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 خرب صحفي
من عام النصف األول خالل  املستوردات ارتفاع %38.6و الوطنية الصادرات ارتفاع %45.5: العامة اإلحصاءات

 2021من عام  الفرتةبنفس  مقارنة 2022

 الصادرات قيمة أن إىل يشري والذي ،األردن يف اخلارجية التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت
بنفس الفرتة من  مقارنة %43.4 نسبته ابرتفاع دينارا   مليون 4329.8 بلغت قد 2022من عام النصف األول خالل  الكلية

 ابرتفاع دينارا   مليون 3961.0 مقداره ما 2022من عام النصف األول خالل  الوطنية الصادرات قيمة بلغتو  ،2021 عام
النصف األول خالل  دينارا   مليون 368.8 تصديره املعاد قيمة وبلغت ،2021 بنفس الفرتة من عام مقارنة %45.5 سبتهن

 9373.9 قيمتها بلغت فقد ،املستوردات أما. 2021 بنفس الفرتة من عام مقارنة %24.8 نسبته ابرتفاع 2022من عام 
 . 2021 بنفس الفرتة من عام مقارنة %38.6 نسبته اعابرتف 2022من عام النصف األول خالل  دينارا   مليون
 5044.1 بلغقد  الكلية الصادرات وقيمة املستوردات قيمة بني الفرق ميثل الذيو التجاري امليزان يف العجز فإن ،وهبذا
ة من بنفس الفرت  مقارنة %34.6 بنسبة 2022من عام النصف األول خالل  رتفعاقد  العجز يكون وبذلك دينارا ، مليون

 حني يف ،2021 من عامالنصف األول خالل  %44.6 تللمستوردا الكلية الصادرات يةتغط نسبة بلغت كما.  2021 عام
 .مئوية نقطة 1.6 مقداره ابرتفاع 2022عام مقارنة بنفس الفرتة من  %46.2 التغطية نسبة بلغت
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بنسبة  وتوابعها األلبسةالوطنية من  الصادرات قيمة رتفعتا فقد املصدرة، السلع ألبرز السلعي الرتكيب صعيد وعلى
واملنتجات  ،%148.9بنسبة  اخلام والفوسفات، %144.7بنسبة  اخلام البواتسو ،%90.0بنسبة  األمسدةو ،17.6%

على صعيد  أما. %13.8بنسبة  الصيدلة حمضرات من، فيما اخنفضت قيمة الصادرات الوطنية %42.3الكيماوية بنسبة 
، %77.7والزيوت املعدنية بنسبة  ومشتقاته اخلام لنفطقيمة املستوردات من ا ارتفعت فقد للمستوردات، الرتكيب السلعي

 والدراجات العرابتو ،%10.2بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالتو ،%124.4 احللي واجملوهرات الثمينة بنسبةو 
  .%41.4 بنسبة واحلبوب ،%12.7بنسبة  اوأجزائه الكهرابئية واألجهزة اآلالتو ،%14.0 بنسبة وأجزائها

 العربية احلرة التجارة دول منطقةارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إىل  فقد اخلارجية، التجارة يف الشركاء ألبرز ابلنسبة أما
 %21.4بنسبة  أمريكا لشمال احلرة التجارة اتفاقية ولدو، %1.3السعودية بنسبة  ضمنها ومن %15.1 بنسبة الكربى

 اهلند من ضمنهاو %119.2بنسبة  العربية غري اآلسيوية الدول، و%22.0بنسبة  األمريكية املتحدة الوالايتمن ضمنها و
 ابلنسبة أما. % 2108.3بنسبة رومانيا ضمنها ومن %103.2 بنسبة األورويب االحتاد دولو ،%113.0 بنسبة

 %52.0بنسبة  الكربى العربية احلرة التجارة منطقة دول من واضح بشكل املستوردات قيمة رتفعتا فقد للمستوردات،
 املتحدة الوالايت ومن ضمنها %9.9 بنسبة أمريكا لشمال احلرة التجارة ودول اتفاقية ،%40.1السعودية بنسبة  ضمنهاو 

