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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خرب صحفي 
من عام  األول  الثلث خالل    ستوردات امل  اخنفاض   %19.0و   الوطنية   الصادرات  اخنفاض %3.1  :العامة   اإلحصاءات

 2019  من عام  الفرتة بنفس    مقارنة  2020
 الصادرات  قيمة   أن  إل   يشي   والذي  ، األردن   ف   اخلارجية   التجارة   حول   الشهري   تقريرها   العامة   اإلحصاءات  دائرة   أصدرت 
بنفس الفرتة من   مقارنة  %7.5  نسبته  ابخنفاض  دينارا    مليون  1632.5  بلغت  قد   2020عام  األول من    الثلث خالل    الكلية
 ابخنفاض   دينارا    مليون  1423.7 مقداره  ما 2020 عاماألول من    الثلث خالل    الوطنية  الصادرات  قيمة  بلغتو   ،2019  عام
األول من   الثلثخالل    دينارا    مليون   208.8  تصديره  املعاد  قيمة  وبلغت  ،2019  بنفس الفرتة من عام   مقارنة  %3.1  تهنسب
الفرتة من عام   مقارنة  %29.5  نسبته  ابخنفاض  2020عام     3678.3  قيمتها  بلغت   فقد  ،املستوردات  أما.  2019  بنفس 
 .  2019  بنفس الفرتة من عام  مقارنة   % 19.0نسبته ابخنفاض  2020عام  األول من    الثلث خالل    دينارا    مليون

  2045.8  بلغقد    الكلية  الصادرات  وقيمة  املستوردات  قيمة  بي   الفرق  ميثل  الذي و   التجاري  امليزان   ف   العجز  فإن  ،وهبذا
ن بنفس الفرتة م   مقارنة  %26.3  بنسبة  2020عام  األول من    الثلث خالل    خنفضاقد    العجز  يكون   وبذلك  ،دينارا    مليون
 حي   ف   ،2020  عام األول من    الثلث   خالل   %44.4  تللمستوردا  الكلية   الصادرات  ةتغطي  نسبة   بلغت  كما .  2019  عام 

 .مئوية نقطة   5.5  مقداره  رتفاعاب  2019عام  بنفس الفرتة من    مقارنة  %38.9  التغطية   نسبة  بلغت
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 %16.8بنسبة    األمسدة  منالوطنية    ادراتالص   قيمة  رتفعتا  فقد   املصدرة،  السلع   ألبرز   السلعي   الرتكيب  صعيد   وعلى
بنسبة   الثمينة   من الوطنية    الصادرات  قيمة  خنفضت ا  فيما  ،%3.2بنسبة    اخلام   والفوسفات  %276.2واحللي واجملوهرات 

على صعيد الرتكيب   أما .  %9.8بنسبة    اخلام   البواتسو   %4.9بنسبة    الصيدلة   حمضراتو   % 4.9بنسبة    وتوابعها  األلبسة
 اآللية   واألدوات  اآلالت و   %30.8بنسبة    ومشتقاته   اخلام  لنفطا  من  املستورداتخنفضت قيمة  ا  فقد  ،ورداتالسلعي للمست

 بنسبة   وأجزائها  والدراجات   العرابتو   %39.8بنسبة    وأجزائها  الكهرابئية  واألجهزة   اآلالتو   %40.7بنسبة    وأجزائها
   .%13.1  بنسبة  واللدائن ومصنوعاته  %6.6  بنسبة  ومصنوعاته  احلديد   43.4%
 لشمال   احلرة   التجارة   إتفاقية  ولإل د   الوطنية   الصادرات  قيمة  رتفعت ا  فقد  اخلارجية،   التجارة   ف   الشركاء   ألبرز   ابلنسبة   أما 

 لإ فيما اخنفضت قيمة الصادرات الوطنية    ،%1.8بنسبة    األمريكية  املتحدة   الوالايت   من ضمنهاو   %1.1بنسبة    أمريكا 
 العربية   غي   اآلسيوية  الدول و   %14.0السعودية بنسبة    ضمنها  ومن  %8.3بنسبة    الكربى   عربيةال  احلرة   التجارة   دول منطقة 

