
 

 8  -3ن ج رمز النموذج : 
 1        رقم اإلصدار :  
 62/11/6112تاريخ اإلصدار: 

 
                                                                                                      6161ل/األو كانون (:3) إلصدارا                                                  المؤشرات الحضرية واإلسكانية       

 

                                                 
 األرقام أولية*
 5102تم تغيير اجمالي عدد السكان  حسب نتائج تعداد السكان والمساكن  1
 5102-5112خالل الفترة  لألردنييناني معدل النمو السك 2
 تشمل كافة األسر األردنية وغير األردنية 3
 5151حزيران(/ -النصف األول )كانون الثاني 4
 5151حزيران(/ -الربع الثاني)نيسان 5
  5151حزيران(/ -النصف األول )كانون الثاني 6
 5151حزيران(/ -النصف األول )كانون الثاني 7
 5151أيمول(/-األولى)كانون الثانيالتسعة أشير  8
 5151حزيران(/ -النصف األول )كانون الثاني 9

نوع 
 المؤشر

تكرار جمع  0202 2019 6118 6112 6112 6112 اسم المؤشر
 البيانات

نية
سكا

ال
 

 سنوي  01222 10309 01125 2929 2255 1(إجمالي عدد السكان )باأللف

 سنوي  5588 5458 2555 2099 2129 ذكور

 سنوي  2211 4851 2951 2101 2292 إناث

 سنوي  9 .118 116.1 113.2 00102 01909 (5الكثافة السكانية )شخص/كم

 سنوي  2105 2105 2105 2105 2105 (%)السكان الحضرنسبة 

 2.4 2052 )%( معدل النمو السكاني لألردنيين
 

 سنوي  505 2.4 2.4

 سنوي  2190 2139 5191 5155 0299 3عدد األسر )باأللف(

 4.82 متوسط حجم األسرة )فرد(
 

 سنوي  4.8 4.8 4.8 4.8

 سنوي   0200 13 13 13 )%( نسبة األسر التي ترأسيا إمرأة

 سنوي   9202 87 87 87 )%( نسبة األسر التي يرأسيا رجل

دية
صا

القت
ا

 

 ربعي *021094 *50229 51295 52211 59552 59529 )مميون دينار( الناتج المحمي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية

 ربعي *5-7.4 *509 3.7 509 502 209 )%(معدل نمو الناتج المحمي االجمالي بأسعار السوق الجارية

نسبة مساىمة قطاع االنشاءات إلى الناتج المحمي االجمالي 
 )%(بأسعار السوق الجارية

3 3 502 2.8 509* 8.2
 ربعي 6

نسبة مساىمة قطاع االنشاءات )األبنية السكنية( في التكوين 
 )%(الرأسمالي الثابت اإلجمالي باألسعار الجارية

 سنوي   *5909 *5909 *5909 *5909

نسبة التكوين الرأسمالي الثابت االجمالي من الناتج المحمي 
 )%(اإلجمالي باألسعار الجارية

 سنوي   5102 *5102 *51 *5009

نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي بأسعار السوق 
 الجاريو )دينار(

 سنوي  5222 5229 5252 5920 5992

(5105)9190 دينار()وسيط الدخل السنوي لألسرة 

5105) 
 كل سنتين    8835 

 نسبة االدخار المحمي الى الناتج المحمي االجمالي 
 بأسعار السوق الجارية)%(

 سنوي     -002 -002

نسبة حواالت العمالة األردنية في الخارج من الناتج المحمي 
 االجمالي بأسعار السوق الجارية)%(

9.8 9.3 9.0 8.6 8.3 2.8
 ربعي 7

 ربعي 8.728 0.8 4.5 3.3 0.8- 0.9- التضخم )%(معدل 

714 865 864 858 853 830 (دينار مميون) الجارية باألسعار االنشاءات لقطاع المضافة القيمة
 ربعي 9



 

 8  -3ن ج رمز النموذج : 
 1        رقم اإلصدار :  
 62/11/6112تاريخ اإلصدار: 

 
 

 6161ل/األو كانون (:3) إلصدارا                                المؤشرات الحضرية واإلسكانية  

 

  

