
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشرة المؤشرات االقتصادية
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 قائمة المحتويات
          

 المؤشرات االقتصادية الكلية  
 3 ……………………………………….....……....……………....……. …القطاع الحقيقي .1

 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية −
 باألسعار الثابتةنمو الناتج المحلي اإلجمالي  −
 عدد السكان  −
 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي −
 معدل التضخم −
 الجارية باألسعار االجمالي المحلي الناتج في االقتصادية القطاعات مساهمة −

 

    4....................... ........................................................................................القطاع االجتماعي  .2
 القوى العاملة −
 معدل البطالة −
 صافي فرص العمل المستحدثة −
 العمال بعدد مقاسة المنشأة حجم حسب للعمالة النسبي التوزيع −

 

 القطاع النقدي .3
 M2عرض النقد  −
 الودائع  إجمالي −
 المرخصة البنوك قبل من الممنوحة االئتمانية التسهيالت −
 األجنبية  العمالت احتياطيات −

 

 5 ...................................................................................................................... القطاع المالي .4
 اإليرادات العامة −
 النفقات العامة −
 عجز الموازنة العامة −
 الدين العام −

 

 6 ................................................................................................................سوق عمان المالي  .5
 عمان بورصة في التداول حجم −
 الحرة لألسهم السوقية بالقيمة مرجحا األسهم ألسعار القياسي الرقم −
 المال لرأس السوقية بالقيمة مرجحا األسهم ألسعار القياسي الرقم −

 

 القطاع الخارجي .6
 الصادرات −
 المستوردات −
 الميزان التجاري −



 

 
 الصناعية االقتصادية المؤشرات                

 
 7 ................................................................................................................اإلنتاج الصناعي  .1

 باألسعار الثابتة  اإلنتاج الصناعي  −
 اإلجماليمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي  −
 الصناعيين المنتجين ألسعار القياسي الرقم −
 الصناعي اإلنتاج لكميات القياسي الرقم −

 

 8 ..............................................................................................التسهيالت االئتمانية واالستثمار  .2
 

 التسهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي −
 حجم االستثمارات الصناعية المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار −
 عمان بورصة في الصناعي القطاع تداول حجم −
 االستثمارات األجنبية حسب القطاعات الفرعية الصناعية في بورصة عمان   −

 

  9..........................................................................المال في القطاع الصناعيعمالة والمنشآت ورأس ال .3
 عدد المنشات العاملة  −
 عدد العاملين في المنشات −
 حجم رأس المال المسجل −

 

  11  ........................................................................................................... الصادرات الصناعية .4
 حجم الصادرات الصناعية قطاعيا   −
 الصناعية الصادرات إجمالي من القطاعية الصادرات نسبة −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الكلية االقتصادية المؤشرات
 
 

 Real Sector               القطاع الحقيقي .1
 

 2014 2015 2016 2017 2018  

 الجارية السوق بأسعار اإلجمالي المحلي الناتج
 (دينار مليون)

25,595 26,925 27,830 28,903 29,984 GDP at Current Prices (million JD) 

 اإلجمالي المحلي للناتج الحقيقي النمو معدل
)%( 

3.4 2.6 2.1 2.1 1.9 Real GDP Growth Rate )%( 

01, 9,798 9,532 8,804 عدد السكان )مليون نسمة( 053 10,309 Population (thousand) 
 Per Capita GDP at Current Prices (JD) 2,909 2,875 2,840 2,825 2,907 (دينار)اإلجمالي  المحلي الناتج من الفرد نصيب
 (%) Inflation Rate 4.5 3.3 0.8- 0.9- 2.9 التضخم )%( معدل

 

 

 باألسعار الجاريةمساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي 

 2018عام الخالل  

 

; الزراعة
5.6%

; الصناعة
24.7%

;  اإلنشاءات
2.9%

ة تجارة الجملة والتجزئ
;والفنادق والمطاعم

9.7%

النقل والتخزين 
; واالتصاالت

8.7%

خدمات المالية 
;  والتأمين والعقارات

22.4%



 

