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    ))))2005((((عام عام عام عام لللللللل    التقرير اإلقتصادي السنويالتقرير اإلقتصادي السنويالتقرير اإلقتصادي السنويالتقرير اإلقتصادي السنوي

    ))))2004((((عام عام عام عام الالالالمقارنة مع مقارنة مع مقارنة مع مقارنة مع 
 : مقدمة 
  
ذاتها منذ عـدة سـنوات ،       االيجابية  استمر أداء اإلقتصاد االردني بالوتيرة       

ت وعلـى مختلـف    بشـتى المجـاال  2005وانجز نتائج ايجابية عديدة خالل العام     
  ، االقتصاد الكلـي  عناصراالصعدة والمستويات ، محققاً بذلك استقراراً مطمئناً في  

 بالرغم من الوضع الجيوسياسي الصـعب        ، االصالحات االقتصادية رقي مستوى   و
 . تعاني منها المنطقةذيال
 

وبالرغم من االنجازات العديدة التي حققها االقتصاد االردني خـالل العـام             
، اال ان هنالك جملة من االختالالت التي ما زال          ) كما سيرد الحقاً بالتقرير    (2005

اقتصادنا الوطني يعاني منها ، وهي اختالالت هيكلية ناجمة عن الفجوة الكبيرة بين             
الموارد والسكان ، والتي أدت الى اختالالت مزمنة في الموازنة العامة والحسـاب             

لي للدخل الوطني ، اضـافة الـى المعـدالت          الجاري وتجاوز حجم االستهالك الك    
المرتفعة للفقر والبطالة ، وكبر حجم المديونية الخارجية التـي تسـتنزف اعبـاء              

 .خدماتها جانباً كبيراً من الموارد المحدودة للمملكة
 

 شـهد ازمتـين هـامتين تمثلتـا         2005وتجدر االشارة الى ان عام        
لخام في االسواق الدولية ، والتراجع الحاد       باالرتفاع غير المسبوق في اسعار النفط ا      

في حجم المساعدات الخارجية ، أدتا الى ظهور بعض االثار السلبية لالخـتالالت             
الهيكلية التي ما زلنا نعاني منها ، اال ان اقتصادنا الوطني تمكن من مواجهة هـذه                

نـاتج   اندفاعاته ليسجل نموا مميـزاً فـي ال        ةالتحديات واجتياز مصاعبها ومواصل   
 .المحلي االجمالي واستقرارا نسبيا في معدل التضخم

 
 يتطلب تضافر كافة الجهود في مختلـف القطاعـات االقتصـادية            وكل ذلك  

 الرسمية منها واألهلية على حد سواء ، لتنفيذ بـرامج االصـالحات              ، واالجتماعية
الفقـر  االقتصادية التي تشرف عليها الحكومة االردنية ، سعياً لمكافحـة مشـكلتي             
اضافة . والبطالة اللتان تتصدر مشاكلنا االقتصادية واالجتماعية منذ عشرات السنين        

 الى تعزيز حركة اإلستثمارات وتوسيع قاعدة صادراتنا مـن المنتجـات الوطنيـة            
. وصوالً الى مستويات معقولة من فرص العمل الجديدة وارتفاع مستوى دخل الفرد           

قطاعين العام والخاص فـي شـتى المجـاالت         يتطلب التنسيق المستمر بين ال    مما  
المتعلقة باصدار القوانين والتعليمات وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه نمو          

  .المختلفةالقطاعات االقتصادية 
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 : الناتج المحلي اإلجمالي 
 

 واستمر في نموه المعهود     2005توالى تحسن االقتصاد االردني خالل العام        
 الناتج المحلي اإلجمالي    تقديرات ، حيث أظهرت      السنوات االخيرة  الذي تحقق خالل  

أن الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق      ) الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة    ( 
مليون دينار  ) 6756.5(مليون دينار ، مقابل     ) 7244.9( قد بلغ    2005لعام  لالثابتة  

 %) .7.2(بنسبة نمو مقدارها و ، 2004عام لل
 

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتة

عام 2005

 (7244.9)

عام 2004مليون دينار

 (6756.5)
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 عام 2003

 (6166.9)
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 2005عـام   لوقد جاء نمو الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الثابتـة ل           
حيث نمـا قطـاع     ،  في المملكة    لنمو مختلف القطاعات اإلقتصادية       طبيعية نتيجةك

 واالتصاالت بنسـبة     والتخزين ، قطاع النقل  %) 8.8(تجارة الجملة والتجزئة بنسبة     
، قطاع الزراعة   %) 6.6(بنسبة  ، قطاع الخدمات الشخصية واالجتماعية      %) 7.7(

، قطـاع   %) 11.3(، قطـاع الصـناعة بنسـبة        %) 5.5(وصيد االسماك بنسبة    
، قطـاع المـال     %) 6.9(، قطاع الكهرباء والمياه بنسبة      %) 9(االنشاءات بنسبة   

، في حين تراجع قطاع التعدين بنسـبة        %) 5.1( بنسبة    وخدمات األعمال  والتأمين
)1.2(%0 
 

سب النمو في مختلف القطاعات االقتصادية المذكورة اعاله        من الواضح ان ن    
 بشـكل    بأسعار السوق الثابتة    السبب الرئيس في نمو الناتج المحلي االجمالي       كانت
  ،  تسـود المنطقـة    تزالالتي ما   الظروف اإلقليمية والدولية    ان  بالرغم من   و .عام

 اسـتمرار لعـراق ، و   في ا وتفاقم االحداث    كاستمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا ،     
تضافر جهود القطـاعين العـام      اال ان    الفلسطينية ،    االوضاع في االراضي  تردي  

 التي تزامنت مع     وتطوير البيئة االستثمارية   ةياالصالحات الهيكل والخاص في تنفيذ    
حيث يعتبر نمـو النـاتج       ،النمو االقتصادي كانت كفيلة باستمراريته بشكل طبيعي      
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قتصادية وطنية تنسجم مـع      ا أسس ومبادىء  على يستندعلي   نمو ف  المحلي االجمالي 
 . االنخراط في االقتصاد الدوليما تتطلبه المرحلة الحالية وعلى رأسها

 

 وفيما يلي رسم توضيحي يبين قيمة مساهمة القطاعات اإلقتصادية المختلفة من            »  
 :الناتج المحلي اإلجمالي واألهمية النسبية لكل منها 
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 :ية العامة المال
 

 مجسداً لبرنامج عمـل     2006جاء قانون الموازنة العامة للدول للعام        
الحكومة ولتوجهاتها الرامية الى ترسيخ وتعزيز عملية االصالح المالي ومواصـلة           
النمو المستدام لالقتصاد الوطني ، وبشكل يتزامن مع إنجاز وثيقة االجندة الوطنيـة             

و وتحقيق تنمية سياسية واقتصـادية واجتماعيـة        التي تهدف الى تعميق وتيرة النم     
مستدامة ومتوازنة من خالل تنفيذ برنامج عمل متكامل يشـمل جميـع القطاعـات              
والسياسات  وينقل المملكة الى النمو االقتصادي المستمر ضـمن اطـار واضـح              

 من معطيات واقعيـة ومـن إدراك        2006وقد انطلق قانون الموازنة للعام      . المعالم
مسؤولية تجاه مصلحة الوطن وأمنه واستقراره بشكل عام وتحصين منعـة           لحجم ال 

  .اقتصادنا الوطني ضد المؤثرات الخارجية بشكل خاص
 .مليون دينار) 4503( هو 6200علماً بان حجم الموازنة المقدر للعام 
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 :2005وفيما يلي البنود المتعلقة بالمالية العامة للعام 

  
  :منح الخارجيةيرادات والاإل: أوال 
 

 2005عــــام  اليرادات المحلية والمنح الخارجية خالل      إل إجمالي ا  ارتفع 
مليون دينار خـالل    ) 2958.5(مليون دينار مقابل    ) 3062.1 (قيمتهما  ليصل الى   

