارعين
وشركات إنتاج البذور واإلرساليات الزراعية
المصدرة من رسوم فحص المختبرات لسنة
واحدة.
 على صعيد السياسة النقدية والمصرفية :اتخذ البنك
المركزي األردني حزمة من اإلجراءات االستباقية
والشاملة بهدف احتواء التداعيات السلبية لهذه األزمة
على االقتصاد المحلي والقطاع المصرفي بلغت قيمتها
حوالي  2.7مليار دينار أردني وبما نسبته  %8.6من
الناتج المحلي اإلجمالي ،وفيما يلي عرضا ً ألهم هذه
اإلجراءات:
 )1ضخ سيولة إضافية في االقتصاد الوطني بقيمة
 1,050مليون دينار من خالل:
أ -تخفيض االحتياطي النقدي اإللزامي على الودائع
لدى البنوك من  %7إلى  %5األمر الذي وفر
سيولة إضافية للقطاع المصرفي بمبلغ 550
مليون دينار أردني ،مما زاد من قدرة البنوك
على اإلقراض ومكنها من تخفيض أسعار الفائدة
التي تتقاضاها على التسهيالت الممنوحة لألفراد
والشركات .علما ً أنها المرة األولى التي يخفض
فيها البنك المركزي االحتياطي النقدي اإللزامي
منذ عام .2009
ب -إجراء اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك بمقدار
 500مليون دينار آلجال تصل لسنة بهدف توفير
االحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص.

النشاط االقتصادي المحلي ،فقد تراجع النشاط االقتصادي
(مقاسا ً بالناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة) بنسبة
 1.6خالل عام  2020بالمقارنة مع نمو نسبته  %2.0فيعام ( .2019جدول .)2-1
أثرت أزمة كورونا على القطاعات االقتصادية بدرجات
متفاوتة ،فبعض القطاعات تراجع نموها بشكل حاد جدا ً
نتيجة اإلغالق الكامل مثل قطاع السياحة والمطاعم
والفنادق ،وقطاع النقل الجوي والبري ،وقطاع الخدمات
االجتماعية والشخصية من تعليم وتدريب وترفيه .في حين
كان هناك بعض القطاعات التي طالها حالة من تباطئ النمو
في دخلها مثل قطاع الخدمات الحكومية وقطاع المال
والتأمين وقطاع الزراعة.
استطاع االقتصاد المحلي أن يتكيف بشكل جيد نسبيا ً مع
األوضاع الداخلية واإلقليمية والعالمية المؤقتة .وفيما يلي
عرض لمجموعة اإلجراءات االحترازية التي اتخذت من
قبل الحكومة والبنك المركزي للتخفيف من تداعيات الجائحة
على االقتصاد المحلي:
 على صعيد الحماية االجتماعية :صدرت مجموعة من
البالغات استنادا ً ألحكام أوامر الدفاع لسنة ،2020
وأولها الذي نص على تعطيل الوزارات والدوائر
الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها وذلك
بعـد منتصـف شـهر آذار  .2020وغيرها من البالغات
التي توصي بااللتزام بتدابير وقائية تتعلق بضرورة
ارتداء الكمامة ،والتباعد االجتماعي والحجر الصحي
للحفاظ على الصحة العامة ،وغلق المدارس والمراكز
التجارية وأماكن العبادة ،ووضع قيود على السفر.
 على صعيد دعم القطاعات االقتصادية :تم اتخاذ
مجموعة من اإلجراءات للتخفيف من تداعيات الجائحة
على القطاعات األكثر تضررا ً منها:
 )1إعفاء جمعيات المهن السياحية من رسوم
الترخيص والغرامات المترتبة عليها لعامي
2020و2021
 )2تقسيط المبالغ المستحقة على القطاع السياحي
لضريبة الدخل عن عام  2019دون غرامات أو
فوائد تأخير.
 )3تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق
والمطاعم السياحية من  %16إلى  ،%8وتخفيض
ضريبة الخدمات من قبل المطاعم السياحية
والفنادق على الخدمات المقدمة من قبلها لتصبح
 %5بدالً من  %10اعتبارا ً من .2020/7/1
 )4تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمال غير
األردنيين العاملين في القطاع الزراعي وقطاع
المخابز بمقدار  200دينار من أصل  400دينار.

 )2تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة
النقدية بما مجموعه  150نقطة أساس وبمعدل
 .%1.5وقد قامت البنوك باالستجابة الفورية لهذا
التخفيض من خالل تخفيض أسعار الفائدة لديها
دون انتظار تواريخ االستحقاقات التعاقدية.
 )3بالنسبة للعمالء األفراد والشركات المتضررين
من الجائحة ،فقد تم الطلب من البنوك تأجيل أقساط
التسهيالت االئتمانية الممنوحة لهم دون فوائد
تأخير أو عموالت إضافية وذلك خالل العام
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الممنوحة لباقي القطاعات المشمولة ضمن
البرنامج كما هي دون تعديل.
 )7قرر البنك المركزي عدم إدراج العمالء ممن
ترفض لهم شيكات ألسباب مالية ضمن قائمة
العمالء المتخلفين عن الدفع وعدم تحميلهم
العموالت المترتبة على إعادة الشيكات وذلك
للشيكات المعادة خالل الفترة من 2020/3/18
إلى .2020/4/30
 )8تخفيض عموالت ضمان القروض وزيادة تغطية
برنامج المبيعات المحلية.
 )9تعزيز استخدام خدمات الدفع اإللكترونية وتشجيع
استخدام الخدمات المالية الرقمية خالل فترة
جائحة كورونا.
 على صعيد المالية العامة :اتجهت وزارة المالية خالل
فترة الجائحة لالقتراض من األسواق المالية العالمية
من خالل إصدار سندات يورو بوند لتمويل جزء من
االحتياجات التمويلية وتخفيض الضغط على السوق
المحلي وتوفير السيولة المحلية للقطاع الخاص وعدم
مزاحمته في الحصول على التمويل .كما تم اتخاذ
مجموعة من اإلجراءات لتخفيف األثار المترتبة على
الجائحة ومنها ما يلي:
 )1تأجيل استحقاق ضريبة المبيعات لحين قبض
المبالغ وليس عند عمليات البيع (مع إمكانية تأجيل
الدفع أيضا ً بدون فوائد).
 )2تأجيل تقديم اإلقرارات الضريبية لضريبة الدخل
والمبيعات لغايه تاريخ .2020/6/30
 )3قيام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة
الجمارك بتسوية األوضاع الضريبية والجمركية
في قضايا عالقة بينهم وبين المكلفين.
 )4السماح للشركات المدرجة على القوائم الذهبية
والفضية بدفع  %30فقط من الرسوم الجمركية
وتأجيل  %70الحقا ً.
 )5تسديد جزء كبير من رصيد المتأخرات
والمطالبات المستحقة لصالح القطاع الخاص.
 )6تأجيل رسوم عوائد التنظيم المفروضة على قطاع
األراضي والسماح بمعامالت اإلفراز بين الورثة
والشركاء في نفس القطاع مع تأجيل دفع العوائد
لحين نقلها إلى المالكين.
 )7تخفيض النفقات في قانون الموازنة العامة للسنة
المالية  2020بنحو  352مليون دينار موزعة
بواقع  22مليون للنفقات الجارية و 330مليون
دينار للنفقات الرأسمالية.

 ،2020ثم تم تمديد هذا اإلجراء حتى نهاية عام
.2021
 )4كما تم السماح للبنوك بإجراء هيكالت وجدوالت
لمديونيات العمالء والقطاعات االقتصادية
المتضررة بدون دفعة نقدية أو أي كلف أو
عموالت إضافية وذلك حتى نهاية عام .2021
 )5قام البنك المركزي بإطالق برنامج تمويلي ميسر
لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها
على مواجهة آثار أزمة كورونا بمبلغ  500مليون
دينار وبكفالة الشركة األردنية لضمان القروض
بنسبة ضمان  .%85وتم في عام  2021زيادة
سقف البرنامج إلى  700مليون دينار وتمديده
حتى نهاية عام .2021
 )6إقرار اإلجراءات التالية بخصوص التسهيالت
القائمة والمستقبلية ضمن برنامج البنك المركزي
لتمويل ودعم القطاعات االقتصادية والبالغ قيمته
 1.2مليار دينار وعلى النحو االتي  )1(:تخفيض
أسعار فائدة البرنامج لتصبح  %1بدالً من
 %1.75للمشاريع داخل محافظة العاصمة
و %0.5بدالً من  %1.0للمشاريع في باقي
المحافظات .وزيادة اآلجال المتاحة للسلف لكافة
القطاعات المستهدفة في البرنامج داخل العاصمة
وتوحيدها مع باقي المحافظات لتصبح 10
سنوات ،من ضمنها سنتين فترة سماح لمن يرغب.
( )2تأجيل أقساط التسهيالت االئتمانية لكافة
المقترضين ضمن البرنامج للفترة من  13آذار
وحتى نهاية حزيران  2020والسماح للبنوك
بتأجيل أقساط التسهيالت للمتضررين من الجائحة
حتى نهاية عام  )3( .2021إعطاء وزن ترجيحي
للمخاطر  %0عند احتساب نسبة كفاية رأس المال
للقروض وللتمويالت الجديدة ضمن هذا البرنامج.
( )4رفع سقف السلف لجميع القطاعات ليصبح 3
مليون دينار مع اإلبقاء على السقف لقطاعي الطاقة
المتجددة والنقل عند  4مليون دينار )5( .شمول
قطاع التصدير ضمن البرنامج (علما ً بأن
القطاعات المشمولة حاليا هي الصناعة والسياحة
والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا
المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني
والمهني واالستشارات الهندسية) .وتم خالل عام
 2021رفع السقف المتاح لقطاع السياحة ضمن
البرنامج ليصبح ( )4مليون دينار بدالً من ()3
مليون دينار ،مع بقاء السقف المتاح للسلف
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كانت جائحة كورونا بحد ذاتها نوعا ً من المحاكاة لعوامل
المخاطر المختلفة والتعرضات التي يمكن أن تقيس مرونة
ومتانة االقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص هكذا
صدمات ،كما اعتبرت فرصة إلعادة تحديد أولويات ورؤى
الدولة المستقبلية نحو االستدامة واالزدهار الشامل
واالستغالل األمثل للموارد واإلمكانيات .وفي التحول نحو
عام  ،2021فإن التحديات االقتصادية واالجتماعية
والصحية المقلقة ال زالت مستمرة ،بالرغم من تراجع
التحديات وتحسن الظروف اعتبارا ً من بداية شهر
.2021/5

شكل  :11-1ترتيب األردن مع الدول العربية في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد
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مؤشر التنمية البشرية

مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد

يقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التابع لهيئة األمم المتحدة
تقريرا ً سنويا ً يلخص اإلنجازات واالتجاهات المتعلقة بتنمية
الموارد البشرية من خالل ثالثة أبعاد أساسية ،هي التمتع
بحياة صحية ومعدل توقع عمر مرتفع ،والتمتع بالمعرفة
والثقافة والتعليم ،والتمتع بمستوى معيشة مالئم.
تناول التقرير الذي صدر مؤخرا ً عن العام  2019قضايا
بالغة األثر مثل التغير المناخي ومستوى التباين بين الدول
في أبعاد التنمية البشرية (الصحة والتعليم والدخل) وعدم
مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار .كما أشار
التقرير إلى أنه إن لم تتوقف ممارسات االخالل بالتوازن
البيئي فإن أزمة جائحة كورونا لن تكون األخيرة عالمياً .كما
أشار إلى أن جائحة كورونا وما بعدها يجب أن تمثل حقبة
جديدة في مسار التنمية البشرية لألجيال الجديدة.
وبالنسبة لألردن ،فقد احتل في عام  2019المرتبة  102من
أصل  189دولة على ترتيب المؤشر ،والترتيب حسب دليل
التنمية البشرية يصنف األردن ضمن البلدان ذات التنمية
البشرية المرتفعة( .جدول .)4-1

تناول مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد في إصداره الخاص
لعام  2020جائحة كورونا كأزمة فساد عالمية إلى جانب
كونها أزمة صحية واقتصادية واجتماعية .كما أشار الى أن
ذات الفساد قد أضعف من االستجابة ألصدائها وتداعياتها
حول العالم.
في تقريره السنوي لهذا العام أشار المؤشر إلى أن غالبية
الدول واألقاليم حول العالم لم تبد سوى تقدم طفيف الى
معتدل في ممارسات كبح الفساد بأشكاله .وأن ما مجموعه
ثلثين الدول المشاركة حققت مجموع نقاط أقل من .50
بالنسبة لألردن فقد حافظ على نفس الترتيب ( )60في عام
 2020وتقدم بنقطة واحدة عن عام ( 2019جدول .)3-1
2018
58
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جدول  :3-1ترتيب األردن في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد
العالمة**
الترتيب*
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2020 2019
49 48 49 48
48
53
60
60
Corruption perception 2021Transparency International

المصدر:
Index
* كلما كانت المرتبة أقرب إلى  1كان هذا أفضل.
** العالمة من  100-0وكلما كان المجموع أقرب إلى  100كان هذا أفضل.

أما عن نتائج دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا على
المؤشر ،فقد سجلت معدل نقاط بلغ  39نقطة خالل السنوات
الثالث األخيرة ،وال تزال دول المنطقة تسجل حالة من
الضعف في السيطرة على الفساد مع استمرار التقدم الطفيف
بهذا الخصوص .وبالمقارنة مع الدول العربية األخرى فقد
احتل األردن مرتبة متقدمة في مؤشر الشفافية ومكافحة
الفساد هي الخامسة بين  17دولة عربية ،حيث كانت
اإلمارات وقطر في المقدمة وأحرزتا مجموع  71و 63نقطة
على التوالي ،في حين كانت ليبيا  17والسودان  16واليمن
 15و سوريا  14في أسفل المؤشر( .شكل .)11-1

جدول  :4-1ترتيب األردن على محاور دليل التنمية البشرية *2019

المركز
102

الترتيب
حسب دليل
التنمية
البشرية

دليل
التنمية
البشرية
(صافي)

دليل التنمية
البشرية
معدالً
بعامل عدم
المساواة

دليل
التنمية
البشرية
حسب
الجنس*
*

تنمية
بشرية
مرتفعة

0.729

0.622

0.875

دليل
الفوارق
بين
الجنسين
***

دليل الفقر
المتعدد
األبعاد
(-2008
)2019

قيمة

0.450

0.002

المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية البشرية العالمية .2020
آخر البيانات المتوفرة لعام  2019على النحو المبين في الجدول.
* صنفت األردن في المجموعة الخامسة حسب االنحراف المطلق عن التكافؤ بين الجنسين في
دليل التنمية البشرية.
** حصلت األردن على المرتبة  109من أصل  189دولة حسب دليل الفوارق بين الجنسين.

ومقارنةً مع ثمانية عشر دولة عربية شملها التقرير ،حقق
األردن مرتبة متوسطة متفوقا ً بذلك على عدد من الدول مثل
ليبيا وفلسطين ،ومصر ،والمغرب ،والعراق ،وسوريا
والسودان واليمن( .شكل .)12-1

8

الفص األول :التط را
شكل  :12-1ترتيب األردن مع الدول العربية في مؤشر التنمية البشرية ()2019
20
18



16
14
12

االمارات
السعودية
قطر
البحرين
عُمان
الكويت
الجزائر
لبنان
تونس
األردن
ليبيا
فلسطين
مصر
المغرب
العراق
سوريا
السودان
اليمن
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االقتصادي واملالي العاملي واحمللي وآفاقها

االقتصادي وتقديم توصيات نحو تحقيق االنتاجية
واالزدهار واالستدامة.
تقييم ظروف االستثمار واألعمال :تقييم أثر األزمة على
رواد األعمال من حيث التنافس والتعاون في السوق
وغيرها من العوامل المتعلقة باألعمال.
مؤشر ممارسة األعمال

6

يصدر البنك الدولي سنويا ً مؤشر ممارسة األعمال منذ عام
 2004والذي يقيس بشكل رئيسي األداء االقتصادي في
 190اقتصادا ً حول العالم باستخدام مجموعة من المؤشرات
الكمية لجودة وفعالية بيئة األعمال ،ويبحث في سياسات
الحكومة والقوانين واألنظمة والتعليمات التي تحسن
ممارسات األعمال واألخرى التي تحد منها.
أشار تقرير المؤشر في أحدث إصدار له في عام ،2020
بأن األردن كان واحدا ً من أفضل عشرة اقتصادات شهدت
تحسنا ً في سهولة أداء األعمال بعد تنفيذ الحكومة األردنية
العديد من اإلصالحات التنظيمية .حيث سجلت المملكة تقدما ً
كبيرا ً في عام  2019حيث احتلت المرتبة  75وبمجموع
عالمة  ،100/69مقارنة مع المرتبة  104ومجموع عالمة
 100/60.9في العام  .2018وقد كان تقدم األردن كبيراً جداً
باألخص في المؤشر الفرعي المتعلق بالحصول على
االئتمان حيث ارتفع ترتيبه من  134إلى ( .4جدول .)5-1
عبر األعوام القليلة الماضية ،يالحظ بأن األردن ومنذ عام
 2017قد بدأ يسجل تقدما ً ملحوظا ً في هذا المؤشر ،ويعزى
ذلك إلى مجموعة اإلصالحات التي تناولت جوانب رئيسية
في البيئة التنظيمية لألعمال وهي تحسين الوصول إلى
المعلومات االئتمانية من خالل تأسيس شركة المعلومات
االئتمانية ،وتسهيل التجارة عبر الحدود ،وتبسيط عملية
التخليص الجمركي ،واستحداث مشروع النافذة االستثمارية
الواحدة ،وتسهيل آليات الدفع اإللكتروني لشتى أشكال
الفواتير وااللتزامات الضريبية ،وإصدار قانون اإلعسار
واطالق االستراتيجية الوطنية للشمول المالي في عام
.2017

4
2
0

المصدرUNDP. 2020 .Human Development Indicators :

مؤشر التنافسية
أشار تقرير مؤشر التنافسية العالمي في إصداره لعام 2020
الى أن ازمة كورونا كانت عبارة عن أزمة صحية
واقتصادية عالمية انتشرت وأثرت في أنشطة األعمال
وأنظمة الرعاية الصحية والحماية االجتماعية .هذا وقد جاء
اصدار عام  2020تحت عنوان (كيف تستعد الدول نحو
التعافي) حيث لم يتناول المؤشر لهذا العام أي سلم ترتيب
لمراكز الدول واألقاليم على غير العادة ،بل جاء التقرير
ليوفر منهجية تساعد الدول على إعادة تشكيل النظام
االقتصادي الخاص بها ليتواكب مع احتياجاتها المستقبلية،
ويوفر أساسا ً لدعم التحول العميق نحو الرفاهية واإلنتاجية
واستدامة النمو االقتصادي من خالل عدة أولويات تزيد من
فرص التعافي من تداعيات كوفيد .19-كما تناول التقرير
تحليالً تاريخيا ً لمجموعة العوامل المتعلقة بالتنافسية
وبمبادرات التعافي المستقبلية وتوصيات ضمن أطر زمنية
قبل األزمة (االستقرار التاريخي) وأثناءها (االستجابة
الطارئة لها) والحقا ً لها (انتعاش االقتصاد) .حيث تناولت
التوصيات المواضيع الرئيسية التالية:
 توفير بيئة داعمة :التحول نحو بنية تحتية مناسبة
لتكنولوجيا المعلومات لرقمنة الخدمات العامة.
 تعزيز رأس المال الفكري :التحول نحو المورد البشري
المعرفي من خالل احياء فرص السوق القائمة على مبدأ
االستثمار في المهارات والتعليم.
 تحسين ظروف السوق :من خالل زيادة الحوافز المالية
للشركات الخاصة لخوض تجربة االستثمار الشامل
والمستدام في السوق المحلي.
 التحول نحو االبتكار واالبداع :التحول نحو االبتكار من
خالل احياء فرص االستثمار العام والخاص في البحث
العلمي والتطوير.
 تعزيز البنية التحتية االقتصادية :تقييم جاهزية التحول

جدول  :5-1ترتيب األردن في مؤشر ممارسة األعمال ()2020
ترتيب األردن عبر المقاييس الفرعية لمؤشر ممارسة األعمال 2019
مقدار التغير)7.7( :
العالمة69.0 :
المرتبة لعام )75( :2019
الحصول على
استخراج تراخيص
الشروع
الحصول على الكهرباء تسجيل الملكية
االئتمان
البناء
في األعمال
المرتبة العالمة المرتبة العالمة
العالمة
المرتبة
العالمة
المرتبة
العالمة
المرتبة
95.0
4
66.4
78
80.5
69
60.3
138
84.5
120
تسوية حاالت
حماية المستثمرين
إنفاذ العقود
التجارة عبر الحدود
دفع الضرائب
اإلعسار
األقلية
المرتبة العالمة المرتبة العالمة
العالمة
المرتبة
العالمة
المرتبة
العالمة
المرتبة
39.7
112 55.6
110
79.0
75
78.7
62
50
105
المصدرWorld Bank. 2020. Doing Business. :

* كلما كان ترتيب االقتصاد أقرب إلى  ، 1كان هذا أفضل ،ودل على بيئة تنظيمية مالئمة أكثر للشروع في األعمال وتشغيل
الشركات التجارية المحلية.
**تم استثناء مؤشري إصالحات سوق العمل والعقود العامة مع الحكومة من مؤشرات تصنيف هذا العام.
***المركز يتحدد من خالل الترتيب لمتوسط مجموع العالمة للعشرة مواضيع التي تحتوي فيه كل مؤشر على مجموعة من
المؤشرات الفرعية وتعطي وزنا متساويا لكل موضوع.

9
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 6 -1خالصة

شكل  :13-1ترتيب األردن في مؤشر ممارسة األعمال مقارنة مع الدول العربية
()2019
20

شكلت جائحة كورونا صدمة كبيرة لها آثار غير مسبوقة
أثارت حالة من عدم االستقرار بين عامة الناس ودرجة
كبيرة من حالة عدم اليقين في اإلقتصاد .ورغم التطورات
المفاجئة المرتبطة بتداعيات الجائحة المذكورة ،إال أن
اإلقتصاد المحلي استطاع أن يتكيف بشكل جيد نسبيا ً مع
األوضاع الداخلية واإلقليمية والعالمية المؤقتة .إذ أن
اإلجراءات والسياسات االحترازية التي تبنتها الحكومة
األردنية والبنك المركزي األردني ساعدت في التخفيف من
حدة هذه التداعيات والحفاظ على االستقرار االقتصادي
والنقدي والمالي في األردن.

15
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المصدر.World Bank. 2020. Doing Business :
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 2الفصــــ

الثــــا

الشمول المالي برئاسة محافظ البنك المركزي األردني،
وتستهدف االستراتيجية بشكل خاص تحقيق الشمول المالي
لذوي الدخل المحدود ،الشباب ،النساء ،الالجئين
والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وكما ذكرنا في تقرير االستتتتتتتقرار المالي لعام  2019فقد
تم إطالق االستتتتتتتتراتيجيتتتة الوطنيتتتة للشتتتتتتتمول المتتتالي
( )2020-2018فتتتتي  ،2017/12/4حتتتتيتتتتث تتتتتغتتتتطتتتتي
االستراتيجية عدة محاور أساسية وهي:
 الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. التمويل األصغر. القدرات المالية والثقافة المالية. حماية المستهلك المالي. -الخدمات المالية الرقمية.

 :البنيــــ

التحتيـــــــ والتشـــــــريعي

للنظام املايل
 1 -2مقدمة

تعد البنية التحتية والتشريعية المالئمة من المقومات
والعوامل الرئيسية للوصول إلى االستقرار المالي ،وخالل
الفترة السابقة واصل البنك المركزي جهوده في تطوير
البنية التحتية للنظام المالي والتشريعات المالية ذات
العالقة ،حيث أن جهود البنك المركزي ركزت على بعدين
رئيسين ،وهما :تعزيز الشمول المالي بشكل حصيف
ومدروس وتعزيز المنظومة التشريعية للنظام المالي.

الرؤية واإلطار العام للشمول المالي في األردن
وكما ذكرنا في تقرير االستقرار المالي لعام  2019فإن
االستراتيجية الوطنية للشمول المالي تقوم على تسليط
الضوء على القطاعات ذات األولوية ،من ضمنها ثالثة
محاور رئيسية للشمول المالي والتي تتضمن :التمويل
األصغر ،الخدمات المالية الرقمية ،وتمويل الشركات
الصغيرة ومتوسطة الحجم .ومن جانب آخر تعتبر الركائز
األربعة التالية المتطلبات األساسية إلنجاح االستراتيجية
الوطنية للشمول المالي والتي تتداخل مع المحاور الثالثة
الرئيسية وتساهم في تحقيق األهداف المتوخاة منها،
وتشمل هذه المتطلبات :استخدام التكنولوجيا المالية،
حماية المستهلك المالي ورفع القدرات المالية لكافة فئات
المجتمع ،البيانات واألبحاث ،وكذلك القوانين والتشريعات.

 2 -2تعزيز الشمول المالي
مفهوم الشمول المالي
يُنظر إلى الشمول المالي بأنه "الحالة التي يتاح من خاللها
لألفراد وقطاع األعمال الوصول المالئم للخدمات
والمنتجات المالية المختلفة (عمليات الدفع ،التوفير،
االئتمان ،التحويل المالي ،التأمين) بتكلفة معقولة وبشك ٍل
يلبي احتياجاتهم ويساعدهم في تحسين مستوى معيشتهم
بطريقة آمنة ومستدامة" .في هذا السياق تبنى صانعو
السياسات النقدية والمالية في الدول ذات األسواق النامية
والناشئة موضوع الشمول المالي كأولوية ضمن سياساتهم
وأهدافهم لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
يدرك األردن بأن الشمول المالي بات يشكل ركيزة أساسية
في تحقيق النمو الشامل والمستدام في المملكة ،حيث عكفت
الحكومة األردنية على بناء بنية تحتية مالية متينة وقوية
باإلضافة إلى وضع األطر التشريعية والقانونية الالزمة
للوصول إلى نظام مالي شامل ،وقد أخذ البنك المركزي
األردني الدور القيادي في هذه العملية يسانده فيها شركاؤه
من القطاعين العام والخاص بما يضمن التنسيق والتعاون
في وضع وتنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية بهذا
الخصوص.
ومنذ عام  2012انصب تركيز البنك المركزي األردني
على تعزيز الشمول المالي في المملكة من خالل متابعة أبرز
المستجدات والتطورات اإلقليمية والعالمية في مجال
سياسات تعزيز الشمول المالي ،ثم بدء البنك المركزي في
عام  2015بالتوجيه واإلشراف على صياغة االستراتيجية
الوطنية للشمول المالي في المملكة ،وذلك بعد قيام دولة
رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية إلعداد استراتيجية

وعلى الرغم من أن االستراتيجية الوطنية للشمول المالي
تستهدف كافة فئات المجتمع والشركات متناهية الصغر
والصغيرة ومتوسطة الحجم ،إال أن التركيز موجه بشكل
خاص نحو تمكين الفئات المهمشة والمحرومة من الخدمات
المالية ،وال سيما الفئات الضعيفة من ذوي الدخل المحدود
ضمن فئة  %40األكثر فقرا ً في المملكة ،والنساء ،والشباب
(وباألخص ممن هم ضمن الفئة العمرية  18-15سنة)،
والالجئين.
شكل  :1-2اإلطار العام لالستراتيجية الوطنية للشمول المالي

المصدر :االستراتيجية الوطنية للشمول المالي في األردن .2020-2018
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هذا وتهدف االستراتيجية الوطنية للشمول المالي لتحقيق
هدفين رئيسيين هما:

شكل  :2-2مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي
االجمالي في بعض الدول العربية ()%( )2020

73

 -1رفع مستوى الشمول المالي من  %33.1في عام
 2017مقاسا ً بعدد البالغين الذين يملكون حسابات في
مؤسسات مالية إلى  %41.5بحلول عام .2020
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 -2تقليص الفجوة الجندرية من  %53إلى .%35

0

علما ً بأنه في عام  2020تم تحقيق هذه األهداف وبشكل أكبر
من المستهدف في االستراتيجية ،حيث ارتفعت نسبة الشمول
المالي إلى ما يقارب  %50بدالً من نسبة الـ %41.5

المصدر :صندوق النقد العربي ( ،)2019كتاب "النهوض بالمشروعات متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية" ،فبراير.

المستهدفة ،وانخفضت الفجوة الجندرية إلى حوالي %29
بدالً من  %35وهذا يدل على النجاح الكبير الذي تحقق

وفي إطار حرص البنك المركزي األردني على دعم
الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
( )MSME’sولما لهذه الشركات من دور حيوي في دعم
النمو االقتصادي وتخفيف البطالة ومحاربة الفقر وبهدف
تمكينها من الحصول على التمويل الالزم لممارسة أعمالها
وفق آجال متوسطة أو طويلة وبأسعار فائدة منافسة ،فقد
قام البنك المركزي األردني بتأسيس لجنة داخلية وذلك
بهدف إدارة المشاريع المتعلقة بتعزيز االشتمال المالي ومن
ضمنها زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في
الحصول على التمويل ولهذا الغرض فقد تم خالل الفترة
الماضية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي
ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية بحشد تمويل لقطاع
الشركات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى ما يقارب 425
مليون دوالر أمريكي بأسعار فائدة منافسة وآلجال مناسبة،
وصل منها ما مقداره  250مليون دوالر ،أقرضت لما يزيد
عن  17ألف مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط منهم
أكثر من  %64متواجد خارج العاصمة ،كما ساهمت هذه
التمويالت بخلق حوالي  7000فرصة عمل جديدة ،وسيقوم
البنك المركزي بسحب المبالغ المتبقية والبالغة  175مليون
دوالر خالل عامي  2021و  ،2022هذا باإلضافة إلى خط
االئتمان المقدم من بنك اإلعمار األوروبي للبنوك مباشرة
بمبلغ  120مليون دوالر لنفس الغاية الذي قام البنك
المركزي بدوره بتقديم التسهيالت والدعم الالزم لتيسير
استفادة البنوك منه ،علما ً بأن بنك اإلعمار األوروبي قام
بتوقيع اتفاقيات مع ثالثة بنوك بمبلغ  90مليون دوالر.

نتيجة تطبيق االستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
 1 -2 -2 -2الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم
تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم دعائم
االقتصاد في معظم دول العالم ،وأحد أهم مجاالت خلق
فرص العمل ،حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة
حوالي  %90من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من
دول العالم ،وتوفر أكثر من  %50من مجموع فرص العمل
عالميا ً .وتشير دراسة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية
( )IFCإلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة 'الرسمية'
تساهم في  %40من الناتج المحلي اإلجمالي للدول النامية
والناشئة ،و %55في الدول المتقدمة ،وترتفع هذه األرقام
بشكل ملحوظ عند إضافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
العاملة في القطاع غير الرسمي .كما تساهم المشروعات
الصغيرة والمتوسطة في  %60من التشغيل بالقطاع
الرسمي حسب بيانات البنك الدولي.
هذا وقد أشار كتاب "النهوض بالمشروعات متناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية" والصادر عن
صندوق النقد العربي في نهاية عام  2019إلى أن هذه
المشروعات تسهم في الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان
العربية بنسب تتراوح ما بين ( )%80-%22من الناتج
المحلي اإلجمالي (شكل  )2-2وتسهم في خلق

كما يوجد لدى البنك المركزي برامج تمويل موجهة
لقطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة
وتكنولوجيا المعلومات واالستشارات الهندسية والصحة
والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني) وقطاع النقل
والقطاع التصديري (بما فيها الشركات الصغيرة

( )%49-%10من فرص العمل.
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والمتوسطة) بسعر فائدة يبلغ حاليا ً  %0.5للتمويل الموجه
للمشاريع المتواجدة في المحافظات خارج عمان و%1
للتمويل الموجه للمشاريع المتواجدة في العاصمة ،وبمبلغ
إجمالي يصل إلى حوالي  1.2مليار دينار ،حيث استفاد من
هذه البرامج حتى نهاية  )1564( 2020/12مشروعا ً
وبقيمة إجمالية وصلت إلى ما يقارب  1065مليون دينار
توزعت على قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة
والزراعة وتكنولوجيا المعلومات واالستشارات الهندسية
والصحة والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني) وقطاع
النقل بمقدار ،22.8 ،79.8 ،112.1 ،240 ،535.4
 28.4 ،15.5 ،25.9 ،5مليون دينار على التوالي .وأيضا ً
من ضمن هذا المبلغ فقد تم منح  62مليون دينار لتمويل دفع
الرواتب لنحو  49ألف عامل.

 :البني التحتي والتشريعي للنظام املايل

القروض بقيمة  300مليون دينار الستحداث البرنامج
الوطني لضمان القروض لمواجهة أزمة كورونا والذي
يهدف إلى تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين وأصحاب
المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة
وتمكينهم من الحصول على التمويل بشروط وكلف ميسرة
ومساعدتها على تغطية نفقاتها التشغيلية ورأس المال العامل
بما فيها دفع الرواتب واألجور ،والمحافظة على سير
أعمالها وتمكينها من استئناف نشاطها وتوسعته مستقبالً،
حيث يقدم البرنامج ضمان بما نسبته  %85من مخاطر
التمويالت الممنوحة ضمن هذا البرنامج ،وذلك نظرا ً
للظروف التي يمر بها االقتصاد األردني نتيجة تداعيات
جائحة كورونا.
 2 -2 -2 -2التمويل األصغر
يتكون قطاع التمويل األصغر والذي أصبح جزءاً من النظام
المالي الرسمي خالل عام  2018من ( )9شركات تمويل
أصغر مرخصة من البنك المركزي منها شركتان تمنحان
التمويل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،وفي إطار سعي
البنك المركزي األردني لتعزيز قواعد الحوكمة وأنظمة
الضبط والرقابة للمؤسسات الخاضعة لرقابته وإشرافه فقد
تم خالل عام  2020إصدار حزمة من التعليمات الناظمة
لقطاع التمويل األصغر وعلى النحو التالي:

كما ساهمت التمويالت التي منحت ضمن هذا البرنامج
بخلق  13.2ألف فرصة عمل جديدة في مختلف محافظات
المملكة .هذا وقد قام البنك المركزي بتطوير شروط
اإلقراض منذ عام  2015ضمن هذا البرنامج لتتوائم وبرامج
التمويل المعمول بها لدى البنوك اإلسالمية.
وفي إطار تطوير األعمال الريادية ومحاربة البطالة استمر
البنك المركزي خالل عام  2020بمنح السلف من خالل
البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض" الذي تم إطالقه
عام  2019بقيمة  100مليون دينار وذلك تنفيذا ً للرؤية
الملكية السامية لمحاربة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب
من خالل تعزيز نهج التشغيل الذاتي عوضا ً عن التوظيف
وتمكين الشباب من إقامة مشاريع تنموية توفر لهم فرص
عمل ومصدر دخل دائم ،وقد استفاد من البرنامج حتى نهاية
 )195( 2020/12مشروعا ً بقيمة بلغت ما يقارب ()5.4
مليون دينار.

 .1تعليمات الحاكمية المؤسسية لشركات التمويل األصغر
رقم ( )2020/10تاريخ  ،2020/12/6والتي تهدف
إلى تطبيق قواعد ومرتكزات الحاكمية المؤسسية لدى
شركات التمويل األصغر ،وذلك وفق المعايير الدولية
والممارسات الفضلى وبما يوائم خصوصية القطاع،
حيث تضمنت التعليمات المذكورة المحاور الرئيسية
التالية( :تشكيلة مجلس اإلدارة ومعايير المالءمة
للمجلس وهيئة الرقابة الشرعية واإلدارة التنفيذية العليا
واللجان المنبثقة عن المجلس ،مهام ومسؤوليات
المجلس واجتماعاته ،حقوق المساهمين واإلفصاح
والشفافية).

كما تم في بداية شهر  2020\4إطالق برنامج البنك
المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها
من مواجهة تداعيات جائحة كورونا بقيمة  500مليون
دينار ،ثم تم في عام  2021زيادة مبلغ البرنامج إلى 700
مليون دينار وتمديده حتى نهاية عام  2021هذا وقد استفاد
من هذا البرنامج حتى نهاية  )4,919( 2020/12مشروع
بقيمة ( )447مليون دينار ،وقد استخدم ما نسبته ()%40
من هذه المبالغ لتغطية رواتب وأجور العاملين في هذه
الشركات وبقيمة تقارب ( )177مليون دينار وبما يخدم
( )84,500عامل على رأس عمله.

 .2تعليمات أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لشركات
التمويل األصغر رقم ( )2020/11تاريخ
 2020/12/6وذلك وفق المعايير الدولية والممارسات
الفضلى ،حيث تضمنت التعليمات المذكورة المحاور
الرئيسية التالية( :ما يجب أن تتضمنه أنظمة الضبط
والرقابة الداخلية لدى الشركة ومهام ومسؤوليات
مجلس اإلدارة بالخصوص باإلضافة إلى مهام
ومسؤوليات اإلدارة التنفيذية العليا ،مهام كل من التدقيق
الداخلي والخارجي وإدارة المخاطر ومراقبة االمتثال،

وفي هذا اإلطار تم خالل عام  2020توقيع اتفاقية سلفة
خاصة ما بين البنك المركزي والشركة األردنية لضمان
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عالوة على برنامج التعليم المالي في المدارس ،فإن
المشروع سيشمل في المستقبل عدة برامج أخرى ،وعلى
النحو التالي:
أ .التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.
ب .نشر الوعي المالي من خالل وسائل اإلعالم.
ج .الثقافة المالية لتطوير األعمال.
د .التعليم المالي في مكان العمل.
ه .التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.
و .التعليم المالي اإللكتروني.

متطلبات األنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة إدارة
المعلومات ،متطلبات األمن والسالمة).
 .3تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
لشركات التمويل األصغر رقم ( )2020/8تاريخ
 ،2020/9/28والتي تواكب المعايير الدولية
والممارسات الفضلى بهذا الخصوص.
 3 -2 -2 -2القدرات المالية والثقافة المالية
يُعتبر موضوع نشر الثقافة المالية والمصرفية من أهم
العوامل التي تؤدي إلى زيادة الشمول المالي وتعزيز حماية
العمالء ،وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن رفع
مستوى الثقافة المالية لألفراد هو عامل أساسي لزيادة
مستوى مدخراتهم ،مما يعزز من النمو االقتصادي من خالل
توفير السيولة الالزمة لالستثمار ،األمر الذي يعزز من قدرة
الدول على تحمل األزمات المالية واالقتصادية ،وفي األردن
يولي البنك المركزي موضوع الثقافة المالية اهتماما ً بالغا ً
نظرا ً ألهميته في تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي
واالجتماعي في المملكة.

