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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خرب صحفي 
 مقارنة 2021عام  خالل  ستورداتامل  ارتفاع  25.4%و   الوطنية   الصادرات   ارتفاع  % 19.7  :العامة   اإلحصاءات

 2020 من عام  الفرتة بنفس  
  الصادرات  قيمة  أن   إىل  يشري  والذي  ،األردن   يف  اخلارجية  التجارة  حول  الشهري  تقريرها  العامة  اإلحصاءات  دائرة  أصدرت
 بلغت و   ، 2020  بنفس الفرتة من عام  مقارنة  %17.8  نسبته  رتفاعاب  دينارا    مليون  6643.8 بلغت  قد   2021خالل عام    الكلية
بنفس الفرتة من   مقارنة  %19.7  نسبته  رتفاعاب  دينارا    ليون م 6039.5 مقداره  ما 2021 خالل عام  الوطنية  الصادرات  قيمة
بنفس الفرتة من   مقارنة  %1.4  نسبتهابرتفاع    2021خالل عام    دينارا    مليون   604.3  تصديره   املعاد   قيمة  لغتوب  ، 2020  عام
  مقارنة   % 25.4  نسبتهابرتفاع    2021خالل عام    دينارا    مليون  15345.1  قيمتها  بلغت   فقد   ،املستوردات  أما .  2020  عام 

 . 2020  بنفس الفرتة من عام

 مليون 8701.3 بلغقد  الكلية الصادرات وقيمة  املستوردات قيمة بني الفرق  ميثل الذي و  التجاري امليزان  يف   العجز فإن  ،وهبذا
 نسبة  بلغت  كما .  2020 بنفس الفرتة من عام مقارنة  %31.9 بنسبة 2021خالل عام  ارتفعقد  العجز  يكون وبذلك ،دينارا  
بنفس الفرتة   مقارنة  %46.1  التغطية  نسبة  بلغت  حني   يف   ،2021  عام  خالل   % 43.3  تللمستوردا  الكلية  الصادرات   ةتغطي
 . مئوية نقطة  2.8  مقداره  خنفاض اب   2020عام  من  
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 ، %10.1بنسبة    وتوابعها  األلبسة   منالوطنية    الصادرات   قيمة  رتفعت ا  فقد   املصدرة،   السلع  ألبرز  السلعي  الرتكيب  صعيد  وعلى
غري العضوية واملنتجات الكيماوية    ،%55.1بنسبة    سفات اخلام الفو و ،  %34.9بنسبة    اخلام   البواتسو ،  %71.3بنسبة    األمسدة و 

على صعيد الرتكيب السلعي   أما . %0.4بنسبة    الصيدلة   حمضراتمن  الوطنية    الصادرات  قيمة  خنفضت ا  فيما   .%17.4بنسبة  
  بنسبة  وأجزائها  والدراجات   العرابتو   ،%43.0بنسبة    ومشتقاته   اخلام  لنفطا  من   املستورداتقيمة    رتفعتا  فقد  ،للمستوردات

الثمينة  ،23.9%  واألجهزة   اآلالتو   %،14.7بنسبة    وأجزائها  اآللية  واألدوات  اآلالتو   %،558.4  بنسبة  واحللي واجملوهرات 
   .%29.2  بنسبةاحلبوب  و   %،11.6بنسبة    وأجزائها  الكهرابئية

اىلالوط   الصادرات   قيمة  رتفعت ا  فقد  ،اخلارجية  التجارة  يف   اء كالشر   ألبرز   ابلنسبة   أما  منطقة   نية    العربية  احلرة   التجارة   دول 
من و   % 29.2بنسبة    أمريكا   لشمال   احلرة   التجارة   اتفاقية  ول د و   ،%27.3بنسبة    السعودية  ضمنها  ومن   % 12.6بنسبة    الكربى
  بنسبة  اهلند   ضمنها  ومن  %32.3بنسبة    العربية  غري  اآلسيوية  الدول و  ،%30.0بنسبة    األمريكية  املتحدة  الوالايتضمنها  

