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  ــ
تـــــــا������ـ
 

  
 .ا	��� ا	������� •
 .٢٠١٠	$#�م  ! ��ات ا�����د ا�رد����ول ����  •
  .ا	*,$� 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	6$#�ا	�
 .ا	B$6 ا	*#�د (����ه� -
�ا�D (ا	*4�6ردات ا	�ر���  -E2	ا B4ز��	6$#�/ا	ا Gآ�� ).ا	�
 

 .����6ة !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��S8#ط  •
• �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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  : الخالصة التنفيذية
   

العديـد مـن    ٢٠١٠السابقة، واجه االقتصاد األردني خالل العـام   األعواممن  كغيره  
المحلية واإلقليمية  ،االقتصادية والسياسية زمات والمتغيراتالتحديات والمعيقات الناجمة عن األ

كـذلك   إال أنه حقق، ن تراجع بعض أداء أنشطة االقتصادوبالرغم م. على حد سواء ،والدولية
نوع من  إلى تحقيقأدت بشكل أو بآخر  التي العديد من عوامل النمو بشتى المجاالت االقتصادية

بشـكل عـام    ثبات واستمرارية نمو االقتصاد الـوطني  من شانه ضمانزن النسبي الذي التوا
  .مع المتغيرات االقتصادية العالمية واالنسجامللتطور  ومرونته قابليتهازدياد و
   

بما تم تحقيقـه   ٢٠١٠العام  خالل األردني ياالقتصاد األداء ت مؤشراتورنما قوإذا 
  :ما يلي نجد، ٢٠٠٩العام  في
%) ٥,٦( ، بينما بلـغ %)٣,١(صل إلى يلناتج المحلي اإلجمالي لمعدل النمو الحقيقي ل ارتفع •

 .على التوالي ٢٠٠٩و ٢٠٠٨خالل العامين %) ٢,٣(و
 وانخفـاض ، %)١,٧(إجمالي حجم اإليرادات المحلية والمساعدات الخارجية بنسـبة   ارتفاع •

 ملحوظـة عجز الموازنة بنسبة وبالتالي انخفاض حجم ، %)٥,٣(إجمالي حجم اإلنفاق بنسبة 
 %).٣٠,٦(بلغت 

 رتفاع الرصيد القائم للدين العام الخارجيالنتيجة  %)١٨,٧(صافي الدين العام بنسبة ارتفاع  •
 %).١٨,٣(ي بنسبة لوارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخ ،%)١٩,٢(بنسبة 

حجم الصـادرات   لنمونتيجة %) ٩,٩(إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية بنسبة  ارتفاع •
قيمة  وتراجع ، %)٧,٢(، وازدياد قيمة المستوردات السلعية بنسبة %)١٧,٧(الوطنية بنسبة 

 %).١٨,٥(السلع المعاد تصديرها بنسبة 
كل مـن حجـم    الرتفاعنتيجة %) ١٨,٣(بنسبة  ميناء العقبةحجم مناولة البضائع في  ازدياد •

 %).٣٨(وحجم مناولة الصادرات بنسبة  ،%)٤,٨(مناولة المستوردات بنسبة 
 %).٨,٨(من قانون تشجيع االستثمار بنسبة  تراجع إجمالي حجم المشاريع المستفيدةاستمرار  •
انخفاض مجموع رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى وزارة الصـناعة والتجـارة بنسـبة     •

)٣٠,٧.(% 
 %).٣,١(الصناعي بنسبة  اإلنتاجتراجع الرقم القياسي لكميات  •
، وتراجع كل من القيمة السـوقية  %)٣٠,٧(انخفاض حجم التداول في بورصة عمان بنسبة  •

 %).٢٨٤,٢(، وصافي االستثمار غير األردني بنسبة %)٣(للشركات المدرجة بنسبة 
السـياحي بنسـبة    اإلنفـاق  حجم ، وكذلك نمو%)١٧,٢( بنسبةعائدات القطاع السياحي  نمو •

)٣٣,٤.(% 
 %).٢٥,٥(حجم التداول في سوق العقار األردني بنسبة  ارتفاع •
 %).١٩,٧(قيمة الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد بنسبة  انخفاض •
 %).٨,٥(حجم التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة من البنوك المحلية بنسبة  نمو •
  %).٥(الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة  ارتفاع •
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�
م  أداء ا"!� 
د ا�رد�� ����ات ��ول ���� ��&'�٢٠١٠  
  ٢٠٠٩  ا�����

  )د�.
ر�'��ن (
٢٠١٠  

  )�'��ن د�.
ر(
 ��0�
ا����1 
(%)  

��3

ر ا��0ق ا�4&673 ��
  ٣,١  ٩٨٠٨,٦  ٩٥١٤,٤  ا�.
:9 ا���'� ا��8
��

:9 ا���'� ا��8.'� �A�A٣,١  ٢,٣  �&�ل ا�.�� ا��   --  

        
  ١,٧  ٤٢٦٠,١  ٤١٨٧,٨  ا��8ادات ا���'��


ر���Dات ا��E
  ٢٠,٤  ٤٠١,٧  ٣٣٣,٤  ا��0
  ٣,٦  ٢٩٨٥,١  ٢٨٧٩,٩  ا�����F�ا��8ادات 


ر��Gت ا�
AH.٣,٦  ٤٧٤٥,٤  ٥٤٨٦  ا�  
���

ت ا��أ�6AH.٣٣,٣  ٩٦٢,٨  ١٤٤٤,٥  ا�  

 ��
  ٣٠,٦-  ١٠٤٦,٤  ١٥٠٩,٣  )3&� ا��0
�Eات(ا�&IG ا��
        


ر��Dم ا�

JK �'��� ا�&Aا� ��  ١٩,٢  ٤٦١٠,٨  ٣٨٦٩  ا��

JK �'��� ا�&
م ا��ا�'�Aا� ��  ١٨,٣  ٦٨٥٢  ٥٧٩١  ا��


�L ا���� ا�&
م  ١٨,٧  ١١٤٦٢,٨  ٩٦٦٠  
        

��
D�'� �ا���اآ�� �K٠,١٧  ١٧٢٦,٤  ١٧٢٣,٤  ا�&�ا  
��
Dا�� �Kا�E ت

�L ا�D�6ا�  ٠,٠٦-  ١٧١٣,١  ١٧١٤,١  

        
��.Nدرات ا��
  ١٧,٧  ٤٢١٤,٧  ٣٥٧٩,١  ا� 


  ١٨,٥-  ٧٧١,٦  ٩٤٧,١  ا�P'0 ا��&
د : ���ه
  ٧,٢  ١٠٨٣٦,٢  ١٠١٠٧,٦  ا����0ردات ا�0'&��


ريGان ا��Iا��� �L IG&٤,٨  ٥٨٤٩,٨  ٥٥٨١,٣  ا�  
        

��ن :P�GR ا"�4�6
ر

ر�P ا����H�0ة �� !R٨,٨-  ١٦٦٠,٦  ١٨٢٠,٥  !��� رؤوس أ��ال ا��  

رةGوا�� �E
  ٣٠,٧-  ٣٥٨  ٥١٧,٢  رؤوس أ��ال ا��Rآ
ت وا���06
ت ا��G0'� ��ى وزارة ا� .


رة )�Eد(Gوا�� �E
  ٣,٦-  ٧٤٧٢  ٧٧٤٩  ا��Rآ
ت وا���06
ت ا��G0'� ��ى وزارة ا� .
        


ت ��X� �6
�Aا� J!جا��
��  ٣,١-  ١٥٠,٨  ١٥٥,٧  ا� .
�E ا8
        


ن�E �  ٣٠,٧-  ٦٦٩٠  ٩٦٦٥,٣  JGZ ا���اول �L �3ر

ن�E �
�L ا"�4�6
ر ]�� ا�رد�� �L �3ر  -٢٨٤,٢  ١٤,٦-  ٣,٨  

        
 ��A&ء ا�
.�� �L PK
Fو�� ا��
.� JGZ)�N ١٨,٣  ١٦,٨  ١٤,٢  )�'��ن  

        
�Z
  ١٧,٢  ٢٤٢٣,٣  ٢٠٦٧  ا���\ ا��0


قH�  ٣٣,٤  ١٠١٠,٥  ٧٥٧,٥  ا��0
�Z ا8
        

��
ر ا�ردA&�6ق ا� �L ا���اول JGZ  ٢٥,٥  ٥٠٠٠,٩  ٤٠٠٠,٧  
        

��
�� ا��Hم آ�&� �&G:ت ا���
X�R١٩,٧-  ١٠٧٩,٤  ١٣٤٤,٢  ا�  
        

���ا��0[��ت 
��K"ا��.�ك ا���� � ا �� �Z�.٨,٥  ١٤٤٥١,٤  ١٣٣١٧,٢  ا���  
        

 �R�&ا�� _��
X�� �6
�Aا� J!ا��)�`A�(  ٥  ١٢٤,٥  ١١٨,٥  
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الصادرة عن دائرة اإلحصـاءات  
مـا   قد بلـغ  ٢٠١٠بأسعار السوق الثابتة للعام 

بنسبة  ،٢٠٠٩مليون دينار للعام 

مـا مقـداره    ٢٠٠٩فيما بلغت نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي في العـام  

  

خـالل العـام    الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتـة 
 قطـاع  نمـا  حيـث ، االقتصادية
الزراعـة  قطـاع   ،%)٣٢,٤

، %)٦,٢(سبة بن النقل والتخزين واالتصاالت
، %)٤,٨(بنسبة  المال والتأمين
قطـاع  ، %)٣,٨(قطاع الفنـادق والمطـاعم بنسـبة    
 %).٢,٣(بنسـبة   الصناعة

قطـاع  كل مـن  ل ٢٠١٠خالل العام 
   %).٠,٢-(بنسبة  

�'��ن  ٩٨٠٨.٦
٢٠١٠د�.
ر �'&
م 

٢٠١٠
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4 !5�6 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������

  : الناتج المحلي اإلجمالي

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

مليون دينار للعام ) ٩٥١٤,٤(مقابل  دينار،مليون ) ٩٨٠٨
٣,١.(%  

فيما بلغت نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي في العـام  
  .٢٠٠٨في العام %) ٧,٦(، وما نسبته 

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتـة  لنمو 
االقتصاديةالقطاعات معظم في نمو  ما تم تحقيقه من

٣٢,٤( وبما نسبته ٢٠١٠التعدين بشكل ملحوظ خالل العام 
النقل والتخزين واالتصاالت، قطاع %)٨,٢(بنسبة  

المال والتأمينقطاع ، %)٥,٧(بنسبة  تجارة الجملة والتجزئة
قطاع الفنـادق والمطـاعم بنسـبة    ، %)٤,٤(بنسبة 

الصناعة، قطاع %)٢,٦( بنسبةالخدمات االجتماعية والشخصية 
خالل العام  الناتج المحلي اإلجمالي نمو نسبة

بنسبة  الكهرباء والمياه وقطاع، %)٨,١-( بما مقداره

�'��ن  ٩٢٩٨.٢
٢٠٠٨د�.
ر �'&
م 

�'��ن  ٩٥١٤.٤
٢٠٠٩د�.
ر �'&
م 

����

����

����

����

����

����

����

�	��

�
��

����

 ��3

ر ا��0ق ا�4&673 ��
٢٠١٠ا�.
:9 ا���'� ا"��
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الناتج المحلي اإلجمالي
  

