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متهيد
يأتي إصدار تقرير االستقرار المالي لعام  2015كرابع تقرير يتم إصداره بعد إنشاء دائرة االستقرار المالي في
البنك المركزي األردني وذلك في ضوء جهود البنك المركزي األردني المستمرة لتعزيز استقرار القطاع المالي
والمصرفي في المملكة وتوفير بيانات كافية عن كافة مناحي االقتصاد والقطاع المالي في األردن ،وبموجب

القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة  2016والذي صدر مؤخ اًر؛ 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.
يتكون التقرير من سبعة فصول حيث يتناول الفصل األول التطورات االقتصادية والمالية العالمية والمحلية
وآفاقها ،حيث بين هذا الفصل أن النظام المالي العالمي قد شهد في نهاية عام  2015زيادة للمخاطر التي تهدد
استق ارره رافقها تراجع للثقة وتزايد في االضطرابات التي تواجه األسواق المالية العالمية حيث ال يزال التعافي
العالمي مستم ار لكن بوتيرة تزداد بطئا وهشاشة نتيجة لضعف الطلب على االستثمار وتراجع نمو االقتصادات

المتقدمة إضافة إلى أسباب غير اقتصادية ممثلة بالتطورات السياسية والجغرافية ،وقد ّبين هذا الفصل أنه وعلى
الرغم من التطورات السلبية التي أصابت المنطقة خصوصاً والعالم عموماً خالل عام  2015والتي طالت
الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية في عدد من دول العالم والتي انعكست على زيادة التحديات التي

تواجه األردن؛ إال أن السياسات الحكومية وسياسات البنك المركزي قد ساعدت على تقليل حدة آثار هذه
التحديات ،حيث ساعدت هذه السياسات في المحافظة نسبياً على االستقرار االقتصادي والنقدي والمالي في

األردن .كما تناول الفصل ترتيب األردن بشكل مقارن في مؤشرات :الشفافية ومكافحة الفساد ،التنمية البشرية
والتنافسية.
أما الفصل الثاني فيبين أهم إجراءات البنك المركزي األردني في مجال تطوير البنية التحتية والتشريعية للنظام
المالي وتعزيز االشتمال المالي في المملكة ،حيث تناول الفصل بدء البنك المركزي بالتعاون مع األطراف األخرى

ذات العالقة في القطاعين العام والخاص بإعداد استراتيجية وطنية لالشتمال المالي تهدف إلى تعزيز وصول
كافة شرائح المجتمع إلى الخدمات المالية المقدمة من القطاع المالي الرسمي وبحيث يتم تقديم هذه الخدمات

بصورة عادلة وشفافة ومسؤولة ،وذلك من خالل عدة محاور رئيسية تتمثل بما يلي :تحسين فرص الحصول على
التمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ،تطوير قطاع التمويل األصغر ،نشر الثقافة المالية والمصرفية في
المجتمع ،تعزيز حماية المستهلك المالي ،وتطوير أنظمة الدفع والتقاص والتسوية .كما استعرض الفصل أبرز

التعديالت الرقابية التي قام البنك المركزي بإجرائها خالل عامي  2015و ،2016خاصة :القانون المعدل لقانون
البنك المركزي رقم  24لسنة  ،2016قانون أعمال الصرافة رقم  44لسنة  ،2015قانون المعامالت اإللكترونية

أ

رقم  15لسنة  ،2015حيث جاء إصدارها ليواكب آخر التطورات وأفضل الممارسات والتجارب العالمية فيما
يخص دور البنوك المركزية بتحقيق االستقرار النقدي والمالي وتطوير أنظمة الدفع والتقاص اإللكتروني.
أما الفصل الثالث فقد تناول تطورات القطاع المالي في األردن ومخاطره حيث بين هذا الفصل أنه وبالرغم من
المخاطر السياسية واالقتصادية التي تحيط بالمنطقة فإن الجهاز المصرفي األردني استطاع بشكل عام أن يحافظ

على متانة أوضاعه المالية التي تشهد تحسناً مستم اًر ،كما تناول الفصل أبرز التطورات المالية التي طرأت على
المؤسسات المالية غير المصرفية مثل :شركات التأمين ،شركات التمويل األصغر ،شركات التأجير التمويلي،

وشركات الصرافة ،باإلضافة إلى المؤسسة العامة للضمان االجتماعي حيث تم التطرق إلى استثماراتها التي تتنوع
في أصول مالية وغير مالية.
أما الفصل الرابع فقد تناول تطورات القطاع غير المالي في األردن بشقيه األفراد والشركات ،حيث أكد الفصل
على ما تمت اإلشارة إليه في تقرير االستق ارر المالي لعام  2014بان نسب مديونية األفراد إلى دخلهم والى

صافي ثروتهم خالل السنوات الست األخيرة هي في ارتفاع مستمر عاماً بعد عام مما يدل على ارتفاع ملحوظ
في مخاطر إقراض هذا القطاع ،نتيجة ارتفا ع حجم مديونية األفراد بشكل يفوق النمو في دخلهم وفي صافي

ثروتهم ،مما يستدعي من البنوك التنبه لمخاطر إقراض هذا القطاع ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ بعين االعتبار
تطور هذه المخاطر ،أما فيما يخص قطاع الشركات غير المالية فيمكن القول بأن قطاعي الشركات الخدمية

والش ركات الصناعية حافظا على استقرار أوضاعهما المالية رغم الظروف السياسية واالقتصادية الصعبة في
المنطقة وتأثيراتها على األردن ،أما فيما يتعلق بقطاع الشركات العقارية فقد شهد تراجعاً واضحاً في حجم أعماله

وربحيته مما يزيد من مخاطر إقراضه ،إال أنه وبنفس الوقت فقد تراجع حجم مديونيته مما يقلل من مخاطر

تعرض البنوك لهذه المديونية.
وفي الفصل الخامس فقد تمت دراسة تعرض البنوك لمخاطر السوق العقاري ومؤشر الرقم القياسي ألسعار

العقارات ،حيث شكلت التسهيالت العقارية أو بضمانات عقارية ما يزيد عن  %35.6من إجمالي التسهيالت
الممنوحة من قبل البنوك وبالرغم من ارتفاع هذه النسبة إال أن القيمة التقديرية للعقارات المرهونة تزيد بهامش جيد

عن قيمة التسهيالت الممنوحة حيث تغطي الضمانات العقارية حوالي  %151من حجم التسهيالت العقارية ،مما

يعزز من قدرة البنوك على مواجهة مخاطر هذه التسهيالت ،وبنفس الوقت ومن خالل متابعة تطور مؤشر الرقم
القياسي ألسعار العقارات في األردن نجد أن نسب ارتفاع المؤشر في األردن ال تزيد كثي اًر عن معدل التضخم

العام ،كما أن ارتفاع أسعار العقارات شهد تباطؤا في عام  2015انسجاما مع تراجع التضخم إلى مستويات سالبة
مما يدل على أن ارتفاع أسعار العقارات في األردن يعتبر ارتفاعا طبيعيا في الوقت الحالي ،ومع ذلك وأخذاً

باالعتبار ارتفاع نسبة مديونية األفراد إلى دخلهم فإن البنوك بحاجة إلى أخذ هذه المخاطر باالعتبار عند دراسة

التوسع في قروض األفراد والقروض العقارية بشكل عام.

أما الفصل السادس فقد تطرق الختبارات األوضاع الضاغطة التي تستخدم لقياس قدرة الجهاز المصرفي على
ٍ
بشكل عام على تحمل
تحمل الصدمات ،وقد أظهرت نتائج هذه االختبارات أن الجهاز المصرفي األردني قادر
ب

الصدمات والمخاطر المرتفعة وهذا يعود إلى تمتع البنوك في األردن بمستويات مرتفعة من رأس المال ،والتي
تعتبر األعلى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وأخي اًر فقد تم التطرق في الفصل السابع إلى مواضيع خاصة تمثلت بموضوعين؛ األول :أثر تطبيق متطلبات

بازل  IIIعلى البنوك في األردن ،والثاني :أثر انخفاض أسعار النفط الخام على االستقرار المالي في المملكة،
حيث بين الموضوع األول أن البنوك في األردن لن تواجه أية مشاكل أو صعوبات في تطبيق مقررات بازل ،III

وذلك الرتفاع نسب كفاية رأس المال لدى البنوك في األردن والتي تعتبر األعلى في المنطقة وتمتع البنوك في

األردن برأسمال عالي الجودة يتكون في معظمه من حقوق حملة األسهم العادية ،أما فيما يخص الموضوع الثاني
فمن غير المتوقع أن يكون النخفاض أسعار النفط أثر سلبي على االستقرار المالي بل على العكس فقد بين

التحليل اإلحصائي بأنه قد يكون له أثر إيجابي طفيف ،ويمكن تفسير ذلك بأن انخفاض أسعار النفط يزيد من
الدخل المتاح لألفراد مما قد يزيد من قدرتهم على سداد مديونتهم تجاه البنوك والشركات المالية ،إال أن هذا األثر

قد يختلف اعتمادا على حجم وطول فترة االنخفاض في أسعار النفط واألثر النهائي على حواالت العاملين وعلى
النمو االقتصادي في المملكة.
هذا ،وسيستمر البنك المركزي بتطوير هذا التقرير آخذاً باالعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي

واإلقليمي والدولي بهدف تعزيز أركان االستقرار المالي في المملكة .علماً بأن التقرير منشور على موقع البنك
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امللخص التنفيذي
شهد النظام المالي العالمي في نهاية عام  2015زيادة للمخاطر التيي تهيدد اسيتق ارره ،رافقهيا ت ارجيع للثقية وت ازييد فيي
االضيطرابات التييي تواجههيا األسيواق المالييية العالميية ،حيييث الييزال التعييافي العييالمي مسيتم ار لكيين بيوتيرة تييزداد بطئييا
وهشاش يية نتيج يية لض ييعف الطل ييب عل ييى االس ييتثمار وت ارجي يع نم ييو االقتص ييادات المتقدم يية ،إض ييافة إل ييى أس ييباب غي يير

اقتصييادية ممثليية بييالتطورات السياسييية والجغرافييية .كمييا شييهد االقتصيياد العييالمي فييي عييام  2015نم يوا فييي النيياتج

المحلييي اإلجمييالي الحقيقييي بل ي  ،%3.1مقابييل  %3.4فييي عييام  ،2014هييذا وتعييزى نسييبة كبي يرة ميين التبيياطؤ فييي

نمو االقتصاد على مستوى العالم إلى انخفياض الفيارق فيي نميو اقتصيادات األسيواق الصياعدة مقارنية باالقتصيادات

المتقدمة.

رغييم تعييرض منطقيية الشييرق األوسييط للعديييد ميين االضييطرابات السياسييية واالقتصييادية التييي أثييرت علييى االقتصيياد

األردني بصفته اقتصاد صغير مفتوح ناشئ مستورد للنفط ،فقد واصل االقتصاد األردنيي أداءه اإليجيابي مين خيالل

الت ييدابير والسياس ييات المالي يية والنقدي يية المناس ييبة الت ييي س يياعدت ف ييي المحافظ يية عل ييى االس ييتقرار االقتص ييادي والنق ييدي

النسبيين من خالل الحفاظ عليى معيدالت نميو اقتصيادي موجبية ومسيتوى احتياطييات مرتفيع مين العميالت األجنبيية
رغم التراجع المستمر في مستويات األسيعار لهيذه الفتيرة بسيبب االنخفياض العيالمي ألسيعار الينفط .حييث تيم تحقييق

معدل نمو معتدل للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في عام  2015بنسبة  %2.4لكنه أقل من المقدر سيابقاً والبيال
 .%3.8كميا شيهد عيام  2015تراجعياً فيي بعيض المؤشيرات االقتصيادية مقارنية بعيام  2014نتيجية تفياقم الظييروف

اإلقليمي يية واغ ييالق الح ييدود م ييع العي يراق وس ييوريا ابرزه ييا ارتف يياع عج ييز الموازن يية وعج ييز الحس يياب الج يياري وانخف يياض

الصادرات الوطنية وارتفاع المديونية .كما أن استمرار تحسن األوضياع االقتصيادية فيي الوالييات المتحيدة األمريكيية

مقارنية ميع بقييية دول العيالم يقيود إلييى المزييد مين القييوة لليدوالر ،مميا قييد ييؤثر سيلباً علييى تنافسيية االقتصياد األردنييي،
وهييذا يتطلييب االسييتمرار فييي اتبيياع سياسيية نقدييية حصيييفة واالسييتمرار بييإجراء إصييالحات هيكلييية لتحسييين تنافسييية

االقتصاد األردني.

أما بخصوص القطاع المصرفي والميالي فيي األردن فهيو عمومياً مسيتقر .حييث يتمتيع األردن بنظيام مصيرفي سيليم
ومتين قادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجية تمتعيه بمسيتويات مرتفعية مين رأس الميال هيي األعليى
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،باإلضافة إلى مستويات مريحة من السيولة والربحية .هيذا وتعتبير البنيوك

المكون الرئيسي للقطاع المالي في األردن البال حجم موجوداته  48مليار دينار كما في نهاية عيام  ،2015حييث

ش ييكلت موج ييودات البن ييوك المرخص يية م ييا نس ييبته  %94.1م يين إجم ييالي موج ييودات القط يياع الم ييالي .ومقارني يةً ب ييدول
المنطقة فيإن الجهياز المصيرفي األردنيي يعتبير كبيي اًر نسيبة لحجيم االقتصياد األردنيي ،حييث بلغيت موجيودات البنيوك

المرخصيية فييي نهاييية عييام  2015مييا قيمتييه  )45.2مليييار دينييار أردنييي ،مشييكلة مييا نسييبته  %169.7ميين النيياتج

المحلييي اإلجمييالي .أمييا بخصييوص تجيياوب البنييوك مييع الطلييب علييى االئتمييان فقييد لييوحظ حييدوث تحسيين عليييه حيييث
انخفضييت نسييبة طلبييات االئتمييان المرفوضيية ميين قبييل البنييوك ميين  %15.8فييي عييام  2014إلييى حيوالي  %15فييي

عييام  2015بعييد أن كانييت ح يوالي  %26.8فييي عييام  ،2012وهييي نتيجيية طبيعييية للظييروف االقتصييادية الصييعبة

التي مرت بها المملكة في عام  2012والتحسن النسبي الذي شهدته السنوات الالحقة.

د

وتاليييا بعييض المؤشيرات التييي تييدل علييى منعيية وسييالمة الجهيياز المصييرفي وقدرتييه علييى تحمييل الصييدمات والمخيياطر

المرتفعة:

 يتمتيع الجهياز المصيرفي فييي األردن بنسيبة كفايية أرسييمال مرتفعية ،حييث تعتبير األعلييى فيي منطقية الشييرقاألوسييط وشييمال إفريقيييا ،هييذا وقييد تراوحييت نسييبة كفاييية رأس المييال للجهيياز المصييرفي فييي األردن مييا بييين

 %21- %18خالل األعوام  ،2015-2007وهي بشكل عام أعلى وبهامش ميريح مين النسيبة المحيددة
ميين قبييل البنييك المركييزي والبالغيية  %12والنسييبة المحييددة ميين لجنيية بييازل والبالغيية  ،%8ه يذا وقييد ارتفعييت

نسييبة كفاييية رأس المييال فييي نهاييية عييام  2015لتصييل إلييى  %19.1مقارنيية مييع  %18.4فييي نهاييية عييام

.2014

 واصييلت نسييبة الييديون غييير العامليية إلييى إجمييالي الييديون انخفاضييها فييي عييام  2015لتصييل إلييى %4.9مقابل  %5.6و %6.8و %7.7لألعوام  2014و 2013و 2012على التوالي ،كما بلغت نسيبة تغطيية

المخصصييات للييديون غييير العامليية ح يوالي  ،%75حيييث يحتييل األردن مرتبيية متوسييطة بييين عييدد ميين دول

المنطقة بهذه النسبة.

 يتمتع الجهاز المصرفي األردني بسيولة آمنية حييث شيكلت الموجيودات ذات السييولة العاليية حيوالي %52ميين إجم ييالي الموجييودات ف ييي نهاييية ع ييام  2015وه ييي نفييس النس ييبة تقريب ياً لع ييام  ،2014ممييا ي ييدل علييى
استقرار مستوى السيولة لدى البنوك.

 -حافظ الجهاز المصيرفي عليى مسيتويات جييدة مين الربحيية ،حييث بلي معيدل العائيد عليى الموجيودات ليدى

الجهيياز المصييرفي فييي األردن  %1.3فييي عييام  2015مقابييل  %1.4فييي عييام  ،2014كمييا بل ي معييدل
العائ ييد عل ييى حق ييوق الملكي يية  %10.3ف ييي ع ييام  2015مقاب ييل  %11ف ييي ع ييام  .2014وق ييد ج يياء ه ييذا
االنخفاض بشكل رئيسيي نتيجية ارتفياع نسيبة ضيريبة اليدخل عليى البنيوك مين  %30فيي عيام  2014إليى

 %35في عام .2015

 -انخفاض التركز وارتفاع مستوى التنافسية في القطاع المصرفي حيث شكلت موجيودات أكبير خمسية بنيوك

ميين أصييل  25بنكياً مييا نسييبته  %53.9ميين إجمييالي موجييودات البنييوك المرخصيية مقابييل مييا يقييارب %60
قبييل  10سيينوات ،ويعييود هييذا التحسيين بشييكل رئيسييي إلييى قيييام البنييوك بتطييوير أعمالهييا ومنتجاتهييا لزيييادة
قدرتها التنافسية باإلضافة إلى زيادة عدد البنوك بعد دخول ثالثة بنوك جديدة في عام .2009

 بينييت نتييائج اختبييارات األوضيياع الضيياغطة التييي تسييتخدم لقييياس قييدرة البنييوك علييى تحمييل الصييدمات أنالجهيياز المصييرفي األردنييي قييادر بشييكل عييام علييى تحمييل الصييدمات والمخيياطر المرتفعيية ،حيييث تييم وضييع

سيناريو افتراضي يتمثل بتفاقم الظروف اإلقليمية المحيطة بالمملكة بشكل أكبر واستمرار انخفياض أسيعار

ا لنفط وتأثيرها على األوضياع الماليية ليدول الخلييج العربيي بشيكل واضيح وانتقيال األثير ليألردن عليى شيكل
تراجع ملحوظ في حواالت العاملين األردنيين في هيذه اليدول وانخفياض حجيم المسياعدات مين دول الخلييج
وانخفيياض الييدخل السييياحي واالسييتثمار المباشيير ممييا قييد يييؤدي إلييى ت ارجييع النمييو االقتصييادي فييي المملكيية
وزييادة مسييتويات البطاليية وت ارجييع السيوق المييالي ،حيييث بينييت نتيائج االختبييارات أن نسييبة كفاييية رأس المييال

للقطي يياع المصي ييرفي في ييي األردن س ي ييتبل بي ييافتراض حي ييدوث السي يييناريو أع ي يياله  %14.1 ،%17و%12.1

لألع يوام  2017 ،2016و 2018علييى الت يوالي ،أي أنييه وبييافتراض أس يوأ السيييناريوهات فييان نسييبة كفاييية
ه

رأس المال ستبقى أعلى من الحد األدنى المطبق في األردن والبال  %12والحد األدنى المحيدد مين لجنية

بازل والبال .%8

أما بخصوص تطورات القطاع غير المالي ومخاطره فان نسب مديونية األفراد إلى دخلهيم واليى صيافي ثيروتهم فيي

ارتفاع مستمر خيالل السينوات الخميس األخييرة حييث بلغيت هياتين النسيبتين فيي عيام  2015حيوالي  %69و%60
علييى الت يوالي مقارنيية مييع ح يوالي  %54و %38لعييام  ،2010ممييا يييدل علييى حييدوث ارتفيياع ملحييوظ فييي مخيياطر
إقراض هذا القطاع نتيجة ارتفاع حجم مديونية األفراد بشكل يفوق النميو فيي دخلهيم وصيافي ثيروتهم ،مميا يسيتدعي

من البنوك التنبه لمخاطر إقراض هذا القطاع ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ بعين االعتبار تطور هذه المخاطر .

وفييي سييياق آخيير ،حافظييت الشييركات غييير المالييية وتحديييداً الشييركات الخدمييية والصييناعية علييى اسييتقرار أوضيياعها
المالييية المتمثييل بارتفيياع حجييم موجوداتهييا وأرباحهييا علييى الييرغم ميين الظييروف السياسييية واالقتصييادية الصييعبة فييي
المنطقيية وتأثيراتهييا علييى األردن ،فييي حييين شييهد قطيياع الشييركات العقارييية تراجعياً واضييحاً فييي حجييم أعمالييه وربحيتييه
مما يزيد من مخاطر إقراضه ،إال أنه وبنفس الوقت فقد تراجع حجم مديونيته مما يقليل مين مخياطر تعيرض البنيوك

لهذه المديونية.

وعلييى صييعيد القطيياع العقيياري فييي األردن وتعييرض البنييوك العامليية فييي األردن لمخيياطر هييذا القطيياع؛ فقييد شييكلت

التسييهيالت العقارييية أو بضييمانات عقارييية مييا نسييبته  %35.6ميين إجمييالي التسييهيالت الممنوحيية ميين قبييل البنييوك،

حيث بلغت التسهيالت االئتمانية الممنوحية للقطياع العقياري ألغيراض سيكنية وتجاريية ميا قيمتيه  4.53ملييار دينيار
فييي نهاييية عييام  2015مشييكلة مييا نسييبته  %22.4ميين إجمييالي التسييهيالت الممنوحيية ميين قبييل البنييوك مقارنيية مييع

 3.94ملي ييار دين ييار ف ييي نهاي يية ع ييام  2014وبنس ييبة نم ييو بلغ ييت  .%15وبش ييكل ع ييام وب ييالرغم م يين ارتف يياع نس ييبة
التسييهيالت العقارييية أو بضييمانات عقارييية إال أن القي ميية التقديرييية للعقييارات المرهونيية تزيييد بهييامش جيييد عيين قيميية
التسييهيالت الممنوحيية ،حيييث تغطييي الضييمانات العقارييية حيوالي  %151ميين حجييم التسييهيالت العقارييية األميير الييذي
سيييعزز ميين قييدرة البنييوك علييى مواجهيية مخيياطر هييذه التسييهيالت ،وبيينفس الوقييت وميين خييالل متابعيية الييرقم القياسييي

ألسيعار العقييارات نجييد أن نسييب ارتفيياع المؤشيير فييي األردن ال تزيييد كثيي اًر عيين نسييب التضييخم العييام ،كمييا أن ارتفيياع

أسيعار العقييارات شييهد تبيياطؤاً فييي عييام  2015انسييجاماً مييع ت ارجييع التضييخم إلييى مسييتويات سييالبة ،ميين ناحييية أخييرى
اسييتمر البنييك المركييزي بمراقبيية تطييورات نسييبة القييرض إلييى قيميية العقييار المرهييون نظ ي اًر ألهميتهييا فييي تقييدير مسييتوى
تعرض البنوك لمخاطر السوق العقاري ،وقد بل متوسط الحد األعلى لنسبة القرض إليى قيمية العقيار المرهيون ليدى

البنييوك المرخصيية  %85حيييث احتييل األردن الترتيييب الخييامس فييي ارتفيياع هييذه النسييبة بييين ثالثيية عشيير دوليية تمييت
المقارنية معهيا ،أمييا المتوسيط الفعليي فقيد بلي حيوالي  %66فييي نهايية عييام  ،2015مميا يييدل عليى أنييه وبيالرغم ميين

ارتفيياع الحييد األعلييى الممكيين تمويلييه كنسييبة ميين قيميية العقييار وفق ياً لسياسييات البنييوك االئتمانييية ،أال أنييه علييى أرض
الواقع فان البنوك تقوم بتمويل نسبة أقل علماً بيأن انخفياض هيذه النسيبة يزييد مين قيدرة البنيوك عليى اسيترداد أموالهيا
فييي حييال تعثيير المقترضييين عيين السييداد .أال أنييه وبيينفس الوقييت وأخييذاً باالعتبييار ارتفيياع نسييبة مديونييية األف يراد إلييى
دخلهم فإن البنوك بحاجة إلى التأني ودراسة تطور هذه المخاطر بشكل أكبر عند التوسع فيي إقيراض قطياع األفيراد
والقطاع العقاري بشكل عام.

أما فيما يتعلق بالبنية التحتية للنظام المالي والتشريعات المالية ذات العالقة ،فقد ركزت جهيود البنيك المركيزي عليى
تعزيييز االشييتمال المييالي بشييكل حصيييف ومييدروس وتعزيييز المنظوميية التشيريعية للنظييام المييالي ،فعلييى صييعيد تعزيييز
و

االشتمال المالي فقد بيدء البنيك المركيزي بالتعياون ميع األطيراف األخيرى ذات العالقية فيي القطياعين العيام والخياص
بإعييداد اسييتراتيجية وطنييية لالشييتمال المييالي تهييدف إلييى تعزيييز وصييول كافيية ش يرائح المجتمييع إلييى الخييدمات المالييية
المقدمة من القطاع المالي الرسمي وبحيث يتم تقيديم هيذه الخيدمات بصيورة عادلية وشيفافة ومسيؤولة ،وستشيمل هيذه

االسييتراتيجية تحليييالً للوضييع القييائم وتحديييد جميييع العقبييات التييي تقييف فييي طريييق تحقيييق االشييتمال المييالي ،وسييتقدم
أهيدافاً يمكيين قياسيها وتحقيقهييا ضييمن إطيار زمنييي محيدد وآلييية واضييحة لقيياس نجيياح التطبييق واإلنجييازات المأموليية.
وقد بين التقرير اإلجيراءات والجهيود التيي قيام بهيا البنيك المركيزي لتعزييز االشيتمال الميالي ،والتيي منهيا التعياون ميع
و ازرة التربييية والتعليييم ومؤسسيية إنجيياز بييإطالق مشييروع لنشيير وتعميييق الثقافيية المالييية فييي المملكيية؛ حيييث تييم البييدء

بتدريس منهاج الصف السابع اعتبا اًر من العام الدراسي  2016/2015وسييتم البيدء بتيدريس منهياج الصيف الثيامن

والحادي عشر اعتبا اًر من العام الدراسي  ،2017/2016كما يدرس البنك المركزي حالياً إنشياء دائرة/وحيدة مسيتقلة
فييي البنييك لتتييولى موضييوع حماييية المسييتهلك المييالي ليشييمل ذلييك حماييية عمييالء البنييوك وجميييع المؤسسييات المالييية
الخاضعة لرقابة البنك المركيزي وذليك بعيد أن خطيى البنيك المركيزي خطيوة هامية بهيذا الخصيوص تمثليت بإخضياع
مؤسسات التمويل األصغر لرقابته وبدء التحضير لنقل الرقابة على قطاع التأمين إليى البنيك المركيزي وتوجيه البنيك

المركزي لدراسة توسيع مظلته الرقابية لتشمل جميع المؤسسات المالية غيير المصيرفية غيير الخاضيعة لجهية رقابيية

محددة .كذلك قام البنك المركزي بتطوير أنظمة الدفع والتقاص والتسيويات لدييه ،حييث باشير بعمليية تطيوير واعيادة
هيكلية ليينظم الييدفع والتسييويات فييي المملكية بالتشييارك مييع البنييوك فييي األردن والشيركاء ذوي العالقيية حيييث تييم اطييالق
نظ ي ييام ال ي ييدفع باله ي يياتف النق ي ييال ونظ ي ييام ع ي ييرض وتحص ي يييل الفي ي يواتير الكتروني ي ييا .كم ي ييا ق ي ييام البن ي ييك المرك ي ييزي بت ي يياري

 2015/12/15ب منح الموافقة لترخيص أول شركة معلومات ائتمانية والتي سيتوفر قاعيدة معلوميات ائتمانيية شياملة

عن عمالء البنوك والشركات المالية األخرى التيي تقيدم االئتميان األمير اليذي سيينعكس بشيكل إيجيابي عليى تحسيين

فرص الحصول على التمويل خاصة للشركات الصيغيرة والمتوسيطة وبميا يينعكس عليى تعزييز االشيتمال الميالي فيي

المملكة.

كمييا بييين التقرييير أن البنييوك فييي األردن ليين تواجييه أييية مشيياكل أو صييعوبات فييي تطبيييق متطلبييات رأس المييال فييي

معيار بازل  IIIنتيجة ارتفاع نسب كفاية راس المال لدى البنوك في األردن والتي تعتبر األعلى فيي المنطقية وتمتيع

البنوك في األردن برأس مال عالي الجودة يتكون معظمه من حقوق حملة األسهم العادية.

وعلى صعيد آخر فقد بين التقرير أنه من غير المتوقع أن يكون النخفاض أسعار الينفط أثير سيلبي عليى االسيتقرار
المالي بل على العكيس فقيد بيين التحلييل اإلحصيائي بأنيه قيد يكيون ليه أثير إيجيابي طفييف ،ويمكين تفسيير ذليك بيأن
انخفيياض أسييعار اليينفط يزيييد ميين الييدخل المتيياح لألف يراد ممييا قييد يزيييد ميين قييدرتهم علييى سييداد مييديونتهم تجيياه البنييوك

والشركات المالية ،إال أن هيذا األثير قيد يختليف اعتميادا عليى حجيم وطيول فتيرة االنخفياض فيي أسيعار الينفط واألثير

النهائي على حواالت العاملين وعلى النمو االقتصادي في المملكة.
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االضطرابات التي تواجهها األسواق المالية العالمية .حيث

2-1

اليزال التعافي العالمي مستم ار لكن بوتيرة تزداد بطئا

التطورات االقتصادية والمالية العالمية

وهشاشة نتيجة لضعف الطلب على االستثمار وتراجع نمو

 1-2-1التطورات االقتصادية العالمية

االقتصادات المتقدمة ،إضافة إلى أسباب غير اقتصادية

شهد االقتصاد العالمي في عام  2015نموا في الناتج

ممثلة بالتطورات السياسية والجغرافية .حيث رسمت جميع

المحلي اإلجمالي الحقيقي بل  ،%3.1مقابل  %3.4في

هذه التطورات صورة أكثر تشاؤما لتطورات االقتصادات

عام  .2014ويتوقع صندوق النقد الدولي في آخر

العالمية .وقد بين تقرير آفاق االقتصاد العالمي لشهر

تحديثات لتوقعاته أن يبل هذا المعدل  %3.2و %3.5في

عودة االضطرابات المالية ،وبالتالي إضعاف الثقة وتراجع

النشاط العالمي بشكل أكبر مما كان عليه في عام ،2015

نيسان من عام  2016أن أهم المخاطر االقتصادية هي

عامي  2016و 2017على التوالي ،حيث يتوقع تحسن

الطلب والدخول في حلقة من اآلثار السلبية المرتدة.

وتحديدا في عام  2017وبعده ،مدفوعا بتحسن األوضاع

بالنسبة لالقتصاد األردني ،فقد واجه وال يزال العديد من

في الدول النامية واألسواق الصاعدة من خالل تراجع حدة

التحديات والمخاطر ،والتي يتمثل أهمها في األوضاع

الضغوط على اقتصاداتها .ورغم ذلك فإن مخاطر تحقق

السياسية المضطربة في دول الجوار .رغم ذلك ،فقد تحقق

سيناريوهات نمو ضعيف أصبحت أعلى ما لم يتم تبني

معدل نمو معتدل للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في عام
 2015بل

سياسات اقتصادية شاملة وحصيفة.

 %2.4لكنه أقل من المقدر سابقاً والبال

وال تزال التدفقات الرأسمالية إلى اقتصادات األسواق

 .%3.8وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تحسنه

الصاعدة والدول النامية منخفضة بعد خمس سنوات من

التوالي .شكل )1-1

بسبب الدور المحوري الذي تلعبه التدفقات الرأسمالية في

في عامي  2016و 2017ليبل  %2.8و %3.3على

التراجع المستمر ،األمر الذي يشكل مصدر قلق كبير

ووفقا لتوقعات الصندوق في تقرير آفاق االقتصاد العالمي

تعزيز االستثمار والنمو المحليين .هذا التباطؤ ليس األول

لشهر نيسان من عام  ،2016كان يتوقع أن يبل النمو

من نوعه ،وانما سبقته فترات هبوط طويلة في دورة

وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمستوى النمو

الماضي ،وكانت مرتبطة بارتفاع نسبة انتشار أزمات

العالمي لعام  ،%3.5 2015ولكنه انخفض إلى .%3.1

التدفقات الرأسمالية العالمية أثناء ثمانينات وتسعينات القرن

العالمي خالل عام  2016من  %3.4إلى  ،%3.2وخالل

الديون.

عام  2017من  3.7%إلى  ،%3.5بينما من المتوقع أن

ويرى صندوق النقد الدولي أن نسبة كبيرة من التباطؤ في

تتحسن معدالت النمو االقتصادي لألردن في السنوات

نمو االقتصاد على مستوى العالم تعزى إلى انخفاض

الخمس القادمة لتتراوح بين  %2.5و ،%4.0األمر الذي
سيبقي البيئة التي يعمل فيها القطاع المالي مستقرة نسبيا.

1

تقرير االستقرار املايل 2015

الفارق في نمو اقتصادات األسواق الصاعدة مقارنة

شكل  :4-1اتجاهات وآفاق نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للمناطق
األكثر تأث ار بتغير أسعار الصرف والنفط )% )2020-1994

باالقتصادات المتقدمة .شكل )2-1
شكل  :2-1اتجاهات وآفاق نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لالقتصادات
النامية والمتقدمة )% )2020-1994
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تزايدت مخاطر المالية العامة حسبما أورد صندوق النقد

وهناك بعض العوامل التي تؤثر على توقعات النمو في

الدولي في تقرير مرصد مالية الحكومة وتقرير االستقرار

الدول والمجموعات االقتصادية الرئيسية .وهذه تشمل

المالي الصادرين في شهر نيسان من عام  ،2016حيث

التباطؤ ومدى القدرة على استعادة التوازن االقتصادي في

تم تعديل توقعات الدين العام بالزيادة لمعظم دول العالم،

الصين ،واستمرار التراجع في أسعار السلع ،وخاصة

أي زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي.

النفط ،وما ينجم عنه من تبعات على الدول والمجموعات

عرض التراجع الذي أصاب أسعار المواد األولية،
وقد ّ
وخاصة أسعار النفط ،المالية العامة في الدول المصدرة

االقتصادية الرئيسية .وهذا بدوره يؤثر سلباً على االستثمار

والتجارة وتدفقات رأس المال إلى اقتصادات األسواق

للمواد األولية إلى مخاطر متزايدة ،لعل أهمها ارتفاع

الناشئة والدول النامية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن هناك

أسعار الفوائد على ديون هذه الدول .وسينعكس هذا

عوامل أخرى غير اقتصادية ،كاالضطرابات السياسية

التراجع على ضعف عام يمكن أن يصيب كافة المتغيرات

والجغرافية ،تسهم مع العوامل االقتصادية في زيادة توقعات

االقتصادية مثل التوظيف واألجور وسياسات الضرائب

تفاقم حدة المخاطر .شكل  3-1وشكل )4-1

والدعم الحكومي للشركات واألفراد ،وغيرها.

شكل  :3-1اتجاهات وآفاق نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لألردن

وفي ذات اإلطار ،فإن المالية العامة في االقتصادات

والمجموعات االقتصادية الرئيسية )% )2020-1994
األردن

المتقدمة ليست بأفضل حاالً ،حيث من المحتمل جداً أن
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7
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3

نسب الدين في هذه االقتصادات .شكل )5-1

-1
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استم اررية القدرة على تحمل الديون في األجل الطويل،

المصدر :صندوق النقد الدولي ،قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي ،نيسان .2016

وتخفيض مواطن الضعف في االقتصاد .وفي هذا تباين

ولعل أهم مكامن الخطر هو وضع المالية العامة الذي

كبير بين مختلف دول العالم ،حيث أكد صندوق النقد

ازدادت حدة تراجعه في الفترة األخيرة حسبما أشار صندوق

الدولي في مرصد مالية الحكومة لشهر نيسان من عام

النقد الدولي في تقاريره الحديثة.

 2016على أهمية تعزيز وتبني سياسات مالية عامة

حصيفة داعمة للنمو واالبتكار .حيث ينبغي أن تبذل

2

الفصل األول :التطورات االقتصادية واملالية العاملية واحمللية وآفاقها

الحكومات جهدا أكبر في كثير من الدول لدعم عمليات

شكل  :6-1تطورات االستقرار المالي العالمي في نيسان  2016بالمقارنة مع
تشرين أول 2015

البحث والتطوير .وفي األسواق الصاعدة واالقتصادات
النامية ،ينبغي زيادة النفقات المخصصة لالستثمارات

تقرير االستقرار المالي العالمي لشهرنيسان 2016

عموما ،وخاصة في قطاع التعليم وتطوير البنية التحتية

تقرير االستقرار المالي العالمي لشهر تشرين أول 2015

والمؤسسات.

