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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خبر صحفي

خالل  ستورداتالمانخفاض  %18.0و الوطنية الصادراتانخفاض  %3.5 :العامة اإلحصاءات

 2019 من عام الفترةبنفس  مقارنة 2020من عام النصف األول 

 والذي ،األردن في الخارجية التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت

 دينارا   مليون2523.3  بلغت قد 2020عام من النصف األول خالل  الكلية الصادرات قيمة أن إلى يشير

خالل  الوطنية الصادرات قيمة بلغتو ،2019 بنفس الفترة من عام مقارنة %7.3 نسبتهبانخفاض 

بنفس  مقارنة %3.5 تهنسببانخفاض  دينارا   مليون 2211.6 مقداره ما 2020 عاممن النصف األول 

عام من النصف األول خالل  دينارا   مليون 311.7 تصديره المعاد قيمة وبلغت ،2019 الفترة من عام

 قيمتها بلغت فقد ،المستوردات أما. 2019 بنفس الفترة من عام مقارنة %27.3 نسبتهبانخفاض  2020

بنفس الفترة  مقارنة %18.0 نسبتهبانخفاض  2020عام من النصف األول خالل  دينارا   مليون 5486.4

 . 2019 من عام

 الصادرات وقيمة المستوردات قيمة بين الفرق يمثل الذيو التجاري الميزان في العجز فإن ،وبهذا

 2020عام من النصف األول خالل  نخفضاقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا   مليون 2963.1 بلغقد  الكلية

 تللمستوردا الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما. 2019 ن عامبنفس الفترة م مقارنة %25.4 بنسبة

بنفس الفترة  مقارنة %40.7 التغطية نسبة بلغت حين في ،2020 عاممن النصف األول  خالل 46.0%

 .مئوية نقطة 5.3 مقداره ارتفاعب 2019عام من 

 

 منالوطنية  دراتالصا قيمة رتفعتا فقد المصدرة، السلع ألبرز السلعي التركيب صعيد وعلى

 .%352.9بنسبة  الحلي والمجوهرات الثمينةو، %1.9بنسبة  الخام والفوسفات ،%21.5بنسبة  األسمدة
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 الصيدلة محضراتو ،%13.4بنسبة  وتوابعها األلبسة منالوطنية  الصادرات قيمة نخفضتا فيما

 فقد ،لمستورداتعلى صعيد التركيب السلعي ل أما .9.9%بنسبة  الخام البوتاسو ،%1.2بنسبة 

 المستورداتنخفضت قيمة افيما  .25.9%المستوردات من محضرات الصيدلة بنسبة  قيمة رتفعتا

 اآلالتو ،%38.5بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالتو ،%.43.3بنسبة  ومشتقاته الخام لنفطا من

 الحديدو ،%30.5 بنسبة هاوأجزائ والدراجات العرباتو ،%27.4بنسبة  وأجزائها الكهربائية واألجهزة

  .%9.3 بنسبة ومصنوعاته

 دول فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى ،الخارجية التجارة في الشركاء ألبرز بالنسبة أما

انخفضت قيمة الصادرات  فيما .%22.6بنسبة  هولنداضمنها  ومن %0.9 بنسبة األوروبي اإلتحاد

بنسبة  الكويت ضمنها ومن %2.1بنسبة  الكبرى لعربيةا الحرة التجارة دول منطقة لىإالوطنية 

 المتحدة الوالياتمن ضمنها و %9.5بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة إتفاقية ولدو ،29.0%

 .%0.7 بنسبة الهند ضمنها ومن %8.2بنسبة  العربية غير اآلسيوية الدولو ،%8.7بنسبة  األمريكية

 العربية الحرة التجارة منطقة دول قيمة المستوردات من نخفضتا اما بالنسبة للمستوردات فقد

 لشمال الحرة التجارة إتفاقيةدول و ،%31.5 بنسبةالسعودية  ضمنهامن و %23.1بنسبة  الكبرى

 غير اآلسيوية دولالو ،%25.3بنسبة  األمريكية المتحدة الواليات ومن ضمنها %25.4 بنسبة أمريكا

بنسبة  األوروبي اإلتحاد دولو ،%19.7بنسبة  صين الشعبيةال ضمنها ومن %18.7بنسبة  العربية

 .%32.5 بنسبة المانيا ضمنها ومن 18.3%

خاالل هاهر  ديناارا  مليون  458.8بلغت قيمة الصادرات الوطنية لألردن اما على الصعيد الشهري فقد 

 ارتفااعير إلاى ، مماا يشا2019خالل الشهر ذاته من عام  دينارا  مليون  454.7 مقابل 2020عام  حزيران

 محضارات الصايدلةالوطنياة مان  الصاادرات قيماة ارتفااعويعود السبب في ذلك، إلاى  .%0.9مقداره 

 2020فاي نفاس الشاهر مان عاام  ديناارا  مليون  43.6إلى  2019حزيران في ههر  دينارا  مليون  35.5 من

لتصال إلاى او الكيماوياة األسامدة األزوتياة قيمة الصادرات الوطنية من  ارتفاعو ،%22.8بارتفاع بلغ 

في نفس الشهر مان عاام  دينارا  مليون  21.0مقارنة مع  2020عام  حزيرانفي ههر  دينارا  مليون  34.1

مان  محضارات الغسايل والصاابونالصاادرات الوطنياة مان  قيماة ارتفاع، و%62.2بارتفاع بلغ  2019