أظهرت   
أن الناتج المحلي اإلجمالي ) العامة
٩٨٠٨,٦( مقداره

١(نمو مقدارها 
  

فيما بلغت نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي في العـام    
، وما نسبته %)٢,٣(
  

  
  

 كانوقد 
ما تم تحقيقه من ٢٠١٠

التعدين بشكل ملحوظ خالل العام 
 وصيد األسماك

تجارة الجملة والتجزئةقطاع 
بنسبة  العقارقطاع 

الخدمات االجتماعية والشخصية 
نسبة تراجعتفيما 

بما مقداره اإلنشاءات

����

����

����

����

����

����

����

�	��

�
��

����


ر
.�
 د
ن
��
'�
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المختلفة  االقتصاديةيبين قيمة مساهمة القطاعات 

  

خـالل  حققة تالمالخارجية 
مقابـل   ،مليـون دينـار  ) 
مليـون دينـار   ) ١٤٠,٦(

  ��IDوا�� \A.ا�
وا": 
"ت
%


ت ا��
ل وا�����7���
٨%


راتA&ا�
%

  �� DRت ا�
��Dا�
��E
وا"���

٣.٨%


م &'� ��

د�� �� ا�.
:9 ا���'� ا"�� �L"ت ا
E
`A'� ���0.ه��� ا��٢٠١٠ا
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يبين قيمة مساهمة القطاعات  إيضاحيوفيما يلي رسم 
  :منهافي الناتج المحلي اإلجمالي واألهمية النسبية لكل 

  


ر���Dا� b.ادات وا����:  

الخارجية  والمساعداتالمحلية  اإليرادات قيمةإجمالي 
) ٤٦٦١,٨(ما مجموعـه  ليصل إلى  ٢٠١٠

( مقداره بنمو، ٢٠٠٩عام المليون دينار خالل 
)٣,١(%.  

�KIGوا�� �'�Gرة ا�
G:
٩.٣%

�E
ا� .
١٧.٢%

d
3
ء وا����]Xا�
١.٨%


ءاتR�ا8
٤.٨%


دق.Hوا� JE
ا��`
١%

  ��IDوا�� \A.ا�
وا": 
"ت
١٥.٨%


راتA&ا�
١٠.٥%

  �� DRت ا�
��Dا�
��E
وا"���

٣.٨


م &'� ��

د�� �� ا�.
:9 ا���'� ا"�� �L"ت ا
E
`A'� ���0.ه��� ا��ا
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وفيما يلي رسم  »  
في الناتج المحلي اإلجمالي واألهمية النسبية لكل 

  
  

  
   
  

  :العامةالمالية 
  

ر���ا8 :أو"Dا� b.ادات وا����
  

إجمالي  ارتفع  
١٠عــــام ال
مليون دينار خالل ) ٤٥٢١,٢(

( ارتفاعوبنسبة 
  

  ��ا�IراE� و
ا��6
ك
٣.٦%

ا��&���
٢.٣%

�E
ا� .
١٧.٢

d
3
ء وا����]Xا�
١.٨


م &'� ��

د�� �� ا�.
:9 ا���'� ا"�� �L"ت ا
E
`A'� ���0.ه��� ا��ا
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 قيمتـه مـا   ٢٠١٠عـام  الخـالل   لتبلغالمحلية  اإليرادات ارتفع حجم حيث
بزيـادة  ، ٢٠٠٩عام المليون دينار خالل ) ٤١٨٧,٨(مليون دينار مقابل ) ٤٢٦٠,١(
 حجـم  ، وقد تـأتى االرتفـاع فـي   %)١,٧( بنسبة مقدارهامليون دينار و) ٧٢,٣(

 حصـيلة اإليـرادات الضـريبية    عاإليرادات المحلية بشكل رئيس نتيجـة الرتفـا  
اإليرادات األخرى  وانخفاض ،مليون دينار) ١٠٥,٤(بحوالي  واالقتطاعات التقاعدية

  . مليون دينار) ٣٣,١(بمقدار 
  

مـا   ٢٠١٠في العام  المتحققة فعلياً الخارجية المساعداتفي حين بلغت قيمة 
المـنح   ممقارنة بحج%) ٢٠,٤( بلغت نسبته بارتفاعمليون دينار، ) ٤٠١,٧(مقداره 

  .مليون دينار) ٣٣٣,٤(حينذاك  والبالغ ٢٠٠٩خالل العام  المتحققة الخارجية
  

مـا مجموعـه    ٢٠١٠فقد بلغ خـالل العـام    حجم اإليرادات الضريبيةأما 
 ٢٠٠٩العام مقارنة بحجمها خالل %) ٣,٦(مليون دينار بارتفاع نسبته ) ٢٩٨٥,١(

  .ينارمليون د) ٢٨٧٩,٩(والبالغ في حينه 
  

  )مليون دينار(                                                                         

  ٢٠٠٩  الضريبيـــة اإليرادات
  )فعلي(

٢٠١٠   
  )أولي(

نسبة 
التغير 
(%)  

  ١٨,٣-   ٦٢٤,٦  ٧٦٤,٧   واألرباح الدخلالضرائب على 

على السلع والخدماتالضرائب   
)ة على المبيعاتمريبة العاضال(   

١٧,٦  ١٩٩٧,٨  ١٦٩٨,٣  

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية 
  )ـب الجمركيـــةــالضرائ(

١,٩-   ٢٨٤,٨  ٢٩٠,٣  

ضـريبة  (الضرائب على المعامالت المالية 
  )بيع العقار

٤,٧-   ٧٧,٩  ٨١,٨  

  --   --   ٤٤,٨  اإلضافيةالضرائــــب 

  ٣,٦  ٢٩٨٥,١  ٢٨٧٩,٩  المجموع

  
الضريبة العامة  حصيلة الرتفاعالزيادة في اإليرادات الضريبية نتيجة  وتتمثل
الضرائب على الدخل واألرباح تراجعاً  فيما سجلت ،%)١٧,٦( بنسبةعلى المبيعات 

، إلى جانـب  %)١,٩(ه بنسبالضرائب الجمركية  ، وكذلك انخفاض%)١٨,٣(بنسبة 
من إجمالي اإليرادات الضـريبية  %) ٤,٧(ضريبة بيع العقار بنسبة مقدار انخفاض 

   .٢٠١٠للعام 
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) ٥٧٠٨,٢( قيمتـه ما  إلى
 تراجعاًمسجال بذلك  ٢٠٠

مليون ) ٤٧٤٥,٤( قيمتهما 
) ١٥٩,٤(أي بزيادة مقدارها 

) ٩٦٢,٨( لتصـل إلـى   بشكل ملموس
 ،%)٣٣,٣(مليون دينار وبنسبة 

مليـون  ) ١٤٤٤,٥(والبالغة في حينه 


رة  Gا�� e'E fKا�Fا�
وا��&
��ت ا��و���  
)ا��FاfK ا���Gآ��

٩%

٢٠١٠

                2
3. )�
4 !5�6 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������

    


قH�  :ا8

إلىليصل  ٢٠١٠عام النفاق خالل إلجمالي اإ 
٢٠٠٩عام المليون دينار خالل  )٦٠٣٠,٥(مقابل 

  %) .٥,٣( مليون دينار ونسبته) 

ما  ٢٠١٠عام الالنفقات الجارية خالل  حجم
أي بزيادة مقدارها  ،٢٠٠٩عام المليون دينار خالل ) ٤٥٨٦

  %).٣,٦( بلغت وبنسبة ارتفاع

بشكل ملموس انخفضتفقد  الرأسمالية،أما النفقات 
مليون دينار وبنسبة ) ٤٨١,٧(مقداره  بتراجع ٢٠١٠ لعام

والبالغة في حينه  ٢٠٠٩عام المقارنة بالنفقات الرأسمالية خالل 

ا��Fاe'E fK ا���\  
وا"ر3
ح
٢١%

  P'0ا� e'E fKا�Fا�

ت ��Dت(وا�
)ا����&
٦٧%


رة  Gا�� e'E fKا�Fا�
وا��&
��ت ا��و���  

ا��FاfK ا���Gآ��(

  e'E fKا�Fا�
  ���
ا��&
��ت ا��


ر(A&ا� P�3 ����h(
٣%


م  ا�����F�ا��8ادات &'�٢٠١٠

                2
3. )�
4 !5�6

      
  

��
i : ��

قإ��H�ا8

  
 انخفض    

مقابل  ،مليون دينار
) ٣٢٢,٣( مقداره

  
حجم بلغ فقد    

٤٥٨٦(دينار مقابل 
وبنسبة ارتفاع ،مليون دينار

  
أما النفقات     

لعاململيون دينار 
مقارنة بالنفقات الرأسمالية خالل 

  .دينار
  
  
  

ا��Fاe'E fK ا���\  
وا"ر3
ح
٢١
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لتطورات التي طرأت على كل من اإليـرادات المحليـة والمـنح    
تسجيل عجز مالي في الموازنة 

العام  خاللعن العجز المسجل 
والذي بلغ فـي حينـه    ،%)

فان العجز المالي  الخارجية،
مليون ) ١٨٤٢,٧(، مقابل 

  

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١٠/٢٠٠٩

�'��ن  ١٠٤٦.٤
٢٠١٠د�.
ر �'&
م 

٢٠١٠

                2
3. )�
4 !5�6 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������

��
  :ا�&IG ا��

لتطورات التي طرأت على كل من اإليـرادات المحليـة والمـنح    وكنتيجة ل
تسجيل عجز مالي في الموازنة  فقد تم ،٢٠١٠خالل العام الخارجية والنفقات العامة 

عن العجز المسجل  بانخفاضمليون دينار، ) ١٠٤٦,٤(بلغ 
%)٣٠,٦(نسبته  وبما دينارمليون ) ٤٦٢,٩
الخارجية،المساعدات  استثناءما تم  وإذا ٠مليون دينار

، مقابل ٢٠١٠للعام  مليون دينار) ١٤٤٨,١(قبل المساعدات يبلغ 
  %).٢١,٤(، وبانخفاض نسبته ٢٠٠

�

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����

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

�	��.����.



