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 القطاع الصحي األردني نبذة حول 

 
يعتبر األردن بوابة الشرق األوسط ومن أكثر دول العالم جذبًا لإلستثمارات الطبية والمنتجعات اإلستشفائية وتوفيره لعدة مزايا 

المنتجات الطبيعية منها السياحة العالجية، المنتجعات الصحية، البحوث الطبية الحيوية، إنتاج ومبيعات المعدات الطبية وإنتاج 
 .للعناية بالبشرة والتي تستخدم كعالج لعدد من األمراض الجلدية ومستخلصة من البحر الميت وغنية بالمعادن الطبيعية المركزة

باإلضافة إلى وجود الكوادر التمريضية المؤهلة والمدربة على تقديم خدمات ألف طبيب  28ى ما يزيد عن وصل عدد األطباء إل
 صحية للمرضىالرعاية ال

تنافسية التكلفة والجودة العالية للخدمات الطبية المقدمة حيث يعتبر األردن األول على بميز الخدمات الطبية في األردن تت
 مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا في السياحة العالجية. 

% من الناتج القومي االجمالي على  9.3 إن المملكة األردنية الهاشمية من أكثر الدول اهتماما بالصحة حيث ينفق ما نسبته
الصحة يوضح الرسم التالي حجم اإلنفاق على الرعاية الصحية بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي بالمقارنة مع بعض الدول 

 .االخرى 

 
  

هذه النفقات رفع ويتبوأ األردن مرتبة متقدمة بالنسبة لإلنفاق على الرعاية الصحية من الناتج المحلي اإلجمالي حيث تشمل 
مستوى المرافق الصحية والمعدات الطبية وتوفير فرص تدريبية للكوادر المهنية في مجال الخدمات الصحية والخدمات المساندة 

 .مما ينعكس إيجابيًا على تقديم خدمات طبية مميزة للمرضى األردنيين وغير األردنيين
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 قطاع الصحة باالردن .1

البشرية المؤهلة في مختلف اإلختصاصات والتي تشمل طب وجراحة األورام، طب األطفال، طب يمتاز األردن بوجود الكوادر 
وجراحة القلب، طب وجراحة الدماغ واألعصاب، طب وجراحة العظام والمفاصل، زراعة الخاليا الجذعية، جراحة التجميل 

نسبة توزيع األطباء في األردن األعلى في  والطب النفسي وعالج اإلدمان وغيرها الكثير من التخصصات الطبية. كما تعتبر
 .نسمة 10,000طبيب لكل  28.6األقليم حيث يوجد 

 )دوالر((: مقارنة تكاليف العالج بين األردن وبعض الدول 1الجدول )

 
يستضيف االردن سنويا مرضى من مختلف أنحاء العالم لالستفادة من مميزاته العالجية و االستشفائية حيث يصل عدد 

 .سنويا ، كما تجاوز إجمالي الدخل الناتج عن السياحة العالجية المليار دوالر سنوياً  250000ضى الى المر 

أما بالنسبة للمعدات والتكنولوجيا الطبية المستخدمة فإن المستشفيات في األردن، الحكومية منها والخاصة تسعى دائمًا إلى 
جد لديها أحدث أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي، وأجهزة المسح الحصول على أحدث التكنولوجيا الطبية المستخدمة ويو 

 .الضوئي، والمعدات النووية

 القوى البشرية األردنية

 نسمة 10,000طبيب لكل  32في األردن  يبلغ معدل توزيع األطباء. 
  نسمة 10,000ممرض لكل  17.8تبلغ نسبة توزيع الممرضين في األردن . 
  نسمة 10,000صيدلي لكل  10.4إلى  تبلغ نسبة اطباء االسنان في األردن . 

   المستشفيات

األردنيين ويشكل عدد المستشفيات الخاصة منها مستشفى تقدم خدماتها للمرضى األردنيين وغير  117يوجد حاليا في األردن 
مستشفى جامعي. وتقدم هذه  2مستشفى و 15مستشفى والعسكرية  31مستشفى أما المستشفيات الحكومية فيبلغ عددها  69
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المستشفيات مختلف اإلختصاصات الطبية، وتشمل أمراض القلب واألعصاب وجراحة العظام وطب األطفال وعالج السرطان 
 لعقم وأمراض العيون والتجميل والطب النفسي واالدمان وغيرها من التخصصات الطبيةوعالج ا

  :السياحة اإلستشفائية .2

يشتهر االردن بوجود المنتجعات اإلستشفائية الطبيعية والتي تشمل المياه المعدنية والشالالت الحارة الممتدة من منطقة الحمة 
لى شواطئ البحر األحمر جنوبًا وكما يوجد في األردن أكبر منتجع صحي طبيعي في األردنية شمااًل وصواًل إلى مدينة العقبة ع