مخاطر االئتمان

شكل  :5-1توقعات وضع ميزانية الحكومة – توقعات بزيادة العجز -2015
)% )2017

2017

2016
االقتصادات
المتقدمة

الدول المصدرة
للنفط

العالم

مخاطر السوق
والسيولة

2015

العالم

الدول النامية
منخفضة الدخل

مخاطر األسواق
الناشئة

0.5

0.0

مخاطر االقتصاد
الكلي

درجة تقبل المخاطر

-0.5

الظروف النقدية
والمالية

-1.0
االقتصادات
الصاعدة

المصدر :صندوق النقد الدولي ،تقرير االستقرار المالي العالمي ،نيسان .2016
-1.5

 2-3-1االستقرار المالي المحلي

المصدر :صندوق النقد الدولي ،مرصد مالية الحكومة ،نيسان .2016

3-1

استق رار النظام المالي العالمي

أما في األردن ،فكما يتضح من تحليل القطاع المالي
الحقا في هذا التقرير ،فإن القطاع المصرفي والمالي في

 1-3-1االستقرار المالي العالمي

األردن عموما مستقر .حيث يتمتع األردن بنظام مصرفي

شهد عام  2015العديد من التطورات اإليجابية والسلبية

سليم ومتين قادر بشكل كبير على تحمل الصدمات

على الصعيد المالي واالقتصادي الكلي في العالم .حيث

والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتعه بمستويات مرتفعة من رأس

أدت هذه التطورات في محصلتها إلى زيادة المخاطر التي

المال هي األعلى في منطقة الشرق األوسط وشمال

يتعرض لها االستقرار المالي العالمي ،حيث اتسم التأثير

إفريقيا ،باإلضافة إلى مستويات مريحة من السيولة

السلبي للصدمات األخيرة بالتركز وبدأ يظهر بالفعل في

والربحية.

القطاعات واالقتصادات التي تشوبها مواطن ضعف كانت

4-1

قد نشأت في فترات سابقة ،كما أن استمرار المخاطر
المالية والتغيرات الهيكلية في أسواق االئتمان بدأت تنقل

التطورات االقتصادية والمالية المحلية
وآفاقها

 1-4-1الوضع االقتصادي المحلي وآفاقه

مركز المخاطر التي تهدد االستقرار المالي من
االقتصادات المتقدمة إلى األسواق الناشئة ،ومن البنوك

تتعرض منطقة الشرق األوسط للعديد من االضطرابات

سيولة السوق .حيث تبين خارطة االستقرار المالي العالمي

بصفته اقتصاد صغير مفتوح ناشئ مستورد للنفط ،حيث

العادية إلى بنوك الظل ،ومن مخاطر المالءة إلى مخاطر

السياسية واالقتصادية التي أثرت على االقتصاد األردني

لشهر نيسان من عام  2016ازدياد مخاطر االئتمان

يتأثر منذ سنوات عديدة بمجموعة من الصدمات الناتجة

ومخاطر االقتصاد الكلي ،وتراجع مخاطر الظروف النقدية

عن تداعيات األوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة

والمالية ودرجة تقبل المخاطر ،مع ثبات مخاطر السوق

وخاصة في سوريا والعراق وما رافقها من تبعات على كافة

والسيولة ومخاطر األسواق الناشئة ،وذلك بالمقارنة مع

الصعد.

شهر تشرين أول من عام  .2015شكل )6-1

ورغم هذه التحديات ،فقد واصل االقتصاد األردني أداءه
اإليجابي من خالل التدابير والسياسات المالية والنقدية
3

تقرير االستقرار املايل 2015

المناسبة التي ساعدت في المحافظة على االستقرار

جدول  :1-1بعض المؤشرات االقتصادية األساسيــة لألردن وآفاقها

االقتصادي والنقدي النسبيين من خالل الحفاظ على
معدالت نمو اقتصادي موجبة ومستوى احتياطيات مرتفع
من العمالت األجنبية رغم التراجع المستمر في مستويات

العام
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

األسعار لهذه الفترة بسبب االنخفاض العالمي ألسعار
النفط .هذا وقد شهد عام  2015تراجعاً في بعض

المؤشرات االقتصادية مقارنة بعام  2014نتيجة تفاقم

الظروف اإلقليمية واغالق الحدود مع العراق وسوريا ،وذلك
على
.1

.2

.3

.4

.5

النحو التالي:
تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي في عام  2015بل  ،%2.5بالمقارنة مع
 %3.1في عام .2014
ارتفاع عجز الموازنة العامة بنسبة  %3.4من الناتج
المحلي اإلجمالي في عام  2015مقارنة مع %2.3
في عام .2014
تسجيل الحساب الجاري لعجز نسبته  %9.0من
الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،2015بالمقارنة
مع  %7.3في عام .2014
انخفاض الصادرات الوطنية الكلية لتشكل %14.5
من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،2015مقارنة
مع  %20.3في عام .2014
تراجع األسعار انكماش) خالل عام  2015بنسبة
 %0.9مقارنة بالعام السابق .وهذا التراجع يعزى
بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط وأسعار
السلع والخدمات المرتبطة به.

معدل نمو
الناتج
المحلي
اإلجمالي
()%
8.1
8.1
8.2
7.2
5.5
2.3
2.6
2.7
2.8
3.1
2.4
3.2
3.7
4.0
4.0
4.0

*)2020-2005

معدل
التضخم معدل البطالة عدد السكان
(متوسط ( %من حجم (مليون
الفترة )% ،قوة العمل) نسمة)**
5.5
14.8
3.5
5.6
14.0
6.3
5.7
13.1
4.7
5.9
12.7
14.0
6.0
12.9
-0.7
6.1
12.5
4.8
6.2
12.9
4.2
6.4
12.2
4.5
6.5
12.6
4.8
6.7
11.8
2.9
9.5
11.6
0.99.8
11.3
0.2
9.9
11.1
2.1
10.2
10.8
2.5
10.5
10.6
2.5
10.6
10.3
2.5

إجمالي
الدين*
82.0
76.3
70.8
65.4
67.8
71.4
82.7
87.0
80.1
80.8
85.8
90.4
87.4
83.6
79.3
75.4

الحساب
الجاري*
18.011.516.89.45.27.110.315.210.37.39.06.45.65.95.75.8-

المصدر :صندوق النقد الدولي ،قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي ،نيسان .2016
* نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي.
** أرقام التعداد السكاني حسب بيانات دائرة اإلحصاءات العامة ،علما بأن التغير الملحوظ في
عام  2015بينه التعداد السكاني الذي أجرته دائرة اإلحصاءات العامة.
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ترتيبات االستعداد االئتماني

أنهى صندوق النقد الدولي مراجعاته لالقتصاد األردني
ضمن برنامج ترتيبات االستعداد االئتماني الذي وقعت
الحكومة األردنية اتفاقيته مع الصندوق خالل الفترة
 .)2015-2012ومن أهم ما تضمنته المراجعة السابعة
والنهائية التأثير السلبي للبيئة اإلقليمية على االقتصاد
األردني ،بعد أن بدأ االقتصاد األردني بالتعافي من
الصدمات الكبيرة التي تعرض لها منذ عام  2012في
أعقاب األزمة المالية العالمية.
ومن أهم النتائج اإليجابية التي أثمرها البرنامج تحسن أداء

معظم المؤشرات االقتصادية خاصة خالل الفترة -2013

وفي المقابل ،فقد انخفضت المستوردات إلى  %52.3من

 )2014والذي تمثل بانخفاض عجز الموازنة ومعالجة

الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،2015بالمقارنة مع

خسائر شركة الكهرباء الوطنية بشكل ملموس وتراجع حدة

كما وارتفعت احتياطيات العمالت األجنبية لدى البنك

التحديات والمخاطر .وتجدر اإلشارة إلى انه تم مؤخ اًر

عام  2014لتصل إلى  14.0مليار دوالر.

واقتصادي جديد للفترة .2019-2016

 %63.5في عام  2014بسبب انخفاض أسعار النفط.

التضخم وتحقيق معدالت نشاط اقتصادي مقبولة رغم

المركزي بنسبة  %0.5في عام  2015عن مستواها في

االتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصالح مالي

ويبين جدول  1-1أبرز المؤشرات االقتصادية لالقتصاد

6-1

المحلي وآفاقها .علما بأن تقديرات األعوام -2016

تحديات االستق رار

 1-6-1تفاقم الوضع اإلقليمي في المنطقة

 )2020قد استمدت من قاعدة البيانات الخاصة بصندوق

أدت الصراعات في سوريا والعراق إلى تدفق عدد كبير من
الالجئين ،خاصة من سوريا ،وبالتالي زيادة الضغط على
الموارد المتاحة المحدودة والى إغالق الحدود مع العراق

النقد الدولي.

4

الفصل األول :التطورات االقتصادية واملالية العاملية واحمللية وآفاقها

وسوريا ،مما أدى إلى اضطرابات في منافذ التجارة وفي
الق اررات االستثمارية للمستثمرين األجانب ،باإلضافة إلى
ارتفاع الدين العام ،حيث ساعد البرنامج االقتصادي
لصندوق النقد الدولي األردن على استيعاب هذه
الصدمات ،كما ساعد ضبط المالية العامة التدريجي من
قبل الحكومة مدعوما بانخفاض أسعار النفط ومتصاحبا
مع سياسة نقدية حصيفة إلى تحقيق استقرار نقدي ومالي
ودعم الثقة في االقتصاد األردني عموما.
ومما ال شك فيه أن التحديات التي تفرضها البيئة اإلقليمية

 2-6-1ازدياد قوة الدوالر
إن استمرار تحسن األوضاع االقتصادية في الواليات
المتحدة األمريكية مقارنة مع بقية دول العالم يقود إلى
المزيد من القوة للدوالر .مما قد يؤثر سلباً على تنافسية
االقتصاد األردني ،وهذا يتطلب االستمرار في اتباع سياسة
نقدية حصيفة واالستمرار بإجراء إصالحات هيكلية لتحسين
تنافسية االقتصاد األردني.
7-1

غير المستقرة تعد من أهم المخاطر المؤثرة على االستقرار

 1-7-1الشفافية ومكافحة الفساد

المالي واالقتصادي في األردن .حيث أدى إغالق الحدود

يتم إعداد مؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد من قبل
منظمة الشفافية الدولية .حيث عكفت هذه المنظمة على
نشر مؤشرات الفساد منذ عام  1995من خالل إعداد
تقرير سنوي يتضمن ترتيبا لدول العالم في تبني منهج
الشفافية ومكافحة الفساد.
ومن بين ما يقارب  140دولة في العالم ،فإن األردن يحتل
ترتيبا جيدا ومستق ار نسبيا بل  45في عام  2015وبعالمة
قدرها  53جدول  .)2-1وبالمقارنة مع بعض الدول ،فإن
األردن يقع تقريبا في متوسط القائمة ويحتل المرتبة السابعة
من بين هذه الدول ،والتي تتسيد ترتيبها فنلندا .ويلي
األردن في الترتيب جورجيا وكرواتيا وهنجاريا وبلغاريا
وتونس .في المحصلة ،فإن هذا مؤشر جيد على استقرار
سياسة مكافحة الفساد والشفافية نسبيا مما يعزز من
االستقرار المالي في المملكة .جدول  3-1وشكل )8-1

مع سوريا والعراق إلى التأثير بشكل كبير على التجارة
الخارجية معهما ،وكذلك على تجارة الترانزيت التي تمر من

خالل هاتين الدولتين ،وعلى األخص سوريا ،كونها المعبر
البري للبنان وتركيا واالتحاد األوروبي.

هذا اإلغالق أدى إلى حدوث تذبذب كبير ،ولكن باتجاه

هبوطي ،في الصادرات األردنية إلى هذه الدول منذ بداية
األزمة لتبل أدنى مستوياتها في عام  .2013ورغم أنها

تحسنت في عام  ،2014فقد عادت للتراجع خالل عام
 2015بسبب تفاقم حدة االضطرابات السياسية في الدول
المجاورة وعدم وضوح سياسات االستقرار السياسي المتبعة

تجاهها ،وقد كانت الصادرات الموجهة إلى تركيا أكثر
الصادرات تضر ار .شكل .)7-1

شكل  :7-1الصادرات األردنية إلى الدول المجاورة  )2015-2009مليون
دينار)

تركيا

لبنان

سوريا

جدول  :2-1ترتيب األردن بين دول العالم في مكافحة الفساد لعام 2015
العالمة

الترتيب لعام
2015
2014
2013
2012
2015
53
49
45
48
45
المصدر.http://www.transparency.org/research/cpi/overview :
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مؤش رات إيجابية
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جدول  :3-1ترتيب األردن وبعض الدول األخرى بين دول العالم في مكافحة
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الفساد لعام 2015
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فلندا
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سنغافورة
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المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة.

هذا ويقدر عدد المواطنين السوريين المسجلين وغير
المسجلين كالجئين المتواجدين في األردن بحوالي 1.3
مليون مواطن .األمر الذي يشكل ضغطا على االقتصاد
األردني في مختلف المجاالت ،وخاصة المجال التعليمي
والصحي ومعدل البطالة ومستوى األجور.

العالمة
90
86
85
75
74
61
53
52
51
51
41
38

الترتيب
2
7
8
18
21
32
45
48
50
50
69
76

المصدر.http://www.transparency.org/research/cpi/overview :
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تقرير االستقرار املايل 2015
شكل  :10-1مؤشر التنمية البشرية لألردن )2014-1990

شكل  :8-1ترتيب األردن مقارنة ببعض الدول األخرى في مكافحة الفساد
 )2015-2006من أصل )140
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المصدرhttp://hdr.undp.org/en/composite/trends :

0

رغم ذلك ،فإنه يتفوق على متوسط الدول العربية وتونس

المصدرhttp://www.transparency.org/research/cpi/overview :

شكل  ،)9-1ويتحرك باتجاه تصاعدي مستقر نسبيا

 2-7-1التنمية البشرية

حسبما تشير المعطيات التاريخية شكل  ،)10-1باإلضافة

يصدر مؤشر التنمية البشرية عن برنامج األمم المتحدة

إلى أنه ال يبتعد عن االتجاه العام للدول المماثلة شكل

اإلنمائي التابع لهيئة ألمم المتحدة .ويتضمن العديد من

.)11-1

المؤشرات الفرعية المرتبطة بتنمية الموارد البشرية .ومؤشر

شكل  :11-1مؤشر التنمية البشرية لألردن والدول الميماثلة )2014-1990

التنمية البشرية هو متوسط يلخص اإلنجازات المتعلقة

1.0

بتنمية المورد البشري من خالل ثالثة أبعاد أساسية ،وهي:
التمتع بحياة صحية ومعدل عمر توقع مرتفع ،التمتع

0.8

بالمعرفة والثقافة والتعليم ،والتمتع بمستوى معيشة مالئم.
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ويحتل األردن مرتبة متدنية نسبيا بالمقارنة مع بعض الدول
األخرى الداخلة في عملية المقارنة في هذا السياق .شكل

.)9-1
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المصدرhttp://hdr.undp.org/en/composite/trends :

شكل  :9-1ترتيب مؤشر التنمية البشرية لألردن وبعض الدول األخرى )2014

 3-7-1التنافسية
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يتم إعداد مؤشرات التنافسية من قبل منتدى االقتصاد

0.6

العالمي ،حيث يتم تقدير درجة التنافسية القتصادات العالم

0.4

البال عددها  140اقتصادا من خالل عدد من العوامل

0.2

والمقاييس الفرعية التي تنتج في المحصلة رقما واحد يبين

الوضع التنافسي للدولة المعنية .هذه المؤشرات والمقاييس

0

الفرعية موضحة لألردن في جدول .4-1

المصدرhttp://hdr.undp.org/en/composite/trends :
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ورغم أن الوضع التنافسي قد تراجع نسبيا خالل األعوام
الخمسة المنصرمة ،إال أنه بدأ يشهد تحسنا طفيفا منذ عام
 .2014مما يعكس إصرار السلطات الحكومية على عكس
صورة إيجابية عن تنافسية االقتصاد األردني رغم التطورات
بالغة التعقيد التي أصابت المنطقة عموما واألردن
خصوصا .شكل )13-1

جدول  :4-1مؤشر التنافسية العالمية لألردن ومحاوره لعام  2015الترتيب
من بين  140دولة)*

العالمة الترتيب
75
4.5
المؤشر الفرعي األول :المتطلبات األساسية
المؤسسات
36
4.4
1
البنية التحتية
70
4.0
2
بيئة االقتصاد
130
3.4
3
الصحة والتعليم
54
6.0
4
67
4.1
المؤشر الفرعي الثاني :معززات الكفاءة
التعليم العالي والتدريب
50
4.7
5
كفاءة تشغيل السوق
39
4.6
6
كفاءة سوق العمل
93
4.0
7
تطور السوق المالي
71
3.8
8
االستعداد التكنولوجي
76
3.7
9
حجم السوق
76
3.7
10
40
4.0
المؤشر الفرعي الثالث :عوامل االبتكار والتعقيد
تعقيدات األعمال
40
4.3
11
اإلبداع
40
3.7
12
المؤشر اإلجمالي
64
4.2
المصدرhttp://reports.weforum.org/global-competitiveness- :
.report-2015-2016/economies/#economy=JOR
* العالمة من  1إلى  .7وكلما ارتفعت العالمة كانت أفضل .أما الترتيب فهو من
بين  140دولة في عام .2016

شكل  :13-1ترتيب األردن مع بعض الدول األخرى في مؤشر التنافسية
العالمية  )2015-2006من أصل )140
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ويتفوق على جورجيا وأورغواي وكرواتيا وبلغاريا .شكل
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خالصة

رغم التطورات السلبية التي أصابت المنطقة خصوصاً
والعالم عموما خالل عام  ،2015والتي طالت الظروف
االقتصادية والسياسية واالجتماعية في عدد من دول
العالم ،وعلى األخص دول الشرق األوسط ،والتي انعكست
على زيادة التحديات التي تواجه األردن ،إال أن السياسات
الحكومية وسياسات البنك المركزي قد ساعدت على تقليل
حدة آثار هذه التحديات ،حيث ساعدت هذه السياسات في
المحافظة نسبياً على االستقرار االقتصادي والنقدي والمالي
في األردن.

شكل  :12-1ترتيب األردن مقارنة مع بعض الدول األخرى في التنافسية
 ،2015-2006متوسط) من أصل )140
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 تعزيز التنمية االقتصادية وزيادة معدالتالتوظيف.
 زيادة استقرار النظام المالي. تخفيض معدالت الفقر لدى األفراد وذلكبتخفيض كلفة المعامالت المالية ،وزيادة قدرتهم
على تحمل الصدمات المالية والتذبذب في دخلهم
وبالتالي المساهمة في تحقيق االستقرار
االجتماعي.
 زيادة الشفافية لتحديد عمليات غسل األموالوتمويل اإلرهاب.
 زيادة نسبة الوصول المالي للشركات خاصةالشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب التقرير االقتصادي العربي الموحد الصادر عن
صندوق النقد العربي فتشير تجارب الدول النامية التي
نجحت في رفع معدالت النمو االقتصادي بشكل كبير في
اآلونة األخيرة إلى قدرة هذه الدول على تعبئة المدخرات
المحلية وزيادة معدالت االدخار من خالل تنشيط دور
القطاع المصرفي في توفير قنوات ادخارية واستثمارية
جاذبة للمدخرات المحلية ،ودوره في توفير أدوات التمويل
المالئمة الحتياجات األفراد والشركات.

 2الفصللللللللل الثللللللللاني  :البنيللللللللة التحتيللللللللة
والتشريعية للنظام المالي
تعد البنية التحتية والتشريعية المالءمة 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 االشتمال المالي بشكل حصيف
ومدروس وتعزيز المنظومة التشريعية للنظام المالي.
1-2

تعزيز االشتمال المالي

 1-1-2مفهوم االشتمال المالي
ُيعرف االشتمال المالي بأنه "الحالة التي يتاح فيها لجميع
البالغين في سن العمل الوصول إلى خدمات القروض
والمدخرات والمدفوعات والتأمين من مؤسسات مالية رسمية
بشكل مريح ومسؤول وبكلفة معقولة مع استدامة عمل
مؤسسات تقديم الخدمة المالية وبحيث تكون النتيجة إتاحة
خدمات مالية رسمية للعمالء المستبعدين والمحرومين من
الخدمات المالية بدالً من الخيارات غير الرسمية المتاحة
أمامهم" ،حيث أن الخيارات غير الرسمية التي يلجأ إليها
األشخاص غير القادرين تقوم بفرض شروط تعسفية على
العمالء مما يؤدي إلى زيادة المشاكل المالية للفئة
المحرومة من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.

 3-1-2واقع االشتمال المالي في األردن
لقد بينت أحدث الدراسات التي أجريت هذا العام
– والمبينة تفاصيلها الحقا في هذا الفصل -أن حوالي
 %60من سكان األردن البالغين ضمن الفئة العمرية
 )80-18سنة لديهم حساب بنكي وهي نسبة مقاربة
للمتوسط العالمي إال أنها ما زالت أقل من الدول المتقدمة
التي تصل النسبة لدى بعضها إلى حوالي  ،%90وبينت
الدراسة أن  %22ممن ال يمتلكون حسابا بنكيا ال يثقون
بالبنوك و %9لمعتقداتهم الدينية ،أما بخصوص الوصول
للتمويل فإن النسب ما زالت متواضعة ،حيث بينت الدراسة
أن نسبة األفراد المقترضين من البنوك ومؤسسات التمويل
األصغر تبل حوالي  ،%17فيما تبل حصة الشركات
الصغيرة والمتوسطة حوالي  %7.3من تسهيالت البنوك
وهي نسبة متواضعة إذا ما قورنت بمتوسط النسبة لدى
االقتصادات المتقدمة والذي يبل حوالي  ،25%-20هذا
وسيتم خالل العام الحالي إعداد دراسة سوق شاملة للوقوف
بشكل تفصيلي على واقع االشتمال المالي في األردن.

 2-1-2أهمية االشتمال المالي
لقد بدأ االهتمام بعد األزمة المالية العالمية من مختلف
صانعي السياسات النقدية والمالية واالقتصادية ينصب
على موضوع االشتمال المالي والقدرة على الوصول إلى
الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع ،لما لهذا
الموضوع من أثر على االستقرار المالي واالجتماعي
والسياسي والتنمية االقتصادية وكذلك حماية المستهلك
المالي.
إن تعزيز االشتمال المالي ال يشمل فقط زيادة االنتشار
المالي إلى عدد أكبر من الناس بل يشمل أيضاً تقديم
خدمات مالية متنوعة ذات جودة وبكلف معقولة األمر
الذي يؤدي إلى تعزيز التنمية الشاملة ،وعلى المستوى
الكلي فإنه يمكن إجمال الفوائد التالية كنتائج لتعزيز
االشتمال المالي:
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 1- 5 - 1- 2تح س ييين الوص ييول إ ل ييى التموي ييل خا ص يية
لل ش ي ييركات متناه ي ي يية ال ص ي ييغر وال ص ي ييغ ي رة
والمتوسطة

 4-1-2الحاجي يية إلي ييى تطي ييوير اسي ييتراتيجية وطنيي يية لتعزيي ييز
االشتمال المالي
لتعزيز االشتمال المالي وتحقيق فوائده فقد قام البنك
المركزي بعقد عدة مشاورات مع بعض الجهات الدولية
ذات الخبرة في هذا المجال مثل االتحاد األوروبي والوكالة
األلمانية للتعاون الدولي ) ،(GIZحيث خلصت هذه
المشاورات إلى ضرورة تطوير واعتماد استراتيجية وطنية
لالشتمال المالي ،حيث تتمثل رؤيتنا لهذه االستراتيجية
بأنها تعبر عن شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص
ال بل وتتعدى ذلك لتشمل مؤسسات المجتمع المدني،
ار شامال وموحدا لجميع االستراتيجيات الوطنية
وتمثل إط ا
المتعلقة بالتمويل الميكروي والثقافة المالية والمدفوعات
ولكافة المبادرات التي تُعنى بالشركات الصغيرة ومتوسطة
الحجم .هذا وقد تم في نهاية عام  2015تشكيل لجنة
وطنية برئاسة محافظ البنك المركزي لإلشراف على إعداد
وتطبيق االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي ،حيث
ستشمل االستراتيجية تحليال للوضع القائم وتحديد جميع
المعيقات والعقبات التي تقف في طريق تحقيق االشتمال
المالي ،كما ستقدم أهدافاً يمكن قياسها وتحقيقها ضمن
إطار زمني محدد وواضح وآلية واضحة لقياس نجاح
التطبيق واإلنجازات المأمولة.

تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم دعائم
االقتصاد في معظم دول العالم ،وأحد أهم مجاالت خلق
فرص العمل ،حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة
حوالي  %95من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى
من دول العالم ،وتوفر ما بين  40إلى  %60من مجموع
فرص العمل .وتشير دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة
التمويل الدولية  )IFCإلى أن المشروعات الصغيرة
والمتوسطة 'الرسمية' تساهم في  %33من الناتج المحلي
اإلجمالي لالقتصادات النامية ،كما أنها تساهم بما يصل
إلى  %45من فرص العمل .وترتفع هذه األرقام بشكل
ملحوظ عند إضافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
العاملة في القطاع غير الرسمي .أما في البلدان ذات
الدخل المرتفع ،فتساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بحوالي  %64من الناتج المحلي اإلجمالي ،وتؤمن %62
من فرص العمل.
وقد واصل البنك المركزي دوره المتمثل في دعم وتشجيع
الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
) ،(MSMEsحيث قام البنك المركزي األردني خالل
األعوام الثالثة الماضية بالتعاون مع و ازرة التخطيط
والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية واقليمية بحشد
تمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى ما
يقارب  )320مليون دوالر أمريكي بأسعار فائدة منافسة
وآلجال مناسبة ،وصل منها حوالي  )156مليون دوالر،
واستغل منها في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى
تاري  2016/5/31حوالي  )111مليون دوالر أقرضت
لحوالي  )11ألف مشروع متناهي الصغر وصغير
ومتوسط منهم حوالي  )%64مشاريع متواجدة خارج
العاصمة ،كما ساهمت هذه التمويالت بخلق أكثر من
 )2700فرصة عمل .هذا باإلضافة إلى خط االئتمان
المقدم من بنك اإلعمار األوروبي بمبل  )120مليون
دوالر لنفس الغاية الذي قام البنك المركزي بدوره بتقديم
التسهيالت والدعم الالزم لتيسير استفادة البنوك منه ،علماً
أن بنك اإلعمار األوروبي قام بتوقيع اتفاقيتين مع بنكين
بمبل  )40مليون دوالر.
وكما ذكرنا في تقارير سابقة فإنه يوجد لدى البنك المركزي
برامج تمويل موجهة لقطاعات الصناعة والسياحة والطاقة
المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات بما فيها

 5-1-2المحاور الرئيسية الستراتيجية االشتمال المالي
لقد خطينا في البنك المركزي األردني خطى عديدة تجاه
تحسين وتفعيل بيئة مالئمة لالشتمال المالي ،حيث يؤمن
البنك المركزي بأن توسيع االشتمال المالي بشكل مدروس
وحصيف وتوفير البنية التحتية الالزمة له يدعم النمو
الشامل والمستدام وبالتالي يعزز االستقرار المالي
واالقتصادي واالجتماعي في المملكة ،وفي سبيل تحقيق
هذا الهدف فإن سياسة البنك المركزي لتعزيز االشتمال
المالي ترتكز على المحاور التالية:
 -1تحسين الوصول إلى التمويل خاصة للشركات
الصغيرة والمتوسطة.
 -2نشر الثقافة المالية والمصرفية محو األمية
المالية).
 -3حماية المستهلك المالي.
 -4توفير البنية التحتية الالزمة لتعزيز االشتمال
المالي.
 -5تطوير قطاع التمويل األصغر والمنتجات
المقدمة من قبله.
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المركزي في شهر  2016/5بإصدار تعليمات الترخيص
والتواجد لشركات التمويل األصغر ،وسيستمر تباعاً
بإصدار التعليمات التفصيلية الالزمة للبدء باإلشراف
والرقابة الفعلية على هذا القطاع.

الشركات الصغيرة والمتوسطة) بسعر فائدة يبل حالياً
 %1.75وبمبل إجمالي يصل إلى حوالي مليار دينار،
حيث استفاد من هذه البرامج حتى تاري 2016/8/3
حوالي  342مشروع وبقيمة إجمالية وصلت إلى ما يقارب
 250مليون دينار توزعت على قطاعات الصناعة
والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة بمقدار ،130.2
 73.9 ،27.4و 18.9مليون دينار على التوالي ،في حين
لم يستفد قطاع تكنولوجيا المعلومات لغاية اآلن من هذا
البرنامج .هذا وقد قام البنك المركزي بتطوير شروط
اإلقراض خالل عام  2015ضمن هذا البرنامج لتتوائم
وبرامج التمويل المعمول بها لدى البنوك اإلسالمية وذلك
من خالل توقيع اتفاقية وكالة استثمار مقيدة بين البنك
المركزي والبنوك اإلسالمية الراغبة في االستفادة من
البرنامج.
أما بخصوص توفير الضمانات الالزمة لتمويل المنشآت
الصغيرة والمتوسطة فقد تم العمل على إعادة هيكلة الشركة
األردنية لضمان القروض وتطوير إجراءات عملها ونطاق
تعاملها لكي تتمكن من توفير الضمانات الالزمة لتمويل
المنشآت الصغيرة والمتوسطة .مما أدى إلى تضاعف عدد
وقيمة المشاريع المضمونة من قبل الشركة ،كما تم إنشاء
صندوق لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة الناشئة
منها عن طريق توفير الضمانات الالزمة لحصول هذه
الشركات على التمويل من خالل الشركة األردنية لضمان
القروض ،وتجدر اإلشارة إلى أن العمل جاري حالياً
بالتعاون مع و ازرة التخطيط والبنك الدولي على تأسيس
صندوق خاص بمبل  50مليون دوالر لالستثمار في
رؤوس أموال الشركات الناشئة.

 7-1-2نش ي يير الثقاف ي يية المالي ي يية والمص ي ييرفية محي ييو األمي ي يية
المالية)
ُيعتبر موضوع نشر الثقافة المالية والمصرفية من أهم
العوامل التي تؤدي إلى زيادة االشتمال 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
اهتماماً بالغاً نظ اًر ألهميته في تعزيز االستقرار المالي
واالقتصادي واالجتماعي في المملكة ،خصوصاً أن
اإلحصائيات والدراسات أشارت إلى أن األردن يحتل مرتبة
متواضعة في مستوى الثقافة المالية بين الدول ،فقد صدرت
دراسة مسحية قام بها خبراء من جامعة جورج واشنطن
والبنك الدولي بعنوان (Financial Literacy Around
) the Worldلقياس مستوى الثقافة المالية في مختلف
دول العالم ،حيث تضمنت هذه الدراسة طرح أسئلة أساسية
تغطي أربعة جوانب :تقدير المخاطر االستثمارات)،
التضخم ،احتساب الفائدة البسيطة ،احتساب الفائدة
المركبة ،حيث يتم اعتبار الشخص مثقف مالياً في حال
أجاب عن ثالثة أسئلة على األقل من أصل أربعة أسئلة،
وبناء على هذا التعريف فقد بينت نتائج التحليل اإلحصائي
ً
أن  %33من البالغين في العالم هم مثقفين مالياً ،وقد
أوضحت الدراسة أن معظم األشخاص الذين لديهم مشكلة
في فهم المفاهيم المالية األساسية هم من االقتصادات
الناشئة ،كما توصلت الدراسة إلى أن مستوى الثقافة المالية
في العالم يتراوح بين  ،%71-%13وقد احتلت األردن
المرتبة  116من بين دول العالم.
وايماناً 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:

 6-1-2تطوير قطاع التمويل األصغر
أكدت دراسة صادرة عن البنك الدولي بعنوان “Impact
of
Government
Regulation
on
” Microfinanceأن اإلصالح التنظيمي لشركات
التمويل األصغر يساهم بتعزيز سالمة النظام المالي،
ويسهل من توسيع التمويل األصغر والتكامل مع القطاع
ُ
المالي الرسمي ،وقد قام البنك المركزي باتخاذ قرار
استراتيجي بتوسيع مظلته الرقابية لتشمل قطاع التمويل
األصغر ،حيث وافق مجلس الوزراء الموقر بتاري
 2014/12/14على نظام التمويل األصغر رقم  )5لعام
 2015الذي أصبح نافذا اعتبا ار من  2015/6/1ليشكل
مرجعية قانونية لترخيص شركات التمويل األصغر والرقابة
واإلشراف عليها من قبل البنك المركزي ،كما قام البنك

-

إدراك المبادئ والمفاهيم األساسية في المجال المالي

والمصرفي.
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-

لحماية المستهلك المالي في دائرة الرقابة على الجهاز
المصرفي .ويدرس البنك المركزي حالياً إنشاء دائرة/وحدة
مستقلة في البنك لتتولى موضوع حماية المستهلك المالي
بشكل عام ليشمل ذلك حماية عمالء البنوك وجميع
المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي وذلك
بعد أن تم إخضاع مؤسسات التمويل األصغر لرقابة البنك
المركزي ،وبدء التحضير لنقل الرقابة على قطاع التأمين
إلى البنك المركزي ،وتوجه البنك المركزي لدراسة توسيع
مظلته الرقابية لتشمل جميع المؤسسات المالية غير
المصرفية غير الخاضعة لجهة رقابية محددة.

إدارة مدخراته وممتلكاته الشخصية واستثمارها بالشكل
األمثل.

-

زيادة فرص االستفادة من المصادر والخدمات
والتسهيالت المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات
المالية.

-

زيادة االشتمال المالي وتعزيز االستقرار المالي

واالقتصادي 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 و ازرة التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز مؤسسة أردنية
غير ربحية) ،وقد تم البدء بتدريس منهاج الصف السابع
اعتبا ار من العام الدراسي  2016/2015وسيتم البدء
بتدريس منهاج الصف الثامن والحادي عشر اعتبا اًر من
العام الدراسي .2017/2016

 2- 7 - 1- 2تي ييوفير البن يي يية التحت يي يية الالزمي يية لتعزيي ييز
االشتمال المالي
2.1.7.2.1

قام البنك المركزي وبالنيابة عن الحكومة بطرح اإلصدار
األول من السندات الحكومية الموجهة لألفراد تحت مسمى
ابتداء من تاري
"سندات االدخار لألفراد" لالكتتاب العام
ً
 2016/5/25وحتى تاري  ،2016/6/25وذلك بهدف
توفير أدوات ادخار لألفراد تمكنهم من توظيف وادارة
مدخراتهم بأمان وبعائد ثابت وآلجال متوسطة وطويلة،
وسيعزز طرح سندات االدخار من االشتمال المالي في
ُ
المملكة ،حيث أنه من شروط المشاركة في االكتتاب وجود
حساب بنكي للفرد .كما أن سندات االدخار تعد أداة لحشد

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.

المدخرات الوطنية وأداة استثمار ألصحاب المحافظ المالية
الصغيرة ووسيلة لزيادة تحويالت العاملين األردنيين في
الخارج ،ويبل سعر فائدة إصدار سندات االدخار %4.25
وهي فائدة أعلى من متوسط أسعار الفائدة على الودائع
ألجل لدى البنوك ،وقد توقع خبراء ماليون أن يدفع سعر
فائدة اإلصدار بأسعار الفائدة في السوق إلى االرتفاع ،كما
توقع الخبراء أن تستقطب سندات األفراد حواالت المغتربين
سيما وأن فائدة اإلصدار أعلى من معدل العائد على
الودائع في أسواق الدول التي يعملون بها وخصوصاً لمن
يبحثون عن االستثمار بوسائل مجدية وأكثر ثباتاً وأماناً.
وقد بل حجم هذه االكتتاب في هذا اإلصدار حوالي 28
مليون دينار ،ولالطالع على دليل إجراءات االكتتاب
والدفع في سندات االدخار لألفراد ُيرجى الرجوع إلى الرابط
اإللكتروني التالي:

د .التعليم المالي في مكان العمل.
ه .التعليم المالي للم أرة والمجتمعات الريفية.
و .التعليم المالي اإللكتروني.

