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 1027التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام 

 
 ــاتـــــــاحملتويـ

 

 اخلالصة التنفيذية. 

 1027مؤشرات االقتصاد األردني للعام  أبرز. 

 

  احمللي اإلمجايلالناتج. 
 املالية العامة: 

 .اإليرادات واملنح اخلارجية -
 .إمجايل اإلنفاق -

 .العجز املايل -

 .املديونية اخلارجية والداخلية -

 

 التجارة اخلارجية: 

 السلعي(.جلغرايف / الرتكيب ا )التوزيعالصادرات الوطنية  -
 .السلع املعاد تصديرها -

 /الرتكيب السلعي(.املستوردات اخلارجية )التوزيع اجلغرايف  -

 

 االستثمار االجنبي املباشر يف األردن. 

  والتجارة.الشركات املسجلة لدى وزارة الصناعة 

 .كميات اإلنتاج للصناعات الرئيسية 

  عمان.نشاط بورصة 

 نشاط ميناء العقبة. 
 .النشاط السياحي 
 سوق العقار. نشاط 
 .الشيكات املرجتعة 

 االقتصاديةألنشطة ل التسهيالت االئتمانية. 

 .معدل البطالة 

  التضخم( املعيشةالرقم القياسي لتكاليف(. 

 .املراجع الرئيسة 

 جداول أبرز املؤشرات االقتصادية األردنية.ق: ملح 
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  8107التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام 
 

 : الخالصة التنفيذية

الناتج المحلي اإلجمالي  استمر، حيث 7102خالل عام  متواضعا   االقتصاد األردني أداء  سجل 
ل من كحجم  كما ارتفعالماضي، التي تحققت في العام بالنمو بنسبة محدودة تتساوى مع تلك 

ما زال االقتصاد االردني المباشر، وبذات الوقت  الصادرات الوطنية، وحجم االستثمار االجنبي
ام، وانخفاض حجم التداول في سوق نسب البطالة، وارتفاع نسبة الدين العفي يعاني من تزايد 

 .العقار
 

العام  فيبما تم تحقيقه  8107العام  خالل األردني ياالقتصررررراد األداء ت مؤشررررررا ما قورنوإذا 

 :يتضح اآلتي، 8106

  2102للعامين  (%2) على مستواه ليبقى بنسبة لناتج المحلي اإلجماليمعدل النمو الحقيقي لحافظ 

 . 2102و

 إجمالي  رتفعا كما(، %5إجمالي حجم اإليرادات المحلية والمساعدات الخارجية بنسبة ) ارتفع

بنسبة بلغت  )بعد المنح( عجز الموازنة انخفضفيما (، %2.8بنسبة ) العام حجم اإلنفاق

(01.9%.) 

 بنسبة  المديونية الداخلية كل من ، وذلك نتيجة الرتفاع(%5.2صافي الدين العام بنسبة ) ارتفع

 (.%05.2بنسبة ) والمديونية الخارجية (0.5%)

 حجم  كل من الرتفاعلنتيجة  ،(%3.2إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية بنسبة ) رتفعا

 نخفضتا فيما، (%0.8الصادرات الوطنية بنسبة )و، (%5.2المستوردات السلعية بما نسبته )

 (.%03.9السلع المعاد تصديرها بنسبة )قيمة 

  ( مليون دينار 0022.3ما قيمته ) 2102المباشر في االردن خالل بلغ حجم االستثمار االجنبي

 (.%2.8نسبته ) رتفاعبا 2102( مليون دينار خالل العام 0192.2مقابل )

 (.%021.5مجموع رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بنسبة ) رتفعا 

 (.%1.2الرقم القياسي لكميات االنتاج الصناعي بنسبة ) نخفضا 

 ألسهم القيمة السوقية  انخفضت فيما(، %25.2حجم التداول في بورصة عمان بنسبة ) رتفعا

 .(%2.2بنسبة ) في البورصة المدرجة الشركات

 بضائع حجم مناولة ال رتفاعالنتيجة  ،(%3بنسبة ) ميناء العقبةحجم مناولة البضائع في  رتفعا

 (.%1.0بنسبة ) مستوردةبضائع الحجم مناولة الفيما انخفض  ،(%1.5بنسبة ) صدرةالم

 (.%01.2السياحي بنسبة ) اإلنفاق حجم ارتفع ماك(، %01.2) بنسبةالسياحي  الدخل مقدار رتفعا 

 (.%01.0حجم التداول في سوق العقار األردني بنسبة ) نخفضا 

 (.%2.0قيمة الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد بنسبة ) رتفعتا 

 (.%8الممنوحة من البنوك المحلية بنسبة ) االئتمانيةحجم التسهيالت  ارتفع 

 ( خالل العام %05.3(، مقابل )%08.3ليصل الى ) 2102الة خالل العام ارتفع معدل البط

2102. 

 (.%3.3بنسبة ) )التضخم( الرقم القياسي لتكاليف المعيشة رتفعا 
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 8107مؤشرا  أداء االقتصاد األردني للعام  أبرز
 

 رـــالمؤش

8106 

 )مليون دينار(

8107 

 )مليون دينار(

نسبة 

التغير 

)%( 

 3.7 82222.5 87222.2 الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية

 8 00278.3 00628.9 الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة

 - 8 8 معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي
 

 5 7285.3 7169.6 اإليرادا  المحلية والمساعدا  الخارجية

 8.0 2323.5 2852.3 منها: اإليرادا  الضريبية       

 8.2 7003 6909.0 النفقا  الجارية

 3 0161.8 0189.0 النفقا  الرأسمالية

 02.9- 727.9 272.6 المنح(عد بالعجز المالي )
 

 05.8 00267.8 01899 الرصيد القائم للدين العام الخارجي

 0.5- 03562.6 03721.2 الرصيد القائم للدين العام الداخلي

 5.6 85235.2 82179.2 صافي الدين العام
 

 0.2 2272.8 2396.5 الصادرا  الوطنية

 03.9- 282.9 963 السلع المعاد تصديرها

 5.6 02222.6 03781.2 المستوردا  السلعية

 9.9 9025.5 2361.9 العجز في الميزان التجاري
 

 7.2 0077.3 0198.6 االستثمار األجنبي المباشر في األردن
 

 072.5 329.2 087.2 رؤوس أموال الشركا  والمؤسسا  المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة

 3.3- 6285 7160 الشركا  والمؤسسا  المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة )عدد(
 

