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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

الٌصف خالل  ستورداثالوارتفاع  %22..و الوطٌيت الصادراثارتفاع  %23.1 :العاهت اإلحصاءاث

 2.2. هي عام الفترةبٌفس  هقارًت 2.2.هي عام  األول

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

 دُٚبسا   يهٌٕٛ 321103 ثهغذ قذ 0201يٍ عبو  انُصف األٔلخالل  انكهٛخ انصبدساد قًٛخ أٌ إنٗ ٚشٛش

خالل  انٕطُٛخ انصبدساد قًٛخ ثهغذٔ ،0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %1.01 َغجزّبسرفبع ث

ثُفظ  يقبسَخ %0301 غجزَّبسرفبع ث دُٚبسا   يهٌٕٛ 0.0301 يقذاسِ يب 0201يٍ عبو  انُصف األٔل

يٍ عبو  انُصف األٔلخالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ 0.500 رصذٚشِ انًعبد قًٛخ ٔثهغذ ،0202 انفزشح يٍ عبو

 قًٛزٓب ثهغذ فقذ ،انًغزٕسداد أيب0 0202 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %505 َغجزّ بَخفبضث 0201

ثُفظ انفزشح  يقبسَخ %0003 َغجزّع بسرفبث 0201يٍ عبو  انُصف األٔلخالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ 111505

 0 0202 يٍ عبو

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

 0201يٍ عبو  انُصف األٔلخالل  سرفعاقذ  انعجض ٚكٌٕ ٔثزنك ،دُٚبسا   يهٌٕٛ 00...3 ثهغقذ  انكهٛخ

 دنهًغزٕسدا انكهٛخ انصبدساد خرغطٛ َغجخ ثهغذ كًب0 0202 يٍ عبو ثُفظ انفزشح يقبسَخ %0501 ثُغجخ

ثُفظ انفزشح  يقبسَخ %5503 انزغطٛخ َغجخ ثهغذ حٍٛ فٙ ،0201 عبويٍ  انُصف األٔل خالل 5503%

 0يئٕٚخ َقطخ 102 يقذاسِ بَخفبضث 0202عبو يٍ 

 

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

 ،%.30ثُغجخ  انخبو انجٕربطٔ ،%12000ثُغجخ  األعًذحٔ ،%1501يٍ يصُشاد ثُغجخ  ٔرٕاثعٓب األنجغخ

غٛش ٔانًُزجبد انكًٛبٔٚخ  %،0303ثُغجخ  انخبو انفٕعفبدٔ %،.120ثُغجخ  انصٛذنخ يحضشادٔ
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قًٛخ  سرفعذا فقذ ،عهٗ صعٛذ انزشكٛت انغهعٙ نهًغزٕسداد أيب0 %5105 ثُغجخانعضٕٚخ 

 ،%5505 ثُغجخ ٔأجضائٓب ٔانذساجبد انعشثبدٔ ،%301ثُغجخ  ٔيشزقبرّ انخبو نُفظيٍ اًغزٕسداد ان

ثُغجخ  ٔأجضائٓب انكٓشثبئٛخ ٔاألجٓضح اٜالدٔ %،.330ثُغجخ  ٔأجضائٓب اٜنٛخ ٔاألدٔاد اٜالدٔ

  0%5.02 ثُغجخ انحجٕةٔ %،35105 ثُغجخ ٔانحهٙ ٔانًجْٕشاد انثًُٛخ %،1501

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

 ٔلدٔ ،%5101انغعٕدٚخ ثُغجخ  ضًُٓب ٔيٍ %.110ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ

ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبديٍ ضًُٓب ٔ %0001ثُغجخ  أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح ارفبقٛخ

 االرحبد دٔلٔ ،%5201 ثُغجخ انُٓذ يٍ ضًُٓبٔ %0500ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ انذٔلٔ ،0002%

 سرفعذا فقذ نهًغزٕسداد، ثبنُغجخ أيب 0%1.02ثُغجخ  ْٕنُذا ضًُٓب ٔيٍ %3501 ثُغجخ األٔسٔثٙ

يٍ ٔ %0105ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ دٔل يٍ ٔاضح ثشكم انًغزٕسداد قًٛخ

 ٔيٍ ضًُٓب %005 ثُغجخ أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح دٔل ارفبقٛخٔ %،3003 ثُغجخانغعٕدٚخ  ضًُٓب

 ضًُٓب ٔيٍ %0505ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ ذٔلانٔ، %300 ثُغجخ األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبد

 ثُغجخ انًبَٛب ٓبضًُ ٔيٍ %0503ثُغجخ  األٔسٔثٙ االرحبد دٔلٔ ،%.1.0انصٍٛ انشعجٛخ ثُغجخ 
0101%0  

خالل شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  .0..5ثهغذ قًٛخ انصبدساد انٕطُٛخ نألسدٌ ايب عهٗ انصعٛذ انشٓش٘ فقذ 

اسرفىبع ، يًب ٚشٛش إنىٗ 0202خالل انشٓش رارّ يٍ عبو  دُٚبسا  يهٌٕٛ  55101 يقبثم 0201عبو  حضٚشاٌ

 انخضىبس ٔانفٕاكىّانٕطُٛىخ يىٍ  نصىبدسادا قًٛىخاسرفىبع ٔٚعٕد انغجت فٙ رنك، إنٗ  0%0105يقذاسِ 

 0201فٙ َفظ انشىٓش يىٍ عىبو  دُٚبسا  يهٌٕٛ  5.01إنٗ  0202حضٚشاٌ فٙ شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  0105 يٍ

يهٛىٌٕ  10502نزصىم إنىٗ األنجغخ ٔرٕاثعٓب قًٛخ انصبدساد انٕطُٛخ يٍ اسرفبع ٔ ،%01..ثبسرفبع ثهغ 

 0202فىٙ َفىظ انشىٓش يىٍ عىبو  دُٚىبسا  يهٛىٌٕ  12501يقبسَىخ يىع  0201عىبو  حضٚىشاٌفٙ شٓش  دُٚبسا  

فىٙ  دُٚبسا  يهٌٕٛ  0502يٍ  انفٕعفبد انخبوانصبدساد انٕطُٛخ يٍ  قًٛخاسرفبع ، ٔ%1.05ثبسرفبع ثهغ 

 ،%5.00ثُغىىجخ  0201دُٚىىبسا  فىىٙ َفىىظ انشىىٓش يىىٍ عىىبو يهٛىىٌٕ  3101إنىىٗ  0202عىىبو  حضٚىىشاٌشىىٓش 

فىٙ  دُٚىبسا  يهٛىٌٕ  1501يىٍ بد انكًٛبٔٚخ غٛش انعضىٕٚخ انًُزجانصبدساد انٕطُٛخ يٍ  قًٛخاسرفبع ٔ

0 كًىب %5.05ثُغىجخ  0201فىٙ َفىظ انشىٓش يىٍ عىبو  دُٚىبسا  يهٛىٌٕ  0303إنىٗ  0202عىبو  حضٚشاٌشٓش 

ٔاسرفعىىذ قًٛىىخ انصىىبدساد انٕطُٛىىخ يىىٍ يحضىىشاد انصىىٛذنخ، ٔاألعىىًذح، ٔانهىىذائٍ ٔيصىىُٕعبرٓب، 

ٔيصىُٕعبرّ، ٔاألنًُٛىٕو ٔيصىُٕعبرّ، ٔاٜالد ٔانًعىذاد ٔانٕسق ٔيصُٕعبرّ َٔفبٚبرىّ، ٔانحذٚىذ 

يٍ يجًٕع قًٛىخ انصىبدساد  %500.انًشبس إنٛٓب يب َغجزّ  انغهعشكهذ انصبدساد يٍ ٔ انكٓشثبئٛخ0

خىالل يىٍ قًٛىخ انصىبدساد انٕطُٛىخ  %1200يقبسَىخ ثًىب َغىجزّ  0201عىبو  حضٚشاٌشٓش  انٕطُٛخ فٙ

انحهىىٙ  انصىىبدساد انٕطُٛىىخ يىىٍ اَخفىىبض قًٛىىخَىىبد إنىىٗ 0 ٔرشىىٛش انجٛب0202عىىبو انشىىٓش رارىىّ يىىٍ 

 ،%0105 ٔيحضىشاد انغغىٛم ثُغىجخ ،%1.00ٔاالصُبف انُغجٛخ ثُغىجخ  ،%5205 ٔانًجْٕشاد ثُغجخ

كًىب ٔاَخفضىذ قًٛىخ انصىبدساد انٕطُٛىخ يىٍ يحضىشاد انهحىٕو،  0%5000ٔانحٕٛاَبد انحٛخ ثُغىجخ 

ط انخىىبو، ٔانًُزجىىبد انكًٛبٔٚىىخ انًُٕعىىخ، ٔانًحضىىشاد انغزائٛىىخ، ٔيحضىىشاد انحٕٛاَىىبد، ٔانجٕرىىب

