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أهـــم الـــمــؤشـــرات االقــتـــصــــاديــــة
Major Economic Indicators
2011-2013
التــصــنيــــف

2012

Growth
Rate %

6249

6388

2.2

2.6

2.7

3277

3439

4.4

4.7

7465.2

4702.5

-37

6.1

3.7

-39.3

2011

عـــــــــــدد ال ــــــــــــان
(بالمليون)
النـــــــــــات الم لـــــــــــي 21965.5 20476.6
اإلجمـــــالي با ســـــ ار
الجاريــــــــة ( ليــــــــون
دينار)
الـــــــــنات الم ــــــــــلي 10515.3 10243.8
اإلجمـــــالي با ســـــ ار
الثابتة ( ليون دينار)
ــــدن نمــو النــاتــــ
الم ــــــلي اإلجمــــــالي
بأس ــــــــار ال ــــــــو
الثابـــتة
نصــــيا الفــــرد ــــ
الناتـــــــــ الم ــــــــــلي
اإلجمـــــــالي بأســـــــ ار
ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
الجــارية(بالدينار)
ــدن التضــخم
احتــــــــــيا ي البنــــــــ
ـــــــــــ
المركـــــــــــ
ال مــــــألت ا جنبــــــية
(بالمليون دينار)
تغطــــــــــــــــــــــــــــــــــيت ا
للم تـــــــــــــــــــــــوردات
المــتوق ة ــ ال ـل
والخــــد ات باســــتثنا
دخـــو عوا ـــو اإلنتـــا
(بالش ور)

2013

Classification
Population
)(millions

Jan-Sep

17530
Jan-Sep

8061.6

Jan-Sep

2.8

5

PER capita GDP
at current
market prices
)(JD
Nov

Inflation rate

Sep

Gross Official
Reserves
)(JD-million

5.8

2

Nominal GDP at
constant market
prices
)(JD-million
Growth of real
GDP at market
)prices (%

7649.8

5.7

Coverage of
prospective
imports of goods
and non-factors
services (in
)months

التــجــارة الـــخــارجــيـــــة لألردن
Jordan's Foreign Trade
2011-2013
( ليون دينار)

الــتصنـــيف

)(JD-Million

2011

2012

Growth
Rate %

Oct

4805.8

4749.5

-1.1

3980.3

Domestic exports

-3.2
9.6
6.7

685.9
13026.7
17692.9

17.7

-8360.5

Re-exports
Imports
Total external
trade
Trade balance

الــصــــــــــــــــــــــادرات
الــو ــنية
849.9
878.7
الــمـــ ــاد تصديره
14733.7 13440.2
الـــم تــوردات
19483.3 18246
إجمالي التــجـــارة
الخــارجــية
الـمـــــــــــــــــــــــــــــي ان -9134.2 -7755.6
الــتجـــار
%45.1
%47
ن ــبة الــصـــادرات
الــو نيــــــــــة إلــــــــ
الـ ))GDP
%8
ن بـــــــــة الم ــــــــــاد %8.5
تصـــــديره إلـــــ الــــــ
))GDP
ن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــة %140.1 %131.2
الم تــــــوردات إلـــ
الـ GDP

2013

Classification

Ratio of national
exports to GDP
Ratio of reexports to GDP
Ratio of imports
to GDP
(*) Preliminary

(*) أولية.
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المشاري الم تفيده قانون تشجي االستثمار
Projects Benefiting from the Investment Promotion Law
2011-2013
(JD-Million)

Classification
Industrial
Hotels
Agriculture
Hospitals
Transport
Conferences
&Exhibition
Entertainment
Centers
Waters, Gas, and
Oil
Other
Total

ليون دينار
April

Growth
Rate %

454.3
71.8
2.5
34
-

96.4
66.340.521.8
300
95-

5

50-

25.5

50.9

-

-

-

-

567.5

57.8

126
1614.3

1023

2013

4

2012

2011

1269.5 646.4
64.5 191.4
24.6
41.4
99.5
81.7
4
1
0.510
10

التصنيف
الصناعة
الفناد
ال راعة
الم تشفيات
النقو
المؤتمرات
والم ارض
راك الت لية
المياه والغاز
والنفط
أخرى
المجموع

المــالــــية ال ــــا ـــــة
Public Finance
2011-2013
)(JD-Million
( ليون دينار)

2012

Growth
Rate %

Jan-Oct

اإليرادات المــــ لـــية 4198.9

4726.9

12.5

4134.4

-1اإليــــــــــــــــــــــــــرادات 3062.2
الضــريبـــية
667.4
أ-الضــــــــرا ا علــــــــ
الدخو واإلرباح
ب -الضــــريبة ال ا ــــة 2033.2
عل الـــمبي ـــات
 -0اإليـــــرادات ـــــــير 1116
الضريبـــية
-3الم ـــــــــــــــــــــاعدات 1215
الخــارجـــية
إجمـــــــالي اإليـــــــرادات 5413.9
والم ــــــــــــــــــــــــاعدات
الــخـــارجــية
النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــقات 5739.5
الجـــاريـــــة
النـفـقات الرأسمالـــية 1057.1

