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 الخالصة التنفيذية. 

 1021مؤشرات االقتصاد األردني للعام  أبرز. 
 

 المحلي اإلجمالي الناتج. 

 المالية العامة: 

 .اإليرادات والمنح الخارجية -

 .إجمالي اإلنفاق -

 .العجز المالي -

 .المديونية الخارجية والداخلية -
 

 التجارة الخارجية: 

 السلعي(.لجغرافي / التركيب ا الصادرات الوطنية ) التوزيع -

 .السلع المعاد تصديرها -

 /التركيب السلعي(.المستوردات الخارجية )التوزيع الجغرافي  -
 

 ستفيدة من قانون تشجيع االستثمارالمشاريع الم. 

  والتجارة.الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة 

 .الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي 

  عمان.نشاط بورصة 

 نشاط ميناء العقبة. 

 .النشاط السياحي 

 سوق العقار. نشاط 

 .الشيكات المرتجعة 

 التسهيالت االئتمانية. 

  التضخم( المعيشةالرقم القياسي لتكاليف(. 

 .المراجع الرئيسة 
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 التقرير اإلحصائي السنوي ألداء االقتصاد األردني  
 0211مقارنة مع العام  0210للعام  

 

 :  الخالصة التنفيذية
  
ال شك  ن  الالتصاككاأل النيأل ككغ ره مككيق صك  التصاككاألمان ألر، الدص أثك غ تككأل صكك  ي  

رالدصسكككصتألالن الدص  مككك  رالةت مصمككك  رالدألردمككك غ نبي  كككا الن بكككا  بادعألمكككأل صككك  الدص كككألمان 
الالتصاككاألم  الدئاة كك  الدصككك صيصبككن تككيال  ال ألمككاأل ن ككألالأل الد تةككم  الدسككريمم  دكك يأل  صكك  
تئ غ رصفاتم صشه   الدصألمر م  الدصادم  رصضخم  ت  الدصرال  ك  رالسكصصيالي اليصفكاس نسكعاي 

ن    اد  ص الص  فك  صر بعض الن شكأ  إال  الد فأ راليصفاس الدفاصرية الد فأم  ص  تئ  نخيى.

   الد سكبك  كرس صك  الدصكرال إدك  ص ثمك نر بكخخي الالتصااألم  رصيالتع بعضئا الآلخيغ صصا نألى بشه، 
  .بشه،  ام  بان رالسصصياليم   صر الالتصااأل الدرأ كفك  )إد   أل صا( نسئمالدذي 

  
 فيبما تم تحقيقه  0210العام  خالل األردني ياالقتصاد األداء ت مؤشراتما قورنوإذا 

 :ما يلي نجد، 0211العام 

 (غ بم صكا .27اك، إدك  )مد بانسعاي الد ابص    اصج الدص  ك الةتصادكصعأل، الد صر الد ثمثك د اليصفع%
     الدصرالدك. 2212ر 2211خ ، الدعاصم  %( 272ر)%( .27) ب غ

 اليصفكع فمصكا%(غ .7.إتصكادك  تكم الةمكيالألالن الدص  مك  رالدصسكا ألالن الدخايتمك  ب سكب  ) ال خفض 
ب  كن  ص  رظك  تك  الدصرال  ك  ب سكب   صصا نألى إدك  اليصفكاس%(غ 1إتصادك  تم الة فا  ب سب  )

(227..)% 

 الدصألمر مكك  الدألالخ مكك  هكك، صك  غ رذدكك   صمتك  اليصفككاس%(.227اككافك الدككألم  الدعكام ب سككب  ) اليصفكع 
 .%(979ب سب  ) رالدصألمر م  الدخايتم   %(.227ب سب  )

 تكم الدصسكصريألالن  د صكر صمتك   غ%(76.الدصتاية الدخايتمك  الدسك عم  ب سكب  ) إتصادك  تم ال ألالأل 
غ %(171الداكاأليالن الدرأ مك  ب سكب  ) ه، ص  %( ص  تئ غ رال خفاض972الدس عم  بصا  سبصه )

 .ص  تئ  نخيى %(273الدس ع الدصعاأل صاألمي ا ب سب  )ر

 (.6.75سب  )إتصادك  تم الدصشايمع الدصسصفمألة ص  تا ر  صشتمع الالسص صاي ب  اليصفاس% 

 صتصكككرس ي رم نصكككرال، الدشكككيهان الدصسكككت   دكككألى ر الية الداككك ا   رالدصتكككاية ب سكككب   ال خفكككض
(.272.)% 

 (.272) أفمف  صثألالي ا الديتم الدثماسك دهصمان الة صاج الدا ا ك ب سب  اليصفع% 

 نسكئم الدثمصك  الدسكرتم   ن%(غ رصيالتعك2276ض  تم الدصألالر، فكك برياك   صكا  ب سكب  )ال خف
 .%(.27ب سب  ) فك الدبريا  الدصأليت  الدشيهان

 تكككم ص اردككك   اليصفكككاس صمتككك   غ%(9ب سكككب  ) صم كككا  الدعثبككك  تكككم ص اردككك  الدبضكككاةع فكككك  إ ألالأل 
 %(.1.73 تم ص ارد  الدااأليالن ب سب  )ال خفاض ر غ%(.1الدصسصريألالن ب سب  )

 الدسككما ك ب سككب   الة فككا   تككم صيالتككع فمصككا%(غ 1672) ب سككب الدسككما ك  الدككألخ، صثككألالي اليصفككع
(176.)% 

 (.1276 تم الدصألالر، فك سر  الدعثاي النيأل ك ب سب  ) صيالتع% 

 (.276تمص  الدشمهان الدصيصتع  بسبب  ألم هفام  الديامأل ب سب  ) نضال خف% 

 (.1273 تم الدصسئم ن الةةصصا م  الدصص ر   ص  الدب ر  الدص  م  ب سب  ) اليصفع% 

 (.375ب سب  ) )الدصضخم( الديتم الدثماسك دصهادمف الدصعمش  اليصفع% 
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 1021للعام  أداء االقتصاد األردني مؤشرات أبرز

 
 
 رـــالمؤش

1022 
 )مليون دينار(

1021 
 )مليون دينار(

نسبة 
التغير 
)%( 

 102 2052502 2014201 الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة

 201 1252505 1042202 الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية

 -- 102 102 النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي معدل

 

 202 - 505404 542201 والمساعدات الخارجية اإليرادات المحلية

 2501 2542 202101 اإليرادات الضريبيةمنها:        

 2501 2242 522505 النفقات الجارية

 505 - 55104 205202 النفقات الرأسمالية

 2002 210202 221101 المساعدات(العجز المالي )بعد 

 

 505 452104 441201 الرصيد القائم للدين العام الخارجي

 2002 22241 1525 الرصيد القائم للدين العام الداخلي

 1202 2251004 2240201 صافي الدين العام

 

 202 - 425004 410101 الصادرات الوطنية

 204 - 14102 12102 السلع المعاد تصديرها

 502 2425002 2244001 المستوردات السلعية

 2201 5050 225502 العجز في الميزان التجاري

 

 5201 222402 2012 قيمة رؤوس أموال المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار

 2202 - 12501 25205 رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة

 2 2251 2222 الشركات والمؤسسات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة )عدد(

 

 001 25002 25002 )نقطة( الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي

 

