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 الكلية االقتصادية المؤشرات
 
 

 Real Sector               القطاع الحقيقي .1
 Q1-Q3 2016 (JD million) 2015 2014 2013 (دينار مميون)

  GDP at Current Prices 20,166 26,637 25,437 23,852  الجارية السوق بأسعار اإلجمالي المحمي الناتج
 )%( Real GDP Growth Rate 2 2.4 3.1 8.2 )%( اإلجمالي المحمي لمناتج الحقيقي النمو معدل

 Population (In millions) 9.814 9.532 8.804 8.114 عدد السكان )مميون نسمة(

 Per Capita GDP at Current - 2,795 2,889 2,940 (دينار)اإلجمالي  المحمي الناتج من الفرد نصيب

Prices (JD) 
 (%) Inflation Rate *0.8- 0.9- 8.2 8.2 التضخم )%( معدل

 Year of  2016 *                                                                     6102 العام* 

               
 

 
 

 2016من العام  األرباع الثالث األولىمساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحمي االجمالي باألسعار الجارية، خالل 
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 قطاع االنشاءات قطاع الصناعو 
 قطاع الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئو قطاع النقل والتخزين واالتصاالت
 القطاع المالي والتأمين وخدمات األعمال قطاع الزراعو



 

 Socio-Economic Sector            القطاع االجتماعي .2
 2013 2014 2015 2016  

 Labor force (Thousands) - 1,608 1,460 1,445 (باأللف) العاممة القوى
 (%) Unemployment Rate .... 1... 2... 12.6 (%)  البطالة معدل
 Net Job Creation (Thousand) - ..82 49.9 48.6 (باأللف) المستحدثة العمل فرص صافي

 
 

 2014 -حجم المنشأة مقاسة بعدد العمال التوزيع النسبي لمعمالة حسب 

 
 
 

 Monetary Sector        القطاع النقدي .3
 (JD Billion) 2016  2015 2014 2013 (دينار مميار)

  27.4 29.2 31.6 32.9 Money Supply (M2)  (M2عرض النقد )
  Total Deposits 8.2. 32.6 30.3 27.6 الودائع  إجمالي

التسهههههييالت االئتمانيهههههة الممنوحهههههة مهههههن قبهههههل البنهههههوك 
 88.2 21.1 19.3 18.9 المرخصة 

Credit Facilities Extended By 

Licensed Banks  
 ..2 10.0 10.0 8.5 احتياطيات العمالت األجنبية 

Gross Official Reserves of 

foreign currencies   
  والخههدمات السههمع مههن المتوقعههة لممسههتوردات تغطيتيهها

 ..3 7.9 7.1 6.2 باستثناء دخل عوامل االنتاج )باألشير(

Coverage of prospective 

Imports of Goods  and Non-

Factor Services (In Months) 
 

24.1% 

12.9% 

10.2% 

52.7% 

 ميكرويت  8-.  

 صغيرة 2.-.

 متوسطت  81-22

 كبيرة  11.<



 

                 Finance Sector             القطاع المالي .4
 .Jan.-Nov 2015 2014 2113 (دينار مميون)

2016 (JD million) 

 Total Revenues 6,187.3 6,796.4 7,267.6 5,758.9 العامة اإليرادات

 Domestic Revenues 5,780.9 5,910.1 6,031.1 5,119.8 محميةإيرادات 

 Grants 406.4 886.3 1,236.5 ..1.2 مساعدات خارجية

 Total Expenditures 6,990.6 7,722.9 7,851.1 7,076.9 النفقات العامة

 Current Expenditures 6,188.9 6,624.5 6,713.6 6,055.9 النفقات الجارية

 Capital Expenditures 801.7 1,098.4 1,137.5 1,021.0 الرأسماليةالنفقات 

 Budget Deficit  Including Grants 803.3 926.5 583.5 1,318.0 مساعداتالعجز الموازنة بعد 

 of GDP % - 3.5 2.3 5.5 )%( اإلجماليكنسبة من الناتج المحمي 

 1,209.7 1,812.8 1,820.0 1,957.1 عجز الموازنة قبل المساعدات
Budget Deficit  Excluding 