3351.4

9.4

3014.6

Domestic
revenues
1-Tax revenues

688.3

3.1

638.3

A- Taxes on

2274.7

11.8

2009.6

1351.2

21

1101.4

327.3

-73

550.3

5054.3

-6.6

4684.7

6202.8

8

4976.5

675.4

-36.1

605.7

6796.6

6878.2

1.2

5582.2

الــتصنـــيف

إجمالي اإلنفا

2011

5

2013

Classification

income & profits
B- General sales
tax
2- Non tax
revenues
3- Foreign grants
Total foreign
& revenues
grants
Current
expenditures
Capital
expenditures
Total
expenditures

تقـــاص البــنوك والشـــي ـــات المــرتجـــ ة
Banks & Cheques Clearing
2011-2013
الــتصنــيف

2011

2012

عـــــدد الشيــــــ ات 11141.8 10908.8
المـقد ـــــــــــــــــــــــة
للتـقـــــــــــــــــــــــاص
(بااللف)
قــــيمة الشـــــي ات 39808 37448.7
المقــد ـــــــــــــــــــــة
للــتقـــــــــــــــــــــاص
(بالمليون دينار )
589.1
عـــــدد الشيـــــ ات 603.8
المرتـج ــــــــــــــــــــ,
(با لف)
قيــــمة الشي ـــــات 1557.5 1566.8
المرتجــــــــــــــــــــ ة
(بالمليون دينار)

Growth
Rate %

Jan-Oct

2.1

9043.7

No of cheques
presented to
)clearing (Thousand

6.3

35365.5

-2.4

440.8

Value of cheques
presented for
clearing
)(JD-million
No of returned
)cheques (Thousand

0.6-

1231.9

Value of returned
cheques
)(JD-million
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2013

Classification

الــشركــــات الــم جـــلة
Registered Companies
2011-2013
2011

2012

Growth
Rate %

Jan-Oct

عــــــدد الشركـــــــات 7677
الم جـــــــلة لـــــــدى
وزارة الصناعــــــــــة
والتجــارة

7752

1

6760

رؤوس أ ـــــــــــــــوان 651.9
الـــشركـــــــــــــــــــــات
(بالمليون دينار)

-63.3 239.2

292.5

عـــــــدد الشركـــــــات 2435
الم جلــــــــة ــــــــي
قــطاع التجـــارة
رؤوس أ ـــــــــــــــوان 204.9
الشركــــــــــــــــــــــــــات
الم جـــــــــلة ـــــــــي
قطــــــاع التجـــــــارة
(بالمليون دينار)

1995

-18

1641

63.5

-69

45.8

التـصنيـــف

(*) أولية.

2013

Classification
No. of companies
registered
in the ministry of
industry
)&trade(Thousand
Capital value of
companies registered in
the ministry of
industry &trade(JD)million
No. of companies
registered in the trade
)sector (Thousand
Capital value of
companies in the trade
sector
)(JD-million
(*) Preliminary
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التــ يــألت اال تـــمانــــية
Credit Facilities
2011 – 2013
( ليون دينار)

التصــنيف

)(JD-Million

2011

Growth
Rate %

2012

12.4

إجمـــالي الت ـــــيألت 17829.8 15851.2
اال تمانــــــــــــــــــــــــــــــية
المــمنوحة ــ قـــبو
البنـــوك
3754.9
الت يـــــــــــــــــــــــــــألت 3779
اال تمانــــــــــــــــــــــــــــــية
المــــــمنوحة لقــــــطاع
التجــارة ال ــا ة
%21
ن بــــــة الت يــــــألت 23.8%
اال تمانــــــــــــــــــــــــــــــية
الممــــــنوحة لقــــــطاع
التجـــارة ال ا ـــة إلـ
إجمـــالي الت ــــــيألت
اال تمانــــية

0.6
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2013

Classification

October

18771.3
Total credit
facilities extended
by the licensed
banks
3813.3
Credit facilities
extended to
general trade
sector
%20.3
Ratio of credit
facilities extended
to general trade
sector to total
credit facilities

الــديـــ ال ــــام الداخــــلي والخـــارجــــي
Internal & External Debt
2011-2013
( ليون دينار)

التــــصــنــــيف

)(JD-Million

2011

2012

إجمـــالي المــديونـــــية ال ـــــا ة 16580.4 13401.8
( الـــــــدي ال ـــــــــام الداخــــــــلي
والخــارجي)
ن ــــــبة رديــــــد المديونيــــــة %157.6 130.8%
ال ا ــــــــة ( الــــــدي الــــــداخلي
والخارجي) إل الـ )(GDP
8915

11648

ردــــــــــيد الـــــــــــدي ال ـــــــــــام
الداخـــلي
ن بــة الردــيد الـــدي ال ـــام %53 43.5%
الداخـــلي إل الـ ()GDP
ردـــــــــيد الــديـــــــــ ال ــــــــــام 4932.4 4486.8
الخـــارجــــي
%22.5 21.9%
ن بــــــــة الردــــــــيد الديــــــــ
ال ـــــــام الخارجـــــــي إلــــ الـــــ
()GDP

Growth
Rate %

Oct

23.7

18577.9

30.6

12427

Internal debt

%51.8

Ratio of internal
debt to GDP
External debt

2013

Classification
Gross domestic
& external debt
Ratio of internal
& external debt
)to (GDP
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6150.9
%25.6

Ratio of external
debt to GDP

المصدر:
 -1النشرة الش رية للبن المرك ا ردني 0213
 -0نشرة وزارة المالية – 0213
 -3ؤس ه تشجي االستثمار
Source:
1- Monthly Statistical Bulletin –CBJ- -2013
2-Government Finance Bulletin –2013
3- Jordan Investment Board
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