 4 -2 -2 -2حماية المستهلك المالي
في إطار تعزيز االشتمال المالي في المملكة وتعزيز الشفافية
والعدالة في تعامل المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة
وإشراف البنك المركزي مع عمالئها ،قام البنك المركزي
من خالل دائرة حماية المستهلك المالي بالعديد من األنشطة
واإلجراءات بهذا الخصوص:
فمن الناحية التشريعية؛ تم إصدار عدد من التعليمات
والتعاميم والتي كانت الغاية منها توفير الحماية الكافية
لمستخدمي الخدمات المالية والمصرفية ،حيث تم إصدار
تعليمات حماية المستهلك المالي لعمالء شركات الصرافة
المرخصة والتي تهدف إلى إيجاد إطار تشريعي واضح
يحدد العالقة ما بين كل من العمالء وشركات الصرافة
ضمن إطار شامل لحماية المستهلك ،كما تم التعميم على
البنوك لتمديد منح الجوائز على حسابات التوفير لعام 2021
ضمن ضوابط كمية ونوعية خاصة بذلك ،تُنظم عملية منح
الجوائز وتُعزز التنافس في استقطاب ودائع التوفير وتحقيق
المنافسة العادلة بين البنوك ،كذلك تم التعميم على البنوك
بعدم تضمين الوثائق التي يتم توقيع العمالء /الكفالء عليها
أية بنود تفيد إلغاء /تنازل العميل عن أحكام السرية
المصرفية .ولتخفيف األعباء على مستهلكي الخدمات المالية
والمصرفية خالل جائحة كورونا ،تم التعميم على البنوك
بضرورة التعامل مع القطاعات المتضررة بأقصى درجات
المرونة ،واإلعالن بصورة واضحة عن جميع الكلف
والفوائد المترتبة على تأجيل األقساط.

وإيمانا ً من البنك المركزي األردني بأهمية موضوع الثقافة
المالية في المملكة؛ فقد بادر البنك المركزي بإطالق مشروع
لنشر وتعميق الثقافة المالية في المملكة وذلك بهدف تمكين
المواطن األردني من:
 إدراك المبادئ والمفاهيم األستتتاستتتية في المجال الماليوالمصرفي.
 إدارة مدخراته وممتلكاته الشتتتتتتخصتتتتتتية واستتتتتتتثمارهابالشكل األمثل.
 زيتتادة فرص االستتتتتتتفتتادة من المصتتتتتتتادر والختتدمتتاتوالتستتتهيالت المالية التي تقدمها البنوك والمؤستتتستتتات
المالية.
 زيتتادة الشتتتتتتمول المتتالي وتعزيز االستتتتتتتقرار المتتاليواالقتصادي واالجتماعي في المملكة.
لذا فإن المشروع يستهدف عدة قطاعات رئيسية في المجتمع
من خالل عدة برامج ،حيث تم البدء بالبرنامج الرئيسي
المتمثل بالتعليم المالي في المدارس وذلك بالتعاون مع وزارة
التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز (مؤسسة أردنية غير
ربحية) ،وقد تم البدء بتدريس منهاج الصف السابع اعتبارا ً
من العام الدراسي  2016/2015كما تم البدء بتدريس منهاج
الصف الثامن والحادي عشر اعتبارا ً من العام الدراسي
 ،2017/2016ومنهاج الصف التاسع والثاني عشر في
العام الدراسي  ،2018/2017ومنهاج الصف العاشر في
العام الدراسي .2019/2018

وفي مجال التقارير؛ قامت دائرة حماية المستهلك المالي
بإعداد التقرير السنوي األول لدائرة حماية المستهلك المالي
لعام  2020والذي يهدف إلى تسليط الضوء على النشاطات
التي قام بها البنك المركزي خالل األعوام 2020-2018
لتعزيز منظومة حماية المستهلك المالي في األردن ،حيث
يوضح التقرير اإلجراءات التي قام بها البنك المركزي
لحماية المستهلك المالي في ظل تداعيات أزمة فيروس
كورونا ،وأهم اإلجراءات واألنشطة الرقابية على البنوك
والشركات الخاضعة إلشراف ورقابة البنك المركزي،
وكذلك بين نشاطات التوعية والتثقيف المالي في األردن،
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وتطرق التقرير إلى عدد من المظاهر في السوق األردني
َّ
والتي لها عالقة بالنصب واالحتيال بشكل عام .وكما تم
إعداد تقرير شكاوى عمالء البنوك والشركات المالية غير
البنكية لعام  2020حيث يقدم التقرير تحليالً حول شكاوى
عمالء البنوك والشركات المالية غير البنكية الخاضعة
لرقابة البنك المركزي .وتأتي أهمية هذا التقرير من خالل
تحليل شكاوى العمالء وتسليط الضوء على أبرز هذه
الشكاوى والوقوف على أسبابها لفهم الدواعي الرئيسية لها
وتحديد األولويات التي يجب التركيز عليها للتخفيف منها
والتركيز على مدى كفاءة البنوك والشركات المالية غير
البنكية في معالجة الشكاوى .موضحا ً فيه تصنيف هذه
الشكاوى وأبرز القنوات التي تم من خاللها استقبال
الشكاوى ،وقد بلغ عدد الشكاوى التي وردت إلى البنك
المركزي من العمالء على البنوك والمؤسسات المالية غير
البنكية خالل عام  2020حوالي ( )2,827شكوى ،تركز
معظمها حول العقود وشروط التعامل وأسعار الفائدة على
القروض .في حين بلغ عدد شكاوى العمالء التي تم استقبالها
ومعالجتها من قبل وحدات إدارة شكاوى العمالء في البنوك
العاملة في المملكة وشركات التمويل األصغر وشركات
الدفع والتحويل اإللكتروني حوالي ( )165,107شكوى،
استحوذت الشكاوى المتعلقة بالخدمات اإللكترونية على
النسبة األكبر منها.
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موقع الفيسبوك ،حيث تضمنت الحملة نشر رسائل تثقيف
مالي للمواطنين لتحفيزهم على تبني الممارسات المالية
السليمة ،تبعها في الفترة الالحقة إضافة مواضيع تحاكي
متطلبات المرحلة وتغطي إجراءات البنك المركزي للتخفيف
على المواطنين المتأثرين بالجائحة .واستكماالً لما تم بدأه في
األعوام الماضية من برامج التثقيف المالي الميدانية التفاعلية
وقبل تطور الظروف الوبائية ،تم تنفيذ حملة توعية وتثقيف
مالي بمناسبة يوم المرأة العالمي ،بالتعاون مع عدد من
البنوك والمؤسسات المالية األخرى ،استهدفت النساء في
مواقع العمل والمراكز المتخصصة بشؤون المرأة ،بهدف
تسليط الضوء على تمكين المرأة من الوصول إلى الخدمات
المالية والمصرفية بشكل مسؤول وضمان عدم تعرضها
ألي من جوانب العنف االقتصادي .كما تم إطالق حملة
توعية مالية إلكترونية ثانية بعنوان "افهم التزاماتك المالية"
خالل الشهور األخيرة من عام  2020على شكل فيديوهات
تثقيف وتوعية مالية من نوع ( )Motion Graphicsحيث
تم األخذ بعين االعتبار شكاوى العمالء الواردة إلى البنك
المركزي والظروف السائدة آنذاك .وفي مجال تطوير
الموقع اإللكتروني للبنك المركزي بما يخدم تعزيز الثقافة
المالية المجتمعية ،تم إضافة بند خاص يتعلق باستفسارات
المستهلكين الماليين األكثر تكراراً ،واإلجابات عنها ،لتمكين
المواطنين من االطالع عليها إليجاد إجابات وافية حول
األسئلة التي تهمهم .ونظرا ً ألهمية تقييم مستوى الثقافة
المالية في المملكة وتحديد أبرز جوانب الضعف فيها ،تم
تنفيذ دراسة لقياس مستوى الثقافة المالية في المملكة استناداً
إلى منهجية قياس الثقافة المالية المعتمدة من قبل
منظمة ) (OECD/INFEلعام (.)2018

وعلى صعيد الرقابة المكتبية والميدانية؛ قامت الدائرة
بالرقابة المكتبية على البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية
من حيث مراجعة عقود المنتجات االئتمانية ومراقبة أسعار
العموالت والرسوم الخاصة بمنتجات وخدمات العمالء
للتقيد بالحدود القصوى للعموالت والرسوم المحددة في
تعليمات البنك المركزي ،ومراقبة الروابط اإللكترونية
للبنوك والمؤسسات المالية غير البنكية ودراسة أسعار
الرسوم والعموالت على المنتجات والخدمات الخاصة
بعمالء التجزئة والمنشورة على مواقع البنوك اإللكترونية
وتقييم مدى التزامها بتعليمات البنك المركزي من حيث
الحدود القصوى لتلك العموالت وإدراج أي عموالت غير
مذكورة في التعليمات النافذة ،باإلضافة إلى متابعة إعالنات
البنوك وتقييم محتواها ،كما تم مراجعة إقرارات وتصاريح
االطالع /االستعالم /تبادل البيانات التي يتم توقيعها من قبل
العمالء ،ومدى انسجامها مع أحكام السرية المصرفية .أما
بخصوص الرقابة الميدانية؛ فقد تم التفتيش على عدد من
البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية للتأكد من تطبيق
التعليمات التي تتعلق بحماية المستهلك.
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الخدمات المالية الرقمية

استمر البنك المركزي األردني خالل عام  2020بعملية
تطوير وإعادة هيكلة نظم الدفع والتسويات في المملكة
بالتشارك مع البنوك العاملة في األردن والشركاء ذوي
العالقة ،حيث تهدف هذه العملية إلى تعزيز األمان والكفاءة
في نظم الدفع والتسويات لتقليل المخاطر النظامية ومخاطر
االئتمان وتسهيل دورة النقود في االقتصاد بما يعزز الكفاءة
االقتصادية.
 كما استمر البنك المركزي بتشغيل نظام التسويات
اإلجمالية الفوري  RTGS-JOالذي قام بتنفيذ أوامر
التحويل بين حسابات البنوك األعضاء بعمالت الدينار
األردني والدوالر األمريكي ،واليورو ،والجنيه
اإلسترليني ،باإلضافة إلى عمليات السوق الثانوية .حيث

وفي مجال نشر الوعي والثقافة المالية؛ تم إطالق أول حملة
تثقيف وتوعية مالية إلكترونية بعنوان "بلشها صح" مطلع
عام  2020من خالل صفحة البنك المركزي األردني على
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 استمرار عضوية البنك المركزي في تحالف االشتمال
المالي ()Alliance for Financial Inclusion - AFI
وفرق العمل المنبثقة عنه والذي يهدف وبشكل مباشر
إلى تعزيز أفضل الممارسات في رسم السياسات
والمعايير المتعلقة باالشتمال المالي ،أما بخصوص
منتدى السياسات العالمي ()Global Policy Forum
الذي يعتبر الحدث السنوي العالمي األهم في مجال
االشتمال المالي والذي يقوم التحالف بتنظيمه كل عام،
حيث كان من المنوي استضافته في المملكة األردنية
الهاشمية في عام  2020إال أنه تم تأجيل عقده لحين
تحسن األوضاع الوبائية الناتجة عن جائحة كورونا.

بلغ عدد أوامر التحويل المنفذة في النظام خالل عام
 2020ما يقارب  313ألف أمر بقيمة بلغت 94.3
مليار دينار مقابل  292ألف أمر بقيمة بلغت 123.8
مليار دينار خالل عام  ،2019كما بلغ عدد عمليات
السوق الثانوية التي تمت خالل عام  2020من خالل
النظام  6962عملية بقيمة بلغت  12,091مليون دينار.
 استمر البنك المركزي خالل عام  2020بتقديم خدمات
إلكترونية لعمالئه من الوزارات والمؤسسات والدوائر
الحكومية من خالل نظام تقديم خدمات بنكية إلكترونية
لعمالء البنك المركزي ( ،)E –Bankingحيث أتاح
النظام خالل عام  2020لـ  133عميل من عمالئه خدمة
االستعالم عن أرصدة حساباتهم واستخراج كشوفات
الحسابات وإشعارات القيد ،كما سيتم إطالق عدد من
الخدمات اإللكترونية تباعا ً لتمكين العمالء من تنفيذ
التحويالت المالية بين الحسابات.
 كما استمر البنك المركزي بتشغيل نظام غرفة التقاص
اآللي ( )Automated Clearing Houseالذي
يتوافق مع المعيار الجديد ( )ISO 20022الذي يوفر بنية
تحتية آمنة لتنفيذ مدفوعات التجزئة فيما بين البنوك
األعضاء وعمالئهم بما في ذلك البنك المركزي .ويشتمل
النظام على التحويالت الدائنة والمدينة وإدارة التفاويض
المدينة ودفعات الحكومة والمؤسسات المالية وغيرها
من مؤسسات القطاع الخاص حيث بلغ عدد أوامر
التحويل المنفذة في النظام خالل عام )6.9( 2020
مليون أمر بقيمة بلغت ( )5.4مليار دينار مقابل ()3.1
مليون أمر بقيمة بلغت ( )3.8مليار دينار خالل عام
.2019

 استمرار عضوية البنك المركزي في تحالف ( Better
 )Than Cash - BTCالذي يساهم وبشكل كبير في
العمل على تحقيق أفضل الطرق لتخفيف التكلفة والوقت
على األجهزة الحكومية في إيصال الدعم عبر الخدمات
المالية الرقمية للفئات األقل حظا ً والفئات غير المشمولة
بالنظام المالي الرسمي.
 قام البنك المركزي باستكمال تطبيق خطة مشروع أتمتة
المدفوعات الحكومية وذلك بالتعاون مع عدد من
الوزارات والمؤسسات الحكومية.
 قام البنك المركزي بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون
الدولي ( )GIZمن خالل مشروع ( – Digi#ances
 )Digital Remittancesبالعمل مع مقدمي خدمات
الدفع اإللكتروني لدعم استخدام أدوات الدفع اإللكتروني
ونشر الثقافة المالية ،ويهدف المشروع إلى تحسين
الوصول إلى الخدمات المالية بشكل يستهدف الفئات
األقل حظا ً وغير المشمولة بالنظام المالي الرسمي
كالنساء والالجئين وغيرهم.
 استكمل البنك المركزي استقبال طلبات التعاون
والشراكة والحصول على منح ضمن مبادرة النقود
اإللكترونية للتمكين ( Mobile Money for
 ،)Resilience –MM4Rومتابعة تنفيذ المشاريع التي
تم توقيع اتفاقيات منح تمويلها في العام .2019

 استمر البنك المركزي خالل عام  2020بتقديم خدمة
عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا ً من خالل نظام أي
فواتيركم ) (eFAWATEERcomالذي يتم تشغيله من
قبل شركة مدفوعاتكم للدفع اإللكتروني ،والذي
يرتبط بجميع البنوك العاملة في المملكة لتقديم
الخدمة من خالل القنوات البنكية المختلفة ،عبر بوابة
الدفع اإللكتروني ( ،)Portalبهدف تمكين كافة
المواطنين األردنيين ممن يقيمون داخل المملكة أو
خارجها ومن أي مكان في العالم من إمكانية االستعالم
ودفع فواتيرهم ومدفوعاتهم األخرى باستخدام بطاقات
الدفع االئتمانية الصادرة عن مختلف البنوك في
جميع أنحاء العالم وذلك بسهولة وأمان.
 هذا ومن ناحية أخرى فقد بلغ عدد المفوترين المشاركين
في النظام  325مفوتر خالل عام  2020مقارنة بـ 196
مفوتر لعام  ،2019وقد بلغ عدد حركات الدفع على
النظام  22,625,416حركة بقيمة بلغت  7.4مليار
دينار خالل عام  2020مقابل  14,529,302حركة
بقيمة إجمالية  6,7مليار دينار للعام .2019

 تم خالل عام  2020قبول منح تمويل ( )3مشاريع جديدة
حيث أصبح إجمالي عدد المشاريع التي تم منح تمويل
لها من خالل مبادرة  MM4Rلنهاية عام )10( 2020
مشاريع بمبلغ إجمالي ( )1,786,573دينار أردني.
 تم طرح مبادرة (COVID-19 Response
) Challenge Fundخالل أزمة كورونا بهدف حث
مقدمي خدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال على تشجيع
وتحفيز التجار على قبول وتوظيف قنوات الدفع
اإللكترونية وباألخص أدوات الدفع الالتالمسية
) ،(Contactlessحيث تم توقيع اتفاقية مع تحالف
مشكل من مقدمي خدمات الدفع في المملكة لتقديم حوافز
لتلك الشركات للعمل على زيادة قبول التجار لتوظيف
قنوات الدفع اإللكترونية من خالل استخدام أداة
( )QR Codeبقيمة ( )100ألف دينار.
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عملت شتتركة كريف  -األردن ومنذ ترخيصتتها على توستتيع
قاعدة البيانات لديها ستتتتتتواء كان ذلك من حيث العدد أو من
حيث تنوع قطاعات مزودي هذه البيانات فحتى نهاية عام
 2020قامت الشتركة بتوقيع اتفاقيات مع ( )66مزود وذلك
مقارنة مع ( )62مزود لعام  2019لالستتتتتتتفادة من خدمة
االستعالم االئتماني ،أما على صعيد قطاع المزودين بنهاية
عام  2020فقد توزع على النحو التالي )24([ :بنك و()11
شتتركة تأجير تمويلي و( )9شتتركات تمويل أصتتغر و()22
قطاعات أخرى].
من جانب آخر عملت الشتتتركة على تطوير خدماتها لتشتتتمل
حزمة من خدمات القيمة المضافة حيث قامت الشركة خالل
عتتتام  2019بتتتإطالق ختتتدمتتتة التقييم بتتتالنقتتتاط " credit
 ،"scoringخدمة تنبيهات المحفظة "،"Portfolio Alert
وخدمة االستعالم "."Batch Enquiry

كمتتا ذكرنتتا في تقرير االستتتتتتتقرار المتتالي لعتتام  2019فقتتد
صتتدرت اإلرادة الملكية الستتامية بالموافقة على قانون معدل
لقانون البنوك رقم  7لستتتتتنة  2019وتم نشتتتتتره في الجريدة
الرستتتتتتمية بتاريخ  2019/4/1بحيث يُقرأ مع القانون رقم
( )28لسنة .2000
وقد جاء هذا التعديل في ضتتتتوء التطورات المتستتتتارعة في
مجال الرقابة على البنوك ستتتواء على المستتتتوى المحلي أو
اإلقليمي أو الدولي ،مما يجعل مواكبة هذه التطورات أمراً
ضتتتتتتروريا ً لتعزيز رقابة البنك المركزي على البنوك ،كما
ستتتتتتيستتتتتتهم قانون البنوك المعدل في تنظيم عمليات التملك
لنستتتتتتتتب مؤثرة في رؤوس أموال البنوك ،وتمكين البنتتتك
المركزي من وضتتتتتتع ضتتتتتتوابط ومعتايير الختيتار متدققي
حسابات البنوك ،فضالً عن تمكينه من اتخاذ إجراءات بديلة
لمعالجة أوضتتتتاع البنوك المتعثرة للحيلولة دون تصتتتتفيتها،
وبما يحقق االستقرار المالي والمصرفي لها.
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و قد كان من أبرز الت عديالت في ال قانون ما يتعلق بتعزيز
الحاكمية المؤستتتتستتتتية في البنوك األردنية ،حيث تم وضتتتتع
مواد جديدة تستتتاهم في فصتتتل اإلدارات التنفيذية في البنوك
عن مجتتالس إدارتهتتا ،كمتتا تم تغيير آليتتة اختيتتار أعضتتتتتتتاء
مجالس اإلدارة في البنوك بحيث يتم التركيز على كفاءاتهم
وليس قدراتهم المالية ،كما تم تحديد عدد أعضتتتتتتتاء مجلس
إدارة البنك بما ال يقل عن ستتتبعة أعضتتتاء وعدد األعضتتتاء
المستتتتتتتقلين منهم على أال يزيد عددهم على نصتتتتتتف عدد
أعضاء مجلس اإلدارة ،كما حظر القانون المعدل إجراء أي
تعديل على ملكية البنك أو تحويل في أستتتهمه ستتتواء بعملية
واحدة أو عدة عمليات ،أو بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
دون موافقتتة خطيتة من البنتتك المركزي ،بتتاإلضتتتتتتتافتتة إلى
التعتتديالت التي جتتاءت لتحستتتتتتين األدوات الرقتتابيتتة على
البنوك والتي تضتتتتتتمنت مهام وصتتتتتتالحيات لجنة التدقيق
وتعتتديتتل عتتدة نصتتتتتتوص في القتتانون تتعلق بتتإعتتادة تنظيم
األحكام المتعلقة باشتتتتراط الحصتتتول على الموافقة المستتتبقة
من البنك المركزي على تم لك مصتتتتتتلحة مؤثرة في البنك
( %10من رأستتتتتتمتتال البنتتك) وتمكين البنتتك المركزي من
فرض النستتتتتتتب الر قاب ية وف قا ً للتطورات التي تجري على
معايير المحاستتتتتتبة والرقابة الدولية وأيضتتتتتتتا ً تمكين البنك
المركزي من وضتتتتع الشتتتتروط والمتطلبات الخاصتتتتة التي
يجب أن تتوفر في مدقق الحستتتتتتتابات والتي تؤهله للتدقيق
على حستتتتتتتابتتات البنتتك وتمكين البنتتك المركزي من تكوين
صتتورة صتتحيحة ومتخصتتصتتة عن أعمال البنك من خالل
االستعانة بجهة استشارية بعينها لهذه الغاية.

مما ال شتتتتتك فيه أن وجود إطار تشتتتتتريعي مناستتتتتب للنظام
المالي يعزز من االستتتتتتتقرار المالي ،حيث أثبتت التجارب
أ نه في حال كانت التشتتتتتتريعات الرقابية والتنظيمية على
النظام المالي غير مناسبة فإنها ستؤدي وبشكل وا ضح إلى
تعميق األزمات المالية النظامية عند حدوثها ،هذا ويقوم
البنك المركزي األردني وبشتكل مستتمر بالتحقق من صتحة
أعمال وأداء المؤستتتتستتتتات المصتتتترفية والمالية الخاضتتتتعة
لرقتتابتت ه والتتتأكتتد من ستتتتتتالمتتة مراكزهتتا المتتاليتتة في حتتدود
القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة واألعراف المصتتترفية
وصتتتتوالً لمتطلبات األمان المصتتتترفي واالستتتتتقرار النقدي
والمالي ،وانطالقا ً من استتتتراتيجية البنك المركزي األردني
الرامية إلى إتباع رقابة مصتتتتتترفية فعالة تواكب أفضتتتتتتتل
المعايير والممارسات الدولية ،واستكماالً للجهود التي بذلها
في إرستتتاء القواعد الستتتليمة للعمل المصتتترفي والمالي ،فقد
واصتتتتتل البنك المركزي في عام  2020مراجعته الشتتتتتاملة
لمنظومة التشريعات التي تحكم عمل المؤسسات المصرفية
والمالية الخاضعة لرقابته ،وذلك على النحو التالي:
القوانين واألنظمة
 1 -1 -3 -2قانون البنك المركزي األردني
كمتتا ذكرنتتا في تقرير االستتتتتتتقرار المتتالي لعتتام  2019فقتتد
صتتدرت اإلرادة الملكية الستتامية بالموافقة على قانون البنك
المركزي المعتتدل رقم  24لستتتتتتنتتة  2016وتم نشتتتتتتره في
الجريدة الرسمية بتاريخ .2016/6/16
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كما تضتتتتمن القانون بعض التعديالت التي جاءت لتحستتتتين
بيئة أعمال البنوك واالستتتتجابة لتطور التشتتتريعات األخرى
من خالل تمكين البنوك من المستتتتتتتتاهمتتة في بعض أنواع
الشتتتتركات التي تتعلق بأنشتتتتطتها البنكية ولكنها ليستتتتت من
ضتتتمن الشتتتركات المالية كشتتتركات نقل النقد وأنظمة الدفع
اإللكتروني وإيجتتاد اإلطتتار القتتانوني لالعتراف بتتاألعمتتال
المصتتتتتترفية اإللكترونية وفقا لمتطلبات قانون المعامالت
اإللكترونية لستتتتتتنة  2015أو تمكين البنوك من استتتتتتتخدام
أنظمة األرشتتتتتفة اإللكترونية بدالً من األنظمة المستتتتتتخدمة
حاليا ً وإتاحة حضتتتتور أعضتتتتاء مجلس اإلدارة لالجتماعات
بأي من وسائل االتصال الحديثة المرئية.

نشتتتتره في الجريدة الرستتتتمية بتاريخ  2019/4/1ويُقرأ مع
القانون رقم ( )33لسنة .2000
ويأتي مشتتتتروع القانون لشتتتتمول البنوك اإلستتتتالمية بمظلة
ضمان الودائع وبما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية بغية
تحقيق الحمتتايتتة لجميع المودعين لتتدى البنوك في المملكتتة،
ولمنح المؤستتستتة دورا ً في معالجة أوضتتاع البنوك المتعثرة
بما ينستتتتتتجم مع التعديالت التي طرأت على قانون البنوك،
إضتتتتافة إلى تعزيز الثقة بالجهاز المصتتتترفي من خالل دفع
مبلغ الضتتمان المستتتحق للمودع دون شتتروط تقديم مطالبه.
ويتضتتمن مشتتروع القانون إنشتتاء المؤستتستتة صتتندوقا ً لدى
البنوك اإلستتتتتتالمية على أستتتتتتاس الوكالة باألجر ،وأن تعين
إدارة الصندوق مستشارا ً شرعيا ً له بنا ًء على تنسيب مجلس
اإلفتاء ،تكون مهمته إبداء الرأي في صتتتتتتيغ العقود الالزمة
ألعمال الصتتتتتتندوق وأنشتتتتتتطته من حيث التزامها بأحكام
الشريعة اإلسالمية ،على أن يكون رأيه ملزما للمؤسسة.

وتضتتتتتتمن القانون أيضتتتتتتتا ً التعديالت التي جاءت لمواكبة
التطورات التي طرأت على الصناعة الم صرفية اإلسالمية
وأهمهتتا تعتتديتتل المتتادة ( )58من القتتانون لتكريس قواعتتد
الحوكمة في هيئات الرقابة الشرعية لدى البنوك اإلسالمية،
كما تم تقنين اإلجراءات المتعارف عليها دوليا ً والمتبعة من
قبل البنوك اإلستتالمية في ستتياق المحافظة على جاذبيتها في
قبول ودائع الجمهور ستتواء من حيث تكوين احتياطي معدل
األرباح أو بدعم حصة المتعاملين معها.

التعليمات
 1 -2 -3 -2تعليمات تملك البنوك لألستتتتهم والح صتتتتص
في رؤوس أموال الشركات
صتتتتتتدرت تعليمات تملك البنوك لألستتتتتتهم والحصتتتتتتص في
رؤوس أمتتتوال الشتتتتتتتتتركتتتات رقتتتم ( )2021/5تتتتاريتتتخ
 ،2021/4/6لغتتايتتات ضتتتتتتبط مختتاطر توظيفتتات األموال
المتاحة للبنوك وشتتتتتتركاتها التابعة داخل المملكة وكذلك
توظيفات تواجداتها الخارجية بهدف المحافظة على المالءة
المالية للبنوك.

 3 -1 -3 -2قانون تنظيم أعمال التأمين
صدرت اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون تنظيم
أعمال التأمين رقم ( )12لسنة  2021وتم نشره في الجريدة
الرستتتتتتمية بتاريخ  2021\5\16حيث يعمل به بعد مرور
ثالثين يوما ً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ،وتسري
أحكام هذا القانون على شتتتتتتركات التأمين وشتتتتتتركات إعادة
التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وجميع الجهات والوسائل
المتصتتتتتتلة لتنظيم قطاع التأمين والرقابة عليه بما يضتتتتتتمن
حقوق المؤمن لهم والمستتتتتتتفيدين وستتتتتتالمة المراكز المالية
لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

 2 -2 -3 -2تعليمات حماية المستتتهلك المالي لشتتركات
الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال
صتتتتدرت تعليمات حماية المستتتتتهلك المالي لشتتتتركات الدفع
والتحويتتتل اإللكتروني لألموال رقم ( )2021/3تتتتاريخ
 ،2021/3/3ويعمل بهذه التعليمات بعد ثالثة شتتتتتتهور من
تاريخ إقرارها ،وتطبق على جميع شتتركات الدفع والتحويل
اإللكتروني في المملكتتتة المرخص لهتتتا بمزاولتتتة أي من
أنشتتتتتتطتتة ختتدمتتات التتدفع أو إدارة وتشتتتتتتغيتتل أنظمتتة التتدفع
اإللكتروني ،حيتث تنتاو لت التعليمتات العال قة النتاظمتة بين
مقتتدم ختتدمتتة التتدفع والعميتتل من حيتتث عتتدة أمور أهمهتتا:
اإلفصتتتتاح والشتتتتفافية ،العموالت والرستتتتوم ،العقود ،حماية
البيانات الشتتخصتتية وحماية حستتابات الدفع اإللكترونية من
االحتيال أو االختراق ومعالجة شكاوي العمالء وغيرها.

ويعكس ال قانون رؤية البنك المركزي وستتتتتتعيه نحو تعزيز
األطر التنظيمية والرقابية الخاصتتتتتتتة بأعمال التأمين بما
يتوافق مع المعايير الدولية والتجارب العالمية الفضتتتتتتلى،
وذلك في إطار توجه البنك المركزي نحو تعزيز استتتتتتتقرار
وستتتتتتالمة قطاع التأمين وتطويره لتمكينه من القيام بالدور
المأمول منه في خدمة االقتصاد الوطني.
 4 -1 -3 -2قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع
كمتتا ذكرنتتا في تقرير االستتتتتتتقرار المتتالي لعتتام  2019فقتتد
صتتدرت اإلرادة الملكية الستتامية بالموافقة على قانون معدل
لقانون مؤستتتستتتة ضتتتمان الودائع رقم ( )8لستتتنة  2019وتم
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 3 -2 -3 -2تعليمات منح التستتهيالت المباشتترة بالعملة
األجنبيتتتتة وضتتتتتتتوابط منح التستتتتتتتهيالت
االئتمانية ألشتتتتخاص ال يمارستتتتون نشتتتتاطا ً
داخل المملكة و/أو لتمويل أنشتتتتتتتطة خارج
المملكة

 :البني التحتي والتشريعي للنظام املايل

 6 -2 -3 -2ت عليمات الحاكمية المؤستتتتتستتتتتية لشتتتتتركات
التمويل األصغر
صتتتتدرت تعليمات الحاكمية المؤستتتتستتتتية لشتتتتركات التمويل
األصتتغر رقم ( )2020/10تاريخ  2020/12/6وتضتتمنت
التعليمات دليل الحاكمية المؤستتتتتستتتتتية ومهام ومستتتتتؤوليات
مجلس اإلدارة ،وحقوق المستتتاهمين والشتتتركاء واإلفصتتتاح
والشفافية ،وبعض األحكام العامة.

صدرت تعليمات منح الت سهيالت المبا شرة بالعملة األجنبية
و ضوابط منح التسهيالت االئتمانية ألشخاص ال يمارسون
نشاطا ً داخل المملكة و/أو لتمويل أنشطة خارج المملكة رقم
( )2021/2تتتاريخ  2021/3/3بهتتدف تتتأطير التعليمتتات
والتعاميم الناظمة لعملية منح البنوك للتستتتتهيالت المباشتتتترة
بالعملة األجنبية ومنح التستتتتتهيالت االئتمانية ألشتتتتتخاص ال
يمارستتون نشتتاطا ً داخل المملكة و/أو لتمويل أنشتتطة خارج
الممل كة ودمج ها ضتتتتتتمن وثي قة وا حدة ،بح يث يُع مل ب هذه
التعليمات اعتبارا ً من تاريخ إصدارها ويتوجب على البنوك
تزويد البنك المركزي بالبيانات المتعلقة بالتعليمات بشتتتتتتكل
ربع ستتتتتنوي اعتبارا ً من نهاية شتتتتتهر  2021/3وفق نماذج
معدة لهذه الغاية.

 7 -2 -3 -2تعلي مات م كاف حة غستتتتتتتتل األموال وتمو يل
اإلرهاب لشركات التمويل األصغر
صتتتدرت تعليمات مكافحة غستتتل األموال وتمويل اإلرهاب
لشتتتتتتركتتتات التمويتتتل األصتتتتتتغر رقم ( )2020/8تتتتاريخ
 ،2020/9/28واشتملت التعليمات على عدة محاور أهمها:
المنهج المستتتتتتتند إلى المخاطر ،متطلبات العناية الواجبة،
إجراءات التعرف على هويتتة العميتتل والمستتتتتتتفيتتد الحقيقي
والتحقق منها ،إجراءات العناية الواجبة المبسطة والمشددة،
ال تدر يب وال تأه يل ،اإلخ طار عن العمل يات التي يشتتتتتتت به
ارتباطها بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب.

 4 -2 -3 -2تعليمات حماية المستتتتتتتتهلك المالي لعمالء
شركات الصرافة المرخصة

 8 -2 -3 -2تعليمتتات انتتدمتتاج شتتتتتتتركتتات الصتتتتتتترافتتة
المرخصة

صتتتدرت تعليمات حماية المستتتتهلك المالي لعمالء شتتتركات
الصتتترافة المرخصتتتة رقم ( )2021/1تاريخ 2021/1/11
وتستتتتري أحكامها على شتتتتركات الصتتتترافة المرخصتتتتة في
المملكة الخاضتتعة لرقابة وإشتتراف البنك المركزي ونصتتت
هتتذه التعليمتتات على أن الختتدمتتات التي تقتتدمهتتا شتتتتتتركتتات
الصتتتتترافة يجب أن تكون واضتتتتتحة وشتتتتتاملة ويجب حماية
بيتتانتتات العمالء والتعتتامتتل معهم بعتتدالتتة واحترام ومعتتالجتتة
الشكاوى الواردة من قبلهم ،كما تضمنت التعليمات ضرورة
قيام شتتتركات الصتتترافة بنشتتتر هذه التعليمات على مواقعها
اإللكترونية.

تم إصدار تعليمات اندماج شركات الصرافة المرخصة رقم
( )2020/149تاريخ  2020/7/29ستتتتتت نداً ألح كام ال مادة
( )25من قانون أعمال الصتتترافة رقم ( )44لستتتنة ،2015
حيتتث يتم العمتتل بهتتذه التعليمتتات من تتتاريخ إصتتتتتتتتدارهتتا
وتضتتتتتتمنت التعليمات ما يفيد بأن األحكام المتعلقة باندماج
الشركات الواردة في قانون الشركات األردني النافذ تسري
على اندماج شتتتتتتركات الصتتتتتترافة المرخصتتتتتتة بالقدر الذي
ينطبق منه عليها ،وشتتملت التعليمات طلب االندماج وطرق
اندماج شركات الصرافة وأهم الملزمات للشركات الدامجة
والشركات الناتجة عن االندماج.

 5 -2 -3 -2تعليمات أنظمة الضتتتتتت بط والرقابة الداخلية
لشركات التمويل األصغر

 9 -2 -3 -2تعليمات تطبيق معايير المحاستتتتتتتبة المالية
الصتتتتتادرة عن هيئة المحاستتتتتبة والمراجعة
للمؤسسات المالية اإلسالمية

صتتدرت تعليمات أنظمة الضتتبط والرقابة الداخلية لشتتركات
التمويل األصتتتتتتغر رقم ( )2020/11تاريخ 2020/12/6
حيث تضتتتتتتمنت هذه التعليمات عدة محاور أهمها أنظمة
الضتتبط والرقابة الداخلية ،مهام ومستتؤوليات مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية العليا ،التدقيق الداخلي والخارجي ،مراقبة
االمتثتتتال ،إدارة المختتتاطر ،متطلبتتتات األنظمتتتة المتتتاليتتتة
والمحاستتتتتتبية وأنظمة إدارة المعلومات ،ومتطلبات األمن
والسالمة.

تم إصدار تعليمات تطبيق معايير المحاسبة المالية الصادرة
عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
 AAOIFIرقم ( )2020/6تاريخ  2020/7/5التي ت ضمنت
أربع محاور رئيسية هي:
 .1اضتتتتتتمحالل الموجودات والخستتتتتتتائر االئتمتتانيتتة
وااللتزامات ذات المخاطر المرتفعة رقم (.)30
 .2احتياطيات المخاطر رقم (.)35
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والتي تهدف إلى شتتتتتتمول غايات تمويل النفقات التشتتتتتتغيلية
وتمويل رأس المال العامل ومن ضتتتتتتمنها رواتب وأجور
الموظفين ضمن الغايات المسموح بها في البرنامج وألزمت
التعليمات المعدلة البنوك بضرورة التأكد من صرف الجزء
الختتاص بتتالرواتتتب واألجور والنفقتتات من قيمتتة التمويتتل
بموجب قيود أو حواالت أصتتتتتتولية ألمر العاملين والجهات
المزودة للختدمتات وعلى أن يقوم المقترض بتزويتد البنوك
بكشتتتتف بالموظفين لديه ورواتبهم من مؤستتتتستتتتة الضتتتتمان
االجتماعي عند صتتتتتترف هذه األجور والرواتب شتتتتتتهريا ً
وتزويد البنك المركزي بما يفيد بذلك.

 .3استتثمارات البنوك اإلستالمية لألستهم والح صص
في رؤوس أموال الشركات ،الصكوك رقم (.)33
 .4االستثمارات في العقارات رقم (.)26
والتي تطبق على جميع البنوك اإلستتتتتتالميتتة العتتاملتتة في
المملكة وعلى جميع المستويات و تضمنت التعليمات نطاق
التطبيق لمعيار المحاستتتتتتبة رقم ( )30الذي يشتتتتتتمل اإلطار
المحاستتتبي ومنهجية إلدارة المخاطر وتحديدا ً إدارة مخاطر
االئتمان بهدف المحافظة على سالمة ومتانة الوضع المالي
للبنك ،ويهدف معيار المحاستتبة المالية رقم ( )35إلى تحديد
ووضتتتتع مبادئ المحاستتتتبة واإلفصتتتتاح المالي الحتياطيات
المخاطر بما يتماشتتتتتتى مع أفضتتتتتتل الممارستتتتتتات العالمية
للمحاس تبة وإدارة المخاطر ،أما معيار المحاستتبة المالية رقم
( )33فقتد حتدد أنواع األدوات الرئيستتتتتتيتة لالستتتتتتتثمتارات
المتوافقتتة مع الشتتتتتتريعتتة اإلستتتتتتالميتتة ،وبنتتا ًء على معيتتار
المحاستتتبة رقم ( )26فعلى البنك وضتتتع القواعد المحاستتتبية
التي تحكم اإلثبتتتات والقيتتتاس والعرض واإلفصتتتتتتتتاح عن
االستتتتثمارات التي تقوم بها البنوك اإلستتتالمية في العقارات
المقتناه.

