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 1025التمزيز السٌىي ألداء االلتصاد األردًي للعام 

 
 ــاثـــــــاحملتىيـ

 

 اخلالصت التٌفيذيت. 

 1025هؤشزاث االلتصاد األردًي للعام  أبزس. 

 

 الٌاتح احمللي اإلمجايل. 
 املاليت العاهت: 

 .اإليزاداث واملٌح اخلارخيت -
 .إمجايل اإلًفاق -

 .العدش املايل -

 .والذاخليتاملذيىًيت اخلارخيت  -

 

 التدارة اخلارخيت: 

 السلعي(.جلغزايف / الرتكيب ا الصادراث الىطٌيت ) التىسيع -
 .السلع املعاد تصذيزها -

 املستىرداث اخلارخيت )التىسيع اجلغزايف /الرتكيب السلعي(. -

 

 االستثوار االخٌبي املباشز يف األردى. 

  والتدارة.الشزكاث املسدلت لذي وسارة الصٌاعت 

  اإلًتاج للصٌاعاث الزئيسيت.كوياث 

  عواى.ًشاط بىرصت 

 ًشاط هيٌاء العمبت. 
 .الٌشاط السياحي 
 سىق العمار. ًشاط 
 .الشيكاث املزجتعت 

 ألًشطت االلتصاديتل التسهيالث االئتواًيت. 

 .هعذل البطالت 

  التضخن( املعيشتالزلن المياسي لتكاليف(. 

 .املزاخع الزئيست 

 االلتصاديت األردًيت.خذاول أبزس املؤشزاث ك: هلح 
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  6105الرقشيش السٌْي ألداء االقرصاد األسدًي للعام 
 

 : الخالصح الرٌفيزيح

 

٨ صاي ا٨لخصبد ا٤سدٟٔ ٠ؼبٟٔ  ِٓ اٌخبؼبث اٌغ١بع١ت ٚاٌظشٚف ا٦لخصبد٠ت اٌصؼبت اٌخٟ حّرش هٙرب 

ٚا٨ػببء اٌّخشحبرت ػٍرٝ إٌّطمت، ِٚٓ أّ٘ٙب اعخّشاس حذفك ا٩ٌصئ١ٓ اٌغٛس١٠ٓ ٚحضا٠ذ عضُ ا٨ٔفبق 

خبصت فٟ ظً اعخّشاس اغ٩ق  ٝ حشاصغ ا٤داء ا٨لخصبدٞ اٌٛطٕٟ،اعخضبفخُٙ، ا٤ِش اٌزٞ أدٜ اٌ

 اٌغذٚد ٌٍذٚي اٌّضبٚسة ٚصؼٛهت دخٛي ِٚشٚس اٌبضبئغ ا١ٌٙب أٚ ػبش عذٚد٘ب.

 

العرام  فريتورا ذرن ذيقيقرَ  6105العرام  خرال  األسدًري ياالقرصراد األداء د هإشرشاخها قْسًّئرا 

 :يرضح اآلذي، 6104

 5.3  %(، ه١ّٕرب هٍر 4.6صرً لٌرٝ  ١ٌ ٍٕربحش اٌّغٍرٟ ا٦صّربٌِٟؼذي إٌّٛ اٌغم١مرٟ ٌ أخفض )%

 .4036 خ٩ي اٌؼبَ

 ٔخفرضا وّرب%(، 8.7لصّبٌٟ عضرُ ا٠٦رشاداث اٌّغ١ٍرت ٚاٌّغربػذاث اٌخبسص١رت هٕغربت   ٔخفضل 

هٕغربت  هٍترج   هؼرذ اٌّرٕظ( اٌّٛاصٔرت ػضض اسحفغ ف١ّب%(، 3.8هٕغبت   اٌؼبَ لصّبٌٟ عضُ ا٦ٔفبق

 71.3.)% 

 هٕغربت  اٌّذ١ٔٛ٠ت اٌذاخ١ٍت وً ِٓ ، ٚرٌه ٔخ١ضت ٨سحفبع%(33.4صبفٟ اٌذ٠ٓ اٌؼبَ هٕغبت   اسحفغ

 %(.34هٕغبت   ٚاٌّذ١ٔٛ٠ت اٌخبسص١ت  %(4.6 

 عضرُ  وً ِٓ ٔخفب ٨ٔخ١ضت  ،%(30.3لصّبٌٟ عضُ اٌخضبسة اٌخبسص١ت اٌغٍؼ١ت هٕغبت   ٔخفضا

أخفضرج  وّب، %(4.3اٌصبدساث اٌٛط١ٕت هٕغبت  ٚ، %(33.5اٌّغخٛسداث اٌغٍؼ١ت هّب ٔغبخٗ  

 %(.5.6اٌغٍغ اٌّؼبد حصذ٠ش٘ب هٕغبت  ل١ّت 

  ٟ١ٍِرْٛ د٠ٕربس 107.3ِرب ل١ّخرٗ   4037اٌّببشرش فرٟ ا٨سدْ خر٩ي هٍ  عضُ ا٨عخزّبس ا٨صٕب )

 %(.58.8فب  ٔغبخٗ  هبٔخ 4036( ١ٍِْٛ د٠ٕبس خ٩ي اٌؼبَ 3648.4ِمبهً  

 ِضّرررٛع س ٚط أِرررٛاي اٌارررشوبث اٌّغرررضٍت ٌرررذٜ ٚصاسة اٌصرررٕبػت ٚاٌخضررربسة هٕغررربت  ٔخفرررضا

 31.1.)% 

   3.4اسحفغ اٌشلُ اٌم١بعٟ ٌى١ّبث ا٨ٔخبس اٌصٕبػٟ هٕغبت.)% 

 ٤عررُٙ اٌم١ّررت اٌغررٛل١ت  أخفضررج ف١ّررب%(، 73عضررُ اٌخررذاٚي فررٟ هٛسصررت ػّرربْ هٕغرربت   سحفررغا

 .%(0.7هٕغبت   فٟ اٌبٛسصت اٌّذسصت اٌاشوبث

 عضرُ  ورً ِرٓ ٔخفرب ٨ٔخ١ضرت  ،%(5.4هٕغربت   ١ِٕربء اٌؼمبرتعضُ ِٕبٌٚت اٌبضربئغ فرٟ  أخفض

 %(.0.8هٕغبت   بضبئغ اٌصبدسةعضُ ِٕبٌٚت اٌٚ ،%(7.3هٕغبت   بضبئغ اٌّغخٛسدةِٕبٌٚت اٌ

 اٌغررر١بعٟ هٕغررربت  ا٦ٔفررربق عضرررُ اسحفرررغ ف١ّرررب%(، 4.3  هٕغررربتاٌغررر١بعٟ  اٌرررذخً ِمرررذاسٔخفرررض ا

 3.8.)% 

 3.5عضُ اٌخذاٚي فٟ عٛق اٌؼمبس ا٤سدٟٔ هٕغبت   ٔخفضا.)% 

 5ل١ّت اٌا١ىبث اٌّشحضؼت هغبب ػذَ وفب٠ت اٌشص١ذ هٕغبت   ٔخفضجا.)% 

 1.7إٌّّٛعت ِٓ اٌبٕٛن اٌّغ١ٍت هٕغبت   ا٨ئخّب١ٔتعضُ اٌخغ٩١ٙث  اسحفغ.)% 

 خرر٩ي اٌؼرربَ 33.1%(، ِمبهررً  35 ١ٌصررً اٌررٝ  4037بٌررت خرر٩ي اٌؼرربَ اسحفررغ ِؼررذي اٌبط )%

4036. 

 0.1هٕغبت    اٌخضخُ( اٌشلُ اٌم١بعٟ ٌخىب١ٌف اٌّؼ١ات ٔخفضا.)% 
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 6105هإششاخ أداء االقرصاد األسدًي للعام  أتشص
 

 شـــالوإش

6104 

 )هليْى ديٌاس(

6105 

 )هليْى ديٌاس(

ًسثح 

الرغيش 

)%( 

 454 6663454 6543450 الٌاذح الويلي اإلخوالي تأسعاس السْق الداسيح

 654 0040356 0004456 الٌاذح الويلي اإلخوالي تأسعاس السْق الثاترح

 - 654 350 هعذ  الٌوْ اليقيقي للٌاذح الويلي اإلخوالي
 

 655- 646650 466456 اإليشاداخ الويليح ّالوساعذاخ الخاسخيح

 055 416656 413456 هٌِا: اإليشاداخ الضشيثيح       

 055- 6606 640356 الٌفقاخ الداسيح

 655- 001054 003455 الٌفقاخ الشأسواليح

 5650 66056 50355 عذ الوٌح(تالعدض الوالي )
 

