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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خبر صحفي

بٌفس  هقارًت 2020عام خالل  ستورداثالواًخفاض  %11..و الوطٌيت الصادراث ارتفاع 1.0%

 2019 هي عام الفترة

 ٚشٛش ٔانز٘ ،األسدٌ فٙ انخبسجٛخ انزجبسح حٕل انشٓش٘ رقشٚشْب انعبيخ اإلحصبءاد دائشح أصذسد

 %4.5 َغجزّبَخفبض ث دُٚبسا   يهٌٕٛ 5639.7 ثهغذ قذ 2020خالل عبو  انكهٛخ انصبدساد قًٛخ أٌ إنٗ

 5044.4 يقذاسِ يب 2020 خالل عبو انٕغُٛخ انصبدساد قًٛخ ثهغذٔ ،2019 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ

 رصذٚشِ انًعبد قًٛخ ٔثهغذ ،2019 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %1.0 َغجزّ سرفبعبث دُٚبسا   هٌٕٛي

 أيب. 2019 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %34.6 َغجزّبَخفبض ث 2020خالل عبو  دُٚبسا   يهٌٕٛ 595.3

 يقبسَخ %11.3 َغجزّبَخفبض ث 2020خالل عبو  دُٚبسا   يهٌٕٛ 12077.8 قًٛزٓب ثهغذ فقذ ،انًغزٕسداد

 . 2019 ثُفظ انفزشح يٍ عبو

 انصبدساد ٔقًٛخ انًغزٕسداد قًٛخ ثٍٛ انفشق ًٚثم انز٘ٔ نزجبس٘ا انًٛضاٌ فٙ انعجض فإٌ ،ٔثٓزا

 %16.5 ثُغجخ 2020خالل عبو  َخفطاقذ  انعجض ٚكٌٕ ٔثزنك ،دُٚبسا   يهٌٕٛ 6438.1 ثهغقذ  انكهٛخ

 خالل %46.7 دنهًغزٕسدا انكهٛخ انصبدساد خرغطٛ َغجخ ثهغذ كًب. 2019 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ

 3.3 يقذاسِ بسرفبعث 2019عبو ثُفظ انفزشح يٍ  يقبسَخ %43.4 انزغطٛخ َغجخ غذثه حٍٛ فٙ ،2020 عبو

 .يئٕٚخ َقطخ
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 يٍانٕغُٛخ  انصبدساد قًٛخ سرفعذا فقذ انًصذسح، انغهع ألثشص انغهعٙ انزشكٛت صعٛذ ٔعهٗ

 .%8.8ٔانًُزجبد انكًٛبٔٚخ ثُغجخ  ،%152.2ثُغجخ  انحهٙ ٔانًجْٕشاد انثًُٛخٔ، %55.1ثُغجخ  األعًذح

ثُغجخ  انصٛذنخ يحعشادٔ ،%16.2ثُغجخ  ٔرٕاثعٓب األنجغخ يٍانٕغُٛخ  انصبدساد قًٛخ َخفعذا فًٛب

َخفعذ قًٛخ ا فقذ ،عهٗ صعٛذ انزشكٛت انغهعٙ نهًغزٕسداد أيب ،%9.3ثُغجخ  انخبو انجٕربطٔ، 2.9%

 %،21.8ثُغجخ  ٔأجضائٓب اٜنٛخ ٔاألدٔاد اٜالدٔ ،%47.3ثُغجخ  ٔيشزقبرّ انخبو نُفػا يٍ انًغزٕسداد

 %،23.3ثُغجخ  ٔأجضائٓب انكٓشثبئٛخ ٔاألجٓضح اٜالدٔ، %6.0 ثُغجخ ٔأجضائٓب ٔانذساجبد انعشثبدٔ

  .%8.3 ثُغجخ ٔيصُٕعبرّ انحذٚذٔ %،10.7 ثُغجخانحجٕة ٔ

 انذٔل انٕغُٛخ انٗ انصبدساد قًٛخ سرفعذا فقذ ،انخبسجٛخ انزجبسح فٙ بءكانشش ألثشص ثبنُغجخ أيب

 ثُغجخ األٔسٔثٙ اإلرحبد دٔلٔ %،23.7 ثُغجخ انُٓذ ظًُٓب ٔيٍ %10.6ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش عٕٛٚخاٜ

 انزجبسح دٔل يُطقخ قًٛخ انصبدساد انٕغُٛخ إنٗاَخفعذ  فًٛب، %16.3ثُغجخ  ْٕنُذاظًُٓب  ٔيٍ 3.0%

 انزجبسح رفبقٛخا ٔلدٔ ،%1.8ثُغجخ االيبساد انعشثٛخ  ظًُٓب ٔيٍ %1.4ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح

ايب ثبنُغجخ  .%11.7ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبديٍ ظًُٓب ٔ %12.6ثُغجخ  أيشٚكب نشًبل انحشح

ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ دٔل قًٛخ انًغزٕسداد يٍ َخفعذا نهًغزٕسداد فقذ

 %9.2 ثُغجخ أيشٚكب نشًبل شحانح انزجبسح ارفبقٛخدٔل ٔ ،%34.2 ثُغجخانغعٕدٚخ  ظًُٓبيٍ ٔ 20.9%

 ٔيٍ %9.5ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ ذٔلانٔ ،%9.5ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبد ٔيٍ ظًُٓب

 ثُغجخ انًبَٛب ظًُٓب ٔيٍ %10.0ثُغجخ  األٔسٔثٙ االرحبد دٔلٔ ،%13.4ثُغجخ  انصٍٛ انشعجٛخ ظًُٓب

12.8%. 

خةالل هةٓش  دُٚةبسا  يهٛةٌٕ  506.9صةبدساد انٕغُٛةخ نةنسدٌ ثهغذ قًٛةخ انايب عهٗ انصعٛذ انشٓش٘ فقذ 

، يًةةب ٚشةةٛش إنةةٗ 2019خةةالل انشةةٓش رارةةّ يةةٍ عةةبو  دُٚةةبسا  يهٛةةٌٕ  452.0 يقبثةةم 2020عةةبو  كةةبٌَٕ األٔل

 يةٍاالعةًذح انٕغُٛةخ يةٍ  انصةبدساد قًٛةخ اسرفةبعٔٚعٕد انغةجت فةٙ رنةك، إنةٗ  .%12.1 يقذاسِ اسرفبع

 2020فةٙ َفةظ انشةٓش يةٍ عةبو  دُٚةبسا  يهٛةٌٕ  111.6إنٗ  2019ٌَٕ األٔل كبفٙ هٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  25.7

يهٛةٌٕ  10.1نزصةم إنةٗ انحٕٛاَةبد انحٛةخ قًٛةخ انصةبدساد انٕغُٛةخ يةٍ  ٔاسرفةبع ،%334.2ثبسرفبع ثهغ 

 2019فةةٙ َفةظ انشةةٓش يةٍ عةةبو  دُٚةبسا  يهٛةةٌٕ  4.0يقبسَةةخ يةع  2020عةبو  كةةبٌَٕ األٔلفةةٙ هةٓش  دُٚةبسا  

 دُٚةبسا  يهٌٕٛ  6.2يٍ  االنًُٕٛو ٔيصُٕعبرّانصبدساد انٕغُٛخ يٍ  قًٛخ ٔاسرفبع، %152.5ثبسرفبع ثهغ 

 ،%50.0ثُغةجخ  2020دُٚةبسا  فةٙ َفةظ انشةٓش يةٍ عةبو يهٛةٌٕ  9.3إنةٗ  2019عةبو  كةبٌَٕ األٔلفٙ هٓش 

 لكةبٌَٕ األٔفٙ هةٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  4.2يٍ انُحبط ٔيصُٕعبرّ انصبدساد انٕغُٛخ يٍ  قًٛخ ٔاسرفبع

. كًةةب ٔاسرفعةةذ قًٛةةخ %59.5 ثُغةةجخ 2020فةةٙ َفةةظ انشةةٓش يةةٍ عةةبو  دُٚةةبسا  يهٛةةٌٕ  6.7إنةةٗ  2019عةةبو 

انصةةبدساد انٕغُٛةةخ يةةٍ انًحعةةشاد انغزائٛةةخ انًُٕعةةخ، ٔيُزجةةبد انطجبعةةّ ٔانُشةةش، ٔانًصةةُٕعبد 

يةٍ يجًةٕع  %29.7انًشبس إنٛٓب يب َغةجزّ  انغهعهكهذ انصبدساد يٍ ٔ انًزُٕعخ، ٔانذٌْٕ ٔانضٕٚد.

يٍ قًٛخ انصةبدساد  %10.5يقبسَخ ثًب َغجزّ  2020عبو  كبٌَٕ األٔلهٓش  قًٛخ انصبدساد انٕغُٛخ فٙ

 انصةبدساد انٕغُٛةخ يةٍ اَخفةبض قًٛةخٔرشةٛش انجٛبَةبد إنةٗ  .2019عةبو خالل انشٓش رارّ يةٍ انٕغُٛخ 

ٔانفٕعةفبد انخةبو  ،%12.9ٔاالنجغةخ ٔرٕاثعٓةب ثُغةجخ  ،%57.6 انًُزجبد انكًٛبٔٚةخ غٛةش انععةٕٚخ ثُغةجخ

كًةةب ٔاَخفعةةذ قًٛةةخ انصةةبدساد انٕغُٛةةخ يةةٍ انًةةٕاد  .%20.7ٔانجٕرةةبط انخةةبو ثُغةةجخ  ،%21.1 ثُغةةجخ