 1.7- 97.8 97.9 )نقطة(الرقم القياسي لكميا  اإلنتاج الصناعي 
 

 85.6 8986.8 8389.5 )مليون دينار(حجم التداول في بورصة عمان 

 8.8- 06968.6 07339.2 القيمة السوقية ألسهم الشركا  المدرجة بالبورصة
 

 3 07.3 06،2 )مليون طن(حجم مناولة البضائع في ميناء العقبة 
 

 02.7 3893.6 8271.9 الدخل السياحي

 01.8 922 298.9 اإلنفاق السياحي
 

 02.0- 6.0 7.0 )مليار دينار(حجم التداول في سوق العقار األردني 
 

 8.0 997.6 976.6 الشيكا  المرتجعة لعدم كفاية الرصيد
 

 2 82723.0 88915.2 التسهيال  االئتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة
 

 - 02.3 05.3 معدل البطالة )%(
 

 3.3 009.3 005.5 )نقطة(الرقم القياسي لتكاليف المعيشة / التضخم 
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 الناتج المحلي اإلجمالي: 

 

 ما مقداره قد بلغ 2021للعام  الجاريةباألسعار  أن الناتج المحلي اإلجمالي تقديراتالأظهرت 

 .2102( مليون دينار للعام 22111.8مقابل ) دينار،( مليون 28118.5)

 

ما مقداره  2210، فقد بلغ في العام الثابتةأما حجم الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق 

 .2102( مليون دينار في العام 00212.9( مليون دينار، مقابل )00822.3)

 

ما  وكذلك(، %2ما مقداره ) 2102بلغت نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي في العام فقد وعليه، 

 .2102( في العام %2نسبته )

 
 

 

معظم في نمو  ما تم تحقيقه منبناًء على  2102خالل العام الناتج المحلي اإلجمالي  استند نمووقد 

الزراعة وصيد األسماك  قطاع (،%03قطاع التعدين بما نسبته ) نما حيث، االقتصاديةالقطاعات 

قطاع الكهرباء والمياه  (،%3.8(، قطاع الخدمات االجتماعية والشخصية بنسبة )%1.8بنسبة )

(، قطاع النقل والتخزين %3(، قطاع خدمات المال والتأمين والعقار بما نسبته )%2.5بنسبة )

، (%0.5لفنادق بنسبة )قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم وا(، %2.2واالتصاالت بنسبة )

  .(%0.0بته )قطاع التشييد بما نس فيما انخفض نمو(، %0قطاع الصناعة بنسبة )

 

 

 

 

 

مليون دينار 26637.4
2015للعام 

مليون دينار 27444.8
2016للعام 

مليون دينار 28448.5
2017للعام 
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 العامة:المالية 

 

 يرادا  والمنح الخارجية:اإل أوال:

صل إلى تل 2102عــــام الخالل حققة تالمالخارجية  والمنحالمحلية  اإليرادات قيمة ترتفعا

 مقداره رتفاعاب، 2102عام ال( مليون دينار خالل 2129.2مقابل ) ،( مليون دينار2125.3)

 (.%5) بما نسبتهو( مليون دينار، 355.2)

 

الل خ اإليرادات المحلية رتفاعالفي إجمالي حجم اإليرادات والمنح الخارجية نتيجة  رتفاعاالويأتي 

( مليون دينار في العام 2233.2( مليون دينار، مقابل )2202.2التي بلغت ما مقداره )2102العام 

 .(%2.8نسبته ) ، وبمامليون دينار (181رتفاع مقداره )، با2102

 

( مليون 1313.5ما مجموعه ) 2102خالل العام  تفقد بلغ حجم اإليرادات الضريبية وبخصوص

( مليون 1251.3)والبالغ في حينه  2102( مقارنة بحجمها خالل العام %2.0دينار بارتفاع نسبته )

 ينار.د

 

 

تجارة الجملة والتجزئة 
والمطاعم

9.2%
الزراعة 

وصيد االسماك
4.0%

التعدين
2.3%

الصناعة
16.0%

الكهرباء والمياه
2.8%

االنشاءات
4.2%

المطاعم والفنادق
1.3%

النقل والتخزين
واالتصاالت

12.1%

خدمات المال
والتأمين
10.5%

العقارات
8.1%

الخدمات الشخصية 
واالجتماعية

3.9%

2017ألسعار الجارية للعام األهمية النسبية للقطاعات االقتصادية من الناتج المحلي االجمالي با
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 )مليون دينار(                                                                                       

 

 اإليرادا  الضريبيـــة
2102 

 )فعلي(

2102 

 )فعلي(

)%( من 

إجمالي 

اإليرادا  

الضريبية للعام 

8107 

 نسبة التغير

)%( 

 1.2- 20.2 938.1 911.2 الضرائب على الدخل واألرباح 

 الضرائب على السلع والخدمات
(ة على المبيعاتمريبة العاضال)   

2883.8 2993.0 28.9 3.8 

الضرررررررائرررب على التجرررارة والمعرررامالت 

 (ـب الجمركيـــةــالضرائ)الدولية 

300 311.3 2 -2.2 

الضرائب على المعامالت المالية )ضريبة 

 بيع العقار(

001.8 012.2 2.5 -2.2 

 8.0 %011 2323.5 2852.3 المجموع

 

مقابل ( مليون دينار، 212.2لتصل إلى ) 2102خالل العام  نخفضتأما بشأن المنح الخارجية، فقد ا

( مليون دينار وبما نسبته 028.3)مقداره  نخفاضبا، 2102عام ال( مليون دينار خالل 832)

(05.3%.) 

    

 :اإلنفاقثانيا: إجمالي 

مقابل  ،( مليون دينار8023.2) قيمتهما  إلىليصل  2102عام الخالل  اإلنفاقجمالي إ ارتفع 

 نسبتهبما  وأ( مليون دينار 225) امقداره بزيادة 2102عام المليون دينار خالل  (2918.2)

(2.8%). 

