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  ــ
تـــــــا������ـ
 

  
 .ا	��� ا	������� •
�ات ا�����د ا�رد�� 	���م  •�� .٢٠١١$#ول  ��� �
  .ا	*,�� ا+$*�	�ا	��()  •
 :ا	*�	�� ا	���� •

  .ا+��ادات وا	*�. ا	�ر$�� -
 .إ$*�	� ا+���ق -
 .ا	�12 ا	*�	� -
 .ا	8�وض ا	�ر$����54,6ت و ا	*#����4 ا	�ر$�� وا	#ا ���، -
- ���� .وا<�#ا��(=�ا	*�4> ا	*�	�، ���در ;4ا:#ه� : ا	�
 

 :ا	��2رة ا	�ر$�� •
�ا�D ا ا	�4ز�B( ا	��درات ا	4@���  -E2	 / Gآ��  ).ا	���6ا	�
 .ا	B�6 ا	*��د (�#��ه� -
�ا�D (ا	*4�6ردات ا	�ر$��  -E2	ا B4ز��	���6/ا	ا Gآ�� ).ا	�
 

 .���6#ة �M ���4ن (B�2J ا�<�K*�را	*�Jر�B ا	* •
�آ�ت ا	*��26 	#ى وزارة ا	���;�  •J	�2رةا�	وا. 
 .ا	��Q ا	 �>��8	P*��ت ا+���ج ا	���;� •
 .;*�ن��Jط 45ر��  •
  .����ء ا	��J��S8ط  •
• �U��6	ط ا�J�	ا.  
  .<4ق ا	��8ر ��Jط •
• ��2)� .ا	�P�Jت ا	*
 .ا	�6=��ت ا�:�*���� •
•  <�	�P�	 �>��8	ا Q�� .ا	*���Jا	
• �6�:�  .ا	*�ا$B ا	
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	� ������ ���ء �������� �������  

  �
���2011  �
��� �  !��
� 2010  
        

  : الخالصة التنفيذية
   

عـن   الناجمـة العديد من التحديات والمعيقـات  بتأثر النشاط االقتصادي األردني،   
، ابتداء من اآلثار التي ترتبت محلياً وإقليمياً ودولياً ،االقتصادية والسياسية زمات والمتغيراتاأل

 بارتفـاع  نتيجة الربيع العربي في الدول المجاورة، مروراً باألزمات المالية األوروبية، وانتهاء
األنشـطة االقتصـادية   ن تراجع بعض أداء وبالرغم م  . أسعار النفط وتضخم الفاتورة النفطية

زن نوع مـن التـوا   إلى تحقيقبشكل أو بآخر  نمواً أدى أن البعض اآلخر قد حققإال ، المحلية
   .بشكل عام ثبات واستمرارية نمو االقتصاد الوطنيفي  )إلى حد ما( أسهمالنسبي الذي 

   
بما تم تحقيقـه   ٢٠١١العام  خالل األردني ياالقتصاد األداء ت مؤشراتما قورنوإذا 

  :ما يلي نجد، ٢٠١٠العام  في
، بينما %)٢,٦(صل إلى يل باألسعار الثابتة لناتج المحلي اإلجماليمعدل النمو الحقيقي ل ارتفع •

 .على التوالي ٢٠٠٩و ٢٠١٠خالل العامين %) ٥,٥(و%) ٢,٣( بلغ
 كمـا ارتفـع  ، %)١٦,١(إجمالي حجم اإليرادات المحلية والمساعدات الخارجية بنسبة  ارتفع •

 ملحوظـة عجز الموازنة بنسـبة  حجم  وارتفع أيضاً، %)١٩,١(إجمالي حجم اإلنفاق بنسبة 
 %).٣٢,٨(بلغت 

صافي رصيد الـدين العـام   ، وذلك نتيجة الرتفاع %)١٦,٩(صافي الدين العام بنسبة  ارتفع •
الرصيد القائم للدين العام الخـارجي بنسـبة    من جهة، وانخفاض %)٣٠,١(بنسبة ي لالداخ

 .من جهة أخرى %)٢,٧(
الصادرات  كل من لنمونتيجة %) ١٦,٢(إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية بنسبة  ازداد •

السلع المعاد تصـديرها  ، و%)١٧,٦(المستوردات السلعية بنسبة و، %)١٣,٤(الوطنية بنسبة 
 %).١٣(بنسبة 

 %).٣٨,٤(تراجع إجمالي حجم المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار بنسبة  •
 %).٨٢(مجموع رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بنسبة  ارتفع •
 %).٠,٣( طفيفة مقدارها تراجع الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي بنسبة •
ألسـهم  القيمة السوقية  ت، وتراجع%)٥٦,٧(في بورصة عمان بنسبة  ض حجم التداولانخف •

 .%)١١,٥(بنسبة  في البورصة المدرجة الشركات
كل مـن حجـم    الرتفاعنتيجة %) ١٣,٧(بنسبة  ميناء العقبةحجم مناولة البضائع في  إزداد •

 %).١٦,٧(وحجم مناولة الصادرات بنسبة  ،%)١٧,٢(مناولة المستوردات بنسبة 
السـياحي بنسـبة    اإلنفـاق  حجم كما تراجع، %)١٦,٣( بنسبةالسياحي  قيمة الدخلانخفض  •

)١٨,٤.(% 
 %).٧,٥(حجم التداول في سوق العقار األردني بنسبة  ارتفع •
 %).٤,٧(قيمة الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد بنسبة  تضانخف •
 %).٩,٦٥(حجم التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة من البنوك المحلية بنسبة  ارتفع •
  %).٤,٤(الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة  ارتفع •



        

                1
2- (�
3 !4�5 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������2011                    !6+/4 7  32    

�
د ا�رد�� ����ات ��ول �����
م  أداء ا�#$�٢٠١١  
  
  �ـــا����

٢٠١٠  
  )�$+�ن د�(
ر(

٢٠١١  
  )�$+�ن د�(
ر(

 �-.�
ا��/+� 
(%)  

#673
ر ا�.�ق ا�4
�3�ا�(
12 ا���$�  ��
  ٢,٦  ١٠٢٤٤  ٩٩٨٥,٥  ا��8
��
  --   ٢,٦  ٢,٣  �#�ل ا�(�� ا��?+?� �$(
12 ا���$� ا��8

        
  ١,٤-  ٤١٩٨,٩  ٤٢٦١,١  ا��8ادات ا���$+�


ر�+�Bات ا��C
  ٢٠٢,٥  ١٢١٥  ٤٠١,٧  ا��.
�+-��E٢,٣  ٣٠٥٥  ٢٩٨٦  ا��8ادات ا�  


ر��Fت ا�
?G)٢١  ٥٧٤٣,٣  ٤٧٤٦,٦  ا�  
�+�

ت ا��أ�6?G)١٠  ١٠٥٨,٥  ٩٦١,٤  ا�  

 ��
  ٣٢,٨  ١٣٨٧,٩  ١٠٤٥,٢  )3#� ا��.
�Cات(ا�#HF ا��
        


ر��Bم ا�
  ٢,٧-  ٤٤٨٦,٨  ٤٦١٠,٨  ا��+� ا�?
I��$� JK ا�#
  ٣٠,١  ٨٩١٥  ٦٨٥٢  ا��+� ا�?
I��$� JK ا�#
م ا��ا�$�


�L ا���I ا�#
م  ١٦,٩  ١٣٤٠١,٨  ١١٤٦٢,٨  
        


+�ا�#�ا�K ا���اآ�+� B�$�  ٠  ١٧٢٦,٤  ١٧٢٦,٤  
�+
Bا�� �Kا�C ت

�L ا�B�6ا�  ٠,٠٥-  ١٧١٢,١  ١٧١٣,١  

        
�+)Nدرات ا��
�  ١٣,٤  ٤٧٨٠  ٤٢١٦,٩  ا�


  ١٣  ٨٧٤,١  ٧٧٣,٢  ا�.$P ا��#
د 2����ه
  ١٧,٦  ١٢٩٩٤  ١١٠٥٠,١  ا��.��ردات ا�.$#+�


ريFان ا��H+ا�� �L HF#٢١,١  ٧٣٣٩,٩  ٦٠٦٠  ا�  
        


��ن P+FT2 ا��4�6
ر �+�� رؤوس أ��ال� I� ة�+G�.ا�� Pر�
T٣٨,٤-  ١٠٢٣  ١٦٦٠,٦  ا��  

رةFوا�� �C
)�  ٨٢  ٦٥١,٩  ٣٥٨  رؤوس أ��ال ا��Tآ
ت وا���6.
ت ا��.F$� ��ى وزارة ا�


رة )�Cد(Fوا�� �C
)�  ٢,٧  ٧٦٧٧  ٧٤٧٢  ا��Tآ
ت وا���6.
ت ا��.F$� ��ى وزارة ا�
        


ت +�X� �6

�C ا��8
جا���J ا�?+)�  ٠,٣-  ١٥٠,٣  ١٥٠,٨  )�?Z�( ا�
        


ن�C �  ٥٦,٧-  ٢٩٠٠  ٦٧٠٠  ]JF ا���اول �L �3ر
��J\6 ا��Tآ
ت ا���ر�� 3
�-�ر �+�  ١١,٥-  ١٩٣٠٠  ٢١٨٠٠  ا�?+�� ا�.�

        

ء ا�#?-� )+� �L PK
E-و�� ا�
)� JF[)IN ١٣,٧  ١٩,١  ١٦,٨  )�$+�ن  

        
�[
  ١٦,٣-  ٢١٢٩,٦  ٢٥٤٥,١  ا���[ ا�.+


قG�8ا �[
  ١٨,٤-  ٨٢٣,٩  ١٠١٠,٥  ا�.+
        

  ٧,٥  ٦٤٣٠  ٥٩٨٠  ]JF ا���اول �L �6ق ا�#?
ر ا�رد��
        

�+
�� ا��Gم آ�#� �#F2ت ا���
X+T٤,٧-  ١٠٢٧,٩  ١٠٧٩,٤  ا�  
        


�+�ا��.\+�ت ��K�ا ��  ٩,٦  ١٥٨٥١,٢  ١٤٤٥١,٤  ا���(�]� �I ا�-(�ك ا����
        

 �T+#ا�� _+�
X�� �6
  ٤,٤  ١٣٠  ١٢٤,٥  )�?Z�(ا���J ا�?+
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الصادرة عن دائرة اإلحصـاءات  
مـا   قد بلـغ  ٢٠١١أن الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة للعام 

بنسبة  ،٢٠١٠مليون دينار للعام 

 ٢٠١٠في العام  باألسعار الثابتة
  

، فقد بلغ في العـام  الجاريـة 
مليون دينار في العام ) ١٨٧٦٢

  

خـالل العـام    الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتـة 
 نمـا  حيث، االقتصاديةالقطاعات 
المياه والكهرباء بنسبة  قطاع

، قطاع المال والتأمين بنسبة 
، %)٣,٩(بنسبة  الزراعة وصيد األسماك

�$+�ن د�(
ر  ١٠٢٤٤

م #$�٢٠١١

٢٠١١

                1
2- (�
3 !4�5 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������

  : الناتج المحلي اإلجمالي

الصادرة عن دائرة اإلحصـاءات  (الناتج المحلي اإلجمالي  تقديراتأظهرت 
أن الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة للعام 

مليون دينار للعام ) ٩٩٨٥,٥(مقابل  دينار،مليون ) ١٠٢٤٤
٢,٦.(%  

باألسعار الثابتة فيما بلغت نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي
  .٢٠٠٩في العام %) ٥,٥(، وما نسبته %)٢

الجاريـة أما حجم الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق 
١٨٧٦٢(مليون دينار، مقابل ) ٢٠٤٧٦,٥(ما مقداره 

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتـة  استند نمو
القطاعات معظم في نمو  ما تم تحقيقه منبناء على 

قطاع ،%)١٧,٧( بما نسبته ٢٠١١ام التعدين خالل الع
، قطاع المال والتأمين بنسبة %)٤,٤(، قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 

الزراعة وصيد األسماك ، %)٤(، قطاع الصناعة بنسبة 

�$+�ن ٩٥١٤.٤
٢٠٠٩د�(
ر �$#
م 

�$+�ن  ٩٩٨٥.٥ 
٢٠١٠د�(
ر �$#
م 

����

����

����

����

����

�����

�����

�����

 ��3
#673
ر ا�.�ق ا�4 ��
٢٠١١ا�(
12 ا���$� ا���

                1
2- (�
3 !4�5

الناتج المحلي اإلجمالي
  

أظهرت   
أن الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة للعام ) العامة
١٠٢٤٤( مقداره

٢,٦(نمو مقدارها 
  

فيما بلغت نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي  
٢,٣(ما مقداره 

  
أما حجم الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق   
ما مقداره  ٢٠١١
٢٠١٠.  

