
                                                                                          المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري
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 0202/حزيران(: 1اإلصدار)                                                                                                    السؤشرات الحزرية واإلسكانية    

                            
 

                                                           
 األرقام أولية* 
 2015اجسالي عدد الدكان  حدب نتائج تعداد الدكان والسداكن تم تغيير  1
 2015-2004معدل الشسه الدكشي الدشهي خالل الفترة  2
 تذسل كافة األسر األردنية وغير األردنية 3
 2020آذار(/ -الربع االول )كانهن الثاني 4

 8  -3ن ج رمز الشسهذج : 
 1        رقم اإلصدار :  
 02/12/0212تاريخ اإلصدار: 

تكرار جسع  5151 2019 5102 5102 5102 5102 اسم السؤشر نهع السؤشر
 البيانات

نية
دكا

ال
 

 سشهي   10554 10309 10053 9798 9532 1(إجسالي عدد الدكان )باأللف

 سشهي   5588 5458 5323 5188 5047 ذكهر

 سشهي   4966 4851 4730 4610 4485 إناث

 سشهي   118,9 116,1 113,2 11004 10707 (2الكثافة الدكانية )شخص/كم

 سشهي   9003 9003 9003 9003 9003 (%)رندبة الدكان الحز

 سشهي    204 204 204 5032 )%(معدل الشسه الدكاني

 سشهي   2190 2139 2086 2033 1978 3سر )باأللف(عدد األ

 سشهي    408 408 408 4082 )فرد( سرةمتهسط حجم األ

 سشهي    1401 13 13 13 سر التي ترأسيا إمرأة ندبة األ

 سشهي    8509 87 87 87 سر التي يرأسيا رجلندبة األ

دية
را

القت
ا

 

)مميهن  الجاريةالشاتج السحمي اإلجسالي بأسعار الدهق 
 ديشار(

 ربعي  31099 29984 28903 27830 26920

معدل نسه الشاتج السحمي االجسالي بأسعار الدهق 
 الجارية

 ربعي  307 3,7 309 304 502

ندبة مداىسة قطاع االنذاءات إلى الشاتج السحمي 
 االجسالي بأسعار الدهق الجارية

3,1 3,1 3 3 208 
 

 ربعي

االنذاءات )األبشية الدكشية( في  ندبة مداىسة قطاع
 التكهين الرأسسالي الثابت اإلجسالي باألسعار الجارية

3808* 3808* 3808*   
 

 سشهي 

ندبة التكهين الرأسسالي الثابت إلى الشاتج السحمي 
 اإلجسالي باألسعار الجارية

1904* 1708* 1907*   
 

 سشهي 

نريب الفرد من الشاتج السحمي االجسالي بأسعار 
 )ديشار(الدهق الجاريو 

2825 2840 2875 2909 2947 
 

 سشهي 

 كل سشتين    8835  (2013)7071 ديشار()وسيط الدخل الدشهي لألسرة 

 ندبة االدخار السحمي الى الشاتج السحمي االجسالي 
 بأسعار الدهق الجارية

-1.9 -1.4    
 

 سشهي 

ندبة حهاالت العسالة األردنية في الخارج من الشاتج 
 السحمي االجسالي بأسعار الدهق الجارية

9 805 802 708 706 
 

 ربعي

 ربعي 1094 003 405 303 -008 -009 معدل التزخم )%(

 باألسعار االنذاءات لقطاع السزافة القيسة
 ربعي  872 871 865 860 837 (ديشار مميهن ) الجارية
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                                                                                                                                 0202(: حزيران/1اإلصدار)                                                                                                                                         واإلسكانية  السؤشرات الحزرية    

                                              
  
 
 
 

                                                           
5
 االفراد األردنيين 
 (100=2018سعر االساس)/ 2020آذار(/-الربع االول)كانهن الثاني 6
 (100=2018 سعر االساس)/ 2020آذار(/-الربع االول)كانهن الثاني 7
8
 2020آذار(/-الربع االول)كانهن الثاني 
9
 2020آذار(/-الربع االول)كانهن الثاني 
10
 2020آذار(/-الربع االول)كانهن الثاني 

 8  -3ن ج رمز الشسهذج : 
 1        رقم اإلصدار :  
 02/12/0212تاريخ اإلصدار: 

نهع 
تكرار جسع  5151 5102 5102 5102 5102 5102 اسم السؤشر السؤشر

 البيانات

دية
را

القت
ا

 

 814 - /)ديشار لمفرد في الدشة(العام)السطمق(خط الفقر
(2010) 

     

 1404 - ندبة الفقر )افراد %(
(2010) 

15575     

 119 - عدد األسر الفقيرة )باأللف(
(2010) 

     