التعاميم الرقابية
قام البنك المركزي خالل عام  2020والنصتتتتف األول من
عام  2021بإصتتتتتدار العديد من التعاميم الرقابية أبرزها ما
يلي:
-

 10 -2 -3 -2تعليمات نسبة تغطية السيولة
صتتدرت تعليمات نستتبة تغطية الستتيولة )Liquidity (LCR
 Coverage Ratioرقم ( )2020/5تاريخ ،2020/6/22
بهدف تعزيز إدارة مخاطر الستتتتتتيولة على المدى القصتتتتتتير
وذ لك من خالل ال تأ كد من أن الب نك يحتفظ بمخزون كافي
من األصتتتتتتول الستتتتتتائلة عالية الجودة غير المرهونة والتي
يمكن تحويلها بستهولة وبسترعة إلى نقد لتلبية احتياجاته من
السيولة ضمن سيناريوهات ضغط لمدة ( )30يوم .وتطبق
هذه التعلي مات على جميع البنوك المرخصتتتتتتتة ال عام لة في
المملكتتة بمتتا في ذلتتك فروع البنوك األجنبيتتة .وشتتتتتتملتتت
التعليمات آلية التوحيد لغايات تطبيق معيار تغطية الستتيولة،
ومتطلبات وطريقة احتساب نسبة تغطية السيولة ،ومكونات
بستتط ومقام نستتبة تغطية الستتيولة ،واألحكام العامة .وتجدر
اإلشتتتتارة إلى أن متطلبات البنك المركزي الخاصتتتتة بنستتتتبة
تغطية السيولة متوافقة بشكل عام مع إطار عمل بازل .III

-

-

-

 11 -2 -3 -2تعليمات م عد لة لبر نامج الب نك المركزي
لتمويل ودعم القطاعات االقتصتتتتتادية (منح
سلف متوسطة األجل للبنوك المرخصة)
استتتتتتتمرارا ً لإلجراءات التي اتخذها البنك المركزي بهدف
احتواء التداعيات الستتتتتتلبية لفيروس كورونا COVID-19
على االقتصتتتتتتتتتاد الوطني ،وبهتتتدف تمكين القطتتتاعتتتات
االقتصتتتتتتتادية المختلفة من المحافظة على ستتتتتتير أعمالها
والحفاظ على األيدي العاملة لديها ،أصتتتتتدر البنك المركزي
تعليمتتتات معتتتدلتتتة رقم ( )4658/6/3تتتتاريخ 2020/4/5
لبرنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات االقتصادية

-
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تعميم رقم ( )857/1/10تاريخ  2020/1/16الموجه
إلى البنوك العاملة في المملكة بخصوص السماح
للبنوك بفتح اعتمادات مستندية وتمويلها لغرض توريد
بضائع إلى خارج المملكة دون المرور بأراضي
المملكة شريطة توفر تأمينات نقدية تغطي ما نسبته
( )%100من قيمة تلك االعتمادات وبنفس العملة التي
تم إصدار االعتمادات بها.
تعميم رقم ( )4374/5/10تاريخ  2020/3/15الموجه
لكافة البنوك المرخصة بخصوص تخفيض االحتياطي
النقدي اإللزامي من ( )%7إلى ( )%5بهدف تعزيز
السيولة المتاحة للتمويل وتخفيض كلفة االئتمان وتعزيز
جاذبية األصول المقومة بالدينار وذلك لمواجهة األثار
المترتبة على انتشار فايروس كورونا على القطاعات
االقتصادية.
تعميم رقم ( )4463/6/3تاريخ  2020/3/16الموجه
إلى البنوك المرخصة في المملكة بخصوص عكس
تخفيض أسعار الفائدة على القروض القائمة ضمن
برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات
االقتصادية.
تعميم رقم ( )4375/3/10تاريخ  2020/3/15الموجه
إلى البنوك العاملة بخصوص تأجيل أقساط التسهيالت
االئتمانية المستحقة على األفراد والشركات الذين
تضرروا من آثار جائحة كورونا دون أي عمولة أو
فوائد تأخير باإلضافة إلى إجراء جدولة أو إعادة جدولة
لمديونيات العمالء دون دفعة نقدية أو عمولة إضافية.
تعميم رقم ( )4657/6/3تاريخ  2020/3/31الموجه
إلى كافة البنوك المرخصة بخصوص تأجيل سداد
األقساط المستحقة على جميع القروض الممنوحة ضمن
برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات
االقتصادية خالل الفترة من  2020/3/18وحتى
 2020/6/30وتأجيل تحصيل الفوائد المستحقة خالل
الفترة من أذار وحتى نيسان.

الفص الثا

-

-

-

-

-

-

تعميم رقم ( )4723/6/3تاريخ  2020/4/14الموجه
إلى كافة البنوك المرخصة بخصوص توسيع تعريف
الشركات المتوسطة لتشمل الشركات التي توظف أقل
من  200عامل ويقل مجموع موجوداتها أو مبيعاتها
عن  5مليون دينار لغايات برنامج البنك المركزي لدعم
الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا.
تعميم رقم ( )4872/1/27تاريخ  2020/4/27الموجه
إلى كافة البنوك العاملة في المملكة بخصوص تأثر
التسهيالت الممنوحة للعمالء من قبل البنوك بتحركات
سعر الفائدة والذي تقرر بموجبه أن تكون دورية تعديل
سعر الفائدة ربعية على كافة التسهيالت االئتمانية
القائمة وعدم قيام البنوك برفع سعر الفائدة على العمالء
ما لم يقم البنك المركزي بتغيير أسعار الفائدة وبحيث
تقوم البنوك بإشعار العمالء بسعر الفائدة والقسط
الشهري الجديدين.
تعميم رقم ( )4869/1/28تاريخ  2020/4/27الموجه
إلى شركات التمويل األصغر العاملة في المملكة
بخصوص اإلجراءات الواجب اتباعها لتقديم الدعم
الالزم للعمالء لمواجهة تداعيات ومخاطر انتشار
فيروس كورونا.
تعميم رقم ( )5091/2/23تاريخ  2020/5/5الموجه
إلى البنوك العاملة في المملكة بخصوص اختبارات
األوضاع الضاغطة بما فيها اختبارات أثر فيروس
كورونا الواجب على البنوك تطبيقها على بيانات
 2019/12/31على مستوى فروع البنك في األردن
وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة.
تعميم رقم ( )7096/4/10تاريخ  2020/6/22الموجه
إلى البنوك العاملة في المملكة بخصوص إعالم البنوك
أن تحليل البيانات الواردة من قبلهم وفقا ً للمنهج المستند
على المخاطر في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب أظهر أن المخاطر المتأصلة (Inherent
) Risksالتي تواجه القطاع المصرفي مقسمة إلى
مخاطر مرتفعة ومتوسطة وفق فئات معينة ،والتنويه
إلى ضرورة تفعيل سياسات وإجراءات العمل لدى
البنوك فيما يخص مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب وتعزيز أنظمة الضبط والرقابة الداخلية
وإدارة المخاطر وتوجيه الموارد المالية والبشرية نحو
المخاطر المرتفعة بهدف تخفيفها والسيطرة عليها
بصورة فعالة.
تعميم رقم ( )7612/5/10تاريخ  2020/6/28الموجه
إلى البنوك العاملة في المملكة بخصوص تزويد البنك
المركزي بشكل شهري بمعدل أسعار الفوائد المرجحة
على التسهيالت التي تم منحها أو تجديدها ومعدل
أسعار الفوائد على الودائع التي تم ربطها أو تجديدها
خالل الشهر السابق وأيضا تزويد البنك المركزي
بمعدل أسعار الفائدة االسمية غير المرجحة لكل من
الودائع والتسهيالت المباشرة خالل الشهر السابق،
بهدف تحسين دقة تقييم التغير في أسعار الفوائد على

-

-

-

-

-
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الودائع والتسهيالت لدى البنوك المرخصة وربطها مع
الفترات الزمنية لحدوث التغير ومدى انسجامها مع
اتجاهات السياسة النقدية.
تعميم رقم ( )8409/1/9تاريخ  2020/7/14الموجه
إلى شركات الصرافة المرخصة بخصوص القوائم
المحدثة الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي بشأن
الدول عالية المخاطر والدول الخاضعة للمتابعة في
مجال االلتزام بمعايير مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،وتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات العناية
الواجبة المشددة بالتناسب مع درجة المخاطر بشأن
عالقات العمل والعمليات التي تتم مع أشخاص طبيعيين
أو اعتباريين.
تعميم رقم ( )10419/2/9تاريخ  2020/8/18الموجه
إلى شركات الصرافة المرخصة بخصوص التأكيد على
ضرورة قيام شركات الصرافة بتعزيز مواردها
البشرية المختصة والمؤهلة في مجال االمتثال وتطوير
البرامج التدريبية ذات الصلة المباشرة بقضايا غسل
األموال وتمويل اإلرهاب لتشمل بناء السيناريوهات
ومؤشرات االشتباه وبما يكفل قيامها بفحص المؤشرات
التحذيرية ضمن حدود زمنية مناسبة وعلى وجه
الخصوص لضباط االمتثال لدى الشركة وبدالئهم.
تعميم رقم ( )10830/1/27تاريخ 2020/8/26
الموجه إلى البنوك وشركات التمويل األصغر في
المملكة بخصوص قيام بعض البنوك وشركات التمويل
األصغر بالتذرع بشركة كريف األردن عند رفض منح
تسهيالت ائتمانية للعميل وعليه تم التأكيد على ضرورة
تزويد العميل بنسخة من التقرير االئتماني عند حجب
االئتمان عنه وااللتزام بالحاالت المحددة في قانون
المعلومات االئتمانية رقم ( )15لسنة  2010والتي
يراجع العميل عندها شركة المعلومات االئتمانية،
والعمل على تزويد شركة كريف األردن بالمعلومات
االئتمانية ذات العالقة بأي عميل أو أي تعديل يطرأ
عليها وذلك بشكل دوري.
تعميم رقم ( )11447/1/10تاريخ  2020/9/7الموجه
إلى البنوك العاملة في المملكة بخصوص ضرورة
اعتماد البنوك على بيانات مالية مصدقة من مدقق
حسابات قانوني وفق األصول والحصول على مصادقة
جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين على صحة
توقيع المحاسب القانوني على البيانات المالية الخاصة
بالعمالء وأنه سيتم التأكد من التزام البنك بذلك من خالل
الجوالت التفتيشية وسيتم فرض عقوبات و/أو غرامات
مالية على البنوك غير الملتزمة.
تعميم رقم ( )12894/3/1تاريخ  2020/10/5الموجه
إلى البنوك العاملة في المملكة بخصوص التأكيد على
ضرورة إعالم كافة فروع البنوك بتسهيل تقديم خدمات
منتج الحساب البنكي األساسي لمستحقيه وعدم إغالق
أية حسابات بنكية أساسية لم يحصل عليها أي حركة
سحب أو إيداع وكان الرصيد صفراً خالل مدة ال
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تتجاوز عن  6أشهر وذلك استناداً لتعليمات الحساب
البنكي األساسي.
تعميم رقم ( )13304/2/26تاريخ 2020/10/7
الموجه إلى شركات الدفع والتحويل اإللكتروني
لألموال وشركات الصرافة المرخصة بخصوص
إصدار إطار تنظيمي لتقديم خدمة الحواالت المالية
العابرة للحدود إلكترونياً ،بحيث يعتبر األساس الذي
تستند عليه شركات الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال
وشركات الصرافة المرخصة لدى تقديم خدمة
الحواالت المالية إلكترونيا ً ضمن نطاق التشاركية فيما
بينها.
تعميم رقم ( )14142/14/3/9تاريخ 2020/10/28
الموجه إلى شركات الصرافة المرخصة بخصوص
تمديد سريان الموافقات الممنوحة لشركات الصرافة
لفتح خطوط للتعامل بالعمالت األجنبية والمعادن الثمينة
مع جهات خارجية لغاية  2021/4/17أو لحين صدور
األنظمة والتعليمات المنصوص عليها في قانون أعمال
الصرافة النافذ أيهما أسبق.
تعميم رقم ( )14218/3/27تاريخ 2020/11/1
الموجه إلى البنوك العاملة في المملكة بخصوص تمديد
فترة العمل بالتعميم رقم ( )3808/5/27تاريخ
 2019/3/10المتعلق بالجوائز المرتبطة بحسابات
التوفير حتى نهاية عام  2021بهدف تنظيم عملية
الخروج النهائي من ظاهرة الجوائز المرتبطة بحسابات
التوفير وإعطاء البنوك الناشطة في منح الجوائز الفترة
الكافية لذلك دون التأثير على أعمالها ،وتم تنظيم عملية
منح الجوائز على حسابات التوفير من خالل ضوابط
كمية ونوعية مرفقة بالتعميم مع ضرورة التزام جميع
البنوك بأخذ الموافقة المسبقة من البنك المركزي قبل
قيامها باإلعالن و/أو الترويج ألي من جوائزها
المرتبطة بكافة الحسابات.
تعميم رقم ( )15606/4/27تاريخ 2020/12/3
الموجه إلى شركات الدفع بواسطة الهاتف النقال
بخصوص التأكيد على ضرورة التعامل مع شكاوى
العمالء بطريقة مهنية وكفؤة وفعالة ،وفي حال ورود
أي شكوى إلى البنك المركزي سيقوم بالتأكد من قيام
العميل بمراجعة الشركة أوالً من خالل الرقم المرجعي
للشكوى و/أو تلقيه رداً من الشركة على شكواه.
تعميم رقم (  ) 929/1/10تاريخ  2021/1/14الموجه
إلى البنوك العاملة في المملكة والذي تضمن أن من
مسؤوليات مجلس اإلدارة وضمن متطلبات اإلفصاح
والشفافية التأكد من أن التقرير السنوي للبنوك يتضمن
أسماء المساهمين الذي يملكون ( )%1من رأسمال
البنوك مع تحديد المستفيد النهائي لهذه المساهمات أو
جزء منها وتوضيح إذا كانت المساهمة مرهونة كليا ً أو
جزئيا ً والتأكد من أن البيانات المتعلقة بهؤالء
المستفيدين محدثة باستمرار.
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تعميم رقم ) (1228/3/10تاريخ  2021/1/20الموجه
إلى البنوك األردنية العاملة في المملكة بخصوص
السماح للبنوك األردنية المرخصة بتوزيع أرباح نقدية
على المساهمين بما ال يتجاوز ( )%12من رأس المال
المدفوع للبنك شريطة تحقيق البنك ألرباح عن عام
 2020وبحيث ال يؤدي توزيع األرباح لمخالفة أي من
متطلبات القانون والتعليمات فيما يتعلق بنسب كفاية
رأس المال التنظيمي ونسب السيولة القانونية.
تعميم رقم ( )4416/2/10تاريخ  2021/3/11الموجه
إلى البنوك العاملة في المملكة بخصوص إلغاء
الترخيص الممنوح لبنك عودة ش.م.ل (األردن) وذلك
اعتبارا ً من نهاية يوم  2021/3/11وانتقال موجوداته
ومطلوباته إلى بنك المال األردني وفق االتفاقية الموقعة
بين البنكين.
تعميم رقم ( )4515/3/10تاريخ  2021/3/15الموجه
إلى البنوك العاملة في المملكة بخصوص تمديد العمل
بالتعميم رقم ( )14960/3/10تاريخ 2020/11/22
المتعلق بقيام البنوك وفقا ً لتقديرها ولدراستها للتدفقات
النقدية لعمالئها بتأجيل األقساط المستحقة لألفراد
والشركات الذين تضرروا من آثار جائحة كورونا
حصرا ً دون اعتبار ذلك هيكلة أو جدولة وذلك حتى
تاريخ  ،2021/12/31وألغراض التسهيل على
العمالء فإنه يسمح للبنوك أيضا ً استثناء الفترات
المتعلقة باألقساط التي يتم تأجيلها من الحد األقصى لمدة
االئتمان الممنوح ضمن محفظة التجزئة البالغ عشر
سنوات.
تعميم رقم ( )5134/1/10تاريخ  2021/3/24الموجه
إلى البنوك العاملة في المملكة بخصوص ضرورة
مراعاة مالئمة حجم دفتر الشيكات الممنوح للعميل مع
حجم معامالته المالية وأرصدته لدى البنك ومصداقية
تعامله بشكل عام ،وعدم إصدار دفاتر شيكات خالل
فترة زمنية قصيرة من تاريخ فتح الحساب وعدم إصدار
دفاتر شيكات بشكل غير مبرر أو لعمالء ال تتناسب
طبيعة تعامالتهم أو حجم التدفقات النقدية للحساب مع
منحهم دفاتر شيكات وضرورة وجود جهة رقابية في
البنك تقوم بمراقبة عملية منح دفاتر الشيكات ومتابعتها.
تعميم رقم ( )5174/2/23تاريخ  2021/3/28الموجه
إلى البنوك العاملة في المملكة بخصوص تعليمات
اختبارات األوضاع الضاغطة بما فيها اختبارات
تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات الواجب
على البنوك إجراؤها بنا ًء على بيانات ،2020/12/31
وبحيث يتم تطبيق اختبارات الحساسية بما فيها
اختبارات أثر جائحة كورونا على مستوى فروع البنك
في األردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة ،في
حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى
فروع البنك في األردن فقط.

 3الفصــــ

المحلي اإلجمالي ألول مرة في عام  2020نتيجة تداعيات
جائحة كورونا ،هذا ويحتل األردن في هذه النسبة المرتبة
الرابعة بين الدول العربية التي تمت المقارنة بها( .شكل
.)2-3

الثالــــ  :تطــــ ر ا

القطاع املايل وخماطره

شكل  :2-3موجودات القطاع المصرفي لدول عربية مختارة ()2020
( %من الناتج المحلي اإلجمالي)

 1 -3مقدمة

1005.3

يتكون القطاع المالي في المملكة األردنية الهاشمية من
البنوك وشركات التأمين وشركات الصرافة وشركات
الوساطة والخدمات المالية المتنوعة وشركات التمويل
األصغر وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل
المتعدد.
يتولى البنك المركزي مهمة اإلشراف والرقابة على قطاع
البنوك وشركات الصرافة باإلضافة إلى شركات التمويل
األصغر التي أصبحت خاضعة لرقابة البنك المركزي
اعتبارا ً من  ،2015/6/1كما صدرت اإلرادة الملكية
السامية بالموافقة على قانون تنظيم أعمال التأمين رقم ()12
لسنة  2021وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ
 ،2021/5/16وبالتالي أصبح البنك المركزي يتولى مهمة
اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين بموجب هذا القانون.
تعتبر البنوك المكون الرئيسي للقطاع المالي في األردن
البالغ حجم موجوداته ما قيمته  56.2مليار دينار كما في
نهاية عام  ،2020حيث شكلت موجودات البنوك المرخصة
ما نسبته  %96.2من إجمالي موجودات القطاع المالي
(شكل .)1-3
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شكل  :3-3تطور موجودات البنوك العاملة في األردن ونسبتها إلى الناتج المحلي
اإلجمالي ()2020-2007
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بالرغم من ارتفاع نسبة الموجودات إلى الناتج المحلي
اإلجمالي في األردن إال أنها أخذت اتجاها ً تنازليا ً خالل
الفترة ( ،)2020-2007حيث كانت تبلغ  %217.2في
نهاية عام  2007وأصبحت  %174.3في نهاية عام
( .2020شكل .)3-3
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شكل  :1-3موجودات القطاع المالي موزعة حسب أركان القطاع المالي ()2020
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فيما يخص الحصة السوقية للبنوك (التركز) فقد شكلت
موجودات أكبر خمسة بنوك من أصل  24بنكا ً ما نسبته
 %54.1من إجمالي موجودات البنوك المرخصة ،بينما
شكلت موجودات أكبر عشرة بنوك ما نسبته  %76.9وذلك
في نهاية عام  ،2020ومن الجدير بالذكر أن الحصة السوقية
ألكبر خمسة وعشرة بنوك في انخفاض مستمر إذ بلغت في
نهاية عام  2006ما نسبته  %59.6ألكبر خمسة بنوك
و %79.9ألكبر عشرة بنوك وبالتالي فإن هنالك انخفاضا
في نسبة التركز لدى البنوك المرخصة (شكل  ،)4-3إال أن
مستوى التركز في القطاع المصرفي في األردن ما زال
مرتفعاً.

10
البنوك

المصدر :البنك المركزي األردني.

 2 -3أهم تطورات الجهاز المصرفي في األردن
( الموجودات والمطلوبات) على مستوى
فروع األردن
بلغت موجودات البنوك المرخصة في نهاية عام  2020ما
قيمته  54.1مليار دينار أردني .مشكلة ما نسبته %174.3
من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  %161.9لعام 2019
وقد نتج االرتفاع الملحوظ في هذه النسبة عن انخفاض الناتج
23
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المصرفي بشكل خاص واالقتصاد األردني بشكل عام ،علما ً
بأن معظم هذه الملكيات هي مساهمات استراتيجية مستقرة
(شكل .)6-3

شكل  :4-3نسبة التركز في قطاع البنوك العاملة في األردن ()%()2020-2006
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فيما يخص المنافسة وبنا ًء على مؤشر هيرفندل إنديكس
( )Herfindahl Indexلموجودات القطاع المصرفي فقد
كان هناك تحسنا ً في الوضع التنافسي لقطاع البنوك في
األردن ،حيث كانت قيمة المؤشر  %10.6في نهاية عام
 2007وأصبح يبلغ  %9.1في نهاية عام  ،2020مما يدل
على أن الوضع التنافسي في قطاع البنوك في تحسن مستمر،
ويعود السبب الرئيسي في تحسن مؤشر التنافسية إلى قيام
البنوك بتطوير أعمالها ومنتجاتها لزيادة قدرتها التنافسية.
ومن الجدير بالذكر أن انخفاض التركز وارتفاع مستوى
التنافسية في القطاع المصرفي األردني له انعكاسات إيجابية
على االستقرار المالي في األردن (شكل .)5-3

أجنبي

أردني

عربي

المصدر :البنك المركزي األردني

استخدامات األموال (الموجودات)
بدراسة هيكل موجودات البنوك العاملة في المملكة
(استخدامات األموال) نجد أن محفظة التسهيالت االئتمانية
ما زالت المكون األكبر لموجودات البنوك حيث شكلت في
نهاية عام  2020ما نسبته  %50.1من موجودات البنوك
مقابل ما نسبته  %50.3لعام  ،2019ويعود االنخفاض في
حصة التسهيالت من إجمالي الموجودات إلى نمو
الموجودات بشكل أكبر من نمو التسهيالت( .شكل .)7-3
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شكل  :5-3مؤشر هيرفندل لموجودات وودائع قطاع البنوك العاملة في األردن
()%()2020-2007
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شكل  :7-3هيكل موجودات البنوك العاملة في األردن  -استخدامات األموال
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المصدر :البنك المركزي األردني.

هيكل ملكية البنوك

نمت التسهيالت االئتمانية المباشرة في نهاية عام  2020بما
نسبته  %5.4لتصل إلى حوالي  27.9مليار دينار مقابل
نسبة نمو بلغت  %3.1في عام  2019وقد جاء جزء كبير
من النمو الملحوظ في االئتمان في عام  2020نتيجة قيام
البنوك بتأجيل سداد مديونيات العمالء المتضررين من
جائحة كورونا .ومن الجدير ذكره أن إجمالي التسهيالت
االئتمانية شكلت ما نسبته  %90من الناتج المحلي اإلجمالي
في نهاية عام  2020مقابل  %83.8لعام  ،2019حيث
احت َّل األردن مرتبة متوسطة بين عدد من دول المنطقة
(شكل .)8-3

بلغت نسبة ملكية األجانب (عرب وأجانب) في رؤوس
أموال البنوك األردنية المرخصة في نهاية عام 2020
حوالي  %52مقابل  %53في نهاية عام  ،2019وتعتبر
ملكية األجانب في رؤوس أموال البنوك األردنية من النسب
المرتفعة في المنطقة وذلك لعدم وجود قيود عليها في
األردن ،ومن الجدير بالذكر أن نسبة ملكية األجانب في
رؤوس أموال البنوك األردنية قد شهدت انخفاضا ً خالل
عامي  2010و 2011إال أن النسبة عادت إلى االرتفاع
األمر الذي يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الجهاز
24
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 %37.2من إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة ،أما
التسهيالت المقدمة للحكومة والقطاع العام فقد شكلت ما
نسبته  %9.6من إجمالي التسهيالت في نهاية عام 2020
مقارنةً مع  %9.9في نهاية عام  ،2019وفيما يتعلق بنسبة
التسهيالت الممنوحة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة
الحجم فقد ارتفعت النسبة إلى  %10من إجمالي التسهيالت
في نهاية عام  2020مقارنةً مع  %9.1في نهاية عام
 ،2019وقد جاء هذا االرتفاع بشكل رئيسي نتيجة برامج
البنك المركزي التي أ ُطلقت في بداية الجائحة لدعم الشركات
الصغيرة والمتوسطة وتقليل آثار الجائحة عليها .أما أقل
حصة فقد كانت من نصيب التسهيالت الممنوحة لتمويل
العقارات التجارية حيث بلغت  %4في نهاية عام 2020
مقارنةً مع  %4.4في نهاية ( .2019شكل )10-3

شكل  :8-3نسبة إجمالي التسهيالت االئتمانية إلى الناتج المحلي اإلجمالي لألردن
ودول عربية مختارة ()%( )2020
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وقد نتج هذا االرتفاع الملحوظ في النسبة عن سببين
رئيسيين :األول :ارتفاع االئتمان الذي جاء جزء كبير منه
كما ذكرنا بسبب تأجيل سداد مديونيات العمالء المتضررين
من جائحة كورونا (أي أنه ارتفاع غير طبيعي) ،والثاني:
انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي بشكل غير مسبوق نتيجة
تداعيات جائحة كورونا ،ورغم ارتفاع هذه النسبة عن
اتجاهها التاريخي بنسبة  %5.3إال أن ذلك ال يستدعي
فرض هامش رأس مال إضافي على البنوك حيث أنه حسب
تعليمات رأس المال التنظيمي وفقا ً لمعيار بازل  IIIيتم فرض
هذا الهامش على البنوك عند حدوث نمو مرتفع لالئتمان
بشكل ال يتناسب مع حجم النشاط االقتصادي األمر الذي يدل
على وجود تراكم للمخاطر النظامية واحتمالية حدوث
فقاعات سعرية ،أما في هذا العام فهو عام استثنائي حيث أن
زيادة الفجوة بين نسبة االئتمان إلى الناتج المحلي اإلجمالي
واتجاهها التاريخي جاء نتيجة ارتفاع االئتمان بسبب تأجيل
سداد المديونيات وانخفاض الناتج المحلي اإلجمالي بسبب
الجائحة( .شكل .)9-3

شكل  :10-3توزيع التسهيالت االئتمانية للبنوك العاملة في األردن كما في نهاية
عام )%( 2020
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المصدر :البنك المركزي األردني.

فيما يتعلق بالقروض الممنوحة لقطاع األفراد فإن أكبر
حصة من هذه القروض تعود للقروض السكنية الممنوحة
لألفراد والتي شكلت حوالي  %41.1من قروض األفراد في
نهاية عام  2020مقابل  %42.1في نهاية عام  ،2019أما
بالنسبة لثاني أكبر حصة فهي تعود إلى السلف الشخصية
حيث شكلت  %34.4من قروض األفراد في نهاية عام
 2020مقابل  %34.6في نهاية عام  ،2019أما بالنسبة
لثالث أكبر حصة فهي تعود للقروض االستهالكية حيث
شكلت حوالي  %12.5من قروض األفراد في نهاية عام
 2020مقابل  %11في نهاية عام  ،2019أما بالنسبة
لقروض السيارات فقد انخفضت حصتها من قروض األفراد
بشكل بسيط إلى  %12في نهاية عام  2020مقارنةً مع
 %12.1في نهاية عام  .2019أما بالنسبة لتسهيالت
الشركات فقد نمت بنسبة  %6.8في نهاية عام 2020
مقارنةً مع نسبة نمو مقدارها  %3.5في نهاية عام 2019
إال أن هذا النمو كما ذكرنا جاء في معظمه نتيجة تأجيل سداد
المديونيات والهيكالت والجدوالت التي أجرتها البنوك على
هذه المديونيات( .شكل .)12-3 ،11-3

شكل  :9-3نسبة االئتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي
()%( )2020-1994
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
المصدر :البنك المركزي األردني.

فيما يخص توزيع التسهيالت االئتمانية المباشرة في نهاية
عام  ،2020فقد كانت أكبر حصة للتسهيالت الممنوحة
لألفراد حيث سجلت ما نسبته  %39.3من إجمالي
التسهيالت ،تليها تسهيالت الشركات الكبرى بما نسبته
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فيما يخص تصنيف التسهيالت حسب العملة فإن التسهيالت
بالدينار األردني تعتبر المكون الرئيسي للتسهيالت الممنوحة
إذ بلغت نسبتها في نهاية عام  2020حوالي  %88من
إجمالي التسهيالت االئتمانية مقابل نفس النسبة لعام 2019
(شكل .)14-3

شكل  11-3تطور التسهيالت االئتمانية الممنوحة لألفراد والشركات
(()2020-2008مليار دينار)
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مصادر األموال (المطلوبات)

0

بتحليل مصادر األموال لدى الجهاز المصرفي فإن الودائع
تعتبر المصدر الرئيسي للتمويل حيث شكلت ما نسبته %68
من إجمالي مصادر األموال كما في نهاية عام  2020مقابل
 %69في نهاية عام ( .2019شكل .)15-3

استهالكية أخرى

المصدر :البنك المركزي األردني.

فيما يخص تعرض البنوك في األردن للديون الحكومية وذلك
عن طريق االستثمار في السندات الحكومية أو إقراض
بعض المؤسسات العامة بكفالة الحكومة ،فقد بلغت مديونية
الحكومة تجاه البنوك حوالي  13.1مليار دينار أردني مشكلةً
ما نسبته  %24.1من إجمالي موجودات البنوك كما في
نهاية عام  2020مقابل ما مقداره  12.3مليار دينار وما
نسبته  %24.1من موجودات البنوك كما في نهاية عام
 .2019ومن الجدير ذكره أن مديونية الحكومة لدى البنوك
تتكون من  10.4مليار دينار على شكل سندات حكومية
و 2.7مليار على شكل تسهيالت.

شكل  :15-3هيكل مطلوبات البنوك العاملة في األردن ()%()2020-2009
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المصدر :البنك المركزي األردني.

إن تعرض البنوك للديون الحكومية أو المكفولة منها كنسبة
من موجودات البنوك ارتفع من  %14.8في نهاية عام
 2008ليصل إلى  %24.1في نهاية عام ( 2020شكل
.)13-3
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فيما يخص مصدر األموال الثاني وهو حقوق المساهمين فقد
ارتفع من  6.3مليار دينار في نهاية عام  2019ليصل إلى
حوالي  6.6مليار دينار في نهاية عام .2020

شكل  :13-3تعرض البـنوك لمديونية الحــكومة األردنيـــة ()2020-2008
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أما مصدر األموال الثالث من حيث األهمية فهو ودائع
البنوك حيث شكلت ما نسبته  %9.3من إجمالي مصادر
األموال في نهاية عام  2020مقابل ما نسبته  %8.8في
نهاية عام .2019
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بمتابعة تطور الودائع لدى الجهاز المصرفي فقد نمت ودائع
العمالء خالل عام  2020بنسبة  %4.2لتصل إلى حوالي
 36.8مليار دينار مقابل نسبة نمو بلغت  %4.3لعام ،2019
أما بخصوص نسبة التسهيالت إلى الودائع لدى الجهاز
المصرفي في المملكة فقد ارتفعت من  %75في نهاية عام

08-12

إجمالي الديون الحكومية عن طريق السندات وأذونات الخزينة
التسهيالت المباشرة قطاع عام
نسبة اإللتزامات الحكومية إلى إجمالي موجودات البنوك(المحور األيمن)
نسبة التسهيالت الحكومية الى اجمالي التسهيالت(المحور األيمن)
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شكل  :12-3توزيع التسهيالت االئتمانية الممنوحة لألفراد ()%()2020-2009
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المصدر :البنك المركزي األردني.
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المصدر :البنك المركزي األردني.
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الفص الثال  :تط را

مخاطر الجهاز المصرفي في األردن  -مؤشرات
المتانة المالية

 2019لتصل إلى  %75.8في نهاية عام ( 2020شكل
.)16-3

20

رغم الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي مر بها األردن
والمنطقة والعالم بسبب جائحة كورونا ،إال أن الجهاز
المصرفي األردني استطاع أن يحافظ بشكل عام على سالمة
ومتانة أوضاعه المالية واإلدارية ،وفيما يلي أهم التطورات
على النسب والمؤشرات المالية للبنوك.

0

 1 -4 -2 -3السيولة

شكل  :16-3معدل نمو الودائع والتسهيالت ونسبة التسهيالت إلى الودائع
()%()2020-2010
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يتمتع الجهاز المصرفي األردني بسيولة آمنة حيث تدل
النسب الخاصة بالسيولة في نهاية عام  2020بأن وضع
السيولة لدى الجهاز المصرفي يعتبر جيدا ً وآمناً ،حيث بلغت
نسبة النقد واألرصدة النقدية  %23من إجمالي الموجودات

معدل نمو ودائع العمالء
معدل نمو التسهيالت االئتمانية
نسبة التسهيالت إلى الودائع (المحور األيمن)
المصدر :البنك المركزي األردني.

فيما يخص تركيبة الودائع من حيث العمالت فإن الودائع
بالدينار األردني تمثل النسبة الكبرى من الودائع ،وبمتابعة
التغير في نسبة الودائع بالدينار إلى إجمالي الودائع نجد أن
هذه النسبة قد شهدت زيادة واضحة إذ كانت  %66.4في
نهاية عام  2007لتصل إلى  %78.4في نهاية عام 2011
إال أنها بعد ذلك بدأت باالنخفاض إلى أن وصلت إلى أدنى
مستوى لها في نهاية عام  2012وهو  %71وذلك بسبب
الظروف االقتصادية الصعبة التي مرت بها المملكة خالل
عام  ،2012إال أنه خالل األعوام  2013و 2014و2015
ونتيجة لتحسن الظروف االقتصادية المتمثل بتحسن معظم
المؤشرات االقتصادية والنقدية فقد عادت نسبة الودائع
بالدينار إلى االرتفاع حتى وصلت إلى أعلى مستوى لها في
نهاية عام  2015حيث بلغت  %79.8من إجمالي الودائع،
ثم سجلت انخفاضا ً خالل الفترة ( )2018-2016حيث
وصلت إلى  %75.8في نهاية عام  2018لتعاود االرتفاع
خالل عامي  2019و 2020لتصل إلى  %76.8و%76.7
على التوالي ،وهو مستوى مريح يعكس الثقة بالدينار
األردني كعملة ادخارية ويعزز االستقرار النقدي والمالي في
المملكة (شكل .)17-3

في نهاية عام  2020مقابل  %22.3في نهاية عام ،2019
أما نسبة محفظة األوراق المالية (ذات السيولة العالية) إلى
إجمالي الموجودات كما في نهاية عام  2020فقد بلغت
 %23.3مقابل  %23.2كما في نهاية عام .2019
وبالتالي فإن إجمالي الموجودات ذات السيولة العالية شكلت
حوالي  %46.3من إجمالي الموجودات في نهاية عام
 2020مقابل  %45.6في نهاية عام ( 2019شكل ،)18-3
ويعود االرتفاع في نسب السيولة بشكل رئيسي إلى قيام البنك
المركزي األردني باتخاذ مجموعة من اإلجراءات االستباقية
والشاملة بهدف احتواء التداعيات السلبية لجائحة كورونا
التي أثرت على االقتصاد المحلي ،منها ما يتعلق بتوفير
سيولة إضافية للقطاع المصرفي بقيمة  1,050مليون دينار
من خالل:
 .1تخفيض االحتياطي النقدي اإللزامي على الودائع لدى
البنوك من  %7إلى  %5األمر الذي وفر سيولة إضافية
للقطاع المصرفي بمبلغ  550مليون دينار أردني ،مما
زاد من قدرة البنوك على اإلقراض ومكنها من تخفيض
أسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيالت الممنوحة
لكافة القطاعات االقتصادية بما فيها األفراد والشركات.

شكل  :17-3الودائع بالدينار وباألجنبي ومعـــدالت نـموها ()2020-2007
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 .2إجراء اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك بمقدار 500
مليون دينار آلجال تصل لسنة بهدف توفير االحتياجات
التمويلية للقطاعين العام والخاص.
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المصدر :البنك المركزي األردني.
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تقرير االستقرار املايل 2020
شكل  :20-3نسبة الديون غير العاملة ونسبة تغطية المخصصات للديون غير
العاملة ()%()2020-2005
85

شكل  :18-3نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات
()%()2020-2007
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المصدر :البنك المركزي األردني.

-15

المصدر :البنك المركزي األردني.

فيما يخص نسبة السيولة القانونية باإلجمالي المطبقة من قبل
البنك المركزي على البنوك والبالغ حدها األدنى  %100فقد
ارتفعت هذه النسبة في نهاية عام  2020لتصل إلى
 %136.5مقابل  %133.8في نهاية عام ( 2019شكل -3
.)19

هذا وقد احتل الجهاز المصرفي في المملكة مرتبة متوسطة
تقريبا ً بين  10دول عربية من حيث ارتفاع نسبة تغطية
المخصصات للديون غير العاملة( .شكل )21-3
شكل  :21-3نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة لألردن ودول عربية
مختارة ()%()2020
250

شكل  :19-3نسبة السيولة القانونية باإلجمالي وبالدينار ()%()2020-2008
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المصدر :األردن :البنك المركزي األردني ،بقية الدول :قاعدة بيانات تقرير
االستقرار المالي العربي.

المصدر :البنك المركزي األردني.

بتحليل رصيد الديون غير العاملة (بدون الفوائد المعلقة) لدى
الجهاز المصرفي فقد بلغت  1,496مليون دينار في نهاية
عام  2020مسجلة ارتفاعا ً عن عام  2019بمبلغ 197
مليون دينار حيث كانت تبلغ  1,299مليون دينار ،وهي
نتيجة طبيعية لتداعيات جائحة كورونا وأثرها على
المقترضين ،إال أنه كما ذكرنا فبالرغم من ارتفاع الديون
غير العاملة كرقم مطلق إال أن نسبة الديون غير العاملة إلى
إجمالي الديون لم ترتفع كثيراً ،كما أن معظم الديون غير
العاملة مغطاة بمخصصات كافية ،حيث عملت البنوك في
عام  2020على بناء مخصصات ديون بمبالغ كبيرة
للتحوط لمخاطر جائحة كورونا.