، %) 3.5(مليون دينار وبنسبة نمـو      ) 2958.8(، أي بزيادة مقدارها     2004عام  ال
  ، %)19.3(يرادات المحلية بما نسـبته      إل ا تفاعالروقد جاءت هذه الزيادة محصلة      

 %).38.5(بنسبة   بشكل ملحوظ وبما المنح الخارجيةنخفاضإو
 

) 2561.8 (قيمتـه  مـا  2005عام الأما االيرادات المحلية ، فقد بلغت خالل  
 بلـغ  بارتفـاع  ، أي    2004عام  المليون دينار خالل    ) 2147.2(مليون دينار مقابل    

 %) .19.3 (بنسبة مقدارها ومليون دينار) 414.6(
 

 )مليون دينار( 
 (%)نسبة التغير  )أولي (2005 2004 االيـــرادات الضريبيـــة

 30.1 283.7 217.9 الضرائب على الدخل واالربـاح 

الضرائب على المعامالت المحلية    
)ة على المبيعاتمريبة العاضال(  

917.8 1143.3 24.5 

الضرائب على التجارة الخارجية    
 )ـب الجمركيـــةــالضرائ(

266.9 304.9 14.2 

 29.3 33.9 26.2 الضرائــــب االضافيـــة
 23.5 1765.8 1428.8 المجمــــــــــــوع

 
 

  االيـرادات  زدياد كل من    إل نتيجةيرادات المحلية   إل في ا  رتفاعإل ا وقد جاء 
 جهـة    من اقساط القروض المستردة  انخفاض  ومن جهة    غير الضريبية الضريبية و 

وجاءت زيادة االيرادات الضريبية نتيجة لالرتفاع في حصـيلة الضـريبة            .اخرى
مما يعكس التحسن فـي     م الجمركية ،    و على المبيعات وضريبة الدخل والرس     ةالعام

. النشاط االقتصادي واستمرار االرتفاع الملحوظ في المستوردات الخارجية للمملكة        
إلرتفاع حصـيلة رسـوم     لضريبية محصلة   فيما جاءت الزيادة في االيرادات غير ا      

تسجيل االراضي جراء حركة النشاط الملحوظ التي يشهدها قطاع االنشاءات فـي            
 .المملكة
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التوزيع القطاعي لإليرادات الضريبية 

الضرائب الجمركية
304.9
%17

الضريبة العامة 
على المبيعات
1143.3
%65

الضرائب على 
الدخل واألرباح

283.7
%16

الضرائب اإلضافية
33.9
%2

 
 

 
 :إجمالي االنفاق: ثانيا
 
) 3538.9 (قيمتـه مـا   ليصل الى    2005عام  النفاق خالل   إلجمالي ا إ إزداد  

 مسجال بـذلك زيـادة      2004عام  الل  مليون دينار خال  ) 3180( مقابل   ،مليون دينار 
 %) .11.3(مليون دينار ونسبتها ) 358.4(مقدارها 

 
مليـون  ) 2908 (قيمتـه  ما   2005عام  الحيث بلغت النفقات الجارية خالل        

 ، أي بزيـادة مقـدارها       2004عـام   المليون دينار خـالل     ) 2377.8(دينار مقابل   
 %) .22.2(مليون دينار وبنسبة ارتفاع ) 530.2(
 
 لعاململيون دينار  ) 630.9 ( لتصل إلى  انخفضتأما النفقات الرأسمالية ، فقد        

، مقارنة بالنفقات   %) 21.4(مليون دينار وبنسبة    ) 171.8 ( مقداره بانخفاض 2005
 .مليون دينار) 802.7( والبالغة في حينه 2004عام الالرأسمالية خالل 

 
نفقـات دعـم     ارتفـاع لى  إ سالنفقات الجارية بشكل رئي    الزيادة في    وتعزى  

 وذلك جراء ارتفاع اسعار النفط الخـام        ،مليون دينار ) 268.4(المحروقات بحوالي   
 لتعزيـز   2005اضافة الى االنفاق االضافي الذي تم في عام          في االسواق الدولية ،   
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شبكة االمان االجتماعي للتخفيف من حدة ارتفاع اسعار المحروقات علـى الفقـراء            
حدود كالزيادة االستثنائية التي طـرأت علـى رواتـب العـاملين            وذوي الدخل الم  

والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ، الى جانب تخفيض اسعار بيع الطحين للمخـابز            
للمحافظة على اسعار الخبز ، ودعم تعرفة الكهرباء للشريحة التي تستهلك أقل مـن              

 على القروض المحليـة     اضافة الى ارتفاع مدفوعات الفائدة    .  كيلو واط شهرياً   160
 جراء ارتفاع اسعار    مليون دينار ) 38.1(والخارجية على أساس االستحقاق بحوالي      

 .الفائدة العالمية والمحلية
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 :العجز المالي : ثالثا
 

 التطورات التي شهدتها اإليرادات المحلية والمنح الخارجية والنفقات         سفرتأ 
 العجز المالي الكلي للموازنة      ملحوظ في  زديادإ إلى    كما هو مذكور سابقا ،     - العامة
%) 5.3(أو ما نسبته     ،   2005عام  المليون دينار خالل    ) 476.8 (ليصل إلى العامة  

 عن العجز المسـجل فـي       بزيادة ،   2005من الناتج المحلي االجمالي المقدر للعام       
ـ         ) 254.8 (تقدر قيمتها بحوالي   2004العام   ه مليون دينار ، والذي بلـغ فـي حين

واذا ما تم استبعاد المساعدات الخارجية ، فان العجز المـالي            0ن دينار وملي) 222(
من الناتج المحلي   %) 10.9(مليون دينار او ما نسبته      ) 977.1(قبل المساعدات يبلغ    
مليـون دينـار أو مـا نسـبته         ) 1033.3( ، مقابـل     2005االجمالي المقدر للعام    

 ، وتجدر االشارة الى ان العجز       2004للعام  من الناتج المحلي االجمالي     %) 12.7(
 يزيد عما هو مستهدف في قانون الموازنة العامة         2005المالي المسجل خالل العام     

 .مليون دينار) 206.8(بحوالي 
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  : والداخليةالمديونية الخارجية: رابعاً
 

 :المديونية الخارجية 
 

الـى   2005عام  الي في نهاية    الرصيد القائم للدين العام الخارج     تشير بيانات  
%) 56.5(مليون دينار أو مـا نسـبته    ) 5057( ليصل إلى    انخفاضه بشكل ملموس  

مليون دينـار أو    ) 5349( ، مقابل    2005لعام  لمن الناتج المحلي اإلجمالي المتوقع      
 ، أي   2004عـام   المن الناتج المحلي االجمـالي فـي نهايـة          %) 65.5(ما نسبته   

 %) .5.4( مليون دينار وبنسبة )292( مقداره انخفاضب
 

 الـى   2005ويعزى سبب تراجع رصيد المديونية الخارجية خـالل العـام            
انخفاض اسعار صرف العمالت العالمية الرئيسية مقابل الدوالر االمريكي وبالتالي          

 .2004مقابل الدينار االردني مقارنة بنهاية العام 
 

 الديون المقيمة بالدوالر االمريكـي      واستناداً لهيكل المديونية الخارجية ، فان      
 ،  2005من اجمالي رصيد الدين الخارجي خالل العام        %) 27.6(شكلت ما نسبته    

وفي المقابل تراجعت نسـبة الـديون     . 2004في نهاية العام    %) 30.9(فيما شكلت   
و %) 21.7(المقيمة باليورو والين الياباني ووحدة حقوق السـحب الخاصـة مـن             

و %) 19.4(و  %) 20( لتصـبح    2004في نهايـة العـام      ) %5.6(و  %) 21.6(
 . تباعا2005ًفي نهاية العام %) 4.5(
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علـى اسـاس    ) موازنة ومكفول (وقد بلغت قيمة خدمة الدين العام الخارجي         

