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  : مقدمة 
   

إستمرت القطاعات اإلقتصادية المختلفة بالتفاعل واإلنسجام مع مراحل النمو   
والتطور التي يشهدها االقتصاد الوطني، فقد حققت هذه القطاعات معـدالت نمـو   

نمو الناتج المحلي معقول من  ي المحافظة على مستوىإيجابية كان لها أكبر األثر ف
الصعوبات والتحديات التي إنعكست سـلباً   بالرغم من ،2007خالل العام اإلجمالي 

على هذه القطاعات بسبب إرتفاع أسعار المحروقات عالمياً بشكل غير مسبوق، مما 
صلة لإلصالح بفضل الجهود المتوا التي ترسختيدل على متانة القواعد اإلقتصادية 

على تبنيهـا وإنتهاجهـا بشـتى    كليهما القطاعين العام والخاص يعملوالتأهيل التي 
االقتصادي ورفع مستوى اإلنفتاح بق منها لال سيما ما يتع، الوسائل واإلمكانيات المتاحة

 حريـة مبدأ  من شانها تفعيلتحديث التشريعات التي مواصلة وجودة المنتجات الوطنية، 
إلـى جانـب   ، وتحسين مستوى تنافسـيتة وإنتاجيتـه  فاءته وفاعليته رفع كو السوق

مج الحكومـة  المختلفة ، وتنفيـذ برنـا   ةمؤسسات العاموتحديث الإصالح مواصلة 
 التقنـي ر اإللكترونية الذي أصبح يعد من أبرز عوامل اإلصالح اإلداري والتطـو 

  .وترسيخ مبدأ الشفافيةكفاءة مستوى ال الهادف الى رفع
  

االقتصاد االردني خالل العـام   الخطوات اإليجابية التي خطاهام من وبالرغ
اقتصـادنا  تحول دون نمو زال تمن االختالالت التي ما  العديد، اال ان هنالك 2007

 نمـو   ناجمة عن إتساع الفجوة بين ، وهي اختالالت هيكلية بالشكل المنشودالوطني 
ارتفـاع معـدل التضـخم     تمرارالى اس مما يؤدي السكان وحجم الموارد المتاحة،

التي تستنزف اعبـاء   العامةحجم المديونية  وتفاقملفقر والبطالة ، وإزدياد مستوى ا
  .المحدودة للمملكةالمالية خدماتها جانباً كبيراً من الموارد 

  
مختلـف   جهوديتطلب تضافر  وعليه، فان الوضع الراهن لإلقتصاد الوطني

لإلسهام فـي  ، والخاصةمنها  العامة ، االجتماعيةو والسياسية القطاعات االقتصادية
الفقر والبطالة اللتـين   ظاهرتيتنفيذ برامج االصالحات االقتصادية ، سعياً لمكافحة 

الى جانـب العمـل   . مشاكلنا االقتصادية واالجتماعية منذ عشرات السنين انتتصدر
لوطنيـة  ا الصـادرات حركة اإلستثمارات وتوسـيع قاعـدة   اإلنتاجية وتعزيز  على

مسـتوى دخـل    وتحسـين مستويات معقولة من فرص العمل الجديدة  وصول إلىلل
التنسيق المستمر بين القطاعين العـام والخـاص فـي     مع التأكيد على أهميةالفرد، 
وتذليل الصعوبات والمعوقات التي  التشريعاتباصدار  ذات الصلةالمجاالت  مختلف

  .فةالمختلنمو القطاعات االقتصادية  تؤثر على



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 غرفة تجارة عمانغرفة تجارة عمانغرفة تجارة عمانغرفة تجارة عمان

    33منمنمنمن    3صفحة صفحة صفحة صفحة                                                                                   2007التقرير اإلقتصادي السنوي للعام التقرير اإلقتصادي السنوي للعام التقرير اإلقتصادي السنوي للعام التقرير اإلقتصادي السنوي للعام 

  
  : الناتج المحلي اإلجمالي 

  
خـالل   تحقيق نموه المضطرد بمختلف القطاعـات االقتصاد االردني  واصل  
الصادرة عن دائـرة  ( الناتج المحلي اإلجمالي  تقديراتأظهرت  فقد،  2007العام 

قد  2007لعام لأن الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة ) اإلحصاءات العامة
بنسبة و،  2006عام لمليون دينار ل) 7768.1(مليون دينار ، مقابل ) 8230.7(بلغ 

  .%)6(نمو مقدارها 
  

 النـاتج ليصـل  ،  %12.3 فقد بلـغ  معدل النمو بأسعار السوق الجارية أما  
 خـالل مليون دينار  )11225.3(  ما مقداره باالسعار الجارية إلى المحلي اإلجمالي

  . 2006 عامالدينار في  نمليو )9997.4( مقابل،  2007 العام
  

شـهد   فقـد  ، متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمـالي ب فيما يتعلقو
دينار للفرد سـنويا   )1235(، إذ ارتفع تدريجيا من األخيرة ارتفاعا خالل السنوات 

، أي بزيـادة  2007عام الدينار للفرد في  )1961(ليصل إلى ،  2000خالل العام 
  .%)58.8(مقدارها 

  

بالتغير النسبي في الرقم القياسي ألسـعار   اًمعدل التضخم مقاس ، بلغوبالمقابل
حسـب  ( 2006عـام  الفـي  %  6.2مقارنة مع  2007عام الفي % 5.4المستهلك 

إلى  فقد تراجع 2007عام المعدل البطالة في  أما. )مصادر دائرة االحصاءات العامة
  .2006لعام ل% 14مقارنة مع  %13.1مستوى 

  

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة
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مختلـف  نمو  على بأسعار السوق الثابتة نمو الناتج المحلي اإلجمالي يستندو  

 ،%) 5.1(حيث نما قطاع تجارة الجملة والتجزئـة بنسـبة   ، القطاعات اإلقتصادية
واالتصاالت بنسـبة   والتخزين قطاع النقل ،%)4.3(قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 

، قطاع الصـناعة  %)9.7(نسبة قطاع الخدمات الشخصية واالجتماعية ب ،%)4.9(
، قطاع الكهربـاء والميـاه بنسـبة    %) 8(، قطاع االنشاءات بنسبة %)4.7(بنسبة 

، %)3.2(قطاع العقارات بنسبة ، %) 15.5(بنسبة  ، قطاع المال والتأمين%)4.7(
، وقطاع الزراعـة وصـيد   %)8.3-(قطاع التعدين بنسبة كل من في حين تراجع 
  .%)3.3-(االسماك بنسبة 

  
  

 فـي يبين قيمة مساهمة القطاعات اإلقتصادية المختلفة  ايضاحيوفيما يلي رسم  »  
  :الناتج المحلي اإلجمالي واألهمية النسبية لكل منها 
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  :المالية العامة 

  
  : يرادات والمنح الخارجيةاإل: أوال 

ما  2007 عــــاماليرادات المحلية والمنح الخارجية خالل إلا قيمة بلغت  
، 2006عـام  المليون دينار خالل ) 3469(مليون دينار مقابل ) 3971.5( مجموعه

وذلـك نتيجـة   ، %) 14.4(مليون دينار وبنسبة نمو ) 502.5(أي بزيادة مقدارها 
بشـكل   المنح الخارجية نخفاضإو ، %)14.7(يرادات المحلية بما نسبته إلا ارتفاع
  %).40.1( وبنسبةملحوظ 

  
) 3628.1( قيمتهما  2007عام الخالل  لتبلغااليرادات المحلية  وارتفع حجم
) 463.7( بزيـادة ،  2006عام المليون دينار خالل ) 3164.4(مليون دينار مقابل 