1- 7 - 1- 2

إصدار سندات االدخار لألف راد

حماية المستهلك المالي

ركزت العديد من الدراسات الصادرة عن الجهات الدولية
على أهمية موضوع حماية المستهلك المالي وما له من
أثر إيجابي على االشتمال المالي ،كما تبين من األزمة
المالية العالمية أهمية تعزيز حماية المستهلك المالي
لتحقيق االستقرار المالي على المدى الطويل .هذا وقد حدد
زعماء مجموعة العشرين بالقمة التي عقدت في تورنتو عام
 2010أن حماية المستهلك والتثقيف المالي من بين
مبادئهم التسعة لالشتمال المالي القائم على اإلبداع
واالبتكار.
وبعد قيام البنك المركزي األردني بتاري 2012/10/31
بإصدار تعليمات التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية رقم
 )2012/56؛ فقد قام في عام  2014بإنشاء قسم خاص

http://www.cbj.gov.jo/uploads/indivisual_ponds_u
ser_manual.pdf
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تطوير أنظمة الدفع والتقاص
2.1.7.2.2
والتسويات

-

باشر البنك المركزي األردني بعملية تطوير واعادة هيكلة
لنظم الدفع والتسويات في المملكة بالتشارك مع البنوك
العاملة في األردن والشركاء ذوي العالقة ،وتهدف هذه
العملية إلى الحفاظ على سالمة وكفاءة نظام المدفوعات
الوطني من خالل التشغيل البيني ألنظمة الدفع ووضع
األطر القانونية الشاملة لتعزيز االشتمال المالي وتشجيع
القبول المتزايد ألدوات الدفع الحديثة وتقليل المخاطر
النظامية ومخاطر االئتمان وتسهيل دورة النقود في
االقتصاد بما يعزز الكفاءة االقتصادية ،وقد اضطلع البنك
المركزي بالدور القيادي لهذه العملية تسانده فيها البنوك
التجارية ممثلة بمجلس المدفوعات الوطني .حيث قام بما
يلي:
 تطبيق خاصية التنفيذ اآللي المباشر )STPوتطبيق رمز الغرض من التحويل Purpose
 )Codeبتاري  ،2015/2/2حيث تم استخدام
رموز موحدة للغرض من التحويالت المالية
الصادرة والواردة ،وهذه الرموز منمطة على
مستوى المملكة بشكل يضفي توحيدا تستفيد منه
كافة البنوك العاملة بالمملكة وبما يساهم في
إيجاد قاعدة بيانات إحصائية على مستوى
المملكة ،وجاء تطبيق خاصية التنفيذ اآللي
المباشر بهدف تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية
المقدمة للعمالء وتحسين أداءها وزيادة سرعة
دوران النقود باالقتصاد المحلي واختصار الفترة
الزمنية لإلجراءات التنفيذية للحواالت المالية
والحد من العمليات اليدوية لتنفيذ الحواالت
المالية.
 إعالن البنك المركزي ق ارره المتعلق بتطبيقMX
المعيار الدولي رقم 20022
 )Messagesعلى نظام التسويات اإلجمالية
الفوري  )RTGSالجديد بتاري ،2015/3/15
هذا وجاء قرار البنك المركزي ملزما لجميع
البنوك العاملة في المملكة من خالل قيامها
بتهيئة أنظمتها الداخلية لتتوافق مع المعيار
الجديد للرسائل المالية  )MXليكون األردن بذلك
األول إقليميا والثاني عالميا وباعتراف المؤسسات
العالمية ذات العالقة.

-
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إعالن البنك المركزي عن االنتهاء من تطوير
نظام التسويات اإلجمالية الفوري وتشغيله بحلته
الجديدة ،حيث روعي في تصميم النظام الجديد
كافة المعايير الدولية المتعارف عليها من
الناحيتين المالية والتقنية والتي توصي بها
المؤسسات الدولية الكبرى مثل البنك الدولي وبنك
التسويات الدولية .ويستخدم في النظام الجديد
شبكة سويفت كوسيلة اتصال أساسية بين
األعضاء والنظام والشبكة اآلمنة كوسيلة اتصال
بديلة ،في حين أن النظام القديم كان يستخدم
فقط شبكة سويفت كوسيلة اتصال بين األعضاء
والنظام ،والجدير بالذكر بأنه تم االرتقاء بالرسائل
المالية عبر سويفت إلى معيار ISO 20022
بدال من  ،ISO 15022كما أن نظام RTGS
الجديد يعتمد على أساس رسائل نوع  MXبديال
عن رسائل  .MTهذا ويسمح النظام الجديد
باستالم أوامر دفع مستقبلية حيث يقوم العضو
استحقاق مستقبلي
المرسل بوضع تاري
).(Future Value Dated Transactions
أما المكاسب التي وفرها النظام الجديد على
المستوى العام فتتلخص في تحسين سرعة تنفيذ
أوامر الدفع وتداول األموال ونهائية الدفع
وتحسين إدارة مخاطر السيولة والتسوية وتحسين
كفاءة إدارة األموال لدى البنوك وتنشيط سوق ما
بين البنوك ورفع مستوى الثقة في النظام المالي
األردني محلياً ودولياً.
بادر البنك المركزي بتوفير الربط بين كل من
نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال )JoMoPay
ونظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا
 ،)eFAWATEERcomوتستهدف عملية
الربط؛ تمكين المواطنين ممن ال يملكون حسابات
بنكية من القيام باالستعالم عن قيم فواتيرهم
ومدفوعاتهم األخرى إلكترونيا باستخدام محافظهم
اإللكترونية الناشئة عن طريق مقدمي خدمات
الدفع المشاركين بنظام الدفع بواسطة الهاتف
النقال؛ لتعمل إلى جانب العمليات المالية
المتوفرة للعميل كالتحويل المالي واالستعالم عن
الرصيد وتغذية الحساب والسحب النقدي .كما
ستحقق عملية الربط المزيد من الوفورات المالية
لمقدمي خدمات الدفع من خالل الوصول إلى
مجموعة من الخدمات المالية المتعددة والمختلفة
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عن طريق نقطة اتصال واحدة فقط؛ دون الحاجة
إلى تكرار عمليات الربط بين أنظمة مدفوعات
التجزئة المختلفة .ومن المتوقع إتمام عملية الربط
وتفعيلها على البيئة الحية في النصف الثاني من
عام .2016
 قيام البنك المركزي األردني بإتباع طريقة موحدةلجميع العمليات ولجميع العمالء في منظومة
نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال التغذية النقدية
 ،cash inالسحب النقدي ، cash out
عمليات الدفع وتحويل األموال money
 )transferعن طريق تخصيص رقم موحد
وقائمة موحده مدرج بها جميع العمليات الخاصة
بالدفع بواسطة الهاتف النقال واتاحتها أمام جميع
العمالء باستخدام تقنية الرسائل النصية USSD
وهي تقنية ذات أمن وحماية عالية جدا.
وعليه ،يقوم البنك المركزي بالعمل على توفير
هذه الخدمة من خالل ثالثة محاور رئيسية وهي:
 تطوير نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال
بالشكل الذي يدعم الخدمات المالية الخاصة
بالمواطنين والمنفذة باستخدام تقنية الرسائل
النصية .USSD
 االتفاق مع جميع مشغلي شبكات االتصاالت
العاملة في المملكة زين ،أورانج ،أمنية)
بتخصيص رقم موحد وتطوير قائمة موحدة
مدرج بها جميع العمليات الخاصة بالدفع
بواسطة الهاتف النقال واتاحتها أمام جميع
المواطنين.
 إتاحة جميع الخدمات المالية إلى عمالء
مقدمي خدمات الدفع دون الحاجة إلى قيامهم
باالتصال المباشر مع مشغلي شبكات
االتصال مما يوفر عليهم الكثير من النفقات
التشغيلية المترتبة على عمليات الربط الشبكي
المتكررة.
 قيام البنك المركزي بربط جميع أجهزة الصرافاآللية  ATMsالعاملة في المملكة مع نظام الدفع
بالهاتف النقال .وتمكن عملية الربط المواطنين
من إجراء عمليات السحب النقدي من خالل
محافظهم اإللكترونية أو حساباتهم البنكية عبر
أجهزة الصراف المنتشرة في جميع أنحاء
المملكة.

-

-

-

-
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قام البنك المركزي األردني بناء على طلب العديد
من المؤسسات الحكومية بإيجاد آلية متكاملة
تمكن المؤسسات من تقديم خدماتها اإللكترونية
بما فيها الدفع اإللكتروني على نفس الموقع
اإللكتروني التابع للمؤسسة من خالل إتمام عملية
ربط المواقع اإللكترونية التابعة للمؤسسات
الحكومية مع خدمة عرض وتحصيل الفواتير
إلكترونيا بهدف تمكين المواطنين من القيام
بإنجاز معامالتهم الحكومية إلكترونيا بما فيها
الدفع اإللكتروني من خالل الموقع الرسمي
للمؤسسة دون الحاجة إلى خروج المواطنين من
الموقع.
استمر البنك المركزي بتشغيل نظام البدالة
الهاتف
بواسطة
للدفع
الوطنية
النقال ) (JoMoPayخالل عام  ،2015حيث
أصبح عدد مقدمي خدمة الدفع بواسطة الهاتف
النقال الرابطة على النظام  3بنوك بنك األردن،
البنك التجاري األردني ،بنك اإلسكان للتجارة
والتمويل) وشركتين ماليتين الشركة المتميزة
لخدمات الدفع اإللكتروني من خالل الهاتف
النقال ،وشركة الحلول المالية للدفع من خالل
الهاتف النقال) حيث بل عدد حركات الدفع من
خالل النظام  835حركة بقيمة إجمالية 25277
دينار أردني.
استمر البنك المركزي بتقديم خدمات إلكترونية
لعمالئه من الو ازرات والمؤسسات والدوائر
الحكومية من خالل نظام تقديم خدمات بنكية
إلكترونية لعمالء البنك المركزي ،E–Banking
حيث أتاح النظام خالل  2015لي  88عميل من
عمالئه خدمة االستعالم عن أرصدة حساباتهم
واستخراج كشوفات الحسابات واشعارات القيد
وسيتم إطالق عدد من الخدمات اإللكترونية
تباعاً ومنها تمكين العمالء من تنفيذ التحويالت
المالية بين الحسابات.
استمر البنك المركزي خالل عام  2015بتقديم
خدمة عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا من
فواتيركم
إي
نظام
خالل
) (eFAWATEERcomالذي يتم تشغيله من
قبل شركة أردنية ،والذي يرتبط بجميع البنوك
العاملة في المملكة باستثناء سيتي بنك ومصرف
الرافدين لتقديم الخدمة من خالل القنوات البنكية
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الفائضة نهاية يوم العمل بكفاءة وفعالية،
باإلضافة إلى استخدامه لتوفير السيولة النهارية
الالزمة لتدفق التحويالت المالية بين أعضاء
النظام ،وبحيث يتم عكس األثر المالي لكافة
العمليات المذكورة على الحسابات الالزمة في
نظام التسويات اإلجمالية الفوري )(RTGS
بشكل آلي وآني .كما أن النظام الجديد قادر
على معالجة األدوات المالية اإلسالمية بجميع
أنواعها ،األمر الذي يوفر خيارات متعددة للبنوك
اإلسالمية الستثمار السيولة الفائضة وفقاً ألحكام
الشريعة اإلسالمية .ومن جهة أخرى ،فإن النظام
سيساهم في زيادة كفاءة الدورة االقتصادية من
خالل تمكين المواطنين من االستثمار في
السندات الموجهة لألفراد عن طريق كافة قنوات
الدفع التي توفرها البنية التحتية ألنظمة الدفع
والتقاص والتسويات في المملكة.

المختلفة ،كما تم ربط كل من مكاتب شركة
البريد األردني وشركة  EMPكمقدمي لخدمات
الدفع الستهداف المواطنين ممن ال يملكون
حسابات بنكية وتمكينهم من االستعالم ودفع
الفواتير األمر الذي سيعزز من الشمول المالي
في المملكة ،هذا ومن ناحية أخرى فقد بل عدد
المفوترين المشاركين في النظام  38مفوتر
موزعين بين مختلف القطاعات كاالتصاالت،
الخدمات األساسية ،الحكومي ،التعليم ،التامين،
التجارة اإللكترونية ،النقابات المهنية ،القطاع
المالي ،الهيئات الخيرية .وقد بل عدد حركات
الدفع على النظام  478286حركة بقيمة بلغت
 41628223دينار اردني خالل عام 2015
شكل .)1-2
شكل  :1-2قيمة الحركات التي تم دفعها من خالل نظام

 EFAWATEERCOMمنذ إطالقه وحتى نهاية شهر 2016/3
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 3- 7 - 1- 2شركة المعلومات االئتمانية

8
مليون

6

قام البنك المركزي بالعمل على إيجاد اإلطار التشريعي
والقانوني الالزم لعمل الشركات التي تعنى بتبادل
المعلومات االئتمانية حيث تم إصدار "قانون المعلومات
االئتمانية" المؤقت رقم  )15لسنة  ،2010و"نظام شركات
المعلومات االئتمانية" رقم  )36لسنة  ،2011ووفقاً لهذه
المرجعيات القانونية فقد أنيط بالبنك المركزي األردني
مسؤولية ترخيص مثل هذه الشركات إلى جانب الرقابة
واإلشراف عليها وتنظيم أعمالها ،وقد تم بتاري
 2015/12/15منح الموافقة لترخيص أول شركة معلومات
ائتمانية في المملكة ،حيث ستوفر هذه الشركة قاعدة
معلومات ائتمانية شاملة عن عمالء البنوك والشركات
المالية األخرى التي تقدم االئتمان ،مما سيساعد هذه
الجهات على ترشيد الق اررات االئتمانية وبحيث يتم اتخاذ
القرار االئتماني السليم المبني على تقييم دقيق لقدرة
بناء على
العمالء على السداد وتسعير المنتجات المصرفية ً
مخاطر العمالء ،بما يعزز من فعالية إدارة المخاطر لدى
البنوك والشركات المالية األخرى ويحسن من فرص
العمالء خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول
إلى التمويل ،ومن المتوقع أن يكون إلنشاء هذه الشركة
انعكاسات إيجابية على تحسين االشتمال المالي وتعزيز
االستقرار المالي في المملكة.

4
2
0

المصدر :البنك المركزي األردني.

-

-

باشر البنك المركزي بعملية تطوير واعادة هيكلة
األنظمة المستخدمة لتنفيذ السياسة النقدية مع
البنوك العاملة في األردن ،حيث تم اطالق نظام
 DEPOXفي  2016/02/07ويعد نظام
إلكتروني مركزي متكامل إلدارة المزادات الخاصة
بكل من األوراق المالية الحكومية وشهادات
اإليداع ،كما أنه يوفر منصةً للتداول بين البنوك
من خالل تنفيذ عمليات االقتراض واتفاقيات
إعادة الشراء وبيع وشراء األوراق المالية .ويأتي
إطالق هذا النظام انسجاماً مع توجهات البنك
المركزي المتمثلة في التحول من بيئة العمل
الورقية إلى بيئة العمل اإللكترونية بما يكفل
أعلى درجات السرية والشفافية لكافة فعاليات
النظام.
ويمكن النظام البنوك من تنفيذ عمليات نافذة
ّ
اإليداع واتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة أو
أكثر مع البنك المركزي لضمان استغالل السيولة
15
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 8-1-2قياس مستوى االشتمال المالي في المملكة

شكل  :3-2أسباب عدم امتالك حسابا بنكيا

بناء على موافقة البنك المركزي قامت مؤسسة إنجاز
ً
بتكليف شركة متخصصة في إجراء المسوح  )PKFإلجراء
مسح لقياس مستوى االشتمال المالي والثقافة المالية في
األردن ،حيث تم إجراء الدراسة على عينة عشوائية ممثلة
من كافة المحافظات عددها  )1140شخصا ضمن الفئة
العمرية من  80 – 18سنة ،وقد جاءت نتائج الدراسة
لتبين أن مستوى االشتمال المالي في المملكة أفضل مما
كانت تشير إليه الدراسات السابقة ،علماً بأن البنك
المركزي قام بتحديد أسئلة إضافية لقياس االشتمال المالي
وفيما يلي أبرز نتائج الدراسة:
 .1بينت الدراسة أن نسبة المواطنين البالغين الذين
يملكون حسابا بنكيا تبل  )%62وهي نسبة منطقية
وجيدة ومساوية تقريباً للمتوسط العالمي مقارنة مع ما
كانت تشير اليه الدراسات القديمة حوالي ،) 1% 25
إال أن النسبة في األردن ما زالت أقل من الدول
المتقدمة التي تصل فيها إلى حوالي )%90-%80
شكل .)2-2

عدم ثقة بالبنوك

9%
22%

عدددم الحاجددة للخدددمات الماليددة
المقدمة من البنوك
معتقدات دينية
69%
المصدر :دراسة مسحية لقياس االشتمال المالي معدة من قبل شركة إنجاز.

 .3بينت الدراسة أن حوالي نصف الذين اقترضوا خالل
العام الماضي اقترضوا من العائلة أو األصدقاء أو
مصادر غير رسمية والنصف اآلخر اقترض من
البنوك ومؤسسات التمويل األصغر ،علماً بأنه وبشكل
عام فإن نسبة الحاصلين على قروض من البنوك
ومؤسسات التمويل األصغر تبل حوالي  %17من
المواطنين ضمن الفئة العمرية  )80-18سنة شكل
.)4-2

شكل  :4-2مصادر االقتراض للمواطنين البالغين الذين اقترضوا خالل العام
الماضي

شكل  :2-2نسبة المواطنين البالغين الذين يملكون حسابا بنكيا

2%

البنوك

نسبة المواطنين البالغين الذين
يمتلكون حسابا ً بنكيا ً

11%
العائلة أو األصدقاء

38%

نسبة المواطنين البالغين الذين
ال يمتلكون حسابا ً بنكيا ً

1%

40%
القطاع غير الرسمي

62%

غير ذلك

46%

مؤسسات التمويل األصغر
المصدر :دراسة مسحية لقياس االشتمال المالي معدة من قبل شركة إنجاز.

المصدر :دراسة مسحية لقياس االشتمال المالي معدة من قبل شركة إنجاز.

 .2أفاد  )%69من الذين ال يمتلكون حسابات بنكية
بأنهم ال يمتلكون حسابا بنكيا لعدم حاجتهم للخدمات
المالية المقدمة من البنوك ،فيما أفاد  )%22بأن ذلك
يعود إلى عدم ثقتهم بالبنوك و  )%9لمعتقداتهم
الدينية شكل .)3-2

 .4أفاد  )%75من غير المقترضين بأنهم لم يقترضوا
لعدم حاجتهم لالقتراض ،في حين أفاد  )%9فقط
بأن األسباب تعود لشروط االقتراض وتكاليفه ،وأفادت
النسبة المتبقية أن األسباب تعود إلى المعتقدات
الدينية أو عدم القدرة على اإليفاء بااللتزامات ،وهذه
النتائج تعزز أن تجاوب البنوك ومؤسسات التمويل مع
الطلب على االئتمان المقدم من قبل األفراد هو
تجاوب جيد وأن الغالبية العظمى من غير المقترضين
لم يقترضوا لعدم حاجتهم لالقتراض شكل .)5-2

 1يُعزى الفرق إلى أن الدراسات السابقة كانت تبدأ بالفئة العمرية 15
سنة لكن البدء بالفئة العمرية  18سنة مناسب أكثر لألردن
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شكل  :5-2أسباب عدم االقتراض
تكاليف اإلقتراض

3%

شروط اإلقتراض

شكل  :8-2امتالك بوليصة تأمين صحي

1%
5%

تأمين خاص

9%

تأمين حكومي

8%

عدم القدرة المالية على اإليفاء
باإللتزام
عدم الحاجة لإلقتراض

تأمين وكالة

معتقدات دينية

ال يوجد تأمين صحي

تأمين خاص وحكومي

منتجات اإلقراض ال تلبي
إحتياجات العميل

74%

7%

1%

المصدر :دراسة مسحية لقياس االشتمال المالي معدة من قبل شركة إنجاز.

من خالل نتائج هذه الدراسة يتبين أن مستوى االشتمال
المالي في المملكة أفضل مما كانت تشير اليه الدراسات
القديمة خاصة ما يتعلق باألفراد وهذه النتائج منطقية في
بلد صغير يعيش معظم سكانه في المدن الرئيسية التي
تنتشر فيها البنوك والمؤسسات المالية بشكل جيد ،وبالتالي
يمكن االستنتاج أن من أهم األمور الواجب التركيز عليها
لتعزيز االشتمال المالي هي:
 .1تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل
حيث أن حصتها من التمويل ما زالت متواضعة
 )%7.3بالرغم من الجهود المبذولة ،وقد يعود ذلك
إلى الحاجة إلى المزيد من الوقت لنلمس أثر
اإلجراءات المتخذة باإلضافة إلى ضرورة اتخاذ
المزيد من اإلجراءات.
 .2تعزيز الثقافة المالية خاصة ما يتعلق بإدارة ميزانية
العائلة وبناء وتجذير ثقافة الريادة وتأسيس المشاريع
الصغيرة بدالً من البحث عن الوظائف.
 .3تعزيز حماية العمالء وتوعيتهم بمخاطر اإلفراط في
االقتراض بهدف تعزيز التمويل المسؤول.

شكل  :6-2إمتالك بطاقة إئتمان

امتالك بطاقة إئتمان
47%
53%

المصدر :دراسة مسحية لقياس االشتمال المالي معدة من قبل شركة إنجاز.

 .6أفاد  )%64من الذين يتلقون الرواتب انهم يتلقوا
رواتبهم من خالل حساب بنكي ،وحوالي  )%35نقداً
شكل .)7-2
شكل  :7-2طريقة استالم الرواتب

استالم الراتب من خالل
حساب بنكي

40%

عدم العلم بوجود/عدم وجود تأمين
صحي للعائلة أو أحد أفرادها

 .5فيما يخص نسبة من يمتلكون بطاقة ائتمان تعتبر
تسهيالت أيضاً) فقد بلغت النسبة  )%53شكل
.)6-2

1%

استالم الراتب بصورة
شخصية

17%

26%

المصدر :دراسة مسحية لقياس االشتمال المالي معدة من قبل شركة إنجاز.

عدم امتالك بطاقة إئتمان

9%

 .4االستمرار في تطوير أنظمة الدفع اإللكترونية.
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن البنك المركزي قام في عام
 2015بإنشاء رابط الكتروني على الصفحة الرئيسية
لموقعه اإللكتروني تحت عنوان "سياسة وبرنامج البنك
المركزي لتعزيز االشتمال المالي في المملكة" ،وذلك بهدف
نشر الوعي واطالع كافة شرائح المجتمع على البرامج
المتاحة بهذا الخصوص ،ولمزيد من التفصيل يمكن
الرجوع للرابط اإللكتروني التالي:

35%
64%

غير ذلك

المصدر :دراسة مسحية لقياس االشتمال المالي معدة من قبل شركة إنجاز.

 .7بلغت نسبة من يمتلكون بوليصة تأمين صحي سواء
حكومي أو خاص أو تأمين وكالة حوالي )%74
شكل .)8-2

http://www.cbj.gov.jo/arabic/pages.php?menu_id
=385&local_type=0&local_id=0&local_details=0&lo
cal_details1=0&localsite_branchname=CBJ

من جهة أخرى فقد بينت دراسة حديثة صدرت عن جمعية
البنوك في شهر  2016/6أن عدد المودعين في البنوك
17
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العاملة في األردن بل نحو مليوني مودع ثلثهم تقريباً من
النساء ،في حين بل عدد المقترضين من البنوك حوالي
 565الف مقترض  %19.2منهم من النساء.
2-2

إدارة البنك المركزي وتوسيع صالحياته اإلشرافية ،وتعزيز
استقاللية البنك المركزي واستقاللية ق ارراته.
ومن أبرز االختصاصات التي أنيطت بالبنك المركزي
بموجب القانون المعدل – والتي كانت في مجال اإلشراف
والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته-
تخول البنك المركزي
الصالحيات الواسعة والصريحة التي ّ
توطيد قواعد الحوكمة في جميع تلك الجهات.
أما في مجال أنظمة الدفع اإللكتروني ،فقد خول القانون
المعدل البنك المركزي صالحيات التنظيم والرقابة
واألشراف على نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما
يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في
المملكة ،مع ترسي أهم المبادئ العالمية المتبعة في أنظمة
الدفع من قبيل اعتبار أوامر التحويل أو التسوية الناجمة
عن عمليات التقاص في أنظمة الدفع نهائية وغير قابلة
للنقض أو الرجوع عنها أو إلغائها بعد إتمامها ألي سبب
دون اإلجحاف بحقوق األطراف ذوي العالقة.
كما أعاد القانون المعدل التأكيد على دور البنك المركزي،
كمركز إيداع لألوراق المالية الحكومية ،وتطوير دوره في
منح السلف التي تستهدف تمويل قطاعات األعمال
واألنشطة االقتصادية كالمشاريع الصناعية والزراعية
والتمويل األصغر والطاقة المتجددة وغيرها من قطاعات
األعمال واألنشطة االقتصادية ،مع إمكانية توسيع دائرة
اطراف السياسة النقدية وفق الشروط والضوابط التي يراها
مجلس إدارة البنك المركزي مناسبة لتشمل أي مؤسسة
مالية يرى البنك المركزي أن نشاطها يؤثر في أي من
أهدافه ومهامه.
وتناولت نصوص القانون المعدل أيضا دور البنك المركزي
في منح تسهيالت سيولة استثنائية باعتباره الملجأ األخير
للبنوك التي قد تحتاج في ظروف طارئة تهدد االستقرار
النقدي أو المالي في المملكة ،وكذلك منحه صالحيات
واسعة في تحديد مقدار االحتياطي النقدي اإللزامي لدى
البنوك بهدف تطوير هذه األداة لممارسة البنك المركزي
لمهامه.
وانسجاما مع مخرجات الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة
النزاهة الوطنية؛ جاء القانون المعدل بعدد من النصوص
التي تهدف إلى تعزيز استقاللية البنك المركزي من كافة
الجوانب ابتداء من إلغاء كافة النصوص القانونية التي
انتهاء
كانت تتيح للبنك المركزي منح تسهيالت للحكومة ،و ً
بتعديل آلية التعيين وقبول االستقالة ليصبح قرار التعيين
وقبول االستقالة لكل من المحافظ/رئيس مجلس اإلدارة
وبقية أعضاء المجلس بمن فيهم نائبا المحافظ بقرار من

البنية التشريعية للنظام المالي

مما ال شك فيه أن وجود إطار تشريعي مناسب للنظام
المالي يعزز من االستقرار المالي ،حيث أثبتت التجارب
أنه في حال كانت التشريعات الرقابية والتنظيمية على
النظام المالي غير مناسبة فإنها ستؤدي وبشكل واضح إلى
تعميق األزمات المالية النظامية عند حدوثها ،2هذا ويقوم
البنك المركزي األردني وبشكل مستمر بالتحقق من صحة
أعمال وأداء المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة
لرقابته والتأكد من سالمة مراكزها المالية في حدود القوانين
واألنظمة والتعليمات النافذة واألعراف المصرفية وصوالً
لمتطلبات األمان المصرفي واالستقرار النقدي والمالي،
وانطالقاً من استراتيجية البنك المركزي األردني الرامية إلى
فعالة تواكب أفضل المعايير
إتباع رقابة مصرفية ّ
ال للجهود التي بذلها في
والممارسات الدولية ،واستكما ً
إرساء القواعد السليمة للعمل المصرفي والمالي ،فقد واصل
البنك المركزي في عام  2015مراجعته الشاملة لمنظومة
التشريعات التي تحكم عمل المؤسسات المصرفية والمالية
الخاضعة لرقابته ،وذلك على النحو التالي:
 1-2-2القوانين واألنظمة
1- 1 - 2 - 2

قانون البنك المركزي األردني

صدرت اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون البنك
المركزي المعدل رقم  24لسنة  2016وتم نشره في الجريدة
الرسمية بتاري .2016/6/16
وتضمن القانون المعدل العديد من الجوانب أهمها :توسيع
أهداف البنك المركزي وذلك بالنص بشكل صريح على أن
من أهداف البنك المركزي المحافظة على االستقرار المالي
إلى جانب االستقرار النقدي ،حيث جاء القانون المعدل
ليرس بالنصوص القانونية دور البنك المركزي في
المساهمة في تحقيق االستقرار المالي في المملكة كهدف
أساسي من أهدافه .باإلضافة إلى تعزيز حاكمية مجلس

 2المصدر :دراسة صاادر نان صانداق النقاد الادال “Regulatory
and Supervisory Independence and Financial
”.2002/Stability
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ضوابط لتحديد عمل شركات الصرافة بما ينسجم مع
المتغيرات االقتصادية والمستجدات في القطاع الصيرفي.
ويحدد القانون الجديد شروط ومتطلبات ترخيص شركات
الصرافة ومتطلبات رأس المال لها وتوسيع صالحيات
البنك المركزي من خالل فرض تعليمات تقيد شركات
الصرافة بالنسب والحدود اآلمنة لسالمة أوضاعها المالية،
كما وتتيح المجال لشركات الصرافة لالقتراض ضمن
شروط محددة وبموافقة البنك المركزي.
كما يحدد القانون الجديد أيضاً الشروط المتعلقة بالشركاء
ومجلس اإلدارة من حيث التعيين واألعمال المسموح لهم
القيام بها إضافة إلى حاالت عزل أعضاء مجلس اإلدارة.
كما يتيح هذا القانون اتخاذ إجراءات وفرض غرامات أكثر
صرامة على مخالفات شركات الصرافة.

مجلس الوزراء الموقر على أن يقترن باإلرادة الملكية
السامية مع إلغاء اشتراط وجود ممثلين عن البنوك
ومؤسسات اإلقراض المتخصصة في عضوية مجلس
اإلدارة بغرض تعزيز االستقاللية إلدارة البنك المركزي.
كما تم بموجب القانون المعدل رفع عدد أعضاء مجلس
إدارة البنك المركزي ليصبح تسعة أعضاء لتمكينه من
تشكيل اللجان المختلفة للقيام بمهامه بما فيه ذلك لجنة
التدقيق ولجنة إدارة المخاطر.
 2- 1 - 2- 2قانون أعمال الص رافة
تم إقرار قانون أعمال الصرافة رقم  44لعام  2015من
قبل مجلس األمة ليحل محل قانون الصرافة رقم  26لعام
 ،1992حيث تم نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاري
 .2015/10/18وقد جاء القانون الجديد توافقياً بين
شركات الصرافة والبنك المركزي وبما يخدم مصلحة
المواطن وهذا القطاع الهام.
حيث يأتي إصدار هذا القانون في ضوء التطورات التي
شهدها قطاع الصرافة والنمو الواضح لهذا القطاع في
العقدين األخيرين الذي جعل منه اهم القطاعات الحيوية
في المملكة واستجابة للتغيرات والمستجدات االقتصادية.
ويشكل القانون الجديد االطار التشريعي الذي ينظم
النشاط الصيرفي في المملكة من خالل تحديد شروط
ومتطلبات ترخيص الشركات واندماجها وتصفيتها وتنظيم
أدارتها 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 أفضل الممارسات ،وكما
ساهم في إيجاد التنظيم القانوني ألسس تبلي الشركات ألي
ق اررات أو تعليمات صادرة عن البنك المركزي وتوسيع دور
البنك المركزي من خالل فرض تعليمات لشركات الصرافة
بالنسب والحدود األمنة لسالمة أوضاعها المالية وحجم
العمالة غير األردنية ،وتم بموجبه وضع السند القانوني
لتشكيل لجنة مختصة بالشكاوي التي ترد إلى البنك
المركزي المتعلقة بالخدمات التي تقدمها شركات الصرافة.
هذا وسيشهد قطاع أعمال الصرافة في المملكة تغيرات
مالية واقتصادية تتعلق بتوسيع قاعدة أنواع الشركات التي
يجوز ترخيصها لممارسة أعمال الصرافة األمر الذي
سينتج عنه إعادة هيكلة للقطاع بما يتالءم والمتطلبات
القانونية والتشريعية ،إضافةً إللغاء القيود التي تحول دون
تدفق االستثمارات واألموال من والى المملكة واتاحة الفرص
لترخيص فروع شركات صرافة أجنبية في المملكة ،ووضع

 3- 1 - 2- 2قانون المعامالت اإللكترونية
صدر قانون المعامالت اإللكترونية رقم  )15لعام 2015
– بالتشارك مع و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت وجهات أخرى ذات عالقة-
وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاري  2015/5/17ونص
القانون على جواز إجراء الو ازرات والمؤسسات الرسمية
والعامة والبلديات معامالتها باستخدام الوسائل اإللكترونية
شريطة توافر متطلبات التعامل اإللكتروني الواردة في هذا
القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه .وبموجب هذا القانون
على كل شركة دفع وتحويل إلكتروني الحصول على
ترخيص بذلك من البنك المركزي ،حيث تخضع شركات
الدفع والتحويل اإللكتروني لألموال في ممارسة نشاطها
لرقابة البنك المركزي واشرافه .كما تكون و ازرة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات مسؤولة عن إدارة منظومة التوثيق
اإللكتروني للشهادة الجذرية ،كما تكون هيئة تنظيم قاطع
االتصاالت الجهة المختصة بترخيص جهات التوثيق
اإللكتروني واعتمادها وتنظيم أعمالها وفقاً لألنظمة
والتعليمات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون .وفرض
القانون عقوبات بحق من ينشئ وينشر شهادة توثيق
إلكتروني بغرض احتيالي أو ألية أغراض غير مشروعة.
كما اعتبر القانون و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
جهة التوثيق اإللكتروني للو ازرات والمؤسسات الرسمية
العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
وقد تضمن القانون األمور الواجب توافرها بالسجل
اإللكتروني في حال اشترط أي تشريع تقديم النسخة
األصلية من أي قيد أو مستند أو وثيقة ،كما ّبين القانون
كافة الجوانب المتعلقة برسالة المعلومات مثل :الحاالت
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التي تُعتبر فيها صادرة عن المنشئ ،كيفية تحديد وقتها
ومكانها.
كما أوضح القانون الشروط الواجب توافرها العتبار التوقيع
اإللكتروني محمي وموثق ،باإلضافة إلى ذلك فقد تضمن
القانون الشروط التي ُيعتبر من خاللها السند اإللكتروني
قابالً للتحويل إضافةً إلى حقوق حامل السند اإللكتروني.
كما تضمن القانون دور البنك المركزي – وبمقتضى نظام
يصدر لهذه الغاية -في إجراءات عمل أنظمة الدفع
اإللكتروني ومتطلباتها الفنية والتقنية ومتطلبات إصدار
النقود اإللكترونية وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات
التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل األموال اإللكترونية،
وكذلك الشروط واإلجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية

يكون أي من أعضاء المجلس بما فيهم رئيس مجلس
اإلدارة عضواً تنفيذياً وأن ال تربطه بأي من أعضاء اإلدارة
التنفيذية العليا في البنك أو بأي من أعضاء اإلدارة
التنفيذية في الشركات التابعة للبنك صلة قرابة حتى الدرجة
الثانية ،باإلضافة إلى وجود هياكل تنظيمية وادارية تتوزع
فيها الصالحيات والمسؤوليات بتحديد ووضوح لتأمين وجود
أطر فعالة للرقابة .كما تقتضي التعليمات الجديدة معاملة
كافة أصحاب المصالح بعدالة وشفافية وافصاح يمكن
أصحاب المصالح من تقييم وضع البنك بما في ذلك أدائه
المالي ،وأن تكون العالقة بين اإلدارة وأصحاب المصالح
محكومة بقواعد المسائلة ،كما تضمنت التعليمات الجديدة
مبادئ المالءمة من حيث توفر مستوى مناسب من
المؤهالت العلمية والخبرة العملية والكفاءة والنزاهة واألمانة
وحسن السمعة في أعضاء مجالس اإلدارة واإلدارات
التنفيذية العليا في البنوك وأيضاً هيئة الرقابة الشرعية ،بما
يكفل المحافظة على سالمة ومتانة األوضاع المالية
واإلدارية للبنوك وتعزيز االستقرار المالي في المملكة.

