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 Хашемитско Кралство Йордания е страна с важно геополитическо положение 

за интересите на ЕС, САЩ, Китай, Съвета на арабските държави от Персийския залив 

и др. Армията, силите за сигурност, административният апарат и по-голяма част от 

населението демонстрират лоялност и подкрепа на съществуващия политически 

режим. Вътрешнополитическата обстановка е сравнително стабилна и властите 

предприемат действия за въвеждане на нови елементи на демократизация в 

системата на управление. 

 Йордания е бедна на водни ресурси, дървесина, петрол и други природни 

ресурси, но разполага със значителни запаси от фосфати, уранова руда, поташ и 

петролно-газови шисти. С население от 6 509 000 души и територия от 89.342 кв. 

км., 2/3 от БВП на страната се формират в сферата на услугите, 30% - от 

промишлеността и под 4% - от селското стопанство.  

В условията на затихваща икономическа криза, през 2013 г. Йордания бе 

принудена да се справя с редица предизвикателства, чието непосредствено 

икономическо отражение станаха нарастващите разходи за обслужване на наплива 

от сирийски бежанци, загубите от 2 млрд. щ.д. от неравномерните доставки на 

природен газ от Египет,  увеличеният общ размер на държавния дълг и др. 

В тази обстановка правителството поддържа устойчива политика на 

приемственост и стремеж към обезпечаване на финансови помощи, дългосрочни 

външни заеми, чуждестранни инвестиции и договорености за работа по 

стратегически обекти, с което да се предизвика широкомащабно икономическо 

оживление на национално равнище. 

Йорданското ръководство разглежда построяването на стратегическа 

национална ж.п. мрежа, изграждането на АЕЦ и ВЕИ инсталации, разширената 

експлоатация на залежите от уран, поташ, фосфати, шистов петрол и газ, и 

изграждането на канал между Червено и Мъртво море като предпоставки за 

икономически просперитет – за обезпечаване на енергийна и финансова 

самостоятелност, развитие на селското стопанство, туризма, промишлеността и 

транспорта, и не на последно място – осигуряване нуждите от питейна вода за бързо 

нарастващото население на страната. 

 Като приоритетни задачи в областта на икономиката се определят 

увеличаване на инвестициите, намиране на устойчиви решения на проблема с вноса 

на енергоносители и засилване на капиталното строителство с подкрепата на 

страните-членки на Съвета на арабските държави от Персийския залив.  

 По оценки на ЕС макроикономическите индикатори на йорданското 

икономическо развитие сочат продължаване на растежа, но фискалната позиция 

остава уязвима с нарастването на публичните разходи и необходимостта от външна 

помощ. Монетарната политика запазва своята стабилност с високи нива на валутните 

резерви като едновременно с това обаче търговският дефицит е отбелязал 

увеличение.   

БВП продължава да се възстановява и през 2013 г. е нараснал с ок. 2.9%, а 

инфлацията е намаляла до 5.2% (при 6.5% за 2012 г.). Очакванията за 2014 г. са 

оптимистични и с прогноза БВП да се увеличи между 2.9% и 3.5%, а инфлацията да 

спадне до 3.8%. Макар и слабо, нарастването на БВП се очаква да продължи и през 

следващите години, достигайки през 2017 г. 4.4%, което според ВМФ обаче няма да 

бъде достатъчно, за да посрещне ефикасно нивото на очертаващата се безработица. 

 



 

От 2011 г. насам особено голям е приносът на минно-добивния сектор, 

компенсиращ успешно намалението в инвестициите, които през 2012 г. са в рамките 

на 3.3 млрд. евро. Икономическият растеж през 2013 г. се дължи преди всичко на 

строителството, транспорта, комуникациите, складовите услуги и селското 

стопанство. Приходите от туризма през 2012 г. и 2013 г. достигат поотделно 3.5 

млрд. щ. д. Задграничните постъпления от 600-те хиляди йордански работници, 

повече от половината от които работят в страните от Персийския залив, през всяка 

от последните две години надхвърлят 3.5 млрд. щ. д. 

 Работната сила в Йордания възлиза на 1 млн. 400 хил. души (34% от 

населението), от които 177 хил. души са безработни. Жените заемат само 16.4% от 

работните места. Минималната работна заплата от началото на 2012 г. е повишена 

от 150 й. динара на 190 й.д. (ок. 268 щ.д.). Безработицата в периода 2000 г. – 2012 

г. е била в рамките на 13% и е значително по-висока сред младежите и завършилите 

висше образование, а през 2013 г. доближава 14%, което вероятно ще се запази и 

през 2014 г. 

   В Йордания работят официално и 264 хиляди чуждестранни работници - 

гастарбайтери, от които ок. 67% са египтяни. 27% са наети в селското стопанство, 

26% - в сферата на услугите, 20% - в преработвателната промишленост, а 11% 

работят в строителството. Счита се, че броят на легално пребиваващите иракски 

граждани надхвърля половин милион души. Финансовите трансфери на 

чуждестранните работници за 2012 г. възлизат на 408 млн. щ.д. 

В страната пребивават общо 1.300 хил. сирийски граждани, от които 600.000 

души са емигранти, официално регистрирани към службите на Върховния 

комисариат за бежанците при ООН. 20% от тях са настанени в бежански лагери, а 

80% - в градски и селски жилищни райони. Останалите 700,000 сирийци са приети с 

временен статут на пребиваване, но без регистрация към ВКБ-ООН. По оценка на 

ВКБ нуждите на Йордания понастоящем за пълноценно обслужване на този 

контингент възлизат на 1.6 млрд. щ.д. 

 

ФИНАНСИ И ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: 

Финанси 

 Поради слабата си обвързаност с международните финансови пазари 

банковият сектор е относително стабилен, като йорданският динар е обвързан във 

„валутен борд” с щатския долар при съотношение (1$=0.71 й. динара). В страната 

функционират 16 банки с общ капитал от около 50 млрд. евро. През февруари 2013 

г. бе подписана двустранна договореност и открито в Аман постоянно 

представително Бюро на ЕБВР, чиито приоритети ще бъдат финансовият сектор, 

енергийната ефективност, институциите на частния сектор и инфраструктурните 

проекти. 

  Общият размер на държавния дълг, който в края на 2012 г. се е равнявал 

на 74% от БВП, през 2013 г. е продължил да расте и в резултат на увеличения 

импорт, и загубите в енергийния и водния сектор, е достигнал в края на 2013 г. 

79.6% от БВП или 26 млрд. 897 млн. щ.д., от които 10.2 млрд. щ.д. са външни 

задължения. На лице е спад на йорданския кредитен рейтинг и на йорданската 

позиция в международните бизнес оценки. 

