
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشرة المؤشرات االقتصادية

Main Industrial Indicators 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018أيمول  –عشر  السابعالعدد 

 غرفة صناعة األردن /مركز الدراسات االقتصادية والصناعية 

 

 



 

 قائمة المحتويات
 المؤشرات االقتصادية الكمية           

 3 ……………………………………….....……......……………....……. …القطاع الحقيقي .1
 الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية −
 باألسعار الثابتةنمو الناتج المحمي اإلجمالي  −
 عدد السكان  −
 نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي −
 معدل التضخم −
 الجارية باألسعار االجمالي المحمي الناتج في االقتصادية القطاعات مساىمة −

 

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

 

 القطاع النقدي .3
 M2عرض النقد  −
 الودائع  إجمالي −
 المرخصة البنوك قبل من الممنوحة االئتمانية التسييالت −
 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 لألسيم السوقية بالقيمة مرجحا األسيم ألسعار القياسي الرقم −
 المال لرأس السوقية بالقيمة مرجحا األسيم ألسعار القياسي الرقم −

 

 الخارجيالقطاع  .6
 الصادرات −
 المستوردات −
 الميزان التجاري −
−  



 

 الصناعية االقتصادية المؤشرات                
 

 7.................... ..اإلنتاج الصناعي ............................................................................ .1
 باألسعار الثابتة  اإلنتاج الصناعي  −
 اإلجماليمساىمة القطاع الصناعي في الناتج المحمي  −
 الصناعيين المنتجين ألسعار القياسي الرقم −
 الصناعي اإلنتاج لكميات القياسي الرقم −

 

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

 االئتمانية الممنوحة لمقطاع الصناعيالتسييالت  −
 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 الصناعي.................................................................عمالة والمنشآت ورأس المال في القطاع ال .3
 عدد المنشات العاممة  −
 عدد العاممين في المنشات −
 حجم رأس المال المسجل −

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الكلية االقتصادية المؤشرات
 
 

 Real Sector               القطاع الحقيقي .1
 2014 2015 2016 2017 Q1 2018  

 السوق بأسعار اإلجمالي المحمي الناتج
 GDP at Current Prices (million JD) 6,744 28,448 384555 26,637 25,437 (دينار مميون) الجارية

 المحمي لمناتج الحقيقي النمو معدل
 )%( Real GDP Growth Rate 1.9 2.0 2.0 2.4 3.1 )%( اإلجمالي

 Population (thousand) - 10,053 48:9: 9,532 8,804 عدد السكان )مميون نسمة(
اإلجمالي  المحمي الناتج من الفرد نصيب

 Per Capita GDP at Current Prices (JD) - 2,829 2,801 2,795 2,889 (دينار)

 (%) Inflation Rate *5.4 4.4 0.8- 0.9- :.3 التضخم )%( معدل
 First half 2018 *          8102* النصف األول 

 
 

 

 باألسعار الجاريةمساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحمي االجمالي 

 (2018األول من العام ) الربعخالل  

 

قطاع النقل والتخزين 
 واالتصاالت

 15.0% 
 قطاع الزراعه

 5.9% 

 قطاع الصناعه 
 قطاع االنشاءات 20.2% 

3.5% 

القطاع المالي والتأمين 
,  وخدمات األعمال

22.6%  

قطاع الفنادق والمطاعم 
 وتجارة التجزئه

 10.2% 



 

 

 

 Socio-Economic Sector             القطاع االجتماعي .2
 2013 2014 2015 2016 2017  

 Labor force (Thousands) 1,817.8 1,660 1,608 1,460 1,445 (باأللف) العاممة القوى

 Employed (Thousands) 1,484.4 1,406 1,398 1,286 1,263 المشتغمون )باأللف(

 Unemployed (Thousands) 333 254 210 284 293 المتعطمون )باأللف(

 (%) Unemployment Rate 18.3 26.9 24.1 :.22 12.6 (%)  البطالة معدل

 )%) The Participation Rate 39.2 36 36.7 36.4 48.2  (%) االقتصادية المشاركة معدل

 المستحدثة العمل فرص صافي
 Net Job Creation (Thousands) - 61.9 59.4 49.9 48.6 (باأللف)