 04 636155 013150 الشصيذ القائن للذيي العام الخاسخي

 454 03454 06565 الشصيذ القائن للذيي العام الذاخلي

 0056 6604455 6155550 صافي الذيي العام
 

 450- 446556 506354 الصادساخ الْطٌيح

 354- 46356 40656 السلع الوعاد ذصذيشُا

 0053- 04436 0660156 الوسرْسداخ السلعيح

 04- 004456 01364 العدض في الويضاى الرداسي
 

 3656- 61550 046654 االسرثواس األخٌثي الوثاشش في األسدى
 

 0050- 05056 06554 الوسدلح لذٓ ّصاسج الصٌاعح ّالرداسجسؤّط أهْا  الششكاخ ّالوإسساخ 

 0554- 6334 4560 الششكاخ ّالوإسساخ الوسدلح لذٓ ّصاسج الصٌاعح ّالرداسج )عذد(
 

 056 05455 05554 )ًقطح(الشقن القياسي لكوياخ اإلًراج الصٌاعي 
 

 50 340450 666354 )هليْى ديٌاس(حدن الرذاّ  في تْسصح عواى 

 155- 0460454 0010656 القيوح السْقيح ألسِن الششكاخ الوذسخح تالثْسصح
 

 356- 0054 06 )هليْى طي(حدن هٌاّلح الثضائع في هيٌاء العقثح 
 

 450- 600650 301656 الذخل السياحي

 056 06355 00154 اإلًفاق السياحي
 

 053- 456 454 )هلياس ديٌاس(حدن الرذاّ  في سْق العقاس األسدًي 
 

 3- 65650 60056 الشيكاخ الوشذدعح لعذم كفايح الشصيذ
 

 655 6001355 0664455 الرسِيالخ االئرواًيح الووٌْحح هي الثٌْك الوشخصح
 

 - 03 0056 هعذ  الثطالح )%(
 

 156- 00654 00454 )ًقطح(الشقن القياسي لركاليف الوعيشح / الرضخن 
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 الٌاذح الويلي اإلخوالي: 

 

 ِررب ِمررذاسٖ لررذ هٍرر  4037ٌٍؼرربَ  الداسيررحهب٤عررؼبس  أْ إٌرربحش اٌّغٍررٟ ا٦صّرربٌٟ خمررذ٠شاثاٌأظٙررشث 

 .4036( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ٌٍؼبَ 47654.3ِمبهً   د٠ٕبس،( ١ٍِْٛ 48854.6 

 

ِررب ِمررذاسٖ  4037، فمررذ هٍرر  فررٟ اٌؼرربَ الثاترررحأِررب عضررُ إٌرربحش اٌّغٍررٟ ا٦صّرربٌٟ هقعررؼبس اٌغررٛق 

 .4036( ١ٍِْٛ د٠ٕبس فٟ اٌؼبَ 33364.8د٠ٕبس، ِمبهً  ( ١ٍِْٛ 33635.4 

 

فرٟ عر١ٓ %(، 4.6ِرب ِمرذاسٖ   4037هٍتج ٔغبت ّٔٛ إٌبحش اٌّغٍٟ ا٦صّبٌٟ فٟ اٌؼبَ فمذ ٚػ١ٍٗ، 

 .4036%( فٟ اٌؼبَ 5.3ِب ٔغبخٗ  هٍتج 

 

 

 
 

 

ِؼظرُ فرٟ ّٔرٛ  ِِٓب حُ حغم١مٗ هٕبًء ػٍٝ  4037خ٩ي اٌؼبَ إٌبحش اٌّغٍٟ ا٦صّبٌٟ  اعخٕذ ّٔٛٚلذ 

لطربع اٌىٙشهربء ٚا١ٌّربٖ هٕغربت %(، 33لطربع اٌخؼرذ٠ٓ هّرب ٔغربخٗ   ّٔب ع١ذ، ا٨لخصبد٠تاٌمطبػبث 

لطربع اٌخرذِبث ا٨صخّبػ١رت ٚاٌاخصر١ت %(، 7اٌضساػت ٚص١ذ ا٤عّبن هٕغبت   لطبع%(، 30.1 

ٚاٌخخررض٠ٓ  %(، لطرربع إٌمرر5.6ًلطرربع خررذِبث اٌّرربي ٚاٌخررق١ِٓ ٚاٌؼمرربس هّررب ٔغرربخٗ   %(،6هٕغرربت  

لطرربع حضرربسة اٌضٍّررت ٚاٌخضضئررت %(، 3.5ٚ%(، لطرربع اٌصررٕبػت هٕغرربت  5.3ٚا٨حصررب٨ث هٕغرربت  

 .%(3.5بخٗ  لطبع اٌخا١١ذ هّب ٔغف١ّب أخفض ّٔٛ ، %(0.4ٚاٌّطبػُ ٚاٌفٕبدق هٕغبت  

 

ملٌون  23851.6  
   2013دٌنار للعام 

25437.1 ملٌون دٌنار  

2014للعام   

ملٌون دٌنار  26637.4 

 2015للعام 
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 العاهح:الواليح 

 

 يشاداخ ّالوٌح الخاسخيح:اإل أّال:

صررً لٌررٝ خٌ 4037ؼـــررـبَ اٌخرر٩ي غممررت خاٌّاٌخبسص١ررت  ٚاٌّررٕظاٌّغ١ٍررت  ا٠٦ررشاداث ل١ّررت ٔخفضررجا

 ِمررذاسٖ بٔخفررب ه، 4036ؼرربَ اٌ( ١ٍِررْٛ د٠ٕرربس خرر٩ي 4484.8ِمبهررً   ،( ١ٍِررْٛ د٠ٕرربس8418.3 

 %(.8.7  هّب ٔغبخٗٚ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس، 643.7 

 

 اٌّغ١ٍرتا٠٦رشاداث  ٨ٔخفرب فٟ لصّبٌٟ عضُ ا٠٦شاداث ٚإٌّظ اٌخبسص١ت ٔخ١ضرت  ٔخفب ا٠ٚ٨قحٟ 

( ١ٍِرْٛ د٠ٕربس 8053.3( ١ٍِرْٛ د٠ٕربس، ِمبهرً  7101.1اٌخٟ هٍتج ِب ِمرذاسٖ  4037خ٩ي اٌؼبَ 

 .%(4ٔغبخٗ   ٔخفب ، هب4036فٟ اٌؼبَ 

 

( ١ٍِْٛ 6018.4ِب ِضّٛػٗ   4037خ٩ي اٌؼبَ  جفمذ هٍت عضُ ا٠٦شاداث اٌضش٠ب١ت ٚهخصٛص

( 6054.3 ٚاٌبرربٌ  فررٟ ع١ٕررٗ  4036اٌؼرربَ %( ِمبسٔررت هغضّٙررب خرر٩ي 3.7د٠ٕرربس هبسحفرربع ٔغرربخٗ  

 ٠ٕبس.١ٍِْٛ د

 

 

 تجارة الجملة والتجزئة
9.3% 

 الزراعة وصٌد األسماك
3.7% 

 التعدٌن
2.9% 

 الصناعة
16.3% 

 الكهرباء والمٌاه
 اإلنشاءات 2.6%

4.4% 

 المطاعم والفنادق
1.3% 

النقل والتخزٌن 
 واالتصاالت

11.7% 

 خدمات المال والتأمٌن
10.1% 

 العقارات
8% 

الخدمات الشخصٌة 
 واالجتماعٌة

3.7% 

األهمٌة النسبٌة للقطاعات االقتصادٌة من الناتج المحلً االجمالً باالسعار الجارٌة  
 2015للعام 
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 )هليْى ديٌاس(                                                                                       

 

 اإليشاداخ الضشيثيـــح
4036 

  فؼٍٟ(

4037 

  فؼٍٟ(

)%( هي 

ئخوالي 

اإليشاداخ 

الضشيثيح للعام 

6105 

ٔغبت اٌخت١ش 

)%  

 34.3 43 171.4 488.5 اٌضشائب ػٍٝ اٌذخً ٚا٤سهبط 

 اٌضشائب ػٍٝ اٌغٍغ ٚاٌخذِبث
(ت ػٍٝ اٌّب١ؼبثِش٠بت اٌؼبضاٌ    

4133.6 4441.1 84.1 -3.3 

اٌضررشائب ػٍررٝ اٌخضرربسة ٚاٌّؼررب٩ِث اٌذ١ٌٚررت 
 (ـب اٌضّشو١ـــتــاٌضشائ 

544.5 554.4 1.3 3.8 

 ضررش٠بت اٌضررشائب ػٍررٝ اٌّؼررب٩ِث اٌّب١ٌررت 

 ه١غ اٌؼمبس(

354.3 346.4 5 -7.8 

 055 %011 4166 413450 الودوْع

 

( ١ٍِرْٛ د٠ٕربس، 118.4ٌخصرً لٌرٝ   4037خر٩ي اٌؼربَ  ٔخفضرجأِب هارقْ اٌّرٕظ اٌخبسص١رت، فمرذ ا

( ١ٍِرْٛ د٠ٕربس ٚهّرب 570.5 ِمرذاسٖ  ٔخفب هب، 4036ؼبَ اٌ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس خ٩ي 3458.7ِمبهً  

 %(.41.5ٔغبخٗ  

    

 :اإلًفاقثاًيا: ئخوالي 

ِمبهررً  ،( ١ٍِررْٛ د٠ٕرربس4446.4  ل١ّخررِٗررب  لٌرر١ٌٝصررً  4037ؼرربَ أٌفرربق خرر٩ي ٦صّرربٌٟ ال اسحفررغ 

 ٔغربخٗهّرب  ٚأ( ١ٍِرْٛ د٠ٕربس 348.6  بِمرذاس٘ هض٠ربدة 4036ؼربَ ا١ٌٍِْٛ د٠ٕربس خر٩ي  (4173.3 

 3.8%). 

