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  0213للعام  السنوي ألداء االقتصاد األردني التقرير
 

 ــاتـــــــاحملتويـ
 

 اخلالصة التنفيذية. 

 0213مؤشرات االقتصاد األردني للعام  أبرز. 
 

 الناتج احمللي اإلمجايل. 
 املالية العامة: 

 .اإليرادات واملنح اخلارجية -
 .إمجايل اإلنفاق -

 .العجز املايل -

 .املديونية اخلارجية والداخلية -
 

 التجارة اخلارجية: 

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

 املستوردات اخلارجية )التوزيع اجلغرايف /الرتكيب السلعي(. -
 

 ستفيدة من قانون تشجيع االستثماراملشاريع امل. 

  والتجارة.الشركات املسجلة لدى وزارة الصناعة 

  للصناعات الرئيسية.كميات اإلنتاج 

  عمان.نشاط بورصة 

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

 ألنشطة االقتصاديةل التسهيالت االئتمانية. 

  التضخم( املعيشةالرقم القياسي لتكاليف(. 

 .املراجع الرئيسة 
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 التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني
 0210مقارنة مع العام  0213للعام  

 

 : الخالصة التنفيذية

 
 نطحليزز   ناحززريألد   بألنع  طززا   يخزز   ألصادززألريألد ر ا  نطتة زز يززل ا  الصادززألر  ي رتززر يازز      ال 

 نتألجطز  عزت از رأل  ي  زألم  يطتيز   الصادزألري     الجاطألعي  أليعبألءب  نار ياط ا أ ب هأل    إلصليطي 
إنى جألتب  سزاط      لريزألر    افألصم أعر ر  نالجئيت  نس  ييت نأل رت فر  نجطه  ي   نع بي   نس  ي 

 نعألطز  نلر نز   عجزل  نط  لتز   عزرم إط ألتيز  ا لزيج حجزم  نر خلي    نخأل جي لطري تي   آل أل   نسلبي  ن
  نفألا  ة  نتفةي .  صيط    افألمخألد  فر ظا ا  دا 

 
 نعريزر طزت ع  طزا  نتطز   الصادزألرأل  ب ز ا   بألن غم طت ذنك  ف ر  ساةألم  الصادألر  ي رتزر اح يز 

 ب ز ا أ  بزرخ  سزألهملت  نزذأل تز م طزت  ناز   اح ي  طحألذأل نا  جع بعض أت ةاه  يخ     بألناألنر
 .الصادألر  ن ةترن ريط ط   نتط   إتجألل طلير طت ط  حا  ناتطي   ن ألطل    نطسار ط  فر
  

العااق   فاا بمااق تاا  ته ي اا   0213العااق   خااال  األ دناا  ياالرتصااقد األداء ت مؤشاا اتمااق رو نااوإذا 
 :يتضح اآلت ، 0210

 2.7  %(  بيتطززأل بلزز 2.8دززا إنززى  ين لتززألاا  نطحلززر  إلجطززألنرطعززرا  نتطزز   نح ي ززر ن   افززع )%
 على  نا  نر. 2211  2212خالا  نعألطيت %( 2.6  

 إجطزألنر    افزع فيطزأل%(  11إجطألنر حجم  إلي  ر د  نطحليز    نطسزألعر د  نخأل جيز  بتسزب    إلر ر
بلغزد  طلح ظز عجزل  نط  لتز  بتسزب    تخفزألضططزأل أر  إنزى %(  2.7بتسزب     نعزألم حجم  إلتفزأل 

 28.2.)% 

 بتسزب    نطري تيز   نر خليز   زا طزت    ذنك تايجز  ال افزألم%(1..1دألفر  نريت  نعألم بتسب      افع
 %(.16.6بتسب      نطري تي   نخأل جي   %(1.8 

 حجزم  نطسزا  ر د   زا طزت نتط تايج    %(1إجطألنر حجم  ناجأل ة  نخأل جي   نسلعي  بتسب     لر ر
 نسززلع فيطززأل  تخف ززد صيطزز    %(1.2 ندززألر  د  ن ةتيزز  بتسززب      %(1.. نسززلعي  بطززأل تسززباه  

 %(.1.1 نطعألر ادري هأل بتسب   

 1..1إجطألنر حجم  نط أل يع  نطسافيرة طت صألت ت ا جيع  السا طأل  بتسب    ع  اف.)% 

 11.1طجط م  ؤ س أط  ا  ن   ألد  نطسجل  نر   ل  ة  ندتألع    ناجأل ة بتسب      افع.)% 

    1.6  افع  ن صم  ن يألسر ن طيألد  التاألج  ندتألعر بتسب.)% 

 يسززهم  ن يطزز   نسزز صي   فيطززأل  تخف ززد%(  2.حجززم  ناززر  ا فززر ب  دزز  عطززألت بتسززب      افززع
 .%(1.7بتسب    فر  نب  د   نطر ج   ن   ألد

 حجززم  التخفززألض  ززا طززتتايجزز    %(7..1بتسززب    طيتززألء  نع بزز حجززم طتأل نزز   نب ززألئع فززر  ا  جززع
 %(.28.8حجم طتأل ن   ندألر  د بتسب      %(1.2طتأل ن   نطسا  ر د بتسب   

 1.1 نسيألحر بتسب     إلتفأل  حجم ا  جع فيطأل%(  1.1  بتسب  نسيألحر   نرخا ط ر     افع.)% 

 12حجم  نار  ا فر س    نع أل   ي رتر بتسب      افع.)% 

 7..صيط   ن ي ألد  نط اجع  بسبب عرم  فألي   ن دير بتسب    د  تخف.)% 

 6.2حجم  ناسهيالد  إلئاطألتي   نططت ح  طت  نبت ك  نطحلي  بتسب      افع.)% 

 6..بتسب      نا خم(  ن صم  ن يألسر نا ألنيف  نطعي     افع.)% 
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 1023للعام  أداء االقتصاد األردني مؤشرات أبرز

 
 
 رـــالمؤش

1021 
 )مليون دينار(

1023 
 )مليون دينار(

نسبة 
التغير 
)%( 

 2111 1212216 1256212 الجاريةالناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق 

 111 2012111 2022213 الثابتةالناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق 

  111 111 معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي

 

 25 212111 202516 والمساعدات الخارجية اإليرادات المحلية

 5 362115 332212 اإليرادات الضريبيةمنها:        

 112 - 602015 610111 النفقات الجارية

 2013 2022 61215 النفقات الرأسمالية

 1113 - 230111 2115 العجز المالي 

 

 5616 113512 553115 الرصيد القائم للدين العام الخارجي

 211 22161 22651 الرصيد القائم للدين العام الداخلي

 2212 2505612 2621015 صافي الدين العام

 

