املؤشر األردني لثقة املستثمر
تحديث شهرنيسان 2019
املؤشر ر ر ررر األردني لثق ررة املسر ر ر ررتثمر هو
مؤشه ه ه ههر شه ه ه هههري يصه ه ه ه ههدر عن منترردى
االسر ر ررتراتيجيات األردني والذي يقدف
إلى قياس ثقة املستثمرين العاملين من
ثالثة جوانب :الثقة في النظامل النقدي،
ال هث هق ه ههة ف ههي ال ههنشه ه ه ه ه ههاط االق ههتصه ه ه ه ه ههادي
الحقيقي ،والثقة في النظامل املالي.
يقدف املؤش ه ههر إلى قياس األثر على ثقة
املس ه ه ه هتهثهمههريههن الهن ه ههاته عههن الهتهغهيهيههر فهي
الس ه ههياس ه ههات االقتص ه ههادية والتطورات
اإلقليمية والعاملية .باإلضافة إلى ذلك،
يقدف املؤشه ه ههر إلى تسه ه ههريع االسه ه ههتجابة
ل هلههمسه ه ه ه هت هث همههريههن ال هع ه ههام هل هيههن فههي األردن
وتحس ههين عملية اتخاذ القرارات س ههوا
كانت على صعيد التغيير في السياسات

شهد املؤشر األردني لثقة املستثمر الصادر عن منتدى االستراتيجيات األردني تراجعا في شهر نيسان  2019ليصل
إلى مستوى  106.0نقطة مقارنة مع  113.0نقطة لشهر آذار  ،2019حيث انخفض بمقدار  7.00نقاط.
وبالنسبة إلى املؤشرات الفرعية؛ انخفض مؤشر الثقة في النشاط االقتصادي بمقدار  0.27نقطة ليصل إلى
 103.7نقطة ،حيث انخفض رأس مال الشركات املسجلة في شهر نيسان ليصل إلى  17.10مليون دينار ،بعد أن
كانت قيمته  23مليون دينار في شهر آذار  .2019وارتفع الرقم القياس ي لإلنتاج الصناعي بمقدار  2.43ليصل الى
 87.07نقطة .وشهد عدد الشركات املسجلة في شهر نيسان ارتفاعا ليصل إلى  440شركة ،بعد أن كان عدد
الشركات املسجلة في آذار  2019هو  ،425بينما انخفض عدد رخص األبنية السكنية املمنوحة من  1,632في آذار
 2019ليصل إلى  1,606في نيسان  ،2019وارتفعت إيرادات ضريبة بيع العقار لتصل إلى  7.70مليون دينار في
نيسان  ،2019بعد أن بلغت  6.60مليون دينار في آذار .2019
كما وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار  1.62نقطة ليصل إلى  116.5نقطة وهي أعلى قيمة بين
املؤشرات لشهر نيسان  ،2019حيث انخفضت قيمة احتياطي العمالت األجنبية للبنك املركزي لشهر نيسان
 2019بمقدار  47.6مليون دينار لتصل إلى  11,258مليون دينار في هذا الشهر ،مقارنة بشهر آذار الذي ارتفعت
فيه بمقدار  34.4مليون دينار .وشهد الفارق بين سعر الدينار والدوالر انخفاضا طفيفا ليصل إلى  %2.33بعد أن
كان  %2.34في شهر آذار  .2019أما بالنسبة لقيمة الشيكات املرتجعة ،فكان هناك ارتفاعا بمقدار  0.6مليون
دينار لتصل القيمة إلى  139.7مليون دينار في شهر نيسان .2019

االقهتصه ه ه ه ه ههادي ه ههة فهي الهقهط ه هها الهع ه ههامل أو

وش ه هههد مؤش ر رررالثقة في النظام املالي انخفاض ه هها بمقدار  25.82نقطة ليص ه ههل إلى  100.0نقطة في نيس ه ههان ،2019

الهقهرارات االسه ه ه ه هتهثهم ه ههاري ه ههة فههي الهقهط ه هها

حيث انخفض مؤش ههر البورص ههة بمقدار  225.84نقطة ليص ههل إلى  3,503.67نقطة في نيس ههان ( 2019أدنى قيمة

الخاص.

شهرية لهذا املؤشر منذ  .)2015باإلضافة إلى ذلك ،شهدت نسبة قيمة األسهم املشتراة في بورصة عمان من قبل
ُ
املستثمرين األجانب إلى األسهم املباعة ارتفاعا لتصل إلى .%107

يعكس إصه ه ه ه ههدار ه ههذا املؤشه ه ه ههر الجهههد
املتواصه ه ه ه ه ههل ملنته ههدى االسه ه ه ههتراتيجيه ههات

وتجدر اإلشههارة إلى أن املؤشههر األردني لثقة املسههتثمر هو مؤشههر شهههري يعمل على قياس الثقة باإلقتصههاد الوطني

األردني لزيادة مسه ه ه ههتوى االسه ه ه ههتثمار في

ويسه ه ههتخدمل املعدل املر

لثالثة مؤش ه ه هرات فرعية وهي )1( :الثقة في النشه ه ههاط اإلقتصه ه ههادي )2( .الثقة في النظامل

اململك ههة وتطوير بيع ههة األعم ههال ق ههدف

النقدي )3( .الثقة في النظامل املالي .أعطيت كل من هذه املؤش ه ه ه هرات قيمة ما بين  100و ،200حيث تشه ه ه ههير قيمة

تحس ه ه ههين مس ه ه ههتوى املعي ه ه ه ي للمواطن
األردني.

 100إلى أدنى مس ههتوى وص ههلت إلثقا الثقة منذ عامل ( 2015وهي س ههنة األس ههاس للمؤش هرات) ،بينما تش ههير قيمة 200
إلى أعلى مستوى وصلت إلثقا الثقة منذ عامل .2015

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 املؤشر األردني لثقة املستثمرواملؤشرات الفرعية :من شباط  2019وحتى نيسان 2019
قيمة املؤشر
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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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