 
%، مقارنعععة معععع معععا نسعععبتو 02.11يصعععل العععس معععا نسعععبتو ل 8102النصعععف األول معععن الععععام ارتفعععع مععععدل البطالعععة خعععالل 

% 3..8 مقابعععل %06.36 حعععوالي مععععدل البطالعععة لمععع كورنفعععس الفتعععرة معععن الععععام الماضعععي. حيعععث بمععع  % خعععالل 02.0
 . لإلناث

 

 

                                              money sector                                              القطاع النقدي .3

 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 (دينار مميار)
H1  

2018 
(JD Billion) 

  38.5 3:.3 42.7 43.: 44 44.7 Money Supply (M2)  (M2عرض النقد )

  Total Deposits 44.9 43.9 :.43 43.7 41.4 35.7 الودائع  إجمالي

التسعععععععييالت االئتمانيعععععععة الممنوحعععععععة معععععععن قبعععععععل البنعععععععوك 
 36.9 35.8 :.33 32.2 4.:2 :.29 المرخصة 

Credit Facilities Extended 

By Licensed Banks  

 8.9 8.8 2.: 10.0 10.0 9.6 احتياطيات العمالت األجنبية 
Gross Official Reserves of 

foreign currencies   
  والخعععدمات السعععمع معععن المتوقععععة لممسعععتوردات تغطيتيعععا

 7.5 6.9 7.4 8.3 7.1 6.2 باستثناء دخل عوامل االنتاج )باألشير(

Coverage of prospective 

Imports of Goods  and Non-

Factor Services (Months) 



 

                 Finance Sector             القطاع المالي .4

 

 
 
 

 

 H1 2018 ( JD million) 2017 2016 2015 2014 (دينار مميون)

 Total Revenues 3,437.7 7,425.3 7,069.6 6,797.1 7,267.6 العامة اإليرادات

 Domestic Revenues 3,359.3 6,717.6 6,233.6 5,910.9 6,031.1 إيرادات محمية

 Grants 78.4 707.7 836.0 886.2 1,236.5 مساعدات خارجية

 Total Expenditures 4,099.0 8,173.2 7,948.3 7,722.9 7,851.1 النفقات العامة

 Current Expenditures 3,746.0 84224.1 6,919.2 6,624.5 6,713.6 النفقات الجارية

 Capital Expenditures 353.0 1,060.2 1,029.1 1,098.4 1,137.5 النفقات الرأسمالية

 661.3 747.9 878.7 925.8 583.5 مساعداتالعجز الموازنة بعد 
Budget Deficit including 

Grants 

 of GDP % 4.7 2.6 3.2 3.5 2.3 )%( اإلجماليكنسبة من الناتج المحمي 

 739.7 1,455.6 1,714.7 1,812.8 1,820.0 عجز الموازنة قبل المساعدات
Budget Deficit excluding 

Grants 

 of GDP % 5.2 5.1 6.2 6.8 7.2 )%( اإلجماليكنسبة من الناتج المحمي 

 Net Internal Public Debt 15,004.6 13,568.6 13,780.4 13,457.4 12,525.4 صافي الدين العام الداخمي

 of GDP % 51.6 47.7 50.2 50.5 49.2 )%( اإلجماليكنسبة من الناتج المحمي 

 Net  External Public Debt 11,559.7 11,867.2 10,299 9,390.5 8,030.1 الدين العام الخارجي إجمالي

 of GDP % 39.8 41.7 37.5 35.3 31.6 )%( اإلجماليكنسبة من الناتج المحمي 

 Net Public Debt 26,564.3 25,435.7 24,079.4 22,847.4 20,555.5 صافي الدين العام

 of GDP % 91.4 89.4 87.7 85.8 80.8 )%( اإلجماليالناتج المحمي من  نسبةك

 االساس عمى الخارجي العام الدين خدمة
 65.6 1,179.7 1,670.5 1,462.5 906.4 النقدي

External Public Debt 

Service (Cash Basis) 



 

 Amman Stock Exchange             الماليسوق عمان  .5
 2014 2015 2016 2117 

H1 

2018 
 

 Traded Volume (JD million) 781.1 2,926.2 2,329.5 3,417.1 2,263.4 حجم التداول في بورصة عمان )مميون دينار(

 بالقيمععة مرجحععا األسععيم ألسعععار القياسععي الععرقم
 الحرة )نقطة مئوية( لألسيم السوقية

