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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

الربع خالل  ستورداثالو ارتفاع 28.6%و الوطنيت الصادراث ارتفاع %43.1 :العاهت اإلحصاءاث

 2222 هن عام الفترةبنفس  هقارنت 2222هن عام األول 

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

 دُٚبسا   يهٌٕٛ 199298 ثهغذ قذ 2222يٍ عبو انشثع األٔل خالل  انكهٛخ انصبدساد قًٛخ أٌ إنٗ ٚشٛش

انشثع خالل  انٕطُٛخ انصبدساد قًٛخ ثهغذٔ ،2221 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %3996 َغجزّ سرفبعثب

ثُفظ انفزشح يٍ  يقبسَخ %4391 غجزَّ سرفبعثب دُٚبسا   يهٌٕٛ 181592 يقذاسِ يب 2222يٍ عبو األٔل 

 سرفبعبث 2222يٍ عبو انشثع األٔل خالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ 17796 رصذٚشِ انًعبد قًٛخ ٔثهغذ ،2221 عبو

 يهٌٕٛ 427694 قًٛزٓب ثهغذ فقذ ،انًغزٕسداد أيب9 2221 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %1193 َغجزّ

 9 2221 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %2896 َغجزّ بعسرفثب 2222يٍ عبو انشثع األٔل خالل  دُٚبسا  

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

 2222يٍ عبو انشثع األٔل خالل  سرفعاقذ  انعجض ٚكٌٕ ٔثزنك ،دُٚبسا   يهٌٕٛ 228396 ثهغقذ  انكهٛخ

 دنهًغزٕسدا انكهٛخ انصبدساد خرغطٛ َغجخ ثهغذ كًب9 2221 ح يٍ عبوثُفظ انفزش يقبسَخ %2293 ثُغجخ

ثُفظ انفزشح يٍ  يقبسَخ %4299 انزغطٛخ َغجخ ثهغذ حٍٛ فٙ ،2222 عبويٍ انشثع األٔل  خالل 4696%

 9يئٕٚخ َقطخ 397 يقذاسِ سرفبعبث 2221عبو 

 

يٍ انٕطُٛخ  نصبدسادا قًٛخ سرفعذا فقذ انًصذسح، انغهع ألثشص انغهعٙ انزشكٛت صعٛذ ٔعهٗ

 فًٛب ،%14591ثُغجخ  انخبو ٔانفٕعفبد ،%16392ثُغجخ  انخبو انجٕربطٔ ،%6797ثُغجخ  األعًذح

 يحضشادٔ ،%396ثُغجخ يٍ يصُشاد  ٔرٕاثعٓب األنجغخ يٍانٕطُٛخ  انصبدساد قًٛخ َخفضذا

انغهعٙ عهٗ صعٛذ انزشكٛت  أيب ،%498 ٔانًُزجبد انكًٛبٔٚخ ثُغجخ %،996ثُغجخ  انصٛذنخ
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ثُغجخ ٔانٕقٕد انًعذَٙ  ٔيشزقبرّ انخبو نُفظايٍ ًغزٕسداد انقًٛخ  سرفعذا فقذ ،نهًغزٕسداد

ثُغجخ  ٔأجضائٓب انكٓشثبئٛخ ٔاألجٓضح اٜالدٔ ،%997 ثُغجخ ٔأجضائٓب ٔانذساجبد انعشثبدٔ ،4991%

فًٛب  ،%12798 ثُغجخ انحهٙ ٔانًجْٕشاد انثًُٛخٔ ،%3498 ثُغجخ ٔيصُٕعبرّ انهذائٍٔ %،298

  9%293ثُغجخ  ٔأجضائٓب اٜنٛخ ٔاألدٔاد اٜالد يٍ انًغزٕسدادَخفضذ قًٛخ ا

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

 ٔلدٔ، %3898انغعٕدٚخ ثُغجخ  ضًُٓب ٔيٍ %3395ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ

ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبديٍ ضًُٓب ٔ %592ثُغجخ  أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح قٛخارفب

 االرحبد دٔلٔ ،%12995 ثُغجخ انُٓذ يٍ ضًُٓبٔ %12597ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ انذٔلٔ ،692%

 رفعذسا فقذ نهًغزٕسداد، ثبنُغجخ أيب 9%2992ثُغجخ  ْٕنُذا ضًُٓب ٔيٍ %4492 ثُغجخ األٔسٔثٙ

يٍ ٔ %51.7ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ دٔل يٍ ٔاضح ثشكم انًغزٕسداد قًٛخ

 ٔيٍ ضًُٓب %396 ثُغجخ أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح ارفبقٛخدٔل ٔ %،2794 ثُغجخانغعٕدٚخ  ضًُٓب

