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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خبر صحفٍ

األشهر خالل  ستىرداثالو ارتفاع 24.2%و الىطنُت الصادراث ارتفاع %20.1 :العاهت اإلحصاءاث

 0202 هن عام الفترةبنفس  هقارنت 0202هن عام األولً األحذ عشر 

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

 5997.2 ثهغذ قذ 2021يٍ عبو  ٗاألٔناألحذ عشش األشٓش خالل  انكهٛخ انصبدساد قًٛخ أٌ إنٗ ٚشٛش

 انصبدساد قًٛخ ثهغذٔ ،2020 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %18.3 َغجزّ ثبسرفبع دُٚبسا   يهٌٕٛ

 ثبسرفبع دُٚبسا   يهٌٕٛ 5447.0 قذاسِي يب 2021يٍ عبو  ٗاألٔناألحذ عشش األشٓش خالل  انٕطُٛخ

 دُٚبسا   يهٌٕٛ 550.2 رصذٚشِ انًعبد قًٛخ ٔثهغذ ،2020 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %20.1 َغجزّ

 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %3.3 َغجزّ ثبسرفبع 2021يٍ عبو  ٗاألٔناألحذ عشش األشٓش خالل 

يٍ  ٗاألٔناألحذ عشش األشٓش خالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ 13821.6 قًٛزٓب ثهغذ فقذ ،انًغزٕسداد أيب. 2020

 . 2020 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %24.2 َغجزّ ثبسرفبع 2021عبو 

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

يٍ  ٗاألٔناألحذ عشش األشٓش خالل  عسرفاقذ  انعجض ٚكٌٕ ٔثزنك ،دُٚبسا   يهٌٕٛ 7824.4 ثهغقذ  انكهٛخ

 انكهٛخ انصبدساد خرغطٛ َغجخ ثهغذ كًب. 2020 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %29.2 ثُغجخ 2021عبو 

 انزغطٛخ َغجخ ثهغذ حٍٛ فٙ ،2021 عبويٍ  ٗاألٔناألحذ عشش األشٓش  خالل %43.4 دنهًغزٕسدا

 .يئٕٚخ َقطخ 2.2 سِيقذا بَخفبضث 2020عبو ثُفظ انفزشح يٍ  يقبسَخ 45.6%

 

 يٍانٕطُٛخ  انصبدساد قًٛخ سرفعذا فقذ انًصذسح، انغهع ألثشص انغهعٙ انزشكٛت صعٛذ ٔعهٗ

 ،%27.0ثُغجخ  انخبو انجٕربطٔ ،%97.1ثُغجخ  األعًذحٔ ،%13.9ثُغجخ  يٍ يصُشاد ٔرٕاثعٓب األنجغخ

قًٛخ  َخفضذا ًٛبف ،%9.1 غجخثُ غٛش انعضٕٚخ ٔانًُزجبد انكًٛبٔٚخ %،44.6ثُغجخ  انخبو انفٕعفبدٔ



2 

 

عهٗ صعٛذ انزشكٛت انغهعٙ  أيب. %1.5ثُغجخ  انصٛذنخ يحضشاد انصبدساد انٕطُٛخ يٍ

 انعشثبدٔ ،%34.8ثُغجخ  ٔيشزقبرّ انخبو نُفظيٍ اًغزٕسداد انقًٛخ  سرفعذا فقذ ،نهًغزٕسداد

 ٔاألدٔاد اٜالدٔ %،539.9 ثُغجخ ٔانحهٙ ٔانًجْٕشاد انثًُٛخ ،%26.1 ثُغجخ ٔأجضائٓب ٔانذساجبد

 انحجٕةٔ %،11.0ثُغجخ  ٔأجضائٓب انكٓشثبئٛخ ٔاألجٓضح اٜالدٔ ،%17.8ثُغجخ  ٔأجضائٓب اٜنٛخ

  .%17.9 ثُغجخ

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

 ٔلدٔ ،%28.3انغعٕدٚخ ثُغجخ  ضًُٓب ٔيٍ %12.0ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ

ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبديٍ ضًُٓب ٔ %33.8ثُغجخ  أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح ارفبقٛخ

 االرحبد دٔلٔ ،%54.7 ثُغجخ انُٓذ يٍ ضًُٓبٔ %33.2ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ انذٔلٔ ،34.6%

 سرفعذا فقذ نهًغزٕسداد، ثبنُغجخ أيب .%11.3غجخ ثُ ْٕنُذا ضًُٓب ٔيٍ %29.8 ثُغجخ األٔسٔثٙ

يٍ ٔ %49.5ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ دٔل يٍ ٔاضح ثشكم انًغزٕسداد قًٛخ