  

  
  

استند نمووقد 
بناء على  ٢٠١١
التعدين خالل الع قطاع

، قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة %)٥,١(
، قطاع الصناعة بنسبة %)٤,٢(

����

����

����

����

����

�����

�����

�����


ر
)�
 د
ن
�+
$�
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، %)٢,٨(بنسبة  العقارقطاع 

كل مـن  ل ٢٠١١خالل العام 
  %).١,٥-(بنسبة  الفنادق والمطاعم

المختلفة  االقتصاديةيبين قيمة مساهمة القطاعات 

  

خـالل  حققة تالمالخارجية 
مقابـل   ،مليـون دينـار  ) 

  I�HBا�(?[ وا��

�ت�وا�2
%

I+�7ل وا��

ت ا�����
٨.٩% ا�#?
رات

%

  �+�BTت ا�
��Bا�
�+C
وا����

٤%


م #$� ��

د�� �I ا�(
12 ا���$� ا�����L�ت ا
C
Z?$� �+-.)ه�+� ا��٢٠١١ا
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قطاع ، ، %)٣,٣(بنسبة  النقل والتخزين واالتصاالت
  .%)٢(قطاع الخدمات االجتماعية والشخصية بنسبة 

خالل العام  الناتج المحلي اإلجمالي نمو نسبة تراجعت
الفنادق والمطاعم وقطاع، %)٤,٣-( بما مقداره اإلنشاءات

يبين قيمة مساهمة القطاعات  إيضاحيوفيما يلي رسم 
  :منهافي الناتج المحلي اإلجمالي واألهمية النسبية لكل 

  


ر�+�Bا� a)ادات وا����:  

الخارجية  والمساعداتالمحلية  اإليرادات قيمةإجمالي 
) ٥٤١٣,٩(ما مجموعـه  ليصل إلى  ٢٠١

�KHFوا�� �$�Fرة ا�
F2
٨.٦%

  �+ا�HراC� و

�C
)�ا�
١٧.١%

c
3
ء وا��+�\Xا�

ءات%٢T�8ا

٤.٦%


دق)Gوا� JC
Zا��
١%

  I�HBا�(?[ وا��

�ت�وا�2

١٤.٣%

ا�#?
رات
١٠.٤%

  �+�BTت ا�
��Bا�
�+C
وا����

٤


م #$� ��

د�� �I ا�(
12 ا���$� ا�����L�ت ا
C
Z?$� �+-.)ه�+� ا��ا

                1
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النقل والتخزين واالتصاالتقطاع 
قطاع الخدمات االجتماعية والشخصية بنسبة 

  
تراجعتفيما 

اإلنشاءاتقطاع 
   

وفيما يلي رسم  »  
في الناتج المحلي اإلجمالي واألهمية النسبية لكل 

  

  
   
  

  :العامةالمالية 
  


ر�+�ا8 :أو�Bا� a)ادات وا����
  

إجمالي  ارتفع  
١١عــــام ال

  �+ا�HراC� و
�6
ك�ا

٣.٧%

I��#ا��
١.٧%

�C
)�ا�
١٧.١

c
3
ء وا��+�\Xا�
٢


م #$� ��

د�� �I ا�(
12 ا���$� ا�����L�ت ا
C
Z?$� �+-.)ه�+� ا��ا
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مليون دينار ) ٧٥١,١( امقداره بزيادة، ٢٠١٠عام المليون دينار خالل ) ٤٦٦٢,٨(
  .%)١٦,١( ارتفاعوبنسبة 

  
) ٤١٩٨,٩( قيمتـه مـا   ٢٠١١عام الالمحلية خالل  اإليرادات حجم بلغ حيث

 بانخفاض مقـداره ، ٢٠١٠عام المليون دينار خالل ) ٤٢٦١,١(مليون دينار مقابل 
 حجـم  فـي  االنخفـاض ، وقد تأتى %)١,٤( بنسبة مقدارهادينار ومليون ) ٦٢,٢(

 اإليـرادات األخـرى   النخفـاض حصـيلة  اإليرادات المحلية بشكل رئيس نتيجـة  
كإيرادات تسجيل األراضي وطوابع الواردات وفوائد القروض الميسـرة وفوائـد   (

  . مليون دينار) ١٣١,٤(بمقدار  )وعائدات التعدين عوائد التخاصية
  

مـا   ٢٠١١في العام  المتحققة فعلياً الخارجية المساعداتفي حين بلغت قيمة 
المنح  ممقارنة بحج%) ٢٠٢,٥( بلغت نسبته بارتفاعمليون دينار، ) ١٢١٥(مقداره 
  .مليون دينار) ٤٠١,٧(حينذاك  والبالغ ٢٠١٠خالل العام  المتحققة الخارجية

  
مـا مجموعـه    ٢٠١١فقد بلغ خـالل العـام    حجم اإليرادات الضريبيةأما 

 ٢٠١٠مقارنة بحجمها خالل العام %) ٢,٣(مليون دينار بارتفاع نسبته ) ٣٠٥٥,٢(
  .ينارمليون د) ٢٩٨٦(والبالغ في حينه 

  
  )مليون دينار(                                                                         

  ٢٠١٠  الضريبيـــة اإليرادات
  )فعلي(

٢٠١١   
  )أولي(

نسبة 
التغير 
(%)  

  ٦,٨  ٦٦٧,٣  ٦٢٤,٦   واألرباح الدخلالضرائب على 

 الضرائب على السلع والخدمات
)ة على المبيعاتمريبة العاضال(   

١,٤  ٢٠٢٦,٤  ١٩٩٧,٨  

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية 
  )ـب الجمركيـــةــالضرائ(

٠,٥  ٢٨٦,٩  ٢٨٥,٦  

ضـريبة  (المعامالت المالية الضرائب على 
  )بيع العقار

٤,٣-   ٧٤,٦  ٧٨  

  ٢,٣  ٣٠٥٥,٢  ٢٩٨٦  المجموع

  
 الرتفـاع نتيجـة   ٢٠١١خالل العام  الزيادة في اإليرادات الضريبية وتتمثل

الضـرائب   وارتفاع حجم ،%)٦,٨( بنسبة الضرائب على الدخل واألرباح حصيلة
مقدار ضريبة بيـع العقـار   في حين انخفض ، %)١,٤(على الدخل واألرباح بنسبة 

  %).٤,٣(بنسبة 
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) ٦٨٠١,٨( قيمتـه مـا   إلى
 نمـواً مسـجال بـذلك    ٢٠

  


رة  Fا�� d$C eKا�Eا�
وا��#
��ت ا��و�+�  
)ا��EاeK ا���Fآ+�

٩%

٢٠١١

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١١/٢٠١٠

                1
2- (�
3 !4�5 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������

    


قG�8ا:  

إلىليصل  ٢٠١١عام النفاق خالل إلجمالي ا
٢٠١٠عام المليون دينار خالل  )٥٧٠٨(مقابل 
  %) .١٩,١( مليون دينار ونسبته) ١٠٩٣,٨

ا��Eاd$C eK ا���[  
وا�ر3
ح
%

  P$.ا� d$C eKا�Eا�

ت ��Bت(وا�
)ا��-+#
٦٦%


رة  Fا�� d$C eKا�Eا�
وا��#
��ت ا��و�+�  

ا��EاeK ا���Fآ+�(

  d$C eKا�Eا�
  �+�
ا��#
��ت ا��

)P+3 �-��h ا�#?
ر(
٣%


م #$� �+-��E٢٠١١ا��8ادات ا�

�

����

����

����

����

	���

����

ا	���8ت ا	�أ<*�	��ا	���8ت ا	�2ر��
�
��.����.�

	
��.���	�.	


ر�� ��Ciام Fت ا�
?G)وا� �+�

ت ا��أ�6?G)٢٠١٠ا�
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+�
j : ��

قإ��G�8ا
  
جمالي اإ ارتفع    

مقابل  ،مليون دينار
١٠٩٣,٨( مقداره

  

  

ا��Eاd$C eK ا���[  
وا�ر3
ح

٢٢%

����

����

����

����

	���

����


ر
)�
 د
ن
�+
$�
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مليون ) ٥٧٤٣,٣( قيمتهما 
أي بزيـادة مقـدارها    ،٢٠

) ١٠٥٨,٥( لتصـل إلـى  
مليـون دينـار وبنسـبة    ) 

) ٩٦١,٤(والبالغة في حينه 

التي طرأت على اإليرادات المحليـة والمـنح الخارجيـة    
 تسجيل عجز مالي في الموازنـة العامـة  

 ٢٠١٠العـام   خاللعن العجز المسجل 
 والـذي بلـغ فـي حينـه    

فان العجز المالي  الخارجية،
مليون ) ١٤٤٦,٩(، مقابل 

  

�$+�ن  ١٣٨٧.٩ 
٢٠١١د�(
ر �$#
م 

٢٠١١

                1
2- (�
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ما  ٢٠١١عام الالنفقات الجارية خالل  حجم 
٢٠١٠عـام  المليون دينار خـالل  ) ٤٧٤٦,٦
  %).٢١( بلغت وبنسبة ارتفاع ،مليون دينار

لتصـل إلـى   ارتفعت هي األخـرى فقد  الرأسمالية،أما النفقات 
) ٩٧,١(مقـداره   بزيادة ،٢٠١١ خالل العام

والبالغة في حينه  ٢٠١٠عام المقارنة بالنفقات الرأسمالية خالل 

��
  :ا�#HF ا��

التي طرأت على اإليرادات المحليـة والمـنح الخارجيـة     التطورات
تسجيل عجز مالي في الموازنـة العامـة   على ،٢٠١١خالل العام والنفقات العامة 

عن العجز المسجل  بارتفاعمليون دينار، ) ١٣٨٧,٩
والـذي بلـغ فـي حينـه     ،%)٣٢,٨(نسـبته   وبمـا  دينارمليون ) 

