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 خرب صحفي
شهري كانون الثاين خالل  ستورداتامل ارتفاع 32.9%و الوطنية الصادرات ارتفاع %37.2 :العامة اإلحصاءات

 2021 من عام الفرتةبنفس  مقارنة 2022من عام وشباط 
 الصادرات قيمة أن إىل يشري والذي ،األردن يف اخلارجية ةالتجار  حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت
 مقارنة %35.0 نسبته ابرتفاع دينارا   مليون 1216.9 بلغت قد 2022من عام شهري كانون الثاين وشباط خالل  الكلية

 قدارهم ما 2022من عام شهري كانون الثاين وشباط خالل  الوطنية الصادرات قيمة بلغتو  ،2021 بنفس الفرتة من عام
 مليون 116.7 تصديره املعاد قيمة وبلغت ،2021 بنفس الفرتة من عام مقارنة %37.2 نسبته ابرتفاع دينارا   ليونم 1100.2

 أما. 2021 بنفس الفرتة من عام مقارنة %17.2 نسبته ابرتفاع 2022من عام شهري كانون الثاين وشباط خالل  دينارا  
 نسبتهابرتفاع  2022من عام شهري كانون الثاين وشباط خالل  دينارا   مليون 2760.5 قيمتها بلغت فقد ،املستوردات

 . 2021 بنفس الفرتة من عام مقارنة 32.9%

 1543.6 بلغقد  الكلية الصادرات وقيمة املستوردات قيمة بني الفرق ميثل الذيو  التجاري امليزان يف العجز فإن ،وهبذا
بنفس  مقارنة %31.2 بنسبة 2022من عام شهري كانون الثاين وشباط خالل  عقد ارتف العجز يكون وبذلك ،دينارا   مليون

شهري كانون الثاين وشباط  خالل %44.1 تللمستوردا الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما.  2021 الفرتة من عام
 نقطةمن ال 0.7 رهمقدا ابرتفاع 2021عام بنفس الفرتة من  مقارنة %43.4 التغطية نسبة بلغت حني يف ،2022 عاممن 
 .ئويةامل
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بنسبة  اخلام البواتسمن الوطنية  الصادرات قيمة رتفعتا فقد املصدرة، السلع ألبرز السلعي الرتكيب صعيد وعلى
 ،%95.6بنسبة  األمسدةو ،%35.9 واملنتجات الكيماوية غري العضوية بنسبة ،%134.7بنسبة  اخلام والفوسفات ،88.4%

بنسبة  الصيدلة حمضراتو  ،%16.6بنسبة من مصنرات  وتوابعها األلبسة منالوطنية  صادراتال قيمة خنفضتا فيما
بنسبة  ومشتقاته اخلام لنفطامن ستوردات املقيمة  رتفعتا فقد ،على صعيد الرتكيب السلعي للمستوردات أما. 8.3%

املنتجات و  ،%9.7بنسبة  وأجزائها ةالكهرابئي واألجهزة اآلالتو ،%7.0 بنسبة وأجزائها والدراجات العرابتو  ،43.6%
 اآلالت من املستورداتخنفضت قيمة افيما ، %521.2بنسبة  الثمينةواحللي واجملوهرات  ،%79.9 بنسبة الكيماوية
  .%6.7بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات

 العربية احلرة التجارة دول منطقةإىل  الوطنية الصادرات قيمة رتفعتا فقد اخلارجية، التجارة يف الشركاء ألبرز ابلنسبة أما
 ضمنها ومن %106.3بنسبة  العربية غري اآلسيوية الدولو ، %26.2السعودية بنسبة  ضمنها ومن %31.5بنسبة  الكربى
 %10.4بنسبة  أمريكا لشمال احلرة التجارة اتفاقية ولد فيما اخنفضت قيمة الصادرات الوطنية إىل ،%111.1 بنسبة اهلند
بنسبة  ابلجيكضمنها  ومن %9.2 بنسبة األورويب االحتاد ودول ،%9.7بنسبة  األمريكية املتحدة الايتالو  من ضمنهاو 

 العربية احلرة التجارة منطقة دول من واضح بشكل املستوردات قيمة رتفعتا فقد للمستوردات، ابلنسبة أما .52.7%
ومن  %13.5 بنسبة أمريكا لشمال احلرة التجارة ةدول اتفاقيو  ،%4.5 بنسبة السعودية ضمنهامن و  %55.4بنسبة  الكربى
الصني  ضمنها ومن %34.5بنسبة  العربية غري اآلسيوية دولالو ،%18.3 بنسبة األمريكية املتحدة الوالايت ضمنها

 .%6.5 بنسبة املانيا ضمنها ومن %5.2بنسبة  األورويب االحتاد دولو ،%42.7الشعبية بنسبة 

 2022ععام  شعباطخعالل شعهر  دينعارا  مليعون  576.7بلغعت قيمعة الصعادرات الوطنيعة لع ردن  اما على الصععيد الشعهري فقعد
ويععععود السعععبب يف  .%45.3مقععداره  ارتفعععاع، ممععا يشعععري إىل 2021خعععالل الشعععهر ناتععه معععن ععععام  دينععارا  مليعععون  397.0 مقابععل

 42.2إىل  2021شععباط يف شععهر  را  دينععامليععون  20.4 مععنالفوسععفات اخلععام الوطنيععة مععن  الصععادرات قيمععة ارتفععاعنلععك، إىل 
األمسدة االزوتيعة او قيمة الصادرات الوطنية من  وارتفاع ،%106.9ابرتفاع بلغ  2022يف نفس الشهر من عام  دينارا  مليون 

