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 1024ألداء االقتصاد األردًي للعام  التقزيز السٌىي

 
 ــاثـــــــاحملتىيـ

 

 اخلالصت التٌفيذيت. 

 1024هؤشزاث االقتصاد األردًي للعام  أبزس. 
 

 الٌاتح احمللي اإلمجايل. 
 املاليت العاهت: 

 .اإليزاداث واملٌح اخلارخيت -
 .إمجايل اإلًفاق -

 .العدش املايل -

 .املذيىًيت اخلارخيت والذاخليت -
 

 اخلارخيت التدارة: 

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

 املستىرداث اخلارخيت )التىسيع اجلغزايف /الرتكيب السلعي(. -
 

 ستفيذة هي قاًىى تشديع االستثواراملشاريع امل. 

  والتدارة.الشزكاث املسدلت لذي وسارة الصٌاعت 

 الزئيسيت. كوياث اإلًتاج للصٌاعاث 

  عواى.ًشاط بىرصت 

 ًشاط هيٌاء العقبت. 
 .الٌشاط السياحي 
 سىق العقار. ًشاط 
 .الشيكاث املزجتعت 

 ألًشطت االقتصاديتل التسهيالث االئتواًيت. 

  التضخن( املعيشتالزقن القياسي لتكاليف(. 

 .املزاخع الزئيست 
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  1024التقزيز السٌىي ألداء االقتصاد األردًي للعام 
 

 : التنفيذية الخالصة

 
بالرغم من التحدٌات السٌاسٌة واالقتصاادٌة التاً تمار بااا الم وماة وماا  اتم   ااا مان ترا ا   اً 

 ته االقتصادٌة المتواز ة مان تحمٌا امعدالت ال شاو االقتصادي، إال إن االردن تمكن بفضل سٌاس
التحدٌات التً  رضتاا متواصل  ً أداء مختلف األ شوة االقتصادٌة وتحوٌل ال مو ال ما أمكن من
تحساٌن وتسارٌ    لاة  اً  ،ماا الاى حاد ،الى  رص ٌمكن اساتالللاا ،اإلمكانقدر  ،هذه الظروف

ال مو االقتصادي وتحمٌ  مزٌد من اال  ازات التً والما اساتمر االردن بتحمٌمااا خالل السا وات 
 .الماضٌة

  
العالا   فاليبمالا تال  تيقيقال   0214العالا   خالال  األردني ياالقتصاد األداء ت مؤشراتما قورنوإذا 

 :يتضح اآلتي، 0213

  8.2  %(، بٌ ماا بلا 1.3صال إلاى  ٌل ل ااتم المحلاً اإل ماالًمعدل ال مو الحمٌماً ل ارتف )%
 .8131 خلل العام

 ارتفاا   ٌمااا%(، 8..8إ مااالً ح اام اإلٌاارادات المحلٌااة والمسااا دات الخار ٌااة ب ساابة   إزداد 
 بعااد    ااز المواز ااة ا خفااا  رتااع  لااى ذلاا تو%(، 33ب ساابة   العااام إ مااالً ح اام اإل فااا 

 %(.....بلالت   ملحوظةب سبة  الم ح(

  ب سابة  المدٌو ٌة الداخلٌة كل من ، وذل   تٌ ة الرتفاع%(..6صا ً الدٌن العام ب سبة   ارتف
 %(.33ب سبة   والمدٌو ٌة الخار ٌة  %(... 

 ح اام  كاال ماان ل مااو تٌ ااة  ،%(1.2الت ااارا الخار ٌااة الساالعٌة ب ساابة   إ مااالً ح اام ازداد
 ٌما ا خفضت ، %(..6الصادرات الوو ٌة ب سبة  و، %(1.3المستوردات السلعٌة بما  سبته  

 %(.8.2السل  المعاد تصدٌرها ب سبة  قٌمة 

 61إ مالً ح م المشارٌ  المستفٌدا من قا ون تش ٌ  االستثمار ب سبة    خف ا...)% 

 م ماااوع ر وم أماااوال الشاااركات المسااا لة لاااد  وزارا الصااا ا ة والت اااارا ب سااابة   خفااا ا
 68.)% 

   3.6ارتف  الرقم المٌاسً لكمٌات اال تاج الص ا ً ب سبة.)% 

 المٌماة الساوقٌة  ا خفضات وكاذل %(، 8..8ح م التاداول  اً بورصاة  ماان ب سابة    خف ا
 .%(1.2ب سبة    ً البورصة المدر ة ألسام الشركات

  ح ام  كال مان رتفااعال تٌ اة  ،%(...3ب سابة   مٌ ااء العمباةح ام م اولاة البضااف   اً  ارتف
ب ساااابة  بضاااااف  الصاااادراح اااام م اولاااة الو ،%(1..3ب سااابة   بضااااف  المسااااتوردام اولاااة ال

 3....)% 

  6.8السٌاحً ب سبة   اإل فا  ح م كما ارتف %(، 1..  ب سبةالسٌاحً  الدخل ممدار ارتف.)% 

  88.8ح م التداول  ً سو  العمار األرد ً ب سبة   ارتف.)% 

 3قٌمة الشٌكات المرت عة بسبع  دم كفاٌة الرصٌد ب سبة   رتفعتا....)% 

  3.2المم وحة من الب و  المحلٌة ب سبة   االفتما ٌةح م التساٌلت  ارتف.)% 

  8.1ب سبة    التضخم( الرقم المٌاسً لتكالٌف المعٌشة ارتف.)% 
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 1024للعام  أداء االقتصاد األردني مؤشرات أبرز
 

 
 رـــالمؤش

1023 
 )مليون دينار(

1024 
 )مليون دينار(

نسبة 
التغير 
)%( 

 636 1543432 1315236 الجاريةالناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق 

 332 2224436 2012131 الثابتةالناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق 

 - 332 131 الحقيقي للناتج المحلي اإلجماليمعدل النمو 

 

 1631 416436 545139 والمساعدات الخارجية اإليرادات المحلية

 2035 403431 365135 اإليرادات الضريبيةمنها:        

 22 642636 605632 النفقات الجارية

 2233 223633 2012 النفقات الرأسمالية

 5536- 51533 232131 )يعد المنح(العجز المالي 

 

 22 103032 413435 الرصيد القائم للدين العام الخارجي

 536 21515 221631 الرصيد القائم للدين العام الداخلي

 436 1055535 2909631 صافي الدين العام

 

 435 526334 410531 الصادرات الوطنية

 131- 41939 12131 السلع المعاد تصديرها

 332 2624539 2566433 المستوردات السلعية

 234 2029133 2004933 العجز في الميزان التجاري

 

 4036- 224632 291139 قيمة رؤوس أموال المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار

 41- 29534 33434 رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة

 431- 4512 4154 الشركات والمؤسسات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة )عدد(

 

 234 25534 25332 )نقطة( الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي

 

 1531- 116334 301431 (دينار ونليم) حجم التداول في بورصة عمان

 031- 2101136 2113335 القيمة السوقية ألسهم الشركات المدرجة بالبورصة

 

 2636 29 2633 )مليون طن(حجم مناولة البضائع في ميناء العقبة 

 

 633 320636 191332 الدخل السياحي

 431 12034 44133 اإلنفاق السياحي

 

 1131 434 633 )مليار دينار( حجم التداول في سوق العقار األردني

 

 2535 99639 16131 الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد

 

 231 2914435 2193934 التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة

 

 139 22434 22432 )نقطة( / التضخم الرقم القياسي لتكاليف المعيشة
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 الناتج الميلي اإلجمالي: 

 
للعااام  الجاريالالةباألسااعار  أن ال اااتم المحلااً اإل مااالًال اااتم المحلااً اإل مااالً  أظااارت تماادٌرات

( ملٌااون دٌ ااار للعااام ..812.3مماباال   دٌ ااار،( ملٌااون 8.616.3  مااا ممااداره قااد بلاا  8136
8131. 