مليون ) 390.2(مليون دينار ، منها     ) 576.7( حوالي   2005االستحقاق خالل العام    
ائد ، واذا ما ُأخذت الفوائد المجدولة خالل        مليون دينار فو  ) 186.5(دينار أقساط و    

) على األساس النقـدي   ( بعين االعبتار فان خدمة الدين العام الخارجي         2005العام  
 دينـار مليون  ) 295.4(مليون دينار ، موزعة بواقع      ) 421.9(تنخفض لتصل الى    

 .مليون دينار فوائد) 126.5(أقساط و 
 

 :القروض الخارجية المتعاقد عليها
 

 حوالي  2005عام  ال المتعاقد عليها خالل      الخارجية  القروض  قيمة لغ إجمالي ب 
 توزعـت كمـا     مليون دوالر أمريكي ،   ) 315( أو ما يعادل     مليون دينار ،  ) 224(

 :يلي
 .مليون دوالر لتمويل شراء حبوب) 10(قرض أمريكي بقيمة  •
 مليون دوالر لقطـاعي   ) 120(قروض من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة        •

 .الصحة والطاقة
 .مليون دوالر لقطاع الطاقة) 72(قرض من الصندوق العربي لإلنماء بقيمة  •
مليون دوالر لقطاعات الميـاه     ) 60(قروض من بنك اإلعمار األلماني بقيمة        •

 .والطاقة والتعليم
 .مليون دوالر لقطاع الصحة) 9(قرض من البنك اإلسالمي بقيمة  •
 .ليون دوالر لقطاع الصحةم) 8(قرض من صندوق أبوظبي بقيمة  •
 .مليون دوالر إلصالح القطاع العام) 15(قرض من البنك الدولي بقيمة  •
 .مليون دوالر لقطاع الزراعة) 10(بقيمة ) الوبيك(قرض من صندوق  •
مليـون دوالر   ) 11(قرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة بقيمـة           •

 .لقطاع الزراعة
 
 

 مقابل الدينار االردني علـى رصـيد        العالمية أسعار صرف العمالت     انخفاضأثر  
 :المديونية الخارجية

 )مليون دينار(         
رصيد عام  العملة

2004 
أثر انخفاض 
 العمالت

صافي 
) / -(التسديدات

 (+)المسحوبات 

رصيد عام 
2005 

 1013 9.41 154.50- 1158.09 يورو
 980.56 44.68- 132.71- 1157.95 ين ياباني
 434.29 12.16 49.25- 471.38 نيجنيه استرلي

 225.46 53.89- 20.85- 300.20وحدة حقوق 
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 السحب
 2403.35 147.84 5.63- 2261.14 باقي العمالت
 5056.66 70.84 362.94- 5348.76 المجموع
 
 

 :مسحوبات القروض الخارجية
 

 من القروض الخارجية لتمويل مشـاريع اقتصـادية         بلغت المبالغ المسحوبة  
السـحوبات   مليون دينار ، شكلت   ) 180( حوالي   2005ة مختلفة خالل العام     وتنموي

، وكمـا موضـح فـي       %) 72.3(على قروض المؤسسات الدولية منها ما نسبته        
 :الجدول ادناه

 
مليون (قيمة المسحوبات  المصدر

 )دينار
 (%)األهمية النسبية 

 34.1 61.50 الصندوق العربي لإلنماء
 19 34.32 والتعميرالبنك الدولي لإلنشاء 

 18.2 32.89 الصندوق الكويتي
 6.4 11.56 البنك اإلسالمي للتنمية

 5.4 9.77 صندوق أبوظبي
 5.2 9.35 اليابان
 5.1 9.13 إيطاليا
 2.3 4.16 ألمانيا

 1.6 2.84 بنك االستثمار األوروبي
الصــندوق الــدولي للتنميــة 

 صناعيةال
1.90 1.1 

 0.8 1.53 الصين
 0.8 1.53 رىجهات أخ
 100 180.48 المجموع
  
 
 

 :المديونية الداخلية
 

موازنـة عامـة وموازنـات المؤسسـات        (بلغ صافي الدين العام الداخلي       
مليـون دينـار أو مـا نسـبته         ) 2437(ما قيمته    2005عام  ال نهاية   في) المستقلة

مليون ) 1834( ، مقابل    2005لعام  لمن الناتج المحلي االجمالي المقدر      %) 27.2(
 %).32.8(، وذلك بنسبة إرتفاع مقدارها 2004عام الدينار في نهاية 
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ارتفاع مديونية الحكومة المركزيـة      ويعود هذا االرتفاع بصورة رئيسة إلى        
 مـن  2004 مقارنة بنهاية عـام   2005مليون دينار في نهاية العام      ) 371(بحوالي  

مليون دينار مـن    ) 167 (جهة ، وانخفاض ودائعها لدى الجهاز المصرفي بحوالي       
 . جهة أخرى

 االرتفاع الملحوظ في رصيد الدين العـام الـداخلي          الى ان وتجدر اإلشارة    
متوازن مع حجـم االقتـراض      يعكس التوجه نحو االقتراض الداخلي بحيث يكون        

 .الخارجي
 

 :مجموع الدين العام
 

جية ، فقد بلـغ      التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخار      استناداً على  
 ، أو مـا     مليون دينـار  ) 7494 (قيمته ما   2005عام  الصافي الدين العام في نهاية      

 بنسـبة ارتفـاع      ، 2005لعام  لمن الناتج المحلي االجمالي المقدر      %) 83.7(نسبته  
 .2004خالل العام مليون دينار ) 7183( مقابل ،%) 4.3(مقدارها 

 
 من الناتج المحلي اإلجمالي(%)  )ينارمليون د(القيمة  2005 للعام المديونية

 56.5 5057 المديونية الخارجية
 27.2 2437 المديونية الداخلية

 83.7 7494  الدين العامصافي
 
 

 : وإستخداماتهامصادر عوائد التخاصية: 	����ًً
مليون دينار فـي نهايـة      ) 766.4(التخاصية ما مجموعه    بلغ إجمالي عوائد     
 :لي ، وكما ي2005العام 

 
 )مليون دينار(العائد  الشركة

 490.5 شركة اإلتصاالت األردنية
 79.8 سمنت األردنيةشركة اال

 102.6 الملكية األردنية
 87.7 شركة البوتاس العربية

حصة التخاصية من بيع أسهم الحكومة في شركة االسـواق          
 )المعابر(الحرة 

2.3 

 العامـة   حصة التخاصية من بيع أسهم الحكومة في الشـركة        
 للتعدين

0.314 

حصة التخاصية من بيع جزء من أسهم الحكومة في شـركة           
 المصفاة

1.2 

 1.6 هيئة تنظيم قطاع النقل/ عوائد عقود ايجار 
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 766.4 المجموع
 

) 403.6(، فقد تـم اسـتخدام حـوالي     عوائد التخاصية اتأما عن إستخدام  
 ، وقد   رة في الجدول اعاله   مليون دينار من صافي عوائد تخاصية الشركات المذكو       

 :تم إستخدامها على النحو التالي
شراء ديون فرنسية وبريطانية وسندات ومبادلة ديـون اسـبانية           -

 .مليون دينار) 172.3(بقيمة 
 .مليون دينار) 106.7(إعادة هيكلة ديون تجارية بقيمة  -
تمويل بعض المشاريع المدرجة ضمن برنامج التحول االقتصادي         -

 .مليون دينار) 40(مبلغ واالجتماعي ب
 

مليـون  ) 84.6(وبلغت قيمة االستخدامات االخرى لعوائد التخاصية حـوالي       
دينار ، تم انفاقها على عدد من المشاريع التنموية ، أهمها مشروعا ميـاه اللجـون                

العقبة ، الطرق القروية والزراعيـة ، مستشـفى         /والكوردور ، المراكز الجمركية   
الول ، مستشفى الجامعة االردنية ، جامعـة الحسـين بـن            الملك المؤسس عبداهللا ا   