 

( ١ٍِرْٛ 3301.4  ل١ّخرٌٗخصرً لٌرٝ ِرب  4037ؼربَ اٌخر٩ي  اٌشأعرّب١ٌتعضُ إٌفمبث  ٔخفضا ع١ذ

 %(.4.7   هبٔخفب  ٔغبخٗ، 4036ؼبَ اٌ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس خ٩ي 4173.3د٠ٕبس، ِمبهً  

 

 ،4037خرر٩ي اٌؼرربَ ( ١ٍِررْٛ د٠ٕرربس 8838  ٌخصررً لٌررٝ أ٠ضرربٔخفضررج ا، فمررذ اٌضبس٠ررتأِررب إٌفمرربث 

ٚاٌببٌترررت فرررٟ ع١ٕرررٗ  4036ؼررربَ اٌخررر٩ي  اٌضبس٠رررت%(، ِمبسٔرررت هبٌٕفمررربث 3.7  ٔغررربخٗ بٔخفرررب ه

 ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس.8435.8 

 

 :ثالثا: العدض الوالي

فمرذ  ،ٚإٌّظ اٌخبسص١ت ٚإٌفمربث اٌؼبِرتا٠٦شاداث اٌّغ١ٍت وً ِٓ  ٔخ١ضت ٌٍّغخضذاث اٌخٟ حقرشث هٙب

( ١ٍِرْٛ د٠ٕربس، 141.8  ِمرذاسٖ (هؼذ اٌّرٕظ ػضضاً ِب١ٌبً  4037عضٍج اٌّٛاصٔت اٌؼبِت خ٩ي اٌؼبَ 

  %(. 71.3ٔغبخٗ   سحفبعهب، 4036( ١ٍِْٛ د٠ٕبس فٟ اٌؼبَ 715.7ِبٌٟ هٍ   ِمبهً ػضض 
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 :ّالذاخليح ساتعاً: الوذيًْيح الخاسخيح
 

 الوذيًْيح الخاسخيح: - أ

١ٍِْٛ د٠ٕبس  (1510.7 ١ٌصً لٌٝ  4037ؼبَ اٌفٟ ٔٙب٠ت  اٌشص١ذ اٌمبئُ ٌٍذ٠ٓ اٌؼبَ اٌخبسصٟ اسحفغ

( ١ٍِرْٛ 1050.3، ِمبهرً  4037ٍؼربَ ٌ اٌّمذس اٌّغٍٟ ا٦صّبٌٟ%( ِٓ إٌبحش 56.8أٚ ِب ٔغبخٗ  

 ِمذاسٖ هبسحفبعأٞ  ،4036ؼبَ اٌفٟ ٔٙب٠ت  ا٦صّبٌٟ%( ِٓ إٌبحش اٌّغٍٟ 53.8د٠ٕبس أٚ ِب ٔغبخٗ  

  %(.34  أٚ هّب ٔغبخٗ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس 3580.6 
 

( ١ٍِرْٛ 3684.8  ل١ّخرِٗرب  4037خ٩ي اٌؼربَ  فمذ هٍ اٌذ٠ٓ اٌؼبَ اٌخبسصٟ،  خذِتعضُ  أِب هابْ

  فٛائذ.و( ١ٍِْٛ د٠ٕبس 454.6قلغبط ٚ و( ١ٍِْٛ د٠ٕبس 3450.4  ِٛصػت هٛالغد٠ٕبس، 
 

 الوذيًْيح الذاخليح: -ب

( ١ٍِْٛ د٠ٕربس أٚ 35674ِب ل١ّخٗ  ١ٌصً لٌٝ  4037اٌؼبَ  خ٩ي اٌذاخٍٟ سص١ذ اٌذ٠ٓ اٌؼبَ اسحفغ

( ١ٍِررْٛ 34747ِمبهررً   ،4037اٌّمررذس ٌٍؼرربَ  ا٦صّرربٌٟ%( ِررٓ إٌرربحش اٌّغٍررٟ 61.8ِررب ٔغرربخٗ  

ل١ّخرٗ هٍترج هبسحفربع أٞ ، 4036ٌٍؼربَ  ا٦صّربٌِٟرٓ إٌربحش اٌّغٍرٟ  %(61.4أٚ ِرب ٔغربخٗ   د٠ٕبس

 %(.4.6( ١ٍِْٛ د٠ٕبس، ٚهٕغبت ِمذاس٘ب  154 

 الذيي العام صافي
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 الرداسج الخاسخيح السلعيح:

 

 ِضّرٛع هّرب حضرّٕخٗ ِرٓ، 4037اٌؼربَ خر٩ي  ٌٍٍّّىرت اٌغرٍؼ١ت اٌخبسص١رت اٌخضبسة عضُلصّبٌٟ  هٍ 

 ١رٍِْٛ( 31116,6  ِرب ل١ّخرٗ ّغرخٛسداث اٌغرٍؼ١تاٌٚ ٚاٌغرٍغ اٌّؼربد حصرذ٠ش٘ب صبدساث اٌٛط١ٕتاٌ

 4036ؼربَ اٌاٌخضبسة اٌخبسص١ت خ٩ي  عضُ إصّبٌٟهِمبسٔت  ،%(30,3 ٔغبخٗ  هٍ  ٔخفب هب ،د٠ٕبس

 د٠ٕبس. ١ٍِْٛ( 44455,1  فٟ ع١ٕٗ ٚاٌببٌ 

 

 
 

 :الصادساخ الْطٌيح أّال:
، ( ١ٍِررْٛ د٠ٕررربس6417,4 صررً لٌررٝ خٌ 4037ؼرربَ اٌاٌصرربدساث اٌٛط١ٕررت خررر٩ي  ل١ّررت ٔخفضررجا

 فٟ ع١ٕٗ ٚاٌببٌتت 4036بَ اٌؼاٌصبدساث اٌٛط١ٕت خ٩ي  هم١ّت%( ِمبسٔت 4,3  ٗٔغبخ هٍ  بٔخفب ه

 .( ١ٍِْٛ د٠ٕبس7385,4 

 

ٍؼرربَ ٌ%( ِررٓ لصّرربٌٟ اٌخضرربسة اٌخبسص١ررت 46  ٔغرربت ِمررذاس٘باٌصرربدساث اٌٛط١ٕررت  ٚلررذ شررىً عضررُ

 .4036ٍؼبَ ٌ%( 45,4ِب ٔغبخٗ   شىٍجع١ٓ فٟ ، 4037

 

 :رْصيع الدغشافي للصادساخ الْطٌيحال -أ
 أهشص٘ربوبْ ، 4037خ٩ي اٌؼبَ صتشاف١ت ِضّٛػبث ػذة  لٌٝ ا٤سد١ٔت اٌصبدساث اٌٛط١ٕت حٛصػج

احفبل١ت اٌخضبسة  ٙبٍخ، حلصّبٌٟ اٌصبدساث اٌٛط١ٕت%( ِٓ 70.1اٌذٚي اٌؼشه١ت اٌخٟ اعخٍج ِب ٔغبخٗ  

 ، ررُ دٚي%( 43.4اٌغشة ٌاّبي أِش٠ىب  وٕذا، اٌّىغ١ه، ا٠٨ٌٛبث اٌّخغذة( اٌخٟ شىٍج ِب ٔغربخٗ  

دٚي  لٌرٝ، ف١ّرب اعخٍرج صربدساحٕب اٌٛط١ٕرت %(40ِضّٛػت اٌذٚي ا٢ع٠ٛ١ت غ١ش اٌؼشه١ت هّب ٔغبخٗ  

%(، دٚي ا١ِشوررب 0.6هم١ررت اٌررذٚي ا٨ٚسٚه١ررت هٕغرربت   رررُ ،%(4.8ِررب ٔغرربخٗ   ا٤ٚسٚهررٟا٨حغرربد 

 .%(6.5%(، ٚاٌبٍذاْ ا٨خشٜ هٕغبت  0.3اٌضٕٛه١ت هٕغبت  
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 الرشكية السلعي للصادساخ الْطٌيح: -ب 

، ِرٓ اٌغرٍغ ِخؼرذدة ػٍرٝ ِضّٛػربث 4037خر٩ي اٌؼربَ  اٌخشو١ب اٌغٍؼٟ ٌٍصبدساث اٌٛط١ٕت حٕٛع

اٌّخٕٛػت  وب٤ربد ٚا٩ٌّهظ ٚا٤عز٠رت ٚاٌّطبٛػربث ٚاٌب٩عرخ١ه ِضّٛػت اٌّصٕٛػبث  أّ٘ٙب وبْ

ِضّٛػرررت اٌّرررٛاد اٌى١ّب٠ٚرررت هّرررب ٔغررربخٗ  ِرررٓ ل١ّرررت اٌصررربدساث اٌٛط١ٕرررت، حٍخٙرررب %(48.3هٕغررربت  

ٚاٌّررٛاد %(، 31.4اٌّررٛاد اٌتزائ١ررت ٚاٌغ١ٛأرربث اٌغ١ررت هّررب ٔغرربخٗ   ِضّٛػررت ِٚررٓ رررُ %(، 43.8 

 ف١ّرب شرىٍج ِضّٛػرت ، %(31ِرب ٔغربخٗ   اٌخرٟ شرىٍجلربث اٌخبَ غ١ش اٌصبٌغت ٥ٌوً ػذا اٌّغشٚ