 

( مليون دينار، 0121.2) قيمتهلتصل إلى ما  2102عام الخالل  الرأسماليةحجم النفقات  رتفعا حيث

 (.%3) نسبته رتفاعبا، 2102عام ال( مليون دينار خالل 0129.0مقابل )

 

 نسبته رتفاعاب ،2102خالل العام ( مليون دينار 2003) لتصل إلى رتفعتا، فقد الجاريةأما النفقات 

 ( مليون دينار.2909.0والبالغة في حينه ) 2102عام الخالل  الجارية(، مقارنة بالنفقات 2.8%)

 

 :ثالثا: العجز المالي
فقد  ،والمنح الخارجية والنفقات العامةاإليرادات المحلية كل من  نتيجة للمستجدات التي تأثرت بها

( مليون دينار، 212.9) مقداره (بعد المنح)عجزاً مالياً  2102سجلت الموازنة العامة خالل العام 

  (. %01.9نسبته ) نخفاضبا، 2102( مليون دينار في العام 828.2مقابل عجز مالي بلغ )
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 :والداخلية رابعاً: المديونية الخارجية

 المديونية الخارجية: -أ

مليون دينار  (00822.2)ليصل إلى  2102عام الفي نهاية  الرصيد القائم للدين العام الخارجي ارتفع

( مليون دينار أو 01299، مقابل )2102لعام ل ( من الناتج المحلي اإلجمالي%10.5أو ما نسبته )

 مقداره بارتفاعأي  ،2102عام الفي نهاية  اإلجمالي( من الناتج المحلي %32.5)ما نسبته 

  (.%05.2) أو بما نسبته( مليون دينار 0528.2)
 

( مليون 0029.2) ما قيمته 2102خالل العام  فقد بلغالدين العام الخارجي،  خدمةحجم  بشأنأما 

  فوائد.ك( مليون دينار 290.1أقساط و)ك( مليون دينار 888.3) موزعة بواقعدينار، 
 

 المديونية الداخلية: -ب

( مليون دينار 03528.2ما قيمته )ليصل إلى  2102العام  خالل الداخلي رصيد الدين العامنخفض ا

 ( مليون دينار03281.1مقابل ) ،2102للعام  اإلجمالي( من الناتج المحلي %12.1أو ما نسبته )

( 200.8قيمته )بلغت  نخفاضباأي ، 2102للعام  اإلجماليمن الناتج المحلي  (%51.2أو ما نسبته )

 (.%0.5مليون دينار، وبنسبة مقدارها )

 الدين العام صافي

 

 المديونية

8106 8107 

 القيمة

 )مليون دينار(

)%( من الناتج 

المحلي 

 االجمالي

 القيمة

 )مليون دينار(

)%( من 

الناتج المحلي 

 االجمالي

 10.5 00822.2 32.5 01299 الخارجية

 12.1 03528.2 51.2 03281.1 الداخلية

صافي الدين 

 22.9 85235.2 27.7 82179.2 العام التراكمي

مليون دينار925.6
2015للعام 

مليون دينار878.6
2016للعام  مليون دينار 747.9

2017للعام 
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 التجارة الخارجية السلعية:

 مجموع بما تضمنته من، 2102العام خالل  للمملكة السلعية الخارجية التجارة حجمإجمالي  بلغ

 يونمل( 09290.2) ما قيمته مستوردات السلعيةالو والسلع المعاد تصديرها صادرات الوطنيةال

 2102عام الالتجارة الخارجية خالل  حجم إجماليبمقارنة  ،(%3.2)نسبته  بلغ رتفاعبا ،دينار

 دينار. ونملي( 09129.9) في حينه والبالغ

 

 

 

 :أوال: الصادرا  الوطنية
 ارتفاعب، ( مليون دينار1121.2)صل إلى تل 2102عام الالصادرات الوطنية خالل  قيمة رتفعتا

( 1392.5) في حينه والبالغة 2102ام العالصادرات الوطنية خالل  بقيمة( مقارنة %0.8) هنسبت بلغ

 .مليون دينار

 

لعام ل( من إجمالي التجارة الخارجية %22.2) نسبة مقدارهاالصادرات الوطنية  وقد شكل حجم

 .2102لعام ل( %23ما نسبته ) شكلتحين في ، 2102

 

 :توزيع الجغرافي للصادرا  الوطنيةال -أ
 أبرزهاكان ، 2102خالل العام جغرافية مجموعات عدة  إلى األردنية الصادرات الوطنية توزعت

اتفاقية دول  هالت، ت( من إجمالي الصادرات الوطنية%12.3الدول العربية التي احتلت ما نسبته )

، ثم (%22حدة( التي شكلت ما نسبته )لشمال أمريكا )كندا، المكسيك، الواليات المتالتجارة الحرة 

 إلى، فيما احتلت صادراتنا الوطنية (%08.0مجموعة الدول اآلسيوية غير العربية بما نسبته ) دول

(، دول اميركا %1.5بقية الدول االوروبية بنسبة ) ثم ،(%2.8ما نسبته ) األوروبيدول االتحاد 

 .(%2.2(، والبلدان االخرى بنسبة )%1.2الجنوبية بنسبة )
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2015للعام 
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 التركيب السلعي للصادرا  الوطنية: -ب 

 كان، من السلع متعددة على مجموعات 2102خالل العام  التركيب السلعي للصادرات الوطنية تنوع

والبالستيك بنسبة مجموعة المصنوعات المتنوعة  كاألثاث والمالبس واألحذية والمطبوعات  أهمها

ومن  (، %21مجموعة المواد الكيماوية بما نسبته ) من قيمة الصادرات الوطنية، تلتها (29.2%)

والمواد الخام غير الصالحة (، %02.3المواد الغذائية والحيوانات الحية بما نسبته ) مجموعة ثم

البضائع المصنوعة  فيما شكلت مجموعة ، (%05.2ما نسبته ) التي شكلتلألكل عدا المحروقات 

( لآلالت ومعدات %3.5)ما نسبته و، (%8.2) ما نسبته كالورق والكرتون المصنفة حسب المادة

زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية بنسبة ، لمجموعة المشروبات والتبغ (%0.1)و، النقل

 .(%1.0الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة )، و(1.0%)
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 ثانياً: السلع المعاد تصديرها:
 نخفاضاب ،( مليون دينار828.9)ما مجموعه  2102ام العقيمة السلع المعاد تصديرها خالل  بلغت

( 923) في حينه والبالغة 2102عام ال( مقارنة بقيمة السلع المعاد تصديرها خالل %03.9نسبته )

 مليون دينار.