الخارجية،المساعدات  استثناءما تم  وإذا ٠مليون دينار
، مقابل ٢٠١١للعام  مليون دينار) ٢٦٠٦,٩(قبل المساعدات يبلغ 
  %).٧٩,٩(نسبته  وبارتفاع ملحوظ، ٢٠

�$+�ن  ١٥٠٩.٣
٢٠٠٩د�(
ر �$#
م 

�$+�ن  ١٠٤٥.٢
٢٠١٠د�(
ر �$#
م 

�

���

���

���

���

����

����

����

����

٢٠١١ا�#HF ا��
�� ا�X$� �$��از�� ا�#
�� �$�و�� �$#
م 
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 بلغ قدو    
٤٧٤٦,٦(مقابل  ،دينار

مليون دينار) ٩٩٦,٧(
  
أما النفقات     

خالل العاممليون دينار 
مقارنة بالنفقات الرأسمالية خالل  ،%)١٠(

  .مليون دينار
  
  


4�
j :��
ا�#HF ا��
  

التطورات أسفرت  
والنفقات العامة 

١٣٨٧,٩(بلغ  للدولة
) ٣٤٢,٧( بفارق

مليون دينار) ١٠٤٥,٢(
قبل المساعدات يبلغ 

١٠٢٠دينار للعام 
  
  

  

���

���

���

���

����

����

����

����


ر
)�
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ن
�+
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ر�+�: را#3ًBوا��ا�$+� ا������+� ا�:  
  

  :الخارجيةالمديونية   - أ
في نهايـة   )الحكومي والمكفول( الرصيد القائم للدين العام الخارجي انخفض  

مـن النـاتج   %) ٢٢(مليون دينار أو ما نسبته  )٤٤٨٦,٨(ليصل إلى  ٢٠١١عام ال
مليون دينار أو ما نسـبته  ) ٤٦١٠,٨(، مقابل ٢٠١١لعام ل المقدر المحلي اإلجمالي

 مقداره بانخفاضأي  ،٢٠١٠عام الفي نهاية  اإلجماليمن الناتج المحلي %) ٢٤,٦(
  %).٢,٧( هتنسب وبتراجعمليون دينار ) ١٢٤(
  

بالـدوالر  نسـبة الـديون المقيمـة     فان الخارجية،لهيكل المديونية  واستناداً  
المراكز األولى من إجمالي رصـيد   احتلتاألمريكي والين الياباني والدينار الكويتي 

على التوالي في  ،%)١٩,٤(، %)٢٢,٢(، %)٣٨,٧(الدين الخارجي وبنسب بلغت 
   .٢٠١١نهاية العام 

  
 ، فقد بلغـت قيمتـه  )ومكفول حكومي(الدين العام الخارجي  خدمة أما بشان  

أقساط كمليون دينار ) ٣٩٨,١(مليون دينار، منها ) ٥١٨,٨(نحو  ٢٠١١خالل العام 
   .فوائدكمليون دينار ) ١٢٠,٧(و
  

 أثر علـى  وحركات السحب والتسديد أسعار العمالت العالمية لتغيروقد كان   
وذلك نتيجة انخفاض صافي  ،٢٠١١رصيد المديونية الخارجية خالل العام  انخفاض

مليون دينار، وارتفاع فـي تغيـر سـعر    ) ١٧١,٨(التسديدات والمسحوبات بقيمة 
  :وعلى النحو التالي مليون دينار،) ٤٧,٧(الصرف بقيمة 

  
  :على رصيد المديونية الخارجية األردنيفي أسعار صرف العمالت العالمية والحركات مقابل الدينار أثر التغير 
  )مليون دينار(                                    

رصيد العام   العملة
٢٠١٠  

أثر التغير في 
أسعار 
  العمالت

صافي 
) / - (التسديدات

  (+)المسحوبات 

رصيد العام 
٢٠١١  

  ٣٦٨,٧  ٧,٦٩-  ٩,٨١-  ٣٨٥,٧  يورو
  ٩٩٦,٥٢  ٩٦,٨٨-  ٤٧,٩١  ١٠٤٥,٤٩  )١٠٠كل (ين ياباني

  ٣٦,٠١  ١١,٢١  ١,٤٧  ٢٣,٣٣  يوان صيني
  ٢٣٥,١٩  ٣,٠٨-  ٠,٧٤-  ٢٣٩,٠١  وحدة حقوق السحب

  ٨٧٠,٦٥  ٣,٥٨-  ٩,١٢  ٨٦٥,١١  دينار كويتي

  ١٩٧٩,٩٢  ٧١,٧٦-  ٠,٢٢-  ٢٠٥١,٩  باقي العمالت

  ٤٤٨٦,٧٦  ١٧١,٧٨-  ٤٧,٧٣  ٤٦١٠,٨١  المجموع
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\+$C ��

ر�+� ا���#Bا�?�وض ا�:  
المتعاقـد عليهـا   ) الحكومية والمكفولة(بلغ إجمالي قيمة القروض الخارجية   

) ٦٠,٧(يعـادل   مليون دوالر أمريكـي أو مـا  ) ٨٥,٥( حوالي ٢٠١١خالل العام 
   .مليون دينار أردني

  
وقد هذه القروض إلى إثنين، األول قرض من صندوق النقد العربـي بقيمـة     

مليون دوالر لدعم ميزان المدفوعات، والثاني قرض مقـدم مـن الحكومـة    ) ٧٠(
  .مليون دوالر لتمويل قطاع المياه) ١٥,٥(اإلسبانية بقيمة 

  
  :مسحوبات القروض الخارجية

من القـروض الخارجيـة لتمويـل المشـاريع      المبالغ المسحوبة قيمة بلغت
، وكما ن دينارمليو) ٢١٧,٣( نحو ٢٠١١االقتصادية والتنموية المختلفة خالل العام 

  :موضح تالياًهو 
  

  المبلغ المسحوب  المصدر
  )مليون دينار(

األهمية النسبية 
(%)  

ــاء   ــدولي لإلنش ــك ال البن
  والتعمير

٧,٦  ١٦,٥  

  ٣٦,٢  ٧٨,٧  صندوق النقد العربي

  ١,٣  ٢,٨  األوروبي االستثماربنك 

  ٩  ١٩,٥  الصندوق الكويتي للتنمية

  ١٢  ٢٦  لإلنماءالصندوق العربي 

  ١٠,٢  ٢٢,٢  الحكومة األلمانية

  ٣,٧  ٨  البنك اإلسالمي للتنمية

  ٤,٣  ٩,٥  الصندوق السعودي

  ٣,٩  ٨,٦  القروض الصينية

  ٩  ١٩,٥  القروض الكورية

  ٢,٨  ٦  جهات أخرى

  ١٠٠  ٢١٧,٣  المجموع

  
  :المديونية الداخلية -ب
موازنة عامة وموازنات المؤسسـات  (صافي رصيد الدين العام الداخلي  بلغ  
%) ٤٣,٧(مليون دينار أو ما نسبته ) ٨٩١٥(ما قيمته  ٢٠١١العام  خالل) المستقلة

أو ما  مليون دينار) ٦٨٥٢(مقابل  ،٢٠١١المقدر للعام  اإلجماليمن الناتج المحلي 
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قيمتـه  بلغـت  ، بارتفاع ٢٠١٠للعام  اإلجماليمن الناتج المحلي  %)٣٦,٥(نسبته 
  %).٣٠,١(مليون دينار، وبنسبة مقدارها ) ٢٠٦٣(
  

للحكومـة   الدين العام الـداخلي  إجمالينتيجة الرتفاع  االرتفاعوقد جاء هذا   
، ٢٠١٠مقارنـة بالعـام    مليون دينار) ١٢٨٢(بحوالي  ٢٠١١المركزية في العام 

  .مليون دينار) ٢٤(لدى البنوك بحوالي  الحكومية إجمالي الودائع وانخفاض
  

  :مجموع الدين العام -ج
  
خـالل العـام    ة الداخلية والخارجيةالتطورات التي شهدتها المديوني أسفرت  
بحـوالي   ٢٠١٠عن مستواه خـالل العـام   صافي الدين العام  ارتفاعإلى ، ٢٠١١

مليـون  ) ١٣٤٠١,٨(ما قيمته  إلىليصل  ،%)١٦,٩(مليون دينار وبنسبة ) ١٩٣٩(
، مقابل ٢٠١١المقدر للعام  اإلجماليمن الناتج المحلي %) ٦٥,٧(أو ما نسبته دينار 

مقـداره   بارتفاع، أي  ٢٠١٠من الناتج المحلي اإلجمالي للعام %) ٦١,١(ما نسبته 
  .نقطة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي) ٤,٦(
  

  
  المديونية

٢٠١١  ٢٠١٠  
  القيمة

  )مليون دينار(
من الناتج (%) 

  المحلي اإلجمالي
  القيمة

  )مليون دينار(
من الناتج (%) 

  المحلي اإلجمالي

  ٢٢  ٤٤٨٦,٨  ٢٤,٦  ٤٦١٠,٨  الخارجية

  ٤٣,٧  ٨٩١٥  ٣٦,٥  ٦٨٥٢  الداخلية
  ٦٥,٧  ١٣٤٠١,٨  ٦١,١  ١١٤٦٢,٨  صافي الدين العام

  
  

ًً
.�
� : �+
Bا�� �Kا�C در
��
\2
  :وا�B�6ا�
  

وحتـى العـام    ١٩٩٨منذ العام  العوائد التراكمية للتخاصية قيمة إجمالي بلغ  
 ٢٠١١، علماً بأنه لم يتحقق خالل العام مليون دينار) ١٧٢٦,٤(ما مجموعه  ٢٠١١

  : تلك العوائد كما يلي إجمالي ويمكن توزيع أي عوائد جديدة لحساب التخاصية،
  

  )مليون دينار(العائد   الشركة

  ٩٤٠,١  شركة االتصاالت األردنية

  ٢٨٥,٩  شركة الملكية األردنية

  ٧٩,٨  شركة األسمنت األردنية
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  ١٣٤  شركة البوتاس العربية

  ٨١,٤  شركة الفوسفات

  ٤,١  أكاديمية الطيران المدني
  ١١٧  شركة توليد الكهرباء المركزية

  ٧٣,٧  كهرباء اربدو الكهرباء بيع أسهم شركة توزيع

  ١٠,٥  الشركات األخرى

  ١٧٢٦,٤  المجموع

  
وحتـى   ١٩٩٨منذ العـام   صيةعوائد التخال االستخدامات التراكميةأما عن 

مليون دينـار، وعلـى النحـو    ) ١٧١٢,١(، فقد تم استخدام حوالي ٢٠١١العام 
  :التالي

  

  )مليون دينار( القيمة  االستخدامطبيعة 

  ١٥٦٢,٧  شراء ومبادلة وإعادة هيكلة ديون

  ٦,٥  أمانات عوائد التخاصية

  ١٥٦,٧ -  ضمانات سندات بريدياسترداد 
  ١٠١,٤  ضريبة الدخل والمبيعات –سداد قروض وفوائد الملكية األردنية 