ر�� ��Elام Gت ا�
AH.وا� ���

ت ا��أ�6AH.٢٠٠٩ا�

�'��ن د�.
ر  ٦٩٢.٧

م &'�٢٠٠٨

�'��ن  ١٥٠٩.٣
٢٠٠٩د�.
ر �'&
م 

�

���

���

���


��

����

����

����

����

٢٠١٠ا�&IG ا��
�� ا�X'� �'��از�� ا�&
�� �'�و�� �'&
م 

                2
3. )�
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4�
i :��
ا�&IG ا��
  

وكنتيجة ل  
الخارجية والنفقات العامة 

بلغ  للدولة العامة
٩( بفارق ٢٠٠٩

مليون دينار) ١٥٠٩,٣(
قبل المساعدات يبلغ 

٢٠٠٩دينار للعام 
  

���

����

����

����

����

����

����

����

����

����


ر
.�
 د
ن
��
'�

���

���

���
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����

����

����

����


ر
.�
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ن
��
'�
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ر���: را3&ًDا� ���  :وا��ا�'�� ا�����
  
  

  :المديونية الخارجية  - أ
فـي نهايـة    )الحكومي والمكفول( الرصيد القائم للدين العام الخارجي ارتفع  

من النـاتج  %) ٢٣,٦(مليون دينار أو ما نسبته  )٤٦١٠,٨(ليصل إلى  ٢٠١٠عام ال
مليون دينار أو مـا نسـبته   ) ٣٨٦٩(، مقابل ٢٠١٠لعام ل المقدر المحلي اإلجمالي

 امقـداره  بزيادةأي  ،٢٠٠٩عام الفي نهاية  اإلجماليمن الناتج المحلي %) ٢١,٧(
  %).١٩,٢( هتنسببنمو مليون دينار و) ٢٢٨,٨(
  

بالدوالر األمريكي نسبة الديون المقيمة  فان الخارجية،ووفقاً لهيكل المديونية   
المراكز األولى من إجمـالي رصـيد الـدين     احتلتوالين الياباني والدينار الكويتي 

على التوالي في نهايـة   ،%)١٨,٨(، %)٢٢,٧(، %)٣٩,٣(الخارجي وبنسب بلغت 
   .٢٠١٠العام 

  
 ، فقد بلغت قيمتـه )ومكفول حكومي(الدين العام الخارجي  وبخصوص خدمة  

أقسـاط  كمليون دينار ) ٣٤٥,٨(مليون دينار، منها ) ٤٥٠(نحو  ٢٠١٠خالل العام 
   .فوائدكمليون دينار ) ١٠٤,٢(و
  

رصـيد المديونيـة    زيـادة  أسعار العمالت العالمية أثر على لتغيروقد كان   
  :وعلى النحو التالي، ٢٠١٠الخارجية خالل العام 

  
  :على رصيد المديونية الخارجية األردنيأثر التغير في أسعار صرف العمالت العالمية والحركات مقابل الدينار 

  )مليون دينار(                                    

رصيد العام   العملة
٢٠٠٩  

أثر التغير في 
أسعار 
  العمالت

صافي 
) / - (التسديدات

  (+)المسحوبات 

رصيد العام 
٢٠١٠  

  ٣٨٥,٩٦  ٠,٤٨+   ٣٢,٧١+   ٤١٨,١٩  يورو
  ١٠٤٥,٤٩  ٨١,٣٤ -  ١٢١,٩٤+   ١٠٠٤,٨٩  )١٠٠كل (ين ياباني

  ٣,٢٢  ١,٩٣ -  ٠,٢١ -  ٥,٣٦  جنيه إسترليني
  ٢٣٩,٠١  ٦٠,٣٧+   ٣,٧٦ -  ١٨٢,٤  وحدة حقوق السحب

  ٨٦٥,١١  ١٤٠,٨+   ١٧,١٦+   ٧٠٧,١٥  دينار كويتي

  ٢٠٧٢,٠٢  ٥١٨,٧٣+   ٢,٣+   ١٥٥٠,٩٧  باقي العمالت

  ٤٦١٠,٨١  ٢٤٣,٥٥  ١٤,٧٥ -  ٣٨٦٨,٩٦  المجموع
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]�'E �!

ر��� ا���&Dوض ا��Aا�:  
المتعاقـد عليهـا   ) والمكفولةالحكومية (بلغ إجمالي قيمة القروض الخارجية   

) ٨٥٢,٣(يعادل  مليون دوالر أمريكي أو ما) ١٢٠٠,٤( حوالي ٢٠١٠خالل العام 
  .مليون دينار أردني

  
  :مسحوبات القروض الخارجية

من القـروض الخارجيـة لتمويـل المشـاريع      المبالغ المسحوبة قيمة بلغت
، وكما ن دينارمليو) ٩٧٦,٢( نحو ٢٠١٠االقتصادية والتنموية المختلفة خالل العام 

  :موضح تالياًهو 
  

  المبلغ المسحوب  المصدر
  )مليون دينار(

األهمية النسبية 
(%)  

ــاء   ــدولي لإلنش ــك ال البن
  والتعمير

٢,٤  ٢٣,١  

  ١١,٨  ١١٥,٦  صندوق النقد العربي

  ١  ٩,٩  األوروبي االستثماربنك 

  ٥,٩  ٥٧,٣  الصندوق الكويتي للتنمية

  ١٣,٣  ١٢٩,٥  الصندوق العربي لإلنماء

  ٢,٨  ٢٦,٩  الحكومة األلمانية

  ١,٧  ١٦,٩  البنك اإلسالمي للتنمية

  ٤,٣  ٤٢,٢  الصندوق السعودي

  ٥٤,٥  ٥٣٢,٥  )تاليوروبوندز(سندات 

  ٢,٣  ٢٢,٣  جهات أخرى

  ١٠٠  ٩٧٦,٢  المجموع

  
  :المديونية الداخلية -ب
موازنة عامة وموازنات المؤسسـات  (صافي رصيد الدين العام الداخلي  بلغ  
%) ٣٥,١(مليون دينار أو ما نسبته ) ٦٨٥٢(ما قيمته  ٢٠١٠العام  خالل) المستقلة

أو ما  مليون دينار) ٥٧٩١(مقابل  ،٢٠١٠المقدر للعام  اإلجماليمن الناتج المحلي 
قيمتـه  بلغـت  ، بارتفاع ٢٠٠٩م للعا اإلجماليمن الناتج المحلي  %)٣٢,٥(نسبته 

  %).١٨,٣(مليون دينار، وبنسبة مقدارها ) ١٠٦١(
  

للحكومـة   الدين العام الـداخلي  إجمالينتيجة الرتفاع  االرتفاعوقد جاء هذا   
إجمالي الودائـع   وانخفاضمليون دينار، ) ٦٤١(بحوالي  ٢٠١٠المركزية في العام 
  .مليون دينار) ٨٨(لدى البنوك بحوالي 



        

                2
3. )�
4 !5�6 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������2010                    !7,011 8  33    

  :مجموع الدين العام -ج
  
خـالل العـام    ة الداخلية والخارجيةالتطورات التي شهدتها المديوني أسفرت  
بحـوالي   ٢٠٠٩عن مستواه خـالل العـام   صافي الدين العام  ارتفاعإلى ، ٢٠١٠

) ١١٤٦٢,٨(مـا قيمتـه    إلـى ليصل  ،%)١٨,٧(مليون دينار وبنسبة ) ١٨٠٢,٨(
المقـدر للعـام    اإلجمـالي من الناتج المحلـي  %) ٥٨,٧(أو ما نسبته مليون دينار 

، أي  ٢٠٠٩من الناتج المحلي اإلجمالي للعـام  %) ٥٤,٢(، مقابل ما نسبته ٢٠١٠
  .نقطة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي) ٤,٥(مقداره  بارتفاع

  

  
  المديونية

٢٠١٠  ٢٠٠٩  
  القيمة

  )مليون دينار(
من الناتج (%) 

  المحلي اإلجمالي
  القيمة

  )مليون دينار(
من الناتج (%) 

  المحلي اإلجمالي

  ٢٣,٦  ٤٦١٠,٨  ٢٣,٩  ٣٨٦٩  الخارجية

  ٣٥,١  ٦٨٥٢  ٣٥,٧  ٥٧٩١  الداخلية
  ٥٨,٧  ١١٤٦٢,٨  ٥٤,٢  ٩٦٦٠  صافي الدين العام

  
  

ًً
0�
� : ��
Dا�� �Kا�E در
 �
]:
  :وا�D�6ا�
  

مليـون  ) ١٧٢٦,٤(العوائد التراكمية للتخاصية ما مجموعه  قيمة بلغ إجمالي  
  :، وكما يلي ٢٠١٠دينار في نهاية العام 

  

  )مليون دينار(العائد   الشركة

  ٩٤٠,١  شركة االتصاالت األردنية

  ٢٨٥,٩  شركة الملكية األردنية

  ٧٩,٨  شركة األسمنت األردنية
  ١٣٤  شركة البوتاس العربية

  ٨١,٤  شركة الفوسفات

  ٤,١  أكاديمية الطيران المدني
  ١١٧  الكهرباء المركزيةشركة توليد 

  ٧٣,٧  كهرباء اربدو الكهرباء بيع أسهم شركة توزيع

  ١٠,٥  الشركات األخرى

  ١٧٢٦,٤  المجموع
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) ١٧١٣,١(، فقد تم استخدام حـوالي  صيةعوائد التخا استخداماتأما عن 
  :مليون دينار، وعلى النحو التالي

  

  )مليون دينار( القيمة  االستخدامطبيعة 

  ١٥٦٢,٧  وإعادة هيكلة ديونشراء ومبادلة 

  ٦,٥  أمانات عوائد التخاصية

  ١٥٦,٧ -  استرداد ضمانات سندات بريدي
  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
  ١٥١,٨  تمويل مشاريع تنموية أخرى

  ٢٦,٥  المدني والعسكري اإلسكانمشاريع صناديق 

  ٢٠,٤ -  )اإلسكانصندوق (قروض  أقساطتسديد 

  ١٧١٣,١  المجموع

  
، يصبح الموقف المـالي  المذكورة سابقاً ستخداماتاالمصادر والفي ضوء 

  :، على النحو التالي٣١/١٢/٢٠١٠لحساب التخاصية حتى  اإلجمالي
  

  )مليون دينار(القيمة   البيــــان

  ١٧٢٦,٤  عوائد البيع

  ١٧١٣,١  صافي االستخدامات

  ١٣,٣  الرصيد 

  
  
  

  :السلعية التجارة الخارجية
  

، ٢٠١٠العـام  خـالل   للمملكـة  السلعية الخارجية التجارة حجمإجمالي  بلغ  
 بارتفـاع  ،دينار مليار) ١٥( نحو بشقيها الصادرات الوطنية والمستوردات السلعية،

 ٢٠٠٩عـام  الالتجارة الخارجية خالل  حجم إجماليبمقارنة  ،%)٩,٩(نسبته  بلغت
  .دينار مليار) ١٣,٦( في حينه والبالغ
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 مـا قيمتـه  ليصـل إلـى   
الصـادرات   بقيمةمقارنة 

  .مليون دينار

من إجمالي التجارة %) ٢٨
  .٢٠٠٩لعام ل%) 

خالل العام جغرافية مجموعات 
مـن إجمـالي   %) ٥٠,٣(

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

دول  إلـى ، فيما احتلت صادراتنا الوطنيـة  

�'��ن ١٥٠٥٠.٩
٢٠١٠د�.
ر �'&
م 

٢٠١٠/  ٢٠٠٩

                2
3. )�
4 !5�6 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������

��.Nدرات ا��
  :ا� 

ليصـل إلـى    ٢٠١٠عام الالصادرات الوطنية خالل  
مقارنة %) ١٧,٧( نسبته بلغت بارتفاع، مليون دينار

مليون دينار) ٣٥٧٩,١( في حينه والبالغة ٢٠٠٩ام الع

٢٨( نسبة مقدارهاالصادرات الوطنية  حجم وقد شكل
%) ٢٦,٢(ما نسبته  شكلتحين في ، ٢٠١٠

��.Nدرات ا��
 '� �L�1اGا� Pز���:  

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

، فيما احتلت صادراتنا الوطنيـة  %)١٦(التي شكلت ما نسبته 
  %).٣,٧(ما نسبته  األوروبي

�'��ن د�.
ر  ١١٦٤٩٢

م &'�٢٠٠٨

�'��ن ١٣٦٨٦.٨
٢٠٠٩د�.
ر �'&
م 

١٥٠٥٠.٩
د�.
ر �'&
م 


ر��� �lردن ��Elام Dرة ا�
Gا�� ���! ��
٢٠٠٩/  ٢٠٠٨:`�ر ا��

                2
3. )�
4 !5�6

  
  
ا� 
درات ا��N.��: أو"
  