 211 510511 515516 الصادرات الوطنية

 515 - 12211 15515 السلع المعاد تصديرها

 215 2221312 2513311 المستوردات السلعية

 112 550615 523511 العجز في الميزان التجاري

 

 2515 251115 262513 قيمة رؤوس أموال المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار

 5212 33116 13511 وزارة الصناعة والتجارةرؤوس أموال الشركات والمؤسسات المسجلة لدى 

 213 1125 1121 الشركات والمؤسسات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة )عدد(

 

 216 22312 22011 )نقطة( الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي

 

 20 3 1 (دينار )مليار حجم التداول في بورصة عمان

 511 - 2111 2512 المدرجة بالبورصة القيمة السوقية ألسهم الشركات

 

 2211 - 2513 2613 )مليون طن(حجم مناولة البضائع في ميناء العقبة 

 

 215 1513 111316 الدخل السياحي

 512 - 11113 12215 اإلنفاق السياحي

 

 23 613 216 )مليار دينار( حجم التداول في سوق العقار األردني

 

 211 - 16111 52212 كفاية الرصيدالشيكات المرتجعة لعدم 

 

 611 2153511 2111511 التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة

 

 216 25316 236 )نقطة( / التضخم الرقم القياسي لتكاليف المعيشة
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 النقتج المهل  اإلجمقل : 

 
نلعززألم  الجق يااةبأليسززعأل   أت  نتززألاا  نطحلززر  إلجطززألنر نتززألاا  نطحلززر  إلجطززألنر  أظهزز د ا ززري  د

( طليزز ت ريتززأل  نلعززألم ...21.6ط ألبززا   ريتززأل  ( طليزز ت 2.8.1.6  طززأل ط ززر    صززر بلزز  2212
2212. 

 
طززأل ط ززر     2212  ف ززر بلزز  فززر  نعززألم الثقبتااةأطززأل حجززم  نتززألاا  نطحلززر  إلجطززألنر ب سززعأل   نسزز   

 .2212( طلي ت ريتأل  فر  نعألم 2..12.1( طلي ت ريتأل   ط ألبا  12812.8 
 

%(   طزأل تسزباه 2.8طزأل ط زر      2212 عليه  بلغد تسب  تط   نتألاا  نطحلر  إلجطألنر فر  نعألم 
 .2212%( فر  نعألم 2.7 

 

 
 
 

طعظم فر تط   طأل ام اح ي ه طتبتألًء على  2212خالا  نعألم  نتألاا  نطحلر  إلجطألنر   ساتر تط  صر 
صةزألم  نخزرطألد  الجاطألعيز   %( 8.7صةزألم  نا زيير بطزأل تسزباه   تطزأل حيث   الصادألري  ن ةألعألد 

صةزألم  نت زا  %( 1  بطأل تسباه   نا طيت   نع أل خرطألد  نطألا  صةألم%(  7..  ن خدي  بتسب   
%(  صةززألم اجززأل ة  نجطلزز    ناجلئزز    نطةززألعم   نفتززألر  بتسززب  1  ناخززليت   الادززألالد بتسززب   

 %(.2.8%(   صةألم  ن ه بألء   نطيأل  بتسب   ..1صةألم  ندتألع  بتسب   %(  2.2 
 

بطزأل   ناعزريت  زا طزت صةزألمن 2212تسزب تطز   نتزألاا  نطحلزر  إلجطزألنر خزالا  نعزألم  ت اجعاتفيطأل 
 .%(..2بتسب     نل  ع   دير  يسطألك  %(  ..12  تسباه
 

مليون 20476.6 

2011دينار للعام   

مليون    21965.5 
 2012دينار للعام 

مليون 23851.6
 2013دينار للعام 
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 العقمة:المقلية 

 
 يرادات والمنح الخارجية:اإل أوال:

دززا إنززى ان 2212عـــززـألم  نخززالا ح  زز  ا نط نخأل جيزز     نطززت  نطحليزز    إليزز  ر د صيطزز    افعززد
 ألط ززر  ه بليززألرة  2212عززألم  ن( طليزز ت ريتززأل  خززالا 2.1.6.ط ألبززا    ( طليزز ت ريتززأل 7.8.2. 
 .%(11  بطأل تسباه   ( طلي ت ريتأل 722.6 
 

  إليز  ر د  نطحليزز  إللريززألرفزر إجطززألنر حجزم  إليزز  ر د   نطزت   نخأل جيزز  تايجز    ال افززألم يز ار 
( طليز ت 1727.2( طليز ت ريتزأل   ط ألبزا  1..11.    نازر بلغزد طزأل ط زر     2212خالا  نعألم 

%(    ناززر اح  ززد تايجزز    افززألم حدززيل   ززا طززت 8.2تسززباه     بأل افززألم2212ريتززأل  فززر  نعززألم 
( 2.1.بحز  نر  ( طلي ت ريتأل    حدزيل   إليز  ر د  يخز   221 إلي  ر د  ن  يبي  بح  نر  

 طلي ت ريتأل .
 

( طليز ت ريتزأل   1..62نادزا إنزى   2212أطأل ب ز ت  نطزت   نخأل جيز   ف زر   افعزد خزالا  نعزألم 
 بطزأل ( طليز ت ريتزأل  211.8  ط زر    بأل افزألم  2212عزألم  ن( طليز ت ريتزأل  خزالا 227.2ط ألبا  
 .%(2...  تسباه

 

 تجارة الجملة والتجزئة
8.1% 

 الزراعة وصيد األسماك
3% 

 التعدين
2.3% 

 الصناعة
17% 

 الكهرباء والمياه
 اإلنشاءات 2.2%

4.4% 

 المطاعم والفنادق
1.4% 

النقل والتخزين 
 واالتصاالت

12% 

 خدمات المال والتأمين
10.1% 

 العقارات
7.5% 

الخدمات الشخصية 
 واالجتماعية

3.6% 

 2013األهمية النسبية للقطاعات االقتصادية من الناتج المحلي االجمالي للعام 
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( طليز ت 26.2.1طأل طجط عزه   2212ف ر بل  خالا  نعألم  حجم  إلي  ر د  ن  يبي   بخد ج
( ..22.1   نبززألن  فززر حيتززه  2212%( ط أل تزز  بحجطهززأل خززالا  نعززألم .ريتززأل  بأل افززألم تسززباه  

 يتأل .طلي ت ر
 

 )مليون دينق (                                                                                       

 
 الض يبيـــة اإلي ادات

2212 
  فعلر(

2212  
  أ نر(

)%( من 
إجمقل  

دات اإلي ا
الض يبية للعق  

0213 

تسب   ناغي  
)%  

 ..2 - 18.7 ..681 688.1    ي بألح  نرخا ن   ئب على 

  ن   ئب على  نسلع   نخرطألد
(  على  نطبيعألدط يب   نعأل  ن    

2271.. 2.22.. 6..2 11.2 

 ن   ئب علزى  ناجزأل ة   نطعزألطالد  نر نيز  
 (ـب  نجط  يـــ ــ ن   ئ 

28... 221.. . 12.8 

 ن زز  ئب علززى  نطعززألطالد  نطألنيزز    زز يب  
 بيع  نع أل (

122.7 112.7 2 ..7 

 9 %122 3.30.3 3331.3 المجموع

 
    

 :اإلنفاقثانيا: إجمالي 
ط ألبزا   ( طليز ت ريتزأل 1..726  صيطازهطزأل  إنزىنيدزا  2212عزألم  نتفزأل  خزالا إلجطزألنر  إ   افع 
 تسزباهبطزأل   أ( طليز ت ريتزأل  187.2  ألط زر  ه بليألرة 2212عألم  نطلي ت ريتأل  خالا  (6878.2 
 2.7)%. 
 