 .طالل ، شراء عقارات للدوائر الحكومية ، ومشاريع الصرف الصحي
 

في ضوء مصادر واستخدامات عوائد التخاصية المذكورة سـابقاً ، يصـبح            
 :الموقف المالي االجمالي لحساب التخاصية على النحو التالي

 
 )ارمليون دين(القيمة  البيــــان

 766.4 عوائد البيع
 527.6 صافي االستخدامات

 238.7 الرصيد قبل التخصيص
 50 المبلغ المخصص لدعم التمويل السكاني

 188.7 الرصيد الحر
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 :التجارة الخارجية 
  
) 10449.8 (2005عام  الجمالي التجارة الخارجية لالردن خالل      إ قيمة   بلغت 

 مقارنة بقيمـة إجمـالي التجـارة         ، %)22.1(مقدارها   اعمليون دينار بنسبة ارتف   
 .مليون دينار ) 8552.2( والبالغة 2004عام الالخارجية خالل 
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 :ويمكن تفصيل مؤشرات التجارة الخارجية لالردن على النحو التالي
 
 :الصادرات الوطنية : أوال  ◄

  
مجموعـه   مـا     إلـى  2005عـام   ال قيمة الصادرات الوطنية خالل      إرتفعت 

مقارنـة بقيمـة الصـادرات      %) 11(مليون دينار بنسبة نمو مقدارها      ) 2558.7(
 .مليون دينار ) 2306.6( والبالغة في حينه 2004ام العالوطنية خالل 

 
مـن إجمـالي التجـارة      %) 24.4(وقد شكلت الصادرات الوطنية ما نسبته        

  .2004لعام ل%) 27( ، في حين شكلت ما نسبته 2005لعام لالخارجية 
 

 :التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية 
توزعت صادراتنا الوطنية على عدة مجموعات من الدول المصـدر اليهـا             

 ، يبرز أهمها بدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التـي            2005خالل العام   
من اجمالي الصادرات الوطنيـة ، تليهـا دول اتفاقيـة           %) 40.1(احتلت ما نسبته    
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التي شكلت مـا    ) كندا ، المكسيك ، الواليات المتحدة     (ة الحرة لشمال امريكا     التجار
 ، واحتلت مجموعة    تلك الفترة من مجموع الصادرات الوطنية خالل      %) 31(نسبته  

، فيما تشكل صادراتنا الوطنية الـى       %) 19(الدول اآلسيوية غير العربية ما نسبته       
 %).3.5(دول االتحاد االوروبي ما نسبته 

 

" ��>�م  2005�Y1درات ا����� �Zا�$1ز#\ ا�2]�ا

��د  �دول ا�
ا�ورو�4
%4

�4%� ا��ول 
%6

  "#1�Qا��ول ا�
"� ا�>�4^
%19

دول ?��ل ا!�#<� 
(�$Z�_)
%31

دول !�')" 
 "ا�$�2رة ا�>�4
ا���ة ا�<��ى

%40

 
 
 

  :الصادرات وفقاً لإلتفاقيات التجارية
توزعت نسبة كبيرة من الصادرات الوطنية إلى مختلف بلدان العـالم عبـر              

مجموعة من االتفاقيات التجارية التي تنص على بعض المزايا واإلستثناءات أهمها           
االعفاء الجمركي وإزالة القيود الكمية والنوعية ، وفيما يلي جدول يبين توزع هـذه      

  : اإلتفاقيات التجاريةحسبلصادرات ا
 )مليون دينار(

 (%)نسبة التغير  2005 2004 اإلتفاقية
اتفاقية التجارة الحرة 
مع الواليات المتحدة 

 االمريكية

722.2 789.3 9.2 

 93.2- 1.3 19.3 )االفتا(اتفاقية دول 
اتفاقية الشراكة 

 االوروبية
72.1 90.3 25.2 

لحرة ا اتفاقية منطقة التجارة
 14.4 1026.1 896.3 العربية
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  : أهم المواد المصدرة– التركيب السلعي للصادرات الوطنية
 

تركز التركيب السلعي للصادرات الوطنية على عدة مجموعات من السلع ،            
مـن قيمـة    %) 22.7( ما نسبته     التي شكلت  مجموعة المواد الكيماوية  ب يبرز أهمها 

خام غير الصالحة لالكل عدا المحروقات ما نسـبته         الصادرات الوطنية ، المواد ال    
 كالألثاث والمالبس واألحذية والمطبوعـات      – ، المصنوعات المتنوعة   %)13.6(

 لمجموعة البضائع المصنوعة المصنفة حسب المادة     %) 7( ،%) 36.2 (والبالستيك
لـآلالت  %) 5 ( والحيوانات الحيـة،   للمواد الغذائية %) 10.7( ،   كالورق والكرتون 
للزيوت والدهون والشموع الحيوانية والنباتية ، وشـكلت        %) 2.8(ومعدات النقل ،    

، فيما شكل الوقود المعدني ومـواد التشـحيم         %) 1.8(المشروبات والتبغ ما نسبته     
 %).0.2(والمواد المشابهة 

 
  :السلع المعاد تصديرها: ثانياً  ◄
 

ـ  قيمة السلع المعاد تصـديرها خـالل     ارتفعت  لتصـل إلـى    2005 ام الع
مقارنة بقيمة السلع المعـاد تصـديرها       %) 7.3( نسبته   وبمامليون دينار   ) 478.8(

 .مليون دينار ) 446.4( والبالغة 2004عام الخالل 
  
من إجمالي التجارة   %) 4.5(هذا وقد شكلت السلع المعاد تصديرها ما نسبته          

  .2004لعام لُ )%5.2( ، وما نسبته 2005لعام لالخارجية 
 
 :المستوردات الخارجية  :ثالثاً  ◄
 

عـام  ال خـالل     بشكل ملحـوظ    قيمة المستوردات الخارجية لالردن    إرتفعت 
مقارنة %) 27.8(مقدارها   مليون دينار بنسبة ارتفاع   ) 7412.3(إلى    لتصل 2005

مليون ) 5799.2( والبالغة في حينه     2004عام  البقيمة المستوردات الخارجية خالل     
 .دينار

من اجمالي التجـارة    %) 70.9( المستوردات الخارجية ما نسبته      وقد شكلت  
  .2004عام لل%) 67.8( ، وما نسبته 2005عام الالخارجية خالل 

 
 :التوزيع الجغرافي للمستوردات الخارجية لالردن

 
مـن  %) 33.6( ما نسبته    منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى    حتلت دول   إ 

 :ت النسب االخرى على النحو التالي     وتوزعردن ، إجمالي المستوردات الخارجية لال   
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بقيـة  ،  %) 24.1 (دول االتحاد االوروبي  ،  %) 27.1 (الدول اآلسيوية غير العربية   
أيسـلندا ،   ( الجمعية االوروبيـة للتبـادل الحـر         دول،  %) 4.4 (الدول االوروبية 

 امريكا  ، دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال     %) 1.3() النرويج، لنشستاين ، سويسرا   
، وشكلت دول امريكا الجنوبيـة مـا        %) 6) (كندا ، المكسيك ، الواليات المتحدة       (

 .2005من اجمالي المستوردات الخارجية للمملكة خالل العام %) 1.6(نسبته 
 

ا�$1ز#\ ا�2]�ا�Z ���($1ردات ا���ر�" �Pردن ��>�م 2005

"" ا��ول ا�ورو4(4
%4

 �^ "#1Qا��ول ا�
"ا�>�4
%27 دول !�')" ا�$�2رة 

ا�>�4" ا���ة
%34

دول ?��ل 
(�$Z�_)�>#�!ا

%6
"أ!�#<� ا�2�41

%2
��د �دول ا�
ا�ورو�4
%24

 
 

  :المستوردات وفقاً لإلتفاقيات التجارية
توزعت مستوردات المملكة الخارجية عبر االتفاقيات التجارية التـي تمـنح            