 حجم نما  
مليون دينار) ٤٢١٤,٧(

العالوطنية خالل 
  

وقد شكل  
١٠لعام لالخارجية 

  

درات ا��N.��ا� -أ '� �L�1اGا� Pز���

    
 توزعت

أهمهاكان ، ٢٠١٠
الصادرات الوطنية

، ثم دول%)٢٤,٣(
التي شكلت ما نسبته ) المتحدة
األوروبياالتحاد 

  
  

١١٦٤٩٢

�

����

����

����


���

�����

�����

�����

�����

�
���


ر��� �lردن ��Elام Dرة ا�
Gا�� ���! ��
:`�ر ا��
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علـى   ٢٠١٠خالل العام  
مـا   التي شكلت مجموعة المواد الكيماوية

كاألثاث   المصنوعات المتنوعة
مجموعـة  ومن ثـم   ،%)
وما نسـبته   ،%)١٨,٨(ما نسبته 

البضائع  والحيوانات الحية، فيما شكلت مجموعة
ما نسبته و، %)١٠,٧( ما نسبته

 لمجموعـة المشـروبات والتبـغ، ثـم    
  . %)١,١( بنسبة

مـا  لتصـل إلـى    ٢٠١٠
مقارنة بقيمة السلع المعاد %) 

  .مليون دينار

  ��[ ����6oا��ول ا
ا�&��3�
٢٤.٣%


رة  Gا�� ��!
H:دول ا

Xل أ���
�R� ا���ة

١٦%

٢٠١٠

                2
3. )�
4 !5�6 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������

��.Nدرات ا��
  :ا���آ�f ا�0'&� �' 

 التركيب السلعي للصادرات الوطنيةهيكلة  
مجموعة المواد الكيماوية أهمها كان، من السلع متعددة
المصنوعات المتنوعة تلتها، من قيمة الصادرات الوطنية%) 

%)١٩,٦( والمالبس واألحذية والمطبوعات والبالستيك بنسبة
ما نسبته بعدا المحروقات  لألكلالمواد الخام غير الصالحة 

والحيوانات الحية، فيما شكلت مجموعة لمواد الغذائيةة المجموع
ما نسبته كالورق والكرتون المصنوعة المصنفة حسب المادة
لمجموعـة المشـروبات والتبـغ، ثـم     %)١,٥(و، لآلالت ومعدات النقل

بنسبة مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة


  :ا�P'0 ا��&
د : ���ه

١٠ام العقيمة السلع المعاد تصديرها خالل  انخفضت
%) ١٨,٥(نسبته  بتراجعمليون دينار ) ٧٧١
مليون دينار) ٩٤٧,١( في حينه والبالغة ٢٠٠٩عام التصديرها خالل 

ا��ول ا�&��3�
٥٠.٣%  ��[ ����6oا��ول ا

ا�&��3�
٢٤.٣

دول ا":�
د  
ا�ورو�3
٣.٧%


م &'� ��.Nدرات ا��
 '� �L�1اGا� P٢٠١٠ا���ز�

                2
3. )�
4 !5�6

  
  
  
ا���آ�f ا�0'&� �' 
درات ا��N.�� -ب 
  

 توزعت  
متعددة مجموعات

%) ٢٦,١(نسبته 
والمالبس واألحذية والمطبوعات والبالستيك بنسبة

المواد الخام غير الصالحة 
لمجموع%) ١٤,٦(

المصنوعة المصنفة حسب المادة
لآلالت ومعدات النقل%) ٥,٥(

مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة
  


ً��
i :
ا�P'0 ا��&
د : ���ه
  

انخفضت  
٧٧١,٦(مجموعه 

تصديرها خالل 
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مـا   إلىلتصل  ٢٠١٠عام 
مقارنـة بقيمـة   %) ٧,٢(

مليـون  ) ١٠١٠٧,٦( حينـه 

التجـارة   إجمـالي مـن  %) 
  .٢٠٠٩عام لل%) 

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

كسويسـرا   بقية الدول األوروبيـة 
كالبرازيـل  ( الجنوبيـة  أمريكـا 

المستوردات الخارجية للمملكـة خـالل   

  

دول ا":�
د  
ا�ورو�3
١٩.٩%

�A3� ا��ول ا�ورو�3�
٤.٢%

٢٠١٠

                2
3. )�
4 !5�6 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������

  :ا�0'&��ا����0ردات 

عام الخالل  لألردن السلعيةقيمة المستوردات  
(مقـدارها   نمومليون دينار بنسبة ) ١٠٨٣٦
حينـه فـي  والبالغة  ٢٠٠٩عام الخالل  السلعية

%) ٧٢(ما نسبته  السلعيةشكلت المستوردات 
%) ٧٣,٨(ما نسبته فيما شكلت ، ٢٠١٠عام الالخارجية خالل 

  :�lردن ا�0'&��ا���ز�P ا��1Gا�L �'���0ردات 

من إجمالي المستوردات %) ٣٥,١( ما نسبته الدول العربية
اآلسيوية غير العربيـة  في المرتبة الثانية الدول

%)١٩,٩( بنسبة دول االتحاد األوروبيثم ، %)
بقية الدول األوروبيـة ثم ، %)٦,٣( بنسبة )سيك، الواليات المتحدة

أمريكـا شـكلت دول  أخيـراً  و، %)٤,٢( بنسـبة 
المستوردات الخارجية للمملكـة خـالل    إجماليمن %) ٢,٦(ما نسبته 

ا��ول ا�&��3�
٣٥.١%

  ��[ ����6oا��ول ا
ا�&��3�
٣٠.١%

دول ا":�
د  


�L
دول ا�.
٦.٣% ��3�.Gا�
Xدول أ���

٢.٦%

٢٠١٠ا���ز�P ا��1Gا�L �'���0ردات ا�0'&�� �'&
م 

                2
3. )�
4 !5�6


ً4�
i:  ا����0ردات
  

 ارتفعت  
١٠٨٣٦,٢(مجموعه 

السلعيةالمستوردات 
  .دينار

    
شكلت المستوردات قد و

الخارجية خالل 
  
ا���ز�P ا��1Gا�L �'���0ردات  -أ 
        

الدول العربية احتلت  
في المرتبة الثانية الدول تلتها ،لألردن
%)٣٠,١(نسبته
سيك، الواليات المتحدةالمك

بنسـبة  اوروسي
ما نسبته  )واألرجنتين

  .٢٠١٠العام 
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إلـى   ٢٠١٠خالل العام  لألردن
الوقـود  ، %)٢٣( بنسبة النقل

والكرتـون   كـالورق مصـنوعة  
، %)١٧,١( بنسبة والخشب عدا األثاث

 بنسـبة  المـواد الكيماويـة  
، المواد الخام غير %)٧( 

، %)١(المشروبات والتبغ بنسـبة  
 مـا نسـبته  الزيوت والدهون والشموع الحيوانية والنباتيـة  

  .٢٠١٠خالل العام 

  

مـا   ٢٠١٠هذا وقد بلغ الحجم الكلي لعجز الميزان التجاري خـالل العـام   
) ٥٥٨١,٣(ما قيمته  ٢٠٠

X�ا	*#�د (���
٢٠٠٩ ��	

٢٠١٠ 		�

٢٠١٠

                2
3. )�
4 !5�6 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������

  :ا�0'&��ا���آ�f ا�0'&� �'���0ردات 

لألردن السلعيةالتركيب السلعي للمستوردات 
النقل ومعدات اآلالتأهمها كان  ،عديدة مجموعات سلعية

مصـنوعة   سـلع ، %)٢٢,١( بنسبة المعدني ومواد التشحيم
والخشب عدا األثاث والمصنوعات المطاطية ومصنوعات الفلين

المـواد الكيماويـة   ،%)١٤,٢( بنسـبة  المواد الغذائية والحيوانات الحيـة 
 بنسبة واألحذيةكالمالبس  ، مصنوعات متنوعة

المشروبات والتبغ بنسـبة   ،%)١,٨( بنسبة عدا المحروقات 
الزيوت والدهون والشموع الحيوانية والنباتيـة   مجموعة

خالل العام  لألردنالمستوردات السلعية  إجمالي

هذا وقد بلغ الحجم الكلي لعجز الميزان التجاري خـالل العـام   
٢٠٠٩مليون دينار، فيما بلغ خالل العام ) ٥٨٤٩

  %).٤,٨(مليون دينار، بارتفاع نسبته 

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

����.	��
��.�		�.�

٢٠٠٩

٢٠٠٩

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١٠


ر��� ��Elام Dرة ا�
G٢٠١٠/٢٠٠٩ا��

                2
3. )�
4 !5�6

ا���آ�f ا�0'&� �'���0ردات  -ب 
        

التركيب السلعي للمستوردات  توزع  
مجموعات سلعية

المعدني ومواد التشحيم
ومصنوعات الفلين

المواد الغذائية والحيوانات الحيـة 
، مصنوعات متنوعة%)١١,٣(

 لألكلالصالحة 
مجموعة شكلتأخيراً و
إجماليمن  %)٠,٨(
  

  
  

هذا وقد بلغ الحجم الكلي لعجز الميزان التجاري خـالل العـام   
٥٨٤٩,٨(مجموعه 

مليون دينار، بارتفاع نسبته 
  
  
  
  

�

����

����

����


���

�����

�����


ر
.�
 د
ن
��
'�
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٢٠١٠/ ٢٠٠  

نسبة   ٢٠١٠عام 
التغير 
(%)   

  
النسبية من  األهمية

 إجمالي التجارة
  (%)الخارجية 

  ١٧,٧  ٢٨  

--  -١٨,٥  

  ٧,٢  ٧٢  

  ٩,٩  ١٠٠  

  --  ٤,٨  

المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االسـتثمار  
نسبته  بانخفاض، مليون دينار
 في حينـه والبالغة  ٢٠٠٩

  

حجم  انخفاضإلى  االستثمار
 بلغـت  بنسـبة  الصـناعة 

، %)٤١(قطـاع الزراعـة بنسـبة    

�'��ن  ١٦٦٠.٦
٢٠١٠د�.
ر �'&
م 

٢٠١٠

                2
3. )�
4 !5�6 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������

٢٠٠٩العامين التجارة الخارجية األردنية خالل 

عام ال  ٢٠٠٩عام ال

 القيمــة
  )مليون دينار(

النسبية من  األهمية
إجمالي التجارة 

  (%)الخارجية 

 القيمـــة
  )مليون دينار(

  ٤٢١٤,٧  ٢٦,١  ٣٥٧٩,١  الصادرات الوطنيــة
  ٧٧١,٦  --  ٩٤٧,١  السلع المعاد تصديرهـا

١٠٨٣٦,٢  ٧٣.٩  ١٠١٠٧,٦  
  ١٥٠٥٠,٩  ١٠٠  ١٣٦٨٦,٨إجمــالي التجــارة  

٥٨٤٩,٨  --  ٥٥٨١,٣  

  :المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار

المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االسـتثمار   حجم إجمالي تراجع
مليون دينار) ١٦٦٠,٦(ما مجموعه ليصل إلى  ٢٠
٩المشاريع خالل العام  تلك حجمبإجمالي مقارنة 

  . مليون دينار

االستثمارقيمة المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع  تراجع
الصـناعة قطاع  كل من في ٢٠١٠خالل العام  المشاريع المستثمرة

قطـاع الزراعـة بنسـبة    ، %)٥٢,٨(بنسبة  المستشفياتطاع 
  %).٠,٧(وقطاع النقل بنسبة بلغت 