 ضًُٓب ٔيٍ %3293ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ ذٔلانٔ ،%692 ثُغجخ األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبد

  9%298 ثُغجخ انًبَٛب ضًُٓب ٔيٍ %991ثُغجخ  األٔسٔثٙ االرحبد دٔلٔ ،%3592انصٍٛ انشعجٛخ ثُغجخ 

خالل شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  71592ثهغذ قًٛخ انصبدساد انٕطُٛخ نألسدٌ ايب عهٗ انصعٛذ انشٓش٘ فقذ 

 اسرفىبع، يًب ٚشٛش إنىٗ 2221 خالل انشٓش رارّ يٍ عبو دُٚبسا  يهٌٕٛ  46694 يقبثم 2222عبو يٍ  آراس

االعىًذح االصٔرٛىخ أ انٕطُٛخ يٍ  انصبدساد قًٛخ اسرفبعٔٚعٕد انغجت فٙ رنك، إنٗ  9%5393يقذاسِ 

فىٙ َفىظ انشىٓش يىٍ  دُٚبسا  يهٌٕٛ  7192إنٗ  2221آراس عبو فٙ شٓش  دُٚبسا   يهٌٕٛ 6291 يٍانكًٛبٔٚخ 

 13295نزصم إنىٗ انجٕربط انخبو اد انٕطُٛخ يٍ قًٛخ انصبدس ٔاسرفبع ،%1895ثهغ  ثبسرفبع 2222عبو 

 2221فىٙ َفىظ انشىٓش يىٍ عىبو  دُٚىبسا  يهٛىٌٕ  3292يقبسَخ يىع  2222عبو  آراسفٙ شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ 

 دُٚىبسا  يهٛىٌٕ  9992يىٍ  االنجغخ ٔرٕاثعٓىبانصبدساد انٕطُٛخ يٍ  قًٛخ ٔاسرفبع، %33897ثهغ  ثبسرفبع

 ،%2694ثُغىىجخ  2222دُٚىىبسا  فىىٙ َفىىظ انشىىٓش يىىٍ عىىبو يهٛىىٌٕ   12591إنىىٗ  2221عىىبو  آراسفىىٙ شىىٓش 

عىىبو  آراسفىىٙ شىىٓش  دُٚىىبسا  يهٛىىٌٕ  2292يىىٍ انفٕعىىفبد انخىىبو انصىىبدساد انٕطُٛىىخ يىىٍ  قًٛىىخ ٔاسرفىىبع

9 كًىىب ٔاسرفعىىذ قًٛىىخ %163.2ثُغىىجخ  2222فىىٙ َفىىظ انشىىٓش يىىٍ عىىبو  دُٚىىبسا  يهٛىىٌٕ  5799إنىىٗ  2221

انحهىىىٙ ٔانًجىىىْٕشاد، ٔانحٕٛاَىىىبد انحٛىىىخ، ٔاألنًُٛىىىٕو ٔيصىىىُٕعبرّ، انصىىىبدساد انٕطُٛىىىخ يىىىٍ 

ٔانًعىىذاد انكٓشثبئٛىىخ، ٔاألدٔاد االنٛىىخ، ٔيحضىىشاد انخضىىبس، ٔانىىٕسق، ٔانهىىذائٍ ٔيصىىُٕعبرٓب، 

ٔيصُٕعبد انحذٚذ، ٔاألعًُذ، ٔيحضشاد انحجٕة، ٔيحضشاد انغغٛم، ٔانكبكبٔ ٔيحضىشارّ، 

األحشىىىبء ٔيحضىىىشارٓب، ٔانخضىىىبس، ٔثقبٚىىىب صىىىُبعخ ، ٔانهحىىىٕو ٔانًُٕعىىىخٔانًحضىىىشاد انغزائٛىىىخ 

األغزٚخ، ٔيُزجبد انًطبحٍ، ٔعجبئٍ انخشت، ٔاألثىبس، ٔانًُزجىبد انكًٛبٔٚىخ انًُٕعىخ، ٔانُحىبط 

انًشىىبس إنٛٓىىب يىىب َغىىجزّ  انغىىهعشىىكهذ انصىىبدساد يىىٍ ٔ ، ٔاألنجىىبٌ، ٔانىىجٍ ٔانجٓىىبساد9ٔيصىىُٕعبرّ

يىٍ  %7193يقبسَىخ ثًىب َغىجزّ  2222عىبو  راسآشىٓش  يٍ يجًٕع قًٛخ انصبدساد انٕطُٛخ فىٙ 8496%

 قًٛىىخ اَخفىىب 9 ٔرشىىٛش انجٛبَىىبد إنىىٗ 2221عىىبو خىىالل انشىىٓش رارىىّ يىىٍ قًٛىىخ انصىىبدساد انٕطُٛىىخ 