 2005 - 252101 115001 حجم التداول في بورصة عمان

 002 - 25200 25100 القيمة السوقية ألسهم الشركات المدرجة بالبورصة

 

 5 2502 2502 )مليون طن(حجم مناولة البضائع في ميناء العقبة 

 

 2502 145501 121502 الدخل السياحي

 205 - 12205 11205 اإلنفاق السياحي

 

 2105 - 5200 2400 حجم التداول في سوق العقار األردني

 

 105 - 52502 525 الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد

 

 2104 22122 2515201 االئتمانية الممنوحة من البنوك المرخصةالتسهيالت 

 

 401 22201 220 )نقطة( / التضخم الرقم القياسي لتكاليف المعيشة
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 الناتج المحلي اإلجمالي: 

 
الداككاألية  كك  ألالةككية الة اككا الن الد ككاصج الدص  ككك الةتصككادك ) صثككألميالننظئككين  

صككا  تككأل ب ككغ 2212د عككام  الثابتةةةالدعاصكك ( ن  الد ككاصج الدص  ككك الةتصككادك ب سككعاي الدسككر  
 غ2211( ص مككر  ألم ككاي د عككام 1223275صثابكك، ) ألم ككايغ( ص مككر  1261672) صثككألاليق

 %(..27ب سب   صر صثألالي ا )
 

 2211فكك الدعكام  بانسكعاي الد ابصك  فمصا ب  ن  سب   صر الد اصج الدص  ك الةتصكادك 
 .2212%( فك الدعام 272%(غ رصا  سبصه ).27صا صثألاليق )

 
غ فثككأل ب ككغ فككك الدعككام الجاريةةةنصككا  تككم الد ككاصج الدص  ككك الةتصككادك ب سككعاي الدسككر   
( ص مككر  ألم ككاي فككك .7..223( ص مككر  ألم ككايغ صثابكك، )219.676صككا صثككألاليق ) 2212
 .2211الدعام 
 

 
 
 

خكك ، الدعككام  الد ككاصج الدص  ككك الةتصككادك ب سككعاي الدسككر  الد ابصكك  السككص أل  صككررتككأل 
  صككا  مكك غ الالتصاكاألم الدثأا ككان صعظكم فككك  صكر  صكا صككم ص ثمثكه صكك ب كا     كك   2212
 الدهئيبككا  رالدصمككاق تأككاس %(غ.57) بصككا  سككبصه رالدصكك صم  رالدعثككايخككألصان الدصككا،  تأككاس
الد ثك، %(غ تأكاس 679ب سب  ) الدخألصان الالتصصا م  رالدشخام %(غ تأاس .7.ب سب  )

 %(.272%(غ رتأاس الدا ا   ب سب  )371ب سب  )رالدصخ م  رالالصااالن 
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 2012الناتج المحلي االجمالي بأسعار السوق الثابتة 
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هك، صك  د 2212 سكب  صكر الد كاصج الدص  كك الةتصكادك خك ، الدعكام  تراجعةتفمصا 
تأكاس ر%(غ 973ب سكب  ) الد يال ك  راكمأل النسكصا  %(غ 1) بصكا  سكبصه الدصشكممأل تأاس
 %(.1.71ب سب  ) الدصعألم 

 

 
 
  

 العامة:المالية 

 
 يرادات والمنح الخارجية:اإل أوال:

 
عـــككـام الدخكك ،  ثثكك  صالدصالدخايتمكك   رالدصكك  الدص  مكك   الةمككيالألالن تمصكك  ال خفضككن 
( ص مككر  ألم ككاي خكك ، 631275صثابكك، ) غ( ص مككر  ألم ككاي626373)اكك، إدكك  صد 2212

 .%(.7.) بصا  سبصه رن( ص مر  ألم اي 26973) صثألاليق با خفاضغ 2211عام الد
 

رم صك الال خفاض فك إتصادك  تم الةميالألالن رالدص   الدخايتم   صمت  ة خفكاض  
( ص مكر  ألم كايغ 22.71غ رالدصكك ب  كن صكا صثكألاليق )2212الدص   الدخايتم  خ ، الدعكام 

 %(.2.غ با خفاض  سبصه )2211( ص مر  ألم اي فك الدعام 1216صثاب، )
 

 تجارة الجملة والتجزئة
8.9% 

 الزراعة وصيد األسماك
3.3% 

 التعدين
1.4% 

 الصناعة
17.1% 

 الكهرباء والمياه
2.1% 

 اإلنشاءات
4.4% 

 المطاعم والفنادق
1% 

النقل والتخزين 
 واالتصاالت

14.5% 

 خدمات المال والتأمين
9.4% 

 العقارات
10.4% 

الخدمات الشخصية 
 واالجتماعية

4.2% 

 2012األهمية النسبية للقطاعات االفتصادية من الناتج المحلي االجمالي للعام 
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صككا دصاكك، إدكك   2212عككام الدالدص  مكك  خكك ،  الةمككيالألالنفككك  ككم  اليصفعككن تمصكك  
غ 2211عككام الد( ص مككر  ألم ككاي خكك ، 319575( ص مككر  ألم ككاي صثابكك، )3.2.72) تمصصككه
 .%(.127) ربصا  سبصه( ص مر  ألم اي 62576) صثألاليق بايصفاس
 

صكا صتصر كه  2212فثأل ب غ خ ، الدعكام   تم الةميالألالن الدضيمبم  ربخارص
ب تصئكككا خككك ، الدعكككام %( صثاي ككك  1675( ص مكككر  ألم كككاي بايصفكككاس  سكككبصه )263.71)

 م اي.( ص مر  أل22.272)رالدبادغ فك  م ه  2211
 

 )مليون دينار(                                                                                  

 2211 الدضيمبمـــ  الةميالألالن
 )فع ك(

2212  
 )نردك(

)%( من 
إجمالي 

دات اإليرا
الضريبية للعام 

0210 

الدص مي   سب 
)%( 

 12 21 2372. 73...  رالنيباح الدألخ،الدضيالةب     

 الدضيالةب     الدس ع رالدخألصان
(      الدصبمعانصيمب  الدعاضالد)   

222272 233373 .9 2272 

الدضيالةب   ك  الدصتكاية رالدصعكاص ن الدألردمك  
 (ـب الدتصيهمـــ ــالدضيالة)

25. 25971 5 27. 

ضككيمب  الدضككيالةب   كك  الدصعككاص ن الدصادمكك  )
 بمع الدعثاي(

.37. .972 2 .72 

 1.01 %122 2.7401 222000 المجموع

 
    

 :اإلنفاقثانيا: إجمالي 
( 5.271.) تمصصككهصككا  إدكك دماكك،  2212عككام الد فككا  خكك ، ةتصككادك الإ اليصفككع  

 اصثككألالي  ب مككاألة 2211عككام الدص مككر  ألم ككاي خكك ،  (.9.7..صثابكك، ) غص مككر  ألم ككاي
 .%(1)  سبصهبصا  رن( ص مر  ألم اي 676.)
 

 تمصصككهصككا دصاكك، إدكك   2212عككام الدالد فثككان الدتايمكك  خكك ،  اليصفككع  تككم  مكك 
 ب سككب  غ2211عككام الد( ص مككر  ألم ككاي خكك ، 6.2976صثابكك، ) غ( ص مككر  ألم ككاي.3..)