انصٍٛ  ضًُٓب ٔيٍ %22.7ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ ذٔلانٔ %،50.7 ثُغجخانغعٕدٚخ  ضًُٓب

 ًٛبف ،%6.3 ثُغجخ انًبَٛب ضًُٓب ٔيٍ %14.7ثُغجخ  األٔسٔثٙ االرحبد دٔلٔ ،%13.7انشعجٛخ ثُغجخ 

 ٔيٍ ضًُٓب %1.8 ثُغجخ أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح دٔل ارفبقٛخ قًٛخ انًغزٕسداد يٍ َخفضذا

 .%0.4 ثُغجخ األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبد

ل شٓش خال دُٚبسا  يهٌٕٛ  598.9ثهغذ قًٛخ انصبدساد انٕطُٛخ نألسدٌ ايب عهٗ انصعٛذ انشٓش٘ فقذ 

، يًهب ٚشهٛش إنهٗ 2020خالل انشهٓش رارهّ يهٍ عهبو  دُٚبسا  يهٌٕٛ  432.2 يقبثم 2021عبو  رششٍٚ انثبَٙ

األعههًذح انٕطُٛهخ يههٍ  انصههبدساد قًٛهخ اسرفههبعٔٚعهٕد انغههجت فهٙ رنههك، إنهٗ  .%38.6 يقههذاسِ اسرفهبع

 دُٚهبسا  يهٛهٌٕ  156.8إنهٗ  2020رشهشٍٚ انثهبَٙ فهٙ شهٓش  دُٚهبسا  يهٌٕٛ  74.1 يٍاألصٔرٛخ أ انكًٛبٔٚخ 

انجٕرهبط قًٛهخ انصهبدساد انٕطُٛهخ يهٍ  ٔاسرفهبع ،111.6%ثبسرفبع ثهغ  2021فٙ َفظ انشٓش يٍ عبو 

 دُٚهبسا  يهٛهٌٕ  22.0يقبسَهخ يهع  2021عهبو  رششٍٚ انثبَٙفٙ شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  45.2نزصم إنٗ  انخبو

انفٕعهفبد صبدساد انٕطُٛخ يهٍ ان قًٛخ ٔاسرفبع، %105.5ثهغ  ثبسرفبع 2020فٙ َفظ انشٓش يٍ عبو 

دُٚبسا  فٙ َفظ انشهٓش يهٌٕٛ  35.0إنٗ  2020عبو  رششٍٚ انثبَٙفٙ شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  25.4يٍ  انخبو

 9.8يههٍ  انحهههٙ ٔانًجههْٕشادانصههبدساد انٕطُٛههخ يههٍ  قًٛههخ ٔاسرفههبع ،%37.8ثُغههجخ  2021يههٍ عههبو 

 2021فٙ َفظ انشٓش يهٍ عهبو  دُٚبسا  يهٌٕٛ  18.3إنٗ  2020عبو  رششٍٚ انثبَٙفٙ شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ 

، ٔيصههُٕعبرّانفٛههٕل أٚههم، ٔاألنًُٛههٕو . كًههب ٔاسرفعههذ قًٛههخ انصههبدساد انٕطُٛههخ يههٍ %86.7 ثُغههجخ

ٔانًعهذاد انكٓشثبئٛهخ، ٔانفٕاكهّ ٔانخضهبس، ٔانُحههبط  ٔاٜالدٔاألنجغهخ ٔرٕاثعٓهب يهٍ انًصهُشاد، 

ٔانحذٚهذ انصهت، ٔيُزجهبد انًطهبحٍ،  ، ٔيحضهشاد انحجهٕة،ٔيصهُٕعبرّ، ٔانههذائٍ ٔيصُٕعبرّ

 %74.6انًشهبس إنٛٓهب يهب َغهجزّ  انغهعشكهذ انصبدساد يٍ ٔ .ٔانزجغ، ٔانغجبد، ٔيحضشاد انخضش

يهٍ  %58.5يقبسَخ ثًهب َغهجزّ  2021عبو  رششٍٚ انثبَٙشٓش  يٍ يجًٕع قًٛخ انصبدساد انٕطُٛخ فٙ

 قًٛههخ اَخفههبضٛش انجٛبَههبد إنههٗ ٔرشهه .2020عههبو خههالل انشههٓش رارههّ يههٍ قًٛههخ انصههبدساد انٕطُٛههخ 

 ٔيصههُٕعبرّٔانههٕسق  ،%51.8 انًُزجههبد انكًٛبٔٚههخ غٛههش انعضههٕٚخ ثُغههجخ انصههبدساد انٕطُٛههخ يههٍ