قيمة  ارتفعت  اما ابلنسبة للمستوردات فقد . %4.6بنسبة  هولندا ضمنها  ومن  % 29.9 بنسبة األورويب اإلحتاد  دول و %،47.8
من   دولال و  ، %50.0  بنسبةالسعودية    ضمنهامن  و   % 50.7بنسبة    الكربى   العربية  احلرة   التجارة   منطقة   دول   املستوردات 

 ومن   %14.0بنسبة    األورويب  االحتاد  دولو  ،%15.9بنسبة    لصني الشعبيةا  ضمنها  ومن   %23.1بنسبة    العربية  غري  اآلسيوية
ومن   %0.6  بنسبة  أمريكا  لشمال  احلرة  التجارة  دول اتفاقية  املستوردات من  قيمة  خنفضتا  فيما  .%4.1  بنسبة  املانيا  ضمنها
 .%17.5بنسبة    املكسيك  ضمنها

عاااام    كاااانون األولخاااالل  اااهر    ديناااارا  ملياااون    592.5ألردن  بلغااات قيماااة الصاااادرات الوطنياااة لااااماااا علاااى الصاااعيد الشاااهري فقاااد  
ويعاود السابب يف    .%16.9  مقاداره  ارتفااع، مماا يشاري إىل  2020خاالل الشاهر تاتاه مان عاام    ديناارا  مليون  506.9 مقابل 2021

  67.6إىل    2020كاااانون األول  يف  ااهر    ديناااارا  مليااون   29.5  ماان  البااواتس اخلاااام  الوطنيااة مااان  الصااادرات  قيماااة  ارتفاااعتلااك، إىل  
الفوساافات اخلاااام  قيمااة الصااادرات الوطنيااة ماان    وارتفاااع  ،%129.2ابرتفاااع بلاااغ    2021يف نفااس الشااهر ماان عااام    دينااارا  مليااون  

  2020يف نفاس الشاهر مان عاام    ديناارا  ملياون    20.8مقارناة ماع    2021عاام    كاانون األوليف  اهر   ديناارا  مليون  55.8لتصل إىل 
يف  ااهر    دينااارا  مليااون    8.5ماان    املنتجااات الكيماويااة غااري العضااويةالصااادرات الوطنيااة ماان    قيمااة  اعوارتفاا،  %168.3ابرتفاااع بلااغ  
الصاااادرات    قيمااة  وارتفااااع  ،%255.3بنساابة    2021ديناااارا  يف نفااس الشاااهر ماان عاااام  مليااون   30.2إىل    2020عاااام    كااانون األول
يف    ديناااارا  ملياااون    14.0إىل    2020عاااام    كاااانون األولر  يف  اااه  ديناااارا  ملياااون    7.5مااان  واملعااادات الكهرابئياااة    اآلالتالوطنياااة مااان  

، وااللبساة وتوابعهاا  ومصنوعاته. كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من االملنيوم  %86.7 بنسبة 2021نفس الشهر من عام 
مااان غاااري املصااانرات، واللااادائن ومصااانوعادا، وحمضااارات الصااايدلة، والاااورق والكرتاااون والكتاااب، وحمضااارات احلباااوب، واحلدياااد،  

، واحللاااااي واجملاااااوهرات، وحمضااااارات اللحاااااوم واخلضااااار، والساااااجاد، واملنتجاااااات الكيماوياااااة املنوعاااااة، والساااااكر  والفواكاااااهواخلضاااااار  
كاانون   اهر    من جمموع قيماة الصاادرات الوطنياة يف  %55.7املشار إليها ما نسبته   السلع ن  كلت الصادرات مو  .ومصنوعاته

وتشاري البياا ت إىل    .2020عام  خالل الشهر تاته من  من قيمة الصادرات الوطنية    %37.2مقارنة مبا نسبته    2021عام  األول
واالمساادة االزوتيااة او الكيماويااة بنساابة    ،%23.9  ةااللبسااة وتوابعهااا ماان املصاانرات بنسااب  الصااادرات الوطنيااة ماان  اخنفاااض قيمااة