للشيكات اإللكترونية ومواصفات النظام اإللكتروني الواجب
تطبيقها لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونياً.
وقد فرض القانون عقوبات بحق من ينشئ وينشر شهادة
توثيق إلكتروني بغرض احتيالي أو ألية أغراض غير
مشروعة.
 2-2-2التعليمات

 2- 2 - 2- 2م ش ي ي ييروع تعلي م ي ي ييات ال تي ي ي ي دقيق ال خ ي ي ييارجي
للبنوك:

 1- 2 - 2- 2تعلي مي ييات الحاكم يي يية المؤس سي ييية للب ني ييوك
اإلسالمية:

قام البنك المركزي خالل عام  2016بإصدار مشروع
تعليمات التدقيق الخارجي للبنوك العاملة في المملكة،
حيث تضمن المشروع ما يلي :الشروط الواجب توفرها
بسياسة التدقيق الخارجي ،معايير اختيار مكتب التدقيق
وفريق التدقيق المسؤول واألعضاء) ،آلية ترشيح وتعيين
مكتب التدقيق ،الحد األدنى من األمور التي يجب مراعاتها
الستقاللية وموضوعية مكتب وفريق التدقيق ،مهام
ومسؤوليات لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة البنك،
كيفية متابعة عمل مكتب التدقيق خالل تنفيذه لعملية
التدقيق ،التقارير الواجب تزويدها للجنة التدقيق من قبل
مكتب التدقيق ،واجبات مكتب التدقيق تجاه البنك المركزي،
ولمزيد من التفاصيل عن هذه التعليمات يمكن الرجوع
للموقع اإللكتروني للبنك المركزي على الرابط التالي-:

شهد موضوع الحاكمية المؤسسية تطورات هامة خاصة بعد
األزمة المالية العالمية ،حيث قام عدد من الهيئات
والمنظمات المختصة كمنظمة التعاون والتنمية )(OECD
ولجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس االستقرار المالي،
بإصدار بعض المبادئ حول تعزيز الحاكمية المؤسسية في
المؤسسات المصرفية ،وفي ضوء هذه التطورات قام البنك
المركزي بإصدار تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك
التجارية رقم  )2014/58تاري  ،2014/9/30وبما
ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها،
وتبعاً لذلك تم إصدار تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك
اإلسالمية رقم  )2015/61بتاري  2015/5/12التي
تأخذ بعين االعتبار المبادئ الصادرة بهذا الخصوص عن
الهيئات والمنظمات المختصة المشار إليها أعاله باإلضافة
إلى ما صدر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية
 )IFSBوهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
اإلسالمية  .)AAOIFIومن المبادئ التي تقوم عليها
الحاكمية المؤسسية الفصل بين مسؤوليات رئيس مجلس
اإلدارة ومسؤوليات المدير العام الرئيس التنفيذي) وأن ال

_http://www.cbj.gov.jo/uploads/External_Auditing
Instructions_Project_2_2016.pdf
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 3-2-2التعاميم الرقابية

-

قام البنك المركزي خالل عام  2015بإصدار العديد من
التعاميم الرقابية وأبرزها ما يلي :
 التعميم رقم  ) 6714 / 2 / 23تاري 2015 / 6 / 1والمتضمن منهجية مقترحة لتحديد والتعامل مع
البنوك ذات األهمية النظامية المحلية )،(D-SIBs
حيث تبين من خالل األزمة المالية العالمية األخيرة،
أن المشاكل التي تواجهها بعض البنوك تؤثر سلباً
وبشكل كبير على االستقرار المالي واالقتصادي في
الدولة والعالم أحياناً ،وذلك في ضوء كبر حجم هذه
البنوك وارتفاع حصتها السوقية من الخدمات المالية
المقدمة من القطاع المصرفي ووجود ترابطات كبيرة
لها مع البنوك والمؤسسات المالية األخرى واالقتصاد
بشكل عام .وحرصاً من البنك المركزي األردني على
تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي في المملكة
وتطبيقاً لتوصيات مجلس االستقرار المالي ولجنة
بازل للرقابة المصرفية بضرورة وجود إطار لتحديد
والتعامل مع البنوك ذات األهمية النظامية على
المستوى المحلي ) ،(D-SIBsفقد تم تطوير منهجية
لتحديد هذه البنوك واحتساب متطلبات رأس المال
اإلضافية المطلوبة منها .وسيتم تطبيق هذه المنهجية
اعتبا اًر من تاري تطبيق تعليمات بازل  IIIمتطلبات
رأس المال التنظيمي).
تاري
)11673/4/2/10
رقم
 تعميم 2015/9/21الموجه للبنوك العاملة في المملكة
ومرفقه "تعليمات النماذج والوسائل الخاصة
باإلخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة
بعمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب" ،حيث
سرت هذه التعليمات على الجهات الخاضعة
ألحكام قانون مكافحة غسل األموال النافذ ابتداء
من .2015/10/1
 تعميم رقم  )1271/1/10تاري 2016/1/25الموجه إلى البنوك العاملة في المملكة بخصوص
ضرورة اعتماد البنوك على بيانات مالية مصدقة
من مدقق حسابات قانوني عند اتخاذ الق اررات
االئتمانية والتأكيد على قيام البنوك بالحصول
على مصادقة جمعية المحاسبين القانونيين
األردنيين على صحة توقيع المحاسب القانوني
على البيانات الخاصة بالعمالء.

-

-

-

 )2421/4/2/10ت ياريي ي
تعيميييم رق ي ي يم
 2016/2/16الموجه إلى البنوك العاملة في
المملكة بخصوص التأكيد على عدم منح دفاتر
شيكات للعمالء المدرجين على قائمة الشيكات
المرتجعة.
 )6027/4/2/10تي ياري
تعمي يم رقي ي ي يم
 2016/4/25الموجه إلى البنوك العاملة في
المملكة بخصوص التأكيد على ضرورة أن تكون
خدمات إرسال رسائل  SMSخدمة إجبارية
لكافة عمالء التجزئة وليست اختيارية ،وعلى أن
تكون الخدمة مرتبطة بطبيعة الحركة وليست
مقصورة على حركات السحب فقط ،وبدون أية
تكاليف إضافية على العمالء ،وذلك حرصاً من
البنك المركزي على سالمة التعامالت المالية
التي تنفذها البنوك عبر الوسائل اإللكترونية وأمن
النظم والمعلومات الخاصة بها.
بتاري
)13120/5/1/1
رقم
تعميم
 2015/10/18تم توجيهه للبنوك العاملة
ولشركات الدفع في المملكة بخصوص التحذير
من عمليات االحتيال على بطاقات الدفع والتأكيد
على ضرورة اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات
الوقائية واالحت ارزية من أجل الحيلولة دون
البطاقات إلساءة االستخدام أو
تعرض
االختراق.
تي ياري
)7293/4/2/10
رقيم
تعمييم
 2016/5/24تم توجيهه للبنوك العاملة في
المملكة ،حيث تم بموجب هذا التعميم التأكيد
على البنوك بضرورة التوقف عن منح تسهيالت
لعمالئها تحت مسميات مختلفة منها :القرض
الشخصي إلعادة تمويل العقارات ،قرض تحسين
المنزل )Equity Release/لفترة تزيد عن 8
سنوات ،كونها تتعارض والمادة /9ب) من
تعليمات التعامل مع العمالء بعدالة وشفافية رقم
 )2012/56تاري  2012/10/31والمتعلقة
بعدم منح قروض شخصية بفترة سداد تزيد عن
 8سنوات.

كما قام البنك المركزي بتاري  2015/4/30بإصدار بيان
صحفي يحذر فيه المواطنين من التعامل مع بعض
الشركات التي تدعي استعدادها لتقديم القروض أو التوسط
مع البنوك التجارية للحصول على القروض مقابل رسوم،
21
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كونها غير مرخصة .كما أكد البنك المركزي على انه
يحظر على البنوك المرخصة في المملكة التعامل مع مثل
هذه الشركات كونها غير مرخص لها بتقديم هذه الخدمة
كما أنها ال تخضع لرقابة البنك المركزي ،باإلضافة إلى
ذلك فإن قرار منح القرض يعود بصورة مطلقة إلى البنك
وفقاً لسياسته االئتمانية ،وأن الوسيلة اآلمنة والصحيحة
للحصول على القرض تكون بمراجعة البنك مباشرةً.
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شكل  :1-3موجودات القطاع المالي موزعة حسب أركان القطاع المالي

 3الفصلللللللل الثاللللللللث  :تطلللللللو رات القطلللللللاع

)2015

المالي ومخاطره
1-3

مقدمة

يتكون القطاع المالي في المملكة األردنية الهاشمية من

مؤسسات
االقراض
األخرى

البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة والخدمات
المالية المتنوعة وشركات الصرافة وشركات التمويل

2.0
%
1.0

البنوك وشركات الصرافة باإلضافة إلى شركات التمويل

0.5

األصغر التي أصبحت خاضعة لرقابة البنك المركزي

شركات
التمويل
الميكروي

1.0
0.8
0.6
شركات
الصرافة

-

0.4
0.2
0.0

إجمالي الموجودات
موجودات كل قطاع إلى إجمالي موجودات القطاع المالي (المحور األيمن)

اعتبا اًر من  ،2015/6/1فيما تتولى كل من و ازرة الصناعة

المصدر :البنك المركزي األردني.

والتجارة وهيئة األوراق المالية مهمة اإلشراف والرقابة على
شركات التأمي ن 3وشركات الوساطة المالية على التوالي،

2-3

أما فيما يخص شركات اإلقراض األخرى فال يوجد أي
جهة تشرف عليها ولكن و ازرة الصناعة والتجارة هي الجهة

أهم تطورات الجهاز المصرفي في األردن
الموجودات والمطلوبات) على مستوى
فروع األردن

مقارنةً بدول المنطقة فإن الجهاز المصرفي األردني يعتبر

المسؤولة عن تسجيل هذه الشركات.

كبي اًر نسبة لحجم االقتصاد األردني ،حيث بلغت موجودات

تعتبر البنوك المكون الرئيسي للقطاع المالي في األردن

البنوك المرخصة في نهاية عام  2015ما قيمته )45.2

البال حجم موجوداته ما قيمته  48مليار دينار كما في

مليار دينار أردني .مشكلة ما نسبته  %169.7من الناتج

نهاية عام  ،2015حيث شكلت موجودات البنوك

المحلي اإلجمالي مقابل  %174.6لعام  ،2014وهي رابع

المرخصة ما نسبته  94.1%من إجمالي موجودات القطاع

أعلى نسبة بين الدول العربية التي تمت المقارنة بها) بعد

المالي شكل .)1-3

3

مؤسسات
االقراض
األخرى

1.2

مليار دينار

يتولى البنك المركزي مهمة اإلشراف والرقابة على قطاع

1.5

البنوك

شركات
الوساطة شركات
والخدمات التأمين
المالية
المتنوعة

2.5

األصغر وشركات اإلقراض المتخصصة األخرى.

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاري

شركات شركات
الوساطة
التمويل
الميكروي والخدمات
المالية
المتنوعة

شركات
التأمين

شركات
الصرافة

مليار دينار

50
40
30
20
10
-

قطر ولبنان واإلمارات شكل .)2-3

 )2016/2/24تولي البنك المركزي

الرقابة على قطاع التأمين ،وبحيث يتم نقل مهام الرقابة على قطاع التأمين إلى البنك
المركزي خالل سنتين.
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شكل  :4-3نسبة التركز في قطاع البنوك العاملة في األردن -2006

شكل  :2-3موجودات القطاع المصرفي لدول عربية مختارة  % )2015من

)% )2015

الناتج المحلي اإلجمالي)*

أكبر عشرة
بنوك
أكبر خمسة بنوك

35.1

75.6

اليمن

مصر

عمان

البحرين

الكويت

األردن

السعودية *

107.6

121.8

160.5

162.4

169.7

198.7

لبنان

قطر *

اإلمارات

340.1

516.9
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التسهيالت

المصدر :البنك المركزي األردني.

المصدر :البنوك المركزية للدول المعنية.
* تعود لعام .2014

وبناء على مؤشر هيرفندل إنديكس
فيما يخص المنافسة
ً
 )Herfindahl Indexلموجودات القطاع المصرفي فقد
كان هناك تحسناً في الوضع التنافسي لقطاع البنوك في
األردن ،حيث كانت قيمة المؤشر  %11.9في نهاية عام
 2007وأصبح يبل  %9.2في نهاية عام  2015منخفضاً
أيضاً عن مستواه لعام  2014حيث كان  %9.5مما 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 باإلضافة إلى زيادة عدد البنوك بعد دخول ثالثة
بنوك جديدة في عام  .2009ومن الجدير بالذكر أن
انخفاض التركز وارتفاع مستوى التنافسية في القطاع
المصرفي األردني له انعكاسات إيجابية على االستقرار
المالي في األردن شكل .)5-3

بالرغم من ارتفاع نسبة الموجودات إلى الناتج المحلي
اإلجمالي في األردن إال أنها أخذت اتجاهاً تنازلياً خالل
السنوات السبع الماضية ،حيث كانت تبل  %217.2في
نهاية عام  2007وأصبحت  %169.7في نهاية عام
 ،2015ويعود السبب الرئيسي لتناقص هذه النسبة إلى
نمو الناتج المحلي اإلجمالي بشكل أكبر من نمو موجودات
البنوك شكل .)3-3
شكل  :3-3تطور موجودات البنوك العاملة في األردن ونسبتها إلى الناتج
المحلي اإلجمالي )2015-2007

%
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شكل  :5-3مؤشر هيرفندل لموجودات وودائع قطاع البنوك العاملة في األردن
)% )2015-2007

اجمالي موجودات البنوك (مليار دينار)
إجمالي موجودات البنوك إلى الناتج المحلي االجمالي (المحور األيمن)()%

11.92 11.87

المصدر :البنك المركزي األردني.

10.66

فيما يخص الحصة السوقية للبنوك التركز) فقد شكلت
موجودات أكبر خمسة بنوك من أصل  25بنكاً ما نسبته
 %53.9من إجمالي موجودات البنوك المرخصة ،بينما
شكلت موجودات أكبر عشرة بنوك ما نسبته  %75.7وذلك
في نهاية عام  ،2015ومن 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 انخفاضاَ في نسبة التركز لدى البنوك المرخصة
شكل  ،)4-3إال أن مستوى التركز في القطاع المصرفي
في األردن ما زال مرتفعاً.

9.21

9.48

10.33

12

11.00 10.76

10.00 9.79
10.63 10.45

11
11.00

10.62

15
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13

10
9

9.36 9.23
9.10 8.87
12

13

8
11

موجودات مؤشر هيرفندل

10

09

2007 08

ودائع مؤشر هيرفندل

المصدر :البنك المركزي األردني.

 1-2-3هيكل ملكية البنوك
بلغت نسبة ملكية األجانب عرب وأجانب) في رؤوس
أموال البنوك األردنية المرخصة في نهاية عام 2015
حوالي  %49وتعتبر ملكية األجانب في رؤوس أموال
البنوك األردنية من النسب المرتفعة في المنطقة وذلك لعدم
وجود قيود عليها في األردن ،ومن الجدير بالذكر أن نسبة
24
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األردن المرتبة الرابعة بين عدد من دول المنطقة شكل
.)8-3

ملكية األجانب في رؤوس أموال البنوك األردنية قد شهدت
انخفاضاً خالل عامي  2010و 2011إال أن النسبة
عادت إلى االرتفاع خالل األعوام األربع األخيرة األمر
الذي يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الجهاز المصرفي
بشكل خاص واالقتصاد األردني بشكل عام ،علما بأن
معظم هذه الملكيات هي مساهمات استراتيجية مستقرة
شكل .)6-3

شكل  :8-3نسبة إجمالي التسهيالت االئتمانية إلى الناتج المحلي اإلجمالي
لألردن ودول عربية مختارة )% )2015
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شكل  :9-3تطور التسهيالت االئتمانية الممنوحة لألفراد والشركات -2008
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المصدر :البنك المركزي األردني.

وبالرغم من أن إقراض قطاع األفراد له العديد من النواحي
اإليجابية على القطاع المصرفي واالقتصاد من حيث زيادة
مستوى التنويع في محفظة تسهيالت البنوك وبالتالي تقليل
المخاطر التي تواجهها باإلضافة إلى زيادة قدرة األفراد
على اإلنفاق واالستهالك وتحسين مستوى معيشتهم
وبالتالي دعم النشاط االقتصادي ،إال أن مساهمة قطاع
األفراد في حفز النمو االقتصادي تكون عادة أقل من
مساهمة قطاع الشركات .هذا وسيتم التطرق الحقاً في
فصل مستقل إلى موضوع مديونية األفراد في المملكة
بشكل مفصل.
فيما يخص توزيع التسهيالت االئتمانية المباشرة فإن نسبة
تسهيالت الشركات الكبرى أخذت اتجاهاً تنازلياً منذ عام
 2010حيث كانت  %50.7وانخفضت لتصل إلى
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شكل  :7-3هيكل موجودات البنوك العاملة في األردن  -استخدامات األموال
)% )2015-2009

)2015

مليار دينار

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  2015ما نسبته  %46.8من موجودات البنوك
مقابل ما نسبته  %43.2لعام  2014شكل .)7-3

2
3

60.8

20

 2-2-3استخدامات األموال الموجودات)

1
4

البحرين

ومن الجدير ذكره أن نسبة النمو في تسهيالت األفراد أفراد
وعقارية) في عام  2015بلغت  %10.8في حين أن
تسهيالت الشركات انخفضت بنسبة  %10.9مما يدل على
توجه البنوك في السنوات األخيرة نحو إقراض قطاع األفراد
وعلى حساب قطاع الشركات شكل .)9-3

المصدر :البنك المركزي األردني
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المصدر :البنوك المركزية المعنية.
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شكل  :6-3هيكل الملكية في قطاع البنوك العاملة في األردن -2005
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نمت التسهيالت االئتمانية المباشرة في نهاية عام 2015
بما نسبته  %9.6لتصل إلى حوالي  21.1مليار دينار
علماً أن نسبة النمو في عام  2014كانت .%1.8
ومن الجدير ذكره أن إجمالي التسهيالت االئتمانية شكلت
ما نسبته  %79.4من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية
عام  2015مقابل  %75.3لعام  ،2014حيث احتل
25

تقرير االستقرار املايل 2015

 %33.5في نهاية عام  ،2015أما التسهيالت المقدمة
للحكومة والقطاع العام فقد ارتفعت من  %4.1في عام
 2008إلى  %12.9في عام  ،2015وفيما يتعلق بنسبة
التسهيالت الممنوحة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة
الحجم فقد بلغت النسبة  %7.3في نهاية عام 2015
مقارنة مع  %8.5لعام  ،2014علماً بان معدل النسبة في
االقتصادات الناشئة يبل من  .%25-20هذا وقد بينا في
الفصل الثاني إجراءات البنك المركزي الهادفة إلى تعزيز
وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل شكل
.)10-3

شكل  :11-3توزيع التسهيالت االئتمانية الممنوحة لألفراد -2009
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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  11.6مليار دينار
أردني مشكلةً ما نسبته  %25.5من إجمالي موجودات
البنوك كما في نهاية عام  2015مقابل ما مقداره 11
مليار دينار وما نسبته  %24.7من موجودات البنوك كما
في نهاية عام  ،2014ومن الجدير ذكره أن مديونية
الحكومة لدى البنوك تتكون من  9مليار دينار على شكل
سندات حكومية و  2.6مليار على شكل تسهيالت ممنوح
معظمها لشركة الكهرباء الوطنية.
إن تعرض البنوك للديون الحكومية أو المكفولة منها كنسبة
من موجودات البنوك ارتفع من  %14.8في نهاية عام
 2008ليصل إلى  %25.5في نهاية عام  2015شكل
.)12-3
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شكل  :10-3توزيع التسهيالت االئتمانية للبنوك العاملة في األردن -2008
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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  %37.9من قروض األفراد في نهاية
عام  2015مقابل  %41.9في نهاية عام  ،2014أما
بالنسبة لثاني أكبر حصة فهي تعود إلى السلف الشخصية
حيث شكلت  %34من قروض األفراد في نهاية عام
 2015مقابل  %24.7كما في نهاية عام  ،2014أما
بالنسبة لقروض السيارات فقد شكلت  %16.5في نهاية
عام  2015مقارنة بحوالي  %9في نهاية عام 2014
شكل  .)11-3وتجدر اإلشارة إلى أن التغير في نسب
مكونات التسهيالت الممنوحة لألفراد يعود في جزء كبير
منه إلى قيام البنوك بإعادة تصنيف هذه المكونات لتحسين
دقة تصنيف البيانات خاصةً بعد تطبيق مشروع نظام
البيانات اإلجمالية اإللكتروني في نهاية عام .2015

شكل  :12-3تعرض البينوك لمد ييونية الح يكومة األردنيي ية )2015-2008
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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)

المصدر :البنك المركزي األردني.

فيما يخص تصنيف التسهيالت حسب العملة فإن
التسهيالت بالدينار األردني تعتبر المكون الرئيسي
للتسهيالت الممنوحة إذ بلغت نسبتها في نهاية عام 2015
حوالي  %86.8من إجمالي التسهيالت االئتمانية مسجلة
انخفاضاً طفيفاً عن عام  2014حيث كانت تبل %87
شكل .)13-3
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حيث يالحظ حدوث تحسن على تجاوب البنوك مع الطلب
على االئتمان خالل األعوام  2013و 2014و2015
نتيجة تحسن األوضاع االقتصادية مقارنةً مع الفترة
 )2012-2010شكل .)15-3

شكل  :13-3تصنيف التسهيالت الممنوحة من قبل البنوك العاملة في األردن
مصنفة حسب العملة )% )2015-2009
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شكل  :15-3قيمة طلبات االئتمان المرفوضة من قبل البنوك مصنفة حسب
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فيما يخص قطاع األفراد فقد بل عدد الطلبات المقدمة من

معه فقد قام البنك المركزي بتحديث وتطوير الدراسة التي

قبلهم للحصول على تسهيالت جديدة طلبات عمالء جدد

قام بها في عام  2014وذلك من خالل تجميع االستبيانات

باإلضافة لطلبات زيادة تسهيالت قائمة) خالل عام 2015

الواردة من البنوك كما في  ،2015/12/31وتالياً أهم

حوالي  346ألف طلب بقيمة إجمالية  4368مليون دينار

نتائج تلك الدراسة.

وقد تم رفض ما نسبته  %13.1من أعداد الطلبات

عدد الطلبات المقدمة للبنوك من األفراد والشركات

للحصول على تسهيالت جديدة

39
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لقياس حجم الطلب على االئتمان ومدى تجاوب البنوك
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المصدر :البنك المركزي األردني.

828

التسهيالت بالعملة المحلية

نوع البنوك ومقدمي الطلبات  )2015مليون دينار)

المقدمة من قبل األفراد وبقيمة إجمالية  805مليون دينار

طلبات عمالء جدد

أو ما نسبته  %18.4من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة

باإلضافة لطلبات زيادة تسهيالت قائمة) خالل عام 2015

خالل عام  2015مقارنة مع ما نسبته  %15.8لعام

حوالي  359.4ألف طلب بقيمة إجمالية  11.2مليار

 ،2014هذا وقد كانت أكبر نسبة من قيمة التسهيالت

دينار ،وقد تم رفض ما نسبته  %12.9من أعداد الطلبات

المرفوضة لتسهيالت األفراد لدى البنوك األجنبية بما نسبته

المقدمة وبقيمة إجمالية  1.7مليار دينار أو ما نسبته

 %33.2مقارنة مع  %19.8و %10لدى البنوك التجارية

 %15.1من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة مقارنة مع ما

والبنوك اإلسالمية على التوالي شكل .)16-3

ويشير الشكل  14-3إلى أن
نسبته  %15.8لعام ُ ،2014
النسبة بدأت باالنخفاض منذ عام .2012

شكل  :16-3قيمة طلبات االئتمان المقدمة من قبل األفراد والمرفوضة من قبل
البنوك حسب نوع البنوك  )2015-2010مليون دينار)

شكل  :14-3قيمة طلبات االئتمان المقدمة للبنوك والمقبولة والمرفوضة ونسبة
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شكل  :19-3عدد طلبات االئتمان المقدمة من قبل الشركات للبنوك المقبولة

شكل :17-3عدد طلبات االئتمان المقدمة من قبل األفراد للبنوك المقبولة
والمرفوضة  )2015-2010ألف طلب)
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أما فيما يتعلق بقطاع الشركات فقد بل عدد الطلبات
المقدمة من قبلها الشركات الكبرى والشركات الصغيرة
والمتوسطة) للحصول على تسهيالت جديدة طلبات
عمالء جدد باإلضافة لطلبات زيادة تسهيالت قائمة) خالل
عام  2015حوالي  13.3ألف طلب بقيمة إجمالية
 6833.7مليون دينار وقد تم رفض ما نسبته  %7.6من
أعداد الطلبات المقدمة من قبل الشركات وبقيمة إجمالية
 886.2مليون دينار أو ما نسبته  %13من إجمالي قيمة
الطلبات المقدمة خالل عام  2015مقارنة مع ما نسبته
 %14.1لعام  ،2014هذا وقد كانت أكبر نسبة من قيمة
التسهيالت المرفوضة لتسهيالت الشركات لدى البنوك
األجنبية بما نسبته  %19مقارنة مع  %14.3و %2.3
لدى البنوك التجارية والبنوك اإلسالمية على التوالي.
وبمقارنة نسبة قيمة الطلبات المرفوضة لقطاعي األفراد
والشركات نالحظ ارتفاع النسبة لقطاع األفراد في عام
 2015وانخفاضها لقطاع الشركات ،وهذا يدل على وعي
البنوك للمخاطر المرتفعة نسبياً في إقراض قطاع األفراد
الناتجة عن االرتفاع المستمر في نسبة مديونية األفراد إلى
دخلهم كما سيتم توضيحه في الفصل الرابع.

وتجدر اإلشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة للبنوك من
قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة  )SMEsشكلت ما
نسبته  %76من إجمالي عدد الطلبات المقدمة من إجمالي
الشركات ،حيث بلغت  10.2ألف طلب بقيمة إجمالية
 1389.8مليون دينار رفض منها ما نسبته  %17.8من
قيمة الطلبات المقدمة مقارنة مع ما نسبته  %13.9لعام
 ،2014هذا وقد حظيت البنوك التجارية بالنسبة األكبر
من طلبات التسهيالت المقدمة من الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،حيث بلغت النسبة حوالي  %84.1من
إجمالي قيمة الطلبات المقدمة من هذه الشركات ،أما
الطلبات المقدمة إلى البنوك اإلسالمية فقد بلغت نسبتها
حوالي  %14.4من إجمالي قيمة الطلبات المقدمة وأقل
نسبة سجلتها البنوك األجنبية بحوالي  %1.5من إجمالي
قيمة الطلبات المقدمة من هذه الشركات.
شكل  :20-3توزيع قيمة الطلبات المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة
حسب البنوك )% )2015
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شكل  :18-3قيمة طلبات االئتمان المقدمة من قبل الشركات والمرفوضة من
قبل البنوك حسب نوع البنوك  )2015-2010مليار دينار)
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هذا وقد شكلت الطلبات المرفوضة للشركات الصغيرة
والمتوسطة ما نسبته  )%79.7من إجمالي عدد الطلبات
المرفوضة إلجمالي قطاع الشركات ،وقد كانت أكبر نسبة
من قيمة الطلبات المرفوضة للشركات الصغيرة والمتوسطة
لدى البنوك اإلسالمية بما نسبته  )%60.8من إجمالي
قيمة الطلبات المرفوضة المقدمة من إجمالي الشركات.
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خالل السنوات السابقة مما يدل على استقرار مصادر
التمويل لدى البنوك العاملة في المملكة بشكل عام شكل
.)21-3

نلخص أدناه أهم ما تم التوصل اليه من خالل تحليل نتائج
الدراسة واالستبيانات المرسلة من البنوك:
 .1شكلت الطلبات المقدمة للحصول على االئتمان من
قبل العمالء الحاليين النسبة األكبر من إجمالي
الطلبات المقدمة خالل العام .2015
 .2استحوذت التسهيالت االستهالكية على النسبة األكبر
من إجمالي التسهيالت المقدمة والممنوحة ومن
الطلبات الجديدة للحصول على تسهيالت خالل العام
.2015
 .3خففت البنوك معايير قبول طلبات االئتمان بشكل
طفيف بالنسبة للقروض السكنية وتسهيالت الشركات
الصغيرة والمتوسطة الحجم ،ولم تتغير بالنسبة
لتسهيالت المشاريع الكبيرة والتسهيالت االستهالكية.
 .4من أهم السياسات المقترحة من قبل البنوك التي من
الممكن اتخاذها من أجل زيادة إقراض المشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم:
 توفير منتجات إقراض جديدة وايجاد برامج تمويلية
متخصصة لهذه المشاريع.
 تخفيض تكاليف اإلقراض.
 مشاركة مخاطر اإلقراض مع طرف ثالث مثل الشركة
األردنية لضمان القروض.
 قيام الشركات بتقديم قوائم مالية مدققة من مدقق
معتمد.
 تقديم استشارات ونصائح مالية للشركات الصغيرة
والمتوسطة من قبل موظفين البنك المختصين وذو
الخبرة في التمويل األصغر.

شكل  :21-3هيكل مطلوبات البنوك العاملة في األردن )% )2015-2009
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فيما يخص مصدر األموال الثاني وهو حقوق المساهمين
فقد ارتفع من  5.6مليار دينار في نهاية عام 2014
ليصل إلى  5.8مليار دينار في نهاية عام  ،2015حيث
نمت حقوق المساهمين بنسبة  %3.6مما يعزز من مالءة
القطاع المصرفي في األردن.

أما مصدر األموال الثالث من حيث األهمية فهو ودائع
البنوك والتي اتخذت اتجاهاً تصاعدياً منذ حزيران 2012
لتصل إلى  %10.2من إجمالي مصادر أموال البنوك في

نهاية عام  ،2013إال أنها انخفضت خالل عامي 2014
و 2015لتصل إلى  %8.9و %7.8من إجمالي مصادر
أموال البنوك على التوالي.
بمتابعة تطور الودائع لدى الجهاز المصرفي فقد نمت
ودائع العمالء خالل عام  2015بنسبة  %7.7لتصل إلى

علماً بأن البنك المركزي وضمن إجراءاته

حوالي  32.6مليار دينار ،وهو بذلك أقل من النمو في

لتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة

إجمالي التسهيالت االئتمانية لعام  2015الذي بل حوالي

للتمويل قام بحزمة من اإلجراءات شملت جزء

 .%9.6ونتيجة لذلك فقد ارتفعت نسبة التسهيالت إلى

من اإلجراءات المقترحة أعاله من قبل البنوك

الودائع بشكل بسيط لدى الجهاز المصرفي في المملكة من

وذلك حسب ما بينا في الفصل الثاني من هذا

 %63.3في نهاية عام  2014لتصل إلى  %64.7في

التقرير.

نهاية عام  2015شكل .)22-3

 3-2-3مصادر األموال المطلوبات)
بتحليل مصادر األموال لدى الجهاز المصرفي فإن الودائع
تعتبر المصدر الرئيسي للتمويل حيث شكلت ما نسبته
 %72.1من إجمالي مصادر األموال كما في نهاية عام
 2015مقابل  %68.1في نهاية عام  ،2014أي بنسبة
نمو قدرها  %7.7علماً بأن هذه النسبة بازدياد مستمر
29
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 4-2-3مخيياطر الجهيياز المصييرفي فييي األردن  -مؤشيرات
المتانة المالية

شكل  :22-3معدل نمو الودائع والتسهيالت ونسبة التسهيالت إلى الودائع
)% )2015-2010
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 1- 4 - 2- 3السيولة

المصدر :البنك المركزي األردني.

يتمتع الجهاز المصرفي األردني بسيولة آمنة حيث تدل
النسب الخاصة بالسيولة في نهاية عام  2015بأن وضع
السيولة لدى الجهاز المصرفي يعتبر جيداً وآمناً ،حيث
بلغت نسبة النقد واألرصدة النقدية  %28.7من إجمالي
الموجودات كما في نهاية عام  2015مقابل  %27.5كما
في نهاية عام  ،2014أما نسبة محفظة األوراق المالية
ذات السيولة العالية) إلى إجمالي الموجودات كما في
نهاية عام  2015فقد بلغت  %23.1مقابل  %24.5كما
في نهاية عام .2014
وبالتالي فإن إجمالي الموجودات ذات السيولة العالية
شكلت حوالي  %51.8من إجمالي الموجودات في نهاية
عام  2015مقابل  %52في نهاية عام  ،2014مما يدل
على استقرار مستوى السيولة لدى البنوك شكل .)24-3

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 %66.4
في نهاية عام  2007لتصل إلى  %78.4في نهاية عام
 2011إال أنها بعد ذلك بدأت باالنخفاض إلى أن وصلت
إلى أدنى مستوى لها في نهاية عام  2012وهو %71
وذلك بسبب الظروف االقتصادية الصعبة التي مرت بها
المملكة خالل عام  ،2012إال أنه خالل األعوام 2013
و 2014و 2015ونتيجة لتحسن الظروف االقتصادية
المتمثل بتحسن معظم المؤشرات االقتصادية والنقدية فقد
عادت نسبة الودائع بالدينار إلى االرتفاع حتى وصلت إلى
أعلى مستوى لها خالل السنوات التسع الماضية والبال
 %79.7من إجمالي الودائع في نهاية عام  .2015إن
االرتفاع المستمر في نسبة ودائع الدينار إلى إجمالي
الودائع يعكس الثقة بالدينار األردني كعملة ادخارية ويعزز
االستقرار النقدي والمالي في المملكة شكل .)23-3

شكل  :24-3نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات -2007
)% )2015

نسبة محفظة األوراق المالية إلى إجمالي الموجودات
نسبة النقد واألرصدة إلى إجمالي الموجودات
نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات

شكل  :23-3الودائع بالدينار وباألجنبي ومعي يدالت نيموها )2015-2008
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فيما يخص نسبة السيولة القانونية باإلجمالي المطبقة من
قبل البنك المركزي على البنوك والبال حدها األدنى
 %100فإن هذه النسبة كما في نهاية عام  2015قد
بلغت  %151.3مقابل  %152.2لعام  2014شكل
 ،)25.4وهذا االنخفاض البسيط في النسبة ناتج عن
تحسن مستوى االئتمان الممنوح من قبل البنوك في عام
 2015مقارنة مع عام .2014

0

معدل نمو الودائع بالدينار (المحور األيمن)

09

10

08

20

المصدر :البنك المركزي األردني.

07

30

نسبة الودائع بالدينار

المصدر :البنك المركزي األردني.

30

الفصل الثالث :تطورات القطاع املايل وخماطره

شكل  :27-3نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة لألردن ودول

شكل  :25-3نسبة السيولة القانونية باإلجمالي وبالدينار )% )2015-2008
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بتحليل رصيد الديون غير العاملة لدى الجهاز المصرفي
فقد بلغت  1356.2مليون دينار في نهاية عام 2015
مسجلة انخفاضاً عن عام  2014بمبل  49.2مليون دينار
حيث كانت تبل  1405.4مليون دينار.
بمقارنة نسبة الديون غير العاملة في األردن ببعض الدول
العربية نالحظ أن األردن يحتل المرتبة الرابعة بين احدى
عشر دولة عربية ،فهو أقل من الجزائر ومصر واإلمارات
وعمان وقطر
لكنه أعلى من البحرين ولبنان والكويت ُ
والسعودية شكل .)28-3

فيما يخص نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون فقد
واصلت هذه النسبة انخفاضها في عام  2015لتصل إلى
 %4.9مقابل  %5.6و %6.8و %7.7لألعوام 2014
و 2013و 2012على التوالي  ،وقد جاء هذا االنخفاض
بسبب ارتفاع التسهيالت مقام النسبة) وانخفاض حجم الديون
غير العاملة بسط النسبة) ،ويعود هذا االنخفاض إلى قيام
البنوك بإعدام جزء من الديون غير العاملة مقابل
المخصصات المرصودة إزائها ،باإلضافة إلى تحسن الظروف
االقتصادية في المملكة مما انعكس إيجابياً على قدرة العمالء
على السداد ،وهذا يعكس تحسناً في نوعية أصول البنوك،
مما يعزز من االستقرار المالي في المملكة.
أما فيما يخص نسبة تغطية المخصصات للديون غير
العاملة نسبة التغطية) فقد واصلت ارتفاعها المستمر الذي
بدأته في عام  2011لتصل في نهاية عام  2014إلى
 %78.7ثم انخفضت في نهاية عام  2015إلى .%74.7
شكل .)26-3

شكل  :28-3نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لألردن ودول عربية
مختارة )% )2015

12
9

1.2

1.6

1.8

2.8

4.0

4.4

4.9

5.2

السعودية

قطر

عمان

الكويت

لبنان

البحرين

األردن

اإلمارات

15

14

13

12

11

10

09

08

07

2005 06

7.2

4.9

5.6

6.8

7.7

8.5

8.2

6.7

4.2

4.1

4.3

6.6

مصر

52.0 52.4 52.3

9.4

63.4

67.8

3

الجزائر

العاملة )% )2015-2005

78.4 80.0

6

-

شكل  :26-3نسبة الديون غير العاملة ونسبة تغطية المخصصات للديون غير
78.2 78.7 74.7

50
-

المصدر :البنك المركزي األردني.