  ( طلي ت ريتأل .121  صيطاهطأل نادا إنى  2212عألم  نخالا   ن أسطألني  نتف ألد    افع حجم حيث
 %(.2.2.  بلغد   افألم بتسب   2212عألم  ن( طلي ت ريتأل  خالا 1..67ط ألبا  

 
  2212خززالا  نعززألم ( طليزز ت ريتززأل  62.2.1  نادززا إنززى  تخف ززدف ززر    نجأل يزز أطززأل  نتف ززألد 
  نبألنغززز  فزززر حيتزززه  2212عزززألم  نخزززالا   نجأل يززز ط أل تززز  بألنتف زززألد  %( ..2  تسزززباه بألتخفزززألض

 ( طلي ت ريتأل .6222.8 
 

 :ثالثا: العجز المالي
ف ر     نطت   نخأل جي    نتف ألد  نعألط  إلي  ر د  نطحلي   ا طت  ا   د بهأل تايج  نلطساجر د  نار

( طليزز ت ريتزأل   ط ألبززا 1227.2  عجززل ً طألنيزألً ط زر    2212سزجلد  نط  لتز   نعألطزز  خزالا  نعزألم 
  %(. 28.2تسباه   بألتخفألض  2212( طلي ت ريتأل  فر  نعألم 1821عجل طألنر بل   
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 :والداخلية الخارجيةرابعاً: المديونية 
 

 المديونية الخق جية: - أ
طليز ت  (..7221 نيدزا إنزى  2212عزألم  نفزر تهأليز    ن دير  ن ألئم نلزريت  نعزألم  نخزأل جر   افع

( 1.22.1  ط ألبا  2212لعألم ن  نط ر  %( طت  نتألاا  نطحلر  إلجطألنر22.2ريتأل  أ  طأل تسباه  
أأل   2212عززألم  نفززر تهأليزز    إلجطززألنر%( طززت  نتززألاا  نطحلززر ..22طليزز ت ريتززأل  أ  طززأل تسززباه  

  %(.16.6  أ  بطأل تسباه( طلي ت ريتأل  2222.1  ط ر    بأل افألم
 

( طلي ت ريتأل   ..8..  طأل صيطاه 2212خالا  نعألم  ف ر بل  نريت  نعألم  نخأل جر   خرط  أطأل ب ألت
  ف  ئر. ( طلي ت ريتأل  8..12 صسألة    ( طلي ت ريتأل  1..16  ط لع  ب  صع

 
 المديونية الداخلية: -ب

( طليز ت ريتزأل  11862طزأل صيطازه  نيدا إنى  2212 نعألم  خالا  نر خلر  دير  نريت  نعألم   افع
( طليز ت 11618ط ألبا    2212 نط ر  نلعألم   إلجطألنر%( طت  نتألاا  نطحلر 1..1أ  طأل تسباه  

( 211صيطازه  بلغد   بأل افألم 2212نلعألم   إلجطألنرطت  نتألاا  نطحلر  %(2.أ  طأل تسباه   ريتأل 
 %(.1.8طلي ت ريتأل    بتسب  ط ر  هأل  

 
 الدين العق  صقف 

 
 المديونية

0210 0213 

 ال يمة
 )مليون دينق (

)%( من النقتج 
المهل  
 اإلجمقل 

 ال يمة
 )مليون دينق (

)%( من النقتج 
المهل  
 اإلجمقل 

 22.2 ..7221 ..22 1.22.1  نخأل جي 

 1..1 11862 2. 11618  نر خلي 

 ..59 3..1929 53.3 1.382.3 صقف  الدين العق 

مليون دينار 1382.8
 2011للعام 

مليون دينار 1824
 2012للعام 

مليون 1307.2 
 2013دينار للعام 
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 2013العجز المالي الكلي للموازنة العامة للدولة للعام 



 
 

   03 من 9صفحة                         0213التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام                   غرفة جتارة عمان     

 :السلعية التجق ة الخق جية

 

 طجطز م بطزأل ا زطتاه طزت  2212 نعزألم خالا  نلططل    نسلعي   نخأل جي   ناجأل ة حجمإجطألنر  بل 
  ريتزأل  طليزأل ( 21.1  طأل صيطاه طسا  ر د  نسلعي  ن    نسلع  نطعألر ادري هأل دألر  د  ن ةتي  ن

   نبزألن  2212عزألم  ن ناجزأل ة  نخأل جيز  خزالا  حجزم إجطألنربط أل ت    %(1 تسباه  بلغد بأل افألم
 .ريتأل  طليأل ( 22.2  فر حيته

 

 
 
 

 :أوال: الصادرات الوطنية
 بليزألرة  ريتزأل  ( طليز ت1821.8 دا إنزى ان 2212عألم  ن ندألر  د  ن ةتي  خالا  صيط    افعد
 فززر حيتززه   نبألنغزز  2212ألم  نعزز ندززألر  د  ن ةتيزز  خززالا  ب يطزز %( ط أل تزز  1.2  ألتسززباه بلغززد

 .( طلي ت ريتأل 6..171 
 

لعزألم ن%( طت إجطزألنر  ناجزأل ة  نخأل جيز  22.7  تسب  ط ر  هأل ندألر  د  ن ةتي   حجم  صر   ا
 .2212لعألم ن%( 22.2طأل تسباه     لدحيت فر   2212

 
 :توزيع الجغرافي للصادرات الوطنيةال -أ

 ززألت   2212خززالا  نعززألم جغ  فيزز  طجط عززألد عززرة  إنززى  ي رتيزز   ندززألر  د  ن ةتيزز  ا لعززد
 هززأللا  ا%( طززت إجطززألنر  ندززألر  د  ن ةتيزز ..2. نززر ا  نع بيزز   ناززر  حالززد طززأل تسزباه   أب لهزأل