كمااا واخنفضاات قيمااة الصااادرات الوطنيااة    .%22.9واالجهاازة االليااة بنسابة    واآلالت  ،%51.9  واحلياوا ت احليااة بنساابة  ،20.7%
 .2021عام   كانون األوليف  هر  ، واملنتجات الكيماوية العضوية ومصنوعاتهمن النحاس 
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 2021*و  2020  يعام خالل  واملستوردة  ملصدرةا السلع   أهم:  1دولاجل

 ( أردين دينار ابملليون  القيمة)                                                                                                               

 املستوردات  الوطنية  الصادرات

 *2021 2020 السلع 

  نسبة
 التغري
 )%( 

 2021* 2020 السلع 

  نسبة
 التغري 
 )%( 

 43.0 1836.1 1283.8 ومشتقاته  اخلام  النفط 10.1 1277.5 1160.4 وتوابعها  األلبسة 

 23.9 1100.8 888.2 العرابت والدراجات وأجزائها  71.3 871.9 509.1 األمسدة

 558.4 994.9 151.1 احللي واجملوهرات الثمينة  34.9 513.1 380.3 البواتس اخلام 

 14.7 921.4 803.0 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها  0.4- 421.4 423.2 لة الصيد حمضرات 

 11.6 803.4 719.8 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها 55.1 377.0 243.1 الفوسفات اخلام 

 29.2 717.1 555.1 احلبوب  17.4 295.4 251.6 املنتجات الكيماوية غري العضوية 

 14.5 8971.4 7834.4 األخرى  املواد 10.0 2283.2 2076.4 األخرى  املواد

 25.4 15345.1 12235.4 ( 2) املستوردات  إمجايل 19.7 6039.5 5044.1   الوطنية الصادرات

  1.4 604.3 595.7 تصديره املعاد
 31.9 8701.3- 6595.6- (2) –( 1) التجاري العجز 17.8 6643.8 5639.8 (1) الكلية الصادرات إمجايل

 2021 كانون األول  ، قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية /العامة اإلحصاءات  رة دائ: املصدر

 *ارقام اولية
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 2021*و 2020 يعام  خالل  االقتصادية   والتكتالت التجاريني  الشركاء أهم:  2  دولاجل
 ( أردين دينار ابملليون  القيمة)                                                                                                             

 املستوردات  الوطنية  الصادرات

 2021* 2020 االقتصادية  التكتالت 

   نسبة
 التغري 

 )%( 
 2021* 2020 االقتصادية  التكتالت 

  نسبة
 التغري
 )%( 

   احلرة   التجارة منطقة  دول
 12.6 2268.7 2014.0 ربى الك العربية 

   التجارة منطقة  دول
 50.7 4343.6 2881.5 الكربى  العربية  احلرة

 50.0 2282.2 1521.5 السعودية  منها  27.3 733.4 576.2 السعودية  منها 

   احلرة  التجارة  إتفاقية  دول
 29.2 1641.8 1270.7 أمريكا  لشمال

   التجارة  إتفاقية  دول
 0.6- 1123.9 1130.5 أمريكا  لشمال احلرة

 17.5- 101.5 123.1 املكسيك  منها  30.0 1586.5 1220.5 املتحدة  الوالايت  منها 

   غري اآلسيوية الدول 
 32.3 1418.0 1072.1 العربية 

   اآلسيوية الدول 
 23.1 5266.4 4277.9 العربية  غري

 15.9 2229.2 1924.2 الصني الشعبية  منها  47.8 906.6 613.5 اهلند  منها 

 14.0 2869.9 2517.5 األوروب  اإلحتاد  دول 29.9 199.2 153.4 األوروب  د اإلحتا دول

 4.1 544.2 522.9 املانيا  منها  4.6 38.9 37.2 هولندا منها 

 21.9 1741.3 1428.0 االقتصادية  التكتالت  ابقي 4.1- 511.8 533.9 اإلقتصادية  التكتالت  ابقي

 307.2 431.6 106.0 سويسرا  منها  74.3- 44.8 174.0 سويسرا  منها 

 2021 األول كانون  ،قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر        
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  *ارقام اولية

                      

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


