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االجتماعية-املؤشرات االقتصادية
2019الربع األول  2018 2017 المؤشر

مليار دوالر 42.4 مليار دوالر 40.11 (ابألسعار اجلارية)الناتج احمللي اإلمجايل 
نسمة/دوالر 4,278 نسمة/دوالر 4,000 (يةابألسعار اجلار )الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد 

٪94.2 ٪95.4 (نسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل ٪)إمجايل الدين العام 
٪2.0 ٪2.0 ٪1.9 (ابألسعار الثابتة)معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل 

٪3.3 -  ٪2.6 - مجايلنسبة إىل الناتج احمللي اإل( بعد املنح)العجز املايل 
5.1 - ٪ مجايلنسبة إىل الناتج احمللي اإل( قبل املنح)العجز املايل 

٪4.6 ٪3.3 معدل التضخم
(2019حزيران )125.7 124.7 119.3 املؤشر القياسي ألسعار املستهلكني
٪19.0 ٪18.6 ٪18.3 معدل البطالة

٪16.4 (ذكور)معدل البطالة  ٪14.7 ٪16.5
٪28.9 ٪26.8 ٪31.2 (إانث)معدل البطالة 



االجتماعية-املؤشرات االقتصادية
2018 2017 المؤشر

٪36.2 39.2٪ معدل املشاركة االقتصادية
٪56.4 60.8٪ (ذكور)معدل املشاركة االقتصادية 
٪15.4 17.3٪ (إانث)معدل املشاركة االقتصادية 

14.4  ٪(2010) 15.7٪ معدل الفقر
(2010)احلضر  ٪13.9
٪16.8 (2010)الريف 
189من 95: الترتيب مؤشر التنمية البشرية 0.735
188من 80: الترتيب )2015( 0.748

من 160 108 : الترتيب 0.460 مؤشر عدم املساواة بني اجلنسني
149من 138: الترتيب 0.605 مؤشر الفجوة بني اجلنسني

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



(2017)القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي

حيظى قطاعات اخلدمات ابلنصيب•
، يليه األكرب من الناتج احمللي اإلمجايل

القطاع الصناعي

احمللي نصيب القطاع الزراعي من الناتج•
؛ نسبة (2016)٪ 4اإلمجايل وصل إىل 

٪3.5القوة العاملة يف القطاع 

را من الصعب أن تشكل اخلدمات مصد•
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

2018-2022خطة حتفيز النمو االقتصادي األردين : املصدر



حسب املستوى التعليمي والنوع االجتماعي ( +15)التوزيع النسيب لألردنيني 
(2018)

العمل ازدادت نسبة خرجيي اجلامعات يف سن•
٪ يف 15.1إىل 2000٪ يف عام 8.4من 
2015عام 

ازدادت حصة خرجيي اجلامعات يف سن •
س العمل من اإلانث ثالثة أضعاف خالل نف

الفرتة

رجات ولكن مل يرتجم ذلك إىل حتسن يف خم•
سوق العمل لإلانث
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مصادر توليد الكهرباء في األردن

ر يطغى الغاز الطبيعي على املصاد•
األخرى

صادر هتدف احلكومة إىل زايدة مسامهة امل•
:2020احمللية، حبلول 

٪20: مصادر الطاقة املتجددة❖
٪15: الزيت الصخري❖

طاعات مت تشكيل جلنة عليا متعددة الق•
لصياغة اسرتاتيجية للقطاع
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معوقات النمو–املنشآت الصغرية واملتوسطة 

غياب النظام التشريعي الناظم•

صعوبة الوصول إىل التمويل•

صعوبة الوصول إىل األسواق•

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

( ٪26)الرتكز يف االقتصاد غري املنظم •

Micro, 87.96%

Small, 10.17%

Medium, 1.43% Large, 0.44%

ة حسب التوزيع النسبي ألعداد المنشآت االقتصادية الخاص

(2017)حجم المنشأة 



احللول-املنشآت الصغرية واملتوسطة 
تبين إصالحات تشريعية•

(entrepreneurship)تشجيع ثقافة رايدة األعمال •

غرية واملتوسطة تقدمي حوافز للبنوك لتيسري وصول املنشآت الص•
إىل التمويل

اءة الطاقةتعزيز التوجه حنو تطبيقات الطاقة املتجددة وكف•

تعزيز الوصول إىل األسواق•

Micro
35.78%

Small
18.12%

Medium
13.22%

Large
32.88%

ة الخاصة التوزيع النسبي للعاملين في المنشآت االقتصادي

(2017)حسب حجم المنشأة 



التحدايت االقتصادية
اإلمجايل ابألسعار تباطؤ وترية النمو االقتصادي خالل الثمان سنوات الفائتة، حيث بقي الناتج احمللي•

(  2019الربع الثاين من ٪ يف1.8وصل إىل )2016٪ منذ 2الثابتة مستقرا عند 

٪ من الناتج احمللي 5.1ما نسبته 2017عجز املوازنة العامة، حيث بلغ العجز قبل املساعدات يف العام •
٪ بعد املساعدات2.6اإلمجايل وبلغ 

