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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خرب صحفي 
  2020من عام   األوىلعشر    األحداألشهر  العجز يف امليزان التجاري خالل    اخنفاض   %17.8  :العامة   اإلحصاءات

 2019 من عام  الفرتة بنفس    مقارنة
  الصادرات  قيمة  أن   إىل  يشري  والذي  ،ردن األ  يف  اخلارجية  التجارة  حول  الشهري  تقريرها  العامة  اإلحصاءات  دائرة  أصدرت
 مقارنة   %5.2  نسبته  خنفاض اب  دينارا    مليون  5069.8 بلغت  قد   2020عام  من    األوىل  عشر  األحد األشهر  خالل    الكلية

عام  من  الفرتة   ما  2020 عاممن    األوىل عشر    األحداألشهر  خالل    الوطنية  الصادرات  قيمة   بلغت و   ، 2019  بنفس 
عام  مقارنة  %0.1  نسبته  خنفاض اب  دينارا    ليونم   4537.5مقداره من  الفرتة   تصديره   املعاد   قيمة  وبلغت  ،2019  بنفس 

 بنفس الفرتة من عام  مقارنة %33.9 نسبته خنفاضاب 2020عام من   األوىل عشر   األحد األشهر خالل  دينارا   مليون  532.3
  2020عام  من    األوىل عشر    األحداألشهر    خالل   دينارا    مليون  10958.0  قيمتها  بلغت   فقد  ،املستوردات  أما .  2019

 . 2019  بنفس الفرتة من عام   مقارنة  %12.4  نسبته  خنفاض اب

  5888.2  بلغ قد    الكلية  الصادرات  وقيمة  املستوردات  قيمة  بني  الفرق  ميثل  الذيو   التجاري  امليزان  يف  العجز   فإن  ،وهبذا
  مقارنة  %17.8  بنسبة  2020عام  من    األوىل عشر    د األحاألشهر  خالل    خنفضاقد    العجز  يكون  وبذلك   ،دينارا    مليون 

  عشر  األحداألشهر    خالل   %46.3  تللمستوردا  الكلية  الصادرات  ة تغطي  نسبة  بلغت  كما .  2019  بنفس الفرتة من عام
 نقطة   3.5  مقداره   رتفاعاب  2019عام  بنفس الفرتة من    مقارنة  %42.8  التغطية   نسبة  بلغت  حني  يف   ،2020  عاممن  األوىل  
 .مئوية
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احللي و ، %31.4بنسبة  األمسدة  منالوطنية  الصادرات قيمة  رتفعت ا فقد املصدرة،  السلع ألبرز   السلعي  الرتكيب  صعيد وعلى 
الوطنية    الصادرات  قيمة  خنفضتا  فيما  .%15.1واملنتجات الكيماوية غري العضوية بنسبة    ،%179.2بنسبة    واجملوهرات الثمينة

على صعيد الرتكيب   أما  ،%8.1بنسبة    اخلام  البواتسو ،  %2.6بنسبة    الصيدلة  حمضراتو   ،%16.5بنسبة    وتوابعها  األلبسة  من
للمستوردات قيمة  ا   فقد   ،السلعي   والدراجات  العرابتو   ،%.48.5بنسبة    ومشتقاته  اخلام  لنفطا  من  املستورداتخنفضت 

بنسبة    وأجزائها  الكهرابئية  واألجهزة   اآلالتو   ،%27.0بنسبة    وأجزائها  اآللية  واألدوات  اآلالتو ،  %7.7  بنسبة  وأجزائها
   .%7.4 بنسبة  ومصنوعاته  الحديدو  %،7.3  بنسبةاحلبوب  و   ،25.1%
بنسبة    العربية  غري   اآلسيوية  الدول   الوطنية اىل  الصادرات  قيمة  رتفعت ا  فقد   ،اخلارجية  التجارة  يف   اءكالشر   ألبرز   ابلنسبة  أما 

 الكربى   العربية  احلرة   التجارة  دول منطقة  قيمة الصادرات الوطنية إىل اخنفضت    فيما  ،%13.5  بنسبة  اهلند  ضمنها   ومن  6.1%
العربية    ضمنها   ومن   %3.4بنسبة   من و   % 14.7بنسبة    أمريكا   لشمال   احلرة   التجارة   اتفاقية  ول دو   ،%4.0بنسبة  االمارات 
  .%61.9بنسبة    إيطاليانها  ضم  ومن  %1.2  بنسبة  األورويب  اإلحتاد  دولو  ،% 13.9بنسبة    األمريكية  املتحدة   الوالايتضمنها  