  .%)14.7( بنسبة مقدارهامليون دينار و
  

مليون دينار، ) 1104.6(فقد بلغ حجم اإليرادات غير الضريبية ما مجموعه 
وقد  0%)11.9(وبنسبة نمو مقدارها  2006ر خالل العام مليون دينا) 987(مقابل 

مليون دينار والـذي  ) 47.2(جاء هذا االرتفاع نتيجة إلرتفاع حصيلة الرسوم بنحو 
رسوم تسجيل األراضـي والـرخص   كان مدفوعاً بشكل رئيس من ارتفاع حصيلة 

 قبفـار مليون دينار، إلى جانب ارتفاع حصـيلة الفوائـد واالربـاح    ) 8.9(بفارق 
  .مليون دينار) 46.3(
  

مليـون دينـار   ) 2472.1(بلغ حجم اإليرادات الضريبية ما مجموعـه   فيما
والبـالغ فـي حينـه     2006مقارنة بحجمها خالل العـام  %) 15.8(بارتفاع نسبته 

)2133.5(%.   
  )مليون دينار(                                                          

   2007  2006  بيـــةااليـــرادات الضري
  )أولي(

نسبة 
التغير 
(%)  

  20.3  494.9  411.4  الضرائب على الدخل واالربـاح 

ــامالت  ــى المع الضــرائب عل
ة علـى  مريبة العاضال(المحلية 

)المبيعات  

1366.6  1464.5  7.1  

الضرائب على التجارة الخارجية 
  )ـب الجمركيـــةــالضرائ(

315.6  312.1   -1.1  

  11.2  44.4  39.9  افيـــةالضرائــــب االض
  15.8  2472.1  2133.5  المجمــــــــــــوع
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الزيادة في اإليرادات الضريبية نتيجة إلرتفاع حصيلة كل من الضريبة  وتأتي

 ، حيث سجل )كما هو موضح بالجدول أعاله( العامة على المبيعات وضريبة الدخل
مليون دينار بنسبة مقدارها ) 97.9(الضريبة العامة على المبيعات ارتفاعاً بلغ  حجم
 كما سجل حجم. بيةاإليرادات الضري من اجمالي%) 59.2(وشكلت نحو ، %) 7.1(

وشكلت مـا  ، %) 20.3(مليون دينار بنسبة ) 83.5(ارتفاعاً بحوالي ضريبة الدخل 
فان الزيـادة فـي حصـيلة     وبذلك. من اجمالي االيرادات الضريبية%) 20( نسبته

إلى تحسن مسـتوى نشـاط    بشكل عام تعود 2007خالل العام  االيرادات الضريبية
االقتصاد الوطني بشكل يتزامن مع التحسن الملحوظ في مستوى كفاءة تحصيل هذه 

  .والتزام القطاعات االقتصادية المختلفة بتسديد التزاماتها الضريبية اإليرادات
      
        

التوزيع القطاعي لإليرادات الضريبية 

الضرائب الجمركية
312.1
%13

الضريبة العامة 
على المبيعات
1464.5
%64

الضرائب على 
الدخل واألرباح

494.4
%21

الضرائب اإلضافية
44.4
%2

  
  
  

%) 32(ما نسبته  قد شكلإجمالي اإليرادات المحلية وتجدر اإلشارة إلى أن     
لإليرادات %) 21.8(، منها 2007من الناتج المحلي االجمالي المقدر للعام 

  .لإليرادات غير الضريبية%) 9.7(الضريبية، و
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  :إجمالي االنفاق: ثانيا
  
مليون ) 4586( قيمتهما ليصل الى  2007عام النفاق خالل إلجمالي اإ إرتفع    

مسجال بذلك زيادة مقدارها  2006عام الون دينار خالل ملي )3912.2(مقابل  ،دينار
  %) .17.2(مليون دينار ونسبتها ) 673.8(
  
مليـون  ) 3744.2( قيمتـه ما  2007عام البلغت النفقات الجارية خالل  فقد    

، أي بزيـادة مقـدارها    2006عـام  المليون دينار خـالل  ) 3118.1(دينار مقابل 
  %) .20(اع مليون دينار وبنسبة ارتف) 626.1(
  
مليون دينار ) 841.8( لتصل إلى ارتفعت أيضاًأما النفقات الرأسمالية ، فقد     
، مقارنة بالنفقـات  %) 6(مليون دينار وبنسبة ) 47.7( امقداره بزيادة 2007 لعامل

  .مليون دينار) 794.1(والبالغة في حينه  2006عام الالرأسمالية خالل 
  
 "الدفاع واألمن"ت الجارية إلى إرتفاع نفقات ويعزى االرتفاع في حجم النفقا    

مليون دينـار،  ) 121.9(بمبلغ " المواد التموينية"ودعم  مليون دينار،) 355.6(بملغ 
الى جانب ارتفاع رواتـب المـوظفين    ،مليون دينار) 92(بمبلغ " المحروقات"ودعم 

لفائدة علـى  إضافة الى ارتفاع مدفوعات ا 0مليون دينار) 94.3(والمتقاعدين بمبلغ 
   .مليون دينار) 49.5(القروض المحلية والخارجية بنحو 
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  :العجز المالي : ثالثا
  

اإليـرادات المحليـة والمـنح     كل مـن  التي طرأت علىأسفرت التطورات   
 بلـغ لموازنـة العامـة   عن تسجيل عجز مالي كلي فـي ا  الخارجية والنفقات العامة

من الناتج المحلـي  %) 5.4(أو ما نسبته ،  2007م عاالمليون دينار خالل ) 614.5(
 2006عن العجز المسجل في العام  ملحوظ بانخفاض،  2007االجمالي المقدر للعام 

 .ن ديناروملي) 443.2(مليون دينار ، والذي بلغ في حينه ) 171.3( بنحو قدر قيمتهت
المسـاعدات يبلـغ   واذا ما تم استبعاد المساعدات الخارجية ، فان العجز المالي قبل 

من الناتج المحلي االجمالي المقدر للعام %) 8.4(مليون دينار او ما نسبته ) 957.9(
من الناتج المحلي االجمالي %) 7.5(مليون دينار أو ما نسبته ) 747(، مقابل  2007
  .2006للعام 
  

العجزالمالي الكلي للموازنة العامة

476.8

مليون دينار

لعام 2005 

443.2

 مليون دينار

لعام 2006

614.5

 مليون دينار

لعام 2007
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  : والداخلية المديونية الخارجية: رابعاً
  

  :المديونية الخارجية  
) 5253( نحو  2007عام اليد القائم للدين العام الخارجي في نهاية الرص بلغ  

، 2007لعام ل المقدر من الناتج المحلي اإلجمالي%) 46.3(مليون دينار أو ما نسبته 
من الناتج المحلي االجمالي فـي  %) 51.9(مليون دينار أو ما نسبته ) 5187(مقابل 
  %) .1.2(ليون دينار وبنسبة م) 66(مقداره  إرتفاعب، أي  2006عام النهاية 
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 ارتفاعالى  2007رصيد المديونية الخارجية خالل العام  إزديادويعزى سبب 

ة مقابل الدوالر االمريكي وبالتـالي مقابـل   عار صرف العمالت العالمية الرئيساس
  .2006الدينار االردني مقارنة بنهاية العام 

  
 الدينار الكويتيالمقيمة باليورو ديون لهيكل المديونية الخارجية ، فان ال ووفقاً  

فـي  %) 13.3(و%) 21.6(رصيد الدين الخارجي من  بالنسبة إلجماليقد ارتفعت 
فـي حـين   . 2007في نهايـة العـام   %) 14(و%) 22.9(إلى  2006نهاية العام 

السحب مريكي والين الياباني ووحدة حقوق تراجعت نسبة الديون المقيمة بالدوالر األ
%) 29.4(إلى  2006في نهاية العام %) 3.3(و%) 17.9(و%) 30.2(ن الخاصة م

