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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

هن  السبعت أشهر األولًخالل  سخىرداثالوانخفاض  %16.9و الىطنُت الصادراثانخفاض  2.0%

 2019 هن عام الفخرةبنفس  هقارنت 2020عام 

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

 دُٚبسا   يه3094.8ٌٕٛ  ثهغذ قذ 2020عبو يٍ  انغجعخ أشٓش األٔنٗخالل  انكهٛخ انصبدساد قًٛخ أٌ إنٗ

خالل  انٕغُٛخ انصبدساد قًٛخ ثهغذٔ ،2019 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %6.3 َغجزّثبَخفبض 

ثُفظ  يقبسَخ %2.0 َغجزّثبَخفبض  دُٚبسا   ٌيه2739.4ٕٛ  يقذاسِ يب 2020 عبويٍ  انغجعخ أشٓش األٔنٗ

يٍ  انغجعخ أشٓش األٔنٗخالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ 355.4 رصذٚشِ انًعبد قًٛخ ٔثهغذ ،2019 انفزشح يٍ عبو

 ثهغذ فقذ ،انًغزٕسداد أيب. 2019 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %30.3 َغجزّثبَخفبض  2020عبو 

 يقبسَخ %16.9 َغجزّثبَخفبض  2020عبو يٍ  عخ أشٓش األٔنٗانغجخالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ 6635.3 قًٛزٓب

 . 2019 ثُفظ انفزشح يٍ عبو

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

عبو  يٍ انغجعخ أشٓش األٔنٗخالل  َخفطاقذ  انعجض ٚكٌٕ ٔثزنك ،دُٚبسا   يهٌٕٛ 3540.5 ثهغقذ  انكهٛخ

 انكهٛخ انصبدساد خرغطٛ َغجخ ثهغذ كًب. 2019 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %24.4 ثُغجخ 2020

 %41.4 انزغطٛخ َغجخ ثهغذ حٍٛ فٙ ،2020 عبويٍ انغجعخ أشٓش األٔنٗ  خالل %46.6 دنهًغزٕسدا

 .يئٕٚخ َقطخ 5.2 يقذاسِ بسرفبعث 2019عبو ثُفظ انفزشح يٍ  يقبسَخ

 

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

ثُغجخ  ٔانًُزجبد انكًٛبٔٚخ غٛش انععٕٚخ ،%31.9ثُغجخ  األعًذح، ٔ%0.3ثُغجخ  انصٛذنخ يحعشاد

 األنجغخ يٍانٕغُٛخ  انصبدساد قًٛخ َخفعذا فًٛب .%283.5ثُغجخ  انحهٙ ٔانًجْٕشاد انثًُٛخٔ، 0.9%



2 

 

 ،عهٗ صعٛذ انزشكٛت انغهعٙ نهًغزٕسداد أيب .12.1%ثُغجخ  انخبو انجٕربطٔ ،%13.8خ ثُغج ٔرٕاثعٓب

 انًغزٕسدادَخفعذ قًٛخ افًٛب  .22.7%انًغزٕسداد يٍ يحعشاد انصٛذنخ ثُغجخ  قًٛخ سرفعذا فقذ

 اٜالدٔ ،%34.3ثُغجخ  ٔأجضائٓب اٜنٛخ ٔاألدٔاد اٜالدٔ ،%.45.5ثُغجخ  ٔيشزقبرّ انخبو نُفػا يٍ

انحجٕة ٔ ،%21.0 ثُغجخ ٔأجضائٓب ٔانذساجبد انعشثبدٔ ،%28.6ثُغجخ  ٔأجضائٓب انكٓشثبئٛخ األجٓضحٔ

  .%15.5 ثُغجخ

دٔل  قًٛخ انصبدساد انٕغُٛخ إنٗاَخفعذ فقذ  ،انخبسجٛخ انزجبسح فٙ انششكبء ألثشص ثبنُغجخ أيب

 إرفبقٛخ ٔلدٔ ،%26.4ُغجخ ث انكٕٚذ ظًُٓب ٔيٍ %1.6ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ

 انذٔلٔ ،%8.8ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبديٍ ظًُٓب ٔ %9.8ثُغجخ  أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح

 األٔسٔثٙ اإلرحبد دٔلٔ ،%33.3 ثُغجخانصٍٛ انشعجٛخ  ظًُٓب ٔيٍ %7.0ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ

قًٛخ انًغزٕسداد  َخفعذا ثبنُغجخ نهًغزٕسداد فقذايب  .%65.8ثُغجخ  إٚطبنٛبظًُٓب  ٔيٍ %0.5 ثُغجخ

 ،%31.8 ثُغجخانغعٕدٚخ  ظًُٓبيٍ ٔ %21.8ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ دٔل يٍ

ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبد ٔيٍ ظًُٓب %26.1 ثُغجخ أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح إرفبقٛخدٔل ٔ

 دٔلٔ ،%19.1ثُغجخ  انصٍٛ انشعجٛخ ظًُٓب ٔيٍ %17.4ثُغجخ  عشثٛخان غٛش اٜعٕٛٚخ ذٔلانٔ ،27.2%

 .%28.3 ثُغجخ انًبَٛب ظًُٓب ٔيٍ %17.7ثُغجخ  األٔسٔثٙ اإلرحبد

خهالل شهٓش  دُٚهبسا   يهٛهٌٕ 527.8 ثهغهذ قًٛهخ انصهبدساد انٕغُٛهخ نه سدٌايب عهٗ انصعٛذ انشهٓش٘ فقهذ 

 اسرفههبع، يًههب ٚشههٛش إنههٗ 2019شههٓش رارههّ يههٍ عههبو خههالل ان دُٚههبسا  يهٛههٌٕ  501.6 يقبثههم 2020عههبو  رًههٕص

يهٛهٌٕ  26.5 يهٍاألعهًذح انٕغُٛخ يٍ  انصبدساد قًٛخ اسرفبعٔٚعٕد انغجت فٙ رنك، إنٗ  .%5.2يقذاسِ 

 ،%87.2ثههغ  بسرفهبعث 2020فهٙ َفهظ انشهٓش يهٍ عهبو  دُٚبسا  يهٌٕٛ  49.6إنٗ  2019رًٕص فٙ شٓش  دُٚبسا  

 دُٚهبسا  يهٛهٌٕ  38.4نزصهم إنهٗ  غٛش انععٕٚخ انكًٛبٔٚخانًُزجبد ٍ قًٛخ انصبدساد انٕغُٛخ ي اسرفبعٔ

ثهههغ  بسرفههبعث 2019فههٙ َفههظ انشههٓش يههٍ عههبو  دُٚههبسا  يهٛههٌٕ  21.9يقبسَههخ يههع  2020عههبو  رًههٕصفههٙ شههٓش 

 رًهٕصفٙ شهٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  10.8يٍ  يحعشاد انغغٛمانصبدساد انٕغُٛخ يٍ  قًٛخ اسرفبع، 74.8%ٔ

انصهبدساد  قًٛهخ اسرفبعٔ ،%38.2ثُغجخ  2020دُٚبسا  فٙ َفظ انشٓش يٍ عبو ٌٕٛ يه 15.0إنٗ  2019عبو 

 دُٚهبسا  يهٌٕٛ  37.1إنٗ  2019عبو  رًٕصفٙ شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  34.2يٍ يحعشاد انصٛذنخ انٕغُٛخ يٍ 

. كًههب ٔاسرفعههذ قًٛههخ انصههبدساد انٕغُٛههخ يههٍ انحٕٛاَههبد %8.6ثُغههجخ  2020فههٙ َفههظ انشههٓش يههٍ عههبو 

انكٓشثبئٛههخ،  ٔانطبقههخانحٛههخ، ٔانههجٍ ٔانجٓههبساد، ٔيحعههشاد انهحههٕو، ٔاألغزٚههخ انًحعههشح نهحٕٛاَههبد، 

ٔاألصهههُبل انُغهههجٛخ، ٔانحههههٙ ٔانًجهههْٕشاد ٔانًعهههبدٌ انثًُٛهههخ، ٔيصهههُٕعبد يهههٍ حذٚهههذ، ٔاأل هههبس 

يههٍ  %43.7انًشههبس إنٛٓههب يههب َغههجزّ  انغهههعد يههٍ شههكهذ انصههبدسأ ٔاجههضا،ِ، ٔيصههُٕعبد يزُٕعههخ.

يهههٍ قًٛهههخ  %27.6يقبسَهههخ ثًهههب َغهههجزّ  2020عهههبو  رًهههٕصشهههٓش  يجًهههٕع قًٛهههخ انصهههبدساد انٕغُٛهههخ فهههٙ

انصهبدساد  قًٛهخ اَخفهبض. ٔرشهٛش انجٛبَهبد إنهٗ 2019عهبو خهالل انشهٓش رارهّ يهٍ انصبدساد انٕغُٛهخ 

 ٔانفٕعههفبد انخههبو ثُغههجخ ،%26.7ط انخههبو ثُغههجخ ٔانجٕرههب ،%15.3 األنجغههخ ٔرٕاثعٓههب ثُغههجخ انٕغُٛههخ يههٍ