 2 -4 -2 -3نوعية األصول
فيما يخص نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون فقد
استمرت هذه النسبة باالنخفاض خالل الفترة ()2017-2012
لتصل إلى  %4.2في نهاية  2017مقابل  %7.7في نهاية عام
 ،2012ثم بدأت باالرتفاع البسيط خالل الفترة (-2018
 )2020لتصل إلى  %5.5في نهاية عام  2020مقابل  %5في
نهاية عام  ،2019وهذا يدل على أنه بالرغم من تداعيات جائحة
كورونا إال أن النسبة لم ترتفع كثيرا ً مما يعني أن البنوك في
األردن تتمتع بمستوى جيد من نوعية األصول.
أما فيما يخص نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة
(نسبة التغطية) فقد بلغت في نهاية عام  2020حوالي
 %71.5مقابل  %69.5في نهاية عام  2019وهو مؤشر
إيجابي يدل على أن حوالي  %71.5من الديون غير العاملة
لدى البنوك مغطاة بمخصصات( .شكل )20-3

بمقارنة نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون في
األردن ببعض الدول العربية نالحظ أن النسبة في األردن
أقل من تونس والمغرب واإلمارات ولكنها أعلى من بقية
دول الخليج العربي ومصر( .شكل )22-3
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الفص الثال  :تط را
شكل  :22-3نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لألردن ودول عربية
مختارة ()%()2020
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القطاع املايل وخماطره

شكل  :23-3معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل العائد على الموجودات
()%()2020-2006
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المصدر :األردن :البنك المركزي األردني ،بقية الدول :قاعدة بيانات تقرير
االستقرار المالي العربي.
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المصدر :البنك المركزي األردني.

بمقارنة األردن مع بعض الدول العربية في معدل العائد على
الموجودات في عام  2020فقد احتل األردن مرتبة متوسطة
تقريبا ً مع الكويت واإلمارات بين  10دول عربية تتوفر عنها
بيانات ،علما ً بأن أقل معدل عائد على الموجودات يعود
للبنان ويبلغ  %0.2وأعلى معدل عائد على الموجودات
يعود للسعودية وقطر ويبلغ ( %1.3شكل .)24-3

 3 -4 -2 -3الربحية
بلغ صافي أرباح البنوك العاملة في األردن بعد الضريبة في
عام  2020حوالي  328.2مليون دينار مقابل 586.5
مليون دينار في عام  2019بانخفاض بلغ  258.3مليون
دينار وبنسبة  ،%44وقد جاء هذا االنخفاض الملحوظ نتيجة
قيام البنوك في عام  2020ببناء مخصصات ديون بمبالغ

شكل  :24-3معدل العائد على الموجودات لألردن ودول عربية مختارة
()%()2020
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الموجودات لدى الجهاز المصرفي في األردن  %1.7في
نهاية عام  2006وانخفض تدريجيا ً إلى  %1.1في نهاية

المصدر :األردن :البنك المركزي األردني ،بقية الدول :قاعدة بيانات تقرير االستقرار
المالي العربي.

عام  2009وذلك نتيجة تأثير تداعيات األزمة المالية العالمية

بخصوص العائد على حقوق الملكية فقد بلغ  %5.1في نهاية
عام  2020منخفضا ً بشكل كبير عن مستواه في عام 2019
البالغ  %9.4وذلك بسبب انخفاض ربحية البنوك التي تم
ذكرها سابقاً( .شكل )23-3

على أرباح البنوك ،واستقر عند هذا المعدل لغاية نهاية عام
 2012ليرتفع خالل عامي  2013و 2014إلى %1.2
و %1.4على التوالي نتيجة نمو أرباح البنوك بشكل ملحوظ،
ثم عاد لالنخفاض قليالً خالل عامي  2015و 2016ليصل

بمقارنة األردن مع بعض الدول العربية في معدل العائد على
حقوق الملكية في عام  ،2020فقد احتل األردن مرتبة
متوسطة بين  9دول عربية حيث أن أقل نسبة عائد على
حقوق الملكية تعود للبحرين وتبلغ  %2.8وأعلى نسبة تعود
لقطر وتبلغ  ،%12.9علما ً بأن تواضع معدالت العائد للبنوك
في األردن بشكل عام يعود إلى اتسام البنوك في األردن
بالتحفظ وعدم اإلقبال الكبير على المخاطر ،وتمتع البنوك
في األردن بمستويات مرتفعة من رأس المال ،باإلضافة إلى
مستوى الضريبة على الدخل المرتفع نسبيا ً( .شكل )25-3

إلى  %1.3و %1.1على التوالي ،وقد جاء هذا االنخفاض
بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع نسبة ضريبة الدخل على البنوك
من  %30في عام  2014إلى  %35في عام  ،2015ثم
عاود االرتفاع ليصل في نهاية عام  2019إلى .%1.2
(شكل )23-3

29

تقرير االستقرار املايل 2020

أما نسبة رأس المال األساسي فقد انخفضت بشكل بسيط إلى
 %17.5في نهاية عام  2020مقارنةً مع  %18.1في نهاية
عام  ،2019وتجدر اإلشارة إلى أن معظم رؤوس أموال
البنوك في األردن تتكون من الشريحة األولى (رأس المال
األساسي) الذي يعتبر أعلى مكونات رأس المال جودةً وقدرةً
على امتصاص الخسائر( .شكل .)26-3

شكل  :25-3معدل العائد على حقوق الملكية لألردن ودول عربية مختارة
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شكل  :26-3نسبة كفاية رأس المال الفعلية بالمقارنة مع متطلبات البنك المركزي
األردني ولجنة بازل ()%()2020-2006
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المصدر :األردن :البنك المركزي األردني ،بقية الدول :قاعدة بيانات تقرير االستقرار
المالي العربي.

 4 -4 -2 -3كفاية رأس المال
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

يتمتع الجهاز المصرفي في األردن بنسبة كفاية رأسمال
مرتفعة ،حيث تراوحت النسبة للجهاز المصرفي في األردن
ما بين  %18و %21خالل األعوام  ،2016-2007وهي
بشكل عام أعلى وبهامش مريح من النسبة المحددة من قبل
البنك المركزي والبالغة  %12والنسبة المحددة من لجنة
بازل والبالغة  ،%10.5إال أن نسبة كفاية رأس المال
انخفضت خالل عامي  2017و 2018حيث سجلت
 %17.8و %16.9للعامين على التوالي ،وقد نتج جزء من
االنخفاض الواضح للنسبة في عام  2018بسبب البدء
بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9والذي تسبب
في تحويل مبالغ إضافية إلى مخصص خسائر االئتمان حيث
تم خصم هذه المبالغ من حقوق المساهمين وتحديدا ً من
األرباح المدورة ،أما في نهاية عام  2019فقد ارتفعت نسبة
كفاية رأس المال بشكل ملحوظ حيث بلغت  ،%18.3وقد
نتج هذا االرتفاع بشكل رئيسي عن قيام البنك المركزي
بالطلب من البنوك عدم توزيع األرباح وذلك لدعم قاعدة
رؤوس أموال البنوك وتمكينها من مواجهة تداعيات جائحة
كورونا ودعم االقتصاد الوطني ،أما في عام  2020فقد سمح
البنك المركزي األردني للبنوك بتوزيع األرباح مع وضع
سقف على قيمة التوزيع وبما ال يتجاوز  %12من رأس
المال المدفوع للبنك شريطة تحقيق البنك ألرباح عن عام
 2020وبحيث ال يؤدي توزيع األرباح لمخالفة أي من
متطلبات القانون والتعليمات فيما يتعلق بنسب رأس المال
ونسب السيولة القانونية ،إن وضع سقف على توزيع األرباح
عزز قاعدة رؤوس أموال البنوك وساعد على استقرار نسبة
كفاية رأس المال في عام  2020ومحافظتها على نفس
المستوى الذي بلغته في عام  2019والبالغ .%18.3

نسبة كفاية رأس المال
نسبة كفاية رأس المال حسب متطلبات البنك المركزي األردني
نسبة كفاية رأس المال حسب بازل III
المصدر :البنك المركزي األردني.

وبمقارنة نسبة كفاية رأس المال في األردن مع مجموعة من
الدول العربية في عام  ،2020فقد احتل األردن مرتبة
متوسطة تقريبا ً بين  12دولة عربية تتوفر عنها بيانات.
(شكل )27-3
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شكل  :27-3نسبة كفاية رأس المال لألردن ودول عربية مختارة ()%()2020
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المصدر :األردن :البنك المركزي األردني ،بقية الدول :قاعدة بيانات تقرير االستقرار
المالي العربي.

أما بخصوص المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها البنوك
فإن مخاطر االئتمان في مقدمتها حيث شكلت ما نسبته %87
من مجموع المخاطر في نهاية عام  ،2020يليها مخاطر
التشغيل التي تشكل حوالي  %11.7ثم مخاطر السوق التي
تشكل حوالي  %1.3من مجموع المخاطر ،علما ً بأن هذه
النسب مقاربة لما كانت عليه في عام  2019مما يدل على
استقرار هيكل مخاطر البنوك وعدم تعرضه لتغيرات
جوهرية( .شكل )28-3
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من  48.6مليار دينار في نهاية عام  2007إلى  86.8مليار
دينار في نهاية عام  2020إال أنه يالحظ أن نسبة النمو
بانخفاض حيث بلغت نسبة النمو لعام  2007حوالي %17
ثم تراجعت حتى وصلت إلى  %5.1في نهاية عام ،2019
وقد عاودت االرتفاع قليالً في عام  2020حيث بلغت
( .%5.4شكل )29-3

شكل  :28-3مكونات إجمالي التعرضات في القطاع المصرفي ()2020-2008
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المصدر :البنك المركزي األردني.

%

2007
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

فيما يخص الكفاءة التشغيلية ،فتعتبر نسبة إجمالي
المصروفات من غير الفوائد إلى إجمالي الدخل )(CIR
من أهم النسب التي تقيس الكفاءة التشغيلية للبنوك ،هذا
وقد بلغت نسبة إجمالي المصروفات إلى إجمالي الدخل لدى
الجهاز المصرفي في المملكة حوالي  %74.4في نهاية عام
 2020مقارنةً مع  %57.1في نهاية عام  ،2019وقد نتج
هذا االرتفاع الملحوظ عن انخفاض دخل البنوك نتيجة
األسباب التي تم ذكرها سابقا ً والمرتبطة بتداعيات جائحة
كورونا ،وبالتالي فإن ارتفاع هذه النسبة خالل عام 2020
هو ارتفاع غير طبيعي كونه نتج عن ظروف استثنائية أثرت
على جميع دول العالم.
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شكل  :29-3تطور الموجودات لدى البنوك العاملة في األردن على المستوى
الموحد ونسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي ()2020-2007
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المصدر :البنك المركزي األردني.

أما بالنسبة لنسبة موجودات الجهاز المصرفي على المستوى
الموحد إلى الناتج المحلي اإلجمالي فقد كانت في انخفاض
مستمر خالل الفترة ( )2019-2007حيث انخفضت من
حوالي  %400في عام  2007إلى حوالي  %260.7في
نهاية عام  ،2019ثم ارتفعت النسبة في عام  2020لتصل
إلى  %279.7نتيجة االنخفاض غير المسبوق في الناتج
المحلي اإلجمالي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

 3 -3موجودات ومطلوبات الجهاز المصرفي
األردني على المستوى الموحد (فروع
األردن والخارج والشركات والبنوك
التابعة)

التسهيالت
بلغ صافي التسهيالت االئتمانية للجهاز المصرفي على
المستوى الموحد في نهاية عام  2020حوالي  42.9مليار
دينار وبنسبة نمو بلغت  %3.2مقارنة مع  41.6مليار دينار
في نهاية عام  2019وبنسبة نمو بلغت  .%3.3هذا وقد
بلغت نسبة التسهيالت االئتمانية للجهاز المصرفي على
المستوى الموحد إلى الناتج المحلي اإلجمالي  %138.3كما
في نهاية عام  2020مقابل  %131.6كما في نهاية عام
( .2019شكل )30-3

الموجودات
يبلغ عدد البنوك األردنية التي لها تواجدات خارج المملكة
 8بنوك إال أن النسبة األكبر من هذه التواجدات تعود للبنك
العربي الذي شكلت موجوداته خارج المملكة حوالي
 %83.9من إجمالي تواجدات البنوك األردنية خارج
المملكة كما في نهاية عام  ،2020كما شكلت موجودات
البنك العربي خارج المملكة ما نسبته  %71من إجمالي
موجوداته على المستوى الموحد كما في نهاية عام ،2020
هذا وقد بلغ إجمالي موجودات الجهاز المصرفي األردني
على المستوى الموحد في نهاية عام  2020ما يعادل 86.8
مليار دينار مقارنة مع ما يعادل  82.4مليار دينار كما في
نهاية عام  2019أي بارتفاع مقداره  4.4مليار دينار أو ما
نسبته  ،%5.4حيث شكلت موجودات الجهاز المصرفي
على مستوى فروع األردن ما نسبته  %62.3من
الموجودات على المستوى الموحد كما في نهاية عام 2020
مقابل  %62.1كما في نهاية عام  .2019وبالرغم من
ارتفاع موجودات الجهاز المصرفي على المستوى الموحد
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المصدر :البنك المركزي األردني.
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شكل  :30-3تطور التسهيالت لدى البنوك العاملة في األردن على المستوى الموحد
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الودائع

بلغ صافي الربح في نهاية عام  2020ما مقداره 440.1
مليون دينار مقابل  1,062.4مليون دينار في نهاية عام
 2019وبنسبة تراجع بلغت  ،%58.6وذلك لألسباب التي
تم ذكرها سابقا ً والمرتبطة بتداعيات جائحة كورونا( .شكل
.)33-3

ارتفع حجم ودائع العمالء على المستوى الموحد في نهاية
عام  2020إلى  59.4مليار دينار وبنسبة نمو  %6.3مقابل
نسبة نمو بلغت  %5لعام  2019حيث بلغ حجم الودائع
آنذاك حوالي  55.8مليار دينار( .شكل .)31-3

شكل  :33-3تطور صافي الربح بعد الضريبة لدى البنوك العاملة في األردن على
المستوى الموحد ()2020-2007
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المصدر :البنك المركزي األردني.

المصدر :البنك المركزي األردني.

 2 -5 -3 -3العائد على الموجودات

حقوق المساهمين

نتيجةً النخفاض أرباح البنوك على المستوى الموحد بشكل
كبير فقد انخفضت نسبة العائد على الموجودات لدى الجهاز
المصرفي على المستوى الموحد إلى  %0.5في نهاية عام
 ،2020مقارنةً مع  %1.3كما في نهاية عام ( 2019شكل
.)34-3

بلغ رصيد حقوق المساهمين لدى الجهاز المصرفي على
المستوى الموحد  12.7مليار دينار في نهاية عام 2020
مقارنة مع  12مليار دينار في نهاية عام  ،2019ومن
الجدير ذكره أن رصيد حقوق المساهمين في تزايد منذ عام
( 2009شكل  ،)32-3مما يزيد من مالءة البنوك ومن
قدرتها على مواجهة المخاطر ويعزز استقرار القطاع
المالي.

 3 -5 -3 -3العائد على حقوق الملكية
كما انخفضت نسبة العائد على حقوق الملكية لدى الجهاز
المصرفي على المستوى الموحد إلى  %3.5كما في نهاية
عام  2020مقابل  %9.1في نهاية عام ( .2019شكل
.)34-3

شكل  :32-3تطور حقوق المساهمين لدى البنوك على المستوى الموحد
()2020-2009
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شكل  :34-3معدل العائد على الموجودات وحقوق الملكية على المستوى الموحد
()%()2020-2010
10
9.2
9.2 9.1
8.3
8.1 7.8
7.7
6.9
6.2 6.2

مليار دينار

6.0

100

صافي الربح بعد الضريبة على المستوى الموحد

ودائع العمالء على المستوى الموحد
معدل نمو الودائع (المحور األيمن)

8.0

827.2

0

669.3

10

-80

586.4

-4

-60

573.2

20

19

18

17

16

15

14

2012 13

20

2007
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

-2

-40

300

703.2

0

-20

500
984.5

30
)(2

0

700

909.3

2

20

900

مليون دينار

شكل  :31-3تطور الودائع لدى البنوك العاملة في األردن على المستوى الموحد
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5

العائد على حقوق الملكية

المصدر :البنك المركزي األردني.

صتتتتافي الربح بعد الضتتتتريبة ونستتتتبة العائد على
الموجودات والعائد على الملكية
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المصدر :البنك المركزي األردني.

 1 -5 -3 -3صافي الربح بعد الضريبة
شهد عام  2020انخفاضا ً كبيرا ً في صافي الربح بعد
الضريبة لدى الجهاز المصرفي على المستوى الموحد حيث
32
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 4 -3مؤشر االستقرار المالي
) ( FINANCIAL STABILITY INDEX

القطاع املايل وخماطره

حساب المؤشرات الفرعية:
يتم احتساب المؤشر الفرعي باستخدام المعدل المرجح للمؤشرات التي تم
تطبيعها مع األخذ بعين االعتبار األهمية النسبية للمؤشرات عند تحديد األوزان
الترجيحية ،هذا وتتعدد طرق اختيار األوزان الترجيحية للمؤشرات ،ومن
أفضل الطرق المستخدمة هي االعتماد على آراء الخبراء المختصين بحيث يتم
إعطاء األوزان حسب أهمية المؤشر الفرعي ومدى تأثيره على االستقرار
المالي في المملكة ،وعليه فقد تم إعطاء األوزان التالية لمؤشرات القطاع
المصرفي:
الوزن الترجيحي
المتغير
كفاية رأس المال
%28.3
جودة األصول
%28.3
السيولة
%28.3
الربحية
%15
المجموع
%100
تم احتساب المؤشرات الفرعية لكل من القطاع المصرفي واالقتصاد الكلي
وسوق رأس المال وفق المعادالت التالية:
مؤشر القطاع المصرفي (المعدل المرجح للمؤشرات الفرعية التي تدخل في
احتسابه):
𝑑 𝑊 ∑9
𝑏 𝑏 )2( …………………….𝐵𝑠𝑖 = 1 9
مؤشر االقتصاد الكلي:
𝑑 ∑7
𝐸 )3(………………………𝐸𝑠𝑖 = 1
7
مؤشر سوق رأس المال:
𝑑 ∑2
𝑀 )4(………………………𝑀𝑠𝑖 = 1
2
حساب مؤشر االستقرار المالي التجميعي:
تم حساب المؤشر التجميعي لالستقرار المالي األردني ( )JFSIبالمعدل المرجح
للمؤشرات الفرعية الثالث وفق المعادلة التالية:
))(5)……….JFSI=((9/18)*Bsi)+((7/18)*Esi)+((2/18)*Msi
علما ً بأن قيمة المؤشر تتراوح بين صفر إلى واحد.

مقدمة
ذكرنا في تقارير االستقرار المالي السابقة فقد قام البنك
المركزي األردني في عام  2017بتطوير مؤشر االستقرار
المالي وذلك بعد أن تم دراسة العديد من تجارب الدول في
بناء مؤشر االستقرار المالي الخاص بها ،حيث تعددت
المنهجيات التي تم استخدامها من حيث المتغيرات والطرق
اإلحصائية واألوزان الترجيحية وغيرها ،واستنادا ً لهذه
التجارب فقد تم األخذ باالعتبار أفضل الممارسات الدولية
بهذا الخصوص وبما يتناسب مع خصوصية النظام المالي
واالقتصادي في األردن لبناء مؤشر االستقرار المالي في
المملكة األردنية الهاشمية.
المؤشر التجميعي يتكون من ثالثة مؤشرات فرعية يمثل
كل مؤشر عنصر رئيسي من عناصر النظام المالي األردني
وهي مؤشر القطاع المصرفي وقد تم تمثيله بتسعة متغيرات،
مؤشر االقتصاد الكلي والذي تم تمثيله بسبعة متغيرات
ومؤشر سوق رأس المال تم تمثيله بمتغيرين ،حيث يتكون
المؤشر التجميعي من  18متغير فرعي تم احتسابها وتحليلها
بصورة تاريخية خالل الفترة من (.)2020-2007

نتيجة المؤشتتتتتتر اإلجمالي لالستتتتتتتقرار المالي في
األردن
إن قيمة المؤشر تتراوح بين صفر إلى واحد حيث أنه كلما
اقتربت القيمة من الواحد ازدادت درجة االستقرار في النظام
المالي ،هذا وقد بدأت قيمة مؤشر االستقرار المالي في
األردن بقيمة  0.64في نهاية عام  2007ما قبل األزمة
المالية ثم انخفض بسبب األزمة المالية العالمية ليسجل
 0.50في نهاية عام  ،2008ثم ارتفع المؤشر ليصل 0.64
في نهاية  2009ليعاود االنخفاض خالل الفترة
( )2012-2010حيث سجل أدنى قيمة له في نهاية 2012
وهي  0.36وذلك بسبب أحداث الربيع العربي وأزمة
الالجئين والظروف االقتصادية الصعبة التي مرت بها
المملكة خاصةً في عام  ،2012ثم بدأ بعدها بالتعافي ليسجل
في نهاية العام  2015ما قيمته  0.57ثم تراجع خالل الفترة
( )2018-2016ليصل في عام  2018إلى  ،0.46ليعاود
التحسن في عام  2019وفي ضوء ارتفاع نسب السيولة
وكفاية رأس المال ونسبة الرافعة المالية لدى البنوك العاملة
في المملكة ،باإلضافة إلى ارتفاع رصيد البنك المركزي
األردني من احتياطيات العملة األجنبية والذهب حيث
ارتفعت قيمة المؤشر التجميعي للعام  2019إلى حوالي

المنهجية
تعتبر المنهجية المستخدمة في بناء مؤشر االستقرار المالي
لألردن من أكثر المنهجيات المتبعة في الدول 1التي عملت
على تطوير هكذا مؤشر حيث تم االستفادة من تجارب العديد
من الدول بهذا الخصوص وأخذ أفضل الممارسات لتطبيقها
مع مراعاة اختيار المتغيرات التي تميز خصوصية القطاع
المالي األردني من حيث سيطرة قطاع البنوك مقارنة بباقي
مكونات النظام المالي ولذلك فقد شكلت مؤشرات القطاع
المصرفي أكثر من نصف المؤشرات المستخدمة في تطوير
المؤشر الكلي واإلطار التالي يبين شرحا ً مختصرا ً عن
المنهجية المستخدمة في احتساب مؤشر االستقرار المالي في
األردن.
تطبيع البيانات (:)Normalization
تم استخدام منهجية إعادة القياس ( )Re-Scalingللمؤشرات الفرعية عن طريق
طرح القيمة الصغرى للمؤشر الفرعي من قيمة المؤشر ثم قسمة الناتج على
مدى المؤشر الفرعي وفق المعادلة ( )1أدناه.
𝑛𝑖𝑚𝐴𝑖−

= 𝑖𝑑 )1( … … … … … .
𝑛𝑖𝑚𝑀𝑎𝑥−
حيث تمثل كل من  min2و  Maxالقيمة الصغرى والقيمة العظمى للمؤشر
الفرعي .di

Banking Stability Index: A Cross-Country Study.1
 2تم أخذ الحد األدنى للنسب التي لها حد أدنى في التعليمات النافذة بدالً من القيمة الصغرى للنسبة خالل فترة الدراسة.
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 0.55مما يعتبر تحسنا ً ملحوظا ً مقارنةً بالفترة (-2016
 ، 3 )2018أما في عام  2020فقد أثرت جائحة كورونا
بشكل واضح على الوضع االقتصادي والمالي في المملكة
حيث انخفض مؤشر االستقرار المالي ليصل إلى 0.44
وذلك بسبب االنخفاض في مؤشر القطاع المصرفي بشكل
رئيسي والذي يعود بدوره النخفاض أرباح البنوك بسبب
تداعيات جائحة كورونا .وفي نفس السياق فقد انخفض
مؤشر االقتصاد الكلي من  0.63في عام  2019إلى 0.53
في عام  2020وذلك نتيجة النكماش االقتصاد األردني على
إثر جائحة كورونا بنسبة ) )%1.6في عام  2020مقابل
معدل نمو اقتصادي مقداره  %2في عام  ،2019هذا
وباإلضافة إلى ارتفاع عجز الحساب الجاري حيث شكل ما
نسبته  %8.0من الناتج المحلي اإلجمالي للعام  2020مقابل
عجز نسبته  %2.1من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2019
وذلك بسبب توقف حركة االستيراد والتصدير بين الدول
على إثر الجائحة (شكل .)35-3

 5 -3تطورات القطاع المالي غير المصرفي
(المؤسسات المالية غير المصرفية)
قطاع التأمين
يعتبر قطاع التأمين من مكونات القطاع المالي األساسية
حيث يتمثل دوره في حماية األفراد والممتلكات من المخاطر
باإلضافة إلى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها لدعم
التنمية االقتصادية ،حيث بلغ إجمالي مساهمة أقساط التأمين
في الناتج المحلي اإلجمالي لعام  2020حوالي  ،%2ونظراً
ألهمية قطاع التأمين في تعزيز االستقرار المالي ،فقد وافق
مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2016/2/24
على تولي البنك المركزي األردني الرقابة على قطاع
التأمين وبما ينسجم مع ممارسات العديد من الجهات الرقابية
دولياً ،ولهذه الغاية فقد قام البنك المركزي بالتعاون والتنسيق
مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعداد مشروع قانون
تنظيم أعمال التأمين لسنة  2019الذي تم إقراره من مجلس
النواب في شهر أذار من عام  2020وقد صدرت اإلرادة
الملكية السامية بالموافقة على قانون تنظيم أعمال التأمين
رقم ( )12لسنة  2021ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ
 ،2021/5/16وتسري أحكام هذا القانون على شركات
التأمين وشركات إعادة التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية
وجميع الجهات والوسائل المتصلة لتنظيم قطاع التأمين
والرقابة عليه يما يضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين
وسالمة المراكز المالية لشركات التأمين وشركات إعادة
التأمين .ويعكس القانون رؤية البنك المركزي وسعيه نحو
تعزيز األطر التنظيمية والرقابية الخاصة بأعمال التأمين بما
يتوافق مع المعايير الدولية والتجارب العالمية الفضلى،
وذلك في إطار توجه البنك المركزي نحو تعزيز استقرار
وسالمة قطاع التأمين وتطويره لتمكينه من القيام بالدور
المأمول منه في خدمة االقتصاد.
يتكون قطاع التأمين من ( )24شركة تأمين مجازة لممارسة
أعمال التأمين داخل األردن ،منها شركة واحدة مجازة
لممارسة أعمال التأمين على الحياة (فرع لشركة أجنبية)
و( )8شركات مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة
و( )15شركة مجازة لممارسة نوعي التأمين معا ً (التأمينات
العامة والتأمين على الحياة) من ضمنها شركتان تمارسان
أعمال التأمين التكافلي مجازة لممارسة نوعي التأمين معا ً
(التأمينات العامة والتأمين على الحياة) .باإلضافة إلى
( )1,121جهة تقدم خدمات تأمينية مساندة والتي تمثل
وكالء ووسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ومسوي
الخسائر والمعاينين والمفوضين باالكتتاب واالكتواريين
واستشاريين التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين والبنوك

شكل  :35-3مؤشر االستقرار المالي لألردن ()2007-2020
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وبمقارنة مؤشر استقرار القطاع المصرفي في األردن مع
مجموعة من الدول األخرى التي قامت بتطوير مؤشرها فقد
احتل األردن المرتبة الرابعة من بين  23دولة وكما هو مبين
في (شكل  )36-3مما يؤكد أن القطاع المصرفي في األردن
يتمتع بمستوى مرتفع من االستقرار ،وذلك على الرغم من
الظروف غير المسبوقة التي أثرت على األردن والعالم
نتيجة جائحة كورونا.
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شكل  :36-3مؤشر استقرار القطاع المصرفي لألردن مقارنة مع عدد من الدول
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 3من السلبيات الرئيسية لمؤشر االستقرار المالي التي تم االعتراف بها من قبل معظم الدول التي طورته ،هو أن هذا المؤشر حساس بشكل كبير ألي تغيرات في قيم المؤشرات الفرعية
التي تدخل في احتسابه مهما كانت هذه التغيرات صغيرة.
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الفص الثال  :تط را

المرخصة لممارسة أعمال التأمين ووسطاء إعادة التأمين
المقيمين خارج المملكة.
بلغ إجمالي موجودات شركات التأمين في المملكة حوالي
 1,034مليون دينار في نهاية عام  2020مقابل  995مليون
دينار في نهاية عام  2019أي بنسبة نمو بلغت .%3.9
(شكل .)37-3

مقابل  19.9مليون دينار في عام  2019وبنسبة نمو بلغت
تقريبا ً .%45.2

995 1,034

959

948

2019

2018

2017

1,200
916

842

798

1,000
800
600
400
200
-

576.1 563.4

590.1

995.1

1,034

327.1 317.9

344.3

603.3 597.9

591.2

959

434.7 436.5

271.3 266.4

402.5

271.8

2020

2016

2015

2014

2013

المؤسسات المالية غير المصرفية
تقوم المؤسسات المالية غير المصرفية بدور اقتصادي هام
عن طريق منح االئتمان للفئات التي تواجه صعوبات في
الوصول إلى البنوك.
إن المؤسسات المالية غير المصرفية تقوم بمنح االئتمان
للعمالء دون قبول الودائع ،وهي خاضعة إلشراف وزارة
الصناعة والتجارة والتموين ،إال أن البنك المركزي األردني
وفي إطار سعيه لشمول المؤسسات المالية غير المصرفية
تحت مظلته الرقابية ،بدأ في عام  2015باإلشراف والرقابة
على مؤسسات التمويل األصغر كمرحلة أولى وسيتم في
المرحلة الثانية شمول بقية المؤسسات المالية غير المصرفية
غير الخاضعة لجهة رقابية محددة تحت المظلة الرقابية
للبنك المركزي.

 1 -1 -5 -3مؤشرات أساسية ح ول قطاع التأمين
انخفض إجمالي أقساط التأمين بنسبة  %2خالل عام 2020
لتبلغ  591.2مليون دينار مقابل  603.3مليون دينار خالل
عام  ،2019كما انخفض إجمالي تعويضات التأمين
المدفوعة بنسبة  %7.4خالل عام  2020لتبلغ 402.5
مليون دينار مقابل  434.7مليون دينار لعام ( .2019شكل
.)38-3
شكل  :38-3تطور إجمالي أقساط التأمين وإجمالي التعويضات المدفوعة (- 2013
( )2020مليون دينار)
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 1 -2 -5 -3قطاع التمويل األصغر

400
300

بدأ هذا القطاع العمل في األردن في عام  ،1994وقد شهد
نموا ً ملحوظا ً على مدى األعوام السابقة حيث حققت محفظة
قروض التمويل األصغر نسبة نمو جيدة خالل الفترة
( )2019-2017بلغت بالمتوسط  ،%7.1أما خالل العام
 2020فقد تراجعت محفظة القروض بنسبة  ،%4.3وذلك
بسبب تداعيات جائحة كورونا واإلغالقات التي رافقتها.
(شكل )39-3
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إجمالي األقساط

جدول  :1-3نتائج أعمال شركات التأمين ()2014-2020
2019 2018 2017 2016 2015 2014

2020

البيان
إجتتتتتتمتتتتتتالتتتتتتي
569 543.5 533.6 534.4
االستثمارات
إجتتتتتتمتتتتتتالتتتتتتي
948 915.6 869.7 842.2
الموجودات
حقوق الملكية 335 343.7 330.7 332.8
إجتتتتتتمتتتتتتالتتتتتتي
األقستتتتتتتتتتتتتتتتاط
606.8 582.9 550.4 525.8
المكتتبتتتتة في
األردن
إجتتتتتتمتتتتتتالتتتتتتي
التعويضتتتتتتات
459
من األقستتتتتتاط 447 371.8 372.9
المكتتبتتتتة في
األردن
رأس التتتتمتتتتال
265
267
269
268
المدفوع
*مصدر البيانات :ميزانيات شركات التأمين .2020

شكل  :37-3تطور إجمالي موجودات شركات التأمين
(( (2020-2013مليون دينار)

870

القطاع املايل وخماطره

إجمالي التعويضات

أما فيما يتعلق بنتائج أعمال شركات التأمين ،فقد ارتفع
إجمالي االستثمارات من  576.1مليون دينار في عام
 2019إلى  590.1مليون دينار في عام  ،2020كما ارتفع
رأس المال المدفوع من  271.3مليون دينار في عام 2019
إلى  271.8مليون دينار في عام ( .2020جدول )1-3
أما بخصوص أرباح شركات التأمين فقد بلغ صافي الربح
بعد الضريبة في عام  2020حوالي  28.9مليون دينار

هذا وقد بلغ إجمالي محفظة قروض شركات التمويل
األصغر حوالي  250مليون دينار في نهاية عام 2020
مقارنة بحوالي  261مليون دينار في نهاية عام  ،2019كما
وصل عدد المقترضين إلى  431ألف مقترض في نهاية عام
 2020مقابل  469مقترض في نهاية عام  2019أي بنسبة
35
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حين حصلت البلقاء على نسبة  %7.5من القروض ،بينما
حصلت باقي المحافظات على  %25.7من حجم القروض.

انخفاض بلغت  ،%8وارتفع متوسط حجم القروض من
 689دينار أردني في نهاية عام  2019إلى  713دينار
أردني في نهاية عام  2020أي بنسبة نمو بلغت .%3.5

شكل  :41-3توزيع حجم قروض شركات التمويل األصغر على محافظات المملكة
)%( 2020

شكل  :39-3تطور محفظة قروض شركات التمويل األصغر ()2020-2017
(مليون دينار)
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 3 -2 -5 -3شركات التأجير التمويلي

إن مؤسسات التمويل األصغر تركز خدماتها على فئة النساء
بهدف تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في االقتصاد
والمجتمع ،كما تركز خدماتها بشك ٍل رئيسي على المقترضين
خارج العاصمة وذلك بهدف تحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية في جميع أنحاء المملكة ،وذلك كما يلي:

بلغت موجودات شركات التأجير التمويلي التابعة للبنوك في
األردن في نهاية عام  2020حوالي  649.4مليون دينار
مقابل  604.6مليون دينار في نهاية عام  2019أي بنسبة
نمو بلغت  ،%7.4كما ارتفعت حقوق المساهمين في عام
 2020لتبلغ  333مليون دينار مقابل  323مليون دينار في
عام  ،2019أما فيما يتعلق بنتائج أعمال هذه الشركات فقد
كان لجائحة كورونا وتداعياتها أثر سلبي على أرباح هذه
الشركات حيث انخفض صافي األرباح بعد الضريبة إلى
 13.5مليون دينار في عام  2020مقابل  21.8مليون دينار
في عام  2019أي بنسبة تراجع قدرها  %38ونتيجةً لذلك
فقد انخفض العائد على حقوق المساهمين من  %6.9لعام
 2019إلى  %4.1لعام  ،2020وانخفض العائد على
الموجودات من  %3.7في عام  2019إلى  %2.1في عام
( 2020جدول .)2-3

 2 -2 -5 -3نشتتتتتتتتاط قطتتاع التمويتتل األصتتتتتتتغر ختتارج
العاصمة
يالحظ تركيز قطاع التمويل األصغر على المحافظات خارج
العاصمة ،حيث أن  %67.1من عدد المقترضين و%61.2
من قيمة القروض و %68.4من عدد فروع شركات التمويل
األصغر تقع خارج العاصمة عمان (شكل .)40-3
شكل  :40-3شاط قطاع التمويل األصغر داخل وخارج العاصمة )%( 2020
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جدول  :2-3تطور شركات التأجير التمويلي خالل الفترة ()2020-2016
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المصدر :بيانات البنك المركزي االردني

وعند دراسة توزيع حجم القروض المقدمة من شركات
التمويل األصغر على المحافظات خالل عام ( 2020شكل
 )41-3نجد أن العاصمة عمان قد حصلت على  %38.8من
حجم القروض ويليها إربد  %14.2والزرقاء  %13.8في

البيان

2016

2017

2018

2019

2020

اإليتترادات (متتلتتيتتون
دينار)

32.3

37.7

43.3

53.2

51.5

رأس المتتال المتتدفوع
(مليون دينار)

121

142.5

175

210

212.5

إجمتتتتالي الموجودات
(مليون دينار)

401.6

499.7

582

604.6

649.4

حقوق المستتتتتتتتتاهمين
(مليون دينار)

227.8

251.8

309

323

333

الربح بعد الضتتتتتتريبة
(مليون دينار)

17.3

17.6

17.7

21.8

13.5

العتتتتائتتتتد على حقوق
المساهمين ()%

%8

%7.3

%6.8

%6.9

%4.1

%3.7

%2.1

التتتتتعتتتتتائتتتتتد عتتتتتلتتتتتى
الموجودات ()%
المصدر :الميزانيات السنوية لشركات التأجير التمويلي التابعة للبنوك.