В тази връзка МВФ счита, че през 2014 г. усилията следва да се концентрират 

върху балансирано снижаване на равнището на общия държавен дълг с 

едновременно съхраняване и укрепване на икономическото нарастване, осигуряване 

на трудова заетост и подобряване на икономическите и социалните условия... 

Значително подобрение се отбелязва в събираемостта на данъци и такси, 

като през 2013 г. общата сума на реализираните държавни вземания е надхвърлила 



 

3 млрд. й.д. или с ок. 400 млн. й.д. в повече от 2012 г. През 2013 г. бюджетният 

дефицит е в размер на 1.8 млрд. щ.д. 

В края на 2013 г. официалният валутен резерв надхвърля 12 млрд. щ.д., в 

които  са включени и 500.363 унции злато. Стойността на ценните книжа в 

банковото дело, застрахователния бизнес, услугите и промишлеността надхвърля 18 

млрд. 658 млн. й.д. (ок. 26.3 млрд. щ.д.). От тях 46.4% или 12.2 млрд. щ.д. са 

собственост на чуждестранни юридически и физически лица, най-голям брой от 

които са от ливански (1.22 млрд. й.д.), кувейтски (1.11 млрд. й.д.), катарски (941.6 

млн. й.д.) и саудитски (923.5 млн. й.д.) произход. 

 

 С подкрепата на т. нар. „Stand-By Arrangement“ (SBA) - договореност между 

МВФ и Йордания, утвърдена от Изпълнителния борд на МВФ на 3 август 2012 г., през 

2013 г. започна постепенна промяна в провежданата от Йордания икономическа 

политика, като главно предизвикателство остават бюджетният дефицит, дългът и 

ограничаването на загубите в Националната електрическа компания „NEPCO”. SBA-

договореността предвижда МВФ да подкрепи със заем от 2 млрд щ.д. йорданската 

икономическа програма в периода 2012 г.– 2015 г. с цел успешно „противопоставяне 

на фискалните и външни предизвикателства и поощряване на висок икономически 

растеж“.  

 На базата на тази договореност, през 2012 г. йорданските власти пристъпиха 

към съкращаване на бюджетните разходи, а през 2013 г. бе даден ход на ежегодно 

нарастване в цената на електрическата енергия, като до 2017 г. увеличението 

следва да достигне общо 40% от базисната цена. Повишени бяха цените на 

алкохолните напитки и цигарите, почти двойно нарасна специалната такса върху 

мобилните телефони и електронните карти за зареждане, увеличена бе цената на 

входните визи, таксите за внос на готово облекло (от 5% на 20%) и за издаване на 

разрешителни за работа. Като цяло през 2013 г. събираемостта на данъците и 

таксите се е увеличила с над 481 млн. й.динара. 

 През март 2014 г. предстои двуседмичен (3-ти и 4-ти) преглед от МВФ на 

изпълнението на договорената йорданска икономическа програма. Приемането на 

положителна оценка от прегледа ще позволи отпускането, по линия на SBA, на 

пореден транш от 256 млн. щ.д. 

 За да посрещне задълженията си по текущи и други плащания, през 2013 г. 

правителството предприе действия за емитиране на нови държавни ценни книжа на 

международните и вътрешния пазари. Т. напр. през октомври 2013 г. бе съобщено за 

външно емитиране на „еurobonds“ от 1.25 млрд. щ. д. с гаранции от американското 

правителство и в края на 2013 г. общият размер на  емитираните през годината 

ценни книжа достигна 6.9 млрд. щ.д. Същевременно през 2013 г. държавата е 

погасила задължения в размер на повече от 5 млрд. щ.д. За 2014 г. се планира 

вътрешно емитиране на държавни ценни книжа за почти 7.3 млрд. щ.д. и погасяване 

падежа на такива книжа за ок. 5.9 млрд. щ. д. 

Приемайки през м. септември 2012 г. Закон за ислямските финанси (Islamic 

Finance Sukuk Law), държавата демонстрира силен интерес към навлизане в големия 

ислямски финансов пазар. Такъв интерес продължава да се проявява и към 

експлоатация на възможностите за макро-финансова подкрепа от ЕС.  

 Според оценка на ЕК „… всичко това би подпомогнало временното посрещане 

на някои от предизвикателствата, но държавният дълг ще достигне високи нива, 

което ще изисква внимателен мениджмънт“. 

 

Финансова подкрепа 

  Устойчиви и нарастващи измерения има финансовата помощ, оказвана на 

Йордания от САЩ и ЕС. Може да се счита, че през 2013 г. по различни редовни и 



 

извънредни програми САЩ са предоставили на Йордания над 1 млрд. щ.д. (ежегодни 

360 млн. щ.д. за гражданския сектор и над 300 млн. щ.д. за военни нужди и 200 млн. 

щ.д. извънредна помощ, осигурена по решение на президента Барак Обама за 

бюджета и за нуждите на емигрантски поток от Сирия, и др...). От американска 

страна официално бе заявено, също така, че САЩ ще предостави американски 

суверенни гаранции по отношение на предстоящото емитиране на йордански 

облигации на международните пазари. 

Помощта от ЕС за периода 2007 – 2013 г. възлиза общо на 597 млн. евро. За 

периода 2014 – 2020 г. е потвърдена помощ в размер от 448 млн. евро, като към нея 

следва  да се добавят обещани от ЕС допълнителни 108.7 млн. евро за посрещане на 

енергийните проблеми, подкрепа в развитието на ВЕИ и в подготовката на енергийни 

кадри.  

 Що се отнася до помощта, оказвана от Съвета на арабските държави от 

Персийския залив, следва да се отбележи, че на срещата на високо равнище на 

страните от Съвета на арабските държави от Персийския залив през 2011 г., бе 

прието решение за ежегодна подкрепа (за период от 5 години) на капиталното 

строителство в Йордания с 1 млрд. щ.д., като всяка от С. Арабия, Кувейт, ОАЕ и 

Катар се ангажира да изплати по 1.250 млрд. щ.д. Въпреки че през 2012 г. 

възникнаха допълнителни бюджетни затруднения, през 2013 г. Йордания започна 

увеличаване на капиталовите разходи за сметка на тези средства. Така в 

проектобюджета за 2014 г. йорданските капиталовите разходи са планирани в 

размер на 1.27 млрд. й.д.  

 Приоритетните проекти за финансиране са в сферата на енергетиката, 

транспорта, обучението и здравеопазването. Като цяло от началото на 2013 г. се 

предвижда 687 млн. щ.д. от предоставените от Съвета на арабските държави от 

Персийския залив до края на 2012 г. средства за капитално строителство, да бъдат 

инвестирани в проекти, по които вече е работено през 2012 г., а други 563 млн. щ. 