 

 :السلعيةالمستوردا   ثالثاً:

 ونملي( 01188.2) قيمتهما  إلىلتصل  2102عام الخالل  لألردن السلعيةالمستوردات  حجم رتفعا

 في حينهوالبالغة  2102عام الخالل  السلعية( مقارنة بقيمة المستوردات %5.2) نسبته رتفاعبادينار 

 دينار. ونملي( 03221،1)

 

عام الالتجارة الخارجية خالل  إجمالي( من %23.2ما نسبته ) السلعيةشكلت المستوردات قد و

 .2102عام ل( ل%20.9ما نسبته )فيما شكلت ، 2102

 

 :لألردن السلعيةالتوزيع الجغرافي للمستوردا   -أ 

ها: الدول على عدد من مجموعات الدول أبرز 2102عام التوزعت المستوردات االردنية للسلع في 

(، %23.9الدول العربية بنسبة )( من اجمالي المستوردات، %30.0بنسبة )سيوية غير العربية اآل

دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا )النافتا( بنسبة (، %20.2دول االتحاد االوروبي بنسبة )

(، وبلدان %3.2دول اميركا الجنوبية بنسبة )(، %3.3بقية الدول االوروبية بنسبة )(، 00.2%)

 (.%5أخرى بنسبة )
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29.7%
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 :السلعيةالتركيب السلعي للمستوردا   -ب 

اآلالت في عدة مجموعات من السلع أهمها:  2102تنوع التركيب السلعي للمستوردات في عام 

الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد  ،من اجمالي المستوردات (% 22.2ومعدات النقل بنسبة )

سلع مصنوعة (، %02.2الحية بنسبة )المواد الغذائية والحيوانات ، (%02.2المشابهة بنسبة )

كالصناعات المطاطية، مصنوعات الفلين، الورق والكرتون، خيوط )مصنفة اساسا حسب المادة 

(، مصنوعات متنوعة %01.2(، مواد كيماوية بنسبة )%01.3بنسبة ) (نسيجية، الحديد والصلب

(، المواد الخام غير الصالحة %2.3بنسبة ) (كالمالبس واالحذية، أجهزة وأدوات مهنية وعلمية)

(، زيوت ودهون وشموع %0(، المشروبات والتبغ بنسبة )%0.2عدا المحروقات بنسبة ) لألكل

 (.%1.3(، وسلع ومعامالت غير مصنفة في مكان آخر بنسبة )%1.8حيوانية ونباتية بنسبة )
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 الميزان التجاري:

( مليون دينار، 9085.5ما مجموعه ) 2102الميزان التجاري خالل العام  لعجزبلغ الحجم الكلي 

 (.%9.9نسبته ) رتفاعبا( مليون دينار، 9.8321ما قيمته ) 2021فيما بلغ خالل العام 

 

 8107/ 8106التجارة الخارجية األردنية خالل العامين 

 2102العام  2102العام  التصنيف

نسبة 

التغير 

)%( 

القيمـــة 

)مليون 

 دينار(

األهمية 

النسبية من 

إجمالي 

التجارة 

الخارجية 

)%( 

القيمة 

)مليون 

 دينار(

االهمية 

النسبية من 

اجمالي  

التجارة 

الخارجية 

)%( 

 0.8 22.2 1121.2 23 1392.5 الوطنيــة الصادرات

 5.2 23.2 01188.2 20.9 03221.1 المستوردات السلعية

 03.9- 1.2 828.9 5.0 923 السلع المعاد تصديرها

إجمالي التجارة 

 الخارجية
09179.9 09790.7 3.2 

 9.9 9085.5 8321.9 العجز التجــاري
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 االستثمار االجنبي المباشر في االردن:

( مليون دينار، 0022.3) ما قيمته 2102ل العام خال االستثمار االجنبي المباشر في االردنبلغ حجم 

نسبته  وبارتفاع( مليون دينار، 81.2، بفارق )2102خالل العام  ( مليون دينار0192.2مقابل )

(2.8%). 

 

 

 

 :والتموين الشركا  المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة

م عاالخالل  والتموين لدى وزارة الصناعة والتجارة المسجلة أموال الشركاتمجموع رؤوس  رتفعا 

، 2102عام ال( مليون دينار خالل 022.1مقابل ) ،( مليون دينار319.8ما قيمته ) إلىليصل  2102

 .(%021.5نسبته ) رتفاعاوب ،( مليون دينار222.1) بفارق
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ليبلغ  2102عام الخالل والتموين لدى وزارة الصناعة والتجارة  المسجلة الشركاتعدد  نخفضفيما ا

عام الالمسجلة خالل  مقارنة بعدد الشركات ،(%3.3) نسبته نخفاضبا ،ومؤسسة ( شركة2825)

 .ومؤسسة ( شركة2120) في حينه والبالغ 2102

 

 

 

 القطاع

8106 8107  

نسبة 

 التغير

لرؤوس 

األموال 

)%( 

رؤوس  العدد

االموال 

)مليون 

 دينار(

من  %

مجموع 

رؤوس 

 االموال

رؤوس  العدد

االموال 

)مليون 

 دينار(

من  %

مجموع 

رؤوس 

 االموال

 06.6 6.2 83.9 0236 06.0 81.5 0372 التجارة

 59.0 09.8 67 8029 33 28.0 8255 الصناعة

 679.2 32.5 081.2 206 08.8 05.5 201 الزراعة

 5.2- 0.2 2.9 027 2.0 5.8 080 المقاوال 

 818 32.0 033.8 8837 32.6 22.0 8310 الخدما 

 072.6 011 329.2 6285 011 087.2 7160 المجموع

 

 

 2102القطاعي لرؤوس األموال المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة للعام ويمكن إيضاح التوزيع 

 حسب الرسم البياني التالي:

 

 

 

التجارة 
6.8%

الصناعة
19.2%

المقاوالت
1.4%

الزراعة
34.5%

الخدمات
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عام والتموين للالتوزيع القطاعي لرؤوس األموال المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة
2017
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 الرقم القياسي لكميا  اإلنتاج الصناعي:

( 92.2ما مقداره )ليصل الى  2102الرقم القياسي العام لكميات اإلنتاج الصناعي للعام  نخفضا

 زع على النحو التالي:و، وقد ت(%1.2نسبته ) نخفاضبا 2102( نقطة للعام 92.9نقطة مقابل )

 

األهمية  ألنشطةا

النسبية من 

الرقم القياسي 

 العام )%(

الرقم 

القياسي للعام 

8106 

الرقم 

القياسي للعام 

8107 

معدل 

التغير 

)%( 

 2.1- 93.1 95.2 82 الصناعا  التحويلية

 03.3 020.0 012.9 8.2 الصناعا  االستخراجية

ونقل وتوزيع توليد 

 الطاقة )الكهربائية(

5.8 025.2 029.0 2.8 

 1.7- 97.8 97.9 الرقم القياسي العام

 