     3,5   فجهة الفقر)%(

     1,2   شدة الفقر)%(

     0,334   معامل جيشي 

        (011=5101الرقم القياسي ألسعار السدتهمك )

 جسيع السهاد
 

 ربعي 1026 125 125 119 115 116

 السداكن 
 

121 
 

122 
 

 ربعي 1017 132 130 126

متهسط األجر الذهري  لمعامل الهاحد في القطاعين 
 العام والخاص )ديشار(

 سشهي     500 493 484

 سشهي     514 507 499 ذكهر 

 سشهي     467 458 446 إناث

 2905 32,0 3005 31,9 سشة 02ندبة العسالة لألردنيين فهق سن 
 

 ربعي  2708

 53,4 ذكهر

 
50,9 5109 

 
 ربعي  4408 4701

 10,3 إناث
 

10 1109 
 

1103 1003 
 

 ربعي 

 13 معدل البطالة )%(

 
 ربعي 19538 19 18,6 18.3 15,3

 11 ذكهر
 

13,3 
 

1407 
 

 ربعي 18519 17 1605

 22,5 إناث
 

2401 
 

31,2 

 
 ربعي 245410 27 2608

 5 4,9 651 6 قطاع االنذاءات ندبة العسالة األردنية في
 
 

 ربعي  409

 702 7 ذكهر
 

559 6 
 

 ربعي  509

 0,4 إناث
 

0,5 054 004 
 

006 
 

 ربعي 
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                                                                                        واإلسكانية              السؤشرات الحزرية    
              0202/حزيران(: 1اإلصدار)

  

  

                                                           
 أولي 11

 8  -3ن ج رمز الشسهذج : 
 1        رقم اإلصدار :  
 02/12/0212تاريخ اإلصدار: 

نهع 
تكرار جسع  2019 5102 5102 5102 5102 اسم السؤشر السؤشر

 البيانات

ني
سكا

 اإل
هيل

لتس
ا

 

ندبة األسر السمتزمة بقرض لغايات )شراء/بشاء/صيانة 
 كل سشتين   40,6   )%( مدكن( 

اجسالي التدييالت االئتسانية السسشهحة من قبل البشهك 
 ربعي 6957 6817 6588 5814 4891  )مميهن ديشار(السرخرة لقطاع االنذاءات 

ندبة التدييالت االئتسانية السسشهحة لقطاع االنذاءات الى 
اجسالي التدييالت االئتسانية السسشهحة لكافة القطاعات من 

 قبل البشهك السرخرة
 ربعي 2601 2604 2607 2505 2303

السسشهحة من  )انذاءات األفراد( ندبة القروض الدكشية
البشهك السرخرة إلى اجسالي التدييالت االئتسانية 

 السسشهحو لقطاع االنذاءات

 ربعي 5802 5906 6002 5557 5352

السسشهحة لألفراد من البشهك التجارية  ندبة القروض الدكشيو
 ربعي 62,7 6403 6304 5858 5652 إلى اجسالي القروض الدكشية السسشهحة لألفراد من البشهك

ندبة القروض الدكشية السسشهحة لألفراد من البشهك 
االسالمية إلى اجسالي القروض الدكشية السسشهحة لألفراد 

 من البشهك 
 ربعي 37,3 3507 3606 4152 4358

 سعار الفائدة عمى التدييالت االئتسانيةالهسط السرجح أل
 )قروض وسمف( لمبشهك السرخرة 

 ربعي 8,49 8,69 8,64 7,83 8,24

 سشهي  222 20705 214 146 7705 )مميهن ديشار(اجسالي قروض اعادة تسهيل قروض سكشية 

 سشهي  117111 476 641 832 604 )مميهن ديشار( قيسة عقهد التأجير التسهيمي العقاري 

 سشهي  20 20 21 21 21 عدد البشهك التجارية

 سشهي  4 4 4 4 4 عدد البشهك اإلسالمية
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                                                                0202/حزيران(: 1اإلصدار)                                                                                           واإلسكانية          السؤشرات الحزرية   

نهع 
تكرار جسع  2019 5102 5102 5102 5102 اسم السؤشر السؤشر

 البيانات

ية 
البش

تية
لتح

ا
 

ندبة االنفاق الحكهمي عمى البشية التحتية إلى الشاتج 
 السحمي االجسالي بأسعار الدهق الجارية 

 سشهي  158 1,6 105 156 157

 سشهي   9553 9704 9754 9754 ندبة السداكن االسترمة بالذبكة العامة لمسياه

لألسرة عمى السياه إلى دخل األسرة  الدشهي ندبة االنفاق 
 الدشهي 

  059  
(2013) 

