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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خبر صحفٍ

األشهر خالل  ستىرداثالو ارتفاع %8.32و الىطنُت الصادراث ارتفاع %18.1 :العاهت اإلحصاءاث

 8282 هن عام الفترةبنفس  هقارنت 8282هن عام األولً  العشرة

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

 500235 ثهغذ قذ 0201يٍ عبو  ٗاألٔن انعششحاألشٓش خالل  انكهٛخ انصبدساد قًٛخ أٌ إنٗ ٚشٛش

 انصبدساد قًٛخ ثهغذٔ ،0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %1539 َغجزّ ثبسرفبع دُٚبسا   يهٌٕٛ

 َغجزّ ثبسرفبع دُٚبسا   يهٌٕٛ 484832 يقذاسِ يب 0201يٍ عبو  ٗاألٔن انعششحاألشٓش خالل  انٕطُٛخ

خالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ 48035 رصذٚشِ انًعبد قًٛخ ٔثهغذ ،0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ 1831%

 أيب3 0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %031 َغجزّ بَخفبضث 0201يٍ عبو  ٗاألٔن انعششحاألشٓش 

 0201يٍ عبو  ٗاألٔن انعششحاألشٓش خالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ 1009132 قًٛزٓب ثهغذ فقذ ،انًغزٕسداد

 3 0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %0038 َغجزّ ثبسرفبع

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

يٍ  ٗاألٔن نعششحااألشٓش خالل  سرفعاقذ  انعجض ٚكٌٕ ٔثزنك ،دُٚبسا   يهٌٕٛ 726235 ثهغقذ  انكهٛخ

 انكهٛخ انصبدساد خرغطٛ َغجخ ثهغذ كًب3 0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %0235 ثُغجخ 0201عبو 

 %4539 انزغطٛخ َغجخ ثهغذ حٍٛ فٙ ،0201 عبويٍ  ٗاألٔن انعششحاألشٓش  خالل %4032 دنهًغزٕسدا

 3يئٕٚخ َقطخ 039 يقذاسِ بَخفبضث 0202عبو ثُفظ انفزشح يٍ  يقبسَخ
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 يٍانٕطُٛخ  انصبدساد قًٛخ سرفعذا فقذ انًصذسح، انغهع ألثشص انغهعٙ انزشكٛت صعٛذ ٔعهٗ

 ،%0137ثُغجخ  انخبو انجٕربطٔ ،%9038ثُغجخ  األعًذحٔ ،%1431ثُغجخ  يٍ يصُشاد ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 ضذَخفا ًٛبف ،%0530 ثُغجخ غٛش انعضٕٚخ ٔانًُزجبد انكًٛبٔٚخ %،4534ثُغجخ  انخبو انفٕعفبدٔ

عهٗ صعٛذ انزشكٛت انغهعٙ  أيب3 %239ثُغجخ  انصٛذنخ يحضشاد قًٛخ انصبدساد انٕطُٛخ يٍ

 انعشثبدٔ ،%0039ثُغجخ  ٔيشزقبرّ انخبو نُفظيٍ اًغزٕسداد انقًٛخ  سرفعذا فقذ ،نهًغزٕسداد

 ٔاألدٔاد اٜالدٔ %،51530 ثُغجخ ٔانحهٙ ٔانًجْٕشاد انثًُٛخ ،%0439 ثُغجخ ٔأجضائٓب ٔانذساجبد

 ثُغجخ انحجٕةٔ %،834ثُغجخ  ٔأجضائٓب انكٓشثبئٛخ ٔاألجٓضح اٜالدٔ ،%0130ثُغجخ  ٔأجضائٓب اٜنٛخ
0939%3  

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

 ٔلدٔ ،%0834ُغجخ انغعٕدٚخ ث ضًُٓب ٔيٍ %1034ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ

ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبديٍ ضًُٓب ٔ %0535ثُغجخ  أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح ارفبقٛخ

 االرحبد دٔلٔ ،%5637 ثُغجخ انُٓذ يٍ ضًُٓبٔ %0131ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ انذٔلٔ ،0539%

 سرفعذا فقذ نهًغزٕسداد، جخثبنُغ أيب 3%1230ثُغجخ  ْٕنُذا ضًُٓب ٔيٍ %0230 ثُغجخ األٔسٔثٙ

