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 الثلثخالل  ستورداتالم ارتفاع 33.2%و الوطنية الصادرات ارتفاع %52.2 :العامة اإلحصاءات

 2021 من عام الفترةبنفس  مقارنة 2022من عام األول 

 والذي ،األردن يف الخارجية التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت

 دينارا   مليون 2713.9 بلغت قد 2022من عام األول  الثلثخالل  الكلية الصادرات قيمة أن إلى يشير

 الثلثخالل  الوطنية الصادرات قيمة بلغتو ،2021 بنفس الفترة من عام مقارنة %48.3 نسبته رتفاعبا

بنفس الفترة من  مقارنة %52.2 سبتهن رتفاعبا دينارا   مليون 2483.7 مقداره ما 2022من عام األول 

 رتفاعاب 2022من عام األول  الثلثخالل  دينارا   مليون 230.2 تصديره المعاد قيمة وبلغت ،2021 عام

 مليون 5832.4 قيمتها بلغت فقد ،المستوردات أما. 2021 بنفس الفترة من عام مقارنة %16.1 نسبته

 . 2021 بنفس الفترة من عام مقارنة %33.2 نسبته اعرتفبا 2022من عام األول  الثلثخالل  دينارا  

 الصادرات وقيمة المستوردات قيمة بين الفرق يمثل الذيو التجاري الميزان في العجز فإن ،وبهذا

 2022من عام األول  الثلثخالل  رتفعاقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا   مليون 3118.5 بلغقد  الكلية

 تللمستوردا الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما. 2021 ة من عامبنفس الفتر مقارنة %22.3 بنسبة

بنفس الفترة من  مقارنة %46.5 التغطية نسبة بلغت حين في ،2021 عاممن األول  الثلث خالل 41.8%

 .مئوية نقطة 4.7 مقداره رتفاعاب 2022عام 
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من الوطنية  الصادرات ةقيم رتفعتا فقد المصدرة، السلع ألبرز السلعي التركيب صعيد وعلى

 والفوسفات ،%175.2بنسبة  الخام البوتاسو ،%79.4بنسبة  األسمدةو ،%7.2بنسبة  وتوابعها األلبسة

 قيمة نخفضتا فيما ،%22.6 بنسبةغير العضوية والمنتجات الكيماوية  %،169.9بنسبة  الخام

لتركيب السلعي على صعيد ا أما. %12.1بنسبة  الصيدلة محضرات منالوطنية  الصادرات

بنسبة والزيوت المعدنية  ومشتقاته الخام لنفطامن مستوردات القيمة  رتفعتا فقد ،للمستوردات

 ،%9.9بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالتو %،70.6 بنسبة الحلي والمجوهرات الثمينةو ،69.9%

 %،8.2بنسبة  وأجزائها ئيةالكهربا واألجهزة اآلالتو ،%13.5 بنسبة وأجزائها والدراجات العرباتو

  .%35.2 بنسبة ومصنوعاته اللدائنو

دول إلى  الوطنية الصادرات قيمة رتفعتا فقد الخارجية، التجارة في الشركاء ألبرز بالنسبة أما

 ولدو، %35.2السعودية بنسبة  ضمنها ومن %36.1بنسبة  الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة

بنسبة  األمريكية المتحدة الوالياتمن ضمنها و %13.7بنسبة  أمريكا للشما الحرة التجارة اتفاقية

 االتحاد دولو ،%98.0 بنسبة الهند من ضمنهاو %110.1بنسبة  العربية غير اآلسيوية الدولو ،14.8%

 رتفعتا فقد للمستوردات، بالنسبة أما .%256.9بنسبة  اسبانيا ضمنها ومن %66.9 بنسبة األوروبي

 %49.4بنسبة  الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة دول من واضح بشكل تالمستوردا قيمة

ومن  %5.8 بنسبة أمريكا لشمال الحرة التجارة دول اتفاقيةو %،38.6 بنسبةالسعودية  ضمنهاو

 ومن %42.5بنسبة  العربية غير اآلسيوية دولالو ،%8.1 بنسبة األمريكية المتحدة الواليات ضمنها

 ايطاليا ضمنها ومن %15.5بنسبة  األوروبي االتحاد دولو ،%38.8ية بنسبة الصين الشعب ضمنها

 .%6.0 بنسبة

خالل شهر  دينارا  مليون  668.6بلغت قيمة الصادرات الوطنية لألردن اما على الصعيد الشهري فقد 

 اعارتفه، ممها يشهير إلهى 2021خالل الشهر ذاتهه مهن عهام  دينارا  مليون  363.5 مقابل 2022عام  نيسان

االسهمدة االزوتيهة او الوطنية من  الصادرات قيمة رتفاعاويعود السبب في ذلك، إلى  .%83.9مقداره 

فهي نفهس الشههر مهن  دينهارا  مليهون  109.6إلهى  2021نيسان في شهر  دينارا  مليون  50.3 منالكيماوية 

 74.8لتصل إلهى ام البوتاس الخقيمة الصادرات الوطنية من  وارتفاع ،%117.9بارتفاع بلغ  2022عام 

 2021في نفهس الشههر مهن عهام  دينارا  مليون  22.8مقارنة مع  2022عام  نيسانفي شهر  دينارا  مليون 

 دينهارا  مليهون  18.6مهن  الفوسهفات الخهامالصادرات الوطنية مهن  قيمة ، وارتفاع%228.1رتفاع بلغ اب