д. да бъдат изразходвани за нови проекти, повечето от които  се очаква да бъдат 

стартирани през 2014 г. 

В допълнение към средствата от Съвета на арабските държави от Персийския 

залив за капитално строителство, през февруари 2013 г. С. Арабия отпусна на 

Йорданската централна банка „грант“ от 200 млн. щ.д. за подкрепа на бюджета и 

част от възникналия фискален дефицит. С лично дарение от саудитския крал в 

размер на 139 млн. щ.д., през февруари 2014 г. бе подписано споразумение за 

разширяване (до 4 платна) и модернизиране (в срок от 3 години) на 110-

километровия „път на богомолците“ от Свободна зона-Зарка, през района на Ал-

Азрак до йорданско-саудитската граница. 

 Нараства в Йордания и активността на ЕБВР, произтичаща от разработен от 

банката всеобхватен политико-икономически анализ на обстановката в 

Близкоизточния регион. На тази основа ЕБВР приема решение за създаване на 

инвестиционен фонд от 1 млрд. щ. д., който да обслужва четирите страни: Йордания, 

Египет, Тунис и Мароко, с тенденция за нарастване до 2.5 млрд. щ.д. На този етап 

дейността на Бюрото на ЕБВР в Аман е насочена към предоставяне на гаранции в 

интерес на банките, финансиращи търговски операции и оказване на подкрепа, 

съвместно с INVEST BANK на два инвестиционни проекта. Като цяло 80% от 

активността на банката ще бъде посветена на частния сектор. 

През септември 2012 г. Франция и Йордания подписаха споразумение за 

отпускане на заем в размер на 150 млн. евро в подкрепа на бюджета, като 100 млн. 

евро бяха изплатени още през август 2012 г., а останалите 50 млн. се предвиждаше 

да бъдат отпуснати през първата половина на 2013 г. Франция отпусна, също така, 

облекчен заем от 22.8 млн. евро за възстановяване и подобряване работата на 

водоснабдителната мрежа в йорданските северни провинции. Срокът на договора е 

15 години със 6-годишен гратисен период и фиксирана лихва от 0.05%. 



 

Съществена подкрепа под формата на помощи и заеми беше предоставена и 

от Световната банка и JICA (Японската агенция за международно сътрудничество). 

На 05 април 2013 г. СБ даде съгласие за отпускане на заем от 70 млн. щ.д. за 

развитието в Йордания на малките и средните предприятия. 

 Като цяло би могло да се отбележи, че благодарение на тази подкрепа, 

независимо от затрудненията йорданското държавното ръководство съхранява 

възприетата линия за постепенно укрепване на финансовата и икономическа 

стабилност, и активно привличане на инвестиции. 

 

ТЪРГОВИЯ 

 Йордания има подписани споразумения за свободна търговия със САЩ, 

Турция, Канада и Сингапур, тя е страна в договореността от Агадир и в 

Споразумението за междуарабска свободна търговия, полагащо основите на бъдещо 

арабско икономическо единство.  

 Споразумението за партньорство между ЕС и Йордания, което е в сила от 01 

май 2002 г., предвиждаше, в срок от 12 г. неговите постановки да прераснат в 

споразумение за свободна търговия. Усилията в това направление продължават и 

понастоящем като в изпълнение на Европейско-йорданския план за съвместна 

работа за периода 2011 – 2015 г., отговарящ на йорданската програма за политико-

икономически реформи и икономическо развитие, през ноември 2013 г. бе обсъден 

напредъкът по предложението за подписване на всеобхватно двустранно 

споразумение за свободна търговия. 

 През 2013 г. йорданската външна търговия се характеризира със спад в 

експорта, който  за първите 9 месеца на 2013 г. е намалял с 1%, а импортът се е 

увеличил с 6.2%. Намалението в експорта се дължи на снижаването в износа на 

продукти от миннодобивната индустрия, а увеличението в импорта - на повишения 

внос на машини, електроника и продукти на черната металургия.  

 

Износ 

 Експортът през първите 9 месеца на 2013 г. е в рамките на 4.8 млрд. й.д. 

Традиционно се формира от тъкан и нетъкан текстил, поташ, зеленчуци, лекарства, 

торове, фосфати, живи животни, подправки, растителни масла, мрамор, гранит, 

химически материали, неорганични продукти, животински ваксини, козметика, 

инсектициди, килими. Основни партньори през последните години са САЩ, Ирак, 

Индия, С. Арабия, Ливан и др. 

 

Внос 

 Вносът през първите 9 месеца на 2013 г. е в размер на 11.69 млрд. й.д. 

Основни пера съставляват петрол и петролни продукти, машини, електроматериали и 

резервни части, транспортни средства, черни метали, зърнени храни, а така също – 

хранителни продукти, захарни изделия, консерви, сокове, масла и смазочни масла, 

цимент, дървен материал, киселини, метални изделия, алуминий. Основни партньори 

през последните години са С. Арабия, Китай, САЩ, Италия, Германия, Египет и др. 

 Българският експорт за Йордания през 2012 г. е 26.8 млн. щ.д. (увеличение 

с над 10 млн. щ. д. в сравнение с 2011 г.), а вносът – 107.6 млн. щ.д., 98% от който 

се формират от естествени калциеви фосфати и минерални торове.  

За първите 9 месеца на 2013 г. износът е достигнал 30.6 млн. щ.д., а на 

годишна база се очаква той да надхвърли 38 млн. щ.д. Вносът от Йордания е на 

стойност 59.8 млн. щ.д., като отрицателното търговско салдо на България 

постепенно намалява. Налице е увеличаване и разнообразяване на българския 



 

стоков експорт и приоритетно осигуряване на внос на торове и суровини за 

българската преработвателна индустрия.  

 През март 2011 г. България изрази готовност да обезпечи Йордания за три 

години напред с 800 хил. т. пшеница, за което обаче нашата страна не предприе 

допълнителни действия за провеждане на конкретни преговори и участие в обявени 

тръжни процедури. 

 Йордания ежегодно се нуждае от 800 хил. т. пшеница, от които произвежда 

самостоятелно само 1%., а така също - от 500 хил. т. ечемик (основно за фураж). 

Месечното потребление на пшеница възлиза на 68 хил. т., а на ечемик – 55 хил. т. 

    

ПРОМИШЛЕНОСТ 

 Промишлеността остава слабо развита. Сравнително по-добро развитие имат 

минно-добивната и преработвателната промишленост, които заедно с транспорта на 

реекспортни стоки до края на 2012 г. бяха сред най-тежко засегнатите от кризата 

сектори.  