يٍ ٔ %4038ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ دٔل يٍ ٔاضح ثشكم انًغزٕسداد قًٛخ

انصٍٛ  ضًُٓب ٔيٍ %0030ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ ذٔلانٔ %،4135 ثُغجخانغعٕدٚخ  ضًُٓب

 ًٛبف ،%939 ثُغجخ انًبَٛب ٓبضًُ ٔيٍ %1631ثُغجخ  األٔسٔثٙ االرحبد دٔلٔ ،%1030انشعجٛخ ثُغجخ 

 ٔيٍ ضًُٓب %038 ثُغجخ أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح دٔل ارفبقٛخ قًٛخ انًغزٕسداد يٍ َخفضذا

 3%136 ثُغجخ األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبد

 0201عبو  رششٍٚ األٔلخالل شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  56436ثهغذ قًٛخ انصبدساد انٕطُٛخ نألسدٌ 

 3%0930 يقذاسِ اسرفبع، يًب ٚشٛش إنٗ 0202خالل انشٓش رارّ يٍ عبو  ُٚبسا  ديهٌٕٛ  42530 يقبثم

فٙ  دُٚبسا  يهٌٕٛ  4032 يٍاألعًذح انٕطُٛخ يٍ  انصبدساد قًٛخ اسرفبعٔٚعٕد انغجت فٙ رنك، إنٗ 

 ،18030ثبسرفبع ثهغ  0201فٙ َفظ انشٓش يٍ عبو  دُٚبسا  يهٌٕٛ  10138إنٗ  0202رششٍٚ األٔل شٓش 

 دُٚبسا  يهٌٕٛ  8937نزصم إنٗ انًصُشاد  االنجغخ ٔرٕاثعٓب يٍقًٛخ انصبدساد انٕطُٛخ يٍ  ٔاسرفبع

 0202فٙ َفظ انشٓش يٍ عبو  دُٚبسا  يهٌٕٛ  7130يقبسَخ يع  0201عبو  رششٍٚ األٔلفٙ شٓش 

فٙ  دُٚبسا  يهٌٕٛ  0432يٍ  انفٕعفبد انخبوانصبدساد انٕطُٛخ يٍ  قًٛخ ٔاسرفبع، %0632ثبسرفبع ثهغ 

 ،%6035ثُغجخ  0201دُٚبسا  فٙ َفظ انشٓش يٍ عبو يهٌٕٛ  0932إنٗ  0202عبو  رششٍٚ األٔلشٓش 

 رششٍٚ األٔلفٙ شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  0937يٍ انجٕربط انخبو انصبدساد انٕطُٛخ يٍ  قًٛخ ٔاسرفبع

قًٛخ  3 كًب ٔاسرفعذ%8735 ثُغجخ 0201فٙ َفظ انشٓش يٍ عبو  دُٚبسا  يهٌٕٛ  5537إنٗ  0202عبو 

انصبدساد انٕطُٛخ يٍ انحهٙ ٔانًجْٕشاد، ٔاألنًُٕٛو ٔيصُٕعبرّ، ٔانفٕاكّ، ٔانًُزجبد 

، ٔيُزجبد ْبؤٔأجضأاٜالد ٔانًعذاد انكٓشثبئٛخ ، ٔيصُٕعبرّ انكًٛبٔٚخ غٛش انعضٕٚخ، ٔانحذٚذ

 انًطبحٍ، ٔانُحبط ٔيصُٕعبرّ، ٔانزجغ، ٔانًحضشاد انغزائٛخ انًُٕعخ، ٔانغجبد، ٔيحضشاد

شكهذ ٔ ، ٔانٕسق، ٔعجُٛخ انخشت، ٔانهذائٍ ٔيصُٕعبرٓب3زائٛخ يٍ انخضش أ انفٕاكّغ

شٓش  يٍ يجًٕع قًٛخ انصبدساد انٕطُٛخ فٙ %7734انًشبس إنٛٓب يب َغجزّ  انغهعانصبدساد يٍ 

خالل انشٓش رارّ يٍ يٍ قًٛخ انصبدساد انٕطُٛخ  %6139يقبسَخ ثًب َغجزّ  0201عبو  رششٍٚ األٔل

