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 خبر صحفي

خالل  ستورداتالمانخفاض  %20.8و الوطنية الصادراتانخفاض  %5.5 :العامة اإلحصاءات

 2019 من عام الفترةبنفس  مقارنة 2020من عام  الخمسة أشهر األولى

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

 مليون1982.5  بلغت قد 2020عام من  الخمسة أشهر األولىخالل  الكلية الصادرات قيمة أن إلى يشير

 الوطنية الصادرات قيمة بلغتو ،2019 بنفس الفترة من عام مقارنة %10.0 نسبتهبانخفاض  دينارا  

 %5.5 نسبتهبانخفاض  دينارا   مليون 1736.0 مقداره ما 2020 عاممن  الخمسة أشهر األولىخالل 

الخمسة خالل  دينارا   مليون 246.5 تصديره المعاد قيمة وبلغت ،2019 بنفس الفترة من عام مقارنة

 أما. 2019 بنفس الفترة من عام مقارنة %32.4 نسبتهبانخفاض  2020عام من  أشهر األولى

 2020عام من  الخمسة أشهر األولىخالل  دينارا   مليون 4528.4 قيمتها بلغت فقد ،المستوردات

 . 2019 بنفس الفترة من عام مقارنة % 20.8نسبتهبانخفاض 

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

من  األولىالخمسة أشهر خالل  نخفضاقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا   مليون 2545.9 بلغقد  الكلية

 الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما. 2019 بنفس الفترة من عام مقارنة %27.6 بنسبة 2020عام 

 %38.5 التغطية نسبة بلغت حين في ،2020 عاممن  الخمسة أشهر األولى خالل %43.8 تللمستوردا

 .مئوية نقطة 5.3 مقداره ارتفاعب 2019عام بنفس الفترة من  مقارنة

 

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

 منالوطنية  الصادرات قيمة نخفضتا فيما .%5.5بنسبة  الخام والفوسفات ،%11.0بنسبة  األسمدة
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 ،4.4%بنسبة  الخام البوتاسو ،%6.8بنسبة  الصيدلة محضراتو ،%9.6بنسبة  وتوابعها األلبسة

 رتفعتا فقد ،على صعيد التركيب السلعي للمستوردات أما. %9.8غير العضوية  الكيماوية والمنتجات

 لنفطا من المستورداتنخفضت قيمة افيما  .27.1%المستوردات من محضرات الصيدلة بنسبة  قيمة

 واألجهزة اآلالتو ،%42.0بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالتو ،%.40.0بنسبة  ومشتقاته الخام

 الحديدو ،%42.1 بنسبة وأجزائها والدراجات العرباتو ،%33.8بنسبة  وأجزائها الكهربائية

  .%13.6 بنسبة ومصنوعاته

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

 ولدو ،%14.0السعودية بنسبة  ضمنها ومن %10.2بنسبة  الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة

بنسبة  األمريكية المتحدة الوالياتمن ضمنها و %4.2بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة إتفاقية

 اإلتحاد دولو ،%7.2 بنسبة الهند ضمنها ومن %4.5بنسبة  العربية غير اآلسيوية الدولو ،3.1%

قيمة  نخفضتا بالنسبة للمستوردات فقد اما .%12.2بنسبة  المانياضمنها  ومن %4.7 بنسبة األوروبي

السعودية  ضمنهامن و %25.5بنسبة  الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة دول المستوردات من

 المتحدة الواليات ومن ضمنها %19.8 بنسبة أمريكا لشمال الحرة التجارة إتفاقيةدول و ،%29.9 بنسبة

 الصين الشعبية ضمنها ومن %21.4بنسبة  العربية غير اآلسيوية دولالو ،%16.8بنسبة  األمريكية

 .%34.8 بنسبة المانيا ضمنها ومن %23.4بنسبة  األوروبي اإلتحاد دولو ،%22.8بنسبة 

خالل شهر  دينارا  مليون  312.3بلغت قيمة الصادرات الوطنية لألردن اما على الصعيد الشهري فقد 

انخفهاض ، ممها يشهير إلهى 2019خالل الشهر ذاتهه مهن عهام  دينارا  مليون  369.4 مقابل 2020عام  أيار

 98.7 مهن األلبسههالوطنيهة مهن  الصهادرات قيمهةانخفهاض ويعود السبب في ذلك إلهى  .%15.5مقداره 

بلهغ بانخفهاض  2020في نفس الشهر من عام  دينارا  مليون  71.8إلى  2019أيار في شهر  دينارا  مليون 

فهي  دينهارا  مليون  15.0لتصل إلى الخضار والفواكه قيمة الصادرات الوطنية من وانخفاض  ،27.3%

بلههغ بانخفههاض  2019فههي نفههس الشهههر مههن عههام  دينههارا  مليههون  26.3مقارنههة مههع  2020عههام  أيههارشهههر 