%4.8

%3.9

%3.5

 4البيانات تشمل شركات التأجير التمويلي الثمانية التابعة للبنوك والتي تستحوذ على معظم نشاط التأجير التمويلي في المملكة ،ولم يتم احتساب التأجير التمويلي الممول من قبل البنوك اإلسالمية نفسها.
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قطاع أعمال الصرافة

أما فيما يتعلق بنتائج أعمال القطاع الصيرفي للعام 2020
فقد بلغ إجمالي حجم الموجودات (رقم األعمال) ما يقارب
 161.7مليون دينار مقارنةً مع  173.7مليون دينار للعام
 ،2019كما انخفض كل من معدل العائد على الموجودات
ومعدل العائد على رأس المال للعام  2020لتبلغ ما نسبته
 %2.35و %3.97-على التوالي مقارنةً مع %1.74و %3.18للعام  ،2019حيث يعود هذه االنخفاض الملحوظ
في نسب الربحية إلى انخفاض صافي أرباح شركات
الصرافة على أثر جائحة كورونا وما رافقها من إغالقات
للقطاعات االقتصادية المختلفة باإلضافة إلى تراجع حجم
الحواالت الواردة والصادرة نتيجة تراجع تحويالت
المغتربين (جدول .)4-3

بلغ عدد شركات الصرافة المرخصة في المملكة 125
شركة عاملة كمراكز رئيسية إضافة إلى  163فرعا ً موزعة
في كافة محافظات األردن وبما مجموعه  288موقعا ً
صيرفيا ً (جدول .)3-3
جدول  :3-3عدد شركات الصرافة وفروعها في المملكة
عدد الفروع
عدد الشركات
المحافظة
103
74
العاصمة
15
13
الزرقاء
21
7
اربد
7
5
العقبة
17
26
باقي محافظات المملكة
163
125
المجموع

القطاع املايل وخماطره

المجموع
177
28
28
12
43
288

في ضوء التطورات التي شهدها قطاع الصرافة والنمو
الواضح لهذا القطاع في العقدين األخيرين والذي جعل منه
من أهم القطاعات الحيوية في المملكة ،واستجابة للتغيرات
والمستجدات االقتصادية فقد صدر قانون أعمال الصرافة
رقم  44لسنة  2015بتاريخ  2015/10/18ليحل محل
القانون رقم  26لسنة .1992
ويشكل هذا القانون اإلطار التشريعي الذي ينظم النشاط
الصيرفي في المملكة من خالل تحديد شروط ومتطلبات
ترخيص الشركات واندماجها وتصفيتها وتنظيم إدارتها
ومعالجة موضوع السجالت والدفاتر التي يجب عليها
االحتفاظ بها ،إضافة إلى تفعيل دور المحاسب القانوني في
مجال تدقيقه على أعمالها من حيث توسيع نطاق مهامه وبما
يتناسب مع الممارسات الفضلى ،وكما ساهم في إيجاد
التنظيم القانوني ألسس تبليغ الشركات ألي قرارات أو
تعليمات صادرة عن البنك المركزي وتوسيع دور البنك
المركزي من خالل فرض تعليمات على شركات الصرافة
بالنسب والحدود اآلمنة لسالمة أوضاعها المالية وحجم
العمالة غير األردنية ،وبموجبه وضع السند القانوني لتشكيل
لجنة مختصة بالشكاوى التي ترد إلى البنك المركزي
والمتعلقة بالخدمات التي تقدمها شركات الصرافة.
هذا ويمارس البنك المركزي رقابته على القطاع الصيرفي
مكتبيا ً وميدانياً ،حيث تتمثل الرقابة المكتبية بشك ٍل رئيسي
بدراسة وتحليل البيانات اإلحصائية الدورية والقوائم المالية
المدققة للشركات وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها ،في حين
تتمثل الرقابة الميدانية بشك ٍل رئيسي في قيام فرق التفتيش
بالتحقق ميدانيا ً من مدى التزام الشركات العاملة في القطاع
بكافة القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص ،هذا إضافة
إلى دور المحاسب القانوني لشركات الصرافة والمناط به
بموجب أحكام القانون.

جدول  :4-3أهم مؤشرات القطاع الصيرفي خالل عام 2020

المؤشر
إجمالي رقم األعمال*
إجمالي رؤوس األموال
إجمالي الضمانات المالية المقدمة من شركات الصرافة
إجمالي مشتريات شركات الصرافة من العمالت األجنبية
إجمالي مبيعات شركات الصرافة من العمالت األجنبية
معدل العائد على رأس المال*
معدل العائد على الموجودات*
*البيانات أولية وقابلة للتغيير

مليون دينار
161.7
100.4
32.8
5960
5974
%3.97%2.35-

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

5

تساهم المؤسسة العامة للضمان االجتماعي بشك ٍل أساسي في
المجتمع حيث يشمل الضمان االجتماعي  54,806منشأة
فعالة  %59.2منها في العاصمة عمان وذلك وفقا ً لتقرير
مؤسسة الضمان االجتماعي لعام  2019كما امتدت مظلة
شمول العمال إلى ما يزيد على  1.3مليون مؤمن عليه
يعملون في أكثر من  81ألف منشأة فعالة في القطاعين العام
والخاص ،كما توسعت مظلة الشمول االختياري لألردنيين
بالضمان حيث بلغ عدد منتسبيه ما يقارب  72ألف مشترك.
ويذكر أيضا ً أن نسبة المؤمن عليهم المشمولين بالضمان إلى
عدد المشتغلين في المملكة بلغت حوالي  %77ويعود الفضل
في هذه الجهود إلى إصدار مؤسسة الضمان االجتماعي
التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بتاريخ
 2019/8/29التي دخلت حيز التنفيذ منذ تاريخ
.2020/1/1
باإلضافة إلى أهمية دور المؤسسة المجتمعي إال أن لها أيضا ً
دور جوهري في تحقيق االستقرار المالي من خالل محفظة
استثماراتها الضخمة التي تتوزع على أصول مالية وغير
مالية والتي تشمل أيضا ً المساهمة بشك ٍل فعال في إقراض

 5بالرغم من أن مؤسسة الضمان االجتماعي ال تعتبر من ا لمؤسسات المالية غير المصرفية إال أن تقارير االستقرار المالي في معظم الدول تقوم بإدراج مؤسسات الضمان االجتماعي ضمن المؤسسات المالية غير
المصرفية ،نظرا ً لدورها في تحقيق االستقرار المالي من خالل استثماراتها التي تتنوع في أصول مالية وغير مالية.
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الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة وأصولها
وتوفير السيولة الالزمة لمواجهة االلتزامات المترتبة على
المؤسسة ،وقد بلغت موجودات الصندوق في نهاية عام
 2020حوالي  11.2مليار دينار مقارنة مع  11مليار دينار
في نهاية عام  2019مسجلة نموا ً بنسبة  .%1.8كما حقق
الصندوق دخالً في نهاية عام  2020بمقدار  508.6مليون
دينار مقارنة مع  556.2مليون دينار في عام 2019
بانخفاض قدره  47.6مليون دينار وبنسبة تراجع %8.6
وقد جاء هذا االنخفاض نتيجة التبعات االقتصادية لجائحة
كورونا على االقتصاد المحلي والتي انعكست على أداء
بعض المحافظ االستثمارية للصندوق .وكانت أبرز العوامل
المسببة لهذا االنخفاض قيام بعض الشركات التي يساهم بها
صندوق استثمار أموال الضمان بتأجيل توزيع أرباح عن
نتائج أعمالها عن العام  ،2019وقيام شركات أخرى
بتخفيض نسبة األرباح التي كان من المقرر توزيعها سابقا ً،
وانخفاض أسعار الفوائد على أدوات الدخل الثابت ،وتراجع
أداء بورصة عمان باإلضافة إلى التراجع الكبير في أداء
القطاع السياحي .تتكون محافظ االستثمار في صندوق
استثمار أموال الضمان االجتماعي من سبع محافظ رئيسية.
(جدول .)5-3

الحكومة من خالل االستثمار في أذونات وسندات الخزينة.
هذا وتتميز مؤسسة الضمان االجتماعي بما يلي:
 تتمتع المؤسسة بقدرات استثمارية ضخمة وبأفق
استثماري طويل األجل ،حيث تستثمر أموالها بهدف
تمويل تعويضات التقاعد ألفراد مختلفي األعمار ،األمر
الذي يمنحها الوقت لمختلف آجال االستثمار ويمكنها من
تنويع عالوة المخاطر بآجال مختلفة ،وهو أمر تظهر
أهميته في األزمات المالية حين يعاني السوق من شح
السيولة ،هذا وقد شكلت استثمارات المؤسسة ما نسبته
 %36من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية عام 2020
مقابل  %35.4في نهاية عام .2019
 تعد المؤسسة مستثمرا ً باألموال الحقيقية ،فمصدر
أموالها هو اقتطاعات المشتركين وليس االقتراض أو
أموال المودعين مثل البنوك ،وبالتالي فهي ليست
معرضة الرتفاع نسبة الرفع المالي أو مخاطر عدم
الموائمة بين آجال مصادر األموال والتوظيفات وهما
األمران اللذان أديا إلى فشل الكثير من البنوك العالمية
أثناء األزمة المالية العالمية عام  ،2008وبالتالي فإن
مؤسسة الضمان االجتماعي ليست مصدراً للمخاطر
النظامية في النظام المالي.

جدول  :5-3توزيع محافظ االستثمار في صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي
(( )2020-2019مليون دينار)

 اقتطاعات أرباب العمل والموظفين محتجزة لفترات
طويلة وال يمكن استعادتها على العكس من ودائع
العمالء لدى البنوك األمر الذي ال يجعلها عرضة
للسحوبات المفاجئة.

محافظ االستثمار في صندوق استثمار أموال
الضمان االجتماعي
محفظة أدوات السوق النقدي
1,353.2
محفظة السندات
5,970.0
محفظة القروض
330.9
محفظة األسهم
1,950.3
محفظة االستثمارات العقارية
659.0
محفظة االستثمارات السياحية
288.1
أخرى
445.4
المجموع
10,997.0
المصدر :صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.
2019

وقد لعبت المؤسسة العامة للضمان االجتماعي دورا ً فعاالً
خالل أزمة كورونا وذلك من خالل اتباع منهجية واضحة
ومحددة لالستجابة لهذه األزمة حيث تنقسم هذه المنهجية إلى
محورين رئيسيين :المحور األول يتمثل بالتزام المؤسسة
بدورها كأحد األعمدة الرئيسية لتوفير الحماية االجتماعية
للعاملين في المملكة ،أما المحور الثاني فيتمثل بتوفير
السيولة المالية لمنشآت القطاع الخاص ومساعدتها لتجاوز
تداعيات هذه الجائحة .كما عملت المؤسسة على تصميم
برامج تدخل أُطلقت من خالل عدة أوامر دفاع وعدة بالغات
صادرة بمقتضاها بحيث نتج عن هذه البرامج دعم مباشر
لألفراد والمنشآت بقيمة  205مليون دينار باإلضافة إلى
مساهمة غير مباشرة والتي وفرت سيولة للمنشآت العاملة
في القطاع الخاص بلغت قيمتها  153مليون دينار.
وانطالقا ً من أهمية دور مؤسسة الضمان االجتماعي في
تعزيز االستثمار وبهدف تنمية أموال المؤسسة فقد باشر
صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي عمله فعليا ً مطلع
عام  2003وذلك ليتولى استثمار أموال المؤسسة العامة
للضمان االجتماعي بهدف تحقيق عوائد مجزية ومنتظمة مع

2020
1,434
6,410
396
1,555
717
292
363
11,167.7

كما تتوزع نشاطات صندوق استثمار أموال الضمان
االجتماعي على مختلف نواحي االقتصاد حيث يعد
الصندوق من أبرز المشترين  -بعد البنوك  -ألذونات
وسندات الخزينة والسندات الحكومية والمكفولة من الحكومة
والتي تتوزع بين محفظة أدوات السوق النقدي (التي تستحق
خالل مدة عام) ،ومحفظة السندات (التي تستحق خالل أكثر
من عام) ،كما يوجد لديه محفظة القروض التي تشمل
قروضا ً متوسطة وطويلة األجل منها قروضا ً مباشرة
وقروض تجمعات بنكية ،كما تشمل محفظة األسهم أسهم
الشركات العامة المدرجة في السوق المالي وأسهم الشركات
المساهمة الخاصة االستراتيجية وفقا ً لما تسمح به سياسة
صندوق االستثمار ،أما محفظة االستثمارات العقارية فتشمل
أراض خام أو مشاريع عقارية
العقارات بكافة أشكالها من
ٍ
أو تطوير عقاري ،وفيما يتعلق بمحفظة االستثمارات
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السياحية فتشمل المنشآت السياحية بكافة أشكالها ،وذلك من
باب التنويع في االستثمار وتخفيض مستوى المخاطر مع
وجود ضوابط محددة لالستثمار.
ومن الجدير ذكره أن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
تعتبر مساهما ً استراتيجيا ً في رؤوس أموال عدد من البنوك
األردنية ،إذ بلغت قيمة مساهمة المؤسسة في رؤوس أموال
البنوك األردنية حوالي  789.9مليون دينار وذلك في نهاية
عام  ،2020مما يشكل ما نسبته  %12.4من القيمة السوقية
ألسهم البنوك في األردن (جدول .)6-3

شكل  :42-3حـــجــم الــتداول فــي بــورصــة عــمـــان (( )2020-2011مليار
دينار)
5
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البنك األردني الكويتي
45.4
البنك التجاري األردني
16.4
البنك العربي
453
بنك اإلسكان للتجارة والتمويل
145.7
البنك األهلي األردني
15.8
بنك المال األردني
18.4
بنك صفوة اإلسالمي
13.1
بنك القاهرة عمان
16
بنك االتحاد
21.1
البنك اإلسالمي األردني
35.8
بنك االستثمار العربي األردني
7.3
بنك المؤسسة العربية المصرفية
1.6
بنك األردن
54.5
المجموع
789.9
المصدر :صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي

3

2.9

11

البنك

4

3.4

جدول  :6-3توزيع مساهمة مؤسسة الضمان االجتماعي في رؤوس أموال البنوك
األردنية كما في نهاية عام ( 2020مليون دينار) ()%

قيمة المساهمة
(بالمليون)

القطاع املايل وخماطره

المصدر :بورصة عمان.

نسبة المساهمة

انخفض عدد األسهم المتداولة خالل عام  2020بمقدار
 104.4مليون سهما ً ليبلغ عدد األسهم المتداولة نحو
 1,142.7مليون سهم مقابل  1,247.2مليون سهما ً تم
تداولها خالل عام  .2019في المقابل انخفض عدد العقود
المنفذة ليصل إلى ما يقارب  421ألف عقد في نهاية عام
 2020مقارنة بحوالي  503ألف عقد في نهاية عام .2019
وبالنظر إلى حجم التداول قطاعيا ً يتبين استحواذ القطاع
المالي على ما نسبته  %62.6من حجم التداول خالل عام
 ،2020تاله قطاع الخدمات بنسبة  %20ثم قطاع الصناعة
بنسبة ( .%17.4جدول .)7-3

21.04%
19.84%
17.16%
15.42%
10.22%
9.39%
9.38%
8.04%
8.47%
5.82%
4.08%
2.05%
0.01%
12.4%

جدول  :7-3األهمية النسبية لحجم التداول حسب القطاعات خالل الفترة
()%()2020-2012
القطاع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

بورصة عمان
تأثرت بورصة عمان بتداعيات فيروس كورونا كسائر
بورصات العالم ،حيث تراجع أداؤها وتأثرت أرباح
الشركات المدرجة فيها جراء اإلغالقات التي شهدتها
القطاعات االقتصادية وحالة عدم اليقين وتراجع العرض
والطلب ،حيث شهدت مؤشرات بورصة عمان خالل عام
 2020تراجعا ً واضحا ً مقارنةً بالعام السابق ،حيث انخفض
حجم التداول بنسبة  %33.8كما انخفض الرقم القياسي
ألسعار األسهم الحرة بما نسبته  ،%8.7كما انخفضت القيمة
السوقية لألسهم المدرجة في البورصة بنسبة %13.5
وبمقدار  2,007مليون دينار لتصل إلى  12,907.8مليون
دينار مشكلة بذلك ما نسبته  %41.6من الناتج المحلي
اإلجمالي ،وفيما يلي ملخص يستعرض أهم مؤشرات األداء
في بورصة عمان خالل عام .2020
انخفض حجم التداول خالل عام  2020بمقدار 536.6
مليون دينار ليصل إلى  1048.8مليون دينار
(شكل  ،)42-3وجاء هذا االنخفاض محصلة لما يلي:
 .1انخفاض حجم التداول في قطاع الصناعة بمقدار 107
مليون دينار.
 .2انخفاض حجم التداول في القطاع المالي بمقدار 383.4
مليون دينار.
 .3انخفاض حجم التداول في قطاع الخدمات بمقدار 46.2
مليون دينار.

الصناعة 17.4 18.2 42.2 22.4 30.2 10.1 16.7 13.1 19.5
الخدمات 20 16.2 9.8 12.8 18.2 21.2 16.5 13.5 20.4
المالي 62.6 65.6 48 64.8 51.6 68.7 66.8 73.4 60.1

أما فيما يتعلق بتعامالت المستثمرين غير األردنيين في
بورصة عمان ،فقد بلغت قيمة األسهم المشتراه من قبل
المستثمرين غير األردنيين خالل عام  2020حوالي 96.8
مليون دينار ،في حين بلغت قيمة األسهم المباعة من قبلهم
 164.4مليون دينار (جدول .)8-3
جدول  :8-3عمليات شراء وبيع المستثمرين غير األردنيين لألسهم في بورصة عمان
(( )2020-2013مليون دينار)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
المجموع
96.8 528.7 1231.8
العام 994.9 666.5 981.7 362.7 939.5
للشراء
75.7 147.5
214.4
عرب 638.7 520.3 894.3 262.1 818.5
21.1 381.2 1,017.4
أجانب 356.3 146.2 87.4 100.6 121.0
المجموع
164.4 414.6
747.3 1329.2 429.4 971.1 384.8 792.6
العام للبيع
94.1 374.8
عرب 177.1 1177.6 304.1 873.5 247.8 693.2
70.3
39.8
570.2
151.6 125.3 97.6
أجانب 137 99.4
صافي
67.5- 114.1
484.5 334.3- 237.1 10.6 22.2- 146.9
االستثمار
18.4- 227.3عرب 37.3 538.9- 216.2 20.7 14.3 125.3
49.1- 341.4
447.2
أجانب 204.7 20.9 10.1- 36.5- 21.6
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 1 -5 -5 -3الرقم القياستتتتتي ألستتتتتعار األستتتتتهم المرجح
ب ا ألسهم الحرة

شكل  :45-3الرقم القياسي العام ألسعار األسهم مرجحا بالقيمة السوقية
لألسهم الحرة لقطاع الصناعة ( 2020-2010إغالق كانون أول )1000=1999
(نقطة)

أما بالنسبة للرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح باألسهم
الحرة فقد انخفض ليصل إلى  1657.2نقطة نهاية عام
 2020مقارنة مع  1815.2نقطة نهاية عام  2019أي
بانخفاض نسبته  ،%8.7كما انخفض الرقم القياسي المرجح
بالقيمة السوقية لألسهم الحرة  ASE20ليصل إلى 806.5
نقطة نهاية عام  2020مقارنة مع  891نقطة نهاية عام
.2019
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المصدر :بورصة عمان.

 3 -5 -5 -3تعرض البنوك لمخاطر أسواق األسهم

1995.1

2000

تبرز أهمية أسواق رأس المال من خالل دورها الهام في
تحريك عجلة االقتصاد عن طريق جذب االستثمارات
الخارجية وتنمية المدخرات الوطنية وتوفير مصادر أموال
للمشاريع االقتصادية مما يؤدي إلى خدمة االقتصاد الوطني،
ونظرا ً ألهمية أسواق رأس المال فقد ازداد االهتمام بمخاطر
هذه األسواق خصوصا ً بعد األزمة المالية العالمية عام
 2007من خالل رصد فقاعات أسعار األسهم وبالتالي تقدير
مقدار المخاطر في سوق األسهم ومدى تعرض البنوك لها.
وبالنسبة لتعرض البنوك لمخاطر سوق األسهم في األردن،
فإن هذا التعرض يكون إما من خالل التسهيالت التي تمنحها
البنوك لتمويل شراء األسهم أو من خالل استثمارات البنوك
في األسهم ،وفيما يلي تحليل لحجم تعرض البنوك لهذه
المخاطر:
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المصدر :بورصة عمان.
شكل  :44-3الرقم القياسي العام ألسعار األسهم مرجحا بالقيمة السوقية لألسهم
الحرة لقطاع الخدمات ( 2020-2010إغالق كانون أول ( )1000=1999نقطة)
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شكل  :46-3الرقم القياسي العام ألسعار األسهم مرجحا بالقيمة السوقية لألسهم
الحرة للقطاع المالي ( 2020-2010إغالق كانون أول ( )1000=1999نقطة)
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المصدر :بورصة عمان.
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شكل  :43-3الرقم القياسي العام ألسعار األسهم مرجحا بالقيمة السوقية لألسهم
الحرة ( 2020-2010إغالق كانون أول ( )1000=1999نقطة)
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انخفض الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية لرأس المال
في عام  2020بمقدار  464.2نقطة عن مستواه في نهاية
عام  2019ليبلغ  3,049.6نقطة مقارنة مع انخفاض بلغ
 283.3نقطة خالل عام  .2019وقد جاء هذا االنخفاض
نتيجة لتراجع الرقم القياسي ألسعار أسهم قطاعات البنوك
والشركات المالية وشركات الخدمات.
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 2 -5 -5 -3الرقم القياستتتتتتي المرجح بالقيمة الستتتتتتوقية
لرأس المال
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 4 -5 -5 -3ال تستتتتتتتهيالت االئت مان ية الممنو حة من ق بل
البنوك لشراء األسهم
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تشكل التسهيالت االئتمانية الممنوحة لشراء أسهم نسبة
ضئيلة جدا ً من إجمالي التسهيالت الممنوحة من قبل البنوك
المرخصة ،حيث بلغت هذه التسهيالت حوالي 268.7

المصدر :بورصة عمان.
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مليون دينار في نهاية عام  ،2020مشكلة ما نسبته %0.96
من إجمالي التسهيالت الممنوحة من قبل البنوك ،مقابل
 212.2مليون دينار في نهاية عام  2019وبنسبة ارتفاع
بلغت ( .%26.6شكل .)47-3

ارتفاع بلغت  ،%6حيث شكلت استثمارات البنوك في
األسهم ما نسبته  %8من إجمالي االستثمارات في األوراق
المالية في نهاية عام  2020مقابل  %8.5في نهاية عام
 ،2019وهي نسبة منخفضة مقارنة مع استثمارات البنوك
في السندات التي تحظى بالحصة األكبر من استثمارات
البنوك في األوراق المالية والتي معظمها عبارة عن سندات
حكومية ،ويعود انخفاض نسبة استثمارات البنوك في األسهم
إلى سببين رئيسيين :األول يتعلق بالتراجع الذي يشهده
السوق المالي ،والثاني يتعلق بالمحددات التي يفرضها قانون
البنوك وتعليمات البنك المركزي على هذه االستثمارات
(شكل .)48-3

شكل  :47-3إجمالي التسهيالت الممنوحة لشراء األسهم وإجمالي التسهيالت
الممنوحة لكافة القطاعات (( )2020-2010مليار دينار)
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شكل  :48-3إجمالي محفظة األوراق المالية لدى البنوك
(( )2020-2013مليون دينار)

إجمالي تسهيالت البنوك لشراء األسهم
إجمالي تسهيالت البنوك
نسبة التسهيالت المقدمة لشراء أسهم إلى إجمالي تسهيالت البنوك
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2014

إجمالي محفظة األوراق المالية

السندات واألسناد

2013

بلغ إجمالي حجم محفظة األوراق المالية لدى البنوك في
األردن حوالي  12,610مليون دينار في نهاية عام 2020
مقابل  11,904مليون دينار في نهاية عام  2019أي بنسبة

األسهم

 4الفصــــ

جدول  :2-4مديونية األفراد لدى المؤسسات المالية غير المصرفية ()2020-2016
(مليون دينار)
2020 2019 2018 2017 2016
الشركة

الرابــــ  :تطــــ را

القطاع غري املايل وخماطره

 1 -4قطاع األفراد

مديونية األفراد لدى البنوك والمؤستتتستتتات المالية
غير المصرفية
يبين الجدول ( )1-4تطور مديونية األفراد لدى البنوك
والمؤسسات المالية غير المصرفية خالل الفترة
( ،)2020-2016حيث يالحظ من الجدول أن مديونية
األفراد ارتفعت من  11.2مليار دينار في نهاية عام 2019
إلى ما يقارب  12مليار دينار في نهاية عام  2020أي بنسبة
نمو بلغت  % 6.9وهي أعلى من نسبة النمو التي سجلت في
عام  2019والبالغة  ،%4.0إال أن جزء كبير من النمو في
مديونية األفراد خالل عام  2020ال يمثل نمو فعلي كونه
ناتج عن قيام البنوك بتأجيل سداد مديونيات العمالء
المتضررين من جائحة كورونا.

المديونية

2016

تعتبر نسبة العبء الشهري لمديونية األفراد إلى دخلهم
( )Debt Burden Ratio/ DBRوالتي تقاس بقيمة
األقساط والفوائد الشهرية التي يدفعها المقترض نسبة إلى
دخله الشهري المنتظم من أهم النسب التي تقيس مخاطر
مديونية األفراد على البنوك وعلى األفراد أنفسهم ،حيث أن
الرتفاع هذه النسبة آثار سلبية على االستقرار المالي
واالقتصادي ،حيث يؤدي إلى تراجع قدرة األفراد على
السداد مما يزيد من نسب التعثر لدى البنوك ومؤسسات
التمويل األخرى ،كما أن ارتفاع هذه النسبة يضعف من قدرة
األفراد على اإلنفاق واالستهالك مما يؤثر سلبا ً على النمو
االقتصادي.
يبين الشكل رقم ( )1-4تطور متوسط نسبة العبء الشهري
لمديونية األفراد إلى دخلهم في األردن خالل األعوام
( ،)2020-2018ويالحظ ارتفاع النسبة في نهاية عام
 2020إلى  %45.2مقارنة مع  %43في نهاية عام 2019
و %42.5في نهاية عام  2018وذلك نتيجة انخفاض دخل
األفراد في عام  2020بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وبالرغم من ارتفاع النسبة في عام  2020إال أنها ما زالت
تعتبر مقبولة وفقا ً للمعايير الدولية حيث يتراوح متوسط
النسبة لدى معظم الدول من (.)%50-%40
أما بخصوص المتوسط الفعلي لنسبة العبء الشهري
لمديونية األفراد إلى دخلهم على المستوى اإلفرادي للبنوك
فإن النسبة أقل من  %50لدى  17بنك في حين ترتفع النسبة
عن  %50لدى ثالثة بنوك.

2020

لدى الجهاز المصرفي (مليون دينار) 10,902.1 10,167 9,801.3 9,452.5 8,737.2
معدل النمو لدى الجهاز المصرفي
()%
لدى المؤسسات المالية
المصرفية (مليون دينار)

غير

معدل النمو لدى المؤسسات المالية
غير المصرفية ()%
المجموع (مليون دينار)
معدل النمو الكلي ()%

-2.6

8.2

853.9

986.3

9.3%

15.5%

3.7

3.7

7.2%

1,120.7 1,083.7 1,014.7
2.9%

6.8%

3.4%

12,022.8 11,250.7 10816 10,438.8 9,591.1
-1.6%

8.8%

3.6%

4.0%

المجموع

1120.72 1083.7 1014.7 986.3 853.9

نستتتتتتبتتة العتتبء الشتتتتتتهري لمتتديونيتتة األفراد إلى
دخلهم

جدول  :1-4مديونية األفراد لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية
()2020-2016
2017

شركات التأجير التمويلي التابعة للبنوك

521.7 534.5 455.2

604.6

649.4

أما بالنسبة لعدد المقترضين األفراد من البنوك فقد بلغ في
نهاية عام  2020حوالي  1.17مليون مقترض مقابل 1.16
مليون في نهاية عام  ،2019أي بزيادة مقدارها  10آالف
مقترض وبنسبة نمو .%0.9
بخصوص توزيع المقترضين حسب النوع االجتماعي كما
في نهاية عام  2020فقد بلغ عدد المقترضين الذكور حوالي
 953.9ألف مقترض يشكلون ما نسبته  %81.3من إجمالي
عدد المقترضين األفراد ،فيما بلغ عدد المقترضين اإلناث
حوالي  219.8ألف مقترضة يشكلن ما نسبته  %18.7من
إجمالي عدد المقترضين األفراد.

في إطار متابعة البنك المركزي األردني لمديونية قطاع
األفراد لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية ،نبين
أدناه أهم التطورات على المديونية والنسب المتعلقة بها.

2018

الشركات المدرجة في بورصة عمان

236.9 221.4 185.7

217.8

221.3

المصدر* :دائرة الرقابة على شركات التمويل األصغر

تعرض البنوك والمؤسسات المالية لقطاع األفراد

2019

شركات التمويل الميكروي*

256.1 230.4 213.0

261.3

250.0

6.9%

ويعود االرتفاع في مديونية األفراد في عام  2020إلى
ارتفاع مديونية األفراد لدى الجهاز المصرفي بقيمة 735.1
مليون دينار وبنسبة  %7.2وارتفاع مديونية األفراد لدى
المؤسسات المالية غير المصرفية بما يقارب  37مليون
دينار وبنسبة نمو بلغت  ،%3.4ويوضح الجدول ()2-4
تفاصيل مديونية األفراد لدى المؤسسات المالية غير
المصرفية.
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شكل  :1-4متوسط نسبة العبء الشهري لمديونية األفراد إلى دخله
()%( )2020-2018

45.2%

43.0%

42.5%

2020

2019

2018

عن  %50أن تعيد النظر بهذه النسبة للتقليل من أي مخاطر
قد تنتج عن استمرار ارتفاع مديونية األفراد لدى البنوك.
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 2 -4قطاع الشركات غير المالية

مقدمة
يتكون قطاع الشركات في األردن من الشركات المالية غير
المصرفية والشركات غير المالية 1،ويتكون قطاع الشركات
المالية غير المصرفية من شركات التأمين وشركات
األوراق المالية وشركات التمويل األصغر وشركات التأجير
التمويلي وغيرها من شركات الخدمات المالية المتنوعة ،أما
قطاع الشركات غير المالية المدرجة في بورصة عمان
فيتكون من قطاعات الصناعة والخدمات والعقارات ،وتتولى
وزارة الصناعة والتجارة والتموين اإلشراف على هذه
الشركات ،وقد بلغ حجم موجودات الشركات غير المالية في
عام  2020حوالي  9,567.9مليون دينار مقابل
 11,545.3مليون دينار في عام  2019وبنسبة تراجع بلغت
 ،%17وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا.
بلغ حجم موجودات الشركات الخدمية في نهاية عام 2020
حوالي  5,223.9مليون دينار مشكلة ما نسبته  %55من
إجمالي موجودات قطاع الشركات غير المالية ،في حين بلغ
حجم موجودات الشركات الصناعية حوالي 3,450.5
مليون دينار وبما نسبته  %36من إجمالي موجودات قطاع
الشركات غير المالية ،أما الشركات العقارية فقد بلغ حجم
موجوداتها حوالي  893.6مليون دينار مشكلة ما نسبته %9
من إجمالي موجودات قطاع الشركات غير المالية في نهاية
نفس العام (شكل .)3-4

المصدر :البنك المركزي األردني.

مديونية األفراد لدى عدد من الدول العربية
فيما يخص مديونية األفراد لدى مجموعة من الدول العربية
فقد تم استخدام نسبة التسهيالت الممنوحة لألفراد إلى إجمالي
التسهيالت الممنوحة من قبل البنوك كمقياس لهذه المديونية
بسبب محدودية المعلومات ،حيث بلغت النسبة في األردن
لعام  ،)%39.3( 2020وبمقارنتها مع النسب لدى عدد من
الدول العربية فإنه يالحظ أن األردن يحتل المرتبة الثانية من
حيث ارتفاع النسبة فقد جاءت النسبة في األردن أقل من
البحرين وأعلى من عُمان وفلسطين والكويت والسعودية
وقطر واإلمارات (شكل .)2-4
شكل  :2-4نسبة تسهيالت األفراد إلى إجمالي التسهيالت الممنوحة من قبل البنوك
لألردن ودول عربية مختارة ()%()2020
اإلمارات

18.6

قطر

19.6

السعودية

21.5

الكويت

27.0
30.2

فلسطين
عٌمان

38.1

األردن

39.3

البحرين

45.3
40

شكل  :3-4إجمالي موجودات الشركات المدرجة في بورصة عمان قطاعيا
(()2020-2017مليون دينار)

30

20

10

0

14,000

إجمالي موجودات
الشركات غير
المالية
موجودات الشركات
الخدمية

المصدر :المواقع االلكترونية الرسمية للبنوك المركزية المعنية في الدول المختارة.

خالصة
من خالل متابعة تطور نسبة العبء الشهري لمديونية
األفراد إلى دخلهم لدى البنوك خالل السنوات الثالثة األخيرة
( ،)2020-2018لوحظ بأن هذه النسبة ارتفعت بشكل بسيط
خالل هذه الفترة لتصل إلى ما يقارب  %45.2في نهاية عام
 ،2020إال أنها ما زالت ضمن الحدود المقبولة عالميا ً والتي
تتراوح بين ( )%50-%40مما يدل على أن مخاطر
مديونية األفراد في األردن على البنوك وعلى األفراد أنفسهم
تقع ضمن المستوى الطبيعي والمقبول مقارنة بالدول
األخرى ،ومع ذلك فإن على البنوك التي ترتفع النسبة لديها

12,000
10,000
8,000

موجودات الشركات
الصناعية

6,000
4,000

موجودات الشركات
العقارية

2,000
2020

2019

2018

2017

المصدر :الموقع اإللكتروني لبورصة عمان.

وسيتم فيما يلي تحليل تطورات قطاع الشركات غير المالية
(الصناعية والخدمية والعقارية) ،هذا وقد بلغ عدد الشركات
المدرجة في بورصة عمان  179شركة في عام ،2020
مقابل  191شركة كما في نهاية عام  2019وذلك حسب

 1تم االعتماد على بيانات الشركات غير المالية المدرجة في بورصة عمان لعام  2020لعدم توفر بيانات عن الشركات غير المالية الغير مدرجة في البورصة (علما ً انه تم تغيير بعض
البيانات للسنوات السابقة من المصدر).
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التقرير السنوي لبورصة عمان أما فيما يخص قطاع
الشركات المالية فقد تم تناول تطورات هذا القطاع ومخاطره
بشكل مفصل بالفصل الثالث.

القطاع غري املايل وخماطره

شكل  :5-4حجم موجودات الشركات غير المالية للفترة ()2020-2017
(مليون دينار)
7,000
6,000
موجودات الشركات
الخدمية

هيكل ملكية الشركات غير المالية
حسب بيانات مركز إيداع األوراق المالية فقد بلغت نسبة
مساهمة غير األردنيين (عرب وأجانب) في الشركات غير
المالية الصناعية والخدمية حوالي  %34.5و %18.1على
التوالي في نهاية عام  ،2020مقابل  %34.6و%18.0
على التوالي في نهاية عام  2019وتوزعت هذه المساهمات
بين ملكية األسهم والسندات وحقوق االكتتاب ،وتعكس
مساهمات األجانب في هذه الشركات ثقة المستثمرين في
االقتصاد األردني بشكل عام ،علما ً بأن معظم هذه الملكيات
هي مساهمات مستقرة (شكل .)4-4
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المصدر :الموقع اإللكتروني لبورصة عمان.

أما بخصوص نسبة موجودات قطاع الشركات غير المالية
إلى الناتج المحلي اإلجمالي فقد بلغت حوالي  %30.8في
نهاية عام  2020مقابل  %36.5في نهاية عام  2019في
حين كانت حوالي  %51.1في نهاية عام ( 2011شكل
.)6-4

شكل  :4-4نسبة مساهمة غير االردنيين (عرب وأجانب) في الشركات غير المالية
للفترة ()%()2020-2004

شكل  :6-4نسبة موجودات قطاع الشركات غير المالية إلى الناتج المحلي اإلجمالي
للفترة ()2020-2011
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المصدر :الموقع اإللكتروني لبورصة عمان.

المصدر :الموقع اإللكتروني لبورصة عمان وحسابات فريق العمل.

بلغ حجم موجودات الشركات غير المالية المدرجة في
البورصة حوالي  9,567.9مليون دينار في نهاية عام
 2020مقابل  11,545مليون دينار في نهاية عام 2019
أي بنسبة تراجع بلغت  %17وكما ذكرنا فقد جاء هذا
التراجع بسبب تداعيات جائحة كورونا حيث تراجع حجم
موجودات الشركات الصناعية إلى حوالي  3,450.5مليون
دينار في نهاية عام  2020مقابل  4,113مليون دينار في
نهاية عام  2019أي بنسبة تراجع بلغت  ،%16كما تراجع
حجم موجودات الشركات الخدمية بنسبة  ،%20حيث بلغت
 5,223.9مليون دينار في نهاية عام  2020مقابل
 6,498.6مليون دينار في نهاية عام  ،2019أما بالنسبة
لحجم موجودات الشركات العقارية في نهاية عام  2020فقد
بلغ  893.6مليون دينار مقابل  933.7مليون دينار في نهاية
عام  2019وبنسبة تراجع ( %4.3شكل .)5-4

مطلوبات الشركات غير المالية
فيما يخص مطلوبات الشركات غير المالية فقد انخفضت إلى
 4,911.4مليون دينار في نهاية عام  2020مقابل
 6,349.3مليون دينار في نهاية عام  2019أي بنسبة
انخفاض بلغت حوالي  ،%22.6وقد بلغ حجم المطلوبات
لدى الشركات الخدمية حوالي  3,408.4مليون دينار في
نهاية عام  2020مقابل  4,384.2مليون دينار في نهاية عام
 ،2019أما الشركات الصناعية فقد بلغ حجم مطلوباتها
حوالي  1,241.9مليون دينار في نهاية عام  2020مقابل
 1,691.5مليون دينار في نهاية عام  ،2019وبالنسبة
للشركات العقارية فقد بلغ حجم مطلوباتها حوالي 261
مليون دينار في نهاية عام  2020مقابل  273.7مليون دينار
في نهاية عام ( 2019شكل .)7-4
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 16.2مليون دينار في عام  ،2019أما بالنسبة للشركات
الصناعية فقد ارتفعت أرباحها من حوالي  130.6مليون
دينار في نهاية عام  2019إلى  138.2مليون دينار في عام
( .2020شكل .)9-4

شكل  :7-4حجم المطلوبات لدى الشركات غير المالية للفترة ()2020-2017
(مليون دينار)
8,000
6,000
4,000

شكل  :9-4صافي أرباح الشركات غير المالية للفترة ()2020-2017
(مليون دينار)
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المصدر :الموقع اإللكتروني لبورصة عمان.

أما فيما يخص نسبة المطلوبات إلى الموجودات فقد
انخفضت بشكل بسيط لجميع القطاعات من ،%29.3
 %67.5 ،%41.1لقطاع الشركات العقارية ،الصناعية،
الخدمية على التوالي كما في نهاية عام  2019إلى ،%29.2
 ،%36و %65.2على التوالي كما في نهاية عام .2020
(شكل .)8-4
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عقاري
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المصدر :الموقع اإللكتروني لبورصة عمان.

أما فيما يخص العائد على الموجودات فقد انخفض لقطاع
الشركات الخدمية من  %2.5في نهاية عام  2019إلى
 %0.1في نهاية عام  ،2020وانخفض لقطاع الشركاتالعقارية من  %1.7-في نهاية عام  2019إلى  %1.9-في
نهاية عام  ،2020في حين ارتفع للشركات الصناعية من
 %3.2في نهاية عام  2019إلى  %4في نهاية عام 2020
(شكل .)10-4

شكل  :8-4نسب المطلوبات الى الموجودات لدى الشركات غير المالية للفترة
()%()2020-2017
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شكل  :10-4العائد على الموجودات لدى الشركات غير المالية للفترة
()%()2020-2017
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المصدر :الموقع اإللكتروني لبورصة عمان.