 %(.1675) ب  ن اليصفاس
 

خك ، ( ص مكر  ألم كاي 99573) ال خفضن دصا، إد فثأل  الدينسصادم غنصا الد فثان 
عككام الدصثاي كك  باد فثككان الدينسككصادم  خكك ،  %(غ676) با خفككاض  سككبصه غ2212الدعككام 
 ( ص مر  ألم اي.126.71رالدباد   فك  م ه ) 2211
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 :ثالثا: العجز المالي
رالدصك   الدخايتمك  الةمكيالألالن الدص  مك  هك، صك    صمت  د صسصتألالن الدصك ص  ين بئا 

  تكك ال  صادمككا  صثككألاليق 2212فثككأل سككت ن الدصرال  كك  الدعاصكك  خكك ، الدعككام  غرالد فثككان الدعاصكك 
( ص مككر  ألم ككاي فككك الدعككام 125275( ص مككر  ألم ككايغ صثابكك،  تكك  صككادك ب ككغ ).152.7)

  %(.  .227غ بايصفاس  سبصه )2211
 

 
 
 

 :والداخلية رابعاً: المديونية الخارجية
 

 المديونية الخارجية: - أ
عكام الدفكك  ئامك   (صرال  ك  رصهفكر،) الدياكمأل الدثكاةم د كألم  الدعكام الدخكايتك اليصفع 
%( ص  الد اصج الدص  كك 2272ص مر  ألم اي نر صا  سبصه ) (392273)دما، إد   2212
%( 2179( ص مر  ألم اي نر صا  سبصه )335.75غ صثاب، )2212 عام د الدصثألي الةتصادك

( .3367) صثككألاليق بايصفككاسني  غ2211عككام الدفككك  ئامكك   الةتصككادكصكك  الد ككاصج الدص  ككك 
   %(.979) نر بصا  سبصهص مر  ألم اي 

 
خك ، الدعكام  غ فثكأل ب كغرصهفكر،(  هكرصكالدألم  الدعام الدخكايتك ) خألص  نصا بشا  
( ص مكككر  ألم كككاي 32.76) صر  ككك  برالتكككع( ص مكككر  ألم كككايغ 66571) صكككا تمصصكككه 2212

   فرالةأل.ه( ص مر  ألم اي .1227 تساأ ر)ه
 

 المديونية الداخلية: -ب
اافك يامأل الدألم  الدعام الدألالخ ك )صرال  ك   اصك  رصرال  كان الدص سسكان  اليصفع 

( ص مر  ألم كاي نر صكا  سكبصه 11.35صا تمصصه )دما، إد   2212الدعام  خ ،الدصسصث  ( 
( ص مكر  5916صثابك، ) غ2212الدصثكألي د عكام  الةتصكادك%( ص  الد كاصج الدص  كك .627)

مليون دينار 1045.2
 2010للعام 

مليون دينار 1382.8
 2011للعام 

مليون 1807.7 
 2012دينار للعام 
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ب  كن غ بايصفاس 2211د عام  الةتصادكص  الد اصج الدص  ك  %(3276نر صا  سبصه ) ألم اي
 %(..227( ص مر  ألم ايغ رب سب  صثألالي ا ).2.227تمصصه )

 
رصتأل الةشكاية إدك  ن  اليصفكاس الدصألمر مك  م عك ى بشكه، يةكمم إدك  اليصفكاس  تكم  

صألمر مكك  شككيه  الدهئيبككا  الدرأ مكك  )شككيه  صص رهكك  بادهاصكك، د  هرصكك (  صمتكك  ال ثأككاس 
ئريمكك  صاككي الدعيبمكك غ ردتككر   ككذق الدشككيه  دصردمككأل إصككألالألالن الد ككا  الدأبمعككك صكك  تص
 الدهئيبا  ال صصاألال      الد فأ الدخام.

 
 مجموع الدين العام

 
 المديونية

0211 0210 
 القيمة

 )مليون دينار(
)%( من الناتج 
 المحلي اإلجمالي

 القيمة
 )مليون دينار(

)%( من الناتج 
 المحلي اإلجمالي

 2272 392273 2179 335.75 الدخايتم 

 .627 11.35 3276 5916 الدألالخ م 
 4707 12.1207 2.07 1272101 صافي الدين العام

 
 

 :السلعية التجارة الخارجية

 

بصككا غ 2212الدعكام خكك ،  د صص هك  الدسكك عم  الدخايتمك  الدصتككاية  تكمإتصككادك  ب كغ
 غألم كاي ص مكاي( 1973) صكا تمصصكه اكاأليالن الدرأ مك  رصسكصريألالن الدسك عم صضص صه صك  

عكام الدالدصتكاية الدخايتمك  خك ،   تكم إتصكادكبصثاي ك   غ%(76.) سكبصه  ب  كن بايصفاس
 .ألم اي ص ماي( 1572) فك  م ه رالدبادغ 2211
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 :أوال: الصادرات الوطنية
 

( 3.6273)اكك، إدكك  صد 2212عككام الدالداككاأليالن الدرأ مكك  خكك ،  تمصكك  ب  ككن 
الدااأليالن الدرأ مك   بثمص %( صثاي   171)  سبصه ب  ن با خفاض أفمفغ ص مر  ألم اي

 .( ص مر  ألم اي352675) فك  م ه رالدباد   2211ام الدعخ ، 
 

%( صكك  إتصككادك 23763)  سككب  صثككألالي االداككاأليالن الدرأ مكك    تككم رتككأل شككه، 
 .2211 عام د%( 2.73صا  سبصه ) شه ن م  فك غ 2212 عام دالدصتاية الدخايتم  

 
 :توزيع الجغرافي للصادرات الوطنيةال -أ

  
خك ، الدعكام ت يالفمك  صتصر ان  ألة  إد  النيأل م  الدااأليالن الدرأ م  صر  ن

%( صكك  إتصككادك .357الدككألر، الدعيبمكك  الدصككك ال ص ككن صككا  سككبصه ) نبي  ككاهككا  غ 2212
صتصر كككك  الدككككألر، الآلسككككمرم  بمككككي الدعيبمكككك  بصككككا  سككككبصه  ئككككا صغ صالداككككاأليالن الدرأ مكككك 

غ الدرالمككان الدصهسككم  نصيمهككا )ه كألالغالصفاتمكك  الدصتككاية الد كية دشككصا،  %(غ  كم ألر،2372)
ألر،  إدكك غ فمصكا ال ص ككن اكاأليالص ا الدرأ مكك  %(1.79الدصص كألة( الدصككك شكه ن صككا  سككبصه )

 %(.376صا  سبصه ) النريربكالالص األ 
 
 

 
 
 

 

 

 الدول العربية
48.7% 
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 التركيب السلعي للصادرات الوطنية: -ب 
 

   ك  صتصر كان 2212خ ، الدعكام  الدصيهمب الدس عك د ااأليالن الدرأ م  ص رس 
ص  تمصك  %( 2372الدصرالأل الدهمصارم  بصا  سبصه ) صتصر   ن صئا ها غ ص  الدس ع صصعألألة

 الدخام بمي الدااد   د هك،  كألال الدص يرتكان الدصرالألصتصر    غ ص صئاالدااأليالن الدرأ م 
هان كا  رالدص بكم   الدصا ر ان الدصص ر ك  رص   مغ %( 2275صا  سبصه ) الدصك شه ن

