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 رؤیتنا  

االس����تمرار في الحفاظ على االس����تقرار النقدي والمالي بما یس����اھم في تحقیق التنمیة 
 .االقتصادیة واالجتماعیة في المملكة

 رسالتنا 

المحافظة على االس���تقرار النقدي المتمثل في اس���تقرار س���عر ص���رف الدینار األردني 
واستقرار المستوى العام لألسعار والمساھمة في توفیر بیئة استثماریة جاذبة ومحفزة 
للتنمیة االقتص������ادیة واالجتماعیة من خالل توفیر ھیكل أس������عار فائدة مالئم وتطبیق 
سیاسات رقابیة احترازیة جزئیة وكلیة تساھم في تحقیق االستقرار المصرفي والمالي 

فوعات وطنیة آمنة وكفوءة وتعزیز االش�����تمال المالي باإلض�����افة إلى توفیر أنظمة مد
وحمایة المس������تھلك المالي وفي س������بیل ذلك یوظف البنك موارده البش������ریة والمالیة 

 .والمادیة والتقنیة والمعرفیة بالشكل األمثل

 الجوھریة قیمنا  

اإلخالص والحس بالمس���ؤولیة وااللتزام تجاه المؤس���س���ة والعاملین فیھا االنتماء:  •
 . والمتعاملین معھا

التعامل بأعلى معاییر المھنیة والمصداقیة لضمان المساواة وتكافؤ النزاھة:  •
 . الفرص لكافة شركاء البنك والمتعاملین معھ والعاملین فیھ

 .نصنع فرقاً في جودة الخدمات المقدمة وفق المعاییر والممارسات الدولیةالتمیز:  •

مس���تمر إلى االرتقاء بالمس���توى العلمي  نس���عى بش���كلالتدریب والتعلم المس���تمر:  •
 . والمھني لیتماشى مع أحدث الممارسات الدولیة

المعلومات التقید بالمعاییر المھنیة والقواعد الخاص�����ة باإلفص�����اح عن : الش�����فافیة •
 . والسیاساتوالمعارف وتبسیط وتوضیح اإلجراءات 

تحقیق األھداف على كافة المس��تویات لض��مان بروح الفریق نعمل معاً : المش��اركة •
  .الوطنیة والمؤسسیة بكفاءة عالیة
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 القطاع النقدي والمصرفي  أوالً 
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 ً  االنتاج واألسعار والتشغیل  ثانیا
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 ً  المالیة العامـــــــــــــة  ثالثا
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 ةـــة التنفيذيـــالخالص

 والتشغيل اإلنتاج واألسعار 

  خالل %  1.2نسبته  انكماشاً    بأسعار السوق الثابتة  (GDPسجل الناتج المحلي اإلجمالي )

عام من  الفترة  ذات  خالل  %  1.9وذلك مقابل نمو نسبته    ،2020  األول من عام  النصف

العام لألسعار،    ارتفعو.  2019 ً المستوى  النسبي في    مقاسا القياسي ألسعار  بالتغير  الرقم 

  بالمقارنة مع   ،%0.5بنسبة    2020من عام    ىاألول  الثالثة أرباع  خالل(،  CPIالمستهلك )

الربع  خالل    ارتفع معدل البطالة   كما.  2019  من عام  الفترةذات  خالل  %  0.8  نسبته  تضخم

 . 2019عام من  الربعذات خالل  %19.2مقابل  %23.0ليصل الى    2020 عاممن  الثاني

 القطاع النقدي والمصرفي 

رصيد إجمالي االحتياطيات األجنبية لدى البنك المركزي )بما فيها الذهب وحقوق  بلغ   ◼

مليون    16,958.1ما مقداره    2020نهاية شهر أيلول من عام    السحب الخاصة( في

  الرصيد لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو ، ويكفي هذا  * دوالر

 .أشهر 10.1

مليون   36,383.4  ما مقداره   2020من عام    أيلولشهر    نهاية  السيولة المحلية في بلغت   ◼

 .  2019نهاية عام في مليون دينار  34,969.7مقابل  ،دينار

ي نهاية  البنوك المرخصة فلممنوحة من قبل  بلغ رصيد إجمالي التسهيالت االئتمانية ا ◼

مليون   27,082.2، مقابل  مليون دينار  28,647.2  هما مقدار  2020  من عام  أيلول  شهر

 . 2019دينار في نهاية عام 

  2020عام    من  أيلولشهر  نهاية    جمالي الودائع لدى البنوك المرخصة فيإبلغ رصيد   ◼

مقداره   مقابل    35,919.5ما  دينار،  عام   35,305.3مليون  نهاية  في  دينار  مليون 

2019 . 

من   أيلولبلغ الرقم القياسي العام المرجح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة في نهاية شهر   ◼

2019.في نهاية عام نقطة  1,815.2مقابل  نقطة، 1,587.8ما مقداره  2020 عام

 
 نتيجة إلصدار سندات  2020تموز  منذ شهريعود االرتفاع في إجمالي االحتياطي الرسمي من العمالت األجنبية   * 

سندات يوروبوندز خارجية في شهر   2020مليون دوالر، علماً بأنه يستحق خالل عام    1,750اليورو بوندز بقيمة  

مليون دوالر، كما يستحق أذونات خزينة محلية بالعملة األجنبية في شهر كانون األول    1,250تشرين األول بقيمة  

مليون دوالر    1,650ر  ، لذلك يتوقع انخفاض رصيد إجمالي االحتياطيات األجنبية بمقدامليون دوالر 400بقيمة  

 . 2020في نهاية شهر كانون األول من عام 
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 المالية العامة 

للحكومة المركزية عجزاً   العامة  الموازنة  الخارجية،سجلت  المنح  كلياً، بعد  بمقدار   مالياً 

،  2020من عام  الشهور السبعة األولى  خالل  (  GDP% من  7.2-)مليون دينار    1,242.4

خالل نفس الفترة من   (GDP% من  4.0-)مليون دينار    739.3بالمقارنة مع عجز مقداره  

الرصيد    .2019عام   ارتفع  فقد  العامة،  المديونية  العام أّما في مجال  الدين  القائم إلجمالي 

عن مستواه في نهاية عام   2020  تموز  في نهاية  )موازنة عامة ومؤسسات مستقلة(  الداخلي

إلى    1,211.0  بمقدار  2019 ليصل  دينار،  )  18,949.0مليون  دينار  من  61.2مليون   %

GDP،)    2,156.0الرصيد القائم للدين العام الخارجي )موازنة ومكفول( بمقدار  كما ارتفع  

إلى  م ليصل  دينار،  )  14,494.2ليون  دينار  فقد  GDP% من  46.8مليون  عليه،  وبناًء   .)

القائم إلجمالي الرصيد  والخارجي(    ارتفع  الداخلي   ( العام  نهاية  الدين  من عام   تموزفي 

مليون    30,076.2مقابل    GDP)% من  (107.9مليون دينار    33,443.1ليصل إلى    2020

 .  2019( في نهاية عامGDP% من95.2دينار )

  القطـاع الخارجي 

انخفضت الصادرات الكلية )الصادرات الوطنية مضافاً إليها المعاد تصديره( خالل الثمانية 

ن انخفضت  مليون دينار، في حي 3,630.9 لتبلغ   %5.1بنسبة  2020شهور األولى من عام 

مليون دينار. وتبعاً لذلك، انخفض عجز الميزان   7,707.4% لتبلغ  15.3المستوردات بنسبة  

مليون دينار مقارنة مع الفترة المقابلة من عام   4,076.5% ليصل إلى 22.7التجاري بنسبة 

الثمانية شهور األولى من عام  2019 البيانات األولية خالل  انخفاض   2020. وتشير  إلى 

بنسبة  مقبوضا السفر  بنسبة  70.0ت  الفترة  72.0% وانخفاض مدفوعاته  بالمقارنة مع   %

في  2019المقابلة من عام   العاملين  األردنيين  لتحويالت  األولية  البيانات  في حين تشير   .

% مقارنة مع  9.7إلى انخفاضها بنسبة    2020الخارج خالل الثالثة أرباع األولى من عام  

. كما أظهرت البيانات األولية لميزان المدفوعات خالل النصف  2019الفترة المقابلة من عام  

% من 8.1مليون دينار )  1,191.2اب الجاري مقداره   عجزاً في الحس  2020األول من عام  

GDP967.7  ( مقارنة مع عجز مقداره   ( من  6.6مليون دينار %GDP  خالل النصف )

. أما باستثناء المنح، فقد انخفض عجز الحساب الجاري ليصل إلى  2019المقابل من عام  

خالل    GDP% من  7.8  مقارنة مع  2020خالل النصف األول من عام    GDP% من  8.8

  308.1. فيما سجل االستثمار المباشر صافي تدفق للداخل بلغ  2019النصف المقابل من عام  

مليون دينار خالل النصف   303.9مقارنة مع    2020مليون دينار خالل الربع األول من عام  

. وكذلك أظهر وضع االستثمار الدولي في نهاية النصف األول عام 2019األول من عام  

2020   ً مليون دينار وذلك    33,290.5 في صافي التزامات المملكة نحو الخارج لتبلغ  ارتفاعا

 . 2019مليون دينار في نهاية عام  32,206.8مقارنة مع 
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 أوالً: القطاع النقدي والمصرفي

 الخالصــة 

  وق وحقرصيد إجمالي االحتياطيات األجنبية لدى البنك المركزي )بما فيها الذهب بلغ

مليون دوالر،  16,958.1ما مقداره  2020 من عام أيلولشهر  نهاية السحب الخاصة( في

. أشهر 10.1 ويكفي هذا الرصيد لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو

 .(1)انظر صفحة 

  مليون  36,383.4ما مقداره  2020من عام  أيلولشهر  نهاية فيالمحلية  السيولةبلغت

 . 2019في نهاية عام مليون دينار  34,969.7دينار، مقابل 

  شهر  هايةن فيالممنوحة من قبل البنوك المرخصة  االئتمانيةبلغ رصيد إجمالي التسهيالت

مليون دينار في  27,082.2، مقابل مليون دينار 28,647.2ما مقداره   2020من عام أيلول 

 .2019نهاية عام 

  ما  2020من عام أيلول شهر  نهاية فيالودائع لدى البنوك المرخصة  إجماليبلغ رصيد

 .2019مليون دينار في نهاية عام  35,305.3مليون دينار، مقابل  35,919.5مقداره 

  يف الودائع لدى البنوك المرخصةالتسهيالت و أسعار الفائدة على كافة أنواعانخفضت 

     بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية عام، وذلك 2020من عام أيلول شهر  نهاية

2019. 
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  من عامول أيلشهر  ةنهاي بالقيمة السوقية لألسهم الحرة فيالرقم القياسي العام المرجح بلغ 

. كما بلغت 2019نقطة في نهاية عام  1,815.2نقطة، مقابل 1,587.8 ما مقداره  2020

ما  2020من عام أيلول شهر في نهاية  في بورصة عمان القيمة السوقية لألسهم المدرجة

 .2019في نهاية عام  دينار مليون 14,914.8مقابل مليون دينار،  12,412.6مقداره 

 أهم المؤشــرات النقديـــة   

 مليون دينار، ونسب النمو مقارنة بالعام السابق   

 أيلول نهاية     

  2019   2019 2020 

US$ 14,329.3  االحتياطيات األجنبية للبنك المركزي*  US$ 14,216.8 US$ 16,958.1 

7.0%  6.2% 18.3% 

 36,383.4 34,649.9 السيولة المحلية 34,969.7

4.8%  3.9% 4.0% 

تسهيالت االئتمانيةال 27,082.2  27,023.1 28,647.2 

3.7%  3.5% 5.8% 

طاع الخاص )مقيم(قتسهيالت ال 23,998.6  23,906.8 25,471.4 

4.3%  3.9% 6.1% 

 35,919.5 35,015.2 إجمالي ودائع العمالء 35,305.3

4.3%  3.4% 1.7% 

يناردودائع بال      27,107.3  26,822.6 27,538.3 

5.6%  4.5% 1.6% 

ودائع بالعمالت األجنبية      8,198.0  8,192.6 8,381.2 

0.2%  0.1% 2.2% 

ائع القطاع الخاص )مقيم(ود 28,292.1  27,894.2 28,585.6 

5.0%  3.5% 1.0% 

يناردبالودائع       22,130.5  21,822.8 22,584.6 

6.2%  4.7% 2.1% 

ودائع بالعمالت األجنبية      6,161.6  6,071.4 6,001.0 

1.0%  -0.4% -2.6% 

 : بما فيها احتياطيات الذهب وحقوق السحب الخاصة.  *

 النشرة االحصائية الشهرية. المصدر: البنك المركزي األردني/
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  االحتياطيــات األجنبيــة 

  رصيد إجمالي االحتياطيات بلغ

األجنبية لدى البنك المركزي )بما فيها 

 فيالذهب وحقوق السحب الخاصة( 

ما  2020من عام  أيلولشهر  نهاية

مليون دوالر،  16,958.1مقداره 

ويكفي هذا الرصيد لتغطية 

مستوردات المملكة من السلع 

 (1)انظر صفحة  .أشهر 10.1 والخدمات لنحو

  السيولة المحلية(M2) 

  مليار دينار،  36.4 ما مقداره 2020من عام أيلول شهر  نهاية فيبلغت السيولة المحلية

 . 2019مليار دينار في نهاية عام  35.0مقابل 

  شهر نهاية فيوبمقارنة تطورات مكونات السيولة المحلية والعوامل المؤثرة عليها 

  ، يالحظ اآلتي:2019مع نهاية عام  2020من عام أيلول 

  مكونــات السيـولـــة  

 ما 2020من عام أيلول شهر  نهاية فيبلغ حجم الودائع ضمن مفهوم السيولة  -

أيلول في نهاية شهر مليار دينار  30.1بالمقارنة مع  مليار دينار، 30.5مقداره 

 .2019مليار دينار في نهاية عام  30.3مقابل و، 2019من عام 
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 فيبلغ حجم النقد المتداول  - 

من عام أيلول شهر  نهاية

مليار  5.9ما مقداره  2020

مليار  4.6مقارنة مع  دينار،

، 2019أيلول في نهاية دينار 

 .2019في نهاية عام و

 المــؤثــرة على السيولــة المحليــة العــوامل  

 الموجودات صافيبلغ رصيد   - 

 يفالمحلية للجهاز المصرفي 

من عام أيلول شهر  نهاية

مليار  28.2ما مقداره  2020

 27.4بالمقارنة مع  دينار،

أيلول في نهاية مليار دينار 

 .2019مليار دينار في نهاية عام  27.5مقابل و، 2019

ودائع التوفير وألجل 

%59.9
النقد المتداول

16.2%

ودائع تحت الطلب

23.9%

ل أيلواألهمية النسبية لمكونات السيولة المحلية لشهر

2020
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من  أيلولشهر  نهاية فيبلغ رصيد صافي الموجودات األجنبية للجهاز المصرفي  -

 أيلولفي نهاية مليار دينار  7.2بالمقارنة مع  مليار دينار، 8.2ما مقداره  2020 عام

موجودات وبلغ رصيد صافي ال. 2019مليار دينار في نهاية عام  7.5و، 2019

مليار  11.6مقداره  ما 2020من عام أيلول شهر  نهاية فياألجنبية للبنك المركزي 

 دينار. 