69.4

164.4

100

100

المصدر :األردن :البنك المركزي األردني ،بقية الدول :صندوق النقد الدولي.
* البيانات تعود لعام .2014

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

 3- 4 - 2- 3الربحية
شهد معدل العائد على الموجودات لدى الجهاز المصرفي
في األردن انخفاضاً خالل األعوام  2010 -2006حيث
كان يبل  %1.7في نهاية عام  2006وانخفض إلى
 %1.1في نهاية عام  2009وذلك نتيجة تأثير تداعيات
األزمة المالية العالمية على أرباح البنوك ،واستقر عند هذا
المعدل لغاية نهاية عام  2012ليرتفع خالل عامي 2013
و 2014إلى  %1.2و %1.4على التوالي نتيجة نمو
أرباح البنوك بشكل ملحوظ ،ثم عاد لالنخفاض قليالً خالل
عام  2015ليصل إلى  ،%1.3وقد جاء هذا االنخفاض

نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون
نسبة المخصصات إلى الديون غير العاملة

المصدر :البنك المركزي األردني.

هذا وقد احتل الجهاز المصرفي في المملكة مرتبة متوسطة
بين عدد من دول المنطقة بنسبة تغطية المخصصات
للديون غير العاملة شكل .)27-3
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أن أقل نسبة عائد على حقوق الملكية تعود للكويت وتبل
 %9.1وأعلى نسبة تعود لمصر وتبل  %18.9شكل
 ،)31-3ويعود انخفاض معدالت العائد في األردن مقارنة
مع معظم الدول العربية إلى اتسام البنوك في األردن بشكل
عام بالتحفظ وعدم اإلقبال الكبير على المخاطر ،باإلضافة
إلى تمتع البنوك في األردن بمستويات مرتفعة من رأس
المال هي األعلى في المنطقة ،إضافة إلى مستوى
الضريبة على الدخل المرتفع نسبياً.

بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع نسبة ضريبة الدخل على البنوك
من  %30في عام  2014إلى  %35في عام 2015
شكل .)29-3
شكل  :29-3معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل العائد على الموجودات
)% )2015-2006
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شكل  :31-3معدل العائد على حقوق الملكية لألردن ودول عربية مختارة
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المصدر :البنك المركزي األردني.

بمقارنة األردن مع بعض الدول العربية نالحظ تراجع مرتبة
األردن في معدل العائد على الموجودات في عام 2015
حيث احتل األردن المرتبة السادسة بين تسع دول عربية
تتوفر عنها بيانات مقارنة مع المرتبة الخامسة في نهاية
 ،2014علماً بأن أقل معدل عائد على الموجودات يعود
للبنان ويبل  %1وأعلى معدل عائد على الموجودات يعود
للجزائر ويبل  %2.2شكل .)30-3
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كفاية رأس المال

يتمتع الجهاز المصرفي في األردن بنسبة كفاية رأسمال
مرتفعة ،حيث تعتبر األعلى في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،هذا وقد تراوحت نسبة كفاية رأس المال
للجهاز المصرفي في األردن ما بين  %18و %21خالل
األعوام  ،2015-2007وهي بشكل عام أعلى وبهامش
مريح من النسبة المحددة من قبل البنك المركزي والبالغة
 %12والنسبة المحددة من لجنة بازل والبالغة  ،%8هذا
وقد ارتفعت نسبة كفاية رأس المال في نهاية عام 2015
لتصل إلى  %19.1مقارنة مع  %18.4في نهاية عام
.2014
ومن الجدير ذكره أن هنالك تقارباً كبي اًر ما بين نسبة كفاية
رأس المال ونسبة رأس المال األساسي ،وهذا يعني 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
 32-3وشكل )33-3
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شكل  :30-3معدل العائد على الموجودات لألردن ودول عربية مختارة
)% )2015

16.2 14.5
12.9 12.6 11.8
10.5 10.3

18.9

10

1.0
0.5
0.0

لبنان

مصر

البحرين

األردن

اإلمارات

عمان

قطر

السعودية

الجزائر
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بخصوص العائد على حقوق الملكية وكما في العائد على
الموجودات فقد انخفض خالل األعوام ،2011-2006
حيث كان يبل  %15في نهاية عام  ،2006ثم انخفض في
عام  2011ليصل إلى  %8.3ليعود في األعوام 2012
و 2013و 2014لالرتفاع حيث بل  %8.6و%9.9
و %11على التوالي ،أما في عام  2015فقد انخفض
ليصبح  %10.3شكل .)31-3
ما زال معدل العائد على حقوق الملكية منخفضاً مقارنة مع
العديد من الدول العربية ،حيث احتل األردن مع البحرين
ثاني أقل مرتبة من حيث العائد على حقوق الملكية حيث
32
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أما بخصوص المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها البنوك
فإن مخاطر االئتمان في مقدمتها حيث شكلت ما نسبته
 %84.2من مجموع المخاطر في نهاية عام  ،2015يليها
مخاطر التشغيل التي تشكل حوالي  %12.5ثم مخاطر
السوق التي تشكل حوالي  %3.3من مجموع المخاطر،
علماً بأن هذه النسب مقاربة لما كانت عليه في عام
 2014مما يدل على استقرار هيكل مخاطر البنوك وعدم
تعرضه لتغيرات جوهرية شكل .)35-3

شكل  :32-3نسبة كفاية رأس المال الفعلية بالمقارنة مع متطلبات البنك
المركزي األردني ولجنة بازل )% )2015-2006
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شكل  :35-3مكونات إجمالي التعرضات في القطاع المصرفي -2008

المصدر :البنك المركزي األردني.
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 5-2-3الكفاءة التشغيلية للبنوك

بخصوص نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات
 ،)Leverage Ratioفقد اتخذت منحاً صعودياً منذ عام
 2009وحتى نهاية عام  2012حيث بلغت  %13.3ثم
شهدت انخفاضاً طفيفاً خالل عامي  2013و 2014لتبل
 %13.2و %12.5للعامين على التوالي ،لتعود لالرتفاع
خالل عام  2015لتصل إلى  %12.7وهي نسبة مرتفعة
مقارنة مع الحد األدنى المحدد من قبل البنك المركزي
والبال  %6ويعود ارتفاع مستوى نسب كفاية رأس المال
لدى البنوك في األردن إلى رفع العديد من البنوك لرؤوس
أموالها واحتفاظ البنوك بنسب كبيرة من أرباحها وهو مؤشر
إيجابي على متانة قاعدة رأس المال لدى البنوك المرخصة
شكل .)34-3

فيما يخص الكفاءة التشغيلية ،فتعتبر نسبة إجمالي
المصروفات من غير الفوائد إلى إجمالي الدخل
) (CIRمن أهم النسب التي تقيس الكفاءة التشغيلية

للبنوك ،هذا وقد بينت دراسة قامت بها شركة
) (Mckinsey & Companyأن البنوك التي تزيد نسبة
 CIRلديها عن  %55لديها ضعف في كفاءتها التشغيلية
المتمثلة بالقدرة على توليد الدخل مع التحكم بالمصاريف،
وبالتالي كلما انخفضت النسبة عن  %55فإن ذلك يعطي
مؤش اًر إيجابياً على الكفاءة التشغيلية للبنوك.
وقد بلغت نسبة إجمالي المصروفات إلى إجمالي الدخل
لدى الجهاز المصرفي في المملكة حوالي  %50.6في
نهاية عام  ،2015حيث استمرت هذه النسبة في
االنخفاض مقارنةً باألعوام  2012و 2013و ،2014حيث
كانت تبل  %60.3و %54.2و %52.8على التوالي مما
يدل على تحسن مستوى الكفاءة التشغيلية لدى البنوك في
األردن ،ويعود السبب الرئيسي في انخفاض هذه النسبة
إلى انخفاض إجمالي المصروفات بسبب االنخفاض
الواضح في إجمالي المخصصات في عام ،2015
وبمعنى آخر فقد كان لتحسن نوعية أصول البنوك المتمثل
بتراجع نسبة الديون غير العاملة وما قابله من انخفاض في

شكل  :34-3نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات -2006
)% )2015

13.2

13.3
13.1 13.1
13.0

13.5
13.0

12.7

12.6
12.5

12.5

15

14

13

12

11

10

09

08

0

08-06
08-12
09-06
09-12
10-06
10-12
11-06
11-12
12-06
12-12
13-06
13-12
14-06
14-12
15-06
15-12

10

-

13.3

10
5

5

13.2

15

مليار دينار

25

19.1 18.7 18.3 18.1
16.9 15.8
15.6 14.4
13.2

25

12.0
2006 07

المصدر :البنك المركزي األردني.

33

تقرير االستقرار املايل 2015

حجم المخصصات المقتطعة خالل عام  2015أثر
إيجابي على مستوى كفاءة البنوك ،ويشير انخفاض هذه
النسبة إلى قدرة البنوك على ضبط مصاريفها وبالتالي
تعزيز ربحيتها .هذا على المستوى اإلجمالي للبنوك ،أما
على المستوى اإلفرادي فإن هناك تباين بين البنوك في
الكفاءة التشغيلية ،حيث زادت النسبة لدى  8بنوك عن
 ،%55أما البنوك التي انخفضت فيها النسبة عن %55
فقد كان عددها  17بنكاً ،مما يعني أن ما نسبته %68
من البنوك في األردن تتمتع بمستوى مقبول من الكفاءة
التشغيلية.

الموحد ونسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي )2015-2007
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شكل  :36-3تطور الموجودات لدى البنوك العاملة في األردن على المستوى

إجمالي الموجودات على المستوى الموحد
إجمالي موجودات البنوك إلى الناتج المحلي االجمالي (المحور األيمن)
معدل نمو الموجودات (المحور األيمن)

المصدر :البنك المركزي األردني.

هذا وقد بلغت نسبة موجودات الجهاز المصرفي على
المستوى الموحد إلى الناتج المحلي اإلجمالي حوالي
 %278في نهاية عام  2015مقابل  %280في نهاية
عام  ،2014في حين كانت النسبة في نهاية عام 2007
حوالي  .%400هذا ويالحظ أن نسبة موجودات الجهاز
المصرفي على المستوى الموحد إلى الناتج المحلي
بانخفاض مستمر وذلك بسبب أن النمو في الناتج المحلي
اإلجمالي أعلى من نمو الموجودات.

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

 1-3-3الموجودات
يبل عدد البنوك األردنية التي لها تواجدات خارج المملكة
 9بنوك إال أن النسبة األكبر من هذه التواجدات تعود

 2-3-3التسهيالت

للبنك العربي الذي تشكل موجوداته خارج المملكة حوالي

بل صافي التسهيالت االئتمانية للجهاز المصرفي على
المستوى الموحد في نهاية عام  2015حوالي  34.6مليار
دينار وبنسبة نمو بلغت  %8مقارنة مع  32مليار دينار
في نهاية عام  2014وبنسبة نمو بلغت  ، %2.8وهذا
االرتفاع هو نتيجة طبيعية لتحسن نسبة نمو االئتمان في
األردن في عام  2015مقارنة مع عام  .2014هذا وقد
بلغت نسبة التسهيالت االئتمانية للجهاز المصرفي على
المستوى الموحد إلى الناتج المحلي اإلجمالي %129.9
كما في نهاية عام  2015مقابل  %125.9كما في نهاية
عام  2014شكل .)37-3

 %73.8من إجمالي موجوداته على المستوى الموحد كما
في نهاية عام  ،2015هذا وقد بل إجمالي موجودات
الجهاز المصرفي األردني على المستوى الموحد في نهاية
عام  2015ما يعادل  74مليار دينار ،مقارنة مع 71.2
مليار دينار في نهاية عام  2014أي بارتفاع مقداره 2.8

مليار دينار وبنسبة نمو  ،%4حيث تشكل موجودات
الجهاز المصرفي على مستوى فروع األردن ما نسبته
 %61من الموجودات على المستوى الموحد .وبالرغم من
ارتفاع موجودات الجهاز المصرفي على المستوى الموحد

شكل  :37-3تطور التسهيالت لدى البنوك العاملة في األردن على المستوى
الموحد ونسبتها إلى الناتج المحلي اإلجمالي )2015-2007

من  48.6مليار دينار في نهاية عام  2007إلى 74
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التسهيالت المباشرة بالصافي على المستوى الموحد
التسهيالت المباشرة بالصافي إلى الناتج المحلي االجمالي (المحور األيمن)
معدل نمو التسهيالت (المحور األيمن)

منطقة اليورو وآثارها على تواجدات البنوك األردنية خارج

المصدر :البنك المركزي األردني.
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مليون دينار مقارنة مع  954.8مليون دينار في نهاية عام
 2014شكل  ،)40-3ويعود انخفاض أرباح البنوك على
المستوى الموحد في عام  2015بشكل رئيسي إلى ارتفاع
المخصصات المتنوعة المقتطعة لدى أحد البنوك.

 3-3-3الودائع
ارتفع حجم ودائع العمالء على المستوى الموحد في نهاية
عام  2015إلى  51.6مليار دينار وبنسبة نمو بلغت
 %5.5مقابل  48.9مليار دينار وبنسبة نمو بلغت %7.2
في عام  2014شكل .)38-3

شكل  :40-3تطور صافي الربح بعد الضريبة لدى البنوك العاملة في األردن
على المستوى الموحد )2015-2007

شكل  :38-3تطور الودائع لدى البنوك العاملة في األردن على المستوى
الموحد )2015-2012
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ودائع العمالء على المستوى الموحد

 2- 5 - 3- 3العائد على الموجودات
بلغت نسبة العائد على الموجودات لدى الجهاز المصرفي
على المستوى الموحد  %1.1في نهاية عام  ،2015مقابل
 2014 %1.4شكل .)41-3

بل رصيد حقوق المساهمين لدى الجهاز المصرفي على
المستوى الموحد  10.7مليار دينار في نهاية عام 2015
مقارنة مع  10.6مليار دينار في نهاية عام  ،2014ومن
الجدير ذكره أن رصيد حقوق المساهمين في تزايد منذ عام
 2009شكل  ،)39-3مما يزيد من مالءة البنوك ومن
قدرتها على مواجهة المخاطر ويعزز استقرار القطاع
المالي.

 3- 5 - 3- 3العائد على حقوق الملكية
بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية لدى الجهاز
المصرفي على المستوى الموحد  %7.7كما في نهاية عام
 2015مقابل  %9.2في نهاية عاذم  2014شكل
.)41-3

شكل  :39-3تطور حقوق المساهمين لدى البنوك على المستوى الموحد
)2015-2009

شكل  :41-3معدل العائد على الموجودات وحقوق الملكية على المستوى
الموحد )% )2015-2010
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 5-3-3ص ييافي الي يربح بع ييد الضي يريبة ونس ييبة العائ ييد عل ييى
الموجودات والعائد على الملكية
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 1- 5 - 3- 3صافي الربح بعد الضريبة

 1-4-3قطاع التأمين

بل صافي الربح بعد الضريبة لدى الجهاز المصرفي على
المستوى الموحد في نهاية عام  2015ما مقداره 811.5

يعتبر قطاع التأمين من مكونات القطاع المالي األساسية
حيث يتمثل دوره في حماية األفراد والممتلكات من
35

تطورات القطاع المالي غير المصرفي
المؤسسات المالية غير المصرفية )
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هذه اللجنة الحقاً بالتنسيق مع االتحاد األردني
لشركات التأمين بهذا الخصوص.

المخاطر باإلضافة إلى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها
لدعم التنمية االقتصادية ،حيث بل إجمالي مساهمة أقساط
التأمين في الناتج المحلي اإلجمالي لعام  2015حوالي
 ،%2.1ونظ اًر ألهمية قطاع التأمين في تعزيز االستقرار
المالي فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاري
 2016/2/24الموافقة على ما يلي:
 .1تولي البنك المركزي األردني الرقابة على قطاع
التأمين باعتبارها جزًء من مهامه ،وبما ينسجم
مع ممارسات العديد من الجهات الرقابية دولياً.
 .2نقل الرقابة على قطاع التأمين  -خالل مدة
أقصاها سنتان – لتصبح تحت مظلة البنك
المركزي األردني.
 .3تحديث األطر الرقابية على أعمال التأمين –
خالل مدة أقصاها سنتان – لمواكبة تطورات
السوق فيما يتعلق بما يلي:
أ .تحسين المالءة المالية لشركات
التأمين ووضع معايير واضحة
وشفافة لمراقبة المالءة المالية لهذه
الشركات.
ب .وضع متطلبات تنظيمية لضمان
الفصل المناسب بين أعمال التأمين
على الحياة وأعمال التأمينات العامة
للشركات التي تقدم هذين النوعين
من التأمين.
ج .تنفيذ المتطلبات التنظيمية االحت ارزية
فيما يخص السياسات االستثمارية
لهذه الشركات.
الرقابية
الصالحيات
د .تحديد
والمسؤوليات في شركات التأمين
التي تكون جزًء من مجموعة شركات
مالية.
ه .تعزيز متطلبات الحاكمية المؤسسية
لشركات التأمين.
 .4تشكيل لجنة برئاسة نائب محافظ البنك المركزي
األردني وعضوية القائم بأعمال مدير إدارة
التأمين /و ازرة الصناعة والتجارة والتموين
ومندوب عن ديوان التشريع والرأي ومندوب عن
و ازرة تطوير القطاع العام ،لغايات السير في
تنفيذ التوصيات أعاله وانجاز المطلوب خالل
فترة ال تتجاوز سنة من تاريخه ،على أن تقوم

يتكون قطاع التأمين في األردن من  25شركة تأمين منها
شركة واحدة مجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة

وشركة واحدة للتأمينات العامة فقط و 8شركات تأمين
مشتركة التأمينات العامة والطبي) و 15شركة تأمين
مشتركة التأمينات العامة والطبي والحياة) ،باإلضافة إلى
 931جهة تقدم خدمات تأمينية مساندة والتي تمثل الوكالء
والوسطاء ومسوي الخسائر والمعاينين وشركات إدارة
أعمال التأمين واالكتواريين واستشاريي التأمين ووسطاء
إعادة التأمين والبنوك المرخصة لممارسة أعمال التأمين
ومفوضي االكتتاب ووسطاء إعادة التأمين المقيمين خارج
المملكة.
بل إجمالي موجودات شركات التأمين في المملكة حوالي
 887مليون دينار في نهاية عام  2015مقابل 843
مليون دينار في نهاية عام  2014أي بنسبة نمو بلغت
 .%5.2شكل )42-3
شكل  :42-3تطور إجمالي موجودات شركات التأمين لألعوام -2005
 )2015مليون دينار)
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المصدر :تقرير أعمال التأمين في األردن لعام  ،2014والتقارير المالية السنوية

األولية لشركات التأمين لعام .2015

وتشير التقارير المالية السنوية األولية لشركات التأمين
لنهاية عام  2015أن إجمالي األقساط المكتتبة داخل
المملكة قد بل في نهاية العام  2015حوالي  558مليون

دينار مقابل حوالي  526مليون دينار في نهاية عام

 2014أي بنمو بل  ،%6.1وفي المقابل ارتفع إجمالي
التعويضات المدفوعة في نهاية عام  2015إلى 378

مليون دينار مقابل  373مليون دينار في عام  2014أي

بنسبة نمو بلغت  %1.34شكل .)43-3
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دليالً واضحاً على حجم الطلب على منتجات وخدمات
صناعة التمويل األصغر .شكل .)44-3
هذا وقد بل إجمالي محفظة قروض شركات التمويل
األصغر حوالي  180مليون دينار في نهاية عام 2015
مقارنة بحوالي  149مليون دينار في نهاية عام ،2014
كما وصل عدد المقترضين إلى  357,777مقترض في
نهاية عام  2015مقابل  325,744مقترض في نهاية عام
 2014أي بنسبة نمو بلغت  ،%9.8كما ارتفع متوسط
حجم القروض من  650دينار أردني في نهاية عام 2014
إلى  753دينار أردني في نهاية عام  2015أي بنسبة نمو
بلغت .%15.8

شكل  :43-3تطور إجمالي أقساط التأمين واجمالي التعويضات المدفوعة
لألعوام  )2015 - 2010مليون دينار)
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المصدر :تقرير أعمال التأمين في األردن لعام  ،2014والتقارير المالية السنوية

األولية لشركات التأمين لعام .2015

أما فيما يتعلق بنتائج أعمال شركات التأمين ،فقد حقق
قطاع شركات التأمين صافي ربح بعد الضريبة بل 25
مليون دينار في نهاية عام  2015مقابل  33مليون دينار
في نهاية عام  ،2014كما حققت الشركات ارتفاعاً في
حقوق المساهمين من  331مليون دينار في عام 2014
إلى  341مليون دينار في عام .2015

شكل : 44-3تطور محفظة قروض شركات التمويل األصغر -2013
 )2015مليون دينار)

180
180

150
149
123

جدول  :1-3تطور قطاع التأمين خالل الفترة  )2015 -2011مليون دينار(

120
90
60
30

البيان

2015 2014 2013 2012 2011

إجمالي االستثمارات

541 524 500 471 455

إجمالي الموجودات

887 843 798 739 724

حقوق المساهمين

المصدر :تقرير "تنمية" للربع الرابع لعام .2015

341 331 316 311 315

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

إجم ي ي ييالي األقس ي ي يياط المكتتب ي ي يية ف ي ي ييي
األردن
إجم ييالي التعويض ييات م يين األقس يياط
المكتتبة في األردن
رأس المال المدفوع
صافي الربح بعد الضريبة

0
2015

558 526 491 462 437
378 373 317 323 345
277 269 281 280 295
0.2 -

9

18

33

25

2014

2013

 3-4-3نشاط قطاع التمويل األصغر خارج العاصمة

المصدر :بيانات الفترة  )2014 -2011من تقرير أعمال التأمين في األردن

لعام  ،2014أما بيانات العام  2015فمن الميزانيات السنوية األولية لشركات

يالحظ تركيز قطاع التمويل األصغر على المحافظات
خارج العاصمة ،حيث أن  %69من عدد المقترضين
و %69من قيمة القروض و %67من عدد فروع شركات
التمويل األصغر تقع خارج العاصمة عمان شكل ،)45-3
هذا وقد بلغت نسبة نمو عدد المقترضين في عمان خالل
عام  ،%6 2015أما خارج عمان فقد بلغت نسبة النمو
للفترة نفسها حوالي .%11

التأمين.

 2-4-3قطاع التمويل األصغر

4

بدأ هذا القطاع العمل في األردن في عام  ،1994وقد
شهد نمواً ملحوظاً على مدى األعوام السابقة حيث حققت
قروض التمويل األصغر نسبة نمو مستقرة خالل الفترة
 )2015-2013بلغت  ،%21وتعد نسبة النمو المرتفعة

 4تم االنتماد نلى تقرير "تنمية" للربع الرابع لعام .2015
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ارتفع العائد على الموجودات من  %5.1في عام 2014
إلى  %5.3في عام  2015جدول .)2-3

شكل : 45-3نشاط قطاع التمويل األصغر داخل وخارج العاصمة لعام 2015
)%

67%

69%

69%

33%

31%

عدد الفروع
خارج عمان

جدول  :2-3تطور شركات التأجير التمويلي خالل الفترة )2015 -2013

60%

2013

2014

2015

اإليرادات مليون دينار)

24.4

26.5

30

20%

رأس المال المدفوع مليون دينار)

100

101

111

إجمالي الموجودات مليون دينار)

249.1

271.3

327.1

0%

حقوق المساهمين مليون دينار)

174.2

184.8

205.5

الربح بعد الضريبة مليون دينار)

12.7

13.4

15.7

العائد على حقوق المساهمين )%

%7.8

%7.5

%8.1

العائد على الموجودات )%

%5.3

%5.1

%5.3

البيان

40%
31%

قيمة القروض

80%

عدد المقترضين
عمان

المصدر :تقرير "تنمية" للربع الرابع لعام .2015

وعند دراسة توزيع حجم القروض المقدمة من شركات
التمويل األصغر على المحافظات شكل  )46-3نجد أن
العاصمة عمان قد حصلت على  %39.2من حجم
القروض ،تليها إربد والزرقاء والبلقاء بنسب %8.7 ،%15
و %8.7على التوالي وذلك كما في نهاية عام  2015وهو
أمر يبدو منسجماً مع توزيع السكان على المحافظات.

المصدر :الميزانيات السنوية األولية لشركات التأجير التمويلي التابعة للبنوك،
وحسابات البنك المركزي األردني.

ومن الجدير ذكره أن عدد شركات التأجير التمويلي وحسب
موقع و ازرة الصناعة والتجارة /دائرة مراقبة الشركات بل
 34شركة من بينها  8شركات تابعة للبنوك تستحوذ على
معظم نشاط التأجير التمويلي في المملكة.

شكل  :46-3توزيع حجم قروض شركات التمويل األصغر على محافظات

 5-4-3قطاع أعمال الصرافة

المملكة لعام )% 2015

عمان

11.4%
3.8%

إربد
الزرقاء
البلقاء

5.5%

39.2%

7.5%

الكرك

8.7%

مأدبا
المفرق
المحافظات األخرى

شهد القطاع الصيرفي تطو اًر ملحوظاً من حيث االنتشار
وحجم األعمال حيث بل عدد شركات الصرافة المرخصة
في المملكة  141شركة عاملة وذلك من خالل مراكزها
الرئيسية إضافة إلى  125فرعاً موزعة في كافة محافظات
األردن وبما مجموعه  266موقعاً صيرفياً جدول )3-3

15%

جدول  :3-3عدد شركات الصرافة وفروعها في المملكة

8.7%

المصدر :تقرير "تنمية" للربع الرابع لعام  ،2015وحسابات البنك المركزي األردني.

 4-4-3شركات التأجير التمويلي

5

بلغت موجودات شركات التأجير التمويلي في األردن في
نهاية عام  2015حوالي  327.1مليون دينار مقابل
 271.3مليون دينار في نهاية عام  2014أي بنسبة نمو
بلغت  ،%20.5كما ارتفعت حقوق المساهمين في عام
 2015لتبل  205.5مليون دينار مقابل  184.8مليون
دينار في عام  ،2014أما فيما يتعلق بنتائج أعمال هذه
الشركات فقد ارتفع العائد على حقوق المساهمين من
 %7.5في عام  2014إلى  %8.1في عام  ،2015كما

المحافظة

عدد الشركات

عدد الفروع

المجموع

العاصمة

91

80

171

الزرقاء

13

11

24

اربد

9

10

19

العقبة

7

8

15

باقي محافظات المملكة

21

16
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المجموع

141

125

266

في ضوء التطورات التي شهدها قطاع الصرافة والنمو
الواضح لهذا القطاع في العقدين األخيرين والذي جعل منه
أهم القطاعات الحيوية في المملكة ،واستجابة للتغيرات
والمستجدات االقتصادية فقد صدر قانون أعمال الصرافة
رقم  44لسنة  2015بتاري  2015/10/18ليحل محل
القانون رقم  26لسنة .1992
ويشكل القانون الجديد 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

 5البيانات تشمل شركات التأجير التمويل الثمانية التابعة للبنوك االت تستحوذ نلى معظم نشاط
التأجير التمويل ف المملكة ،الم يتم احتساب التأجير التمويل الممول من قبل البنوك اإلسالمية
نفسها.
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من إجمالي المنشآت الفعالة المشمولة بالضمان
االجتماعي تابعة للقطاع الخاص) وذلك وفقاً لتقرير
مؤسسة الضمان االجتماعي لعام  ،2014باإلضافة إلى
أهمية دورها المجتمعي إال أن لها أيضاً دور جوهري في
تحقيق االستقرار المالي من خالل محفظة استثماراتها
الضخمة التي تتوزع على أصول مالية وغير مالية والتي
ٍ
بشكل فعال في إقراض الحكومة من
تشمل أيضاً المساهمة
خالل االستثمار في أذونات وسندات الخزينة .هذا وتتميز
مؤسسة الضمان االجتماعي بما يلي:

في مجال تدقيقه على أعمالها من حيث توسيع نطاق
مهامه وبما يتناسب مع الممارسات الفضلى ،وكما ساهم
في إيجاد التنظيم القانوني ألسس تبلي الشركات ألي
ق اررات 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
ٍ
بشكل رئيسي
مكتبياً وميدانياً ،حيث تتمثل الرقابة المكتبية

-

استثماري طويل األجل ،حيث تستثمر أموالها بهدف

بدراسة وتحليل البيانات اإلحصائية الدورية والقوائم المالية

تمويل تعويضات التقاعد ألفراد مختلفي األعمار،

المدققة للشركات وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها ،في
ٍ
بشكل رئيسي في قيام فرق
حين تتمثل الرقابة الميدانية

األمر الذي يمنحها الوقت لمختلف آجال االستثمار

ويمكنها من تنويع عالوة المخاطر بآجال مختلفة،

التفتيش بالتحقق ميدانياً من مدى التزام الشركات العاملة
في القطاع بكافة القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص،

وهو أمر تظهر أهميته في األزمات المالية حين
يعاني السوق من شح السيولة .هذا وقد شكلت

هذا إضافة إلى دور المحاسب القانوني لشركات الصرافة

استثمارات المؤسسة ما نسبته  %27.9من الناتج

والمناط به بموجب أحكام القانون جدول .4-3

المحلي اإلجمالي في نهاية عام .2014

جدول  :4-3أهم مؤشرات القطاع الصيرفي خالل عام 2015
المؤشر

مليون دينار

إجمالي رقم األعمال*

179.7

إجمالي رؤوس األموال

81.9

إجمالي الضمانات المالية المقدمة من شركات الصرافة

25.8

إجمالي مشتريات شركات الصرافة من العمالت األجنبية**

7814

إجمالي مبيعات شركات الصرافة من العمالت األجنبية**

7500

معدل العائد على رأس المال*

%4.1

معدل العائد على الموجودات*

%1.9

تتمتع المؤسسة بقدرات استثمارية ضخمة وبأفق

-

تعد المؤسسة مستثم اًر 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 األخيرة ،وبالتالي

* كما هي في عام .2014

فإن مؤسسة الضمان االجتماعي ليست مصد اًر

** بيانات أولية.

للمخاطر النظامية في النظام المالي.

 6-4-3المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

6

-

ٍ
بشكل أساسي
تساهم المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
في المجتمع حيث تشمل مظلة الضمان االجتماعي
 %68.8من إجمالي العاملين في المملكة و43,439
منشأة فعالة  %61.3منها في العاصمة عمان %98.8

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

للسحوبات المفاجئة.
وانطالقاً من أهمية دور مؤسسة الضمان االجتماعي في
تعزيز االستثمار وبهدف تنمية أموال المؤسسة فقد تم
إنشاء صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي سنة
 2002وباشر عمله فعلياً مطلع عام  2003وذلك ليتولى
استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان االجتماعي بهدف
تحقيق عوائد مجزية ومنتظمة مع الحفاظ على القيمة

 6بالرغم من أن مؤسسة الضمان االجتمان ال تعتبر من المؤسسات
المالية غير المصرفية إال أن تقارير االستقرار المال ف معظم الدال
تقوم بإدراج مؤسسات الضمان االجتمان ضمن المؤسسات المالية
غير المصرفية ،نظراً لدارها ف تحقيق االستقرار المال من خالل
استثماراتها الت تتنوع ف أصول مالية اغير مالية.
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لالستثمار ،حيث تشتمل على االستثمارات بالعملة األجنبية
خارج المملكة وصناديق استثمارية.
ومن الجدير ذكره أن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
تعتبر مساهماً استراتيجياً في رؤوس أموال عدد من البنوك
األردنية ،إذ بل إجمالي مساهمة المؤسسة في رؤوس
أموال البنوك األردنية حوالي  )254.2مليون دينار وذلك
في نهاية شهر آذار لعام  ،2016مما يشكل ما نسبته
 %7.9من إجمالي رؤوس أموال البنوك في األردن جدول
.)6-3

الحقيقية لموجودات المؤسسة وأصولها وتوفير السيولة
الالزمة لمواجهة االلتزامات المترتبة على المؤسسة ،وقد
بلغت موجودات الصندوق في نهاية عام  2015حوالي
 7,445مليون دينار مقارنة مع  6,724.2مليون دينار في
بداية العام مسجلة نمواً بنسبة  %10.7وبمقدار 720.7
مليون دينار .كما حقق الصندوق دخالً في نهاية عام
 2015بمقدار  266.8مليون دينار مقارنة بحوالي 319.7
مليون دينار في عام  2014بانخفاض قدره  52.9مليون
دينار وبنسبة .%16.5
تتكون محافظ االستثمار في صندوق استثمار أموال
الضمان االجتماعي من سبع محافظ رئيسية جدول
.)5-3

جدول  :6-3توزيع مساهمة مؤسسة الضمان االجتماعي في رؤوس أموال البنوك
األردنية كما هي في نهاية شهر آذار  2016مليون دينار) )%
البنك

جدول  :5-3توزيع محافظ االستثمار في صندوق استثمار أموال الضمان
االجتماعي للفترة  )2015 – 2014مليون دينار)

محافظ االستثمار في صندوق استثمار أموال

قيمة المساهمة بالمليون)

نسبة المساهمة

البنك األردني الكويتي

21.04

%21.04

البنك التجاري األردني

20.83

%19.84

البنك العربي

102.47

%15.99

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

38.78

%15.39

17.50

%10
%9.27

2014

2015

1277.5

1727.9

البنك األهلي

محفظة السندات

2280

2438.6

محفظة القروض

138.4

109.7

بنك المال األردني

16.83

محفظة االستثمار في األسهم

2141.5

2192.2

بنك األردن دبي اإلسالمي

5.97

%5.97

محفظ ي ي ي يية االس ي ي ي ييتثمارات الخارجي ي ي ي يية والص ي ي ي ييناديق

26.9

26.4

بنك القاهرة عمان

9.27

%6.67

بنك االتحاد

5.83

%5.29

محفظة االستثمارات العقارية

416.7

537.9

البنك اإلسالمي األردني

7.32

%4.88

محفظة االستثمارات السياحية

282

284.1

بنك االستثمار العربي األردني

6.12

%4.08

بنك المؤسسة العربية المصرفية

2.26

%2.05

254.22

%7.9

الضمان

محفظة أدوات السوق النقدي

االستثمارية

المصدر :الموقع الرسمي لصندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي.

المجموع

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
والتي تشمل قروضاً مباشرة وقروض تجمع بنكي ،أما
محفظة االستثمار العقاري فتشمل أر ٍ
اض خام ومجمعات
ٍ
ومبان استثمارية ،وفيما يتعلق بمحفظة االستثمارات
تجارية
السياحية فتدار من قبل الشركة الوطنية للتنمية السياحية
وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان
االجتماعي وتقوم باإلشراف على الفنادق والمرافق السياحية
المملوكة للمؤسسة ،كما تملك المؤسسة محفظة
لالستثمارات الخارجية وذلك من باب التنويع في االستثمار
وتخفيض مستوى المخاطر مع وجود ضوابط محددة

المصدر :مركز اإليداع.

 7-4-3بورصة عمان
شهدت مؤشرات بورصة عمان خالل عام  2015تبايناً في
أدائها مقارنةً بالعام السابق ،حيث ارتفع حجم التداول
خالل عام  2015بنسبة  %51وانخفض الرقم القياسي
ألسعار األسهم المرجح باألسهم الحرة بما نسبته .%1.3
من جانب آخر انخفضت القيمة السوقية لألسهم المدرجة
في البورصة بنسبة  %0.5لتصل إلى  18مليار دينار
مشكلة بذلك ما نسبته  %70.7من الناتج المحلي
اإلجمالي ،هذا وقد سجل صافي استثمار غير األردنيين
تدفقاً موجباً بمقدار  10.6مليون دينار خالل عام ،2015
وفيما يلي ملخص يستعرض أهم مؤشرات األداء في
بورصة عمان خالل عام .2015
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أما فيما يتعلق بتعامالت المستثمرين غير األردنيين في
بورصة عمان ،فقد سجلت تدفقاً صافياً موجباً بل 10.6
مليون دينار خالل عام  2015مقارنة بتدفق سالب قدره
 22.2مليون دينار خالل العام السابق ،حيث بلغت قيمة
األسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير األردنيين خالل
عام  2015حوالي  981.7مليون دينار ،في حين بلغت
قيمة األسهم المباعة من قبلهم  971.1مليون دينار
جدول .)8-3

ارتفع حجم التداول خالل عام  2015بمقدار 1,153.7
مليون دينار ليصل إلى  3,417.1مليون دينار شكل
 ،)47.4وجاء هذا االرتفاع محصلة لما يلي:

 .1ارتفاع حجم التداول في القطاع المالي بمقدار 837
مليون دينار.
 .2ارتفاع حجم التداول في قطاع الخدمات بمقدار 350
مليون دينار.