  .على التوالي 2007في نهاية العام %) 2.2(و%) 17.6(و
  

أساس على ) موازنة ومكفول(قيمة خدمة الدين العام الخارجي  أما بخصوص  
مليـون دينـار ، منهـا    ) 618.8(حوالي ، فقد بلغت  2007خالل العام  االستحقاق

 مليون دينار فوائـد ، واذا مـا ُأخـذت   ) 213.2(، ويون دينار أقساطمل) 405.6(
خدمة الـدين  قيمة ر فان بعين االعتبا 2007الفوائد المجدولة خالل العام و األقساط

مليون دينار ، موزعـة  ) 478.2(الى  تصل) األساس النقديعلى (العام الخارجي 
  .نار فوائدمليون دي) 166.7(أقساط و  دينارمليون ) 311.5(بواقع 

  
مقابل الدينار االردني على  العالمية والحركاتأسعار صرف العمالت  التغير فيأثر 

  :رصيد المديونية الخارجية
  )مليون دينار(                              

رصيد العام   العملة
2006  

أثر التغير في 
أسعار 
  العمالت

صافي 
) / - (التسديدات

  (+)المسحوبات 

رصيد العام 
2007  

  1203.17  48.05-  129.44+  1121.78  يورو

  926.88  44.61-  39.52+  931.97  ين ياباني

  494.53  0.10-  9.97+  484.46  جنيه استرليني

وحدة حقوق 
  السحب

171.45  +7.14  -61.06  117.53  

  736.73  3.13+  40.46+  693.15  دينار كويتي

  1774.45  15.06-  5.82+  1783.69  باقي العمالت

  5253.29  165.55-  232.35+  5186.49  المجموع
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  :القروض الخارجية المتعاقد عليها

  
المتعاقـد عليهـا    )كفولةمالحكومية وال( الخارجية القروض قيمة بلغ إجمالي  
مليـون  ) 157.8(أو ما يعادل  ، دوالرمليون ) 222.2(حوالي  2007عام الخالل 

  :توزعت كما يلي ،دينار أردني
مليـون دوالر لقطـاع   ) 69.4(بقيمـة   من الصندوق العربي لإلنماءقرض  •

 .الطاقة

 .مليون دوالر لقطاع الصحة) 22(ض من الصندوق السعودي بقيمة قر •

مليون دوالر لتمويل قطـاع الخـدمات   ) 20(قرص من البنك الدولي بقيمة  •
 .االجتماعية

 .مليون دوالر لقطاع السياحة) 56(قرض من البنك الدولي بقيمة  •

مليون دوالر لتمويـل  ) 22.1(نسية لإلنماء بقيمة قرض مقدم من الوكالة الفر •
 .قطاع الخدمات االجتماعية

 .مليون دوالر لقطاع المياه) 30(قروض بنك االعمار األلماني بقيمة  •

مليون دوالر لتمويل قطـاع  ) 2.7(قرض مقدم من الحكومة االيطالية بقيمة  •
 .التعليم

  
  :مسحوبات القروض الخارجية

مشـاريع  المن القـروض الخارجيـة لتمويـل     سحوبةالمبالغ الم قيمة بلغت
مليون دينار ، وكما ) 131(حوالي  2007مختلفة خالل العام التنموية القتصادية واال

  :في الجدول ادناه هو مبين
  

  قيمة المسحوبات  المصدر
  )مليون دينار(

األهمية النسبية 
(%)  

  31.3  41  الصندوق العربي لإلنماء
البنك الدولي لإلنشاء 

  لتعميروا
27.9  21.3  

  5  6.6  البنك االسالمي للتنمية
  7.2  9.4  صندوق أبوظبي

  3.4  4.4  اليابان
  2.6  3.4  إيطاليا
  7.3  9.6  ألمانيا

  13.6  17.8  بنك االستثمار األوروبي
  6.2  8.1  الصندوق السعودي

  2.1  2.8  جهات أخرى
  100  131  المجموع
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  :المديونية الداخلية

موازنة عامة وموازنات المؤسسات (ن العام الداخلي الديرصيد صافي  سجل  
مليون دينار أو ) 2946(ما قيمته  الى صليل 2007عام النهاية  في ارتفاعاً) المستقلة
) 2163(، مقابـل   2007لعام لمن الناتج المحلي االجمالي المقدر %) 26(ما نسبته 

بنسـبة  ليون دينار، وم) 783.6(بارتفاع قيمته ، 2006عام المليون دينار في نهاية 
  %).36.2( امقداره

  
بصورة ) موازنة عامة(صافي رصيد الدين العام الداخلي  إرتفاعويأتي    
بحوالي  2007في نهاية العام  الحكومة المركزيةمديونية رتفاع ة اللّمحصكرئيسة 

ودائعها لدى  ارتفاعمن جهة ، و 2006عام المليون دينار مقارنة بنهاية ) 693(
   .مليون دينار من جهة أخرى) 169(بحوالي  لمصرفيالجهاز ا

  
في  ،مؤسسات مستقلة/ رصيد صافي الدين العام الداخلي  ارتفاعفيما يعكس   

  مليون ) 218.2(ودائعها لدى الجهاز المصرفي بحوالي  انخفاض 2007نهاية العام 
ر مليـون دينـا  ) 41.4(مديونية هذه المؤسسات بحـوالي   وارتفاعينار من جهة ، د

  .من جهة أخرى 2006مقارنة بنهاية العام 
 

  
  :مجموع الدين العام

 ارتفعالتطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية ، فقد  إلىاستناداً   
، مليون دينار) 8199( قيمتهما ليصل الى  2007عام الصافي الدين العام في نهاية 

مـا  مقابـل   ،2007لعام لي المقدر من الناتج المحلي االجمال%) 72.3(أو ما نسبته 
، أي بانخفـاض مقـداره    2006من الناتج المحلي اإلجمالي للعام %) 73.5(نسبته 

  .نقطة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي) 1.2(
  

  
  المديونية

2006  2007  
  القيمة

  )مليون دينار(
من الناتج (%) 

  المحلي اإلجمالي
  القيمة

  )مليون دينار(
من الناتج (%) 

  لمحلي اإلجماليا

  46.3  5253  51.9  5186.5  الخارجية
  26  2946  21.4  2163  الداخلية

  72.3  8199  73.5  7349.5  صافي الدين العام
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  :وإستخداماتها مصادر عوائد التخاصية: �����ًً
مليون دينار ) 1493.1(لتخاصية ما مجموعه التراكمية لعوائد البلغ إجمالي   

  :، وكما يلي 2007في نهاية العام 

  )مليون دينار(العائد   الشركة

  804.3  شركة اإلتصاالت األردنية

  122.9  شركة البوتاس العربية

  285.5  الملكية األردنية
  79.8  شركة االسمنت األردنية

  78.7  من أسهم الفوسفات األردنية%) 37(حصيلة بيع 

  4.1  حصيلة بيع أكاديمية الطيران الملكية
  2.3  بيع أسهم الحكومة في شركة األسواق الحرةحصة التخاصية من 

  2.7  عوائد عقود إيجار هيئة تنظيم قطاع النقل 

  3.9  )أمبكو(ولى من حصيلة بيع شركة الدفعة اال
  1.3  حصة التخاصية من بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة مصفاة البترول
  0.3  ينحصة التخاصية من بيع أسهم الحكومة في الشركة العامة للتعد

  3  بيع كلية الملكة نور
  104.3  شركة توليد الكهرباء

  1493.1  المجموع
  
  

) 474.2(، فقد تم اسـتخدام حـوالي   عوائد التخاصية  اتأما عن إستخدام
  :على النحو التاليو، مليون دينار
  

ديون فرنسية وبريطانية وسندات ومبادلة ديون اسبانية بقيمة شراء  -
 .مليون دينار) 185.7(
مليون دينار ، تـم علـى   ) 224(ادة هيكلة ديون تجارية بقيمة إع -