 ، فقد كانت على النحو التالي:2102أما بخصوص كميات اإلنتاج ألبرز الصناعات خالل العام 

 8106 الصناعا 

 )ألف طن(

8107 

 )ألف طن(

 معدل التغير )%(

 الصناعا  االستخراجية

 8.5 8225.2 2988.9 الفوسفا 

 05.8 2321 2113.5 البوتاس

 الصناعا  التحويلية

 22 295.3 512.1 األسمدة

 21.8 0318.2 0183 أحماض كيماوية

 5.5- 513 521.5 كلنكر

 2.8- 2213.8 2293.3 منتجا  بترولية

 

 :بورصة عمان

دينار،  ونملي( 2922.2ليصل إلى ) 2102حجم التداول اإلجمالي لبورصة عمان خالل العام  ارتفع

 (.%25.2مقدارها ) رتفاعا، وبنسبة 2102دينار خالل العام  ونملي( 2329.5مقارنه مــع )

 

( 0202.2) عددها(، حيث بلغ %2.5بنسبة ) 2102عدد األسهم المتداولة خالل العام  نخفضا فيما

 .2102سهم تم تداولها خالل العام  ونملي( 0832.2مقارنة مع ) ،سهم ونملي

 

( %22.2( مقارنة مع )%25.2ليصل إلى ) 2102خالل العام  معدل دوران األسهم انخفضوكذلك 

 .2102للعام 
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 بشكل بسيط نخفضتا قد، ف2102رصة عمان خالل العام وأما بشأن نسبة ملكية غير األردنيين بب

 .2102( بنهاية العام %19.2مقارنة مع ما نسبته ) ،(%18.0لتبلغ )

 

 يبلغل حوظبشكل مل 2102عام الصافي استثمار غير األردنيين في بورصة عمان خالل  نخفضا اكم

وبنسبة انخفاض مقدراها  2102 لعامفي ا( مليون دينار 232.0) مع( مليون دينار، مقارنة 331.3)

(10%). 

  

ما  2102فقد بلغت بنهاية العام القيمة السوقية لألسهم المدرجة في بورصة عمان ب أما فيما يتعلق

مقارنة بقيمتها خالل العام  ،(%2.2بنسبة انخفاض مقدارها ) ،دينار ون( ملي02922.2)قيمته 

 دينار. ون( ملي02339.1التي بلغت في حينه ) 2102

 

 نشاط ميناء العقبة:

 

( 02.3ما مجموعه ) إلى ليصل 2102ميناء العقبة خالل العام مناولة البضائع في  حجم اجمالي رتفعا

 (. %3نسبته ) رتفاعاب، أي 2102( مليون طن خالل العام 02.8، مقابل )مليون طن

 

( مليون 2.00ما مقداره ) 2021العام  خالل ميناء العقبةل بضائع الواردةالمن  حجم المناولة فقد بلغ

 (.%1.0نسبته ) نخفاضوبا 2102( مليون طن خالل العام 02.2، مقابل )طن

 

 ،2210خالل العام  ( مليون طن2.5) فقد بلغ ميناء العقبة، من بضائع المصدرةالحجم مناولة  أما

( 1.5والبالغ في حينه ) 2102( مقارنة بحجم مناولة الصادرات خالل العام %21.1نسبته ) رتفاعبا

 مليون طن.
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 النشاط السياحي:

 رتفاعبا ،( مليون دينار3293.2ما مجموعه ) 2102السياحي خالل العام  الدخل مقدار حجم بلغ

خالل العام  الدخل السياحيقيمة ، مقارنة ب(%01.2) وبما نسبته، ( مليون دينار122.2) قيمته

 ( مليون دينار. 2821.9في حينه ) والبالغ 2102

 

( 981)ليصل إلى ما قيمته  أيضاً  رتفع، فقد ا2102العام أما فيما يتعلق بحجم اإلنفاق السياحي خالل 

الذي بلغ  2102(، مقارنة بحجم اإلنفاق السياحي خالل العام %01.2نسبته ) ارتفاعمليون دينار، ب

 ( مليون دينار.893.0حينذاك ما قيمته )
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 سوق العقار: نشاط

 

 مليار( 2.0)ليصل إلى ما قيمته  2102حجم التداول في سوق العقار األردني خالل العام  نخفضا 

والبالغ في حينه  2102خالل العام  العقاري ( مقارنة بحجم التداول%01.0) نسبته انخفاضبدينار، 

 دينار. مليار( 2.0)

 

(، حيث %2.5بنسبة ) 2102إجمالي عدد معامالت بيع العقار في المملكة خالل العام  نخفضا كما 

( ألف معاملة بيع 92.5( ألف معاملة بيع شقق و)32.2( ألف معاملة، منها )031.0) بلغ عددها

( ألف معاملة بيع 11.9توزعت على ) 2102( ألف معاملة خالل العام 013.1مقابل ) ،أراضي

 ( ألف معاملة بيع لألراضي.012.5شقق، و)

 

(، حيث %01.3نسبته ) بما 2102المباعة في المملكة خالل العام عدد الشقق  كذلك انخفض هذا وقد 

( متر مربع، في حين بلغ عدد 092) بمعدل مساحة مقدارها( شقة، 32250ما مجموعه )بلغت 

متر ( 099) مقدارهاساحة عدل مبم ،( شقة11851)ما مجموعه  2102الشقق المباعة خالل العام 

 .مربع

 

 ما مجموعه بلغت، فقد 2102خالل العام  غير األردنيينل والشقق بيوعات األراضيبشأن أما  

ما لهذه البيوعات السوقية  القيمةبلغت وقد ، أرض( 205و) ،شقة( 2121( معاملة، منها )2225)

 2102في حين بلغ إجمالي البيوعات لغير األردنيين خالل العام  ( مليون دينار.320.8) مجموعه

، وقد بلغت القيمة السوقية لهذه أرض( 0112و) ،شقة( 2255منها )( معاملة، 3252) ما مجموعه

 .( مليون دينار325.0) ما مجموعه في حينه البيوعات

 

( مليون 052.2غير األردنيين بمجموع مقداره )لبيوعات الالمرتبة األولى ب العراقيةواحتلت الجنسية  

، تلتها الجنسية لبيوعات غير األردنيين( من حجم القيمة السوقية %19وشكلت ما نسبته ) ،دينار

في المرتبة الثالثة  الجنسية السورية، ومن ثم (%21بنسبة )و ( مليون دينار23.1بمبلغ ) السعودية

ة السوقية لبيوعات غير األردنيين للعام من حجم القيم (%2بنسبة )و ( مليون دينار08.0بقيمة )

2102. 