Добиват се фосфати, поташ, мрамор и гранит. Произвеждат се торове, 

лекарства, козметика, тъкан и нетъкан текстил, растителни масла, химически 

материали, и неорганични продукти. Изградените през последните години голям 

брой свободни и специализирани икономически зони, разположени в различни 

райони, създават благоприятни инвестиционни условия, засилват икономическата 

активност и осигуряват значителен брой работни места, вкл. за ниско- 

квалифицираната и за женската работна ръка. 

 

ЕНЕРГЕТИКА 

Стратегическите проекти за икономическо развитие на Йордания са 

неразривно свързани с енергийното обезпечаване. Страната внася почти 98% от 

енергоносителите, като за тази цел изразходва ежегодно около 20% от БВП. С цел 

да преодолее негативите от това състояние, през 2006 г. Йордания приема 

Национална енергийна стратегия.  

За производството на 80% от електроенергията се ползва египетски газ. 

Неравномерното захранване посредством египетско-йорданския газопровод от 

февруари 2011 г. насам, принуждават Йордания да разходва алтернативни тежки 

горива, водещи до преразходи, в резултат на които Националната електрическа 

компания (NEPCO) е отчела през 2012 г. загуби в размер на ок. 1.3 млрд. евро, а 

през 2013 г. те са достигнали 2 млрд. щ.д.  

Нуждата от обезпечаване на газ и електроенергия, стимулира Йордания да 

планира ускорено разкриване и въвеждане на нови енергийни мощности. Ударението 

се поставя върху договаряне на условията за изграждане на АЕЦ, извличане на газ и 

петрол от националните шистови залежи, изграждане на LNG терминал в залива 

Акаба, на петролопровод с Ирак и на ВЕИ-инсталации, а така също - развитие на 

електропроизводството и електроенергийната мрежа. 

В това отношение следва да се отчита фактът, че 575 млн. щ.д. от 

предоставяните от Съвета на арабските държави от Персийския залив ежегодно в 

продължение на 5 години 1 млрд. щ.д. за капитално строителство на Йордания, са 

определени за финансиране именно на енергийни проекти. Един от важните 

проекти, финансирани от Съвета на арабските държави от Персийския залив е 

Strategic Reserves of Light Oil Derivatives Project, с капацитет от 300 хил. тона, чиято 

цел е да осигури доставката на петролни деривати в случаи на възникване на 

извънредна обстановка. Има принципно съгласие и за изграждане съвместно с Катар 

на LNG терминал в залива Акаба. 

  



 

АЕЦ 

 В областта на ядрената енергетика през 2008 г. е приета Програма за мирно 

използване на ядрената енергия (ПМИЯЕ) и е учредена Йорданска агенция за атомна 

енергия (ЙААЕ), чиято дейност е съобразена с изискванията на МААЕ. 

 Работата на ЙААЕ обхваща редица направления: проучване на залежите от 

уранова руда, чиято оценка се очаква да бъде официално обявена в началото на 

2014 г.; построяване на АЕЦ, който трябва да бъде завършен около 2020 г.; 

изграждане в Университета за наука и технологии на експериментален 5-мегаватов 

Атомен център за изследвания и подготовка; обучение и квалификация на 

йордански специалисти и екипи, изпълняващи националната ПМИЯЕ; използване на 

атомни реактори за обезсоляване на води за нужди на населението. 

 Построяването на АЕЦ се аргументира с липсата на достатъчно количество 

други източници на електроенергия и очевидната перспектива и необходимост от 

бъдеща преработка на морска вода за питейни нужди. 

В края на октомври 2013 г. йорданските СМО информираха, че руската 

енергийна компания „РОСАТОМ“ е избрана за изграждане на първата йорданска 

АЕЦ на обща стойност от 10 млрд. щ. д. Йорданското участие ще бъде 51%, а 

руското 49%. За район на изграждане е определен Касар Амра, на 60 км. югоизточно 

от с. Харбет ал-Самра в провинция Зарка. Очаква се АЕЦ да посрещне 12% от 

нуждите на Йордания от електроенергия през 2020 година. Финансовата опция на 

АЕЦ в рамките на йорданския дял от проекта е на основата на ВОО и остава 

отворена за арабско и частно йорданско инвеститорско участие. Йорданските 

очаквания са за стойност на произвежданата от АЕЦ електроенергия от прибл. 7 

йордански филса за киловат при сегашна производствена цена от йорданските ТЕЦ 

ок. 18 филса/квт (1 й. динар = 1000 филса; 1 йорд. динар = 0.71$). 

 АЕЦ ще включва два реактора по 1000 мегавата, първият от които ще бъде 

пуснат в действие през 2021 г., а вторият през 2023 г. Атомното гориво ще се 

доставя от Русия. Технологията на реакторите е от трето поколение (подобно на 

руския реактор в Турция) и се обезпечава от фирма „РОСАТОМСТРОЙ“. Срокът на 

използване на реакторите може да достигне 60 години. Руската страна поема 

обезателство за обслужване и изнасяне на отработеното ядрено гориво и обучение 

на йордански кадри в областта на атомната енергетика. 

Построяването на АЕЦ се планира да се осъществи на два етапа: 

- І етап: Руско самостоятелно проучване на площадката, определена за АЕЦ; 

изучаване на условията за изграждане на водна, транспортна и електро 

инфраструктура; провеждане на двустранни преговори относно (намаляване на) 

окончателната цена на произвежданата електроенергия.  

- ІІ етап:  Подписване на окончателен договор и изграждане на АЕЦ. 

Изборът на „РОСАТОМ ОВЪРСИЙЗ“ за стратегически партньор, инвеститор и 

оператор на бъдещата йорданска АЕЦ е обвързан с подписване през 2014 г. на 

междуправителствено споразумение, което да даде държавни гаранции за поетите от 

фирмата ангажименти. 

 С участие на йордански специализирани служби, международен консултант и 

корейската Организация за ядрена сигурност, продължава работата и по 

конструктивното одобряване на проектирания ядрен реактор за научни цели с 

мощност от 5 мегавата, който се планира да бъде изграден при йорданския 

Университет за наука и технологии. Разрешението за строителство се очаква да бъде 

получено в обозримо бъдеще.  

 

Залежи от уран 



 

Йордания разполага със значителни уранови залежи. Според оценки на 

йордански специалисти находищата на уран в централните райони на страната 

надхвърлят 20 млрд. тона при добро съдържание на уран (200-300 единици/млн.), 

което представлява обещаваща отправна точка за бъдещо развитие на национален 

добив и преработване на урановата руда, както за обслужване на бъдещата АЕЦ, 

така и за експорт. Йордания планира да започне производство на уран през 

2013/2014 г. и на електроенергия от АЕЦ  през 2019/2020 г. 

