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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

األشهر خالل  ستىرداثالوارتفاع  %3952و الىطنُت الصادراثارتفاع  %9.51 :العاهت اإلحصاءاث

 3232 هن عام الفترةبنفس  هقارنت 3239هن عام األولً  الثوانُت

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

 510214 ثهغذ قذ 0201يٍ عبو  ٗانثًبَٛخ األٔناألشٓش خالل  انكهٛخ انصبدساد قًٛخ أٌ إنٗ ٚشٛش

 انصبدساد قًٛخ ثهغذٔ ،0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %1.12 َغجزّبسرفبع ث دُٚبسا   يهٌٕٛ

 َغجزّبسرفبع ث دُٚبسا   يهٌٕٛ 25412. سِيقذا يب 0201يٍ عبو  ٗانثًبَٛخ األٔناألشٓش خالل  انٕطُٛخ

خالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ 3113. رصذٚشِ انًعبد قًٛخ ٔثهغذ ،0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ 1414%

 أيب1 0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %.51 َغجزّ بَخفبضث 0201يٍ عبو  ٗانثًبَٛخ األٔناألشٓش 

 0201يٍ عبو  ٗانثًبَٛخ األٔناألشٓش خالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ 454219 قًٛزٓب ثهغذ فقذ ،انًغزٕسداد

 1 0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %.011 َغجزّبسرفبع ث

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

يٍ  ٗانثًبَٛخ األٔناألشٓش  خالل سرفعاقذ  انعجض ٚكٌٕ ٔثزنك ،دُٚبسا   يهٌٕٛ 4.2211 ثهغقذ  انكهٛخ

 انكهٛخ انصبدساد خرغطٛ َغجخ ثهغذ كًب1 0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %0214 ثُغجخ 0201عبو 

 %5915 انزغطٛخ َغجخ ثهغذ حٍٛ فٙ ،0201 عبويٍ  ٗانثًبَٛخ األٔناألشٓش  خالل %5.14 دنهًغزٕسدا

 1يئٕٚخ قطخَ 014 يقذاسِ بَخفبضث 0202عبو ثُفظ انفزشح يٍ  يقبسَخ
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 يٍانٕطُٛخ  انصبدساد قًٛخ سرفعذا فقذ انًصذسح، انغهع ألثشص انغهعٙ انزشكٛت صعٛذ ٔعهٗ

 ،%.151ثُغجخ  انخبو انجٕربطٔ ،%2913ثُغجخ  األعًذحٔ ،%1514ثُغجخ  يٍ يصُشاد ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 كًٛبٔٚخ ثُغجخٔانًُزجبد ان %،5113ثُغجخ  انخبو انفٕعفبدٔ ،%914ثُغجخ  انصٛذنخ يحضشادٔ

 نُفظيٍ اًغزٕسداد انقًٛخ  سرفعذا فقذ ،عهٗ صعٛذ انزشكٛت انغهعٙ نهًغزٕسداد أيب1 0513%

 ٔاألدٔاد اٜالدٔ ،%.041 ثُغجخ ٔأجضائٓب ٔانذساجبد انعشثبدٔ ،%1912ثُغجخ  ٔيشزقبرّ انخبو

 ٔاألجٓضح الدأٜ %،42011 ثُغجخ ٔانحهٙ ٔانًجْٕشاد انثًُٛخ %،0213ثُغجخ  ٔأجضائٓب اٜنٛخ

  1%.031 ثُغجخ انحجٕةٔ %،.111ثُغجخ  ٔأجضائٓب انكٓشثبئٛخ

دٔل إنٗ  انٕطُٛخ انصبدساد قًٛخ سرفعذا فقذ انخبسجٛخ، انزجبسح فٙ انششكبء ألثشص ثبنُغجخ أيب

 ٔلدٔ ،%5211انغعٕدٚخ ثُغجخ  ضًُٓب ٔيٍ %1512ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ

ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبديٍ ضًُٓب ٔ %0011ثُغجخ  أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح ارفبقٛخ

 االرحبد دٔلٔ ،%5010 ثُغجخ انُٓذ يٍ ضًُٓبٔ %0015ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ انذٔلٔ ،0010%

 سرفعذا فقذ نهًغزٕسداد، ثبنُغجخ أيب 1%.151ثُغجخ  ْٕنُذا ضًُٓب ٔيٍ %12.. ثُغجخ األٔسٔثٙ

يٍ ٔ %212.ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ دٔل يٍ ٔاضح ثشكم ًغزٕسدادان قًٛخ