  

 الشيكا  المرتجعة:

( مليون 0591.9)إلى ليصل  2102العام خالل  بشكل عام الشيكات المرتجعة ةمجموع قيم نخفضا

الشيكات المرتجعة بقيمة مقارنة  ،(%03.2) نسبتهما وب( مليون دينار 211.9) قيمته نخفاضابدينار 

  .( مليون دينار0830.8) في حينهوالبالغة  2102لعام ل

 

د يتمثل بالشيكا  المعادة لعدم كفاية الرصيإلى صنفين، األول  تنقسمالمرتجعة الشيكات  علما بأن

(، %2.0نسبته ) رتفاعاب( مليون دينار، 992.2ما مجموعه ) 2102والتي بلغت قيمتها خالل العام 

 ( مليون دينار. 922.2والبالغة حينذاك ) 2102مقارنة بقيمتها خالل العام 

 

( من إجمالي الشيكات %2.2الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد ما نسبته ) وقد شكلت قيمة

 .2102لعام ل( %2.0ما نسبته ) شكلت في حين ،2102لعام لالمتداولة 
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( مليون دينار 593.1والتي بلغت قيمتها ) المعادة ألسباب فنية،أما الصنف الثاني فيتمثل بالشيكات 

والبالغة في حينه  2102مقارنة بقيمتها خالل العام ( %31.2نسبته ) نقصانب، 2102خالل العام 

 ( مليون دينار.855)

 

ليصل  انخفض، فقد 2102عام الخالل  المقدمة للتقاص الشيكات المتداولة مجموع قيم وبخصوص

نخفاض با، أي 2102عام الدينار خالل  نو( ملي12212.1مقابل ) ،دينار يون( مل15991.2) إلى

 .(%1.5) نسبته

 

 
 

 : التسهيال  االئتمانية

 –صاديةاالقت األنشطةلمختلف  المرخصةالبنوك  قبل الممنوح من االئتمانية حجم التسهيالت استمر 

ما مجموعه  2102التسهيالت خالل العام هذه قيمة  إجمالي بلغ ، حيثالدائم هبارتفاع -كعادته 

( 0832.3، بزيادة قيمتها )2102 ( مليون دينار للعام22915.8، مقابل )( مليون دينار21213.0)

 .(%8بنمو نسبته )و ،مليون دينار

 

قطاع اإلنشاءات على الحصة األكبر من قيمة التسهيالت االئتمانية  ستحواذا إلىاإلحصاءات  وتُشير

(، يليها قطاع التجارة العامة بما نسبته %22.2الممنوحة من قبل البنوك المرخصة وبما نسبته )

قطاع الصناعة الذي استحوذ  (،%05قطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة ) (، ومن ثم% 02.0)

قطاع السياحة والفنادق والمطاعم (، %2.2قطاع الخدمات المالية بما نسبته )(، %00على ما نسبته )

خالل  لكل منهما االئتمانيةمن مجموع التسهيالت  (%0.1خدمات النقل بنسبة ) قطاع، (2.5%)

 .2102العام 

 

مليون دينار976.7
2016للعام 

مليون دينار997.6
2017للعام 

(2017-2016)الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد لألعوام 

2016 2017
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 البطالة:

، 2102خالل العام ( %05.3(، مقابل )%08.3ليصل الى ) 2102ارتفع معدل البطالة خالل العام 

، 2102 العام خالل( %30.0) ما نسبته لإلناث( و%01.2) ما نسبته معدل البطالة للذكور حيث بلغ

 .2102لعام لإلناث خالل ا( %21.0( للذكور و )%03.3مقابل )

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات النقل
1.4% الصناعة

11.0%

الخدمات المالية 
2.6%

الخدمات
والمرافق العامة

15.0%

السياحة والفنادق والمطاعم
2.5%

التجارة العامة
17.1%

االنشاءات
26.7%

الزراعة
1.3%

2017التوزيع القطاعي للتسهيالت االئتمانية للعام 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

معدل البطالة

معدل البطلة للذكور

معدل البطالة لإلناث

معدل البطالة معدل البطلة للذكور معدل البطالة لإلناث

2017 18.3% 14.7% 31.1%

2016 15.3% 13.3% 24.1%

2017-2016معدل البطالة لألعوام 
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 : )التضخم( القياسي لتكاليف المعيشةالرقم 

   

كاليف الرقم القياسي لت رتفاعاإلى  اإلحصائية الصادرة عن البنك المركزي األردني تُشير البيانات

، 2102( نقطة خالل العام 005.5)( نقطة، مقابل 009.3إلى ) ليصل 2102خالل العام  المعيشة

 (. %3.3مقدارها ) رتفاعبنسبة ا

 

خالل  كما وانخفض(، 1.8بنسبة ) 2102الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خالل العام فيما انخفض 

 (.1.9بنسبة ) 2105العام 

 

 2102/2102وفيما يلي رسم توضيحي لمعدل التضخم حسب النشاط االقتصادي لألعوام 
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 :ةيالمراجع الرئيس
 

 التقارير والنشرات الصادرة عن كل من:

 

 دائرة االحصاءات العامة  -

 البنك المركزي األردني. -

 وزارة المالية. -

 بورصة عمان. -

 األراضي والمساحة.دائرة  -

 .وزارة السياحة واآلثار -
 

 

 

 

 غرفة تجارة عمان
 السياسات والدراسات االقتصاديةإدارة 

 والرصد االقتصاديوحدة الدراسات 

 

Tel: +922 2 5222050  -  Fax: +922 2 5222055 

P.O.Box: 282 Amman 00008 Jordan 

       -     info@ammanchamber.org.jo       www.ammanchamber.org.jo 

 

 

 

 
 

 بـصبري الخصي :دادـإع

  دـدة أبو حمــرنتحديث: 

 
 

 
 8102 نيسان
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 Major Economic Indicators  (Million JD)  ة أهم المؤشرات االقتصادي                                                       

 2015 2014      التصنيف         
Change 
ratio% 

2016 
Change 
ratio% 

*2017 
Change 
ratio% 

    Classification 

 عدد السكان )بالمليون(
6.675 9.584 43.9 9.798 2.1 10.053 2.6 

Population 
(million) 