رشهشٍٚ فهٙ شهٓش  %6.9ثُغهجخ ٔيحضهشاد انصهٛذنخ  ،%39.7 ثُغجخٔانحٕٛاَبد انحٛخ  ،%37.6ثُغجخ 

 .2021عبو  انثبَٙ
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 *0202و 0202 ٍعاههن  ًاألولاألحذ عشر شهر األ خالل والوستىردة الوصذرة السلع أهن: 2 جذولال
 ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                                       

 (أسدَٙ دُٚبس

 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 *0202 0202 السلع

 نسبت

التغُ

 ر
)%( 

 *0202 0202 لعالس

 نسبت

 التغُر
)%( 

 34.8 1597.8 1185.1 ٔيشزقبرّ انخبو انُفظ 13.9 1146.5 1007.0 يٍ يصُشاد ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 26.1 987.7 783.2 انعشثبد ٔانذساجبد ٔأجضائٓب 97.1 783.4 397.5 األعًذح

 539.9 889.5 139.0 انحهٙ ٔانًجْٕشاد انثًُٛخ 27.0 445.5 350.8 انجٕربط انخبو

 17.8 843.8 716.3 اٜالد ٔاألدٔاد اٜنٛخ ٔأجضائٓب -1.5 366.4 371.9 انصٛذنخ يحضشاد

 44.6 321.2 222.2 انخبو انفٕعفبد
اٜالد ٔاألجٓضح انكٓشثبئٛخ 

 ٔأجضائٓب
646.2 717.2 11.0 

 17.9 633.2 537.2 انحجٕة 9.1 265.2 243.0 انًُزجبد انكًٛبٔٚخ غٛش انعضٕٚخ

 14.5 8152.4 7118.9 األخشٖ انًٕاد 8.9 2118.8 1944.8 خشٖاأل انًٕاد

 0250 2710251 2220.51 (2) الوستىرداث إجوالٍ 0252 22352. 2.7350  الىطنُت الصادراث

  757 250.. 7053. تصذَره الوعاد

 0150 -310252 -12.152 (2) –( 1) التجارٌ العجز 2157 11350. 21151. (1) الكلُت الصادراث إجوالٍ

 0202الثانٍتشرَن خالل / قسن التجارة الخارجُت/ تقرَر إحصاءاث التجارة الخارجُت العاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر

   *ارقام اولُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *0202و0202ٍعاههن  ًاألولاألحذ عشر األشهر  خالل االقتصادَت والتكتالث التجارَُن الشركاء أهن: 0 جذولال
 دُٚبس ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                               

 (أسدَٙ

 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 نسبت *0202 0202 االقتصادَت التكتالث  نسبت *0202 0202 االقتصادَت التكتالث
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 التغُر

)%( 
 التغُر
)%( 

  الحرة التجارة هنطقت دول

 الكبري العربُت
210252 022052 2052 

  التجارة هنطقت دول

 الكبري العربُت الحرة
012150 712250 215. 

 50.7 2066.7 1371.5 انغعٕدٚخ يُٓب 28.3 670.3 522.4 انغعٕدٚخ يُٓب

  الحرة التجارة تفاقُتإ دول

 أهرَكا لشوال
220151 2.2252 7751 

  ارةالتج إتفاقُت دول

 أهرَكا لشوال الحرة
222153 11252 251- 

 -0.4 868.0 871.7 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب 34.6 1460.3 1085.3 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب

  غُر اِسُىَت الذول

 العربُت
17057 202052 7750 

  اِسُىَت الذول

 العربُت غُر
713150 23.352 0053 

 13.7 1983.4 1743.9 انشعجٛخ انصٍٛ يُٓب 54.7 789.0 510.1 انُٓذ يُٓب

 2253 012251 003151 األوروبٍ اإلتحاد دول 29.8 23157 27.51 األوروبٍ االتحاد دول

 6.3 493.1 464.0 نًبَٛبأ يُٓب 11.3 35.4 31.8 ْٕنُذا يُٓب

 2.57 253..2 272150 اإلقتصادَت التكتالث باقٍ -351 23.52 2.52. االقتصادَت التكتالث باقٍ

 267.7 368.4 100.2 عٕٚغشا يُٓب -74.5 44.3 174.0 عٕٚغشا يُٓب

 0202الثانٍتشرَن خالل / قسن التجارة الخارجُت/ تقرَر إحصاءاث التجارة الخارجُت العاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر       

 *ارقام اولُت         

 
 5300700-6-962+: انعًم رهفٌٕ / انخبسجٛخ زجبسحان قغى :عهٗ عالء خصبَٔخ االرصبل ٚشجٗ انًعهٕيبد يٍ نًضٚذ       

 