Grants 

 of GDP % - 6.8 7.2 8.2 )%( اإلجماليكنسبة من الناتج المحمي 

 Net Internal Public Debt 14,354.8 13,457.4 12,525.4 11,862.2 صافي الدين العام الداخمي

 of GDP % 52.3 50.5 49.2 82.3 )%( اإلجماليكنسبة من الناتج المحمي 

 Net  External Public Debt 10,045.2 9,390.5 8,030.1 7,234.5 الدين العام الخارجي إجمالي

 of GDP % 36.6 35.3 31.6 ..1. )%( اإلجماليكنسبة من الناتج المحمي 

 Net Public Debt 24,400 22,847.4 20,555.5 19,096.8 صافي الدين العام

 of GDP % 88.9 85.8 80.8 80.1 )%( اإلجماليالناتج المحمي من  نسبةك

 1,577.7 1,462.5 906.4 598.9 النقدي االساس عمى الخارجي العام الدين خدمة
External Public Debt Service 

(Cash Basis) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 Amman Stock Exchange             سوق عمان المالي .5
 2013 2014 2015 2016 (JD Billion) 

 Traded Volume (JD mi) 2,329.5 3,417.1 2,263.4 3,027.2 التداول في بورصة عمان )مميون دينار(حجم 
 السوقية بالقيمة مرجحا األسيم ألسعار القياسي الرقم

 2,170.3 2,136.3 2,165.5 2,065.8 الحرة )نقطة مئوية( لألسيم
Share Price Index (SPI) 

Percentage points 
 (%) Percentage Change 1.6 1.3- 4.8 5.5 % النسبي التغير

 السوقية بالقيمة مرجحا األسيم ألسعار القياسي الرقم
 4,069.7 4,229.9 4,237.6 4,336.7 المال )نقطة مئوية( لرأس

Share price index weighted by 

market value of capital 

(Percentage points) 
 (%) Percentage Change 3.8- 0.2- 2.3- 5.6- % النسبي التغير

 
 
 

 External Sector       القطاع الخارجي .6
 (JD million) 2016  2015 2014 2113 )مليون ديىار( 

 Total Exports 53331 5,561 5,953 5,618 الصادرات الكمية

 Domestic Exports 86.12 4,798 5,163 4,805 الصادرات وطنية

 Re-exports 218 763 790 812 هالمعاد تصدير 

 Imports 133637 14,537 16,280 15,667 المستوردات

 Trade Balance -83316 8,878- 10,327- 10,049- الميزان التجاري

 Net Current Account *1,910.2- 2,418.2- 1,851.7- 2,487.7- الحساب الجاري

 Tourism Income *2,209.6 2,886.1 3,106.6 2,923 الدخل السياحي

 Workers’ Remittances *1,767.8 2,423.3 2,388 2,327.7 حواالت العاممين

 Foreign Direct Investment 814.5 1,136.2 1,546.7 1,382.2 االستثمار األجنبي المباشر

          
 *First Three quarters 2016                                                                     6102 األرباع الثالث األولى* 

 
 



 

 الصناعية االقتصادية المؤشرات
 

 Industrial Production             اإلنتاج الصناعي .1

 2013 2014 2015 Q1-Q3 

2016  

 Industrial production (JD mill) 4,164.8 5,798.8 5,523.8 5,169.3 اإلنتاج الصناعي )مميون دينار(

مسههاىمة القطههاع الصههناعي فههي النههاتج المحمههي 
 (%) It shares from GDP 23.5 24.7 24.6 24.6 اإلجمالي )%(

 (%) Manufacturing sector 17.9 18.5 19 19.4 الصناعات التحويمية  -

 (%) Mining and quarrying 2.5 3.3 3 2.7 الصناعات االستخراجية  -

 (%) Electricity and water 3.3 2.9 2.6 2.5 والمياهالكيرباء   -

 الصههههناعيين المنتجههههين ألسههههعارالههههرقم القياسههههي 
)%( -2.9 0.4 -8.2 -8.6* Producer Price Index (%) 