 العوامل المؤثرة على السيولة المحلية  

 مليون دينار   

 أيلولنهاية    

2019   2019       2020        

 8,202.5 7,208.2 صافي() الموجودات األجنبية 7,507.4

 11,578.1 9,741.8 البنك المركزي    9,974.8

 3,375.6- 2,533.6- البنوك المرخصة     2,467.4-

,28 27,441.7 الموجودات المحلية )صافي( 27,462.3 9.081  

 5,065.6- 4,614.0- البنك المركزي، منها:  4,810.9-

 606.4 491.0 الديون على القطاع العام )صافي(       570.3

 5,695.5- 5,128.3- أخرى )صافي*(      5,404.1-

 33,246.5 32,055.7 البنوك المرخصة  32,273.1

 11,699.7 11,416.9 الديون على القطاع العام )صافي(      11,335.3

 26,199.7 24,616.3 الخاصالديون على القطاع       24,742.8

 4,653.0- 3,977.5- أخرى )صافي(      3,805.0-

 34,649.9 36,383.4 (M2السيولة المحلية ) 34,969.7

 5,906.0 4,598.8 النقد المتداول     4,631.0

 30,477.4 30,051.1 الودائع، منها:     30,338.7

 6,074.9 6,182.5 بالعمالت األجنبية 6,237.6

 *: تشتمل على شهادات اإليداع بالدينار. 

 المصدر: البنك المركزي األردني/ النشرة االحصائية الشهرية. 
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 هيكـل أسعــار الفائــدة 

 أسعار الفائدة على أدوات السياسة 

 :وإجراءات البنك المركزي النقدية

  قام البنك المركزي خالل شهر آذار

من العام الجاري بتخفيض أسععععععار 

 5الفعععائعععدة مرتين، األولى بتعععاري  

 نقطة أساس 52وبواقع  0202آذار 

 ،وعلى كافة أدوات السياسة النقدية

 0202آذار  71والثعععانيعععة بتعععاري  

سععععاس على نافذة أنقطة  15وبواقع 

 :نقطة أساس على باقي األدوات لتصبح كما يلي 722ويداع لليلة واحدة اإل

  :0.52سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي%. 

 :3.52 سعر إعادة الخصم%. 

  :3.05سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة.% 

  :0.22سعر فائدة نافذة اإليداع لليلة واحدة%. 

  :0.52سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء ألجل أسبوع أو أكثر%. 

  :0.52سعر الفائدة على شهادات اإليداع ألجل أسبوع%. 

 -حتواء تداعيات أزمة "فيروساتخذ البنك المركزي عدة إجراءات تهدف ال

COVID-19  كلف التمويل وخدمة الدين ، وتخفيض المستجد" على االقتصاد الوطني

النشاطات االقتصادية، والمساهمة في استمرارية حركة عجلة االقتصاد وتعزيز لكافة 

 األزمة، حيث قام باإلجراءات التالية:ادي والتعافي بعد فرص استعادة النشاط االقتص

، %5إلى  %1تخفيض نسبة االحتياطي االلزامي على الودائع لدى البنوك من  -

 مليون دينار. 552وذلك بهدف توفير سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 

 052( مع البنوك بمقدار REPOاتفاقيات إعادة شراء األوراق المالية ) ابرام -

 مليون دينار، وآلجال تصل إلى سنة.

استحداث برنامج تمويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي  -

 .%0مليون دينار وبفائدة إقراض للعميل ال تتجاوز  522مبلغ 

أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية نهاية 

 نسبة مئويةالفترة 
 أيلول                  

2019  2019 2020 

للبنك  يسعر الفائدة الرئيس 0.22
 0.52 4.25 المركزي

 3.52 5.05 إعادة الخصــم 5.22

الشراء )ليلة  اتفاقيات إعادة 0.15
 3.05 5.22 واحدة(

 0.22 3.52 لليلة واحدة نافذة اإليداع 3.05

عمليات إعادة الشراء ألجل  0.22
 0.52 0.05 أسبوع  وألجل شهر

أسعار الفائدة على شهادات  0.22
 0.52 0.05 االيداع ألجل اسبوع

 المصدر: البنك المركزي األردني / النشرة االحصائية الشهرية.
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  أسعـار الفائـدة في الســوق المصرفــي: 

  ــع: ــــالفـائــدة علـى الـودائـ أسعــار 
 الوسط  انخفضألجل:  الودائع

المرجح ألسعار الفائدة على 

شهر  الودائع ألجل في نهاية

 بمقدار 2020من عام أيلول 

عن مستواه أساس  ةنقط 77

الشهر في نهاية المسجل 

، 3.70%ليبلغ  السابق

 770لينخفض بذلك بمقدار 

أساس عن نهاية عام  نقطة
0272. 

 الوسط ارتفعالتوفير:  ودائع 

 2020من عام أيلول شهر  المرجح ألسعار الفائدة على ودائع التوفير في نهاية

، 0.35% ليبلغنهاية الشهر السابق أساس عن مستواه المسجل في  تيبمقدار نقط

  .2019نقطة أساس عن نهاية عام  37ذلك بمقدار بلينخفض 

 الوسط المرجح ألسعار الفائدة على الودائع تحت الطلب  حافظتحت الطلب:  ودائع

 والبالغ الشهر السابق ستواه المسجل في نهايةملى ع 2020من عام أيلول في نهاية 

عن مستواه المسجل في نهاية عام نقاط أساس  8لينخفض بذلك بمقدار ، %0.36

0272. 

  الفائدة على التسهيالت:  أسعار 

 الوسط انخفضمدين:  الجاري 

المرجح ألسعععععععار الفائدة على 

شععععهر الجاري مدين في نهاية 

 4بمقدار  2020من عام أيلول 

مسععععععتواه  نقاط أسعععععععاس عن 

الشععععععهر المسععععععجل في نهاية 

، %1.33 لععيععبععلععغالسعععععععععابععق 

  773 لينخفض بععذلععك بمقععدار

طة أسعععععععاس عن مسععععععتواه  نق

  .0272المسجل في نهاية عام 
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 واألسععععععععععنععععاد  الععععكععععمععععبععععيععععاالت

الوسععععععط  ارتفع :المخصععععععومة

       المرجح ألسعععععععععععار الفعععائعععدة 

واألسععععععنعععاد  على الكمبيعععاالت

شعععععهر ية االمخصعععععومة في نه

 9 بمقدار 2020من عام  أيلول

عن مسععععععتواه  أسععععععععاس طانقعع

ية  ها جل في ن الشععععععهر المسعععععع

.  8.58%لعععيعععبعععلعععغ  السعععععععععابعععق

 97ذلعععك بمقعععدار بععع لينخفض

نقطععة أسععععععععاس عن مسععععععتواه 

  .2019المسجل في نهاية عام 

 ارتفعوالسلف:  القروض 

عام  منأيلول شهر الوسط المرجح ألسعار الفائدة على القروض والسلف في نهاية 

 عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغأساس  طانق 5بمقدار  2020

أساس عن مستواه المسجل في نهاية عام  نقطة 126ذلك بمقدار بلينخفض  ،%7.23

2019. 

 ما  2020عام  منأيلول  شهر بلغ أدنى سعر فائدة إقراض ألفضل العمالء في نهاية

 تينقطبمقدار  نهاية الشهر السابقمستواه المسجل في لينخفض عن  ،%8.31نسبته 

 . 2019ن نهاية عام نقطة أساس ع 102، منخفضاً بمقدار أساس

  من قبل البنوك المرخصة  االئتمانية الممنوحةالتسهيالت 

 ارتفع رصيد إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية 

، عن (%5.8) مليون دينار، أو ما نسبته 1,565.0 بما مقداره 2020عام من أيلول شهر 

( %3.5مليون دينار ) 911.3وذلك مقابل ارتفاع بلغ ، 2019مستواه المسجل في نهاية عام 

 .2019 عاممن المماثلة  الفترةخالل 

  من يلول أشهر  في نهايةوعلى صعيد توزيع التسهيالت االئتمانية وفقاً للجهة المقترضة

، فقد ارتفعت التسهيالت الممنوحة لكل من القطاع الخاص )مقيم( بمقدار 2020عام 

مليون  98.9والمؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار  (،6.1%مليون دينار ) 1,472.8

، انخفضت (. في المقابل10.3%مليون دينار ) 51.4بمقدار والمؤسسات العامة دينار، 

مليون دينار  48.9لقطاع الخاص )غير مقيم( بمقدار لالتسهيالت االئتمانية الممنوحة 

(، وذلك عن مستوياتها 0.5%دينار ) مليون 9.2بمقدار لحكومة المركزية وا(، %7.3)

 .2019المسجلة في نهاية عام 

أسعار الفائدة على التسهيالت والودائع لدى البنوك 
 )%(المرخصة 

 /التغير  أيلول                         

نقطة 

 2020 2019  2019 أساس

    الــودائــع 

 8- 0.36 0.47 تحت الطلب 0.44
 31- 0.35 0.69 توفيـر 0.66

 114- 3.70 4.98 ألجل 4.84

    التسهيـالت االئتمانية 

سناد أكمبياالت و 9.55
 مخصومة 

8.77 8.58 -97 

 126- 7.23 8.76 قروض وسلف 8.49

 113- 7.36 8.62 جاري مدين 8.49

اإلقراض ألفضل  9.33
 العمالء

9.66 8.31 -102 

 / النشرة االحصائية الشهرية.األردنيالمصدر: البنك المركزي 
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 الودائـع لـدى البنـوك المرخصــة 

  ما  2020عام من أيلول شهر  في نهايةبلغ رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة

، 2019 من عامأيلول شهر مليار دينار في نهاية  35.0مقابل  دينار، مليار 35.9مقداره 

 . 2019مليار دينار في نهاية عام  35.3و

  وفقاً لنوع العملة، يالحظ  2020عام من أيلول شهر  نهايةوبالنظر إلى تطورات الودائع في

مليار دينار للودائع  8.4مليار دينار و 27.5أن رصيد الودائع بالدينار قد بلغ ما مقداره 

مليار دينار للودائع  8.2بالدينار و مليار دينار للودائع 26.8بالمقارنة مع  بالعمالت األجنبية،

فقد بلغ  ،2019. أما في نهاية عام 2019 من عامأيلول شهر بالعمالت األجنبية في نهاية 

لعمالت للودائع با مليار دينار 8.2مليار دينار و 27.1رصيد الودائع بالدينار ما مقداره 

 األجنبية.

 (1)بورصــــة عمــــــان 

بالمقارنة  2020عام من أيلول خالل شهر أظهرت مؤشرات بورصة عمان تبايناً في أدائها 

 . وفيما يلي أبرز التطورات على هذه المؤشرات: 2019مع مستوياتها المسجلة خالل عام 

 التـداول: حجـم 

مقارنة مليون دينار،  100.7حوالي  2020من عام أيلول  بلغ حجم التداول خالل شهر

ى األولأرباع  ةالثالث أما خالل .مليون دينار خالل نفس الشهر من العام السابق 152.0مع 

  .مليون دينار 711.1، فقد بلغ حجم التداول ما مقداره 2020عام من 

  األسهـــم: عـــدد 

 ،مليون سهم 148.3مقدار ما  2020من عام أيلول  عدد األسهم المتداولة خالل شهر بلغ

أما خالل مليون سهم تم تداولها خالل نفس الشهر من العام السابق.  125.7 بالمقارنة مع

     مليون 777.4، فقد بلغ عدد األسهم المتداولة نحو 2020عام  ناألولى مأرباع  ةالثالث

       سهم.

                                              
لمتداولين احماية ل، وذلك 9/5/2020وحتى تاري   17/3/2020تم تعليق نشاط البورصة اعتباراً من تاري   (1)

والشركات األردنية من اآلثار السلبية الكبيرة التي تشهدها األسواق المالية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد 

 عالمياً. 
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 القياسـي العام ألســعار األسهــم: الرقم 

الرقم القياسي العام ألسعار األسهم  بلغ

ً باألسهم الحرة في  نهاية شهر مرجحا

 1,587.8ما مقداره  2020من عام أيلول 

نقطة خالل  1,827.7مع  بالمقارنة نقطة،

ة أما بالمقارن لعام السابق.نفس الشهر من ا

الرقم القياسي ألسعار األسهم بمقدار  انخفض، فقد 2019عام مع مستواه المسجل في نهاية 

الرقم القياسي ألسعار  النخفاض محصلةً  االنخفاضوقد جاء هذا  .(%12.5نقطة ) 227.4

 194.7بمقدار ، وقطاع الخدمات (%13.3نقطة ) 325.7بمقدار القطاع المالي  أسهم كل من

نقطة  2.7وارتفاع الرقم القياسي ألسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار  (،%15.1نقطة )

 .  2019(، وذلك عن مستوياتها المسجلة في نهاية عام %0.1)

  السوقيــة لألسهــم: القيمــة  

بلغت القيمة السوقية لألسهم  

المدرجة في بورصة عمان في نهاية 

ما مقداره  2020من عام أيلول شهر 

مليار  15.0مقابل مليار دينار،  12.4

أما . 2019أيلول في نهاية دينار 

بالمقارنة مع مستواها المسجل في 

، فقد انخفضت القيمة السوقية لألسهم المدرجة في بورصة عمان بمقدار 2019نهاية عام 

  .(%16.8مليون دينار ) 2,502.2

 الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية لألسهم الحرة

  أيلول        

  2019  2019 2020 

 1,887.8 1,827.7 الرقم القياسي العام 1,815.2

,2 القطاع  المالي   2,450.0 .0000  2,700.3 

 1,052.1 1,003.1 قطاع  الصناعة 1,857.0

 1,220.3 1,322.2 قطاع الخدمات 1,293.0

 المصدر: بورصة عمان.
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 :صافي استثمار غير األردنيين 

شهد صافي استثمار غير 

األردنيين في بورصة عمان خالل 

سالباً تدفقاً  2020من عام  أيلول شهر

مليون دينار، مقارنة بتدفق  1.4بلغ 

مليون دينار خالل  4.8قدره  سالب

. وقد بلغت 2019من عام  نفس الشهر

قيمة األسهم المشتراة من قبل 

المستثمرين غير األردنيين خالل شهر 

 7.1ما قيمته  2020من عام أيلول 

أرباع  ةالثالث أما خالل .مليون دينار 8.5مليون دينار، في حين بلغت قيمة األسهم المباعة 

ً مقداره 2020من عام  األولى ً سالبا  62.1، فقد شهد صافي استثمار غير األردنيين تدفقا

  .مليون دينار

 

 

 

  

 بورصة عمانمؤشرات التداول في    

 مليون دينار   

 
  أيلول  

2019  2019 2020 

 011.7 152.0 حجم التداول  1,585.4

 4.6 9.9 معدل التداول اليومي 6.4

 12,602.9 14,998.8 القيمة السوقية 14,914.8

1,247.2 
األسهم المتداولة 

 )مليون سهم(
028.7 068.1 

114.1 
صافي استثمار  غير 

 األردنيين
-4.8 0.6-  

 7.0 62.0 شراء       528.7

 8.8 46.9 بيع      414.6

 المصدر: بورصة عمان.