انصٍٛ  ضًُٓب ٔيٍ %0511ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ ذٔلانٔ %،414. ثُغجخانغعٕدٚخ  ضًُٓب

 ًٛبف ،%1.19 ثُغجخ انًبَٛب ضًُٓب ٔيٍ %1412ثُغجخ  األٔسٔثٙ االرحبد دٔلٔ ،%1014انشعجٛخ ثُغجخ 

 ٔيٍ ضًُٓب %115 ثُغجخ أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح دٔل ارفبقٛخ قًٛخ انًغزٕسداد يٍ ضذَخفا

 1%1910 ثُغجخ انًكغٛك

 آةخهالل شهٓش  دُٚهبسا  يهٛهٌٕ  548.8ثهغهذ قًٛهخ انصهبدساد انٕطُٛهخ ايب عهٗ انصعٛذ انشهٓش٘ فقهذ 

 يقهذاسِ اسرفهبعٚشهٛش إنهٗ ، يًهب 0202خالل انشٓش رارّ يٍ عهبو  دُٚبسا  يهٌٕٛ  492.6 يقبثم 0201عبو 

األعههًذح األصٔرٛههخ أ انٕطُٛههخ يههٍ  انصههبدساد قًٛههخ اسرفههبعٔٚعههٕد انغههجت فههٙ رنههك، إنههٗ  11.4%1

فهٙ َفهظ انشهٓش يهٍ عهبو  دُٚهبسا  يهٌٕٛ  9014إنٗ  0202آة فٙ شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  0412 يٍانكًٛبٔٚخ 

 4212نزصههم إنههٗ  جٕرههبط انخههبوانقًٛههخ انصههبدساد انٕطُٛههخ يههٍ  اسرفههبعٔ ،%14119ثهههغ  ثبسرفههبع 0201

 0202فهٙ َفهظ انشهٓش يهٍ عهبو  دُٚهبسا  يهٛهٌٕ  114.يقبسَهخ يهع  0201عهبو  آةفٙ شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ 

يههٍ  األنجغههخ ٔرٕاثعٓههب يههٍ انًصههُشادانصههبدساد انٕطُٛههخ يههٍ  قًٛههخ اسرفههبع، ٔ%2312ثهههغ  ثبسرفههبع

 0201سا  فهٙ َفهظ انشهٓش يهٍ عهبو دُٚهبيهٛهٌٕ  1.511إنهٗ  0202عهبو  آةفٙ شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  11519

فٙ شهٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  1914يٍ انفٕعفبد انخبو انصبدساد انٕطُٛخ يٍ  قًٛخ اسرفبعٔ ،%1212ثُغجخ 

1 كًب ٔاسرفعذ قًٛهخ %4313 ثُغجخ 0201فٙ َفظ انشٓش يٍ عبو  دُٚبسا  يهٌٕٛ  013.إنٗ  0202عبو  آة

انًُزجهههبد انكًٛبٔٚهههخ انعضهههٕٚخ ٔغٛهههش انعضهههٕٚخ، ٔانخضهههبس ٔانفٕاكهههّ، انصهههبدساد انٕطُٛهههخ يهههٍ 

ب، ٔانزجهغ، ٔيحضهشاد ئٓهد انكٓشثبئٛهخ ٔاجضاٜال، ٔأيصُٕعبرّ، ٔانٕسق ٔيصُٕعبرّٔاألنًُٕٛو 

شههكهذ ٔ انهحههٕو، ٔيحضههشاد انصههٛذنخ، ٔاألعههًُذ، ٔيُزجههبد انًطههبحٍ، ٔانهههذائٍ ٔيصههُٕعبرٓب1

شهٓش  يهٍ يجًهٕع قًٛهخ انصهبدساد انٕطُٛهخ فهٙ %3115َغهجزّ  انًشبس إنٛٓب يب انغهعانصبدساد يٍ 

1 0202عبو خالل انشٓش رارّ يٍ يٍ قًٛخ انصبدساد انٕطُٛخ  %9210يقبسَخ ثًب َغجزّ  0201عبو  آة

 ،%3414 انحهههٙ ٔانًجههْٕشاد ثُغههجخ انصههبدساد انٕطُٛههخ يههٍ قًٛههخ اَخفههبضٔرشههٛش انجٛبَههبد إنههٗ 

ٔانحٕٛاَهبد انحٛهخ ثُغهجخ  ،%.101 ٔيحضشاد انغغٛم ثُغهجخ ،%0513ب ثُغجخ ئٓنٛخ ٔاجضاٜد اٜالٔا