  ١,٣  سداد ضريبة الدخل والمبيعات عن شركة الملكية األردنية

  ٤٠  مشاريع برنامج التحول االقتصادي واالجتماعي
  ١٥٢,٦  تمويل مشاريع تنموية أخرى

  ٢٦,٥  المدني والعسكري اإلسكانمشاريع صناديق 

  ٢٢,٢ -  )اإلسكانصندوق (قروض  أقساطتسديد 

  ١٧١٢,١  المجموع

  
، يصبح الموقف المـالي  المذكورة سابقاً ستخداماتاالمصادر والفي ضوء 

  :، على النحو التالي٣١/١٢/٢٠١١لحساب التخاصية حتى  اإلجمالي
  

  )مليون دينار(القيمة   البيــــان

  ١٧٢٦,٤  عوائد البيع

  ١٧١٢,١  صافي االستخدامات

  ١٤,٣  الرصيد 
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، ٢٠١١العـام  خـالل   للمملكـة 
) ١٨,٦( والمعاد تصديره ما قيمته

التجـارة   حجـم  إجمـالي 
  .دينار مليار

  

) ٤٧٨٠(صـل إلـى   تل ٢٠
الصادرات الوطنية خالل  

مـن إجمـالي   %) ٢٥,٧(
  .٢٠١٠لعام ل%) ٢٦,٣


ر د�(
ر �$#
م  +$�
٢٠١١

٢٠١١/  ٢٠١٠

                1
2- (�
3 !4�5 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������

  :السلعية التجارة الخارجية

للمملكـة  السلعية الخارجية التجارة حجمإجمالي 
والمعاد تصديره ما قيمته بشقيها الصادرات الوطنية والمستوردات السلعية

إجمـالي بمقارنـة   ،%)١٦,٢(نسـبته   بلغت بارتفاع
مليار) ١٦,٠٤( في حينه والبالغ ٢٠١٠عام الالخارجية خالل 

�+)Nدرات ا��
�  :ا�

٢٠١١عام الالصادرات الوطنية خالل  قيمة 
 بقيمةمقارنة %) ١٣,٣( نسبته بلغت بارتفاع
  .مليون دينار) ٤٢١٦,٩( في حينه والبالغة

( نسبة مقدارهاالصادرات الوطنية  حجم وقد شكل
٣(ما نسبته  شكلتحين في ، ٢٠١١لعام لالتجارة الخارجية 


ر د�(
ر �$#
م  ١٣.٦+$�
٢٠٠٩


ر د�(
ر  ١٦.٠٤+$�

م #$�٢٠١٠


ر د�(
ر �$#
م  ١٨.٦+$�
٢٠١١


ر�+� �iردن ��Ciام Bرة ا�
Fا�� ��+� ��
٢٠١٠/  �Z2٢٠٠٩ر ا��

                1
2- (�
3 !4�5

التجارة الخارجية
  

إجمالي  بلغ  
بشقيها الصادرات الوطنية والمستوردات السلعية

بارتفاع ،دينار مليار
الخارجية خالل 

  
  

  
  


درات ا��N(+�: أو��ا�
  

 ارتفعت  
بارتفاع، مليون دينار

والبالغة ٢٠١٠ام الع
  

وقد شكل  
التجارة الخارجية 

  
  
  

١٣.٦

�

����

����

����

����

�����

�����

�����

�����

�����

�����


ر�+� �iردن ��Ciام Bرة ا�
Fا�� ��+� ��
�Z2ر ا��



        

 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������2011                    !6+/15 7  32    

خالل العام جغرافية مجموعات 
مـن إجمـالي   %) ٤٧,٤(

مجموعة الدول اآلسـيوية غيـر العربيـة بمـا نسـبته      
، الواليـات  كندا، المكسيك

دول  إلـى ، فيما احتلت صادراتنا الوطنيـة  

  

 على مجموعات ٢٠١١خالل العام 
الخام غيـر الصـالحة لألكـل عـدا     

 تلتهـا ، من قيمة الصادرات الوطنيـة 
كاألثـاث    المصـنوعات المتنوعـة  

المـواد  مجموعـة  و ،%)
البضـائع   ، فيما شـكلت مجموعـة  

ما نسـبته  و، %)٩,٤( ما نسبته
  .لمجموعة المشروبات والتبغ

  �+n ���+6oا��ول ا
ا�3�#+�
%


رة  Fا�� �+�
G2دول ا

Xل أ���
�T� ا���ة

١٦%

٢٠١١

                1
2- (�
3 !4�5 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������

�+)Nدرات ا��
�$� �Lا�/Fا� Pز���:  

مجموعات عدة  إلى األردنية الصادرات الوطنية 
(الدول العربية التي احتلت ما نسبته  أبرزها
مجموعة الدول اآلسـيوية غيـر العربيـة بمـا نسـبته       هالت، تالصادرات الوطنية
كندا، المكسيك(أمريكا اتفاقية التجارة الحرة لشمال  ، ثم دول

، فيما احتلت صادراتنا الوطنيـة  %)١٦(ي شكلت ما نسبته 
  %).٤,٧(ما نسبته  األوروبي

�+)Nدرات ا��
�  :ا���آ+e ا�.$#� �$

خالل العام  التركيب السلعي للصادرات الوطنية
الخام غيـر الصـالحة لألكـل عـدا      مجموعة المواد أهمها كان، من السلع

من قيمة الصادرات الوطنيـة %) ٢٣,٨(ما نسبته  التي شكلت
المصـنوعات المتنوعـة   ، ومن ثم%)٢٢,٤(المواد الكيماوية بما نسبته 

%)١٩,٢( والمالبس واألحذية والمطبوعات والبالستيك بنسبة
، فيما شـكلت مجموعـة  %)١٥,٣(بما نسبته  والحيوانات الحية

ما نسبته كالورق والكرتون المصنوعة المصنفة حسب المادة
لمجموعة المشروبات والتبغ %)١,١(و، لآلالت ومعدات النقل

ا��ول ا�3�#+�
٤٧.٤%

  �+n ���+6oا��ول ا
ا�3�#+�
٢٦.٨%

دول ا��2
د  
ا�ورو�3

٤.٧%


م #$� �+)Nدرات ا��
�$� �Lا�/Fا� P٢٠١١ا���ز�

                1
2- (�
3 !4�5


درات ا��N(+�ا� -أ�$� �Lا�/Fا� Pز���
    

 توزعت
أبرزهاكان ، ٢٠١١

الصادرات الوطنية
، ثم دول%)٢٦,٨(

ي شكلت ما نسبته الت) المتحدة
األوروبياالتحاد 

  
  

  
  

درات ا��N(+� -ب �ا���آ+e ا�.$#� �$
  

التركيب السلعي للصادرات الوطنية تنوع  
من السلع متعددة

التي شكلت المحروقات
المواد الكيماوية بما نسبته 

والمالبس واألحذية والمطبوعات والبالستيك بنسبة
والحيوانات الحية الغذائية

المصنوعة المصنفة حسب المادة
لآلالت ومعدات النقل%) ٥,٥(
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مـا  لتصـل إلـى    ٢٠١١
مقارنة بقيمة السلع المعـاد  

  .مليون دينار

مـا   إلـى لتصل  ٢٠١١عام 
مقارنـة بقيمـة   %) ١٧,٦
مليـون  ) ١١٠٥٠,١( فـي حينـه  

التجـارة   إجمـالي من %) 
  .٢٠١٠عام لل%) 

 السـلعية من إجمالي المستوردات 
التـي شـكلت مـا     اآلسيوية غير العربيـة 
، كنـدا (تـا  دول النافو، %)

كسويسـرا   بقية الدول األوروبيـة 
كالبرازيـل  ( الجنوبيـة  أمريكـا 

المستوردات الخارجية للمملكـة خـالل   

  

دول ا��2
د  
ا�ورو�3
٢٠.٦%

3?+� ا��ول ا�ورو3+�
٥.٣%

٢٠١١

                1
2- (�
3 !4�5 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������


  :ا�.$P ا��#
د 2����ه

ـ قيمة السلع المعاد تصديرها خالل   ١ام الع
مقارنة بقيمة السلع المعـاد  %) ١٣( انسبته بزيادةمليون دينار ) ٨٧٤
مليون دينار) ٧٧٣,٢( في حينه والبالغة ٢٠١٠عام التصديرها خالل 

  :ا�.$#+�ا��.��ردات 

عام الخالل  لألردن السلعيةالمستوردات  حجم
٦(مقـدارها   نمـو مليون دينار بنسـبة  ) 

فـي حينـه  والبالغة  ٢٠١٠عام الخالل  السلعية

%) ٦٩,٦(ما نسبته  السلعيةشكلت المستوردات 
%) ٦٨,٩(ما نسبته فيما شكلت ، ٢٠١١عام الالخارجية خالل 

  :�iردن ا�.$#+�ا���ز�P ا�F/�ا�L �$�.��ردات 

من إجمالي المستوردات %) ٣٧,٤( ما نسبته الدول العربية
اآلسيوية غير العربيـة  في المرتبة الثانية الدول

%)٢٠,٦( بنسـبة  االتحاد األوروبيدول ثم 
بقية الدول األوروبيـة ثم ، %)٦,٥( بنسبة )سيك، الواليات المتحدة

أمريكـا شـكلت دول  أخيـراً  و، %)٥,٣( بنسـبة 
المستوردات الخارجية للمملكـة خـالل    إجماليمن %) ٢,٦(ما نسبته 

ا��ول ا�3�#+�
٣٧.٤%

  �+n ���+6oا��ول ا
ا�3�#+�

٢٦%


�L
دول ا�(
٦.٥% �+3�)Fا�
Xدول أ���

٢.٦%

٢٠١١ا���ز�P ا�F/�ا�L �$�.��ردات ا�.$#+� �$#
م 

                1
2- (�
3 !4�5


ً+�
j :
ا�.$P ا��#
د 2����ه
  

 ارتفعت  
٨٧٤,١(مجموعه 

تصديرها خالل 
  


ً4�
j:  ا��.��ردات
  

حجم ازداد  
) ١٢٩٩٤( قيمته

السلعيةالمستوردات 
  .دينار

شكلت المستوردات قد و
الخارجية خالل 

  
ا���ز�P ا�F/�ا�L �$�.��ردات  -أ 
        

الدول العربية احتلت  
في المرتبة الثانية الدول تلتها ،لألردن
ثم ، %)٢٦(نسبته
سيك، الواليات المتحدةالمك

بنسـبة  اوروسي
ما نسبته  )واألرجنتين

  .٢٠١١العام 
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إلـى   ٢٠١١خالل العام  لألردن
الوقـود المعـدني ومـواد التشـحيم بنسـبة      

 كـالورق مصـنوعة   سـلع 
 بنسـبة  والخشب عدا األثاث

 بنسبة المواد الكيماوية ،%)
، المواد الخام غير %)٦,٥

الزيـوت   مجموعة شكلت
المسـتوردات   إجمـالي من 

  

مـا   ٢٠١١هذا وقد بلغ الحجم الكلي لعجز الميزان التجاري خـالل العـام   
) ٦٠٦٠(ما قيمتـه   ٢٠١٠

W�ا	*��د (�#�
٢٠١٠ 

�

٢٠١١ �
�

٢٠١١

                1
2- (�
3 !4�5 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������

  :ا�.$#+�ا���آ+e ا�.$#� �$�.��ردات 

لألردن السلعيةالتركيب السلعي للمستوردات 
الوقـود المعـدني ومـواد التشـحيم بنسـبة       أهمهاكان  ،عديدة مجموعات سلعية

سـلع ، %)١٨,٥( بنسبة النقل ومعدات اآلالت
والخشب عدا األثاث والمصنوعات المطاطية والكرتون ومصنوعات الفلين

%)١٤( بنسبة ، المواد الغذائية والحيوانات الحية
٦,٥( بنسبة واألحذيةكالمالبس  ، مصنوعات متنوعة