%( 6.4 ِب ٔغبخٗ ٚ، %(1  ِب ٔغبخٗ وبٌٛسق ٚاٌىشحْٛ اٌبضبئغ اٌّصٕٛػت اٌّصٕفت عغب اٌّبدة

، اٌٛلرٛد اٌّؼررذٟٔ ِٚرٛاد اٌخاررغ١ُ ٌّضّٛػرت اٌّاررشٚهبث ٚاٌخبر  %(3.8 ٚ، ٌر٨٣ث ِٚؼرذاث إٌمررً

 .%(0.3ٚدْ٘ٛ ٚشّٛع ع١ٛا١ٔت ٚٔببح١ت هٕغبت  %(، ٚص٠ٛث 0.3ٚاٌّٛاد اٌّابهٙت هٕغبت  
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 ثاًياً: السلع الوعاد ذصذيشُا:
 ،( ١ٍِْٛ د٠ٕبس485,4 ِب ِضّٛػٗ  4037بَ اٌؼل١ّت اٌغٍغ اٌّؼبد حصذ٠ش٘ب خ٩ي  هٍتج

 فٟ ع١ٕٗ ٚاٌببٌتت 4036ؼبَ اٌ%( ِمبسٔت هم١ّت اٌغٍغ اٌّؼبد حصذ٠ش٘ب خ٩ي 5,6ٔغبخٗ   هبٔخفب 

 د٠ٕبس.( ١ٍِْٛ 411,1 

 

 :السلعيحالوسرْسداخ  ثالثاً:

( 36658  ل١ّخِٗب  لٌٌٝخصً  4037ؼبَ اٌخ٩ي  ٥ٌسدْ اٌغٍؼ١تاٌّغخٛسداث  عضُ ٔخفضا

 4036ؼبَ اٌخ٩ي  اٌغٍؼ١ت%( ِمبسٔت هم١ّت اٌّغخٛسداث 33,5  هبٔخفب  ٔغبخٗد٠ٕبس  ١ٍِْٛ

 د٠ٕبس. ١ٍِْٛ( 38410,4  فٟ ع١ٕٗٚاٌببٌتت 

 

ؼبَ اٌاٌخضبسة اٌخبسص١ت خ٩ي  لصّبٌٟ%( ِٓ 44,4ِب ٔغبخٗ   اٌغٍؼ١تشىٍج اٌّغخٛسداث لذ ٚ

 .4036ؼبَ ٍ%( 45.4ٌِب ٔغبخٗ  ف١ّب شىٍج ، 4037

 

 :لألسدى السلعيحالرْصيع الدغشافي للوسرْسداخ  -أ 

ػٍٝ ػذد ِٓ ِضّٛػبث اٌذٚي أهشص٘ب:  4037ؼبَ اٌحٛصػج اٌّغخٛسداث ا٨سد١ٔت ٌٍغٍغ فٟ 

%( ِٓ اصّبٌٟ اٌّغخٛسداث، اٌذٚي اٌؼشه١ت هٕغبت 54.1اٌذٚي ا٨ع٠ٛ١ت غ١ش اٌؼشه١ت  هٕغبت  

%(، دٚي احفبل١ت اٌخضبسة اٌغشة ٌاّبي أ١ِشوب 43.6%(، دٚي ا٨حغبد ا٨ٚسٚهٟ هٕغبت  48.3 

دٚي ا١ِشوب اٌضٕٛه١ت هٕغبت %(، 7.6هم١ت اٌذٚي ا٨ٚسٚه١ت هٕغبت  %(، 8.1 إٌبفخب( هٕغبت  

 %(.6.4%(، ٚهٍذاْ أخشٜ هٕغبت  5.4 

 

 
 

 :السلعيحالرشكية السلعي للوسرْسداخ  -ب 

فٟ ػذة ِضّٛػبث ِٓ اٌغٍغ أّ٘ٙب: اٌٛلٛد  4037حٕٛع اٌخشو١ب اٌغٍؼٟ ٌٍّغخٛسداث فٟ ػبَ 

%( ِٓ اصّبٌٟ اٌّغخٛسداث، ا٨٢ث 31.4اٌّؼذٟٔ ِٚٛاد اٌخاغ١ُ ٚاٌّٛاد اٌّابهٙت هٕغبت  
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%(، عٍغ 37.1%(، اٌّٛاد اٌتزائ١ت ٚاٌغ١ٛأبث اٌغ١ت هٕغبت   45.5ِٚؼذاث إٌمً هٕغبت  

وبٌصٕبػبث اٌّطبط١ت، ِصٕٛػبث اٌف١ٍٓ، اٌٛسق  ِصٕٛػت ِصٕفت اعبعب عغب اٌّبدة 

%(، 30.8ت  %(، ِٛاد و١ّب٠ٚت هٕغب30.6هٕغبت   (ٚاٌىشحْٛ، خ١ٛط ٔغ١ض١ت، اٌغذ٠ذ ٚاٌصٍب

%(، اٌّٛاد 4.3هٕغبت   (وب٩ٌّهظ ٚا٨عز٠ت، أصٙضة ٚأدٚاث ١ِٕٙت ٚػ١ٍّت ِصٕٛػبث ِخٕٛػت 

%(، 3%(، اٌّاشٚهبث ٚاٌخب  هٕغبت  3.1اٌخبَ غ١ش اٌصبٌغت ٩ٌوً ػذا اٌّغشٚلبث هٕغبت  

%(، ٚعٍغ ِٚؼب٩ِث غ١ش ِصٕفت فٟ ِىبْ 0,1ص٠ٛث ٚدْ٘ٛ ٚشّٛع ع١ٛا١ٔت ٚٔببح١ت هٕغبت  

 %(.8ش هٕغبت  آخ
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 الويضاى الرداسي:

( ١ٍِْٛ د٠ٕبس، 1144.8ِب ِضّٛػٗ   4037ا١ٌّضاْ اٌخضبسٞ خ٩ي اٌؼبَ  لعدضهٍ  اٌغضُ اٌىٍٟ 

 %(045ًسثرَ ) ًخفاضتا( ١ٍِْٛ د٠ٕبس، 30544ِب ل١ّخٗ   4036ف١ّب هٍ  خ٩ي اٌؼبَ 

 

 6105/ 6104الرداسج الخاسخيح األسدًيح خال  العاهيي 

 

 

 اٌخص١ٕف

ٔغبت  4037اٌؼبَ  4036اٌؼبَ 

اٌخت١ش 

اٌم١ّـــت   %(

)هليْى 

 ديٌاس(

األُويح 

الٌسثيح هي 

ئخوالي 

الرداسج 

الخاسخيح 

)%( 

اٌم١ّت 

 ْٛ١ٍِ 

 د٠ٕبس(

ا١ّ٘٨ت 

إٌغب١ت ِٓ 

اصّبٌٟ  

اٌخضبسة 

اٌخبسص١ت 

)%  

 4.3- 46 6417.4 45.4 7385.4 اٌٛط١ٕــت اٌصبدساث

 33.5- 44.4 36658 45.4 38410.4 اٌّغخٛسداث اٌغٍؼ١ت

 5.6 - 5.1 485.4 356 40656 اٌغٍغ اٌّؼبد حصذ٠ش٘ب

لصّبٌٟ اٌخضبسة 

 اٌخبسص١ت
6663350 0666454 -30.3 

 36- 1144.8 30544 اٌؼضض اٌخضــبسٞ

 

 االسرثواس االخٌثي الوثاشش في االسدى:

 

( ١ٍِْٛ 107.3  ِب ل١ّخٗ 4037ي اٌؼبَ خ٩ ا٨عخزّبس ا٨صٕبٟ اٌّببشش فٟ ا٨سدْهٍ  عضُ 

( ١ٍِْٛ د٠ٕبس، 743.8، هفبسق  4036( ١ٍِْٛ د٠ٕبس خ٩ي اٌؼبَ 3648.4د٠ٕبس، ِمبهً  

 .%(58.8ٚهبٔخفب  ٔغبخٗ  
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 (2015-2011)االستثمار االجنبً المباشر فً االردن لألعوام 
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 :ّالروْيي الششكاخ الوسدلح لذٓ ّصاسج الصٌاعح ّالرداسج

 

خ٩ي  ٚاٌخ٠ّٛٓ ٌذٜ ٚصاسة اٌصٕبػت ٚاٌخضبسة اٌّغضٍت أِٛاي اٌاشوبثِضّٛع س ٚط  ٔخفضا 

ؼبَ اٌ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس خ٩ي 317.4ِمبهً   ،( ١ٍِْٛ د٠ٕبس371.1ِب ل١ّخٗ   ل١ٌٌٝصً  4037ؼبَ اٌ

 0%(31.1ٔغبخٗ   بٔخفب ٚه ،( ١ٍِْٛ د٠ٕبس58.1  هفبسق، 4036

 

 

 

١ٌبٍ   4037ؼبَ اٌخ٩ي ٚاٌخ٠ّٛٓ ٌذٜ ٚصاسة اٌصٕبػت ٚاٌخضبسة  اٌّغضٍت اٌاشوبثػذد  ٔخفضاوّب 

ؼبَ اٌاٌّغضٍت خ٩ي  ِمبسٔت هؼذد اٌاشوبث ،%(37.4  ٔغبخٗ ٔخفب هب ،ِٚؤعغت ششوت (8554 

 .ِٚؤعغت ( ششوت4743  فٟ ع١ٕٗ ٚاٌببٌ  4036

 

