املؤشر األردني لثقة املستثمر
تحديث شهرأيار2018
املؤشر ر ر ررر األردني لثق ررة املسر ر ر ررتثمر هو

شهد املؤشر األردني لثقة املستثمر الصادر عن منتدى االستراتيجيات األردني انخفاضا في شهر أيار 2018
ليصل إلى مستوى  80.42نقطة مقارنة مع  84.32نقطة لشهر نيسان  ،2018حيث انخفض بمقدار  3.9نقطة.

مؤش ه ه ه ههر ش ه ه ه هههري يص ه ه ه ه ههدر عن منترردى

وبالنسبة إلى املؤشرات الفرعية؛ انخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بشكل طفيف وبمقدار 0.32

االسر ر ررتراتيجيات األردني والذي يهدف

نقطة ليصل إلى  74.39نقطة لشهر أيار  ،2018حيث انخفضت قيمة احتياطي العمالت األجنبية للبنك

إلى قياس ثقة املستثمرين العاملين من

املركزي لشهر أيار  2018بمقدار  267.2مليون دينار لتصل إلى  11,207.5مليار دينار في هذا الشهر ،مع بقاء

ثالثة جوانب :الثقة في النظا( النقدي،

الفارق في سعر الفائدة  %4.25منذ شهر نيسان .2018

ال هث هق ه ههة ف ههي ال ههنش ه ه ه ه ه هها االق ههتص ه ه ه ه ه ههادي
الحقيقي ،والثقة في بورصة عمان.

كما وانخفض مؤشر الثقة في النشاط االقتصادي بشكل ملحوظ وبمقدار  2.2نقطة ليصل إلى 119.27
نقطة؛ وذلك بسبب انخفاض رأس مال الشركات املسجلة في شهر أيار  2018ليصل إلى  6.3مليون دينار،

يهدف املؤشه ه ههر إلى قياس األثر عةى ثقة

وانخفاض عدد رخص األبنية السكنية املمنوحة من  3155في نيسان ليصل إلى  2181في أيار ،كما وانخفض

املس ه ه ه ه هتهثهمههريههن الهن ه ههاته عههن الهتهغهيهيههر فههي

عدد الشركات املسجلة في شهر أيار ليصل إلى  429شركة ،بعد ان كان عدد الشركات املسجلة في نيسان هو

الس ه ههياس ه ههات االقتص ه ههادية والتطورات

 ،525باإلضافة إلى ذلك انخفضت ضريبة بيع العقار لتصل إلى  7.6في أيار  ،2018بعد أن بلغت  8.70مليون

اإلقليمية والعاملية .باإلضافة إلى ذلك،

دينار في نيسان .إال أن الرقم القياس ي لإلنتاج الصناعي شهد ارتفاعا طفيفا وذلك بمقدار  2نقطة ليصل الى

ي هه ه ههدف امل ههؤش ه ه ه ه ههر إل ههى سه ه ه ه ه هه هي ه ههل ف هه ههم

.89

املسه ه ه ه ه هت هث هم ههري ههن ال هع ه ههام هله هي ههن ف ههي األردن
وتحس ههين عملية اتخاذ القرارات س ههواء
كانت عةى صعيد التغيير في السياسات
االقههتص ه ه ه ه ه ههادي ه ههة فههي الهقهط ه ههاع الهع ه هها( أو
الهقهرارات االس ه ه ه ه هتهثهم ه ههاري ه ههة فههي الهقهط ه ههاع
الخاص.

وشهههد املؤشررراليرلي للثقة في بورعررة عما انخفاضهها بمقدار  1.37نقطة ليصههل إلى  86.76نقطة في أيار
 2018وذلك بسههبب انخفاض مؤشههر البورصههة بشههكل واضههو وبمقدار  95.54نقطة عن شهههر نيسههان 2018
ليصه ه ه ههل إلى  2095.98نقطة في أيار  .2018إال أن نس ه ه ههبة قيمة األس ه ه هههم املشه ه ه ههتراة في بورصه ه ه ههة عمان من قبل
ُ
املستثمرين األجانب إلى األسهم املباعة من قبلهم بقيت كما هي منذ نيسان وهي .%95
وتجدر اإلش ههارة إلى أن مؤش ههر ثقة املس ههتثمر سعمل عةى قياس الثقة بحس ههب مؤش هرات الفرعية الثالثة وذلك

سعكس إص ه ه ه ه ههدار ه ههذا املؤش ه ه ه ههر الجه ههد
املتواص ه ه ه ه ه ههل ملنت ه ههدى االس ه ه ه ههتراتيجي ه ههات
األردني لزيادة مس ه ه ه ههتوى االس ه ه ه ههتثمار في
اململك ههة وتطوير بيع ههة األعمه ههال هه ههدف
تحسه ه ه ههين مس ه ه ههتوى املعي ه ه ه ه ي للمواطن
األردني.

بالنسههبة ملا هو متوقع أن تكون علي بحسههب اتجاهها العا(  )Trendمنذ عا(  2007وحتى اآلن .بالتالي ،فإن
انخفاض قيمة املؤشههر الفرعي عةى الرغم من ارتفاع قيم املؤشهرات املصههاحبة ل عدي عد( ارتفاع قيم هذ
املؤشه هرات ملا هو متوقع أن تكون علي بحس ههب اتجاهها العا( .وباملثل ،فإن ارتفاع قيمة املؤش ههر الفرعي عةى
الرغم من انخفاض قيم املؤشه ه ه هرات املص ه ه ههاحبة ل عدي بقاء هذ القيم فوق املس ه ه ههتوى املتوقع لها بحس ه ه ههب
اتجاهها العا(.

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 :

التغيرات في املؤشراألردني لثقة املستثمرواملؤشرات اليرعية :من آذار 2018وحتى أيار2018
آذار

نيسا

أيار

2018

2018

2018

املؤشراألردني لثقة املستثمر

85.48

84.32

80.42

النظام النقدي

75.06

74.71

74.39

النشاط االقتصادي

121.80

121.47

119.27

بورعة عما

88.62

88.14

86.76

قيمة املؤشر

املؤشراألردني لثقة املستثمرومؤشراته اليرعية منذ كانو الثاني 2016
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مؤشرالثقة في النشاط االقتصادي
املؤشراألردني لثقة املستثمر

مؤشرالثقة في النظام النقدي
مؤشرالثقة في بورعة عما

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 :