جدول  :8-3عمليات شراء وبيع المستثمرين غير األردنيين لألسهم في بورصة

 .3انخفاض حجم التداول في قطاع الصناعة بمقدار

عمان خالل الفترة  )2015-2011مليون دينار)

 33.3مليون دينار.
تراجعت القيمة السوقية لألسهم المدرجة في البورصة في
نهاية عام  2015بنحو  97.9مليون دينار لتصل إلى 18
مليار دينار مشكلةً بذلك ما نسبته  %70.7من الناتج
المحلي اإلجمالي.

أجانب

191.0

95.2

121.0

100.6

87.4

المجموع العام للبيع

477.2

285.2

792.6

384.8

971.1

عرب

335.4

225.8

693.2

247.8

873.5

شكل  :47-3حي يج يم ال يتداول ف يي ب يورص ية ع يمي يان  )2015-2011مليار

أجانب

141.8

59.4

99.4

137

97.6

صافي االستثمار

78.6

37.7

146.9

22.2-

10.6

عرب

29.4

1.9

125.3

14.3

20.7

أجانب

49.2

35.8

21.6

36.5-

10.1-

دينار)

8

3.4
2.3

3

2.9

2011

2012

2013

2014

2015

المجموع العام للشراء

555.8

322.9

939.5

362.7

981.7

عرب

364.8

227.7

818.5

262.1

894.3
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 1- 7 - 4- 3ا لييرقم القيا سييي أل سييعار األ سييهم ال مييرجح
باألسهم الح رة

2

بل الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح باألسهم الحرة
في نهاية عام  2015نحو  2,136.3نقطة ،مسجالً بذلك
انخفاضاً قدره  29.2نقطة عن مستواه في نهاية العام
السابق ،وقد جاء هذا االنخفاض نتيجة النخفاض الرقم
القياسي ألسعار أسهم ٍ
كل من قطاع الخدمات بمقدار
 68.1نقطة  ،)%3.8والقطاع المالي بمقدار  14.7نقطة
 ،)%0.5وقطاع الصناعة بمقدار  3.2نقطة )%0.2
وذلك عن مستوياتها المسجلة في نهاية عام .2014

4

2

0
15

14

13

12

11

المصدر :بورصة عمان.

ارتفع عدد األسهم المتداولة خالل عام  2015بمقدار 264
مليون سهماً ليبل عدد األسهم المتداولة نحو 2,585.8
مليون سهم مقابل  2,321.8مليون سهم تم تداولها خالل
عام  .2014في المقابل انخفض عدد العقود المنفذة ليصل
إلى ما يقارب  899ألف عقد في نهاية عام  2015مقارنة
بحوالي  956ألف عقد في نهاية عام  .2014وبالنظر إلى
عدد األسهم المتداولة قطاعياً يتبين استحواذ القطاع المالي
على ما نسبته  %68.7من األسهم التي تم تداولها خالل
عام  ،2015تاله قطاع الخدمات بنسبة  %21.2ثم قطاع
الصناعة بنسبة ) %10.1جدول .(7-3

الرقم القياسي المرجح بالقيمة
3.4.7.1.1
السوقية ل رأس المال
انخفض الرقم القياسي ألسعار األسهم المرجح بالقيمة
السوقية لرأس المال في عام  2015بمقدار  7.7نقطة عن
مستواه في نهاية العام السابق ليبل  4,229.9نقطة مقارنة
مع انخفاض بل  99.1نقطة خالل عام  .2014وقد جاء
هذا االنخفاض نتيجة لتراجع الرقم القياسي ألسعار أسهم
قطاع الخدمات بمقدار  70.2نقطة بالمقارنة مع انخفاض
بل  43.9نقطة في العام السابق.

جدول  :7-3األهمية النسبية لحجم التداول حسب القطاعات خالل الفترة
)% )2015-2011
القطاع

2011

2012

2013

2014

2015

الصناعة

19.4

19.5

13.1

16.7

10.1

الخدمات

18.0

20.4

13.5

16.5

21.2

المالي

62.6

60.1

73.4

66.8

68.7
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شكل  :50-3الرقم القياسي العام ألسعار األسهم مرجحاً بالقيمة السوقية لألسهم

شكل  :48-3الرقم القياسي العام ألسعار األسهم مرجحاً بالقيمة السوقية لألسهم
الحرة  2015-2010إغالق كانون أول  )1000=1999نقطة مئوية)
2373.6
2136.3

2165.5

الحرة لقطاع الخدمات  2015-2010إغالق كانون أول )1000=1999
نقطة مئوية)

2500
1794.8
1726.7

2250
1995.1

2065.8

1897.2
1664.8

1693.7 1651.1

2000
1500

2000

1957.6

1000

1750

500

1500
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0

المصدر :البنك المركزي األردني ،التقرير الشهري.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
المصدر :البنك المركزي األردني ،التقرير الشهري.

شكل  :49-3الرقم القياسي العام ألسعار األسهم مرجحاً بالقيمة السوقية لألسهم

شكل  :51-3الرقم القياسي العام ألسعار األسهم مرجحاً بالقيمة السوقية

الحرة للقطاع المالي  2015-2010إغالق كانون أول )1000=1999

لألسهم الحرة لقطاع الصناعة  2015-2010إغالق كانون أول

نقطة مئوية)
2906.2

2911.7

2920.9

 )1000=1999نقطة مئوية)

3000
2800

2703.9
2443.9

2576.6

2600

1964.9 1852

2400
2363.6

2149.9 2176.6

1848.8
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المصدر :البنك المركزي األردني ،التقرير الشهري.

المصدر :البنك المركزي األردني ،التقرير الشهري
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عام  2014إلى  781.1مليون في نهاية عام  2015أي
بنسبة نمو بلغت  %6.9في عام  2015مقابل نسبة نمو
بلغت  %13.3في عام  ،2014ويوضح الجدول 2-4
تفاصيل هذه المديونية.

 4الفصلللللللل ال رابلللللللع  :تطلللللللو رات القطلللللللاع
غير المالي ومخاطره
1-4

جدول  :2-4مديونية األفراد لدى المؤسسات المالية غير المصرفية -2012

قطاع األف راد

 )2015مليون دينار)

 1-1-4تعرض البنوك والمؤسسات المالية لقطاع األفراد

2012
الشركة
*
101.8
شركات التمويل الميكروي
الشركات المدرجة في بورصة عمان** 89.6
401.8
شركات التأجير التمويلي
593.2
المجموع
المصدر* :التقرير السنوي التحاد شركات التمويل

نظ اًر ألهمية مديونية األفراد لدى البنوك وما قد تسببه من
مخاطر نظامية وفي إطار متابعة نسبة مديونية األفراد إلى
دخلهم ،تم احتساب النسبة لعام  2015بنفس المنهجية
المستخدمة في تقارير االستقرار المالي السابقة ،حيث تم
االعتماد بصورة رئيسية على مديونية األفراد لدى الجهاز
المصرفي كون الجهاز المصرفي يعتبر المكون األساسي
للنظام المالي في األردن ،باإلضافة إلى المعلومات التي تم
جمعها عن مديونية األفراد في كل من قطاع التمويل
الميكروي ،الشركات المساهمة العامة التي تمنح قروض
وشركات التأجير التمويلي.

2015
2014
2013
180.0 158.0 122.9
117.4 111.8
99.8
483.7 460.7 421.9
781.1 730.5 644.7
الميكروي تنمية)** .بورصة عمان.

 3-1-4نسبة مديونية األفراد إلى دخلهم
يبين جدول  3-4تفاصيل نسبة مديونية األفراد في األردن
إلى دخلهم خالل األعوام  ،)2015-2010حيث يالحظ
ارتفاع النسبة بشكل مستمر خالل هذه الفترة ،حيث ارتفعت
من  %53.6في نهاية عام  2010إلى  %69.2في نهاية
عام  2015وهذا يعود إلى ارتفاع مديونية األفراد
التزاماتهم) بشكل يفوق النمو في دخلهم ،وهي نتيجة
طبيعية للظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها
السلبية على األردن شكل .)1-4

 2-1-4مديونييية األفييراد ل ييدى البنييوك والمؤسسييات المالييية
غير المصرفية

جدول  :3-4نسبة مديونية األفراد إلى دخلهم )2015-2010

يبين جدول  1-4تطور مديونية األفراد لدى البنوك
والمؤسسات المالية غير المصرفية خالل الفترة -2012
 ،)2015حيث يالحظ من الجدول أن مديونية األفراد
ارتفعت من  8.8مليار دينار في نهاية عام  2014إلى
 9.7مليار دينار في نهاية عام  2015أي بنسبة نمو
بلغت  %10.5مقابل نسبة نمو  %15.7في عام .2014

مديونية األفراد الدخل السنوي لألسر* نسبة مديونية األفراد
العام
إلى دخلهم* ()%
(مليون دينار)
(مليون دينار)
53.6
10,007.8
5,364.5
2010
54.4
11,008.6
5,987.2
2011
57.5
12,109.5
6,967.3
2012
65.5
11,603.5
7,602.7
2013
68.9
12,763.9
8,796.8
2014
69.2
14,040.3
9,748.3
2015
*لألعوام  2010و 2013تم اعتماد مسح النفقات والدخل لألسر والذي نفذ من قبل
دائرة اإلحصاءات العامة ،أما باقي األعوام فقد تم تقدير الدخل اعتماداً على نسبة نمو
 %10سنوياً.

جدول  :1-4مديونية األفراد لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية
()2015-2012

شكل  :1-4نسبة مديونية األفراد إلى دخلهم )% )2015-2008

2015
2014 2013 2012
المديونية
8,967.2 8,066.3 6,958.0 6,374.0
لدى الجهاز المصرفي(مليون دينار)
11.2
15.9
9.2
17.0
معدل النمو لدى الجهاز المصرفي()%
781.1 730.5 644.7 593.2
لدى المؤسسات المالية غير المصرفية (مليون دينار)
6.9
13.3
8.7
9.8
معدل النمو لدى المؤسسات المالية غير المصرفية()%
9748.3 8,796.8 7,602.7 6,967.2
المجموع (مليون دينار)
10.8
15.7
9.1
16.4
معدل النمو الكلي ()%

69.2

68.9

65.5
57.5

54.4

53.6
40.5

المصدر :البنك المركزي األردني.

حيث يالحظ من الجدول أن مديونية األفراد لدى البنوك
بشقيها القروض االستهالكية والسكنية) ارتفعت في عام
 2015بحوالي  )0.9مليار دينار وبنسبة )%11.2
مقابل حوالي  )1.1مليار دينار وبنسبة  )%15.9لعام
 2014حيث تركز االرتفاع في القروض الشخصية
والقروض السكنية.
أما بالنسبة لمديونية األفراد لدى المؤسسات المالية غير
المصرفية قد ارتفعت من  730.5مليون دينار في نهاية
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0
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المصدر :البنك المركزي األردني

 4-1-4مديونية األفراد لدى عدد من الدول العربية
فيما يخص مديونية األفراد لدى الدول العربية ،فإن هنالك
محدودية في المعلومات في هذا الخصوص ،إال أنه ومن
43
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يتوفر عنها بيانات ،لذلك تم االكتفاء بودائع قطاع األفراد
وبموجوداتهم المالية أسهم وسندات) في جانب الموجودات
من الميزانية.
حيث يالحظ من شكل  4-4أن نسبة مديونية األفراد إلى
صافي الثروة تتزايد منذ عام  2010كما هو الحال بنسبة
مديونية األفراد إلى الدخل ،إال أنها تراجعت بشكل طفيف
في عام  ،2013ثم عاودت االرتفاع مجدداً في عامي
 2014و.2015

خالل المعلومات المتوفرة ،فقد تم احتساب نسبة مديونية
األفراد إلى دخلهم لعدد من الدول العربية.
حيث يالحظ من شكل  2.4أن نسبة مديونية األفراد إلى
دخلهم في األردن هي من أعلى النسب بين عدد من الدول
العربية فهي أعلى من البحرين واإلمارات والسعودية وأقل
من سلطنة عمان.
شكل  :2-4نسبة مديونية األفراد المصرفية إلى دخلهم لألردن ودول عربية
مختارة *)% )2015

100

جدول  :4-4ميزانية األفراد في األردن ونسبة المديونية إلى الثروة -2010
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السعودية
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البحرين

األردن

سلطنة عمان

* النسب تعود لعام  2014باستثناء األردن .2015

أما بخصوص نسبة التسهيالت الممنوحة لألفراد إلى
إجمالي التسهيالت الممنوحة من قبل البنوك فإن النسبة في
األردن تبل حوالي  ،%42.4وبمقارنتها مع النسب لدى
عدد من الدول العربية فإنه يالحظ أنها األعلى
شكل .)3-4

موجودات
األفراد (مليون
دينار)*
19,349
20,092
20,810
22,923
24,057
26.041

مجموع ديون
األفراد (مليون
دينار)
5,364.5
5,987.2
6,967.3
7,602.7
8,796.8
9719.2

صافي ثروة
نسبة المديونية
األفراد (مليون
إلى الثروة ()%
دينار)
38.4
13,985
42.4
14,105
50.3
13,843
49.6
15,321
55
15,991
59.7
16,321.8

شكل  :4-4نسبة مديونية األفراد إلى صافي ثروتهم )% )2015-2010
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شكل  :3-4نسبة تسهيالت األفراد إلى إجمالي التسهيالت الممنوحة لألردن
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ودول عربية مختارة )% )2015
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 6-1-4الخالصة

30
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السعودية

اإلمارات

42.4

ُيالحظ من خالل متابعة تطور نسب مديونية األفراد إلى
دخلهم والى صافي ثروتهم خالل السنوات الخمس األخيرة،
أن هذه النسب في ارتفاع مستمر ،مما يدل على حدوث
ارتفاع ملحوظ في مخاطر إقراض هذا القطاع نتيجة ارتفاع
حجم مديونية األفراد بشكل يفوق النمو في دخلهم وصافي
ثروتهم ،ومما ال شك فيه فإن إقبال البنوك على إقراض
األفراد له العديد من الجوانب اإليجابية ،إال أنه وبنفس
الوقت فإن االرتفاع الكبير لهذه المديونية نسبة للدخل
المتاح لألفراد ولحجم ثروتهم له انعكاسات سلبية على
استقرار القطاع المالي ،مما يستدعي من البنوك التنبه
لمخاطر إقراض هذا القطاع ودراسة التوسع فيه بشكل يأخذ
بعين االعتبار تطور هذه المخاطر.

20
10
0

سلطنة عمان

األردن

* النسب تعود لعام  2014باستثناء األردن .2015

 5-1-4نسبة مديونية األفراد إلى صافي الثروة
تتكون ميزانية األفراد في جانب الموجودات بشكل رئيسي
من الودائع ،العقارات والموجودات المالية ،أما في جانب
المطلوبات فإن مديونية األفراد هي المكون األساسي
لمطلوبات األفراد .لتكوين ميزانية األفراد في األردن فقد تم
االعتماد على البيانات المتوفرة لدى البنك المركزي ودائع
األفراد بالدينار واألجنبي) وعلى البيانات المتوفرة لدى
مركز إيداع األوراق المالية عن األوراق المالية المملوكة
من األفراد ،أما فيما يخص موجودات األفراد العقارية فال

هذا وسيستمر البنك المركزي بمتابعة تطور هذه المخاطر

واتخاذ اإلجراءات الالزمة تبعاً لذلك.
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2-4

شكل  ،)6-4أما الشركات الخدمية فقد شكلت موجودات
قطاع الطاقة والمنافع ما نسبته  %49.0من إجمالي
موجودات الشركات الخدمية شكل .)7-4

قطاع الشركات

 1-2-4مقدمة
يتكون قطاع الشركات في األردن من الشركات المالية غير

شكل  :6-4التوزيع النسبي لموجودات قطاع الشركات الصناعية لعام .2014

7

3.5% 3.5% 3.5%

المصرفية والشركات غير المالية ،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 و ازرة الصناعة والتجارة والتموين اإلشراف على هذه
الشركات ،وقد بل حجم موجودات الشركات غير المالية
في عام  2014حوالي  10,884.4مليون دينار مشكلة ما
نسبته  %86.4من إجمالي موجودات قطاع الشركات
مقابل  10,839.5مليون دينار في نهاية عام  2013وبما
نسبته  %86.5من إجمالي موجودات قطاع الشركات ،في
حين بل حجم موجودات الشركات المالية غير المصرفية
حوالي  1714مليون دينار مشكلة ما نسبته  %13.6من
إجمالي موجودات قطاع الشركات في نهاية عام 2014
مقابل  1687.7مليون دينار في نهاية عام  2013وبما
نسبته  %13.5من إجمالي موجودات قطاع الشركات
شكل .)5-4

86.4%
80%

60%

40%

5.3%

10.1%

التكنولوجيا واالتصاالت

وسيتم فيما يلي تحليل تطورات قطاع الشركات غير المالية
الصناعية والخدمية والعقارية) والذي يتكون من 152
شركة حسب الموقع اإللكتروني لبورصة عمان ،أما فيما
يخص قطاع الشركات المالية فقد تم تناول تطورات هذا
القطاع ومخاطره بشكل مفصل بالفصل الثالث.

14

 2-2-4هيكل ملكية الشركات غير المالية
بلغت نسبة ملكية األجانب عرب وأجانب) في رؤوس
أموال الشركات غير المالية الصناعية والخدمية حوالي
 %50.80و %28.30على التوالي في نهاية عام ،2015
مقابل  %50.80و  %28.10على التوالي في نهاية عام
 2014وتعكس ملكية األجانب في رؤوس أموال هذه
الشركات ثقة المستثمرين في االقتصاد األردني بشكل عام،
علما بأن معظم هذه الملكيات هي مساهمات مستقرة شكل
.)8-4
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0%

قطاع اإلعالم

قطاع الطاقة والمنافع

0
2014

49%

فنادق وسياحة

قطاع النقل

2
2013

9.8%

10.8%
0.8%

الخدمات التعليمية
الخدمات الصحية

12.5%

4

2012

الخدمات التجارية

1.9%

10

20%

الصناعات الكيماوية
صناعات هندسية وإنشائية
الصناعات الزجاجية والخزفية
صناعات الورق والكرتون
الطباعة والتغليف
تبغ وسجائر

شكل  :7-4التوزيع النسبي لموجودات قطاع الشركات الخدمية لعام .2014

12

إجمالي موجودات الشركات
موجودات قطاع الشركات الصناعية
موجودات الشركات العقارية
موجودات قطاع الشركات الخدمية
موجودات قطاع الشركات المالية
إجمالي موجودات قطاع الشركات غير المالية إلى إجمالي موجودات الشركات

7.6%

الصناعات الكهربائية
أغذية ومشروبات
الصناعات االستخراجية والتعدينية
األدوية والصناعات الطبية
المالبس والجلود والنسيج

الشركات المدرجة في بورصة عمان  )2014-2011مليون دينار) .)%
86.5%

0.7%

67.5%

ونسبة إجمالي موجودات قطاع الشركات غير المالية إلى إجمالي موجودات
86.6%

4.6%

0.05%

شكل  :5-4إجمالي موجودات الشركات المدرجة في بورصة عمان قطاعياً

86.8%

0.3% 3.4%

5.4%

2011

أما فيما يخص القطاعات الفرعية للشركات غير المالية،
فقد شكلت موجودات الصناعات االستخراجية والتعدينية
حوالي  %67.5من إجمالي موجودات الشركات الصناعية

 7تم االنتماد نلى بيانات الشركات غير المالية المدرجة ف بورصة
نمان لعدم توفر بيانات نن الشركات غير المالية غير المدرجة ف
البورصة.
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المالية بشكل أقل من نمو الناتج المحلي اإلجمالي شكل
.)10-4

شكل  :8-4نسبة ملكية األجانب عرب وأجانب) في رؤوس أموال الشركات
غير المالية للفترة )2015-2003

شكل  :10-4نسبة موجودات قطاع الشركات غير المالية إلى الناتج المحلي
اإلجمالي للفترة .)2014-2011
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 3-2-4موجودات الشركات غير المالية

2014

بل حجم موجودات الشركات غير المالية المدرجة في
البورصة حوالي  10,884.4مليون دينار في نهاية عام
 2014مقارنةً مع  10,839.5مليون دينار في نهاية عام
 2013أي بنسبة نمو بسيطة بلغت  ،%0.4وقد واصل
حجم موجودات قطاع الشركات الخدمية ارتفاعه ،حيث بل
حجم موجودات هذه الشركات حوالي  5,844.6مليون
دينار في نهاية عام  2014مقابل  5,720.0مليون دينار
في نهاية عام  2013أي بنسبة نمو بلغت  ،%2.2أما
قطاع الشركات الصناعية فقد بلغت موجوداته حوالي
 3,963.8مليون دينار في نهاية عام  2014مقابل
 3,935.2مليون دينار في نهاية عام  2013أي بنسبة
نمو بلغت  ،%0.7أما فيما يخص قطاع الشركات العقارية
فقد بلغت موجوداته حوالي  1,076.0مليون دينار في
نهاية عام  2014مقابل  1,184.3مليون دينار في نهاية
عام  2013أي بنسبة انخفاض بلغت  %9.1شكل
.)9-4

فيما يخص مطلوبات الشركات غير المالية فقد بلغت
حوالي  5,393.9مليون دينار في نهاية عام  2014مقابل
 5,325.6مليون دينار في نهاية عام  2013أي بنسبة
نمو بلغت  ،%1.3وقد بل حجم المطلوبات لدى الشركات
الخدمية حوالي  3868.3مليون دينار في نهاية عام
 2014مقابل  3746.5مليون دينار في نهاية عام 2013
أي بنسبة نمو  ،%3.3أما الشركات الصناعية فقد بل
حجم مطلوباتها حوالي  1,254.1مليون دينار في نهاية
عام  2014مقابل  1,232.7مليون دينار في نهاية عام
 2013أي بنسبة نمو بلغت  ،%1.7وبالنسبة للشركات
العقارية فقد بل حجم مطلوباتها حوالي  271.5مليون
دينار في نهاية عام  2014مقابل  346.4مليون دينار في
نهاية عام  2013أي بنسبة انخفاض بلغت %21.6
شكل .)11-4
وبالتالي ومن خالل متابعة ميزانية الشركات غير المالية
المدرجة في البورصة فإننا نالحظ عدم حصول تغييرات
جوهرية على موجودات ومطلوبات هذه الشركات باستثناء
الشركات العقارية التي شهدت تراجعاً في حجم أعمالها
وهي نتيجة طبيعية للظروف االقتصادية والسياسية الراهنة
والتي كان لها أثر واضح على قطاع العقارات خاصة
قطاع العقارات التجارية.
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 4-2-4مطلوبات الشركات غير المالية

شكل  :9-4حجم الموجودات لدى الشركات غير المالية للفترة -2011
.)2014
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أما بخصوص نسبة موجودات قطاع الشركات غير المالية
إلى الناتج المحلي اإلجمالي فقد أخذت هذه النسبة اتجاها
تنازلياً للفترة  ،)2014-2011حيث بلغت حوالي
 %42.8في نهاية عام  2014مقابل  %51.1في نهاية
عام  2011وذلك نتيجة نمو موجودات الشركات غير
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شكل  :12-4صافي أرباح الشركات غير المالية للفترة .)2014-2011

شكل  :11-4حجم المطلوبات لدى الشركات غير المالية للفترة -2011
.)2014
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أما فيما يخص العائد على الموجودات ) (ROAفقد
واصلت هذه النسبة ارتفاعها لدى الشركات الصناعية،
حيث بلغت حوالي  %5.56في نهاية عام  2014مقابل
حوالي  %4.93في نهاية عام  ،2013كما ارتفعت النسبة
للشركات الخدمية إلى حوالي  %4.46في نهاية عام
 2014مقابل حوالي  %3.97في نهاية عام  ،2013أما
الشركات العقارية فقد بلغت نسبة  ROAحوالي %1.85-
في نهاية عام  2014مقابل  %1.75في نهاية عام 2013
شكل .)13-4

 5-2-4ربحية الشركات غير المالية
اتخذ صافي أرباح الشركات غير المالية اتجاها تنازليا
للفترة  )2013-2011وذلك نتيجة األوضاع االقتصادية
الصعبة التي مرت بها المملكة خاصة خالل عام ،2012
إال أنه ومع تحسن األوضاع االقتصادية في المملكة عاود
صافي األرباح االرتفاع في نهاية عام  2014ليبل
 293.9مليون دينار في نهاية عام  2014مقابل 282
مليون دينار في نهاية عام  2013وبنسبة نمو ،%4.2
وقد ارتفع صافي الربح لدى الشركات الخدمية من 107.8
مليون دينار في نهاية عام  2013ليصل إلى 135.8
مليون دينار في نهاية عام  2014أي بنسبة نمو
 ،%26.0كما ارتفعت أرباح الشركات الصناعية من
 166.4مليون دينار في نهاية عام  2013إلى 186.1
مليون دينار في نهاية عام  2014وبنسبة نمو بلغت
 ،%11.8أما بالنسبة للشركات العقارية فقد تكبدت خسائر
في نهاية عام  2014بلغت حولي  28مليون دينار مقابل
صافي ربح بل حوالي  7.8مليون دينار في نهاية عام
 ،2013وتأتي هذه الخسائر بسبب تراجع إيرادات هذه
الشركات من  227.4مليون دينار في نهاية عام 2013
إلى  210.1مليون دينار في نهاية عام  ،2014في
المقابل ارتفعت المصاريف التشغيلية لدى هذه الشركات
من  75.9مليون دينار في نهاية عام  2013إلى 79.4
مليون دينار في نهاية عام  ،2014وكذلك ارتفع بند
مصاريف أخرى بشكل كبير من  1.1مليون دينار إلى
 25.9مليون دينار شكل .)12-4

شكل  :13-4العائد على الموجودات لدى الشركات غير المالية للفترة
.)2014-2011
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أيضاً بالنسبة للعائد على حقوق المساهمين ) (ROEفقد
واصل ارتفاعه للشركات الصناعية حيث وصل إلى حوالي
 %6.79في نهاية عام  2014مقابل حوالي  %6.11في
نهاية عام  ،2013كما ارتفع للشركات الخدمية إلى حوالي
 %6.94في نهاية عام  2014مقابل حوالي  %5.56في
نهاية عام  ،2013أما الشركات العقارية فقد حققت عائد
سالب بحوالي  %3.63-في نهاية عام  2014مقابل
 %0.93في نهاية عام  2013شكل .)14-4
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أما فيما يخص نسبة مديونية الشركات غير المالية لدى
القطاع المصرفي إلى الناتج المحلي اإلجمالي فقد بلغت
حوالي  %8.8في نهاية عام  2014مقابل  %17.0في
نهاية عام  2013شكل .)16-4

شكل  :14-4معدل العائد على حقوق المساهمين لدى الشركات غير المالية
للفترة .)2014-2011
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شكل  :16-4نسبة مديونية الشركات غير المالية لدى القطاع المصرفي إلى
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 6-2-4حجيم مديونييية الشييركات غيير المالييية لييدى القطيياع
المصرفي
بل

7%
5%
2014

حجم التسهيالت الممنوحة لقطاع الشركات غير

المالية المدرجة في البورصة من قبل البنوك حوالي

 7-2-4الخالصة

 2238.8مليون دينار في نهاية عام  2014مقابل

من خالل تحليل األوضاع المالية لقطاع الشركات غير

 2416.5مليون دينار في نهاية عام  2013أي بنسبة

المالية نستطيع القول أن قطاعي الشركات الخدمية

انخفاض بلغت  .%7.3أي أن تعرض البنوك لمديونية

والشركات الصناعية حافظا على استقرار أوضاعهم المالية

قطاع الشركات غير المالية قد تراجع في عام  ،2014هذا

خالل الفترة

وقد بلغت التسهيالت الممنوحة للشركات العقارية المدرجة

أما فيما يتعلق بقطاع الشركات العقارية فقد شهد تراجعاً

مقابل  182.8مليون دينار لعام  2013أي بنسبة انخفاض

واضحا في حجم أعماله وربحيته مما قد يزيد من مخاطر

بلغت  ،)%44.3وكون قطاع الشركات العقارية قد شهد

إقراضه ،إال أنه وبنفس الوقت فقد تراجع حجم مديونيته مما

تراجعاً في حجم أعماله وأرباحه في عام  2014مقارنة مع

يقلل من مخاطر تعرض البنوك لهذه المديونية .إن ارتفاع

عام  2013فإن تراجع حجم مديونيته تجاه البنوك يقلل من

مخاطر إقراض الشركات العقارية يستدعي من البنوك

مخاطر تعرض البنوك لهذه المديونية شكل .)15-4

األخذ بعين االعتبار هذه المخاطر عند دراسة التوسع في

شكل  :15-4حجم مديونية الشركات غير المالية لدى القطاع المصرفي للفترة

إقراض هذا القطاع.

4500
3500
مليون دينار

2500
2238.8

2416.5

2014

2013

1500

2001.6

1774.9

2012

2011

 )2014-2011رغم الظروف السياسية

واالقتصادية الصعبة في المنطقة وتأثيراتها على األردن،

في البورصة حوالي  101.8مليون دينار لعام 2014
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سكنية وتجارية يبل  4.1مليار دينار وبنسبة نمو %4.7
في عام  2015مقارنة مع  %1لعام .82014

 5الفصللللللل الخللللللامس :تعللللللرض البنللللللوك
فللللللللللللللي األردن لمخللللللللللللللاطر السللللللللللللللوق

شكل  :1-5التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة للقطاع العقاري ونسبتها

العقللللللاري والللللللرقم القياسللللللي ألسلللللللعار

إلى إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة خالل األعوام -2005
 )2015مليون دينار)

العقا رات
مقدمة

20.4

20

18.4

4,530

3,939

3,901

3,348

3,050

2,784

2,914

2,275

1,768

1,146

ازداد االهتمام بمخاطر القطاع العقاري والتمويالت
الممنوحة له بعد األزمة المالية العالمية والتي بدأت
بالفقاعة العقارية األمريكية عام  ،2007وما تبعها من آثار
طالت معظم اقتصادات العالم ومنها األردن.
هذا وقد شهد السوق العقاري في األردن خالل العقدين
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 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
ألغراض سكنية وتجارية  4.53مليار دينار في نهاية عام
 ،2015مشكلة ما نسبته  %22.4من إجمالي التسهيالت
الممنوحة من قبل البنوك مقارنة مع  3.94مليار دينار في
نهاية عام  2014وبنسبة نمو بلغت  %15.0لعام 2015
مقابل  %1.0لعام  ،2014ومن الجدير ذكره أن متوسط
معدل النمو السنوي خالل األعوام  2015 -2006بل
 %15.5شكل  ،)1.5أن السبب الرئيسي الرتفاع حجم
التسهيالت العقارية في نهاية عام  2015هو قيام أحد
البنوك اإلسالمية بإعادة تصنيف اإلجارة المنتهية
بالتمليك/عقارات ضمن القروض العقارية وذلك بعد تطبيق
نظام البيانات اإلجمالية ،مما يعني أن الزيادة الكبيرة في
التسهيالت العقارية في عام  2015هي في جزء منها
زيادة غير فعلية وناتجة عن إعادة تصنيف البيانات ،هذا
وقد بلغت قيمة اإلجارة المنتهية بالتمليك لدى هذا البنك
حوالي  403مليون دينار ،وباستثناء هذا المبل فإن
إجمالي التسهيالت االئتمانية للقطاع العقاري ألغراض
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(سكنية وتجارية)إجمالي التسهيالت العقارية
( المحور األيمن) نسبة التسهيالت العقارية إلى إجمالي التسهيالت

وبمقارنة متوسط معدل النمو السنوي لكل من التسهيالت
العقارية واجمالي التسهيالت خالل األعوام -2007
 2015يالحظ أن متوسط معدل النمو السنوي في
التسهيالت العقارية كان أعلى من متوسط معدل النمو
السنوي في إجمالي التسهيالت ،حيث بل المتوسط
للتسهيالت العقارية  %15.5مقابل  %10.6إلجمالي
التسهيالت شكل .)2.5
شكل  :2-5نسبة نمو التسهيالت االئتمانية العقارية مقارنةً بنسبة نمو
التسهيالت االئتمانية بشكل عام للفترة )% )2015-2007

35
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5
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-5
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معدل نمو اجمالي التسهيالت
معدل نمو التسهيالت العقارية

أما بخصوص نسبة التسهيالت الممنوحة للقطاع العقاري
إلى الناتج المحلي اإلجمالي فيوضح شكل  3.5تطور هذه
النسبة خالل الفترة  ،2015-2005حيث يالحظ من

الشكل أن نسبة التسهيالت الممنوحة للقطاع العقاري إلى
الناتج المحلي اإلجمالي قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خالل

الفترة  ،2008-2005حيث وصلت إلى  %18.7في

8

تحليل تعرض البنوك للقطاع العقاري لعام  2015يتضمن قيمة اإلجارة المنتهية

بالتمليك ألحد البنوك اإلسالمية التي لم يتم تضمينها ضمن تحليل عام .2014
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نهاية عام  ،2008ثم انخفضت بعد ذلك حتى بلغت

المنتهية بالتمليك/عقارات ألحد البنوك اإلسالمية ضمن

 %15.8في نهاية عام  2014بسبب تداعيات األزمة

القروض العقارية  -أبرزها قيام البنوك بتطوير منتجاتها

المالية العالمية والظروف الراهنة في المنطقة ،ومن ثم

المتعلقة بالقروض السكنية الموجهة لألفراد باإلضافة إلى

شكل  :3-5نسبة التسهيالت الممنوحة للقطاع العقاري إلى الناتج المحلي

الوزراء في منتصف عام  2015لتحفيز القطاع العقاري

حزمة اإلجراءات الحكومية التي تم اتخاذها من قبل رئاسة

عاودت االرتفاع لتبل  %17.0في نهاية عام .2015
اإلجمالي للفترة )% )2015-2005
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18.8 18.7

20

16.6
12.8
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2-5

2013

مكونات
العقاري

2011

2009

التسهيالت

2007

والتي سنأتي على ذكرها الحقاً ،وقد أشار التقرير السنوي

لعام  2015الصادر عن جمعية المستثمرين في قطاع

15

اإلسكان أن هذا القرار حفز القطاع العقاري والعديد من

10

القطاعات األخرى وخاصة قطاع اإلنشاءات ،حيث ساهم

5

في تمكين المواطنين من امتالك السكن المناسب لهم

0

وألسرهم علماً بأن للقرار أثر كبير في زيادة بيع الشقق

للقطاع

 2005حوالي  744مليون دينار مما يعني أن حجم هذه

2005

الممنوحة

السكنية ،هذا وقد بل حجم القروض السكنية في نهاية عام

القروض تضاعف أكثر من أربعة مرات خالل السنوات
العشر األخيرة ،وقد تركز هذا النمو خالل الفترة -2006

فيما يخص مكونات التسهيالت الممنوحة للقطاع العقاري

 2008أي الفترة ما قبل األزمة المالية العالمية والتي

فقد شكلت القروض السكنية الممنوحة لألفراد ما نسبته

شهدت طلباً كبي اًر على العقارات خصوصاً من غير

 %75.5من إجمالي التسهيالت العقارية في نهاية عام

األردنيين حيث بل متوسط النمو في القروض السكنية

 ،2015في حين شكلت القروض العقارية التجارية ما

خالل هذه الفترة حوالي  ،%30ثم تباطأت وتيرة النمو

نسبته  %24.5من إجمالي التسهيالت شكل .)4.5

بشكل ملحوظ خالل الفترة  2010-2009بسبب تداعيات

شكل  :4-5القروض السكنية لألفراد والقروض العقارية التجارية للفترة -2005
 )2015مليون دينار)

األزمة المالية العالمية وما رافقها من تخوف وحالة عدم

4,000
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إجمالي القروض العقارية التجارية

مرحلة ما قبل األزمة المالية العالمية حيث بل متوسط نمو

إجمالي القروض السكنية لألفراد

القروض السكنية خالل هذه الفترة حوالي  ،%17.1كما
هو مبين في شكل  )5.5وشكل .)6.5

القروض السكنية لألف راد

وتجدر اإلشارة إلى أنه في حال تحييد أثر قيمة اإلجارة

بل إجمالي القروض السكنية الممنوحة لألفراد من قبل

المنتهية بالتمليك التي تم تصنيفها ضمن القروض السكنية

البنوك في نهاية عام  2015ما مقداره  3,420مليون

في عام  ،2015فإن النمو في القروض السكنية لعام

دينار مقابل ما مقداره  2,698مليون دينار في نهاية عام

 2015يبل  322مليون دينار وبنسبة نمو ،%11.9

 2014وبنسبة نمو  ،%26.8ويأتي هذا االرتفاع الكبير

مقارنة مع نسبة نمو بلغت  %2.5لعام  ،2014مما يدل

في معدل نمو القروض السكنية لألفراد لعدة أسباب -

أن عام  2015شهد نمواً ملحوظاً في القروض السكنية

إضافةً لما تم ذكره بخصوص تصنيف قيمة اإلجارة

مقارنة مع عام  ،2014إال أنه ما زال أقل من النمو خالل
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الفصل اخلامس :تعرض البنوك يف األردن ملخاطر السوق العقاري والرقم القياسي ألسعار العقارات

الفترة  2008 -2006ومقارب للنمو خالل الفترة -2011

شكل  :7-5نسبة التسهيالت العقارية السكنية إلى الناتج المحلي اإلجمالي لعدد
من الدول )%

.2013

20

شكل  :5-5القروض السكنية ونسبتها إلى إجمالي التسهيالت االئتمانية
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إجمالي القروض السكنية لألفراد

شكل  :8-5نسبة المواطنين الذين يملكون مساكن لألردن ولبعض دول العالم

(المحور األيمن) نسبة القروض السكنية لألفراد إلى إجمالي القروض العقارية

*)% )2014
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شكل  :6-5معدل نمو القروض السكنية الممنوحة لألفراد )2015 -2006
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 1-3-5القروض العقارية التجارية
بل إجمالي القروض العقارية التجارية الممنوحة من قبل
البنوك في نهاية عام  2015ما مقداره  1,111مليون
دينار ،مشكلة ما نسبته  %24.5من إجمالي التسهيالت
االئتمانية للقطاع العقاري ،حيث تراجعت هذه التسهيالت
بنسبة  %10.5عما كانت عليه في نهاية عام ،2014
والتي بلغت  1,241مليون دينار .هذا وقد شهدت الفترة ما
قبل األزمة المالية العالمية  )2008-2005نمواً كبي اًر في
القروض العقارية التجارية ،حيث ارتفعت خالل هذه الفترة من
حوالي  400مليون دينار إلى حوالي  1,300مليون دينار
وبمتوسط معدل نمو سنوي بل  ،%49.0ثم 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
 2012-2010والتراجع ثانية خالل الفترة 2015-2013
كما هو موضح في شكل  9.5وشكل  ،10.5ونستطيع
القول أن األزمة المالية العالمية وما تبعها من ظروف سياسية
واقتصادية في المنطقة واألردن قد أثرت بشكل واضح وكبير
نسبياً على قطاع العقارات التجارية بالمقارنة مع قطاع
العقارات السكنية ،وهي نتيجة طبيعية حيث أن الطلب على

* يصبح النمو لعام  %11.9 2015في حال تحييد أثر اإلجارة المنتهية بالتمليك
التي تم إعادة تصنيفها ضمن القروض العقارية من قبل أحد البنوك اإلسالمية.