٪ من 94وشكل ما نسبته 2019مليار دوالر يف كانون الثاين 40.2ارتفاع الدين العام حيث ارتفع إىل •
الناتج احمللي اإلمجايل

منو العجز التجاري بعد انغالق احلدود مع الدول اجملاورة وتراجع الصادرات احمللية•

املنافسة العالية اقليميا وعامليا يف جمال االستثمار وجذب رؤوس األموال اخلارجية•



التحدايت االجتماعية والبيئية
2018٪ يف عام 15.7إىل 2010٪ يف 14.4ارتفاع نسبة الفقر من •

لت نسبة البطالة إىل حمدودية املشاركة االقتصادية الكلية ومشاركة املرأة االقتصادية يف ظل بطالة مرتفعة، حيث وص•
2019٪ يف الربع األول من 19

التفاوت التنموي بني املناطق وحملافظات•

، وهي حتت خط ندرة املياه 2017يف 3م90من املياه املتجددة حيث وصلت إىل اخنفاض حصة الفرد السنوية•
(سنة/فرد/3م500)الشديدة 

االعتماد األردن على استرياد معظم احتياجاته من الطاقة واحلبوب•

م البيئية     خماطر تغري املناخ اليت تضاعف من فقدان الغطاء النبايت والتنوع احليوي واحنسار خدمات النظ•



اجلزء الثاين–التنمية الريفية يف األردن 

تقييم املناطق الريفية



معايير اختيار منطقة للمشروع التجريبي

الوضع التنموي يف املنطقة الريفية ومستوى اهلشاشة•
(  زراعية، مائية)توفر املصادر الطبيعية •
إمكانيات النمو الكامنة  للنشاطات اإلنتاجية•
مدى مشاركة، أو إمكانية مشاركة، املرأة يف النشاطات االقتصادية•
وجود نظم حكامة حملية متينة•
وجود منظمات جمتمع مدنية انشطة•
توفر املوارد البشرية النشيطة اقتصاداي•
البنية التحتية وتوفر سبل الوصول إىل املنطقة•
استتباب الوضع األمين•



النتائج-تقييم املناطق الريفية 

محافظة معان–األشعري •

محافظة الكرك–بتير وراكين •

محافظة المفرق–بلعما •

محافظة اربد–دير يوسف •

تحدايتالتحليل الرابعي لنقاط القوة والضعف والفرص وال



األشعري
نقاط الضعف نقاط القوة

توفر أو عدم/ضعف معدل اإلنتاج بسبب السعة الصغرية للمعدات و▪
التمويل

(الكهرابء)اإلنتاج ارتفاع تكاليف▪
ارتفاع سعر األعالف▪

ة تلعب املرأة دورا أساسيا يف كل حلقات سلسلة القيمة املضاف▪
حتظى بوجود مجعيات خريية لتمكني املرأة ▪
٪26نسبة الفقر –أحد جيوب الفقر يف األردن ▪
٪ من العائالت ترأسها 11؛ (٪ للرجال45)٪ 35معدل البطالة لإلانث ▪

امرأة 
إمكانيات منو اإلنتاج متوفرة▪
مصادر رعوية وزراعية ومائية متوفرة ولكن هناك حتدايت▪

التحدايت الفرص
املنافسة مع املناطق الريفية األخرى قد تزداد▪
قلص التدهور يف حالة الغطاء األخضر ويف جودة املراعي يؤدي إىل ت▪

أعداد املواشي 
النشاطات الزراعية عرضة لتقلبات املناخ▪
إعداد خطة حملية للتكيف وبناء املنعة▪

ءإمكانية توظيف الطاقة املتجددة يف خفض تكاليف الكهراب▪
إمكانية توظيف تقنية الري ابلتنقيط ▪
(عودية، العقبة، مشال السالبرتا)قرب املراكز التسويقية من البلدة ▪
قرب افتتاح مركز تسويق املنتجات الريفية يف عمان▪
(البلدية، احملافظة، وزارة الزراعة)الدعم من املؤسسات احمللية ▪
تطوير منتجات جديدة▪



األشعرىنشاطات السيدات في 



بتري وراكني
نقاط الضعف نقاط القوة

م توفر أو عد/ضعف معدل اإلنتاج بسبب السعة الصغرية للمعدات و▪
التمويل

ارتفاع تكاليف الكهرابء▪
ارتفاع سعر األعالف▪
مستوى تقدمي اخلدمات يف بتري ضعيف▪

دور املرأة قوي يف النشاطات االقتصادية▪
(العرض والطلب)إمكانيات منو اإلنتاج متوفرة ▪
ماعيا وسياسياحتظى بوجود مجعيات خريية لتمكني املرأة اقتصاداي واجت▪
مصادر زراعية، املنطقة غنية يف الثروة احليوانية▪
(٪80-90)مستوى التحصيل اجلامعي لإلانث عال ▪