Урановите залежи върху цялата територия на страната са обект на изучаване 

от Йорданската компания за енергийни източници  (ЙКЕИ). През декември 2008 г. е 

учредена и френско-йорданска компания за преработка на уран с равно участие на 

двете страни, която сондира в по-рано разкрит район с установени залежи, също в 

Централна Йордания. През м. ноември 2013 г. йорданската страна прекратява 

договора с френската фирма „АРЕВА" за проучване на залежите в Централна 

Йордания. 

Според изявление на ядрения специалист и бивш енергиен министър д-р 

Халед Тукан "анулирането на правото на Йордания да обогатява уран, получаван от 

националната територия би било разпиляване на национално богатство и загуба на 

големи икономически възможности, което би подчинило страната на неоправдани 

условия"… 

 

Залежи на петролни шисти и газ 

Националните залежи на петролни шисти, които са възможен източник на 

петрол и газ, се оценяват на 40 до 60 млрд. тона, което прави Йордания ІV страна в 

света по такива резерви.  

Понастоящем 8 международни компании осъществяват проучвания в 

Централна и Южна Йордания за икономическата целесъобразност от открит способ 

на добив и разработка на петролни шисти за получаване на петрол. 

На 1.07.2010 г. в йорданския държавен вестник е обнародван закон за 

предоставяне концесия на естонската фирма „ЕСТИ ЕНЕРЖИ“ за проучване и 

експлоатация на петролни шисти с цел добиване на шистов петрол. В срок от 10 

години естонската фирма следва да постигне дневно производство от 40 хил. 

барела. „Ести Енержи“ подготвя и окончателна финансова оферта за изграждане и 

пускане в действие през 2016 г. на ТЕЦ с капацитет 435 мегавата, захранвана 

посредством пряко изгаряне на петролни шисти. Като цяло естонските инвестиции в 

двата проекта се очаква да достигнат 5 млрд. щ.д. 

През април 2011 г. с британската фирма „Ал-Карак Интернешнъл“ е 

подписана договореност за експлоатация на петролни шисти, съгласно която след 

шест години производството на петрол следва да достигне 17 хил. б/д, а до 2020 г. –

60 хил. б/д. 

Според изявление на йордански министър на енергетиката  и минералните 

ресурси международни компании инвестират значителни средства в разработката на 

потенциалните йордански източници  на природен газ, а националните резерви са 

достатъчно големи, за да може Йордания през 2020 г. да се превърне в износител на 

газ. 

Вътре в страната нуждите от природен газ възлизат на количества, 

необходими за производство на 2500 мегавата електроенергия дневно. 

Йорданската Национална петролна компания има подписано споразумение с 

Бритиш Петролиум, за разработка в района “Ал-Рише” на дневно производство от 

330 млн. куб. стъпки газ, като първи производствен етап. Пълноценното 

производство на проекта трябва да достигне 1000 млн. куб. стъпки газ/ден. За 

реализиране на такъв резултат Бритиш Петролиум ще разходва между 6 и 8 млрд. 



 

щ.д. Счита се, че успехът на този проект би обезпечил дългосрочно нуждите на 

Йордания от газ. 

През 2013 г. се очакваше да бъде пусната в експлоатация ТЕЦ с газова 

турбина, която да добави в националната енергетика 146 мегавата. Стойността на 

проекта е 103 млн. щ.д. Втори проект за 150 мегавата на стойност 155 млн. щ.д. се 

планира да бъде завършен през 2015 г. Средствата за двата проекта са отпуснати 

при облекчени условия от Арабския фонд за икономическо и социално развитие и 

Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие.  

В процес на изпълнение е проект за изграждане на ТЕЦ (с мощност до 460 

мегавата), ползваща петролни шисти. Счита се, че в района Итарат Ум Ал-Гадран, от 

площ 11 кв. км. ще е възможно ежегодно добиване на повече от 20 млн. куб.м. 

шисти в продължение на 40 години. 

 

Внос на петрол и газ 

Иракско-йорданските преговори за изграждане на стратегически 

петролопровод от нефтодобивния район Румейла в Южен Ирак до пристанище 

Акаба в Йордания, бяха стартирани през декември 2012 г., а на 15.02.2014 г. 

Йордания официално бе информирана за решението на иракския министерски съвет 

за изграждане на този петролопровод. От иракска страна е поставено условие 

построяването на обекта да се осъществи от „големи, специализирани в тази област 

компании“. На 18 февруари 2014 г. в гр. Акаба бе организирана йорданско-иракска 

среща с участие на крупни световни инвестиционни компании, проявяващи интерес 

към финансово участие в изграждането на петролопровода, като се очаква на нея да 

бъдат уточнени условията за стартиране на търгови процедури.  

Според йордански оценки дължината на съоръжението е около 1700 км., а 

стойността на проекта ще възлезе на 18 млрд. щ.д. Неговото изпълнение ще осигури 

капацитет от 2.25 млн. б/д, като първоначално ще се транспортират до 1 млн. 

барела петрол дневно, а йорданската държава ще получава годишни приходи до 2 

млрд. щ.д. Едновременно с това ще бъдат напълно задоволени нуждите на 

йорданската петролна рафинерия, оценявани между 120 хил. и 150 хил. б/д и ще 

може да се пристъпи към изграждане в Акаба на специален терминал за петролен 

експорт и на нова рафинерия с потребление до 300 хил. б/д. 

В перспектива се планира петролопроводът да бъде доразработен с 

отклонение към Сирия и/или Египет, което би позволило запълване на посочения 

капацитет от 2.25 млн. б/д. 

Има напредък и в двустранните преговори с Катар за изграждане на LNG 

терминал в залива Акаба. 

 

ВЕИ  

 В Йордания се счита, че ВЕИ все още са скъпо струващ и недостатъчно 

ефективен източник на енергия. ВЕИ понастоящем осигуряват едва 1% от 

йорданските нужди на електроенергия. Т. к. бъдещите възможности на ВЕИ се 

оценяват на 15% от националните енергийни нужди,  се планира до 2020 г. да се 

изградят нови ВЕИ мощности, обезпечаващи 10% от тези нужди. 

 През ноември 2013 г. Международната финансова корпорация (IFC), член на 

Групата на Световната банка (WBG), информира за инициирано от IFC решение и 

постигната окончателна договореност да предостави на йорданска частна 

корпорация кредитен пакет от 221 млн. щ.д. за изграждане на ВЕИ-електроцентрала, 

ползваща енергията на вятъра с мощност 117 МГВ. Участие в подкрепа на този 

проект ще вземат OFID, EAB, EIB, EKF и FMO. 