شكلتأخيراً و ،%)١,٩( بنسبة عدا المحروقات 
من  %)٠,٨( ما نسبتهوالدهون والشموع الحيوانية والنباتية 

  .٢٠١١خالل العام  

هذا وقد بلغ الحجم الكلي لعجز الميزان التجاري خـالل العـام   
١٠مليون دينار، فيما بلغ خالل العام ) ٧٣٣٩,٩

  %).٢١,١(مليون دينار، بارتفاع نسبته 

ا	*��د (�#��Wا	*4�6ردات ا	����6ا	��درات ا	4@���
	���.����	�.�

�.�

�
��������
�.�

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١١


ر�+� ��Ciام Bرة ا�
F٢٠١١/٢٠١٠ا��

                1
2- (�
3 !4�5

ا���آ+e ا�.$#� �$�.��ردات  -ب 
        

التركيب السلعي للمستوردات  توزع  
مجموعات سلعية

اآلالتو ،%)٢٨,٩(
والكرتون ومصنوعات الفلين

، المواد الغذائية والحيوانات الحية%)١٥,٧(
، مصنوعات متنوعة%)١١(

 لألكلالصالحة 
والدهون والشموع الحيوانية والنباتية 

 لألردنالسلعية 
  

  
  

هذا وقد بلغ الحجم الكلي لعجز الميزان التجاري خـالل العـام   
٧٣٣٩,٩(مجموعه 

مليون دينار، بارتفاع نسبته 
  
  
  
  

�

����

����

����

����

�����

�����

�����


ر
)�
 د
ن
�+
$�
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٢٠١١/ ٢٠١٠  

نسبة   ٢٠١١عام 
التغير 
(%)   

  
النسبية من  األهمية

 إجمالي التجارة
  (%)الخارجية 

١٣,٤  ٢٥,٧  

١٣  ٤,٧  

  ١٧,٦  ٦٩,٦  

  ---  ١٦,٢  

  ٢١,١  ١٠٠٥  

، المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االسـتثمار 
، مليـون دينـار  ) ١٠٢٣(

 ٢٠١٠المشاريع خالل العـام  

  

حجم  انخفاضإلى  االستثمار
 بلغـت  بنسـبة  الفنـادق قطـاع  

�$+�ن د�(
ر  ١٠٢٣ 

م #$�٢٠١١

٢٠١١

                1
2- (�
3 !4�5 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������

١٠التجارة الخارجية األردنية خالل العامين 

عام ال  ٢٠١٠عام ال

 القيمــة
  )مليون دينار(

النسبية من  األهمية
إجمالي التجارة 

  (%)الخارجية 

 القيمـــة
  )مليون دينار(

  ٤٧٨٠  ٢٦,٣  ٤٢١٦,٩  الصادرات الوطنيــة
  ٨٧٤,١  ٤,٨  ٧٧٣,٢  السلع المعاد تصديرهـا

١٢٩٩٤  ٦٨,٩  ١١٠٥٠,١  
  ١٨٦٤٨,١  ---  ١٦٠٤٠,٢التجــارة 

٧٣٣٩,٩  %١٠٠  ٦٠٦٠  

  :المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار

المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االسـتثمار  حجم إجمالي تراجع
(مجموعه ما ليصل إلى  ٢٠١١عام الخالل 

المشاريع خالل العـام   تلك حجمبإجمالي مقارنة  ،%)٣٨,٤(نسبته 
  . مليون دينار) ١٦٦٠,٦( 

االستثمارقيمة المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع  تراجع
قطـاع   كل من في ٢٠١١خالل العام  المشاريع المستثمرة

�$+�ن  ١٨٢٠.٥ 
�$+�ن  ١٦٦٠.٦ ٢٠٠٩د�(
ر �$#
م 

٢٠١٠د�(
ر �$#
م 

 


��ن P+FT2 ا�4�68
ر � I� ة�+G�.ا�� Pر�
T٢٠١١ا��

                1
2- (�
3 !4�5

  
  

  التصنيف

الصادرات الوطنيــة

السلع المعاد تصديرهـا

  المستوردات

التجــارة إجمــالي 
  الخارجية

  التجــاري العجز

   
  
  

المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار
      
تراجعاستمر     

خالل  وبشكل ملحوظ
نسبته  بانخفاض
 في حينه والبالغ

  

    
تراجعويعود 

المشاريع المستثمرة

�

���

���

���

���

����

����

����

����

����

����
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بنسـبة   النقل البحري والبري المتخصـص والسـكك الحديديـة   
)٨٠.(%  

٢٠١١  

  القيمة
مليون (

  )دينار

من (%) 
 حجم

االستثمار 
  الكلي

٦٣,٢  ٦٤٦,٤  

١٨,٧  ١٩١,٤  

٤  ٤١,٤  

٨  ٨١,٧  

٥  ٥٠,٩  

١  ١٠  

٠,١  ١  

١٠٠  ١٠٢٣%  

بنسـبة   الصناعةفيما ارتفع في الوقت ذاته حجم المشاريع في كل من قطاع 
قطاع المستشفيات و، %)٧٥,٢

  

�CراHا�
٤%


ت+GT�.ا��
٨%

  aا��.$+� وا���و�
�[
ا�.+
%


��ن P+FT2 ا��4�6
ر �$#
م � I� ة�+G�.ا�� Pر�
T�� ؤوس أ��ال�� �C
Z?ا� P٢٠١١ا���ز�
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النقل البحري والبري المتخصـص والسـكك الحديديـة   طاع 
بنسبة  مدن التسلية والترويح السياحيقطاع 

  القطـــاع

٢٠١٠  

  القيمة
مليون (

  )دينار

من (%) 
حجم 

االستثمار 
  الكلي

القيمة
)

دينار

٦٤٦,٤  ٣٥,٦  ٥٩١,٨  الصناعـة

١٩١,٤  ٤١,٦  ٦٩٠  الفنــادق

٤١,٤  ١,٤  ٢٣,٦  الزراعــة

٨١,٧  ١,٨  ٢٩,٧  المستشفيات
٥٠,٩  ١٥,٣  ٢٥٤,٣   التسلية والترويح السياحي

ــز المـــؤتمرات   مراكـ
  والمعارض

---   ---  

ــري   ــري والب البح
  الحديديةالمتخصص والسكك 

٤,٣  ٧١  

١٠٢٣  %١٠٠  ١٦٦٠,٦  المجموع

فيما ارتفع في الوقت ذاته حجم المشاريع في كل من قطاع 
٧٥,٢(بنسبة  الزراعة قطاع، ٢٠١١خالل العام 

(%.  

�C
)�ا�

دق%٦٣.٢)Gا�

١٨.٧%

  aا��.$+� وا���و�
�[
ا�.+

٥%

q�Bا�(?[ ا���
٠.١% ��اآH ا�����2ات  

وا��#
رض
١%


��ن P+FT2 ا��4�6
ر �$#
م � I� ة�+G�.ا�� Pر�
T�� ؤوس أ��ال�� �C
Z?ا� Pا���ز�
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طاع ق، %)٧٢,٢(
قطاع و، %)٧٠٠٠(
  

  
  

القطـــاع

الصناعـة

الفنــادق

الزراعــة

المستشفيات
التسلية والترويح السياحي

ــز المـــؤتمرات   مراكـ
والمعارض

ــل  ــري  النق ــري والب البح
المتخصص والسكك 

المجموع

  
فيما ارتفع في الوقت ذاته حجم المشاريع في كل من قطاع 

خالل العام %) ٩,٢(
%)١٧٤,٦(بنسبة 

  

��اآH ا�����2ات  
وا��#
رض
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لـدى وزارة   المسـجلة  والمؤسسات
مليـون دينـار   ) ٦٥١,٩(

 وبزيادةمليون دينار ) ٢٩٣,٩

  

عدد  كذلك ارتفعفقد حجم رؤوس األموال المسجلة، 
 ٢٠١١عـام  اللدى وزارة الصناعة والتجارة خـالل  

 مقارنـة بعـدد الشـركات   
  .ومؤسسة شركة

٢٠١    
 نسبة التغير
لرؤوس 

  (%)األموال

رؤوس 
 موال
  )مليون دينار

من مجموع % 
  موالألرؤوس ا

١٨٩,٤  ٣١,٤  ٢٠٤,٩  

٧٠,٧-  ٤  ٢٥,٩  

٢٢٩  ٥١  ٣٣٢,١  

١٢٦  ٥,٣  ٣٤,٧  

٣٤,١-  ٨,٣  ٥٤,٣  

٨٢  ١٠٠  ٦٥١,٩  

�$+�ن د�(
ر  ٦٥١.٩ 

م #$�٢٠١١


رة Fوا�� �C
)�٢٠١١رؤوس أ��ال ا��Tآ
ت ا��.F$� ��ى وزارة ا�
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  :الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة

والمؤسسات أموال الشركاتمجموع رؤوس 
(ما قيمته  إلىليصل  ٢٠١١عام الخالل  الصناعة والتجارة

٢٩٣,٩( بفارق، ٢٠١٠عام المليون دينار خالل 
٠  

حجم رؤوس األموال المسجلة،  الرتفاع وكنتيجة طبيعية
لدى وزارة الصناعة والتجارة خـالل   المسجلة والمؤسسات
مقارنـة بعـدد الشـركات   %) ٢,٧( نسبته بارتفاع ،ومؤسسة شركة

شركة) ٧٤٧٢(والبالغ  ٢٠١٠عام الالمسجلة خالل 

١١  ٢٠١٠

رؤوس   العــدد
 موالألا
  )مليون دينار(

من مجموع % 
  موالألرؤوس ا

رؤوس   العــدد
موالألا
مليون دينار(

٢٠٤,٩  ٢٤٣٥  ١٩,٨  ٧٠,٨  ٢٤١٢

٢٥,٩  ١٤٢٧  ٢٤,٧  ٨٨,٥  ١٣١٤

٣٣٢,١  ٩١٩  ٢٨,٢  ١٠٠,٩  ٨٤١

٣٤,٧  ٣٤١  ٤,٣  ١٥,٣  ٣١٣

٥٤,٣  ٢٥٥٥  ٢٣  ٨٢,٥  ٢٥٩٢

٦٥١,٩  ٧٦٧٧  ١٠٠  ٣٥٨  ٧٤٧٢

�$+�ن د�(
ر  ٥١٧.٢ 

م #$�٢٠٠٩

�$+�ن د�(
ر  ٣٥٨ 

م #$�٢٠١٠

�


رة Fوا�� �C
)�رؤوس أ��ال ا��Tآ
ت ا��.F$� ��ى وزارة ا�
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الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة
  
مجموع رؤوس  ارتفع    

الصناعة والتجارة
مليون دينار خالل ) ٣٥٨(مقابل 
٠%)٨٢( انسبته

  

  
وكنتيجة طبيعية

والمؤسسات الشركات
شركة) ٧٦٧٧(ليبلغ 

المسجلة خالل  والمؤسسات
  

  
  
  القطاع

العــدد

٢٤١٢  التجارة

١٣١٤  الصناعة

٨٤١  الزراعة

٣١٣  المقاوالت

٢٥٩٢  الخدمات

٧٤٧٢  المجموع

�

���

���

���

���

	��

���


��


ر
)�
 د
ن
�+
$�


رة Fوا�� �C
)�رؤوس أ��ال ا��Tآ
ت ا��.F$� ��ى وزارة ا�
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 ٢٠١١فـي العـام    حجم رؤوس األمـوال المسـجلة  
عدد ومقـدار رؤوس األمـوال   

