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 خبر صحفي

خالل  ستورداتالمإرتفاع  %13.7و الوطنية الصادرات نخفاضإ (15.0%): العامة اإلحصاءات

 2015من عام  الفترة بنفس مقارنة 2016شهر كانون الثاني من عام 

 والذي األردن في ارجيةالخ التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت

 مليون 362.4 بلغت قد 2016خالل شهر كانون الثاني من عام  الكلية الصادرات قيمة أن إلى يشير

 الوطنية الصادرات قيمة بلغتو ،2015من عام  الفترة بنفس مقارنة (%16.6) نسبته إنخفاضب دينارا  

 (%15.0) نسبته إنخفاضب ينارا  د مليون 297.6 مقداره ما 2016خالل شهر كانون الثاني من عام 

خالل شهر كانون  دينارا   مليون 64.8 تصديره المعاد قيمة وبلغت ،2015من عام  الفترة بنفس مقارنة

 ،المستوردات أما. 2015من عام  الفترة بنفس مقارنة (%23.0) نسبته نخفاضإب 2016الثاني من عام 

 %13.7 نسبته رتفاعإب 2016انون الثاني من عام خالل شهر ك دينارا   مليون 1135.9 قيمتها بلغت فقد

 . 2015من عام  الفترة نفس مع مقارنة

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

 2016خالل شهر كانون الثاني من عام  رتفعإ العجز يكون وبذلك ،دينارا   مليون 773.5 بلغ الكلية

 الكلية الصادرات تغطيه نسبة بلغت كما. 2015من عام  الفترة بنفس مقارنة %37.0 نسبةب

 %43.5 التغطية نسبة بلغت حين في ،2016خالل شهر كانون الثاني من عام  %31.9 تللمستوردا

 .مئوية نقطة %(11.6) مقداره نخفاضإب 2015من عام  نفس الفترةخالل 

 



 محضرات من الصادرات قيمة رتفعتإ فقد المصدرة، السلع زألبر السلعي التركيب صعيد وعلى

 والفوسفات )%(4.2بنسبة  وتوابعها األلبسةمن  الصادرات قيمة نخفضتإ فيما ،%5.2بنسبة  الصيدلة

 واألسمدة )%55.4)بنسبة  الفواكهو الخضارو )% (32.5بنسبة الخام البوتاسو (%20.2)بنسبة  الخام

 العرباتمستوردات  سجلت فقد د التركيب السلعي للمستورداتعلى صعي أما. (%34.4)بنسبة 

 %77.3بنسبة  وأجزائها الكهربائية واألجهزة اآلالتو %27.8بنسبة إرتفاعا   وأجزائها والدراجات

 قيمة نخفضتإ فيما ،%66.7بنسبة  واألحجار الكريمةالمجوهرات و %171.0الحبوب بنسبة و

بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالتو (%18.3)بنسبة  ومشتقاته الخام لنفطالمستوردات من ا

(2.8)%.  

دول لى إ الوطنية قيمة الصادرات نخفضتإ فقد الخارجية، التجارة في الشركاء ألبرز بالنسبة أما

 بنسبة المملكة العربية السعودية ضمنها ومن (%13.0) بنسبة الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة

 المتحدة الواليات هاضمن ومن (%0.4)بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة اقيةإتف دولو (1.2%)

بنسبة  الهند ضمنها ومن (%48.6)بنسبة  العربية غير اآلسيوية الدولو( %1.4)بنسبة  األمريكية

 بالنسبة أما. (%27.3)بنسبة  يطالياإ ضمنها ومن (%17.0) بنسبة األوروبي اإلتحاد ودول (64.5%)

 لشمال الحرة التجارة إتفاقيةدول  من واضح بشكل المستوردات قيمة رتفعتإ فقد ات،للمستورد

 %6.9بنسبة  العربية غير اآلسيوية دولالو %113.2المكسيك بنسبة  ضمنها ومن %1.5بنسبة  أمريكا

 ضمنها ومن %38.7بنسبة  األوروبي اإلتحاد ودول، %16.0 بنسبة الصين الشعبية ضمنها ومن

 الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة دولمن قيمة المستوردات  نخفضتإ يماف، %31.4بة لمانيا بنسأ

 . (%23.3) ومن ضمنها المملكة العربية السعودية بنسبة( %13.6)بنسبة 

 ما الدول هذه من المستوردات قيمة بلغت فقد الخليجي، التعاون مجلس دول مع للتجارة بالنسبة أما