 

 През февруари 2014 г. Министерският съвет на Йордания даде съгласие за 

сключване на споразумения с 12 фирми за построяване на фотоволтаични 

електроцентрали (ФВЦ) с обща мощност от 200 мегавата и за подписване на 

съгласуваните споразумения за изкупуване от Националната електрическа компания 

на произвежданата от тях електроенергия. Предвижда се 7 от 12-те фирми да 

изградят 7 ФВЦ, всяка от които с мощност от 10 мегавата, 4 фирми да построят 

обекти с мощност от по 20 мегавата, а една фирма да изпълни обект с мощност 50 

мегавата. Тарифата на изкупуваната енергия е 0.17 щ.д. за 1 квтч при горна граница 

на годишно производство от 2.1 гигаватчаса или 2,5 гигаватчаса в зависимост от  

технологията на соларните клетки, като 80% от свръхпроизводството над посочените 

тавани се предоставя на НЕК безвъзмездно. Фотоволтаичната централа с мощност 50 

мегавата ще продава своята енергия на цена 0.15 щ.д. за 1 квтч. 

  

ТРАНСПОРТ 

Йорданският въздушен транспорт е много добре развит и се явява източник 

на устойчиви приходи. През 2012 г. само през летище „Кралица Алия“ в Аман са 

преминали 6.250 млн. пътници. С инвестиция от 800 млн. щ. д. от Абу Даби, на 

летището бе приключено изграждането на нова сграда за обслужване на пътници. 

Още 100 млн. щ.д. бяха разходвани за ремонт и подобряване облика на останалата 

част от летищния комплекс. 

Стратегическо значение за Йордания има пристанище Акаба с капацитет от 

850 хиляди контейнера за експортни и реекспортни операции. Там се фокусират и 

усилията за изграждане на LNG терминал. Районът е от особено значение за 

развитието на ж.п. транспорта, посредством който Йордания се стреми да заеме 

позицията на нов стоков експортен и реекспортен център на региона.  

Разработен е проект за изграждане на стратегическа двойна ж.п. линия на 

стойност 5 млрд. евро, от залива Акаба на Червено море до Сирия, с разклонения 

към Саудитска Арабия и Ирак. Тази комуникация би разширила възможностите за 

транспорт на стоки през Арабския полуостров и Турция към Европа, а в условията на 

регионални кризисни ситуации би дублирала функциите на Суецкия канал. Повишен 

интерес към този проект проявяват Германия, Франция, Белгия и Китай, 

Европейската инвестиционна банка и Френската банка за развитие. Очаква се през 

близките месеци – до средата на 2014 г., китайска фирма да посети Йордания за 

запознаване с документацията на проекта. 

  

СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

Проблемите на селското стопанство на Йордания са свързани преди всичко с 

липсата на достатъчно водни източници и с ограничените аграрни площи.  

Йордания е една от петте най-сухи страни в световен мащаб. Продължава 

изпълнението на водоснабдителен проект на стойност 990 млн. щ.д. за обезпечаване 

годишно на 100 млн. куб. м. вода от подпочвените води на стария басейн на р. Диси 

на 325 км. южно от Аман, чийто воден резерв се очаква да покрие националните 

нужди  до 2020 г. След тази дата ще трябва да се пристъпи към преработка на 

морска вода за питейни нужди, за което наличието на АЕЦ ще бъде от огромно 

значение. 

През 2013 г. бе постигнат решителен напредък в тристранните договорености 

с Израел и Палестинската автономна зона, за прокарване на канал от Червено море 

до Мъртво море, както за спасяване на този уникален обект, така и за преработка на 

морската вода в близост до централните гъсто населени райони. 

През 1998 г. с цел дългосрочно обезпечаване на нуждите си от пшеница, 

ечемик и фуражи, Йордания сключва със Судан договор за разработка на 250 

хиляди дка судански аграрни площи, но липсата на йордански частни инвестиции в 



 

проекта, доведе неотдавна до неговото анулиране от суданска страна. Нов опит в 

тази насока представлява руско-йорданска договореност за създаване на смесено 

дружество, на което руското правителство да отпусне земеделска земя в 

черноморския район на Сочи. 

 Добра представа за състоянието на йорданското селскостопанско 

производство дават изнесените официални данни за местното обезпечаване на 

нуждите на населението от някои основни храни през 2010 г., а именно: 

 4.3% - пшеница; 

 4.4% - ечемик; 

 4.5% - риба. 

 8.9% - телешко месо; 

 32.3% - агнешко и козе месо; 

 53.0% -  ябълки; 

 83.8% - картофи; 

 87.3% - пилешко месо; 

 През 2012 г. вносът на храни в Йордания е достигнал сумата 2.4 млрд. 

й.динара (ок. 2.5 млрд. евро), а ежегодният износ на такива продукти е в рамките на 

800 млн. й. динара. 

 

ТУРИЗЪМ 

Йордания се стреми към превръщане във важен туристически център. 

Понастоящем туризмът формира около 14% от БВП. Значителни инвестиционни 

надежди се възлагат на развитието в залива Акаба, крайбрежието на Мъртво море и 

историческия град Петра, културните паметници от раннохристиянската епоха и др. 

Йордания очаква от присъединяването си към Съвета на арабските държави 

от Персийския залив увеличаване на туристическия поток и нарастване на 

инвестициите в туристическата индустрия и икономиката като цяло. На различна 

степен на осъществяване са проекти за многомилиардни инвестиции в построяване 

на големи туристически комплекси, частни вили и плажни зони. 

До известна степен благоприятен фактор в развитието на туризма се явява 

политическата нестабилност в арабските средиземноморски страни – Тунис, Египет и 

Сирия, а така също – в Ирак. 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 През 2013 г. притокът на ПЧП е нараснал с 20%. Съгласно данни от края на 

2011 г. с най-големи инвестиции в Йордания е Кувейт с общ размер от над 9 млрд. 

щ. д., вложени в различни сфери на икономиката. На Кувейт и останалите страни от 

Съвета на арабските държави от Персийския залив, като най-перспективни нови 

инвестиционни възможности се предлагат транспортни, туристически и водни 

проекти, производство на продукти от водите на Мъртво море, производство на 

козметика, лекарства, мрамор, храни, текстил, мебели и инженерингова дейност. 

В Йордания са създадени благоприятни условия за привличане на ПЧИ. 

Понастоящем се разработва и нов закон за инвестициите. От йорданска страна има 

подчертан интерес към осъществяване на джойнт венчър на местна територия. 

От началото на 2014 г. правителството планира да разкрие нови 

индустриални зони и да привлече по-големи сирийски инвестиции чрез предоставяне 

на конкретни стимули. В края на декември 2013 г. сирийските инвестиции в 



 

йордански ценни книжа са достигнали 101 млн. щ.д. В началото на 2014 г. на 

сирийските инвеститори бе разрешено да наемат на йорданска територия сирийски 

работници и служители. 