                                                 
 5151/ الثالثةالجولة *
 االفراد األردنيين 10
 5151أيمول(/-التسعة أشير األولى )كانون الثاني 11
 5151أيمول(/-التسعة أشير األولى )كانون الثاني 12

نوع 
تكرار جمع  0202 6112 6118 6112 6112 6112 اسم المؤشر المؤشر

 البيانات

دية
صا

القت
ا

 

 902 - لمفرد في السنة(خط الفقر العام)المطمق(/)دينار 
(5101) 

 كل سنتين    

 0202 - نسبة الفقر )افراد %(
(5101) 

 كل سنتين    020910

 002 - عدد األسر الفقيرة )باأللف(
(5101) 

 كل سنتين    

 كل سنتين    3.5   فجوة الفقر)%(نسبة 

 كل سنتين    1.2   شدة الفقر)%(نسبة 

 سنتينكل     0.334   معامل جيني

        (188=8812الرقم القياسي ألسعار المستيمك )

 جميع المواد
 

 ربعي 181.8711 011091 011 22095 25012 25059

 المساكن 
 

92.89 93.97 96.59 011 101.55 77.44
 ربعي 12

متوسط األجر الشيري  لمعامل الواحد في القطاعين العام 
 والخاص )دينار(

 سنوي   252 500 225 292

 سنوي   221 514 219 222 ذكور 

 سنوي   292 467 229 221 إناث

 31.9 سنة)%( 11نسبة العمالة لألردنيين فوق سن 
 

5102 32.0 
 

 ربعي * 8..8 5909 5202

 53.4 ذكور
 

50.9 
 

2009 
 

2900 
 

2209 
 

 ربعي * 78.8

 0101 10.3 إناث
 

0002 
 

0005 0105 
 

 ربعي * 7.7

 13 )%( معدل البطالة
 

0205 0905 0901 0200 
 

*23.9 

 * 
 ربعي

 ربعي * 81.8 0900 0102 0209 13.3 11 ذكور

 5200 22.5 إناث
 

5001 5109 
 

 ربعي * ..44 59

 ربعي * 7.4 4.9 5.0 4.9 6.1 6.0 نسبة العمالة األردنية في قطاع االنشاءات )%(

 ربعي * 1.1 202 101 101 905 9 ذكور

 0.4 إناث
 

0.5 
 

102 
 

102 101 
 

 ربعي * 8.7



 

 8  -3ن ج رمز النموذج : 
 1        رقم اإلصدار :  
 62/11/6112تاريخ اإلصدار: 

  
                                              

                                                     6161ل/األو كانون (:3) إلصداراواإلسكانية                                                                                           الحضريةالمؤشرات  

 
 
 

  

                                                 
 5151/ أيمول( -)كانون الثاني التسعة أشير األولى 13
 5151/ أيمول( -)كانون الثاني التسعة أشير األولى 14
 5151/ أيمول( -)كانون الثاني التسعة أشير األولى 15
 5151/ أيمول( -)كانون الثاني التسعة أشير األولى 16
 5151/ أيمول( -)كانون الثاني التسعة أشير األولى 17
 5151/الثالثالربع  18
 5151أيمول(/-الثانيالتسعة أشير األولى)كانون  19

أولي 20
 

نوع 
تكرار جمع  0202 2019 6118 6112 6112 6112 اسم المؤشر المؤشر

 البيانات

يل 
مو

الت
ني

سكا
اإل

 

نسبة األسر الممتزمة بقرض لغايات )شراء/بناء/صيانة 
 مسكن( )%(

 كل سنتين    40.6  

اجمالي التسييالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك 
 المرخصة لقطاع االنشاءات )مميون دينار(

2920 2902 1299 1909 1229 4887
 ربعي 13

االنشاءات الى  نسبة التسييالت االئتمانية الممنوحة لقطاع
اجمالي التسييالت االئتمانية الممنوحة لكافة القطاعات من 

 قبل البنوك المرخصة)%(

23.3 25.5 26.7 26.4 26.1 81.1
 ربعي 14

فراد نية الممنوحة لقطاع االنشاءات/انسبة التسييالت االئتما
وقطاع اإلسكان إلى اجمالي التسييالت االئتمانية الممنوحة 