كًههب ٔاَخفعههذ قًٛههخ انصههبدساد انٕغُٛههخ يههٍ انهحههٕو،  .%32.9ٔانههٕسق ٔيصههُٕعبرخ ثُغههجخ  ،10.1%

فهٙ ، ٔانحذٚهذ انصهت ٔيصهُٕعبرّ، ٔانُحهبط ٔيصهُٕعبرّٔانخعبس، ٔانزجغ، ٔانفٕٛل أٚم، ٔانههذائٍ 

 .2020عبو  رًٕصشٓش 
 

 2020و 2019 ٍعاههن السبعت أشهر األولً  خالل والوسخىردة ةالوصذر السلع أهن: 1جذولال
 ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                                       

 (أسدَٙ دُٚبس

 الوسخىرداث الىطنُت الصادراث

 2020 2019 السلع
 نسبت

 لخغُرا
 2020 2019 السلع

 نسبت

 الخغُر
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)%( )%( 

 -45.5 762.3 1398.4 ٔيشزقبرّ انخبو انُفػ -13.8 663.9 770.2 ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 -34.3 478.9 728.6 اٜالد ٔاألدٔاد اٜنٛخ ٔأجضائٓب -12.1 225.0 256.1 انجٕربط انخبو

 -21.0 435.0 550.7 ئٓبانعشثبد ٔانذساجبد ٔأجضا 0.3 223.4 222.8 انصٛذنخ يحعشاد

 31.9 219.4 166.3 األعًذح
اٜالد ٔاألجٓضح انكٓشثبئٛخ 

 ٔأجضائٓب
542.0 387.2 28.6- 

 22.7 257.5 209.8 انصٛذنخ يحعشاد 283.5 141.5 36.9 انحهٙ ٔانًجْٕشاد انثًُٛخ

انًُزجبد انكًٛبٔٚخ غٛش 

 انععٕٚخ
 -15.5 248.7 294.3 انحجٕة 0.9 138.1 136.9

 -4.6 4065.7 4262.9 األخشٖ انًٕاد -6.4 1128.1 1205.1 األخشٖ دانًٕا

 -9874 882372 .4687. (2) الوسخىرداث إجوالٍ -372 3.2479 3.4972  الىطنُت الصادراث

  -2272 23379 39272 حصذَره الوعاد

 -3979 -239273 -986379 (2) –( 1) الخجارٌ العجس -872 224976 222972 (1) الكلُت الصادراث إجوالٍ

 2020 حوىز ،/ قسن الخجارة الخارجُت/ حقرَر إحصاءاث الخجارة الخارجُتالعاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020و  2019ٍعاههن السبعت أشهر األولً  خالل االقخصادَت والخكخالث الخجارَُن الشركاء أهن: 2 جذولال
 ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                                     

 (أسدَٙ دُٚبس

 الوسخىرداث الىطنُت الصادراث

 2020 2019 االقخصادَت الخكخالث

  نسبت

 الخغُر

)%( 
 2020 2019 االقخصادَت الخكخالث

 نسبت

 الخغُر
)%( 

  الحرة ارةالخج هنطقت دول

 الكبري العربُت
992376 999973 978- 

  الخجارة هنطقت دول

 الكبري العربُت الحرة
399672 98627. 3976- 

 -31.8 922.8 1353.9 انغعٕدٚخ يُٓب -26.4 93.3 126.8 الكىَج هنها

  الحرة الخجارة إحفاقُت دول

 أهرَكا لشوال
.4276 .9873 476- 

  الخجارة إحفاقُت دول

 أهرَكا اللشو الحرة
62273 89274 3879- 
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 -27.2 530.6 728.6 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب -8.8 686.9 752.8 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب

  غُر اِسُىَت الذول

 العربُت
34.76 33376 .72- 

  اِسُىَت الذول

 العربُت غُر
386679 333972 9.79- 

 -19.1 1017.0 1257.3 انصٍٛ انشعجٛخ يُٓب -33.3 63.4 95.1 انصٍٛ انشعجٛخ يُٓب

 -.9.7 .92947 982476 األوروبٍ اإلححاد دول -273 6.74 6672 األوروبٍ اإلححاد دول

 -28.3 271.1 378.0 نًبَٛبأ يُٓب -65.8 4.0 11.7 إٚطبنٛب يُٓب

 9272 .847. .8.47 اإلقخصادَت الخكخالث باقٍ 9374 38372 96978 اإلقخصادَت الخكخالث باقٍ

 29.3 64.9 50.2 عٕٚغشا يُٓب 10.7 147.1 132.9 خ انحشحانًُطق يُٓب

 2020 حوىز ،/ قسن الخجارة الخارجُت/ حقرَر إحصاءاث الخجارة الخارجُتالعاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر  

 

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