 الد ذالةمككك الدصكككرالأل صتصر ككك  ر غ%(.227) رالن ذمككك  رالدصأبر كككان رالدب سكككصم  ب سكككب 
الدبضككاةع الدصاكك ر    غ فمصككا شككه ن صتصر كك %(.1.7بصككا  سككبصه ) رالد مرال ككان الد مكك 

%( .37)صككا  سككبصه رغ %(971) صككا  سككبصه هككادري  رالدهيصككر  الدصاكك ف   سككب الدصككاألة
 .دصتصر   الدصشيربان رالدصبغ %(172)رغ دآلالن رصعألالن الد ث،

 
 ثانياً: السلع المعاد تصديرها:

 
( 53571)صكا صتصر كه  2212ام الدعكتمص  الدس ع الدصعكاأل صاكألمي ا خك ،  ب  ن 

%( صثاي ك  بثمصك  الدسك ع الدصعكاأل صاكألمي ا خك ، 273 سكبصه ) با خفكاض غص مكر  ألم كاي
 .( ص مر  ألم اي.5.57) فك  م ه رالدباد   2211عام الد
 

 :السلعيةالمستوردات  ثالثاً:
 

صككا  إدكك دصاكك،  2212عككام الدخكك ،  دكك يأل  الدسكك عم الدصسككصريألالن   تككم ال ألالأل 
%( صثاي كك  بثمصكك  الدصسككصريألالن 972صثككألالي ا )  صككرألم ككاي ب سككب   ص مككاي( .137) تمصصككه
 ألم اي. ص ماي( 1273) فك  م هرالدباد    2211عام الدخ ،  الدس عم 

 
الدصتككاية  إتصككادك%( صكك  676.صككا  سككبصه ) الدسكك عم شككه ن الدصسككصريألالن تككأل ر

 .2211عام  %( د.27.صا  سبصه )فمصا شه ن غ 2212عام الدالدخايتم  خ ، 
 
 :لألردن السلعيةالتوزيع الجغرافي للمستوردات  -أ 
 

 الدسكك عم %( صكك  إتصككادك الدصسككصريألالن 2672) صككا  سككبصه الدككألر، الدعيبمكك  ال ص ككن 
الدصكك  الآلسكمرم  بمكي الدعيبمك  فك الدصيصب  الد ا م  الدألر، ص صئا غ2212خ ، الدعام  د يأل 

ألر، ر%(غ 1.76) ب سكككب  الالص كككاأل النريربكككك ألر، كككم غ %(.257) شكككه ن صكككا  سكككبصه
 بثمك  الدكألر، النريربمك  كم غ %(72.) ب سكب  سم غ الدرالمكان الدصص كألة(غ الدصهصا )ه ألالالد اف

)هادبيال مك،  الدت ربمك  نصيمهكاشكه ن ألر، نخمكيال  ر%(غ 72.) ب سكب  اهسرمسيال ريرسكم
 %(.272صا  سبصه ) (رالنيت صم 
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 :السلعيةالتركيب السلعي للمستوردات  -ب 
إدك   2212خك ، الدعكام  دك يأل  الدسك عم الدصيهمكب الدسك عك د صسكصريألالن  صر س 
 %(غ2273الدرتكرأل الدصعكأل ك رصكرالأل الدصشك مم ب سكب  ) ن صئاها   غصتصر ان س عم  ألة 
رالدهيصككككر   هككككادري صاكككك ر    سكككك عغ %(1.71) ب سككككب  الد ثكككك، رصعككككألالن الآلالنر

%(غ .137) ب سكب  رالدخشكب  كألال الن كا  رالدصا ر ان الدصأاأمك  رصا ر ان الدف م 
 ب سككككب  الدصككككرالأل الدهمصارمكككك  غ%(1676) ب سككككب  الدصككككرالأل الد ذالةمكككك  رالد مرال ككككان الد مكككك 

غ الدصكرالأل الدخكام بمكي %(.) ب سب  رالن ذم هادص بم  غ صا ر ان صص ر  %(1272)
الد مككرن  صتصر كك  شككه ننخمككيال  ر غ%(.17) ب سككب   ككألال الدص يرتككان د هكك،الداككاد   

الدصسكككصريألالن  إتصكككادكصكك   %(1) صكككا  سكككبصهرالدككأل ر  رالدشكككصرس الد مرال مككك  رالد باصمكك  
 .2212خ ، الدعام  د يأل الدس عم  
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 الميزان التجاري:

صككا صتصر ككه  2212الدصمكك ال  الدصتككايي خكك ، الدعككام  لعجةةزب ككغ الد تككم الده ككك 
ص مر  ألم كايغ ( .667..صا تمصصه ) 2211( ص مر  ألم ايغ فمصا ب غ خ ، الدعام 9292)

 %(.1.72بايصفاس  سبصه )
 

 0210/ 0211التجارة الخارجية األردنية خالل العامين 

 
 

 الدصا مف

 سب   2212عام الد 2211عام الد
الدص مي 
 الدثمصــ  )%(

 )مليون دينار(

النسبية  األهمية
من إجمالي 

التجارة الخارجية 
)%( 

 الدثمصـــ 
 )مليون دينار(

النسبية من  األهمية
 إجمالي التجارة
 الخارجية )%(

 171 - 2376 3.6273 2.73 352575 الصادرات الوطنيــة

 972 676. .13.927 .27. 1233272 السلعية المستوردات

إجمةةةةةةةةةالي التجةةةةةةةةةارة 
 الخارجية

11072 122 1777101 122 20. 

 

 273 - 53571 .5.57 السلع المعاد تصديرهـا

 1.72 9292 .667.. التجــاري العجز

  
 

 المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار:

   
غ ربشكه، الدصشكايمع الدصسكصفمألة صك  تكا ر  صشكتمع الالسكص صاي  تكم إتصادك اليصفع  

 ب مكاألة غ ( ص مكر  ألم كاي1.1372صكا صتصر كه )دما، إدك   2212عام الدخ ،  غص  رظ
فكك  رالدبكادغ 2211الدصشايمع خ ، الدعام  ص    تمبإتصادك صثاي    %(غ6.75) ا سبصئ
 ( ص مر  ألم اي. 1222)  م ه
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 تكم  اليصفكاسإدك   الالسكص صايتمصك  الدصشكايمع الدصسكصفمألة صك  تكا ر  صشكتمع  إ ألماألرمعرأل  
 ب  ككن ب سككب  الداكك ا  تأككاس  هكك، صكك  فككك 2212خكك ، الدعككام  الدصشككايمع الدصسككص صية

 %(.222ب سب  )الد ث، تأاس ر%(غ .217ب سب  ) الدصسصشفمان أاست%(غ 9.72)
 

 
 

 القطـــاع

0211 0210 

 القيمة
)مليون 
 دينار(

)%( من 
حجم 

االستثمار 
 الكلي

 القيمة
)مليون 
 دينار(

)%( من 
حجم 

االستثمار 
 الكلي

 .57. 12.976 2غ2. 3.73. الدا ا ـ 

 3 376. .غ15 19173 الدف ــاأل 

 176 .237 3 3173 الد يال ــ 

 72. 9976 5 .517 الدصسصشفمان

 .17 2676 6 6279  التسلية والترويح السياحي

مراكةةةةةةةةةةةةةةز المةةةةةةةةةةةةةةؤتمرات 
 والمعارض

12 1 27612 2722 

 272 3 1غ2 1 النقل 

 75. .12 2 - أخرى

 %122 1.1372 %122 1222 الدصتصرس

 
ب سكب   الدف كاأل فك الدرتكن ذالصكه  تكم الدصشكايمع فكك هك، صك  تأكاس  ال خفضفمصا 

