املؤشر األردني لثقة املستثمر
تحديث شهرأيلول 2020
تع ــد النق ــة في االقتص ـ ـ ـ ـ ــاد من أهم العوام ــل املؤثرة في عملي ــة
التنمي ـ ــة االقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادي ـ ــة ،فعن ـ ــدم ـ ــا تكون ثق ـ ــة املس ـ ـ ـ ــينمرين
واملس ـ ـ ــأدلكين في أداء االقتص ـ ـ ــاد عالية ،ينعك لك االنطباع
إيجابا على االقتصاد املحلي.
املؤشـ ـ ــر األردني لنقة املسـ ـ ــينمر هو مؤشـ ـ ــر شـ ـ ــهري يعمل على
قيــاس النقــة بــاالقتص ـ ـ ـ ــاد الوطني ويسـ ـ ـ ــتخــد املعــدل املر
لنالثة مؤش ـرات فرعية أعطيت كل من هذه املؤش ـرات قيمة ما
بين  122و.222
مؤشرالثقة في النشاط االقتصادي
 .1رأس مال الشركات املسجلة.
 .2عدد الشركات املسجلة
 .3الرقم القياس ي لإلنتاج الصناعي
 .4عدد رخص األبنية السكنية املمنوحة
 .5إيرادات ضريبة بيع العقار
مؤشرالثقة في النظام النقدي
 .1قيمة احتياطي العمالت األجنبية للبنك املركزي
 .2الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدوالر
 .3قيمة الشيكات املرتجعة
مؤشرالثقة في النظام املالي
 .1مؤشر البورصة
 .2نس ـ ــبة قيمة األس ـ ــهم املش ـ ــتراة في بورص ـ ــة عمان من
ُ
قبل املسينمرين األجانى إلى األسهم املباعة
 .3معدل نمو االئتمان املمنوح للقطاع الخاص

استقر املؤشر األردني لثقة املستثمرالصادرعن منتدى االستراتيجيات األردني عند  133.1نقطة
للفترة ما بين شهرآب وشهر أيلول .2020
 .1ارتفع مؤشر الثقة في النشاط االقتصادي بمقدار  0.45ليصل إلى  121.0نقطة في الشهر
الحالي.
 انخفض رأس مال الشركات املسجلة من 14.55مليون دينار في شهر آب 2020ليصل إلى 1.27
مليون دينار في شهر أيلول .2020
 كما شهد عدد الشركات املسجلة انخفاضا من  139شركات مسجلة في آب  2020إلى 105
شركة في شهر أيلول .2020
 انخفض الرقم القياس ي لإلنتاج الصناعي من  86.85نقطة في آب  2020إلى  86.24نقطة في
أيلول .2020
 كما ارتفع عدد رخص البناء السكنية املمنوحة من  1,881رخصة في آب  2020إلى 2,168
رخصة في أيلول .2020
 شهدت إيرادات ضريبة بيع العقار ارتفاعا من  4.60مليون دينار في آب  2020إلى  5.00مليون
دينار في أيلول .2020
 .2شهد مؤشرالثقة في النظام النقدي انخفاضا بمقدار  1.17نقطة ليصل إلى  190.3نقطة في
شهر أيلول  2020مقارنة بـ  191.5نقطة في آب .2020
 حافظت قيمة احتياطي العمالت األجنبية للبنك املركزي على مستواها عند  13.9مليار دينار
في الفترة ما بين آب وأيلول. 2020
 استمر الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدوالر ثابتا عند  2.41%منذ شهر آب .2020
 انخفضت قيمة الشيكات املرتجعة من  134.5مليون دينار لشهر آب  2020إلى  118.0مليون
دينار في شهر أيلول .2020
ل
 .3بقي مؤشرالثقة في النظام املالي ثابتا عند  100.0نقطة للفترة ما بين آب وأيلو .2222
 ارتفع مؤشر البورصة بمقدار  38.77نقطة ليصل إلى  2,918.52نقطة في شهر أيلول .2020
 ارتفعت نســبة قيمة األســهم املشــتراة في بورصــة عمان من قبل املســينمرين األجانى إلى األســهم
لتصل إلى 84%في شهر ايلول ،مقارنة بـ  71%في آب. 2020
 انخفض معدل نمو االئتمان املمنوح للقطاع الخاص من  0.4%في نيس ــان  2222إلى  0.1%في
أيلول .2020

يعك

إصـ ـ ـ ـ ـ ــدار ه ـ ــذا املؤش ـ ـ ـ ــر الجه ـ ــد املتواصـ ـ ـ ـ ـ ــل ملنت ـ ــد

االس ـ ـ ــتراتيجيات األردني لزيادة مس ـ ـ ــتو االس ـ ـ ــينمار في اململكة

من الواضـ ـ أن األردن ال زال يتعافى من أزمة كورونا ولم تعد عجلة دوران االقتصـ ــاد إلى مسـ ــتواها
الطبيعي.

وتطوير بيئة األعمال بددف تحســين مســتو املعييـ ي للمواطن
األردني.

للمزيد من املعلومات عن منتدى االستراتيجيات األردني ،يرجى زيارة موقعنا  www.jsf.orgأو االتصال بنا عبرالبريد االلكتروني
على  info@jsf.orgأو الهاتف+962 6 5666476 :
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