 

 

 القطاع

6104 6105  

ًسثح 

 الرغيش

لشؤّط 

األهْا  

)%( 

سؤّط  العذد

االهْا  

)هليْى 

 ديٌاس(

% هي 

هدوْع 

سؤّط 

 االهْا 

سؤّط  العذد

االهْا  

)هليْى 

 ديٌاس(

% هي 

هدوْع 

سؤّط 

 االهْا 

 4053- 04 6653 0356 66 4350 0414 الرداسج

 0556- 3156 4650 0060 6654 5056 6046 الصٌاعح

 5056- 456 0655 461 0555 3154 450 الضساعح

 3156- 450 454 040 554 0050 664 الوقاّالخ

 6454 4654 6454 6666 64 5656 6661 الخذهاخ

 0050- 011 05056 6334 011 06554 4560 الودوْع
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 2015رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن 
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٠ّٚىٓ ل٠ضبط اٌخٛص٠غ اٌمطبػٟ ٌش ٚط ا٤ِٛاي اٌّغضٍت ٌذٜ ٚصاسة اٌصٕبػت ٚاٌخضبسة ٌٍؼبَ 

 عغب اٌشعُ اٌب١بٟٔ اٌخبٌٟ: 4037

 

 
 

 الشقن القياسي لكوياخ اإلًراج الصٌاعي:

 
( 374.7ِب ِمذاسٖ  ١ٌصً اٌٝ  4037اٌشلُ اٌم١بعٟ اٌؼبَ ٌى١ّبث ا٦ٔخبس اٌصٕبػٟ ٌٍؼبَ  اسحفغ

 %(.3.4هبسحفبع ٔغبخٗ   4036( ٔمطت ٌٍؼبَ 377.4ٔمطت ِمبهً  

 

 ٚلذ حٛصع اٌشلُ اٌم١بعٟ اٌؼبَ ٌى١ّبث ا٦ٔخبس اٌصٕبػٟ عغب اٌضذٚي اٌخبٌٟ:

 

األُويح  األًشطح

الٌسثيح هي 

الشقن القياسي 

 العام )%(

الشقن 

القياسي للعام 

6104 

الشقن 

القياسي للعام 

6105 

هعذ  

الرغيش 

)%( 

 0.4- 374.6 371.6 14.7 الصٌاعاخ الريْيليح

 41.4 344 336 33 الصٌاعاخ االسرخشاخيح

ّالغاص  ئًراج الكِشتاء

 ّالثخاس ّالوياٍ الساخٌح

8.7 310 430.1 3.7 

 056 05455 05554 الشقن القياسي العام

 التجارة 
14% 

 الصناعة 
31% 

 المقاوالت 
4.8%  

 الزراعة 
8% 

 الخدمات 
42% 

 2015التوزٌع القطاعً لرؤوس األموال المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن للعام 
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 فمذ وبٔج ػٍٝ إٌغٛ اٌخبٌٟ: ،4037أِب هخصٛص و١ّبث ا٦ٔخبس ٤هشص اٌصٕبػبث خ٩ي اٌؼبَ 

 

 6104 الصٌاعاخ

  أٌف طٓ(

6105 

  أٌف طٓ(

 هعذ  الرغيش )%(

 الصٌاعاخ االسرخشاخيح

 38.4 1485.7 4301.1 الفْسفاخ

 34.1 4577 4018.4 الثْذاط

 الصٌاعاخ الريْيليح

 50.3- 831.6 118 األسوذج

 38.6- 3407.1 3663.7 أحواض كيواّيح

 46.8- 874.7 187 كلٌكش

 8.1 5433.1 5004.3 هٌرداخ ترشّليح

 

 :تْسصح عواى

 

 ١ٍِْٛ( ١ٌ5634.3صً لٌٝ   4037عضُ اٌخذاٚي ا٦صّبٌٟ ٌبٛسصت ػّبْ خ٩ي اٌؼبَ  سحفغا

 %(.73ِمذاس٘ب   سحفبعا، ٚهٕغبت 4036د٠ٕبس خ٩ي اٌؼبَ  ١ٍِْٛ( 4485.6د٠ٕبس، ِمبسٔٗ ِــغ  

 

%(، ع١ذ هٍ  ػذد ا٤عُٙ 33.6هٕغبت   4037ػذد ا٤عُٙ اٌّخذاٌٚت خ٩ي اٌؼبَ  سحفغوّب ا

عُٙ حُ حذاٌٚٙب خ٩ي اٌؼبَ  ١ٍِْٛ( 4543.1ِمبسٔت ِغ   ،عُٙ ١ٍِْٛ( 4717.1اٌّخذاٌٚت  

4036. 

%( 54.1%( ِمبسٔت ِغ  ١ٌ54.5صً لٌٝ   4037خ٩ي اٌؼبَ  ِؼذي دٚساْ ا٤عُٙ اسحفغٚوزٌه 

 .4036ٌٍؼبَ 
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 2015-2014مؤشرات النشاط العام لبورصة عمان مقارنة لألعوام 

2015

2014



 

    17 هي 27صفحت                         1025التمزيز السٌىي ألداء االلتصاد األردًي للعام                   غزفت جتارة عواى     

 

 هاىً هغ١ظ سحفؼجا مذ، ف4037سصت ػّبْ خ٩ي اٌؼبَ ٛأِب هاقْ ٔغبت ٍِى١ت غ١ش ا٤سد١١ٔٓ هب

 .4036%( هٕٙب٠ت اٌؼبَ 61.1ِمبسٔت ِغ ِب ٔغبخٗ   ،%(61.7ٌخبٍ   

 

هاىً  4037ؼبَ اٌصبفٟ اعخزّبس غ١ش ا٤سد١١ٔٓ فٟ هٛسصت ػّبْ خ٩ي  وزٌه سحفغا وّب

 .4036ٌؼبَ فٟ ا( ١ٍِْٛ د٠ٕبس 44.4-  ِمذاسٖ ِمبسٔت ِغ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس، 30.8  هّمذاس ٍِّٛط

  

ِب  4037فمذ هٍتج هٕٙب٠ت اٌؼبَ بٌم١ّت اٌغٛل١ت ٥ٌعُٙ اٌّذسصت فٟ هٛسصت ػّبْ ه أِب ف١ّب ٠خؼٍك

ِمبسٔت هم١ّخٙب خ٩ي اٌؼبَ  ،%(0.7هٕغبت أخفب  ِمذاس٘ب   ،د٠ٕبس ْٛ( 34116.4١ٍِ ل١ّخٗ 

 د٠ٕبس. ْٛ( 31014.8١ٍِاٌخٟ هٍتج فٟ ع١ٕٗ   4036

 

 ًشاط هيٌاء العقثح:

 

( 31.6ِب ِضّٛػٗ   لٌٝ ١ٌصً ١ِ4037ٕبء اٌؼمبت خ٩ي اٌؼبَ ِٕبٌٚت اٌبضبئغ فٟ  عضُ ٔخفضا

 %(. 5.4ٔغبخٗ  بٔخفب  ه، أٞ 4036( ١ٍِْٛ طٓ خ٩ي اٌؼبَ 31، ِمبهً  ١ٍِْٛ طٓ

 

ِب ِمذاسٖ ١ٌصبظ  4037اٌؼبَ  خ٩ي ١ّٕبء اٌؼمبتٌ بضبئغ اٌٛاسدةِٓ اٌ عضُ إٌّبٌٚت أخفضع١ذ 

 %(.7.3ٔغبخٗ   ٔخفب ٚهب 4036( ١ٍِْٛ طٓ خ٩ي اٌؼبَ 35.1، ِمبهً  ( ١ٍِْٛ ط35.3ٓ 

 

خ٩ي اٌؼبَ  ( ١ٍِْٛ ط7.45ٓ  فمذ هٍ  فٟ ١ِٕبء اٌؼمبت، بضبئغ اٌّصذسة ِٓعضُ ِٕبٌٚت اٌ أِب

ٚاٌببٌ   4036خ٩ي اٌؼبَ  %( ِمبسٔت هغضُ ِٕبٌٚت اٌصبدساث0.8ٔغبخٗ   ضئ١ً سحفبعهب ،4037

 ( ١ٍِْٛ طٓ.7.40فٟ ع١ٕٗ  
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 2015حجم المناولة فً مٌناء العقبة للعام 
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 الٌشاط السياحي:

 

( ١ٍِْٛ 4118.3ِب ِضّٛػٗ   لٌٝصً ١ٌ 4037اٌغ١بعٟ خ٩ي اٌؼبَ  اٌذخً ِمذاس عضُ ٔخفضا

 اٌذخً اٌغ١بعٟم١ّت ، ِمبسٔت ه%(4.3  ٚهّب ٔغبخٗ، ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس440.7  ل١ّخٗ ٔخفب هب ،د٠ٕبس

 ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس. 5308.8فٟ ع١ٕٗ   ٚاٌببٌ  4036خ٩ي اٌؼبَ 

 

( ١ٌ145.7صً لٌٝ ِب ل١ّخٗ    سحفغ، فمذ ا4037أِب ف١ّب ٠خؼٍك هغضُ ا٦ٔفبق اٌغ١بعٟ خ٩ي اٌؼبَ 

