
 معلومات اقتصادية عه المملكة األردوية الهاشمية

  

  (سزه يهُىٌ ويئزبٌ وخًسٍُ أنف َسًخ  ) 6,250,000 : عدد السكان

  

 2 كى    89,287 : المساحة

  

  

 :-لمحة عه اقتصاد البلد 

َؼزًذ الزصبد انًًهكخ ثشكم سئُسٍ ػهً لطبع انخذيبد انزدبسَخ و انسُبزخ وػهً ثؼض انصُبػبد األسزخشاخُخ 

رىخذ يُبخى فىسفبد فٍ خُىة انًًهكخ خبػهخ يٍ األسدٌ . كبألسًذح واألدوَخ فبألسدٌ ًَزهك يىاسد طجُؼُخ هبئهخ 

ثبنث أكجش يصذس نهزا انًؼذٌ فٍ انؼبنى ثبإلضبفخ إنً انجىربط ، األيالذ ، انغبص انطجُؼٍ ، وانسدش انكهسٍ ورُؼى 

ثثشوح يؼذَُخ لبثهخ نالسزخشاج وَمىو انمطبع انسكىيٍ ثذػى لطبع انصُبػبد وَسًر ثبالسزثًبس األخُجٍ فٍ هزا 

 .انًدبل 

. 

ورشزهش األسدٌ ثضساػخ انضَزىٌ انطًبطى ، انخُبس ، وانسًضُبد وانجطُخ وانًىص وانجبرَدبٌ و انكشثذ وانمًر 

وانشؼُش وانؼذط وانسًص وانخضشواد وانفىاكه وانسجىة وثبنُسجخ نهثشوح أنسُىاَُخ فٍ انجهذ فهٍ األغُبو 

 وانذخبج ، ، 

رصذس األسدٌ انًُزىخبد انغزائُخ ثبإلضبفخ إنً يسبصُم صساػُخ أخشي كًب َىخذ ثهب ػذد كبف يٍ اندبيؼبد 

ولذ لبيذ ششكبد أخُجُخ ثؼًهُبد اسزكشبف ػٍ , وكهُبد انزؼهُى انفٍُ و االسزثًبس األخُجٍ يزبذ فٍ هزا انًدبل

وخىد انُفظ فٍ األسدٌ ووفمبً نهُئخ انًىاسد انطجُؼُخ فٍ األسدٌ فإٌ يىاسد انجالد ال رضال غُش يسزغهخ َسجُبً فٍ 

 يهُبس يزش 400 ـــ 150و رى اكزشبف انغبص انطجُؼٍ فٍ األسدٌ وَمذس انخجشاء أٌ األسدٌ َسًم ثٍُ 1987ػبو 

 .يكؼت يٍ انغبص انطجُؼٍ 

 غشف صُبػُخ رمىو ػاللزهب يغ انسكىيخ ػهً انششاكخ انسمُمُخ نًب فُه خُش 4 غشفخ ردبسَخ و 16وفٍ األسدٌ 

 . وصبنر االلزصبد انىطٍُ ػهً يخزهف األصؼذح 

  

  

  :-مجاالت االستثمار



وفٍ يدبالد رىنُذ ورىصَغ انطبلخ وفٍ  (سوضبد األطفبل ـــ انزؼهُى االثزذائٍ وانثبَىٌ  )انُمم ويدبالد انزؼهُى 

 )وفٍ انًدبل انطجٍ  (انًُزدؼبد ـــ انفُبدق ـــ االسزشازبد ــ وكبالد ششكبد انطُشاٌ )يدبل انسُبزخ 

ووسبئم االرصبالد وانزكُىنىخُب انسذَثخ وانكًجُىرش ويٍ أهى زىافض االسزثًبس وخىد  (انًسزشفُبد و انؼُبداد 

 .لىاٍَُ ػصشَخ يسفضح نالسزثًبس 

  

نألسدٌ سزخ يُبطك الزصبدَخ خزثذ لذساً كجُشاً يٍ االسزثًبساد ثهغذ انًهُبساد فٍ كالً يٍ انؼمجخ ، انًفشق ، 

يؼبٌ ، ػدهىٌ ، انجسش انًُذ و أسثذ ثبإلضبفخ إنً أٌ األسدٌ رًزهك ػذداً وفُشاً يٍ انًُبطك انصُبػُخ انزٍ رُزح 

 .سهؼبً فٍ لطبػبد انغضل وانُسُح ، وانًسزسضشاد انذوائُخ ويسزسضشاد انزدًُم 

واألسدٌ ػضىاً فٍ يُظًخ انزدبسح انؼبنًُخ ويشكضاً إلهًُُب نزكُىنىخُب انًؼهىيبد واالرصبالد وانسُبزخ وازذ 

 .أكثش انًىالغ انًشغىثخ فٍ االسزثًبس فٍ انًُطمخ 

  

  