 افألصي   ناجأل ة  نحز ة ن زطألا  %(   م ر ا18.8طجط ع   نر ا  آلسي ي  غي   نع بي  بطأل تسباه  
  فيطأل  حالد دألر  اتأل %(18.2   ن اليألد  نطاحرة(  نار   لد طأل تسباه  أط ي أل   تر    نط سيك

 %(.2.6طأل تسباه    ي   برر ا  الاحألر  إنى ن ةتي  
 
 

مليار دينار للعام 18.2
2011 

مليار دينار للعام 20.3
2012 

مليار دينار للعام 21.1
2013 
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 2013/  2012/  2011تطور اجمالي قيمة التجارة الخارجية لألردن لألعوام 



 
 

   03 من 12صفحة                         0213التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام                   غرفة جتارة عمان     

 
 
 

 التركيب السلعي للصادرات الوطنية: -ب 
  طزت  نسزلع طاعزررة على طجط عزألد 2212خالا  نعألم   نا  يب  نسلعر نلدألر  د  ن ةتي  ات م
   الاهززألطززت صيطزز   ندززألر  د  ن ةتيزز %( 26 نطزز  ر  ن يطأل يزز  بطززأل تسززباه   طجط عزز  أهطهززأل  ززألت

  ألي ززألث   نطالبززس   يحذيزز    نطةب عززألد   نبالسززايك بتسززب    نطدززت عألد  نطات عزز طجط عزز  
  نطز  ر %(  18.6 نطز  ر  نغذ ئيز    نحي  تزألد  نحيز  بطزأل تسزباه   طجط عز     طت  م%(22.2 

فيطززأل  زز لد    %(7..1طززأل تسززباه    ناززر  زز لد  نخززألم غيزز   ندززألنح  نأل ززا عززر   نطح  صززألد
طزأل    %(12  طزأل تسزباه  زألن      ن  از ت  نب ألئع  نطدت ع   نطدزتف  حسزب  نطزألرة طجط ع 
 .نطجط ع   نط   بألد   ناب  %(..1    %( نآلالد  طعر د  نت ا1.. تسباه 

 
 ثانياً: السلع المعاد تصديرها:

  ( طليزز ت ريتززأل 811.8 طززأل طجط عززه  2212ألم  نعززصيطزز   نسززلع  نطعززألر ادززري هأل خززالا  بلغززد
فزر    نبألنغز  2212عزألم  ن%( ط أل تز  ب يطز   نسزلع  نطعزألر ادزري هأل خزالا 1.1تسباه   بألتخفألض

 .( طلي ت ريتأل ...81  حيته
 

 :السلعيةالمستوردات  ثالثاً:
 طليزأل ( ...1  صيطازهطزأل  إنزىنادزا  2212عزألم  نخزالا  نزأل رت  نسزلعي  نطسا  ر د  حجم  لر ر

  نبألنغز   2212عألم  نخالا   نسلعي %( ط أل ت  ب يط   نطسا  ر د 1..ط ر  هأل   تط ريتأل  بتسب  
 ريتأل . طليأل ( 11.7  فر حيته

عزألم  ن ناجزأل ة  نخأل جيز  خزالا  إجطزألنر%( طزت 72.1طزأل تسزباه    نسلعي   لد  نطسا  ر د صر  
 .2212عألم ل%( ن72.1طأل تسباه  فيطأل   لد   2212

 
 :لألردن السلعيةالتوزيع الجغرافي للمستوردات  -أ 

خزالا  نعزألم  نزأل رت  نسزلعي %( طزت إجطزألنر  نطسزا  ر د 21.1  طأل تسزباه  نر ا  نع بي   حالد
 زم   %(8..2   نار   لد طأل تسباه  آلسي ي  غي   نع بي   ن ألتي   نر ا فر  نط اب  الاهأل  2212

 بتسزب  سيك   ن اليزألد  نطاحزرة(   نط األ   تر ر ا  نتألف %(  21.1  بتسب  ر ا  الاحألر  ي   بر

 الدول العربية
53.5% 

الدول اآلسيوية غير 
 العربية

18.8% 

دول اتفاقية التجارة 
 الحرة لشمال أمريكا

18.2% 

 دول االتحاد األوروبي
3.6% 

 2013التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية للعام 



 
 

   03 من 11صفحة                         0213التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام                   غرفة جتارة عمان     

 ز لد ر ا أخيز  ً  %(  2..  بتسزب  ألس يسز      سزيطتهزأل  ب ي   نر ا  ي   بي  م   %(6.8 
 %(.2.1طأل تسباه   (  ي جتايت نب  ليا طتهأل    نجت بي  أط ي أل

 

 
 

 :السلعيةالتركيب السلعي للمستوردات  -ب 
طجط عززألد عززرة إنززى  2212خززالا  نعززألم  نززأل رت  نسززلعي  نا  يززب  نسززلعر نلطسززا  ر د  ازز لم
 بتسب   نت ا  طعر د  آلالد  %( 26.8 ن ص ر  نطعرتر  ط  ر  نا حيم بتسب    أهطهأل ألت   سلعي 

  نخ زب    نطدت عألد  نطةألةي    ن  ا ت  طدت عألد  نفليت  ألن   طدت ع   سلع  %(18 
  نطز  ر  ن يطأل يز   %(.1  بتسزب  %(   نط  ر  نغذ ئي    نحي  تألد  نحي 16.2  بتسب  عر   ي ألث

   نطز  ر  نخززألم غيزز  %(6.7  بتسززب    يحذيز  ززألنطالبس    طدززت عألد طات عز %(12.2  بتسزب 
 نليزز د  طجط عزز   ززا طززت  زز لدأخيزز  ً    %(1.6  بتسززب  عززر   نطح  صززألد نأل ززا ندززألنح  

 ن ا طتهطزأل %(2.8  طأل تسباه  طجط ع   نط   بألد   ناب    نره ت   ن ط م  نحي  تي    نتبألاي 
 .2212خالا  نعألم  نأل رت نطسا  ر د  نسلعي   إجطألنرطت 

 

 

 الدول العربية
31.1% 
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 العربية

29.8% 

دول االتحاد 
 األوروبي

21.4% 
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5.2% 
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 2013التوزيع الجغرافي للمستوردات السلعية للعام 

0

5000

10000

15000

20000

الصادرات 
 الوطنية

المستوردات 
 السلعية

 المعاد تصديره

2012 4749.614733.7849.9

2013 4804.815523.5811.8

2012 

2012 

2012 

2013 

2013 

2013 

ار
ين
 د

ن
يو

مل
 

 2013/2012التجارة الخارجية لألعوام 



 
 

   03 من 10صفحة                         0213التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام                   غرفة جتارة عمان     

 الميزان التجق ي:
( طلي ت ريتأل   ..26..طأل طجط عه   2212 نطيل ت  ناجأل أل خالا  نعألم  لعجزبل   نحجم  ن لر 