اما  ،%27.3بنسبة  املانياضمنها  ومن  %9.9 بنسبة األوروب   اإلحتاد دول و %4.3 بنسبة اهلند  ضمنها  ومن %6.9بنسبة 
للمستوردات فقد  املستوردات من  خنفضتا   ابلنسبة  من و   %21.7بنسبة    الكربى  العربية  احلرة  التجارة  منطقة   دول  قيمة 

 املتحدة   الوالايت  ومن ضمنها  % 12.4  بنسبة  أمريكا  لشمال  احلرة  التجارة   إتفاقيةدول  و   %22.9  بنسبةالسعودية    ضمنها
الشعبية  ضمنها  ومن  %20.6بنسبة    العربية  غي  اآلسيوية  دولالو  %6.7بنسبة    األمريكية  دولو  %25.6بنسبة    الصي 
 .%35.6  بنسبة  املانيا   ضمنها  ومن  %21.2بنسبة    وروباأل  اإلحتاد 

  2020عةام    نيسةان خةالل هةهر    دينةارا  مليةون    229.4بلغت قيمة الصادرات الوطنيةة لةدردن  اما على الصعيد الشهري فقد 
  ويعةود السةبب ف  .%35.9مقةداره    إخنفةاض، ممةا يشةي إل  2019خةالل الشةهر تاتةه مةن عةام    دينةارا  مليةون   357.8 مقابل

مليةةون    44.6إل    2019نيسةةان  ف هةةهر    دينةةارا  مليةةون   81.8  مةةناأللبسةةه  الوطنيةةة مةةن    الصةةادرات  قيمةةة  إخنفةةاضتلةةك، إل  
لتصةل  احليةواتت احليةه  قيمة الصةادرات الوطنيةة مةن    وإخنفاض  ،%45.4إبخنفاض بلغ   2020ف نفس الشهر من عام  دينارا  
إبخنفةاض    2019ف نفةس الشةهر مةن عةام    دينةارا  مليةون    11.9قارنةة مةع  م  2020عام    نيسان ف ههر   دينارا  مليون  3.6إل 
  2019عةام    نيسةان ف هةهر    دينةارا  مليةون    42.4مةن    حمضةرات الصةيدلهالصادرات الوطنيةة مةن    قيمة  ، وإخنفاض%69.9بلغ 
مصةنوعات  ن  الصةادرات الوطنيةة مة  قيمةة  وإخنفةاض  ،%24.3بنسةبة    2020دينارا  ف نفةس الشةهر مةن عةام  مليون  32.1إل 

بنسةبة    2020ف نفةس الشةهر مةن عةام    دينةارا  مليةون    1.2إل    2019عةام    نيسةان ف هةهر    دينةارا  مليةون  6.4من من حديد 
ملنيةةةوم  ليةةة، والنحةةاس واألالكهرابئيةةة واآل  واآلالت. كمةةا واخنفضةةت قيمةةة الصةةادرات الوطنيةةة مةةةن اخلضةةار والفواكةةه،  81.4%

ومصةةةةنوعا ما، واحللةةةةي، واللةةةةدائن، والتبةةةةغ، واالمسنةةةةت، ومصةةةةنوعات مةةةةن حجةةةةر، وا ضةةةةرات الغذائيةةةةة واللحةةةةوم والغسةةةةيل،  
واملنتجةةات الكيماويةةه املنوعةةه واملطةةاحن، والفوسةةفات والفيةةول اويةةل والةةورق والسةةجائر واملشةةروابت الكحوليةةة، وخالصةةات  

  نيسةان هةهر    مةن ممةوع قيمةة الصةادرات الوطنيةة ف  %60.9ليها ما نسبته  املشار إ  السلع هكلت الصادرات من  و  الدابغه.
. وتشةي البيةاتت إل  2019عةام  خةالل الشةهر تاتةه مةن  مةن قيمةة الصةادرات الوطنيةة    %74.2مقارنةة اةا نسةبته   2020عام 