 

  2020تشرين االول                                     القطاع النقدي والمصرفي 
 

 مستوى التصنيف: عام
14 

 

 

 



 

 البنك المركزي األردني                                                                التقریر الشھري
 

 مستوى التصنیف: عام
15 

 والتشغیل واألسعار : اإلنتاج ًثانیا

 الخالصــة 

 الناتج المحلي اإلجمالي  سجلGDP  عام من الثانيالربع بأسعار السوق الثابتة خالل 

ً انكماش 2020 من عام  الربعذات خالل  %1.7مقابل نمو نسبتھ وذلك  ،%3.6ة بنسبا

 من الثانيالربع خالل  %4.7بأسعار السوق الجاریة بنسبة  GDP تراجع. فیما 2019

 .2019ذات الربع من عام خالل  %3.3مقابل نمو نسبتھ  ،2020عام 

  ،سجلوعلیھ GDP  اً انكماش 2020بأسعار السوق الثابتة خالل النصف األول من عام

خالل نفس الفترة من العام السابق. كما تراجع  1.9%مقابل نمو نسبتھ  ،1.2%بنسبة 

GDP وذلك 2020خالل النصف األول من عام   1.0%بأسعار السوق الجاریة بنسبة ،

 .2019خالل ذات الفترة من عام  3.5%مقابل نمو نسبتھ 

  الرقم القیاسي ألسعار المستھلكالتغیر النسبي في المستوى العام لألسعار، مقاساً بارتفع 

CPI)(،  نسبتھ تضخم مقابل ،%0.5ة بنسب 2020 ممن عا الثالثة أرباع األولىخالل 

 .2019من عام  الفترةذات خالل  0.8%

 للذكور %21.5( %23.0 لىلیصل إ 2020من عام  الثانيالربع  خاللمعدل البطالة  ارتفع 

ذات لإلناث) خالل  %27.2للذكور  %17.1( %19.2ذلك مقابل و ،لإلناث) %28.6و

     ن      لفئتین العمریتیابطالة بین الشباب في جل أعلى معدل سُ  وقد .2019الربع من عام 

 .)% 42.2سنة ( 24-20و) %57.7سنة (بواقع  15 - 19
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 الناتج المحلي اإلجمالي( طوراتتGDP(  
 

سعار بالناتج المحلي اإلجمالي  سجل أ

ً السوق الثابتة  خالل  %1.2 ةنسبب انكماشا

بالمقارنة  ،2020م عاالنص�����ف األول من 

تھ  خالل ذات الفترة  %1.9مع نمو نس������ب

ت��داعی��ات  بتعمقمت��أثراً ، 2019من ع��ام 

والتي ب��دأ ت��أثیرھ��ا في  ،كورون��ا ج��ائح��ة

شھر آذار من عام  ولدى . 2020منتصف 

ص������افي الض������رائب على "اس������تبعاد بند 

في أدائھ تراجعاً  س��جل(والذي  "المنتجات

عام األول من  النصفخالل  2.7%بنسبة 

سبتھ  2020 ذات خالل  0.2%مقابل نمو ن

بأسعار  GDPفإن . )2019 عاممن  الفترة

ً انكماش����یس����جل األس����اس الثابتة  نس����بتھ  ا

 ع��اماألول من   النص������ف خالل 1.0%

تھ  ،2020 بل نمو نس������ب قا  خالل %2.1م

 GDP. أم���ا 2019ع���ام نفس الفترة من 

شھدت مقاساً بأسعار السوق الجاریة، فقد 

في وذلك  ،2019عام األول من  النصفخالل  %3.5مقابل نمو نسبتھ ، %1.0بنسبة  انكماشاً 

األول  النصفخالل  %0.2بنسبة  ،GDPُمقاساً بمخفض  ،المستوى العام لألسعار نمو ضوء

 . 2019 عاممن  الفترةذات خالل  %1.6نمو نسبتھ مقابل  2020 عاممن 

بسعر  معدالت النمو الربعیة للناتج المحلي اإلجمالي
 ، % 2018-2020السوق

 
 الربع 

 األول
 

 الربع
 الثاني

 الربع
 الثالث

 الربع
 الرابع

العام 
 كامالً 

2018      
 GDPباألسعار 
 1.9 1.8 1.9 2.1 1.9 الثابتة

GDP  باألسعار
 3.7 3.6 3.5 3.8 3.9 الجاریة

2019      
 GDPباألسعار 
 2.0 2.1 1.9 1.7 2.0 الثابتة
GDP  باألسعار

 3.7 4.0 3.5 3.3 3.8 الجاریة

2020      
 GDPباألسعار 
    3.6- 1.3 الثابتة
GDP  باألسعار

    4.7- 3.0 الجاریة

 المصدر: دائرة االحصاءات العامة.
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 االقتص�ادیة ومن أبرز القطاعات

 انكم��اشمع��دل التي س��������اھم��ت في 

)GDP خالل ) بأسعار السوق الثابتة

م لنص�������ف األول  ، 2020ع���ام ن ا

نقطة  -0.4"الص����ناعات التحویلیة" (

م���ئ���وی���ة)، و"ال���ن���ق���ل وال���ت���خ���زی��ن 

نقطة مئویة)،  -0.4(واالتص�����االت" 

" شخصیةالجتماعیة واالخدمات الو"

لت ھذه ش���كّ وقد  .نقطة مئویة) -0.2(

 %83.3القطاعات مجتمعة ما نس��بتھ 

ال�ح�ق�ی�ق�ي ال�ن�م�و ال�ت�راج�ع ف�ي  م�ن

األول من  النص�����ف المس�����جل خالل

 . 2020عام

القط���اع���ات معظم وش������ھ���دت  

"المطاعم أبرزھا ،  2020عاماألول من  النص������ف خاللفي أدائھا  تراجعاً ص������ادیة االقت

 و"اإلنش����اءات"، و"الص����ناعة التحویلیة"، و"النقل واالتص����االت والتخزین"، والفنادق"،

 و"الكھرباء والمیاه"، و"تجارة الجملة والتجزئة"، و"الخدمات االجتماعیة والش��خص��یة"،

المال خدمات و" فیما ش������ھدت قطاعات "الزراعة"،و"الص������ناعات االس������تخراجیة". 

 .أدائھاالخدمات الحكومیة" تباطؤاً في منتجو والتأمین"، و"العقارات"، و"

اإلجمالي بأسعار أبرز القطاعات المكونة للناتج المحلي 
 السوق الثابتة

 القطاعات

  

 معدل النمو
 

 النصف األول

 المساھمة في النمو 
 نقطة مئویة)(

 النصف األول

2019 2020 2019 2020 

الناتج المحلي 
اإلجمالي بأسعار 

 السوق الثابتة
1.9 -1.2 1.9 -1.2 

 0.1 0.1 1.6 3.2 الزراعة

الصناعات 
 0.0 0.1 1.9- 4.9 االستخراجیة

 0.4- 0.2 2.6- 1.2 الصناعات التحویلیة

 - - 1.2- 1.7 الكھرباء والمیاه

 0.1- - 4.0- 0.6- اإلنشاءات

تجارة الجملة 
 0.1- 0.1 1.8- 0.9 والتجزئة

 0.1- - 7.4- 1.0 المطاعم والفنادق

النقل والتخزین 
 0.4- 0.3 4.4- 3.3 واالتصاالت

 خدمات المال
 0.2 0.3 2.9 3.5 والتامین

 0.1 0.3 1.3 2.5 العقارات

خدمات اجتماعیة 
 0.2- 0.3 2.1- 3.4 وشخصیة

منتجو الخدمات 
 0.2 0.2 1.4 1.6 الحكومیة

منتجو الخدمات 
الخاصة التي ال تھدف 

 إلى الربح
2.8 -2.5 - - 

 - - 0.1 0.1 الخدمات المنزلیة

 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة.
 نقطة مئویة. 0.1: اقل من    -
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 *معدالت نمو المؤشرات القطاعیة الجزئیة
 نسب مئویة                                                                                                                             

 

الفترة  2019 المؤشــر 2019 2018
 2020 المتاحة

 42.6- المساحات المرخصة للبناء 35.1- 21.5-

-كانون ثاني
 آب

27.5-  

-0.8 التحویلیة اتالرقم القیاسي لكمیات انتاج الصناع 1.2- 7.0-  -16.8 

-1.9 المنتجات الغذائیة 6.3- 12.7-  -17.0 

 0.8 0.3 منتجات التبغ 7.1 7.2-

 13.8- 5.7 منتجات نفطیة مكررة 3.1 16.9-

-1.3 صنع المالبس 6.5- 4.3-  -30.0 

-16.2 االخرى صنع منتجات المعادن الالفلزیة 9.0- 5.6-  -30.9 

 8.9 15.3 المنتجات الكیمیائیة 15.2 27.7

 0.2- 6.1 االستخراجیةات الرقم القیاسي لكمیات انتاج الصناع 5.4 0.5

 70.5 7.8- استخراج النفط الخام والغاز الطبیعي 2.9 6.2-

 0.7- 6.3 االنشطة االخرى للتعدین واستغالل المحاجر 5.5 0.6

 71.8- 15.5 المغادرینعدد  14.5 7.4

 13.4 انتاج الفوسفات 13.8 7.8-
-كانون الثاني

 أیلول

-6.9 

 74.1- 0.0 عدد المسافرین على متن الملكیة األردنیة 1.2 3.8

 41.6- 13.7- الكمیات المشحونة على متن الملكیة األردنیة 16.4- 10.6

-الثانيكانون  19.1- حجم التداول في سوق العقار 12.0- 13.1-
 28.5- تشرین األول

 .الملكیة األردنیة، دائرة األراضي والمساحة، ودائرة اإلحصاءات العامة*:  
  

  الجزئیة القطاعیةالمؤشرات 

ً  عن العام الحالي المتوفرة ظھرت المؤشرات االقتصادیة الجزئیةأ ففي  .دائھاأفي  تفاوتا

 الطبیعي استخراج النفط الخام والغاز مثل ،نمواً الوقت الذي سجلت فیھ بعض المؤشرات 

ً ، %)8.9والمنتجات الكیمیائیة ( ،%)70.5(  أبرزھا ،أظھر عدد آخر من ھذه المؤشرات تراجعا

وحجم التداول  ،)%71.8( وعدد المغادرین ،)%74.1( عدد المسافرین على متن الملكیة األردنیة

 خالل الفترة الجزئیةویبین الجدول التالي أداء أبرز المؤشرات  ،)%28.5( في سوق العقار

 :2020من عام  المتوفرة
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 األسعار 

، مقاساً المستوى العام لألسعار سجل 

القیاسي ألسعار  الرقمبالتغیر النسبي في 

ً نسبتھ  )،CPIالمستھلك (  %0.5تضخما

 ،2020من عام  ىاألول الثالثة أرباع لخال

 خالل %0.8نسبتھ  تضخمبالمقارنة مع 

معدل  جاءو. 2019 عامذات الفترة من 

 الثالثة أرباع األولى التضخم المسجل خالل

 محصلة لما یلي: 2020من عام 

أسعار عدد من البنود ارتفاع  •

 برزھا:والمجموعات أ

والذي " الفواكھ والمكسراتبند " -

 ،%5.5ارتفعت أسعاره بنسبة 

 %4.0بالمقارنة مع تراجع نسبتھ 

 .2019من عام  ذات الفترة خالل

بند "األلبان ومنتجاتھا والبیض"  -

 %،4.5والتي ارتفعت أسعاره بنسبة 

 %2.9نسبتھ  تراجعبالمقارنة مع 

 .2019من عام  ذات الفترةخالل 

 2019 - 2020لعامي  األولى التضخم خالل الثالثة أرباع معدل 
األھمیة  مجموعات اإلنفاق

المساھمة في التضخم  معدل التضخم النسبیة
 )نقطة مئویة(

  2019 2020 2019 2020 

  0.5  0.8  0.5  0.8  100.0 جمیع المواد

 األغذیة) 1
والمشروبات غیر 

 الكحولیة
26.5  0.5  2.4  0.1  0.6  

  0.6  0.1  2.6  0.6  23.8 الغذاء

  0.1  0.2  1.5  4.1  4.2 الحبوب ومنتجاتھا  

  0.1  0.0  1.6  0.9-  4.7 اللحوم والدواجن  

ومنتجات  األسماك
 البحر

0.4  -1.8  2.8  0.0  0.0  

 األلبان ومنتجاتھا   
 والبیض   

3.7  -2.9  4.5  -0.1  0.2  

 0.0  0.0  0.5-  0.5  1.7 الزیوت والدھون  

  0.1  0.1-  5.5  4.0-  2.6 الفواكھ والمكسرات  

الخضروات والبقول   
  0.1  0.1  3.9  4.1  3.0 الجافة والمعلبة

) المشروبات 2
الكحولیة والتبغ 

 والسجائر
4.4  -1.4  2.0  -0.1  0.1  

  0.0  0.0  0.6  0.4  0.0 المشروبات الكحولیة

  0.1  0.1-  2.0  1.4-  4.4 التبغ والسجائر

  0.0  0.1-  0.7-  1.4-  4.1 واألحذیة)  المالبس 3

  0.0  0.1-  0.9-  1.7-  3.4 المالبس

  0.0  0.0  0.0  0.4-  0.7 األحذیة

  0.4-  0.4  1.6-  1.6  23.8 ، منھا:) المساكن4

 0.0  0.4 0.0  2.4  17.5 اإلیجارات     

  0.4-  0.0  7.7-  1.0-  4.7 الوقود واإلنارة     

) التجھیزات 5
 والمعدات المنزلیة

4.9  0.9  0.7  0.0  0.0  

  0.1  0.1  2.0  2.0  4.0 ) الصحة6

  0.2-  0.1  1.4-  0.4  16.0 لـ)  النق7

  0.0  0.0  0.5  0.0  2.8 )  االتصاالت8

  0.0  0.1-  1.6  2.7-  2.6 والترفیھ) الثقافة 9

  0.1  0.1  2.5  2.9  4.3 )  التعلیم10

  0.0  0.0  1.8  2.6  1.8 ) المطاعم والفنادق11

السلع والخدمات ) 12
 األخرى

4.8  1.3  2.2  0.1  0.1  

W�UF�«  «¡UB�ù« …dz«œ ∫—bB*« 

5.2

3.2

-0.7 -1.1

3.3
4.5

0.8 0.5
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6.0

8.0
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نسبتھ  تراجع، بالمقارنة مع %1.6بنسبة  ي ارتفعت أسعارهذوال "اللحوم والدواجن"بند  -