 
مااا ممااداره  8136،  مااد بلاا   ااً العااام الثابتالالةأمااا ح اام ال اااتم المحلااً اإل مااالً بقسااعار السااو  

 .8131( ملٌون دٌ ار  ً العام 31238.2( ملٌون دٌ ار، ممابل  ..33366 
 

%(، وماا 1.3ماا مماداره   8136بلالات  سابة  ماو ال ااتم المحلاً اإل ماالً  اً العاام  مد و لٌه، 
 .8131%(  ً العام 8.2 سبته  

 
 

 
 

 
معظم  ً  مو  ما تم تحمٌمه منب اًء  لى  8136خلل العام ال اتم المحلً اإل مالً  است د  مووقد 

الزرا ااة وصااٌد  ، قواااع%(..86قواااع التعاادٌن بمااا  ساابته    مااا حٌاا ، االقتصااادٌةالموا ااات 
قوااااع الخااادمات اال تما ٌاااة  %(،2..التشاااٌٌد بماااا  سااابته  ، قوااااع %(..6األساااما  ب سااابة  
 ،%(1.6قواع ت اارا ال ملاة والت زفاة والمواا م والف ااد  ب سابة   %(،6.6والشخصٌة ب سبة  

  %(،..8  سبتهبما   والتقمٌن والعمارخدمات المال  قواع ،%(1.1قواع الكارباء والمٌاه ب سبة  
  .%(..3قواع الص ا ة ب سبة  و%(، ..3قواع ال مل والتخزٌن واالتصاالت ب سبة  

 

مليون دينار 1296535 

1021للعام   

مليون    1315236 
 1023دينار للعام 

مليون دينار 1543432
 1024للعام 
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 1024/   1023/  1021الناتج المحلي االجمالي لألعوام 
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 العامة:المالية 

 
 يرادات والمنح الخارجية:اإل أوال:

صاال إلااى تل 8136عـــااـام الخاالل حممااة تالمالخار ٌااة  والماا حالمحلٌااة  اإلٌاارادات قٌمااة ارتفعاات
 اممااداره بزٌااادا، 8131عااام ال( ملٌااون دٌ ااار خاالل 6.2.1.مماباال   ،( ملٌااون دٌ ااار..68.6 
 .%(8..8  بما  سبتهو، ( ملٌون دٌ ار3.12.6 
 

 اإلٌارادات المحلٌااة إلزدٌاااد اً إ مااالً ح ام اإلٌاارادات والما ح الخار ٌااة  تٌ اة  االرتفاااعوٌاقتً 
ملٌاون  (331.2.( ملٌاون دٌ اار، ممابال  113.3.، والتاً بلالات ماا مماداره  8136خلل العام 

رتفااع حصاٌلة كال مان ال%(، والتً تحممات  تٌ اة 36.2 سبته   ، بارتفاع8131دٌ ار  ً العام 
( ملٌاااون دٌ اااار، وحصاااٌلة اإلٌااارادات األخااار  بحاااوالً 126.6اإلٌااارادات الضااارٌبٌة بحاااوالً  

 ( ملٌون دٌ ار.86.6. 
 

( 6116.8مااا م مو ااه   8136خاالل العااام  ت مااد بلالاا ح اام اإلٌاارادات الضاارٌبٌة وبخصااوص
والبااال   ااً حٌ ااه  8131%( ممار ااة بح ماااا خاالل العااام ..31ملٌااون دٌ ااار بارتفاااع  ساابته  

 ٌ ار.( ملٌون د..8..1 
 
 
 

 تجارة الجملة والتجزئة
935% 

الزراعة وصيد 
 األسماك

333% 

 التعدين
134% 

 الصناعة
2634% 

 الكهرباء والمياه
 اإلنشاءات 133%

435% 

 المطاعم والفنادق
234% 

النقل والتخزين 
 واالتصاالت

2234% 

 خدمات المال والتأمين
20% 

 العقارات
434% 

الخدمات الشخصية 
 واالجتماعية

334% 

 1024األهمية النسبية للقطاعات االقتصادية من الناتج المحلي االجمالي للعام 
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 )مليون دينار(                                                                                       

 
 الضريبيـــة اإليرادات

8131  
  أولً(

8136 

   علً(

)%( من 
إجمالي 

دات اإليرا
الضريبية للعا  

0213 

 سبة التالٌر 
)%  

 38.6 31 1...6 23.1.  واألرباح الدخلالضرافع  لى 

 الضرافع  لى السل  والخدمات
(ة  لى المبٌعاتمرٌبة العاضال    

8.18.1 8233.6 .1.. 33 

الضرافع  لاى الت اارا والمعااملت الدولٌاة 
 (ال مركٌـــةـع ــالضراف 

186.1 186.6 2.3 1.2 

الضاارافع  لااى المعاااملت المالٌااة  ضاارٌبة 
 بٌ  العمار(

338.6 318.3 1.1 36.8 

 12.5 %122 4233.0 3650.5 المجموع

 
( ملٌاون دٌ اار، ...381لتصال إلاى   8136أما بشقن الم ح الخار ٌة،  مد ارتفعات خالل العاام 

وبماا ( ملٌاون دٌ اار 16.6. بارتفااع مماداره ، 8131عاام ال( ملٌاون دٌ اار خالل 11.3.ممابل  
 .%(..11   سبته

    
 :اإلنفاقثانيا: إجمالي 

ممابال  ،( ملٌاون دٌ اار62.8.1  قٌمتاهماا  إلاىلٌصال  8136عاام ال فاا  خالل إل ماالً اإ ارتف  
  سابتهبماا  وأ( ملٌاون دٌ اار 2..66  امماداره بزٌادا 8131عام الملٌون دٌ ار خلل  (6166.3 
 33%). 
 

( ملٌاون 1..331  قٌمتاهماا لتصال إلاى  8136عاام الخالل  الرأسامالٌةال فماات  ارتف  ح ام حٌ 
 %(.33.1  بلالت ارتفاع ب سبة ،8131عام ال( ملٌون دٌ ار خلل 3183ممابل   ،دٌ ار
 

 رتفااعبا ،8136خالل العاام ( ملٌون دٌ ار ...63.  لتصل إلى رتفعتا مد  ،ال ارٌةأما ال فمات 
( ملٌاون 3...1.والبالالاة  اً حٌ اه   8131عام الخلل  ال ارٌةممار ة بال فمات  %(،33   سبته
 دٌ ار.