مترًا تحت سطح البحر. وتتميز هذه المنتجعات  427العالم وهو البحر الميت والذي يعد أخفض بقعة بإنحدار يصل الى 
وم ومراكز العالج الطبيعي التي تلبي الطبيعية بوجود عدد كبير من اإلستثمارات العالمية والتي تشمل الفنادق فئة خمسة نج

 .المعايير العالمية من ناحية الحداثة والتجهيز والخدمات الفندقية والعالجية اإلستشفائية المقدمة
وباإلضافة الى هذا العدد الكبير من المنتجعات الصحية والفنادق في األردن فإن منتجات البحر الميت الطبيعية التي يتم 

البحر والغنية باألمالح المعدنية الطبيعية والتي تساعد في عالج الكثير من األمراض الجلدية تعتبر من  استخالصها من مياه
 .أهم العناصر الطبيعية التي تستخدمها الفنادق والمنتجعات في خدمة وعالج مرتاديها من السياح واألردنيين على حد سواء

 الصناعـات الدوائيـة .3

إيجابي في تعديل الميزان التجاري لألردن وفي خفض عجزه بحيث تعتبر الصناعة الدوائية  تساهم الصناعة الدوائية بشكل 
% 80األردنية صناعة تصديرية رائدة، ونظرًا لما تتمتع به من الجودة العالية والسمعة الطيبة فقد تمكنت الشركات من تصدير

على الرغم من حقيقة أن األردن هو  و. لقاراتدولة في مختلف ا 70من إنتاجها حيث يصدر الدواء األردني ألكثر من 
الحاجة إلى مليون دوالر أمريكي ) 542المصدر العربي الرئيسي للمنتجات الصيدالنية ، إال أن حجم الواردات كبير ويتجاوز 

 .واالكسسوارات( زجاجة التعبئة ،،  الحقن: مثل الضمادات ، منتجات طبية
 

 (2018-2014لمنتجات الصيدالنية مع باقي دول العالم )االصادرات والواردات لألردن من 

 واردات  األردن من المنتجات الصيدالنية
  ألف دوالر أمريكي

 صادرات األردن من المنتجات الصيدالنية 
 العام  ألف دوالر أمريكي

514,446 658,330 2014 
542,739 635,011 2015 
590,161 720,549 2016 
558,014 669,091 2017 
580,448 667,739 2018 
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 اسواق الصادرات االردنية اسواق الواردات االردنية
 
 

 1 المملكة العربية السعودية ألمانيا
 2 العراق الواليات المتحدة األمريكية

 3 الجزائر فرنسا
 4 اإلمارات العربية المتحدة إيطاليا
 5 المناطق الحرة سويسرا

 6 الواليات المتحدة األمريكية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
 7 سودان بلجيكا

 8 لبنان الدانمرك
 9 ليبيا آيرلندا
 10 عمان السويد

 

 دوالر( 1.41دينار اردني =  1)  القيمةاالستيراد في األردن حسب 

المجموع / التوريد  الدول الموردة لالردن
 االردنيبالدينار

 63,411,066 سوسرا
 53,495,052 المانيا

 49,634,509 بريطانيا
 25,292,921 فرنسا
 23,297,921 هولندا
 21,642,966 بلجيكا

 18,311,335 الدانمارك
 17,024,896 امريكا
 15,103,761 ايرلندا

 12,927,413 السعودية
 8,435,849 السويد
 7,666,449 النمسا
 5,708,598 ايطاليا

 5,401,014 كندا
 5,008,449 االمارات
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 دوالر( 1.41دينار اردني =  1االستيراد في األردن حسب الفئات العالجية ) 

 

 
 

 

. 

 

therapeutic category Total Quantity Total Money (JOD)

nervous system 21,258,372      67,448,528                     

anti-neoplastic & immuno-modulating agents 506,854           53,378,991                     

anti-infectives for systemic use &  vaccines 7,181,223        50,541,623                     

alimantary tract & metabolism 11,061,940       45,596,847                     

blood & blood forming agents 10,643,554      32,400,067                     

cardiovascular system 5,402,184        26,879,711                     

respiratory system 6,861,236        21,196,430                     

musculo-skeletal system 4,720,130        18,925,204                     

genito-urinary system & sex hormones 4,374,537        18,324,006                     

dermatologicals 5,105,238        13,876,897                     

sensory organs (opthalmologicals & oticologicals) 2,407,021        11,774,207                     

systemic hormonal preparations 1,598,267        10,680,676                     

various (diagnostics) 1,725,818        7,247,011                       

anti-parasitic agents, insecticides & repellents 1,259,818        1,566,848                       

Miscelaneous 337,851           419,121                          

some electrolytes 194,874           81,718                            

total 84,638,917      380,337,884                   

 4,931,383 قبرص
 4,817,041 اليونان
 3,755,714 استراليا

 3,639,387 الهند
 3,329,642 مصر
 2,514,370 اسبانبا
 2,324,359 لبنان
 2,166,245 تركيا

 1,801,245 لوكسمبورغ


