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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خرب صحفي 
خالل شهر كانون الثاين من   ستورداتاملارتفاع  %22.5و  الوطنية الصادرات ارتفاع %29.3 :العامة اإلحصاءات

 2021 من عام الفرتةبنفس  مقارنة 2022عام 
 الصادرات  قيمة  أن   إىل  يشري  والذي  ،األردن   يف  جيةاخلار   التجارة  حول  الشهري  تقريرها  العامة  اإلحصاءات  دائرة  أصدرت

بنفس الفرتة   مقارنة  %27.3  نسبته  ابرتفاع  دينارا    مليون   577.0  بلغت  قد  2022خالل شهر كانون الثاين من عام    الكلية
 را  دينا  مليون  523.5 مقداره  ما 2022خالل شهر كانون الثاين من عام    الوطنية  الصادرات  قيمة  بلغتو   ،2021  من عام
عام  مقارنة  %29.3  نسبته  ابرتفاع من  الفرتة  خالل شهر    دينارا    مليون   53.5  تصديره  املعاد  قيمة  وبلغت  ، 2021  بنفس 

 قيمتها   بلغت  فقد  ،املستوردات  أما.  2021  بنفس الفرتة من عام  مقارنة  %10.8  نسبته  رتفاعاب  2022كانون الثاين من عام  
 .  2021 بنفس الفرتة من عام مقارنة %22.5 نسبته رتفاعاب 2022ثاين من عام خالل شهر كانون ال دينارا   مليون  1347.8

 مليون   770.8  بلغقد    الكلية  الصادرات  وقيمة  املستوردات  قيمة  بني  الفرق  ميثل  الذيو   التجاري  امليزان   يف  العجز  فإن   ،وهبذا 
 بنفس الفرتة من عام   مقارنة  %19.1  بةبنس  2022خالل شهر كانون الثاين من عام    ارتفعقد    العجز  يكون   وبذلك  ،دينارا  

 حني  يف  ،2022  عامشهر كانون الثاين من    خالل  %42.8  تللمستوردا  الكلية  الصادرات  ةتغطي  نسبة  بلغت  كما.  2021
 . مئوية  نقطة 1.6 مقداره رتفاعاب 2021عام بنفس الفرتة من   مقارنة %41.2 التغطية نسبة بلغت

 

 



2 

 

 
 

 ،%131.7بنسبة    األمسدةمن  الوطنية    الصادرات  قيمة  رتفعتا  فقد  املصدرة،  السلع  زألبر   السلعي  الرتكيب  صعيد  وعلى
  فيما  ،% 42.9واملنتجات الكيماوية غري العضوية بنسبة    ،%164.9بنسبة    اخلام  والفوسفات  ،%57.3بنسبة    اخلام  البواتسو 
 أما .  % 4.8بنسبة    الصيدلة  حمضراتو ، %33.5من مصنرات بنسبة   وتوابعها األلبسة  منالوطنية    الصادرات قيمة  خنفضتا

  ، %7.5  بنسبة  وأجزائها  والدراجات  العرابتمن  ستوردات  املقيمة    رتفعتا  فقد  ،على صعيد الرتكيب السلعي للمستوردات
اجملوهرات و   ،%6.4بنسبة    وأجزائها  الكهرابئية  واألجهزة  اآلالتو   ،%14.2بنسبة    وأجزائها  اآللية  واألدوات  اآلالتو

قيمة  افيما   ،% 632.6  بنسبة  نةالثميواألحجار     واحلديد  ،%11.6بنسبة    ومشتقاته  اخلام  لنفطا  من  املستورداتخنفضت 
  .% 15.9 بنسبة ومصنوعاته

 العربية  احلرة  التجارة  دول منطقةإىل    الوطنية  الصادرات  قيمة  رتفعتا  فقد  اخلارجية،  التجارة  يف  الشركاء  ألبرز  ابلنسبة  أما
بنسبة    هاضمن  ومن  %20.5بنسبة    الكربى  اهلند  هاومن  %105.2بنسبة    العربية  غري  اآلسيوية  الدولو  % 7.8السعودية 
من  و   %21.2بنسبة    أمريكا  لشمال  احلرة  التجارة  اتفاقية  ولد   ىلإفيما اخنفضت قيمة الصادرات الوطنية    .%82.8  بنسبة