  .2019 عاممن  ذات الفترةخالل % 0.9

من األولى الثالثة أرباع  برفع معدل التضخم خالل والبنود وقد ساھمت ھذه المجموعات

نقطة مئویة خالل  0.2بمقدار  سالبة، بالمقارنة مع مساھمة مئویة نقطة 0.4بمقدار  2020 عام

 .2019ذات الفترة من عام 

 لنقلا) و%7.7"الوقود واإلنارة" (برزھا أعدد من البنود والمجموعات  تراجع أسعار  •

نفط والسلع والخدمات المرتبطة بھا في ، وذلك في ضوء انخفاض أسعار ال)1.4%(

) متأثرة بعوامل الطلب والعرض في األسواق المحلیة. 0.9%األسواق العالمیة، والمالبس (

الثالثة أرباع بخفض معدل التضخم خالل مجتمعة وقد ساھمت ھذه المجموعات والبنود 

قریبة من الصفر   ، بالمقارنة مع مساھمةنقطة مئویة 0.6بمقدار  2020 عاممن األولى 

 .2019خالل ذات الفترة من عام 

المستوى العام لألسعار خالل شھر  أما

ً شھد  فقد 2020من عام  أیلول  ارتفاعا

بالمقارنة مع الشھر السابق  %0.3بنسبة 

 ویأتي ذلك محصلة .)2020 آب(

الخضروات والبقول "الرتفاع أسعار 

 الصحةو، )%14.3( "الجافة والمعلبة

أسعار عدد  تراجعو ،) من جھة1.0%(

" الفواكة والمكسرات")، و3.8%"اللحوم والدواجن" ( ، أبرزھامن المجموعات والبنود

 من جھة أخرى. ،)0.6%( "المالبس واألحذیة")، و3.3%(
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   سوق العمل 

  23.0بلغ معدل البطالة ما نسبتھ% 

 %28.6وللذكور  21.5%(

 من عام الثانيالربع لإلناث) خالل 

 %19.2، وذلك مقابل 2020

 %27.2للذكور و 17.1%(

عام ذات الربع من ل خال لإلناث)

2019. 

  الربع خالل على معدل بطالة أسجل  إذزالت البطالة بین الشباب تسجل معدالت مرتفعة، ما

 سنة 24-20و %)57.7سنة (بواقع 15-19في الفئتین العمریتین  2020عام من  الثاني

 ).%42.2(بواقع 

  وحسب المستوى التعلیمي، بلغ معدل البطالة بین حملة الشھادات الجامعیة (بكالوریوس

 .2020من عام  الثانيالربع ل خال %26.6فأعلى) ما نسبتھ 

 سنة  15لى عدد السكان صادیة المنقح (قوة العمل منسوبة إبلغ معدل المشاركة االقت

 %34.6، بالمقارنة مع لإلناث) %14.1للذكور و %53.8( %34.1فأكثر) ما نسبتھ 

 .2019 ذات الربع من عام خالل لإلناث) %14.5للذكور و 53.9%(

 26.3%.نسبتھ سنة فأكثر ما  15لى مجموع السكان المشتغلین إنسبة  بلغت 
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 المالية العامة: ثالثا  

 الخالصة 

 مقة ار   ،الخارجيةة المةن بعة   ،كليةا   ماليةا   عجةزا   للحكومة المركزيةة سجلت الموازنة العامة

 ، 2020عةام مةنلة  ألوا الشهور السةععة خالل( GDPمن  %7.2-) دينار مليون 1,242.4

نفة   خةالل (GDPمةن  %4.0-) مليةون دينةار 739.3مق ار  الي كلي م عجزبالمقارنة مع 

 عجةز يعلة  ،مليون دينةار( 118.1) الخارجية المن وفي حال استثناء  .2019من عام  الفترة

 مةالي بعجةزمقارنةة  ،(GDPمن  %7.8-) مليون دينار 1,360.5الموازنة العامة ما مق ار  

 .2019من عام  الفترةخالل نف   (GDPمن  %4.8-)مليون دينار 891.0 مق ار  كلي 

 فةي  )موازنةة عامةة ومسسسةاس مسةتقلة( جمةالي الة ين العةام الة اخليلرصي  القائم إلا ارتفع

 ليصةة  ،مليةةون دينةةار1,211.0 بمقةة ار 2019 عةةن مسةةتوا  فةةي نهايةةة عةةام  تمةةوز نهايةةة

 (.GDPمن  %61.2)مليون دينار   18,949.0

 عةن   2020تمةوز فةي نهايةة )موازنةة ومكفةول( لة ين العةام الخةارجيل القةائم رصةي ال ارتفع

مليةون   14,494.2إلة  ليصة  ،مليةون دينةار 2,156.0بمقة ار  2019مستوا  في نهايةة عةام 

 (.GDPمن  %46.8دينار )

  ،3,366.9بمق ار  )ال اخلي والخارجي(جمالي ال ين العام الرصي  القائم إل ارتفعفق  وعليه 

 ،(GDPمن  107.9%) مليون دينار  33,443.1مق ار  ما ليص  إل مليون دينار 

 .(GDPمن  95.2%) 2019في نهاية عام مليون دينار   30,076.2مقاب 

 2,094.7بمق ار  0202 تموزفي نهاية الحكومة ل ى الجهاز المصرفي  ودائع ارتفعت 

 مليون دينار. 3,372.8لتص  إل   ،2019عام عن مستواها في نهاية مليون دينار 

 العام ال اخلي في نهاية ل ينلصافي ا القائمالرصي   انخفض ل  التطوراس السابقة،وبناء  ع 

ليص  إل   ،مليون دينار883.8 بمق ار  2019عن مستوا  في نهاية عام   2020تموز

 العام ل يناصافي لالرصي  القائم ارتفع  بينما. (GDPمن  %50.3) مليون دينار 15,576.1

 (.GDPمن  %97.0مليون دينار ) 30,070.3ليص  إل   ،مليون دينار 1,272.2بمق ار 
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  2020عام من  الشهور السبعة األولى أبرز تطورات بنود الموازنة العامة خالل

 )بالمليون دينار والنسب المئوية(                    

 

معدل  تموز
 والنم
 
% 

معدل  تموز -كانون الثاني 
 والنم
 
% 

2019 2020 2019 2020 

إجمالي اإليرادات والمنح 
 الخارجية

723.4 681.4 8.5- 4,336.5 3,718.5  -14.3 

 اإليراداس المحلية، منها:   

 

 

 

 

 

 

674.7 678.5 2.0 4,184.8 3,600.4 14.0- 

 8.9 2,898.8 2,663.1 1..8 556.0 488.5 اإليراداس الضريعية، منها:        

 13.2 1,859.6 1,642.9 8.1 345.5 314.6 ضريعة المعيعاس         

 54.0- 697.3 1,516.6 -.... 121.9 185.4 األخرى اإليراداس        

 22.1- 118.1  151.7 -2..8 2.9 48.7 الخارجية المن     

 -0.2  4,960.9   5,075.8 -82.5 798.2 894.8 إجمالي اإلنفاق

 2.0  4,680.8  4,670.7 -8.8 008.2 802.3 النفقاس الجارية  

 -2.1.  280.1 405.0 -0..0 08.0 92.5 النفقاس الرأسمالية  

 - 1,242.4- 739.3- - -886.5 171.4- بعد المنح العجز/ الوفر المالي

 العجز/الوفر المالي بعد المنح 

 نسبة من الناتجك
- - - -4.0 -7.2 - 

 زارة المالية/ نشرة مالية الحكومة العامة.المصدر: و

 الفترةنفس  مع بالمقارنة 2020عام  من ىاألول الشهور السبعة أداء الموازنة العامة خالل 

 :2019عام  من

 اإليرادات العامة 

من تموز خالل شهر )اإليراداس المحلية والمن  الخارجية(  اإليراداس العامة انخفضت

و مةا نسةعته أمليةون دينةار،  42.0بمقة ار  2019قارنة مع نف  الشهر من عةام م 2020عام 

، 0202مةن عةام   األولة الشةهور السةععةأما خةالل مليون دينار.  681.4لتص  ال   5.8%

، عةةن %14.3مليةةون دينةةار، أو مةةا نسةةعته  618.0اإليةةراداس العامةةة بمقةة ار  انخفضةةتفقةة  

 ذلة وقة  جةاء مليون دينار.  3,718.5لتص  إل   0288مستواها خالل نف  الفترة من عام 

المن  الخارجيةة انخفاض و ،مليون دينار 584.4اإليراداس المحلية بمق ار النخفاض  نتيجة

  .مليون دينار 33.6بمق ار 
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  اإليرادات المحلية 

 مقة ارب 2020 عةام مةن لة األو الشةهور السةععة خةاللاإليةراداس المحليةة  انخفضةت

تص  ـلة2019 عةام  من الفترةنف   مقارنة مع ،%14.0أو ما نسعته  ،مليون دينار 584.4

 األخةرىاإليةراداس كة  مةن  نخفةاضال محصلة ذل  مليون دينار. وق  جاء  3,600.4إل 

وارتفةا  ، مليةون دينةار 0.8 بمقة اراالقتطاعةاس التقاع يةة ، ومليون دينةار 819.3بمق ار 

فةي االيةراداس  وق  جاء هةاا االنخفةاضمليون دينار.  235.7اإليراداس الضريعية بمق ار 

بةةاالقالا الةةاض فرضةةته الحكومةةة علةة  القطةةاعين العةةام والخةةا   نتيجةةة التةة  ر المحليةةة

 .لمواجهة جائحة كورونا

 اإليرادات الضريبية 

 اإليةراداس الضةريعية ارتفعةت   

عةام  من الشهور السععة األول  خالل

 ،مليةةون دينةةار 235.7مقةة ار ب 2020

نفة   مةع مقارنة ،%8.9أو ما نسعته 

تصةة  إلةة  ل2019 عةةام  مةةن الفتةةرة

بةال   لة  مشةك   ،مليون دينةار 2,898.8

مةةةةةن إجمةةةةةالي  %80.5مةةةةةا نسةةةةةعته 

وفيمةةا يلةةي أبةةرز  .اإليةةراداس المحليةةة

 :تطوراس بنود اإليراداس الضريعية

، مليون دينار 216.7بمق ار  الضريعة العامة عل  السلع والخ ماس إيراداس ارتفعت -

 %64.1 ، مشك لة  بال  ما نسعتهمليون دينار  1,859.6لتعل  ،% 13.2أو ما نسعته

 محصلة الرتفا  وق  جاء ذل ، بشك  أساس، من إجمالي اإليراداس الضريعية.

، وعل  مليون دينار 265.9بمق ار السلع المحلية  ضريعة المعيعاس عل  حصيلة

، وانخفاض حصيلة ضريعة المعيعاس مليون دينار 37.3بمق ار  القطا  التجارض

 40.8السلع المستوردة بمق ار  عل ، ومليون دينار 45.7ل  الخ ماس بمق ار ع

 .مليون دينار
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مليون دينار، أو ما  54.6بمق ار  الضرائب عل  ال خ  واألرباح إيراداس ارتفعت -

من  %30.1، مشكلة  بال  ما نسعته دينارمليون  871.9إل   لتص  ،%6.7نسعته 

الع ء  ، بشك  أساس، نتيجةاالرتفا وق  جاء هاا . إجمالي اإليراداس الضريعية

الاض تم ادراجه  ،ب اية العام الحالي حساب المساهمة الوطنيةايراداس  تحصي ب

 ،مليون دينار 65.8، والتي بلغت ضريعة ال خ  المع ل لقانون قانونضمن ال

مليون دينار، أو ما نسعته  9.0حصيلة ضرائب ال خ  من األفراد بمق ار  وارتفا 

حصيلة ضرائب ال خ  من  في حين انخفضت ،دينارمليون  159.2 عل لت 6.0%

وق  . %3.0مليون دينار، أو ما نسعته  20.2الشركاس ومشروعاس أخرى بمق ار 

من  %74.2ما نسعته  ومشروعاس أخرى شكلت ضرائب ال خ  من الشركاس

  .مليون دينار 646.9لتعل   ،إجمالي الضرائب عل  ال خ  واألرباح

حصيلة الضرائب  انخفضت -

مالية عل  المعامالس ال

)ضريعة بيع العقار( بمق ار 

دينار، أو ما مليون  24.9

لتص  إل   ،%55.6 نسعته

 .مليون دينار 19.9

الضرائب حصيلة  انخفضت -

عل  التجارة والمعامالس 

 والغراماس، الرسوم ال ولية

 147.4لتص  إل  ، %6.8مليون دينار، أو ما نسعته  10.7بمق ار الجمركية، 

 .مليون دينار

 اإليرادات غير الضريبية 

 2020عام  من األول السععة شهور ال خالل "اإليراداس األخرى" انخفضت -

 .مليون دينار 697.3 لتص  إل  ،%54.0أو ما نسعته  ،دينارمليون  819.3 بمق ار

مليون  503.8االيراداس المختلفة بمق ار  النخفاض نتيجة االنخفاضهاا ق  جاء و

ضرائب الدخل

من االفراد

5.5%

ضرائب الدخل

من الشركات

22.3%

الضرائب على 

المعامالت المالية 

(  بيع العقار)

0.7%
الضريبة العامة 

على السلع 

والخدمات 

64.1%

الرسوم 

والغرامات 

%5.1الجمركية 

حساب 

المساهمة 

الوطنية

2.3%

األهمية النسبية لبنود االيرادات الضريبية 

2020الشهور السبعة األولى من عام خالل
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 ..818 إيراداس بيع السلع والخ ماس بمق ارو ،مليون دينار 207.4دينار لتعل  

 134.0إيراداس دخ  الملكية بمق ار ودينار،  مليون 322.5مليون دينار لتعل  

مليون دينار فوائض مالية  154.9)منها  مليون دينار 167.4لتعل  مليون دينار 

نف   مليون دينار خالل ..001للوح اس الحكومية المستقلة مقاب  ما مق ار  

 .(2019عام  من الفترة

 2020 عام من الشهور السععة األول  خالل االقتطاعاس التقاع ية انخفضت -

 4.3لتص  إل   ،2019عام مليون دينار بالمقارنة مع نف  الفترة من  0.8بمق ار 

 .مليون دينار

 الخارجية المنح 

 33.6بمق ار  2020عام  من الشهور السععة األول  خالل الخارجية المن  انخفضت

 151.7مقاب   ،مليون دينار 118.1لتص  إل   ،%22.1أو مانسعته  ،دينارمليون 

 .2019عام  من الفترةنف   خاللمليون دينار 

 النفقات العامة 

شهر  خاللالنفقاس العامة  انخفضت

 96.6 بمق ار 2020 عام من  تموز

 %10.8مليون دينار، أو ما نسعته 

، 2019من عام  الشهرمقارنة مع نف  

أما خالل  .مليون دينار 798.2لتعل  

، 0202من عام  الشهور السععة األول 

النفقاس العامة بمق ار  انخفضتفق  

مليون دينار، أو ما نسعته  114.9

 ذل وق  جاء  مليون دينار. 4,960.9، لتعل  0288، مقارنة مع نف  الفترة من عام 2.3%

بنسعة  الجاريةالنفقاس  وارتفا  ،%30.8بنسعة  الرأسماليةالنفقاس النخفاض  محصلة

0.2%. 
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  النفقات الجارية 

 10.1 بمق ار 2020 عام من الشهور السععة األول  خالل النفقاس الجارية ارتفعت

وق  شكلت . دينار مليون 4,680.8مق ار  ما  لتص  إل  ،%2.0نسعته أو ما  ،دينارمليون 

 النفقاس الجارية الرتفا . ونتيجة النفقاس العامةمن  %94.4 نسعتهالنفقاس الجارية ما 

مسشر االعتماد عل  الااس، مقاسا  بنسعة تغطية  انخفض، فق  اإليراداس المحليةانخفاض و

مقاب   %76.9ليص  إل   نقطة مئوية، 12.7بمق ار  ،للنفقاس الجاريةيراداس المحلية اال

 يلي: محصلة لماالنفقاس الجارية  ارتفا  جاءو. 2019ام عمن  الفترةنف   خالل 89.6%

 نفقاس التقاع    اارتف

 112.8ر بمق ا والتعويضاس

 919.5ص  إل  ، لتدينار مليون

  مليون دينار.