 %(...8( طلي ت ريتأل   بأل افألم تسباه  121.2.طأل صيطاه   2212فيطأل بل  خالا  نعألم 
 

 0213/ 0210التجق ة الخق جية األ دنية خال  العقمين 

 
 

  نادتيف

تسب   2212عألم  ن 2212عألم  ن
 ناغي  
  ن يطــ   %(

)مليون 
 دينق (

 األهمية
النسبية من 
إجمقل  
التجق ة 
الخق جية 
)%( 

  ن يطـــ 
)مليون 
 دينق (

 األهمية
النسبية من 
إجمقل  
 التجق ة
الخق جية 
)%( 

 1.2 22.7 1821.8 22.2 6..171 الوطنيــة الصادرات

 1.. 72.1 ..22..1 72.1 11722.7 المستوردات السلعية

 1.1 - 3.9 811.8 3.3 839.9 السلع المعاد تصديرها

إجمالي التجارة 
 الخارجية

02333.0 01132.1 1 

 ..8 ..26.. 121.2. العجز التجــاري

  
 

 المشق يع المستفيدة من رقنون تشجيع االستثمق :

   
نيدا إنى  2212عألم  نخالا    نط أل يع  نطسافيرة طت صألت ت ا جيع  السا طأل  حجم إجطألنر   افع 

 الززك حجززمبإجطززألنر ط أل تزز   %( ...1  ألتسززباه بليززألرة   ( طليزز ت ريتززأل ..1.28طززأل طجط عززه  
 ( طلي ت ريتأل . 1611.2  فر حيته   نبألن  2212 نط أل يع خالا  نعألم 

 

 

مليون دينار 1023 
 2011للعام 
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 2013المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع اإلستثمار 



 
 

   03 من 13صفحة                         0213التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام                   غرفة جتارة عمان     

حجزم   نتطز   نطافزأل د فزرإنزى   السزا طأل صيط   نط أل يع  نطسافيرة طت صألت ت ا زجيع  إلريألر يع ر 
صةألعززألد  ززا طززت  نفتززألر    نت ززا  نبحزز أل   نبزز أل  فززر 2212خززالا  نعززألم   نط ززأل يع  نطسززا ط ة

فيطزأل  تخفزض فزر   نطاخدج  ط   ل  نطؤاط  د   نطعأل ض   طرت  ناسلي    ناز  ي   نسزيألحر.
     ندتألع . نل  ع  نطسا فيألد   ن صد ذ اه حجم  نط أل يع فر  ا طت صةألم 

 

 
 

 ال طـــقع

0210 0213 

 ال يمة
 )مليون دينق (

)%( من هج  
االستثمق  
 الكل 

 ال يمة
 )مليون دينق (

)%( من هج  
االستثمق  
 الكل 

 8.1. 1122.2 86.1 ....12 الصناعـة

 7.2 112.2 1 ..61 الفنــادق

 1 7..1 ..1 21.6 الزراعــة

 1.8 21 6.1 .... المستشفيات

 النقل البحري
  والبري المتخصص

1 2.2 82 1.2 

مراكز المؤتمرات 
 والمعارض

2..1 2.22 1 2.2. 

مدن التسلية 
  والترويح السياحي

2... 1.. .27.1 27.1 

 %122 1908.9 %122 1.13.3 المجموع

 
 

 

 الصناعة
58.1% 

 الفنادق
7.3% 

 الزراعة
1% 

 المستشفيات
1.8% 

التسلية والترويح 
 السياحي

27.4% 

النقل البحري والبري 
 المتخصص

4.2% 

 2013التوزيع القطاعي لرؤوس أموال لمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار للعام 



 
 

   03 من 14صفحة                         0213التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام                   غرفة جتارة عمان     

 الش كقت المسجلة لدى وزا ة الصنقعة والتجق ة:

 

 2212عزألم  نخالا  نر   ل  ة  ندتألع    ناجأل ة  نطسجل  أط  ا  ن   ألدطجط م  ؤ س  ع  اف 
  2212عزألم  ن( طليز ت ريتزأل  خزالا 2..22ط ألبزا    طليز ت ريتزأل ( 227.6طزأل صيطازه   إنزىنيدا 
 2%(11.1  ألتسباه  بليألرة  ( طلي ت ريتأل 8.1.  بفأل  
 

 
 
( 78.1 نيبل   2212عألم  ن نر   ل  ة  ندتألع    ناجأل ة خالا  نطسجل   ن   ألد  افع عرر   طأل

 2212عززألم  ن نطسززجل  خززالا  ط أل تزز  بعززرر  ن زز  ألد  %(1.2  تسززباه بأل افززألم   طؤسسزز   زز   
 . طؤسس  (     77.2  فر حيته   نبألن 
 

 
 
 ال طقع

0210 0213  
نسبة 
 التغي 

ل ؤوس 
 األموا 
)%( 

 ؤوس  العــدد
 موا ألا

)مليون 
 دينق (

% من 
مجموع 
 ؤوس 

 موا ألا

 ؤوس  العــدد
 موا ألا

)مليون 
 دينق (

% من 
مجموع 
 ؤوس 

 موا ألا

 13.3 - .1 33.5 1905 ...0 3.3. 1993 التجق ة

 151 38.3 1.3.3 00.3 03.1 2.1. 0150 الصنقعة

 15.3 - ..8 09.0 85. 13.5 33.3 525 الز اعة

 35 - 3 12.0 015 8.. 0..1 031 الم قوالت

 5..0 03 81 15.2 8..0 3. 0.35 الخدمقت

 31.1 122 ..335 5833 122 039.0 5530 المجموع
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 2013رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة 



 
 

   03 من 15صفحة                         0213التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام                   غرفة جتارة عمان     

 ن ةزألعر نز ؤ س  يطز  ا  نطسزجل  نزر   ل  ة  ندزتألع    ناجزأل ة نلعزألم  يط ت إي ألح  نا ليزع 
 حسب  ن سم  نبيألتر  ناألنر: 2212

 

 
 

 

 :ال ر  ال يقس  لكميقت اإلنتقج الصنقع 

 
( ت ةز  ط ألبزا 1.2.1طزأل ط زر      2212بل   ن صم  ن يألسر  نعألم ن طيألد  إلتازألج  ندزتألعر نلعزألم 

 %(.1.6تسباه   بأل افألم 2212( ت ة  نلعألم 1.2.7 
 

  صر ا لم  ن صم  ن يألسر  نعألم ن طيألد  إلتاألج  ندتألعر حسب  نجر ا  ناألنر:
 
 

