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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خبر صحفي

خالل  المستوردات ارتفاع %33..و الىطنُت الصادراث ارتفاع %4.34: العاهت اإلحصاءاث

 2222من عام  الفترةبنفس  هقارنت 2222هن عام األولى أشهر الخمسة 

 ٔانز٘ ،األسدٌ فٙ بسجٛتانخ انخجبسة حٕل انشهشي حقشٚشْب انعبيت اإلحصبءاث دائشة أصذسث

 يهٌٕٛ 4635.. بهغج قذ 2222يٍ عبو األونى أشٓش انخًغت خالل  انكهٛت انصبدساث قًٛت أٌ إنٗ ٚشٛش

 انٕطُٛت انصبدساث قًٛت بهغجٔ ،2221 بُفظ انفخشة يٍ عاو يقبسَت %2.36 َسبخّباسحفاع  دُٚبسا  

 %2.32 َسبخّباسحفاع  دُٚبسا   ٌٕٛيه 5.33.. يقذاسِ يب 2222يٍ عبو األونى أشٓش انخًغت خالل 

انخًغت خالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ 66736 حصذٚشِ انًعبد قًٛت ٔبهغج ،2221 بُفظ انفخشة يٍ عاو يقبسَت

 أيب. 2221 بُفظ انفخشة يٍ عاو يقبسَت %6.36 َسبخّ سحفاعبب 2222يٍ عبو األونى أشٓش 

 2222يٍ عبو األونى أشٓش نخًغت اخالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ .3..53 قًٛخٓب بهغج فقذ ،انًسخٕسداث

 . 2221 بُفظ انفخشة يٍ عاو يقبسَت %336. َسبخّ باسحفاع

 انصبدساث ٔقًٛت انًسخٕسداث قًٛت بٍٛ انفشق ًٚثم انز٘و انخجبس٘ انًٛضاٌ فٙ انعجض فإٌ ،ٔبٓزا

يٍ عبو  األونىأشٓش انخًغت خالل  سحفعاقذ  انعجض ٚكٌٕ ٔبزنك دُٚبسا ، يهٌٕٛ .2.3.3 بهغقذ  انكهٛت

 انكهٛت انصبدساث ٛتحغط َسبت بهغج كًب. 2221 بُفظ انفخشة يٍ عاو يقبسَت %35.. بُسبت 2222

 %2236 انخغطٛت َسبت بهغج حٍٛ فٙ ،.6.6 يٍ عاواألونى أشٓش انخًغت خالل  %.2.3 ثنهًسخٕسدا

 .يئٕٚت َقطت 35. يقذاسِباسحفاع  6.66عبو يقاسَت بُفظ انفخشة يٍ 
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انىطٍُت يٍ  انصبدساث قًٛت سحفعجا فقذ انًصذسة، انسهع ألبشص انسهعٙ شكٛبانخ صعٛذ ٔعهٗ

 ٔانفٕسفبث، %37...بُغبت  انخبو انبٕحبطو ،%3.36بُغبت  األسًذةو ،%636.بُغبت  ٔحٕابعٓب األنبست

، فًٍا اَخفضج قًٍت انصادساث انىطٍُت %32..وانًُخجاث انكًٍاوٌت بُغبت  ،%4.36.بُغبت  انخبو

 اسحفعج فقذ عهى صعٍذ انخشكٍب انغهعً نهًغخىسداث، أيب. %437.بُغبت  انصٛذنت يحضشاث يٍ

انحهً وانًجىهشاث و، %.463وانضٌىث انًعذٍَت بُغبت  ٔيشخقبحّ انخبو نُفظقًٍت انًغخىسداث يٍ ا

 ٔانذساجبث انعشببثو ،%33..بُغبت  ٔأجضائٓب اٜنٛت ٔاألدٔاث اٜالثو ،%35... انثًٍُت بُغبت

وانحذٌذ ويصُىعاحه  ،%.73بُغبت  ٔأجضائٓب انكٓشببئٛت ٔاألجٓضة اٜالثو ،%236. بُغبت ٔأجضائٓب

  3%2335بُغبت 

دٔل اسحفعج قًٍت انصادساث انىطٍُت إنى  فقذ انخبسجٛت، انخجبسة فٙ انششكاء ألبشص ببنُسبت أيب

 ٔلدو، %33..انغعىدٌت بُغبت  ضًُٓب ٔيٍ %6236 بُغبت انكبشٖ انعشبٛت انحشة انخجبسة يُطقت

بُغبت  األيشٚكٛت انًخحذة انٕالٚبثيٍ ضًُها ٔ %6.34بُغبت  أيشٚكب نشًبل انحشة انخجبسة احفاقٍت

 االححاد دٔلو ،%6532 بُغبت انهُذ يٍ ضًُهأ% 7636بُغبت  انعشبٛت غٛش اٜسٕٛٚت انذٔل، و6.35%