العديد من المزايا واالعفاءات الجمركية وإزالة القيود الكمية والنوعية ، وفيما يلـي             
 : االتفاقيات التجاريةحسبجدول يبين توزع هذه المستوردات 

 )مليون دينار(
 (%)نسبة التغير  2005 2004 اإلتفاقية

اقية التجارة اتف
 الحرة مع أمريكا

393.9 415.8 5.5 

 20.6 101.1 83.8 )االفتا(اتفاقية دول 
اتفاقية الشراكة 

 االوروبية
1362.7 1789 31.2 

اتفاقية منطقة 
التجارة الحرة 

 العربية

1774.5 2496.1 40.6 
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 :التركيب السلعي للمستوردات الخارجية 
  
مـن خـالل عـدة      ستوردات الخارجية لـألردن      التركيب السلعي للم   ينقسم 

، بضائع  %) 25.2( النقل    اآلآلت ومعدات   :النحو التالي وعلى    ، سلعيةمجموعات  
 كـالورق والكرتـون ومصـنوعات الفلـين         – مصنوعة مصنفة حسـب المـادة     

، %) 10.8(، المواد الغذائية والحيوانات الحية      %) 18.2 (والمصنوعات المطاطية 
، مصنوعات  %) 8.8(، المواد الكيماوية    %) 23.2(واد التشحيم   الوقود المعدني وم  

، المواد الخام غير الصـالحة لالكـل عـدا          %) 7.1 ( كالمالبس واالحذية  متنوعة
، مجموعـة   %) 2.5(، أصناف ومعامالت غيـر مصـنفة        %) 1.6(المحروقات  

مـن إجمـالي    %) 1.4(الزيوت والدهون والشموع الحيوانية والنباتية مـا نسـبته          
مـن  %) 1.2( ،وشكلت المشروبات والتبغ ما نسبته       مستوردات الخارجية لالردن  ال

  .2005اجمالي المستوردات الخارجية لالردن خالل العام 
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2005 2558.7 7412.3 478.8
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قيمة التجارة الخارجيـة لـألردن   هنالك قفزة ملحوظة في ارتفاع  أن  شك   ال
هـا  ، وكانـت اسـتمراراً لنمو  2005خـالل العـام   بمختلف قطاعاتها ومستوياتها   

، إال أن نمو التجارة الخارجية خالل       خالل السنوات األخيرة   المتواصل الذي تحقق    
تلك الفترة اتسم بفجوة ملحوظة بهيكليـة التجـارة الخارجيـة ، حيـث ارتفعـت                

في حين ارتفعت صادراتنا الوطنية     %) 43.6(المستوردات الخارجية لالردن بنسبة     
فاع عجز الميزان التجاري بشكل كبير      فقط ، مما أدى إلى ارت     %) 10.9(بما نسبته   

 .وهي نسبة لم يسبق ان تحققت خالل السـنوات االخيـرة          %) 43.6(وبنسبة بلغت   
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خام نظراً   الرتفاع قيمة المستوردات من النفط ال       بشكل رئيس  ويمكن ان يعزى ذلك   
 .الرتفاع اسعاره عالميا

 
 

 :2004/2005ام وفيما يلي جدول يبين تطور التجارة الخارجية لالردن لالعو ◄
 

 )مليون دينار       (        
  2005          عام  2004          عام  

االهمية النسبية   القيمــة 
مــن إجمــالي 
التجـــــارة 

 (%)الخارجية 

االهمية النسبية   القيمـــة
من إجمـالي   
ــارة  التجــ

 (%)الخارجية 

نسبة التغيـر   
(%) 

الصــادرات 
 الوطنيــة

2306.6 27 2558.7 24.5 10.9 

السلع المعاد  
 تصديرهـا

446.4 5.2 478.8 4.6 7.3 

 27.8 70.9 7412.3 67.8 5799.2 المستوردات
 22.1 100 10449.8 100 8552.2 المجمــوع
ــزان  الميـ
 التجــاري

-3046.2 --- -4374.8 --- 43.6 

  
 

 :المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار
 
 ،2005عام  اليدة من قانون تشجيع االستثمار خالل       بلغ عدد المشاريع المستف     
 2004لعام  لمقارنة بعدد المشاريع    %) 32.3 (زيادة مقدارها مشروعاً بنسبة    )557(

هذه المشاريع  ل  المسجلة موالاألمشروعاً ، وقد بلغ مجموع رؤوس       ) 421 (ةوالبالغ
ارها  مقـد   ملحوظـة  زيـادة مليون دينـار بنسـبة      ) 749.9 (قيمته ما   2005لعام  ل
) 418.3( والبالغـة    2004لعـام   لرؤوس أموال المشاريع    بقيمة  مقارنة  %) 79.2(

 . مليون دينار
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المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع اإلستثما ر

عام 2005 

(749.9) مليون 
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عام 2004 

(418.3) مليون 
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إلى  الملحوظ في قيمة المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع اإلستثمار           رتفاعويعود اإل  

 فـي مختلـف     2005عام  ل ا خاللإزدياد اعداد ورؤوس اموال المشاريع المستثمرة       
 ،   الصناعة والفنادق ومدن التسلية والترويح السـياحي       سيما قطاعات  ، ال  قطاعاتال

الى جانب ظهور قطاعات استثمارية جديـدة تمثلـت فـي مراكـز المـؤتمرات               
 .والمعارض ونقل وتوزيع المياه والغاز والنفط

 
وفيما يلي جدول يبين التوزيع القطاعي للمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار            

   :2004/2005لالعوام 
 
 

             2004                  2005  
 

 القطـــاع
ـــة العدد  القيمـ

ــون ( مليـ
 )دينار

ــم  (%)  ــن حج م
 االستثمار الكلي

مليون  (القيمة العدد
 )دينار

من حجم االستثمار   (%) 
 الكلي

 55 413.1 480 82.6 345.6 376 الصناعــة
 8 59.9 12 4.6 19.4 16 الفنـــادق

 3.5 25.7 52 6.5 27.2 22 عــةالزرا
 1.2 8.9 5 4.8 20 6 المستشفيات
 1.5 11.7 3 3ر1 5.9 1 مدن التسلية 

مراكـــــز 
المـــؤتمرات 

 والمعارض

--- --- --- 4 20.5 2.8 

نقل وتوزيـع   
المياه والغـاز   

 والنفط

--- --- --- 1 210 28 

 %100 749.9 557 %100 418.3 421 المجموع
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 :المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارةالشركات 

 
ليصـل   2005عام  ال المسجلة خالل    أموال الشركات  مجموع رؤوس    ارتفع  

 2004عام  المليون دينار خالل    ) 399.5(مليون دينار مقابل    ) 850.3(ما قيمته   الى  
 %) .212.8(مليون دينار ونسبتها ) 450.8 (ا مقداره ملحوظةبزيادة، أي 

 

روؤس أموال الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة

عام 2005 
 (850.3)
مليون دينار

عام 2004  
(399.5)
عام 2003 مليون دينار

 (111.2)
مليون دينار
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لي عدد الشركات التي تـم تسـجيلها لـدى وزارة الصـناعة             بلغ اجما وقد  
مقارنة %) 17.9( مقدارها   زيادةشركة بنسبة   ) 7706 (2005عام  الوالتجارة خالل   

 .شركة) 6532 ( والبالغ2004عام البعدد الشركات المسجلة خالل 
وفيما يلي جدول يبين التوزيع القطاعي للشركات التي تم تسجيلها لـدى وزارة              ◄

  :2004/2005عة والتجارة لالعوام الصنا
 

2004 2005  
رؤوس  العــدد

 االموال
مليون (

 )دينار

من % 
مجموع 
رؤوس 
 االموال

رؤوس  العــدد
 االموال

مليون (
 )دينار

من % 
مجموع 
رؤوس 
 االموال

 
 نسبة التغير
لرؤوس 

  (%)األموال

 267.7 41 347.9 3272 23.6 94.6 2986 التجارة
 20.5- 10.3 88.2 1127 27.7 111 981 الصناعة
 312 9.8 82.8 100 5.1 20.1 55 الزراعة
 187.5 2.4 20.7 202 1.7 7.2 112 المقاوالت
 86.4 36.5 310.7 3005 41.9 166.6 2398 الخدمات
 %100 %100 850.3 7706 %100 399.5 6532 المجموع
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 :بورصة عمان 
 