فيما يخص نسبة القروض السكنية لألفراد إلى الناتج

المحلي اإلجمالي فقد بلغت في نهاية عام  2015حوالي

 ،%12.8ولدى مقارنة هذه النسبة مع عدد من دول العالم
فقد كانت النسبة في األردن خامس أقل نسبة بين الدول
التي تمت المقارنة بها شكل  ،)7.5ومن أسباب انخفاض

هذه النسبة أن حوالي  %69من األردنيين يملكون منازلهم
الخاصة ،باإلضافة 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 شكل .)8.5
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مقابل ضمانات عقارية بل حوالي  7,209مليون دينار
مشكلة ما نسبته  %35.6من إجمالي التسهيالت كما في
نهاية عام  ،2015مقابل  %33.4لعام  ،2014هذا وقد
شهدت نسبة إجمالي التسهيالت الممنوحة مقابل ضمانات
عقارية إلى إجمالي التسهيالت انخفاضاً من  %37.6في
نهاية عام  2010إلى  %33.4في نهاية عام 2014
لتعاود االرتفاع في نهاية عام  2015إلى  %35.6شكل
.(11.5

العقارات السكنية يتأثر بالظروف الصعبة بصورة أقل من
العقارات التجارية بسبب نمو السكان ،خاصة إذا كان هناك
نمو غير طبيعي للسكان كما حدث في األردن.
شكل  :9-5معدل نمو القروض العقارية التجارية )% )2015-2006
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االستثمارية في االقتصاد ،نظ اًر لتشابكاتها الكبيرة مع

القطاعات االستثمارية األخرى وانعكاسات التطورات التي

حجم التسهيالت المباش رة الممنوحة مقابل
ضمانات عقارية

تفرضها أسعار األصول العقارية على التضخم والسياسة
النقدية واالستقرار المالي .ونظ اًر لألهمية البالغة الحتساب

باإلضافة إلى تعرض البنوك المباشر لمخاطر السوق

مؤشر أسعار األصول العقارية الرقم القياسي ألسعار

العقاري من خالل ما تمنحه من تسهيالت لتمويل شراء أو

العقارات) ،وكما ذكرنا في تقرير االستقرار المالي لعام

بناء عقارات سكنية أو تجارية والتي تكون عادة بضمانة

 2013و  ،2014فقد تم في بداية عام  2014وبالتعاون

هذه العقارات ،فإن هناك تعرضاً آخر لمخاطر السوق

بين البنك المركزي األردني ودائرة األراضي والمساحة

العقاري من خالل استخدام العقارات كضمانات مقابل

احتساب مؤشر ألسعار األصول العقارية في األردن وذلك

التسهيالت الممنوحة من قبل البنوك لغايات مختلفة ،حيث

استناداً ألفضل المنهجيات المطبقة دولياً في احتساب هذا

أن انخفاض أسعار العقارات سيؤثر في هذه الحالة على

المؤشر وآخذاً باالعتبار البيانات المتاحة في دائرة

قيمة الضمانات ويقلل من قدرة البنوك على استرداد أموالها

األراضي والمساحة .إن هذا المؤشر له أهمية ودور كبيرين

في حال تعثر المقترض وتخلفه عن السداد ،هذا وقد بل

لالستدالل على ما يحصل من تطورات على صعيد العديد

إجمالي التسهيالت الممنوحة من البنوك مقابل ضمانات

من القضايا مثل استخدامه في رصد فقاعات أسعار

عقارية لغايات أخرى في نهاية عام  2015حوالي 2,679

األصول العقارية وبالتالي تقدير مقدار المخاطر في السوق

مليون دينار مقابل  2,493مليون دينار لعام .2014
وبإضافة التسهيالت المباشرة الممنوحة بضمانات عقارية
لغايات أخرى إلى التسهيالت الممنوحة لغايات عقارية
سكنية وتجارية فإن إجمالي التسهيالت المباشرة الممنوحة

العقاري ،باإلضافة إلى التنبؤ بالنمو االقتصادي ،وتقدير
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نشاطها لكن بوتيرة أقل من مرحلة ما قبل األزمة المالية

قيمة المنازل كجزء من قياس الثروة ،ويمكن أيضاً

العالمية ،وقد جاء هذا التحسن نتيجة تحسن ظروف السوق

استخدامه كأداة في المقارنات الدولية.

حيث زاد الطلب على العقارات ،وتجدر اإلشارة هنا ،إلى

 1-5-5نت ييائج احتس يياب الي يرقم القياس ييي ألس ييعار العق ييارات
مؤشر أسعار العقارات) في األردن

أن إعالن الحكومة عن نيتها التراجع عن ق اررات اإلعفاءات
مع نهاية عام  2011أثر على المؤشر باالرتفاع حيث زاد

تبين األشكال من  12.5إلى  18.5مؤشر أسعار األصول

الطلب على العقارات لالستفادة من هذه اإلعفاءات.

العقارية في األردن والتغير في هذا المؤشر خالل الفترة

شكل  :12-5مؤشر أسعار األصول العقارية سكنية وتجارية وأراضي) في

 .)2015-2005حيث يتبين من هذه األشكال أن مؤشر

األردن )2015-2005

أسعار العقارات في األردن ارتفع من  115.1نقطة في

115.1119.0
100.0105.5

عام  2014إلى  119.0نقطة في عام  2015أي بنسبة
نمو  %3.4مقابل نسبة نمو  %9.1لعام  ،2014مما يدل

89.6 89.0 87.2 93.7

150
100

81.3
60.0 65.2

على أن ارتفاع أسعار العقارات في عام  2015شهد

50

تباطؤاً ملحوظاً مقارنة مع عام  2014ويعود هذا التباطؤ
ٍ
بشكل رئيسي إلى تراجع التضخم في المملكة إلى مستويات

0
2015

2011

2013

2009
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2007

سالبة وتراجع حجم التداول في السوق العقاري بنسبة %2

في عام  ،2015هذا وقد تركز االرتفاع في عام 2015

شكل  :13-5التغير في مؤشر أسعار األصول العقارية سكنية وتجارية
وأراضي في األردن )% )2015-2006

في أسعار األراضي حيث ارتفع مؤشر أسعار األراضي بما

30

ارتقع المؤشر
بسبب ارتفاع
تحسن سوق العقار أسعار األراضي
24.65
نتيجة تحسن ظروف ومواد البناء
تأثر قطاع العقار بااألزمة
السوق
المالية العالمية

نسبته  )%4.6مقارنة مع  )%1.7و  )%1.2للعقارات

السكنية والتجارية على التوالي ،وبهذا الخصوص وكما

ذكرنا في تقارير االستقرار المالي لعامي  2013و2014

9.10

فقد شهد الرقم القياسي مراحل متعددة يمكن تلخيصها في

3.40

ثالثة مراحل وهي-:
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 )2008حيث شهدت تلك المرحلة طلباً كبي اًر على

2006

المرحلة األولى ما قبل األزمة المالية العالمية -2005

شكل  :14-5مؤشر أسعار األصول العقارية سكنية وتجارية وأراضي)

العقارات خصوصاً من غير األردنيين ،باإلضافة إلى

واجمالي التسهيالت العقارية  )2015-2005مليار دينار)

االرتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات السكنية وغير

150

السكنية .أما المرحلة الثانية  )2010-2009فهي فترة

100
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2009

2008
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مؤشر أسواق األصول العقارية في األردن (المحور األيمن)

العقارية .ونتيجة لذلك قامت الحكومة في منتصف عام

 2009بتوسيع نطاق إعفاءات الشقق وشمول األراضي
باإلعفاءات لتنشيط حركة السوق العقاري .أما في المرحلة
الثالثة  )2015-2011فقد استأنفت االستثمارات العقارية
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إجمالي التسهيالت العقارية (سكنية وتجارية)

على األصول العقارية ،وبالتالي انخفاض أسعار األصول

2

2006

البنوك ،كل ذلك ساهم وبشكل واضح في انخفاض الطلب

4

1.1

وحالة عدم يقين وانخفاض في حجم القروض المقدمة من
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تداعيات األزمة المالية العالمية ،حيث كان هنالك تخوف
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مؤشر محافظة البلقاء من  78.6نقطة في عام  2005إلى

شكل  :15-5مؤشر أسعار العقار السكني في األردن ونسبة التغير فيه
)2015-2006

20

15.9 14.2

14.3

6.3

مؤشر محافظة إربد للفترة  2015-2005من  83.2نقطة

%

110

94

82

82

83

73

109

50

.)18.5
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إلى  126.7نقطة وبنسبة نمو بلغت  %52.3شكل
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 120.7نقطة في عام  2015وبنسبة نمو  ،%53.6وارتفع

-10

شكل  :18-5مؤشر أسعار األصول العقارية موزعاً حسب المحافظات األكثر
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شكل  :16-5مؤشر أسعار العقار غير السكني في األردن ونسبة التغير فيه
)2015-2006
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العربية مثل مراكش وبيروت ودبي أعلى من عمان ،وتأتي

مدينة عمان حالياً بالمرتبة  83عالمياً من حيث ارتفاع
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عالمياً في عام  2014شكل  19.5وشكل .20.5

شكل  :19-5سعر المتر المربع في مدينة عمان ومدن عربية مختارة )2015
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الجدير ذكره أن سعر المتر المربع في العديد من المدن
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شكل  :17-5مؤشر أسعار األراضي في األردن ونسبة التغير فيه -2006
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فيما يخص متوسط سعر المتر المربع السكني في عمان،
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فيما يخص مؤشر أسعار األصول العقارية لمحافظة

589

العاصمة وباقي المحافظات فإن المؤشر لمحافظة

1,003

4,000
3,000

1,429
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1,000
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القاهرة/مصر

عمان/األردن

مراكش/المغرب

 2005وارتفع ليصل إلى  118.5نقطة في عام 2015

بيروت/لبنان

 ،2015حيث كانت قيمة المؤشر  52.1نقطة في عام

دبي/اإلمارات

العاصمة شهد نمواً واضحاً خالل األعوام -2005

*المصدر :موقع http://www.globalpropertyguide.com

وبنسبة نمو بلغت  ،%127.4أما بالنسبة لباقي
المحافظات فقد شهدت ارتفاعاً في المؤشر ولكن بنسبة أقل

من ارتفاع مؤشر محافظة العاصمة حيث ارتفع مؤشر

محافظة الزرقاء من  67.5نقطة في عام  2005إلى
 117.7نقطة في عام  2015وبنسبة نمو  ،%74.4وارتفع
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العقاري ومؤشر أسعار العقارات لأليردن للفترة -2005
.2015

شكل  :20-5سعر المتر المربع الواحد في مناطق مختارة من العاصمة عمان
دينار)*

شكل  :21-5حجم التداول العقاري ومؤشر أسعار العقارات لألردن للفترة
)2015-2005
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مؤشرأسعار العقارات (المحور األيمن)

بشكل عام – وكما ُذكر سابقاً -فإن مؤشر أسعار األصول
العقارية في األردن ارتفع خالل عام  2015بما نسبته
 %3.4مقارنة مع عام  ،2014كما ارتفع خالل الفترة
 )2015-2011أي فترة ما بعد األزمة المالية العالمية
بمتوسط نسبة نمو سنوية بلغت  %6.4خالل هذه الفترة،
هذا وتعتبر نسب ارتفاع المؤشر في األردن خالل هذه الفترة
أعلى من متوسط التضخم العام الذي بل خالل نفس الفترة
 %3.1إال أن هذا االرتفاع شهد تباطؤاً في عام 2015
انسجاماً مع تراجع التضخم وهذا يدل على أن ارتفاع أسعار
العقارات في األردن خاصة خالل الفترة ما بعد األزمة
المالية العالمية هو ارتفاع طبيعي وال يشكل تهديداً لالستقرار
المالي.
أما فيما يخص أثر تدفق الالجئين السوريين على أسعار
العقارات وباألخص في محافظات الشمال فإن ذلك لم يساهم
برفع أسعار العقارات بصورة كبيرة ولكن أسعار اإليجارات
هي التي ارتفعت بصورة ملفتة وباألخص في المدن الشمالية
القريبة من سوريا ،حيث أشارت بعض الصحف والمواقع
اإللكترونية نقالً عن رئيس جمعية مستثمري قطاع اإلسكان
إلى أن إيجارات الشقق في محافظات الشمال ارتفعت
بنسبة تتراوح بين  ،%120-%100أما في عمان فقد
ارتفعت بين  ،%100-%60وفي باقي المحافظات
ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين .%40-%25
حجم التداول في السوق العقاريّ :بين التقرير الصادر عن
دائرة األراضي والمساحة للثالثة أشهر األولى من عام
 2016أن حجم التداول في السوق العقاري األردني خالل
هذه الفترة سجل ارتفاعا طفيفاً بنسبة  %0.03مقارنة بنفس
الفترة من عام  ،2015ليبل  1.60مليار دينار تقريباً ،ومن
الجدير ذكره أن حجم التداول العقاري خالل عام 2015
بل ما مقداره  7,607مليون دينار بانخفاض نسبته %2
عن عام  ،2014ويبين شكل  21.5تطور حجم التداول

2

2005

*المصدر :موقع http://www.globalpropertyguide.com
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فيما يخص البيوعات التي تمت لغير األردنيين فقد بلغت
في نهاية الربع األول 2016/حوالي  80.3مليون دينار
مشكلة ما نسبته  %5.0فقط من إجمالي حجم التداول
العقاري ،هذا وقد استأثر العراقيين بالنسبة الكبرى من هذه
البيوعات ،حيث شكلت نسبة البيوعات للعراقيين  %41من
إجمالي البيوعات لغير األردنيين خالل الربع األول/عام
 2016جدول .)1.5
جدول  :1-5البيوعات لغير األردنيين  )2016-2012مليون دينار)
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العراقية

224.7

205.0

266.3

215.1

32.8

السعودية

51.6

58.6

64.1

66.4

16.6

السورية
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17.5

غير متوفر

أمريكية

13.8
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إماراتية غير متوفر

غير متوفر
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الكويتية غير متوفر

غير متوفر
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22.9
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اليمنية

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

17.3

5.9

جنسيات

121.9

97.0

115.6

93.0

25.0

المجموع

429.0

406.5

492.0

432.2

80.3

أخرى

المصدر :دائرة األراضي والمساحة* .الربع األول

عند مقارنة أحجام التداول في عام  2015للمحافظات
يالحظ أن أكبر محافظة من حيث حجم التداول محافظة
العاصمة وبحجم تداول بل  5,661مليون دينار مشكالً ما
نسبته  %74.0من حجم التداول في السوق العقاري أما
المحافظات األخرى فقد بل إجمالي التداول فيها 1,946
مليون دينار وبما نسبته  %26.0من إجمالي حجم التداول
شكل .)22.5
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قرارات في أواخر شهر  2015/7لتحفيز القطاع العقاري
وحل العقبات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي
الذي عانى لعدة سنوات من تداعيات األزمة المالية
العالمية وحالة عدم االستقرار في المنطقة ،فباإلضافة إلى
ما ُذكر أعاله فقد سمح مجلس الوزراء للشركات المتعثرة
ولألشخاص غير األردنيين بالبيع قبل انتهاء المهلة
المنصوص عليها في قانون إيجار األموال غير المنقولة
بهدف مساعدتهم على استكمال إنجاز مشاريعهم األخرى.
كما قرر المجلس إعفاء األشخاص غير األردنيين
واألشخاص المعنويين من الغرامات المنصوص عليها في
المادة  13من قانون إيجار األموال غير المنقولة وبيعها
لغير األردنيين واألشخاص المعنويين رقم  47لسنة
 .2006كما قام مجلس الوزراء في شهر 2016/6
بتخفيض رسوم نقل ملكية العقار بنسبة .%50

شكل  :22-5حجم التداول العقاري لمحافظة العاصمة والمحافظات األخرى
 )2015-2009مليون دينار)
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بمقارنة 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 أيضاً 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 استثمارياً آمناً مقارنة مع
االستثمارات المالية شكل .)23.5
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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.
يبين شكل  )24.5الحد األعلى لنسبة القرض إلى قيمة
العقار للقروض السكنية لألفراد ،حيث يتبين من الشكل أن
هنالك  11بنكاً يشكلون ما نسبته  %46من البنوك
المرخصة في المملكة) ال تتجاوز النسبة لديهم  ،%80في
حين أن هنالك أربعة بنوك تتراوح النسبة لديهم بين %81

شكل  :23-5حجم التداول العقاري وحجم التداول في بورصة عمان -2005
 )2015بالمليون دينار)
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التداول في بورصة عمان

الحد األعلى لنسبة مبل القرض إلى قيمة
العقار المرهون للقروض السكنية لألف راد
والقروض العقارية التجارية في األردن

حجم التداول العقاري

هذا وقد قرر مجلس الوزراء في أواخر عام  2015تمديد
قرار إعفاء الشقق والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل
ولغاية  ،2016/11/30وينص القرار على إعفاء الشقق
والمنازل المنفردة من رسوم التسجيل ولغاية  150متر مربع
غير شاملة الخدمات بدالً من  120متر مربع ،واذا
ازدادت المساحة عن  150متر مربع فتخضع المساحة
الزائدة عن ذلك فقط إلى رسوم التسجيل ولغاية  180متر
مربعُ ،يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد اتخذ حزمة
56
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و ،%89وان هنالك ستة بنوك تبل النسبة لديها %90
وثالثة بنوك تبل النسبة لديها .%100

شكل  :26-5الحد األعلى لنسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون للقروض
العقارية لعدد من دول العالم )%

شكل  :24-5توزيع البنوك وفقاً للحد األعلى لنسبة القرض إلى القيمة للقروض
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فما دون 80

80

المتوسط الفعلي لنسبة مبل القرض إلى
قيمة العقار المرهون للقروض السكنية
لألف راد والقروض العقارية التجارية

أما بالنسبة للحد األعلى لنسبة القروض العقارية التجارية
إلى القيمة فهو أقل من الحد األعلى الخاص بالقروض

بالرغم من ارتفاع الحد األعلى لنسبة قيمة القرض السكني

السكنية لدى معظم البنوك ،حيث أن ما نسبته  %80من

لقيمة العقار المرهون لدى بعض البنوك إال أن المتوسط

البنوك التي تمنح قروض عقارية تجارية ال تتجاوز النسبة

الفعلي لهذه النسبة أقل من الحد األعلى الممكن تمويله

لديها  %80شكل .)25.5

أي النسبة المحددة في السياسات االئتمانية للبنوك) ،حيث

شكل  :25-5توزيع البنوك وفقاً للحد األعلى لنسبة القرض إلى قيمة العقار
المرهون للقروض العقارية التجارية )2015-2005
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بل المتوسط المرجح الفعلي لهذه النسبة في نهاية عام

30

 2014حوالي  %73.2ثم انخفض إلى  %66.3في نهاية

20

عام .2015
شكل  :27-5الحجم اإلجمالي والمتوسط المرجح الفعلي لنسبة القرض إلى قيمة

10

العقار المرهون للقروض السكنية لألفراد )2015-2005
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األعلى للبنوك األردنية حوالي  %85حيث أن معظم
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المتوسط المرجح الفعلي لنسبة القرض إلى القيمة للقروض السكنية لألفراد
(المحور األيمن) إجمالي القروض السكنية لألفراد

البنوك األردنية تراوح الحد األعلى لديها بين %80

أما فيما يخص المتوسط الفعلي لنسبة مبل القرض إلى

و %90شكل )26.5

قيمة العقار المرهون للقروض العقارية التجارية فهو قريب
من المتوسط الفعلي للقروض السكنية حيث بل في نهاية
عام  2015حوالي  %68.6شكل .)28.5
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شكل  :28-5الحجم اإلجمالي والمتوسط المرجح الفعلي لنسبة القرض إلى
القيمة للقروض العقارية التجارية للفترة )2015-2005
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شكلت التسهيالت العقارية أو بضمانات عقارية ما نسبته
 %35.6من إجمالي التسهيالت الممنوحة من قبل البنوك
وبالرغم من ارتفاع هذه النسبة إال أن القيمة التقديرية
للعقارات المرهونة تزيد بهامش جيد عن قيمة التسهيالت
الممنوحة حيث تغطي الضمانات العقارية حوالي %151
من حجم التسهيالت العقارية ،مما يعزز من قدرة البنوك
على مواجهة مخاطر هذه التسهيالت ،وبنفس الوقت ومن
خالل متابعة تطور مؤشر الرقم القياسي ألسعار العقارات
في األردن نجد أن نسب ارتفاع المؤشر في األردن ال تزيد
كثي اًر عن نسب التضخم العام ،كما أن ارتفاع أسعار
العقارات شهد تباطؤاً في عام  2015انسجاماً مع تراجع
التضخم إلى مستويات سالبة ،إال أنه وبنفس الوقت وأخذاً
باالعتبار ما تم اإلشارة إليه من ارتفاع نسبة مديونية
األفراد إلى دخلهم فإن البنوك بحاجة إلى التأني ودراسة
تطور هذه المخاطر بشكل أكبر عند التوسع في إقراض
ٍ
بشكل عام.
قطاع األفراد والقطاع العقاري
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المتوسط المرجح الفعلي لنسبة القرض إلى القيمة للقرض العقاري التجاري
( المحور األيمن) إجمالي القروض العقارية التجارية
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خالصة

إج راءات البنك المركزي لتقليل تعرض
البنوك لمخاطر السوق العقاري وتعزيز
قد رة البنوك على مواجهتها

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:
 وضع سقف على القروض العقارية :حيث حددتتعليمات ترك ازت االئتمان رقم  )2001/9تاري
 2011/8/1الحد األقصى لمجموع االئتمان
المباشر العامل الممنوح إلنشاء العقارات أو
شرائها بما نسبته  %20.0من إجمالي ودائع
العمالء بالدينار.
 حددت تعليمات كفاية رأس المال وفقاً لمعياربازل 2رقم  )2008/39تاري 2008/3/24
ومشروع تعليمات بازل  3الوزن الترجيحي
للمخاطر للقروض السكنية التي ال تزيد فيها قيمة
القرض إلى قيمة العقار المرهون عن %80.0
بما نسبته  %35.0ويرتفع وزن المخاطر
الترجيحي إلى  %100.0إذا زادت قيمة القرض
إلى قيمة العقار المرهون عن  ،%80.0وبمعنى
آخر فإنه إذا زادت نسبة القرض إلى قيمة العقار
المرهون عن  %80.0فإن هذه القروض تخضع
لمتطلبات رأس مال أعلى ،مما يعزز من قدرة
البنوك على مواجهة هذه المخاطر ويعزز من
االستقرار المالي في المملكة.
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 6ا لفصللللللللللللللل السللللللللللللللادس  :اختبللللللللللللللا رات
األوضاع الضاغطة

1-6

أ وال :ا ختبا رات
للقطاع المصرفي

األوضاع

الضاغطة

 1-2-6اختبدارات تحليدل الحساسدية (SENSITIVITY
)ANALYSIS

مقدمة

بشكل عام فإن اختبارات تحليل الحساسية تستعمل لقياس

تعتبر اختبارات األوضاع الضاغطة أداة هامة تستخدم من

أثر التحركات في عوامل المخاطر – كل على حدة –

قبل السلطات الرقابية والبنوك لقياس قدرة البنوك على

على الوضع المالي للبنك مثل ارتفاع نسبة الديون غير

تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة التي قد تواجهها،

العاملة ،التغيرات في أسعار الفائدة ،التغيرات في أسعار

حيث تهدف هذه االختبارات إلى تقييم الوضع المالي للبنك

الصرف والتغيرات في أسعار األسهم .وعادة ال يتم تحديد

ضمن سيناريوهات شديدة ولكنها ممكنة الحدوث ،وبالتالي

مصدر الصدمة

تستخدم نتائجها في تحديد مستوى رأس المال والسيولة

المصدر الذي ينتج عنه هذا النوع من

المخاطر) في هذه االختبارات .وتالياً اختبارات الحساسية
التي تم إجرائها على عدد من عوامل المخاطر لدى البنوك

الواجب االحتفاظ بها من قبل البنوك لتكون قادرة على

تحمل الصدمات المالية والمخاطر المرتفعة.

العاملة في المملكة.

وتعتبر هذه االختبارات ذات بعد مستقبلي في تقييم

اختبا رات تحليل الحساسية لمخاطر االئتمان

المخاطر وبطرق تتجاوز األساليب اإلحصائية المبنية على

معلومات تاريخية ،كما تساعد هذه االختبارات اإلدارة العليا

فيما يخص اختبارات تحليل الحساسية لمخاطر االئتمان
فقد تم افتراض حصول زيادة في الديون غير العاملة نسبة
التعثر لدى البنوك) بنسبة  ،%50وذلك بسبب تفاقم
الظروف السياسية في المنطقة وأثرها على األوضاع
االقتصادية وعلى البنوك في األردن ،وفي هذه الحالة
سوف تنخفض نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع
المصرفي في األردن من  %19.1إلى  ،%16.4مما
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 والبال ،%12
ويعود السبب في التأثير المحدود لهذه الصدمة إلى ارتفاع
نسب كفاية رأس المال لدى البنوك في األردن والتي تعتبر
األعلى في المنطقة ،وتمتع 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 ،وعلى المستوى اإلفرادي فإن النسبة سوف تبقى

على فهم ظروف البنك في أوقات األزمات .هذا وتعد

اختبارات األوضاع الضاغطة جزءاً أساسياً 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.

وقد شهد موضوع اختبارات األوضاع الضاغطة تطورات
هامة منذ األزمة المالية العالمية األخيرة ،حيث أصدرت
لجنة بازل للرقابة المصرفية في عام  2009المبادئ
الرئيسية الختبارات األوضاع الضاغطة والرقابة عليها،

كما أصدرت اللجنة في عام  2012ورقة عن مراجعة

تطبيق السلطات الرقابية لهذه المبادئ ،وفي ضوء هذه
التطورات فإن البنك المركزي قام في شهر 2016/6

بإصدار مشروع تعليمات جديدة (Bottom-up Stress

) Testingلتعكس أهم التطورات التي حصلت على
اختبارات األوضاع الضاغطة حسب أفضل الممارسات

أعلى من  %12لدى واحد وعشرين بنكاً ،حيث أن أربعة
بنوك فقط ستنخفض النسبة لديها عن  ، %12منهم بنكين
ستبقى النسبة لديهما اعلى من  ،%8وهذا يدل على قدرة
معظم البنوك في األردن على تحمل هذه الصدمة شكل
.)1-6

العالمية.
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 3-2-6اختبارات تحليل الحساسية لمخاطر السوق

شكل  :1-6نسبة كفاية رأس المال قبل وبعد تطبيق سيناريو زيادة خسائر
االئتمان )2015
16.4%

تم إجراء بعض االختبارات لتقييم حساسية البنوك لمخاطر
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19.1%

25

>12%

السوق وأثرها على كفاية رأس المال .وقد تم اقتصار

8%-12%
<8%

15

25

21
2

عدد البنوك

20

التحليل على ثالثة أنواع من الصدمات :أسعار الفائدة،

أسعار الصرف ،وأسعار األسهم .علماً بأنها المتغيرات

10
5

2

األكثر شيوعاً في هذا السياق.

0
عدد البنوك بعد تطبيق عدد البنوك قبل تطبيق
السيناريو
السيناريو

 1- 3 - 2- 6ص ييدمة أ س ييعار الفا ئ ييدة (INTEREST
)RATE SHOCK

 2-2-6اختبارات تحليل الحساسية لمخاطر التركزات

بافتراض ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار  100نقطة أساس

أما فيما يخص مخاطر التركزات االئتمانية وفي حال تعثر

ففي هذه الحالة سوف تنخفض نسبة كفاية رأس المال لدى

اكبر ثالثة مقترضين على مستوى كل بنك ،فإن نسبة

القطاع المصرفي من  %19.1إلى حوالي  ،%14.8أما

 %12لدى أربعة وعشرين بنكاً وستنخفض عن  %12لدى

 %12لدى  20بنك ،في حين ستنخفض عن  %12لدى

كفاية رأس المال ستبقى أعلى من الحد األدنى والبال

على المستوى اإلفرادي فإن النسبة سوف تبقى أعلى من

بنك واحد فقط حيث ستبل النسبة لهذا البنك .%11.7

 )5بنوك  )4منهم سوف تبقى النسبة لديهم أعلى من

أما في حال تعثر أكبر ستة مقترضين على مستوى كل

 ،%8مما يدل على قدرة معظم البنوك في األردن على

بنك فإن نسبة كفاية رأس المال ستبقى أعلى من %12

تحمل صدمة أسعار الفائدة شكل .)3

لدى  )19بنكاً ،في حين ستنخفض عن  %12لدى )6

شكل  : 3-6نسبة كفاية رأس المال قبل وبعد تطبيق صدمة أسعار الفائدة

بنوك  )5منهم ستبقى النسبة لديهم أعلى من الحد األدنى
المطبق عالمياً والبال

)2015

30

البنوك في األردن قادرة على مواجهة صدمة مخاطر

8% - 12%

20

التركز ،إال أن بعض البنوك بحاجة إلى تخفيض مخاطر
التركز لديها ،علماً بان البنك المركزي يتابع

<8%

باستمرار

1

مخاطر التركز لدى البنوك من خالل تعليمات التركزات

25

<8%

19

10

عدد البنوك

8% - 12%

1

بافتراض انخفاض سعر صرف الدينار 9بنسبة  .%20ففي
هذه الحالة سوف تنخفض نسبة كفاية رأس المال لدى

25

15

5

5

 9هذا 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  5/2016إلى
( )12.9مليار دوالر وتغطي المستوردات لمدة ( )7أشهر ،وهو
مستوى مريح جداً ،مما يعزز من استقرار سعر صرف الدينار بشكل
كبير.

0
عدد البنوك بعد تطبيق
السيناريو

عدد البنوك قبل تطبيق
السيناريو

 2- 3 - 2- 6صدمة أ سيعار ال صيرف (FOREIGN
)EXCHANGE RATE SHOCK

30

>12%

5

4

عدد البنوك بعد تطبيق
السيناريو

شكل  :2-6نسبة كفاية رأس المال قبل وبعد تطبيق سيناريو تعثر أكبر ستة

20

10
0

االئتمانية شكل .)2-6
مقترضين )2015

20

25

15

عدد البنوك

 ،%8مما يدل على أن معظم

>12%

25

عدد البنوك قبل تطبيق
السيناريو
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النموذج الناقل ) (Satellite Modelللتنبؤ بنسبة الديون
غير العاملة للفترة  .2018-2016وبهذا 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 تفاقم الظروف اإلقليمية المحيطة
بالمملكة واستمرار انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على
ٍ
بشكل واضح وانتقال
األوضاع المالية لدول الخليج العربي
األثر لألردن على شكل تراجع ملحوظ في حواالت
العاملين نتيجة عودة جزء من األردنيين العاملين في هذه
الدول ،باإلضافة إلى تراجع حجم المساعدات من دول
الخليج وانخفاض الدخل السياحي واالستثمار المباشر ،مما
قد يؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في معدالت النمو االقتصادي
مقارنة بالمتوقع وارتفاع مستوى البطالة وتراجع السوق
المالي .واذا افترضنا أيضاً ارتفاع أسعار الفائدة على
ٍ
بشكل أكبر وأسرع من المتوقع وذلك في
الدوالر األمريكي
حال استمرار تحسن األوضاع االقتصادية في الواليات
المتحدة األمريكية وقيام البنك المركزي األردني برفع أسعار
الفائدة على الدينار للمحافظة على جاذبية الدينار كعملة
ادخارية ،مما قد يؤثر سلباً على النمو االقتصادي في
المملكة.
لقياس أثر هذه الفرضيات على البنوك فإنه عادة يتم
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 11لدى
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 يمكن استخدام متغيرات
أخرى مثل أسعار األسهم وأسعار الفائدة ونسبة البطالة
للتنبؤ بنسبة الديون غير العاملة.
للتنب ييؤ بنس ييبة ال ييديون غي يير العامل يية ف ييإن منهجي يية اختب ييارات
األوضي يياع الضي يياغطة باسي ييتخدام النمي ييوذج الناقي ييل تتضي ييمن
افتيراض  )3سيييناريوهات لتوقييع قيميية المتغييير التييابع نسييبة
الديون غير العاملة  )NPLsودراسة أثرهيا عليى نسيبة كفايية

القطاع المصرفي في األردن من  %19.1إلى ،10%16.3
مما 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 والبال
 %12وبهامش مريح .وعلى المستوى اإلفرادي فإن النسبة
سوف تبقى أعلى من  %12لدى عشرين بنك ،في حين
ستنخفض النسبة لدى خمسة بنوك عن  %12لكنها ستبقى
اعلى من  %8شكل .)4-6
شكل  :4-6نسبة كفاية رأس المال قبل وبعد تطبيق سيناريو صدمة أسعار
الصرف )2015

8%-12%
20

<8%

25

5 0
عدد البنوك بعد تطبيق
السيناريو

عدد البنوك

>12%

30
25
20
15
10
5
0

عدد البنوك قبل تطبيق
السيناريو

 3- 3 - 2- 6صي ي ي ي ييدمة انخ في ي ي ي يياض أ سي ي ي ي ييعار األ سي ي ي ي ييهم
)(EQUITY PRICE SHOCK
بافتراض انخفاض أسعار األسهم في السوق المالي بنسبة
 ،%25ففي هذه الحالة سوف تنخفض نسبة كفاية رأس
المال لدى القطاع المصرفي في األردن من  %19.1إلى
 ،%18.8مما يعني أنه ليس هناك اثر يذكر لهذه الصدمة
على القطاع المصرفي بشكل عام ،حيث ستبقى النسبة
لديه بعد تأثير الصدمة أعلى من الحد األدنى المطبق في
األردن والبال  %12وبهامش مريح ،وعلى المستوى
اإلفرادي فإن النسبة سوف تبقى أعلى من  %12لدى كافة
البنوك .مما يدل على أن البنوك في األردن قادرة على
تحمل صدمة مخاطر أسعار األسهم وذلك نتيجة انخفاض
تعرض البنوك للسوق المالي في األردن.
3-6

اختبا رات األوضاع الضاغطة الكلية
)(MACRO-STRESS TESTING

تعتبر مخاطر االئتمان من أهم المخاطر التي تواجهها
البنوك واألكثر تأثي ار على مالءتها ،ولذلك فقد تم توظيف

 10هذا التحليل ال يأخذ باالعتبار اآلثار غير المباشرة النخفاض سعر
صرف الدينار على االقتصاد وبالتالي على الديون غير العاملة لدى
البنوك.

