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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

األشهر خالل  ستىرداثالوارتفاع  %2.12و الىطنُت الصادراثارتفاع  %15.8 :العاهت اإلحصاءاث

 2222 هن عام الفترةبنفس  هقارنت .222هن عام األولً التسعت 

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

 251770 ثهغذ قذ 0201يٍ عبو  ٗاألٔنانزغعخ األشٓش خالل  انكهٛخ انصبدساد قًٛخ أٌ إنٗ ٚشٛش

 انصبدساد قًٛخ ثهغذٔ ،0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %1174 َغجزّبسرفبع ث دُٚبسا   يهٌٕٛ

 َغجزّبسرفبع ث دُٚبسا   يهٌٕٛ 206172 يقذاسِ يب 0201يٍ عبو  ٗاألٔنانزغعخ األشٓش خالل  انٕغُٛخ

خالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ 21376 رصذٚشِ انًعبد قًٛخ ٔثهغذ ،0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ 1376%

 أيب7 0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %271 َغجزّ بَخفبضث 0201يٍ عبو  ٗاألٔنانزغعخ األشٓش 

 0201يٍ عبو  ٗاألٔنانزغعخ األشٓش خالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ 1267275 قًٛزٓب ثهغذ فقذ ،انًغزٕسداد

 7 0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %0170 َغجزّبسرفبع ث

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

يٍ عبو  ٗاألٔننزغعخ ااألشٓش خالل  سرفعاقذ  انعجض ٚكٌٕ ٔثزنك ،دُٚبسا   يهٌٕٛ 415373 ثهغقذ  انكهٛخ

 انكهٛخ انصبدساد خرغطٛ َغجخ ثهغذ كًب7 0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %0576 ثُغجخ 0201

 %2470 انزغطٛخ َغجخ ثهغذ حٍٛ فٙ ،0201 عبويٍ  ٗاألٔن انزغعخاألشٓش  خالل %2171 دنهًغزٕسدا

 7يئٕٚخ َقطخ 077 يقذاسِ بَخفبضث 0202عبو ثُفظ انفزشح يٍ  يقبسَخ
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 يٍانٕغُٛخ  انصبدساد قًٛخ سرفعذا فقذ انًصذسح، انغهع ألثشص انغهعٙ انزشكٛت صعٛذ ٔعهٗ

 ،%1370ثُغجخ  انخبو انجٕربطٔ ،%6271ثُغجخ  األعًذحٔ ،%1171ثُغجخ  يٍ يصُشاد ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 خٔانًُزجبد انكًٛبٔٚخ ثُغج %،2172ثُغجخ  انخبو انفٕعفبدٔ ،%375ثُغجخ  انصٛذنخ يحعشادٔ

 نُفػيٍ اًغزٕسداد انقًٛخ  سرفعذا فقذ ،انغهعٙ نهًغزٕسداد انزشكٛتعهٗ صعٛذ  أيب7 0374%

 ٔاألدٔاد اٜالدٔ ،%0371 ثُغجخ ٔأجضائٓب ٔانذساجبد انعشثبدٔ ،%1472ثُغجخ  ٔيشزقبرّ انخبو

 ٔاألجٓضح اٜالدٔ %،31070 ثُغجخ ٔانحهٙ ٔانًجْٕشاد انثًُٛخ %،0172ثُغجخ  ٔأجضائٓب اٜنٛخ

  7%1476 ثُغجخ انحجٕةٔ %،772ثُغجخ  ٔأجضائٓب انكٓشثبئٛخ

دٔل إنٗ  انٕغُٛخ انصبدساد قًٛخ سرفعذا فقذ انخبسجٛخ، انزجبسح فٙ نششكبءا ألثشص ثبنُغجخ أيب

 ٔلدٔ ،%1170انغعٕدٚخ ثُغجخ  ظًُٓب ٔيٍ %1271ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ

ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبديٍ ظًُٓب ٔ %0073ثُغجخ  يشٚكبأ نشًبل انحشح انزجبسح ارفبقٛخ

 االرحبد دٔلٔ ،%2772 ثُغجخ انُٓذ يٍ ظًُٓبٔ %0076ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ انذٔلٔ ،0077%

 سرفعذا فقذ نهًغزٕسداد، ثبنُغجخ أيب 7%01472ثُغجخ  ثهجٛكب ظًُٓب ٔيٍ %1171 ثُغجخ األٔسٔثٙ

يٍ ٔ %1675ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ دٔل يٍ ٔاظح مثشك انًغزٕسداد قًٛخ