. مليـون دينـار  ) 117.3(أثرها إسترداد ضمانات سندات بقيمة 
وبذلك يصبح صافي المبلغ المدفوع إلعادة هيكلة هذه الديون مـن  

 .مليون دينار) 106.7(حساب عوائد التخاصية 
ة ضـمن  مليون دينار لتمويل بعض المشاريع المدرج) 40(مبلغ  -

 .برنامج التحول اإلقتصادي واإلجتماعي
مليـون  ) 57.9( كإستخدامات أخرى، منها مليون دينار) 104.8( -

 .المشاريع التنمويةدينار نفقات مباشرة على 
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في ضوء مصادر واستخدامات عوائد التخاصية المذكورة سـابقاً ، يصـبح   

علـى النحـو   ،  31/12/2007حتـى  الموقف المالي االجمالي لحساب التخاصية 
  :التالي

  
  

  )مليون دينار(القيمة   البيــــان

  1493.1  عوائد البيع
  595.8  صافي االستخدامات

  897.4  الرصيد 
  50  المبلغ المخصص لدعم التمويل السكاني

  847.3  الرصيد الحر
  

  
  :التجارة الخارجية 

    
خـالل   مملكةلالصادرة والواردة ل السلعية الخارجية قيمة التجارة بلغ إجمالي  

 ، %)14.7( نسـبته  ارتفـاع ب ،مليون دينار) 13634.8(ما مجموعه  2007عام ال
مليـون  ) 11877.6( والبـالغ  2006عام الإجمالي التجارة الخارجية خالل بمقارنة 
  .دينار 
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  :الصادرات الوطنية : أوال  ◄

    
مليـون  ) 3179.5( إلى 2007عام الالصادرات الوطنية خالل  قيمة تإرتفع  
ـ الصادرات الوطنية خـالل   بقيمةمقارنة %) 8.5( نسبته بنمو، دينار   2006ام الع
  .مليون دينار ) 2929.3( حينذاك والبالغة

  
مـن إجمـالي التجـارة    %) 23.4(وقد شكلت الصادرات الوطنية ما نسبته   

  . 2006لعام ل%) 24.6(شكلت ما نسبته   في حين،  2007لعام لالخارجية 
  

  :جغرافي للصادرات الوطنية التوزيع ال
  

توزعت الصادرات الوطنية على عدة مجموعات من الدول المصـدر اليهـا     
مـن  %) 43.8(، اهمها الدول العربية التي احتلت مـا نسـبته    2007خالل العام 

كنـدا ،  (اجمالي الصادرات الوطنية ، تليها دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال امريكا 
، فيما احتلت مجموعة %) 27.8(التي شكلت ما نسبته ) المتحدةالمكسيك ، الواليات 

، اما صادراتنا الوطنية الـى دول  %) 21.3(الدول اآلسيوية غير العربية ما نسبته 
  %).3.4(االتحاد االوروبي فقد شكلت ما نسبته 
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  :التركيب السلعي للصادرات الوطنية

  
ى عدة مجموعات من السلع ، تركز التركيب السلعي للصادرات الوطنية علي  

مـن قيمـة   %) 24(ما نسـبته   التي شكلت مجموعة المواد الكيماويةب يبرز أهمها
الصادرات الوطنية ، المواد الخام غير الصالحة لالكل عدا المحروقات مـا نسـبته   

كالألثاث والمالبس واألحذيـة والمطبوعـات    – ، المصنوعات المتنوعة %)13.6(
 لمجموعة البضائع المصنوعة المصنفة حسب المادة%) 8.2( ،%) 32( والبالستيك

لـآلالت  %) 5.2(والحيوانات الحية،  للمواد الغذائية%) 12.7(،  كالورق والكرتون
للزيوت والدهون والشموع الحيوانية والنباتية ، وشـكلت  %) 0.5(ومعدات النقل ، 

ـ  %) 2(المشروبات والتبغ ما نسبته  واد التشـحيم  ، فيما شكل الوقود المعـدني وم
  %).0.8(والمواد المشابهة 

  
  :السلع المعاد تصديرها: ثانياً ◄
  

) 861.7( ما مجموعه  2007 ام العقيمة السلع المعاد تصديرها خالل  بلغت  
عـام  المقارنة بقيمة السلع المعاد تصديرها خـالل  %) 13(نسبته  بنمومليون دينار 

  .مليون دينار ) 760.5( في حينه والبالغة 2006
من إجمـالي التجـارة   %) 6.3(وقد شكلت السلع المعاد تصديرها ما نسبته   

  . 2006لعام ل )ُ%6.4(، وما نسبته  2007لعام لالخارجية 
  

  :السلعيةالمستوردات  :ثالثاً ◄
  

مـا  لتصل الى  2007عام الخالل  لالردن السلعيةقيمة المستوردات  ارتفعت  
مقارنـة بقيمـة   %) 17.1(مقـدارها   مونمليون دينار بنسبة ) 9593.5( مجموعه 

  .مليون دينار) 8187.7( في حينهوالبالغة  2006عام الخالل  السلعيةالمستوردات 
مـن اجمـالي التجـارة    %) 70.3(ما نسـبته   السلعيةشكلت المستوردات و

  . 2006عام لل%) 70(، وما نسبته  2007عام الالخارجية خالل 
  

  :لالردن لعيةالسالتوزيع الجغرافي للمستوردات 
من إجمالي المسـتوردات  %) 33.8(ما نسبته  مجموعة الدول العربيةحتلت إ  
الـدول اآلسـيوية    :فيما توزعت النسب االخرى على النحو التاليلالردن ، السلعية

، بقية الدول االوروبية %) 24.7(دول االتحاد االوروبي ، %) 27.8( غير العربية
، وشـكلت  %) 5.2) (المكسيك ، الواليات المتحدة  كندا ،(، ، دول النافتا %) 5.6(

من اجمالي المستوردات الخارجية للمملكـة  %) 1.6(دول امريكا الجنوبية ما نسبته 
  .2007خالل العام 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 غرفة تجارة عمانغرفة تجارة عمانغرفة تجارة عمانغرفة تجارة عمان

    33منمنمنمن    16صفحة صفحة صفحة صفحة                                                                                   2007التقرير اإلقتصادي السنوي للعام التقرير اإلقتصادي السنوي للعام التقرير اإلقتصادي السنوي للعام التقرير اإلقتصادي السنوي للعام 
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  : السلعيةالتركيب السلعي للمستوردات 
 عدة مجموعات سلعية ،لألردن  السلعيةالتركيب السلعي للمستوردات  يشمل  

، بضائع مصنوعة مصـنفة حسـب   %) 25.4( بنسبة النقل ومعداتأهمها اآلآلت 
، %)18.2( كالورق والكرتون ومصنوعات الفلين والمصنوعات المطاطية – المادة

، الوقـود المعـدني ومـواد التشـحيم     %) 13(المواد الغذائية والحيوانات الحيـة  
 حذيـة كـالمالبس واال  ، مصنوعات متنوعة%) 9.3(، المواد الكيماوية %) 21.8(
، أصـناف  %) 1.7(، المواد الخام غير الصالحة لالكل عدا المحروقات %) 6.8(

، الزيوت والدهون والشموع الحيوانية والنباتية مـا  %) 2(ومعامالت غير مصنفة 
من اجمالي المستوردات %) 1(، وشكلت المشروبات والتبغ ما نسبته %)0.8(نسبته 

  .2007السلعية لالردن خالل العام 
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الرغم من إزدياد حجم التجارة الخارجية بصـورة متكاملـة خـالل العـام     ب
كانت أكبر  2006، إال نسب النمو للتجارة الخارجية التي تحققت خالل العام 2007