 بمكاسـب قياسـية   2005لعـام  تعامالتها في نهاية ا  بورصة عمان    اختتمت
 منـذ  مميـزة  ، حيث إرتفع حجم التداول إلى مسـتويات  ملحوظة لم يسبق لها مثيل  

مليـون  ) 3793.2(مليون دينار ، مقارنة مـع  ) 16871(سوق ليصل إلى  لتأسيس ا 
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 ، وقد بلغ عدد هـذه       %)344.7( ، بنسبة إرتفاع مقدارها      2004عام  الدينار خالل   
اذا مـا   %) 93(مليون سهم بزيادة نسبتها     ) 2582.6(موعه  االسهم المتداولة ما مج   

مليـون  ) 1338.7( والذي بلغ انذاك     2004قورن بعدد االسهم المتداولة خالل العام       
 بنسبة  2005مليون عقد خالل العام     ) 2.3( علماً بان عدد العقود المنفذة قد بلغ         .سهم
 .مليون عقد) 1.3( والبالغ 2004مقارنة بعددها خالل العام %) 103(نمو 

 
مليون دينار بنسـبة    ) 69.1(وارتفع المعدل اليومي لحجم التداول ليصل الى        

 2004مقارنة بالمعدل اليومي لحجم التداول خالل العـام         %) 348.7(نمو مقدارها   
 .مليون دينار) 15.4(ي حينه الذي بلغ ف
 
) 201(صل إلى   يوكذلك إرتفع عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان ل         

 0 2004عام الشركة مدرجة بنهاية ) 192( ، مقابل 2005عام الركة خالل ش
 

 لتصل إلى   2005عام  الكما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة خالل        
) 13033.8 (مقابـل ،  %) 20.4(مليون دينار ، بنسبة نمو مقـدارها        ) 26667.1(

 0 2004للعام مليون دينار
 
 

ا���Jط ا�>�م ��1ر�" 	��ن @Sل ا�>�م  2005

13033.8
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هم المشتراه من قبل المستثمرين غير األردنيين من        أما القيمة اإلجمالية لألس   
) 2152.2 ( فقد بلغت  2005عام  الأسهم الشركات المتداولة في بورصة عمان خالل        

 2004مقارنة بقيمة االسهم المشتراة خالل العام       %) 466(مليون دينار بنمو نسبته     
 قبـل    االسـهم المشـتراه مـن      مليون دينار ، وشكلت   ) 380.3 (والبالغة في حينه  

من حجم التداول الكلي ، في حـين        %) 12.7( ما نسبته    المستثمرين غير االردنيين  
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 2005 خـالل العـام       األسهم المباعة من قبل المستثمرين غير األردنيين        قيمة بلغت
مقارنـة باالسـهم    %) 458.5(مليون دينار بنمو ملحوظ نسبته      ) 1739.2 (حوالي

وبذلك يكـون صـافي     . مليون دينار ) 311.4( والبالغة   2004المباعة خالل العام    
مليون دينار خالل العام    ) 413(االستثمار غير االردني في بورصة عمان ما قيمته         

2005. 
 

يالحظ من المؤشرات الموضحة أعاله أن أداء بورصة عمان خالل العـام            
وقد سـجل أداء الشـركات المدرجـة فـي           كان مميزاً بمختلف المقاييس ،       2005

لم يسبق لها مثيل ، حيث ارتفع صافي الربح قبل الضـريبة بشـكل        البورصة نتائج   
 ، وبالرغم من    2004تقريباً عما وصل اليه خالل العام       %) 103(مضاعف وبنسبة   

ان جزءاً ال بأس به من ارباح بعض الشركات تحقق من محافظ االستثمار بفضـل               
صفها بالقياسية بالنسبة   االرتفاع المميز ألسعار األسهم اال ان النتائج المتحققة يمكن و         

للشركات التي استفادت من تدويرها لمصلحة مضاعفة رؤوس أموالهـا ، ويمكـن             
 عام االكتتابات ، سواء في مجال االصدارات العامة األوليـة أو            2005اعتبار عام   

 نحو مائـة إدراج     2005في مجال أسهم الزيادة ، فقد شهدت البورصة خالل العام           
 .جديد

 
لسوق المـالي إلـى     يؤدي االزدياد الملحوظ لالكتتاب في ا      ومن المتوقع ان  

تراجع في أسعار األسهم في المستقبل القريب ، وبشكل ال يتناسـب مـع األربـاح                
ـ               كون تالقياسية للشركات ، حيث ان موجة الهبوط المتوقعة في السـوق المـالي س

 عـودة  الن االكتتابات تتطلب سيولة كبيـرة ، خاصـة وان     نظراً     ة وطبيعي ةمتوقع
ستغرق فترة طويلة ما بين طرح االسهم لالكتتاب وإدراجها في          تالسيولة الى السوق    

السوق المالي ، مما يؤدي الى تعطيل آلية السوق التي تصبح عاجزة أمام التجـاوب         
 .ج المالية الجيدة للشركات والنمو االيجابي للنشاط االقتصاديئمع النتا

 
 2006ة خالل النصف االول من العام       وباختصار فان موجة الهبوط المتوقع    

في اسعار االسهم المدرجة في البورصة ، يعود الى ان االكتتابات تتطلـب سـيولة               
كبيرة وان تقاربها يحد من مرونتها ، حيث ان السيولة المطلوبة ال يمكـن اعادتهـا            

سوق واخراجها وقت الحاجة ، وبالرغم من ان طرح اسهم جديدة تعتبر عملية             الالى  
ة تعكس حيوية النشاط االقتصادي ومدى النمو الملحوظ لقطاعاتـه  ، اال انهـا               مهم

يجب ان تكون مدروسة من ناحية المواعيد ومن ناحية القيم العادلة لالسـعار فـي               
 ، وبشكل يمـنح السـهم مرونـة كافيـة           )السعر االفتتاحي (مرحلة ما بعد االدراج     

 من ان ينهار نتيجة المبالغة في تحديد        سوق بدالً الللصعود او الهبوط تجاوباً مع آلية       
 .سعر االفتتاح
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 ) :QIZ(نشاط المناطق الصناعية المؤهلة 
 
بلغت قيمة الصادرات من كافة المناطق الصناعية المؤهلـة خـالل العـام               

دوالر مليـون   ) 80.1( ، بازدياد مقـداره      دوالر امريكي ) مليار(ما يقارب    2005
 ، مقارنة بقيمة الصادرات من المنـاطق الصـناعية          %)8.7( وبنسبة نمو    امريكي

  0دوالرمليون ) 919.9( والبالغة في حينه 2004المؤهلة خالل العام 
 

وتعتبر مدينة الحسن الصناعية من أهم المناطق التي يـتم التصـدير مـن              
 دوالر أمريكي مليون  ) 438 (2005عام  ال خالل   صادراتهابلغت قيمة   خاللها، حيث   

 هذه   مقارنة بقيمة صادرات    ، %)3.8 ( ونسبته دوالرمليون  ) 16.2 (رهمقدا بازدياد
 . دوالرمليون) 421.8( البالغة في حينه 2004عام ال خالل المنطقة

 )دوالرمليون ( 
نسبة  2005 2004 

 (%)التغير
 2.5 404.2 394.2 )البسة(محيكات 

 59.2- 1.1 2.7  وكيميائيةمنتجات بالستيكية
 83.7 13.6 7.4 عية واسمدةأدوية بيطرية وزرا
 5.7 14.8 14 صناعات هندسية