ربحية الشركات غير المالية

2.5
1.6

2.4

0.5

0.4

تراجع صافي أرباح الشركات غير المالية في نهاية عام
 2020بشكل حاد وبنسبة  %58ليصل إلى حوالي 117.3
مليون دينار مقابل أرباح بمبلغ  279.6مليون دينار في عام
 2019وذلك نتيجةً لتداعيات جائحة كورونا خالل عام
 ،2020وقد تركز االنخفاض في أرباح الشركات غير
المالية في قطاع الشركات الخدمية (قطاع الخدمات) الذي
يعتبر من أكثر القطاعات تضررا ً من تداعيات الجائحة،
حيث سجلت هذه الشركات خسائر بمبلغ  4.3مليون دينار
في عام  2020مقابل أرباح بمبلغ  165.2مليون دينار في
عام  2019وبنسبة تراجع بلغت  .%103أما بالنسبة
للشركات العقارية ،فقد ارتفع حجم الخسارة المسجل عن
العام الماضي  2019بمعدل  ،%3حيث سجلت خسائر
بمبلغ  16.7مليون دينار في عام  2020مقابل خسائر بمبلغ
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المصدر :الموقع اإللكتروني لبورصة عمان.

وبنفس االتجاه فقد انخفض معدل العائد على حقوق
المساهمين لقطاع الشركات الخدمية من  %8في نهاية عام
 2019إلى  %0.1-في نهاية عام  ،2020وانخفض لقطاع
الشركات العقارية من  %2.3-في نهاية عام  2019إلى
 %2.5في نهاية عام  ،2020في حين ارتفع للشركاتالصناعية من  %5.5في نهاية عام  2019إلى  %6.3في
نهاية عام ( 2020شكل .)11-4
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 ،)2020حيث بلغت حوالي  %9.4في نهاية عام 2020
مقابل  %6.6في نهاية عام ( 2015شكل .)14-4

شكل  :11-4معدل العائد على حقوق المساهمين لدى الشركات غير المالية للفترة
()%()2020-2017
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شكل  :13-4حجم مديونية الشركات غير المالية لدى القطاع المصرفي للفترة
(()2020-2017مليون دينار)
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المصدر :الموقع اإللكتروني لبورصة عمان.
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المصدر :الموقع اإللكتروني لبورصة عمان وحسابات فريق العمل.

اختبارات األوضتتاع الضتتاغطة لقطاع الشتتركات
غير المالية
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شكل  :14-4نسبة مديونية الشركات غير المالية لدى القطاع المصرفي إلى الناتج
المحلي اإلجمالي للفترة ()%()2020-2013

شكل  :12-4نسبة الدين إلى موجودات الشركات غير المالية
(()2020-2017مليون دينار)()%
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المصدر :الموقع اإللكتروني لبورصة عمان.

ال تزال معظم الشركات غير المالية المدرجة في سوق عمان
المالي أقل اعتمادًا على االقتراض ،وذلك على الرغم من
ارتفاع نسبة الدين إلى موجودات الشركات غير المالية كما
في نهاية عام  2020إلى حوالي  %30.6مقارنة مع حوالي
 %21.3في نهاية عام  2019وقد جاء هذا االرتفاع نتيجة
ارتفاع مديونية الشركات غير المالية بسبب قيام البنوك
بتأجيل سداد مديونيات الشركات المتضررة من جائحة
كورونا باإلضافة إلى انخفاض موجودات الشركات غير
المالية بسبب تداعيات الجائحة (شكل .)12-4

23.7%

1,000

5,000

تم إجراء بعض اختبارات األوضاع الضاغطة على عدد من
الشركات المساهمة العامة غير المالية لقياس صحة وسالمة
قطاع الشركات وقدرته على تحمل الصدمات وبالتالي تقييم
قدرة هذه الشركات على سداد مديونيتهم تجاه البنوك
والقطاع المالي بشكل عام .ويأتي إجراء هذه االختبارات بعد
أن تم بناء نموذج الختبارات األوضاع الضاغطة لقطاع
الشركات من قبل دائرة االستقرار المالي في البنك المركزي
األردني ،حيث تم االعتماد على نسبة تغطية الفوائد البنكية
للشركات المقترضة )(Interest Coverage Ratio ICR
في هذا النموذج وهي نسبة شائعة ومقياس مهم لتقييم قدرة
الشركات على سداد مديونيتهم ،وت ُعرف بانها نسبة الربح
قبل مصروف الفائدة والضريبة إلى مصاريف الفائدة البنكية
المدفوعة على القروض ،حيث أن هذه النسبة تقيم قدرة
الشركات المقترضة على تغطية مصروف الفائدة للقروض
الممنوحة لهم باستخدام إيرادات الفترة الحالية ،وتعتبر هذه
النسبة آمنة اذا تجاوزت ( ،)%150في حين تعتبر مديونية
الشركة غير آمنة ( )Debt at Riskاذا تراوحت النسبة بين

0
2017
2018
2019
2020
حجم مديونية الشركات غير المالية المدرجة
إجمالي موجودات الشركات غير المالية
نسبة الدين إلى موجودات الشركات غير المالية

المصدر :الموقع اإللكتروني لبورصة عمان.

حجم مديونية الشتتتتتتركات غير المالية لدى القطاع
المصرفي
بلغ حجم التسهيالت الممنوحة من قبل البنوك لقطاع
الشركات غير المالية المدرجة في البورصة حوالي 2,924
مليون دينار في نهاية عام  2020مقابل  2,443مليون دينار
في نهاية عام  2019أي بنسبة زيادة بلغت  %16.4وكما
ذكرنا فقد جاءت هذه الزيادة بشكل رئيسي بسبب قيام البنوك
بتأجيل سداد مديونيات الشركات المتضررة من جائحة
كورونا (شكل  .)13-4هذا وقد شهدت نسبة مديونية
الشركات غير المالية المدرجة في سوق عمان المالي إلى
الناتج المحلي اإلجمالي نموا ً متعاقبا ً خالل الفترة (-2015
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( ،)%150 - %100وتعتبر المديونية غير مغطاة
( )Uncovered Debtاذا انخفضت النسبة عن (.)%100
إلجراء هذه االختبارات فقد تم افتراض بعض الصدمات
التي تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاض أرباح الشركات
نتيجة تراجع النشاط االقتصادي في المملكة واآلثار المحتملة
لجائحة كورونا وتم قياس أثر كل صدمة على نسبة تغطية
الفائدة وبالتالي تقييم قدرة الشركات على سداد مديونيتهم
تجاه البنوك بنا ًء على قيمة نسبة تغطية الفائدة الجديدة
بافتراض حدوث الصدمة.

أما على المستوى القطاعي فسينخفض متوسط نسبة تغطية
الفائدة للشركات الصناعية من  %305إلى %227
وللشركات الخدمية من  %90إلى  ،%70علما ً بأن قطاع
الشركات الخدمية كان يتمتع بنسبة تغطية فائدة مرتفعة قبل
جائحة كورونا حيث بلغت النسبة لديه في عام 2019
 ،%225إال أنها تراجعت بشكل كبير في عام  2020إلى
 %90بسبب تأثر القطاع بشكل كبير بتداعيات الجائحة ،أما
بالنسبة للشركات العقارية فلديها نسبة تغطية الفائدة أصال
قبل الصدمة سالبة حيث قد حققت معظم الشركات العقارية
خسائر في عام .2020

إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة مصاريف الفوائد
البنكية المدفوعة من قبل الشركات المقترضة مع افتراض
ثبات إيراداتها ،مما سيؤثر سلبا ً على قدرة الشركات على
دفع مصاريف الفوائد البنكية ،وبالتالي ستنخفض نسبة
تغطية الفائدة للشركات المقترضة من خالل زيادة مصروف
الفائدة لديها ،وبافتراض ارتفاع أسعار الفائدة على القروض
الممنوحة لهذه الشركات بمقدار  200نقطة أساس فإنه
ستنخفض نسبة تغطية الفائدة لهذه الشركات من  %202إلى
 ،%154حيث ستبقى النسبة أعلى من  %150بهامش بسيط
وهو الحد األدنى العتبار المديونية آمنة ،مما يعني أن أثر
هذه الصدمة على الشركات بشكل أجمالي سيكون محدود
نسبياً.
أما على المستوى اإلفرادي فان هناك شركتين ستنخفض
لديها النسبة لتصبح بين ( )%150-%100مما يخفض عدد
الشركات صاحبة المديونية اآلمنة من ( )33إلى ()31
شركة ،ويرفع عدد الشركات التي لديها نسبة تغطية الفائدة
بين ( )%150-%100من ( )4شركات إلى ( )6شركات
وسيبقى عدد الشركات التي لديها نسبة تغطية الفائدة أقل من
 %100عند نفس العدد والبالغ ( )49شركة( .شكل .)15-4

 2 -8 -2 -4صدمة انخفاض أرباح الشركات المقترضة

 1 -8 -2 -4صدمة ارتفاع أسعار الفائدة

بافتراض انخفاض أرباح الشركات المقترضة بنسبة %25
نتيجة ضعف النشاط االقتصادي في المملكة بسبب تداعيات
جائحة كورونا فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض نسبة تغطية
الفائدة لهذه الشركات من  %202إلى  %117حيث أن أثر
هذه الصدمة سيكون أعلى من أثر صدمة ارتفاع أسعار
الفائدة.
أما على المستوى اإلفرادي فان هناك شركة واحدة
ستنخفض لديها النسبة عن  %100مما يرفع عدد الشركات
التي لديها نسبة تغطية الفائدة أقل من  %100من ()49
شركة إلى ( )50شركة ،وسيزداد عدد الشركات التي لديها
نسبة تغطية الفائدة بين ( )%150-%100من ( )4شركات
إلى ( )8شركات .شكل (.)16-4
شكل  :16-4نسب تغطية الفائدة للشركات  ICRقبل وبعد صدمة انخفاض ربحية
الشركات
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شكل  :15-4نسب تغطية الفائدة  ICRللشركات قبل وبعد صدمة ارتفاع اسعار
الفائدة
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أما على المستوى القطاعي فسينخفض متوسط نسبة تغطية
الفائدة للشركات الصناعية من  %305إلى %209
وللشركات الخدمية من  %90إلى  ،%24أما بالنسبة
للشركات العقارية كما ذكرنا فلديها نسبة تغطية الفائدة أصال
قبل الصدمة سالبة حيث قد حققت معظم الشركات العقارية
خسائر في عام .2020
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الفص الراب  :تط را

الخالصة
إن عام  2020كان عاما ً صعبا ً على قطاع الشركات بشكل
عام حيث وكما ذكرنا سابقا ً فقد تراجعت معظم المؤشرات
المالية للشركات غير المالية خصوصا ً مؤشرات قطاعي
الشركات الخدمية والعقارية وقد جاء هذا التراجع في عام
 2020بشكل رئيسي نتيجةً لتداعيات أزمة كورونا وتأثيرها
على أداء الشركات وأنشطتها التشغيلية .ومن ناحية أخرى
فقد شهد النصف الثاني من عام  2020تحسنا ً في أرباح
الشركات غير المالية مقارنة بالنصف األول من عام 2020
حيث بلغت أرباح الشركات المدرجة خالل النصف الثاني
من العام  2020حوالي  339.8مليون دينار مقارنة مع
 43.3مليون دينار للنصف األول من نفس العام وهو أمر
يدعو للتفاؤل بتحسن أداء الشركات خالل المرحلة القادمة
في ضوء إعادة فتح القطاعات االقتصادية والتطورات
اإليجابية على صعيد التوسع في حمالت التطعيم وتوقعات
تحقيق معدالت نمو إقتصادي موجبة لألعوام القادمة.
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شكل  :1-5التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة للقطاع العقاري ونسبتها ()%
إلى إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة خالل األعوام (-2010
( )2020مليون دينار)
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اجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة لجميع القطاعات
( المحور األيمن) نسبة التسهيالت العقارية إلى إجمالي التسهيالت

ازداد االهتمام بمخاطر القطاع العقاري والتمويالت
الممنوحة له بعد األزمة المالية العالمية والتي بدأت بالفقاعة

وبمقارنة متوسط معدل النمو السنوي لكل من التسهيالت

العقارية األمريكية عام  ،2007وما تبعها من آثار طالت

العقارية وإجمالي التسهيالت خالل األعوام 2020 -2010

معظم اقتصادات العالم ومنها األردن.
في األردن خالل العقدين
هذا وقد شهد السوق
األخيرين طفرات متالحقة ساهم في ظهورها بشكل رئيسي
التطورات السياسية واالقتصادية في المنطقة وما نتج عنها
من نمو غير طبيعي لعدد السكان في األردن من خالل تدفق
أعداد كبيرة من األشقاء العرب خاصة من العراق وسوريا،
وبالتالي فانه سيتم في هذا الفصل تسليط الضوء على القطاع
العقاري في األردن وتعرض البنوك العاملة في األردن
لمخاطر هذا القطاع ،كما سيتم تحليل تطور أسعار العقارات

يالحظ أن متوسط معدل النمو السنوي في التسهيالت
العقارية كان أقل قليالً من متوسط معدل النمو السنوي في
إجمالي التسهيالت ،حيث بلغ المتوسط للتسهيالت العقارية
 %6.6مقابل  %7.2إلجمالي التسهيالت (شكل  ،)2-5كما
انخفض حجم التداول في سوق العقار األردني خالل عام
 2020بنسب ٍة بلغت ( )%26مقارنةً بعام 2019؛ ليبلُغ
( )3,418مليون دينارا ً أردنيا ً تقريبا ً وذلك بسبب تداعيات
جائحة كورونا.

1

شكل  :2-5نسبة نمو التسهيالت االئتمانية العقارية مقارنة بنسبة نمو إجمالي
التسهيالت االئتمانية بشكل عام للفترة ()%( )2020-2010

في المملكة من خالل تحليل مؤشر الرقم القياسي ألسعار
العقارات ،وهو مؤشر تم تطويره بالتعاون بين البنك
المركزي ودائرة األراضي والمساحة.
بلغت التسهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع العقاري
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ألغراض سكنية وتجارية  5.59مليار دينار كما في نهاية

0.00

عام  2020مشكلة ما نسبته  %19.8من إجمالي التسهيالت

2020

الممنوحة من قبل البنوك مقارنة مع  5.44مليار دينار في
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2014
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2010
-5.00

معدل نمو اجمالي التسهيالت
معدل نمو التسهيالت العقارية

نهاية عام  2019وبنسبة نمو بلغت  %2.80لعام 2020
مقابل  %-0.4لعام  2019وقد جاء معظم النمو في عام

أما بخصوص نسبة التسهيالت الممنوحة للقطاع العقاري

 2020نتيجة قيام البنوك بتأجيل سداد مديونيات العمالء

إلى الناتج المحلي اإلجمالي للعام  2020فبلغت %18

المتضررين من جائحة كورونا ،ومن الجدير ذكره أن

مقارنة مع  %17.2في عام  2019حيث يتضح من الشكل

متوسط معدل النمو السنوي خالل األعوام 2020 -2010

( )3-5تطور هذه النسبة خالل الفترة  ،2020-2005حيث

بلغ ( %6.6شكل .)1-5

يالحظ من الشكل أن نسبة التسهيالت الممنوحة للقطاع
العقاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي قد شهدت ارتفاعا ً

 1دائرة األراضي والمساحة  -النشرة العقارية 2020-12
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ملحوظا ً خالل الفترة  ،2008-2005حيث وصلت إلى

فقد تركز النمو في هذه القروض خالل الفترة 2008-2006
أي الفترة ما قبل األزمة المالية العالمية والتي شهدت طلبا ً
كبيرا ً على العقارات خصوصا ً من غير األردنيين حيث بلغ
متوسط النمو في القروض السكنية خالل هذه الفترة حوالي
 ،%30ثم تباطأت وتيرة النمو بشكل ملحوظ خالل الفترة
 2010-2009بسبب تداعيات األزمة المالية العالمية وما
رافقها من تخوف وحالة عدم يقين وتحفظ البنوك في منح
القروض العقارية ،لتستأنف القروض السكنية نموها خالل
الفترة  2015-2011بسبب تراجع حدة األزمة المالية
وتحسن ظروف السوق وارتفاع الطلب على العقارات بسبب
تدفق الالجئين العرب خاصة السوريين إال أن هذا النمو
خالل الفترة  2019-2016قد تراجع وبدأ باالنخفاض
تدريجيا ً نتيجة التطورات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع
حالة عدم اليقين وانعكاساتها على القطاعات االقتصادية في
المملكة وخاصةً القطاع العقاري( .شكل  )5-5و (الشكل -5
)6

 %18.7في نهاية عام  ،2008ثم انخفضت بعد ذلك حتى
بلغت  %15.8في نهاية عام  2014بسبب تداعيات األزمة
المالية العالمية والظروف الراهنة في المنطقة ،لتعود بعد
ذلك إلى االرتفاع واالنخفاض أحيانا ً حتى وصلت كما ذكرنا
إلى  %18في نهاية عام .2020
شكل  :3-5نسبة التسهيالت الممنوحة للقطاع العقاري إلى الناتج المحلي اإلجمالي
للفترة ()%( )2020-2005
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شكل  :5-5القروض السكنية ونسبتها إلى إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة
للقطاع العقاري (( )2020-2005مليون دينار)

 2 -5مكونات التسهيالت الممنوحة للقطاع
العقاري
فيما يخص مكونات التسهيالت الممنوحة للقطاع العقاري
فقد شكلت القروض السكنية الممنوحة لألفراد ما نسبته
 %80من إجمالي التسهيالت العقارية في نهاية عام ،2020
في حين شكلت القروض العقارية التجارية ما نسبته %20
من إجمالي التسهيالت العقارية (شكل .)4-5
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إجمالي القروض السكنية لألفراد
(المحور األيمن) نسبة القروض السكنية لألفراد إلى إجمالي القروض العقارية

شكل  :4-5القروض السكنية لألفراد والقروض العقارية التجارية للفترة
(( )2020-2010مليون دينار)
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شكل  :6-5نسبة نمو القروض السكنية الممنوحة لألفراد ()%( )2020-2006
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القروض السكنية لألفراد

-10

فيما يخص نسبة القروض السكنية لألفراد إلى الناتج المحلي
اإلجمالي فقد بلغت في نهاية عام  2020حوالي %14.4
مقابل  %13.5في نهاية عام  2019ولدى مقارنة هذه
النسبة مع عدد من الدول العربية فقد احتل األردن مرتبة
متوسطة بين الدول التي تمت المقارنة بها حيث أن النسبة
في األردن أقل –وبفارق كبير– من النسبة في الكويت ولبنان

بلغ إجمالي القروض السكنية الممنوحة لألفراد من قبل
البنوك في نهاية عام  2020ما مقداره  4,479مليون دينار
مقابل ما مقداره  4,277مليون دينار في نهاية عام 2019
وبنسبة نمو  %4.7وكما ذكرنا فإن معظم النمو جاء بسبب
تأجيل سداد المديونيات للعمالء المتضررين من جائحة
كورونا ،أما بخصوص التطور التاريخي للقروض السكنية
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والمغرب وأعلى من النسبة في تونس واإلمارات والسعودية
(شكل  ،)7-5ومن أسباب انخفاض هذه النسبة في األردن
أن حوالي  %63.9من األردنيين يملكون منازلهم الخاصة
وفقا لبيانات دائرة اإلحصاءات العامة لعام  ،2018باإلضافة
إلى ذلك فإن هنالك بدائل إقراض أخرى يلجأ إليها األردنيون
لتمويل أثمان منازلهم ومن هذه البدائل القروض السكنية
الوظيفية والقروض من المؤسسات والصناديق والجمعيات
التعاونية مثل مؤسسة اإلسكان والتطوير الحضري.

 1,160مليون دينار ،هذا وقد شهدت الفترة ما قبل األزمة
المالية العالمية ( )2008-2005نمواً كبيراً في القروض
العقارية التجارية ،حيث ارتفعت خالل هذه الفترة من حوالي
 400مليون دينار إلى حوالي  1,300مليون دينار وبمتوسط
معدل نمو سنوي بلغ  ،%49ثم تراجعت بشكل ملحوظ خالل
عام  2009إلى حوالي  1,089مليون دينار نتيجة األثر
السلبي الكبير لألزمة المالية العالمية على العقارات التجارية
لتعود بعدها إلى النمو البطيء خالل الفترة 2012-2010
والتراجع ثانية خالل الفترة  ،2016-2013لتعاود االرتفاع
خالل عامي  2017و ،2018أما خالل عامي 2019
و 2020فقد تراجعت التسهيالت العقارية التجارية كما هو
موضح في (الشكل ( )9-5والشكل .)10-5

شكل  :7-5نسبة القروض السكنية إلى الناتج المحلي اإلجمالي لألردن وبعض الدول
العربية (*)2020( )%
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شكل  :9-5نسبة نمو القروض العقارية التجارية ()%( )2020-2008
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شكل  :10-5القروض العقارية التجارية ونسبتها إلى إجمالي التسهيالت االئتمانية
الممنوحة للقطاع العقاري (()2020-2005مليون دينار)
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المصدر بالنسبة لألردن :دائرة اإلحصاءات العامة /مسح نفقات ودخل األسرة
دول المقارنة تعود للعام 2017

إجمالي القروض العقارية التجارية

وتجدر اإلشارة إلى أن عدد الشقق السكنية المباعة خالل عام
 2020بلغ حوالي  29,016شقة مقارنةً مع  33,917شقة
خالل عام  2019وبنسبة تراجع بلغت  ،%14.4حيث كان
لتداعيات جائحة كورونا أثر واضح على معظم القطاعات
االقتصادية ومنها القطاع العقاري.

نسبة التسهيالت العقارية التجارية
من اجمالي التسهيالت العقارية

 3 -5ح جم التسهيالت المباشرة الممنوحة مقابل
ضمانات عقارية
باإلضافة إلى تعرض البنوك المباشر لمخاطر السوق
العقاري من خالل ما تمنحه من تسهيالت لتمويل شراء أو
بناء عقارات سكنية أو تجارية والتي تكون عادة بضمانة هذه
العقارات ،فإن هناك تعرضا ً آخر لمخاطر السوق العقاري
من خالل استخدام العقارات كضمانات مقابل التسهيالت
الممنوحة من قبل البنوك لغايات مختلفة ،حيث أن انخفاض
أسعار العقارات سيؤثر في هذه الحالة على قيمة الضمانات
ويقلل من قدرة البنوك على استرداد أموالها في حال تعثر

القروض العقارية التجارية
بلغ إجمالي القروض العقارية التجارية الممنوحة من قبل
البنوك في نهاية عام  2020ما مقداره  1,110مليون دينار،
مشكلة ما نسبته  %20من إجمالي التسهيالت االئتمانية
للقطاع العقاري ،حيث انخفضت هذه التسهيالت بنسبة
 %4.3عما كانت عليه في نهاية عام  ،2019والتي بلغت
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المقترض وتخلفه عن السداد ،هذا وقد بلغ إجمالي التسهيالت
المباشرة الممنوحة من البنوك لغايات أخرى مقابل ضمانات
عقارية في نهاية عام  2020حوالي  3,194مليون دينار
مقابل  3,151مليون دينار لعام .2019
وبإضافة التسهيالت المباشرة الممنوحة بضمانات عقارية
لغايات أخرى إلى التسهيالت الممنوحة لغايات عقارية
سكنية وتجارية فإن إجمالي التسهيالت المباشرة الممنوحة
مقابل ضمانات عقارية بلغ حوالي  8,783مليون دينار
مشكلة ما نسبته  %31.1من إجمالي التسهيالت كما في
نهاية عام  ،2020مقابل  %32.4للعام ( .2019شكل
.)11-5

يبين (الشكل  )12-5الحد األعلى لنسبة القرض إلى قيمة
العقار للقروض السكنية لألفراد ،حيث يتبين من الشكل أن
هنالك  6بنوك (يشكلون ما نسبته  %26.1من البنوك التي
تمنح قروض سكنية لألفراد) ال تتجاوز النسبة لديهم ،%80
في حين أن هنالك  3بنوك تتراوح النسبة لديهم بين %81
و ،%89وأن هنالك  6بنوك تتراوح النسبة لديهم بين %90
و ،%95و 8بنوك تبلغ النسبة لديها .%100
شكل  :12-5توزيع البنوك وفقا للحد األعلى لنسبة القرض إلى القيمة للقروض
السكنية لألفراد ()2020-2005
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شكل  :11-5نسبة التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة من البنوك مقابل ضمانات
عقارية إلى إجمالي التسهيالت )2020-2005( %
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هذا ويالحظ من الشكل أعاله ارتفاع عدد البنوك التي يبلغ
لديها الحد األعلى لهذه النسبة  %100من  3بنوك في عام
 2015إلى  8بنوك في عام  2020مما يدل على توجه بعض
البنوك إلى تمويل نسب أكبر من قيم العقارات السكنية في
المملكة.
أما بالنسبة للحد األعلى لنسبة القروض العقارية التجارية
إلى القيمة فهو أقل من الحد األعلى الخاص بالقروض
السكنية لدى معظم البنوك ،حيث أن ما نسبته  %70من
البنوك التي تمنح قروض عقارية تجارية ال تتجاوز النسبة
لديها ( %80شكل .)13-5
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 4 -5الحد األعلى لنسبة مبلغ القرض إلى قيمة
العقار المرهون للقروض السكنية لألفراد
والقروض العقارية التجارية في األردن
تعتبر نسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون من أهم النسب
والمؤشرات التي يجب مراقبتها لتقدير مستوى تعرض
البنوك لمخاطر السوق العقاري حيث أن ارتفاع هذه النسبة
بشكل كبير قد يعرض البنوك لمخاطر مرتفعة في حال
انخفاض أسعار العقارات ،حيث يقلل من قدرة البنوك على
استرداد أموالها عند تعثر العمالء نتيجة انخفاض قيمة
العقارات الضامنة لهذه القروض.
هذا وتلجأ الدول إلى وضع حدود لهذه النسبة عند وجود
مؤشرات على بداية تشكل فقاعة سعريه في السوق العقاري
وذلك بهدف كبح فقاعة أسعار العقارات ،وتخفيض احتمالية
اإلفالس عندما تتراجع أسعار المنازل ،وتخفيض الخسائر
من خالل زيادة قيمة الضمان ،مما يعزز من قدرة البنوك
على مواجهة هذه المخاطر.
للوقوف على مستوى نسبة القرض إلى قيمة العقار في
األردن فقد قام البنك المركزي بجمع بعض البيانات من
البنوك بخصوص الحد األعلى لهذه النسبة وكذلك المتوسط
الفعلي لها.

شكل  :13-5توزيع البنوك وفقا للحد األعلى لنسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون
للقروض العقارية التجارية ()2020-2005
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لكن بالمقارنة مع دول أخرى فهناك تفاوت في متوسط الحد
األعلى لنسبة القرض إلى قيمة العقار في عدد من الدول بين
 %60و %100وبلغ متوسط الحد األعلى للبنوك األردنية
حوالي  %86حيث احتل األردن المرتبة الثالثة من حيث
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شكل  :16-5الحجم اإلجمالي والمتوسط المرجح الفعلي لنسبة القرض إلى القيمة
للقروض العقارية التجارية للفترة ()2020-2005
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 6 -5إجراءات البنك المركزي لتقليل تعرض
البنوك لمخاطر السوق العقاري وتعزيز
قدرة البنوك على مواجهتها

*بيانات  2018لدول المقارنة.

 5 -5ا لمتوسط الفعلي لنسبة مبلغ القرض إلى
قيمة العقار المرهون للقروض السكنية
لألفراد والقروض ال عقارية التجارية

وكما تم ذكره في تقارير االستقرار المالي السابقة فقد قام
البنك المركزي بوضع بعض المحددات الهادفة إلى تقليل
تعرض البنوك لمخاطر السوق العقاري وتعزيز قدرة البنوك
على مواجهة هذه المخاطر ،وذلك على النحو التالي:
 -1حددت تعليمات كفاية رأس المال النافذة الصادرة عن
البنك المركزي األردني الوزن الترجيحي للمخاطر
للقروض السكنية التي ال تزيد فيها قيمة القرض إلى
قيمة العقار المرهون عن  %80بما نسبته %35
ويرتفع وزن المخاطر الترجيحي إلى  %100إذا زادت
قيمة القرض إلى قيمة العقار المرهون عن %80
وبمعنى آخر فإنه إذا زادت نسبة القرض إلى قيمة
العقار المرهون عن  %80فإن هذه القروض تخضع
لمتطلبات رأس مال أعلى ،مما يعزز من قدرة البنوك
على مواجهة هذه المخاطر ويعزز من االستقرار المالي
في المملكة.
 -2صدور تعليمات حدود التعرضات الكبيرة وضوابط منح
االئتمان رقم ( )2019/2تاريخ  2019/3/4والتي
حلت محل تعليمات تركزات االئتمان رقم ()2001/9
والتي استمرت بتحديد الحد األقصى لالئتمان الممنوح
من البنوك لغايات إنشاء عقارات أو شرائها بما نسبته
 %20من إجمالي ودائع العمالء بالدينار ،وقد دخلت
هذه التعليمات حيز التنفيذ بتاريخ .2019/6/30

بالرغم من ارتفاع الحد األعلى لنسبة قيمة القرض السكني
لقيمة العقار المرهون لدى بعض البنوك إال أن المتوسط
الفعلي لهذه النسبة أقل من الحد األعلى الممكن تمويله (أي
النسبة المحددة في السياسات االئتمانية للبنوك) ،حيث بلغ
المتوسط المرجح الفعلي لهذه النسبة في نهاية عام 2014
حوالي  %73.2ثم انخفض إلى  %66.3في نهاية عام
 2015ليعاود االرتفاع إلى  %72كما في نهاية 2016
و %73في نهاية  2017ثم عاود االنخفاض إلى %70
خالل عامي  2018و 2019ثم عاودت النسبة لالرتفاع عام
 2020إلى ( %73شكل .)15-5
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شكل  :15-5الحجم اإلجمالي للقروض السكنية والمتوسط المرجح الفعلي لنسبة
القرض إلى قيمة العقار المرهون للقروض السكنية لألفراد ()2020-2005
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إجمالي القروض السكنية لألفراد

الرقم القياستتتتتتي ألستتتتتتعار األصتتتتتتول العقارية في
األردن

المتوسط المرجح الفعلي لنسبة القرض إلى القيمة للقروض السكنية لألفراد
(المحور األيمن)

تعد قيمة األصول العقارية محوراً أساسيا ً للنشاطات
االستثمارية في االقتصاد ،نظرا ً لتشابكاتها الكبيرة مع
القطاعات االستثمارية األخرى وانعكاسات التطورات التي
تفرضها أسعار األصول العقارية على التضخم والسياسة
النقدية واالستقرار المالي .ونظراً لألهمية البالغة الحتساب
مؤشر أسعار األصول العقارية (الرقم القياسي ألسعار
العقارات) ،وكما ذكرنا في تقارير سابقة ،فقد تم في بداية

أما فيما يخص المتوسط الفعلي لنسبة مبلغ القرض إلى قيمة
العقار المرهون للقروض العقارية التجارية فقد ارتفع في
عام  2020إلى  %70مقابل  %64في عام ( 2019شكل
.)16-5
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أما خالل الفترة ( )2020-2017فقد عادت أسعار األصول
العقارية لالنخفاض نتيجة عدة عوامل منها تباطؤ النشاط
االقتصادي في المملكة وتداعياته على القطاع العقاري
وتراجع أوضاع العمالة األردنية في دول الخليج والذين
يعدون الفئة األكثر إقباالً على شراء العقارات ،وأخيراً
جائحة كورونا وتداعياتها التي أثرت على معظم القطاعات
ومنها القطاع العقاري.

عام  2014وبالتعاون بين البنك المركزي األردني ودائرة
األراضي والمساحة تطوير مؤشر ألسعار األصول العقارية
في األردن وذلك استنادا ً ألفضل المنهجيات المطبقة دوليا ً
في احتساب هذا المؤشر وآخذا ً باالعتبار البيانات المتاحة في
دائرة األراضي والمساحة .إن هذا المؤشر له أهمية ودور
كبيرين لالستدالل على ما يحصل من تطورات على صعيد
العديد من القضايا مثل استخدامه في رصد فقاعات أسعار
األصول العقارية وبالتالي تقدير مقدار المخاطر في السوق
العقاري ،باإلضافة إلى التنبؤ بالنمو االقتصادي ،وتقدير
قيمة المنازل كجزء من قياس الثروة ،ويمكن أيضا ً استخدامه
كأداة في المقارنات الدولية.
هذا وتبين األشكال من ( 17-5إلى  )22-5مؤشر أسعار
األصول العقارية في األردن والتغير في هذا المؤشر خالل
الفترة ( ،)2020-2005حيث يتبين من هذه األشكال أن
مؤشر أسعار العقارات في األردن انخفض من  119.7نقطة
في عام  2019إلى  119.6نقطة في عام  2020أي بنسبة
تراجع بسيطة جداً بلغت  %0.1مقابل انخفاض بنسبة
 %0.5لعام  2019ونسبة نمو  %0.2لعام  2018ونسبة
تراجع  %0.9لعام  2017ونسبة نمو  %1.8لعام 2016
ونسبة نمو  %3.4لعام .2015
بالنسبة لعام  2020فقد نتج االنخفاض البسيط في مؤشر
أسعار العقارات عن ارتفاع مؤشر أسعار األراضي بما
نسبته  %1.2مقابل انخفاض المؤشر لكل من العقارات
السكنية والغير سكنية بما نسبته ( )%2و( )%0.7على
التوالي ،وبهذا الخصوص وكما ذكرنا في تقارير سابقة فقد
شهد الرقم القياسي مراحل متعددة يمكن تلخيصها في ثالثة
مراحل وهي:
المرحلة األولى ما قبل األزمة المالية العالمية (-2005
 )2008حيث شهدت تلك المرحلة طلبا ً كبيرا ً على العقارات
خصوصا ً من غير األردنيين ،باإلضافة إلى االرتفاعات
الكبيرة في أسعار العقارات السكنية وغير السكنية .أما
المرحلة الثانية ( )2010-2009فهي فترة تداعيات األزمة
المالية العالمية ،حيث كان هنالك تخوف وحالة عدم يقين
وانخفاض في حجم القروض المقدمة من البنوك ،كل ذلك
ساهم وبشكل واضح في انخفاض الطلب على األصول
العقارية ،وبالتالي انخفاض أسعار األصول العقارية .ونتيجة
لذلك قامت الحكومة في منتصف عام  2009بتوسيع نطاق
إعفاءات الشقق وشمول األراضي باإلعفاءات لتنشيط حركة
السوق العقاري .أما في المرحلة الثالثة ( )2016-2011فقد
استأنفت االستثمارات العقارية نشاطها لكن بوتيرة أقل من
مرحلة ما قبل األزمة المالية العالمية.

شكل  :17-5مؤشر أسعار األصول العقارية (سكنية وتجارية وأراضي) في األردن
()2020-2005
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شكل  :18-5التغير في مؤشر أسعار األصول العقارية سكنية وتجارية وأراضي
في األردن ()%( )2020-2006
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التسهيالت العقارية ()2020-2005
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شكل  :20-5مؤشر أسعار العقار السكني في األردن ونسبة التغير فيه
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 2019إلى  121.8نقطة في عام  2020وبنسبة انخفاض
بلغت ( %1شكل .)23-5
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شكل  :23-5مؤشر أسعار األصول العقارية موزعا حسب المحافظات األكثر أهمية
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شكل  :21-5مؤشر أسعار العقار غير السكني في األردن ونسبة التغير فيه
()2020-2006
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 1,032دينار في عام  ،2017ومن الجدير ذكره أن سعر
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وبيروت ودبي أعلى من عمان( ،شكل  24-5وشكل -5
.)25

100
5.2

%

102.1

101.4

101.4

103.5

102.0

103.2

99.3

100.0

95.0

93.0

-1.4

96.1

-0.7

-0.7

93.4

-0.6

-0.3

92.5

0.3

2.2

85.6

0

0.7

1.2

2.7

102.0

3

3.9

90

-2.9

-3

80

70

2020

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

2006

مؤشر أسعار العقار غير السكني
نسبة التغير في المؤشر غير السكني (المحور األيمن)

شكل  :24-5سعر المتر المربع في مدينة عمان ومدن عربية مختارة ()2017
(دينار/متر مربع)*
شكل  :22-5مؤشر أسعار األراضي في األردن ونسبة التغير فيه ()2020-2006
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مؤشر أسعار األراضي في األردن
نسبة التغير في مؤشر األراضي (المحور األيمن)

شكل  :25-5متوسط سعر المتر المربع في مدينة عمان (دينار/متر مربع)*
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الصويفية
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عبدون

بخصوص مؤشر أسعار األصول العقارية للمحافظات
الرئيسية في األردن ،فإن المؤشر لمحافظة العاصمة شهد
انخفاضا ً طفيفا ً في عام  2020مقارنة مع عام  ،2019حيث
كانت قيمة المؤشر  119نقطة في عام  2019وانخفض
ليصل إلى  118.8نقطة في عام  2020وبنسبة انخفاض
بلغت  ،%0.2أما بالنسبة لباقي المحافظات الرئيسية ،فقد
انخفض مؤشر محافظة اربد من  126.8نقطة في عام
 2019إلى  126.6نقطة في عام  2020وبنسبة انخفاض
بلغت  ،%0.2أما األكثر تأثرا ً باالنخفاض فهو مؤشر
محافظة الزرقاء حيث أنخفض من  123.1نقطة في عام
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تقرير االستقرار املايل 2020

العاصمة وبحجم تداول بلغ  2,356مليون دينار مشكالً ما
نسبته  %69من حجم التداول في السوق العقاري أما
المحافظات األخرى فقد بلغ إجمالي التداول فيها 1,062
مليون دينار وبما نسبته  %31من إجمالي حجم التداول
(شكل .)27-5

حجم التداول في السوق العقاري في األردن
بينت النشرة العقارية الصادرة عن دائرة األراضي
والمساحة لنهاية عام  2020أن حجم التداول في السوق
العقاري األردني خالل عام  2020قد تراجع بما نسبته
 %26مقارنة مع عام  ،2019ليبلغ  3,418مليون دينار
خالل عام  2020مقابل  4,632مليون دينار خالل عام
 2019وذلك نتيجة تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على
معظم القطاعات ومنها القطاع العقاري ،ويبين (شكل -5
 )26تطور حجم التداول العقاري ومؤشر أسعار العقارات
لألردن للفترة (.)2020-2005

شكل  :27-5حجم التداول العقاري لمحافظة العاصمة والمحافظات األخرى
(( )2020-2009مليون دينار)
محافظة العاصمة
5661

1439

1636

1764

1987

1946

1956

1551

3193
1062
2356

3629

4298

5070

5807

4794

4274

4841

2,000
1,000

مليار دينار

3.5
5.2
5.6
6
4.7
6
6.4
5.6
6.3
7.8
7.6
7.1
6.1
5.3
4.6
3.4

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
جدول  :1-5البيوعات لغير األردنيين خالل (()2020-2014مليون دينار)
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شكل  :28-5حجم التداول العقاري وحجم التداول في بورصة عمان
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فيما يخص البيوعات التي تمت لغير األردنيين فقد بلغت في
نهاية عام  2020حوالي  179مليون دينار مشكلة ما نسبته
 %5.2فقط من إجمالي حجم التداول العقاري ،حيث جاءت
الجنسية العراقية في بيوعات عام  2020بالمرتبة األولى
بحجم استثمار بلغ  76.7مليون دينار وبنسبة  %43من
إجمالي القيمة التقديرية لبيوعات غير األردنيين خالل عام
( 2020جدول .)1-5
الجنسية
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حجم التداول العقاري
مؤشرأسعار العقارات (المحور األيمن)
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وبمقارنة حجم التداول العقاري مع حجم التداول في بورصة
عمان يالحظ أن حجم التداول في السوق المالي خالل الفترة
 2009-2005كان أكبر بكثير من حجم التداول في السوق
العقاري بسبب الطفرة التي سادت في سوق عمان المالي
خالل هذه الفترة وما رافقها من تدفق كبير للسيولة على
السوق المالي من قبل األشقاء العرب وخاصة العراقيين
والتي أدت إلى رفع األسعار في السوق المالي بشكل كبير
مما جذب أيضا ً الكثير من المواطنين لالستثمار فيه ،إال أنه
وبعد تعمق أثر األزمة المالية العالمية وتراجع األسعار في
السوق المالي بشكل كبير أخذت أحجام التداول في السوق
المالي بالتراجع الملحوظ وأصبحت أقل بكثير من حجم
التداول في السوق العقاري ،حيث تعتبر العقارات مالذاً
استثماريا ً آمنا ً مقارنة مع االستثمارات المالية (شكل .)28-5

4

50

4,000
3332

75

1196

100

5,000

0

8
6

المحافظات األخرى

6,000

1414

شكل  :26-5حجم التداول العقاري ومؤشر أسعار العقارات لألردن للفترة
()2020-2005
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بهدف االستمرار في إجراءات تحفيز سوق العقار وتنشيط
القطاع ونظراً لتأثير جائحة كورونا على السوق العقاري
قامت الحكومة استكماالً للحزمة األولى من إجراءات تحفيز
القطاع العقاري واإلسكان بتمديد فترة قرار إعفاء الشقق

المصدر :دائرة األراضي والمساحة.