 

ОЦЕНКИ НА СТИВ 

 С подкрепата на САЩ, ЕС и Съвета на арабските държави от Персийския 

залив, МВФ и ЕБВР, йорданското държавно ръководство съхранява 

възприетата линия за постепенно укрепване на финансовата и икономическа 

стабилност, активно привличане на инвестиции, ускорено развитие на 

туристическия сектор и планиране за бъдещо изграждане, макар и в 

ограничен мащаб, на стратегически енергийни, водни и транспортни обекти. 

Като приоритетни сред тях се очертават построяването на петролопровод от 

Ирак до Акаба, изграждане с катарска инвестиция на приемен терминал за 

LNG в района на Акаба, построяването на АЕЦ, на канал между Червено и 

Мъртво море и на стратегическа железопътна линия от Акаба до Сирия с 

разклонения към Ирак и страните от Съвета на арабските държави от 

Персийския залив, увеличаване дела на ВЕИ в електроенергийната система на 

страната. 

 Напредъкът по проектите на АЕЦ, приемен терминал за LNG и съприлежащата 

му структура в залива Акаба, петролопровода от Ирак и стратегическата ж.п. 

линия понастоящем са подходяща основа за своевременно активизиране на 

българските инженерингови организации с цел договаряне и участие като 

подизпълнители на различни етапи от реализацията на всеки един от тези 

проекти. 

 Споразумението за партньорство между ЕС и Йордания от 1 май 2002 г. и 

последователно намаляваните йордански митнически такси върху вноса на 

редица стоки с произход от ЕС, представляват реална основа за активизиране 

на българския износ и двустранната търговия. 

 Развивайки системата от свободни и специализирани икономически зони 

Йордания се стреми към разширено привличане на ПЧИ и превръщане във 

важен стоков, експортен и реекспортен център в региона. 

 Въпреки последиците от икономическата криза населението запазва 

сравнително висока покупателна способност. 

 Като особено перспективни български стоки за износ в Йордания могат да се 

разглеждат: 

 Зърно (пшеница, царевица, ечемик), зърнени храни, семена за посев и 

фуражи; 

 Фиданки и посадъчен материал; 

 Инсектициди; 

 Месо и консервирани месни храни; 

 Живи животни; 

 Лекарства и ваксини за животни; 

 Захарни изделия, тестени изделия, сладка и мармалади; 

 Детски храни; 

 Строителни материали - желязо, цимент и дървен материал; 

 Битова и строителна техника; 

 Бои, химикали и препарати; 



 

 Мебели от дърво и плоскости; 

 Стъклени изделия и кристал; 

 Електроуреди и прибори, електроматериали, инструменти и машини; 

 Козметика. 

 

 Съществуват реални перспективи за български експорт и реекспорт през 

Йордания и залива Акаба към Ирак и страните от Съвета на арабските 

държави от Персийския залив. 

 В условия на продължаваща нестабилност в редица страни от региона и в 

частност – в Сирия и Ирак, е необходимо да се разработят устойчиви 

транспортни маршрути, обезпечаващи благоприятни условия за реализация 

на български, европейски и реекспортни стоки в Йордания, Ирак и страните 

от района на Персийския залив. 

 

КОНТАКТНИ ДАННИ НА ОСНОВНИ ЙОРДАНСКИ ИНСТИТУЦИИ, БИЗНЕС 

ОРГАНИЗАЦИИ, ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДР. 

 

Prime Ministry 

www.pm.gov.jo 

Ministry of Higher 

www.mohe.gov.jo 

Ministry of Finance 

http://www.mof.gov.jo 

Foreign Ministry 

http://www.mfa.gov.jo 

Ministry of Industry & Trade 

http://www.mit.gov.jo 

Ministry of Interior 

www.moi.gov.jo 

Ministry of Municipal, Rural Affairs 

www.mma.gov.jo 

Ministry of Planning 

http://www.mop.gov.jo 

Ministry of Public works & housing 

http://www.mpwh.gov.jo 

Ministry of Tourism & Antiquities 

http://www.mota.gov.jo 

Ministry of Transport 

http://www.mot.gov.jo 

Ministry of Water & Irrigation 

http://www.mwi.gov.jo 

Ministry of Labor 

www.mol.gov.jo 

Ministry of Health 

http://www.moh.gov.jo 

Ministry of Agriculture 

http://www.moa.gov.jo 

Ministry of Awqaf, Islamic Affairs and Holy 

Places 

www.awqaf.gov.jo 

Ministry of Information and 

Communications Technology 

http://www.moict.gov.jo 

Ministry of Culture 

www.culture.gov.jo 

Ministry of Energy and mineral 

Resources 

www.memr.gov.jo 

Ministry of Education 

www.moe.gov.jo 

Ministry of State for administrative 

Development & Environment 

http://www.adm.gov.jo 

Minister of State for Political Affairs & 

Information 

www.mopd.gov.jo 
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KOTRA 

www.kotra.org.jo/index.jsp 
  

Jordan vision 2020 

www.jv2020.com 
  

The Jordanian Association of Manufacturers of Pharmaceuticals  &Medical Appliances 

(JAPM) 

www.japm.com 

 Deposit Insurance Corporation 

www.dic.gov.jo 
  

The Higher Council For Science  &Technology 

www.hcst.gov.jo 
  

King Abdullah Design and Development Bureau (KADDB) 

www.kaddb.com 
  

Income and Sales Tax Department 

www.incometax.gov.jo 
  

Local Community Multi-Media Information Portal 

www.salt.gov.jo 
  

Development  &Employment Fund 

www.def.gov.jo 
  

Injaz 

www.injaz.org.jo 
  

Audit Bureau 

bureau.gov.jo-www.audit 
  

National Center for Agriculture Research  &Technology Transfer (NCARTT) 

www.ncartt.gov.jo 
  

IRADA 

.irada.org.jowww 
  

Insurance Commission 

www.irc.gov.jo 
  

Irbid Chamber of Industry 

www.ici.org.jo 
  

Securities Depository Center 

www.sdc.com.jo 
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 Jordanian Business Organizations 

  

Jordan Investment Board 

http://www.jordaninvestment.com 

Jordan Institution for Standards and metrology  

http://www.jism.gov.jo 

Jordan Information Center 

www.jordan.jo 

 