اٌزٞ هٍ   4036%(، ِمبسٔت هغضُ ا٦ٔفبق اٌغ١بعٟ خ٩ي اٌؼبَ 3.8ٔغبخٗ   بسحفبع١ٍِْٛ د٠ٕبس، ه

 ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس.130.4ع١ٕزان ِب ل١ّخٗ  

 

( 6,1ِب ِضّٛػٗ  ١ٌصً لٌٝ  4037لصّبٌٟ ػذد اٌغ١بط اٌضائش٠ٓ ٌٍٍّّىت خ٩ي اٌؼبَ  ٚأخفض

 4036%( ِمبسٔت هؼذد اٌغ١بط اٌضائش٠ٓ خ٩ي اٌؼبَ 1.4ِمذاس٘ب   أخفب صائش هٕغبت ١ٍِْٛ 

 صائش.١ٍِْٛ ( 7,5ٚاٌزٞ هٍ  فٟ ع١ٕٗ  

 

 
 

ِٓ لصّبٌٟ اٌغ١بط اٌضائش٠ٓ ( %74.7اٌؼشه١ت ِب ٔغبخٗ   اٌغ١بط اٌمبد١ِٓ ِٓ اٌذٚي ج فئتٚلذ شىٍ

اٌغ١بط  %(، ر44.3ُب فئت ا٤سد١١ٔٓ اٌّم١ّ١ٓ فٟ اٌخبسس هٕغبت  ١ٍٙح، 4037ٌٍٍّّىت خ٩ي اٌؼبَ 

اٌغ١بط اٌمبد١ِٓ ِٓ دٚي آع١ب ٚاٌببع١ف١ه هّب ٔغبخٗ  ِٚٓ رُ%(، 30.8ِٓ اٌذٚي ا٤ٚسٚه١ت هٕغبت  

%(، ٚأخ١شاً اٌغ١بط اٌمبد١ِٓ ِٓ 6.7ِٓ اٌذٚي ا٤ِش٠ى١ت هٕغبت  اٌغ١بط اٌمبد١ِٓ ٚ%(، 6.1 

 %(.0.6اٌذٚي ا٤فش٠م١ت هّب ٔغبخٗ  

 

( ١ٌٍت، ١ٌ5.4صً لٌٝ   4037ِؼذي ا٦لبِت ٌٍغ١بط اٌضائش٠ٓ ٌٍٍّّىت خ٩ي اٌؼبَ  ٔخفض٘زا ٚلذ ا

 %(.31.8ٔغبخٗ   ٔخفب ٚهب، 4036( ١ٌٍت فٟ اٌؼبَ 6.8ِمبهً  

 

0 1000 2000 3000 4000

 الدخل السٌاحً

 االنفاق السٌاحً

 االنفاق السٌاحً الدخل السٌاحً

2015 2886.1 823.5
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 ملٌون دٌنار 2015/2014الدخل واالنفاق السٌاحً 
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 سْق العقاس: ًشاط

 

 ١ٍِبس( 4.8 ١ٌصً لٌٝ ِب ل١ّخٗ  4037عضُ اٌخذاٚي فٟ عٛق اٌؼمبس ا٤سدٟٔ خ٩ي اٌؼبَ  ٔخفضا 

ٚاٌببٌ  فٟ ع١ٕٗ  4036خ٩ي اٌؼبَ  اٌؼمبسٞ %( ِمبسٔت هغضُ اٌخذاٚي3.5  ٔغبخٗ بٔخفب هد٠ٕبس، 

 د٠ٕبس. ١ٍِبس( 4.4 

 

%(، ع١ذ 4.5هٕغبت   4037اٌؼبَ لصّبٌٟ ػذد ِؼب٩ِث ه١غ اٌؼمبس فٟ اٌٍّّىت خ٩ي  سحفغا ف١ّب 

( أٌف ِؼبٍِت ه١غ 86.4( أٌف ِؼبٍِت ه١غ شمك ٚ 65.1( أٌف ِؼبٍِت، ِٕٙب  301  هٍ  ػذد٘ب

( أٌف ِؼبٍِت ه١غ 58.4حٛصػج ػٍٝ   4036( أٌف ِؼبٍِت خ٩ي اٌؼبَ 307.8أساضٟ. ِمبهً  

 ( أٌف ِؼبٍِت ه١غ ٥ٌساضٟ.81.6شمك، ٚ 

 

ِب %(، ع١ذ هٍتج 43ٔغبخٗ   هّب 4037اٌّببػت فٟ اٌٍّّىت خ٩ي اٌؼبَ ػذد اٌامك  غاسحف ٘زا ٚلذ 

( ِخش ِشهغ، فٟ ع١ٓ هٍ  ػذد اٌامك 317  هّؼذي ِغبعت ِمذاس٘ب( شمت، 65134ِضّٛػٗ  

 .ِخش ِشهغ( 317  ِمذاس٘بغبعت ؼذي ِهّ ،( شمت58401 ِب ِضّٛػٗ  4036اٌّببػت خ٩ي اٌؼبَ 

 

 ِب ِضّٛػٗ هٍتج، فمذ 4037خ٩ي اٌؼبَ  ت١ش ا٤سد١١ٌٔٓ ٚاٌامك ه١ٛػبث ا٤ساضٟهاقْ أِب  

ٌٙزٖ اٌب١ٛػبث اٌغٛل١ت  اٌم١ّتهٍتج ٚلذ ، أس ( 3461ٚ  ،شمت( 5613( ِؼبٍِت، ِٕٙب  6441 

 4036فٟ ع١ٓ هٍ  لصّبٌٟ اٌب١ٛػبث ٌت١ش ا٤سد١١ٔٓ خ٩ي اٌؼبَ  ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس.645  ِب ِضّٛػٗ

، ٚلذ هٍتج اٌم١ّت اٌغٛل١ت أس ( 3788ٚ  ،شمت( 5806( ِؼبٍِت، ِٕٙب  7340  ِب ِضّٛػٗ

 .( ١ٍِْٛ د٠ٕبس614  ِب ِضّٛػٗ فٟ ع١ٕٗ ٌٙزٖ اٌب١ٛػبث

 

( 437.3ت١ش ا٤سد١١ٔٓ هّضّٛع ِمذاسٖ  ٌب١ٛػبث بٌاٌّشحبت ا٤ٌٚٝ ه اٌؼشال١تٚاعخٍج اٌضٕغ١ت  

، حٍخٙب غ١ش ا٤سد١١ٔٓ %( ِٓ عضُ اٌم١ّت اٌغٛل١ت ٌب١ٛػبث73ٚشىٍج ِب ٔغبخٗ   ،١ٍِْٛ د٠ٕبس

فٟ  ى٠ٛخ١تاٌ، ِٚٓ رُ اٌضٕغ١ت %(38هٕغبت  ٚ ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس88.6هّبٍ    اٌغؼٛد٠تاٌضٕغ١ت 

هّبٍ   تٌغٛس٠اٌضٕغ١ت ا ِٚٓ رُ%(،7.6هٕغبت  ٚ ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس44.1اٌّشحبت اٌزبٌزت هم١ّت  

( ١ٍِْٛ د٠ٕبس 34.5ت هّبٍ   ١ٕ(، ٚأخ١شا اٌضٕغ١ت ا١ٌّ%6.3( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ٚهّب ٔغبخٗ  34.7 

 .4037ت اٌغٛل١ت ٌب١ٛػبث غ١ش ا٤سد١١ٔٓ ٌٍؼبَ ِٓ عضُ اٌم١ّ( 6ٚهّب ٔغبخٗ  

  

 الشيكاخ الوشذدعح:

 

( ١ٍِْٛ 3456.1 لٌٝ ١ٌصً  4037اٌؼبَ خ٩ي  هاىً ػبَ اٌا١ىبث اٌّشحضؼت تِضّٛع ل١ّ اسحفغ

اٌا١ىبث اٌّشحضؼت هم١ّت ِمبسٔت  ،%(3.8  ٔغبخّٗب ٚه( ١ٍِْٛ د٠ٕبس 48.8  ل١ّخٗ بسحفبعهد٠ٕبس 

  .( ١ٍِْٛ د٠ٕبس3401.4  فٟ ع١ٕٗٚاٌببٌتت  4036ٍؼبَ ٌ

 

يروثل تالشيكاخ الوعادج لعذم كفايح الشصيذ لٌٝ صٕف١ٓ، ا٤ٚي حٕمغُ  اٌا١ىبث اٌّشحضؼت  ػٍّب هقْ

%(، 5ٔغبخٗ   ٔخفب به( ١ٍِْٛ د٠ٕبس، 174.3ِب ِضّٛػٗ   4037ٚاٌخٟ هٍتج ل١ّخٙب خ٩ي اٌؼبَ 

 ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس. 113.4ٚاٌببٌتت ع١ٕزان   4036ِمبسٔت هم١ّخٙب خ٩ي اٌؼبَ 

 

%( ِٓ لصّبٌٟ اٌا١ىبث 4اٌا١ىبث اٌّشحضؼت ٌؼذَ وفب٠ت اٌشص١ذ ِب ٔغبخٗ   ٚلذ شىٍج ل١ّت