األهمية النسبية  األنشطة
من ال ر  

ال يقس  العق  
)%( 

ال ر  ال يقس  
 0210للعق  

ال ر  ال يقس  
 0213للعق  

معد  
التغي  
)%( 

 2.2 8...1 1.1.7 ..82 الصنقعقت التهويلية

 ..11 - ..88 122.1 11 االستخ اجية الصنقعقت

 ..1 - 177.2 7..18 ..6 إنتقج الكه بقء

 ..1 133.1 132.5 ال ر  ال يقس  العق 

 
 

 

 

 

 التجارة
16% 

 الصناعة
48.4% 

 الزراعة
8.6% 

 المقاوالت
3% 

 الخدمات
24% 

 2013التوزيع القطاعي لرؤوس الموال المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة للعام 



 
 

   03 من 16صفحة                         0213التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام                   غرفة جتارة عمان     

   ف ر  ألتد على  نتح   ناألنر:2212أطأل بخد ج  طيألد  إلتاألج يب ل  ندتألعألد خالا  نعألم 
 

 0210 الصنقعقت
  أنف ةت(

0213 
  أنف ةت(

 معد  التغي  )%(

 الصنقعقت االستخ اجية

 17.2 - 271.2. ..6282 الفوسفقت

 2.. - 1728.1 1822.1 البوتقس

 الصنقعقت التهويلية

 6 678.1 612.2 األسمدة

 1.8 - 1266.1 12.2.7 أهمقض كيمقوية

 11.6 - 26.1. 8..122 كلنك 

 11.2 - ..2281 2176 منتجقت بت ولية

 

 

 :بو صة عمقن

 
 ،دينار مليار( 3) ليصل إلى 1023اإلجمالي لبورصة عمان خالل العام حجم التداول  ارتفع

 %(.00مقدارها ) نمو، وبنسبة 1021خالل العام دينار  مليار( 1مقارنه مــع )
 

%(، حيث بلغ عدد األسهم 2330بنسبة ) 1021عدد األسهم المتداولة خالل العام  كما ارتفع
 <1021عام السهم تم تداولها خالل  مليار( 132مقارنة مع ) ،سهم مليار( 132المتداولة )

 
%( 3333%( مقارنة مع )33) إلىليصل  1023خالل العام  معدل دوران األسهم ارتفعكذلك و
 .1021لعام ل

 

 

 (مليار)عدد األسهم المتداولة 

 (مليار دينار)حجم التداول 

 (مليار دينار)القيمة السوقية 
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 2013/  2012مقارنة لألعوام  -مؤشرات النشاط العام لبورصة عمان 

2013 2012



 
 

   03 من 17صفحة                         0213التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام                   غرفة جتارة عمان     

 بشكل بسيط انخفضت قد، ف1023رصة عمان خالل العام وأما بشأن نسبة ملكية غير األردنيين بب
 .1021%( بنهاية العام 0232) ما نسبته مقارنة مع ،%(2333لتبلغ ) 1023 خالل العام

 
( 22633) بمقدار 1023عام الصافي استثمار غير األردنيين في بورصة عمان خالل  فيما ارتفع

 .1021لعام في ا( مليون دينار 3232) مقداره ارتفاع مليون دينار، مقارنة مع
  

ما  1023بنهاية العام فقد بلغت القيمة السوقية لألسهم المدرجة في بورصة عمان ب أما فيما يتعلق
 1021مقارنة بقيمتها خالل العام  ،%(232بنسبة انخفاض مقدارها ) ،( مليار دينار2331)قيمته 

 ( مليار دينار.2332التي بلغت في حينه )
 

 نشقط مينقء الع بة:

 
( 16.2طأل طجط عزه   إنى نيدا 2212 نع ب  خالا  نعألم طيتألء طتأل ن   نب ألئع فر  حجم  تخفض

 %(. 7..1تسباه   بألتخفألض  أأل 2212( طلي ت ةت خالا  نعألم 2..1  ط ألبا  طلي ت ةت
 
( طليز ت 11.7طأل ط زر      2212 نعألم  خالا فر طيتألء  نع ب  طت  نطسا  ر د حجم  نطتأل ن  بل  

 %(.1.2تسباه    بألتخفألض 2212( طلي ت ةت خالا  نعألم ..11  ط ألبا  ةت
 
  2212خززالا  نعززألم  ( طليزز ت ةززت..1  ف ززر بلزز  فززر طيتززألء  نع بزز   حجززم طتأل نزز   ندززألر  د أطززأل

  نبزألن  فزر حيتزه  2212%( ط أل ت  بحجم طتأل ن   ندألر  د خالا  نعزألم 28.8تسباه   بألتخفألض
 ( طلي ت ةت.7.1 
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 2013حجم المناولة في ميناء العقبة للعام 



 
 

   03 من 18صفحة                         0213التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام                   غرفة جتارة عمان     

 النشقط السيقه :

 
( طليزز ت 2.22طززأل طجط عزه   إنزىدززا ين 2212 نسزيألحر خززالا  نعزألم   نززرخا   افزع ط ززر   حجزم

  نزرخا  نسزيألحر يطز    ط أل تز  ب%(1.1   بطأل تسزباه  ( طلي ت ريتأل 1..2  صيطاه بأل افألم  ريتأل 
 ( طلي ت ريتأل . 2882.6فر حيته     نبألن  2212خالا  نعألم 

 
 تخفززض نيدززا إنززى طززأل صيطاززه     ف ززر2212أطززأل فيطززأل ياعلزز  بحجززم  إلتفززأل   نسززيألحر خززالا  نعززألم 

%(  ط أل تزز  بحجززم  إلتفززأل   نسززيألحر خززالا  نعززألم 1.1( طليزز ت ريتززأل   با  جززع تسززباه  778.2 
 ( طلي ت ريتأل ...811 نذأل بل  حيتذ ك طأل صيطاه   2212

 
( 2..طزأل طجط عزه  نيدا إنى  2212إجطألنر عرر  نسيألح  نل ئ يت نلططل   خالا  نعألم    تخفض
 2212%( ط أل ت  بعرر  نسيألح  نل ئ يت خزالا  نعزألم 11.7ط ر  هأل    تخفألضل ئ  بتسب  طلي ت 

 ل ئ .طلي ت ( 6.2  نذأل بل  فر حيته  
 

 

 
 

 

طزت إجطزألنر  نسزيألح  نل ئز يت ( 7.2. نع بي  طأل تسزباه    نسيألح  ن ألرطيت طت  نر ا د فئ  صر   ل
 نسزيألح  %(   م..22 نط يطيت فر  نخأل ج بتسب   أل فئ   ي رتييت ليها  2212نلططل   خالا  نعألم 

 نسزيألح  ن ززألرطيت طزت ر ا  سزيأل   نبألسزيفيك بطززأل   طزت  زم%(  12.1طزت  نزر ا  ي   بيز  بتسززب   
%(   أخي  ً  نسيألح  ن ألرطيت طت 1 نسيألح  ن ألرطيت طت  نر ا  يط ي ي  بتسب    %(  2..تسباه  