بنسبة   بلجيكاضمنها    ومن  %29.1  بنسبة  األورويب  االحتاد  ودول  ،% 20.7بنسبة    األمريكية  املتحدة  الوالايتضمنها  
  العربية   احلرة  التجارة  منطقة  دول  من  واضح  بشكل  املستوردات  قيمة  رتفعتا  فقد  للمستوردات،  ابلنسبة  أما  .63.6%

 %29.5  بنسبة  أمريكا  لشمال   احلرة  التجارة  اتفاقيةدول  و   %243.5  بنسبة  اإلمارات العربية  ضمنهاو  %19.4بنسبة    الكربى
الصني    ضمنها  ومن  %33.2بنسبة    العربية  غري  اآلسيوية  دولالو   %37.7  بنسبة  األمريكية  املتحدة  تالوالاي  ومن ضمنها

 . %14.7 بنسبة املانيا هاومن  %13.2بنسبة  األورويب اإلحتاد دولو 42.0الشعبية بنسبة 

، فتعود إىل ارتفاع قيمة  2022الرئيسية وراء ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خالل شهر كانون الثاين من عام  اما االسباب  
 88.5إىل  2021يف شهر كانون الثاين من عام  ا  دينار مليون  38.2الصادرات الوطنية من االمسدة االزوتية او الكيماوية من 

الشهر من عام    ا  دينار مليون   الفوسفات    ،%131.7  مقدارهابرتفاع    2022يف نفس  الوطنية من  الصادرات  قيمة  وارتفاع 
خالل نفس الشهر    ا  دينار مليون    18.8مقارنة مع    2022يف شهر كانون الثاين من عام    ا  دينار مليون    49.8  اخلام لتصل إىل

 ا  دينار مليون    76.9قيمة الصادرات الوطنية من البواتس اخلام لتصل إىل  وارتفاع  ،  %164.9  مقدارهابرتفاع    2021من عام  
عام   من  الثاين  شهر كانون  مع    2022يف  عام    ا  دينار ون  ملي  48.9مقارنة  من  الشهر  نفس   مقدارهابرتفاع    2021يف 

العضوية من  وارتفاع    ،57.3% الكيماوية غري  املنتجات  الوطنية من  الصادرات  يف شهر كانون    ا  دينار مليون    20.3قيمة 
قيمة   وارتفعت.كما  %42.9  مقدارهابرتفاع    2022يف نفس الشهر من عام    ا  دينار مليون    29.0إىل    2021الثاين من عام  

ومصنوعاته،   واحلديد  اخلشب،  وعجائن  والورق،  الكهرابئية،  واملعدات  ومصنوعاته،  األملنيوم  من  الوطنية  الصادرات 
والسكر   الكهرابئية،  والطاقة  والسجاد،  املصنرات،  وتوابعها من غري  واللدائن ومصنوعاهتا، واخلضار وحمضراهتا، واأللبسة 

من قيمة الصادرات  %64.3الصادرات الوطنية من املواد املشار إليها ما نسبته  ومصنوعاته، والنب والبهارات. وقد شكلت
من قيمة الصادرات الوطنية لنفس الشهر من عام    %43.2مقارنة مبا نسبته    2022الوطنية يف شهر كانون الثاين من عام  
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من  2021 وتوابعها  األلبسة  من  الوطنية  الصادرات  قيمة  اخنفاض  إىل  البياانت  وتشري  نسبته  .  مبا  ،  %33.5املصنرات 
 %96.3واملنتجات الكيماوية العضوية مبا نسبته    %،96.3، واحليواانت احلية مبا نسبته  % 5.0وحمضرات الصيدلة مبا نسبته  

 .  2022يف شهر كانون الثاين لعام 

 