 *2.2- 7.5- 0.4 1.1- )%( الصناعي اإلنتاجالرقم القياسي لكميات 
Industrial Production Quantity Index 

(%) 

 *Year of  2016                                                                                     6102 العام* 
 
 

 معدل نمو الناتج المحمي االجمالي الحقيقي، واالنتاج الصناعي )%(
Growth rate in GDP and Industrial production (%) 
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 الناتج االجمالي  القطاع الصناعي 



 

 Credit facilitates and Investment                         التسهيالت االئتمانية واالستثمار .2
 2013 2014 2015 2016  

التسهههههييالت االئتمانيهههههة الممنوحهههههة لمقطهههههاع 
 2..8682 2,316 2,727.3 2,813.7 الصناعي

Credit facilitates from banks to the 

industrial sector 

 (%) Share from total Credit facilitate 10.9 11 14.1 14.9 نسبتيا من المجموع )%(

حجم االستثمارات الصناعية المستفيدة من 
 - 2,739.8 811.2 88.,. قانون االستثمار

Industrial investments Benefited from 

Exemptions Provided by Investment 

Promotion Law 

مجمههوع االسهههتثمارات األجنبيهههة نسههبتيا مهههن 
)%( .2.. 35.5 87.9 - Share from total FDI (%) 

نسههههبة الصههههادرات الصههههناعية مههههن مجمههههوع 
 88 89 88 89 الصادرات الوطنية )%(

Industrial exports share from national 

exports (%) 

حجم تداول المؤسسات الصناعية المدرجة 
 703.7 346.6 379.1 397.7 في بورصة عمان )مميون دينار(

Industrial institutions traded volume in 

Amman stock exchange (JD mi) 

 
 

 (2016االستثمارات األجنبية حسب القطاعات الفرعية الصناعية في بورصة عمان )
 Foreign investment by industrial sub-sectors in Amman Stock Exchange (2016) 

 وسبة مساهمة غير األردوييه )%( القطاع

Non Jordanian ownership (%) 
 عدد الشركات المدرجة 

No. of Companies Sector 

 6 17.8 األدوية والصناعات الطبية
Pharmaceutical and Medical 

Industries 

 Chemical Industries 8 13.7 يةئايالصناعات الكيم

 Paper and Cardboard Industries 3 26.5 صناعة الورق والكرتون

 Printing and Packaging 1 87.5 الطباعة والتغميف

 Food and Beverages 11 36.2 والمشروبات األغذية

 Tobacco and Cigarettes 2 46 التبغ والسجائر

 16 61.5 الصناعات االستخراجية والتعدينية
Mining and Extraction 

Industries 

 Engineering and Construction 6 36.9 واإلنشائيةالصناعات اليندسية 

 Electrical Industries 4 30.2 الصناعات الكيربائية

 Textiles, Leathers and Clothing 6 1 صناعة المالبس والجمود والنسيج

 Total 63 49.5 المجموع

 

 



 

 Employment , firms in the Industrial Sector   العمالة والمنشآت في القطاع الصناعي .3
 2113 2014 2015 2016  

 Number of firms 17,966 17,581 17,633 17,551 عدد المنشآت العاممة

 (%) Growth rate 2.2 0.3- 0.4 9.5 )%( النمومعدل 

 Total employees 229,107 225,675 219,737 205,340 عدد العاممين في المنشآت

 (%) Growth rate 1.5 2.7 7.0 21.0 )%( النمومعدل 

 Firms capital (JOD million) 4,313.1 4,509.7 4,399 3,819 )مميون دينار( رأس المال المسجلمجموع 

 
 

 2016 العامعدد المنشآت حسب القطاعات الصناعية الفرعية، 
Number of Firm by industrial sub-sectors, Year of 2016 