  

مـا مقـداره    ٢٠١١ الصناعي للعام
  %).٠,٣(نسبته  طفيف بتراجع

 النحـو  الصناعي علـى  

مـا   ٢٠١١الصناعات التحويلية خالل العام 
نقطـة  ) ١٥٥,٩(مقارنه بما مقداره 

٨٢,٥.(%  

ا��?
و�ت
٥.٣%


رة �$#
م Fوا�� �C
)�
�C ��ؤوس ا���ال ا��.F$� ��ى وزارة ا�Z?ا� P٢٠١١ا���ز�
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حجم رؤوس األمـوال المسـجلة  إجمالي  ازدياد
عدد ومقـدار رؤوس األمـوال    في لالزديادنتيجة  ٢٠١٠مقارنة بالعام 

  . أعاله في الجدول وكما هو مبين القطاعات،

  :اإلنتاج الصناعيالرقم القياسي لكميات 

الصناعي للعام اإلنتاجبلغ الرقم القياسي العام لكميات 
بتراجع ٢٠١٠نقطة للعام ) ١٥٠,٨(نقطة مقابل 

 اإلنتاجقد توزع الرقم القياسي العام لكميات 

  :الصناعات التحويلية

الصناعات التحويلية خالل العام  إنتاجلكميات  بلغ الرقم القياسي
مقارنه بما مقداره %) ٢,٢(نسبته  بتراجعنقطة، ) ١
  

٥(شكلت الصناعات التحويلية أهمية نسبية مقدارها 


رةFا��
٣١.٤%

�C
)�ا�
%

�CراHا�
٥١%


ت��Bا�
٨.٣%


رة �$#
م Fوا�� �C
)�
�C ��ؤوس ا���ال ا��.F$� ��ى وزارة ا�Z?ا� Pا���ز�
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ازدياد ويستند
مقارنة بالعام  وارتفاعها
القطاعات، لمختلف
  

  
  

الرقم القياسي لكميات 
  

بلغ الرقم القياسي العام لكميات   
نقطة مقابل ) ١٥٠,٣(

  
قد توزع الرقم القياسي العام لكميات بشكل عام، فو

  :اآلتي
  

الصناعات التحويلية: أوالً
  

بلغ الرقم القياسي
١٥٢,٤(مقداره 
  . ٢٠١٠للعام 

  
شكلت الصناعات التحويلية أهمية نسبية مقدارها و
  

  
  

�C
)�ا�
٤%
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       )١٠٠=١٩٩٩(   
األهمية النسبية   التحويليةالصناعات أبرز 

من الرقم 
القياسي العام 

(%)  

الرقم القياسي 
  ٢٠١٠للعام 

الرقم القياسي 
  ٢٠١١للعام 

معدل 
التغير 
(%)  

المــــواد الغذائيــــة 
  والمشروبات

٤,٢-   ١٩٠,٣  ١٩٨,٧  ١٥,٣  

  ٤,٩-   ٩٨  ١٠٣,١  ١٤,٧  المنتجات النفطية المكررة

  ٦-   ١٠٠,٧  ١٠٧,٢  ١٠,٦  األسمدة

  ٤,١-   ٢٠٦,٣  ٢١٥,٣  ٤,٤  األدوية

-   ٥٨,١  ٧٩,١  ٣,٣  االسمنت والجير
٢٦,٥  

مجموع الصناعات 
  التحويلية

٢,٢-  ١٥٢,٤  ١٥٥,٩  ٨٢,٥  

  
  

   :الصناعات االستخراجية: ثانياً
 

 ٢٠١١الصناعات االستخراجية خالل العـام   إنتاجبلغ الرقم القياسي لكميات 
  %).١٦,٥(نسبته  بارتفاع ٢٠١٠عام نقطة في ال) ١٠٣,٧(نقطة مقابل ) ١٢٠,٨(

  
  %).١١(قد شكلت الصناعات االستخراجية أهمية نسبية مقدارهاو   
  

       )١٠٠=١٩٩٩(  

األهمية   الصناعات االستخراجية
النسبية من 
الرقم القياسي 

  (%)العام 

الرقم القياسي 
  ٢٠١٠للعام 

الرقم القياسي 
  ٢٠١١للعام 

معدل 
التغير 
(%)  

استخراج النفط والغـاز  
  الطبيعي

٩-   ٧٠,٧  ٧٧,٧  ٠,٣  

استغالل المحاجر 
  الستخراج األحجار

٢٦  ٤٧,٩  ٣٨  ٠,٣  

  ١٦,٨  ١٢٥,٢  ١٠٧,٢  ٥,٤  الفوسفات

  ١٧,١  ١٢٥,٥  ١٠٧,١  ٤,٨  البوتاس

الصناعات مجموع 
  االستخراجية

١٦,٥  ١٢٠,٨  ١٠٣,٧  ١١  
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  :الكهرباء والغاز والبخار والمياه الساخنة إمدادات: ثالثاً
  

الكهرباء والغاز والبخـار والميـاه    إمدادات إنتاجلكميات  بلغ الرقم القياسي  
%) ٤,٥(نسـبته   بارتفـاع ، ٢٠١١عام النقطة خالل ) ١٧٤,٤(الساخنة ما مقداره 

  .٢٠١٠نقطة في العام ) ١٦٦,٩(مقداره مقارنة بما 
  

أهميـة نسـبية    إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه الساخنة وقد شكلت  
  %).٦,٤(مقدارها 

  
  :الرقم القياسي العام

لكميـات اإلنتـاج الصـناعي     العـام  وعليه، يمكن تلخيص الرقم القياسـي   
  :، على النحو التالي٢٠١١و ٢٠١٠للعامين ) ١٠٠=١٩٩٩(
  

        )١٠٠=١٩٩٩(  

األهمية النسبية   اتالصناع
من الرقم القياسي 

  (%)العام 

الرقم 
القياسي 

  ٢٠١٠للعام 

الرقم 
القياسي 

  ٢٠١١للعام 

معدل 
التغير 
(%)  

  ٢,٢-   ١٥٢,٤  ١٥٥,٩  ٨٢,٥  التحويلية

  ١٦,٥  ١٢٠,٨  ١٠٣,٧  ١١  االستخراجية
امدادات الكهرباء والغاز 
  والبخار والمياه الساخنة

٤,٥  ١٧٤,٤  ١٦٦,٩  ٦,٤  

  ٠,٣-  ١٥٠,٣  ١٥٠,٨  ١٠٠  الرقم القياسي العام

  
  

  :بورصة عمان
  

  
  X� 	��Z إ	Y ٢٠١١	4Sر�� ;*�ن  �ل ا	��م  ا+$*�	�Q2U ا	�#اول  ا�

، و�S6�5 ٢٠١٠ �ل ا	��م ����ر د���ر ) ٦,٧(��8ر�^ �ــB  ،����ر د���ر) ٢,٩(
  %).٥٦,٧(ا���ض �8#اره� 

  
ا	��8<� �<��ر ا�<=Q ا	*�$. Q=>��5 ا	,�ة ;�# �4�6ى أc�d ا	��Q و�#    
أي ��5��ض ��S6^  ،٢٠١١ ��e8 �5=��� ا	��م) ٢٣٧٤( �� ��e8� B ��8ر) ١٩٩٥(
)١٥.٩.(%  
  

، %)٤١,٧(�S6�5  ٢٠١١آ*� ا��X ;#د ا�<=Q ا	*�#او	�  �ل ا	��م    
���4ن ;8#ًا ) ١,٣(����ر <=Q ���ت �M  �ل ) ٤,١(i�5 j�U ;#د ا�<=Q ا	*�#او	� 
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) ١,٩(���ت �M  �ل  ٢٠١٠
Y	٥٨,٢( إ (% B� �8ر���

  

�ات ا	��ا$B ا	*�آ4رة <�85ً����  إ� أن، ��d ��P�� �S6�
 i�S�	)٥١,٣ (%B� �8ر���  ��

 �D Mا�رد��� ��d ر�*K�>ا �D�� B�)آ*� ار ،
���4ن د���ر، ��8ر�� �B ا���ض 

�آ��M�)#�#$ M 	#ى 45ر�� ;*�ن  �ل ��، Q) #8D إدراج  m G��$ M�و
�آ�، آ*� nE�5 ا	�8*� ) �

����ر ) ١٩,٣(�,4   ٢٠١١
ا	��  ��٢٠١٠ �85*�=�  �ل ا	��م 

مـا مجموعـه    ٢٠١١خـالل العـام   
مقارنة بعدد السفن التي أمت الميناء خـالل العـام   

�����

٢٠١١/  ٢٠١٠
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��٢٠١٠م ا	����ر <=Q) Q (#او	=�  �ل ) 
 Z��	 Q=>ل دوران ا�#�� X�إ	Yآ�	o ا�

  .���٢٠١٠م 

 M� Qd��ات ا	��ا$B ا	*�آ4رة <�85ً�و;�Y ا	���
	�i�S  ٢٠١١  �ل ا	��م ار(��n ا�رد���4S5 Mر�� ;*�ن

� ا�رد����D M �5٢٠١٠=��� ا	��م %) �d ر�*K�>ا �D�� B�)آ*� ار ،
���4ن د���ر، ��8ر�� �B ا���ض ) ٧٨,٦(5*8#ار  45٢٠١١ر�� ;*�ن  �ل ;�م 

  .٢٠١٠	��م ���4ن د���ر ) 

�آ��M�)#�#$ M 	#ى 45ر�� ;*�ن  �ل ��، Q) #8D إدراج  m G��$ M�و
�آ�ت ا	*#ر$� J	د ا#; Z��	Y	٢٤٧( إ (

٢٠١١ا	 ���46	Q=>p ا	*#ر$� �D 45ر�� ;*�ن �5=��� ا	��م 
�� �85*�=�  �ل ا	��م ��8ر%) ١١,٥(�S6�5 ا���ض �8#اره� 

  .����ر د���ر) ٢١,٨(
  
  

  :نشاط ميناء العقبة

خـالل العـام    ميناء العقبةبلغ عدد السفن التي أمت 
مقارنة بعدد السفن التي أمت الميناء خـالل العـام    بانخفاض بسيطسفينة 
  . سفينة) ٢٩٠٢( حينذاكوالبالغة 

)�$+�ن(�Cد ا�J\6 ا����او�� 

)�$+�ن د�(
ر(]JF ا���اول 
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نشاط ميناء العقبة
  

بلغ عدد السفن التي أمت 
سفينة ) ٢٨٩٢(

والبالغة  ٢٠١٠
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 ليصـل  ٢٠١١ميناء العقبة خالل العـام  
، ٢٠١٠مليون طن خالل العام 

 .(%  

) ١٠,٢(ما مقـداره   ٢٠١
%). ١٧,٢(نسبته  وبارتفاع
نسـبته   بارتفـاع مليـون طـن   

) ٨(والبالغ في حينه  ٢٠١٠

  

فـي  ميناء الحاويـات   عبر
) ٤٠(من فئة  ٢٠١١فقد بلغ عدد الحاويات الصادرة عبر الميناء خالل العام 

مقارنة بعددها خالل %) ١٦,٧
حاويات الصادرة فيما بلغ عدد ال
حاويـة،  ) ٩٨٧١٠(قدم ما مجموعه 
) ٩٠٨٦٥(والبالغـة   ٢٠١٠