 ولدو ،%46.6الصني الشعبية بنسبة  ضمنها ومن %49.0بنسبة  العربية غري اآلسيوية ولالدو ،%11.9 بنسبة األمريكية
 .%2.4 بنسبة املانيا ضمنها ومن %5.2 بنسبة األورويب االحتاد

 دينتتارا  مليتتون  579.7 مقابتتل 2022عتتام  حزيتترانختتالل رتتهر  دينتتارا  مليتتون  887.5بلغتتت قيمتتة الصتتادرات الوطنيتتة لتت ردن 
 قيمتتتتة فتتتتاعارتويعتتتتود الستتتتبب يف علتتتتك، إىل  .%53.1مقتتتتداره  ارتفتتتتاع، ممتتتتا يشتتتتري إىل 2021ختتتتالل الشتتتتهر عاتتتتته متتتتن عتتتتام 

مليتتون  180.9إىل  2021حزيتتران يف رتتهر  دينتتارا  مليتتون  35.8 متتن األزوتيتتة او الكيماويتتة األمستتدةالوطنيتتة متتن  الصتتادرات
لتصتل األلبستة وتوابعهتا قيمتة الصتادرات الوطنيتة متن  ارتفاعو  ،%405.3بلغ  ابرتفاع 2022يف نفس الشهر من عام  دينارا  
 2021يف نفتتتس الشتتتهر متتتن عتتتام  دينتتتارا  مليتتتون  124.0مقارنتتتة متتتع  2022عتتتام  زيتتترانحيف رتتتهر  دينتتتارا  مليتتتون  172.3إىل 

عتتام  حزيتترانيف رتهر  دينتتارا  مليتتون  36.8متن  الفوستتفات اخلتتامالصتتادرات الوطنيتتة متن  قيمتة ارتفتتاع، و %39.0بلتتغ  ابرتفتاع
الصتتتادرات الوطنيتتتة متتتن  قيمتتتة ارتفتتتاعو  ،%113.3بنستتتبة  2022دينتتتارا  يف نفتتتس الشتتتهر متتتن عتتتام مليتتتون  78.5إىل  2021

 2022يف نفتس الشتهر متن عتام  دينارا  مليون  112.3إىل  2021عام  حزيرانيف رهر  دينارا  مليون  38.5من البواتس اخلام 
 واألجهتتتتزة، ومصتتتتنوعاته. كمتتتتا وارتفعتتتتت قيمتتتتة الصتتتتادرات الوطنيتتتتة متتتتن املنتجتتتتات الكيماويتتتتة، واألملنيتتتتوم %191.7بنستتتتبة 

، واحملضتترات الغذائيتتة املنوعتتة، والكاكتتاو ومصتتنوعاتهالكهرابئيتتة، واحليتتواحلت احليتتة، والتتورق، وحمضتترات الغستتيل، واللتتدائن 
، واحللتتي واهتتوهرات، ل كتتلوحمضتتراته، وحمضتترات احليتتواحلت، وحمضتترات احلبتتوا، وحمضتترات اخلضتتار، واللحتتوم الصتتاحلة 

 يتتتتتة، وحمضتتتتترات اللحتتتتتوم، ومتتتتتواد الدابغتتتتتة، والعتتتتترابت األرضتتتتتية، واأل  .واألمسنتتتتتت، واألدوات األليتتتتتة، والستتتتتجاد واألغط
عتتام  حزيتترانرتتهر  متتن ومتتوع قيمتتة الصتتادرات الوطنيتتة يف %86.3املشتتار إليهتتا متتا نستتبته  الستتلعرتكلت الصتتادرات متتن و 