 ٔيٍ ظًُٓب %277 ثُغجخ أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح دٔل ارفبقٛخٔ %،1570 ثُغجخانغعٕدٚخ  ظًُٓب

 ظًُٓب ٔيٍ %0072ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ ذٔلانٔ ،%075 ثُغجخ األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبد

 ثُغجخ نًبَٛبأ ظًُٓب ٔيٍ %1372ثُغجخ  األٔسٔثٙ االرحبد دٔلٔ ،%1070ثُغجخ  انصٍٛ انشعجٛخ

1270%7 

 أٚهوٕلخوالل شوٓش  دُٚوبسا  يهٛوٌٕ  31575 ثهغذ قًٛخ انصبدساد انٕغُٛخيب عهٗ انصعٛذ انشٓش٘ فقذ أ

 ِيقوذاس اسرفوبعيًوب ٚشوٛش إنوٗ ، 0202 خالل انشٓش رارّ يٍ عوبو دُٚبسا  يهٌٕٛ  24576 يقبثم 0201 عبو

ٔ أاألعووًذح االصٔرٛووخ انٕغُٛووخ يووٍ  انصووبدساد قًٛووخ اسرفووبع، إنووٗ رنووكٔٚعووٕد انغووجت فووٙ  1277%7

 فٙ َفظ انشٓش يٍ عوبو دُٚبسا  يهٌٕٛ  5076إنٗ  0202 أٚهٕلفٙ شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  1472 يٍانكًٛبٔٚخ 

 2271 إنوٗ نزصومانخعبس ٔانفٕاكّ  قًٛخ انصبدساد انٕغُٛخ يٍ ٔاسرفبع ،%12070 ثبسرفبع ثهغ 0201

 0202 فوٙ َفوظ انشوٓش يوٍ عوبو دُٚبسا  يهٌٕٛ  25.4 يقبسَخ يع 0201 عبو أٚهٕلفٙ شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ 

فوٙ  ا  دُٚبسيهٌٕٛ  0275 انفٕعفبد انخبو يٍانصبدساد انٕغُٛخ يٍ  قًٛخ ٔاسرفبع، %74.4 ثبسرفبع ثهغ

 ٔاسرفوبع ،%3175 ثُغوجخ 0201 دُٚبسا  فٙ َفوظ انشوٓش يوٍ عوبويهٌٕٛ  1172 إنٗ 0202 عبو أٚهٕل شٓش

 إنوٗ 0202 عوبو أٚهوٕلفوٙ شوٓش  دُٚوبسا  يهٛوٌٕ  2071 يوٍانجٕروبط انخوبو انصبدساد انٕغُٛوخ يوٍ  قًٛخ

كًووب ٔاسرفعووذ قًٛووخ انصووبدساد 7 %0276 ثُغووجخ 0201 فووٙ َفووظ انشووٓش يووٍ عووبو دُٚووبسا  يهٛووٌٕ  3171

نٛوخ، ٔاألنًُٛوٕو ٔانًعوذاد انكٓشثبئٛوخ ٔاٜ انٕغُٛخ يٍ انًُزجبد انكًٛبٔٚوخ غٛوش انععوٕٚخ، ٔاٜالد

 ٔيصُٕعبرّ، ٔاألنجغخ ٔرٕاثعٓب يٍ انًصُشاد، ٔانحذٚذ انصت، ٔعجبئٍ انخشت، ٔانزجوغ ٔأثذانو7ّ

 يٍ يجًٕع قًٛخ انصبدساد انٕغُٛخ فوٙ %70.9 انًشبس إنٛٓب يب َغجزّ انغهعشكهذ انصبدساد يٍ ٔ

خوالل انشوٓش راروّ يوٍ ٍ قًٛوخ انصوبدساد انٕغُٛوخ يو %59.4 يقبسَخ ثًب َغجزّ 0201و عب أٚهٕلشٓش 

 انحهوٙ ٔانًجوْٕشاد ثُغوجخ انصوبدساد انٕغُٛوخ يوٍ اَخفوبض قًٛوخٔرشٛش انجٛبَوبد إنوٗ 7 0202عبو 

ٔانجٍ ٔانشب٘  ،%4273 ٔ اعًُذ ثُغجخأٔيصُٕعبد يٍ حجش  ،%6274 ٔثٛط انًبئذح ثُغجخ ،3174%