  بن  فوائ  القروض )عل   ارتفا

 73.9أساس االستحقاا( بمق ار 

مليون  728.9مليون دينار، ليعل  

 دينار

   تعويضاس العاملين في الجهاز الم ني )الرواتب واألجور ومساهماس الضمان ارتفا

 .مليون دينار 966.4ص  إل  تل ،مليون دينار 49.6االجتماعي( بمق ار 

 1,546.2 ص  إل ، لتدينار مليون 25.4  مخصصاس الجهاز العسكرض بمق ار اارتف 

 .ليون دينارم

   مليون دينار 119.6، ليص  إل  مليون دينار 149.4اإلعاناس بمق ار انخفاض بن . 

 مليون  135.1ليعل   ،مليون دينار 48.3بن  استخ ام السلع والخ ماس بمق ار  انخفاض

 .دينار
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19.6%
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األهمية النسبية لبنود النفقات الجارية

2020خالل الشهور السبعة األولى من عام 
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  النفقات الرأسمالية 

 مق ارب 0202عام  من الشهور السععة األول  خالل النفقاس الرأسمالية انخفضت

لتص  ، 2019عام  من الفترةنف   معمقارنة  ،%30.8أو ما نسعته  ،دينار مليون 124.9

 .مليون دينار  280.1 إل 

 المالي  الوفر/العجز 

  المالي الكلي  عجزالارتفع

بع  المن  ، العامةلموازنة ل

مليون  503.1بمق ار  الخارجية،

الشهور السععة خالل دينار 

، ليص  ال  2020من عام  األول 

 مليون دينار 1,242.4ما مق ار  

 عجزمقاب   ،(GDPمن  %-7.2)

-4.0) مليون دينار 739.3مق ار  

 الفترةنف   خالل (GDPمن  %

الكلي للموازنة العامة  المالي العجز يعل استععاد المن  الخارجية، بو .2019عام  من

مليون  891.0 مق ار  عجز بالمقارنة مع ،(GDPمن  %-7.8) مليون دينار 1,360.5

 .2019عام  من الفترةنف   خالل (GDPمن  %4.8-)دينار 

 اإليةراداس المحليةة مطروحةا   الخارجيةة قع  المن األولي الموازنة العامة  ارتفع عجز(

 395.6بمقة ار  م فوعاس الفوائ  عل  ال ين العةام( باستثناءإجمالي النفقاس العامة  امنه

الشةةهور  خةةالل (GDPمةةن  %3.6-) دينةةار مليةةون 631.6 مليةةون دينةةار، ليصةة  الةة 

 مليةون دينةار 236.0مقة ار  أولةي  عجةز بالمقارنةة مةع ،2020عةام  من السععة األول 

، الخارجيةة ضةافة المةن ول ى إ .2019 عام منالفترة نف   خالل (GDPمن  %-1.3)

(، GDPمةةن  %-3.0مليةةون دينةةار ) 513.5 ليصةة  الةة  نحةةو األولةةي يةةنخفض العجةةز

 من الفترةنف   ( خاللGDPمن  %-0.5) دينار مليون 84.3 أولي مق ار  عجز مقاب 

 .2019عام 
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 العام الدين 

 ل ين جمالي اإل الرصي  القائم ارتفع

المركزية للحكومة  العام ال اخلي

)الموازنة العامة والمسسساس 

 عن 2020 تموز نهاية في المستقلة(

 بمق ار 2019في نهاية عام مستوا  

 ليص  إل  ،دينار مليون 1,211.0

 من %61.2)مليون دينار  18,949.0

GDP  من  %56.1 مقابGDP  في

 هاا وق  جاء (. 2019نهاية عام

الرصي  القائم  الرتفا  نتيجة الرتفا ا

للحكومة ال اخلي جمالي ال ين العام إل

 بمق ار المركزية ضمن الموازنة

 وارتفا ، مليون دينار 1,210.9

جمالي ال ين العام إل الرصي  القائم

بمق ار  لمسسساس المستقلةلال اخلي 

بالمقارنة مع  ،مليون دينار 0.1

 ،2019في نهاية عام مستوييهما 

مليون دينار  16,427.1 إل  ليصال

عل   ،دينار مليون 2,521.9و

الرصي   ارتفا  وق  جاء. الترتيب

 ال اخليجمالي ال ين العام القائم إل

، المركزية ضمن الموازنة للحكومة

مليون  1,211.4بمق ار رصي  سن اس وأذوناس الخزينة  رتفا ال نتيجة، بشك  رئي 

 ،مليون دينار 16,151.7ليعل   ،2019المتحقق في نهاية عام  مقارنة بمستوا  ،دينار

عن   رصي  القروض والسلف المق مة من العن  المركزض للحكومة المركزية واستقرار

ا .مليون دينار 271.7 والعال ، 2019المتحقق في نهاية عام  مستوا  الرصي   ارتفا  أم 

رصي   الرتفا نتيجة فق  جاء  ،ال ين العام ال اخلي للمسسساس المستقلة جماليالقائم إل

مليون دينار عن مستوا  المتحقق  0.1القروض والسلف المق مة لتل  المسسساس بمق ار 

رصي  سن اس المسسساس  واستقرار ،مليون دينار 1,983.9، ليعل  2019في نهاية عام 

 .مليون دينار 538.0والعال  ، 0288عن  مستوا  المتحقق في نهاية عام  المستقلة
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 عن  2020 تموز نهايةفي  (موازنة ومكفول)ل ين العام الخارجي ل الرصي  القائم رتفعا

 مليون 14,494.2إل  ليص   ،دينار مليون 2,156.0بمق ار  2019 عامفي نهاية مستوا  

وبالنظر إل   .( 2019في نهاية عام GDP من  %39.0 مقاب   GDPمن %46.8)دينار 

 العام ل ينالقائم لرصي  ال  نهيك  الم يونية الخارجية حسب نو  العملة، يالحظ ب

إجمالي ال ين  من %74.9نسعته ما  استحوذ عل  ق  األمريكيبال والر المقيم  الخارجي

بوح ة حقوا  المقيم كما شك  ال ين .%8.9وبنسعة  باليورو المقيم ال ين تال ، الخارجي

 .(% (4.2ال ينار الكويتيو، (4.6%)الين الياباني و ،%5.5ما نسعته السحب الخاصة 

 ال اخلي )ال ين العام  جماليالرصي  القائم إلة عن ارتفا  السابقالتطوراس  أسفرس

و نح إل ليص   ،دينار مليون 3,366.9بمق ار  2020 تموز نهايةفي ( والخارجي

 في نهايةدينار  مليون 30,076.2 مقاب  ،(GDPمن  %107.9) مليون دينار 33,443.1

 .(GDPمن  %95.2) 2019عام 

   2020 تموزفي نهاية ودائع الحكومة ل ى الجهاز المصرفي  ارتفعت، صعي  آخروعل 

 3,372.8لتص  إل   ،2019مليون دينار مقارنة بمستواها في نهاية عام  2,094.7بمق ار 

 مليون دينار.

   الرصي  العام ال اخلي للحكومة المركزية ) ل ينلصافي االرصي  القائم  انخفضوعليه، فق

ال اخلي للحكومة المركزية مطروحا  منه ودائع الحكومة  العامجمالي رصي  ال ين القائم إل

 بمق ار 2019عن مستوا  في نهاية عام  2020 تموز ل ى الجهاز المصرفي( في نهاية

 %52.1مقاب   GDPمن  %50.3دينار ) مليون 15,576.1ليعل   ،مليون دينار  883.8

بمق ار  العام ل ينلصافي االرصي  القائم ارتفع  بينما .(2019عام في نهاية  GDPمن 

 GDP من %97.0، مشكال  ما نسعته مليون دينار 30,070.3ليعل  مليون دينار  1,272.2

 .2019نهاية عام  في GDPمن  %91.1مع ما نسعته بالمقارنة 

 الشهور  خالل انخفضت، فق  (لومكفوموازنة ) الخارجيخ مة ال ين العام ب قوفيما يتعل

عام  من الفترةنف   مع بالمقارنةمليون دينار  807.3 بمق ار 2020عام  من السععة األول 

فوائ  بقيمة و ،دينارمليون  327.3)منها أقساط بقيمة  مليون دينار 586.9لتعل   ،2019

 (.دينار مليون 259.6
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 2020لعام  اإلجراءات الماليــة والسعرية 

  الثانيتشرين 

  المشتقاس النفطية أسعار جميع ع ي بتاتخاس لجنة تسعير المشتقاس النفطية قرارا  يقضي 

 :وذل  عل  النحو التالي ،والسوالر والكاز المنزليأسطوانة الغاز مع تثعيت سعر 

  لشهر  ،صفر قيمةعن  اإلبقاء عل  بن  فرا أسعار الوقود المثعت عل  فاتورة الكهرباء

 .0202 تشرين الثاني

 تشرين األول 

  لشهرصفر قيمةعن  اإلبقاء عل  بن  فرا أسعار الوقود المثعت عل  فاتورة الكهرباء ، 

 .0202 تشرين األول

 أيلول 

   لشهر صفر قيمةاإلبقاء عل  بن  فرا أسعار الوقود المثعت عل  فاتورة الكهرباء عن ،

 .0202أيلول 

 النفطيةتطورات أسعار المشتقات 

 السعر/ الوح ة المــــــادة

مع ل  2020

 النمو

% 
 تشرين الثاني تشرين األول

 0.7- 665 670 لتر /فل  90العنزين الخالي من الرصا  

 0.6- 880 885 لتر /فل  95العنزين الخالي من الرصا  

 0.5- 1,030 1,035 لتر /فل  98العنزين الخالي من الرصا  

 0.0 460 460 لتر /فل  السوالر

 0.0 460 460 لتر /فل  الكاز

 0.0 7.0 7.0 اسطوانة /دينار كغم( 12.5سعة )اسطوانة الغاز المنزلي 

 0.8 301.3 298.9 طن دينار/ )% (1زيت الوقود

 4.0 285 274 لتر /فل  وقود الطائراس للشركاس المحلية

 3.9 290 279 لتر /فل  األجنعيةوقود الطائراس للشركاس 

 3.7 305 294 لتر /فل  وقود الطائراس للرحالس العارضة 

 0.8 296.2 293.8 طن دينار/ اإلسفلت

 .2020/11/1المص ر: شركة مصفاة العترول األردنية بتاريخ 
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  العضائع مع ل لنظام ب ل الخ ماس الجمركية عل   (10رقم ) نظامأقر مجل  الوزراء

. 2020/9/16، ويعم  به اعتعارا  من .028( لسنة 0.المستوردة، ويقرأ مع النظام رقم )

 تضمنت التع يالس استيفاء ب ل عن العضائع المستوردة عل  النحو التالي:وق  

  دينار. 822خمسة دنانير عن العضائع المعفاة التي ال تتجاوز قيمتها 

   022دينار وال تتجاوز  822عشرة دنانير عن العضائع المعفاة التي تزي  قيمتها عل 

 دينار.

 آب 

   لشهر ، صفر قيمةعن  بن  فرا أسعار الوقود المثعت عل  فاتورة الكهرباء اإلبقاء عل

 .0202آب 

 تموز 

   لشهر ، صفر قيمةعن  بن  فرا أسعار الوقود المثعت عل  فاتورة الكهرباء اإلبقاء عل

 .0202تموز 

 حزيران 

   لشهر ، صفر قيمةعن  بن  فرا أسعار الوقود المثعت عل  فاتورة الكهرباء اإلبقاء عل

 .0202 حزيران

  استكماال  للقراراس المتخا  من قع  مجل  الوزراء في سعي  التخفيف من ت اعياس فيروس

 ما يلي: كورونا، قرر مجل  الوزراء

  ب ال   %8تخفيض الضريعة العامة عل  المعيعاس للفنادا والمطاعم السياحية ال  نسعة

االقتصادية الخاصة )بحيث تعق  كما هي بنسعة  ةستثناء منطقة العقعا، ب%16من 

 %5(، وتخفيض ضريعة الخ ماس من قع  المطاعم السياحية والفنادا لتصع  7%

 .2020/7/1، وذل  اعتعارا  من %10ب ال  من 

  دون  2019تقسيط المعال  المستحقة عل  القطا  السياحي لضريعة ال خ  عن عام

نسب س اد متصاع ة، للفتر  من تموز وحت  قراماس او فوائ ، ووفق ج ول زمني ب

 .2020كانون األول 

 يارأ 

   لشهر ، صفر قيمةعن  بن  فرا أسعار الوقود المثعت عل  فاتورة الكهرباء اإلبقاء عل

 .0202يار أ



 

 0202 األول تشرين                                                                       المالية العامة 
 

 مستوى التصنيف: عام
34 

 نيسان 

  نيسان لشهر  ،صفرقيمة عن   عار الوقود المثعت عل  فاتورة الكهرباءسبن  فرا أ تح ي

0202. 

  نظرا  لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية بسعب وباء فيروس كورونا، ول عم الجهود

مجموعة من القراراس في سعي  اتخا مجل  الوزراء المعاولة لمواجهة ها  الظروف، 

 التخفيف من ت اعياس فيروس كورونا، وذل  عل  النحو التالي:

  ت دية الرسوم والضرائب بسحب العضائع قع لمستوردينإص ار تعليماس تسم  ل  

 المتوجعة عليها في حاالس الطوارئ.