 Socio-Economic Sector             القطاع االجتماعي .2
 

 2014 2015 2016 2017  

 Labor force (Thousands) 1,817.8 1,660 1,608 1,460 باأللف() العاملة القوى

 Employed (Thousands) 1,484.4 1,406 1,398 1,286 المشتغلون )باأللف(

 Unemployed (Thousands) 333 254 210 174 المتعطلون )باأللف(

 (%) Unemployment Rate 18.3 15.8 13.0 11.9 (%) البطالة  معدل

 )%) The Participation Rate 39.2 36 36.7 36.4 (%) االقتصادية المشاركة معدل

 53.9 50.8 48.3 49.9 باأللف() المستحدثة العمل فرص صافي
Net Job Creation 

(Thousands) 
 

العام  خالل( %18.3) حوالي مع مقارنة ،(%18.6) حوالي الى ليصل 2018 عامال خالل البطالة معدل إرتفع
 .لإلناث %26.9 مقابل %16.5 حوالي معدل البطالة للذكورحيث بلغ  ؛السابق

 

             money sector                                              القطاع النقدي .3

 
 
 
 
 
 
 

 (JD Billion) 2018 2017 2016 2015 2014 (دينار مليار)

29.2 31.6 32.9 33.0 4.33  (M2عرض النقد )  Money Supply (M2)  

  Total Deposits 33.8 33.2 32.9 32.6 30.3 الودائع  إجمالي

 26.1 24.7 22.9 21.1 19.3 التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة 
Credit Facilities Extended By Licensed 

Banks  
 8.2 8.7 9.1 10.0 10.0 احتياطيات العمالت األجنبية 

Gross Official Reserves of foreign 

currencies   
 السلع من المتوقعة للمستوردات تغطية العمالت األجنبية

 باستثناء دخل عوامل االنتاج )باألشهر( والخدمات
7.1 8.3 7.4 6.9 6.3 

Coverage of prospective Imports of Goods  

and Non-Factor Services (Months) 



 

                 Finance Sector             القطاع المالي .4

 
 
 
 
 

 (JD million ) 2018 2017 2016 2015 2014 (دينار مليون)

 Total Revenues 7,839.6 7,425.3 7,069.6 6,797.1 7,267.6 العامة اإليرادات

 Domestic Revenues 6,944.9 6,717.6 6,233.6 5,910.9 6,031.1 إيرادات محلية

 Grants 894.7 707.7 836.0 886.2 1,236.5 مساعدات خارجية

 Total Expenditures 8,567.3 8,173.2 7,948.3 7,722.9 7,851.1 النفقات العامة

 Current Expenditures 7,619.6 7,113.0 6,919.2 6,624.5 6,713.6 النفقات الجارية

 Capital Expenditures 947.7 1,060.2 1,029.1 1,098.4 1,137.5 النفقات الرأسمالية

 727.6 747.9 878.7 925.8 583.5 مساعداتالعجز الموازنة بعد 
Budget Deficit including 

Grants 

 of GDP % 2.4 2.6 3.2 3.1 2.3 كنسبة من الناتج المحلي )%(

 1,622.3 1,455.6 1,714.7 1,812.8 1,820.0 عجز الموازنة قبل المساعدات
Budget Deficit excluding 

Grants 

 of GDP % 5.4 5.0 6.2 6.1 7.1 الناتج المحلي )%(كنسبة من 

 Net Internal Public Debt 14,813.1 13,568.6 13,780.4 13,457.4 12,525.4 صافي الدين العام الداخلي

 of GDP % 49.4 46.9 49.5 50.0 48.9 )%( اإلجماليكنسبة من الناتج المحلي 

 Net  External Public Debt 12,087.5 11,867.2 10,299 9,390.5 8,030.1 الدين العام الخارجي إجمالي

 of GDP % 40.3 41.1 37.0 34.9 31.4 كنسبة من الناتج المحلي )%(

 Net Public Debt 26,900.6 25,435.7 24,079.4 22,847.4 20,555.5 صافي الدين العام

 of GDP % 89.7 88.0 86.5 84.9 80.3 الناتج المحلي )%(من  نسبةك

الخارجي على االساس  العام الدين خدمة
 1,300.1 1,179.7 1,670.5 1,462.5 906.4 النقدي

External Public Debt 

Service  

(Cash Basis) 



 

 Amman Stock Exchange             المالي عمان سوق  .5

 2014 2015 2016 2017 2018  

 حجم التداول في بورصة عمان 
 )مليون دينار(

2,263.4 3,417.1 2,329.5 2,926.2 2,319.3 Traded Volume (JD million) 