�'��ن د�.
ر  ٢٢٦٨

م &'�٢٠٠٨

�'��ن  ١٨٢٠.٥
٢٠٠٩د�.
ر �'&
م 

��ن :P�GR ا�4�68
ر 

ر�P ا����H�0ة �� !R٢٠١٠ا��

                2
3. )�
4 !5�6

  
  

  التصنيف

الصادرات الوطنيــة

السلع المعاد تصديرهـا

  المستوردات

إجمــالي التجــارة  
  الخارجية

  التجــاري العجز

   
  

المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار
      
تراجعاستمر     

٢٠١٠عام الخالل 
مقارنة  ،%)٨,٨(
مليون دينار) ١٨٢٠,٥(
  

    
تراجعويعود 

المشاريع المستثمرة
طاع ق، %)٥٩(

وقطاع النقل بنسبة بلغت 

�

���

����

����

����

����
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٢٠١٠  

  القيمة
مليون (

  )دينار

من (%) 
حجم 

االستثمار 
  الكلي

٣٥,٦  ٥٩١,٨  

٤١,٦  ٦٩٠  

١,٤  ٢٣,٦  

١,٨  ٢٩,٧  

١٥,٣  ٢٥٤,٣  

٤,٣  ٧١  

١٠٠  ١٦٦٠,٦%  

بنسـبة   الفنـادق فيما ارتفع في الوقت ذاته حجم المشاريع في كل من قطاع 
بنسـبة   مدن التسـلية والتـرويح السـياحي   

  

�EراIا�
١.٤%


ت�HR�0ا��
١.٨%

��ن :P�GR ا"�4�6
ر �'&
م 

ر�P ا����H�0ة �� !R�� ؤوس أ��ال�� �E
`Aا� P٢٠١٠ا���ز�

                2
3. )�
4 !5�6 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������

  القطـــاع

٢٠٠٩  

  القيمة
مليون (

  )دينار

من (%) 
حجم 

االستثمار 
  الكلي

القيمة
)

دينار

٥٩١,٨  ٧٩,٢  ١٤٤٢  الصناعـة

٦٩٠  ٩,٤  ١٧٠  الفنــادق

٢٣,٦  ٢,٢  ٤٠  الزراعــة

٢٩,٧  ٣,٤  ٦٣  المستشفيات
٢٥٤,٣  ١,٩  ٣٥   التسلية والترويح السياحي

  ٣,٩  ٧٠,٥  النقل المتخصص

١٦٦٠,٦  %١٠٠  ١٨٢٠,٥  المجموع

فيما ارتفع في الوقت ذاته حجم المشاريع في كل من قطاع 
مدن التسـلية والتـرويح السـياحي   ، وقطاع ٢٠١٠خالل العام 

�E
ا� .
٣٥.٦%


دق.Hا�
٤١.٦%

  bا��0'�� وا���و�
�Z
ا��0
١٥.٣%

q Dا��� \A.ا�
٤.٣%

��ن :P�GR ا"�4�6
ر �'&
م 

ر�P ا����H�0ة �� !R�� ؤوس أ��ال�� �E
`Aا� Pا���ز�
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القطـــاع

الصناعـة

الفنــادق

الزراعــة

المستشفيات
التسلية والترويح السياحي

النقل المتخصص

المجموع
  

  
فيما ارتفع في الوقت ذاته حجم المشاريع في كل من قطاع 

خالل العام %) ٣٠٦(
)٦٢٦,٥.(%  
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لـدى وزارة   المسجلة والمؤسسات
مليون دينار مقابل ) ٣٥٨(
 بتراجـع ومليون دينار ) ١٥٩

  

 فقد اخفض كـذلك نخفاض حجم رؤوس األموال المسجلة، 
عـام  اللدى وزارة الصناعة والتجـارة خـالل   

مقارنـة بعـدد   %) ٣,٥( 
  .ومؤسسة شركة) ٧٧٤٩(

٢٠١٠    
 نسبة التغير
لرؤوس 

  (%)األموال

رؤوس 
 موال
  )مليون دينار

من مجموع % 
  موالألرؤوس ا

١٠,٢-  ١٩,٨  ٧٠,٨   

٤٢,٢-  ٢٤,٧  ٨٨,٥   

٣٧,٥-  ٢٨,٢  ١٠٠,٩   

٢٥,٣-  ٤,٣  ١٥,٣   

٢٠-  ٢٣  ٨٢,٥   

٣٠,٧-  ١٠٠  ٣٥٨   

�'��ن د�.
ر  ٣٥٨

م &'�٢٠١٠


رة Gوا�� �E
٢٠١٠رؤوس أ��ال ا��Rآ
ت ا��G0'� ��ى وزارة ا� .
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  :الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة

والمؤسسات أموال الشركاتمجموع رؤوس  
(ما قيمته  إلىليصل  ٢٠١٠عام الخالل  الصناعة والتجارة

١٥٩,٢( بفارق، ٢٠٠٩عام المليون دينار خالل 
(%٠  

نخفاض حجم رؤوس األموال المسجلة، ال وكنتيجة طبيعية
لدى وزارة الصناعة والتجـارة خـالل    المسجلة والمؤسسات

 نسـبته  بانخفاض ،ومؤسسة شركة) ٧٤٧٢
(والبالغ  ٢٠٠٩عام الالمسجلة خالل  والمؤسسات

١٠  ٢٠٠٩

رؤوس   العــدد
 موالألا
  )مليون دينار(

من مجموع % 
  موالألرؤوس ا

رؤوس   العــدد
موالألا
مليون دينار(

٧٠,٨  ٢٤١٢  ١٥,٣  ٧٨,٩  ٢٧٠٠

٨٨,٥  ١٣١٤  ٢٩,٦  ١٥٣,١  ١٤٣٨

١٠٠,٩  ٨٤١  ٣١,٢  ١٦١,٦  ٥٩٣

١٥,٣  ٣١٣  ٤  ٢٠,٥  ٢٩٤

٨٢,٥  ٢٥٩٢  ١٩,٩  ١٠٣,١  ٢٧٢٤

٣٥٨  ٧٤٧٢  ١٠٠  ٥١٧,٢  ٧٧٤٩

�'��ن د�.
ر  ٨٣٢.٨

م &'�٢٠٠٨

�'��ن د�.
ر  ٥١٧.٢

م &'�٢٠٠٩

�


رة Gوا�� �E
رؤوس أ��ال ا��Rآ
ت ا��G0'� ��ى وزارة ا� .
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الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة
  
 انخفض    

الصناعة والتجارة
مليون دينار خالل ) ٥١٧,٢(

%)٣٠,٧(نسبته 
  

  
وكنتيجة طبيعية

والمؤسسات عدد الشركات
٧٤٧٢(ليبلغ  ٢٠١٠

والمؤسسات الشركات
  

  
  
  القطاع

العــدد

٢٧٠٠  التجارة

١٤٣٨  الصناعة

٥٩٣  الزراعة

٢٩٤  المقاوالت

٢٧٢٤  الخدمات

٧٧٤٩  المجموع

�

���

���

���

���

���

���

	��


��

���


ر
.�
 د
ن
��
'�


رة Gوا�� �E
رؤوس أ��ال ا��Rآ
ت ا��G0'� ��ى وزارة ا� .
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 ٢٠١٠فـي العـام    حجم رؤوس األموال المسـجلة 
عدد ومقدار رؤوس األمـوال  

  

مـا مقـداره    ٢٠١٠ الصناعي للعام
  %).٣,١(بتراجع نسبته 

  :الصناعي على اآلتي

مـا   ٢٠١٠الصناعات التحويلية خالل العام 
نقطـة  ) ١٦٥(مقارنه بما مقـداره  

٨٢,٥.(%  

%


و"تAا��
٤.٣%


رة �'&
م Gوا�� �E

�E ��ؤوس ا���ال ا��G0'� ��ى وزارة ا� .`Aا� P٢٠١٠ا���ز�
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حجم رؤوس األموال المسـجلة إجمالي  تراجع
عدد ومقدار رؤوس األمـوال   فينتيجة لالنخفاض  ٢٠٠٩مقارنة بالعام 

  . أعاله في الجدول وكما هو مبين جميع القطاعات،

  :اإلنتاج الصناعيالرقم القياسي لكميات 

الصناعي للعام اإلنتاجبلغ الرقم القياسي العام لكميات 
بتراجع نسبته  ٢٠٠٩للعام نقطة ) ١٥٥,٧(نقطة مقابل 

الصناعي على اآلتي اإلنتاجوقد توزع الرقم القياسي العام لكميات 

  :الصناعات التحويلية

الصناعات التحويلية خالل العام  إنتاجلكميات  بلغ الرقم القياسي
مقارنه بما مقـداره  %) ٥,٥(نسبته  بتراجعنقطة، ) ١
  

٥(شكلت الصناعات التحويلية أهمية نسبية مقدارها 


رةGا��
١٩.٨%

�E
ا� .
٢٤.٧%�EراIا�

٢٨.٢%


ت��Dا�
١٩.٩%


رة �'&
م Gوا�� �E

�E ��ؤوس ا���ال ا��G0'� ��ى وزارة ا� .`Aا� Pا���ز�
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تراجعويعزى 
مقارنة بالعام  انخفاضهاو
جميع القطاعات،ل

  

  
  

الرقم القياسي لكميات 
  

بلغ الرقم القياسي العام لكميات   
نقطة مقابل ) ١٥٠,٨(

  
وقد توزع الرقم القياسي العام لكميات 

  
الصناعات التحويلية: أوالً
  

بلغ الرقم القياسي
١٥٥,٩(مقداره 
  . ٢٠٠٩للعام 

  
شكلت الصناعات التحويلية أهمية نسبية مقدارها و
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       )١٠٠=١٩٩٩(   
الصناعات أبرز 

  التحويلية
األهمية النسبية من 
الرقم القياسي العام 

(%)  

الرقم القياسي 
  ٢٠٠٩للعام 

الرقم 
القياسي 

  ٢٠١٠للعام 

معدل 
التغير 
(%)  

المــواد الغذائيــة  
  والمشروبات

١,٢  ١٩٨,٧  ١٩٦,٣  ١٥,٣  

المنتجات النفطية 
  المكررة

٥-   ١٠٣,١  ١٠٨,٦  ١٤,٧  

  ٩  ١٠٧,٢  ٩٨,٣  ١٠,٦  األسمدة

  ١٣-   ٢١٥,٣  ٢٤٧,٣  ٤,٤  األدوية

  ٤٢,٣-   ٧٩,١  ١٣٧,٣  ٣,٣  االسمنت والجير

مجموع الصناعات 
  التحويلية

٥,٥-  ١٥٥,٩  ١٦٥  ٨٢,٥  

  
  

   :الصناعات االستخراجية: ثانياً
 

 ٢٠١٠الصناعات االستخراجية خالل العـام   إنتاجبلغ الرقم القياسي لكميات 
  %).٣٩,٥(نسبته  بارتفاع ٢٠٠٩عام نقطة في ال) ٧٤,٣(نقطة مقابل ) ١٠٣,٧(

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

       )١٠٠=١٩٩٩(  

الصناعات 
  االستخراجية

األهمية النسبية من 
الرقم القياسي العام 

(%)  

الرقم 
القياسي 
للعام 
٢٠٠٩  

الرقم 
القياسي 
للعام 
٢٠١٠  

معدل 
التغير 
(%)  