كًب ٔاَخفضذ قًٛخ انصبدساد انٕطُٛخ يهٍ انًشهشٔثبد انكحٕنٛهخ، ٔاألنجغهخ ٔرٕاثعٓهب يهٍ  %1.121

 02011عبو  آةفٙ شٓش  ٔأجضاؤِغٛش انًصُشاد، ٔاألثبس 

 

 3239و 3232 ٍعاههن  ًالثوانُت األولاألشهر  خالل والوستىردة الوصذرة السلع أهن: 9 جذولال
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 ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                                       

 (أسدَٙ دُٚبس

 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 *3239 *3232 السلع

 نسبت

 التغُر
)%( 

 *3239 *3232 السلع

 نسبت

 تغُرال
)%( 

يٍ  ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 يصُشاد
754.9 864.5 14.5 

 ٔيشزقبرّ انخبو انُفظ
41314 129414 1912 

 .041 .9301 40214 انعشثبد ٔانذساجبد ٔأجضائٓب 2913 5.011 05515 األعًذح

 0213 91314 .4101 اٜالد ٔاألدٔاد اٜنٛخ ٔأجضائٓب .151 04.19 04914 انجٕربط انخبو

 42011 45214 4112 انحهٙ ٔانًجْٕشاد انثًُٛخ 914 02214 04.14 ذنخانصٛ يحضشاد

 5113 01413 14010 انخبو انفٕعفبد
اٜالد ٔاألجٓضح انكٓشثبئٛخ 

 ٔأجضائٓب
54412 41112 111. 

 .031 3211. 2112. انحجٕة 0513 14114 14.15 انًُزجبد انكًٛبٔٚخ 

 1.10 493514 420212 األخشٖ انًٕاد 4.3 1477.7 1416.1 األخشٖ انًٕاد

 3952 151359 332252 (2) الوستىرداث إجوالٍ 9.51 235.53 232953  الىطنُت الصادراث

  -552 23953 21152 تصذَره الوعاد

 3351 -23252. -591153 (2) –( 1) التجارٌ العجز 9253 .59335 292253 (1) الكلُت الصادراث إجوالٍ

 3239 آبخالل قسن التجارة الخارجُت/ تقرَر إحصاءاث التجارة الخارجُت  /العاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر

   *ارقام اولُت 
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 3239و 3232 ٍعاههن  ًالثوانُت األولاألشهر  خالل قتصادَتإلا والتكتالث التجارَُن الشركاء أهن: 3 جذولال
 (أسدَٙ دُٚبس ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                           

 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 *3239 *3232 االقتصادَت التكتالث

  نسبت

 التغُر

)%( 
 *3239 *3232 االقتصادَت التكتالث

 نسبت

 التغُر
)%( 

  الحرة التجارة هنطقت دول

 الكبري العربُت
933953 953952 9553 

  التجارة هنطقت دول

 الكبري العربُت الحرة
931.53 3.1.51 2352 

 414. 151214 121111 انغعٕدٚخ يُٓب 5211 41112 9513. انغعٕدٚخ يُٓب

  الحرة التجارة تفاقُتإ دول

 أهرَكا لشوال
32151 923.55 3359 

  التجارة إتفاقُت دول

 أهرَكا لشوال الحرة
3315. 39155 955- 

 -1910 9912 2313 انًكغٛك يُٓب 0010 43911 32212 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب

  غُر اِسُىَت الذول

 العربُت
92952 33353 3355 

  اِسُىَت الذول

 العربُت غُر
399953 222352 3559 

 1014 1.9412 .101.1 انشعجٛخ انصٍٛ يُٓب 5010 .5951 0919. انُٓذ يُٓب

 9.52 935353 992953 األوروبٍ اإلتحاد دول 2252 92952 .135 األوروبٍ االتحاد دول

 1.19 4315. 1415. نًبَٛبأ يُٓب .151 0214 0515 ْٕنُذا يُٓب

 9259 .92395 12355 اإلقتصادَت التكتالث باقٍ -153 22559 23253 االقتصادَت التكتالث باقٍ

 00019 00914 2210 عٕٚغشا يُٓب -2114 5.15 14514 عٕٚغشا يُٓب

 3239 آبخالل / قسن التجارة الخارجُت/ تقرَر إحصاءاث التجارة الخارجُت العاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر       

 *ارقام اولُت         

-6-962+5 انعًم رهفٌٕ / انخبسجٛخ انزجبسح قغى 5عهٗ عالء خصبَٔخ  اإلرصبل ٚشجٗ انًعهٕيبد يٍ نًضٚذ      
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