قدم، ) ٤٠(من فئة  ٢٠١١
مقارنة بعددها خـالل  %) 

فيما بلغ عدد الحاويات الـواردة  

 ١٩.١  IN ن�+$�

م #$�٢٠١١

٢٠١١
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ميناء العقبة خالل العـام  مناولة البضائع في  وقد ارتفع حجم
مليون طن خالل العام ) ١٦,٨(، مقابل مليون طن) ١٩,١(ما مجموعه 
%). ١٣,٧(طن، وبما نسبته  مليون) ٢,٧(بلغ 

١١في العام  من المستوردات حجم المناولة 
وبارتفاع ٢٠١٠مليون طن خالل العام ) ٨,٧(، مقابل 

مليـون طـن   ) ٨,٩( ت قيمتهحجم مناولة الصادرات فقد بلغ
١٠مقارنة بحجم مناولة الصادرات خالل العام 

عبرالحاويات الصادرة والواردة  وبخصوص حركة
فقد بلغ عدد الحاويات الصادرة عبر الميناء خالل العام 

١٦,٧( نسبته بارتفاعحاوية، ) ١٢٣٩٣٠(قدم ما مجموعه 
فيما بلغ عدد ال. حاوية) ١٠٦١٩٧(والبالغة في حينه 

قدم ما مجموعه ) ٢٠(من فئة  ٢٠١١عبر الميناء خالل العام 
١٠مقارنة بعددها خـالل العـام   %) ٨,٦(

١عبر ميناء العقبة خالل العام  الواردةأما الحاويات 
%) ٢٠,٢( مقداره بارتفاعحاوية، ) ١٢٨٧٣١(

فيما بلغ عدد الحاويات الـواردة  . حاوية) ١٠٧٠٤٩(والبالغة حينذاك 

١٤.٢  IN ن�+$�

م #$�٢٠٠٩

 ١٦.٨  IN ن�+$�

م #$�٢٠١٠
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وقد ارتفع حجم
ما مجموعه  إلى
بلغ  بارتفاعأي 

  
حجم المناولة بلغ كما
، مقابل مليون طن

حجم مناولة الصادرات فقد بلغ أما
مقارنة بحجم مناولة الصادرات خالل العام %) ١١,٢(

  .مليون طن
  

  
  

وبخصوص حركة
فقد بلغ عدد الحاويات الصادرة عبر الميناء خالل العام العقبة، 

قدم ما مجموعه 
والبالغة في حينه  ٢٠١٠العام 

عبر الميناء خالل العام 
( نسبته بارتفاع
  .حاوية

  
أما الحاويات 

(فقد بلغ عددها 
والبالغة حينذاك  ٢٠١٠العام 

�
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حاويـة،  ) ١٠١٦١٦(قدم ما مجموعه 
  %).١٥( ا

فقـد بلـغ    ٢٠١١السفن السياحية التي أمت الميناء خالل العام 
خالل العـام   سفينة) ١٥١

على مـتن   األردناللذين زاروا 
مقارنة بعدد السياح اللـذين  

ألـف  ) ١٤٨,٥(والبالغ حينـذاك  
مينـاء   خـالل من حركة الركاب القادمين والمغادرين 

%) ١١,٤(، بانخفاض نسبته 
مليـون  ) ٩١٤,٩(والبالغ في حينه 

مـا مجموعـه    إلىصل ي
 وبمـا نسـبته  ، مليـون دينـار  

والبالغـة فـي حينـه     ٢٠

  

����

�U��6	ا Z #	ا

٢٠١١

٢٠١٠
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قدم ما مجموعه ) ٢٠(من فئة  ٢٠١١عبر الميناء خالل العام 
انسبته وبزيادة، ٢٠١٠حاوية خالل العام ) ٨٨٣٠٢

السفن السياحية التي أمت الميناء خالل العام ب يما يتعلق
٥١(مقابل  %)٢٥,١(نسبته  بانخفاضسفينة، 

اللذين زاروا ) القادمين والمغادرين( بلغ عدد السياح
مقارنة بعدد السياح اللـذين  %) ٥(نسبته  بانخفاضألف سائح ) ١٤١

والبالغ حينـذاك   ٢٠١٠زاروا األردن على متن السفن خالل العام 
حركة الركاب القادمين والمغادرين  وقد انخفض إجمالي

، بانخفاض نسبته راكب ألف) ٨١٠,٧(صل إلى يل ٢٠١١العام 
والبالغ في حينه  ٢٠١٠الركاب خالل العام  عدد 

  
  :النشاط السياحي

يل ٢٠١١السياحي خالل العام  الدخل قيمة انخفضت
مليـون دينـار  ) ٤١٥,٥( قيمتـه  بتراجعمليون دينار 

٢٠١٠خالل العام  الدخل السياحيقيمة ، مقارنة ب
  . مليون دينار

���������
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عبر الميناء خالل العام 
٨٨٣٠٢(مقابل 

  
يما يتعلقوف

سفينة، ) ١١٣( عددها
بلغ عدد السياح وقد. ٢٠١٠

١٤١,١(هذه السفن 
زاروا األردن على متن السفن خالل العام 

وقد انخفض إجمالي ٠سائح
العام  العقبة في
 بأجماليمقارنة 
  . راكب

  

النشاط السياحي
  

انخفضت
مليون دينار ) ٢١٢٩,٦(
، مقارنة ب%)١٦,٣(
مليون دينار) ٢٥٤٥,١(
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ما مجموعه  ٢٠١١عدد السياح الزائرين للمملكة خالل العام  إجماليبلغ  وقد
 مقارنة بعدد السياح%) ٤٠,٧(مقدارها  ملحوظة انخفاضزائر بنسبة ) ٤١٩,٥٧١(

  .زائر) ٧٠٧,٧٣٥( في حينه والذي بلغ ٢٠١٠خالل العام  الزائرين
  

من إجمالي %) ٦١(السياح القادمين من الدول األوروبية ما نسبته وقد شكل 
، يليها السياح القادمين مـن دول آسـيا   ٢٠١١السياح الزائرين للمملكة خالل العام 

، ومن ثم السياح القادمين من الدول األمريكية بنسبة %)٢١,٣(والباسيفيك بما نسبته 
، وأخيـراً السـياح   %)٥,٧(بنسبة ، والسياح القادمين من الدول العربية %)١١,٢(

  %).٠,٧(القادمين من الدول األفريقية بما نسبته 
  

 ٢٠١١هذا وقد انخفض معدل اإلقامة للسياح الزائرين للمملكة خالل العـام  
، وبانخفـاض نسـبته   ٢٠١٠ليلة فـي العـام   ) ٤,٥(ليلة، مقابل ) ٤,٣(ليصل إلى 

)٤,٤.(%  
  
انخفض أيضاً ، فقد ٢٠١١خالل العام  أما فيما يتعلق بحجم اإلنفاق السياحي 

، مقارنـة  %)١٨,٤(نسـبته   بتراجـع مليون دينار، ) ٨٢٣,٩( ليصل إلى ما قيمته 
) ١٠١٠,٥(الذي بلغ حينذاك مـا قيمتـه    ٢٠١٠بحجم اإلنفاق السياحي خالل العام 

  .مليون دينار
  
  

  :سوق العقار نشاط
  
ليصل إلى ما  ٢٠١١حجم التداول في سوق العقار األردني خالل العام  ارتفع    

مقارنة بحجم التـداول خـالل   %) ٧,٥( انسبته بزيادةدينار،  مليون) ٦٤٣٠(قيمته 
  .دينار مليون) ٥٩٨٠(والبالغ في حينه  ٢٠١٠العام 

  
بنسبة  ٢٠١١إجمالي عدد معامالت بيع العقار في المملكة خالل العام نما وقد     
ألف معاملة بيع شقق ) ٢٨,٤(ألف معاملة، منها ) ٩٧,١( ، حيث بلغ عددها%)٨,٦(
 ٢٠١٠ألف معاملة خالل العـام  ) ٨٩,٤(مقابل . ألف معاملة بيع أراضي) ٦٨,٦(و

ألـف معاملـة بيـع    ) ٦٥,٧(ألف معاملة بيع شقق، و) ٢٣,٧(والتي توزعت على 
  .لألراضي

  
بنمو نسـبته   ٢٠١١المباعة في المملكة خالل العام عدد الشقق ارتفع  هذا وقد    
) ١٩٤( بمعدل مساحة مقدارهاشقة، ) ٢٨٤٩٣(ما مجموعه ، حيث بلغت %)٢٠,١(

مـا مجموعـه    ٢٠١٠متر مربع، في حين بلغ عدد الشقق المباعة خـالل العـام   
  .متر مربع) ١٩٦( مقدارهاساحة عدل مشقة بم) ٢٣٧٢١(



        

                1
2- (�
3 !4�5 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������2011                    !6+/28 7  32    

، فقد قُـدرت  ٢٠١١خالل العام  غير األردنيينل والشقق أما بيوعات األراضي    
معاملـة  ) ٢٧٥٣(معاملـة للشـقق و  ) ٢٨٩٠(معاملة، منها ) ٥٦٤٣( بما مجموعه
   .مليون دينار) ٤٤٩(نحو لهذه البيوعات السوقية  القيمةبلغت وقد لألراضي، 

  
مـا   ٢٠١٠في حين بلغ إجمالي البيوعات لغيـر األردنيـين خـالل العـام         

معاملـة  ) ٢٣٠٠(معاملـة للشـقق و  ) ٢٢٦٨(معاملـة، منهـا   ) ٤٥٦٨(مجموعه
  .مليون دينار) ٣٣٨,٣(لألراضي، وقد بلغت القيمة السوقية لهذه البيوعات نحو 

  
غير األردنيين بمجمـوع  لبيوعات الالمرتبة األولى ب العراقيةواحتلت الجنسية     
، ومـن ثـم   اًمسـتثمر ) ٨٤٣(بمجمـوع   الكويتيةمستثمراً، تلتها الجنسية ) ٢١٧٢(

من حيـث القيمـة، فقـد احتلـت     أما . مستثمراً) ٧٦٥(بمجموع  السعوديةالجنسية 
وشكلت  ،مليون دينار) ٢٥١,٩(األولى بحجم مقداره  المرتبة أيضاً سية العراقيةالجن

، تلتهـا الجنسـية   من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير األردنيين%) ٥٦(ما نسبته 
 األمريكيـة ، ومن ثم الجنسية %)١١(بنسبة و دينار مليون) ٥٠,٧(بمبلغ  السعودية

، وأخيـراً الجنسـية   %)٤(بنسـبة  و مليون دينار) ١٧,٥(في المرتبة الثالثة بقيمة 
من حجم القيمـة السـوقية   ) ٣,٨(مليون دينار وبما نسبته ) ١٦,٩(األمريكية بمبلغ 

  .لبيوعات غير األردنيين
   
  

  :الشيكات المرتجعة
  
فقـد   ،اجعت قيمة وعدد الشـيكات المرتجعـة  تر على التوالي،للسنة الثانية     

إلـى  ليصل  ٢٠١١العام خالل  بشكل عام الشيكات المرتجعة ةمجموع قيم انخفض
 نسـبته  وبمـا مليـون دينـار   ) ١٧١,٢( بانخفاض قيمتـه مليون دينار ) ١٧٠٦,٥(
) ١٨٧٧,٧(في حينهوالبالغة  ٢٠١٠لعام لالشيكات المرتجعة بقيمة مقارنة  ،%)٩,١(