 
0,8  

 كل سشتين 

 سشهي   63 6251 6251 6055 ندبة السداكن السترمة بذبكة الررف الرحي 

لألسرة عمى الكيرباء إلى دخل  الدشهي ندبة االنفاق 
 الدشهي األسرة 

354  
(2013) 

 
2,8  

 كل سشتين 

نريب الفرد من الطاقة الكيربائية السدتيمكة 
 سشهي   17420512 1783,4 1712 1692 )كيمهاط/ساعة(

قار
 الع

ق ه
س

 

       سهق العقار

 ربعي 4632 5265 6062 7057 7607 حجم التداول العقاري)مميهن ديشار(

 ربعي 138422 130207 134148 143387 108026 عدد معامالت بيع العقار

 ربعي 33917 34260 36651 40850 43812 شقق

 ربعي 104505 95947 97497 102537 64214 أراضي

       عدد الذقق السباعة حدب مداحاتها

 ربعي 11599 11710 12722 14082 16623 2م120اقل من 

 ربعي 11281 12172 13225 15636 15921 2م 150-120بين 

 ربعي 11037 10378 10704 11132 11268 2م 150أكبر من 

 ربعي 1190613 12003 12001 12102 119 (011=5105الرقم القياسي ألسعار األصهل العقارية)

 ربعي 1070214 10808 11005 11109 11004 (فيال، مشزل، شقة)سكشي 

 ربعي 1410415 13909 13706 13803 134 أراضي )سكشي( 

 
 
 
 
 
        

  

                                                           
12
 أولية 
13
 2019/آذار(-)كانون الثانيالربع األول 
14
 2019/آذار(-)كانون الثانيالربع األول 
15
 2019/آذار(-)كانون الثانيالربع األول 

 8  -3ن ج رمز الشسهذج : 
 1        رقم اإلصدار :  
 02/12/0212تاريخ اإلصدار: 
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                       0202/حزيران(: 1اإلصدار)                                                                     واإلسكانية           السؤشرات الحزرية          

 

     
 

  

                                                           
16
 تقديرات أولية 
17
 تقديرات أولية 

 8  -3ن ج رمز الشسهذج : 
 1        رقم اإلصدار :  
 02/12/0212تاريخ اإلصدار: 

نهع 
تكرار جسع  2019 5102 5102 5102 5102 اسم السؤشر السؤشر

 البيانات

شي
دك

ج ال
نتا

اإل
 

 63017 - )وحدة سكشية(  16تقديرات الحاجة الدكشية الدشهية
 

63934 
 

64871 
 

 سشهي  65828

 سشهي  41680 45240 47000 48270 49000 )ديشار( وسيط سعر السداكن السباعة بسقياس عقهد البيع

 سشهي  139 137 137 137 136 (2)موسيط مداحة السداكن السباعة حدب عقهد البيع 

      اجسالي االنتاج الدكشي
 

 ربعي 5417 5786 5711 6611 7206 عدد رخص األبشية الدكشية الرادرة

 ربعي 15641 20628 23624 26295 33047 عدد الهحدات الدكشية السرخرة

 ربعي 2666 3678 4292 4818 5662 (2اجسالي السداحات لألبشية الدكشية السرخرة )باأللف م

       القطاع الخاص ) مالك بشاء+ شركات اسكان(

 ربعي 5386 5778 5695 6594 7193 عدد رخص األبشية الدكشية الرادرة

 ربعي 15588 20576 23569 26220 32979 عدد الهحدات الدكشية السرخرة

 ربعي 2657 3670 4283 4807 5651 (2اجسالي السداحات لألبشية الدكشية السرخرة )بااللف م

 سشهي   20024 23277 34066 41074 عدد الهحدات الدكشية السشجزة

متهسط تكمفة الستر السربع ألبشية القطاع الخاص السشجزة 
 سشهي    188 197 192 كميًا)سكشي وغير سكشي(/ديشار

ندبة مداىسة القطاع الخاص السشظم من اجسالي االنتاج 
لى اجسالي إمشدهبًا  ةالدكشي)بسقياس عقهد البيع الرادر 

 (السشجزة ةعدد الهحدات الدكشي

 سشهي   72,8 74,2 64,5 61,2

ندبة مداىسة القطاع الخاص في اإلنتاج الدكشي )بسقياس 
 سشهي  9907 9907 9958 9908 99,8 عدد الهحدات الدكشية السرخرة(

 سشهي   31 36 54 - 17ندبة الهحدات الدكشية السشجزة إلى الحاجة الدكشية
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                                                 0202/حزيران(: 1اإلصدار)                                                                                     ة واإلسكانيةالسؤشرات الحزري      

 
  

 

                                                           
 متهسط السداحة 18

 8  -3ن ج رمز الشسهذج : 
 1        رقم اإلصدار :  
 02/12/0212تاريخ اإلصدار: 