 %(...2 نر ا  يف ي ي  بطأل تسباه  
 

( نيل   1.2نيدا إنى   2212 صر  تخفض طعرا  إلصألط  نلسيألح  نل ئ يت نلططل   خالا  نعألم هذ  
 %(.2.1تسباه    بأل افألم  2212( نيل  فر  نعألم 1.2ط ألبا  

050010001500200025003000

 الدخل السياحي

 اإلنفاق السياحي

 اإلنفاق السياحي الدخل السياحي

2013 2923 778.3

2012 2883.6 811.9

 (مليون دينار) 2013/  2012الدخل واالنفاق السياحي لألعوام 



 
 

   03 من 19صفحة                         0213التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام                   غرفة جتارة عمان     

 سوق الع ق : نشقط

 
 طليزأل ( 6.2 نيدا إنى طأل صيطازه  2212حجم  نار  ا فر س    نع أل   ي رتر خالا  نعألم    افع 

 طليأل ( 6..  نبألن  فر حيته   2212%( ط أل ت  بحجم  نار  ا خالا  نعألم 12  تسباه بتط ريتأل   
 ريتأل .

 
%(  12.1بتسزب    2212إجطألنر عرر طعألطالد بيع  نع أل  فر  نططل ز  خزالا  نعزألم   تخفض فيطأل 

( أنف طعألطلز  68.2( أنف طعألطل  بيع       22.2( أنف طعألطل   طتهأل  ..8.  حيث بل  عررهأل
( أنزف طعألطلز  1..2ا لعد على   2212( أنف طعألطل  خالا  نعألم 112.2أ   ر. ط ألبا  بيع 

 ( أنف طعألطل  بيع نأل   ر.86.7بيع        
 
%(  حيزث 1..1تسزباه   بطزأل 2212عرر  ن     نطبألع  فزر  نططل ز  خزالا  نعزألم    افألم هذ   صر 

طا  ط بزع  فزر حزيت بلز  عزرر ( ..1  بطعرا طسألح  ط ر  هأل(      22282طأل طجط عه  بلغد 
( ..1  ط زر  هألسزألح  عزرا طبط  (  ز  2.121 طزأل طجط عزه  2212 ن     نطبألع  خالا  نعزألم 

 .طا  ط بع
 
 طزأل طجط عزه بلغزد  ف زر 2212خزالا  نعزألم  غيز   ي رتيزيتن   ن ز   بي عألد  ي   رب  ت أطأل  
نهذ   نبي عزألد  نس صي    ن يط بلغد  صر   أ ض( 1782       ( 2182( طعألطل   طتهأل  1.62 

فزر حزيت بلز  إجطزألنر  نبي عزألد نغيز   ي رتيزيت خزالا  نعزألم  ( طلي ت ريتأل .126.1  طأل طجط عه
   صززر بلغزد  ن يطزز  أ ض( 18.2     ز  ( .212( طعألطلز   طتهززأل  2..1  طزأل طجط عززه 2212

 .( طلي ت ريتأل 6..12  طأل طجط عه نس صي  نهذ   نبي عألد 
 
( 221.6غيز   ي رتيزيت بطجطز م ط زر     نبي عزألد ألن نط ابز   ي نزى ب  نع  صيز   حالد  نجتسزي   

  الاهزأل %( طت حجزم  ن يطز   نسز صي  نبي عزألد غيز   ي رتيزيت2.   لد طأل تسباه    طلي ت ريتأل 
فززر   نسزز  ي    طززت  ززم  نجتسززي  %(11بتسززب     ( طليزز ت ريتززأل 8.6.بطبلزز     نسززع ري  نجتسززي  

%(   أخيزز  ً  نجتسززي   يط ي يزز  بطبلزز  8..بتسززب     ( طليزز ت ريتززأل 22.7 نط ابزز   ن ألن زز  ب يطزز   
   نس صي  نبي عألد غي   ي رتييت نلعزألم ( طت حجم  ن يط%6..( طلي ت ريتأل   بطأل تسباه  22.8 

2212. 
  

 الشيكقت الم تجعة:

 
طجطز م   تخفزضف زر   صيطز   عزرر  ن زي ألد  نط اجعز   جزعا يسزاط   على  ناز  نر   ن  بع نلست   

( طليزز ت ريتززأل  1.21.2 إنززى نيدززا  2212 نعززألم خززالا  ب زز ا عززألم  ن ززي ألد  نط اجعزز   صيطزز
 ن زي ألد  نط اجعز  ب يطز  ط أل ت    %(2.1  تسباه  با  جع( طلي ت ريتأل  22.1  بألتخفألض صيطاه

  .( طلي ت ريتأل 7.7..1  فر حيته  نبألنغ   2212لعألم ن
 

 ُيعل   نا  جع فزر صيطز   ن زي ألد  نط اجعز  إنزى  آلنيزألد  نحدزيف   نازر ياخزذهأل  نبتزك  نط  زلأل 
 ي رتر فر  نحر طت هذ   نظأله ة  نار أ  د ب  ا طبأل   على أر ء  الصادألر  ي رتزر طزت جهز   

 م   نحزر  تظ  ً اللريألر  عر  ن ةألعألد  الصادألري   نطخالف  بخة  ة هذ   نظأله ة  طحأل ن   النال
 طتهأل طأل أط ت طت جه  أخ  .

 



 
 

   03 من 02صفحة                         0213التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام                   غرفة جتارة عمان     

  نازر يتمثا  بقلشايكقت المعاقدة لعاد  كفقياة ال صايد ات سم  ن ي ألد  نط اجع  إنزى دزتفيت   ي ا 
%(  7..تسزباه   بألتخفزألض( طليز ت ريتزأل   862.8طأل طجط عه   2212بلغد صيطاهأل خالا  نعألم 

 ( طلي ت ريتأل . 1..1.  نبألنغ  حيتذ ك   2212ط أل ت  ب يطاهأل خالا  نعألم 
 

%( طززت إجطززألنر  ن ززي ألد 2  طززأل تسززباه نعززرم  فأليزز   ن دززير  ن ززي ألد  نط اجعزز   صززر  زز لد صيطزز 
 .2212لعألم ن%( 2.2طأل تسباه  فيطأل   لد   2212لعألم ن نطار  ن  

 
( طليز ت ..661  نازر بلغزد صيطاهزأل   المعاقدة ألسابقب فنياة،أطأل  ندزتف  ن زألتر فياط زا بألن زي ألد 

  نبألنغز  فزر  2212ط أل ت  ب يطاهأل خزالا  نعزألم %( ..2  ألتسباه بليألرة  2212خالا  نعألم ريتأل  
 ( طلي ت ريتأل .612.7حيته  

 
نيدزا  إلر ر  ف زر 2212عزألم  نخزالا   نط رط  نلا زألج  ن ي ألد  نطار  ن  طجط م صيم  بخد ج

 تسززباه بأل افززألم  أأل 2212عززألم  نريتززأل  خززالا  أل ( طليزز8..2ط ألبززا    ريتززأل  أل ( طليزز12.8  إنززى
 7.6)%. 