 

 :ثالثا: العجز المالي
 مد  ،والم ح الخار ٌة وال فمات العامةاإلٌرادات المحلٌة كل من   تٌ ة للمست دات التً تقثرت باا
( ملٌون دٌ اار، 1..2.  ممداره (بعد الم ح   زاً مالٌاً  8136س لت المواز ة العامة خلل العام 

 سااابته  ملماااوم با خفاااا ، 8131( ملٌاااون دٌ اااار  اااً العاااام 3132.8ممابااال   اااز ماااالً بلااا   
 .... .)%  
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 :والداخلية رابعاً: المديونية الخارجية
 

 المديونية الخارجية: - أ
ملٌاون  (2111.3 لٌصال إلاى  8136عاام ال اً  ااٌاة  الرصٌد المافم للادٌن العاام الخاار ً ارتف 

( ..6816، ممابال  8136لعام ل الممدر %( من ال اتم المحلً اإل مال13.6ًدٌ ار أو ما  سبته  
أي  ،8131عااام ال ااً  ااٌااة  اإل مااالً%( ماان ال اااتم المحلااً 11.1ملٌااون دٌ ااار أو مااا  ساابته  

  %(.33  أو بما  سبته( ملٌون دٌ ار ...61  ممداره بارتفاع
 

( ملٌاون 1..11  ماا قٌمتاه 8136خلل العاام   مد بل الدٌن العام الخار ً،  خدمةح م  أما بشان
  فوافد.ك( ملٌون دٌ ار ..816ققساو و ك( ملٌون دٌ ار 613.6  موز ة بواق دٌ ار، 

 

 المديونية الداخلية: -ب
( ملٌاون دٌ اار .38.8ماا قٌمتاه  لٌصل إلى  8136العام  خلل الداخلً رصٌد الدٌن العام ارتف 

( ملٌون 8..332ممابل   ،8136الممدر للعام  اإل مالً%( من ال اتم المحلً 62.1أو ما  سبته  
قٌمتاه بلالات بارتفااع أي ، 8131للعاام  اإل ماالًمن ال اتم المحلاً  %(61.6أو ما  سبته   دٌ ار
 %(....( ملٌون دٌ ار، وب سبة ممدارها  1.8.. 

 الدين العا  صافي

 
 المديونية

0213 0214 

 القيمة
 )مليون دينار(

)%( من الناتج 
الميلي 
 اإلجمالي

 القيمة
 )مليون دينار(

)%( من 
الناتج الميلي 

 االجمالي

 13.6 2111.3 11.1 ..6816 الخار ٌة

 62.1 .38.8 61.6 8..332 الداخلٌة

 صافي الدين العا 
 التراكمي

19296.8 82.1 02555.5 82.3 

مليون دينار 2114
 1021للعام 

مليون دينار 232131
 1023للعام 

مليون دينار 51533 
 1024للعام 
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 2014العجز المالي الكلي للموازنة العامة للدولة للعام 
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 :السلعية الخارجيةالتجارة 

 

 م ماوع بماا تضام ته مان، 8136العاام خلل  للمملكة السلعٌة الخار ٌة الت ارا ح مإ مالً  بل 
 ٌاونمل( ..88111  ماا قٌمتاه مساتوردات السالعٌةالو والسل  المعاد تصدٌرها صادرات الوو ٌةال

 8131عاام الالت ارا الخار ٌة خلل  ح م إ مالًبممار ة  ،%(1.2  سبته  بلالت بارتفاع ،دٌ ار
 .دٌ ار ونملٌ( 1..8382   ً حٌ ه والبال 

 

 
 
 

 :أوال: الصادرات الوطنية
 بزٌاادا، ( ملٌاون دٌ اار3.1.6. صل إلاى تل 8136عام الالصادرات الوو ٌة خلل  قٌمة ارتفعت
  ااً حٌ ااه والبالالااة 8131ام العااالصااادرات الوو ٌااة خاالل  بمٌمااة%( ممار ااة ..6  ا ساابتا بلالاات

 .( ملٌون دٌ ار8..621 
 

لعاام ل%( مان إ ماالً الت اارا الخار ٌاة 81.6   سبة ممدارهاالصادرات الوو ٌة  ح م وقد شكل
 .8131لعام ل%( ..88ما  سبته   شكلتحٌن  ً ، 8136

 
 :توزيع الجغرافي للصادرات الوطنيةال -أ

كااان ، 8136خاالل العااام  الرا ٌااة م مو ااات  اادا  إلااى األرد ٌااة الصااادرات الوو ٌااة توز اات
 اااالت، ت%( ماان إ مااالً الصااادرات الوو ٌااة3.6.الاادول العربٌااة التااً احتلاات مااا  ساابته   أبرزهااا

اتفاقٌة الت ارا الحارا لشامال  %(، ثم دول31.2م مو ة الدول اآلسٌوٌة غٌر العربٌة بما  سبته  
،  ٌما احتلت صادرات ا %(32.6شكلت ما  سبته  ، الوالٌات المتحدا( التً أمرٌكا  ك دا، المكسٌ 

%(، 1.6بمٌة الدول االوروبٌة ب سبة   ثم ،%(6.8ما  سبته   األوروبًدول االتحاد  إلىالوو ٌة 
 .%(8..%(، والبلدان االخر  ب سبة  1.8دول امٌركا ال  وبٌة ب سبة  
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 التركيب السلعي للصادرات الوطنية: -ب 
، مان السال  متعاددا  لى م مو اات 8136خلل العام  السلعً للصادرات الوو ٌةالتركٌع  ت وع
 ، تلتااامان قٌماة الصاادرات الوو ٌاة%( 6..8الماواد الكٌماوٌاة بماا  سابته   م مو اة أهماا كان

 كاألثااا  والملباام واألحذٌااة والموبو ااات والبلسااتٌ  ب ساابة  المصاا و ات المت و ااةم مو ااة 
 الماوادو%(، 32.6الماواد الالذافٌاة والحٌوا اات الحٌاة بماا  سابته   م مو اة ، ومن ثم%(81.6 

  ٌماا شاكلت م مو اة ، %(.3ما  سابته   التً شكلت الخام غٌر الصالحة لؤلكل  دا المحروقات
مااا  ساابته و، %(..1  مااا  ساابته كااالور  والكرتااون البضاااف  المصاا و ة المصاا فة حسااع المااادا

، الوقود المعاد ً وماواد لم مو ة المشروبات والتب  %(..3 و، %( لآلالت ومعدات ال مل6.2 
%(، وزٌااوت ودهااون وشااموع حٌوا ٌااة و باتٌااة ب ساابة 1.8التشااحٌم والمااواد المشاااباة ب ساابة  

 1.3)%. 
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 ثانياً: السلع المعاد تصديرها:
 ،( ملٌااون دٌ ااار621.1 مااا م مو ااه  8136ام العااقٌمااة الساال  المعاااد تصاادٌرها خاالل  بلالاات

 اً  والبالالاة 8131عاام ال%( ممار اة بمٌماة السال  المعااد تصادٌرها خالل 8.2 سابته   با خفا 
 .( ملٌون دٌ ار238.2  حٌ ه

 
 :السلعيةالمستوردات  ثالثاً:
( 1..3.36  قٌمتااهمااا  إلااىلتصاال  8136عااام الخاالل  لااؤلردن الساالعٌةالمسااتوردات  ح اام ازداد
  8131عام الخلل  السلعٌة%( ممار ة بمٌمة المستوردات 1.3ممدارها    مودٌ ار ب سبة  ونملٌ