  ،وقف العم  بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي عل  نسعة العالواس الفنية

والزيادة المقررة عل  رواتب ضعاط وأفراد القواس المسلحة األردنية واألجهزة 

 0202عاراَ من ب اية شهر أيار اعتوذل  األمنية، والنظام المع ل لنظام رتب المعلمين، 

 .0202وحت  نهاية العام 

  ال ولة كتعر ، اعتعارا  من راتب شهر نيسانالعليا في فئاس الاقتطا  نسعه من رواتب ،

  ذل  عل  النحو التالي:و

 من الراتب الشهرض ل ولة رئي  الوزراء. %2.التعر  بما نسعته  -

لك  من أصحاب المعالي الوزراء  ةالشهري الرواتبمن  %2.التعر  بما نسعته  -

 ومن هو في رتعتهم.

رؤساء مجال  المفوضين من لك   ةالشهري الرواتبمن  %2.التعر  بما نسعته  -

ومجال  الهيئاس والسلطاس ورؤساء الجامعاس الرسمية ومن في رتعتهم أو 

 راتعهم.

ليا ومن من الراتب الشهرض للمجموعة الثانية من الفئة الع %82التعر  بما نسعته  -

في رتعتهم، وأعضاء مجال  أض هيئة أو سلطة والم يرين التنفيايين ألض مسسسة 

رسمية عامة أو مسسسة عامة والم يرين العامين للشركاس المملوكة للحكومة أو 

شركة إدارة المساهماس الحكومية، واعضاء الهيئاس الت ريسية في الجامعاس 

 الرسمية.

ب الشهرض لجميع الموظفين العاملين بموجب من الرات %82التعر  بما نسعته  -

 دينار. 0222عقود شاملة لجميع العالواس الاين تزي  رواتعهم الشهرية عل  
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 المكافآس وعالوة العم  اإلضافي لجميع الموظفين المشمولين بعالقاس العطلة  وقف

دينار، عل   8.22أ ناء فترة العم  بقانون ال فا ، الاين تزي  رواتعهم اإلجمالية عل  

 أن ال يق  إجمالي راتب أض منهم بع  االقتطا  عن ألف دينار.

  س وب ل تنقالس ممثلي الحكومة في مجال  إدارة الشركاس التي آمكافوقف صرف

 تساهم فيها أو شركة إدارة المساهماس الحكومية والشركاس التابعة لها.

 ي الشركاس وقف صرف رواتب )الثالث عشر والرابع عشر والخام  عشر( ف

المملوكة بالكام  للحكومة وشركة إدارة المساهماس الحكومية والشركاس الي تزي  

 .%2.نسعة تمل  الحكومة أو شركة إدارة المساهماس الحكومية فيها عل  

 وقف عالوة النق  وب الس التنق  الشهرية المنصو  عليهما في نظام االنتقال والسفر 

زاراس وال وائر الحكومية أو أض مجل  أو سلطة أو لجميع الموظفين العاملين في الو

 مسسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو في الشركاس المملوكة بالكام  للحكومة.

  وقف صرف مخصصاس العنزين الشهرية لمركعاس الموظفين الاين يستخ مون

 مركعاس حكومية.

 من المستحقاس المالية للمستخ مين عل  حساب شراء الخ ماس  %2.ته عاقتطا  ما نس

أو عل  حساب المكاف ة أو عل  حساب أض بنود أخرى والمشمولين بعالقاس العطلة 

أ ناء العم  بقانون ال فا  ممن ال يتقاضون رواتب تقاع ية، وايقاف صرف المستحقاس 

 لمن يتقاضون رواتب تقاع ية.

 لوزاراس وال وائر الحكومية والمسسساس الرسمية العامة ايقاف التعييناس في جميع ا

والمسسساس العامة والهيئاس والسلطاس والشركاس المملوكة للحكومة وامانة عمان 

 .0202الكعرى والعل ياس حت  نهاية العام 

 آذار 

   لشهر ، سفلسا 82عن  بن  فرا أسعار الوقود المثعت عل  فاتورة الكهرباء اإلبقاء عل

 .كيلو واط وما دون 22.، مع استمرار إعفاء الشرائ  التي تستهل  شهريا  0202آذار 
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 شباط 

   لشهر ، سفلسا 82  عنبن  فرا أسعار الوقود المثعت عل  فاتورة الكهرباء اإلبقاء عل

 .كيلو واط وما دون 22.، مع استمرار إعفاء الشرائ  التي تستهل  شهريا  0202شعاط 

 كانون الثاني 

   لشهر ، سفلسا 82عن  بن  فرا أسعار الوقود المثعت عل  فاتورة الكهرباء اإلبقاء عل

كيلو واط وما  22.، مع استمرار إعفاء الشرائ  التي تستهل  شهريا  0202الثاني كانون 

 .دون

  قرر مجل  الوزراء الموافقة عل  تعليماس مع لة لتعليماس عالوة قالء المعيشة

 ، وذل  عل  النحو التالي:8/8/0202، ويعم  بها من تاريخ 0202للمتقاع ين لسنة 

  يصرف للمتقاع  العسكرض من رتعة مق م فما دون زيادة عل  مجمو  راتعه التقاع ض

 ( دينار وفقاَ للرتب العسكرية.2.-.0الاض يتقاضا ، حيث تتراوح قيمة الزيادة ما بين )

   يصرف لور ة المتقاع  العسكرض المحال عل  التقاع ، أو المتوف  عل  رأس عمله بع

، زيادة عل  مجمو  رواتب الور ة 8/8/0202، أو المتوف  بع  تاريخ 8/0/0282تارخ 

 دينار شهرياَ توز  عليهم بالتساوض. 02بمق ار 

  تقاع ض كح  أدن ، دنانير عل  مجمو  راتعه ال 82يصرف للمتقاع  الم ني زيادة بقيمة

 .8/8/0202دينار بتاريخ  22.عل  أال يق  مجمو  راتب المتقاع  عن 

  ال تصرف ها  العالوة للمتقاع ين العسكريين العاملين في الحكومة أو في أض مجل  أو

سلطة أو مسسسة عامة أو شركة مملوكة بالكام  للحكومة أو بل ية أو دائرة أوقاف أو 

عة لها، كما ال تصرف الزيادة للمتقاع اس الفرعياس العامالس أض هيئة رسمية أخرى تاب

 في االجهزة الحكومية والمسسساس الرسمية.

  بخصو  الضريعة 0281في ضوء قرار مجل  الوزراء الاض تم اتخاذ  في شهر تموز ،

الخاصة المفروضة عل  السياراس التي تعم  جزئيا  عل  الكهرباء )الهايعرد(، تم رفع 

 ،%2.نقاط مئوية لتصع   .الضريعة الخاصة المفروضة عل  سياراس الهايعرد بواقع 

 .8/80/0202.وحت  تاريخ  8/8/0202وذل  اعتعاراَ من 
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 لتصع  8818ء المعيشة للمتقاع ين لسنة قرر مجل  الوزراء تع ي  تعليماس عالوة قال ،

 عل  النحو التالي:

  دينار، ب ل اعانة شهرية لك  متقاع  عسكرض  822صرف عالوة بقيمة ال تزي  عن

يحتاج لمن يعينه عل  ممارسة حياته اليومية من قير فاق ض العصر، وذل  بشهادة من 

 اللجنة الطعية العسكرية العليا.

 دينار، ب ل اعانة شهرية لك  متقاع  عسكرض  002ي  عن صرف عالوة بقيمة ال تز

، وذل  بشهادة من اللجنة يحتاج لمن يعينه عل  ممارسة حياته اليومية العصرفاق  

 الطعية العسكرية العليا.

   سلعة أساسية  ..قرر مجل  الوزراء تخفيض الضريعة العامة عل  المعيعاس عل

كما قرر تخفيض الضريعة العامة عل   ،%0لتصع  خاضعة لنسعة  %.خاضعة لنسعة 

 .%.لتصع  خاضعة لنسعة  %82سلعة أساسية خاضعة لنسعة  00المعيعاس عل  

 2020لعام  اتفاقيات المنح والقروض الخارجية 

 تشرين الثاني 

   وقروضومساع اس فنية )من   تنموية مساع اس محضر اجتماعاس يتضمنالتوقيع عل 

مليون يورو، وذل  لتموي  مشاريع  394.3( مق مة من الحكومة األلمانية بقيمة ميسرة

تنموية ذاس أولوية بقطاعاس التعليم والميا  والصرف الصحي والطاقة المتج دة 

خطة االستجابة األردنية لألزمة  والعيئه ومشاريع ضمن والتعليم التقني والت ريب المهني

 السورية، وأخرى استجابة للتح ياس الناتجة عن أزمة كورونا.

 أيلول 

  المساع ة ) القرض الميسر الثالث من االتحاد األوروبي وماكرة تفاهم التوقيع عل  اتفاقية

الناجمة االحتياجاس المالية العاجلة  تغطيةوذل  ل، مليون يورو 022بقيمة  (المالية الكلية

 . من خالل توفير ال عم المعاشر للخزينةعن ت اعياس وباء كورونا 

 آب 

  التوقيع عل  اتفاقية قرض ميسر مق م من الصن وا العربي لإلنماء االقتصادض

مليون دوالر(، وذل  لتموي   822مليون دينار كويتي )ما يعادل   30واالجتماعي بقيمة

 ودعم برامج الحكومة لمواجهة ت اعياس انتشار فيروس كورونا عل  القطا  الخا .
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   التوقيع عل( أربعة اتفاقياس مع بن  اإلعمار األلمانيKfW:عل  النحو التالي ،) 

مليون يورو، مق مة من خالل صن وا  6منحة إضافية من االتحاد األوروبي بقيمة  -

 لتموي  المرحلة الثانية من مشرو  دعم إنشاء الم ارس. م اد االئتماني

مليون يورو، تتضمن  2.2 الث اتفاقياس تموي  إضافية لقطا  الميا  بقيمة إجمالية  -

 من  ل راساس ج وى وبناء ق راس في قطا  الميا .

  مليون دوالر، وذل  ل عم  8.8عن  ال ولي بقيمة مق مة من المنحة التوقيع عل  اتفاقية

الخ ماس وتوفير فر   العل ياس المت  رة بت فق الالجئين السوريين لتعزيز

معالجة الت  ير السلعي لجائحة كورونا  إل  لألردنيين والسوريين، كما ته ف المنحة العم 

 عل  الخ ماس العل ية في األردن.

 تموز 

  للتنمية والوكالة العريطانية للتنمية مق مة من الوكالة االمريكية التوقيع عل  اتفاقية منحة

ردنية التي ت  رس بش ة من الضغوطاس األاألسر مليون دوالر ل عم  26ال ولية، بقيمة 

 .، وذل  من خالل صن وا المعونة الوطنيةجائحة كورونا الناتجة عناالقتصادية 

  مليون يورو لتموي   34التوقيع عل  اتفاقية منحة مق مة من الحكومة األلمانية، بقيمة

المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة من مشرو  إنشاء الم ارس الج ي ة لتحسين جودة 

 التعليم األساسي في األردن.

  مليون ين ياباني )ما  400 بقيمة منحة مق مة من الحكومة اليابانيةالتوقيع عل  اتفاقية

ودعم الجهود لتوفير أجهزة ومع اس طعية ل عم الصحة العامة  (،مليون دوالر 3.7يعادل 

 المعاولة لمكافحة فيروس كورونا.

 أيار 

 عل  شهادة التسليم واالستالم الخاصة بتق يم الحكومة الصينية شحنة من  التوقيع

مليون يوان  8012.ا، وبما قيمته المستلزماس الطعية الوقائية لمكافحة فيروس كورون

 .ي(الف دوالر امريك 0.2عادل ما ي)بصيني 

 بن  االستثمار األوروبي عل  شك  مق مة منعل  اتفاقية منحة إضافية  التوقيع    

 مليون يورو من معادرة المنعة االقتصادية للعن  0مساع ة فنية بقيمة تص  إل  

(Economic Resilience Initiative - ERI)    به ف تق يم خ ماس استشارية لمشرو

 .األردندعم المصادر المائية في وادض 
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 برنامج المل  عع  هللا بن عع  العزيز لإلقا ة  مق مة منمنحة  اتفاقيةعل   التوقيع

الف دوالر، لتوفير  22.، بقيمة اإلسالمي للتنمية والاض ي ار من قع  العن  اإلسالمية،

مستلزماس ومع اس طعية لوزارة الصحة ل عم جهودها في مكافحة انتشار فيروس 

 سرير للعناية الحثيثة. 2.جهاز تنف  صناعي و 80من خالل شراء  ،كورونا

  2....بقيمة  اتفاقياس للمساع اس التنموية بين الوالياس المتح ة واألردن . التوقيع عل 

 ة نامج المساع اس االقتصادية المق مة للمملكة من الوالياس المتحضمن بر ،مليون دوالر

  .0288األمريكية للسنة المالية 

 نيسان 

  مسسسة التموي  ال ولية عل  اتفاقية منحة مق مة منالتوقيع  (IFC)  مليون دوالر  0بقيمة

للمساع ة عل  تعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخا  في المملكة في ع ة 

 مث  النق  وخ ماس الميا  والتعليم والرعاية الصحية والسياحة. ،قطاعاس

  اتفاقية تموي  مشرو  الشعاب والتكنولوجيا والعم  عل  التوقيع (Youth,Technology 

and Jobs Project ر.  ال ولي لإلنشاء والتعميالعن مق مة من ،مليون دوالر 022( بقيمة 

 آذار 

  المفوضية السامية لألمم المتح ة لشسون الالجئين  مق مة مناتفاقية منحة  عل التوقيع

(UNHCR) دعم الوزاراس والمسسساس الحكومية ، من أج  مليون دوالر 1..0 بقيمة

ولمساع ة الحكومة في جهودها  ،والالجئين السوريينبتق يم خ ماتها للمواطنين األردنيين 

 الحثيثة لمكافحة انتشار وباء كورونا.
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ً ابر  يــارجـاع الخـــالقط: عا

 الخالصة 
 ارتفعت  ً إلیھا المعـاد تصدیره) خالل شھر  الصادرات الكلیة (الصادرات الوطنیة مضافا

 536.1لتبلغ  2019الش������ھر من عام  نفس مقارنة مع %1.0بنس������بة  2020من عام  آب
الص���ادرات  انخفض���تفقد  2020من عام  ىاألول الثمانیة ش���ھوراما خالل  .ملیون دینار

ملیون  3,630.9لتص��ل الى  2019من عام  ةالمقابل الفترةمقارنة مع  %5.1الكلیة بنس��بة 
 دینار.