 )%(االنشاءاتلقطاع 

71.0 74.3 80.3 79.5 77.6 44.1
 ربعي 15

نسبة القروض السكنية الممنوحة لألفراد من البنوك التجارية 
إلى اجمالي القروض السكنية الممنوحة لألفراد من 

 البنوك)%(
 ربعي 1660.6 62.7 64.3 63.4 58.8 56.2

االسالمية نسبة القروض السكنية الممنوحة لألفراد من البنوك 
إلى اجمالي القروض السكنية الممنوحة لألفراد من 

 البنوك)%(
 ربعي 1739.4 37.3 35.7 36.6 41.2 43.8

 سعار الفائدة عمى التسييالت االئتمانيةالوسط المرجح أل
 لمبنوك المرخصة  )قروض وسمف()%(

 ربعي 40818 8.49 8.69 8.64 7.83 8.24

 ربعي 142.119 222 207.5 214 146 77.5 )مميون دينار(اجمالي قروض اعادة تمويل قروض سكنية 
 سنوي  009020 476 120 955 112 )مميون دينار( قيمة عقود التأجير التمويمي العقاري

 سنوي  51 51 50 50 50 عدد البنوك التجارية

 سنوي  2 2 2 2 2 عدد البنوك اإلسالمية



 

 8  -3ن ج رمز النموذج : 
 1        رقم اإلصدار :  
 62/11/6112تاريخ اإلصدار: 

 
 

 
 6161ل/األو كانون (:3) إلصدارا                              واإلسكانية المؤشرات الحضرية

                                                                                     
نوع 

تكرار جمع  0202 2019 6118 6112 6112 6112 اسم المؤشر المؤشر
 البيانات

تية
لتح

ة ا
لبني

ا
 

نسبة االنفاق الحكومي عمى البنية التحتية إلى الناتج 
 المحمي االجمالي بأسعار السوق الجارية)%(

 سنوي  0095 0025 1.52 1.61 1.66

 سنوي  95.3 95.3 97.4 97.4 97.4 نسبة المساكن المتصمة  بالشبكة العامة لممياه)%(

نسبة االنفاق السنوي لألسرة عمى المياه إلى دخل األسرة 
 السنوي)%(

102 
(5105) 

 كل سنتين    0.8 

 سنوي  63 63 62.1 62.1 60.5 بشبكة الصرف الصحي)%(  المساكن المتصمةنسبة 

نسبة االنفاق السنوي لألسرة عمى الكيرباء إلى دخل 
 األسرة السنوي)%(

502 
(5105) 

 كل سنتين    2.8 

نصيب الفرد من الطاقة الكيربائية المستيمكة )كيمو 
 واط/ساعة(

 سنوي   09250221 1783.4 0905 0125

وق
س

 
قار

الع
 

        سوق العقار

 ربعي 552922 2155 2512 1115 7057 9119 حجم التداول العقاري)مميون دينار(

 ربعي 9299923 059255 051519 052029 143387 019151 عدد معامالت بيع العقار

 ربعي 0212024 55209 52511 51120 21921 25905 شقق

 ربعي 1209125 012212 22229 29229 102537 12502 أراضي

        عدد الشقق المباعة حسب مساحاتها

 ربعي 191226 00222 00901 05955 14082 01155 5م051اقل من 

 ربعي 129027 00590 05095 05552 02151 02250 5م 021-051بين 

 ربعي 152228 00159 01599 01912 00055 00519 5م 021أكبر من 

 ربعي 0510929 119.7 120.3 120.1 121.2 119.0 (022=0200الرقم القياسي ألسعار األصول العقارية)

 ربعي 0110930 109.0 108.8 110.5 111.9 110.4 سكني )فيال، منزل، شقة(

 ربعي 0210031 138.6 139.9 137.6 138.3 134.0 أراضي )سكني( 

 
 
 

                                                 
 أولي 21
 5151أيمول(/ -التسعة أشير األولى)كانون الثاني 22
 5151أيمول(/ -التسعة أشير األولى)كانون الثاني 23
 5151أيمول(/ -التسعة أشير األولى)كانون الثاني 24
 5151أيمول(/ -التسعة أشير األولى)كانون الثاني 25
 5151أيمول(/ -التسعة أشير األولى)كانون الثاني 26
 5151أيمول(/ -التسعة أشير األولى)كانون الثاني 27
 5151أيمول(/ -التسعة أشير األولى)كانون الثاني 28
 5151الربع الثاني/ 29
 5151الربع الثاني/ 30
 5151ربع الثاني/ال 31