 .4036ٍؼبَ ٌ%( 4ِب ٔغبخٗ   أ٠ضب شىٍج وّب ،4037ٍؼبَ ٌاٌّخذاٌٚت 
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( ١ٍِْٛ د٠ٕبس 414.4ٚاٌخٟ هٍتج ل١ّخٙب   الوعادج ألسثاب فٌيح،أِب اٌصٕف اٌزبٟٔ ف١خّزً هبٌا١ىبث 

ٚاٌببٌتت فٟ ع١ٕٗ  4036ِمبسٔت هم١ّخٙب خ٩ي اٌؼبَ %( 4.8  بٔغبخٙ هض٠بدة، 4037خ٩ي اٌؼبَ 

 ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس.444.3 

 

١ٌصً  أخفض، فمذ 4037ؼبَ اٌخ٩ي  اٌّمذِت ٌٍخمبص اٌا١ىبث اٌّخذاٌٚت ِضّٛع ل١ُ ٚهخصٛص

ٔخفب  هب، أٞ 4036ؼبَ اٌد٠ٕبس خ٩ي  ْٛ( 61510.5١ٍِِمبهً   ،د٠ٕبس ١ْٛ( 61085.5ٍِ  لٌٝ

 .%(0.4  ٔغبخٗ

 

 

 

 : الرسِيالخ االئرواًيح

   

 –ا٨لخصبد٠ت ا٤ٔاطتٌّخخٍف  اٌّشخصتاٌبٕٛن  لبً ا٦ئخّب١ٔت إٌّّٛط ِٓ عضُ اٌخغ٩١ٙث اعخّش 

ِب ِضّٛػٗ  4037اٌخغ٩١ٙث خ٩ي اٌؼبَ ٘زٖ ل١ّت  لصّبٌٟ هٍ  ، ع١ذاٌذائُ ٗهبسحفبػ -وؼبدحٗ 

( 3141، هض٠بدة ل١ّخٙب  4036( ١ٍِْٛ د٠ٕبس ٌٍؼبَ 31446.7، ِمبهً  ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس43305.7 

 .%(1.7هّٕٛ ٔغبخٗ  ٚ ،١ٍِْٛ د٠ٕبس

 

ِٓ ل١ّت اٌخغ٩١ٙث ا٨ئخّب١ٔت لطبع ا٦ٔابءاث ػٍٝ اٌغصت ا٤وبش  عخغٛارا لٌٝا٦عصبءاث  ٚحُا١ش

%(، ١ٍ٠ٙب لطبع اٌخضبسة اٌؼبِت هّب ٔغبخٗ 45.4إٌّّٛعت ِٓ لبً اٌبٕٛن اٌّشخصت ٚهّب ٔغبخٗ  

لطبع اٌصٕبػت اٌزٞ  %(،37.5لطبع اٌخذِبث ٚاٌّشافك اٌؼبِت هٕغبت   %(، ِٚٓ رُ 31.6 

لطبع اٌخذِبث ، %(4.1لطبع اٌغ١بعت ٚاٌفٕبدق ٚاٌّطبػُ  %(، 30.4اعخغٛر ػٍٝ ِب ٔغبخٗ  

 ِٓ ِضّٛع اٌخغ٩١ٙث ا٦ئخّب١ٔت( %3.4خذِبث إٌمً هٕغبت   لطبعٚ%(، 4.6اٌّب١ٌت هّب ٔغبخٗ  

 .4037خ٩ي اٌؼبَ  ٌىً ِّٕٙب

ملٌون دٌنار 981.2
2014للعام  ملٌون دٌنار 952.1 
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 الثطالح:

 

خ٩ي اٌؼبَ %( 33.1%(، ِمبهً  ١ٌ35.3صً اٌٝ   4037اسحفغ ِؼذي اٌبطبٌت خ٩ي اٌؼبَ 

 اٌؼبَ خ٩ي%( 44.8  ِب ٔغبخٗ ٧ٌٔبد%( 33ٚ  ِب ٔغبخٗ ِؼذي اٌبطبٌت ٌٍزوٛس ع١ذ هٍ ، 4036

 .4036ٌؼبَ ٧ٌٔبد خ٩ي ا%( 40.1%( ٌٍزوٛس ٚ  30.3، ِمبهً  4037
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 : )الرضخن( الشقن القياسي لركاليف الوعيشح

   

اٌشلُ اٌم١بعٟ ٌخىب١ٌف  ٔخفب الٌٝ  ا٦عصبئ١ت اٌصبدسة ػٓ اٌبٕه اٌّشوضٞ ا٤سدٟٔ حُا١ش اٌب١بٔبث

، 4036( ٔمطت خ٩ي اٌؼبَ 334.6 ( ٔمطت، ِمبهً 338.6لٌٝ   ١ٌصً 4037خ٩ي اٌؼبَ  اٌّؼ١ات

 %(. 0.1ِمذاس٘ب   ٔخفب هٕغبت ا

 

%(، ٚخ٩ي اٌؼربَ 4.1هٕغبت   4036خ٩ي اٌؼبَ لذ اسحفغ اٌشلُ اٌم١بعٟ ٌخىب١ٌف اٌّؼ١ات  وبْه١ّٕب 

 %(.6.1هٕغبت   4035

 

 ٠4036/4037ٍٟ سعُ حٛض١غٟ ٌّؼذي اٌخضخُ عغب إٌابط ا٨لخصبدٞ ٥ٌػٛاَ ٚف١ّب 
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 :الوشاخع الشئيسح
 

 ِٓ:اٌخمبس٠ش ٚإٌاشاث اٌصبدسة ػٓ وً 

 

 دائشة ا٨عصبءاث اٌؼبِت  -

 اٌبٕه اٌّشوضٞ ا٤سدٟٔ. -

 ٚصاسة اٌّب١ٌت. -

 هٛسصت ػّبْ. -

 دائشة ا٤ساضٟ ٚاٌّغبعت. -

 .ٚصاسة اٌغ١بعت ٚا٢ربس  -
 

 

 

 

 غشفح ذداسج عواى
 لداسة اٌذساعبث ٚاٌخذس٠ب

 ٚعذة اٌذساعبث ٚا٨حفبل١بث اٌذ١ٌٚت

 

Tel: +962 6 5666151  -  Fax: +962 6 5666155 

P.O.Box: 287 Amman 11118 Jordan 

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

 

 

 

 
 

 ةـصثشي الخصي :ذادـئع

  ذـذج أتْ حوــسًذيذيث: 
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  Major Economic Indicators  ة أهم المؤشرات االقتصادي                                                        
(JD million)                                                                                                      

 2014 2013       الرصٌيف         
Change 
ratio% 

2015 
Change 
ratio% 

2016     Classification 

 عدد السكان )بالملٌون(
6.530    6.675      2.2 9.584 43.9 

 Population 
(million) 

الناتج المحلً االجمالً بأسعار 
  السوق الجارٌة )ملٌون دٌنار(

23851.6 

 

25437.1 
6.6 26637.4 4.7 

 Nominal GDP at 
market prices (JD- 
million) 

الناتج المحلً االجمالً بأسعار 
 2.4 11413.2 3.1 11147.6 10812.8 السوق الثابته )ملٌون دٌنار(

 Nominal GDP at 
constant market 
prices (JD- million) 

معدل نمو الناتج المحلً 
 - 2.4 - 3.1      2.8 االجمالً بأسعار السوق الثابته

 Growth of real 
GDP at market 
prices (JD) 

نصٌب الفرد من الناتج المحلً 
االجمالً بأسعار السوق 

 الجارٌة )بالدٌنار(

 

3653 
 

 

3810.8 
 
4.3 2779.4 -27.1 

 PER capita GDP at 
current market 
prices (JD) 

 االستثمار االجنبً فً األردن 
1281.2 1426.7 11.4 905.1 -36.6 

 FDI 

 5.6 %  معدل التضخم
  2.9  - -0.9 - 

Jan 
-1 

Inflation rate 

احتٌاطً البنك المركزي من 
 0.5 10034.8 17.2 9981.9    8512 العمالت االجنبٌة )ملٌون دٌنار(

Jan 
9976.5 

Gross official 
reserves (JD-
million) 

تغطٌتها للمستوردات المتوقعة 
باستثناء من السلع والخدمات 

 دخل عوامل االنتاج )بالشهور(
6.2 

 
7.3 

 
17.7 7.8 6.8 

Jan 
7.7 

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

 
                                               

 Jordan’s Foreign Trade   التجارة الخارجية لألردن                                                              

(JD million)                                                                                            

 2014    2013  التصنٌف       
Change  

ratio % 
2015 

Change  
ratio % 

2016 
Jan-Feb 

      Classification 

  Domestic exports 598.9  7.1-    4795.2 7.4    5163   4805.2 الصادرات الوطنٌة 

  Re-exports 127.9  3.4-    763.2 2.8-   790.2   812.8 المعاد تصدٌره

  Imports 2241.5 11.3-    14436 3.9    16280.2 15667.3 المستوردات 

  Total external trade 2968.3  13.5-    19231.2 4.5 22233.4 21285.3 إجمالً التجارة الخارجٌة 

  Trade balance 1514.7- 14-    8877.6- 2.8    10327- 10049.3- المٌزان التجاري 

نسبة الصادرات الوطنٌة إلى 
   (GDP)الـ 

 %20.1 %20.3    0.9 %18   -11.3    -      
Ratio of national 
exports to GDP  

نسبة الصادرات المعاد 
  (GDP)تصدٌره إلى الـ 

 %3.4 %3.1     -8.8 %2.9  -6.5   -      
Ratio of Re-exports 
to GDP  

نسبة المستوردات الى الـ 
(GDP)  