 نفس مقارنة مع %0.7بنس���بة  2020من عام  آبالمس���توردات خالل ش���ھر  تفض���انخ 
من األولى  الثمانیة ش���ھوراما خالل  .ملیون دینار 1,072.1لتبلغ  2019من عام  الش���ھر

من عام  ةالمقابل الفترةمقارنة مع  %15.3فقد انخفض��ت المس��توردات بنس��بة  2020عام 
 ملیون دینار. 7,707.4لتصل الى  2019

  عجز المیزان التجاري (الصادرات الكلیـ������ـ������ـ������ـ������ة مطروحاً منھا وتبعاً لما تقدم، شھد
ً  2020من عام  آب المستـ�������وردات) خالل شھر  نفس مقارنة مع %2.5نسبتھ  انخفاضا

من عام األولى  الثمانیة شھوراما خالل  .ملیون دینار 536.0لیبلغ  2019الشھر من عام 
ملیون  4,076.5لیص�����ل الى  %22.7فقد انخفض عجز المیزان التجاري بنس�����بة  2020
 دینار.

 70.0بنس��بة  2020من عام  ىاألول ش��ھور الثمانیةخالل  مقبوض��ات الس��فر انخفض��ت% 
 انخفض��������تفیم��ا  .2019ملیون دین��ار مق��ارن��ة مع نفس الفترة من ع��ام  839.0لتبلغ 

لتص��ل الى  %72.0بنس��بة  2020من عام ش��ھور األولى  الثمانیةخالل مدفوعات الس��فر 
 . 2019ملیون دینار مقارنة بذات الفترة من عام  210.6

 خارج خالل  انخفض عاملین في ال عام  أیلولش������ھر إجمالي تحویالت األردنیین ال من 
ملیون  201.2 لیص����ل إلى 2019عام  منالش����ھر نفس  مقارنة مع %6.5بنس����بة  2020

العاملین  تفقد انخفض������ت تحویال 2020من عام األولى  الثالثة أرباعخالل أما  .دینار
  .2019ملیون دینار مقارنة بذات الفترة من عام  1,772.9لتصل الى  %9.7بنسبة 

 1,191.2 مقداره عجزاً  (متض�����مناً المنح)المدفوعات  لمیزانالجاري اب الحس����� س�����جل 
مع عجز مقارنة  2020 عام من األول النص������ف) خالل GDPمن  %8.1ملیون دینار (

أما  .2019عام  منالنصف األول ) خالل GDPمن  %6.6ملیون دینار ( 967.7 مقداره
 خالل GDPمن  % 8.8 نسبتھ ما الجاري لیبلغ الحسابعجز  ارتفعفقد  ،المنحباستثناء 

 المقابل من النص����ف خالل GDPمن  %7.8مقارنة مع  2020عام من النص����ف األول 
 .2019عام 
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 النص��ف  ملیون دینار خالل 308.1االس��تثمار المباش��ر ص��افي تدفق للداخل مقداره  س��ّجل
 .2019عام  النصف األول ملیون دینار خالل 303.9 معمقارنة  2020عام من  األول

 صافي التزام  2020عام  من الربع الثاني نھایة االستثمار الدولي فيي وضع سّجل صاف
 ص������افي التزام نحو الخارج بلغ مقارنة مع ،دینارملیون  33,290.5نحو الخارج بمقدار 

 . 2019عام  ملیون دینار في نھایة 32,522.0

 التجارة الخارجیة 
  صادرات الوطنیة بمقدار  انخفاضفي ضوء المستوردات انخفاض و ،ملیون دینار 4.0ال

س�����ّجل حجم ، 2020عام  من ىاألول الثمانیة ش�����ھور ملیون دینار خالل 1,390.6 بمقدار
ً نخفاض�����ا (الص�����ادرات الوطنیة مض�����افاً إلیھا المس�����توردات)التجارة الخارجیة  مقداره  ا

 دینار. ملیون  10,939.5بلغلی 2019عام  من الفترةذات  معمقارنة ار ملیون دین 1,394.6

 أبرز الشركاء التجاریین لألردن  
 ملیون دینار     

 آب -كانون الثاني 

 معدل النمو 2020 2019 
(%) 

الصادرات 
 وطنیةال

   

  الوالیات المتحدة
 9.5- 807.0 891.4 األمریكیة

 5.4 364.7 346.1 السعودیة

 2.2 326.6 319.6 الھند

 6.1 279.7 263.5 العراق

 18.1 121.2 102.6 االمارات

 26.4- 108.5 147.4 الكویت

 31.8- 73.1 107.2 الصین

    المستوردات

 15.8- 1,212.4 1,439.7 الصین

 36.3- 996.6 1,565.2 السعودیة
الوالیات المتحدة 

 22.3- 628.2 808.0 مریكیةاأل

 24.0- 315.3 414.9 المانیا
 20.9 292.5 242.0 اإلمارات

 28.8- 266.6 374.3 مصر
 2.7- 243.3 250.1 تركیا 

 اءات العامة.المصدر: دائرة االحص

 مؤشرات التجارة الخارجیة أبرز 
 ملیون دینار

 آب  -كانون الثاني 

 

2019 

 معدل 
 النمو 
(%) 2020 

 معدل
 النمو
(%) 

 

 2020/2019 القیمة 2019/2018 ةلقیما   

التجارة 
 الخارجیة

12,334.1  -1.0 10,939.5  -11.3 

الصادرات 
 ةالكلی

3,825.5  7.6 3,630.9 -5.1 

الصادرات 
 الوطنیة

3,236.1 7.3 3,3232.1 -0.1 

المعاد 
 تصدیره

589.4 8.8 398.8 -32.3 

 15.3- 7,707.4 3.7- 9,098.0 المستوردات

المیزان 
 التجاري

-5,272.5 -10.5 -4,076.5 -22.7 

 المصدر: دائرة االحصاءات العامة.
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 الصادرات السلعیــــة 

 لت الص��ادرات الكلیة للمملكة خاللس��ج
 2020 ع���ام األولى من الثم���انی���ة ش������ھور

 ً  3,630.9لتص��ل إلى  %5.1 نس��بتھ انخفاض��ا
 النخف��اض نتیج��ة ذل��كملیون دین��ار. وج��اء 

ملیون دینار  4.0الص��ادرات الوطنیة بمقدار 
دین��ار،  ملیون 3,232.1لتص��������ل  )0.1%(
بمقدار  الس�����لع المعاد تص�����دیرھا انخفاضو

لتص������ل إلى  )32.3%(ملیون دینار  190.6
 .ملیون دینار 398.8

  الص�����ادرات وبالنظر إلى تطورات أھم
األولى  الثمانیة ش�����ھور الوطنیة خالل

نفس  معب��المق��ارن��ة  2020ع��ام  من
 ، یالحظ ما یلي:2019عام من  الفترة

الص������ادرات من المالبس  انخفاض •
م��ل���ی���ون دی��ن���ار  123.8ب��م���ق���دار 

ملیون  784.1 ) لتصل إلى%13.6(
دین��ار. وق��د اس������تحوذت الوالی��ات 
المتحدة األمریكیة على ما نس������بتھ 

من إجم���الي ص���������ادرات  88.3%
 المالبس.

 البوتاسالص�������ادرات من  انخفاض •
) %11.4ملیون دینار ( 32.9بمقدار 

ملیون دینار. وقد  256.9لتصل إلى 
الص���ین  اس���تحوذت أس���واق كل من

على م��ا نس������بت��ھ  وم��الیزی��اوالھن��د 
من إجم���الي ص���������ادرات  59.4%

  ھذه السلعة.المملكة من 

خالل الثمانیة ش���ھور  الوطنیة الس���لعیة أبرز الص���ادرات
 دینار ملیون ،2020و 2019عامي  من األولى 

 2019 2020 

معدل 
 النمو

©%® 

 0.1- 3,232.1 3,236.1 إجمالي الصادرات الوطنیة

 13.6- 784.1 907.9 المالبس

 15.0- 692.6 814.6 الوالیات المتحدة األمریكیة

 11.4- 256.9 289.8 البوتاس

 36.5- 64.1 100.9 الصین

 18.9- 62.8 77.4 الھند

 57.3 25.8 16.4 مالیزیا

 0.6 253.9 252.4 منتجات دوائیة وصیدلیة

 8.2- 58.1 63.3 السعودیة

 15.1- 42.8 50.4 العراق

 92.9 32.8 17.0 الوالیات المتحدة األمریكیة

 25.5 29.0 23.1 الجزائر

 6.1- 152.2 162.1 الفوسفات

 13.9- 96.8 112.4 الھند

 11.5 44.6 40.0 اندونیسیا

 22.0 146.6 120.2 االسمدة

 23.4 82.3 66.7 الھند

 - 20.6 0.0 بنغالدش

 10.3 9.6 8.7  اسبانیا

 13.3- 103.0 118.8 الخضروات

 22.4- 25.7 33.1 السعودیة 

 11.2- 22.2 25.0 الكویت 

 21.4- 13.6 17.3 االمارات 

 17.3- 11.0 13.3 البحرین 

مستحضرات التنظیف 
 24.4 101.3 81.4 والتزیین والعطور

 28.5 57.7 44.9 العراق

0Æ0 17.1 17.1 ةالسعودی  

 19.1 95.3 80.0 حامض الفوسفوریك

 50.5 78.4 52.1 الھند

 49.1 7.9 5.3 بنغالدش

 Æ  المصدر: دائرة االحصاءات العامة
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الص���������ادرات م���ن  ان���خ���ف���اض  •

 15.8 بمق���دار"الخض������راوات" 

لتصل إلى  %)13.3(ملیون دینار 

دی���ن���ار. وق���د  م���ل���ی���ون 103.0

اس�������تحوذت أس�������واق ك���ل من 

واإلمارات والكویت الس������عودیة 

 %70.4على ما نس��بتھ والبحرین 

من إجمالي صادرات المملكة من 

  .السلعةھذه 

الص���������ادرات م���ن  ان���خ���ف���اض •

ملیون  9.9بمقدار  "الفوس������فات"

 152.2إلى  لتصل )%6.1( دینار

الھند وقد اس��تحوذت  .دینارملیون 

 %92.9على ما نسبتھ واندونیسیا 

 من إجمالي صادرات المملكة من

 .ھذه السلعة

األس����مدة الص����ادرات من  ارتفاع •

ملیون دینار. وقد اس��تحوذت  146.6 ، لتص��ل إلى)%22.0(دینار  ملیون 26.4 بمقدار

سبانیا أسواق كل م من إجمالي صادرات  %76.7على ما نسبتھ ن الھند وبنغالدش وا

   .ھذه السلعة المملكة من

 19.9بمقدار  "مس����تحض����رات التنظیف والتزیین والعطور"ن الص����ادرات م ارتفاع •

 استحوذت أسواق كل منوقد  ،ملیون دینار 101.3 لتصل إلى )24.4%( ملیون دینار

ھذه من إجمالي ص�����ادرات المملكة من  %73.8على ما نس�����بتھ العراق والس�����عودیة 

 .السلعة

50 200 350 500 650 800

المالبس

البوتاس

منتجات دوائیة وصیدلیة

الفوسفات

االسمدة

الخضروات
ین مستحضرات التنظیف والتزی

والعطور

اھـــم السلــــــع المصدرة
بالملیون دینار،2020عامالثمانیة شھور األولى خالل
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لتوزیع الجغرافي للصادرات الوطنیة ا
2020خالل الثمانیة شھور األولى من عام 
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"منتجات دوائیة و والبوتاس سالبت الص�������ادرات الوطنیة من الماس������تحوذوعلیھ،  •

"مس��تحض��رات التنظیف والتزیین والخض��روات و واألس��مدةالفوس��فات و وص��یدلیة"

على  2020عام من  األولى الثمانیة شھور خالل "حامض الفوسفوریك" و والعطور"

 ةالمقابل الفترة خالل %62.2 مقابلت الوطنیة الص��ادرامن إجمالي  58.6%ما نس��بتھ 

عام  كل من  اس������تحوذتومن جھ�ة أخرى،  .2019من  الوالیات المتح�دة أس������واق 

تھ نس���بما على والص���ین الكویت واإلمارات و والعراق الھندو والس���عودیةاألمیركیة 

 2020عام  األولى من الثمانیة ش���ھور الوطنیة خالل الص���ادراتإجمالي من  64.4%

 .2019عام من  ةالمقابل الفترةخالل  67.3%مع  مقارنة

  المستـــــوردات السلعیـــــة 

كة خالل  انخفض�������ت مس������توردات الممل

 2020ع��ام  مناألولى  الثم��انی��ة ش������ھور

ملیون  7,707.4لتصل إلى  %15.3بنسبة 

خالل  3.7%مقابل انخفاض بنسبة  دینار،

 .2019من عام  ةالمقابل الفترة

 أھ���م  وب���ال���ن���ظ���ر إل���ى ت���ط���ورات

 ةلبالمقا الفترةبالمقارنة مع  2020 عام مناألولى  الثمانیة ش���ھور خالل المس���توردات

 ما یلي: ، یالحظ2019ام من ع

لتصل  (46.6%)ملیون دینار  299.6 بمقدار"المشتقات النفطیة" مستوردات المملكة من  انخفاض •

من  %79.5 نس����بتھما واإلمارات ملیون دینار. وقد ش����كلت أس����واق كل من الس����عودیة  342.9الى 

 إجمالي المستوردات من ھذه السلع.

200 300 400 500 600

وسائل نقل وقطعھا

ھاخیوط نسیجیة ونسج ومنتوجات

مشتقات نفطیة

منتجات دوائیة وصیدلیة

النفط الخام

الفواكة و الخضروات و المكسرات

االت واجھزة لالتصاالت

اللحوم واالسماك ومحضراتھا

اھـــم السلــــــع المستوردة  
بالملیون دینار،2020الثمانیة شھور األولى عام خالل
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النفط " مستوردات المملكة من انخفاض •

ملیون دینار،  253.0بمقدار  "الخام

لیون م 307.8 لتصل إلى )،45.1%(

. وقد شكلت أسواق كل من دینار

من  %100ما نسبتھ السعودیة والعراق 

 .إجمالي المستوردات من ھذه السلع

"وسائل انخفاض مستوردات المملكة من  •

ملیون دینار  154.8 نقل وقطعھا" بمقدار

ملیون دینار.  564.1)، لتصل إلى %21.5(

كوریا الجنوبیة  وقد شكلت أسواق كل من

والوالیات المتحدة االمریكیة والیابان وألمانیا 

من إجمالي مستوردات  %64.3ما نسبتھ 

 المملكة من ھذه السلع.

انخفاض مستوردات "خیوط نسیجیة ونسج  •

ملیون دینار،  71.0ومنتوجاتھا" بمقدار 

ملیون دینار.  411.8%)، لتصل إلى 14.7(

وقد شكلت أسواق كل من الصین وتایوان 

% من إجمالي 74.4وتركیا ما نسبتھ 

 المستوردات من ھذه السلعة.