 صناعي القطاع
Industrial 

 حرفي
Handcraft 

 المجموع
Total Sector 

 Textile and readymade Garments   industries 1,316 1,124 192 الصناعات الجمدية والمحيكات

التعبئهههههة والتغميههههههف والههههههورق والكرتههههههون والمههههههوازم 
 938 679 259 المكتبية

Packaging, paper, carton, and office 

equipment’s industries 

 Therapeutic industries and medical supplies 114 37 77 الصناعات العالجية والموازم الطبية

الصههههههههناعات التموينيهههههههههة والغذائيهههههههههة والزراعيهههههههههة 
 2,380 1,860 520 والثروة الحيوانية

Food, agricultural and animal stock 

industries 

وتكنولوجيههههها الصههههناعات اليندسهههههية والكيربائيههههة 
 6,281 5,833 448 المعمومات

Engineering, electrical and information 

technology industries 

 اإلنشائيةالصناعات 
 198 2,598 2,796 Construction industry 

 Plastic and rubber industries 571 338 233 الصناعات البالستيكية والمطاطية

 Wood and furniture industries 2,873 2,775 98 واألثاثالصناعات الخشبية 

 641 426 215 الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل
Chemical industries and cosmetic 

preparations 

 Mining industries 56 15 41 الصناعات التعدينية

 Total 17,966 15,685 2,281 المجموع

 
 
 



 

 2016 العام  القطاعات الصناعية الفرعية،عدد العاممين حسب 
Number of employees by sub-industrial sectors, Year of 2016 

 صناعي القطاع
Industrial 

 حرفي
Handcraft 

 المجموع
Total Sector 

 Textile and readymade Garments   industries 54,534 4,050 50,484 الصناعات الجمدية والمحيكات

 13,735 2,634 11,101 التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية
Packaging, paper, carton, and office 

equipment’s industries 

 Therapeutic industries and medical supplies 8,638 160 8,478 الصناعات العالجية والموازم الطبية

والزراعيههههة والثههههروة الصههههناعات التموينيههههة والغذائيههههة 
 Food, agricultural and animal stock industries 47,488 8,105 39,383 الحيوانية

الصههههههههههناعات اليندسههههههههههية والكيربائيههههههههههة وتكنولوجيهههههههههها 
 42,673 12,405 30,268 المعمومات

Engineering, electrical and information 

technology industries 

 Construction industry 17,254 7,784 9,470 اإلنشائيةالصناعات 

 Plastic and rubber industries 9,187 1,193 7,994 الصناعات البالستيكية والمطاطية

 Wood and furniture industries 9,881 5,882 3,999 واألثاثالصناعات الخشبية 

 Chemical industries and cosmetic preparations 14,799 1,572 13,227 الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

 Mining industries 10,918 106 10,812 الصناعات التعدينية

 Total 229,107 43,891 185,216 المجموع
 

 
 

 ، بالمميون دينار2016 العامرأس المال المسجل حسب القطاعات الصناعية الفرعية، 
The registered capital by sub-industrial sectors, Year of 2016, JOD Million 

 

 صناعي القطاع
Industrial 

 حرفي
Handcraft 

 المجموع
Total Sector 

 Textile and readymade Garments   industries 150.5 21.9 128.6 الصناعات الجمدية والمحيكات

 178.1 12.7 165.4 والكرتون والموازم المكتبيةالتعبئة والتغميف والورق 
Packaging, paper, carton, and office 

equipment’s industries 

 Therapeutic industries and medical supplies 283.4 1.3 282.1 الصناعات العالجية والموازم الطبية

الصههههههههناعات التموينيههههههههة والغذائيههههههههة والزراعيههههههههة والثهههههههههروة 
 681.0 23.2 657.8 الحيوانية