، حيث بلغت نسبة نمو السـلع المعـاد   2007بكثير من تلك التي تحققت خالل العام 
%) 13(فيما بلغت خالل العـام السـابق   %) 59(نحو  2006تصديرها خالل العام 

نسـبة نمـو ملحوظـة     2006ات الوطنية خالل العـام  ادرفقط، وكذلك حققت الص
، فيما حققت المستوردات %)8.5(فيما حققت خالل العام الماضي %) 13(مقدارها 

مقارنة بنسبة نموها %) 17.1(بلغت  2007السلعية نسبة نمو مضاعفة خالل العام 
  .%)9(والتي بلغت في حينه  2006م خالل العا
  

بنسبة نمو منخفضـة   2007أما العجز في الميزان التجاري، فقد حظي العام 
  .%)43.6( 2006فقط، فيما بلغت نسبة نموه خالل العام %) 23.4(بلغت 

  
وعليه، يتضح ان التجارة الخارجية لألردن أصبحت تسير بخطـى راسـخة   

) الصـادرات الوطنيـة والمعـاد تصـديرها    (يتزامن فيها نمو الصادرات الكليـة  
والمستوردات بشكل متوازن، خاصة إذا ما ُأخذ بعين االعتبار التراجـع االيجـابي   

مقابـل نمـو   %) 21.5(لعجز الميزان التجاري نتيجة نمو الصادرات الكلية بنسبة 
  .فقط%) 17.1(المستوردات السلعية بنسبة 

  
  )مليون دينار(                       

  
  

  فالتصني

    2007عام             2006عام           
  

نسبة التغيـر  
(%)  

االهمية النسبية   القيمــة
ــالي   ــن إجم م
التجارة الخارجية 

(%)  

االهمية النسبية   القيمـــة
ــالي  ــن إجم م
التجــــــارة 

  (%)الخارجية 

الصــادرات 
  الوطنيــة

2929.3  24.6  3179.5  23.4  8.5  

السلع المعاد 
  تصديرهـا

760.5  6.4  861.7  6.3  13  

  17.1  70.3  9593.5  70  8187.7  المستوردات
  14.7  100  13634.8  100  11877.6  ـوعالمجم

ــزان  الميـ
  التجــاري

 - 4497.8   ---  5552.2   ---  23.4  
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  :المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار
 2007عـام  الالمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار خالل  حجم بلغ    

، مقارنـة بحجـم   %) 21.7(مليون دينار ، بنمـو نسـبته   ) 2221.1(ما مجموعه 
وقد بلغ عـدد  . مليون دينار) 1823.6(والبالغة حينذك  2006المشاريع خالل العام 

مقارنة بعـدد المشـاريع   %) 27.1( بانخفاض نسبتهمشروعاً  )421(هذه المشاريع 
  .مشروعاً) 578( ةوالبالغ 2006لعام ل
  

المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع اإلستثما ر

عام 2007 

 (2221.1)
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 حجـم إزدياد إلى قيمة المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع اإلستثمار  ارتفاعيعود و  

 سـيما قطاعـات  ، ال 2007عام لا خاللالقطاعات  عدد منفي المشاريع المستثمرة 
  .المستشفياتوالفنادق الصناعة و

  
  
  

  القطـــاع
             2006                   2007  

ـــة  العدد  القيمـ
مليــــون (

  )ردينا

ــم  (%)  ــن حج م
  االستثمار الكلي

مليون ( القيمة  العدد
  )دينار

من حجم (%) 
االســــتثمار 

  الكلي

  79.3  1761.6  380  81.2  1489.9  520  الصناعـة

  18.3  406.8  13  13.2  242.9  20  الفنــادق
  0.8  17.1  19  3.2  57.6  31  الزراعــة

  1.2  28.3  6  1.3  23.1  5  المستشفيات
  0.1  0.200  1  ---  0  0  مدن التسلية 

مراكــز المــؤتمرات  
  والمعارض

2  20  1.1  2  6.9  0.3  

  %100  2221.1  421  %100  1833.6  578  المجموع
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8\ ا'Q%`��ر ����م  2007E� 6نa�& !" ة�I%+ر$\ ا���E��� �	�)*ا�%6ز$\ ا�
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  :الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة
  
صـل  يل 2007عام الالمسجلة خالل  أموال الشركاتمجموع رؤوس  انخفض    

، 2006عام المليون دينار خالل ) 1104(مليون دينار مقابل ) 934.8(ما قيمته الى 
  .%)15.3( نسبتهبما مليون دينار و) 169.2( بفارق

  

روؤس أموال الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة

عام 2007 
 (934.8)
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 2007عام اللدى وزارة الصناعة والتجارة خالل  المسجلةعدد الشركات أما 
مقارنـة بعـدد   %) 7.8( بانخفاض نسـبته  ،شركة) 7962(بلغ لي انخفض ايضاً فقد

  .شركة) 8638( والبالغ 2006عام الالشركات المسجلة خالل 
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ويعزى إنخفاض عدد الشركات وحجم روؤس أموالها نتيجة إنخفاض عـدد  

، وكمـا  %)47.7(وحجم رؤوس أموال الشركات المسجلة في قطاع الخدمات بنسبة 
  .هو موضح بالجدول أدناه

  
  
  
  القطاع

2006  2007    
نسبة 
 التغير

لرؤوس 
 األموال
(%)  

رؤوس   العــدد
 موالألا
مليون (

  )دينار

من % 
مجموع 
رؤوس 

  موالألا

رؤوس   العــدد
 موالألا
مليون (

  )دينار

من % 
مجموع 
رؤوس 

  موالألا

  3.1  15.7  146.3  3348  12.9  141.8  3588  التجارة

  5.7  20  186.8  1277  16  176.7  1427  الصناعة

  18.1  33.6  313.8  399  24  265.5  221  الزراعة
  35.5  2.7  26.4  288  1.7  19.5  265  المقاوالت

  47.7-  28  261.5  2650  45.4  500.5  3137  لخدماتا

  15.3-  %100  934.8  7962  %100  1104  8638  المجموع

  
  
  

ا�%6ز$\ ا�*(�	� ��ؤوس ا'"6ال ا��+�8# ��ى وزارة ا�� �	# وا�%�8رة  
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ا�� �	#
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ا��*�و'ت
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ا���"�ت
 261.5 
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ا�%�8رة
 146.3
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  :بورصة عمان 
  

بمفاجئآت أخرى مليئـة بالتقلبـات غيـر     2007العام بورصة عمان  أنهت
ة التي تعتبر محدودة إذا مـا قورنـت باآلثـار    السلبي اراآلثالمتوقعة أدت الى بعض 

إال أن ذلـك ال يلغـي    . 2006الجسيمة التي خيمت على أدائها خالل العام  السلبية
اآلثار االيجابية األخرى التي تمتع بها أداء البورصـة كارتفـاع حجـم االسـتثمار     

  .االجنبي وااللتزام بالقواعد السليمة والقانونية لإلكتتاب والتداول
مليـون  ) 12348.1(ليصل إلى  2007خالل العام  حجم التداولإنخفض  فقد
 ، بتراجـع نسـبته    2006عـام  المليون دينـار خـالل   ) 14209.9(مقابل دينار، 

) 4479.4(ما مجموعه الى  ليصل عدد االسهم المتداولةارتفع  في حين،  %)13.1(
 2006بعدد االسهم المتداولة خالل العـام   مقارنة%) 9.1( بازدياد نسبتهمليون سهم 
فقد ارتفع أيضـاً   عدد العقود المنفذة أما .يون سهممل) 4104.3( في حينهوالذي بلغ 

مقارنـة  %) 0.5( نسـبته  نمـو ب 2007عقد خالل العام  ألف) 3457.9(الى  ليصل
  .عقد ألف) 3442.6(والبالغ  2006بعددها خالل العام 