لدى مقارنة أحجام التداول في عام  2020للمحافظات
يالحظ أن أكبر محافظة من حيث حجم التداول محافظة
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 7 -5خالصة

والمساكن المنفردة من رسوم التسجيل لنهاية عام ،2020
إضافة إلى إخضاع المساحة الزائدة عن  150مترا ً لرسم
مخفض وضريبة مخفضة مقدارها  %50من النسبة المقررة
قانونا ً.
كما شملت القرارات أيضا تخفيض رسم بيع األراضي بنسبة
 %50عن النسبة المقررة قانونا ً ،بما يشمل البيع بين
األقارب والشركاء وغيرهم ،وكذلك تخفيض ضريبة بيع
العقار بنسبة  %50عن النسبة المحددة قانونا ً.
كما سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الذي أطلق في
شهر أيار من العام  2019وهو إعفاء الورثة من رسوم
االنتقال والتخارج وذلك لتمكين الورثة من التصرف
بعقاراتهم سواء من خالل عمليات البيع أو اإلفراز أو
استثماره لنهاية .2020

يالحظ من خالل متابعة حجم التداول في السوق العقاري
ومؤشر أسعار العقارات في األردن أن السوق العقاري بدأ
منذ عام  2017بالتأثر بتداعيات تباطؤ النشاط االقتصادي
في المملكة والتطورات السياسية واالقتصادية في المنطقة
بشكل أوضح من السنوات السابقة ،ثم جاءت جائحة كورونا
في عام  2020لتزيد من هذه التداعيات وتعمق التباطؤ في
القطاع العقاري حيث انخفض حجم التداول العقاري في عام
 2020بنسبة  %26وتراجع مؤشر أسعار العقارات السكنية
والتجارية بنسبة  %2و %0.7على التوالي.
إن هذا التباطؤ الملحوظ في القطاع العقاري يستوجب على
بعض البنوك النظر في نسبة الحد األعلى لنسبة القرض إلى
قيمة العقار المرهون خصوصا ً لدى البنوك التي ترتفع
النسبة لديها عن  %80لتجنب أي مخاطر قد تنتج عن
انخفاض أسعار العقارات.
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اختبارات تحليل الحساسية لمخاطر االئتمان

 6ا لفصــ

الســاد

األوضاع الضاغط

 :اختبــارا

فيما يخص اختبارات تحليل الحساسية لمخاطر االئتمان فقد
تم افتراض حصول زيادة في الديون غير العاملة (نسبة
التعثر لدى البنوك) بنسبة  ،%100وافتراض انخفاض
أرباح البنوك بنسبة  %50في عام  2021مقارنة مع عام

 1 -6مقدمة

 ،2020وذلك بإفتراض استمرار تداعيات جائحة كورونا
وأثرها على األوضاع االقتصادية في األردن ،كما تم
افتراض أن تبلغ نسبة الخسارة عند التعثر ( Loss Given

تعتبر اختبارات األوضاع الضاغطة أداة هامة تستخدم من
قبل السلطات الرقابية والبنوك لقياس قدرة البنوك على تحمل
الصدمات والمخاطر المرتفعة التي قد تواجهها ،حيث تهدف
هذه االختبارات إلى تقييم الوضع المالي للبنك ضمن
سيناريوهات شديدة ولكنها ممكنة الحدوث ،وبالتالي تستخدم
نتائجها في تحديد مستوى رأس المال والسيولة الواجب
االحتفاظ بها من قبل البنوك لتكون قادرة على تحمل
الصدمات المالية والمخاطر المرتفعة.
وتعتبر هذه االختبارات ذات بعد مستقبلي في تقييم المخاطر
وبطرق تتجاوز األساليب اإلحصائية المبنية على معلومات
تاريخية ،كما تساعد هذه االختبارات اإلدارة العليا على فهم
ظروف البنك في أوقات األزمات .هذا وتعد اختبارات
األوضاع الضاغطة جزءا ً أساسيا ً من عملية إدارة المخاطر
والتخطيط لرأس المال والسيولة ،إال أنها ال تستطيع أن
تشمل لوحدها جميع جوانب الضعف في البنك ،حيث تعمل
ضمن سياسة متكاملة إلدارة المخاطر لتعزيز سالمة ومتانة
البنوك وتقوية النظام المالي ككل.

 %65 )Default/LGDمن قيمة الديون المتعثرة ،في هذه
الحالة سوف تنخفض نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع
المصرفي في األردن من  %18.3إلى  ،%14.5مما يعني
أن القطاع المصرفي بشكل عام قادر على تحمل هذه الصدمة
حيث تبقى النسبة لديه بعد تأثير الصدمة أعلى من الحد
األدنى المطبق في األردن والبالغ  ،%12ويعود السبب في
قدرة القطاع المصرفي على تحمل هذه الصدمة إلى:
 -1ارتفاع نسب كفاية رأس المال لدى البنوك في األردن
والتي تعتبر من النسب المرتفعة في المنطقة.
 -2تمتع البنوك بمستوى مرتفع من األرباح مما يمكنها من
استيعاب المخصصات والخسائر اإلضافية الناتجة عن
الصدمة في حال حدوثها دون تأثير كبير على رأس المال
مما يشكل حماية لرؤوس أموال البنوك.
أما على المستوى اإلفرادي فإن النسبة سوف تبقى أعلى من
 %12لدى ) (20بنك وستنخفض عن  %12لدى ( )4بنوك
واحد منهم ستبقى نسبة الكفاية لديه أعلى من الحد األدنى
المطبق عالميا ً والبالغ  ،%10.5وهذا يدل على قدرة معظم

اختبارات األوضاع الضاغطة للقطاع المصرفي
 2 -6أوال  :اختبارات ت حليل الحساسية
)(SENSITIVITY ANALYSIS

البنوك في األردن على تحمل هذه الصدمة (شكل .)1-6
شكل  :1-6نسبة كفاية رأس المال قبل وبعد تطبيق سيناريو زيادة خسائر االئتمان
()2020
25
%14.5
%18.3
20

بشكل عام فإن اختبارات تحليل الحساسية تستعمل لقياس أثر
التحركات في عوامل المخاطر – كل على حدة – على
الوضع المالي للبنك مثل ارتفاع نسبة الديون غير العاملة،
التغيرات في أسعار الفائدة ،التغيرات في أسعار الصرف
والتغيرات في أسعار األسهم .وعادة ال يتم تحديد مصدر
الصدمة (المصدر الذي ينتج عنه هذا النوع من المخاطر)
في هذه االختبارات .وتاليا ً اختبارات الحساسية التي تم
إجراؤها على عدد من عوامل المخاطر لدى البنوك العاملة
في المملكة.

15
23

20

10
5

3

1

0

1
0

عدد البنوك بعد تطبيق السيناريو عدد البنوك قبل تطبيق السيناريو
>12%
10.5%-12%
<10.5%
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وبهدف تقييم قدرة البنوك على تحمل تداعيات أكبر لجائحة
كورونا فقد تم زيادة شدة االختبار أعاله حيث تم إجراء نفس
االختبار (زيادة في الديون غير العاملة (نسبة التعثر لدى
البنوك) بنسبة  ،)%100لكن مع زيادة شدة الفرضيات
المستخدمة في االختبار حيث تم افتراض بأن نسبة الخسارة
عند التعثر ( )Loss Given Default/LGDستبلغ %85
من قيمة الديون المتعثرة وأن أرباح البنوك ستنخفض بنسبة
 %75في عام  2021مقارنة مع عام  ،2020في هذه الحالة
ستنخفض نسبة كفاية رأس المال على مستوى إجمالي
القطاع المصرفي من  %18.3إلى  %12.8أي أن القطاع
المصرفي على المستوى الكلي قادر أيضا ً على تحمل هذه
الصدمة وهذه الفرضيات القاسية .أما على المستوى
اإلفرادي فإن النسبة سوف تبقى أعلى من  %12لدى ()16

شكل  :3-6نسبة كفاية رأس المال قبل وبعد تطبيق سيناريو تعثر أكبر ثالثة
مقترضين ()2020
25
%18.3
%14.6

15
23
17
4

<10.5%

20

0

شكل  :4-6نسبة كفاية رأس المال قبل وبعد تطبيق سيناريو تعثر أكبر ستة
مقترضين ()2020

10
5

عدد البنوك بعد تطبيق السيناريو
<10.5%

1

عدد البنوك قبل تطبيق السيناريو

10.5%-12%

10.5%-12%

يدل على أن بعض البنوك بحاجة إلى تخفيض مخاطر
التركز لديها ،علما ً بان البنك المركزي يتابع باستمرار
مخاطر التركز لدى البنوك من خالل تعليمات التركزات
االئتمانية (شكل .)4-6

12.8%

5

>12%

 %12.4أي أن النسبة على مستوى إجمالي القطاع ستبقى
أعلى من الحد األدنى المطلوب ،أما على مستوى كل بنك
فإن نسبة كفاية رأس المال ستبقى أعلى من  %12لدى ()14
بنكاً ،في حين ستنخفض عن  %12لدى ( )10بنوك ،مما

15

3

عدد البنوك قبل تطبيق السيناريو

أما في حال تعثر أكبر ستة مقترضين (باستثناء تسهيالت
الحكومة األردنية والتسهيالت المكفولة من قبلها) على
مستوى كل بنك فإن نسبة كفاية رأس المال على مستوى
إجمالي القطاع المصرفي ستنخفض من  %18.3إلى

25

0

3

عدد البنوك بعد تطبيق السيناريو

شكل  :2-6نسبة كفاية رأس المال قبل وبعد تطبيق سيناريو زيادة خسائر االئتمان
()2020

16

0

1
0

نسبة الكفاية لديهم أعلى من ( .%10.5شكل )2-6

23

10
5

بنك وستنخفض عن  %12لدى ( )8بنوك ثالثة منهم ستبقى

%18.3

20

%18.3

>12%

25
20

اختبارات تحليل الحستتتتتاستتتتتية لمخاطر التركزات
االئتمانية

%12.4

15
23

فيما يخص مخاطر التركزات االئتمانية وفي حال تعثر أكبر
ثالثة مقترضين (باستثناء تسهيالت الحكومة األردنية
والتسهيالت المكفولة من قبلها) على مستوى كل بنك ،فإن
نسبة كفاية رأس المال ستبقى أعلى من الحد األدنى والبالغ
 %12لدى ( )17بنكا ً وستنخفض عن  %12لدى ( )7بنوك
ثالثة منهم ستبقى نسبة الكفاية لديهم اعلى من الحد األدنى
المطبق عالميا ً والبالغ  ،%10.5أما على مستوى إجمالي
القطاع المصرفي فإن نسبة كفاية رأس المال سوف تنخفض
من  %18.3إلى  %14.6أي أن النسبة على مستوى
إجمالي القطاع ستبقى أعلى من الحد األدنى المطلوب (شكل
.)3-6

14
9

10
5

0

1

1
0

عدد البنوك بعد تطبيق السيناريو
<10.5%

عدد البنوك قبل تطبيق السيناريو

10.5%-12%

>12%

اختبارات تحليل الحساسية لمخاطر السوق
تم إجراء بعض االختبارات لتقييم حساسية البنوك لمخاطر
السوق وأثرها على كفاية رأس المال .وقد تم اقتصار التحليل
على ثالثة أنواع من الصدمات :أسعار الفائدة ،أسعار
الصرف ،وأسعار األسهم .علما ً بأنها المتغيرات األكثر
شيوعا ً في هذا السياق.
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الفص الساد

 :اختبارا

األوضاع الضاغط

 1 -3 -2 -6صتتتتتتتتتتتتتدمتتتتتتة أستتتتتتتتتتتتتعتتتتتتار التتتتتتفتتتتتتائتتتتتتدة
)(INTEREST RATE SHOCK

فإن النسبة سوف تبقى أعلى من  %12لدى ( )23بنكا ً من
أصل ( )24بنكا ً كما هو الحال قبل الصدمة (شكل .)6-6

بافتراض ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار  200نقطة أساس ففي

شكل  :6-6نسبة كفاية رأس المال قبل وبعد تطبيق صدمة أسعار الصرف ()2020

هذه الحالة سوف لن تتأثر نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع

18.3%

المصرفي حيث تبقى عند مستواها البالغ  ،1%18.3مما
يعني عدم وجود أثر لهذه الصدمة على القطاع المصرفي
بشكل عام ،أما على المستوى اإلفرادي فإن النسبة سوف
تبقى أعلى من  %12لدى ( )23بنكا ً من أصل ( )24بنكا ً

%18.3

25

>12%

20

10.5%-12%

15
10

<10.5%

5
0

كما هو الحال قبل الصدمة ،مما يدل على قدرة البنوك في

1

23

1

23
0

عدد البنوك بعد تطبيق
السيناريو

األردن على تحمل هذه الصدمة (شكل .)5-6

عدد البنوك قبل تطبيق
السيناريو

شكل  : 5-6نسبة كفاية رأس المال قبل وبعد تطبيق صدمة أسعار الفائدة ()2020
%18.3

>12%

%18.3

 3 -3 -2 -6صدمة انخفاض أسعار األسهم (EQUITY
)PRICE SHOCK

25
20

10.5%-12%

بافتراض انخفاض أسعار األسهم في السوق المالي بنسبة

15
10

 ،%30ففي هذه الحالة سوف تنخفض نسبة كفاية رأس المال

5

لدى القطاع المصرفي في األردن بشكل بسيط حيث

<10.5%

0

1

23

1

23

ستنخفض النسبة من  %18.3إلى  ،%17.9مما يعني أن
أثر هذه الصدمة محدود جداً على القطاع المصرفي بشكل

0
عدد البنوك بعد تطبيق
السيناريو

عدد البنوك قبل تطبيق
السيناريو

عام ،وعلى المستوى اإلفرادي فإن النسبة سوف تبقى أعلى
من  %12لدى ( )23بنكا ً كما هو الحال قبل الصدمة( .شكل

أيضا ً وبافتراض انخفاض أسعار الفائدة بمقدار  200نقطة
أساس فان نسبة كفاية رأس المال على مستوى القطاع
المصرفي وعلى المستوى اإلفرادي للبنوك لن تتأثر.

.)7-6
شكل  :7-6نسبة كفاية رأس المال قبل وبعد تطبيق صدمة أسعار األسهم ()2020

 2 -3 -2 -6صتتتتتتدمة أستتتتتتعار الصتتتتتترف (FOREIGN
)EXCHANGE RATE SHOCK

%17.9

بافتراض انخفاض سعر صرف الدينا ر 2بنسبة %25
مقابل جميع العمالت األجنبية .ففي هذه الحالة لن تتأثر
نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي في األردن

%18.3

25

>12%

20

10.5%-12%

15
10

<10.5%

5
0

حيث ستبقى النسبة  ، 3% 18.3مما يعني أن القطاع

1

23

1

23
0

عدد البنوك بعد تطبيق
السيناريو

المصرفي قادر بشكل كبير على تحمل هذه الصدمة ،وذلك
بسبب تغطية الموجودات بالعملة األجنبية وبهامش مريح
لمطلوبات البنوك بالعملة األجنبية أي وجود مراكز طويلة
بالعملة األجنبية لدى معظم البنوك .وعلى المستوى اإلفرادي

عدد البنوك قبل تطبيق
السيناريو

مما يدل على أن البنوك في األردن قادرة على تحمل صدمة
مخاطر أسعار األسهم وذلك نتيجة انخفاض تعرض البنوك
للسوق المالي في األردن.

 1تم احتساب أثر ال صدمة باستخدام اختبار تحليل الفجوات والذي يعمل على تحديد وضع البنوك فيما يخص رصيد الموجودات والمطلوبات الحساسة لمخاطر أسعار الفائدة.
 2هذا سيناريو افتراضي يهدف إلى دراسة مدى تعرض البنوك لمخاطر سعر الصرف بشكل رئيسي ،علما ً بأن احتياطيات البنك المركزي من العمالت األجنبية وصلت في نهاية شهر
 2021/7إلى حوالي ( )16.7مليار دوالر أمريكي وتغطي المستوردات لمدة ( )9.2شهر ،وهو مستوى مريح جداً ،مما يعزز من استقرار سعر صرف الدينار بشكل كبير.
 3هذا التحليل ال يأخذ باالعتبار اآلثار غير المباشرة النخفاض سعر صرف الدينار على االقتصاد وبالتالي على الديون غير العاملة لدى البنوك.
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 3 -6ثانيا ً :اختبارات األوضاع الضاغطة الكلية
)(MACRO-STRESS TESTING

 الستتتتيناريو الكلتتتتي الثتتتتاني وهتتتتو الستتتتيناريو متوستتتتطالشدة ).(Medium Macro Stress Scenario
 الستتتتيناريو الكلتتتتي الثالتتتتث وهتتتتو الستتتتيناريو األكثتتتترشدة ).(Severe Macro Stress Scenario
للتنبؤ بنسبة الديون غير العاملة ،فقد تم استعمال النموذج
التالي:5
NPLt = C +B1 NPL(t-1) + B2 RGDP(t-1) +
B3UNEMP(t-1) + B4 RIRt) + B5 ASE100t

تعتبر مخاطر االئتمان من أهم المخاطر التي تواجهها البنوك
واألكثر تأثيرا على مالءتها ،ولذلك فقد تم توظيف النموذج
الناقل ) (Satellite Modelللتنبؤ بنسبة الديون غير العاملة
للفترة  .2023-2021وبهذا الصدد فقد تم افتراض مجموعة
من السيناريوهات حيث تمثل السيناريوهات الكلية متوسطة
الشدة واألكثر شدة حاالت افتراضية تُصمم بهدف تقييم قدرة
البنوك على تحمل الصدمات ،فعلى فرض تزايد التداعيات
السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وما يشكله من
تحديات لالقتصاد الوطني من خالل انخفاض الدخل
السياحي واالستثمار المباشر ،وتراجع الصادرات الوطنية
وعودة المغتربين من الخارج ،مما قد يؤدي إلى تراجع كبير
في معدالت النمو االقتصادي مقارنة بالمتوقع وارتفاع
مستوى البطالة وتراجع السوق المالي .وإذا افترضنا ارتفاع
أسعار الفائدة للحد من الضغوط التضخمية والحفاظ على
جاذبية الدينار األردني كعملة ادخارية .ولقياس أثر هذه
الفرضيات على البنوك فإنه تم استخدام نسبة نمو الناتج
المحلي اإلجمالي (معدل النمو االقتصادي) كأحد المتغيرات
االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على الديون غير العاملة
وقياس أثر ذلك على نسبة كفاية رأس المال التنظيمي ورأس
المال األساسي 4لدى البنك ،حيث تشير األبحاث االقتصادية
إلى أن انخفاض معدل النمو االقتصادي يؤدي إلى زيادة
الديون غير العاملة نتيجة تراجع النشاط االقتصادي وبالتالي
تراجع قدرة العمالء على سداد ديونهم ،كما تم استخدام
متغيرات أخرى مثل أسعار الفائدة وأسعار األسهم ونسبة
البطالة للتنبؤ بنسبة الديون غير العاملة.
للتنبؤ بنسبة الديون غير العاملة فإن منهجية اختبارات
األوضاع الضاغطة باستخدام النموذج الناقل تضمنت
افتراض ( )3سيناريوهات لتوقع قيمة المتغير التابع (نسبة
الديون غير العاملة  )NPLsودراسة أثرها على نسبة كفاية
رأس المال لدى البنوك لألعوام القادمة ،وهذه السيناريوهات
تتدرج بالشدة كما يلي:
 الستتتتيناريو الكلتتتتي األول وهتتتتو الستتتتيناريو األستتتتاسالمتوقع ).(Baseline Macro Stress Scenario

حيث:
نسبة الديون غير العاملة المتوقعة لعام
=NPLt
2021
 =Cعدد ثابت
 =NPLt-1نسبة الديون غير العاملة للعام السابق
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
=
 RGDPt-1الحقيقي (معدل النمو االقتصادي)
 =UNEMPt-1نسبة البطالة للعام السابق
 =RIRtأسعار الفوائد الفعلية
المؤشر العام ألسعار أسهم بورصة
=
 ASE100tعمان
وبناء على االختبارات اإلحصائية التي تم إجراؤها فقد وجد
أن هناك عالقة عكسية مؤثرة ) (Significantما بين معدل
النمو االقتصادي ونسبة الديون غير العاملة وعالقة طردية
مؤثرة ما بين نسبة البطالة ونسبة الديون غير العاملة وعالقة
طردية مؤثرة ما بين أسعار الفائدة ونسبة الديون غير العاملة
وعالقة عكسية مؤثرة ما بين أسعار األسهم ونسبة الديون
غير العاملة لدى البنوك ،وفقا ً للمعادلة التالية:
)NPLt = -9.0 + 0.68 NPL(t-1) –0.37 RGDP(t-1
+0.59 UNEMP(t-1) + 0.39 RIRt – 0.04 ASE100t
والجدول التالي يبين نتائج التحليل االقتصادي القياسي
للنموذج أعاله:
جدول  :1-6نتائج التحليل االقتصادي القياسي
المعامل
المتغي

C
)NPL(-1
)RGDP(-1
)UNEMP(-1
RIR
ASE100
معامل التحديد ( )R2
معامل ()Adjusted R2

-9.0
*0.68
**-0.37
*0.59
*0.39
*-0.04
%91.1
%87.4

T-Statistic

-2.3
7.3
-1.7
2.4
4.1
-3.4

(*) :معنوية إحصائية على مستوى ثقة %95
(**) :معنوية إحصائية على مستوى ثقة %90

 4حسب تعريف بازل .III
 5تم تقدير هذا النموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى المعدلة بالكامل ( ،(Fully modified ordinary least squares) )FMOLSوالتي تقدم تقديرات مثلى لالنحدارات
التكاملية ،من خالل القيام بتعديل المربعات الصغرى لحساب آثار الترابط المتسلسل والتجانس في المتغيرات التابعة التي تنتج عن وجود عالقة مترابطة بين المتغير التابع والمتغيرات
المستقلة.
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الجدول رقم ) (3-6والشكل رقم ( )8-6يبينان نسبة الديون
غير العاملة ونسبة كفاية رأس المال المتوقعة لعام 2021
بافتراض حدوث السيناريوهات أعاله ،حيث سترتفع نسبة
الديون غير العاملة من  %5.5في عام  2020إلى %8.2
في عام  2021بافتراض حدوث السيناريو األكثر شدة
وبالتالي ستنخفض نسبة كفاية رأس المال من  %18.3إلى
 %17.2في عام .2021
جدول  :3-6نتائج اختبارات األوضاع الضاغطة الكلية لعام 2021

السيناريو
الحال المتوقع
ي
()Baseline

2.0

25.8

6.9

3050

-0.5

28.4

7.9

2287

كفاية رأس المال
المتوقعة
()2021

-2.9

31.0

8.4

1525

2.7

23.2

8.4

1525

نسبة الديون غير
العاملة المتوقعة
()2021

0.2

25.8

9.4

1144

-2.2

28.4

9.9

762

3.1

23.2

9.9

762

0.6

25.8

10.9

571

-1.8

28.4

11.4

381

20%

17.2%

17.6%

15%
10%

8.2%

7.0%

5.6%

سيناريوهات
2023

المتغي

معدل
النمو
االقتصادي

نسبة
البطالة

أسعار
الفوائد
الفعلية
(*)RIR

شكل  :8-6نسبة كفاية رأس المال والديون غير العاملة بعد تطبيق كافة
السيناريوهات ()%()2021

18.0%

سيناريوهات
2022

السيناريو الحالي المتوقع
السيناريو المتوسط الشدة
السيناريو األكثر شدة

5.6%
7.0%
8.2%

18.0%
17.6%
17.2%

* بلغت نسبة الديون غير العاملة في نهاية عام  2020حوالي (.)%5.5
** بلغت نسبة كفاية رأس المال في نهاية عام .)%18.3( 2020

جدول  :2-6السيناريوهات المفترضة لالعوام من 2023 -2021

سيناريوهات
2021

السيناريوهات المفترضة

نسبة الديون غير
العاملة المتوقعة
()2021

كفاية رأس المال
المتوقعة
()2021

ر
المؤش
العام
ألسعار
األسهم

سيناريو
متوسط الشدة
ر
سيناريو األكي
الشدة
السيناريو
الحال المتوقع
ي
()Baseline
سيناريو
متوسط الشدة
ر
سيناريو األكي
الشدة
السيناريو
الحال المتوقع
ي
()Baseline
سيناريو
متوسط الشدة
ر
األكي
سيناريو
الشدة

 :اختبارا

النتائج

بنا ًء على قيام البنك المركزي بتطوير اختبارات األوضاع
الضاغطة بحيث أصبح من الممكن التنبؤ بنسبة الديون غير
العاملة وأثرها على نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك لعدة
سنوات قادمة )(Multiple–Period Stress Testing
بدالً من عام واحد فقط ،فأنه تم التنبؤ بنسبة الديون غير
العاملة للفترة  2023-2021بنا ًء على التغير المفترض في
معدل النمو االقتصادي ،ونسبة البطالة ،وأسعار الفائدة،
وأسعار األسهم ،فقد تم افتراض السيناريوهات التالية ،علما ً
بأن النموذج المستخدم مبني على افتراض انخفاض أرباح
البنوك في عام  2021بنسبة  %50مقارنة مع األرباح
التي حققتها في عام  2020نتيجة تداعيات جائحة
كورونا ،وافتراض وصول نسبة الخسارة عند التعثر
) (Loss Given Defaultإلى  %65من الديون المتعثرة:

السنة

األوضاع الضاغط

5%
0%

السيناريو
االكثر شدة

السيناريو
السيناريو
المتوسط الشدة الحالي المتوقع

وبافتراض حدوث السيناريوهات في (الجدول :2-6
السيناريوهات المفترضة) فإن نسب الديون غير العاملة
المتوقعة لألعوام  2023-2021بعد تطبيق السيناريوهات
(الثالثة) ستكون حسب (الشكل .)9-6

تم افتراض السيناريوهات وفق المنهجية التالية:
السيناريو الكلي متوسط الشدة :معدل النمو االقتصادي المتوقع لعام  2021مطروحا ً
منه انحراف معياري واحد لبيانات معدل النمو االقتصادي خالل الفترة (-1994
 ،)2020نسبة البطالة لعام  2020مضافا ً إليها انحراف معياري واحد لبيانات نسبة
البطالة خالل الفترة (( ،)2020 -1994علما ً أن نسبة البطالة المتوقعة لعام  2021تم
الوصول إليها من خالل إضافة انحراف معياري واحد إلى نسبة البطالة لعام 2020
وذلك نتيجة تأثير أزمة كورونا على مستوى البطالة في عام .)2021
السيناريو الكلي األكثر شدة :معدل النمو االقتصادي المتوقع لعام  2021مطروحا ً منه
انحرافين معياريين لبيانات معدل النمو االقتصادي خالل الفترة ( ،)2020 -1994نسبة
البطالة لعام  2020مضافا ً إليها انحرافين معياريين لبيانات نسبة البطالة خالل الفترة
(.)2021 -1994
أما بالنسبة ألسعار الفوائد الفعلية وأسعار األسهم فقد تم افتراض ارتفاع أسعار الفائدة
بمقدار  100و 150نقطة أساس وانخفاض أسعار األسهم بمقدار  %25و%50
للسيناريوهين المتوسط الشدة واألكثر شدة على التوالي ،علما ً بانه تم الوصول إلى هذه
النسب استرشادا بالفرضيات المستخدمة في تعليمات البنك المركزي الخاصة باختبارات
األوضاع الضاغطة وإرشادات لجنة بازل للرقابة المصرفية.
* تمثل المتوسط المرجح ألسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية /قروض وسلف
مطروحا ً منه نسبة التضخم.

شكل  :9-6نسب الديون غير العاملة بعد افتراض السيناريوهات في الجدول ()2-6
()%()2023-2021
16.0%
12.0%
8.0%
4.0%
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0.0%

2023

2022

2021

8.1%

6.9%

5.6%

الوضع الحالي المتوقع

11.2%

9.4%

7.0%

بعد الصدمة متوسطة
الشدة

13.9%

11.5%

8.2%

بعد الصدمة االكثر
شدة

تقرير االستقرار املايل 2020

وبالتالي فإن نسبة كفاية رأس المال لألعوام 2023-2021

 4 -6خالصة

بعد تطبيق السيناريو متوسط الشدة ستنخفض إلى  %15في

بنا ًء على النتائج لألعوام ( )2023-2021فإن القطاع
المصرفي قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر
المرتفعة الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا على االقتصاد
الوطني ،إذ أن نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي
لألعوام  2022 ،2021و  2023ستبلغ %15.4 ،%17.2

عام  2023حيث ستبقى اعلى من  %12لألعوام الثالثة
( )2023-2021وبهامش مريح مما يعني أن القطاع
المصرفي في األردن قادر على تحمل هذه الصدمة (شكل
.)10-6

و  %13على التوالي وذلك بافتراض حدوث السيناريو
األكثر شدة ،وتعود هذه النتائج اإليجابية إلى تمتع البنوك في
األردن بمستويات مرتفعة من رأس المال وبمستوى مريح
من األرباح مما يمكنها من استيعاب المخصصات والخسائر
اإلضافية الناتجة عن الصدمات المفترضة دون تأثير كبير
على رأس المال مما يشكل حماية لرؤوس أموال البنوك .كما
لوحظ من نتائج اختبارات الحساسية أن مخاطر التركزات
االئتمانية لها تأثير أكبر على بعض البنوك مقارنة مع
المخاطر األخرى ،مما يدل على أن بعض البنوك بحاجة إلى
تخفيض مخاطر التركز لديها .هذا وسيستمر البنك المركزي
بتطوير هذه االختبارات وإجراء المزيد منها أخذاً باالعتبار
تطورات المخاطر على المستوى الدولي واإلقليمي والمحلي
للتأكد من سالمة ومتانة القطاع المصرفي األردني.

شكل  :10-6نسبة كفاية رأس المال بعد تطبيق السيناريو المتوسط الشدة
()%()2023-2021
بعد الصدمة

19%

قبل الصدمة
18.3%
17.6%

16.5%

17.6%

18%
17%
16%

16.5%

15%
15.0%

14%
13%
12%

2023

2022

2021

وبعد تطبيق السيناريو األكثر الشدة فإن نسبة كفاية رأس
المال ستنخفض إلى  %13في عام  ،2023حيث ستبقى
اعلى من  %12لألعوام الثالثة ( )2023-2021مما يعني
أن القطاع المصرفي في األردن يتمتع بنسب كفاية رأس مال
مرتفعة ،قادرة على تحمل هذه الصدمة أيضا ً (شكل .)11-6
شكل  :11-6نسبة كفاية رأس المال بعد تطبيق السيناريو األكثر شدة
()%()2023-2021
بعد الصدمة

قبل الصدمة
20%
15%

13.0%

15.4%

17.2% 15.4%

18.3% 17.2%

10%
5%
0%

2023

2022

2021
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الســـاب  :اخلـــت ا

المملكة أو خارجها ومن أي مكان في العالم من إمكانية
االستعالم ودفع فواتيرهم ومدفوعاتهم األخرى باستخدام
بطاقات الدفع االئتمانية الصادرة عن مختلف البنوك في
جميع أنحاء العالم وذلك بسهولة وأمان.

املاليـــ الرقميـــ والبنـــ

الرقمي

كما قام البنك المركزي باستكمال تطبيق خطة مشروع
أتمتة المدفوعات الحكومية وذلك بالتعاون مع عدد من
الوزارات والمؤسسات الحكومية .كما استمر البنك
المركزي بعضويته في تحالف ( Better Than Cash -

لقد شهد األردن تطورا ً كبيرا ً في مجال التكنولوجيا المالية
واالبتكار ،نتيجة امتالك األردن بيئة استثمارية تدعم
االبتكار وارتفاع الطلب على التكنولوجيا المالية في
السوق األردني ،وفي سبيل ذلك فقد أعلن البنك المركزي
األردني دعمه للمبادرات واالبتكارات التي تستخدم
أحدث التكنولوجيا المالية العالمية ،خاصةً التي تعزز من
إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية بيسر
وكفاءة وأمان ،مع األخذ باالعتبار ضرورة تعزيز األمن
السيبراني (اإللكتروني) للخدمات المالية بشكل عام.
حيث أطلق البنك المركزي في بداية عام  2018الدليل
الناظم لمختبر ابتكارات التكنولوجيا المالية التنظيمي
( ،)FinTech Regulatory Sandboxوذلك بهدف
إيجاد حاضنة لرواد األعمال لدعم وتشجيع االبتكار
والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية بما يعزز من
التنافسية في مجال الخدمات المالية الرقمية ،والكفاءة
والفاعلية واألمان في حركة انتقال األموال ،وتعزيز
الوصول للخدمات المالية الرسمية مع الحفاظ على نزاهة
واستقرار القطاع المالي وحماية حقوق وبيانات
المستهلك المالي.

 )BTCالذي يساهم وبشكل كبير في العمل على تحقيق
أفضل الطرق لتخفيف التكلفة والوقت على األجهزة
الحكومية في إيصال الدعم عبر الخدمات المالية الرقمية
للفئات األقل حظا ً والفئات غير المشمولة بالنظام المالي
الرسمي.
كما تم طرح مبادرة

(COVID-19 Response

) Challenge Fundخالل أزمة كورونا بهدف حث
مقدمي خدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال على تشجيع
وتحفيز التجار على قبول وتوظيف قنوات الدفع
اإللكترونية وباألخص أدوات الدفع الالتالمسية
) ،(Contactlessحيث تم توقيع اتفاقية مع تحالف مشكل
من مقدمي خدمات الدفع في المملكة لتقديم حوافز لتلك
الشركات للعمل على زيادة قبول التجار لتوظيف قنوات
الدفع اإللكترونية من خالل استخدام أداة ()QR Code
بقيمة ( )100ألف دينار.
كما قام البنك المركزي بالتعاون مع الوكالة األلمانية
للتعاون الدولي ( )GIZمن خالل مشروع ( Digi#ances

كما استمر البنك المركزي خالل عام  2020بعملية تطوير
وإعادة هيكلة نظم الدفع والتسويات في المملكة بالتشارك
مع البنوك العاملة في األردن والشركاء ذوي العالقة،
واستمر البنك المركزي بتقديم خدمات إلكترونية لعمالئه
من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية من خالل
نظام تقديم خدمات بنكية إلكترونية لعمالء البنك المركزي
( ،)E –Bankingكما استمر البنك المركزي بتقديم خدمة
عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا ً من خالل نظام أي
فواتيركم ) (eFAWATEERcomالذي يتم تشغيله من قبل
شركة مدفوعاتكم للدفع اإللكتروني ،والذي يرتبط بجميع
البنوك العاملة في المملكة لتقديم الخدمة من خالل القنوات
البنكية المختلفة ،عبر بوابة الدفع اإللكتروني (،)Portal
بهدف تمكين كافة المواطنين األردنيين ممن يقيمون داخل

 )– Digital Remittancesبالعمل مع مقدمي خدمات
الدفع اإللكتروني لدعم استخدام أدوات الدفع اإللكتروني
ونشر الثقافة المالية ،ويهدف المشروع إلى تحسين
الوصول إلى الخدمات المالية بشكل يستهدف الفئات األقل
حظا ً وغير المشمولة بالنظام المالي الرسمي كالنساء
والالجئين وغيرهم.
ونتيجةً للتطور السريع الذي يشهده القطاع المصرفي
األردني في االبتكار وفي مستوى تغير سلوك المستهلك
المالي وحاجة ومتطلبات السوق ،بالتوازي مع التطورات
الحاصلة في جانب التقنيات الحديثة واالبتكارات الناتجة
عنها ودخول مقدمي خدمات جدد ينافسون في توفير
منتجات مالية جديدة شاملة تلبي احتياجات العمالء
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هذا وقد أكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز
أن البنوك الرقمية ستخضع لمتطلبات اإلشراف والرقابة
المطبقة على البنوك العاملة في المملكة مع الحرص على
الجوانب التقنية واألمن السيبراني ومكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب والمخاطر التشغيلية.