 دٌ ار. ونملٌ( 6.1...3   ً حٌ هوالبالالة 
 
عااام الالت ااارا الخار ٌااة خاالل  إ مااالً%( ماان 61مااا  ساابته   الساالعٌةشااكلت المسااتوردات قااد و

 .8131عام ل%( ل..61ما  سبته   ٌما شكلت ، 8136
 
 :لألردن السلعيةالتوزيع الجغرافي للمستوردات  -أ 

 لى  دد من م مو ات الدول أبرزها:  8136توز ت المستوردات االرد ٌة للسل   ً  ام 
%( من ا مالً المستوردات، الدول العربٌة ب سبة .131الدول االسٌوٌة غٌر العربٌة  ب سبة  

 %(،613%(، بمٌة الدول االوروبٌة ب سبة  3116%(، دول االتحاد االوروبً ب سبة  1118 
%(، دول امٌركا ال  وبٌة ب سبة 11.دول اتفاقٌة الت ارا الحرا لشمال أمٌركا  ال ا تا( ب سبة  

 %(.818%(، وبلدان أخر  ب سبة  1 
 

 

 
 

 :السلعيةالتركيب السلعي للمستوردات  -ب 
 اً  ادا م مو اات مان السال  أهمااا: الوقاود  8136ت وع التركٌع السلعً للمستوردات  ً  ام 

%( ماان ا مااالً المسااتوردات، اآلالت 8618المعااد ً ومااواد التشااحٌم والمااواد المشاااباة ب ساابة  
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%(، ساال  3.12%(، المااواد الالذافٌااة والحٌوا ااات الحٌااة ب ساابة   3211ومعاادات ال ماال ب ساابة  
كالصااا ا ات المواوٌاااة، مصااا و ات الفلاااٌن، الاااور   اساساااا حساااع الماااادا  مصااا و ة مصااا فة

%(، 3113%(، ماواد كٌماوٌاة ب سابة  .361ب سبة   (والكرتون، خٌوو  سٌ ٌة، الحدٌد والصلع
%(، الماواد .1.ب سابة   (كالملبم واالحذٌة، أ ازا وأدوات ما ٌة و لمٌة مص و ات مت و ة 

%(، 112%(، المشاروبات والتبا  ب سابة  8حروقاات ب سابة  الخام غٌار الصاالحة للكال  ادا الم
%(، وسل  ومعاملت غٌار مصا فة  اً مكاان 112زٌوت ودهون وشموع حٌوا ٌة و باتٌة ب سبة  

 %(.6آخر ب سبة  
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 الميزان التجاري:
( ملٌااون 31318.1مااا م مو ااه   8136المٌاازان الت اااري خاالل العااام  لعجالالزبلاا  الح اام الكلااً 

 %(.3.6( ملٌون دٌ ار، بارتفاع  سبته  31161.1ما قٌمته   8131 ٌما بل  خلل العام  دٌ ار،
 

 0214/ 0213التجارة الخارجية األردنية خال  العامين 

 
 

 التص ٌف

 سبة  8136العام  8131عام ال
التالٌر 
 المٌمـــة  %(

)مليون 
 دينار(

 األهمية
النسبية من 
إجمالي 
 التجارة

الخارجية 
)%( 

المٌمة 
 ملٌون 
 دٌ ار(

االهمٌة 
ال سبٌة من 
ا مالً  
الت ارا 
الخار ٌة 
)%  

 ..6 81.6 3.1.6. ..88 8..621 الوطنٌــة الصادرات

 1.3 61 1..3.36 ..61 6.1...3 المستوردات السلعٌة

 8.2 - ..1 621.1 3.8 810.8 السلع المعاد تصدٌرها

إجمالً التجارة 
 الخارجٌة

01085.3 00299.5 1.2 

 3.6 31318.1 31161.1 العجز التجــاري

  
 

 المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار:

   
لٌصال  8136عاام الخالل  المشارٌ  المستفٌدا من قاا ون تشا ٌ  االساتثمار ح م إ مالً  خف ا 

 تل  ح مبإ مالً ممار ة  %(،..61 سبته    ا خفا ب، دٌ ار ٌون( مل3..336ما م مو ه  إلى 
 ( ملٌون دٌ ار. 3182.1   ً حٌ ه والبال  8131المشارٌ  خلل العام 
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 المتفااوت  اً الترا ا إلاى  االساتثمارقٌمة المشارٌ  المستفٌدا مان قاا ون تشا ٌ   ا خفا وٌعود 
الف اااد ، ال ماال الصاا ا ة، قوا ااات كاال ماان   ااً 8136خاالل العااام  ح اام المشااارٌ  المسااتثمرا

 اً الوقات ذاتاه ح ام  رتفا  ٌماا ا المتخصص، ومدن التسلٌة والتروٌح الساٌاحً.البحري والبري 
 .الزرا ةالمستشفٌات، المشارٌ   ً كل من قواع 

 

 
 

 القطـــاع

0213 0214 

 القيمة
 )مليون دينار(

)%( من يج  
االستثمار 

 الكلي

 القيمة
 )مليون دينار(

)%( من يج  
االستثمار 

 الكلي

 ...1 6..61 2.3. 3388.8 الصناعـة

 2.1 16.2 6.1 368.1 الفنــادق

 1..3 326 3 31.6 الزراعــة

 ..81 ..861 3.2 16 المستشفٌات

النقل البحري 
 والبري المتخصص 

28 6.8 .8.3 ..6 

مراكز المؤتمرات 
 والمعارض

3 1.1. - - 

مدن التسلٌة 
 والتروٌح السٌاحً 

.86.6 86.6 11.6 2.6 

 8.8 1..8 - - مراكز االتصال

 %122 1146.1 %122 1908.9 المجموع
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 الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة:

 

عااام الخاالل  لااد  وزارا الصاا ا ة والت ااارا المساا لة أمااوال الشااركاتم مااوع ر وم   خفاا ا 
عااام ال( ملٌااون دٌ ااار خاالل 116.6مماباال   ،( ملٌااون دٌ ااار6..31مااا قٌمتااه   إلااىلٌصاال  8136
 1%(68 سبته   ا خفا وب ،( ملٌون دٌ ار368  بفار ، 8131

 

 
 

لٌبلاا   8136عااام ال لااد  وزارا الصاا ا ة والت ااارا خاالل المساا لة الشااركات اادد   خفاا اكمااا 
عاام الالمس لة خالل  ممار ة بعدد الشركات ،%(6.8   سبته  خفا با ،وم سسة ( شركة6.83 

 .وم سسة ( شركة62.6   ً حٌ ه والبال  8131
 

 
 

 القطاع

0213 0214  
نسبة 
 التغير

لرؤوس 
األموا  
)%( 

رؤوس  العــدد
 موا ألا

)مليون 
 دينار(

% من 
مجموع 
رؤوس 

 موا ألا

رؤوس  العدد
االموا  
)مليون 
 دينار(

% من 
مجموع 
رؤوس 
 االموا 

 -19.3 00 43.1 1323 16 53.3 1903 التجارة

 -64.4 09.3 58.0 0139 48.4 163.3 0063 الصناعة

 4.1 15.5 32.4 351 8.6 09.0 683 الزراعة

 8.8 5.3 11.1 004 3 12.0 013 المقاوالت

 -34.3 03 50.9 0662 04 81 1362 الخدمات

 -40 122 195.3 3501 122 333.3 3854 المجموع
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وٌمكن إٌضاح التوزٌا  المواا ً لار وم األماوال المسا لة لاد  وزارا الصا ا ة والت اارا للعاام 
 حسع الرسم البٌا ً التالً: 8136