ــنفط  ــتخراج ال اس
  والغاز الطبيعي

٩,٨-   ٧٧,٧  ٨٦,٢  ٠,٣  

استغالل المحاجر 
  الستخراج األحجار

٢٧,٦-   ٣٨  ٥٢,٥  ٠,٣  

  ٢٥  ١٠٧,٢  ٨٥,٧  ٥,٤  الفوسفات

  ٧١,٦  ١٠٧,١  ٦٢,٤  ٤,٨  البوتاس

الصناعات مجموع 
  االستخراجية

٣٩,٥  ١٠٣,٧  ٧٤,٣  ١١  
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  :الكهرباء والغاز والبخار والمياه الساخنة إمدادات: ثالثاً
  

الكهرباء والغاز والبخـار والميـاه    إمدادات إنتاجلكميات  بلغ الرقم القياسي  
مقارنة %) ٥(، بتراجع نسبته ٢٠١٠عام النقطة خالل ) ١٦٦,٩(الساخنة ما مقداره 

  .٢٠٠٩نقطة في العام ) ١٧٥,٧( بما مقداره
  

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 التالي٢٠١٠و ٢٠٠٩للعامين ) ١٠٠=١٩٩٩(
  

        )١٠٠=١٩٩٩(  

األهمية النسبية   اتالصناع
من الرقم القياسي 

  (%)العام 

الرقم 
القياسي 

  ٢٠٠٩للعام 

الرقم 
القياسي 

  ٢٠١٠للعام 

معدل 
التغير 
(%)  

  ٥,٥-   ١٥٥,٩  ١٦٥  ٨٢,٥  التحويلية

  ٣٩,٥  ١٠٣,٧  ٧٤,٣  ١١  االستخراجية
امدادات الكهرباء والغاز 
  والبخار والمياه الساخنة

٥  ١٦٦,٩  ١٧٥,٧  ٦,٤  

  ٣,١-  ١٥٠,٨  ١٥٥,٧  ١٠٠  الرقم القياسي العام

  
  

  :بورصة عمان
  

  
ليصـل إلـى    ٢٠١٠خالل العام  كبير وملحوظبشكل حجم التداول  انخفض

 بتراجـع ، ٢٠٠٩مليون دينار خالل العام ) ٩٦٦٥,٣(مليون دينار، مقابل ) ٦٦٩٠(
  .%)٣٠,٧(نسبته 

  
مليـون  ) ٦٩٨٨,٨(ما مجموعه  إلىالمتداولة ليصل  األسهمارتفع عدد  فيما 

والذي  ٢٠٠٩المتداولة خالل العام  األسهممقارنة بعدد %) ١٦( اسهم بازدياد نسبته
  .مليون سهم) ٦٠٢٢,٥(بلغ في حينه 

  



        

 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������2010                    !7,023 8  33    

ألف عقد خـالل  ) ,١٨٨٠
والبـالغ   ٢٠٠٩مقارنة بعددها خالل العـام  

 إلـى ليصل  ٢٠١٠خالل العام 
مقارنة بالمعدل اليومي لحجم التداول 

 ليصل ، فقد ارتفعد الشركات المدرجة في بورصة عمان
شركة مدرجة بنهايـة العـام   

فقـد   ٢٠١٠وبخصوص القيمة السوقية للشركات المدرجـة خـالل العـام    
، %)٣(مقـدارها   انخفـاض 

  

من قبـل المسـتثمرين غيـر    
 قـد  ٢٠١٠العـام  األردنيين من أسهم الشركات المتداولة في بورصة عمان خالل 

نسـبته   بتراجـع مليون دينار 
فـي   قيمتها والبالغة ٢٠٠

�����.�

�����

٢٠١٠/  ٢٠٠٩
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٢,( إلىليصل  انخفضأما عدد العقود المنفذة فقد 
مقارنة بعددها خالل العـام  %) ٣٦,٥(نسبته  بتراجع
  .ألف عقد

خالل العام  المعدل اليومي لحجم التداول وانخفض كذلك
مقارنة بالمعدل اليومي لحجم التداول %) ٣١,١(مليون دينار بنسبة مقدارها 

  .مليون دينار) ٣٨,٨(والبالغ حينذاك  ٢٠٠

د الشركات المدرجة في بورصة عمانعدفيما يتعلق ب
شركة مدرجة بنهايـة العـام   ) ٢٧٢(، مقابل ٢٠١٠شركة خالل العام 

  %).١,٨(بنمو نسبته شركات، و) ٥(

وبخصوص القيمة السوقية للشركات المدرجـة خـالل العـام    
انخفـاض ، بنسبة مليون دينار) ٢١٨٥٨,٢(لتصل إلى 

  .٢٠٠٩مليون دينار للعام ) ٢٢٥٢٦

من قبـل المسـتثمرين غيـر     المشتراةحجم األسهم  أن وتجدر اإلشارة إلى
األردنيين من أسهم الشركات المتداولة في بورصة عمان خالل 

مليون دينار ) ١٠٣٦,٦( ليصل إلى ما قيمته ملحوظ
٢٠٠٩العام  فيهم خالل مناألسهم المشتراة بمقارنة 

)�'��ن(�Eد ا�J]6 ا����او�� 

)�'��ن د�.
ر(JGZ ا���اول 

)�'��ن د�.
ر(ا���A� ا��0!�� 

����.�

����.	

����.�

����

�����.�


ن �E �
ط ا�&
م ���رR.ام  -����ات ا��El� ��
رA�٢٠٠٩

٢٠١٠ ٢٠٠٩
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أما عدد العقود المنفذة فقد  
بتراجع ٢٠١٠العام 

ألف عقد) ٢٩٦٤,٦(
  

وانخفض كذلك
مليون دينار بنسبة مقدارها ) ٢٦,٧(

٢٠٠٩خالل العام 
  
فيما يتعلق بأما  

شركة خالل العام ) ٢٧٧(إلى 
(بفارق ، ٢٠٠٩

  
وبخصوص القيمة السوقية للشركات المدرجـة خـالل العـام    

لتصل إلى  انخفضت
٢٢٥٢٦,٩(مقابل 

  

  
  

وتجدر اإلشارة إلى
األردنيين من أسهم الشركات المتداولة في بورصة عمان خالل 

ملحوظبشكل  تراجع
مقارنة %) ٤٩,٣(

�Eد ا�J]6 ا����او�� 

JGZ ا���اول 

ا���A� ا��0!�� 
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من قبل المستثمرين غير  

قيمة األسهم المباعة من قبل المستثمرين غير األردنيين 
%) ٥٠,٨(نسـبته   بتراجـع 
) ٢١٣٩,٣( حينـذاك  والبالغ قيمتها

ـ  األردني ي بورصـة عمـان   ف
مقارنة بصافي استثمار غيـر  

  .مليون دينار

  

مـا مجموعـه    ٢٠١٠خـالل العـام   
مقارنة بعدد السفن التي أمت الميناء خـالل  

���D ا+<�K*�ر 
� ا�رد���Y

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١٠/٢٠٠٩
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المشتراة األسهمشكلت قد مليون دينار، و) 
  .من حجم التداول الكلي%) ١٥,٥(ته ما نسب

قيمة األسهم المباعة من قبل المستثمرين غير األردنيين  انخفضت وبالمقابل
بتراجـع مليون دينار ) ١٠٥١,٢(إلى لتصل  ٢٠

والبالغ قيمتها ٢٠٠٩األسهم المباعة خالل العام 

األردنياالستثمار غير  انخفض صافيوبالتالي فقد 
مقارنة بصافي استثمار غيـر  %) ٢٨٤,٢(مليون دينار بنسبة ) ١٤,٦
مليون دينار) ٣,٨-(والبالغ في حينه  ٢٠٠٩األردنيين خالل العام 

  
  

  :نشاط ميناء العقبة

خـالل العـام    ميناء العقبةبلغ عدد السفن التي أمت 
مقارنة بعدد السفن التي أمت الميناء خـالل  %) ١,٦(نسبته  بارتفاعسفينة 

  . سفينة) ٢٣٣١( حينذاكوالبالغة 
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) ٢١٣٥,٥(حينه 
ما نسب األردنيين
  
وبالمقابل 

٢٠١٠خالل العام 
األسهم المباعة خالل العام حجم مقارنة ب

  .مليون دينار
  
وبالتالي فقد  

٦ -(ليصل إلى 
األردنيين خالل العام 

  
  

نشاط ميناء العقبة
  

بلغ عدد السفن التي أمت 
سفينة ) ٢٣٦٩(

والبالغة  ٢٠٠٩العام 
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، فقـد  ٢٠١٠ميناء العقبة خالل العام حجم مناولة البضائع في ب وفيما يتعلق
مليون طن خـالل  ) ١٤,٢(، مقابل مليون طن) ١٦,٨(ما مجموعه  إلى ليصل ارتفع
  %). ١٨,٣(طن، وبما نسبته  مليون) ٢,٧(بلغ  بارتفاع، أي ٢٠٠٩العام 

  
) ٨,٧(مـا مقـداره    ٢٠١٠في العام  من المستوردات حجم المناولة بلغ وقد
%). ٤,٨(نسـبته   وبارتفاع ٢٠٠٩مليون طن خالل العام ) ٨,٣(، مقابل مليون طن

 %)٣٨(نسـبته   بارتفاعمليون طن ) ٨( ت قيمتهحجم مناولة الصادرات فقد بلغ أما
مليـون  ) ٥,٨(والبالغ في حينه  ٢٠٠٩مقارنة بحجم مناولة الصادرات خالل العام 

  .طن
  

فـي  ميناء الحاويـات   عبروفيما يتعلق بحركة الحاويات الصادرة والواردة 
) ٤٠(من فئة  ٢٠١٠فقد بلغ عدد الحاويات الصادرة عبر الميناء خالل العام العقبة، 

مقارنـة بعـددها   %) ٢٠,١( بانخفاض نسبتهحاوية، ) ١٠٦١٩٧(قدم ما مجموعه 
فيما بلغ عـدد الحاويـات   . حاوية) ١٣٣٠٢٩(والبالغة في حينه  ٢٠٠٩خالل العام 

) ٩٠٨٦٥(قدم ما مجموعـه  ) ٢٠(من فئة  ٢٠١٠الصادرة عبر الميناء خالل العام 
والبالغـة   ٢٠٠٩مقارنة بعددها خـالل العـام   %) ١١,٣( بانخفاض نسبتهحاوية، 

  .ويةحا) ١٠٢٤٩٠(
  

قدم، ) ٤٠(من فئة  ٢٠١٠عبر ميناء العقبة خالل العام  الواردةأما الحاويات 
مقارنـة بعـددها   %) ١٩,٤( بانخفاض مقـداره حاوية، ) ١٠٧٠٤٩(فقد بلغ عددها 

فيما بلغ عـدد الحاويـات   . حاوية) ١٣٢٩١٩(والبالغة حينذاك  ٢٠٠٩خالل العام 
) ٨٨٣٠٢(قدم ما مجموعـه  ) ٢٠( من فئة ٢٠١٠الواردة عبر الميناء خالل العام 

  %).١١,٢( وبتراجع نسبته، ٢٠٠٩حاوية خالل العام ) ٩٩٤٧٢(حاوية، مقابل 
  
فقـد بلـغ    ٢٠١٠بخصوص السفن السياحية التي أمت الميناء خالل العام و

. ٢٠٠٩خالل العام  سفن) ١٣٢(مقابل  %)١٤,٣(سفينة، بنمو نسبته ) ١٥١( عددها
ألف سائح ) ١٤٨,٥(على متن هذه السفن  األردنكما بلغ عدد السياح اللذين زاروا 