الدصسكك م  تأككاس ر%(غ 3276ب سككب  ) الد يال كك  تأككاسغ 2212%( خكك ، الدعككام 72..)
 .%(62ب سب  ) رالدصيرم  الدسما ك
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 الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة:

 
دككألى ر الية  الدصسككت   رالدص سسككان نصككرال، الدشككيهانصتصككرس ي رم  ال خفككض  

 غ( ص مككر  ألم ككاي22972صككا تمصصككه ) إدكك دماكك،  2212عككام الدخكك ،  الداكك ا   رالدصتككاية
 غ( ص مككر  ألم ككاي.3127) بفككاي غ 2211عككام الد( ص مككر  ألم ككاي خكك ، 6179.صثابكك، )
 2%(272. سبصه ) ربصيالتع

 

 
 

دكألى ر الية الداك ا   رالدصتكاية  الدصست   رالدص سسان الدشيهانفمصا اليصفع  ألأل 
صثاي كك   غ%(1)  سككبصه بايصفككاس غرص سسكك  ( شككيه 62..)دمب ككغ  2212عككام الدخكك ، 

( ....) فككك  م ككه رالدبككادغ 2211عككام الدالدصسككت   خكك ،  رالدص سسككان بعككألأل الدشككيهان
 .رص سس  شيه 
 

 
 

 القطاع

0211 0210  
 نسبة التغير
لرؤوس 

 )%( األموال

رؤوس  العــدد
 موالألا

 )مليون دينار(

% من مجموع 
 موالألرؤوس ا

رؤوس  العــدد
 موالألا

 )مليون دينار(

% من مجموع 
 موالألرؤوس ا

 27 - 0202 .220 .177 21،7 02707 .072 التجارة

 120 0.01 2201 0140 7 0.07 1704 الصناعة

 1702 - 1704 .2.0 424 1. 22001 717 الزراعة

 2. - 201 1202 071 2،. 2704 271 المقاوالت

 1401 0201 27 0224 1،2 702. ...0 الخدمات

 2202 - 122 02700 44.0 122 2.107 4244 المجموع
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الدصر مكككع الدثأكككا ك دكككي رم النصكككرال، الدصسكككت   دكككألى ر الية  رمصهككك  إمضكككاح
  سب الديسم الدبما ك الدصادك: 2212الدا ا   رالدصتاية د عام 

 

 
 
 

 

 :اإلنتاج الصناعيالرقم القياسي لكميات 

 
صككا صثككألاليق  2212 الداكك ا ك د عككام الة صككاجب ككغ الدككيتم الدثماسككك الدعككام دهصمككان  

 %(.272 سبصه ) أفمف بايصفاس 2211(  ثأ  د عام 16272(  ثأ  صثاب، ).1627)
 

 الد  ككر الداكك ا ك   كك  الة صككاجثككأل صككر س الدككيتم الدثماسككك الدعككام دهصمككان بشككه،  ككامغ فر
 الآلصك:

 
 : الصناعات التحويلية:أوالا 

صا صثكألاليق  21الدا ا ان الدص رم م  خ ، الدعام  إ صاجدهصمان  ب غ الديتم الدثماسك
(  ثأكك  د عككام 16273بصككا صثككألاليق ) %( صثاي ككه176) ا سككبصئ ب مككاألة(  ثأكك غ .1637)

2211  . 
 
 إتصكادك صك  %(5276شه ن الدا ا ان الدص رم م  ن صمك   سكبم  صثكألالي ا )تأل ر

 .2212الديتم الدثماسك الدعام دهصمان الة صاج الدا ا ك د عام 
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 2012التوزيع القطاعي لرؤوس الموال المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة للعام 
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       (1777=122)  

األهمية النسبية  التحويليةالصناعات أبرز 
من الرقم 

القياسي العام 
)%( 

القياسي  الرقم
 0211للعام 

الرقم 
القياسي 

 0210للعام 

معدل 
التغير 
)%( 

المةةةةةةةةةةةةةةةةواد الغذا يةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 والمشروبات

1672 19272 19.76 272 

 975 .12.7 95 .137 المنتجات النفطية المكررة

 1271 - 5.76 .1227 .127 األسمدة

 372 21672 22.72 373 األدوية

 2276 - 36 6571 272 االسمنت والجير

الصناعات  مجموع
 التحويلية

100. 1.007 1.704 10. 

 
 

  :الصناعات االستخراجيةثانياا: 
 

 2212الداك ا ان الالسكصخيالتم  خك ، الدعكام  إ صكاجب غ الدكيتم الدثماسكك دهصمكان 
 سككبصه  با خفككاض ص صككرم 2211عككام (  ثأكك  فككك الد12275(  ثأكك  صثابكك، )12273)
(1.75.)% 

 
صك  إتصكادك  %(11) ن صم   سبم  صثألالي اتأل شه ن الدا ا ان الالسصخيالتم  ر  

 .2212الديتم الدثماسك الدعام دهصمان الة صاج الدا ا ك د عام 
 

       (1777=122) 

األهمية  الصناعات االستخراجية
النسبية من 

الرقم القياسي 
 العام )%(

الرقم القياسي 
 0211للعام 

الرقم القياسي 
 0210للعام 

معدل 
التغير 
)%( 

الةةنفط والغةةاز  اسةةتخراج
 الطبيعي

272 .27. .275 - 97. 

استغالل المحاجر 
 الستخراج األحجار

272 3.79 3176 - 1272 

 1672 - 12.71 12672 673 الفوسفات

 19 - .1217 12676 375 البوتاس

مجموع الصناعات 
 االستخراجية

11 10201 12207 - 1201 

 



 

   02 من 18صفحة                    0210التقرير اإلحصائي السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام غرفة جتارة عمان                

 الكهرباء والغاز والبخار والمياه الساخنة: إمداداتثالثاا: 
الدهئيبككا  رالد ككا  رالدبخككاي رالدصمككاق  إصككألالألالن إ صككاجدهصمككان  ب ككغ الدككيتم الدثماسككك 

%( 76. سككبصه ) بايصفككاسغ 2212عككام الد(  ثأكك  خكك ، .1567الدسككاخ   صككا صثككألاليق )
 .2211(  ثأ  فك الدعام 1.373صثاي   بصا صثألاليق )

 
ن صمكك   سككبم   إصككألالألالن الدهئيبككا  رالد ككا  رالدبخككاي رالدصمككاق الدسككاخ   رتككأل شككه ن 

صكك  التصككادك الدككيتم الدثماسككك الدعككام د صككاج الدهصمككان الداكك ا ك د عككام  %(73.صثككألالي ا )
2212. 

