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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خبر صحفٍ

هن  األشهر الخوست األولًخالل  ستىرداثارتفاع الو %25.3و الىطنُت الصادراث ارتفاع 22.3%

 0202 هن عام الفترةبنفس  هقارنت 0202عام 

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

 0.1132 ثهغذ قذ 0201يٍ عبو  األشٓش انخًغخ األٔنٗخالل  انكهٛخ انصبدساد قًٛخ أٌ إنٗ ٚشٛش

 انصبدساد قًٛخ ثهغذٔ ،0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %1.31 َغجزّ ثبسرفبع دُٚبسا   يهٌٕٛ

 َغجزّ ثبسرفبع دُٚبسا   يهٌٕٛ 012.32 يقذاسِ يب 0201يٍ عبو  األشٓش انخًغخ األٔنٗخالل  انٕطُٛخ

خالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ .0.13 رصذٚشِ انًعبد قًٛخ ٔثهغذ ،0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %.003

 أيب3 0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %.3. َغجزّ بَخفبضث 0201يٍ عبو  األشٓش انخًغخ األٔنٗ

 0201يٍ عبو  األشٓش انخًغخ األٔنٗخالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ 1131.. قًٛزٓب ثهغذ فقذ ،انًغزٕسداد

 3 0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %.0.3 َغجزّ ثبسرفبع

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

يٍ  خًغخ األٔنٗاألشٓش انخالل  سرفعاقذ  انعجض ٚكٌٕ ٔثزنك ،دُٚبسا   يهٌٕٛ 02231. ثهغقذ  انكهٛخ

 انكهٛخ انصبدساد خرغطٛ َغجخ ثهغذ كًب3 0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %232. ثُغجخ 0201عبو 

 %.223 انزغطٛخ َغجخ ثهغذ حٍٛ فٙ ،0201 عبويٍ  األشٓش انخًغخ األٔنٗ خالل %2032 دنهًغزٕسدا

 3يئٕٚخ َقطخ 030 يقذاسِ بَخفبضث 0202عبو ثُفظ انفزشح يٍ  يقبسَخ
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 يٍانٕطُٛخ  انصبدساد قًٛخ سرفعذا فقذ انًصذسح، انغهع ألثشص انغهعٙ انزشكٛت صعٛذ ٔعهٗ

 ،%.63ثُغجخ  انخبو انجٕربطٔ ،%10631ثُغجخ  األعًذحٔ ،%1.32يٍ يصُشاد ثُغجخ  ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 انفٕعفبدٔ ،%1031ثُغجخ  انصٛذنخ يحضشادٔ %،132. ثُغجخغٛش انعضٕٚخ ٔانًُزجبد انكًٛبٔٚخ 

ًغزٕسداد انقًٛخ  سرفعذا فقذ ،عهٗ صعٛذ انزشكٛت انغهعٙ نهًغزٕسداد أيب3 %.163ثُغجخ  انخبو

 اٜالدٔ ،%632. ثُغجخ ٔأجضائٓب ٔانذساجبد انعشثبدٔ ،%1231ثُغجخ  ٔيشزقبرّ انخبو نُفظايٍ 

 %،0131ثُغجخ  ٔأجضائٓب انكٓشثبئٛخ ٔاألجٓضح اٜالدٔ %،0030ثُغجخ  ٔأجضائٓب اٜنٛخ ٔاألدٔاد

 %16323. ثُغجخ ٔانحهٙ ٔانًجْٕشاد انثًُٛخ ،%12.30 ثُغجخ انحجٕةٔ

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

 ٔلدٔ ،%0130انغعٕدٚخ ثُغجخ  ضًُٓب ٔيٍ %1232ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ

ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبديٍ ضًُٓب ٔ %1231ثُغجخ  أيشٚكب نشًبل نحشحا انزجبسح ارفبقٛخ

 االرحبد دٔلٔ ،%6.32 ثُغجخ انُٓذ يٍ ضًُٓبٔ %36..ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ انذٔلٔ ،1232%

 سرفعذا فقذ نهًغزٕسداد، ثبنُغجخ أيب 3%.023ثُغجخ  ْٕنُذا ضًُٓب ٔيٍ %0.32 ثُغجخ األٔسٔثٙ

 %0232ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ دٔل يٍ ٔاضح ثشكم غزٕسدادانً قًٛخ