حلت إىل . وتشتتتري البيتتتا2021عتتتام ختتتالل الشتتتهر عاتتتته متتتن متتتن قيمتتتة الصتتتادرات الوطنيتتتة  %62.9مقارنتتتة نتتتا نستتتبته  2022
 وحمضترات الصتيدلة بنستبة ،%50.9والفواكته بنستبة  ،%87.3 احلديتد الصتب بنستبة الصتادرات الوطنيتة متن قيمتة اخنفاض

 .2022عام  حزيرانيف رهر  2.6%
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 2022و 2021 عاميمن النصف األول واملستوردة خالل  املصدرة السلع أهم: 1 دولاجل

 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                       

 املستوردات الوطنية الصادرات

 *2022 2021 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 *2022 2021 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 77.7 1766.9 994.5 والزيوت املعدنية هومشتقات اخلام النفط 17.6 719.1 611.5 وتوابعها األلبسة

 124.4 693.3 309.0 احللي واهوهرات الثمينة 90.0 652.1 343.3 األمسدة

 10.2 523.6 475.1 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 144.7 505.8 206.7 البواتس اخلام

 14.0 543.9 476.9 العرابت والدراجات وأجزائها 148.9 365.4 146.8 اخلام الفوسفات

 12.7 408.2 362.2 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها 42.3 204.3 143.6 املنتجات الكيماوية 

 41.4 351.0 248.2 احلبوا -13.8 177.9 206.3 الصيدلة حمضرات

 30.4 5087.0 3899.6 األخرى املواد 25.5 1336.4 1064.6 األخرى املواد

  45.5 3961.0 2722.8  الوطنية الصادرات

 24.8 368.8 295.6 تصديره املعاد

 38.6 9373.9 6765.5 (2) املستوردات إمجايل 43.4 4329.8 3018.4 (1) الكلية الصادرات إمجايل

 34.6  -5044.1 -3747.1 (2) –( 1) التجاري العجز

 2022 حزيرانارجية خالل قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخل /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر

   *ارقام اولية 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 2022و2021 عاميمن النصف األول خالل  االقتصادية والتكتالت التجاريني الشركاء أهم: 2 دولاجل
 (أردين دينار ملليوناب القيمة)                                                                                                            
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 املستوردات الوطنية الصادرات

 *2022 2021 االقتصادية التكتالت

  نسبة
 التغري

)%( 
 *2022 2021 االقتصادية التكتالت

 نسبة
 التغري
)%( 

  احلرة التجارة منطقة دول
 15.1 1239.4 1076.7 الكربى العربية

  التجارة منطقة دول
 52.0 2772.8 1824.8 الكربى العربية احلرة

 40.1 1460.0 1042.2 السعودية منها 1.3 390.8 385.6 السعودية منها

  احلرة التجارة إتفاقية دول
 21.4 857.9 706.8 أمريكا لشمال

  التجارة إتفاقية دول
 9.9 587.2 534.2 أمريكا لشمال احلرة

 11.9 527.5 471.6 املتحدة الوالايت منها 22.0 824.8 675.9 املتحدة الوالايت منها

  غري اآلسيوية الدول
 119.2 1279.0 583.5 العربية

  اآلسيوية الدول
 49.0 3479.8 2336.2 العربية غري

 46.6 1436.0 979.3 الشعبية الصني منها 113.0 762.6 358.1 اهلند منها

 5.2 1380.7 1312.7 األورويب االحتاد دول 103.2 173.9 85.6 األورويب االحتاد دول

 2.4 286.1 279.4 املانيا منها 2108.3 26.5 1.2 ومانيار  منها

 52.2 1153.4 757.6 االقتصادية التكتالت ابقي 52.0 410.8 270.2 االقتصادية التكتالت ابقي

 155.9 325.8 127.3 سويسرا منها 43.3 195.9 136.7 احلرة املنطقة منها

 2022 حزيرانرجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية خالل قسم التجارة اخلا /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر  

 *ارقام اولية   

 
 5300700-6-962+: العمل تلفون / اخلارجية التجارة قسم :على عالء خصاونة  اإلتصال يرجى املعلومات من ملزيد

 


