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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خبر صحفي

من  األولى التسعةاألشهر العجز في الميزان التجاري خالل انخفاض  %20.0:العامة اإلحصاءات

 2019 من عام الفترةبنفس  مقارنة 2020عام 

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

 مليون  4153.9بلغت قد 2020عام من  األولى التسعةاألشهر خالل  الكلية الصادرات قيمة أن إلى

 الوطنية الصادرات قيمة بلغتو ،2019 بنفس الفترة من عام مقارنة %5.5 نسبتهبانخفاض  دينارا  

 %0.7 نسبتهانخفاض ب دينارا   مليون 3699.9 مقداره ما 2020 عاممن  األولى التسعةاألشهر خالل 

األشهر خالل  دينارا   مليون 454.0 تصديره المعاد قيمة وبلغت ،2019 بنفس الفترة من عام مقارنة

 أما. 2019 بنفس الفترة من عام مقارنة %32.1 نسبتهبانخفاض  2020عام من  األولى التسعة

 2020عام من  األولى التسعةاألشهر خالل  دينارا   مليون 8846.8 قيمتها بلغت فقد ،المستوردات

 . 2019 بنفس الفترة من عام مقارنة %13.8 نسبتهبانخفاض 

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

من  األولى التسعةاألشهر خالل  نخفضاقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا   مليون 4692.9 بلغقد  الكلية

 الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما. 2019 بنفس الفترة من عام مقارنة %20.0 بنسبة 2020عام 

 %42.9 التغطية نسبة بلغت حين في ،2020 عاممن األولى  التسعةاألشهر  خالل %47.0 تللمستوردا

 .مئوية نقطة 4.1 مقداره ارتفاعب 2019عام بنفس الفترة من  مقارنة
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 منالوطنية  الصادرات قيمة رتفعتا فقد المصدرة، السلع ألبرز لسلعيا التركيب صعيد وعلى

 الصادرات قيمة نخفضتا فيما .%218.4بنسبة  الحلي والمجوهرات الثمينةو، %22.8بنسبة  األسمدة

بنسبة  الصيدلة محضراتو، 6.6%بنسبة  الخام البوتاسو ،%14.4بنسبة  وتوابعها األلبسة منالوطنية 

 رتفعتا فقد ،على صعيد التركيب السلعي للمستوردات أما .%5.5الكيماوية بنسبة والمنتجات ، 4.7%

 ومشتقاته الخام لنفطا من المستورداتنخفضت قيمة افيما  .%1.5 بنسبةالحبوب المستوردات من  قيمة

 الكهربائية واألجهزة اآلالتو ،%31.0بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالتو ،%.50.5بنسبة 

 بنسبة ومصنوعاته الحديدو ،%9.1 بنسبة وأجزائها والدراجات العرباتو %،25.7بنسبة  ئهاوأجزا
14.4%.  

 الدول الوطنية الى الصادرات قيمة رتفعتا فقد ،الخارجية التجارة في اءكالشر ألبرز بالنسبة أما

الصادرات قيمة انخفضت  فيما %،4.1 بنسبة الهند ضمنها ومن %0.2بنسبة  العربية غير اآلسيوية

االمارات العربية  ضمنها ومن %3.8بنسبة  الكبرى العربية الحرة التجارة دول منطقة الوطنية إلى

 المتحدة الوالياتمن ضمنها و %12.1بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة إتفاقية ولدو ،%2.1بنسبة 

اما  .%61.4بنسبة  يطالياإضمنها  ومن %1.9 بنسبة األوروبي اإلتحاد دولو ،%11.2بنسبة  األمريكية

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

 بنسبة أمريكا لشمال الحرة التجارة إتفاقيةدول و ،%36.7 بنسبةالسعودية  ضمنهامن و %23.2بنسبة 

بنسبة  العربية غير اآلسيوية دولالو ،%22.4بنسبة  األمريكية المتحدة الواليات ومن ضمنها 21.0%

 ضمنها ومن %14.2بنسبة  األوروبي اإلتحاد دولو ،%15.0بنسبة  الصين الشعبية ضمنها ومن 12.3%

 .%21.4 بنسبة المانيا

عاام  أيلولخالل شهر  دينارا  مليون  467.8بلغت قيمة الصادرات الوطنية اما على الصعيد الشهري فقد 

 .%4.8 مقاداره انخفااض، مما يشير إلى 2019خالل الشهر ذاته من عام  دينارا  ون ملي 491.3 مقابل 2020

فاي  ديناارا  ملياون  142.9 ماناأللبساة الوطنية مان  الصادرات قيمة انخفاضويعود السبب في ذلك، إلى 

 ،%19.3بلااغ  بانخفاااض 2020فااي نفااس الشااهر ماان عااام  دينااارا  مليااون  115.3إلااى  2019أيلااول شااهر 

فاي شاهر  ديناارا  ملياون  36.2لتصال إلاى  محضارات الصايدلةمة الصاادرات الوطنياة مان قي انخفاضو

، %30.5بلاغ  بانخفااض 2019فاي نفاس الشاهر مان عاام  ديناارا  ملياون  52.1مقارناة ماع  2020عاام  أيلول

عاام  أيلاولفاي شاهر  ديناارا  ملياون  28.1مان الفوسافات الخاام الصاادرات الوطنياة مان  قيماة انخفاضو