 2022و 2021 يعامشهر كانون الثاين من   خالل  واملستوردة املصدرة السلع أهم: 1 دولاجل
 ( أردين  دينار ابملليون القيمة)                                                                                                               

 املستوردات  الوطنية  الصادرات

 *2022 *2021 السلع

  نسبة
 التغري
 )%( 

 *2022 *2021 السلع

  نسبة
 التغري
 )%( 

 -11.6 125.2 141.7 ومشتقاته  اخلام النفط 131.7 88.5 38.2 األمسدة

 632.6 103.3 14.1 الثمينة  واألحجاراجملوهرات  57.3 76.9 48.9 البواتس اخلام

 7.5 99.2 92.3 العرابت والدراجات وأجزائها  -33.5 75.0 112.8 من مصنرات وتوابعها األلبسة

 14.2 87.1 76.3 جزائهااآلالت واألدوات اآللية وأ 164.9 49.8 18.8 اخلام الفوسفات

 6.4 62.8 59.0 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها  42.9 29.0 20.3 املنتجات الكيماوية غري العضوية

 -15.9 47.6 56.6 احلديد ومصنوعاته  -4.8 27.8 29.2 الصيدلة  حمضرات

 24.6 822.6 660.2 األخرى  املواد 29.2 176.5 136.6 األخرى  املواد

 22.5 1347.8 1100.2 ( 2) املستوردات إمجايل 29.3 523.5 404.8   الوطنية الصادرات

  10.8 53.5 48.3 تصديره  املعاد
 19.1 -770.8 -647.1 (2) –( 1) التجاري  العجز 27.3 577.0 453.1 (1) الكلية  الصادرات  إمجايل

 2022 الثاينكانون خالل  لتجارة اخلارجية قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات ا /العامة  اإلحصاءات  دائرة: املصدر

 ارقام اولية  •
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 2022و 2021 ي عامشهر كانون الثاين من   خالل قتصادية إلا والتكتالت  التجاريني الشركاء أهم: 2 دولاجل
 ( أردين دينار ابملليون القيمة                                                                                                              

 املستوردات  الوطنية  الصادرات

 *2022 *2021 االقتصادية  التكتالت

   نسبة
 التغري

 )%( 
 *2022 *2021 االقتصادية  التكتالت

  نسبة
 التغري
 )%( 

   احلرة التجارة منطقة  دول
 20.5 161.4 133.9 الكربى العربية

   التجارة منطقة  دول
 19.4 349.6 292.7 الكربى العربية احلرة

 243.5 120.9 35.2 اإلمارات العربية منها 7.8 42.8 39.7 السعودية  منها

   احلرة التجارة إتفاقية دول
 -21.2 100.5 127.5 أمريكا  لشمال

   التجارة إتفاقية دول
 29.5 120.6 93.1 أمريكا لشمال احلرة

 37.7 108.8 79.0 املتحدة الوالايت نهام -20.7 96.5 121.7 املتحدة الوالايت منها

  غري اآلسيوية الدول
 105.2 173.6 84.6 العربية

  اآلسيوية الدول
 33.2 521.1 391.2 العربية  غري

 42.0 233.1 164.1 الشعبية الصني منها 82.8 100.9 55.2 اهلند  منها

 13.2 216.8 191.5 األوروب  اإلحتاد دول -29.1 12.9 18.2 األوروب  اإلحتاد دول

 14.7 55.5 48.4 ملانياأ منها -63.6 1.6 4.4 بلجيكا منها

 6.1 139.7 131.7 اإلقتصادية  التكتالت ابقي 85.0 75.1 40.6 اإلقتصادية  التكتالت ابقي

 813.9 32.9 3.6 سويسرا  منها 503.0 40.4 6.7 اسرتاليا منها

 2022  الثاينكانون خالل  ارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية قسم التجارة اخل /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر  
 ارقام اولية  •
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 5300700-6-962+: العمل  تلفون / اخلارجية التجارة قسم :عالء خصاونة  على  اإلتصال يرجى املعلومات من ملزيد

 