 أٚهوٕلفوٙ شوٓش ساد انٕغُٛوخ يوٍ انفٛوٕل أٚوم كًب ٔاَخفعذ قًٛخ انصبد 7%1072 ٔانجٓبساد ثُغجخ

 02017 عبو

 

 

 .222و 2222 ٍعاههن  ًاألول التسعتاألشهر  خالل والوستىردة الوصذرة السلع أهن: . جذولال
 (أسدَٙ دُٚبس نًهٌٕٛثب انقًٛخ)                                                                                                              
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 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 *.222 *2222 السلع

 نسبت

 التغُر
)%( 

 *.222 *2222 السلع

 نسبت

 التغُر
)%( 

يٍ  ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 يصُشاد
64272 75570 1171 

 ٔيشزقبرّ انخبو انُفػ
120775 117676 1472 

 0371 56675 40774 انعشثبد ٔانذساجبد ٔأجضائٓب 6271 32277 06272 األعًذح

 0172 51376 36272 اٜالد ٔاألدٔاد اٜنٛخ ٔأجضائٓب 1370 12275 07771 انجٕربط انخبو

 31070 43171 12171 انحهٙ ٔانًجْٕشاد انثًُٛخ 375 12473 07271 انصٛذنخ يحعشاد

 2172 02571 15077 انخبو انفٕعفبد
اٜالد ٔاألجٓضح انكٓشثبئٛخ 

 ٔأجضائٓب
30773 35773 772 

 1476 23376 17271 انحجٕة 0374 01677 15271 انًُزجبد انكًٛبٔٚخ 

 1174 432172 350171 األخشٖ انًٕاد 272 146177 141676 األخشٖ انًٕاد

 2.12 239411. .393.1 (2) الوستىرداث إجوالٍ 13.. 423614 639913  الىطنُت الصادراث

  -.41 46.13 4.416 تصذَره الوعاد

 الكلُااات اثالصاااادر إجواااالٍ
(1) 

4..619 41.912 .613 
 (2) –( 1) التجارٌ العجز

436.13- 3.1.1.- 2113 

 .222 أَلىلخالل / قسن التجارة الخارجُت/ تقرَر إحصاءاث التجارة الخارجُت العاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر

   *ارقام اولُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .222و 2222 ٍعاههن  ًاألول التسعتاألشهر  خالل االقتصادَت والتكتالث التجارَُن الشركاء أهن: 2 جذولال
 (أسدَٙ دُٚبس ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                          
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 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 *.222 *2222 االقتصادَت التكتالث

  بتنس

 التغُر

)%( 
 *.222 *2222 االقتصادَت التكتالث

 نسبت

 التغُر
)%( 

  الحرة التجارة هنطقت دول

 الكبري العربُت
.41612 .33.12 .41. 

  التجارة هنطقت دول

 الكبري العربُت الحرة
2..219 293412 6311 

 1570 136672 113575 انغعٕدٚخ يُٓب 1170 34571 21071 انغعٕدٚخ يُٓب

  الحرة التجارة قُتتفاإ دول

 أهرَكا لشوال
93313 ..3319 221. 

  التجارة إتفاقُت دول

 أهرَكا لشوال الحرة
3.311 32619 219 

 075 50172 52272 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب 0077 112371 71072 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب

  غُر اِسُىَت الذول

 العربُت
12612 33119 2213 

  اِسُىَت الذول

 ُتالعرب غُر
6.2113 619612 2212 

 1070 135472 122272 انشعجٛخ انصٍٛ يُٓب 2772 32071 14076 انُٓذ يُٓب

 12.. 229112 .3261. األوروبٍ اإلتحاد دول .6.1 4219. 2912. األوروبٍ االتحاد دول

 1270 22277 14177 نًبَٛبأ يُٓب 01472 0775 772 ثهجٛكب يُٓب

 .21. 9314.. 23313. اإلقتصادَت التكتالث باقٍ -913 63411 42.14 االقتصادَت التكتالث باقٍ

 03173 04772 5470 عٕٚغشا يُٓب -5274 2271 15177 عٕٚغشا يُٓب

 .222 أَلىلخالل / قسن التجارة الخارجُت/ تقرَر إحصاءاث التجارة الخارجُت العاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر       

 *ارقام اولُت         

 

 

 
 1121 8 فشعٙ 5300700-6-962+8 انعًم رهفٌٕ /انخبسجٛخ انزجبسح قغى 8عهٗ عالء خصبَٔخ اإلرصبل ٚشجٗ انًعهٕيبد يٍ ذنًضٚ 