الصاادرات  قيماة انخفااضو ،%26.4بنسابة  2020دينارا  في نفس الشاهر مان عاام مليون  20.7 إلى 2019

 ديناارا  ملياون  25.4إلاى  2019عاام  أيلاولفي شهر  دينارا  مليون  29.8من الخضار والفواكه الوطنية من 

 لالويا. كما وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية مان الفياول %14.8 بنسبة 2020في نفس الشهر من عام 

شاكلت الصاادرات مان و والحديد الصب. ومصنوعاتهوالورق  ومصنوعاتهوالحيوانات الحية واللدائن 

 2020عاام  أيلاولشاهر  مان مجماوع قيماة الصاادرات الوطنياة فاي %49.6المشار إليهاا ماا نسابته  السلع

تشاير البياناات . و2019عاام خالل الشهر ذاته من من قيمة الصادرات الوطنية  %60.6مقارنة بما نسبته 

واالساامدة االزوتيااة بنساابة  ،%17.3 المعااادن الثمينااة بنساابة الصااادرات الوطنيااة ماان قيمااة ارتفاااعإلااى 

كمااا  .%49.4واالدوات الكهربائيااة واجزااهااا بنساابة  واألجهاازة ،%38.6 والبوتاااس الخااام بنساابة ،53.2%

والمنتجاااات الكيماوياااة، وارتفعااات قيماااة الصاااادرات الوطنياااة مااان بااايض المائااادة، والااابن والبهاااارات، 

 .2020عام  أيلولفي شهر  ومصنوعاتهومحضرات الغسيل، واأللمنيوم 
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 2020و 2019 يعاممن األولى  التسعةاألشهر  خالل والمستوردة المصدرة السلع أهم: 1جدولال
 بالمليون القيمة)                                                                                                                       

 (أردني دينار

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2020 2019 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 2020 2019 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 -50.5 931.1 1880.0 ومشتقاته الخام النفط -14.4 899.1 1050.8 وتوابعها األلبسة

 -31.0 616.0 892.4 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها -6.6 299.1 320.3 البوتاس الخام

 -9.1 634.1 697.8 العربات والدراجات وأجزائها -4.7 290.1 304.5 الصيدلة محضرات

 22.8 280.4 228.3 األسمدة
اآلالت واألجهزة الكهربائية 

 وأجزائها
712.5 529.6 25.7- 

 1.5 390.8 385.1 الحبوب 218.4 268.1 84.2 الحلي والمجوهرات الثمينة

 -14.4 330.3 385.9 ومصنوعاته الحديد -5.5 174.3 184.4 المنتجات الكيماوية 

 2.1 5414.9 5305.2 األخرى المواد -4.3 1488.8 1554.9 األخرى المواد

 -13.8 8846.8 10258.9 (2) المستوردات إجمالي -0.7 3699.9 3727.4  الوطنية الصادرات

  -32.1 454.0 668.7 يرهتصد المعاد

 الكليااااة الصااااادرات إجمااااالي
(1) 

4396.1 4153.9 5.5- 
 (2) –( 1) التجاري العجز

5862.8- 4692.9- 20.0- 

 2020 أيلول ،/ قسم التجارة الخارجية/ تقرير إحصاءات التجارة الخارجيةالعامة اإلحصاءات دائرة: المصدر
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 2020و  2019يعاممن األولى  التسعة األشهر خالل االقتصادية والتكتالت التجاريين الشركاء أهم: 2 جدولال
 بالمليون القيمة)                                                                                                                     

 (أردني دينار

 داتالمستور الوطنية الصادرات

 2020 2019 االقتصادية التكتالت

  نسبة

 التغير

)%( 
 2020 2019 االقتصادية التكتالت

 نسبة

 التغير
)%( 

  الحرة التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية
1531.1 1473.0 3.8- 

  التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية الحرة
2750.7 2113.4 23.2- 

 -36.7 1126.7 1780.9 السعودية منها -2.1 132.4 135.3 إلمارات العربيةا منها

  الحرة التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال
1101.6 968.8 12.1- 

  التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال الحرة
1030.3 813.9 21.0- 

 -22.4 701.1 903.8 المتحدة الواليات منها -11.2 932.0 1049.0 المتحدة الواليات منها

  غير اآلسيوية الدول

 العربية
722.2 723.3 0.2 

  اآلسيوية الدول

 العربية غير
3487.3 3058.6 12.3- 

 -15.0 1403.4 1650.2 الصين الشعبية منها 4.1 362.8 348.5 الهند منها

 -14.2 1796.7 2093.3 األوروبي اإلتحاد دول -1.9 109.2 111.3 األوروبي اإلتحاد دول

 -21.4 363.8 463.0 لمانياا منها -61.4 5.9 15.3 إيطاليا منها

 18.6 1064.2 897.3 اإلقتصادية التكتالت باقي 62.9 425.6 261.2 اإلقتصادية التكتالت باقي

 160.0 156.5 60.2 المنطقة الحرة منها 6.2 183.0 172.3 المنطقة الحرة منها

 2020 أيلول ،ات التجارة الخارجية/ قسم التجارة الخارجية/ تقرير إحصاءالعامة اإلحصاءات دائرة: المصدر       

                      

 5300700-6-962+: العمل تلفون /الخارجية التجارة قسم :عالء خصاونة على اإلتصال يرجى المعلومات من لمزيد       