 12.5- 2.1 2.4 حجر ورخام
 20 1.2 1 المنتجات التموينية

 3.8 438 421.8 المجموع
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منطقة صناعية مؤهلة ، موزعـة علـى        ) 13(تجدر اإلشارة إلى أن هنالك      
) 55( وتضـم    سبعة مناطق مختلفة في المملكة ، ثالثة منها مملوكة للقطاع العام ،           

مليون دينار ، ويقدر حجـم عمالتهـا ب         ) 339(مصنعاً بحجم استثمار يقدر بمبلغ      
 .عامل محلي وأجنبي) 46313(

 
 

  :الحرةنشاط المناطق 
 

استمر نشاط المناطق الصناعية في مختلف مناطق المملكة بالنمو وتحقيـق           
حيث ارتفـع عـدد     . مزيداً من االنجازات سواء بالمناطق الحرة العامة أو الخاصة        

عقد ، فيمـا ارتفـع      ) 1920(عقود االستثمار في المناطق الحرة العامة ليصل الى         
مليـون  ) 191.5( لتصل الى    2005حجم رؤوس االموال المصرح بها خالل العام        

 .دينار
 

تطور عقود االستثمار ورؤوس أموالهـا حسـب النشـاط          وفيما يلي جدول    
 :2005 و 2004االستثماري خالل االعوام 

 
 )مليون دينار(

ــاط  رؤوس االموال المصرح بها عدد عقود االستثمار النشـ
نسبة  2005 2004 االستثماري

 (%)التغير
نسبة التغير  2004 2004

(%) 

 15 22.07 19.2 17.4 148 126 صناعي
 26.1 166.6 132.1 17.8 1392 1181 تجاري
 83.6 2.8 17.1 17.6 380 323 خدمات
 13.7 191.5 168.4 17.7 1920 1630 المجموع
 

وتضم المشاريع المقامة داخل المناطق الحرة العامـة والخاصـة حـوالي            
الف عامل اردني الجنسية ويشكلون ما نسـبته        ) 15.3(الف عامال ، منهم     ) 19.3(
من مجموع العمالة ، في حين يبلغ عدد العاملة الوافدة لدى هذه المشـاريع            %) 80(

 %).20(كلون نسبة ألف عامل ويش) 3.9(حوالي 
 

حركة التجارة في المناطق الحرة العامة فقد انخفضـت خـالل العـام                 أما  
مقارنة بحركـة   %) 6.2(ألف طن بنسبة انخفاض مقدارها      ) 1024( لتصبح   2005

 . ألف طن) 1092( والبالغة في حينه 2004التجارة خالل العام 
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الحرة العامة حسب حجمهـا     الجدول التالي يبين حركة التجارة في المناطق        
 :2005 و 2004وقيمتها خالل االعوام 

 
 )مليون دينار ( الخارجة من المناطق الحرة العامةقيم البضائع )الف طن(حجم التجارة 

2004 2005 
 المنطقة

نسبة  2005 2004
 المجموع محلي ترانزيت المجموع محلي ترانزيت (%)التغير

نسبة 
 التغير

 بالمجموع
(%) 

 23.5- 1379.5 561.8 817.6 1805 410.3 1394.4 18.8- 581.5 716.3 الزرقاء
 15.4 142 31.3 110.9 123 25.1 98.3 24.7- 265.1 352.1 سحاب
 30 304 115.9 187.6 234 87.6 146.3 5 21 20 المطار
 - 0.04 - 0.04 - - - 94.1- 0.2 3.4 الكرك
 - 48 - 48 - - - - 156.2 - الكرامة

 13.3- 1873.5 709 1164 2162 523 1639 6.2- 1024 1092 مجموعال

 
في المناطق الحـرة    ) البضائع الداخلة والخارجة  (وبخصوص حجم التجارة    
الف طن بنسبة زيـادة مقـدارها       ) 1944 (2005الخاصة ، فقد بلغت خالل العام       

الف ) 1616( في حينه    ة والبالغ 2004 البضائع خالل العام     ممقارنة بحج %) 20.2(
مليـون دينـار   ) 292(طن ، ويقدر حجم التجارة للمناطق الحرة الخاصة بما قيمته   

ـ  2004مقارنة بحجم البضائع خالل العـام       %) 12.7(بنسبة ارتفاع بلغت      ة والبالغ
 .مليون دينار) 259(

 
الزرقاء ، فقد بلـغ     / وفيما يتعلق بحركة تجارة المركبات في المنطقة الحرة         

مركبـة  ) 268480 (2005ت الداخلة والخارجة خالل العـام       مجموع عدد المركبا  
مقارنة بحجم تجارة المركبات في المنطقة خالل       %) 33.7(بنسبة انخفاض مقدارها    

 .مركبة) 405190( والبالغة في حينه 2004العام 
 

 حـوالي   2005وقد بلغ عدد المركبات الداخلـة للمنطقـة خـالل العـام             
من اجمالي حركة المركبات ، فيمـا       %) 53(مركبة وشكلت ما نسبته     ) 142452(

مركبة وشـكلت مـا نسـبته       ) 126328(بلغ عدد المركبات الخارجة من المنطقة       
الزرقـاء خـالل العـام      / من اجمالي حركة المركبات في المنطقة الحرة        %) 47(

2005. 
ويعزى سبب انخفاض حركة المركبات في المناطق الحرة نظراً للتعليمـات           

 .درتها الحكومة العراقية بخصوص استيراد المركبات للعراقالجديدة التي اص
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 :نشاط ميناء العقبة
 

 على رفع مستوى خدمة     2005استمر حرص إدارة ميناء العقبة خالل العام        
الميناء من خالل تعزيز الشراكة المثلى بين مختلف االطراف المعنية بعمل الميناء،            

ء التي وصلت الى مسـتوى االحتـراف عبـر          ومن خالل االيدي العاملة في المينا     
تأهيلها وتدريبها وتطوير مهاراتها وأدائها المينائي ، مما انعكس بشكل ايجابي على            

 .معدالت االنتاج في الميناء
 

 2005عـام   لفقد ارتفع اجمالي عدد السفن الراسية في ميناء العقبة خـالل ا           
دد السفن الراسـية خـالل      مقارنة بع %) 1.5(سفينة بنسبة نمو    ) 2933(ليصل الى   

سفينة ، وارتفع عدد الركاب المارين من خالل ميناء         ) 2888( والبالغة   2004العام  
مقارنة بعدد الركـاب خـالل      %) 4.8(راكب بزيادة نسبتها    الف  ) 922(العقبة الى   

راكب ، وكذلك ارتفع عدد الشـاحنات التـي         الف  ) 879( والذي بلغ    2004العام  
%) 20.8(شاحنة بنمو نسـبته     الف  ) 58(ى نويبع ليصل الى     عبرت ميناء العقبة ال   

 .شاحنةالف ) 48( والبالغة 2004عام مقارنة بعدد الشاحنات خالل ال
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 مـا   2005اما اجمالي حجم حركة المناولة في الميناء فقد بلغ خالل العام             
مقارنة بحجم حركة المناولـة     %) 2.8( نسبته   انخفاضب طن   مليون) 20.4(مقداره  

 طن ، وارتفـع حجـم البضـائع         مليون) 21( والبالغ في حينه     2004الل العام   خ
 طن بنمـو     مليون )12.5( ليصل الى    2005المستوردة من خالل الميناء في العام       

 2004مقارنة بحجم المستوردات المارة عبر المينـاء خـالل العـام            %) 4(نسبته  
لع المصدرة عبر الميناء     حجم الس  فيما انخفض  طن ،    مليون) 12(والبالغة في حينه    

مقارنة بحجم  %) 8 (بانخفاض نسبته  طن   مليون) 8( ليصل الى    2005خالل العام   
 .ن طمليون) 8.7( والبالغة 2004عام لالبضائع المصدرة خالل ا

 
 بشـكل    عدد السيارات المستوردة عبر مينـاء العقبـة        انخفض واخيرا فقد   

ـ    الف  ) 135( ليصل الى    ملحوظ جدا   انخفـاض  بنمـو    2005ام  سيارة خـالل الع
 والبالغ  همقارنة بعدد السيارات المستوردة عبر الميناء خالل العام الذي سبق         %) 42(