 
 الرقم القياسي العام:

دهصمككككان الة صككككاج الداكككك ا ك  الدعككككام ر  مككككهغ مصهكككك  ص خككككمص الدككككيتم الدثماسككككك 
     الد  ر الدصادك:غ 2212ر 2211( د عاصم  122=1999)
 

        (1777=122) 

األهمية النسبية  اتالصناع
من الرقم القياسي 

 العام )%(

الرقم 
القياسي 

 0211للعام 

الرقم 
القياسي 

 0210للعام 

معدل 
التغير 
)%( 

 176 .1637 16273 5276 التحويلية

 1.75 - 12273 12275 11 االستخراجية
الكهرباء والغاز  امدادات

 والبخار والمياه الساخنة
.73 1.373 1567. .73 

 200 1.204 1.2،2 122 الرقم القياسي العام

 
 

 :بورصة عمان
 

 
 ليصل إلى 1021لبورصة عمان خالل العام  اإلجماليحجم التداول  انخفض 

، 1022خالل العام دينار  مليون( 110091مقارنه مــع ) ،دينار مليون( 2.8191)
 %(.5090وبنسبة انخفاض مقدارها )

 
عند مستوى  1021للعام  ألسعار األسهم المرجح أغلق الرقم القياسيوقد   
أي بانخفاض  ،1022 ( نقطة بنهاية العام9.9199) نة مع مقار ،( نقطة.90.59)

 %(.292نسبته )
 

%(، 92،9بنسبة ) 1021كما انخفض عدد األسهم المتداولة خالل العام   
 ألف( 80.سهم نفذت من خالل ) مليون( 151992عدد األسهم المتداولة )حيث بلغ 



 

   02 من 19صفحة                    0210التقرير اإلحصائي السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام غرفة جتارة عمان                

نفذت من  1022عام السهم تم تداولها خالل  مليون( 908195مقارنة مع ) ،عقد
 ( مليون عقد.295خالل )

 
%( .559) إلىليصل  1021خالل العام  كذلك انخفض معدل دوران األسهمو 

 .1022لعام ل%( 0191مقارنة مع )
 
 

 
 
غير  مساهمةنسبة  إال أن، مؤشرات التراجع المذكورة سابقا  وعلى الرغم من  

 خالل العام بشكل بسيط ارتفعت في القيمة السوقية لبورصة عمان قداألردنيين 
 .1022%( بنهاية العام 0295) ما نسبته %( مقارنة مع02،8لتبلغ ) 1021

 
عام العمان خالل صافي استثمار غير األردنيين في بورصة  انخفض في حين 
( مليون دينار .819) ما مقداره( مليون دينار، مقارنة مع .589) ليصل إلى 1021
 .1022لعام في ا

  
 1021انخفض عدد الشركات المدرجة خالل العام  ومن جانب آخر، فقد 

 أما فيما يتعلق .1022( شركة خالل العام 198مقارنة مع ) ( شركة،195ليصبح )
ما  1021بنهاية العام فقد بلغت القيمة السوقية لألسهم المدرجة في بورصة عمان ب

مقارنة بقيمتها خالل  ،%(098بنسبة انخفاض مقدارها ) ،( مليار دينار2،.2)قيمته 
 ( مليار دينار.2.91التي بلغت في حينه ) 1022العام 

 
 

 

 (مليون)عدد األسهم المتداولة 

 (مليون دينار)حجم التداول 

 (مليون دينار)القيمة السوقية 

4072.3 

2850.2 

19200 

2384.1 

1978.8 

19100 

 2011/  2012مقارنة لألعوام  -مؤشرات النشاط العام لبورصة عمان 

2012 2011



 

   02 من 02صفحة                    0210التقرير اإلحصائي السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام غرفة جتارة عمان                

 نشاط ميناء العقبة:

 
صكا  إدك  دماك، 2212الدعثبك  خك ، الدعكام صم ا  ص ارد  الدبضاةع فك  اليصفع  تم

غ ني 2211( ص مككر  أكك  خكك ، الدعككام 1971غ صثابكك، )( ص مككر  أكك 1972صتصر ككه )
 %(.  9 سبصه ) بايصفاس
صككا  2212الدعككام  خكك ، فككك صم ككا  الدعثبكك  صكك  الدصسككصريألالن  تككم الدص اردكك  ب ككغر
 ربايصفكاس 2211( ص مكر  أك  خك ، الدعكام 1272غ صثابك، )( ص مر  أ 1179صثألاليق )
 %(..1 سبصه )
( ص مككر  أكك  73.) فثككأل ب ككغ فككك صم ككا  الدعثبكك غ  تككم ص اردكك  الداككاأليالن نصككا 
 2211%( صثاي ككك  ب تكككم ص اردككك  الداكككاأليالن خككك ، الدعكككام 1.73 سكككبصه ) با خفكككاض

 ( ص مر  أ .579رالدبادغ فك  م ه )
 

 
 

فثأل ب غ  كألأل الد ارمكان الداكاألية الدعثب غ فك صم ا  الد ارمان  ربخارص  يه 
( 132.66( تككألم صككا صتصر ككه )32صكك  فةكك  ) 2212الدصم ككا  خكك ، الدعككام   ككذال  بككي

رالدباد   فكك  م كه  2211%( صثاي   بعألأل ا خ ، الدعام 1671)  سبصه بايصفاس ارم غ 
 2212(  ارم . فمصا ب غ  ألأل الد ارمان الدااألية  بكي الدصم كا  خك ، الدعكام 122922)

%( صثاي ك  2275)  سكبصه بايصفكاس غ (  ارم121231( تألم صا صتصر ه )22ص  فة  )
 (  ارم .95.12رالدباد   ) 2211بعألأل ا خ ، الدعام 

 
( تكألمغ 32صك  فةك  ) 2212 بي صم ا  الدعثب  خك ، الدعكام  الدراليألةنصا الد ارمان 

%( صثاي ك  بعكألأل ا خك ، 1276) صثكألاليق بايصفكاس(  ارمك غ 133592فثأل ب غ  ألأل ا )
(  ارم . فمصا ب غ  ألأل الد ارمان الدراليألة  بي 125.21رالدباد    م ذال  ) 2211الدعام 

مليون طن 16.8
 2010للعام 

مليون طن 19.1 
 2011للعام 

مليون طن 19.3 
 2012للعام 

15.5

16

16.5

17

17.5

18

18.5

19

19.5

ن
ط
ن 

يو
مل

 

 2012حجم المناولة في ميناء العقبة للعام 
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(  ارمك غ صثابك، 122922( تكألم صكا صتصر كه )22ص  فة  ) 2212الدصم ا  خ ، الدعام 
 %(.19) ا سبصئ رب ماألةغ 2211(  ارم  خ ، الدعام .121.1)

 
صككا صتصر ككه  2212ب ككغ  ككألأل الدسككف  الدصككك نصككن صم ككا  الدعثبكك  خكك ، الدعككام رتككأل 

%( صثاي ك  بعكألأل الدسكف  الدصكك نصكن الدصم كا  خك ، 979( سفم   ب مكاألة  سكبصئا )2.22)
 ( سفم  . 2296رالدباد    م ذال  ) 2211الدعام 

 
صا صتصر ه  2212الدسف  الدسما م  الدصك نصن الدصم ا  خ ، الدعام   م  ب غ  ألأل

. 2211خكك ، الدعككام  سككفم  ( 112صثابكك، ) %(672 سككبصه ) با خفككاضفم  غ ( سكك.12)
 غ( ندكف سكاة 9975  ك  صكص   كذق الدسكف  ) النيأل الد كذم   اليرال  ب غ  ألأل الدسكماح رتأل

%( صثاي   بعألأل الدسماح الد كذم   اليرال النيأل    ك  صكص  3271 سبصه ) ص  رظ بايصفاس
 ( ندف ساة .172.رالدبادغ  م ذال  ) 2211خ ، الدعام  الدسما م  الدسف 

 
صم كا   خك ،صك   يه  الديهاب الدثكاألصم  رالدص كاأليم   إتصادك ر  مهغ فثأل اليصفع

%( 1371 سكبصه ) بايصفكاسغ يالهكب ندكف( 92672اك، إدك  )مد 2212الدعام  الدعثب  فك
( ص مككر  .5127رالدبكادغ فككك  م كه ) 2211 كألأل الديهككاب خك ، الدعككام  ب تصككادكصثاي ك  
 يالهب. 