مليـون دينـار   ) 50(المعدل اليومي لحجم التداول ليصل الـى  انخفض فيما 
 2006بالمعدل اليومي لحجم التداول خالل العـام   مقارنة%) 14.8(بنسبة مقدارها 
  .مليون دينار) 58.7( والبالغ حينذاك

صـل إلـى   يل ، فقد ارتفـع  عدد الشركات المدرجة في بورصة عمانأما  
  .2006عام الشركة مدرجة بنهاية ) 227(، مقابل  2007عام الشركة خالل ) 245(

 ازدادتفقد  2007عام الالقيمة السوقية للشركات المدرجة خالل  وبخصوص
 مقابـل ، %) 38.5(مقـدارها   نمـو مليون دينار ، بنسـبة  ) 29214.2(لتصل إلى 

  . 2006للعام مليون دينار) 21078.2(
  

21078.2

29214.2
14209.9

12348.1
4104.3
4479.4

3442.6
3457.9

%ن د���ر)./) �ا���� ا�'1%

4�5 ا�&(اول (/.%ن د���ر)

8(د ا46�7 ا��&(او�� (/.%ن)

8(د ا�+�%د ا����>ة (:�9�7)
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2006 2007
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ألسهم المشتراه من قبل المستثمرين غيـر  ا اإلشارة إلى ارتفاع حجم روتجد
فقـد   ،2007عـام  الاألردنيين من أسهم الشركات المتداولة في بورصة عمان خالل 

سهم المشـتراة  ألمقارنة بقيمة ا%) 41.6(نسبته  بنمومليون دينار ) 2825.3( بلغت
االسـهم   ، وشـكلت مليون دينـار ) 1995.1( والبالغة في حينه 2006خالل العام 

من حجم التـداول  %) 22.8(ما نسبته  المشتراه من قبل المستثمرين غير االردنيين
خـالل   باعة من قبل المستثمرين غير األردنييناألسهم الم قيمة ارتفعت كماالكلي ، 
سهم المباعة ألمقارنة با%) 30(مليون دينار بنمو نسبته ) 2359.1( إلى 2007العام 

صـافي   وبالتـالي فقـد إزداد   . مليون دينار) 1814.5(والبالغة  2006خالل العام 
يون مل) 466.2( إلىليصل  بشكل ملحوظ االستثمار غير االردني في بورصة عمان

 2006مقارنة بصافي استثمار غير األردنيين خـالل العـام   %) 158(بنسبة  دينار
  .مليون دينار) 180.6(والبالغ في حينه 
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2006 1995.1 1814.5 180.6

2007 2825.3 2359.1 466.2

ا<�#46 ا��=##&�ا)  ا<�#46 ا��?�#8�  
AB�#C ا�7#&@��ر   

  A#Dا7رد �#E

  
  
  
  : المدن الصناعيةنشاط 

  
المؤثرة فـي نمـو    األنشطة المهمةيعد نشاط المناطق الصناعية المؤهلة من 

إزديـاد وتنـوع الصـادرات    االقتصاد الوطني، وإزدياد نسبة العمالة والتوظيف، و
ومدينـة الحسـن   ) سحاب(الوطنية، فقد كان لكل من مدينة عبداهللا الثاني الصناعية 

ومدينة معان الصناعية، أبـرز  ) الكرك(ومدينة الحسين الصناعية ) اربد(الصناعية 
ى المناطق المحيطة بهذه المـدن بوجـه   األثر في تحريك عجلة النمو االقتصادي لد

  .كة ككل بوجه عامخاص وعلى الممل
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ما مجموعـه   2007العام  حتىفقد بلغ حجم االستثمار الكلي في هذه المدن 
) 472(مليون دينار، فيما بلغ عدد المصانع والمشاريع القائمة فيهـا نحـو   ) 1234(

  .ألف عامل) 40(مؤسسة، وتضم من العمالة حوالي 
  

عدد   اعــــالقط
  الشركات

حجم االستثمار 
  )مليون دينار(

  دد العمالع

  2633  199  49  الصناعات الغذائية
  2633  109  30  الصناعات الدوائية
  2651  256  84  الصناعات الهندسية

  1740  75  74  الصناعات البالستيكية والمطاطية
  1309  92  67  الصناعات الكيماوية

  25163  290  92  الصناعات النسيجية والقطنية
  747  14  20  األثاث والمطابخ واألبواب

  1921  155  31  لطباعة والورق والتعبئة والتغليفا
  67  2  12  الصناعات الجلدية
  303  42  13  الصناعات اإلنشائية

  39167  1234  472  المجموع
  

نتجة من خالل المدن الصناعية األردنية فقد بلغت مأما الصادرات الوطنية ال
نتجة، مات ال، وقد توزعت حسب القطاع2007مليون دينار خالل العام ) 431(نحو 

  :وكما يلي
  )مليون دينار(              

  الصادرات   القطاع الصناعي

  52.40  الصناعات الغذائية
  24.58  الصناعات الدوائية

  59.91  الصناعات الهندسية 
  9.67  الصناعات البالستيكية والمطاطية 

  26.90  الصناعات الكيماوية
  101.97  الصناعات النسيجية والقطنية

  7.02  طابخ واألبواباألثاث والم
  114  الطباعة والورق والتعبئة والتغليف

  0.6  الصناعات اإلنشائية
  431  المجموع
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قائمة في المدن الصناعية األردنية، فقـد  وفيما يتعلق بجنسية االستثمارات ال
  :تنوعت حسب ما هو موضح بالرسم التالي

# ا'Q%`��رات �Z ا���ن ا�� �	# J8j �+j ا'Q%`��ر+ �

## أ� �@�	
 %5

## أ� �aأرد
 %7

#@�	 #aأرد
 %10

#أ� �
 %13 #@�	

 %7

## أ� �@�	 #aأرد
 %7

#aأرد
 %51

  
  

  : الحرةنشاط المناطق 
  

 2007مناطق الحرة في المملكـة خـالل العـام    نشاط الل استمر األداء العام
أو في حجم التجارة الداخلـة  حركة اإلستثمار سواء في في مختلف المجاالت نمو بال

ممـا  ،   والخارجة من وإلى مختلف المناطق الحرة العامة والخاصة فـي المملكـة  
انعكس ايجاباً على قطاعات حيوية أخرى مرتبطة باالنشطة االقتصادية التـي يـتم   

، والتجزئةوتجارة ع النقل ، والتأمين ، والفنادق كقطاممارستها في المناطق الحرة، 
  :وكمايلي

بلغ عدد المركبات الناقلة من والى المنـاطق الحـرة   : قطاع النقل -
بمتوسـط  (ألف مركبة ناقلة كبيـرة  ) 40(نحو  2007خالل العام  
مركبـة ناقلـة صـغيرة    ) 12400(دينار، و) 550(تعرفة حوالي 

دينار، وبذلك حقـق هـذا القطـاع    ) 200متوسط تعرفة حوالي ب(
  .مليون دينار) 24.5(إيرادات تُقدر بنحو 

بلغت قيمة البـوالص التأمينيـة المتعلقـة بنشـاط     : قطاع التأمين -
 .مليون دينار) 700(المناطق الحرة حوالي 

بلغ عدد الزائـرين والمـراجعين   : قطاع الفنادق وتجارة التجزئة -
ألف زائر ، منهم ) 36.5(نحو  2007خالل العام  للمناطق الحرة

مـن   قدر اإليـرادات المتوقعـة  تُألف زائر غير أردني ، و) 16(
 .مليون دينار) 6.4(حوالي بلزائرين غير األردنيين ا
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  :النشاط اإلستثماري في المناطق الحرة

  
حركة اإلستثمار المباشر في المناطق الحرة العامة خـالل العـام    تواصلت

الزرقـاء، سـحاب،   (الحـرة العامـة   في مختلف المناطق بالنمو واالرتفاع  2007
  .)المطار، الكرك، الكرامة