مقارنة بعدد السياح اللذين زاروا األردن على متن السـفن  %) ٥٦,٣(نسبته  بازدياد
حركـة   وقد انخفض إجمـالي  ٠ألف سائح) ٩٥(والبالغ حينذاك  ٢٠٠٩خالل العام 

صـل إلـى   يل ٢٠١٠العـام   ميناء العقبة في خاللمن الركاب القادمين والمغادرين 
عدد الركاب خالل  بأجماليمقارنة %) ٠,٩(، بانخفاض نسبته راكب ألف) ٩١٤,٩(

  . مليون راكب) ٩٢٣,٦(والبالغ في حينه  ٢٠٠٩العام 
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 بشـكل ملمـوس   ٢٠١٠عائدات القطاع السياحي خالل العام 
ـ  مليـون  ) ٣٥٦,٣( اقيمته
والبالغة فـي   ٢٠٠٩عائداته خالل العام 

ما مجموعه  ٢٠١٠عدد السياح الزائرين للمملكة خالل العام 
 مقارنـة بعـدد السـياح   %) 

  .زائر

مـن  %) ٦٦,٨(وقد شكل السياح القادمين من الدول األوروبية مـا نسـبته   
، يليها السياح القادمين مـن دول  
، ومن ثم السياح القادمين من الدول األمريكيـة  

، وأخيـراً  %)٦,٨(، والسياح القادمين من الدول العربيـة بنسـبة   

 ٢٠١٠هذا وقد انخفض معدل اإلقامة للسياح الزائرين للمملكة خالل العـام  
، وبانخفـاض نسـبته   ٢٠٠٩

١٦.٨  �N ن��'�

م &'�٢٠١٠

٢٠١٠
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  :النشاط السياحي

عائدات القطاع السياحي خالل العام  قيمة 
ـ  بزيـادة مليون دينار ) ٢٤٢٣,٣(ما مجموعه  قيمته

عائداته خالل العام قيمة ، مقارنة ب%)١٧,٢( وبما نسبته
  . مليون دينار

عدد السياح الزائرين للمملكة خالل العام  إجماليبلغ 
%) ٤٩,١(مقدارها  ملحوظة نموزائر بنسبة 

زائر) ٤٧٤,٦٨٣(والذي بلغ نحو  ٢٠٠٩خالل العام 

وقد شكل السياح القادمين من الدول األوروبية مـا نسـبته   
، يليها السياح القادمين مـن دول  ٢٠١٠إجمالي السياح الزائرين للمملكة خالل العام 

، ومن ثم السياح القادمين من الدول األمريكيـة  %)١٤,٨(ما نسبته آسيا والباسيفيك ب
، والسياح القادمين من الدول العربيـة بنسـبة   %)

  %).٠,٤(السياح القادمين من الدول األفريقية بما نسبته 

هذا وقد انخفض معدل اإلقامة للسياح الزائرين للمملكة خالل العـام  
٢٠٠٩ليلة فـي العـام   ) ٤,٨(ليلة، مقابل ) ٤,٥

١٦.٩  �N ن��'�
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النشاط السياحي
  

 ارتفعت
ما مجموعه  إلىصل تل

وبما نسبته، دينار
مليون دينار) ٢٠٦٧(حينه 

  
بلغ  وقد

زائر بنسبة ) ٧٠٧,٧٩٠(
خالل العام  الزائرين
  

وقد شكل السياح القادمين من الدول األوروبية مـا نسـبته   
إجمالي السياح الزائرين للمملكة خالل العام 

آسيا والباسيفيك ب
%)١١,٢(بنسبة 

السياح القادمين من الدول األفريقية بما نسبته 
  

هذا وقد انخفض معدل اإلقامة للسياح الزائرين للمملكة خالل العـام  
٤,٥(إلى  ليصل

)٦,٢.(%  
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، فقد بلغ ما قيمتـه  ٢٠١٠
، مقارنة بحجم اإلنفـاق السـياحي   

  .مليون دينار

  

بشـكل   ٢٠١٠حجم التداول في سوق العقار األردني خـالل العـام   
مقارنـة  %) ٢٥,٥( انسـبته 

  .مليار دينار

بنسبة  ٢٠١٠إجمالي عدد معامالت بيع العقار في المملكة خالل العام 
ألف معاملة بيع شقق ) ٢٣,٧

 ٢٠٠٩ألف معاملة خالل العـام  
لـف معاملـة بيـع    أ) ٥٥,٢

بنمو نسـبته   ٢٠١٠عدد الشقق المباعة في المملكة خالل العام 
 بمعـدل مسـاحة مقـدارها   

��������

�U��6	ا Z��	ا

٢٠١٠

٢٠٠٩
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١٠أما فيما يتعلق بحجم اإلنفاق السياحي خالل العام 
، مقارنة بحجم اإلنفـاق السـياحي   %)٣٣,٤(مليون دينار، بنمو نسبته 

مليون دينار) ٧٥٧,٥(الذي بلغ حينذاك ما قيمته  ٢٠٠

  

  :سوق العقار

حجم التداول في سوق العقار األردني خـالل العـام   
نسـبته  بزيادةدينار،  مليار) ٥,٩(س ليصل إلى ما قيمته 

مليار دينار) ٤,٧(والبالغ في حينه  ٢٠٠٩بحجم التداول خالل العام 

إجمالي عدد معامالت بيع العقار في المملكة خالل العام 
٢٣,٧(ألف معاملة، منها ) ٨٩,٤( ، حيث بلغ عددها

ألف معاملة خالل العـام  ) ٧٥,٧(مقابل . ألف معاملة بيع أراضي
٥٥,٢(ألف معاملة بيع شقق، و) ٢٠,٥(والتي توزعت على 

عدد الشقق المباعة في المملكة خالل العام ارتفع 
بمعـدل مسـاحة مقـدارها   شقة، ) ٢٣,٧٢١(ما مجموعه ، حيث بلغت 

����������������
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أما فيما يتعلق بحجم اإلنفاق السياحي خالل العام  
مليون دينار، بنمو نسبته ) ١٠١٠,٥(

٢٠٠٩خالل العام 
  
  

  
  

سوق العقار نشاط
  
حجم التداول في سوق العقار األردني خـالل العـام    ارتفع    

س ليصل إلى ما قيمته وممل
بحجم التداول خالل العام 

  
إجمالي عدد معامالت بيع العقار في المملكة خالل العام نما وقد     
، حيث بلغ عددها%)١٨(
ألف معاملة بيع أراضي) ٦٥,٧(و

والتي توزعت على 
  .لألراضي

  
ارتفع  هذا وقد    
، حيث بلغت %)١٥,٦(
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ما مجموعه  ٢٠٠٩متر مربع، في حين بلغ عدد الشقق المباعة خالل العام ) ١٩٦(
  .متر مربع،) ١٩٤( دارهامقساحة عدل مشقة بم) ٢٠,٥١٣(
  
، فقد قُـدرت  ٢٠١٠خالل العام  غير األردنيينل والشقق أما بيوعات األراضي    

معاملـة  ) ٢٣٩٧(معاملـة للشـقق و  ) ٢٣٠٧(معاملة، منها ) ٤٧٠٤( بما مجموعه
فـي   .مليون دينار) ٣٥١(نحو لهذه البيوعات السوقية  القيمةبلغت وقد لألراضي، 

) ٤٧١٨(ما مجموعـه  ٢٠٠٩حين بلغ إجمالي البيوعات لغير األردنيين خالل العام 
معاملة لألراضي، وقد بلغت القيمة ) ٢٨٥٠(معاملة للشقق و) ١٨٦٨(معاملة، منها 

  مليون دينار) ٢٥٩,٥(السوقية لهذه البيوعات نحو 
  
نيين بمجمـوع  غير األردلبيوعات الالمرتبة األولى ب العراقيةواحتلت الجنسية     
، ومـن ثـم   اًمسـتثمر ) ٨٦٦(بمجمـوع   الكويتيةمستثمراً، تلتها الجنسية ) ١٩٨٩(

من حيـث القيمـة، فقـد احتلـت     أما . مستثمراً) ٤٨٥(بمجموع  السعوديةالجنسية 
وشكلت  ،مليون دينار) ٢٠٣,٦(األولى بحجم مقداره  المرتبة أيضاً سية العراقيةالجن

، تلتهـا الجنسـية   من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير األردنيين%) ٥٨(ما نسبته 
في  األمريكية، ومن ثم الجنسية %)٩(بنسبة و مليون دينار) ٣١,١(بمبلغ  السعودية

  %).٥(بنسبة و مليون دينار) ١٦(المرتبة الثالثة بقيمة 
   
  

  :الشيكات المرتجعة
  
تراجعت قيمة وعدد الشيكات المرتجعـة خـالل   ألول مرة منذ سنوات عدة،     

ويمكن أن يعزى هذا التراجع إلـى ازديـاد مسـتوى الـوعي لـدى       ،٢٠١٠العام 
المتعاملين بالشيكات من مختلف األطراف المعنية تجاراً وأفراد مـن جهـة، وإلـى    

من  التي يفرضها البنك المركزي األردني المتواصلةاإلجراءات العديدة والتشديدات 
العـام  خـالل   بشكل عـام  الشيكات المرتجعة مجموع قيم انخفض، فقد أخرىجهة 

مليون دينـار  ) ٢٥٠,٧( بانخفاض قيمتهمليون دينار ) ١٨٧٧,٧(إلى ليصل  ٢٠١٠
فـي  والبالغـة   ٢٠٠٩لعام لالشيكات المرتجعة بقيمة مقارنة  ،%)١١,٧( نسبته وبما
   .مليون دينار) ٢١٢٨,٤(حينه

  
 أنالشيكات المرتجعة خالل السنوات الماضية يتضـح   قيمإذا ما تم مقارنة و

مـا نسـبته    ٢٠٠٨وخالل العام ، %)٠,٢(بلغت  قدكانت  ٢٠٠٩نسبة نموها للعام 
  %).٧٦,٢(نسبته  بما ٢٠٠٧وخالل العام ، %)٥١,٢(

  
يتمثل بالشيكات المعادة لعـدم  وتنقسم الشيكات المرتجعة إلى صنفين، األول 

مليون ) ١٠٧٩,٤(ما مجموعه  ٢٠١٠قيمتها خالل العام والتي بلغت كفاية الرصيد 
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والبالغـة   ٢٠٠٩، مقارنة بقيمتها خـالل العـام   
 ٢٠٠٩خـالل األعـوام    

من %) ٣,١( ما نسبته لعدم كفاية الرصيد
لعـام  ل%) ٣,٨(مـا نسـبته   

والتي بلغـت   المعادة ألسباب فنية أخرى
مقارنـة  %) ١,٧(نسبته ، بانخفاض 

  .مليون دينار

عـام  الخـالل   المقدمة للتقـاص 
) ٣٤,٨(دينـار مقابـل    ار

(%.  