 

 النشاط السياحي:

 
صكا صتصر كه  إدك اك، مد 2212الدسما ك خك ، الدعكام  الدألخ، اليصفع صثألالي  تم

 ربصككككا  سككككبصهغ ( ص مككككر  ألم ككككاي22.71) تمصصككككه بايصفككككاس غ( ص مككككر  ألم ككككاي236675)
فكككك  م كككه  رالدبكككادغ 2211خككك ، الدعكككام  الدكككألخ، الدسكككما كثمصككك  غ صثاي ككك  ب%(1672)
 ( ص مر  ألم اي. .21297)

 
غ فثكأل ال خفكض دماك، 2212نصا فمصا مصع   ب تم الة فا  الدسكما ك خك ، الدعكام 

%(غ صثاي ك  ب تكم الة فكا  176( ص مر  ألم ايغ بصيالتع  سكبصه )51179إد  صا تمصصه  )
 ( ص مر  ألم اي.52279الدذي ب غ  م ذال  صا تمصصه ) 2211الدسما ك خ ، الدعام 

 
صككا صتصر ككه  2212 ، الدعككام رب ككغ إتصككادك  ككألأل الدسككماح الد الةككيم  د صص هكك  خكك

%( صثاي كك  بعككألأل الدسككماح الد الةككيم  72.(  الةككي ب سككب  اليصفككاس صثككألالي ا )33.1.6)
 (  الةي.3196.2رالدذي ب غ فك  م ه ) 2211خ ، الدعام 
 



 

   02 من 00صفحة                    0210التقرير اإلحصائي السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام غرفة جتارة عمان                

 
 
 

%( صك  إتصكادك .6رتأل شه، الدسماح الدثاألصم  ص  الدكألر، النريربمك  صكا  سكبصه )
الدسكماح الدثكاألصم  صك  ألر، اسكما  رصك   كمغ 2212الدسماح الد الةيم  د صص هك  خك ، الدعكام 

%(غ 11الدسماح الدثاألصم  ص  الدألر، النصيمهم  ب سكب  )ر%(غ 26رالدباسمفم  بصا  سبصه )
%(غ رنخمككيال  الدسككماح الدثككاألصم  صكك  73.رالدسككماح الدثككاألصم  صكك  الدككألر، الدعيبمكك  ب سككب  )

 %(..27الدألر، النفيمثم  بصا  سبصه )
 

 2212ح الد الةككيم  د صص هكك  خكك ، الدعككام  ككذال رتككأل ال خفككض صعككأل، الةتاصكك  د سككما
غ ربا خفكككاض  سكككبصه 2211( دم ككك  فكككك الدعكككام 372( دم ككك غ صثابككك، )372دماككك، إدككك  )

(272.)% 
  

 سوق العقار: نشاط

 
دماك، إدك   2212 تم الدصألالر، فك سر  الدعثاي النيأل كك خك ، الدعكام  ال خفض  

ب تكم الدصكألالر، خك ، %( صثاي ك  1276)  سكبصه بصيالتكعألم كايغ  ص مكاي( .67)صا تمصصكه 
 ألم اي. ص ماي( 73.رالدبادغ فك  م ه ) 2211الدعام 

 
 2211إتصككادك  ككألأل صعككاص ن بمككع الدعثككاي فككك الدصص هكك  خكك ، الدعككام  فمصككا اليصفككع  

( ندف صعاص   2673( ندف صعاص  غ ص ئا )11272) %(غ  م  ب غ  ألأل ا1676ب سب  )
( ندكف صعاص ك  خك ، الدعكام 9.71( ندف صعاص   بمع نيالضك. صثابك، ).5.7بمع شث  ر)

( ندككف صعاص كك  بمككع .57.( ندككف صعاص كك  بمككع شككث غ ر)2573صر  ككن   كك  ) 2211
 د يالضك.

 

0100020003000

 الدخل السياحي

 اإلنفاق السياحي

 اإلنفاق السياحي الدخل السياحي

2012 2455.8 811.9

2011 2129.7 823.9

 (مليون دينار) 2011/  2012الدخل واالنفاق السياحي لألعوام 
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 سكبصه  بصكا 2212 ألأل الدشث  الدصبا   فكك الدصص هك  خك ، الدعكام  ال خفض  ذال رتأل  
( 196) بصعأل، صسكا   صثكألالي ا( شث غ 26323صا صتصر ه )%(غ  م  ب  ن .127)

صكككا صتصر كككه  2211ب كككغ  كككألأل الدشكككث  الدصبا ككك  خككك ، الدعكككام صصكككي صيبكككعغ فكككك  كككم  
 .صصي صيبع( 193) صثألالي اسا   عأل، صبص غ( شث 25392)
 
غ فثأل 2212خ ، الدعام   مي النيأل مم د رالدشث  بمر ان النيالضكصعاص ن نصا   

( صعاص ك  1562ر) غ( صعاص ك  د شكث 2129( صعاص  غ ص ئا )3992) صا صتصر ه ب  ن
فكك  ( ص مكر  ألم كاي..3297  كر )دئكذق الدبمر كان الدسرتم   الدثمص ب  ن رتأل د يالضكغ 

( 6.32) صكا صتصر كه 2211 م  ب غ إتصادك الدبمر كان د مكي النيأل مكم  خك ، الدعكام 
( صعاص   د يالضكغ رتكأل ب  كن الدثمصك  2.62ر) غ( صعاص   د شث 2592صعاص  غ ص ئا )

 .( ص مر  ألم اي33971الدسرتم  دئذق الدبمر ان   ر )
 
 مككي النيأل مككم  بصتصككرس دبمر ككان ادالدصيصبكك  النردكك  ب الدعيالتمكك رال ص ككن الدت سككم    

%( صك   تكم الدثمصك  الدسككرتم  62رشكه ن صكا  سكبصه ) غ( ص مكر  ألم كاي.2237صثكألاليق )
ب سكب  ر ( ص مكر  ألم كاي.617بصب كغ ) الدسكعرألم غ ص صئا الدت سكم  دبمر ان بمي النيأل مم 

ب سب  ر ( ص مر  ألم اي.1فك الدصيصب  الد اد   بثمص  ) الدسريم غ رص   م الدت سم  %(12)
( صك  %2( ص مر  ألم اي ربصا  سكبصه )1275%(غ رنخميال  الدت سم  النصيمهم  بصب غ )3)

  تم الدثمص  الدسرتم  دبمر ان بمي النيأل مم .
  