2,165.5 2,136.3 2,170.3 2,126.9 2,070.4 
Share Price Index (SPI) 

(Percentage points) 

 (%) Percentage Change 1.2- 2.0- 1.6 1.3- 4.8 % النسبي التغير

 بالقيمععة مرجحععا األسععيم ألسعععار القياسععي الععرقم
 المال )نقطة مئوية( لرأس السوقية

4,237.6 4,229.9 4,069.7 4,009.5 5,073.8 
Share price index weighted by 

market value of capital 

(Percentage points) 

 (%) Percentage Change 1.7- 1.5- 3.8- 0.2- 2.3- % النسبي التغير

  

 
 

 External Sector       القطاع الخارجي .6
 H1 2018 (JD million) 2017 2016  2015 2014 2113 )مليون ديىار( 

 Total Exports 2,549.7 5,303.1 5,359.5 5,561 5,953 5,618 الصادرات الكمية

 Domestic Exports 2,142 4,474 :5447 4,798 5,163 4,805 الصادرات وطنية

 Re-exports 407 828 73: 763 790 812 هالمعاد تصدير 

 Imports 6,851 14,488 13,721 14,537 16,280 15,667 المستوردات

 Trade Balance  -4312.2 9,185- -8,316 8,878- 10,327- 10,049- الميزان التجاري

 Net Current Account -645* -3,153.7 2,619.2- 2,418.2- 1,851.7- 2,487.7- الحساب الجاري

 Tourism Income 834.3* 3,293.6 2,871.9 2,886.1 3,106.6 2,923 الدخل السياحي

 Workers’ Remittances 551.7* 2,371.9 2,365.7 2,423.3 2,388 2,327.7 حواالت العاممين

 Foreign Direct Investment 199.9* 1,441.2 1,112.6 1,136.2 1,546.7 1,382.2 االستثمار األجنبي المباشر

 First quarter 2018 *          8102األول  الربع*  

 

          
 

 



 

 الصناعية االقتصادية المؤشرات
 

 Industrial Production                   اإلنتاج الصناعي .1
 2014 2015 2016 2017 Q1 2018  

 1,199.8 6,131.6 5,804.4 5,798.8 5,523.8 اإلنتاج الصناعي )مميون دينار(
Industrial production (JD 

million) 

مساااااهمة القطاااااع الصااااناعي فااااي 
 (%) It shares from GDP 20.2 24.1 24.1 24.7 24.6 اإلجمالي )%(الناتج المحمي 

 (%) Manufacturing sector 14.9 29.3 29.3 18.5 19 الصناعات التحويمية  -

 (%) Mining and quarrying 2.4 3.7 3.8 3.3 3 الصناعات االستخراجية  -

 (%) Electricity and water 2.8 4.3 4.2 2.9 2.6 والمياهالكيرباء   -

 المنتجاااين ألساااعارالااارقم القياساااي 
 (%) Producer Price Index 4.9 3.7 -8.5 -8.5 1.3 )%( الصناعيين

 اإلنتاااااجالاااارقم القياسااااي لكميااااات 
 5.8- -1.7 -2.1 -7.4 0.4 )%( الصناعي

Industrial    Production 

Quantity Index (%) 

 
 
 

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

  
 

 

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

 وسبة مساهمة غير األردوييه )%( القطاع

Non Jordanian ownership (%) 
 عدد الشركات المدرجة 

No. of Companies Sector 

 5 9.:2 األدوية والصناعات الطبية
Pharmaceutical and Medical 

Industries 

 Chemical Industries 8 24.7 يةئايالصناعات الكيم

 Paper and Cardboard Industries 2 :.41 صناعة الورق والكرتون 

 Printing and Packaging 2 87.6 الطباعة والتغميف

 Food and Beverages : 55.9 والمشروبات األغ ية

 Tobacco and Cigarettes 3 3.:5 التب  والسجائر

 23 72.8 الصناعات االستخراجية والتعدينية
Mining and Extraction 

Industries 

 Engineering and Construction 7 39.9 واإلنشائيةالصناعات اليندسية 

 Electrical Industries 4 45.8 الصناعات الكيربائية

 Textiles, Leathers and Clothing 5 1.8 صناعة المالبس والجمود والنسيج

 Total 49 53.3 المجموع

 