 ،%252.2بنسههبة  2022ن عههام دينههارا  فههي نفههس الشهههر مههمليههون  65.5إلههى  2021عههام  نيسههانفههي شهههر 

فهي  دينهارا  مليهون  72.5مهن االلبسهة وتوابعهها مهن المصهنرات الصادرات الوطنية مهن  قيمة وارتفاع

. كمهها %45.8بنسههبة  2022فههي نفههس الشهههر مههن عههام  دينههارا  مليههون  105.7إلههى  2021عههام  نيسههانشهههر 

الفيول اويل، والمنتجات الكيماوية، وااللمنيهوم ومصهنوعاته، وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من 

 غذائية من الخضار او ومحضرات ،، والخضارالثمينة والمعدات الكهربائية، والحلي والمجوهرات

، والحديهههد، والحيوانهههات الحيهههة، والكاكهههاو، واللهههدائن، ومحضهههرات الغسهههيل، ومحضهههرات الفواكهههه

س، ومحضهرات اللحهوم، ومحضهرات الحبهوم، ومنتجهات الحيوانات، واالسمنت، والهورق، والنحها

المشههار إليههها مهها نسههبته  السههلعشههكلت الصههادرات مههن و المطههاحن، والمحضههرات الغذائيههة المنوعههة.

مهن  %73.1مقارنة بمها نسهبته  2022عام  نيسانشهر  من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في 85.9%

 انخفههاق قيمههة. وتشههير البيانههات إلههى 2021عههام خههالل الشهههر ذاتههه مههن قيمههة الصههادرات الوطنيههة 

فههي شهههر  %92.3وبههيا المائهدة بنسههبة  ،%19.1 بنسههبة الصههيدلةمحضهرات  الصهادرات الوطنيههة مههن

   .2022عام  نيسان
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 2022و 2021 يعاممن األول  الثلث خالل والمستوردة المصدرة السلع أهم: 1 جدولال
 (أردني دينار بالمليون القيمة)                                                                                                               

 المستوردات الوطنية الصادرات

 *2022 *2021 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 *2022 *2021 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 7.2 414.8 386.8 وتوابعها األلبسة
والزيوت  ومشتقاته الخام النفط

 لمعدنيةا
629.2 1068.7 69.9 

 70.6 352.6 206.7 الحلي والمجوهرات الثمينة 79.4 387.3 215.9 األسمدة

 9.9 341.8 311.0 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 175.2 341.0 123.9 البوتاس الخام

 13.5 340.5 300.0 العربات والدراجات وأجزائها 169.9 215.4 79.8 الخام الفوسفات

نتجات الكيماوية غير الم

 العضوية
102.2 125.3 22.6 

اآلالت واألجهزة الكهربائية 

 وأجزائها
235.6 254.9 8.2 

 35.2 215.4 159.3 اللدائن ومصنوعاته -12.1 112.3 127.7 الصيدلة محضرات

 28.4 3258.5 2537.3 األخرى المواد 49.1 887.6 595.4 األخرى المواد

 33.2 5832.4 4379.1 (2) المستوردات إجمالي 52.2 2483.7 1631.7  الوطنية الصادرات

  16.1 230.2 198.2 تصديره المعاد

 22.3 -3118.5 -2549.2 (2) –( 1) التجاري العجز 48.3 2713.9 1829.9 (1) الكلية الصادرات إجمالي

 2022 نيسانخالل الخارجية / قسم التجارة الخارجية/ تقرير إحصاءات التجارة العامة اإلحصاءات دائرة: المصدر

   *ارقام اولية 
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 2022و2021 يعاممن األول  الثلث خالل االقتصادية والتكتالت التجاريين الشركاء أهم: 2 جدولال
 (أردني دينار بالمليون القيمة)                                                                                                             

 المستوردات الوطنية الصادرات

 *2022 *2021 االقتصادية التكتالت

  نسبة

 التغير

)%( 
 *2022 *2021 االقتصادية التكتالت

 نسبة

 التغير
)%( 

  الحرة التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية
610.1 830.4 36.1 

  التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية الحرة
1161.9 1735.8 49.4 

 38.6 877.5 633.0 السعودية منها 35.2 244.5 180.9 السعودية منها

  الحرة التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال
440.8 501.4 13.7 

  التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال الحرة
370.7 392.2 5.8 

 8.1 356.6 329.8 المتحدة الواليات منها 14.8 485.2 422.7 المتحدة الواليات منها

  غير اآلسيوية الدول

 العربية
361.5 759.6 110.1 

  اآلسيوية الدول

 العربية غير
1523.7 2170.8 42.5 

 38.8 892.1 642.7 الشعبية الصين منها 98.0 450.2 227.4 الهند منها

 15.5 938.9 812.9 األوروبي اإلتحاد دول 66.9 90.1 54.0 األوروبي اإلتحاد دول

 6.0 158.0 149.0 ايطاليا منها 256.9 20.7 5.8 اسبانيا منها

 16.6 594.7 509.9 اإلقتصادية التكتالت باقي 82.8 302.2 165.3 اإلقتصادية التكتالت باقي

 26.7 129.0 101.8 سويسرا منها 14.3 114.9 100.5 الحرة المنطقة منها

 2022 نيسانخالل جية/ تقرير إحصاءات التجارة الخارجية / قسم التجارة الخارالعامة اإلحصاءات دائرة: المصدر  

 *ارقام اولية   

 
 5300700-6-962+: العمل تلفون / الخارجية التجارة قسم :عالء خصاونة  على اإلتصال يرجى المعلومات من لمزيد

 