الناتج المحلي االجمالي 
بأسعار السوق الجارية 

 )مليون دينار(
25437.1 26637.4 4.7 27444.8 3 28448.5 3.7 

Nominal GDP at 
market prices (JD- 
million) 

الناتج المحلي االجمالي 
بأسعار السوق الثابته 

 )مليون دينار(
11147.6 11413.2 2.4 11648.9 2 11872.3 2 

Nominal GDP at 
constant market 
prices (JD- million) 

معدل نمو الناتج المحلي 
االجمالي بأسعار السوق 

 الثابته
3.1 2.4 - 2 - 2 - 

Growth of real 
GDP at market 
prices (JD) 

نصيب الفرد من الناتج 
المحلي االجمالي بأسعار 

السوق الجارية 
 )بالدينار(

2889 2786 -3.6  2801 0.2 2844 1.5 

PER capita GDP at 
current market 
prices (JD) 

االستثمار االجنبي في 
 7.8 1177.3 3.8- 1092.6 26.5- 1136.2 1546.7 األردن 

FDI 

 %  معدل التضخم
  2.9  -0.9 - -0.8 - 3.3 - Inflation rate 

احتياطي البنك المركزي 
من العمالت االجنبية 

 )مليون دينار(
   9981.9 10034.8 0.5 9134.1 -9 8687 -4.9 

Gross official 
reserves (JD-
million) 

تغطيتها للمستوردات 
المتوقعة من السلع 

والخدمات باستثناء دخل 
عوامل االنتاج 

 )بالشهور(

 

7.1 
 

7.9 11.3 7.3 -7.6 6.9 -5.5 

Coverage of 
prospective 
imports goods and 
non-factors 
services (in 
months) 

                                               

 Jordan’s Foreign Trade (Million JD)   التجارة الخارجية لألردن

 2015 2014    التصنيف       
Change  
ratio % 

2016 
Change  
ratio % 

*2017 
Change  
ratio % 

      Classification 

 1.8   4474.2 8.9-   4369.5 7.1-    4795.2 5163  الصادرات الوطنية 
Domestic 
exports  

  Re-exports 13.9-  828.9 26    963 3.3-    763.8 790.2  المعاد تصديره

  Imports 5.6     14488.6 6.2-   13720.4 10.7-    14537.2 16280.2 المستوردات 

 4     19791.7 5.6-   18968.4 9.6-     20098.6 22233.4 إجمالي التجارة الخارجية 
Total external 
trade  

  Trade balance 9.9   9185.5- 7.5-    8305.6- 14-    8975.8- 10327- الميزان التجاري 

نسبة الصادرات الوطنية 
   (GDP)إلى الـ 

%20.3 %18   -11.3   %15.9 -11.6   %15.7  -1.3     
Ratio of national 
exports to GDP  

نسبة الصادرات المعاد 
  (GDP)تصديره إلى الـ 

%3.1   %2.9  -6.5   %3.5 20.7   %2.9          -17.1    
Ratio of Re-
exports to GDP  

نسبة المستوردات الى الـ 
(GDP)  

%63.4   %54.2 -14.5   %49.7 -8.3   %50.9  2.4   
Ratio of imports 
to GDP  

 أرقام أولية*
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(Million JD) Public Finance   المالية العامة 

 2015 2014   التصنيف         
Change 

ratio % 
2016 

Change 

ratio % 
2017* 

Change 

ratio % 
       Classification          

 Domestic revenues 7.7 6717.6 5.5 6233.7       2- 5909.9 6031.1 أوال:االيرادات المحلية، ومنها:

 . االيرادات الضريبية، ومنها1
4037.2 4096.2 1.5     4254.4 3.9 4343.5 2 

1. Tax revenues 

أ.الضرائب على الدخل                 
 0.6- 938.4 10   944.7   12.1 858.7 766.3 واالرباح

     A. Taxes on income &   
profits 

ب.الضريبة العامة على     
 3.7 2,993.1 3.7  2883.8     1.1- 2779.9 2811.4 المبيعات

     B. General sales tax 

جـ. الضرائب على التجارة      
والمعامالت الدولية )الرسوم 

 3.5- 286.1 6.3-   296.7     1.6 316.8 327.4 الجمركية(

      C. Taxes on 
International Trade & 
Transactions 

 Non tax revenues .2 20.2 2,362.7 9.4 1964.1      9- 1795.1 1972.9 . االيرادات األخرى2

 المنح الخارجية 
1236.5 886.2 -28.3   836    -5.7 707.7 -15.3 

3. Foreign grants 

إجمالي االيرادات والمنح 
 الخارجية

7267.6 6797.1 -6.5    7069.7 4 7,425.3 5 
Total foreign revenues & 
grants 

 ثانيا: إجمالي اإلنفاق، ومنها:
7852.9 7722.9 -1.6    7948.5 2.9 8173.2 2.8 

Total expenditures 

 Current expenditures 2.7 7,113 4.5 6919.3     2-  6624.5 6716.6 . النفقات الجارية1

 Capital expenditures 3 1,060.2 0.9- 1029.2   8.6- 1038.4 1136.3 . النفقات الرأسمالية2

 
 Internal & External Debt (million JD)الدين العام الداخلي والخارجي                                                                

        Classification 
Change 

ratio % 
*2017 

Chang

e ratio 

% 

2016 
Change 

ratio % 
 التصنيف        2014 2015

Gross domestic & external 
debt 

5.6 25436 5.4 24079.4     11.2         22847.5 20555.1 

اجمالي المديونية العامة 
)الدين العام الداخلي 

 والخارجي(

Ratio of internal & 
external debt to (GDP) 

- 88.9% - %85.8 - %84.2 %80.3    

نسبة رصيد المديونية 
العامة )الدين الداخلي 

 (GDP)والخارجي( إلى الـ 

Internal debt 11.7 15402 9.7 13780 7.4 13457 12525 رصيد الدين العام الداخلي 

Ratio of internal debt to 
(GDP) 

- %53.9 - %50.1 - %50.5 %48.9 
نسبة الرصيد الدين العام 

 (GDP)الداخلي إلى الـ 

External debt 15.2 11867.2 2.4 10299 16.9 9390.5 8030.1 رصيد الدين العام الخارجي 

Ratio of external debt to 
(GDP) 