 

 

 
 

 :الرق  القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي

 
(  مواة ممابال 6...3ماا مماداره   8136بل  الرقم المٌاسً العام لكمٌات اإل تااج الصا ا ً للعاام 

 %(.3.6بارتفاع  سبته   8131(  موة للعام 3.1.3 
 

 حسع ال دول التالً: وقد توزع الرقم المٌاسً العام لكمٌات اإل تاج الص ا ً
 

األهمية النسبية  األنشطة
من الرق  

القياسي العا  
)%( 

الرق  القياسي 
 0213للعا  

الرق  القياسي 
 0214للعا  

معد  
التغير 
)%( 

 1.8- 3.1.6 3.1.6 ..28 الصناعات التيويلية

 82.8 336 22.1 33 الصناعات االستخراجية

 ..3 321 366.1 ... إنتاج الكهرباء

 1.3 155.3 153.1 الرق  القياسي العا 
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 ،  مد كا ت  لى ال حو التالً:8136أما بخصوص كمٌات اإل تاج ألبرز الص ا ات خلل العام 
 

 0213 الصناعات
  ألف ون(

0214 
  ألف ون(

 معد  التغير )%(

 الصناعات االستخراجية

 16.2 6312.1 866.8. الفوسفات

 81.6 8..812 3682.6 البوتاس

 الصناعات التيويلية

 11.6 .22 62.3. األسمدة

 31.2 ..3663 6...38 أيماض كيماوية

 ..6- ..2 3..11 كلنكر

 8.6- 1116.3 1123.1 منتجات بترولية

 
 

 :بورصة عمان

 
 ونملٌ( 443622) لٌصل إلى 4102اإلجمالً لبورصة عمان خالل العام حجم التداول  نخفضا

مقدارها  انخفاض، وبنسبة 4106خالل العام دٌنار  ونملٌ( 614224مقارنه مــع ) ،دٌنار
(4.242)% 
 

%(، حٌث بلغ عدد األسهم 0224بنسبة ) 4102عدد األسهم المتداولة خالل العام  نخفضكما ا
عام السهم تم تداولها خالل  ونملٌ( 421.22مقارنة مع ) ،سهم ونملٌ( 464022المتداولة )

41062 
%( مقارنة مع 6422) إلىلٌصل  4102خالل العام  معدل دوران األسهم نخفضاكذلك و
 41062لعام ل%( 62)
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 بشكل بسٌط انخفضت قد، ف4102رصة عمان خالل العام وأما بشأن نسبة ملكٌة غٌر األردنٌٌن بب
 41062%( بنهاٌة العام 2424) ما نسبته مقارنة مع ،%(2222لتبلغ )

 
بشكل  4102عام الصافً استثمار غٌر األردنٌٌن فً بورصة عمان خالل  كذلك نخفضفٌما ا

 41062لعام فً ا( ملٌون دٌنار 02322) مقداره ( ملٌون دٌنار، مقارنة مع4424-) بمقدار ملموس
  

ما  4102بنهاٌة العام فقد بلغت القٌمة السوقٌة لألسهم المدرجة فً بورصة عمان ب أما فٌما ٌتعلق
مقارنة بقٌمتها خالل العام  ،%(122بنسبة انخفاض مقدارها ) ،دٌنار ونملٌ (0212423)قٌمته 
 دٌنار2 ون( ملٌ.024662التً بلغت فً حٌنه ) 4106

 

 نشاط ميناء العقبة:

 
( 31مااا م مو ااه   إلااى لٌصاال 8136مٌ اااء العمبااة خاالل العااام م اولااة البضاااف   ااً  ح اام رتفاا ا

 %(. ...3 سبته   رتفاعبا، أي 8131العام ( ملٌون ون خلل 1..3، ممابل  ملٌون ون
 
( ملٌون 31.2ما ممداره   8136العام  خلل مٌ اء العمبةل بضاف  الواردامن ال ح م الم اولة بل و

 %(.1..3 سبته  رتفاع وبا 8131( ملٌون ون خلل العام 33.2، ممابل  ون
 
خالل العاام  ( ملٌاون وان8..   ماد بلا   اً مٌ ااء العمباة، بضااف  المصادرا مانح م م اولة ال أما

والبال   اً  8131%( ممار ة بح م م اولة الصادرات خلل العام ...3 سبته   رتفاعبا ،8136
 ( ملٌون ون...6حٌ ه  
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 النشاط السيايي:

 
( ملٌاون ...131ماا م مو اه   إلاىصال ٌل 8136السٌاحً خلل العاام  الدخل ارتف  ممدار ح م

 الادخل الساٌاحًمٌمة ، ممار ة ب%(1..  وبما  سبته، ( ملٌون دٌ ار..321  قٌمته بارتفاع ،دٌ ار
 ( ملٌون دٌ ار. 8181.3 ً حٌ ه   والبال  8131خلل العام 

 
لٌصاال إلااى مااا قٌمتااه   رتفاا ،  مااد ا8136أمااا  ٌمااا ٌتعلاا  بح اام اإل فااا  السااٌاحً خاالل العااام 

ممار ااة بح اام اإل فااا  السااٌاحً خاالل العااام %(، 6.8 ساابته   ارتفاااع( ملٌااون دٌ ااار، ب231.6 
 ( ملٌون دٌ ار.662.1الذي بل  حٌ ذا  ما قٌمته   8131

 
مااا لٌصال إلااى  8136إ مااالً  ادد السااٌاح الزافارٌن للمملكااة خالل العااام  بشااكل بساٌو وا خفا 
%( ممار ااة بعاادد السااٌاح 3.8مماادارها   ا خفااا زافاار ب ساابة ملٌااون ( 118.1.13.م مو ااه  
 زافر.ملٌون ( 11221132.والذي بل   ً حٌ ه   8131خلل العام  الزافرٌن

 
 

 

 

مان إ ماالً الساٌاح الزافارٌن ( %..العربٌة ما  سابته   السٌاح المادمٌن من الدول ت  فةوقد شكل
السٌاح من  %(، ثم81ا  فة األرد ٌٌن الممٌمٌن  ً الخارج ب سبة  لٌات، 8136للمملكة خلل العام 

السٌاح الماادمٌن مان دول آساٌا والباساٌفٌ  بماا  سابته  ومن ثم%(، 38.3الدول األوروبٌة ب سبة  
%(، وأخٌاراً الساٌاح الماادمٌن مان 6.8السٌاح المادمٌن مان الادول األمرٌكٌاة ب سابة  و%(، 1.. 