 2014 2015 2016 2117 
H1 

2018 
 

التسععععييالت االئتمانيعععععة الممنوحعععععة لمقطعععععاع 
 3,290.7 5.:34:8 345:2.9 2,316 2,727.3 الصناعي

Credit facilitates from banks to the 

industrial sector (JD million)  

 (%) Share from total Credit facilitate 12.7 23.1 10.9 11 14.1 نسبتيا من المجموع )%(

حجعععععم االسعععععتثمارات الصعععععناعية المسعععععتفيدة 
 - - 24379.4 2,739.8 517.9 من قانون االستثمار

Industrial investments Benefited from 

Exemptions Provided by Investment 

Promotion Law (JD million) 

نسععبتيا مععن مجمععوع االسععتثمارات األجنبيععة 
)%( 35.5 87.9 94.6 - - Share from total FDI (%) 

نسععععبة الصععععادرات الصععععناعية مععععن مجمععععوع 
 90 :9 88 89 88 الصادرات الوطنية )%(

Industrial exports share from national 

exports (%) 

حجععععععععععم تععععععععععداول الم سسععععععععععات الصععععععععععناعية 
655.8 703.7 346.6 379.1 المدرجة في بورصة عمان )مميون دينار(

 
248.8 

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 H1 2018  

 Number of firms 16,482 294315 17,966 17,581 17,633 عدد المنشآت العاممة

 (%) Growth rate 0.8- 2.4 2.2 0.3- 0.4 )%( النمومعدل 

 Total employees 244,053 35:4426 229,107 225,675 219,737 عدد العاممين في المنشآت

 (%) Growth rate 2.5 9.9 1.5 2.7 7.0 )%( النمومعدل 

 رأس المال المسجلمجموع 
 Firms capital (JD million) 4,360.4 54652.6 4,313.1 4,509.7 4,399 )مميون دينار(

 
 

 2018النصف األول من عام خالل عدد المنشآت حسب القطاعات الصناعية الفرعية، 
Number of Firm by industrial sub-sectors, first half of 2018 

 القطاع
 صناعي

Industrial 
 حرفي

Handcraft 
 المجموع
Total Sector 

 Textile and readymade Garments   industries 1,126 952 174 الصناعات الجمدية والمحيكات

التعبئعععععة والتغميععععععف والععععععورق والكرتععععععون والمععععععوازم 
 852 616 236 المكتبية

Packaging, paper, carton, and office 

equipment’s industries 

 Therapeutic industries and medical supplies 119 44 75 الصناعات العالجية والموازم الطبية

الصععععععععناعات التموينيعععععععععة والغ ائيعععععععععة والزراعيعععععععععة 
 2,380 1,850 530 والثروة الحيوانية

Food, agricultural and animal stock 

industries 

الصععععناعات اليندسعععععية والكيربائيععععة وتكنولوجيعععععا 
 5,781 5,339 442 المعمومات

Engineering, electrical and information 

technology industries 

 اإلنشائيةالصناعات 
 194 2,363 2,557 Construction industry 

 Plastic and rubber industries 559 314 245 الصناعات البالستيكية والمطاطية

 Wood and furniture industries 2,418 2,318 100 واألثاثالصناعات الخشبية 

 625 406 219 الكيماوية ومستحضرات التجميلالصناعات 
Chemical industries and cosmetic 

preparations 

 Mining industries 65 34 31 الصناعات التعدينية

 Total 16,482 14,236 2,246 المجموع

 
 
 
 



 

 2018عام النصف األول من  خاللرعية، عدد العاممين حسب القطاعات الصناعية الف
Number of employees by sub-industrial sectors, first half of 2018 

 صناعي القطاع
Industrial 

 حرفي
Handcraft 

 المجموع
Total Sector 

 Textile and readymade Garments   industries 71,450 4,122 67,328 الصناعات الجمدية والمحيكات

الورق والكرتون التعبئة والتغليف و

 ةالمكتبيواللوازم 
10,335 2,909 13,244 

Packaging, paper, carton, and office 

equipment’s industries 

 Therapeutic industries and medical supplies 8,984 181 8,803 الصنبعبت العالجية واللوازم الطبية