 سحفعجا فقذ هًسخٕسداث،ن ببنُسبت أيب3 %6.636بُغبت  اعباٍَا ضًُها ٔيٍ %3.36 بُغبت األٔسٔبٙ

 %.243بُغبت  انكبشٖ انعشبٛت انحشة انخجبسة يُطقت دٔل يٍ ٔاضح بشكم انًغخىسداث قًٛت

ويٍ  %.53 بُغبت أيشٚكب نشًبل انحشة انخجبسة ودول احفاقٍت ،%234.انغعىدٌت بُغبت  ضًُهاو

 ٔيٍ %2636بُغبت  ٛتانعشب غٛش اٜسٕٛٚت ٔلانذو ،%634 بُغبت األيشٚكٛت انًخحذة انٕالٚبث ضًُها

 انًاٍَا ضًُٓب ٔيٍ %435بُغبت  األٔسٔبٙ االححاد دٔلو ،%2.36انصٍٍ انشعبٍت بُغبت  ضًُٓب

 .%35. بُغبت

يهٛتٌٕ دُٚتبسا  ختتالل  36736بهغتج قًٛتتت انصتبدساث انٕطُٛتت نتت سدٌ اياا عهاى انصاعٍذ انشااهشي فقاذ 

، يًتب ٚشتٛش إنتٗ .6.6ش راحتّ يتٍ عتبو يهٌٕٛ دُٚبسا  خالل انشٓ 35..3 يقابم 6.66عبو يٍ  أٌاسشٓش 

 ياٍ األنبغاتانىطٍُات ياٍ  انصتبدساث قًٍت اسحفاع. ٔٚعٕد انسبب فٙ رنك، إنٗ %.33.يقذاسِ  اسحفاع

 6.66يهٍااىٌ دٌُاااسا  فااً َفااظ انشااهش يااٍ عاااو  .63..إنااى  .6.6أٌاااس يهٍااىٌ دٌُاااسا  فااً  ااهش  35...

يهٍاىٌ  5.33نخصام إناى انختبو ياٍ انفىعافاث قًٍت انصادساث انىطٍُات  اسحفاع، و%.3..سحفاع بهغ اب

سحفااع اب .6.6يهٍىٌ دٌُاسا  فً َفظ انشاهش ياٍ عااو  36..يقاسَت يع  6.66عاو  أٌاسدٌُاسا  فً  هش 

يهٍاىٌ دٌُااسا  فاً  635.ياٍ  انًُخجااث انكًٍاوٌاتقًٍت انصادساث انىطٍُات ياٍ  اسحفاع، و%436..بهغ 

 اسحفاع، و%7537بُغبت  6.66ُاسا  فً َفظ انشهش يٍ عاو يهٍىٌ دٌ .53.إنى  .6.6عاو يٍ  أٌاس هش 

إناى  .6.6عااو ياٍ  أٌااسيهٍىٌ دٌُاسا  فً  اهش  .223انخاو يٍ  انبىحاطقًٍت انصادساث انىطٍُت يٍ 

3 كًااا واسحفعااج قًٍاات انصااادساث %635.بُغاابت  6.66يهٍااىٌ دٌُاااسا  فااً َفااظ انشااهش يااٍ عاااو  3634

انىطٍُت يٍ األنًٍُىو ويصُىعاحه، وصٌىث انخشحٍى، ويحضشاث انغغاٍم، وانهاذا ٍ ويصاُىعاحها، 

وانااىسو ويصااُىعاحه، وانخضاااس ويحضااشاحها، وانًعااذاث انكهشبا ٍاات، واألعااًُج، ويحضااشاث 

انهحااىو،  انحبااى ، وانكاكاااو ويحضااشاحه، ويصااُىعاث انحذٌااذ، ويُخجاااث انًتااا ٍ، ويحضااشاث

ياٍ يجًاىع  %4633وبقاٌا صُاعاث األغزٌت3 و كهج انصادساث ياٍ انغاهع انًشااس إنٍهاا ياا َغابخه 

ياٍ قًٍات انصاادساث  %3.36يقاسَت بًاا َغابخه  6.66عاو يٍ  أٌاسقًٍت انصادساث انىطٍُت فً  هش 

انىطٍُات ياٍ قًٍت انصادساث  ضَخفاا3 وحشٍش انبٍاَاث إنى .6.6انىطٍُت خالل انشهش راحه يٍ عاو 

 ،%3436، وانفىاكااه بُغاابت %333.، ويحضااشاث انصااٍذنت بُغاابت %5.37انحهااً وانًجااىهشاث بُغاابت 

كًااا حااى اَخفااا  قًٍااه انصااادساث انىطٍُاات يااٍ اناابٍ  %،632واألعااًذة االصوحٍاات او انكًٍاوٌاات بُغاابت 