Food, agricultural and animal stock 

industries 

 1,465.8 88.6 1,377.2 الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات
Engineering, electrical and information 

technology industries 

 Construction industry 304.8 28.8 276.0 اإلنشائيةالصناعات 

 Plastic and rubber industries 121.0 10.1 110.9 الصناعات البالستيكية والمطاطية

 Wood and furniture industries 65.9 25.9 40.0 واألثاثالصناعات الخشبية 

 719.0 4.5 714.5 الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل
Chemical industries and cosmetic 

preparations 

 Mining industries 343.6 2.6 341.0 الصناعات التعدينية

 Total 4,313.1 219.6 4,093.5 المجموع



 

 Industrial Exports                                                           الصادرات الصناعية                        .4
  

  2016 العامالصادرات الصناعية حسب القطاع األساسي من واقع شهادات المنشأ الصادرة عن الغرف الصناعية )عمان، اربد، الزرقاء( خالل           
Industrial exports based on chambers (Amman, Zarqa, Irbid) certificate of origin, Year of 2016 (million JD)  

 

 Sector وسبة الىمو % 2016 2015 القطاع

 Textile and readymade Garments   industries %5.5 1,174.7 1,113.4 قطاع الصناعات الجمدية والمحيكات

 Plastic and rubber industries %21.9- 110.4 141.4 قطاع البالستيكية والمطاطية

 Therapeutic industries and medical supplies %23.2 727.1 590.2 قطاع الصناعات العالجية والموازم الطبية

 Food, agricultural and animal stock industries %3.2- 491.2 507.5 قطاع الصناعات التموينية والغذائية

 Chemical industries and cosmetic preparations %10.9- 912.0 1,023.6 قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

 %4.1- 531.4 553.9 قطاع الصناعات اليندسية وتكنولوجيا المعمومات
Engineering, electrical and information technology 

industries 

 Construction industry %3.7 65.1 62.8 قطاع الصناعات االنشائية

 Mining industries %15.4- 805.5 952.4 قطاع التعدين

 %8.5- 325.1 355.3 صناعة التعبئة والتغميف قطاع
Packaging, paper, carton, and office equipment’s 

industries 

 Wood and furniture industries %27.8- 31.6 43.9 قطاع الصناعات الخشبية واالثاث

 Total exports %3.2- 5,174.1 5,344.4 المجموع الكمي

 

 
 



 

 
 

 )%(   2016  العامخالل  نسبة الصادرات القطاعية من مجموع الصادرات الصناعية             
Industrial sector share from the total exports, Year of 2016 (%) 

 

 

22.7% 

2.1% 

14.1% 

9.5% 
17.6% 

10.3% 

1.3% 

15.5% 

6.3% 0.6% 

 قطاع البالستيكية والمطاطية قطاع الصناعات الجمدية والمحيكات

 قطاع الصناعات التموينية والغذائية قطاع الصناعات العالجية والموازم الطبية

 قطاع الصناعات اليندسية وتكنولوجيا المعمومات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

 قطاع التعدين قطاع الصناعات االنشائية

 قطاع الصناعات الخشبية واالثاث قطاع صناعة التعبئة والتغميف



 

 

 Intermediate consumption                            االستهالك الوسيط .5
 

 %. 70تبمغ نسبة االستهالك الوسيط من اجمالي حجم االنتاج القائم لمقطاع الصناعي حوالي  −
− An intermediate consumption ratio of the total production for industrial sector is 

about 70%. 

 مميار دينار كمف طاقة بأشكالها المتنوعة.  1.4يدفع القطاع الصناعي ما يقارب  −
− The industrial sector pays about 1.4 billion dinars commissioned diverse energy 

forms. 
 % نسبة كمف الطاقة من اجمالي االستهالك الوسيط باستثناء المواد الخام. 81.5 −

− 81.5% of the energy cost of the total intermediate consumption with the exception 

of raw materials. 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3% 
10.2% 

71.3% 

2.2% 

11.9% 0.9% 

0.4% 

0.4% 

0.5% 

1.3% 

 مواد تعبئة وتغميف قطع غيار وقود ومحروقات الكيرباء المياه

 اخرى قرطاسية ومطبوعات زيوت وشحوم عدد وادوات مستيمكو
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