 %65.1 %63.4     -2.6 %54.2 -14.5   -      
Ratio of imports to 
GDP  
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Public Finance   المالية العامة 

(JD million) 

 2014   2013  التصنٌف         
Change 

ratio % 
2015 

Change 

ratio % 
       Classification          

 Domestic revenues       2- 5909.9 17.8  6031.1  5119.8 أوال:االٌرادات المحلٌة، ومنها:

 . االٌرادات الضرٌبٌة، ومنها1
3652.5  4037.2  10.5 4096.2 1.7     

1. Tax revenues 

أ.الضرائب على الدخل                 
   12.1 858.7 12.4  766.3  681.9 واالرباح

     A. Taxes on income &   
profits 

ب.الضرٌبة العامة على     
     1.1- 2779.9 11    2811.4  2532.9 المبٌعات

     B. General sales tax 

جـ. الضرائب على التجارة      
والمعامالت الدولٌة )الرسوم 

     1.6 332.7 8. 0   327.4 324.9 الجمركٌة(

      C. Taxes on 
International Trade & 
Transactions 

 Non tax revenues .2      9- 1795.1 36.5   1972.9  1445.2 . االٌرادات األخرى2

 المنح الخارجٌة 
639.1 1236.5   93.5 886.2 -28.3   

3. Foreign grants 

إجمالً االٌرادات والمنح 
 الخارجٌة

 5758.2 7267.6   26.2 6796.1 -6.5    
Total foreign revenues & 
grants 

 ثانٌا: إجمالً اإلنفاق، ومنها:
7077.1 7852.9   11 7724.7 -1.6    

Total expenditures 

 Current expenditures    1.5-   6616 11   6716.6  6056.1 . النفقات الجارٌة1

 Capital expenditures    2.4- 1108.7 11.3   1136.3   1021 . النفقات الرأسمالٌة2

 
    

 Internal & External Debtالدين العام الداخلي والخارجي                                                             
  (JD million) 

        Classification 
Change 

ratio % 
2015 

Change 

ratio % 
 التصنٌف        2013 2014

Gross domestic & 
external debt 

    11.2         22847.9 7.6 20555.1 19096.8 

اجمالً المدٌونٌة العامة 
)الدٌن العام الداخلً 

 والخارجً(

Ratio of internal & 
external debt to (GDP) 

- %84.2 - %80.3    %176.6 

نسبة رصٌد المدٌونٌة 
العامة )الدٌن الداخلً 

 (GDP)والخارجً( إلى الـ 

Internal debt 7.4 13457 5.6 12525 11862 ًرصٌد الدٌن العام الداخل 

Ratio of internal debt to 
(GDP) 

- %49.6 - %48.9 %109.7 
نسبة الرصٌد الدٌن العام 

 (GDP)الداخلً إلى الـ 

External debt 16.9 9390.5 11 8030.1 7234.5 ًرصٌد الدٌن العام الخارج 

Ratio of external debt to 
(GDP) 

- 31.6% - %31.4 %67 
نسبة الرصٌد الدٌن العام 

 (GDP)الخارجً إلى الـ 
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 Registered Companies   الشركات المسجلة                                   

(JD million)                                                                                                     

         Classification 
2016 

March-Jan 

Change 

ratio% 
2015 

Chang

e 

ratio% 

 التصنٌف                2013 2014

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

     50.3    -36.7  158.9  -25.6   251.1 337.7 

رؤوس أموال الشركات 
المسجلة لدى وزارة الصناعة 

 والتجارة،  وهً:

Trade sector        6.5   -61.4   22.3   7.2   57.7  53.8  قطاع التجارة 

Services sector         17    -0.3   67.4  -16.5    67.6    81  قطاع الخدمات 

Construction sector        1.4    -51.3   7.7  53.4   15.8  10.3  قطاع المقاوالت 

Industry sector       16.3    -34.3   49.1  56.5   74.7  163.3  قطاع الصناعة 

Agriculture sector         9.1    -64.6   12.5  20.5  35.3  29.3  قطاع الزراعة 

 
 

      Banks & Cheques clearingتقاص البنوك والشيكات المرتجعة                                                               
                                                                                        (JD million)            

 
                                                                  

                                                        
 
 

 2014 2013 التصنٌف          
Change 
ratio% 

2015 
Change 
ratio% 

2016 
Jan-March 

Classification 

قٌمة الشٌكات المقدمة 
 للتقاص )بالملٌون دٌنار(

42851.1 48380.3   12.9 48063.3 -0.6    3582.6    

Value of Cheques 
presented for clearing  
(JD- million) 

اجمالً قٌمة الشٌكات 
المرتجعة )بالملٌون دٌنار(، 

 موزعة كالتالً:
1524.3   1708.2    11 1734.8 1.6    119.9    

Value of returned 
Cheques (JD- million) 

قٌمة الشٌكات  .1
المرتجعة 

لعدم كفاٌة 
 الرصٌد

862.8  981.2    11 952.1 -3     71.8     

Value of returned 
Cheques  for 
insufficient funds 

قٌمة الشٌكات  .2
المرتجعة 

ألسباب 
 أخرى

661.5  727.1     11 782.7 7.6    48.1     

Value of returned 
Cheques  for other 
reasons 



 

    17 هي 17صفحت                         1025التمزيز السٌىي ألداء االلتصاد األردًي للعام                   غزفت جتارة عواى     

 
 Credit Facilities  التسهيالت االئتمانية                                                                                  

(JD million)                                                                                                         

           Classification 
2016 

Jan-Feb 
Change 

ratio% 
2015 

Change 

ratio% 
 التصنٌف            2013 2014

Total credit facilities 
extended by the 
license banks,  

2839.7 9.5 21103.5 1.8 19274.5 18939.7 

اجمالً التسهٌالت 
االئتمانٌة الممنوحة 

من قبل البنوك، 
 أبرزها:

General trade sector 3768.7 5.4 3883.8 -6.4 3683.8 3937.3 قطاع التجارة العامة 

Agriculture sector 246.5 -10.8 217.1 3.3 243.4 235.7 قطاع الزراعة 

Mining sector 202.4 0.7 170.2 19.5 196.1 164.1 قطاع التعدٌن 

Industry sector 2209 -15.2 2145.8 -4.5 2531.2 2649.6 قطاع الصناعة 

Construction sector 5037.8 7.7 4904.5 11.4 4552.8 4086.4 قطاع االنشاءات 

Transport  sector 259.8 -11.2 259.8 -45.5 292.7 536.7 قطاع خدمات النقل 

Tourism, hotels and 
restaurants sector 

599.8 3.8 593.1 13.5 571.5 503.5 
قطاع السٌاحة 

 والفنادق والمطاعم

Public services and 
utilities sector 

3172.9 48.9 3232 -0.1 2170 2172.6 
خدمات قطاع 

 ومرافق عامة

Financial services  527.8 -4.5 515.2 6 539.5 508.8 
قطاع الخدمات 

 المالٌة

Stock exchange  192.8 -15 178.5 -19.2 210.1 260 شراء أسهم 

 
 Key Statistics of the Amman stock Exchangeالوإششاخ االحصائيح الشئيسيح لثْسصح عواى                             

 2014 2013 التصنٌف    
Change 
ratio% 

2015 
Change 
ratio% 

2016 
March-anJ 

Classification 

     225    3.4-   228    1.6-    236      240 عدد الشركات الدرجة
Number of listed 
companies 

 القٌمة السوقٌة )بالملٌون 
 دٌنار(

18233.5 18082.6 -0.8    17984.6 -0.5    17427.9  

Market 
Capitalization  
(JD million) 

حجم التداول )بالملٌون 
 دٌنار(

3027.3 2263.4  -25.2   2417.1 6.8    696.2    
Value Traded (JD 
million) 

 عدد االسهم المتداولة 
 )بالملٌون دٌنار(

2705.8 2321.8 -14.2   2585.8  11.4  644.9    

Number of traded 
shares 
 (JD million) 

نسبة مساهمة غٌر 
 االردنٌٌن 

 القٌمة السوقٌة )%( فً
49.9  48.8   -2.2   49.5   1.4   49      

Non-Jordanian 
ownership of 
 Market Cap (%)
  

شراء غٌر االردنٌٌن 
 )ملٌون 

 دٌنار(
939.5 362.7 -146.6 981.7  170.7 212.2    

Non-Jordanian 
Buying  
(JD million) 

بٌع غٌر االردنٌٌن )ملٌون 
 دٌنار(

792.6 384.8 -51.5  971.1 152.4 89.7    

Non-Jordanian 
selling 
 (JD million) 

صافً استثمار غٌر 
 االردنٌٌن 

 )ملٌون دٌنار(
146.8 -22.2 -115.1 10.6   52.3   122.5   

Net investment of  
Non-Jordanian (JD 
million) 

 القٌمة السوقٌة الى الناتج
 المحلً )%( 

83   75.7  -8.8   67.5  -10.8  68.5   

Market 
Capitalization/ 
GDP(%) 

 

 

Source: 

1- Monthly Statistical Bulletin-CBJ- 2015 

2- Government Finance bulletin- 2015 

3- Amman stock exchange 