 

 
 

 : التسهيالت االئتمقنية

   
  يت زززة نطخالزززف   نط خدززز  نبتززز ك  صبزززا  إلئاطألتيززز   نططتززز ح طزززت حجزززم  ناسزززهيالد ا  دزززا 

طأل  2212 ناسهيالد خالا  نعألم هذ  صيط   إجطألنر بل    حيث نر ئم هبأل افألع - عألراه  – الصادألري 
  بليألرة صيطاهأل 2212( طلي ت ريتأل  نلعألم 8..1782ط ألبا    ( طلي ت ريتأل 7..18.2طجط عه  

 .%(6.2بتط  تسباه     ( طلي ت ريتأل ...112 
 

إال أت  اي ة تط  هذ   ناسهيالد نم ا ت بتفس  اي ة إلريألرهأل خزالا  يعز  م  نسزألب    حيزث بلغزد 
بطزأل تسزباه  2211%(   خزالا  نعزألم 12.1بط زر     2212تسب  تط  هذ   ناسهيالد خزالا  نعزألم 

 ..6.)% 
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 2013/  2012الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد لألعوام 

2012 2013



 
 

   03 من 01صفحة                         0213التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام                   غرفة جتارة عمان     

 ي بزز  طززت صيطزز   ناسززهيالد  علززى  نحدزز   إلت ززألء د صةززألم سززاح  ذ  إنززى إلحدززألء د   ُا ززي 
  %( طت طجط م هزذ   ناسزهيالد..21بطأل تسباه    الئاطألتي   نططت ح  طت صبا  نبت ك  نط خد  

 نزذأل  سزاح ذ علزى طزأل   ندزتألع صةزألم   طزت  زم  %(22.7يليهأل صةألم  ناجأل ة  نعألط  بطأل تسزباه  
خززرطألد  نت ززا  صةززألم %(  11.1بتسززب     نخززرطألد   نط  فزز   نعألطزز صةززألم  %(  ..12تسززباه  
 بطأل تسباه  صةألم  نسيألح    نفتألر    نطةألعم  نخرطألد  نطألني  (   طت  م  ا طت صةألم2.8بتسب   

 .2212خالا  نعألم  ن ا طتهطأل %( طت طجط م  ناسهيالد  إلئاطألتي 6 2 
 

 
 

 : )التضخ ( ال ر  ال يقس  لتكقليف المعيشة

   
 ن صم  ن يألسزر نا زألنيف    افألمإنى   إلحدألئي   ندألر ة عت  نبتك  نط  لأل  ي رتر ُا ي   نبيألتألد

  2212( ت ةز  خزالا  نعزألم 126 ( ت ة   ط ألبزا 112.6إنى   نيدا 2212خالا  نعألم   نطعي  
 %(. 6..بتسب    افألم ط ر  هأل  
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 2013/  2012الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لألعوام 
 التضخم( / أسعار المستهلك) 



 
 

   03 من 00صفحة                         0213التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام                   غرفة جتارة عمان     

   
 نعألم   خالا  %(1.7بتسب    2212خالا  نعألم    افع صر  ن صم  ن يألسر نا ألنيف  نطعي    ألت  طأل

 .%(1.1  بتسب  2211
 

 :2212/  2212عألطيت نبت ر  ن صم  ن يألسر نا ألنيف  نطعي   خالا  يبيت فيطأل يلر جر ا افديلر  
 

األهمية  البند
النسبية 
)%( 

نسبة التغي   0213 0210
)%( 

 3.5 ..133 132 ...3 المواد الغذائية، وه :

 ..2 - 111.8 112.2 2.8  نحب ب  طتاجألاهأل - 

 1 172.2 ...16 7.8  نلح م   نر  جت - 

 1.8 121.1 122 2.8  يسطألك  طتاجألد  نبح  - 

 ..1 177 2..16 2.8  ينبألت  طتاجألاهأل   نبيض - 

 1.2 - 1..16 171.1 1.7  نلي د   نره ت - 

 17 162.1 ..126 2  نف   ه - 

 11.2 167.1 116.2 ..2  نخ    د - 

 2.6 ..1.2 ..1.1 ..2  نس    طتاجألاه - 

 ..7 - 118.8 1..12 ..2  ناب   طتاجألاه - 

 2.1 121.2 121.2 1.1  نط   بألد   نط ةبألد - 

 . ..118 ..111 6.. ط  ر غذ ئي  أخ   - 

 3.5 133.3 5..13 3.9 مالبس وأهذية، وه :

 1.8 ..111 2..12 ..2 طالبس - 

 8.8 ..1.1 112 1 أحذي  - 

 8.3 138 105.3 5..0 المسقكن، وه :

 1.2 ..122 ..117 ...1  نس ت  طلح ألاه - 

 7..1 6..18 ..1 6  ن ص ر   إلتأل ة - 

 2.6 ..122 117.8 1.8  ي ألث   نطف   ألد - 

 ..2 122.2 127.8 ..2 أخ   - 

 3.8 133.3 105 ..31 والخدمقت األخ ى: وه السلع 

 ..8 127.2 126 8..1  نت ا   الادألالد - 

 ..1 128.7 122.1 7  ناعليم - 

 ..1 - 116.1 118.2 2.7  نعتألي   نةبي  - 

 ..1 ...11 112.7 2  نعتألي   ن خدي  - 

 2.2 2..11 112.6 ..1  ن  ألف    نا فيه - 

 2.1 112.7 112.2 1.2 أخ   - 

 ..3 112.6 .13 122 ال ر  ال يقس  ألسعق  المستهلك

************************ 
 
 



 
 

   03 من 03صفحة                         0213التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام                   غرفة جتارة عمان     

 

 المراجع الرئيسة :
 

/ العدد الثاني عشر )كانون ثاني عشر الرابعالمجلد  – العامة نشرة مالية الحكومة  .1
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 .االستثمارمؤسسة تشجيع تقارير ونشرات   .1

 

 العامة.اإلحصاءات  ونشرات دائرةتقارير  .3

 

 المواقع اإللكترونية لكل من: .4

 البنك المركزي األردني. -

 دائرة مراقبة الشركات. -

 بورصة عمان.  -

 مؤسسة الموانىء.  -

 والمساحة.دائرة األراضي  -

 هيئة تنشيط قطاع السياحة.  -
 
 
 
 
 