  

 اإلئتمانيـة  مـنح التسـهيالت  
ذلك إلـى آثـار    أدىوما 

٢٠١٠ 
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، مقارنة بقيمتها خـالل العـام   %)١٩,٧(نسبته  بانخفاض
 كانت قد نمـت  في حين. مليون دينار) ١٣٤٤
  .على التوالي%) ٤٤,١و% ٢٧,١( نسبته

لعدم كفاية الرصيد الشيكات المرتجعة وقد شكلت قيمة
مـا نسـبته   فيما شـكلت  ،  ٢٠١٠لعام لإجمالي الشيكات المتداولة 

المعادة ألسباب فنية أخرىأما الصنف الثاني فيتمثل بالشيكات 
، بانخفاض ٢٠١٠مليون دينار خالل العام ) 

مليون دينار) ٧٨٤,٣(والبالغة في حينه  ٢٠٠٩بقيمتها خالل العام 

المقدمة للتقـاص  الشيكات المتداولة مجموع قيم وبخصوص
ارملي) ٣٤,٣( ليصل إلى بشكل طفيف انخفض
%)١,٥( نسبته بانخفاض، أي  ٢٠٠٩عام الدينار خالل 

  : التسهيالت االئتمانية

مـنح التسـهيالت   فيالمحلية  تشدد البنوك استمرار بالرغم من
وما  ،٢٠١٠خالل العام  واألفراداالقتصادية  األنشطة


�� ا���� ��Elام Hم آ�&� �&G:ت ا���
X�R٢٠١٠/٢٠٠٩!��� ا�
)�'��ن د�.
ر(

�	

.�
����.


٢٠٠٩ ٢٠١٠
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بانخفاضدينار، 
١٣٤٤,٢(حينذاك 

نسبتهما ب ٢٠٠٨و
  

وقد شكلت قيمة
إجمالي الشيكات المتداولة 

٢٠٠٩.  
أما الصنف الثاني فيتمثل بالشيكات 

) ٧٩٨,٣(قيمتها 
بقيمتها خالل العام 

   
وبخصوص

انخفض، فقد ٢٠١٠
دينار خالل  ارملي

  
  

  
  

التسهيالت االئتمانية
      
بالرغم من    

األنشطةلمختلف 

�

���

���

���


��

����

����

����
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زال التسهيالت ما هذه إال أن حجم 
الممنوحـة لجميـع    االئتمانية

مليون ) ١٤٤٥١,٤(ليصل إلى ما مجموعه 
) ١١٣٤,٢(، بزيـادة قيمتهـا   

  

استحواذ قطاع التجارة العامة على 
بما الممنوحة من قبل البنوك المرخصة 

اسـتحوذ  ، يليه قطاع اإلنشاءات الـذي  
، وقطاع الخـدمات  %)١٣
مـن  %) ٢,٩(بنسـبة   الماليـة 

 ارتفـاع إلى  اإلحصائية الصادرة عن البنك المركزي األردني
نقطة، مقابل ) ١٢٤,٥(إلى 

\A.ت ا�
���
٣.٣%


دق  .Hوا� �Z
ا��0
JE
وا��`
٣.٢%


ت  ���
  sLو��ا
��
E
٧.٢%


ت  ��Dا�
���
ا��
٢.٩%

٢٠١٠
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إال أن حجم  ،القطاعات االقتصادية مختلف سلبية عديدة على
االئتمانيةقيمة التسهيالت  إجماليارتفع  ، حيثمتواصل

ليصل إلى ما مجموعه  ٢٠١٠خالل العام  االقتصادية
، بزيـادة قيمتهـا   ٢٠٠٩مليون دينار للعـام  ) ,١٣٣١٧

  .%)٨,٥(وبنمو نسبته 

  
  

استحواذ قطاع التجارة العامة على  استمراريشير الشكل الموضح أعاله إلى 
الممنوحة من قبل البنوك المرخصة  االئتمانيةالحصة األكبر من قيمة التسهيالت 

، يليه قطاع اإلنشاءات الـذي  من مجموع هذه التسهيالت%) 
١٣,٣( بنسبة الصناعة، ومن ثم قطاع %)٢٢

الماليـة ، وقطاع الخـدمات  %)٧,٢(والمرافق العامة بنسبة 
  . ٢٠١٠مجموع التسهيالت اإلئتمانية خالل العام 

  : الرقم القياسي لتكاليف المعيشة

اإلحصائية الصادرة عن البنك المركزي األردني تُشير البيانات
إلى  ليصل ٢٠١٠خالل العام  الرقم القياسي لتكاليف المعيشة

�EراIا�
١.٤%

�E
ا� .
١٣.٣%

��

رة ا�&Gا��
٢٤.٩%


ءاتR�ا"
٢٢%

\A.ت ا�
���
٣.٣

أ��ى
٢١.٤%


م &'� ���
��K80[��ت ا�'� �E
`Aا� P٢٠١٠ا���ز�
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سلبية عديدة على
متواصل بارتفاع

االقتصاديةالقطاعات 
٢,(، مقابل دينار

وبنمو نسبته  ،مليون دينار
  
  

يشير الشكل الموضح أعاله إلى     
الحصة األكبر من قيمة التسهيالت 

%) ٢٤,٩(نسبته 
٢٢(ما نسبته  على

والمرافق العامة بنسبة 
مجموع التسهيالت اإلئتمانية خالل العام 

  
الرقم القياسي لتكاليف المعيشة

      
تُشير البيانات    

الرقم القياسي لتكاليف المعيشة

��

رة ا�&Gا��
٢٤.٩
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 في حين كان قـد %). ٥(
 بنسـبة  ٢٠٠٨العـام   فـي 

  

 العديد مـن  الرتفاعنتيجة 
وخاصة ما يتعلق  ٢٠١٠العام 
كلف إنتاج مختلف السلع  نسبي في

عـامين  لبنود الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خـالل ا 

 نسبة التغير  ٢٠١٠
(%)  

٥  ١٣٧,٧  

٠,٣-  ١٤٨,٧  

٥,٩  ١٤٤,٥  

٠,٣  ١١٣,٩  

١,٧-  ١٤٢,٨  

٠,٦-  ١٦٠,٨  

١,٥  ١٣١  

ا	B$6 وا	�!�ت  
ا[��ى

٢٠٠٩ ��	

٢٠١٠ ���

t']�0ر ا��
)أ6&

                2
3. )�
4 !5�6 �
��� ������ �

	� ������ ���ء �������� �������

، بنسبة ارتفاع مقدارها ٢٠٠٩نقطة خالل العام 
فـي  وارتفـع %) ٠,٧(بنسـبة   ٢٠٠٩انخفض خالل العام 

  .٢٠٠٧في العام %) ,٤

نتيجة  االرتفاع في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة
العام من السلع والخدمات خالل  لمجموعةاألسعار العالمية 

نسبي في ارتفاعالذي أدى إلى النفط  األسعار العالمية

بنود الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خـالل ا يبين فيما يلي جدول تفصيلي 
٢٠٠:  

األهمية   البند
  (%)النسبية 

١٠  ٢٠٠٩

١٣٧,٧  ١٣١,١  ٣٦,٦  :المواد الغذائية، وهي

١٤٨,٧  ١٤٩,٢  ٣,٨  الحبوب ومنتجاتها

١٤٤,٥  ١٣٦,٤  ٧,٨  اللحوم والدواجن

١١٣,٩  ١١٣,٥  ٠,٨  األسماك ومنتجات البحر

١٤٢,٨  ١٤٥,٤  ٣,٨  األلبان ومنتجاتها والبيض

١٦٠,٨  ١٦١,٨  ١,٧  الزيوت والدهون

  ١٢٩  ٢  

�

��

��

��


�

���

���

���

ا	B$6 وا	�!�ت  ا	*�6آM!�5^ وأ���Uا	*4اد ا	�Eا:��
ا[��ى

���.����.����.���	.�

��	.	���.���
.����.�


��_ ا��&��El� �Rام X�� �6
�Aا� J!٢٠١٠/٢٠٠٩ا�� )t']�0ر ا��
أ6&
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نقطة خالل العام ) ١١٨,٥(
انخفض خالل العام 

٧,(و %)١٣,٩(
  
  

  
  

االرتفاع في الرقم القياسي لتكاليف المعيشةويأتي 
األسعار العالمية 

األسعار العالميةبمنها 
  .والخدمات
  

فيما يلي جدول تفصيلي   
٢٠٠٩/  ٢٠١٠

  

المواد الغذائية، وهي

الحبوب ومنتجاتها - 

اللحوم والدواجن - 

األسماك ومنتجات البحر - 

األلبان ومنتجاتها والبيض - 

الزيوت والدهون - 

  الفواكه - 

��

��

��


�

���

���

���

�`
A�


��_ ا��&��El� �Rام X�� �6
�Aا� J!ا��
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  ١٢,٨  ١٤٦,٣  ١٢٩,٦  ٣,٥  الخضروات - 

  ١٥,٦  ١٣٥,٣  ١١٧  ٢,٥  السكر ومنتجاته - 

  ١٢,١  ١٢٥  ١١١,٥  ٣,٥  التبغ ومنتجاته - 

  ١,٩  ١١١,٩  ١٠٩,٨  ١,١  المشروبات والمرطبات - 

  ٤,٥  ١٢٥,٤  ١٢٠  ٥,٦  مواد غذائية أخرى - 

  ١,٩  ١٢٢,٩  ١٢٠,٦  ٤,٩  :مالبس وأحذية، وهي

  ١,٧  ١٢٢,١  ١٢٠  ٣,٩  مالبس - 

  ٢,٤  ١٢٦  ١٢٣  ١  أحذية - 

  ٤,١  ١١٨,٦  ١١٣,٩  ٢٦,٧  :المساكن، وهي

  ٣,٥  ١٠٩,٢  ١٠٥,٥  ١٥,٩  السكن وملحقاته - 

  ٦,٦  ١٤٤,٨  ١٣٥,٨  ٦  الوقود واإلنارة - 

  ١,٧  ١١٢  ١١٠,١  ١,٨  األثاث والمفروشات - 

  ٢,٥  ١١٩,٦  ١١٦,٦  ٢,٩  أخرى - 

  ٦,٣  ١١٤,٤  ١٠٧,٦  ٣١,٦  وهي: السلع والخدمات األخرى

  ٨  ١١٢,٢  ١٠٣,٨  ١٥,٨  النقل واالتصاالت - 

  ٦  ١٢١,٨  ١١٤,٩  ٧  التعليم - 

  ٢,٨  ١٠٦,٤  ١٠٣,٥  ٢,٧  العناية الطبية - 

  ٦,٣  ١٢٤,٢  ١١٦,٨  ٣  العناية الشخصية - 

  ١,١-  ١٠٤,٨  ١٠٦  ١,٥  الثقافة والترفيه - 

  ١,٧  ١٠٦,٣  ١٠٤,٥  ١,٣  أخرى - 

  %٥  ١٢٤,٥  ١١٨,٥  ١٠٠  الرقم القياسي ألسعار المستهلك

  
  

************************  
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 �0�Kا�� Pا���ا�:  
  

آ���ن ���� (ا	��د ا	���� ��� / ��� ا	����ا	����  –���ة ��	�� ا	�����   .١
٢٠١١.(  

 
 .ا.+-���ر�,+*� )���( )'�ر%� و���ات   .٢

 
 .ا	����ا234�ءات  و���ات دا�0ة)'�ر%�  .٣

  
  :ا	��ا8( ا4	�-�و��� 	�7 �6 .٤

 .ا	?<= ا	��آ>ي ا:رد�� -
 .�Aر@� ���ن  -
 .�,+*� ا	��ا�Bء  -
 .دا�0ة ا:را�C وا	�*��3 -
 .ه��>( �G�E8 F�ع ا	*���3  -
 .ا	I�2 ا	����� ا	����� -

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