انُغةةجٛخ، ٔانحذٚةةذ انصةةت، ٔانجٓةةبساد ٔانزٕاثةةم، ٔانهةةذائٍ ٔيصةةُٕعبرٓب، ٔيصةةُٕعبد يةةٍ حجةةش، 

 .2020عبو  ألٔلكبٌَٕ افٙ هٓش ٔيحعشاد انصٛذنخ، ٔانٕسق ٔيصُٕعبرخ، ٔانحهٙ ٔانًجْٕشاد 
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 2020و 2019 يعاه خالل والوستوردة الوصذرة السلع أهن: 1جذولال
 (أسدَٙ دُٚبس ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                               

 الوستورداث الوطٌيت الصادراث

 2020 2019 السلع

 ًسبت

 التغير
)%( 

 2020 2019 السلع

 ًسبت

 التغير
)%( 

 -47.3 1217.6 2308.5 ٔيشزقبرّ انخبو انُفػ -16.2 1160.4 1384.4 ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 -21.8 901.9 1153.5 اٜالد ٔاألدٔاد اٜنٛخ ٔأجضائٓب 55.1 509.1 328.2 األعًذح

 -6.0 896.2 953.1 ذساجبد ٔأجضائٓبانعشثبد ٔان -2.9 423.2 435.7 انصٛذنخ يحعشاد

 -9.3 380.3 419.1 انجٕربط انخبو
اٜالد ٔاألجٓضح انكٓشثبئٛخ 

 ٔأجضائٓب
938.5 719.8 23.3- 

 -10.7 494.1 553.1 انحجٕة 152.2 294.8 116.9 انحهٙ ٔانًجْٕشاد انثًُٛخ

 -8.3 490.7 535.4 انحذٚذ ٔيصُٕعبرّ 8.8 259.4 238.5 انًُزجبد انكًٛبٔٚخ 

 2.6 7357.5 7168.9 األخشٖ انًٕاد -2.7 2017.2 2072.9 األخشٖ انًٕاد

 -11.. 4411... .1..11. (2) الوستورداث إجوالي .1. 9.7717 755914  الوطٌيت الصادراث

  -1711 95911 5.511 تصذيرٍ الوعاد

 -119. -.17111 -44.914 (2) –( 1) التجاري العجز -719 911514 95.911 (1) الكليت الصادراث إجوالي

 2020 كاًوى األول ،/ قسن التجارة الخارجيت/ تقرير إحصاءاث التجارة الخارجيتالعاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر
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 2020و  2019يعاه خالل االقتصاديت والتكتالث التجارييي الشركاء أهن: 2 جذولال
 (أسدَٙ دُٚبس ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                           

 الوستورداث الوطٌيت الصادراث

 2020 2019 االقتصاديت التكتالث

  ًسبت

 التغير

)%( 
 2020 2019 االقتصاديت التكتالث

 ًسبت

 التغير
)%( 

  لحرةا التجارة هٌطقت دول

 الكبرى العربيت
..471. ...114 -2.9 

  التجارة هٌطقت دول

 الكبرى العربيت الحرة
11.719 2851.6 -20.9 

 -34.2 1490.5 2265.8 انغعٕدٚخ يُٓب -1.8 183.0 186.4 إليبساد انعشثٛخا يُٓب

  الحرة التجارة إتفاقيت دول

 أهريكا لشوال
.7971. ..4.14 ..11- 

  التجارة إتفاقيت دول

 أهريكا لشوال الحرة
..4919 ..9411 51.- 

 -9.5 1003.3 1108.9 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب -11.7 1220.4 1381.9 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب

  غير اآلسيويت الذول

 العربيت
5151. ..4.11 ..11 

  اآلسيويت الذول

 العربيت غير
711.11 4233.5 -9.5 

 -13.4 1922.8 2220.8 انشعجٛخانصٍٛ  يُٓب 23.7 613.5 496.1 انُٓذ يُٓب

 -.1.. 71.11. 49117. األوروبي اإلتحاد دول .11 9111. .751. األوروبي اإلتحاد دول

 -12.8 522.8 599.6 انًبَٛب يُٓب 16.3 37.2 32.0 ْٕنُذا يُٓب

 4.6 1353.8 5711.. اإلقتصاديت التكتالث باقي 9.15 .9171 17511 اإلقتصاديت التكتالث باقي

 56.1 190.6 122.1 انًُطقخ انحشح يُٓب 15.0 268.8 233.7 انًُطقخ انحشح بيُٓ

 2020 األول كاًوى ،/ قسن التجارة الخارجيت/ تقرير إحصاءاث التجارة الخارجيتالعاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر       

                      

 5300700-6-962+: انعًم رهفٌٕ /انخبسجٛخ انزجبسح قغى :خعالء خصبَٔ عهٗ اإلرصبل ٚشجٗ انًعهٕيبد يٍ نًضٚذ       