 ويعدود هذا االنخفاض الملموس نظـراً النخفـاض      .سيارةالف  ) 233.1(في حينه   
الطلب على السيارات من الجانب العراقي نتيجة التعليمات التي نصت على شروط            

 .موديل السيارة المسموح دخولها للعراق من ىتتعلق بحد أدن
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 :النشاط السياحي
 

) 1.02( ليصل الى    2005سياحي للمملكة خالل العام     الارتفع مجموع الدخل    
 والبالغ في   2004مقارنة بالدخل السياحي للعام     %) 8.3(مليار دينار بزيادة نسبتها     

 للمملكة خالل تلك    مليون دينار، وكذلك ارتفع مجموع االنفاق السياحي      ) 943(حينه  
مقارنـه  %) 11.7(مليون دينار بزيـادة نسـبتها       ) 414.8(الفترة الى ما مجموعه     

 .مليون دينار) 371.4( والتي بلغت في حينه 2004بالنفقات السياحية خالل العام 
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) 5.8 (مـا مجموعـه      2005ة خالل العام    لكمعدد الزوارالقادمين للم  وبلغ  

 2004مقارنة بعدد الزوار خالل العـام       %) 4.1(ارها   مقد زيادةمليون زائر بنسبة    
 حركة سياحة المبيت لتصـل الـى        وكذلك ارتفعت مليون زائر ،    ) 5.5(والذي بلغ   

مقارنة بعدد زوار المبيـت خـالل       %) 4.7(مليون زائر بنسبة نمو مقدارها      ) 2.9(
ـ . مليون زائر ) 2.8( والذي بلغ في حينه      2004العام   ت حيث شكل عدد سياح المبي

من الدول االمريكيـة ، ومـن       %) 19.8(، و   %) 3.1(من الدول العربية ما نسبته      
  .من دول اسيا والباسيفيك) 9.4(، و %) 4.7(الدول األوروبية 

 
 قد بلغ   2005وتشير البيانات إلى ان عدد ليالي االقامة المتحققة خالل العام           

مقارنة بعدد الليالي المتحققة خـالل العـام        %) 6.8(ليلة ، بزيادة نسبتها     ) 5377(
) 3171(ليلة ، كما بلغ عدد الغرف المشغولة       ) 5032( والتي بلغت في حينه      2004

مقارنة بعدد الغرف المشغولة خالل العام      ) %8.2(غرفة فندقية بنسبة نمو مقدارها      
 .غرفة فندقية) 2930( والبالغة انذاك 2004
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 :الشيكات المرتجعة
 
صادرة عن البنك المركزي األردنـي ومـا        البالرغم من التعليمات المشددة       

شـيكات المرتجعـة   التتضمنه من اجراءات وتدابير وقائية عديدة للحد من ظـاهرة     
ها السلبية على االقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع التجـاري علـى وجـه              واثار

والحرص على ابقاء الصبغة القانونية الصارمة لورقة الشيك المتداولة         الخصوص ،   
ـ اال ان هنا  باعتبارها من اهم وسائل الدفع والوفاء بااللتزامات المالية،          ك ازديـاد   ل

 .العام السابقت المرتجعة خالل يكاملحوظ في قيمة وعدد الش
 
مليـون  ) 627 (2005العام   الشيكات المرتجعة خالل     بلغ مجموع قيم   حيث    

الشيكات بقيمة  مقارنة  %) 34.5(مليون دينار وبنسبة    ) 161 (ا مجموعه بزيادةدينار  
 بلـغ مجمـوع قـيم     مليون دينار ، في حين      ) 466( والبالغة   2004لعام  لالمرتجعة  

 دينـار مقابـل     ارملي) 22.7 (2005عام  ال خالل   اص المقدمة للتق  الشيكات المتداولة 
 دينـار   مليـار ) 5.3 (ا مقداره بزيادة ، أي    2004عام  ال دينار خالل    ارملي) 17.4(

 .%)30 (اونسبته
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من إجمـالي   %) 2.7( الشيكات المرتجعة شكلت ما نسبته        قيمة وبالتالي فإن   

لي الشيكات المتداولة   من إجما %) 2.6( ، وما نسبته     2005لعام  لالشيكات المتداولة   
  .2004لعام ل
 
) 386( ، فقد بلغت     2005أما بخصوص عدد الشيكات المرتجعة خالل العام          

ـ    %) 6(الف شيك ونسبتها    ) 22(الف شيك بزيادة مقدارها      ات يك، مقارنة بعدد الش
 .ألف شيك) 364( والبالغة في حينه 2004المرتجعة خالل العام 
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 : التسهيالت اإلئتمانية 
   
 التسهيالت اإلئتمانيـة الممنوحـة لمختلـف القطاعـات           قيمة اجمالي ارتفع  

مليـون دينـار ، مقابـل       ) 7744.3( ليصـل الـى    2005عام  الاإلقتصادية خالل   
مليـون دينـار   ) 1555.1( ، أي بزيادة قيمتها      2004عام  لمليون دينار ل  ) 6189.2(

يسـبق ان تحققـت خـالل        ، وهي نسبة مميزة لم       %)25.1(وبنسبة نمو مقدارها    
السنوات االخيرة ، وقد جاءت نسبة النمو الملحوظة هذه نظراً النخفـاض مسـتوى             
سعر الفائدة على التسهيالت اإلئتمانية وتبسيط اجراءات منحها لمختلف القطاعـات           

 .االقتصادية واالفراد
  وفيما يلي رسم توضيحي للتوزيع القطاعي للتسهيالت اإلئتمانية الممنوحة مـن           ◄

 : )بالمليون دينار ، واالهمية النسبية( 2005لعام لقبل البنوك المرخصة 
 



35 من 33صفحة   

  

" ��>��م  2005_��$jDت اSا�$(7

"!�	 kZت و!�ا�!�@

551.3

%7 ا�(�f" وا�G��دق 

H	�'وا��

154.2
%2

E(�ت ا��!�@
217.8

%3

"ا���!�ت ا����

170.1
%2

�7 ?�اء Z ��4 ا@�ى

H7Qا�

 2766.9

ا�,را	"
108.8

%1

ا�$>�# 

59

%1

ا�J_Dءات

1169.4
%15

ا�$�2رة ا�>�!"
1596.2

%21

ا����	"

950.6
%12

 
 

 علـى   ذ كعادتـه  استحوقطاع التجارة العامة     الرسم البياني أعاله أن      يوضح  
 البنوك المرخصـة     قبل  التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة من     قيمة النصيب األكبر من  
 هذا القطـاع    علماً بأن ،   هذه التسهيالت    من مجموع %) 20.6(والتي بلغت نسبتها    

يشكل النسبة الكبرى من مجموع التسهيالت اإلئتمانية بشـكل دائـم وعلـى مـدار          
 يليه قطاع اإلنشاءات الـذي شـكل مـا نسـبته            0ةالسنوات العشر األخيرة الماضي   

من مجموع التسهيالت ، ومن ثم قطاع الصناعة الذي استحوذ على مـا             %) 15.1(
   .2005من مجموع التسهيالت اإلئتمانية خالل العام %) 12.2(نسبته 

 
 

 : الرقم القياسي لتكاليف المعيشة 
   
إعتمـاداً  ( كاليف المعيشة    أن الرقم القياسي لت    توضح المؤشرات اإلحصائية      

) 108.8( ليصل إلـى    2005عام  القد إرتفع خالل     ) 2002على الرقم القياسي لعام     
نقطة ، أي بنسـبة نمـو       ) 105( ما مقداره    2004عام  النقطة ، في حين بلغ خالل       

 %) .3.5(مقدارها 
 علـى    ،  ويتكون الرقم القياسي لتكاليف المعيشة من عدة مجموعات من السـلع           ◄
 :حو التالي الن
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