 ،%0632 انخضبس ثُغجخ انصبدساد انٕطُٛخ يٍ اَخفبض قًٛخٔرشٛش انجٛبَبد إنٗ  02023عبو 

عبو  رششٍٚ األٔلفٙ شٓش  %1030 ٔيحضشاد انغغٛم ثُغجخ ،%4034ٔيحضشاد انصٛذنخ ثُغجخ 
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 *8282و 8282 ٍعاههن  ًاألول العشرةاألشهر  خالل والوستىردة الوصذرة السلع أهن: 2 جذولال
 (أسدَٙ دُٚبس ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                              

 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 *8282 8282 السلع

 نسبت

 التغُر
)%( 

 *8282 8282 السلع

 نسبت

 التغُر
)%( 

 0039 109137 110036 ٔيشزقبرّ انخبو انُفظ 1431 126639 90530 يٍ يصُشاد ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 0439 88538 72934 انعشثبد ٔانذساجبد ٔأجضائٓب 9038 60636 00034 األعًذح

 51530 78639 10739 انحهٙ ٔانًجْٕشاد انثًُٛخ 0137 42230 00838 انجٕربط انخبو

 0130 77639 64238 أجضائٓباٜالد ٔاألدٔاد اٜنٛخ ٔ -239 00038 00539 انصٛذنخ يحضشاد

 4534 08630 19639 انخبو انفٕعفبد
اٜالد ٔاألجٓضح انكٓشثبئٛخ 

 ٔأجضائٓب
59232 60930 834 

 0939 57435 44031 انحجٕة 0530 04237 19031 انًُزجبد انكًٛبٔٚخ غٛش انعضٕٚخ

 1530 700539 606730 األخشٖ انًٕاد 537 189435 179037 األخشٖ انًٕاد

 8.32 28.9232 2222232 (2) الوستىرداث إجوالٍ 2232 020232 022032  الىطنُت اثالصادر

  -832 02830 09839 تصذَره الوعاد

 230. -920230 -002838 (2) –( 1) التجارٌ العجز 2039 230..0 009939 (1) الكلُت الصادراث إجوالٍ

 8282 تشرَن األولخالل رَر إحصاءاث التجارة الخارجُت / قسن التجارة الخارجُت/ تقالعاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر

   *ارقام اولُت 
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 *8282و8282ٍعاههن  ًاألول العشرةاألشهر  خالل االقتصادَت والتكتالث التجارَُن الشركاء أهن: 8 جذولال
 (أسدَٙ دُٚبس ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                          

 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 *8282 8282 االقتصادَت التكتالث

  نسبت

 التغُر

)%( 
 *8282 8282 االقتصادَت التكتالث

 نسبت

 التغُر
)%( 

  الحرة التجارة هنطقت دول

 الكبري العربُت
200032 220230 2830 

  التجارة قتهنط دول

 الكبري العربُت الحرة
80283. .00038 0.32 

 4135 180430 108936 انغعٕدٚخ يُٓب 0834 60134 48432 انغعٕدٚخ يُٓب

  الحرة التجارة تفاقُتإ دول

 أهرَكا لشوال
220930 2.2938 8030 

  التجارة إتفاقُت دول

 أهرَكا لشوال الحرة
92030 29238 832- 

 -136 77931 79134 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب 0539 107132 122934 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب

  غُر اِسُىَت الذول

 العربُت
28239 229030 .232 

  اِسُىَت الذول

 العربُت غُر
.00830 080230 8.3. 

 1030 176939 156036 انشعجٛخ انصٍٛ يُٓب 5637 67238 40831 انُٓذ يُٓب

 2032 8.0032 82.039 األوروبٍ اإلتحاد دول .23. 20830 28030 األوروبٍ االتحاد دول

 939 44830 42832 نًبَٛبأ يُٓب 1230 0030 0930 ْٕنُذا يُٓب

 2230 202032 229839 اإلقتصادَت التكتالث باقٍ -038 0.230 00038 االقتصادَت التكتالث باقٍ

 257.1 00030 9030 عٕٚغشا يُٓب -7436 4430 17432 عٕٚغشا يُٓب

 8282 تشرَن األولخالل / قسن التجارة الخارجُت/ تقرَر إحصاءاث التجارة الخارجُت العاهت اإلحصاءاث دائرة: وصذرال       

 *ارقام اولُت         

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

 