   6.663عاو يٍ  أٌاسوانبهاساث فً  هش 
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 2222و 2222 عاهٍاألولً هن أشهر الخوست الل والوستىردة خ الوصذرة السلع أهن6 2 جذولال
 (أسدَٙ دُٚبس ببنًهٌٕٛ انقًٛت)                                                                                                              

 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 *2022 2021 السلع

 نسبت

 التغُر
)%( 

 *2022 2021 السلع

 نسبت

 التغُر
)%( 

 12.2 546.8 487.5 ٔحٕابعٓب األنبست
ٔانضٕٚث  ٔيشخقبحّ انخبو انُفظ

 انًعذَٛت
828.3 1392.4 68.1 

 111.7 523.2 247.2 انحهٙ ٔانًجْٕشاث انثًُٛت 53.2 471.2 327.5 األسًذة

 11.5 433.3 388.6 اٜالث ٔاألدٔاث اٜنٛت ٔأجضائٓب 133.9 393.5 168.2 انبٕحبط انخبو

 14.2 428.5 375.2 انعشببث ٔانذساجبث ٔأجضائٓب 162.8 286.9 112.2 انخبو انفٕسفبث

 31.4 157.9 122.2 انًُخجبث انكًٛبٔٚت 
اٜالث ٔاألجٓضة انكٓشببئٛت 

 ٔأجضائٓب
298.7 325.6 9.2 

 45.7 279.9 192.1 انحذٚذ ٔيصُٕعبحّ -16.9 133.7 162.9 انصٛذنت يحضشاث

 29.2 4132.1 3221.7 األخشٖ انًٕاد 37.4 1283.5 788.7 ٖاألخش انًٕاد

 4314 332412 334214 (2) الوستىرداث إجوالٍ 3413 423413 223412  الىطنُت الصادراث

  2212 24512 24412 تصذَره الوعاد

 4213 -323214 -423212 (2) –( 1) التجارٌ العجز 3212 442213 244212 (1) الكلُت الصادراث إجوالٍ

 2022 / قسن التجارة الخارجُت/ تقرَر إحصاءاث التجارة الخارجُت خالل أَارالعاهت اإلحصاءاث دائرة6 الوصذر

   *ارقام اولُت 
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 2022و2021 عاهٍاألولً هن أشهر الخوست خالل  االقتصادَت والتكتالث التجارَُن الشركاء أهن6 2 جذولال
 (أسدَٙ دُٚبس ببنًهٌٕٛ انقًٛت)                                                                                                            

 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 *2022 2021 االقتصادَت التكتالث

  نسبت

 التغُر

)%( 
 *2022 2021 االقتصادَت التكتالث

 نسبت

 التغُر
)%( 

  الحرة التجارة هنطقت دول

 الكبري العربُت
34312 53414 2314 

  التجارة هنطقت دول

 الكبري العربُت الحرة
235212 224212 3214 

 34.6 1142.8 847.7 انسعٕدٚت يُٓب 31.5 326.4 233.2 انسعٕدٚت يُٓب

  الحرة التجارة إتفاقُت دول

 أهرَكا لشوال
32213 23212 2212 

  التجارة إتفاقُت دول

 رَكاأه لشوال الحرة
33415 33212 314 

 8.6 427.1 393.3 انًخحذة انٕالٚبث يُٓب 21.7 652.2 535.6 انًخحذة انٕالٚبث يُٓب

  غُر اِسُىَت الذول

 العربُت
35312 53414 5214 

  اِسُىَت الذول

 العربُت غُر
252214 244213 3412 

 43.8 1157.2 824.8 انشعبٛت انصٍٛ يُٓب 87.4 584.3 311.8 انُٓذ يُٓب

 213 223215 222513 األوروبٍ االتحاد دول 3414 22312 2513 األوروبٍ االتحاد دول

 2.7 231.1 229.6 انًبَٛب يُٓب 218.2 21.2 6.6 اسببَٛب يُٓب

 3412 44315 22412 االقتصادَت التكتالث باقٍ 3212 43212 24213 االقتصادَت التكتالث باقٍ

 113.3 247.8 116.2 سٕٚسشا يُٓب 33.2 151.9 114.2 انحشة انًُطقت يُٓب

 2022/ قسن التجارة الخارجُت/ تقرَر إحصاءاث التجارة الخارجُت خالل أَار العاهت اإلحصاءاث دائرة6 الوصذر  

 *ارقام اولُت   

 

 
 5300700-6-962+: انعًم حهفٌٕ / انخبسجٛت انخجبسة قسى :عهى عالء خصاوَت  اإلحصبل ٚشجٗ انًعهٕيبث يٍ نًضٚذ

 