  
تطور عقود االستثمار ورؤوس أموالها حسب النشاط  يبين وفيما يلي جدول

  :2007و 2006االستثماري خالل االعوام 
  

ــاط  النشـ
  االستثماري

 رؤوس االموال المصرح بها  عدد عقود االستثمار
  )ون دينارملي(

نسبة   2007  2006
  (%)التغير

نسبة التغير   2007  2006
(%)  

  48  33.6  22.7  15.7  176  152  صناعي
  13  237.1  209.7  5  1469  1398  تجاري
  3.2-  3  3.1  2.5  395  385  خدمات

  16.2  273.7  235.5  5.4  2040  1935  المجموع
  
  

الـف  ) 22( صـة وتضم المشاريع المقامة داخل المناطق الحرة العامة والخا
مـن  %) 79(الف عامل اردني الجنسية ويشكلون ما نسـبته  ) 17.5(، منهم  عامل

) 4.5(ة الوافدة لدى هذه المشاريع حوالي لعمالمجموع العمالة ، في حين يبلغ عدد ا
  %).21(ف عامل ويشكلون نسبة الا
  

  :حركة التجارة في المناطق الحرة
  

في المناطق الحرة العامـة   )الخارجةالبضائع الداخلة و( حجم التجارة ارتفع
مقـدارها  ملحوظـة   ألف طن بنسـبة نمـو  ) 1757( صل إلىيل 2007خالل العام 

) 963.9(والبالغة فـي حينـه    2006مقارنة بحركة التجارة خالل العام %) 82.4(
  . ألف طن
  

فيما انخفضت حركة التجارة في المنـاطق الحـرة الخاصـة لتصـل الـى      
، مقارنة بحجم تجارتها خـالل  %)10(انخفاض مقدارها  ألف طن بنسبة) 1358.5(

  .ألف طن) 1510.9(والبالغة حينذاك  2006العام 
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في المنـاطق  ) البضائع الداخلة والخارجة(الجدول التالي يبين حركة التجارة 
  :2007و  2006خالل االعوام  والخاصة الحرة العامة

  
  )ألف طن(                  

المناطق 
الحرة 
 العامة

 البضائع الداخلة كمية
  ارجة ية البضائـع الخكم
 )محلي+ ترانزيت (

  حجم التجارة
 )البضائع الداخلة والخارجة( 

2006 2007 
نسبة 
  التغير
(%)  

2006 2007 
نسبة 
  التغير
(%) 

2006 2007 
نسبة 
  التغير
(%) 

 1.9 521.2 511.3 10.2 247.6 224.5 4.5- 273.6 286.7 الزرقاء

 11.6 242.2 217 11.2 122.3 109.9 12 119.9 107.1 سحاب

 20- 17.3 21.6 13- 9.6 11.1 27- 7.7 10.6 المطار

 110 0.8 0.38 - 0.6 0.04 33- 0.2 0.30  الكرك

 356 975.6 213.6 345 484.4 108.8 368 491.1 104.8  الكرامة

 المجموع
509.5 892.5 75.1 454.3 864.5 90.2 963.9 1757 82.2 

المناطق 
الحرة 
  الخاصة

986.2  909  -7.8  524.7  449.5  -14  1511  1358.5  -10  

المجموع 
  25.8  3115.6  2475  34.2  1314  979  20.4  1801.5  1496  الكلي

  
  :الزرقاء/ بات في المنطقة الحرة تجارة المركحركة 

  
 نحـو  2007المركبات الداخلة والخارجة خـالل العـام    اجمالي تجارةبلغ   

مقارنـة بحجـم تجـارة    %) 15.1(انخفاض مقدارها مركبة بنسبة  ألف )194.2(
  .مركبةألف ) 228.9(والبالغة في حينه  2006المركبات في المنطقة خالل العام 

  
حـوالي  الـى   2007عدد المركبات الداخلة للمنطقة خالل العام  ضفانخ فقد

،  من اجمالي حركـة المركبـات  %) 48.5(مركبة وشكلت ما نسبته الف ) 94.3(
  %).50.9(وشكلت في حينه  2006ألف مركبة داخلة خالل العام ) 116.6(مقابل 

  
 ، مركبـة ألـف  ) 99.8( نحو فيما بلغ عدد المركبات الخارجة من المنطقة 

/ من اجمالي حركة المركبات فـي المنطقـة الحـرة    %) 51.3(وشكلت ما نسبته 
 ألف مركبة خارجـة خـالل العـام   ) 112.3(، مقابل  2007الزرقاء خالل العام 

  .من اجمالي حركة المركبات في حينه%) 49(، وشكلت ما نسبته 2006
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  :نشاط ميناء العقبة

  
نقلة نوعية في مجال سـرعة المناولـة    2007شهد ميناء العقبة خالل العام 

وزيادة القدرة التخزينية وسرعة إنجاز المعامالت وتطبيـق االلتـزام بالمتطلبـات    
) 9(بكلفة زادت عن  لهذه الغايةذ الخطة المعدة األمنية الدولية، وذلك من خالل تنفي

مليون دينار، تمثلت في تنفيذ مشاريع االدارة االلكترونية وتأهيل وتدريب الكـوادر  
  .العاملة في الميناء وتوفير معدات مناولة حديثة ومتطورة

  
بالنمو المتعاقـب خـالل السـنوات     )الى حد ما( نشاط الموانىء فقد استمر

مـا مجموعـه    2007بلغ عدد السفن التي أمت الميناء خالل العام ، حيث الماضية
مقارنة بعدد السفن التي أمت الميناء خالل العـام  %) 2(سفينة بنمو نسبته ) 2941(

  . سفينة) 2884(والبالغة في حينه  2006
  

 مجموعـه  ليصـل الـى مـا    حجم مناولة البضائع في الميناء وكذلك ارتفع
، أي 2006مليون طـن خـالل العـام    ) 17.165( مليون طن ، مقابل) 17.792(

نصيب المسـتوردات   وقد استحوذ %).3.6(نسبته طن، وبما ) 6627(بلغ  بارتفاع
) 10.145(مليـون طـن ، مقابـل    ) 10.297(حجم المناولة ما مقداره  اجمالي من

 حجم مناولة الصـادرات أما%). 1.5(نسبته  وبارتفاع 2006مليون طن خالل العام 
مقارنة بحجم مناولة الصـادرات  %) 6.7(نسبته  بنمومليون طن ) 7.495( فقد بلغ

  .مليون طن) 7020(والبالغ في حينه  2006خالل العام 
  

فقـد   2007أما بخصوص عدد السفن السياحية التي أمت الميناء خالل العام 
سـفينة خـالل العـام    ) 63(، مقابل %)36.5(سفينة، بنمو نسبته ) 86(بلغت نحو 
ألف ) 53.7(بلغ عدد السياح اللذين زاروا االردن على متن هذه السفن  كما. 2006

اللذين زاروا األردن على متن مقارنة بعدد السياح %) 21.5(سائح بانخفاض نسبته 
  .ألف سائح) 44.2(والبالغ حينذاك  2006السفن خالل العام  هذه
  

، 2007 لعامحركة الركاب القادمين والمغادرين خالل ااجمالي ب وفيما يتعلق
مقارنة %) 12.4(نسبته  بانخفاضمليون راكب ، ) 1.204(إلى  فقد انخفض ليصل

  . راكب مليون) 1.375(والبالغ في حينه  2006بعدد الركاب خالل العام 
  

نويبـع   –كما تجدر اإلشارة إلى ان عدد الشاحنات المارة عبر خط العقبـة  
، مقارنة %)9.6(نة بنمو نسبته ألف شاح) 57(نحو  2007البحري، بلغ خالل العام 