 

 الشيكات المرتجعة:

 
فثكأل  غتمصك  ر كألأل الدشكمهان الدصيصتعك  التكعصيمسكصصي      الدصكرالدكغ الد اد  د س     

إدكك  دماكك،  2212الدعككام خكك ،  بشككه،  ككام الدشككمهان الدصيصتعكك   صتصككرس تمصكك ال خفككض
 غ%(.27)  سككبصه ربصككا( ص مككر  ألم ككاي 972) با خفككاض تمصصككه( ص مككر  ألم ككاي .166)

( ص مككر  75..16) فككك  م ككهرالدباد كك   2211 عككام دالدشككمهان الدصيصتعكك  بثمصكك  صثاي كك  
   .ألم اي
 

يتمثةل بالشةةيكات المعةادة لعةةدم رص ثسكم الدشكمهان الدصيصتعكك  إدك  اكك فم غ النر، 
( ص مككر  91671صككا صتصر ككه ) 2212رالدصككك ب  ككن تمصصئككا خكك ، الدعككام كفايةةة الرصةةيد 

رالدباد ك   م كذال   2211%(غ صثاي   بثمصصئكا خك ، الدعكام 276 سبصه ) با خفاضألم ايغ 
 ( ص مر  ألم اي. 929)

 
%( صك  272) صكا  سكبصه دعألم هفام  الديامأل الدشمهان الدصيصتع  رتأل شه ن تمص 

 .2211 عام د%( 276صا  سبصه )فمصا شه ن غ  2212 عام دإتصادك الدشمهان الدصصألالرد  
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رالدصكك ب  كن تمصصئكا  المعةادة ألسةباب فنيةة،نصا الدا ف الد ا ك فمصص ، بادشكمهان 
صثاي كك  بثمصصئككا %( 272) ا سككبصئ ب مككاألةغ 2212( ص مككر  ألم ككاي خكك ، الدعككام .327.)

 ( ص مر  ألم اي.2.75.رالدباد   فك  م ه ) 2211خ ، الدعام 
  

عكككام الدخككك ،  الدصثألصككك  د صثكككاص الدشكككمهان الدصصألالردككك  صتصكككرس تكككمم ربخاكككرص
ألم كاي خك ،  اي( ص مك2.73صثابك، ) غألم كاي اي( ص م2975) دما، إد  إ ألالألغ فثأل 2212

 .%(72.)  سبصه بايصفاسغ ني  2211عام الد
 

 
 

 :  التسهيالت اال تمانية

   
دصخص ككف  الدصيخاكك الةةصصا مكك  الدصص ككرح صكك  الدب ككر    تككم الدصسككئم ن السككصصي  

 ككذق تمصكك   إتصككادك ب ككغ غ  مكك صصرالاكك،الد هبايصفا كك -هعاألصككه  –الدثأا ككان الالتصاككاألم  
غ صثابكككك، ( ص مككككر  ألم ككككاي.1.51صككككا صتصر ككككه ) 2212الدصسككككئم ن خكككك ، الدعككككام 

 غ( ص مكككر  ألم كككاي19.675غ ب مكككاألة تمصصئكككا )2211ألم كككاي د عكككام  ( ص مكككر 1656172)
 .%(1273ب صر  سبصه )ر
 

الدصتككاية رتأككاس  الة شككا الن تأككاس هكك، صكك  سككص رالذال إدكك الة اككا الن  رص شككمي
النهبي ص  تمصك  الدصسكئم ن الالةصصا مك  الدصص ر ك  صك  تبك، الدب كر       الد اصالدعاص  

تأكاس  صكاغ م مئده، ص ئصا الدصسئم ن %( ص  صتصرس  ذق2172بصا  سبصه )رالدصيخا  
الدخكألصان رالدصيالفك  %(غ رصك   كم تأكاس 1376الدذي السص رذ     صكا  سكبصه ) الدا ا  
رتأككاس الدسككما   رالدف ككاأل   تأككاس الدخككألصان الدصادمكك هكك، صكك  %(غ ر1172ب سككب  ) الدعاصكك 

خك ، الدعكام  ده، ص ئصكا %( ص  صتصرس الدصسئم ن الةةصصا م .غ2) بصا  سبصه رالدصأا م
2212. 
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 :  )التضخم( الرقم القياسي لتكاليف المعيشة

 اليصفكاسإدك   الة اكاةم  الداكاألية  ك  الدب ك  الدصيهك ي النيأل كك ص شكمي الدبما كان  
(  ثأك غ صثابك، 12.72إدك  ) دماك، 2212خ ، الدعكام  الديتم الدثماسك دصهادمف الدصعمش 

 %(.  375غ ب سب  اليصفاس صثألالي ا )2211(  ثأ  خ ، الدعام 122)
 

 

 الزراعة
1.5% 

 الصناعة
14.5% 

 التجارة العامة
21.2% 

 االنشاءات
21.2% 

 خدمات النقل
3.1% 

السياحة والفنادق 
 والمطاعم
2.7% 

خدمات ومرافق 
 عامة

11.2% 

الخدمات 
 المالية
2.7% 

 أخرى
21.4% 

 2012التوزيع القطاعي للتسهيالت اإلئتمانية للعام 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

السلع والخدمات  المساكن مالبس وأحذية المواد الغذائية
 اآلخرى

2011 143.4130.5123.1127

2012 150136.7127.4120.2

طة
نق

 

 2011/  2012الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لألعوام 
 التضخم( / أسعار المستهلك) 



 

   02 من 06صفحة                    0210التقرير اإلحصائي السنوي ألداء االقتصاد األردني للعام غرفة جتارة عمان                

ب سككب   2211خكك ، الدعككام  اليصفككع تككأل الدككيتم الدثماسككك دصهككادمف الدصعمشكك  هككا  هصككا  
 .%(6) ب سب  2212الدعام  رخ ، غ%(373)

 
ب ككرأل الدككيتم الدثماسككك دصهككادمف الدصعمشكك  خكك ، مبككم  فمصككا م ككك تككألر، صفاككم ك   
 :2212/  2211عاصم  دال

األهمية  البند
النسبية 

)%( 

 نسبة التغير 0210 0211
)%( 

 702 1.2 17207 2202 المواد الغذا ية، وهي:

 172- 13272 13671 275 الد برب رص صتاصئا - 

 73. 1.676 16676 75. الد  رم رالدألرالت  - 

 675 122 .1237 275 النسصا  رص صتان الدب ي - 

 1279 1.972 13979 275 الندبا  رص صتاصئا رالدبمض - 

 173 1.173 1.972 .17 الد مرن رالدأل ر  - 

 271 12.79 12372 2 الدفرالهه - 

 6 13.72 12972 276 الدخضيرالن - 

 276 16176 13.72 276 الدسهي رص صتاصه - 

 275 12971 12572 276 الدصبغ رص صتاصه - 

 .27 12172 11572 171 الدصشيربان رالدصيأبان - 

 372 13176 .1267 .67 صرالأل بذالةم  نخيى - 

 704 12204 .1220 707 مالبس وأحذية، وهي:

 372 12672 .1297 279 ص بم - 

 72. 132 .1227 1 ن ذم  - 

 207 10407 10201 0204 المساكن، وهي:

 272 11.79 11371 1679 الدسه  رص  ثاصه - 

 371 166 13575 . الدرترأل رالة اية - 

 273 11.75 11672 175 الن ا  رالدصفيرشان - 

 2 12.75 12372 279 نخيى - 

 02. 104 10200 2102 السلع والخدمات األخرى: وهي

 71. .12 .11.7 1675 الد ث، رالالصااالن - 

 272 12271 12.79 . الدصع مم - 

 71. 11572 11272 .27 الدع ام  الدأبم  - 

 .67 .1327 12679 2 الدع ام  الدشخام  - 

 273 .1127 12575 176 الد ثاف  رالدصيفمه - 

 .27 11272 12.72 172 نخيى - 

 701 12200 122 122 الرقم القياسي ألسعار المستهلك

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