للمستوردات فقد املستوردات من  خنفضت ا  اما ابلنسبة  من و   %22.4بنسبة    الكربى   العربية  احلرة   التجارة   منطقة   دول   قيمة 
 املتحدة   الوالايت  ومن ضمنها  %12.5  بنسبة  أمريكا   لشمال  احلرة   التجارة   اتفاقيةدول  و   ،%36.1  بنسبةالسعودية    ضمنها

الشعبية  ضمنها  ومن  %11.0بنسبة    العربية  غري   اآلسيوية   دول الو  ،%13.1بنسبة    األمريكية  دولو   ،%14.7بنسبة    الصني 
 .%14.8  بنسبة  املانيا   ضمنها  ومن  %10.8بنسبة    األورويب  االحتاد 

عااام    تشاارين الثااايخااالل شااهر    دينااارا  مليااون    432.3بلغاات قيمااة الصااادرات الوطنيااة لاا ردن  امااا علااى الصااعيد الشااهري فقااد  
ويعاود السابب يف    .%6.7  مقاداره  ارتفااع، مماا يشاري إىل  2019خاالل الشاهر تاتاه مان عاام   دينارا  مليون  405.1 مقابل 2020

تشاارين الثاااي  يف شااهر    دينااارا  مليااون    36.0  مااناألمساادة األزوتيااة او الكيماويااة  الوطنيااة ماان    الصااادرات  قيمااة  ارتفاااعتلااك، إىل  
قيمااة الصااادرات الوطنيااة ماان    وارتفاااع  ،105.8%ابرتفاااع بلااغ    2020لشااهر ماان عااام  يف نفااس ا  دينااارا  مليااون    74.1إىل    2019

مليااون    17.6مقارنااة مااع    2020عااام    تشاارين الثاااييف شااهر    دينااارا  مليااون    50.9لتصاال إىل    املنتجااات الكيماويااة غااري العضااوية
  5.2ماان    احليااوا ت احليااةوطنيااة ماان  الصااادرات ال  قيمااة  وارتفاااع،  %189.2ابرتفاااع بلااغ    2019يف نفااس الشااهر ماان عااام    دينااارا  
  وارتفااع  ،%51.9بنسابة    2020ديناارا  يف نفاس الشاهر مان عاام  ملياون    7.9إىل    2019عام    تشرين الثاييف شهر  دينارا  مليون 
يف    ديناارا  ملياون    9.8إىل    2019عام    تشرين الثاييف شهر    دينارا  مليون    7.3من   احللي واجملوهراتالصادرات الوطنية من  قيمة

األلبااااان ومنتجاوااااا، واخلضااااار،  . كمااااا وارتفعاااات قيمااااة الصااااادرات الوطنيااااة ماااان  %34.2  بنساااابة  2020نفااااس الشااااهر ماااان عااااام  
املشاار إليهاا ماا    السالع شكلت الصاادرات مان  و   .وحمضرات الصيدلة، والورق، واآلالت واألجهزة واملعدات الكهرابئية واجزاؤها

مااان قيماااة    %31.0مقارنااة  اااا نسااابته    2020عاااام    تشااارين الثاااايشاااهر    يااة يفمااان عماااوع قيماااة الصاااادرات الوطن  %48.6نساابته  
االلبساااة    الصاااادرات الوطنياااة مااان  اخنفااااض قيماااةوتشاااري البياااا ت إىل    .2019عاااام  خاااالل الشاااهر تاتاااه مااان  الصاااادرات الوطنياااة  

  .%55.8بنساابة    بدالااهوالتبااغ وأ,  ،%6.8  بنساابةوالفوساافات اخلااام    ،%43.4بنساابة    والبااواتس اخلااام  ،%30.3  وتوابعهااا بنساابة
تشاارين  يف شاهر  كماا واخنفضات قيمااة الصاادرات الوطنياة ماان احلدياد، والنحاااس، واآلالت واالجهازة واالدوات االلياة واجزاؤهااا  