 %(.1.6الدول األ رٌمٌة بما  سبته  
 

( لٌلاة، ..6لٌصال إلاى   8136معدل اإلقامة للسٌاح الزافرٌن للمملكاة خالل العاام  رتف هذا وقد ا
 %(.6 سبته   وبارتفاع، 8131( لٌلة  ً العام 6.1ممابل  

 

0 1000 2000 3000 4000

 الدخل السياحي

 االنفاق السياحي

 االنفاق السياحي الدخل السياحي

2014 3106.6 810.7

2013 2923.1 778.3

 مليون دينار 1024/1023الدخل واالنفاق السياحي 
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 سوق العقار: نشاط

 
 ملٌاار( 6.6 لٌصل إلى ماا قٌمتاه  8136ح م التداول  ً سو  العمار األرد ً خلل العام  ارتف  

( 1..والباال   اً حٌ اه   8131%( ممار ة بح ام التاداول خالل العاام 88.8   سبته ب مودٌ ار، 
 دٌ ار. ملٌار
 
%(، حٌا  6ب سابة   8136إ مالً  دد معاملت بٌ  العمار  اً المملكاة خالل العاام  رتف ا  ٌما 

( ألف معاملاة بٌا  1.6.( ألف معاملة بٌ  شم  و 8..1( ألف معاملة، م اا  ...31  بل   ددها
( ألاف معاملاة بٌا  11.1توز ات  لاى   8131( ألف معاملة خلل العاام ..12ممابل  أراضً. 
 ( ألف معاملة بٌ  لؤلراضً.2.8.شم ، و 

 
%(، حٌ  بلالت 31 سبته   بما 8136 دد الشم  المبا ة  ً المملكة خلل العام  ارتفاع هذا وقد 

 ً حٌن بلا   ادد الشام  ( متر مرب ، .31  بمعدل مساحة ممدارها( شمة، 1.812ما م مو ه  
متاار ( .31  مماادارهاساااحة عاادل مبم ،( شاامة11121 مااا م مو ااه  8131المبا ااة خاالل العااام 

 .مرب 
 
 ماا م مو اه بلالات،  ماد 8136خالل العاام  الٌار األرد ٌاٌنل والشام  بٌو ات األراضًبشقن أما  
لاذه البٌو اات السوقٌة  المٌمةبلالت وقد ، أر ( ...3و  ،شمة( 1.16( معاملة، م اا  361. 

 ااً حااٌن بلاا  إ مااالً البٌو ااات لالٌاار األرد ٌااٌن خاالل العااام  ( ملٌااون دٌ ااار.618  مااا م مو ااه
، وقااد بلالات المٌمااة أر ( 3628و  ،شامة( 1321( معاملاة، م اااا  61.8  ماا م مو ااه 8131

 .( ملٌون دٌ ار...61  ما م مو ه  ً حٌ ه السوقٌة لاذه البٌو ات
 
( 1...8الٌار األرد ٌاٌن بم ماوع مماداره  لبٌو اات الالمرتباة األولاى ب العراقٌاةواحتلت ال  ساٌة  

، تلتااا %( من ح ام المٌماة الساوقٌة لبٌو اات غٌار األرد ٌاٌن6.وشكلت ما  سبته   ،ملٌون دٌ ار
 ااً  السااورٌة، وماان ثاام ال  سااٌة %(31ب ساابة  و ( ملٌااون دٌ ااار6.3.بمبلاا    السااعودٌةال  سااٌة 

بمبلاا   إلماراتٌااة%(، وأخٌااراً ال  سااٌة ا.ب ساابة  و ( ملٌااون دٌ ااار..82المرتبااة الثالثااة بمٌمااة  
ة السوقٌة لبٌو ات غٌر األرد ٌاٌن للعاام ( من ح م المٌم%..1( ملٌون دٌ ار وبما  سبته  36.6 

8136. 
  

 الشيكات المرتجعة:

 
( ملٌون ..3611 إلى لٌصل  8136العام خلل  بشكل  ام الشٌكات المرت عة ةم موع قٌم ارتف 
الشاٌكات بمٌماة ممار اة  ،%(31.6   سابته ارتفااعوب( ملٌاون دٌ اار 811.1  قٌمتاه ارتفااعبدٌ ار 

  .( ملٌون دٌ ار3.86.1   ً حٌ هوالبالالة  8131لعام لالمرت عة 
 

والتاً يتمثال  بالشاليكات المعالادة لعالد  كفايالة الرصاليد ت مسم الشٌكات المرت عة إلاى صا فٌن، األول 
%(، ...3 سابته   ارتفااعب( ملٌاون دٌ اار، 1..11ما م مو اه   8136بلالت قٌمتاا خلل العام 

 ( ملٌون دٌ ار. 2.8.2والبالالة حٌ ذا    8131ممار ة بمٌمتاا خلل العام 
 

%( مان إ ماالً الشاٌكات 8.3  ماا  سابته لعادم كفاٌاة الرصاٌد الشٌكات المرت عاة وقد شكلت قٌمة
 .8131لعام ل%( 8ما  سبته  شكلت   ً حٌن ،8136لعام لالمتداولة 
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( ملٌاون 2..61والتاً بلالات قٌمتااا   المعالادة ألسالباب فنيالة،أما الصا ف الثاا ً  ٌتمثال بالشاٌكات 
والبالالة  اً  8131ممار ة بمٌمتاا خلل العام %( 33.6  ا سبتا بزٌادا، 8136دٌ ار خلل العام 

 ( ملٌون دٌ ار...3..حٌ ه  
 

لٌصال  إزداد،  ماد 8136عاام الخالل  الممدمة للتمااص الشٌكات المتداولة م موع قٌم وبخصوص
 بارتفااع، أي 8131عام الدٌ ار خلل  ون( مل682.3.3ٌممابل   ،دٌ ار ٌون( مل62811.6  إلى

 .%(38.6   سبته
 

 
 

 : التسهيالت االئتمانية

   
 األ شاااوةلمختلاااف  المرخصاااةالب اااو   قبااال اإلفتما ٌاااة المم اااوح مااان ح ااام التسااااٌلت تواصااال 

ما  8136التساٌلت خلل العام هذه قٌمة  إ مالً بل  ، حٌ الدافم هبارتفا  -كعادته  –االقتصادٌة
، بزٌادا قٌمتااا 8131( ملٌون دٌ ار للعام 32111.6، ممابل  ( ملٌون دٌ ار..31866م مو ه  

 .%(3.2ب مو  سبته  و ،( ملٌون دٌ ار116.2 
 

إال أن وتٌرا  مو هذه التساٌلت لم تكن ب فم وتٌرا إزدٌادها خالل األ اوام الساابمة، حٌا  بلالات 
بمااا  ساابته  8138%(، وخاالل العااام 8..بمماادار   8131 ساابة  مااو هااذه التساااٌلت خاالل العااام 

 38...)% 
 

قواااع اإل شاااءات  لااى الحصااة األكباار ماان قٌمااة التساااٌلت  سااتحواذا إلااىاإلحصاااءات  وُتشااٌر
قوااع الت اارا العاماة  ٌلٌااا %(،..81  بماا  سابتهواالفتما ٌة المم وحة من قبل الب و  المرخصة 

قوااع  ،%(31.3ومن ثام قوااع الصا ا ة الاذي اساتحوذ  لاى ماا  سابته   ،%( 31.3بما  سبته  
قواااع ، %(1قواااع السااٌاحة والف اااد  والموااا م  ، %(33.1الخاادمات والمرا اا  العامااة ب ساابة  

من م موع التساٌلت ( %..3خدمات ال مل ب سبة   قواعو %(،8.2بما  سبته   الخدمات المالٌة
 .8136خلل العام  لكل م اما اإلفتما ٌة
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 : )التضخ ( الرق  القياسي لتكاليف المعيشة