الرقم القياسي ألسعار األسهم مرجحا بالقيمةة 
 السوقية لألسهم الحرة )نقطة مئوية(

2,165.5 2,136.3 2,170.3 2,126.8 1,908.8 
Share Price Index (SPI) 

(Percentage points) 

 (%) Percentage Change 10.2- 2.0- 1.6 1.3- 4.8 التغير النسبي %

الرقم القياسي ألسعار األسهم مرجحا بالقيمةة 
 السوقية لرأس المال )نقطة مئوية(

4,237.6 4,229.9 4,069.7 4,009.4 3,797.1 
Share price index weighted by 

market value of capital 

(Percentage points) 

 (%) Percentage Change 5.3- 1.5- 3.8- 0.2- 2.3- التغير النسبي %

 
 
 
 

 External Sector       القطاع الخارجي .6
 (JD million) 2018 2017 2016  2015 2014 2013 )مليون دينار( 

 Total Exports 5,519 5,333 5,360 5,561 5,953 5,618 الصادرات الكلية

 Domestic Exports 4,668 4,504 4,397 4,798 5,163 4,805 الصادرات وطنية

 Re-exports 850 829 963 764 790 812 المعاد تصديره

 Imports 14,353 14,554 13,720 14,537 16,280 15,667 المستوردات

 8,835 9,221 8,361 8,976 10,327 10,049 الميزان التجاري )عجز(
Trade Balance 

(deficit) 

 

 

 

 

 

 



 

 الصناعية االقتصادية المؤشرات

 

 Industrial Production                        اإلنتاج الصناعي .1
 2014 2015 2016 2017 2018  

 7,399 7,126 6,852 6,780 6,451 اإلنتاج الصناعي )مليون دينار(
Industrial production  

(JD million) 

مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي 
 (%) It shares from GDP 24.7 24.7 24.6 25.2 25.2 اإلجمالي )%(

 (%) Manufacturing sector 19.0 19.2 19.1 19.5 20.1 )%( الصناعات التحويلية  -

 (%) Mining and quarrying 2.1 2.0 2.0 2.5 2.3 )%( الصناعات االستخراجية  -

 (%) Electricity and water 3.6 3.5 3.5 3.2 2.8 )%( والمياهالكهرباء   -

 (%) Producer Price Index 7.5 3.7 -8.5 -8.5 0.3 )%( الصناعيين المنتجين ألسعارالرقم القياسي 

 (%) Industrial    Production Quantity Index 6.1- -0.7 -2.1 -7.4 0.4 )%( الصناعي اإلنتاجالرقم القياسي لكميات 

 
 
 
 

 معدل نمو الناتج المحلي االجمالي الحقيقي، واالنتاج الصناعي )%(
Growth rate in GDP and Industrial production (%) 
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 Credit facilitates and Investment                         التسهيالت االئتمانية واالستثمار .2

  

 

 (2018االستثمارات األجنبية حسب القطاعات الفرعية الصناعية في بورصة عمان )
 Foreign investment by industrial sub-sectors in Amman Stock Exchange (2018) 

 القطاع
 نسبة مساهمة غير األردنيين )%(
Non Jordanian ownership 

(%) 

 عدد الشركات المدرجة 
No. of Companies 

Sector 

 4 23.3 األدوية والصناعات الطبية
Pharmaceutical and Medical 

Industries 

 Chemical Industries 7 11.2 يةئايالصناعات الكيم

 Paper and Cardboard Industries 1 30.9 صناعة الورق والكرتون 

 Printing and Packaging 1 87.6 الطباعة والتغليف

 Food and Beverages 9 50.0 والمشروبات األغذية

 Tobacco and Cigarettes 2 79.2 التبغ والسجائر

 Mining and Extraction Industries 10 61.7 الصناعات االستخراجية والتعدينية

 Engineering and Construction 6 27.7 واإلنشائيةالصناعات الهندسية 

 Electrical Industries 3 32.0 الصناعات الكهربائية

 Textiles, Leathers and Clothing 4 0.70 صناعة المالبس والجلود والنسيج

 Total 47 61.4 المجموع

 2014 2015 2016 2017 2018  

التسةةةةةهيالت االئتمانيةةةةةة الممنوحةةةةةة 
 للقطاع الصناعي

2,727.3 2,316.0 2,491.8 2,979.4 3,419.9 
Credit facilitates from banks to the 

industrial sector (JD million)  