 .2020عام   الثاي
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 2020و   2019  يعاممن األوىل عشر  األحد األشهر   خالل  واملستوردة  املصدرة  السلع   أهم:  1دولاجل
 ( أردي  دينار ابملليون  القيمة)                                                                                                                        

 املستوردات  الوطنية  الصادرات

 2020 2019 السلع 

  نسبة
 التغري
 )%( 

 2020 2019 السلع 

  نسبة
 التغري 
 )%( 

 -48.5 1116.6 2166.1 ومشتقاته  اخلام  لنفطا -16.5 1048.0 1255.5 وتوابعها  األلبسة 

 -27.0 792.8 1085.9 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها  31.4 397.5 302.5 األمسدة

 -7.7 788.6 854.5 العرابت والدراجات وأجزائها  -2.6 371.9 381.8 الصيدلة  حمضرات 

 -25.1 646.2 862.3 زائهااآلالت واألجهزة الكهرابئية وأج -8.1 350.8 381.9 البواتس اخلام 

 -7.3 476.2 513.6 احلبوب  179.2 283.4 101.5 احللي واجملوهرات الثمينة 

 -7.4 447.7 483.5 احلديد ومصنوعاته  15.1 243.0 211.2 غري العضوية املنتجات الكيماوية 

 2.2 6689.9 6544.3 األخرى  املواد -3.5 1842.9 1909.3 األخرى  املواد

 -12.4 10958.0 12510.2 (2) املستوردات  إمجايل -0.1 4537.5 4543.7   يةالوطن الصادرات

  -33.9 532.3 805.5 تصديره املعاد
7161.0 (2) –( 1) التجاري العجز -5.2 5069.8 5349.2 (1) الكلية الصادرات إمجايل

- 
5888.2- 

17.8

- 

 2020 الثاينتشرين   ، حصاءات التجارة اخلارجيةقسم التجارة اخلارجية/ تقرير إ /العامة اإلحصاءات  دائرة : املصدر
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 2020و  2019يعاممن األوىل  عشر   األحد األشهر  خالل  االقتصادية   والتكتالت التجاريني  الشركاء أهم:  2  دولاجل
 ( أردي دينار ابملليون  القيمة)                                                                                                              

 املستوردات  الوطنية  الصادرات

 2020 2019 االقتصادية  التكتالت 

   نسبة
 التغري 

 )%( 
 2020 2019 االقتصادية  التكتالت 

  نسبة
 التغري
 )%( 

   احلرة   التجارة منطقة  دول
 -3.4 1823.8 1887.3 الكربى  العربية 

   التجارة منطقة  دول
 2582.5 3329.1 الكربى  العربية  احلرة

22.4

- 

 -36.1 1340.4 2098.7 السعودية  منها  -4.0 160.7 167.4 إلمارات العربية ا منها 

   احلرة  التجارة  إتفاقية  دول
 -14.7 1129.6 1324.9 أمريكا  لشمال

   التجارة  إتفاقية  دول
 1035.8 1183.2 أمريكا  لشمال احلرة

12.5

- 

 -13.1 898.8 1033.7 املتحدة  الوالايت  منها  -13.9 1085.3 1260.1 املتحدة  الوالايت  منها 

   غري اآلسيوية الدول 
 6.1 932.5 879.3 العربية 

   اآلسيوية الدول 
 3827.3 4299.4 العربية  غري

11.0

- 

 -14.7 1742.7 2043.6 الصني الشعبية  منها  13.5 510.1 449.4 اهلند  منها 

 2240.4 2510.7 األوروب  اإلحتاد  دول -1.2 136.0 137.7 األوروب  اإلحتاد  دول
10.8

- 

 -14.8 463.9 544.8 املانيا  منها  -61.9 7.5 19.7 إيطاليا  منها 

 7.1 1272.0 1187.8 اإلقتصادية  التكتالت  ابقي 63.9 515.6 314.5 اإلقتصادية  التكتالت  ابقي

 69.4 179.2 105.8 املنطقة احلرة منها  22.0 257.1 210.8 املنطقة احلرة منها 

 2020 الثاينتشرين    ،قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر        

                      

 5300700-6-962+:  العمل تلفون  /اخلارجية التجارة قسم : عالء خصاونة على  اإلتصال يرجى  املعلومات من ملزيد        