   
الرقم المٌاساً لتكاالٌف  ارتفاعإلى  اإلحصافٌة الصادرا  ن الب   المركزي األرد ً ُتشٌر البٌا ات

، 8131(  موة خلل العام 336.3 (  موة، ممابل 336.6إلى   لٌصل 8136خلل العام  المعٌشة
 %(. 8.1ب سبة ارتفاع ممدارها  

 

 
 
العام  وخلل ،%(6.2ب سبة   8131خلل العام  ارتف  قد الرقم المٌاسً لتكالٌف المعٌشة كان كما

 .%(..6  ب سبة 8138
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 :المراجع الرئيسة
 

 .االستثمارمؤسست تشجيع تقارير ووشراث   .1

 

 العامت.اإلحصاءاث  ووشراث دائرةتقارير  .2

 

 المواقع اإللكتروويت لكل مه: .3

 البىك المركسي األردوي. -

 وزارة الماليت. -

 بورصت عمان. -

 دائرة األراضي والمساحت. -

 .وزارة السياحت واآلثار  -
 
 

 

 

 
 
 
 

 غزفت جتارة عواى
 إدارة الذراساث والتذريب

 وحذة الذراساث واالتفاقياث الذوليت

 

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

P.O.Box: 287 Amman 11118 Jordan 

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

 

 

 

 
 

 بـصربي اخلصي :ذادـإع
  ذـذة أبى محــرًحتذيث: 

 
 

 
 1025حشيزاى 

 
 
 

http://www.ammanchamber.org.jo/
http://www.ammanchamber.org.jo/
mailto:info@ammanchamber.org.jo
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 Major Economic Indicators  أُ٘ اٌّإشراخ االلتصاد٠ح                           

(JD million)                                                                                                      

 Change 2014 2013       اٌتص١ٕف         
 ratio% 

2015     Classification 

 Population (million)  2.2      6.675    6.530 عذد اٌسىاْ )تا١ٌٍّْٛ(

إٌاتح اٌّسٍٟ االخّاٌٟ تأسعار 

 اٌسٛق اٌدار٠ح )١ٍِْٛ د٠ٕار(

 

23851.6 

 

25437.1 

6.6  Nominal GDP at 

market prices (JD- 

million) 

االخّاٌٟ تأسعار إٌاتح اٌّسٍٟ 

 اٌسٛق اٌثاتتٗ )١ٍِْٛ د٠ٕار(

10812.8 11147.6 3.1  Nominal GDP at 
constant market prices 

(JD- million) 

ِعذي ّٔٛ إٌاتح اٌّسٍٟ االخّاٌٟ 

 تأسعار اٌسٛق اٌثاتتٗ

2.8      3.1 -  Growth of real GDP at 

market prices (JD) 

ٔص١ة اٌفرد ِٓ إٌاتح اٌّسٍٟ 

االخّاٌٟ تأسعار اٌسٛق اٌدار٠ح 

 )تاٌذ٠ٕار(

 

3653 

 

 
3810.8 

 
4.3 

 PER capita GDP at 
current market prices 

(JD) 

 Feb-Jan -  2.9   5.6 %  ِعذي اٌتضخُ
    -0.8    

Inflation rate 

ازت١اطٟ اٌثٕه اٌّروسٞ ِٓ 

 اٌعّالخ االخٕث١ح )١ٍِْٛ د٠ٕار(

8512    9981.9 17.2 Feb-Jan 
9597.6 

Gross official reserves 
(JD-million) 

تغط١تٙا ٌٍّستٛرداخ اٌّتٛلعح 

ِٓ اٌسٍع ٚاٌخذِاخ تاستثٕاء 

 دخً عٛاًِ االٔتاج )تاٌشٙٛر(

6.2  

7.3 

 

17.7 Feb-Jan 
     7 

Coverage of 

prospective imports 

goods and non-factors 

services (in months) 

 
                                                    

 

  

 Jordan’s Foreign Trade   اٌتدارج اٌخارخ١ح ٌألردْ

(JD million)                                                                                            

  Change 2014    2013  اٌتص١ٕف       
ratio % 

  2015 

Jan-Apr 
      Classification 

  Domestic exports 1456.3 7.5    5163.7   4805.2 اٌصادراخ اٌٛط١ٕح 

  Re-exports 262.3 2.8-   789.9   812.8 اٌّعاد تصذ٠رٖ

  Imports 4553.5 3.1    16145.9 15667.3 اٌّستٛرداخ 

 Total external 6272.1 3.8    22099.5 21285.3 ئخّاٌٟ اٌتدارج اٌخارخ١ح 

trade  

  Trade balance 2834.9- 1.4    10192.3- 10049.3- ا١ٌّساْ اٌتدارٞ 

ٔسثح اٌصادراخ اٌٛط١ٕح ئٌٝ اٌـ 

(GDP)   
 %20.1 %20.3    0.9 

- 

Ratio of national 

exports to GDP  

ٔسثح اٌصادراخ اٌّعاد تصذ٠رٖ ئٌٝ 

  (GDP)اٌـ 
 %3.4 %3.1     -8.8 

- 

Ratio of Re-

exports to GDP  

 %65.1 %63.4     -2.6   (GDP)ٔسثح اٌّستٛرداخ اٌٝ اٌـ 

- 

Ratio of imports to 

GDP  
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Public Finance   اٌّا١ٌح اٌعاِح 

                                                                            (JD million)      

Chang 2014 2013  اٌتص١ٕف         

e ratio 

% 

  2015 
Jan-Apr 

       Classification          

 Domestic revenues 2173.2 17.8  6031.1  5119.8 أٚال:اال٠راداخ اٌّس١ٍح، ِٕٚٙا:

 Tax revenues .1 1539.7 10.5  4037.2  3652.5 . اال٠راداخ اٌضر٠ث١ح، ِٕٚٙا1

عٍٝ اٌذخً              أ.اٌضرائة    

 ٚاالرتاذ

681.9  766.3  12.4 517.7      A. Taxes on 

income &   profits 

ب.اٌضر٠ثح اٌعاِح عٍٝ     

 اٌّث١عاخ

2532.9  2811.4    11 876.1      B. General sales 

tax 

خـ. اٌضرائة عٍٝ اٌتدارج      

ٚاٌّعاِالخ اٌذ١ٌٚح )اٌرسَٛ 

 اٌدّرو١ح(

324.9 327.4   0 .8 109.8       C. Taxes on 

International Trade 

& Transactions 

 Non tax revenues .2 628.1 36.5   1972.9  1445.2 . اال٠راداخ األخر2ٜ

 Foreign grants .3 246.9 93.5   1236.5 639.1 إٌّر اٌخارخ١ح 

ئخّاٌٟ اال٠راداخ ٚإٌّر 

 اٌخارخ١ح

 5758.2 7267.6   26.2 2420.1 Total foreign 

revenues & grants 

 Total expenditures 2255.3 11   7852.9 7077.1 ثا١ٔا: ئخّاٌٟ اإلٔفاق، ِٕٚٙا:

 Current expenditures 2081.5 11   6716.6  6056.1 . إٌفماخ اٌدار٠ح1

 Capital expenditures 173.8 11.3   1136.3   1021 . إٌفماخ اٌرأسّا١ٌح2

 
          