 

 8  -3ن ج رمز النموذج : 
 1        رقم اإلصدار :  
 62/11/6112تاريخ اإلصدار: 

 
 

                                                                                        6161ل/األو كانون (:3) إلصدارا                                      واإلسكانية        المؤشرات الحضرية  

 

     
 

  

                                                 
 تقديرات أولية 32
 5151(/أيمول-تموزالربع الثالث) 33
 5151(/أيمول-تموزالربع الثالث) 34
 5151(/أيمول-تموزالثالث)الربع  35
 5151(/أيمول-تموزالربع الثالث) 36
 5151(/أيمول-تموزالربع الثالث) 37
 5151(/أيمول-تموزالربع الثالث) 38
 5151(/أيمول-تموزالربع الثالث) 39
 تقديرات أولية 40

نوع 
تكرار جمع  0202 2019 6118 6112 6112 6112 اسم المؤشر المؤشر

 البيانات

ني
سك

ج ال
نتا

اإل
 

 سنوي 11911 65828 64871 63934 63017 - )وحدة سكنية(  32تقديرات الحاجة السكنية السنوية

 سنوي  20191 45240 29111 29591 22111 المباعة بمقياس عقود البيع )دينار(وسيط سعر المساكن 

 سنوي  052 059 059 059 051 (8وسيط مساحة المساكن المباعة حسب عقود البيع )م

       اجمالي االنتاج السكني
 

 020233 2209 2991 2900 1100 9511 عدد رخص األبنية السكنية الصادرة
 

 ربعي

 255934 02120 51159 55152 26295 55129 الوحدات السكنية المرخصةعدد 
 

 ربعي

 92535 5111 5199 2525 2909 2115 (8اجمالي المساحات لألبنية السكنية المرخصة )باأللف م
 

 ربعي

        القطاع الخاص ) مالك بناء+ شركات اسكان(

 020536 2591 2999 2122 1222 9025 عدد رخص األبنية السكنية الصادرة
 

 ربعي

 ربعي 255537 02299 51291 55212 26220 55292 عدد الوحدات السكنية المرخصة

 ربعي 92538 5129 5191 2595 2919 2120 (8اجمالي المساحات لألبنية السكنية المرخصة )باأللف م

 سنوي  02105 51152 55599 52111 20192 عدد الوحدات السكنية المنجزة

تكمفة المتر المربع ألبنية القطاع الخاص المنجزة متوسط 
 كميًا)سكني وغير سكني(/دينار

 سنوي   091 188 029 025

نسبة مساىمة القطاع الخاص في اإلنتاج السكني )بمقياس عدد 
 الوحدات السكنية المرخصة(

 ربعي 220239 2209 2209 99.8 99.7 99.8

 سنوي  52 31 51 54 - )%(40الحاجة السكنيةنسبة الوحدات السكنية المنجزة إلى 



 

 8  -3ن ج رمز النموذج : 
 1        رقم اإلصدار :  
 62/11/6112تاريخ اإلصدار: 

 
                                       6161ل/األو كانون (:3) إلصدارا                                                                      ة واإلسكانيةالحضريالمؤشرات       

      
  

                                                 
 متوسط المساحة 41

نوع 
تكرار جمع  0202 0202 0202 0222 اسم المؤشر المؤشر

 البيانات

ي
كن

س
 ال

ن
و
خز

لم
ا

 

      )%(حسب نوع البناءنسبة المساكن المبنية 

 سنة 01   0202 0002 حجر نظيف

 سنة 01   0002 0102 حجر واسمنت

 سنة 01   5100 0502 اسمنت مسمح

 سنة 01   2101 1005 لبن اسمنتي

 سنة 01   105 000 لبن طين/طين وحجر

 سنة 01   002 005 أخرى

      اكتظاظ المسكن

 كل سنتين 41 132.7  05009 002 (8وسيط مساحة المسكن )م

 كل سنتين 4.1  502 505 )غرفة( متوسط عدد الغرف في المسكن

 كل سنتين 005  002 009 0 فرد / غرفومعدل عدد االفراد لمغرفة

نسبة المساكن التقميدية المأىولة بأسر خاصة المكونة من غرفة واحدة إلى 
 )%(إجمالي  عدد المساكن المأىولة بأسر خاصة