مليهون  22.0مهن  المنتجات الكيماويهه غيهر العضهويةالصادرات الوطنية من  قيمةوانخفاض ، 43.0%

 ،%67.3بنسهبة  2020دينهارا  فهي نفهس الشههر مهن عهام مليهون  7.2إلهى  2019عهام  أيارفي شهر  دينارا  

عهام  أيهارفهي شههر  دينهارا  مليهون  13.1مهن الحيوانات الحيهة الصادرات الوطنية من  قيمةوانخفاض 

. كمهها وانخفضههت قيمههة %64.9بنسههبة  2020فههي نفههس الشهههر مههن عههام  دينههارا  مليههون  4.6إلههى  2019

نية من محضرات الصيدلة، واللدائن، والنحهاس، والحديهد، واأللمنيهوم، واألسهمنت، الصادرات الوط

والورق، والسجاد، واللحوم، والمحضرات الغذائية، واألسهمدة، ومصهنوعات مهن حجهر، واألجههزة 

مههن  %58.1المشههار إليههها مهها نسههبته  السههلعشههكلت الصههادرات مههن و ليههة والكهربائيههة.واألدوات اآل

مههن قيمههة  %73.6مقارنههة بمهها نسههبته  2020عههام  أيههارشهههر  مجمههوع قيمههة الصههادرات الوطنيههة فههي

الصهادرات  رتفهاع قيمهةا. وتشهير البيانهات إلهى 2019عهام خالل الشهر ذاتهه مهن الصادرات الوطنية 

ومحضههرات الغسههيل  ،%28.9والبوتههاس الخههام  بنسههبة  ،%14.5 الفوسههفات الخههام بنسههبة الوطنيههة مههن

% ، كمهها وارتفعههت قيمههة الصههادرات الوطنيههة مههن الحلههي 116.4وبقايهها صههناعات األغذيههة بنسههبة  ،%18.3 بةبنسهه

  .2020عام  أيارفي شهر والمجوهرات، واالصناف النسجية 
 

 

 2020و 2019 يعاممن  الخمسة أشهر األولى خالل والمستوردة المصدرة السلع أهم: 1جدولال
 بالمليون القيمة)                                                                                                                       

 (أردني دينار

 المستوردات الوطنية الصادرات

 نسبة 2020 2019 السلع نسبة 2020 2019 السلع
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 التغير
)%( 

 التغير
)%( 

 40.0- 611.3 1019.3 ومشتقاته الخام النفط 9.6- 426.3 471.7 وتوابعها األلبسة

 42.0- 294.1 507.3 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 4.4- 157.9 165.2 البوتاس الخام

 42.1- 239.5 413.8 العربات والدراجات وأجزائها 6.8- 142.6 153.0 الصيدلة محضرات

 11.0 131.9 118.8 األسمدة
اآلالت واألجهزة الكهربائية 

 وأجزائها
372.6 246.6 -33.8 

 13.6- 178.4 206.6 الحديد ومصنوعاته 5.5 94.7 89.8 الخام الفوسفات

المنتجات الكيماوية غير 

 العضوية
 27.1 174.1 137.0 الصيدلة محضرات -9.8 85.0 94.2

 9.1- 2784.4 3063.6 األخرى المواد 6.4- 697.6 745.3 األخرى المواد

 20.8- 4528.4 5720.2 (2) المستوردات إجمالي 5.5- 1736.0 1838.0  الوطنية الصادرات

  32.4- 246.5 364.5 تصديره المعاد

 27.6- 2545.9- 3517.7- (2) –( 1) التجاري العجز 10.0- 1982.5 2202.5 (1) الكلية الصادرات إجمالي

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020و  2019يعاممن  الخمسة أشهر األولى 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
772.7 694.2 -10.2 

  التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية الحرة
1647.6 1228.1 -25.5 

 29.9- 724.2 1032.9 السعودية منها 14.0- 177.7 206.6 السعودية منها

  الحرة التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال
496.4 475.6 -4.2 

  التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال الحرة
551.3 442.0 -19.8 
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 16.8- 393.6 472.9 المتحدة الواليات منها 3.1- 454.9 469.6 المتحدة الواليات منها

  غير اآلسيوية الدول

 العربية
387.1 369.7 -4.5 

  اآلسيوية الدول

 العربية غير
1891.4 1486.4 -21.4 

 22.8- 660.8 855.6 الصين الشعبية منها 7.2- 185.5 199.8 الهند منها

 23.4- 877.2 1144.8 األوروبي اإلتحاد دول 4.7- 57.0 59.8 األوروبي اإلتحاد دول

 34.8- 177.9 272.7 لمانياأ منها 12.2- 4.3 4.9 ألمانيا منها

 2.0 494.7 485.1 اإلقتصادية التكتالت باقي 14.3 139.5 122.0 اإلقتصادية التكتالت باقي

 56.2 54.2 34.7 اوكرانيا منها 5625.0 22.9 0.4 سويسرا منها

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