نهع 
 5102 5102 5102 5112 اسم السؤشر السؤشر

تكرار 
جسع 
 البيانات

ي
كن

س
 ال

ن
زو

خ
لم

ا
 

      البشاء ندبة السداكن السبشية حدب نهع

 سشة 10   1959 1159 حجر نظيف

 سشة 10   1155 1055 حجر واسسشت

 سشة 10   2651 1359 اسسشت مدمح

 سشة 10   4056 6153 لبن اسسشتي

 سشة 10   053 151 لبن طين/طين وحجر

 سشة 10   155 152 أخرى 

      اكتظاظ السدكن

 كل سشتين 18 132,7  132 114 (2وسيط مداحة السدكن )م

 كل سشتين 4,1  359 352 )غرفة( متهسط عدد الغرف في السدكن

 كل سشتين 103  154 157 . فرد / غرفومعدل عدد االفراد لمغرفة

ندبة السداكن التقميدية السأىهلة بأسر خاصة السكهنة من غرفة واحدة 
 إلى إجسالي  عدد السداكن السأىهلة بأسر خاصة

 سشة 10   257 353

( أشخاص 3السداكن السأىهلة بأسر خاصة التي تذتسل عمى ) ندبة
 سشة 10   1055 1252 فاكثر/غرفة الى اجسالي عدد السداكن  السأىهلة بأسر خاصة

      ضسان الحيازة

122105 اجسالي عدد السداكن 
5 

 سشة 10   2350490

 18,5 18 التقميديةندبة السداكن الخالية الى اجسالي عدد السداكن 
 

 سشة 10  

 سشة 10   1793292 940147 عدد السداكن السأىهلة بأسر خاصة أو جساعية

 سشة 10   7653 77 ندبة السداكن السأىهلو الى اجسالي عدد السداكن

 سشة 10   1168784 689431 عدد السداكن السأىهلو السسمهكو 

 كل سشتين 63,9  6552 7353 السداكن السأىهلةندبة السداكن السسمهكة الى اجسالي 

 سشة 10   539755 222881 عدد السداكن السأىهلو السدتأجرة

 كل سشتين 25,5  3051 2357 ندبة السداكن السدتأجرة الى اجسالي السداكن السأىهلة

 سشتين كل 8,7  155 055 ندبة السداكن السأىهلو بدون مقابل إلى اجسالي السداكن السأىهلة

 كل سشتين 2  2 254 ندبة السداكن السأىهلو مقابل عسل إلى اجسالي السداكن السأىهلة

 سشة 10   2 055 ندبة السداكن اليامذية والستحركة الى اجسالي عدد السداكن السأىهلة
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                                           0202/حزيران(: 1اإلصدار)                                                                                                          اإلسكانيةالسؤشرات    

 
  

 8  -3ن ج رمز الشسهذج : 
 1        رقم اإلصدار :  
 02/12/0212تاريخ اإلصدار: 

نهع 
جسع  تكرار 2019 5102 2017 5102 5102 اسم السؤشر السؤشر

 البيانات

 
نية

سكا
اإل

 

 )سشة(سعر السدكن إلى الدخل الدشهي لألسرة 
656  

 كل سشتين  4,9 501  (2013)

 االيجار الدشهي الى الدخل الدشهي لألسرةندبة 
 2054 
 كل سشتين   2054  (2013)

 متهسط انفاق األسرة الدشهي عمى السدكن وممحقاتو
 )ديشار أردني(

287058 
 كل سشتين   3474  (2013)

ندبة انفاق األسرة الدشهي عمى السدكن وممحقاتو إلى الدخل 
 الدشهي لألسرة

3059  
 كل سشتين   3009  (2013)

 كل سشتين   26,7  2754 السدكنمداحة  وسيط نريب الفرد باألمتار السربعة من

فيال(  –شقة  –ندبة السداكن السبشية من مهاد دائسة ) دار 
 الى إجسالي عدد السداكن 

 سشة 11     9751

 ندسة  1000اجسالي اإلنتاج الدكشي الى عدد الدكان/
 )بسقياس عدد الهحدات الدكشية السشجزة(

 سشهي   1,9 203 355 4,3

لى الشاتج السحمي االجسالي بدعر إاالستثسار العقاري ندبة 
 الدهق الجاري )بسقياس حجم التداول العقاري(

 ربعي 1409 18 21 2504 2853

 اجسالى القروض الدكشية السسشهحة  لألفراد من البشهك
 ربعي 4051 4062 3967 3238 2603 (ديشار )مميهن 

اجسالي االنفاق الحكهمي عمى خدمات البشية التحتية إلى 
 (/ ندسة ديشار)عدد الدكان 

 سشهي  5158 4503 4454 46,5 4758