 2020را  فاي نفاس الشاهر مان عاام دينااملياون  14.8إلى  2019عام  حزيرانفي ههر  دينارا  مليون  8.2

فاي هاهر  ديناارا  ملياون  8.2مان الحيوانات الحية الصادرات الوطنية من  قيمة ارتفاعو ،%79.4بنسبة 

. كمااا %113.1بنساابة  2020فااي نفااس الشااهر ماان عااام  دينااارا  مليااون  17.4إلااى  2019عااام  حزيااران

منتجات األلباان، والفواكاه، والمحضارات الغذائياة والمنوعاة، وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من 

وبقايا الصناعات، وخالصات الدباغة، والمنتجات الكيماويه المنوعة، واألصانا  النساجية، والحلاي 

هاااكلت و لياااة، واأل،اااام، والمصااانوعات المتنوعاااة.واألجهااازة اآل اآلالتووالمجاااوهرات الثميناااة، 

هاهر  مان مجماوع قيماة الصاادرات الوطنياة فاي %42.0ا نسابته المشار إليهاا ما السلعالصادرات من 

عاام خاالل الشاهر ذاتاه مان من قيمة الصادرات الوطنياة  %25.3مقارنة بما نسبته  2020عام  حزيران

 ،%12.1 الخضااااار بنساااابة الصااااادرات الوطنيااااة ماااان إنخفاااااض قيمااااة. وتشااااير البيانااااات إلااااى 2019

واأللبساة وتوابعاا  ،%31.3 قاوى ومصانوعاتة بنسابةوالاورق الم ،%24.0ومصنوعات من حديد بنسبة 

كمااا وانخفضاات قيمااة الصااادرات الوطنيااة ماان الفوساافات الخااام، والبوتاااس الخااام،  .%26.0 بنساابة

 .2020عام  حزيرانفي ههر والمنتجات الكيماوية غير العضوية، والفيول اويل 
 

 

 2020و 2019 يعاممن النصف األول  خالل والمستوردة المصدرة السلع أهم: 1جدولال
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 بالمليون القيمة)                                                                                                                       

 (أردني دينار

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2020 2019 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 2020 2019 السلع

 نسبة

 التغير
%() 

 -43.3 642.0 1131.6 ومشتقاته الخام النفط -13.4 531.9 614.4 وتوابعها األلبسة

 -38.5 391.7 637.1 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها -9.9 199.3 221.1 البوتاس الخام

 -30.5 329.4 474.2 العربات والدراجات وأجزائها -1.2 186.3 188.6 الصيدلة محضرات

 21.5 169.8 139.8 األسمدة
اآلالت واألجهزة الكهربائية 

 وأجزائها
437.3 317.4 27.4- 

 -9.3 212.9 234.7 الحديد ومصنوعاته 1.9 119.1 116.9 الخام الفوسفات

 25.9 212.7 168.9 الصيدلة محضرات 352.9 102.8 22.7 الحلي والمجوهرات الثمينة

 -6.3 3380.3 3607.7 األخرى المواد -8.8 902.4 989.1 األخرى المواد

 -18.0 5486.4 6691.5 (2) المستوردات إجمالي -3.5 2211.6 2292.6  الوطنية الصادرات

  -27.3 311.7 429.0 تصديره المعاد

 الكلياااة الصاااادرات إجماااالي
(1) 

2721.6 2523.3 7.3- 
 (2) –( 1) التجاري العجز

3969.9- 2963.1- 25.4- 

 2020 حزيران ،التجارة الخارجية/ تقرير إحصاءات التجارة الخارجية/ قسم العامة اإلحصاءات دائرة: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020و  2019يعاممن النصف األول  خالل قتصاديةإلا والتكتالت التجاريين الشركاء أهم: 2 جدولال
 بالمليون القيمة)                                                                                                                     

 (أردني دينار

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2020 2019 االقتصادية التكتالت

  نسبة

 التغير

)%( 
 2020 2019 االقتصادية التكتالت

 نسبة

 التغير
)%( 

  الحرة التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية
926.8 907.4 2.1- 

  ةالتجار منطقة دول

 الكبرى العربية الحرة
1820.7 1400.3 23.1- 

 -31.5 773.2 1128.2 السعودية منها -29.0 70.3 99.0 الكويت منها

 -25.4 518.9 696.0  التجارة إتفاقية دول -9.5 579.0 639.8  الحرة التجارة إتفاقية دول
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 أمريكا لشمال الحرة أمريكا لشمال

 -25.3 454.2 607.9 المتحدة الواليات منها -8.7 554.0 606.7 المتحدة الواليات منها

  غير اآلسيوية الدول

 العربية
507.6 466.0 8.2- 

  اآلسيوية الدول

 العربية غير
2253.9 1832.2 18.7- 

 -19.7 830.7 1034.0 الصين الشعبية منها -0.7 237.8 239.5 الهند منها

 -18.3 1107.9 1356.7 ألوروبيا اإلتحاد دول 0.9 70.8 70.2 األوروبي اإلتحاد دول

 -32.5 221.4 327.9 لمانياأ منها 22.6 16.8 13.7 هولندا منها

 11.1 627.1 564.2 اإلقتصادية التكتالت باقي 27.1 188.4 148.2 اإلقتصادية التكتالت باقي

 44.1 59.1 41.0 اوكرانيا منها 9525.0 38.5 0.4 سويسرا منها

 2020 حزيران ،/ قسم التجارة الخارجية/ تقرير إحصاءات التجارة الخارجيةالعامة اإلحصاءات دائرة: المصدر  
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