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االجتماعية-المؤشرات االقتصادية

2019الربع األول  2018 2017 المؤشر

مليار دوالر 40.11 (باألسعار الجارية)الناتج المحلي اإلجمالي 

نسمة/دوالر 4,000 الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد

٪94.2 ٪95.4 نسبة إلى الناتج المحلي )إجمالي الدين العام 

(اإلجمالي ٪

٪2.0 ٪2.0 ٪1.9 ( ابتةباألسعار الث)معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

٪2.4 -  ٪2.6 - لي نسبة إلى الناتج المح( بعد المنح)العجز المالي 

اإلجمالي

5.1 - ٪ لي نسبة إلى الناتج المح( قبل المنح)العجز المالي 

اإلجمالي

٪4.6 ٪3.3 معدل التضخم

(2019حزيران )125.7 124.7 119.3 المؤشر القياسي ألسعار المستهلكين

٪19.0 ٪18.4 ٪18.3 معدل البطالة

٪16.4 (ذكور)معدل البطالة  ٪14.7



االجتماعية-المؤشرات االقتصادية
2017 المؤشر

39.2٪ معدل المشاركة االقتصادية

60.8٪ (ذكور)معدل المشاركة االقتصادية 

17.3٪ (إناث)معدل المشاركة االقتصادية 

20   ٪(2016) 14.4   ٪(2010) معدل الفقر

188من 94: الترتيب مؤشر التنمية البشرية 0.735

من 189 108 : الترتيب 0.460 مؤشر عدم المساواة بين الجنسين

من 180 62 : الترتيب 62.2(2018) مؤشر األداء البيئي

٪5.2 سنة أو أكثر15نسبة األمية للسكان الذين أعمارهم 



القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي

يحظى قطاعات الخدمات •
بالنصيب األكبر من الناتج

المحلي اإلجمالي

من الصعب أن تشكل مصدرا •
للنمو االقتصادي 

%22, الخدمات الحكومية

%20, التمويل

%18, التصنيع

%10 ,والضيافةالسياحةا

%9, النقل

%5, األنشاءات

%4, االتصاالت

%4, الزراعة

%4, الخدمات

%3, التعدين
%1, منظمات غير ربحية



حسب المستوى التعليمي والنوع ( +15)التوزيع النسبي لألردنيين 
(2017)االجتماعي 

ازدادت نسبة خريجي الجامعات في•
٪ في عام 8.4القوة العاملة من 

2015٪ في عام 15.1إلى 2000

ازدادت حصة خريجي الجامعات من •
ف اإلناث في قوة العمل ثالثة أضعا

خالل نفس الفترة

ي ولكن لم يترجم ذلك إلى تحسن ف•
مخرجات سوق العمل لإلناث

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

أمي أقل من ثانوي ثانوي دبلوم متوسط جامعي

ذكر أنثى



مصادر توليد الكهرباء في األردن

يطغى الغاز الطبيعي على •
المصادر األخرى

تهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة •
:2020المصادر المحلية، بحلول 

مصادر الطاقة المتجددة  :
20٪

15: الزيت الصخري٪

تم تشكيل لجنة عليا متعددة•
ية القطاعات لصياغة استراتيج
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معوقات النمو–المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

غياب النظام التشريعي الناظم•

صعوبة الوصول إلى التمويل•

صعوبة الوصول إلى األسواق•

عدم مالءمة المعروض من : مشاكل مدخالت اإلنتاج•
عناصر اإلنتاج مع االحتياجات؛ تقلبات األسعار

( ٪26)التركز في االقتصاد غير المنظم •

Micro
35.78%

Small
18.12%

Medium
13.22%

Large
32.88%

ة الخاصة التوزيع النسبي للعاملين في المنشآت االقتصادي

(2017)حسب حجم المنشأة 



الحلول-المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

تبني إصالحات تشريعية•

تشجيع ثقافة ريادة األعمال •
(entrepreneurship)

آت تقديم حوافز للبنوك لتيسير وصول المنش•
الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل

ة وكفاءة تعزيز التوجه نحو تطبيقات الطاقة المتجدد•
الطاقة

Micro, 87.96%

Small, 10.17%

Medium, 1.43% Large, 0.44%

ة حسب التوزيع النسبي ألعداد المنشآت االقتصادية الخاص

(2017)حجم المنشأة 



التحديات االقتصادية

اتج المحلي تباطؤ وتيرة النمو االقتصادي خالل الثمان سنوات الفائتة، حيث بقي الن•
2016٪ منذ 2اإلجمالي باألسعار الثابتة مستقرا عند 

