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 .االردني لثقة المستثمر المؤشرتقرير نظرة عامة على 

 
 نظرة عامة على المؤشر االردني لثقة المستثمر:

المؤشر االردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يعكس الشعور العام لدى المستثمرين حول االقتصاد 
 تتميز كل منهما بما يلي:مؤشرا مختارا  11االردني ويتم احتسابه من خالل تحليل أداء 

مؤشر ُيعرف بكونه من العوامل التي يقوم المستثمرون بمراقبتها ويساعدهم في اتخاذ ال -
 .حيث يتغير المؤشر نتيجة هذه القرارات ،القرارات

يوفر المؤشر فكرة عامة عن قابلية المستثمرين ألخذ المخاطر، ويفترض أن التحسن في هذه  -
المخاطرة والتي بدورها تعكس  المؤشرات يدل على رغبة المستثمرين بقبول المزيد من

 ايمانهم بانهم سيحققون عوائد أعلى على استثماراتهم.
 
 :المؤشر االردني لثقة المستثمرالهدف من 

 :هو مؤشرهذا الإن الهدف من 
 ين ومدى ثقتهم باالقتصاد الوطني.رصد شعور المستثمر -1
تحليل أثر األحداث الداخلية والخارجية على مستوى هذه الثقة ليمكن صانع القرار والجهات  -2

 المعنية باتخاذ االجراءات الكفيلة بتمكين وتحفيز االستثمار في االردن.
 
يتم تقييم ثقة المستثمرين العاملين في االردن من خالل ثالثة مؤشرات فرعية متساوية تتلخص بما و

 :يلي
 )المؤشر الفرعي للنظام النقدي(. النظام النقدي -1
 النشاط االقتصادي)المؤشر الفرعي للنشاط االقتصادي(. -2
 بورصة عمان) المؤشر الفرعي لبورصة عمان(. -3
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 :المستثمر في االقتصاد االردنيأهمية ارتفاع ثقة 
الى تحسن أكبر في يؤدي  كلما ارتفعت معدالت ثقة المستثمريعزى اهمية ارتفاع ثقة المستثمر الى انه 

جانب العرض لالقتصاد االردني من خالل مستويات استثمار أعلى، كما يكون لها أثر ايجابي على 
 .المجتمع
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الى  (7002-7002من ) الفترة خاللظهور تقلبات واضحة في ثقة المستثمر  سببالتقرير  أوضح
 ما يلي: 

وذلك بسبب مؤشر ثقة المستثمر،  انخفض (2002كانون الثاني  -2002) كانون الثاني  -1
الزيادة في "الفرق في أسعار الفائدة" بين السعر الذي تبناه البنك المركزي االردني والذي تبناه 

، كما قد يعزى هذا االنخفاض الى األداء المتراجع الفدرالي في الواليات المتحدةاالحتياطي 
 .لمؤشر بورصة عمان واالستثمارات االجنبية في بورصة عمان

بسبب الزيادة   ثمر بشكل مفاجئ، وذلكازدادت ثقة المست( 2002حتى )ايلول  2002عام  -2
ستثمارات االجنبية في يدة من االغير المتوقعة في أداء مؤشر بورصة عمان ومستويات متزا

 .بورصة عمان
وكانت االسباب الرئيسية في كافة المؤشرات،  ثقة المستثمر انخفض( 2010-2002في عام ) -3

وراء هذا االنخفاض االداء المتراجع لبورصة عمان وتراجع المؤشرات االقتصادية مقارنة 
 بمستوياتها قبل االزمة المالية العالمية.

ظهر تحسن طفيف في المؤشر النهائي لثقة المستثمر نتيجة ازدياد الثقة في ( 2011في عام ) -4
النظام النقدي على الرغم من األداء المتراجع نسبيا في مؤشرات النشاط االقتصادي ومؤشرات 

 بورصة عمان.
ادى اندالع الربيع العربي في مصر الى انقطاع مستمر في امدادات الغاز من مصر الى   -5

( وقد تسبب ذلك الى اختالالت واضحة في مالية العامة مما ادى الى 2012)االردن في عام 
مة خوف تسببت بدورها بقيام العديد من المستثمرين بالشك فيما اذا كان االردن باستطاعته زا

االستمرار بعملية ربط الدينار االردني مع الدوالر االمريكي، وقد تسبب هذا الخوف الى 
 . النظام النقديتراجع فوري في الثقة في 

تحسنت قيم المؤشر االردني لثقة  (2013)في ظل التعافي المتواضع لالقتصاد في العام  -6
 .2015واستقراره النسبي حتى النصف الثاني للعام المستثمر 

 
 