 (%) Share from total Credit facilitate 13.1 12.0 10.9 11.0 14.1 نسبتها من المجموع )%(

االسةةةةةةةةتثمارات الصةةةةةةةةناعية حجةةةةةةةةم 
 المستفيدة من قانون االستثمار

406.8 2,739.8 1,268.3 - - 

Industrial investments Benefited from 

Exemptions Provided by Investment 

Promotion Law (JD million) 

نسةةةةبتها مةةةةن مجمةةةةوع االسةةةةتثمارات 
 األجنبية )%(

35.5 87.9 83.5 - - Share from total FDI (%) 

نسةةةةةبة الصةةةةةادرات الصةةةةةناعية مةةةةةن 
 مجموع الصادرات الوطنية )%(

86.2 85.7 88.1 88.6 91.4 
Industrial exports share from national 

exports (%) 

حجةةم تةةداول المؤسسةةات الصةةناعية 
المدرجة فةي بورصةة عمةان )مليةون 

 دينار(
379.1 346.6 703.7 655.7 988.3 

Industrial institutions traded volume in 

Amman stock exchange (JD million) 



 

 Employment , firms in the Industrial Sector   العمالة والمنشآت في القطاع الصناعي .3
 2014 2015 2016 2017 2018  

 Total number of firms 17,723 18,204 17,966 17,581 17,633 عدد المنشآت العاملة

 (%) Growth rate 2.6- 1.3 2.2 0.3- 0.4 )%( النمومعدل 

 Total number of 254,211 249,315 229,107 225,675 219,737 عدد العاملين في المنشآت

employees 

 (%) Growth rate 2.0 8.8 1.5 2.7 7.0 )%( النمومعدل 

 رأس المةةةةةةةةال المسةةةةةةةةجلمجمةةةةةةةةوع 
  Total Firms capital 4,471.1 4,541.5 4,313.1 4,509.7 4,399.4 )مليون دينار(

(JD million) 

 
 
 

 2018عام الخالل عدد المنشآت حسب القطاعات الصناعية الفرعية، 
Number of Firm by industrial sub-sectors of 2018 

 القطاع
 صناعي

Industrial 
 حرفي

Handcraft 
 المجموع
Total 

Sector 

 Textile and readymade Garments   industries 1,235 1,037 198 الصناعات الجلدية والمحيكات

التعبئة والتغليف والورق والكرتون 
 واللوازم المكتبية

261 669 930 
Packaging, paper, carton, and office 

equipment’s industries 

 Therapeutic industries and medical supplies 127 51 76 الصناعات العالجية واللوازم الطبية

الصناعات التموينية والغذائية والزراعية 
 والثروة الحيوانية

685 1,981 2,666 Food, agricultural and animal stock industries 

والكهربائية الصناعات الهندسية 
 وتكنولوجيا المعلومات

492 5,606 6,098 
Engineering, electrical and information 

technology industries 

 Construction industry 2,725 2,466 259 اإلنشائيةالصناعات 

 Plastic and rubber industries 587 335 252 الصناعات البالستيكية والمطاطية

 Wood and furniture industries 2,590 2,475 115 واألثاثالصناعات الخشبية 

الصناعات الكيماوية ومستحضرات 
 التجميل

243 449 692 
Chemical industries and cosmetic 

preparations 

 Mining industries 73 40 33 الصناعات التعدينية

 Total 17,723 15,109 2,614 المجموع

 
 



 

 2018عام ال خاللرعية، العاملين حسب القطاعات الصناعية الفعدد 
Number of employees by sub-industrial sectors of 2018 

 صناعي القطاع
Industrial 

 حرفي
Handcraft 

 المجموع
Total 

Sector 

 Textile and readymade Garments   industries 73,148 4,411 68,737 الصناعات الجلدية والمحيكات

التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم 
 12,915 2,396 10,519 ةالمكتبي

Packaging, paper, carton, and office equipment’s 

industries 

 Therapeutic industries and medical supplies 8,989 198 8,791 الصناعات العالجية واللوازم الطبية

التموينية والغذائية والزراعية والثروة الصناعات 
 Food, agricultural and animal stock industries 49,964 8,013 41,951 الحيوانية

الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا 
 45,910 12,107 33,803 المعلومات