٪ 5.1ما نسبته 2017عجز الموازنة العامة، حيث بلغ العجز قبل المساعدات في العام •
٪ بعد المساعدات2.6من الناتج المحلي اإلجمالي وبلغ 

وشكل ما 2019مليار دوالر في كانون الثاني 40.2ارتفاع الدين العام حيث ارتفع إلى •
٪ من الناتج المحلي اإلجمالي94نسبته 

نمو العجز التجاري بعد انغالق الحدود مع الدول المجاورة وتراجع الصادرات •
المحلية

ارجيةالمنافسة العالية اقليميا وعالميا في مجال االستثمار وجذب رؤوس األموال الخ•



التحديات االجتماعية والبيئية
2016٪ في عام 20إلى 2010٪ في 14.4ارتفاع نسبة الفقر من •

ث وصلت محدودية المشاركة االقتصادية الكلية ومشاركة المرأة االقتصادية في ظل بطالة مرتفعة، حي•

2019٪ في الربع األول من 19نسبة البطالة إلى 

التفاوت التنموي بين المناطق ولمحافظات•

، وهي تحت خط ندرة 2017في 3م90من المياه المتجددة حيث وصلت إلى انخفاض حصة الفرد السنوية•

(سنة/فرد/3م500)المياه الشديدة 

االعتماد األردن على استيراد معظم احتياجاته من الطاقة والحبوب•

النظم مخاطر تغير المناخ التي تضاعف من فقدان الغطاء النباتي والتنوع الحيوي وانحسار خدمات•
البيئية     



معايير اختيار منطقة للمشروع التجريبي

الوضع التنموي في المنطقة الريفية ومستوى الهشاشة•

(  زراعية، مائية)توفر المصادر الطبيعية •
إمكانيات النمو الكامنة  للنشاطات اإلنتاجية•