والبلغ عددها في حينه نحو  2006بعدد الشاحنات المارة عبر ذلك الخط خالل العام 
  .ألف شاحنة) 52(
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  :النشاط السياحي
  

 بالرغم من انخفاض عدد السياح الزائرين للمملكة، اال ان اجمـالي عائـدات  
مليـون  ) 1639( ما مجموعه ارتفع ليصل الى 2007خالل العام  القطاع السياحي

، مقارنة بعائداتـه  %) 12.1(مليون دينار ، وبنسبة نمو ) 178(دينار بزيادة قيمتها 
  . مليون دينار) 1461( في حينهوالبالغة  2006خالل العام 
  

 ما مجموعه  2007خالل العام  السياح الزائرين للمملكةعدد اجمالي بلغ فقد 
خالل العام  السياحمقارنة بعدد %) 2.7(مقدارها  انخفاضمليون زائر بنسبة ) 6.5(

فقـد  حركة سياحة المبيت ب فيما يتعلقو مليون زائر ،) 6.7( نحو والذي بلغ 2006
مقـدارها   انخفـاض مليون زائر بنسبة ) 3.4(صل الى يل انخفض عدد زوار المبيت

 نحـو  والذي بلغ في حينـه  2006مقارنة بعدد زوار المبيت خالل العام %) 3.3(
) 3.09(وكذلك انخفض عدد زوار اليوم الواحد الى ما مجموعه  .مليون زائر) 3.5(

 2006مقارنة بعدد زوار اليوم الواحد خالل العام %) 2(مليون زائر بنسبة مقدارها 
  .مليون زائر) 3.1(والبالغ في حينه 

  
، %)21.3(عدد سياح المبيت من الـدول العربيـة مـا نسـبته      وقد شكل 

مـن  %) 3.6(من الدول االمريكية، و%) 5.1(الدول األوروبية، ومن  %)16.6(و
  .دول آسيا والباسيفيك
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ليصل الى ما  2007أما عدد زوار المواقع األثرية، فقد ارتفع خالل العام 
مقارنة بعدد زوار  ،%)45.4(مليون زائر، بنمو ملحوظ نسبته ) 1.6(مجموعه 

                                                                                                                             وتأتي  .مليون زائر) 1.1(حينه  والبالغ في 2006المواقع االثرية خالل العام 
  

الزيادة الملحوظة في عدد الزوار للمواقع االثرية نتيجة لإلزدياد الضـخم لزيـارة   
  .المواقع الرئيسة كالبتراء وجرش وعجلون والمغطس ووادي رم وجبل نيبو

  
عدد السياح ضمن المجموعات السياحية قـد ارتفـع   وتشير البيانات إلى ان 

ألف زائر ضمن ) 256.8(، مقابل %)25.4(ألف زائر، بنمو نسبته ) 322.2(بلغ لي
أما معدل عدد ليالي االقامة للسياح ضمن . 2006المجموعات السياحية خالل العام 

مقارنـة  %) 30.8(مليون ليلة بارتفاع نسـبته  ) 1.4(المجموعات السياحية فقد بلغ 
والبـالغ حينـذاك    2006خالل العام  بعدد ليالي السياح ضمن المجموعات السياحية

  .مليون ليلة) 1.07(نحو 
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  :الشيكات المرتجعة
  
بالرغم من إستمرار االجراءات والتشديدات المتواصلة التي يفرضها البنـك      

المركزي للحد من حجم الشيكات المرتجعة، وتكثيف حمالت التوعية التي قامت بها 
ظاهرة الشيكات المرتجعة ما زالـت تتفـاقم   دة جهات حكومية بهذا الشأن، إال أن ع

      .وتشكل هاجساً أمام نمو وتطور االقتصاد الوطني
 ليصـل إلـى    2007العام الشيكات المرتجعة خالل  مجموع قيم ارتفع فقد     
 وبنمو نسـبته مليون دينار ) 607.5( قيمتها ملحوظة بزيادةمليون دينار ) 1404.6(
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مليـون  ) 797.1(والبالغة  2006لعام لالمرتجعة الشيكات بقيمة مقارنة  ،%)76.2(
   .دينار
  

، فقـد   2007عام الخالل  المقدمة للتقاص الشيكات المتداولة مجموع قيمأما 
 بزيـادة ، أي  2006عام الدينار خالل  ارملي) 26.5(دينار مقابل  ارملي) 30.2(بلغ 

  .%)14( ادينار ونسبته مليار) 3.7( امقداره
  
من إجمالي الشـيكات  %) 4.6(الشيكات المرتجعة ما نسبته  يمةق وقد شكلت    

من إجمالي الشيكات المتداولـة  %) 3(ما نسبته فيما شكلت ،  2007لعام لالمتداولة 
  .2006لعام ل
  

الف شيك بزيـادة  ) 626.6( 2007عدد الشيكات المرتجعة خالل العام  بلغو
ـ ، مقارنة ب%) 46(الف شيك ونسبتها ) 197.2(مقدارها  ات المرتجعـة  يكعدد الش

  .ألف شيك) 429.4(والبالغة في حينه  2006خالل العام 
  

ات المعادة لعـدم  يكوتنقسم الشيكات المرتجعة الى صنفين، األول يتمثل بالش
مليـون دينـار   ) 733.2(نحو  2007كفاية الرصيد والتي بلغت قيمتها خالل العام 

يكات المرتجعة، أمـا الصـنف   من الحجم االجمالي للش%) 52.1(وشكلت ما نسبته 
مليـون  ) 671.4(الثاني فيتمثل بالشيكات المعادة السباب فنية والتي بلغـت قيمتهـا   

  .%)47.9(دينار وشكلت ما نسبته 
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  : التسهيالت اإلئتمانية 
      
القطاعـات  لجميـع  التسـهيالت اإلئتمانيـة الممنوحـة     قيمة اجمالي ارتفع    

مليون دينـار ،  ) 11295.6(ما مجموعه ليصل إلى  2007عام الاإلقتصادية خالل 
) 1533.7(قيمتهـا   ملحوظـة  ، بزيادة 2006عام لمليون دينار ل) 9761.9(مقابل 

  .%)15.7( وبنمو نسبتهمليون دينار 
  

، إال  2007وبالرغم من ارتفاع نسبة نمو التسهيالت اإلئتمانية خالل العـام  
والتي بلغت حينـذاك نحـو    2006ل العام انها تقل عن نسبة النمو التي تحققت خال

انخفاض مستوى سعر الفائـدة علـى   تلك الفترة بفضل  خالل والتي تحققت %)26(
تبسيط اجـراءات منحهـا لمختلـف القطاعـات     قيام البنوك بوالتسهيالت اإلئتمانية 
  .االقتصادية واالفراد
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التجارة العامة على قطاع  إلى إستمرار استحواذ الموضح أعاله الشكل يشير    
البنـوك المرخصـة    قبل التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة من قيمة األكبر من الحصة
يليه قطاع اإلنشاءات الذي شكل مـا   ،هذه التسهيالت  من مجموع%) 21.5( بنسبة
من مجموع التسهيالت ، ومن ثم قطاع الصناعة الذي استحوذ على %) 17.1(نسبته 
  .2007سهيالت اإلئتمانية خالل العام من مجموع الت%) 12( نحو
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  : الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 
      
 ارتفـاع  الصادرة عن البنك المركزي األردني اإلحصائية المؤشرات توضح    

خـالل  )  2002إعتماداً على الرقم القياسي لعـام  ( الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 
، 2006خالل العام نقطة ) 115.5(ل مقاب نقطة ،) 121.7(ليصل إلى  2007عام ال

  %) .5.4( وبنمو نسبته
  
علـى   ، ويتكون الرقم القياسي لتكاليف المعيشة من عدة مجموعات من السـلع  ◄

  :النحو التالي
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