غذيةة بنسةبة  ت صةناعات األوبقةااي ونفةااي  ،%16.0  و الكيماويةة بنسةبةأزوتيةة  مسةدة األاأل  الصادرات الوطنية من إرتفاع قيمة
   .2020عام   نيسان ف ههر    %112.5  واملنتجات الكيماوية العضوية وغي العضوية بنسبة  ،272.9%
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 2020و  2019  يعاماألول من    الثلث خالل  واملستوردة  املصدرة  السلع   أهم:  1دولاجل
 ( أردن  دينار ابملليون  القيمة)                                                                                                                         

 املستوردات  الوطنية  الصادرات

 2020 2019 السلع 

  نسبة
 التغري
 )%( 

 2020 2019 السلع 

  نسبة
 التغري 
 )%( 

 30.8- 531.1 767.1 ومشتقاته  اخلام  النفط 4.9- 354.5 372.9 وتوابعها  األلبسة 

 40.7- 232.9 392.6 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها  9.8- 128.2 142.2 اخلام البواتس 

 43.4- 201.5 356.0 العرابت والدراجات وأجزائها  4.9- 120.2 126.4 الصيدلة  حمضرات 

 39.8- 186.6 309.8 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها 16.8 104.5 89.5 األمسدة

 6.6- 147.6 158.0 احلديد ومصنوعاته  3.2 74.2 71.9 اخلام  الفوسفات 

 13.1- 134.4 154.6 اللدائن ومصنوعاته  276.2 63.2 16.8 احللي واجملوهرات الثمينة 

 6.5- 2244.2 2401.3 األخرى  املواد 10.8- 578.9 648.9 األخرى  املواد

 19.0- 3678.3 4539.4 (2) املستوردات  إمجايل 3.1- 1423.7 1468.6   الوطنية الصادرات

  29.5- 208.8 296.3 تصديره املعاد
- (2) –( 1) التجاري العجز 7.5- 1632.5 1764.9 (1) الكلية الصادرات إمجايل

2774.5 
-2045.8 -26.3 

 2020 نيسان خالل قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية   /العامة اإلحصاءات  دائرة : املصدر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020و  2019يعاماألول من  الثلث   خالل  قتصادية إلا  والتكتالت التجاريني  الشركاء أهم:  2  دولاجل
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 ( أردن دينار ابملليون  القيمة)                                                                                                                     

 املستوردات  الوطنية  الصادرات

 2020 2019 االقتصادية  التكتالت 

   نسبة
 التغري 

 )%( 
 2020 2019 االقتصادية  التكتالت 

  نسبة
 التغري
 )%( 

   احلرة   التجارة منطقة  دول
 8.3- 561.4 612.3 الكربى  العربية 

   التجارة منطقة  دول
 21.7- 1054.6 1346.2 الكربى  العربية  احلرة

 22.9- 636.8 826.3 ية السعود منها  14.0- 144.9 168.4 السعودية  منها 

   احلرة  التجارة  إتفاقية  دول
 1.1 402.8 398.5 أمريكا  لشمال

   التجارة  إتفاقية  دول
 12.4- 366.9 418.9 أمريكا  لشمال احلرة

 6.7- 326.7 350.1 املتحدة  الوالايت  منها  1.8 387.3 380.4 املتحدة  الوالايت  منها 

   غري اآلسيوية الدول 
 6.9- 294.5 316.3 العربية 

   اآلسيوية الدول 
 20.6- 1173.6 1478.4 العربية  غري

 25.6- 499.0 670.6 الصي الشعبية  منها  4.3- 144.0 150.5 اهلند  منها 

 21.2- 709.9 901.0 األوروب  اإلحتاد  دول 9.9- 43.8 48.6 األوروب  اإلحتاد  دول

 35.6- 144.8 224.9 ملانيا أ منها  27.3- 3.2 4.4 أملانيا  منها 

 5.5- 373.3 395.2 اإلقتصادية  التكتالت  ابقي 30.5 121.2 92.9 اإلقتصادية  التكتالت  قياب

 21.9- 56.1 71.8 الربازيل  منها  4200.0 12.9 0.3 سويسرا  منها 

 2020 نيسان خالل قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية  /العامة اإلحصاءات   دائرة: املصدر  
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