مدى مشاركة، أو إمكانية مشاركة، المرأة في النشاطات االقتصادية•

وجود نظم حكامة محلية متينة•

وجود منظمات مجتمع مدنية ناشطة•

توفر الموارد البشرية النشيطة اقتصاديا•

البنية التحتية وتوفر سبل الوصول إلى المنطقة•

استباب الوضع األمني•



النتائج-تقييم المناطق الريفية 

محافظة المفرق–بلعما •

محافظة اربد–دير يوسف •

محافظة معان–األشعري •

محافظة الكرك–بتير وراكين •

اتالتحليل الرباعي لنقاط القوة والضعف والفرص والتحدي



األشعري
نقاط الضعف نقاط القوة

 ضعف معدل اإلنتاج بسبب السعة الصغيرة

أو عدم توفر التمويل/للمعدات و

ارتفاع تكاليف الكهرباء

ارتفاع سعر األعالف

 تحظى بوجود جمعيات خيرية لتمكين المرأة

اقتصاديا

لة تلعب المرأة دورا أساسيا في كل حلقات سلس

القيمة المضافة   

 26نسبة الفقر –أحد جيوب الفقر في األردن٪

 من 11؛ (٪ للرجال45)٪ 35معدل البطالة لإلناث ٪

العائالت ترأسها امرأة 

إمكانيات نمو اإلنتاج متوفرة

 مصادر رعوية وزراعية ومائية متوفرة ولكن

هناك تحديات

التحديات الفرص

دالمنافسة مع المناطق الريفية األخرى قد تزدا

 التدهور في حالة الغطاء األخضر وفي جودة

المراعي يؤدي إلى تقلص أعداد المواشي 

النشاطات الزراعية عرضة لتقلبات المناخ

اليف إمكانية توظيف الطاقة المتجددة في خفض تك

الكهرباء

 إمكانية توظيف تقنية الري بالتنقيط

 لعقبة، ، االبترا)قرب المراكز التسويقية من البلدة



األشعرىنشاطات السيدات في 



بتير وراكين

نقاط الضعف نقاط القوة

 ضعف معدل اإلنتاج بسبب السعة الصغيرة

أو عدم توفر التمويل/للمعدات و

ارتفاع تكاليف الكهرباء

ارتفاع سعر األعالف

مستوى تقديم الخدمات في بتير ضعيف

دور المرأة قوي في النشاطات االقتصادية

 (العرض والطلب)إمكانيات نمو اإلنتاج متوفرة
 تحظى بوجود جمعيات خيرية لتمكين المرأة

اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

وانيةمصادر زراعية، المنطقة غنية في الثروة الحي

 (٪80-90)مستوى التحصيل الجامعي لإلناث عال

التحديات الفرص

إلى التناقص في عدد سكان بتير بسبب الهجرة

المدن

 التدهور في حالة الغطاء األخضر وفي جودة

المراعي يؤدي إلى تقلص أعداد المواشي 

طارالنشاطات الزراعية عرضة لتقلبات هطول األم

إعداد خطة محلية للتكيف وبناء المنعة

صعوبة التعامل مع مديرية الزراعة

اليف إمكانية توظيف الطاقة المتجددة في خفض تك

الكهرباء

ة في قرب افتتاح مركز تسويق المنتجات الريفي

عمان

منتج الجميد الكركي ذو سمعة في أسواق المدن

 (ةالبلدية، المحافظ)الدعم من المؤسسات المحلية



عمليات اإلنتاج لسيدة في بتير



بلعما

نقاط الضعف نقاط القوة

منطقة حضرية

ر إمكانية توظيف الطاقة المتجددة في األعمال غي

مؤكدة

ب انعدام نشاطات التدريب واإلنتاج بسبب غيا

الطلب

غياب النشاطات اإلنتاجية الجماعية

صادياتحظى بوجود جمعية خيرية لتمكين المرأة اقت

دور المرأة ملحوظ في النشاطات االقتصادية

إمكانيات نمو النشاطات اإلنتاجية غير مؤكدة

التحديات الفرص

اقتصاد الديون المتراكمة/صعوبة التمويل

تكاليف النقل عالية

ركود اقتصادي

 متجر للورود، )نواة نسائية في ريادة األعمال

مركز بيطري، تربية الماشية، متجر صغير،

(مشتقات األلبان
قريبة من مراكز حضرية كبيرة



تنجيد األثاث –نشاطات السيدات في بلعما 



دير يوسف

نقاط الضعف نقاط القوة

منطقة حضرية نوعا ما

غياب النشاطات اإلنتاجية الجماعية

ر إمكانية توظيف الطاقة المتجددة في األعمال غي

مؤكدة

ماعياتحظى بوجود جمعية خيرية لتمكين المرأة اجت

غنية بالمصادر المائية والزراعية

التحديات الفرص

الباهظة بيئة صعبة لريادة األعمال بسبب التكاليف

لتأسيس مشروع ريادي

صعوبة الحصول على التمويل

تحديات التسويق

ثقافة ريادة األعمال قوية

قرب البلدة من أسواق اربد وعمان



برنامج تنمية القدرات

القدرات المطلوبة الوصف الفئة

التزويد بنظام الري بالتنقيط

التدريب

تصميم وتركيب وصيانة نظام الري بالتنقيط نظام الري

التزويد بنظام توليد الطاقة الشمسية

التدريب

تصميم وتركيب وصيانة نظام لتوظيف الطاقة

جية ولضخ الشمسية في توليد الكهرباء للمشاريع اإلنتا

المياه

نظام الطاقة المتجددة

التدريب على إدارة عمليات اإلنتاج بما 

يتوافق مع أنظمة وتعليمات المؤسسات 

المعنية 

ة االلتزام بضوابط الصحة العامة وتعليمات مؤسس
الغذاء والدواء األردنية

عمليات اإلنتاج

التدريب تطوير منتجات أجبان جديدة دتطوير منتجات جدي

التزويد بالمعدات والتدريب جّز الصوف وتطوير منتجات جديدة وتسويقها

دراسة الجدوى االقتصادية

التدريب

التزويد بالمعدات

ربةتحويل الفضالت الحيوانية إلى مواد محسنة للت



برنامج تنمية القدرات المقترح

القدرات المطلوبة الوصف الفئة

ذاء التزويد بمعدات جديدة لخطوط إنتاج الغ تقييم الحاجة لمعدات إنتاج غذاء جديدة وشراءها  إنتاج الغذاء

التدريب تشغيل وصيانة خطوط إنتاج الغذاء

المساعدة الفنية إصدار رخص المهن البلدية 

المساعدة الفنية إعداد قائمة بالمنتجات التي يُراد صناعتها التخطيط: العمليات

إعداد الوصفاتوالجدولة

إعداد جداول اإلنتاج

المساعدة الفنية والتدريبية تقييم وتحسين جودة المنتجات جودة المنتج

المساعدة الفنية

التزويد بمعدات للتغليف

التسويق لشريحة أكبر من الزبائن الحاليين

خدومةفتح قنوات جديدة للتسويق للشرائح غير الم

التسويق

تحسين التغليف

(brand)صنع عالمة تجارية 

التسويق من خالل وسائل التواصل االجتماعي