الصناعات التموينية والغ ائية والزراعية والثروة 
 Food, agricultural and animal stock industries 46,343 7,744 38,599 الحيوانية

الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا 
 44,187 11,522 32,665 المعمومات

Engineering, electrical and information 

technology industries 

 Construction industry 16,215 7,183 9,032 اإلنشائيةالصناعات 

 Plastic and rubber industries 9,523 1,201 8,322 الصناعات البالستيكية والمطاطية

 Wood and furniture industries 9,125 4,931 4,194 واألثاثالصناعات الخشبية 

 Chemical industries and cosmetic preparations 14,435 1,426 13,009 الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

 Mining industries 10,547 133 10,414 الصناعات التعدينية

 Total 244,053 41,352 202,701 المجموع
 

 
 

 

 )بالمميون دينار (2018عام النصف األول من خالل حسب القطاعات الصناعية الفرعية،  رأس المال المسجل
The registered capital by sub-industrial sectors, first half of 2018 (JD Million) 

 

 صناعي القطاع
Industrial 

 حرفي
Handcraft 

 المجموع
Total Sector 

 Textile and readymade Garments   industries 146.7 19.9 126.8 الصناعات الجمدية والمحيكات

 170.1 17.4 152.7 التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية
Packaging, paper, carton, and office 

equipment’s industries 

 Therapeutic industries and medical supplies 304.8 1.7 303.1 الصناعات العالجية والموازم الطبية

الصععععععععناعات التموينيععععععععة والغ ائيععععععععة والزراعيععععععععة والثعععععععععروة 
 622.6 24.0 598.7 الحيوانية

Food, agricultural and animal stock 

industries 

 1,348.2 38.1 1,310.0 الصناعات اليندسية والكيربائية وتكنولوجيا المعمومات
Engineering, electrical and information 

technology industries 

 Construction industry 300.5 26.7 273.9 اإلنشائيةالصناعات 

 Plastic and rubber industries 124.8 10.2 114.6 الصناعات البالستيكية والمطاطية

 Wood and furniture industries 74.6 38.3 36.3 واألثاثالصناعات الخشبية 

 818.9 28.3 790.6 الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل
Chemical industries and cosmetic 

preparations 

 Mining industries 449.2 0.8 448.4 الصناعات التعدينية

 Total 4,360.4 205.3 4,155.1 المجموع



 

 Industrial Exports                                                           الصادرات الصناعية                        .4
  

 2018 عامالنصف األول من اعية )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, first half of 2018 (million JD)  

 

 Sector نسبة النمو % حجم التغير H1 / 2017 H1 / 2018 القطاع

 Textile and readymade Garments   industries %14.6 80.1 629.1 549.0 قطاع الصناعات الجمدية والمحيكات

 Plastic and rubber industries %121.9 65.3 118.9 53.6 قطاع البالستيكية والمطاطية

 Therapeutic industries and medical supplies %9.4 25.0 290.8 265.8 العالجية والموازم الطبيةقطاع الصناعات 

 Food, agricultural and animal stock industries %4.0- 10.7 259.0 269.8 قطاع الصناعات التموينية والغ ائية

قطععععععاع الصععععععناعات الكيماويععععععة ومستحضععععععرات 
 Chemical industries and cosmetic preparations %4.4 16.0 377.4 361.3 التجميل

قطععععععععععاع الصععععععععععناعات اليندسععععععععععية وتكنولوجيععععععععععا 
 Engineering, electrical and information technology industries %9.1- 21.2 211.1 232.3 المعمومات

 Construction industry %52.5- 35.4 32.0 67.3 قطاع الصناعات االنشائية

 Mining industries %31.9 121.5 501.9 380.4 التعدينقطاع 

 Packaging, paper, carton, and office equipment’s industries %8.3- 12.0 132.6 144.6 قطاع صناعة التعبئة والتغميف

 Wood and furniture industries %40.1- 6.3 9.3 15.6 قطاع الصناعات الخشبية واالثاث

 Total exports %9.5 222.5 2,562.1 2,339.7 الكميالمجموع 

 

 

 



 

 
 

 )%(   2018عام النصف األول من خالل  نسبة الصادرات القطاعية من مجموع الصادرات الصناعية             
Industrial sector share from the total exports, first half of 2018 (%) 
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