ٔيٍ  %.03 ثُغجخ أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح دٔل ارفبقٛخٔ %،0632 ثُغجخانغعٕدٚخ  ضًُٓبٔ

 ٔيٍ %0132ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ ذٔلانٔ ،%032 ثُغجخ األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبد ضًُٓب

 انًبَٛب ضًُٓب ٔيٍ %.23.ثُغجخ  األٔسٔثٙ االرحبد دٔلٔ ،%0132انشعجٛخ ثُغجخ  انصٍٛ ضًُٓب

 3%0.32 ثُغجخ

خعالل  دُٚعبسا  يهٛعٌٕ  1132.ثهغعذ قًٛعخ انصعبدساد انٕطُٛعخ نع سدٌ ايب عهٗ انصععٛذ انشعٓش٘ فقعذ 

إنعٗ  ، يًعب ٚشعٛش0202خالل انشٓش رارّ يعٍ ععبو  دُٚبسا  يهٌٕٛ  .103. يقبثم 0201عبو يٍ  أٚبسشٓش 

 يعٍ األنجغعخانٕطُٛخ يعٍ  انصبدساد قًٛخ اسرفبعٔٚعٕد انغجت فٙ رنك، إنٗ  3%6.31يقذاسِ  اسرفبع

فعٙ َفعظ انشعٓش يعٍ ععبو  دُٚعبسا  يهٛعٌٕ  12232إنعٗ  0202يعٍ ععبو أٚعبس فٙ شعٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  2131

 .13.م إنعٗ نزصعانخضبس ٔانفٕاكعّ قًٛخ انصبدساد انٕطُٛخ يٍ  ٔاسرفبع ،%.223ثبسرفبع ثهغ  0201

فعٙ َفعظ انشعٓش يعٍ ععبو  دُٚعبسا  يهٛعٌٕ  1.32يقبسَعخ يعع  0201ععبو يعٍ  أٚبسفٙ شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ 

يعٍ  األعًذح األصٔرٛخ أ انكًٛبٔٚخانصبدساد انٕطُٛخ يٍ  قًٛخ ، ٔاسرفبع%12132ثبسرفبع ثهغ  0202

 0201ٙ َفظ انشٓش يٍ ععبو دُٚبسا  فيهٌٕٛ  136.إنٗ  0202عبو  يٍ أٚبسفٙ شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  0232

 دُٚعبسا  يهٛعٌٕ  .003يعٍ يحضعشاد انصعٛذنخ انصعبدساد انٕطُٛعخ يعٍ  قًٛخ ٔاسرفبع ،%.0.23ثُغجخ 

3 كًعب %2236ثُغجخ  0201فٙ َفظ انشٓش يٍ عبو  دُٚبسا  يهٌٕٛ  30..إنٗ  0202عبو يٍ  أٚبسفٙ شٓش 

انحهعٙ ٔيصعُٕعبرّ، ٔانجٕرعبط انخعبو، ٔانفٕععفبد انخعبو، ٔاسرفعذ قًٛعخ انصعبدساد انٕطُٛعخ يعٍ 

ٔانًُزجبد انكًٛبٔٚخ غٛعش انعضعٕٚخ ٔاٜالد ٔانًععذاد انكٓشثبئٛعخ، ٔانعجٍ ٔانجٓعبساد، ٔاألنًُٛعٕو 

شععكهذ ٔ ٔيصععُٕعبرّ، ٔانحذٚععذ، ٔانحٕٛاَععبد انحٛععخ، ٔانُحععبط ٔيصععُٕعبرّ، ٔانغععجبد، ٔاالنجععب3ٌ

شعٓش  يٍ يجًعٕع قًٛعخ انصعبدساد انٕطُٛعخ فعٙ %1.32غجزّ انًشبس إنٛٓب يب َ انغهعانصبدساد يٍ 

ععبو خالل انشٓش رارعّ يعٍ يٍ قًٛخ انصبدساد انٕطُٛخ  %2232يقبسَخ ثًب َغجزّ  0201عبو يٍ  أٚبس

انًُزجععبد انكًٛبٔٚععخ انًُٕعععخ  انصععبدساد انٕطُٛععخ يععٍ اَخفععبض قًٛععخ3 ٔرشععٛش انجٛبَععبد إنععٗ 0202