يف نفس الشعهر معن ععام  دينارا  مليون  67.2مقارنة مع  2022عام  شباطيف شهر  دينارا  مليون  117.9لتصل إىل الكيماوية 
ععام  شعباطيف شعهر  دينعارا  مليعون  22.1معن البواتس اخلعام الصادرات الوطنية من  قيمة ، وارتفاع%75.4ابرتفاع بلغ  2021
احللعي الصعادرات الوطنيعة معن  قيمعة وارتفعاع ،%156.6بنسعبة  2022دينارا  يف نفس الشهر من عام مليون  56.7إىل  2021

بنسعبة  2022يف نفعس الشعهر معن ععام  دينعارا  مليعون  16.3إىل  2021ععام  شعباطيف شعهر  دينعارا  مليون  5.6من واجملوهرات 
. كمععا وارتفعععت قيمععة الصععادرات الوطنيععة مععن األملنيععوم ومصععنوعاته، واحلديععد ومصععنوعاته، والنحععاس ومصععنوعاته، 191.1%

رابئية، واأللبسة وتوابعهعا واللدائن ومصنوعاهتا، والورق وعجينة اخلشب، واملنتجات الكيماوية غري العضوية، واملعدات الكه
من املصنرات، واحليواانت احلية، واخلضر وحمضراهتا، واألمسنت، وحمضرات احلبوب، وخالصات الدابغة، وحمضرات غذائيعة 
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املشعار إليهعا معا نسعبته  السعلعشكلت الصعادرات معن و  منوعة، ومنتجات املطاحن، واأللبان، والكاكاو، وحمضرات اللحوم.
معععن قيمعععة الصعععادرات  %78.3مقارنعععة نعععا نسعععبته  2022ععععام  شعععباطشعععهر  معععة الصعععادرات الوطنيعععة يفمعععن عمعععوع قي 85.0%

حمضععرات الصععيدلة  الصععادرات الوطنيععة مععن اخنفععاق قيمععةوتشععري البيععاانت إىل  .2021عععام خععالل الشععهر ناتععه مععن الوطنيععة 
 .2022يف شهر شباط عام  %19.8واألدوات األلية واجزاؤها بنسبة  ،%12.3 بنسبة

 

 2022و 2021يعاممن شهري كانون الثاين وشباط  خالل واملستوردة املصدرة السلع أهم: 1 دولاجل
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                               

 املستوردات الوطنية الصادرات

 *2022 2021* السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 *2022 2021* السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 43.6 346.9 241.5 ومشتقاته اخلام النفط 95.6 206.4 105.5 األمسدة

 521.2 205.0 33.0 احللي واجملوهرات الثمينة -16.6 170.9 204.9 من مصنرات وتوابعها األلبسة

 7.0 174.6 163.2 ابت والدراجات وأجزائهاالعر  88.4 133.6 70.9 البواتس اخلام

 -6.7 151.5 162.4 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 134.7 92.0 39.2 اخلام الفوسفات

 9.7 123.8 112.9 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها 35.9 62.4 45.9 املنتجات الكيماوية غري العضوية

 79.9 117.5 65.3 ات الكيماويةاملنتج -8.3 49.5 54.0 الصيدلة حمضرات

 26.3 1641.2 1299.3 األخرى املواد 37.0 385.4 281.4 األخرى املواد

 32.9 2760.5 2077.6 (2) املستوردات إمجايل 37.2 1100.2 801.8  الوطنية الصادرات

  17.2 116.7 99.6 تصديره املعاد
 31.2 -1543.6 -1176.2 (2) –( 1) التجاري العجز 35.0 1216.9 901.4 (1) الكلية الصادرات إمجايل

 2022 شهر شباطخالل قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية  /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر

 *ارقام اولية
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 يعاممن ط شهري كانون الثاين وشبا خالل االقتصادية والتكتالت التجاريني الشركاء أهم: 2 دولاجل
 2022و 2021

 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                             

 املستوردات الوطنية الصادرات

 *2022 *2021 االقتصادية التكتالت

  نسبة
 التغري

)%( 
 *2022 *2021 ةاالقتصادي التكتالت

 نسبة
 التغري
)%( 

  احلرة التجارة منطقة دول
 31.5 355.8 270.6 الكربى العربية

  التجارة منطقة دول
 55.4 842.1 542.0 الكربى العربية احلرة

 4.5 333.3 318.8 السعودية منها 26.2 99.6 78.9 السعودية منها

  احلرة التجارة إتفاقية دول
 -10.4 224.3 250.4 أمريكا لشمال

  التجارة إتفاقية دول
 13.5 199.9 176.1 أمريكا لشمال احلرة

 18.3 181.2 153.2 املتحدة الوالايت منها -9.7 216.9 240.2 املتحدة الوالايت منها

  غري اآلسيوية الدول
 106.3 363.1 176.0 العربية

  اآلسيوية الدول
 34.5 990.4 736.6 العربية غري

 42.7 445.8 312.4 الشعبية الصني منها 111.1 235.6 111.6 اهلند منها

 5.2 414.4 394.1 األورويب اإلحتاد دول -9.2 29.5 32.5 األورويب اإلحتاد دول

 6.5 99.5 93.4 ملانياأ منها -52.7 3.5 7.4 بلجيكا منها

 37.1 313.7 228.8 اإلقتصادية التكتالت ابقي 76.3 127.5 72.3 اإلقتصادية التكتالت ابقي

 516.0 73.3 11.9 سويسرا منها 17.4 53.3 45.4 احلرة املنطقة منها

 2022 شباطخالل قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية  /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر  

 *ارقام اولية 
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