   .مليون دينار
  

يتمثل بالشيكات المعادة لعـدم  وتنقسم الشيكات المرتجعة إلى صنفين، األول 
مليون ) ١٠٢٧,٩(ما مجموعه  ٢٠١١والتي بلغت قيمتها خالل العام كفاية الرصيد 

والبالغة حينذاك  ٢٠١٠، مقارنة بقيمتها خالل العام %)٤,٧(نسبته  بانخفاضدينار، 
  . مليون دينار) ١٠٧٩,٤(

  
من %) ٢,٥( ما نسبته لعدم كفاية الرصيد الشيكات المرتجعة وقد شكلت قيمة

لعـام  ل%) ٣,١(مـا نسـبته   فيما شـكلت  ،  ٢٠١١لعام لإجمالي الشيكات المتداولة 
٢٠١٠.  
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والتي بلغـت   المعادة ألسباب فنية أخرى
مقارنـة  %) ١٥(، بانخفاض نسبته 
  .مليون دينار

عـام  الخـالل   المقدمة للتقـاص 
دينار خـالل   ارملي) ٣٤,٣

  

اإلئتمانية الممنوح من البنـوك المحليـة لمختلـف    
هـذه  قيمـة   إجمالي بلغ ، حيث
مقابـل   ،مليـون دينـار  ) 

 ،مليـون دينـار  ) ١٣٩٩,٨

وتُشير اإلحصاءات إلى استمرار استحواذ قطاع التجارة العامة على الحصة األكبـر  
من قيمة التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبـل البنـوك المرخصـة بمـا نسـبته      
وع هذه التسهيالت، يليه قطاع اإلنشاءات الذي استحوذ على مـا  

، وقطـاع الخـدمات   %)
مـن  %) ٢,٧(، وقطاع الخـدمات الماليـة بنسـبة    

٢٠١١ 
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المعادة ألسباب فنية أخرىأما الصنف الثاني فيتمثل بالشيكات 
، بانخفاض نسبته ٢٠١١خالل العام  مليون دينار) 

مليون دينار) ٧٩٨,٣(والبالغة في حينه  ٢٠١٠بقيمتها خالل العام 

المقدمة للتقـاص  الشيكات المتداولة مجموع قيم وبخصوص
٣٤,٣(دينار مقابل  ارملي) ٤٠,٧( ليصل إلى إزداد
  .%)١٨,٨( نسبته بارتفاع، أي 

  : التسهيالت االئتمانية

اإلئتمانية الممنوح من البنـوك المحليـة لمختلـف     حجم التسهيالت 
، حيثمتواصل بارتفاع -كعادته  –القطاعات االقتصادية 
) ١٥٨٥١,٢(ما مجموعـه   ٢٠١١التسهيالت خالل العام 

١٣٩٩,٨(، بزيادة قيمتها ٢٠١٠مليون دينار للعام 
٩,٦(%.  

وتُشير اإلحصاءات إلى استمرار استحواذ قطاع التجارة العامة على الحصة األكبـر  
من قيمة التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبـل البنـوك المرخصـة بمـا نسـبته      

وع هذه التسهيالت، يليه قطاع اإلنشاءات الذي استحوذ على مـا  من مجم
%)١٤,٥(، ومن ثم قطاع الصناعة بنسـبة  %)

، وقطاع الخـدمات الماليـة بنسـبة    %)٧,١(والمرافق العامة بنسبة 
  .٢٠١١مجموع التسهيالت اإلئتمانية خالل العام 
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�� ا��+� ��Ciام Gم آ�#� �#F2ت ا���
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أما الصنف الثاني فيتمثل بالشيكات 
) ٦٧٨,٦(قيمتها 

بقيمتها خالل العام 
   

وبخصوص
إزداد، فقد ٢٠١١

، أي  ٢٠١٠عام ال
  

  
  

التسهيالت االئتمانية
      
حجم التسهيالت ما زال    

القطاعات االقتصادية 
التسهيالت خالل العام 

مليون دينار للعام ) ١٤٤٥١,٤(
٩,٦(وبنمو نسبته 

  
وتُشير اإلحصاءات إلى استمرار استحواذ قطاع التجارة العامة على الحصة األكبـر  
من قيمة التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبـل البنـوك المرخصـة بمـا نسـبته      

من مجم%) ٢٣,٨(
%)٢١,٨(نسبته 

والمرافق العامة بنسبة 
مجموع التسهيالت اإلئتمانية خالل العام 
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 ارتفـاع إلى  اإلحصائية الصادرة عن البنك المركزي األردني
نقطة، مقابـل  ) ١٣٠(إلى 
)٤,٤ .(%  

  

بنسـبة   ٢٠١٠خالل العام 
فـي  %) ١٣,٩( وارتفع بنسـبة 


ت ا�(?[���
٣.٣%


دق  )Gوا� �[
ا�.+
JC
Zوا��

٣.١%


ت  ���
  sLو��ا
��
C
٧.٢%


ت  ��Bا�
�+�
ا��
٢.٧%

٢٠١١

ا	B�6 وا	#��ت  
�ى qا

٢٠١٠ ���

٢٠١١ ���

t$\�.ر ا��
)أ#6
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  : لتكاليف المعيشة

اإلحصائية الصادرة عن البنك المركزي األردني تُشير البيانات
إلى  ليصل ٢٠١١خالل العام  الرقم القياسي لتكاليف المعيشة
(، بنسبة ارتفاع مقدارها ٢٠١٠نقطة خالل العام 

خالل العام  ارتفع قد الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 
وارتفع بنسـبة  ،%)٠,٦( بنسبة ٢٠٠٩العام  فيانخفض 

�CراHا�
١.٤%

�C
)�ا�
١٤.٥%

��

رة ا�#Fا��
٢٣.٨%


ءاتT��ا
٢١.٨%


ت ا�(?[���

أ��ى
٢١.٥%


م #$� �+�
��K8ت ا�+\.�$� �C
Z?ا� P٢٠١١ا���ز�

�

	�

���

�	�

ا	B�6 وا	#��ت  ا	*�6آM��r5 وأ���Uا	*4اد ا	�Eا:��
�ى qا
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.
���.����.����.�
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�+_ ا��#+�Ci� �Tام X�� �6
أ#6
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لتكاليف المعيشةالرقم القياسي 

      
تُشير البيانات    

الرقم القياسي لتكاليف المعيشة
نقطة خالل العام ) ١٢٤,٥(
  

      
 كان كما    
انخفض و ،%)٥(

  .٢٠٠٨العام 

��

رة ا�#Fا��
٢٣.٨

���

�	�

�Z
?�


�+_ ا��#+�Ci� �Tام X�� �6
ا���J ا�?+
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 العديد مـن  الرتفاعنتيجة  االرتفاع في الرقم القياسي لتكاليف المعيشةويأتي 
يدخل فيها مـن  وخاصة ما  ٢٠١١العام السلع والخدمات خالل  إنتاجمستوى كلف 

 نسـبي فـي   ارتفاعإلى  التي أدى ازدياد أسعارها النفطية عوامل تشغيلية للمشتقات
  .كلف إنتاج مختلف السلع والخدمات

  
بنود الرقم القياسي لتكـاليف المعيشـة خـالل    يبين فيما يلي جدول تفصيلي     
  :٢٠١١/  ٢٠١٠عامين لا

األهمية   البند
  (%)النسبية 

 نسبة التغير  ٢٠١١  ٢٠١٠
(%)  

  ٤,١  ١٤٣,٤  ١٣٧,٧  ٣٦,٦  :المواد الغذائية، وهي

  ٢,٤-  ١٤٥,١  ١٤٨,٧  ٣,٨  الحبوب ومنتجاتها - 

  ٧,٦  ١٥٥,٥  ١٤٤,٥  ٧,٨  اللحوم والدواجن - 

  ٩,٤  ١٢٤,٧  ١١٣,٩  ٠,٨  األسماك ومنتجات البحر - 

  ٤,٩  ١٤٩,٩  ١٤٢,٨  ٣,٨  األلبان ومنتجاتها والبيض - 

  ٥  ١٦٩,٠  ١٦٠,٨  ١,٧  الزيوت والدهون - 

  ٢,٣  ١٣٤,٠  ١٣١,٠  ٢  الفواكه - 

  ٤,٨-  ١٣٩,٢  ١٤٦,٣  ٣,٥  الخضروات - 

  ٨,١  ١٤٦,٣  ١٣٥,٣  ٢,٥  السكر ومنتجاته - 

  ٢,٤  ١٢٨,٠  ١٢٥,٠  ٣,٥  التبغ ومنتجاته - 

  ٥,٤  ١١٨,٠  ١١١,٩  ١,١  المشروبات والمرطبات - 

  ٨,٢  ١٣٥,٧  ١٢٥,٤  ٥,٦  مواد غذائية أخرى - 

  ٦,١  ١٣٠,٥  ١٢٢,٩  ٤,٩  :وأحذية، وهيمالبس 

  ٦,٢  ١٢٩,٧  ١٢٢,١  ٣,٩  مالبس - 

  ٦,١  ١٣٣,٧  ١٢٦,٠  ١  أحذية - 

  ٣,٨  ١٢٣,١  ١١٨,٦  ٢٦,٧  :المساكن، وهي

  ٤,٤  ١١٤,١  ١٠٩,٢  ١٥,٩  السكن وملحقاته - 

  ٢,٧  ١٤٨,٨  ١٤٤,٨  ٦  الوقود واإلنارة - 

  ٢,٦  ١١٥,٠  ١١٢,٠  ١,٨  األثاث والمفروشات - 

  ٣,٦  ١٢٤,٠  ١١٩,٦  ٢,٩  أخرى - 

  ٥  ١٢٠,٢  ١١٤,٤  ٣١,٦  وهي: السلع والخدمات األخرى

  ٤,٨  ١١٧,٦  ١١٢,٢  ١٥,٨  النقل واالتصاالت - 

  ٥  ١٢٧,٩  ١٢١,٨  ٧  التعليم - 

  ٣,٦  ١١٠,٣  ١٠٦,٤  ٢,٧  العناية الطبية - 

  ٩,٤  ١٣٥,٩  ١٢٤,٢  ٣  العناية الشخصية - 

  ٣,٨  ١٠٨,٨  ١٠٤,٨  ١,٥  الثقافة والترفيه - 

  ٠,٨  ١٠٧,٢  ١٠٦,٣  ١,٣  أخرى - 

  ٤,٤  ١٣٠,٠  ١٢٤,٥  ١٠٠  الرقم القياسي ألسعار المستهلك

************************  
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 �.+Kا�� Pا���ا�:  
  

آ���ن ���� (ا	��د ا	���� ��� / ��� ا	��	�ا	����  –���ة ��	�� ا	�����   .١
٢٠١٢.(  

 
 .ا/,.���ر�-,+� (���* ()�ر&� و���ات   .٢

 
 .ا	����ا345�ءات  و���ات دا�1ة()�ر&�  .٣

  
  :ا	��ا9* ا5	�.�و��� 	�8 �7 .٤

 .ا	@?< ا	��آ=ي ا;رد�� -
 .�Bر�A ���ن  -
 .�-,+� ا	��ا�Cء  -
-  �D+��4دا�1ة ا;را�	وا. 
 .ه��?) �H�F9 G�ع ا	+���4  -
 .ا	J�3 ا	����� ا	����� -

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