Jordan Industrial Estates Corporation 

http://www.jiec.com 

Customs Department 

http://www.customs.gov.jo 

Aqaba Special Economic zone Authority 

http://www.aqabazone.com 

The Free zones corporation 

http://www.free-zones.gov.jo 

Jordanian businessmen Association 

http://www.jba.com.jo 

Jordan Trade Association 

http://www.jta-jordan.org 

Telecommunications Regulatory commission 

(TRC) 

http://www.trc.gov.jo 

Central Bank of Jordan 

http://www.cbj.gov.jo 

Jordan Audit Bureau 

http://www.audit-bureau.gov.jo 

Income Tax Department 

http://www.incometax.gov.jo 

Civil Service Consumer Corporation 

http://www.jcscc.gov.jo 

General Sales Tax Department 

http://www.vat.gov.jo 

Cities and villages Development Bank 

http://www.nis.gov.jo/cvdb 

Jordan Tourism board 

http://www.visitjordan.com 

  

The Agricultural Food Marketing Association for 

the Near East and North Africa Region 

(AFMANENA) 

http://www.nic.gov.jo/afmanena 

Government Tenders Directorate 

http://www.gtd.gov.jo 

Social Security Corporation 

http://www.ssc.gov.jo 

Royal Jordanian Department 

http://www.rja.com.jo 

Super Judge Department 

http://www.sjd.gov.jo 

National Fund For Enterprise Support 

(NAFES) 

http://www.nafes.org.jo 

The National Institute for Training 

http://www.jipa.gov.jo 

Royal  Jordanian Geographic Center  

http://www.rjgc.gov.jo 

Civil Service Bureau 

http://www.jemp.net.jo 

The General Organization for the 

Environment Protection 

http://www.gcep.gov.jo 

Jordan Badia Research and Development 

Program 

http://www.badia.gov.jo 

Jordan Hashemite Charity 

Organization  

http://www.hajco.org.jo 

Jordan Loan Guarantee Corporation  

http://www.jlgc.com 

Amman Chamber of Industry 

http://www.aci.org.jo 

  

Federation of Jordanian Chambers of 

Commerce 

http://www.jocc.org.jo 

National Information Centre  

http://nic.gov.jo 
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http://www.jism.gov.jo/
http://www.jiec.com/
http://www.customs.gov.jo/
http://www.aqabazone.com/
http://www.free-zones.gov.jo/
http://www.jba.com.jo/
http://www.jta-jordan.org/
http://www.trc.gov.jo/
http://www.cbj.gov.jo/
http://www.audit-bureau.gov.jo/
http://www.incometax.gov.jo/
http://www.jcscc.gov.jo/
http://www.vat.gov.jo/
http://www.nis.gov.jo/cvdb
http://www.visitjordan.com/
http://www.nic.gov.jo/afmanena
http://www.gtd.gov.jo/
http://www.ssc.gov.jo/
http://www.rja.com.jo/
http://www.sjd.gov.jo/
http://www.nafes.org.jo/
http://www.jipa.gov.jo/
http://www.rjgc.gov.jo/
http://www.jemp.net.jo/
http://www.gcep.gov.jo/
http://www.badia.gov.jo/
http://www.hajco.org.jo/
http://www.jlgc.com/
http://www.aci.org.jo/
http://www.jocc.org.jo/
http://nic.gov.jo/


 

  

International Organization and Programs Operating in Jordan 

   

Jordan Community Centers (JITCC) 

http://www.jitcc.gov.jo 

National Population Commission 

http://www.jnpc.org.jo 

Zarqa Municipality 

http://www.zm.gov.jo 

The Inter – Islamic network on Water 

Resources Development and Management 

(INWRDAM) 

http://www.nis.gov.jo/rcja 

Department of Palestinian Affairs (DPA) 

http://www.dpa.gov.jo 

Municipality of Greater Amman 

http://www.ammancity.gov.jo 

International Organizations and 

Programs in Jordan 

http://www.undp-jordan.org 

Empretec Jordan 

http://www.empretecjordan.org 

JABA-The American Chamber of 

Commerce in Jordan  

http://www.jaba.org.jo 

Business & Export Development Project For 

Jordanian Enterprise ( Tatweer ) 

http://www.jusbp.org 

Achievement of market-friendly 

initiatives and results program 

http://www.amir-jordan.org 

U.S, Agency for International Development 

(USAID) 

http://www.usembassy-

amman.org.jo/USAID/Extamm.htm 

The Jordan U.S Free Trade Agreement 

http://www.jordanusfta.com 

Euro- Jordanian action for the development of 

enterprise   http://www.ejada.jo 

 

Universities 

  

University of Jordan 

http://www.ju.edu.jo 

Yarmouk University 

http://www.yu.edu.jo 

The Hashemite University 

http://www.hu.edu.jo 

Jordan University of Science and Technology 

http://www.just.edu.jo 

Al Al-Bayt University 

http://www.aabu.edu.jo 

The Hashemite University 

http://www.hu.edu.jo 

Hussein Bin Talal – The University 

http://www.ahu.edu.jo 

Al Zaytoonah University 

http://www.alzytoonah.edu.jo 

Applied Science Private University 

http://www.asu.edu.jo 

Al Ahliyya Amman University 

http://www.Amman.edu 

  

  

 

 Important Sites 

   

Inter – Arab Investment Guarantee 

Corporation 

http://www.iaigc.org 

Jordan Corporation Group 

http://www.jcgservices.com 

Jordanian Business WebSites Directory 

http://www.privatesector.com.jo 

Institution of Electrical Engineers 

http://www.ieejordan.com.jo 

http://www.jitcc.gov.jo/
http://www.jnpc.org.jo/
http://www.zm.gov.jo/
http://www.nis.gov.jo/rcja
http://www.dpa.gov.jo/
http://www.ammancity.gov.jo/
http://www.undp-jordan.org/
http://www.empretecjordan.org/
http://www.jaba.org.jo/
http://www.jusbp.org/
http://www.amir-jordan.org/
http://www.usembassy-amman.org.jo/USAID/Extamm.htm
http://www.usembassy-amman.org.jo/USAID/Extamm.htm
http://www.jordanusfta.com/
http://www.ejada.jo/
http://www.ju.edu.jo/
http://www.yu.edu.jo/
http://www.hu.edu.jo/
http://www.just.edu.jo/
http://www.aabu.edu.jo/
http://www.hu.edu.jo/
http://www.ahu.edu.jo/
http://www.alzytoonah.edu.jo/
http://www.asu.edu.jo/
http://www.amman.edu/
http://www.iaigc.org/
http://www.jcgservices.com/
http://www.privatesector.com.jo/
http://www.ieejordan.com.jo/


 

Jo Guide 

http://www.joguide.com 

Jordan Yellow Pages 

http://www.jyp.com.jo 

Jordan Garments, Accessories & 

Textiles Exporters Association 

http://www.jgate.org.jo 

Jordan Stone & Tile Exporters Association 

http://www.jostone.com 

Jordan Furniture Exporters & 

Manufactures Association 

http://www.jfema.org 

Universal LABS LTD. 

http://www.c-products.com 

Johoud Ltd. 

www.johoud.com 
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