- 41.5% - %37.4 - %35.3 %31.4 
نسبة الرصيد الدين العام 

 (GDP)الخارجي إلى الـ 

 *أرقام أولية
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 Registered Companies (Million JD)   المسجلةالشركات                                    

         Classification 
Change 

ratio% 
*2017 

Change 

ratio% 
2016 

Change 

ratio% 
 التصنيف                2014 2015

Capital value of 
companies 
registered in the 
ministry of 
industry & trade 
(JD- million) 

174.5 349.8 -19.8 127.4 -18.8  158.9 195.7 

رؤوس أموال 
الشركات المسجلة 

لدى وزارة الصناعة 
 والتجارة، وهي:

Trade sector 16.5 23.9 -8.1 20.5 -48.3   22.3 43.1  قطاع التجارة 

Services sector 202 133.2 -34.6 44.1 27.4   67.4 52.9  قطاع الخدمات 

Construction 
sector 

 قطاع المقاوالت  11.1 7.7   30.6- 5.2 32.5- 4.9 5.7-

Industry sector 59.1 67 -14.3 42.1 -15.6   49.1 58.2  قطاع الصناعة 

Agriculture sector 679.4 120.8 24 15.5 
-58.9 

 
 قطاع الزراعة  30.4 12.5  

 
 

      Banks & Cheques clearing   (Million JD)تقاص البنوك والشيكات المرتجعة                                                               

 *أرقام أولية
                                                                  

                                                        
 
 
 
 

 2015 2014 التصنيف          
Change 
ratio% 

2016 
Change 
ratio% 

*2017 
Change 
ratio% 

Classification 

قيمة الشيكات المقدمة 
 للتقاص )بالمليون دينار(

48380.3 48063.3 -0.6    46202.4   -3.9     45,990.5 -0.4 

Value of 
Cheques 
presented for 
clearing  (JD- 
million) 

اجمالي قيمة الشيكات 
المرتجعة )بالمليون 

 دينار(، موزعة كالتالي:
1708.2 1734.8 1.6    1831.8   5.6      1590.9 -13.1 

Value of 
returned 
Cheques (JD- 
million) 

قيمة الشيكات  .1
لعدم المرتجعة 

 كفاية الرصيد
981.2 952.1 -3     976.7   2.6      997.4 2.1 

Value of 
returned 
Cheques  for 
insufficient 
funds 

قيمة الشيكات  .2
المرتجعة ألسباب 

 أخرى
727.1  782.7 7.6    855    9.2      593.5 -30.5 

Value of 
returned 
Cheques  for 
other reasons 
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 Credit Facilities (Million JD)  التسهيالت االئتمانية                                                                                  

Classification 
Change 

ratio% 
*2017 

Change 

ratio% 
2016 

Change 

ratio% 
 التصنيف            2014 2015

Total credit 
facilities 
extended by the 
license banks,  

5.1 24085.7 8.5 22905.8 9.5 21103.5 19274.5 

اجمالي التسهيالت 
االئتمانية الممنوحة 

البنوك، من قبل 
 أبرزها:

General trade 
sector 

 قطاع التجارة العامة 3683.8 3883.8 5.4 4075.5 4.9 4246.3 4.1

Agriculture 
sector 

 قطاع الزراعة 243.4 217.1 10.8- 304.5 40.3 337.4 10.8

Mining sector -11.5 255.2 69.4 288.4 0.7 170.2 196.1 قطاع التعدين 

Industry sector 23.6 2724.2 2.7 2203.4 -15.2 2145.8 2531.2 قطاع الصناعة 

Construction 
sector 

 قطاع االنشاءات 4552.8 4904.5 7.7 5827.7 18.8 6601.7 13.2

Transport  sector -0.4 354.3 37 355.8 -11.2 259.8 292.7 قطاع خدمات النقل 

Tourism, hotels 
and restaurants 
sector 

3.6 619.8 0.8 597.7 3.8 593.1 571.5 
قطاع السياحة 

 والفنادق والمطاعم

Public services 
and utilities 
sector 

12.4 3707.2 2 3296.2 48.9 3232 2170 
قطاع خدمات ومرافق 

 عامة

Financial services  9.5 632.5 12 577.2 -4.5 515.2 539.5 قطاع الخدمات المالية 

Stock exchange  -6.2 158.1 -5.5 168.6 -15 178.5 210.1 شراء أسهم 

 Key Statistics of the Amman stock Exchangeالمؤشرا  االحصائية الرئيسية لبورصة عمان                             

 2015 2014 التصنيف    
Change 
ratio% 

2016 
Change 
ratio% 

2017* 
Change 
ratio% 

Classification 

الشركات عدد 
 المدرجة

  236    228   -3.4    224 -1.8    194 -13.3 
Number of listed 
companies 

القيمة السوقية 
 )بالمليون 

 دينار(
18082.6 17984.6 -0.5     17339.38 -3.3   16,962.6 -2.1 

Market 
Capitalization  
(JD million) 

حجم التداول 
 )بالمليون دينار(

2263.4  3,417.1 6.8    2,329.5 -31.8  2,926.2 
25.6 

 

Value Traded (JD 
million) 

 عدد االسهم المتداولة 
 )بالمليون دينار(

2,321.8 2,585.8  11.4  1,836.7 -29    1,716.7 -6.5 

Number of traded 
shares 
 (JD million) 

نسبة مساهمة غير 
 االردنيين 

القيمة السوقية  في
)%( 

48.8   49.5   1.4   49.6    0.2    48.1 -3 

Non-Jordanian 
ownership of 
 Market Cap (%)
  

شراء غير االردنيين 
 )مليون 

 دينار(
362.7 981.7  170.7 666.5  -32.1   995 49.2 

Non-Jordanian 
Buying  
(JD million) 

بيع غير االردنيين 
 )مليون دينار(

384.8 971.1 152.4 429.4  -55.8   1,329.2 209.5 

Non-Jordanian 
selling 
 (JD million) 

صافي استثمار غير 
 االردنيين 

 )مليون دينار(
-22.2 10.6   52.3   237.1  2,136.8 -334.3 -240.9 

Net investment of  
Non-Jordanian (JD 
million) 

القيمة السوقية الى 
 الناتج

 المحلي )%( 
75.8  70.7 6.7 65     -8.1    61.8 -4.9 

Market 
Capitalization/ 
GDP(%) 

  *أرقام أولية
 

Source: 

1- Monthly Statistical Bulletin-CBJ- 2017 

2- Government Finance bulletin- 2017 

3- Amman stock exchange 