 02010عبو  حضٚشاٌفٙ شٓش ٔاٜالد االنٛخ ٔاجضاؤْب، ٔاالثبس ٔأجضاؤِ، ٔانًصُٕعبد انًزُٕعخ 

 

 2.2.و 2.2. يعاههي  الٌصف األول خالل والوستوردة الوصذرة السلع أهن: 2 جذولال
 ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                                       

 (أسدَٙ دُٚبس

 الوستورداث الوطٌيت الصادراث

 *2.2. *2.2. السلع
 ًسبت

 التغير
 *2.2. *2.2. السلع

 ًسبت

 التغير
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)%( )%( 

يٍ  ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 يصُشاد
51002 5.001 1501 

 ٔيشزقبرّ انخبو انُفظ
.2.02 .0.00 301 

 5505 .5.10 30.01 انعشثبد ٔانذساجبد ٔأجضائٓب 12000 35303 11.01 األعًذح

 .330 5.503 35501 اٜالد ٔاألدٔاد اٜنٛخ ٔأجضائٓب .30 .0210 03..1 انجٕربط انخبو

 .120 02103 11103 انصٛذنخ يحضشاد
اٜالد ٔاألجٓضح انكٓشثبئٛخ 

 ٔأجضائٓب
31.05 31000 1501 

 35105 32.02 .110 انحهٙ ٔانًجْٕشاد انثًُٛخ 0303 15101 11.01 انخبو فٕعفبدان

انًُزجبد انكًٛبٔٚخ غٛش 

 انعضٕٚخ
 5.02 0.100 02201 انحجٕة 5105 15100 01..

 .150 .51150 35.505 األخشٖ انًٕاد 1.05 121102 0501. األخشٖ انًٕاد

 22.. .5.2.2 .22... (2) لوستورداثا إجوالي 222. 222... 2222..  الوطٌيت الصادراث

  -22. .3.2. 22223 تصذيرٍ الوعاد

 225. -.2.3.2 -222.23 (2) –( 1) التجاري العجز 2325 222.22 222... (1) الكليت الصادراث إجوالي

 2.2. حزيراىخالل / قسن التجارة الخارجيت/ تقرير إحصاءاث التجارة الخارجيت العاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر

   *ارقام اوليت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.و 2.2. يعاههي  الٌصف األول خالل قتصاديتإلا والتكتالث التجارييي الشركاء أهن: . جذولال
 ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                                     

 (أسدَٙ دُٚبس

 الوستورداث الوطٌيت الصادراث

 *2.2. *2.2. االقتصاديت التكتالث

  ًسبت

 التغير

)%( 
 *2.2. *2.2. االقتصاديت التكتالث

 ًسبت

 التغير
)%( 

  الحرة التجارة هٌطقت دول

 الكبرى العربيت
32.25 22.523 2.2. 

  التجارة هٌطقت دول

 الكبرى العربيت الحرة
22.223 2..22. ..22 

 3003 125000 1.01. انغعٕدٚخ يُٓب 5101 31501 05505 انغعٕدٚخ يُٓب

  الحرة التجارة إتفاقيت دول

 أهريكا لشوال
..322 .252. ..22 

  التجارة إتفاقيت دول

 أهريكا لشوال الحرة
..22. .222. .22 
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 300 5.101 55.01 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب 0002 .1.50 55502 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب

  غير اآلسيويت الذول

 العربيت
25.23 ..22. ..2. 

  اآلسيويت الذول

 العربيت غير
2.5225 .22.23 ..2. 

 .1.0 101.. 13103 انشعجٛخ انصٍٛ يُٓب 5201 35101 03.01 انُٓذ يُٓب

 222. 223222 222322 األوروبي اإلتحاد دول 2.25 3.23 .22. األوروبي اإلتحاد دول

 0101 05..0 00105 نًبَٛبأ يُٓب 1.02 0202 1101 ْٕنُذا يُٓب

 .2.2 .222. 52.23 اإلقتصاديت التكتالث باقي .2.2 5222. .2..2 اإلقتصاديت التكتالث باقي

 .1010 10.03 5101 عٕٚغشا يُٓب .010 13101 12102 انحشح انًُطقخ يُٓب

 2.2. حزيراىخالل ر إحصاءاث التجارة الخارجيت / قسن التجارة الخارجيت/ تقريالعاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر       

 *ارقام اوليت         

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