 

 

                

 Internal & External Debtاٌذ٠ٓ اٌعاَ اٌذاخٍٟ ٚاٌخارخٟ  

  (JD million) 

        Classification 

2015 
Jan-March Change 

ratio % 
 اٌتص١ٕف        2013 2014

Gross domestic & 

external debt 
21105.6 7.6 20555.5 19096.8 

اخّاٌٟ اٌّذ١ٔٛ٠ح اٌعاِح )اٌذ٠ٓ 

 اٌعاَ اٌذاخٍٟ ٚاٌخارخٟ(

Ratio of internal & 

external debt to (GDP) 
%77.8 - %80.3    %176.6 

ٔسثح رص١ذ اٌّذ١ٔٛ٠ح اٌعاِح 

)اٌذ٠ٓ اٌذاخٍٟ ٚاٌخارخٟ( ئٌٝ 

 (GDP)اٌـ 

Internal debt 13029 5.6 12525 11862 ٍٟرص١ذ اٌذ٠ٓ اٌعاَ اٌذاخ 

Ratio of internal debt 

to (GDP) 
%48 - %48.9 %109.7 

ٔسثح اٌرص١ذ اٌذ٠ٓ اٌعاَ 

 (GDP)اٌذاخٍٟ ئٌٝ اٌـ 

External debt 8076.1 11 8030.1 7234.5 ٟرص١ذ اٌذ٠ٓ اٌعاَ اٌخارخ 

Ratio of external debt 

to (GDP) 
%29.8 - %31.4 %67 

ٔسثح اٌرص١ذ اٌذ٠ٓ اٌعاَ 

 (GDP)اٌخارخٟ ئٌٝ اٌـ 
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 Projects Benefiting from the Investment Promotion Lawاٌّشار٠ع اٌّستف١ذج ِٓ لأْٛ تشد١ع االستثّار  

                                                                           (JD million)           

 2014   2013  اٌتص١ٕف      
Change  
ratio% 

  Classification 

 Industrial 63.7 406.7  1122.2 اٌصٕاعح

 Hotels 33.3 94.8    142.3  اٌفٕادق

 Agriculture 849.2 187    19.7  اٌسراعح

 
 المستشفيات

  34   270.5 695.5 Hospitals 

 Transport 24.3- 62.1    82   النقل

 - -       1    المؤتمرات والمعارض
Conferences & 

Exhibition 

 81.1- 99.7    527.4  ِروس اٌتس١ٍح
Entertainment 

Center  

 Contact Centers - 25.3     - ِراوس االتصاي

 Total 40.6- 1146.1 1928.9 اٌّدّٛع

 

                                      
 

 Registered Companies   اٌشرواخ اٌّسدٍح

(JD million) 

         Classification 
2015 

Jan-May 

Change 
ratio% 

 اٌتص١ٕف                2013 2014

Capital value of companies 

registered in the ministry of 

industry & trade (JD- million) 

  66.1 -42 195.7 337.7 

رؤٚش أِٛاي 

اٌشرواخ اٌّسدٍح 

ٌذٜ ٚزارج اٌصٕاعح 

 ٚاٌتدارج،  ٟٚ٘:

Trade sector    8.7 -19.9 43.1  53.8  لطاع اٌتدارج 

Services sector   27.2 -34.7 52.9   81  لطاع اٌخذِاخ 

Construction sector    4.4 7.8 11.1  10.3  لطاع اٌّماٚالخ 

Industry sector   22.8 -64.4 58.2  163.3  لطاع اٌصٕاعح 

Agriculture sector      3 3.8 30.4  29.3  لطاع اٌسراعح 
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 Credit Facilitiesاٌتس١ٙالخ االئتّا١ٔح  
(JD million) 

           Classification 
2015 

Jan-Apr 

Change 

ratio% 
 اٌتص١ٕف            2013 2014

Total credit facilities 

extended by the license 

banks,  

19896.8 1.8 19274.5 18939.7 
اخّاٌٟ اٌتس١ٙالخ االئتّا١ٔح 

إٌّّٛزح ِٓ لثً اٌثٕٛن، 

 أترز٘ا:

General trade sector 3800.4 -6.4 3683.8 3937.3 لطاع اٌتدارج اٌعاِح 

Agriculture sector 258.5 3.3 243.4 235.7 لطاع اٌسراعح 

Mining sector 182.9 19.5 196.1 164.1 ٓلطاع اٌتعذ٠ 

Industry sector 2141.8 -4.5 2531.2 2649.6 لطاع اٌصٕاعح 

Construction sector 4512.5 11.4 4552.8 4086.4 لطاع االٔشاءاخ 

Transport  sector 255.7 -45.5 292.7 536.7 ًلطاع خذِاخ إٌم 

Tourism, hotels and 

restaurants sector 
580.3 13.5 571.5 503.5 

لطاع اٌس١ازح ٚاٌفٕادق 

 ٚاٌّطاعُ

Public services and utilities 

sector 
 لطاع خذِاخ ِٚرافك عاِح 2172.6 2170 0.1- 2770

Financial services  548 6 539.5 508.8 لطاع اٌخذِاخ اٌّا١ٌح 

Stock exchange  197.5 -19.2 210.1 260 ُٙشراء أس 

 

 

 

 
 Key Statistics of the Amman stock Exchangeاٌّإشراخ االزصائ١ح اٌرئ١س١ح ٌثٛرصح عّاْ 

Chang 2014 2013 اٌتص١ٕف    

e 
ratio% 

2015 
May-Jan 

Classification 

 Number of listed companies     236    1.6-    236      240 عذد اٌشرواخ اٌذرخح

 اٌم١ّح اٌسٛل١ح )تا١ٌٍّْٛ 

 د٠ٕار(

18233.5 18082.6 -0.8    18096 Market Capitalization  

(JD million) 

 Value Traded (JD million) 1037.2   25.2-  2263.4 3027.3 زدُ اٌتذاٚي )تا١ٌٍّْٛ د٠ٕار(

 عذد االسُٙ اٌّتذاٌٚح 

 )تا١ٌٍّْٛ د٠ٕار(

2705.8 2321.8 -14.2   1061.6 Number of traded shares 

 (JD million) 

 ٔسثح ِساّ٘ح غ١ر االرد١١ٔٓ 

 اٌم١ّح اٌسٛل١ح )%( فٟ

49.9  48.8   -2.2   49.2 Non-Jordanian ownership of 

 Market Cap (%)  

 شراء غ١ر االرد١١ٔٓ )١ٍِْٛ 

 د٠ٕار(

939.5 362.7 -146.6 211.9 Non-Jordanian Buying  

(JD million) 

 Non-Jordanian selling 196.5  51.5- 384.8 792.6 ت١ع غ١ر االرد١١ٔٓ )١ٍِْٛ د٠ٕار(

 (JD million) 

 صافٟ استثّار غ١ر االرد١١ٔٓ 

 )١ٍِْٛ د٠ٕار(

146.8 -22.2 -115.1 15.4 Net investment of  

Non-Jordanian (JD million) 

 اٌم١ّح اٌسٛل١ح اٌٝ إٌاتح

 اٌّسٍٟ )%( 

83   75.7  -8.8   71.1 Market Capitalization/ GDP(%) 

 
 