ٔيحضىىشاد انصىىٛذنخ  ،%4294 انًُزجىىبد انكًٛبٔٚىىخ غٛىىش انعضىىٕٚخ ثُغىىجخ انصىىبدساد انٕطُٛىىخ يىىٍ

 22229عبو  آراسفٙ شٓش  %4294 ٔانفٕاكّ ثُغجخ ،%1193ثُغجخ 

 

  2022و2021 يعاههن الربع األول  خالل والوستوردة الوصذرة السلع أهن: 2 جذولال
 ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                                       

 (أسدَٙ دُٚبس

 الوستورداث الوطنيت الصادراث

 *2022 *2021 لسلعا
 نسبت

 التغير
 *2022 *2021 السلع

 نسبت

 التغير
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)%( )%( 

يٍ  ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 يصُشاد
32198 29192 396- 

ٔانٕقٕد  ٔيشزقبرّ انخبو انُفظ

 انًعذَٙ
51295 76192 4991 

 12798 28291 13498 انحهٙ ٔانًجْٕشاد انثًُٛخ 6797 27796 16595 األعًذح

 997 26292 23899 انعشثبد ٔانذساجبد ٔأجضائٓب 16392 26691 12191 انجٕربط انخبو

 -293 23898 24494 اٜالد ٔاألدٔاد اٜنٛخ ٔأجضائٓب 14591 15292 6192 انخبو انفٕعفبد

 -498 9291 9697 انًُزجبد انكًٛبٔٚخ
اٜالد ٔاألجٓضح انكٓشثبئٛخ 

 ٔأجضائٓب
18194 18695 298 

 3498 15598 11596 نهذائٍ ٔيصُٕعبرّا -996 8595 9496 انصٛذنخ يحضشاد

 2598 239292 192192 األخشٖ انًٕاد 4692 65299 44792 األخشٖ انًٕاد

 2628 124821 2828.. (2) الوستورداث إجوالي 1.22 262122 228622  الوطنيت الصادراث

  .222 24428 21921 تصذيره الوعاد

 الكليااات الصاااادراث إجواااالي
(1) 

212428 299226 .928 
 (2) –( 1) التجاري العجز

269922- 226.28- 222. 

 2022 أرارخالل / قسن التجارة الخارجيت/ تقرير إحصاءاث التجارة الخارجيت العاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر

   *ارقام اوليت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022و2021 يعاههن الربع األول  خالل االقتصاديت والتكتالث التجاريين الشركاء أهن: 2 جذولال
 ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                                     

 (أسدَٙ دُٚبس

 الوستورداث الوطنيت الصادراث

 *2022 *2021 االقتصاديت التكتالث

  نسبت

 التغير

)%( 
 *2022 *2021 االقتصاديت التكتالث

 نسبت

 التغير
)%( 

  الحرة التجارة هنطقت دول

 الكبرى العربيت
11422 19829 ..21 

  التجارة هنطقت دول

 الكبرى العربيت الحرة
68824 2.2122 51.7 

 2794 63692 49994 انغعٕدٚخ يُٓب 3898 18193 13296 انغعٕدٚخ يُٓب

  الحرة التجارة إتفاقيت دول

 أهريكا لشوال
.1424 .4822 122 

  التجارة إتفاقيت دول

 أهريكا لشوال الحرة
24621 288.3 .28 

 692 26292 24592 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب 692 36591 34493 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب

 .22. 212928 224.21  اآلسيويت الذول 22124 18221 24221  غير اآلسيويت الذول



4 

 

 العربيت غير العربيت

 3592 66998 49691 انشعجٛخ انصٍٛ يُٓب 12995 34292 16294 انُٓذ يُٓب

 922 86229 82122 األوروبي اإلتحاد دول 1122 8.22 1.24 األوروبي اإلتحاد دول

 298 14597 14198 نًبَٛبأ يُٓب 2992 1195 899 ْٕنُذا يُٓب

 2221 461.4 6229. اإلقتصاديت التكتالث باقي 1628 22624 21422 اإلقتصاديت التكتالث باقي

 3793 12294 7391 عٕٚغشا يُٓب 23199 6897 2297 انجشاصٚم يُٓب

 2022 أرارخالل / قسن التجارة الخارجيت/ تقرير إحصاءاث التجارة الخارجيت العاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر  

 *ارقام اوليت   

 
 5300700-6-962+: انعًم ٌٕرهف / انخبسجٛخ انزجبسح قغى :عالء خصبَٔخ  عهٗ اإلرصبل ٚشجٗ انًعهٕيبد يٍ نًضٚذ

 