 

 الثمانیة شھور األولى أبرز المستوردات السلعیة خالل 
 ملیون دینار ،2020و 2019من عامي 

 2019 2020 
معدل 
 النمو
(%) 

 15.3- 7,707.4 9,098.0 اجمالي المستوردات

 21.5- 564.1 718.9 وسائل نقل وقطعھا

 7.1 103.5 96.6 كوریا الجنوبیھ

الوالیات المتحدة 
 43.3- 96.5 170.2 االمریكیھ

 13.3- 90.1 103.9 الیابان

 30.0- 72.5 103.6 المانیا

خیوط نسیجیة ونسج 
 14.7- 411.8 482.8 ومنتوجاتھا

 16.9- 186.7 224.7 الصین

 24.4- 84.7 112.0 تایوان

 5.4 34.9 33.1 تركیا

 46.6- 342.9 642.5 المشتقات النفطیة

 34.9- 230.7 354.4 السعودیھ

 - 41.8 4.0 االمارات 

منتجات دوائیة 
 19.4 328.2 274.8 وصیدلیة

 13.9 46.0 40.4 المانیا

الوالیات المتحدة 
 27.6 36.1 28.3 االمریكیھ

 29.3 23.4 18.1 اسبانیا

 45.1- 307.8 560.8 النفط الخام

 50.0- 280.2 560.8 السعودیة

 - 27.6 0.0 العراق

الفواكة والخضروات 
 19.2 280.8 235.5 والمكسرات

 28.0 50.3 39.3 مصر

الوالیات المتحدة 
 5.2 38.2 36.3 االمریكیھ

 20.1- 17.9 22.4 السعودیھ

آالت واجھزة 
 9.2- 261.9 288.3 لالتصاالت

 24.3 196.0 157.7 الصین

 57.6- 32.6 76.8 فیتنام

 65.8- 9.3 27.2 الھند

اللحوم واالسماك 
 2.1 236.1 231.3 ومحضراتھا

 18.0- 57.9 70.6 البرازیل

 10.7- 33.3 37.3 استرالیا

 33.7 27.0 20.2 نیوزیالندا

 دائرة االحصاءات العامة.
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، )% (9.2ملیون دینار  26.4 بمقدار لالتص���االت"وأجھزة  آالت"المملكة من  مس���تورداتانخفاض  •

من  %90.8ما نسبتھ  وفیتنام والھنددینار. وقد شكلت أسواق كل من الصین  ملیون 261.9 إلىلتصل 

 .إجمالي مستوردات المملكة من ھذه السلع

) %19.4( دینار ملیون 53.4بمقدار  "وص�����یدلیة منتجات دوائیة"المملكة من  مس������توردات ارتفاع •

والوالیات المتحدة االمریكیة ألمانیا ملیون دینار، وقد ش�����كلت أس�����واق كل من  328.2لتص�����ل الى 

 من اجمالي مستوردات المملكة من ھذه السلع. %32.1ما نسبتھ اسبانیا و

 منوعلیھ، اس��تحوذت المس��توردات   •

و"خیوط  "النق�ل وقطعھ�ا لوس�������ائ�"

 ونس������یجی��ة ونس������ج ومنتوج��اتھ��ا" 

و"المنتج���ات "مش������تق���ات نفطی���ة" 

" الخام ط"النفالدوائیة والص����یدلیة" و

" والخض����روات والمكس����رات الفواكھو"

" ل���التص���������االتو"آالت وأج���ھ���زة 

خالل من إجمالي المستوردات  %35.5ما نسبتھ  على "اللحوم واألسماك ومحضراتھاو"

 ةالمقابل الفترة خالل 37.8%نس����بتھ ما  مقارنة مع 2020عام من  األولى الثمانیة ش����ھور

والوالیات المتحدة  دیةعوس����الو الص����یناس����تحوذت أس����واق كل من  . كما2019من عام 

 2020عام  األولى من الثمانیة ش��ھور خالل وتركیاومص��ر واالمارات وألمانیا  األمریكیة

من  ةالمقابل الفترة خالل %56.0 مقابلمن إجمالي المس����توردات  %51.3على ما نس����بتھ 

 .2019عام 

البلدان 
االخرى

الھند25.2%
تركیا2.9%

3.2%
الصین

15.7%

الوالیات 
المتحدة 
االمریكیة

8.2%

دول االتحاد 
االوروبي

20.5%

الدول 
العربیة

24.3%

لتوزیع الجغرافي للمستورداتا
2020خالل الثمانیة شھور األولى من عام 
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 المعاد تصدیره 

ً نخفاض��ا 2020من عام  آبش��ھدت الس��لع المعاد تص��دیرھا خالل ش��ھر   36.0 مقداره ا

اما  .ملیون دینار 43.4لتبلغ  2019من عام  الش���ھر) مقارنة بنفس 45.3%ملیون دینار (

بمقدار  انخفضت السلع المعاد تصدیرھافقد  2020عام  مناألولى  الثمانیة شھورخالل 

نار  190.6 قارنة بنفس %32.3(ملیون دی عام  الفترة) م ملیون  398.8لیبلغ  2019من 

  .دینار

 المیـزان التجـاري 

ملیون  13.5 مقدارهاً نخفاضا 2020من عام  آبخالل شھر  شھد عجز المیزان التجاري

اما خالل  ملیون دینار. 536.0لیبلغ  2019من عام  الش�����ھر) مقارنة بنفس (2.5%دینار 

مق��دار عجز المیزان التج��اري بفق��د انخفض  2020من ع��ام األولى  الثم��انی��ة ش������ھور

 4,076.5لیبلغ  2019من ع��ام  الفترة) مق��ارن��ة بنفس %22.7ملیون دین��ار ( 1,196.0

 . ملیون دینار

 تحویالت العاملین في الخارج إجمالي 

بنسبة  2020من عام  أیلولشھر إجمالي تحویالت العاملین في الخارج خالل  انخفض

أرباع الثالثة خالل أما  .ملیون دینار 201.2لیبلغ  2019من عام  الشھرنفس  مقارنة مع 6.5%

ملیون  189.5 بمقداراجمالي تحویالت العاملین في الخارج  نخفضفقد ا 2020من عام  األولى

 ملیون دینار. 1,772.9لیبلغ  2019عام الفترة المقابلة من مقارنة مع  )(9.7% دینار

 الســـفر 

 مقبوضات 

ً  2020من عام شھور األولى  الثمانیة لشھدت مقبوضات السفر خال  بنسبة انخفاضا

 .2019ملیون دینار مقارنة مع الفترة المقابلة من عام  839.0لتبلغ  70.0%

 مدفوعات 
ً  2020من عام شھور األولى  الثمانیةل شھدت مدفوعات السفر خال بنسبة  انخفاضا

 . 2019ملیون دینار مقارنة مع الفترة المقابلة من عام  210.6لتصل الى  72.0%
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 میزان المدفوعات 

 بتطورات المتعلقةاألولیة  البیاناتتشیر 
من  النصف األول میزان المدفوعات خالل

 إلى ما یلي:  2020عام 
  مقداره الجاري لعجز  الحساب تسجیل

 )GDPمن  %8.1( ملیون دینار 1,191.2
ملیون  967.7مقدار بالمقارنة مع عجز 

النصف  خالل )GDPمن  %6.6( دینار
أما باستثناء  .2019 عاممن  المقابل
الجاري  ابعجز الحس ارتفعفقد  ،المنح
مقارنة  2020عام من النصف األول  خالل )GDPمن  %8.8(ملیون دینار  1,287.7لیبلغ 

وقد جاء . 2019ام عمن  النصف المقابل خالل) GDPمن  %7.8ملیون دینار ( 1,145.4مع 
 ذلك محصلة لآلتي:

  لیصل إلى 27.1ملیون دینار ( 874.7السلع للمملكة بمقدار  حسابتراجع العجز في (%
الفترة خالل  ملیون دین��ار 3,230.2مق��ارن��ة مع عجز مق��داره  ،ملیون دین��ار 2,355.5

 .2019عام المقابلة من 
  مقارنة مع النص���ف  رملیون دینا 833.6بمقدار  وفر حس���اب الخدماتص���افي انخفاض

 .ملیون دینار 49.2لیبلغ  2019المقابل من عام 
  ملیون دینار لیص���ل إلى  11.0المس���جل في حس���اب الدخل األولي بمقدار ارتفاع العجز

خالل النص����ف المقابل من عام  ملیون دینار 52.8مقداره  عجزملیون مقارنة مع  63.8
شكل رئیس ، 2019 ملیون  163.3لتحقیق صافي دخل االستثمار لعجز بلغ ویعود ذلك ب

ملیون دینار. وتراجع ص�����افي وفر تعویض�����ات العاملین  161.1دینار، مقابل عجز بلغ 
 ملیون دینار. 99.5ملیون دینار لیصل إلى  8.8بمقدار 

  ملیون دینار لیص������ل إلى  253.6بمقدار الدخل الثانوي انخفاض ص������افي وفر حس������اب
ملیون دینار. وقد جاء ذلك محص����لة  1,432.5ملیون دینار، مقابل وفر مقداره  1,178.9

 81.2 التحویالت الجاریة للقطاع العام (المنح الخارجیة) بمقدار نخفاض ص������افي وفرال
ملیون دین��ار. وانخف��اض ص��������افي وفر التحویالت الج��اری��ة  96.5دین��ار، لیبلغ  ملیون

 ملیون دینار.  1,082.4ملیون دینار، لیصل إلى  172.4للقطاعات األخرى بمقدار 
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 سجل الحساب فقد ، الرأسمالیة والمالیة مع العالم الخارجي ّما بخصوص المعامالتأ
ً للداخل 2020عام من النصف األول الرأسمالي خالل  ملیون دینار  27.0بمقدار  تدفقا

 6.0والذي بلغ في حینھا  2019عام  المقابل من النصف تدفق مماثل خالل مقارنة مع
ملیون  1,584.4صافي تدفق للداخل مقداره  في حین سجل الحساب المالي. ملیون دینار

عام المقابل من  النصف خالل 1,222.5 دینار مقارنة مع صافي تدفق للداخل مقداره
 :وجاء ذلك محصلة للتطورات التالیة ،2019

 صافي تدفق للداخل  2020عام  منالنصف األول  تسجیل االستثمار المباشر خالل
ملیون دینار  303.9ملیون دینار مقارنة مع صافي تدفق للداخل مقداره  308.1 بلغ

 .2019عام المقابل من  النصفخالل 
  ملیون دینار، مقارنة  20.0مقداره  للخارجتسجیل استثمارات الحافظة صافي تدفق

 . 2019عام المقابل من  النصفملیون دینار خالل  738.2بلغ  مماثلمع صافي تدفق 

  ملیون دینار خالل 1,006.6تسجیل االستثمارات األخرى صافي تدفق للداخل بلغ 
ملیون  1,587.4بلغ  للداخلمقارنة مع صافي تدفق  2020عام  من النصف األول

 . 2019عام الفترة المقابلة من  خاللدینار 
 ملیون دینار خالل  289.7األصول االحتیاطیة للبنك المركزي بمقدار  انخفاض

ملیون دینار خالل  69.4، مقارنة بانخفاض مقداره 2020عام من  النصف األول
 .2019عام المقابل من  النصف

 وضع االستثمار الدولي 

یمثل صافي رصید المملكة من األصول أظھر وضع االستثمار الدولي (والذي 
التزاماً نحو الخارج بلغ  2020 عاممن  الربع الثانينھایة الخارجیة) في  المالیة والخصوم
ملیون  32,522.0 والبالغ 2019عام  مستواه في نھایةملیون دینار مقارنة مع  33,290.5

 ویعود ذلك إلى ما یلي:  .دینار

 واألصول المالیة)  ت(رصید المطالبات وااللتزاما انخفاض رصید األصول الخارجیة

 2020الربع الثاني من عام نھایة لكافة القطاعات االقتصادیة المقیمة في المملكة في 

لیصل إلى  2019ملیون دینار مقارنة مع رصیدھا في نھایة عام  275.8بمقدار 

الودائع للبنوك ملیون دینار وقد جاء ذلك بشكل رئیس نتیجة انخفاض النقد و 18,241.9

 ملیون دینار.  226.4المرخصة في الخارج بمقدار 
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 واألصول المالیة)  ت(رصید المطالبات وااللتزاما ارتفاع رصید الخصوم الخارجیة 

 2020الربع الثاني من عام  نھایة على كافة القطاعات االقتصادیة المقیمة في المملكة في

 51,532.3لیبلغ  2019ل في نھایة عام ملیون دینار عن مستواه المسج 492.7بمقدار 

 . ویعزى ذلك إلى التطورات اآلتیة:  ملیون دینار

  ملیون  434.5 ارتفاع رصید صافي االستثمار األجنبي المباشر في المملكة بمقدار

 ملیون دینار. 25,824.2لیبلغ  )،1.7%دینار (

 ملیون  298.4رص������ید ودائع غیر المقیمین لدى الجھاز المص������رفي بمقدار  ارتفاع

وانخفاضھا  ملیون دینار للبنوك المرخصة، 432.1ھا بمقدار ) (ارتفاع3.2%دینار (

 ملیون دینار. 9,559.5 ملیون دینار للبنك المركزي) لتصل الى 133.7بمقدار 

 سھیالت صندوق النقد الدولي لألردن بمقدار  ارتفاع ملیون  279.3الرصید القائم لت

 ملیون دینار. 637.8) لیصل إلى 77.9%دینار (

  58.0ملیون دینار ( 121.1بمقدار  للبنوكاالجل  قصیرةارتفاع رصید القروض% (

 ملیون دینار. 329.9لیصل الى 

  ید القروض طویلة األجل لدى الحكومة العامة بمقدار ملیون  96.7ارتفاع رص������

 ملیون دینار. 5,347.9)، لیبلغ 1.8%دینار (

  9.7%ملیون دینار( 693.2انخفاض رصید استثمارات الحافظة في المملكة بمقدار (

 .ملیون دینار 6,468.7لتبلغ 

 مان التجاري الممنوح للمقی ید االئت كة بمقدار میانخفاض رص������  164.3ن في الممل

 ملیون دینار. 630.9) لیصل إلى 20.7%ملیون دینار (

 

 


	الغلاف 
	الرؤية والفهرس
	المحتويـــــات

	الخلاصة 
	تشرين الاول نقدية
	(تشرين الاول)الناتج
	أبرز القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة
	معدل  التضخم خلال الثلاثة أرباع الأولى لعامي 2020 - 2019

	تشرين الأول المالية 
	قطاع الخارجي (تشرين الاول)
	أبرز مؤشرات التجارة الخارجية
	مليون دينار
	أبرز الشركاء التجاريين للأردن
	مليون دينار
	أبرز الصادرات الوطنية السلعية خلال الثمانية شهور الأولى  من عامي 2019 و2020، مليون دينار
	أبرز المستوردات السلعية خلال الثمانية شهور الأولى  من عامي 2019 و2020، مليون دينار