 11حسب تعريف بازل .III
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قام البنك المركزي وألول مرة 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 ،وللتنبؤ بنسبة الديون غير العاملة
بناء على التغير المفترض في معدل
للفترة ً 2018-2016
النمو االقتصادي ،وأسعار الفائدة وأسعار األسهم فقد تم
افتراض السيناريوهات التالية:

رأس المال لدى البنوك لألعوام القادمة ،وهذه السييناريوهات
تتدرج بالشدة كما يلي:
 السيناريو الكلي األول وهو السيناريو األساس(Baseline Macro Stress
المتوقع
).Scenario
السيناريو الكلي الثاني وهو السيناريو متوسط
(Medium
Macro
الشدة Stress
).Scenario
السيناريو الكلي الثالث وهو السيناريو األكثر
.(Severe Macro Stress
شدة
)Scenario
للتنبؤ بنسبة الديون غير العاملة ،فقد تم استعمال
النموذج التالي:
NPLt = C +B1 NPL(t-1) + B2 GDP(t-1) +
B3SPIt + B4 RIRt
حيث:
 = NPLنسبة الديون غير العاملة المتوقعة لعام 2016
= عدد ثابت
C
) = NPL(t-1نسبة الديون غير العاملة للعام السابق.
) =GDP(t-1معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي معدل
النمو االقتصادي).
 =  SPItالتغير في مؤشر أسعار األسهم.
 = RIRtأسعار الفوائد الفعلية.
وبناء على االختبارات اإلحصائية التي تم إجرائها فقد وجد
أن هناك عالقة عكسية مؤثرة ) (Significantما بين
معدل النمو االقتصادي ونسبة الديون غير العاملة وعالقة
عكسية مؤثرة ما بين أسعار األسهم ونسبة الديون غير
العاملة وعالقة طردية مؤثرة ما بين أسعار الفائدة ونسبة
الديون غير العاملة لدى البنوك ،وفقاً للمعادلة التالية:
 )NPLt = 4.01 + 1 NPL(t-1) – 2.51 GDP(t-10.19 SPIt + 0.51 RIRt
والجدول التالي يبين نتائج التحليل االقتصادي القياسي
للنموذج أعاله.

جدول  :2-6السيناريوهات المفترضة
السنة

المتغير
C
)NPL(-1
)GDP(-1
SPI
RIR
2
معامل التحديد ( )R

معدل النمو
االقتصادي

القياسي

الفوائد

األسهم

()RIR

ألسعار

الفعلية

السيناريو
األساس المتوقع
سيناريوهات
2016

)Baseline
السيناريو

متوسط الشدة
السيناريو
األكثر شدة
السيناريو

األساس المتوقع
سيناريوهات
2017

السيناريو
متوسط الشدة
األكثر شدة
السيناريو

األساس المتوقع
سيناريوهات
2018

2.8

4004.2

9.41

2

3603.8

10.41

0.4

3203.4

10.91

3.7

3203.4

10.91

)Baseline

السيناريو

2.6

2883

11.91

1.9

2306.4

12.41

4

2306.4

12.41

)Baseline
السيناريو

متوسط الشدة
السيناريو

األكثر شدة

3.4

2075.8

13.41

2.5

1845.1

13.91

تم افتراض السيناريوهات وفق المنهجية التالية:

الس يييناريو متوس ييط الش ييدة :مع ييدل النم ييو االقتص ييادي للع ييام الس ييابق مطروحي يًا من ييه أق ييل

جدول  :1-6نتائج التحليل االقتصادي القياسي

المعامل
4.01
*1
*-2.51
*-0.19
*0.51
83.98%

المتغير

الرقم

أسعار

انحراف عن الوسط الحسابي لمعدل النمو االقتصادي خالل فترة الدراسة.

T-Statistics
4.96
1.91
-4.96
-12.26
2.39

الس يييناريو األكث يير ش ييدة :مع ييدل النم ييو االقتص ييادي للع ييام الس ييابق مطروحي ياً من ييه وس يييط

االنحرافات عن الوسط الحسابي لمعدل النمو االقتصادي خالل فترة الدراسة.

أما بالنسبة ألسعار األسهم وأسعار الفائدة فقيد تيم افتيراض انخفياض أسيعار األسيهم بميا

نسي ي ييبته  %10و %20وارتفي ي يياع أسي ي ييعار الفائي ي ييدة بمقي ي ييدار 100و  150نقطي ي يية أسي ي يياس
للسييناريوهين متوسيط الشيدة واألكثيير شيدة عليى التيوالي علميًا بانيه تييم الوصيول إليى هييذه

النسب استرشادا بالفرضيات المستخدمة في تعليمات البنك المركزي الخاصة باختبارات

*) معنوية إحصائية على مستوى ثقة %95

األوضاع الضاغطة وارشادات لجنة بازل للعمل المصرفي.

 1-3-6االفتراضات المستخدمة
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 2-3-6النتائج

شكل  :6-6نسب الديون غير العاملة بعد افتراض السيناريوهات في
الجدول )% )2018-2016 )2-6

الجدول رقم ) (3-6والشكل رقم  )5-6يبينان نسبة

25.0%

الديون الغير عاملة ونسبة كفاية رأس المال المتوقعة لعام

20.0%
15.0%

 2016بافتراض حدوث السيناريوهات أعاله حيث سترتفع

10.0%

نسبة الديون غير العاملة من  %4.9في عام  2015إلى

5.0%

 %13.0في عام  2016بافتراض حدوث السيناريو األكثر

0.0%

2018

2017

2016

شدة وبالتالي ستنخفض نسبة كفاية رأس المال من

5.6%

6.2%

6.5%

السيناريو األساس
المتوقع

 %19.1في عام  2015إلى  %17.0في عام .2016

12.2%

11.4%

8.9%

بعد الصدمة متوسطة
الشدة

20.1%

17.1%

13.0%

بعد الصدمة األكثر
شدة

جدول  :3-6نتائج اختبارات األوضاع الضاغطة الكلية لعام 2016
نسبة الديون غير العاملة

كفاية رأس المال

المتوقعة ()2016

وبالتالي فإن نسبة كفاية رأس المال لألعوام -2016

6.5%

18.8%

 2018بعد تطبيق السيناريو متوسط الشدة ستنخفض إلى

السيناريو متوسط الشدة

8.9%

18.2%

 %15.9في عام  2018حيث ستبقى اعلى من %12

السيناريو األكثر الشدة

13.0%

17.0%

لألعوام الثالثة  )2018-2016وبهامش مريح مما يعني

السيناريوهات المفترضة

المتوقعة ()2016

السيناريو األساس المتوقع
)(Baseline

* بلغت نسبة الديون غير العاملة في عام  2015حوالي .)%4.9
** بلغت كفاية رأس المال في عام .)%19.1 2015

أن القطاع المصرفي في األردن قادر على تحمل هذه
الصدمة شكل .)7-6

شكل  :5-6نسبة كفاية رأس المال والديون غير العاملة بعد تطبيق كافة

شكل  :7-6نسبة كفاية رأس المال بعد تطبيق السيناريو المتوسط شدة

السيناريوهات )% )2016

)% )2018-2016

20%

17.0%

6.78%

16%

17.1%

17.1%

5%

18.2%

13.17%

10%
15%
18.2%

9.10%

18.2%

20%

0%
السيناريو
األكثر شدة

قبل الصدمة

19.10%

كفاية رأس المال
المتوقعة
()2016

15%
18.8%

نسبة الديون غير
العاملة المتوقعة
()2016

بعد الصدمة

25%

10%
5%

السيناريو
السيناريو
متوسط الشدة األساس المتوقع

0%
2018

وبافتراض حدوث السيناريوهات في الجدول :2-6

2017

2016

وبعد تطبيق السيناريو األكثر الشدة فإن نسبة كفاية رأس

السيناريوهات المفترضة) فإن نسب الديون غير العاملة

المال ستنخفض إلى  %12.1في عام  ،2018حيث

المتوقعة لألعوام 2018-2016بعد تطبيق السيناريوهات

ستبقى اعلى من  %12لألعوام الثالثة )2018-2016

الثالثة ستكون حسب الشكل .6-6

مما يعني أن القطاع المصرفي في األردن يتمتع بنسب
كفاية رأس مال مرتفعة ،قادرة على تحمل هذه الصدمة

أيضا شكل .)8-6
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شكل  :8-6نسبة كفاية رأس المال بعد تطبيق السيناريو األكثر شدة -2016
)% )2018

25%
بعد الصدمة

قبل الصدمة

20%
15%

12.1%

14.1%

14.1%

17.0%

17.0%

19.1%

10%
5%
0%

2018

4-6

2017

2016

خالصة

بناء على النتائج لألعوام  )2018-2016فإن القطاع
ً
المصرفي قادر بشكل عام على تحمل الصدمات
والمخاطر المرتفعة المتمثلة بارتفاع نسبة الديون غير
العاملة نتيجة التغير المعاكس في الظروف االقتصادية

واستمرار تفاقم هذه الظروف حتى عام  ،2018إذ أن نسبة
كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي لألعوام ،2016
 2018 ،2017ستبل  %14.1 ،%17.0و  %12.1على
التوالي وذلك بافتراض حدوث السيناريو األكثر شدة ،وتعود
هذه النتائج اإليجابية إلى تمتع البنوك في األردن

بمستويات مرتفعة من رأس المال هي األعلى في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتمتع البنوك بمستوى مرتفع
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 .هذا وسيستمر البنك المركزي بتطوير هذه
االختبارات واجراء المزيد منها أخذاً باالعتبار تطورات

المخاطر على المستوى الدولي واإلقليمي والمحلي للتأكد

من سالمة ومتانة القطاع المصرفي األردني.
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 ،)Equity Tier1 Capital CET1هذا

ويتكون رأس المال التنظيمي وفقاً لمعيار بازل
 IIIمن :
 .1الشريحة األولى :تمثل رأس المال األساسي
 )Tier1وتتألف من حقوق حملة األسهم العادية
 (CET1و رأس المال األساسي اإلضافي
.)Additional Tier1
 .2الشريحة الثانية :وتعتبر أقل جودة من الشريحة
األولى وتسمى رأس المال المساند .)Tier2
 تطبيق هوامش إضافية على الحدود الدنيا لنسبكفاية رأس المال وذلك لتعزيز قدرة البنوك على
مواجهة كافة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها
بما فيها مخاطر الدورة المالية ومخاطر النظام
المالي.
 تعديل طريقة معالجة استثمارات البنوك فيرؤوس أموال البنوك والشركات المالية وشركات
التأمين على النحو التالي:
 طرح استثمارات البنوك ما بين بعضها إذا كانت
االستثمارات متبادلة.
 معاملة خاصة لالستثمارات في رؤوس أموال
البنوك والشركات المالية وشركات التأمين التي
تقل عن .)%10
 معاملة خاصة لالستثمارات في رؤوس أموال
البنوك والشركات المالية وشركات التأمين التي
تزيد عن .)%10
 استخدام نسب معيارية لمراقبة السيولة لدىالبنوك بهدف ضمان احتفاظ البنوك بمستويات
سيولة كافية لمواجهة التزاماتها واالستمرار في
أعمالها ،مثل نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي
التمويل المستقر.
وينظر البنك المركزي األردني لهذه المتطلبات على أنها
وسيلة إضافية لتعزيز إدارة المخاطر لدى البنوك وخاصة
في مجال السيولة.

أوالا  :أثر تطبيق متطلبات بازل  IIIعلى البنوك
في األردن
 1-1-7مقدمة
يعتبر رأس المال أداة مهمة لتعزيز قدرة البنوك على تحمل
الصدمات المالية والمخاطر المرتفعة ،وبالتالي حماية
أموال المودعين ،حيث جاء االهتمام بالمالءة المالية من
قبل البنوك والسلطات الرقابية لما لها من أهمية كبيرة،
ويعبر عن المالءة المالية بنسب كفاية رأس المال التي
تعبر عن قدرة رأس المال على تحمل الصدمات والمخاطر
المرتفعة واستيعاب الخسائر األمر الذي ينعكس إيجاباً
المركز المالية للبنوك .ولقد تبين من
على سالمة ومتانة ا
األزمة المالية العالمية أن بعض البنوك في العالم لم تكن
تمتلك رؤوس أموال كافية ذات جودة عالية وال مخزون
سيولة كافي لتغطية المخاطر ،وأيضاً أدى إفراط البنوك في
المديونية داخل وخارج الميزانية إلى تآكل تدريجي لمستوى
ونوعية رأس المال وتضاعف الخسائر االئتمانية نتيجة
التركز في االستثمارات .
لهذا قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية بإجراء مجموعة من
التعديالت الجوهرية على معيار بازل  ،IIوذلك من خالل
إصدار إرشادات جديدة فيما يخص رأس المال والسيولة
بازل  )IIIفي نهاية عام  ،2010بهدف تعزيز قاعدة رأس
المال لدى البنوك نوعاً وكماً وتحسين مستوى السيولة لديها
وبالتالي تعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر.
 2-1-7أهم خصائص معيار بازل III
على الرغم من التزام البنوك في العالم بالحدود الدنيا
لرؤوس األموال وفقاً لمعيار بازل IIإال أن بعض البنوك
خالل األزمة المالية العالمية واجهت تآكل سريع في رؤوس
أموالها بسبب الخسائر التي لحقت بها وذلك لتدني نوعية
وكمية رأس المال لديها .ويمكن تلخيص أهم التعديالت
ضمن معيار بازل  IIIبما يلي:
 تعزيز وتحسين نوعية وكمية رؤوس األموال لدىالبنوك من خالل احتفاظ البنوك برؤوس أموال
عالية الجودة وذات قدرة عالية على مواجهة
المخاطر وامتصاص الخسائر ،حيث ركز
المعيار على إعادة تعريف رأس المال والتركيز
على الجزء الذي يتصف بأعلى جودة والمسمى

 3-1-7تطبيق مقررات بازل  IIIعلى البنوك في األردن
حرصا من البنك المركزي األردني على تطبيق مقررات
بازل  ،IIIفقد قام بإعداد مسودة تعليمات لتطبيق مقررات
بازل IIIالمتعلقة برأس المال وتم إرسالها للبنوك بتاري
 ،2015/12/29حيث تم الطلب من البنوك تزويد البنك
المركزي األردني بمالحظاتهم على هذه التعليمات
65

تقرير االستقرار املايل 2015

باإلضافة إلى إجراء دراسة األثر الكمي على تطبيقها،
ونبين أدناه أهم ما جاء في مشروع التعليمات:
 -1مكونات رأس المال التنظيمي:
أ -يكون الحد األدنى لحقوق حملة األسهم
العادية  %6 )CET1من الموجودات
المرجحة بالمخاطر.
يكون الحد األقصى لرأس المال
ب-
اإلضافي  %1.5 )AT1من الموجودات
المرجحة بالمخاطر.
ج -يكون الحد األقصى للشريحة الثانية لرأس
المال  %2 )Tier2من الموجودات
المرجحة بالمخاطر.
د -إضافة هامش رأس المال التحفظي وعلى
أن يتكون من حقوق حملة األسهم العادية
 )CET1بنسبة  %2.5من الموجودات
المرجحة بالمخاطر.
وبالتالي فإن الحد األدنى لنسبة كفاية رأس
المال سيبقى  ،%12مع ضرورة وصوله
إلى  %14للبنوك التي لها تواجدات خارج
األردن.
 -2تحديد منهجية احتساب هامش رأس المال
لمواجهة التقلبات الدورية.
 -3تحديد منهجية احتساب هامش رأس المال للبنوك
المهمة محلياً.
 -4توسيع طرق احتساب رأس المال لمقابلة مخاطر
التشغيل وذلك بإدخال الطريقة المعيارية
.)Standardized Approach
 -5إضافة فصل خاص عن احتساب نسبة الرافعة
المالية  )Leverage Ratioحسب متطلبات
بازل .III
 -6إعادة احتساب حقوق األقلية الواجب االعتراف
بها في رأس المال التنظيمي ،وبحيث يتم
االعتراف بحصة البنك من الفائض في رأس
المال التنظيمي للشركة التابعة.

حقوق حملة األسهم العادية  ،CET1وعليه فإن البنوك

 4-1-7دراسة األثر الكمي

األردنية تتمتع برأس مال عالي الجودة ،وكما في جدول

جدول  :1-7نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك األردنية على المستوى الموحد
وعلى مستوى فروع األردن.

على مستوى فروع األردن

على المستوى الموحد
النسبة حسب بازل النسبة حسب بازل
III
II
%16.6

%18.1

النسبة حسب بازل II

النسبة حسب III

%19.07

%20.8

أما فيما يخص نسبة الكفاية لدى البنوك إفراديا فأن هنالك
سبعة بنوك لم تتأثر نسبة الكفاية لديها وأربعة عشر بنكاً
ارتفعت لديها النسبة في حين أن هنالك أربعة بنوك فقط
انخفضت النسبة لديها وجدول  2-7يبين ذلك:
جدول  :2-7مكونات رأس المال لدى البنوك في األردن على المستوى الموحد
وعلى مستوى فروع األردن.

نسبة االرتفاع %

عدد البنوك على المستوى
الموحد

عدد البنوك على مستوى
فروع األردن

0

7

7

اكثر من 0.5 – 0

7

6

اكثر من 1 - 0.5

5

3

ايكثر من 1

2

5

ويفسر االرتفاع في نسبة كفاية راس المال لدى معظم
البنوك في األردن الختالف طريقة معالجة االستثمارات في
رؤوس أموال البنوك األخرى والشركات المالية وشركات
بناء على تعليمات بازل  IIفإن معظم
التأمين ،إذ أنه ً
االستثمارات في رؤوس أموال البنوك والشركات المالية
وشركات التأمين سواء التي تقل عن  )%10أو تزيد عن
 )%10من رؤوس أموال هذه الشركات كانت تطرح من
رأس المال التنظيمي ،إال أنه وبحسب تعليمات بازل III
فقد اصبح هناك حدوداً للطرح من رأس المال التنظيمي ،إذ
أصبح يطرح فقط ما يزيد عن  )%10من حقوق حملة
األسهم العادية  CET1للبنك المستثمر ،وأما بقية
االستثمارات فأصبحت تظهر ضمن الموجودات المرجحة
بالمخاطر.
أما فيما يخص مكونات رأس المال لدى البنوك فقد تبين
أن المكون الرئيسي لرؤوس أموال البنوك في األردن هو

 3-7التالي:

بناء على ما تم تزويدنا به من قبل البنوك ،فقد ارتفعت
ً
بناء على تعليمات بازل  IIIعما
المال
أس
ر
ية
كفا
نسبة
ً
كانت عليه في تعليمات بازل  IIعند معظم البنوك وكما
في جدول .1-7
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جدول  :3-7مكونات رأس المال لدى البنوك في األردن على المستوى الموحد
وعلى مستوى فروع األردن.

على المستوى الموحد
مكونات رأس المال

حقوق حملة األسهم
العادية()CET1
رأس المال األساسي
اإلضافي ()AT1
رأس المال
المساند()T2
المجموع

المبلغ
(مليون
دينار)

ثاني اا  :أثر انخفاض أسعار النفط الخام على
االستق رار المالي في المملكة

على مستوى فروع األردن

النسبة من
إجمالي رأس المبلغ (مليون
دينار)
المال التنظيمي
%

النسبة من
إجمالي رأس
المال
التنظيمي%

 5-1-7أثيير انخفيياض أسييعار اليينفط الخييام علييى االقتصيياد
الوطني

8006

%94.43

4917

%97.17

11

%0.13

0

%0.00

والمؤثر األكبر على جميع األنشطة االقتصادية وعلى

461

%5.44

143

%2.83

جميع األطراف المستهلكين والمنتجين والحكومة) والعامل

8478

%100

5061

%100

الرئيسي في ارتفاع مخاطر األسواق المالية والعديد من

يعتبر النفط والمشتقات النفطية من أهم عناصر اإلنتاج

من خالل نتائج دراسة األثر الكمي يمكن القول بأن البنوك
في األردن لن تواجه أية مشاكل أو صعوبات في تطبيق
مقررات بازل IIIالمتعلقة برأس المال ،وذلك الرتفاع نسب
كفاية رأس المال لدى البنوك في األردن والتي تعتبر
األعلى في المنطقة وتمتع البنوك في األردن برأس مال
عالي الجودة يتكون في معظمه من حقوق حملة األسهم
العادية ،مما سيعزز من االستقرار المالي في المملكة ،هذا
وسيقوم البنك المركزي األردني الحقاً بإصدار الجزء
المتعلق بمتطلبات السيولة ضمن مقررات بازل.III

السلع األساسية األخرى المرتبطة به خصوصاً أن النفط

من أكثر السلع األساسية تذبذباً وتتأثر أسعاره بالعديد من

المؤثرات والعوامل االقتصادية والسياسية وتوقعات األسواق
المالية ،األمر الذي يجعل من الصعب توقع تحركات

واتجاهات أسعاره في األسواق العالمية.
ولدراسة أثر انخفاض أسعار النفط في اآلونة األخيرة على

االقتصاد األردني ،ال بد من اإلشارة إلى أن األسعار
المحلية للمشتقات النفطية قبل عام  2004كانت ثابتة إلى
حد كبير وال تعكس األسعار العالمية .ومنذ عام 2004
بدأت الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية وذلك في
ضوء انقطاع المنح النفطية ،وخصوصاً المقدمة من

الجانب العراقي ،إلى أن قامت بتحرير تلك األسعار جزئي ًا

في عام  ،2008إال أن الحكومة قامت منذ بداية عام
 2011بتثبيت أسعار المشتقات النفطية حتى نهاية عام
 ،2012ومنذ ذلك الحين ،عاودت الحكومة العمل
بالتسعيرة الشهرية للمشتقات النفطية.

فإن مقدار تأثير التغير في أسعار
في ضوء ما سبقّ ،
النفط عالمياً على المؤشرات االقتصادية الكلية المختلفة في
ٍ
جانب كبير منه ،على ق اررات لجنة
األردن يعتمد ،في
التسعير الحكومية في عكس تلك التغيرات على األسعار
المحلية للمشتقات النفطية والتي بدورها تؤثر على تكاليف
اإلنتاج وتنافسية القطاعات والقيمة المضافة للقطاعات
اإلنتاجية والخدمية المختلفة.
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أ -هناك بعض السلبيات التي قد تؤثر على
االقتصاد الوطني جراء انخفاض أسعار
النفط .إذ أن تراجع الفوائض المالية لدول
الخليج المصدرة للنفط قد يساهم في تباطؤ
حركة االستثمار اإلقليمية وانخفاض
التدفقات االستثمارية لألردن ،كما قد يؤثر
على نمو حواالت العاملين األردنيين في
الخليج وعلى الدخل من قطاع السياحة.
ب -سيسهم االنخفاض في أسعار النفط الخام
في تراجع حصيلة ضرائب المبيعات العامة
والخاصة على المشتقات النفطية بمقدار 97
مليون دينار عند سعر  73دوالر للبرميل،
وبمقدار  149مليون دينار عند سعر 60
دوالر للبرميل ،و 189مليون دينار عند
سعر  50دوالر للبرميل ،أي أن تراجع
حصيلة اإليرادات الضريبية عند انخفاض
سعر البرميل بدوالر واحد تقدر بحوالي 4
مليون دينار ،األمر الذي سينعكس سلب ًا
على عجز الموازنة العامة.

هذا وقد قام البنك المركزي بإعداد دراسة بعنوان "أثر
انخفاض أسعار النفط الخام على االقتصاد الوطني" وهي
دراسة منشورة على الموقع اإللكتروني للبنك  ،حيث بينت

الدراسة أن هناك بعض اآلثار اإليجابية واألخرى السلبية
وعلى النحو التالي:
 .1اآلثار اإليجابية:
أ -انخفاض العجز في الحساب الجاري جراء
انخفاض تكلفة فاتورة النفط التي ترهق كاهل
االقتصاد الوطني ،مما ينعكس إيجابا على
األداء االقتصادي الكلي من خالل إحداث
تأثيرات مباشرة في جانبي العرض والطلب
وبالتالي زيادة اإلنتاج لتلبية الطلب اإلضافي
الناجم عن انخفاض األسعار ،عالوة على
تخفيض عجز الموازنة العامة دون المستوى
المقدر في قانون الموازنة العامة.
ّ
دعم النمو االقتصادي ،حيث بينت
ب-
الدراسة أن هناك عالقة عكسية بين سعر
برميل النفط ومعدل النمو االقتصادي.
ج -انخفاض معدل التضخم نتيجة األثر
المباشر وغير المباشر ألسعار النفط على
العديد من السلع والخدمات.
د -انخفاض عجز الموازنة نتيجة إلغاء الدعم
وتوفير
للمواطنين
الموجه
النقدي
المخصصات المرصودة لبند دعم
المحروقات والبالغة حوالي  180مليون
دينار باإلضافة إلى تخفيض جزء من
النفقات التشغيلية ودعم الطحين.
ه -انخفاض خسائر شركة الكهرباء إلى 762
مليون دينار عند بلوغ أسعار النفط 73
دوالر/برميل بحسب توقعات صندوق النقد
الدولي ،في حين تشير المصادر الرسمية
إلى انخفاض خسارة الشركة لتصل إلى
 360مليون دينار عند سيناريو 60
دوالر/برميل وذلك بافتراض االستمرار في
تطبيق قرار رفع التعرفة الكهربائية وتدفق
 50مليون قدم مكعب من الغاز المصري،
واستيراد غاز مسال بمقدار  150مليون قدم
مكعب من خالل ميناء العقبة.
 .2اآلثار السلبية:

وبالتالي يمكن القول أنه من المتوقع أن يكون النخفاض
أسعار النفط آثار إيجابية على االقتصاد األردني وبشكل
أكبر من اآلثار السلبية خاصة على المدى القصير ،أما
على المدى المتوسط والطويل فإن مدى التأثير يعتمد

على طول فترة االنخفاض في أسعار النفط وحجم
االنخفاض وأثره على أوضاع المالية العامة في دول
الخليج ودرجة تأثيرها على االقتصاد األردني.
ولالطالع على تفاصيل الدراسة أعاله ،يمكن الرجوع إلى
الرابط اإللكتروني التالي:

http://www.cbj.gov.jo/uploads/st_1.pdf

 6-1-7أثيير انخفيياض أسييعار اليينفط الخييام علييى االسييتقرار
المالي
أثار هبوط أسعار النفط تساؤالت عديدة بخصوص

استقرار القطاع المالي في البلدان المستوردة للنفط ،حيث

تعزز حواالت العاملين من سيولة النظام المصرفي وأسواق
النقد األجنبي في هذه الدول .ومع وجود توقعات ببقاء
أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة ،فستظل هناك
تحديات تفرضها البيئة االقتصادية التي تعمل فيها البنوك
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األردن ،فقد تم بناء نموذج قياسي للتنبؤ بنسبة الديون غير
العاملة لعام  2016وذلك باالعتماد على بيانات سنوية
للفترة  )2015-1993بطريقة ) ،(Panel Dataحيث تم
13
بناء النموذج القياسي التالي واستخدام فترتي إبطا ء
لمتغير أسعار النفط لقياس األثر طويل األجل: 14
NPLit=ß0+ ß1NPLi(t-1)+ ß2OILCHGt +
ß3 OILCHGt-1 + OILCHGt-2+eit
حيث أن:

في منطقة الشرق األوسط ،ففي حال حدوث تباطؤ أكثر
حدة في النشاط االقتصادي فإن ذلك قد يزيد من مخاطر
االئتمان ،ويمكن أن تتعاظم هذه المخاطر في حال وجود
تركز في القروض القطاعية مثل القطاع العقاري والقروض
المقدمة لألفراد ،وفي حال تراجع أسعار النفط بدرجة أكبر
فمن الممكن أيضاً أن يتباطأ نمو الودائع المصرفية وأن

تنخفض بالتالي القروض المقدمة للقطاع الخاص ،وتؤكد

 :NPLتمثل نسبة الديون غير العاملة.

التحليالت القياسية التي أُجريت على دول الشرق األوسط

 :OILCHGمعدل التغير في سعر برميل النفط.

العالقة القوية بين أسعار النفط وأداء البنوك ،12وسيتم في

 :ß’sالمعامالت :t ،الزمن بالسنوات :e ،الخطأ العشوائي: i ،البنك.

البندين التاليين دراسة أثر انخفاض أسعار النفط على كل

وبما أن العالقة بين معدل نمو سعر برميل النفط ومعدل
النمو االقتصادي عكسية كما تم توضيحه في بند "أثر
انخفاض سعر النفط الخام على االقتصاد الوطني" ،وأن
العالقة بين معدل النمو االقتصادي وبين نسبة الديون غير
العاملة عكسية كما تم توضيحه في فصل اختبارات
األوضاع الضاغطة؛ فمن المتوقع أن تكون العالقة بين
نسبة الديون غير العاملة وبين سعر برميل النفط طردية.
وقد بينت النتائج اإلحصائية أن العالقة بين معدل التغير
لسعر برميل النفط ونسبة الديون غير العاملة طردية لكافة
اآلجال ) (t, t-1, t-2لكنها ليست ذات داللة إحصائية
معنوية للزمن  ،tفي حين تصبح عالقة طردية ذات داللة
إحصائية عند الفترتين الزمنيتين  t-1و ،t-2أي أن هناك
أثر تراكمي طويل األجل وليس قصير األجل ينتج عن

من نسبة الديون غير العاملة ونمو الودائع المصرفية

سواء بالعملة المحلية أم بالعملة األجنبية) في القطاع

المصرفي في األردن.
 7-1-7أثر انخفاض سعر النفط الخام على نسيبة اليديون
غير العاملة
تعتبر مخاطر االئتمان من أهم المخاطر التي تواجهها
البنوك واألكثر أث اًر على مالءتها ،كما تعتبر نسبة الديون
غير العاملة مؤش اًر هاماً لقياس نوعية أصول البنك ،وكما
ذكرنا بالفصل الثالث فقد أخذت هذه النسبة باالنخفاض
خالل الفترة من  ،)2015-2011حيث بلغت هذه النسبة
 %5في نهاية عام  2015مقابل  %8.5في نهاية عام
 2011شكل .)1-7
شكل  :1-7التغير في سعر برميل النفط ونسبة الديون غير العاملة للفترة
)2015-2003
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االستقرار المالي لدول الخليج ،تم تقدير نموذج قياسي باستخدام نموذج

 VARبفترتي إبطاء للمتغيرات المستقلة والتي من ضمنها نسبة الديون
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غير العاملة) ،وقد بينت النتائج أن األثر التراكمي طويل األجل ألسعار
النفط يرتبط بعالقة عكسية مع نسبة الديون غير العاملة ،حيث ترتفع نسبة

نسبة الديون غير العاملة
التغير في سعر برميل النفط (المحور األيمن)

الديون غير العاملة بمقدار  0.1نقطة مئوية في األجل الطويل جراء

ولقياس أثر تغير أسعار النفط الخام آلجال مختلفةt,t- :
 )1,t-2على نسبة الديون غير العاملة لدى البنوك في

 12المصدر :تقرير آفاق االقتصاد العالم
اآسيا الوسطى) الصادر بشهر .2015/10

تستخدم فترات اإلبطاء ف النماذج القياسية للمتغيرات المستقلة
لدراسة األثر المتوقع طويل األجل نلى المتغير التابع ،بمعنى أن أثر
التغير ال يظهر مباشر بنفس الفتر إنما يحتاج لفتر أطول لك
يظهر أثره الفعل .

انخفاض أسعار النفط بنسبة .%1

مالحظة :نموذج ) The vector auto regression (VARهو نموذج

قياسي ابتكره  Simsوهي ُيعامل جميع المتغيرات معاملة واحدة بمعنى
اعتبارها جميعاً متغيرات داخلية  )Endogenousتعتمد على نفس عدد
فترات إبطاء جميع المتغيرات المستخدمة بالنموذج.

(منطقة الشرق األاسط
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تغير أسعار النفط وبحيث يؤثر طردياً على نسبة الديون
غير العاملة ،لكن يتبين لنا من خالل قيم معامالت
النموذج القياسي بأن هذا األثر هو أثر طفيف نوعاً ما،
حيث أن انخفاض سعر برميل النفط بنسبة  %1سيؤدي
إلى انخفاض نسبة الديون غير العاملة لدى القطاع
المصرفي بمقدار  )0.03نقطة مئوية .والجدول التالي
يبين النتائج اإلحصائية للنموذج أعاله:

شكل  :2-7نمو الودائع لدى الجهاز المصرفي والتغير في سعر برميل النفط
للفترة )2015-2000
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جدول  :4-7نتائج التحليل اإلحصائي للنموذج القياسي الرئيسي
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Variable
C
)NPL(-1
OILCHG
)OILCHG(-1
)OILCHG(-2
R- squared
Adjusted Rsquared
F-statistic
DW

ولقياس أثر تغير أسعار النفط الخام آلجال مختلفة:
 )t,t-1,t-2على نسبة نمو الودائع لدى البنوك في
األردن ،فقد تم بناء نموذج قياسي للتنبؤ بنسبة نمو الودائع
المصرفية سواء بالدينار أم بالعمالت األجنبية) لعام

 2016وذلك باالعتماد على بيانات سنوية للفترة -1993
 ،)2015حيث تم بناء النموذج القياسي التالي:
DEPJit=ß0+ß1 OILCHGt + ß2OILCHGt-1 +
ß3OILCHGt-2 + eit

 8-1-7أثي يير انخفي يياض سي ييعر الي يينفط الخي ييام علي ييى الودائي ييع
المصرفية
بين تقرير "آفاق االقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق
النقد الدولي أن تباطؤ النمو في اقتصادات بلدان مجلس
التعاون الخليجي يمكن أن يؤثر سلباً على نمو الودائع
المصرفية في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق
األوسط ،كما تضمن تقرير "آفاق االقتصاد العربي"
الصادر عن صندوق النقد العربي أن القطاع المصرفي
العربي بشكل عام قد يتأثر فيه معدل نمو الودائع تبع ًا
النخفاض أسعار النفط وتوقع تباطؤ اقتصادات الدول
المنتجة للنفط بالنظر لحجم قاعدتها المالية الكبير نسبياً
من إجمالي ودائع الدول العربية.
وفي األردن – وكما ذكرنا بالفصل الثالث  -فقد انخفض
معدل نمو الودائع بالدينار األردني لدى الجهاز المصرفي
للعام الثالث على التوالي ،فقد بل معدل نمو الودائع
بالدينار األردني  %8.3في نهاية عام  2015مقابل
 %14.3و %18.6لعامي  2014و 2013على التوالي،
أما فيما يخص الودائع بالعمالت األجنبية فقد بل معدل
نموها  %5.4في عام  2015مقابل نسبة انخفاض بلغت
 %5.2و %9.2لعامي  2014و 2013على التوالي
شكل .)2-7

DEPFit=ß4+ß5 OILCHGt+ ß6OILCHGt-1 +
ß7OILCHGt-2 + eit
حيث:
 :DEPJتمثل معدل نمو الودائع المصرفية بالدينار

 :OILCHGمعدل التغير في سعر برميل النفط.

 :DEPFتمثل معدل نمو الودائع المصرفية بالعمالت األجنبية.
 :ß’sالمعامالت :t ،الزمن بالسنوات :e ،الخطأ العشوائي: i ،البنك.

وقد أظهرت النتائج اإلحصائية عدم وجود أي عالقة ذات
داللة إحصائية بين المتغيرات التابعة والمستقلة مما ُيشير
إلى عدم تأثر الودائع لدى الجهاز المصرفي في األردن
لغاية اآلن بتغير أسعار النفط.
 9-1-7الخالصة
من خالل الدراسات أعاله فمن المتوقع أن يكون النخفاض
أسعار النفط أثر إيجابي طفيف على االستقرار المالي في
المملكة ،ويمكن تفسير ذلك بأن انخفاض أسعار النفط يزيد
من الدخل المتاح لألفراد مما قد يزيد من قدرتهم على سداد
مديونتهم تجاه البنوك والشركات المالية ،إال أن هذا األثر
قد يختلف اعتمادا على حجم وطول فترة االنخفاض في
أسعار النفط واألثر النهائي على حواالت العاملين وعلى
النمو االقتصادي في المملكة.
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