 سنة 01   509 505

( أشخاص 4المساكن المأىولة بأسر خاصة التي تشتمل عمى ) نسبة
 )%(فاكثر/غرفة الى اجمالي عدد المساكن  المأىولة بأسر خاصة

 سنة 01   0102 0505

      ضمان الحيازة

 سنة 01   5521221 0550122 اجمالي عدد المساكن

 18.5 09 )%(المساكن التقميدية لى اجمالي عددنسبة المساكن الخالية إ
 

 سنة 01  

 سنة 01   0925525 221029 بأسر خاصة أو جماعية  عدد المساكن المأىولة

 سنة 01   9105 99 )%(لى اجمالي عدد المساكنإ نسبة المساكن المأىولة

 سنة 01   0019955 192250 عدد المساكن المأىولة الممموكة

 كل سنتين 63.9  1205 9505 )%(لى اجمالي المساكن المأىولةنسبة المساكن الممموكة إ

 سنة 01   252902 555990 المستأجرة عدد المساكن المأىولة

 كل سنتين 25.5  5100 5509 )%(لى اجمالي المساكن المأىولةنسبة المساكن المستأجرة إ

 كل سنتين 8.7  002 102 )%(بدون مقابل إلى اجمالي المساكن المأىولةنسبة المساكن المأىولة 

 كل سنتين 2  5 502 )%(مقابل عمل إلى اجمالي المساكن المأىولة المأىولةنسبة المساكن 

 سنة 01   5 102 )%(لى اجمالي عدد المساكن المأىولةسبة المساكن اليامشية والمتحركة إن



 

 8  -3ن ج رمز النموذج : 
 1        رقم اإلصدار :  
 62/11/6112تاريخ اإلصدار: 

 
 

     6161ل/األو كانون (:3) إلصدارا                                                                                                                               اإلسكانيةالمؤشرات 

 
 

                                                 
 5151حزيران(/-النصف األول)كانون الثاني 42
 5151أيمول(/-الثانيالتسعة أشير األولى)كانون  43

نوع 
تكرار جمع  0202 2019 6118 2017 6112 6112 اسم المؤشر المؤشر

 البيانات

 
نية

سكا
اإل

 

 سعر المسكن إلى الدخل السنوي لألسرة )سنة(
101 

(5105) 
 كل سنتين   200 205 

 )%(االيجار السنوي الى الدخل السنوي لألسرةنسبة 
5102 

 كل سنتين    5102  (5105)

 متوسط انفاق األسرة السنوي عمى المسكن وممحقاتو
 )دينار أردني(

599109 
(5105) 

 كل سنتين    529501 

الدخل نسبة انفاق األسرة السنوي عمى المسكن وممحقاتو إلى 
 السنوي لألسرة)%(

5102 
(5105) 

 كل سنتين    5102 

 كل سنتين    26.7  5902 المسكنمساحة  وسيط نصيب الفرد باألمتار المربعة من

فيال( الى إجمالي  –شقة  –نسبة المساكن التقميدية ) دار 
 عدد المساكن)%(

 سنة 01      2900

 نسمة  1888اجمالي اإلنتاج السكني الى عدد السكان/
 )بمقياس عدد الوحدات السكنية المنجزة(

 سنوي  1.8 1.9 2.3 3.5 4.3

لى الناتج المحمي االجمالي بسعر إاالستثمار العقاري نسبة 
 )%(السوق الجاري )بمقياس حجم التداول العقاري(

 ربعي 90942 14.7 17.3 20.6 24.9 27.8

 القروض السكنية الممنوحة  لألفراد من البنوك إجمالي
 (دينار )مميون

5291 2509 2592 2201 2215 112.
 ربعي 43

اجمالي االنفاق الحكومي عمى خدمات البنية التحتية إلى 
 (/ نسمة دينار)عدد السكان 

 سنوي  51.8 45.3 44.4 46.5 47.8