ورغباتهم وضمن عروض وحلول جذابة وموفرة
للتكاليف ،فقد أعلن البنك المركزي بتاريخ 2021/7/29
عن إصداره وثيقة بعنوان "تنظيم البنوك الرقمية في
المملكة األردنية الهاشمية" تهدف هذه الوثيقة إلى بيان
توجهات البنك المركزي حيال تنظيم البنوك الرقمية
المتكاملة في المملكة ،وكخطوة منه نحو إرساء القواعد
الرئيسية المرتبطة بترخيص البنوك الرقمية أبرزها طبيعة
المساهمين /المالكين ،ومتطلبات رأس المال ،وطبيعة
ونوعية الخدمات والمنتجات التي يُمكن للبنوك الرقمية
تقديمها في ظل تطورات ومستجدات حلول التكنولوجيا
المالية في القطاع المصرفي ،وبشكل يراعي مصالح جميع
األطراف واالقتصاد األردني بشكل كامل .ويأتي توجه
البنك المركزي بهذا الشأن؛ بهدف الحفاظ ودعم التطور
واالبتكار المستدام وبشكل يحقق النمو المستهدف في
القطاع المصرفي األردني ،وبما يساهم في التحول إلى
اقتصاد رقمي شامل ومتطور وفقا ً للرؤى الملكية السامية.

وبذات السياق ،أعلن المركزي أيضا ً عن إصدار
تعليماته لجميع البنوك وشركات الدفع والتحويل
اإللكتروني لألموال بخصوص تنظيم إجراءات إعرف
عميلك والتعامل معه إلكترونيا ً (Digital Onboarding
) & E-KYCالتي تعتبر الركيزة األساسية في تمكين البنوك
وشركات الدفع من تقديم خدماتها بشكل رقمي ،بما في ذلك
مساعدتها على رسم ووضع سياساتها وتنظيم إجراءات
عملها الداخلية المعنية بتلبية متطلبات إعرف عميلك
وإنشاء العالقة المصرفية في إطار التعامل مع العميل
إلكترونيا ً عن بعد ودون الحاجة لتواجد العميل وجاهيا ً لدى
البنك أو شركة الدفع وبما يضمن التوافق مع البيئة
التنظيمية والتشريعية القائمة في المملكة وزيادة فعالية
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

وقد تم توجيه هذه الوثيقة إلى كافة البنوك العاملة في المملكة
بالتنسيق مع جمعية البنوك األردنية تعزيزا ً لمبدأ التشاركية
والتشاور الذي ينتهجه البنك المركزي مع المؤسسات
الخاضعة لرقابته ،وأنه يتطلع إلى قيام البنوك بدراستها
بأهمية وبيان مرئياتها تجاه تنظيم البنوك الرقمية على نحو
يراعي الفوائد المتوقعة وبما يساهم في دعم وتيرة وتطور
القطاع المصرفي األردني ومواكبته للتطورات الحاصلة
على نحو مستدام ،وبالتوازي مع تلبية احتياجات ورغبات
الجمهور بمختلف فئاته وتعزيزا ً للشمول المالي في
المملكة.

هذا ويشار إلى البنوك الرقمية ،بأنها بنوك ليس لها تواجد
على شكل فروع (مكاني) باستثناء بعض المتطلبات ذات
الصلة باإلدارة العامة ،وتقوم بإتمام متطلبات إنشاء العالقة
المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات وتنفيذ العمليات
المصرفية مع عمالئها عن بعد (دون قيود زمانية أو
مكانية) باستخدام منصات االنترنت وتطبيقات الهاتف
النقال وغيرها من القنوات اإللكترونية القائمة على حلول
التقنيات الحديثة ،حيث تقدم هذه البنوك نفس ما تقدمه
البنوك في شكلها التقليدي لكن باالعتماد على الوسائل
اإللكترونية التي ال تتطلب تواجد العميل الفعلي لدى أي من
فروع البنك أو أي شكل من أشكال تواجده.
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الثــــا

األصول في مناطق عديدة في العالم وبسرعة كبيرة إال أن
استمرارية عملها في المستقبل ال تزال غير مؤكدة لعدم
وضوح المخاطر التي قد تتعرض لها األسواق المالية
جراء اإلقبال المفرط على استخدام مثل هذه التقنيات والتي
قد ال تحقق الفوائد المتوقعة منها في العديد من
القطاعات.

 :تر يــــ

األصـــــ ل واالســـــتثمارا

واملخاطر الناجت عنها

 2 -8ترميز األصول TOKENIZATION
وأنواعه

 1 -8مقدمة
شهدت التطورات في قطاع التكنولوجيا المالية واستخدام
األساليب اإللكترونية الحديثة تسارعا ً كبيرا ً في السنوات
األخيرة أدت إلى إحداث تغيرات جوهرية في القطاع
المالي واألسواق المالية العالمية وعلى مستوى االقتصاد
العالمي ككل.

يتم ترميز األصول إما من خالل عملية تمثيل أصول قائمة
مثل األسهم والسندات والعقارات والممتلكات وتجريدها
من طبيعتها المادية وتخزينها بشكل رمزي ضمن تقنية
البلوكشين وبذلك تسمى  Tokenized assetsويتم
تسجيل ملكيتها من خالل تكنولوجيا دفتر األستاذ الموزع
 ،DLTأو يكون الترميز من خالل إصدار رموز ألول مرة
تمثل أوراقا ً مالية مطروحة لالكتتاب وتسمى Security
 tokensوذلك عن طريق عمليات اكتتاب الرموز
 Security Token Offerings STOsحيث تتشابه في
خصائصها مع خصائص األوراق المالية التقليدية ،حيث
يعبر عن كل رمز بقيمة معينة تمثل حصة من أي أصل
قابل للتداول مثل األسهم والسندات ويمكن تطبيقها أيضا ً
على الملكية الفكرية وأعمال النشر والتأليف .وقد تم
1
تصنيف األصول المر َّمزة إلى ثالثة فئات رئيسية وهي:

ومن المعروف بأن تداعيات جائحة كورونا أثرت سلبا ً
على مختلف القطاعات إال أنها كانت بمثابة حافز للتحول
نحو االقتصاد الرقمي والتوجه الكبير نحو استخدام
الخدمات المالية الرقمية وأساليب التمويل الرقمي ومنها
ترميز األصول  Tokenizationباستخدام تقنية
البلوكشين  Blockchainوالتي حققت إقباالً كبيراً خالل
فترة زمنية قصيرة .لكنها بنفس الوقت خلقت تحديات
لالقتصاد العالمي تتمثل بكيفية الموازنة بين توظيف التقدم
التكنولوجي وجعل األنظمة المالية أكثر فعالية وبين إدارة
المخاطر التي قد تنشأ عن هذه التطورات والتي قد تشكل
تهديدا ً للنظام المالي العالمي واالستقرار المالي ككل.

 -1الرموز القائمة على األصول Asset-based
 :tokensتتيح هذه الرموز تداول األصول الثابتة
رقميا ً عن طريق البلوكشين وتمثل ملكية أصول
معينة أو جزء منها مثل العقارات أو السلع أو
األعمال الفنية.

عرف مجلس االستقرار المالي ( )FSB,2019ترميز
ولقد َّ
األصول بأنه عملية تمثيل رقمي ألصول تقليدية مثل
األسهم والسندات والعقارات والسلع وغيرها من األصول
باستخدام تكنولوجيا دفتر األستاذ الموزع Distributed
 Ledger Technology DLTوتحديدا ً البلوكشين
وتحويل قيمتها الى رموز قابلة للتداول في البورصات
واألسواق المختلفة .ويعتبر الترميز حالً فعاالً في العديد
من المجاالت مثل التجارة اإللكترونية وتداول األصول
وأنظمة الدفع لما له من دور مهم في حماية البيانات
وتخزينها ونقلها والتحقق منها بطريقة آمنة .وعلى الرغم
من انتشار تقنية ترميز

 -2الرموز القائمة على الديون Debt-based
 :tokensتمثل هذه الرموز قيمة سندات الدين أو
الديون النقدية مثل القروض قصيرة األجل .ويعتمد
تحديد أسعار رموز الدين من خالل عاملين أساسين
هما المخاطر واألرباح.
 -3الرموز القائمة على الملكية Equity- based
 :tokensتمثل هذه الرموز قيمة أسهم الملكية ويتم
تسجيل وتوثيق هوية ملكية األسهم من خالل
تكنولوجيا دفتر األستاذ الموزع  DLTوتكون غير
قابلة للتغيير.

Schletz M., Nassiry D. and Kyoon Lee M. (2020), “Blockchain and Tokenized Securities: The Potential for
Green Finance. ADBI Working Paper 1079. Tokyo: Asian Development Bank Institute. Available:
https://www.adb.org/publications/blockchain-tokenized-securitiespotential-green-finance
1
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من االستقرار المالي ،وفيما يلي أبرز إيجابيات تقنية
ترميز األصول لكل من المستثمرين ومصدري
4
الرموز:

وقد أشارت الدراسات والتقارير الحديثة إلى أن السنوات
األخيرة شهدت ارتفاعا ً ملحوظا ً في أعداد المستثمرين في
األصول المر َّمزة حيث بلغ حجم سوق الترميز العالمي
حوالي  1.8مليار دوالر في نهاية عام  2019ثم ارتفع
الى  1.9مليار دوالر في نهاية عام  2020مقارنة بـ 1.2
مليار دوالر أمريكي لعام  ،2016ومن المتوقع أن يصل
الى ما يقارب  4.8و 5.8مليار دوالر في العامين 2025
و 2026على التوالي.2

 -1تعزيز كفاءة األسواق والشفافية Efficiency of
 :the markets and transparencyتقدم تقنية
البلوكشين واستخدام العقود الذكية خدمات إصدار
رموز األوراق المالية الرقمية وتبادلها بكفاءة عالية
مع ضمان الحقوق والمسؤوليات القانونية لحامليها
حيث يحتوي كل رمز على سجل للملكية غير قابل
للتغيير ،األمر الذي يساعد على تعزيز أمن األسواق
وتنفيذ التعامالت بشفافية وأمان والعمل على إيجاد
حلول فعالة في إدارة األصول والمخاطر التي قد
تواجهها بطرق متطورة ،كما يساعد الترميز على
تقليل وقت تنفيذ المعامالت والتسويات التجارية
وبتكاليف منخفضة ،كما تعزز عملية الترميز
واستخدام العقود الذكية من كفاءة العديد من العمليات
اإلدارية وتقلل نفقاتها بشكل كبير.

 3 -8أهمية الترميز وديمقراطية االستثمارات
TOKENIZATION AND
DEMOCRATIZATION OF
INVESTMENTS
تعتبر تقنية ترميز األصول فرصة متنامية لما لها من دور
فعَّال في بناء مستقبل األسواق وتحسين الخدمات المقدمة
وتعزيز االبتكارات الرقمية للسلع والعقارات وصناديق
االستثمار وتمكين صغار المستثمرين من المشاركة في
هذه االستثمارات .وتك ُمن أهمية ترميز األصول في تعزيز
وتحديث البنية التحتية الحالية لألسواق المالية وتحويلها
إلى منصات أكثر فاعلية لتبادل األوراق المالية وتداولها.
كما يعتبر الترميز طريقة تمويل عالمية بطبيعتها ومتاحة
للجميع تمكنهم من جمع األموال من كافة أنواع
المستثمرين عبر العالم بغض النظر عن حجمهم بطريقة
آمنة وفعالة وعلى المستوى المحلي والدولي .وقد تميزت
تقنية ترميز األصول بإضفاء الطابع الديمقراطي على
3
االستثمارات وذلك من جانبين رئيسيين هما:

 -2تعزيز السيولة  :Enhance liquidityفي ضوء
حاجة العديد من القطاعات والمجاالت لتعزيز فرص
االستثمار وتوفير رأس مال كبير وآفاق استثمارية
أطول تعمل تقنية ترميز األصول على زيادة التدفقات
النقدية التي يحتاجها المستثمرون وتوفير سيولة عالية
لتمويل مشاريعهم واستثماراتهم .حيث يوفر الترميز
السيولة لألصول ذات السيولة المنخفضة ( Illiquid
 )assetsمثل اإليداعات الخاصة لألوراق المالية غير
المدرجة والمشاركة في رأس مال الشركات،
ولألصول ذات السيولة المتوسطة ( Near-
 )Illiquid assetsمثل األوراق المالية للشركات
الصغيرة والمتوسطة أو صناديق االستثمار المغامر
 Venture Capital Fundsوصناديق الملكية
الخاصة  ،Private Equity Fundsمما يزيد بشكل
كبير من حجم التبادالت التجارية والنشاط االقتصادي.
كما أن تداول األصول في األسواق الثانوية
 Secondary marketsبمجرد ترميزها يشجع على
دعم السيولة وزيادة تدفق رأس المال.5

أ -ريادة األعمال  :Entrepreneurshipمن خالل
منح أصحاب األعمال طرق تمويلية جديدة لجمع
األموال من كافة أنواع المستثمرين بغض النظر عن
حجمهم.
ب -التطور  :Evolutionمن خالل منح المبتكرين
ُ
طرق جديدة لتطوير ونشر تطبيقات وأساليب التمويل
الحديثة الالمركزية.
يهدف الترميز بشكل أساسي إلى تسهيل الوصول إلى
رأس المال وتوفير السيولة وتعزيز الشمول المالي وتقديم
فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات مما يعزز

”)KPV Research Knowledge based value, (2021), “ Global Tokenization Market Analysis (2020 - 2026
https://www.kbvresearch.com/tokenization-market/ . CAGR: Compound Annual Growth Rate
( 3
Chen Y. (2018), “ Block chain tokens and the potential democratization of entrepreneurship and innovation”, Kelly School of Business,
61, 567-575
( 4
Laurent P., Chollet T., Burke M. & Seers T. (2020), “Deloitte – The tokenization of assets is disrupting the financial industry. Are you
? ready”, Inside magazine issue 19
) 5
OECD (2020), The Tokenisation of Assets and Potential Implications for Financial Markets, Blockchain Policy Series
(2

70

الفص الثا

 -3الملكية الجزئية وقاعدة استثمارية أوسع
Fractional ownership and broader
 :investment baseتتيح تقنية ترميز األصول
للمستثمرين بغض النظر عن حجمهم فرص أكبر في
تنويع محافظهم االستثمارية التصافها بخاصية الملكية
الجزئية حيث تمكنهم من االستثمار جزئيا ً في بعض
األصول مثل :حصة في شركة أو مشاركة في
صندوق استثمار أو ملكية عقارات بشكل جزئي
وتمكنهم من الحصول على األرباح والعوائد بشفافية.
كما تتميز تقنية ترميز األصول بأنها عالمية ومتاحة
للجميع وغير محددة بمكان جغرافي معين ويمكن
تداولها عبر بورصات عالمية للعمالت الرقمية مثل:
 Bitfinex ،Bittrexو.Poloniex

 :تر ي األص ل واالستثمارا

واملخاطر الناجت عنها

 -4تعزيز وحماية أنظمة الدفع Payment Systems
 :Protectionيحافظ ترميز األصول على قيمة
البيانات المخزنة وتعطي حماية أكبر مقارنة بعملية
تشفير األصول  Encryptionويمكن تطبيقها على
جميع أنواع البيانات مثل :أرقام بطاقات االئتمان،
أرقام الضمان االجتماعي ،السجالت الصحية،
والعناوين والمعلومات الشخصية وغيرها من
المعلومات والبيانات الحساسة التي يجب حمايتها
بشكل فعال وآمن .كما يعزز الترميز االبتكارات
المرتبطة بأنظمة الدفع فتعمل على حمايتها وتجعل
عملية الدفع أكثر سهولة وأمان .ويوضح شكل ()1-7
الجوانب اإليجابية لترميز األصول لكل من مصدري
الرموز والمستثمرين باألصول المرمزة.

شكل  :1-8إيجابيات ترميز األصول وأهميته لكل من مصدري الرموز والمستثمرين باألصول المر َّمزة

For
Investors

For
Issuers
Increased access
to capital on a
global scale

Markets are open
at all times

Democratization
of investment
opportunities/
Fractional
ownership

Unlocking
enormous pools
of liquidity in the
system

Creation of
vibrant secondary
markets for
previously illiquid
assets

Disintermediation
Direct/ Peer to
Peer. No
middlemen
Improved
settlement times
By orders of
magnitude

Lower costs of
transaction and
operations

Source: https://www.stoglobalx.com/
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 4 -8مخاطر ترميز األصول وأثرها على
االستقرار المالي

 -3مخاطر نظامية  :Systemic riskمع انتشار
استخدام المؤسسات المالية التقليدية لتقنية الترميز فقد
تتأثر البيئة التنافسية في النظام المالي مما يزيد من
حجم التعرضات غير المراقبة للمؤسسات المالية
وبالتالي زيادة احتمالية حدوث خسائر كبيرة لها،
والتي قد ينتج عنها مخاطر العدوى Contagion
 riskومخاطر السمعة  Reputation riskفي النظام
المالي.

على الرغم من المزايا والخصائص التي تتمتع بها تقنية
ترميز األصول وتجعلها جديرة باالهتمام من قبل
المستخدمين ،إال أن لها بعض السلبيات والمخاطر التي قد
تؤثر على االستقرار المالي بسبب تأثيرها المباشر على
المؤسسات واألسواق المالية ،ولكن بسبب محدودية
استخدام هذه التقنية وانخفاض حجم األسواق المعتمدة على
الترميز في الوقت الحالي فإن اآلثار ما زالت غير
واضحة.
وفيما يلي أهم السلبيات والمخاطر التي قد تنتج عن ترميز
:6
األصول

وقد أشار صندوق النقد الدولي عام  2019إلى أنه
بالرغم من التوجه الكبير نحو األنظمة الرقمية الحديثة
والمنصات اإللكترونية وانتشارها بشكل ملحوظ بين
العديد من الدول إال أن اعتماد تقنية ترميز األصول
على نطاق واسع يمكن أن ينتج عنه عدداً من المخاطر
النظامية مثل مخاطر االئتمان والسيولة من بينها
احتمالية انتقال السيولة من األسواق التقليدية إلى
األسواق المعتمدة على تقنية البلوكشين ،مما يؤثر سلبا ً
على سيولة األسواق التقليدية ،ويؤثر على استقرار
القطاع المالي ككل.7

 -1الالمركزية  :Decentralized financeتتيح تقنية
البلوكشين تنفيذ عمليات الدفع والتعاقدات لنقل ملكية
الرموز الرقمية بشكل إلكتروني وبالتالي فهي تتصف
بالالمركزية وعدم الحاجة إلى الوسطاء عند تداولها
كما أنها ال تخضع لرقابة أي جهة حكومية أو هيئات
رسمية مما يجعلها أكثر عرضةً لمخاطر غسل
األموال وتمويل اإلرهاب والتهرب الضريبي.

 -4مخاطر السوق  :Market riskتنشأ هذه المخاطر
نتيجة لتقلبات أسعار األصول (األصول التي تم
ترميزها) مثل العقارات واألوراق المالية مما قد يؤدي
إلى خسائر كبيرة للمستثمرين في هذه األصول .8ومن
بعض التحديات التي تتعرض لها تقنية ترميز األصول
هو عدم توفر بنية تحتية متينة واسعة االنتشار وعدم
وجود أسواق ثانوية قوية لتداول هذه األصول.

 -2مخاطر تنظيمية ورقابية Regulatory and
 :supervisory risksتفتقر تقنية ترميز األصول
للبيئة التنظيمية والقانونية الضرورية لتنظيم جميع
العمليات المرتبطة بالترميز .ومن أهم هذه المخاطر
ما يسمى بالمراجحة التنظيمية Regulatory
 Arbitrageحيث أنه من الصعب التأكد فيما إذا كانت
التشريعات الرقابية قادرة على تغطية الترميز بجميع
جوانبه ال سيما وأنها من التقنيات الحديثة باإلضافة
إلى اختالف تصنيف األصول المرمزة من دولة
ألخرى ،ولذلك فإنه من الممكن أن يوجد العديد من
الثغرات في القوانين والتعليمات المتعلقة بالترميز مما
يوفر فرص الستغالل هذه الثغرات وبالتالي عدم
تحقيق أحد أهم أهداف هذه التشريعات وهو المحافظة
على االستقرار المالي ،باإلضافة إلى احتمالية عدم
االمتثال للتشريعات ذات العالقة.

 -5المخاطر التشغيلية والسيبرانية Operational
 :and Cyber Riskمن أهم المخاطر التشغيلية
والسيبرانية المرتبطة بترميز األصول والتي قد تواجه
مصدري الرموز ومنصات التداول ضرورة وجود
شبكة انترنت قوية وثابتة طوال الوقت ،واحتمالية
حدوث أخطاء في بيانات التداول المخزنة مثل أسعار
األصول والرموز وعدم القدرة على تعديلها ،كما أنها
أكثر عرضة لالحتيال والقرصنة اإللكترونية مقارنة
بعمليات التداول التقليدية .تحاول العديد من
البورصات الرقمية التخفيف من هذه المخاطر من

Laurent P., Chollet T., Burke M. & Seers T. (2020), “Deloitte – The tokenization of assets is disrupting the
financial industry. Are you ready”, Inside magazine issue 19
7
Cuervo C., Morozova A. & Sugimoto N. (2019) , “Regulation of Crypto assets-Fintech Note”, International
Monetary Fund IMF ,NOTE/19/03
8
Chen Y. (2018), “ Block chain tokens and the potential democratization of entrepreneurship and innovation”,
Kelly School of Business, 61, 567-575
6
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خالل التعاقد مع التأمين اإللكتروني أو إنشاء صناديق
تعويضية ولكن ال توجد شبكة أمان عامة لتعويض
المتضررين على غرار أنظمة ضمان الودائع.

مركزية أو بنك) .يعزز الترميز من شفافية وأمان
التعامالت من خالل حفظ وتخزين البيانات (ملكية الرموز
وتنفيذ العقود وإجراءات المقاصة والتسويات) عبر نظام
دفتر األستاذ الموزع  DLTوتكون غير قابلة للتغيير.

قامت دراسة صادرة عن معهد بنك التنمية األسيوي عام
 2020بإجراء تحليل رباعي لنقاط القوة والضعف
والفرص والتهديدات  SWOT Analysisلتقنية ترميز
9
األصول والجدول التالي يبين أهم ما جاء في هذا التحليل:

وقد أشارت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD
في تقريرها لعام  102020بأن ترميز األصول يلعب دورا ً
فعاالً في األسواق المالية حيث يساعد على تسهيل
وتسريع عمليات المقاصة والتسويات التجارية وزيادة
كفاءة رأس المال إال أنه من الضروري وضع أطر
تنظيمية وقانونية في أسواق الترميز لتعزيز كفاءة وتكامل
األسواق األمر الذي يدعم االستقرار المالي .كما أشارت
المنظمة إلى أن التعامالت الدولية للرموز الرقمية تتطلب
تنسيق دولي واسع النطاق لتسهيل عمليات تداول الرموز
بين األسواق.

 5 -8تحليل SWOT ANALYSIS

جدول  :1-8تحليل  SWOTلتقنية ترميز األصول

نقاط القوة Strengths

نقاط الضعف Weaknesses


 الشفافية وقابلية التتبع والثبات
 كفتتتاءة العقود التتتذكيتتتة وتكتتتاليف 

تداول منخفضة

الفرص Opportunity
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الالمركزية وعدم وجود وسطاء
ضعف البيئة التنظيمية والقانونية
قلة خبرات المستتتتتتتتخدمين بترميز
األصول
عتتتتدم كتتفتتتتايتتتتة التتوعتتي واإلدراك
التكنولوجي

يمنح الترميز لألسواق المالية مزايا إضافية عديدة حيث
يعمل على تحديث البنية التحتية لألسواق ومعالجة
محددات األنظمة التقليدية مثل تعزيز الكفاءة التشغيلية
وتقليل الوقت والتكلفة لعمليات التداول إضافة إلى تقليل
احتمالية عدم تماثل المعلومات Information
 Asymmetryوالتي تساعد على تحسين عملية تحديد
األسعار  Pricingمما يحفز المستثمرين على زيادة
االستثمار وتوفير سيولة إضافية ورفع مستوى التنافسية
في األسواق.

التهديدات Threats

زيتتادة تتتدفق رأس المتتال وفرص  عتتدم التطور والتقتتدم في معتتالجتتة
نقاط الضعف
أكبر للمستتتثمرين الجدد وصتتغار
 عتتتتدم اليقين التنظيمي والقتتتتانوني
المستثمرين
واحتمالية حظرها في المستقبل
التكتتامليتتة مع التقنيتتات النتتاشتتتتتتتئتتة
األخرى
توفير الستتتتتتتيولتتتة ودعم الملكيتتتة
الجزئية
بنية تحتية مالية بديلة
مرونة أكثر للمشتتتاريع الصتتتغيرة
والمتوستتتتطة في الحصتتتتول على
رأس المال

ومن أبرز التجارب في تطبيق الترميز في األسواق المالية
تجربة البنك الدولي في عام  2018حيث قام بترميز
سندات دين من خالل البلوكشين وتم تداولها وانشاؤها
ونقلها عبر تكنولوجيا دفتر األستاذ الموزع  DLTبشكل
قانوني .وخالل فترة عامين تم جمع ما يقارب  110مليون
دوالر كاستثمارات في هذه السندات ،وقد تمت هذه العملية
من خالل قيام البنك الدولي بتفويض بنك CBA
األسترالي بتطوير وانشاء منصة الكترونية مرخصة
إلصدار رموز مميزة للسندات وإدارة عمليات الدفع
والتسويات النقدية .كذلك أصدر بنك سوسيته جنرال
رموز دين مميزة  Covered bondبقيمة  100مليون
يورو مسجلة على منصة البلوكشين وحصلت على
تصنيف  AAAمن قبل وكالتي .Moody’s & fitch
وفي سويسرا ،نظمت البورصة السويسرية  SIXفي عام

 6 -8ترميز األصول في مختلف القطاعات
يكتسب ترميز األصول اهتماما ً كبيرا ً العتباره وسيلة
سبل استثمارية بديلة ويتم
متطورة تهدف إلى إنشاء ُ
تطبيقها على مختلف القطاعات بهدف زيادة رأس المال
وتوفير السيولة الالزمة ،وفيما يلي أثر تطبيق الترميز في
بعض القطاعات:
أوال :قطاع األسواق المالية
من المتوقع أن يتأثر قطاع األسواق المالية بشكل كبير
بترميز األصول ،حيث يتم الترميز في األسواق المالية من
خالل تمثيل األوراق المالية (األسهم والسندات) برموز
مميزة تسهل عملية تداولها دون الحاجة إلى وسيط (سلطة

Schletz M., Nassiry D. and Kyoon Lee M. (2020), “Blockchain and Tokenized Securities: The Potential for Green Finance.
ADBI Working Paper 1079. Tokyo: Asian Development Bank Institute. Available:
https://www.adb.org/publications/blockchain-tokenized-securitiespotential-green-finance
9

OECD (2020), The Tokenisation of Assets and Potential Implications for Financial Markets,
www.oecd.org/finance/The-Tokenisation-of-Assets-and-PotentialImplications-for-Financial-Markets
10
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خاصة ال يمكن التالعب بها لمتابعة عمليات بيعها
وشرائها .ونتيجة لتداعيات جائحة كورونا فقد اغتنمت
العديد من الشركات الفرص في تنويع أعمالها التجارية
مثل توزيع عمالت ذهبية رقمية بديلة ،كما قامت به شركة
 Aurus Technologies Ltdفي المملكة المتحدة حيث
بدأت بالتسويق لمنتج رقمي جديد يسمى AurusGOLD
( (AWGيسهل على المستخدمين ملكية الذهب بطريقة
جزئية .وفي روسيا حصلت شركة نورليسك نيكل
 PJSC-Nornickelعلى موافقة البنك المركزي
الروسي على ترميز المعادن الرئيسية ،وفي عام 2020
أصدر صندوق البالديوم العالمي الذي أسسته الشركة أول
الرموز المميزة التي تمثل المعادن الرئيسية عالية الجودة
(مثل الذهب والبالتينيوم والنحاس والنيكل) وذلك عبر
منصة الترميز العالمية  Atomyzeوبدعم من مجموعة
من كبار المستثمرين الدوليين بالرموز الرقمية.

 2019بنية تحتية متكاملة ومتطورة لتداول األصول
الرقمية وترميز األوراق المالية وتحويل العمالت
المتداولة في األسواق إلى رموز مميزة واتاحتها للتداول
عبر منصة .SDX
ثانياً :قطاع العقارات
يعتبر قطاع العقارات من أكثر القطاعات استفادة ً من تقنية
ترميز األصول من خالل منح ميزة الملكية الجزئية
للعقار ،حيث تعمل تقنية البلوكشين على ترميز األصول
العقارية من خالل تحويل الملكية إلى أجزاء وحصص
مختلفة يمثل كل رمز حصة معينة من العقار األمر الذي
يمنح مجاالت أوسع للمستثمرين خاصةً صغار
المستثمرين ويسهل وصولهم إلى االستثمار في األصول
العقارية عن طريق الرموز الرقمية وتداولها في
بورصات مختلفة .كما يساعد الترميز على تعزيز سيولة
11
العقار مع تقليل تكاليف المعامالت اإلدارية.

رابعاً :القطاع الحكومي

ومن األمثلة على ترميز العقارات في الواليات المتحدة
قيام شركتي  Fluidity & Propellerفي عام 2018
بإصدار رموز مميزة تمثل عقار بقيمة  30مليون دوالر
أمريكي ،كما نجحت شركة  CRE Red Swanفي والية
تكساس بترميز ما يقارب  2.2مليار دوالر في قطاع
العقارات بالتعاون مع شركة الرموز الرقمية Polymath
مع التزام أكثر من  30ألف مستثمر بها كما تخطط الشركة
لترميز إضافي بما يقارب  4مليار دوالر في قطاع
العقارات 12.وفي روسيا تم إجراء تعديالت على القانون
المدني في عام  2019يتضمن السماح بترميز ملكية
العقارات وإصدار رموز مميزة تمثل حقوق الملكية
وإجراء المعامالت بشكل قانوني .كما كانت أول تجربة
لترميز العقارات في فرنسا في يونيو عام  2019حيث تم
ترميز عقار  AnnAVillaوامتالكه من قبل  17مستثمر
من خالل منصة استثمارية تسمى  Equisafeحيث تم
تقسيم العقار إلى  100سهم أو رمز من خالل البلوكشين
وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية لألوراق المالية.
ثالثاً :أسواق السلع /النفط والمعادن

يعتبر القطاع الحكومي من القطاعات المتوقع استفادتها
أيضا ً من تقنية ترميز األصول حيث كسبت العمالت
الرقمية للبنوك المركزية  CBDCاهتمام العديد من
البنوك المركزية حول العالم من خالل استخدامها كأدوات
دفع وتسوية للمعامالت المحلية والدولية مما يؤدي إلى
تعزيز وتحسين كفاءة الخدمات المالية الرقمية الحكومية
المقدمة للناس .ومع تطور تقنية ترميز األصول تتمكن
الحكومات من إصدار رموز رقمية تمثل ديون سيادية
جديدة ،أو من خالل إعادة هيكلة ديون قائمة عن طريق
ترميزها واستبدالها برموز رقمية.
كما يعتبر ترميز العمالت الرقمية المركزية  CBDCأو
العمالت المستقرة  Stablecoinsأمر ضروري في
أنظمة الدفع والتسويات القائمة على نظام البلوكشين ،ففي
سنغافورة تم إنشاء مشروع  Ubinإلصدار الرموز
المميزة حيث قامت مجموعة من البنوك بدعم من سلطة
النقد السنغافورية ( )MASبتطوير وتبني نظام مدفوعات
قائم على تقنية البلوكشين يُمكن المستثمرين من تبادل
العمالت وتمثيل الدوالر السنغافوري بشكل رمزي مما
ساعد على تسهيل خدمات تسوية الديون بين البنوك.

13

يتم تطبيق ترميز األصول على السلع بطرق مختلفة مثل
ترميز الذهب من خالل وضع عالمات الكترونية أو رموز

KPMG, Real Estate Tokenization, Hong Kong , Colliers International
file:///C:/Users/english4/Downloads/real-estate-tokenization.pdf
12
How Tokenization of Real-World Assets Will Revolutionize Markets, 2020, https://www.elev8con.com/howtokenization-of-real-world-assets-will-revolutionize-markets/
 13ترميز األصول رقمياً ،نوفمبر ( ،)2020نهج تحولي نحو االستثمار ،مؤسسة دبي للمستقبل .استطالع مركز الثورة الصناعية الرابعة -اإلمارات
العربية المتحدة.
11
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 -2استونيا :أعلنت عن إطالق منصة جديدة لعرض
األوراق المالية المرمزة  TokenizEUحيث تعمل
المنصة اآلن على مشاريع تجريبية وتساعد المنصة
المشاريع في تنظيم عروض األوراق المالية المرمزة
الخاصة بها في إستونيا وسويسرا ومالطا وليختنشتاين
ولوكسمبورغ وهولندا.

 7 -8اإلطار التنظيمي والرقابي
ما زالت تقنية ترميز األصول تفتقر إلى البيئة التنظيمية
والرقابية المناسبة ،إال أن بعض الجهات والمؤسسات
الدولية بدأت بالتفكير بهذا اإلطار فعلى سبيل المثال
أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية في شهر 2021/6
وثيقة للتشاور تتضمن معايير وشروط حول كيفية التعامل
مع األصول المر َّمزة والمخاطر المرتبطة بها والتي
تضمنت ضرورة أن تخضع هذه األصول لنفس متطلبات
رأس المال والسيولة التي تخضع لها األصول التقليدية،
مع ضرورة األخذ باالعتبار ضمن هذه المتطلبات
المخاطر اإلضافية التي قد تنشأ عن األصول المشفرة
والمر َّمزة خاصة المخاطر السيبرانية.14

 -3مالطا :في عام  2018قامت بورصة مالطا LXDX
(وهي منصة لتبادل العمالت المشفرة) بإعالن خطة
لعرض األوراق المالية المرمزة وقد اتخذت تدابير أمنية
لضمان سالمة وكفاءة رموز األمان الجديدة.
 -4سويسرا :كانت شركة Mt Pelerin Group SA1
واحدة من أولى الشركات في قطاع الخدمات المالية التي
قامت بإصدار جميع أسهمها بشكل مر َّمز.

كما قام االتحاد األوروبي بتقديم مقترحات لوضع إطار
تنظيمي لالستثمار باألصول المشفرة والترميز حيث
يعتبر ضعف البيئة التنظيمية والقانونية من أهم العقبات
أمام تطورها وضمان استمراريتها وحماية حقوق
المستثمرين بها وضرورة العمل على احتواء المخاطر
المحتملة والتي تؤثر على االستقرار المال ي . 15أما
بخصوص البنك المركزي األردني وفي سياق متابعته
المستمرة للتطورات التكنولوجية وانطالقا ً من إدراكه
للمخاطر النظامية المحتملة جراء التعامل مع األصول
المشفرة والعمالت الرقمية عبر تقنية البلوكشين ومدى
تأثيرها على القطاع المالي واالستقرار المالي بشكل عام،
فقد قام بحظر التعامل بالعمالت الرقمية والمشفرة من
خالل إصدار تعاميم إلى البنوك والشركات المالية
الخاضعة لرقابته ،ولكنه لم يصدر إلى اآلن أي تعليمات
أو متطلبات فيما يتعلق بتقنية ترميز األصول كونها ما
زالت غير موجودة لدينا.

 -5البرازيل :أطلق أكبر بنك استثماري في أمريكا
الجنوبية  ،BTG Pactualصندوق االستثمار العقاري
المر َّمز األول من نوعه في المنطقة في العام  2019تحت
اسم  ReitBZوذلك بهدف تحسين الوصول إلى العقارات
البرازيلية في المناطق الحضرية في ريو دي جانيرو
وساو باولو ويمثل هذا الصندوق فرصة استثمارية واعدة
كانت في السابق بعيدة عن متناول صغار المستثمرين،
خاصة ممن يعيشون خارج أسواق أمريكا الالتينية.
 -6فرنسا :أجرى بنك فرنسا المركزي تجربة ناجحة
باستخدام عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي لتسوية
إصدار سندات حكومية مرمزة ،حيث تمت محاكاة
التجربة باستخدام تقنية البلوكشين المصرح بها إلصدار
السندات ومتابعة العمليات في األسواق الثانوية ،وتم
استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي
الفرنسي في إتمام التسويات النقدية وقد قام البنك المركزي
الفرنسي بمراقبة تداول رموز هذه العملة لضمان نقلها
بالتزامن مع انتقال رموز السندات إلى محفظة
المستثمرين.

 8 -8تجارب الدول في الترميز
 -1اليابان :قامت شركة  ،Lead Real Estateبترميز
صندوق لجمع رأس المال لتطوير الوحدات السكنية
والفنادق في المناطق الشعبية في اليابان ،كما تم ترميز
العديد من األوراق المالية بعد إقرار خضوع هذه األوراق
للتنظيم بموجب التعديالت التي أُجريت على قانون
"الصرف واألدوات المالية اليابانية لعام  ،"2019والتي
أصبحت سارية المفعول في  1أيار .2020

 -7اإلمارات :ستطلق شركة عقار تشين في اإلمارات
المشغل لبوابة التمويل الجماعي العقاري والتي تنظمها
سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي،
قريبا ً أول منصة بلوكشين محلية لسوق العقارات المرمزة
(والتي لديها معايير أمنية محددة ،ومتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية) ،بحيث تعمل منصة الترميز للتمويل الجماعي
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العقاري على إضفاء الطابع الديمقراطي على االستثمار
من خالل إشراك صغار المستثمرين باالستثمار في
العقارات بطريقة آمنة ومنظمة وفعالة.
9 -8

الخالصة

ما زالت تقنية ترميز األصول غير معمول بها في األردن
لكن رغبنا في البنك المركزي بإثارة هذا الموضوع كونه
من المواضيع التي بدأت تكتسب زخما ً كبيراً كأداة لتطوير
البنية التحتية ألسواق األصول المختلفة ،حيث أنها قابلة
للتطبيق على جميع القطاعات العقارية والتجارية
والخدمات المالية وتحقق عدة أهداف مثل تعزيز رؤوس
األموال الالزمة لالستثمار وتوفير المزيد من السيولة
وإشراك أكبر قدر ممكن من المستثمرين خاصةً صغار
المستثمرين .ولذلك فقد ازداد التوجه نحو استخدام
التكنولوجيا المالية الرقمية ومنها ترميز األصول في
الوقت الحالي خاصةً بعد انتشار جائحة كورونا
واإلغالقات التي رافقتها ،ولتطبيق فكرة ترميز األصول
واالستفادة من ميزاتها وتجنب سلبياتها ومخاطرها ،يجب
االهتمام بعدة نواحي أهمها التشريعات التنظيمية التي
ستعمل على تنظيم األسواق المعتمدة على الترميز والحد
من المخاطر المرافقة لهذه التقنية بما يحافظ على استقرار
النظام المالي ،باإلضافة إلى العمل على تهيئة البنية التحتية
الالزمة لتطبيق هذه التقنية ،كما يجب زيادة الوعي العام
حول كيفية عمل هذه التقنية والتعامل من خاللها ،إضافة
إلى المخاطر التي تنطوي عليها ،وكيفية حماية
المستثمرين وأموالهم.
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