Engineering, electrical and information technology 

industries 

 Construction industry 17,234 7,403 9,831 اإلنشائيةالصناعات 

 Plastic and rubber industries 9,646 1,254 8,392 الصناعات البالستيكية والمطاطية

 Wood and furniture industries 9,900 5,232 4,668 واألثاثالصناعات الخشبية 

 Chemical industries and cosmetic preparations 15,209 1,563 13,646 الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

 Mining industries 11,296 132 11,164 الصناعات التعدينية

 Total 254,211 42,709 211,502 المجموع

 

 
 )بالمليون دينار (2018عام الخالل حسب القطاعات الصناعية الفرعية،  رأس المال المسجل

The registered capital by sub-industrial sectors of 2018 (JD Million) 
 

 القطاع
 صناعي

Industrial 
 حرفي

Handcraft 
 المجموع
Total 

Sector 

 Textile and readymade Garments   industries 148.4 19.5 128.9 الصناعات الجلدية والمحيكات

 173.9 17.8 156.1 واللوازم المكتبيةالتعبئة والتغليف والورق والكرتون 
Packaging, paper, carton, and office equipment’s 

industries 

 Therapeutic industries and medical supplies 305.4 1.8 303.6 الصناعات العالجية واللوازم الطبية

الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة 
 Food, agricultural and animal stock industries 641.0 24.8 616.2 الحيوانية

ا الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجي
 1,425.9 41.6 1,384.2 المعلومات

Engineering, electrical and information 

technology industries 

 Construction industry 319.4 28.0 291.5 اإلنشائيةالصناعات 

 Plastic and rubber industries 118.3 10.1 108.2 الصناعات البالستيكية والمطاطية

 Wood and furniture industries 60.4 22.4 38.0 واألثاثالصناعات الخشبية 

 Chemical industries and cosmetic preparations 824.3 28.5 795.9 الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

 Mining industries 453.8 1.0 452.9 الصناعات التعدينية

 Total 4,471.1 195.6 4,275.5 المجموع



 

 Industrial Exports                                                           الصادرات الصناعية                        .4
  

 2018 عامالاعية )عمان، اربد، الزرقاء( خالل الصادرات الصناعية حسب القطاع األساسي من واقع شهادات المنشأ الصادرة عن الغرف الصن            
Industrial exports based on chambers (Amman, Zarqa, Irbid) certificate of origin of 2018 (million JD)  

 

 Sector نسبة النمو % التغيرحجم  2018 2017 القطاع

 Textile and readymade Garments   industries %10.5 135.6 1,429.6 1,294.0 قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات

 Plastic and rubber industries %8.1- 18.2- 205.4 223.6 قطاع البالستيكية والمطاطية

 Therapeutic industries and medical supplies %2.1 13.3 650.9 637.6 قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية

 Food, agricultural and animal stock industries %0.1- 0.5- 524.3 524.8 قطاع الصناعات التموينية والغذائية

 Chemical industries and cosmetic preparations %18.9 131.8 828.7 696.8 قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

 Engineering, electrical and information technology industries %18.6 81.3 519.3 438.0 قطاع الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات

 Construction industry %13.9 16.9 138.3 121.4 قطاع الصناعات االنشائية

 Mining industries %13.1 115.4 999.0 883.6 قطاع التعدين

 Packaging, paper, carton, and office equipment’s industries %12.3- 37.3- 266.8 304.1 قطاع صناعة التعبئة والتغليف

 Wood and furniture industries %21.2- 5.2- 19.2 24.3 قطاع الصناعات الخشبية واالثاث

 Total exports %8.4 433 5,581 5,148 المجموع الكلي

 

 

 



 

 
 

 )%(   2018عام الخالل  نسبة الصادرات القطاعية من مجموع الصادرات الصناعية         
Industrial sector share from the total exports of 2018 (%) 

 

قطاع الصناعات الجلدية
والمحيكات

25.6%

قطاع التعدين
17.9%

قطاع الصناعات 
الكيماوية ومستحضرات

التجميل
14.8%

ة قطاع الصناعات العالجي
واللوازم الطبية

11.7%

ية قطاع الصناعات التموين
والغذائية

9.4%

قطاع الصناعات 
الهندسية وتكنولوجيا

المعلومات
9.3%

قطاع صناعة التعبئة 
والتغليف

4.8%

قطاع البالستيكية 
والمطاطية

3.7%

قطاع الصناعات 
االنشائية

2.5%

ية قطاع الصناعات الخشب
واالثاث

0.3%
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