 ،%1630 ٔيحضععشاد انغغععٛم ثُغععجخ ،%031.عضععٕٚخ ثُغععجخ ٔانًُزجععبد انكًٛبٔٚععخ ان ،%036. ثُغععجخ

   02013عبو يٍ  أٚبسفٙ شٓش  %،232.ٔاصُبف يٍ يٕاد َغجّٛ ثُغجخ 
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 0202و 0202 ٍعاههن  األشهر الخوست األولً خالل والوستىردة الوصذرة السلع أهن: 2 جذولال
 (أسدَٙ دُٚبس ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                               

 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 *0202 *0202 السلع

 نسبت

 التغُر
)%( 

 *0202 *0202 السلع

 نسبت

 التغُر
)%( 

 1231 62636 .223. ٔيشزقبرّ انخبو انُفظ 1.32 .2203 22.30 يٍ يصُشاد ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 632. 2.30. .3..0 انعشثبد ٔانذساجبد ٔأجضائٓب 10631 .223. 36..1 األعًذح

 0030 .113. 1130. اٜالد ٔاألدٔاد اٜنٛخ ٔأجضائٓب .63 16130 .1.23 انجٕربط انخبو

 1031 .1623 12036 انصٛذنخ يحضشاد
اٜالد ٔاألجٓضح انكٓشثبئٛخ 

 ٔأجضائٓب
02636 0.132 0131 

ٔٚخ غٛش انًُزجبد انكًٛب

 انعضٕٚخ
 12.30 .06.3 10136 انحجٕة 132. .1123 1.32

 1632. 02231 .3.. انحهٙ ٔانًجْٕشاد انثًُٛخ .163 11232 231. انخبو انفٕعفبد

 1632 22132. 0.1.32 األخشٖ انًٕاد 10.8 12636 .2013 األخشٖ انًٕاد

 0274 225275 222472 (2) الوستىرداث إجوالٍ 0074 022472 212071  الىطنُت الصادراث

  -474 04574 02672 تصذَره الوعاد

 4272 -402272 -022270 (2) –( 1) التجارٌ العجز 2972 045271 299970 (1) الكلُت الصادراث إجوالٍ

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

   ُت*ارقام اول 
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 0202و 0202 ٍعاههن  األشهر الخوست األولً خالل قتصادَتإلا والتكتالث التجارَُن الشركاء أهن: 0 جذولال
 (َٙأسد دُٚبس ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                            

 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 *0202 *0202 االقتصادَت التكتالث

  نسبت

 التغُر

)%( 
 *0202 *0202 االقتصادَت التكتالث

 نسبت

 التغُر
)%( 

  الحرة التجارة هنطقت دول

 الكبري العربُت
12570 15270 2271 

  التجارة هنطقت دول

 الكبري العربُت الحرة
221474 229272 0172 

 0632 12232 62232 انغعٕدٚخ يُٓب 0130 32..0 11131 عٕدٚخانغ يُٓب

  الحرة التجارة إتفاقُت دول

 أهرَكا لشوال
21276 26272 2175 

  التجارة إتفاقُت دول

 أهرَكا لشوال الحرة
24475 22479 074 

 032 30... .1.3. انًزحذح انٕالٚبد يُٓب 1232 36... .2.23 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب

  غُر سُىَتاِ الذول

 العربُت
41070 29170 4476 

  اِسُىَت الذول

 العربُت غُر
225471 292272 0571 

 0132 12232 66231 انشعجٛخ انصٍٛ يُٓب 6.32 1131. .1.23 انُٓذ يُٓب

 4274 224272 56179 األوروبٍ اإلتحاد دول 0971 1570 6274 األوروبٍ اإلتحاد دول

 0.32 .00.3 .1223 نًبَٛبأ يُٓب .023 .163 .103 ْٕنُذا يُٓب

 0076 62671 29271 اإلقتصادَت التكتالث باقٍ 6475 00472 24672 اإلقتصادَت التكتالث باقٍ

 11.32 11630 2132 عٕٚغشا يُٓب 0132 .1123 1.32 انحشح انًُطقخ يُٓب

 0202 أَارخالل رة الخارجُت / قسن التجارة الخارجُت/ تقرَر إحصاءاث التجاالعاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر      

 *ارقام اولُت        

        

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