التحدايت الفرص
التناقص يف عدد سكان بتري بسبب اهلجرة إىل املدن▪
تقلص التدهور يف حالة الغطاء األخضر ويف جودة املراعي يؤدي إىل▪

أعداد املواشي 
النشاطات الزراعية عرضة لتقلبات هطول األمطار▪
إعداد خطة حملية للتكيف وبناء املنعة▪
صعوبة التعامل مع مديرية الزراعة▪

ءإمكانية توظيف الطاقة املتجددة يف خفض تكاليف الكهراب▪
قرب افتتاح مركز تسويق املنتجات الريفية يف عمان▪
منتج اجلميد الكركي ذو مسعة يف أسواق املدن▪
(البلدية، احملافظة)الدعم من املؤسسات احمللية ▪



عمليات اإلنتاج لسيدة يف بتري



بلعما
نقاط الضعف نقاط القوة

منطقة حضرية▪
ةإمكانية توظيف الطاقة املتجددة يف األعمال غري مؤكد▪
بانعدام نشاطات التدريب واإلنتاج بسبب غياب الطل▪
غياب النشاطات اإلنتاجية اجلماعية▪

حتظى بوجود مجعية خريية لتمكني املرأة اقتصاداي▪
دور املرأة ملحوظ يف النشاطات االقتصادية▪
إمكانيات منو النشاطات اإلنتاجية غري مؤكدة▪

التحدايت الفرص
اقتصاد الديون املرتاكمة/صعوبة التمويل▪
تكاليف النقل عالية▪
ركود اقتصادي▪

طري، تربية متجر للورود، مركز بي)نواة نسائية يف رايدة األعمال ▪
(املاشية، متجر صغري، مشتقات األلبان

قريبة من مراكز حضرية كبرية▪



تنجيد األاثث –نشاطات السيدات يف بلعما 



دير يوسف
نقاط الضعف نقاط القوة

منطقة حضرية نوعا ما▪
غياب النشاطات اإلنتاجية اجلماعية▪
مؤكدةإمكانية توظيف الطاقة املتجددة يف األعمال غري▪

ماعياحتظى بوجود مجعية خريية لتمكني املرأة اجت▪
غنية ابملصادر املائية والزراعية▪

التحدايت الفرص
لباهظة بيئة صعبة لرايدة األعمال بسبب التكاليف ا▪

لتأسيس مشروع رايدي
صعوبة احلصول على التمويل▪
حتدايت التسويق▪

ثقافة رايدة األعمال قوية▪
قرب البلدة من أسواق اربد وعمان▪



األشعري-برانمج بناء القدرات املقرتح 
نشاطات بناء القدرات وصف املشروع الفئة

الشمسيةالتدريب على تشغيل وصيانة نظام األلواح د الكهرابء تصميم وتركيب نظام ألواح الطاقة الشمسية لتولي
للمشاريع اإلنتاجية ولضخ املياه

نظام الطاقة

التدريب على تطوير منتجات جديدة اإلنتاجإعداد قائمة ابملنتجات اليت يُراد صناعتها وجداول
(بيةاجلبنة البيضاء، نبااتت ط)تطوير منتجات جديدة 

تطوير املنتجات

اجالتدريب على تشغيل وصيانة خطوط اإلنت التزود مبعدات إنتاج غذاء جديدة عمليات اإلنتاج
ويقيةاملساعدة الفنية يف إعداد اسرتاتيجية تس

التدريب
التوسع يف خدمة الشرائح احلالية

(مؤسسات)التعرف على شرائح جديدة خلدمتها 
جودة املنتجات

صنع هوية جتارية
التغليف والوسم

التسعري
(وسائل التواصل االجتماعي)قنوات تسويقية جديدة 

التسويق



األشعري-برانمج بناء القدرات املقرتح 
نشاطات بناء القدرات الوصف الفئة

املساعدة الفنية
وافق مع التدريب على إدارة عمليات اإلنتاج مبا يت

أنظمة وتعليمات املؤسسات املعنية

غذاء االلتزام بضوابط الصحة العامة وتعليمات مؤسسة ال
والدواء األردنية 

إصدار رخص املهن البلدية 

ريالتنظيمات واملعاي

لتنقيطالتدريب على تشغيل وصيانة نظام للري اب تصميم وتركيب نظام للري ابلتنقيط نظام الري
دراسة اجلدوى االقتصادية

املساعدة الفنية
ةحتويل الفضالت احليوانية إىل مواد حمسنة للرتب

جّز الصوف وتطوير منتجات جديدة وتسويقها
نشاطات إنتاجية 

جديدة



بتري وراكني–برانمج بناء القدرات املقرتح 
نشاطات بناء القدرات وصف املشروع الفئة

ة تسويقيةاملساعدة الفنية يف إعداد اسرتاتيجي
التدريب

التوسع يف خدمة الشرائح احلالية
(مؤسسات)التعرف على شرائح جديدة خلدمتها 

جودة املنتجات
صنع هوية جتارية
التغليف والوسم

التسعري
واصل وسائل الت)البحث عن قنوات تسويقية جديدة 

(االجتماعي

التسويق