خالل شهر كانون الثاني من  المستوردات قيمة من %17.0 أو ما نسبته نارا  دي مليون 193.4 مقداره

 من %25.7 أو ما نسبته دينارا   مليون 93.2 بلغت فقد الدول، لهذه الكلية الصادرات أما.  2016عام 

 . الفترة نفس خالل الصادرات إجمالي

ر كانون الثاني من عام خالل شه الوطنية الصادرات قيمة إنخفاض وراء الرئيسية األسباب أما

في شهر  ا  دينارمليون  32.4قيمة الصادرات الوطنية من الخضار من  إنخفاضإلى  ،فتعود 2016

 مقدارهبإنخفاض  2016في نفس الشهر من عام  ا  دينارمليون  14.4إلى  2015كانون الثاني من عام 

 10.8جاتها لتصل إلى ، وإنخفاص قيمة الصادرات الوطنية من الحيوانات الحية ومنت%(55.6)

خالل نفس الشهر  ا  دينارمليون  17.4مقارنة مع  2016في شهر كانون الثاني من عام  ا  دينارمليون 

 24.1قيمة الصادرات الوطنية من األسمدة من وإنخفاض ، (%37.9) مقدارهبإنخفاض  2015من عام 

في نفس الشهر من عام  ا  دينارمليون  15.8إلى  2015في شهر كانون الثاني من عام  ا  دينارمليون 

قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام لتصل إلى وإنخفاص ، (%34.4) مقدارهبإنخفاض  2016

في نفس  ا  دينارمليون  28.3مقارنة مع  2016في شهر كانون الثاني من عام  ا  دينارمليون  19.1

مة الصادرات الوطنية من . كما وانخفضت قي(%32.5) مقدارهبإنخفاض  2015الشهر من عام 

محضرات غذائية أساسها الحبوب أو الدقيق، والفوسفات الخام وخالصات للدباغة والدهانات 



واللدائن ومصنوعاتها واأللبسة وتوابعها من المصنرات، ومصنوعات من حديد والنحاس 

واآلالت واألجهزة والمعدات  ومصنوعاته واآلالت واألجهزة واألدوات اآللية وأجزائها

الكهربائية وأجزائها واألثاث وأجزائه. وقد شكلت الصادرات الوطنية من المواد المشار إليها ما 

مقارنة بما نسبته  2016من قيمة الصادرات الوطنية في شهر كانون الثاني من عام  %61.0نسبته 

وتشير البيانات إلى إرتفاع قيمة  .2015من قيمة الصادرات الوطنية لنفس الشهر من عام  72.4%

، والتبغ ومصنوعاته %142.2الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية بما نسبته 

ومنتجات كيماوية منوعة بما نسبته  %5.2ومحضرات الصيدلة بما نسبته  %40.0بما نسبته 

. وقد %37.2مصنوعاته بما نسبته واأللمنيوم و %122.2والبن والشاي والبهارات بما نسبته  131.3%

حازت األلبسة المرتبة األولى من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خالل شهر كانون 

، وحازت محضرات الصيدلة المرتبة الثانية في حين حاز الفوسفات الخام 2016الثاني من عام 

بين السلع المصدرة في شهر كانون والبوتاس الخام المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي من 

وتأتي الواليات المتحدة األمريكية في مقدمة الدول التي تم التصدير إليها  .2016الثاني من عام 

مليون  49.1، يلي ذلك السعودية بقيمة بلغت %24.1أو ما نسبته  ا  دينارمليون  71.6بقيمة بلغت 

، ثم الهند %11.9أو ما نسبته  ا  دينارمليون  35.4 ، ثم العراق بقيمة بلغت%16.5أو ما نسبته  ا  دينار

. وشكل مجموع الصادرات إلى هذه الدول %5.9أو ما نسبته  ا  دينارمليون  17.5بقيمة بلغت 

 .2016من مجموع الصادرات الوطنية خالل شهر كانون الثاني من عام  %58.4مجتمعة ما نسبته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 و 2015 يعامشهر كانون الثاني من خالل  ردةوالمستو المصدرة السلع أهم: 1 جدول
 بالمليون القيمة)                                                                                                                    

 (أردني دينار

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2016 2015 السلع
 نسبة

 )%( التغير
 2016 2015 لعالس

 نسبة

 التغير



)%( 

 -18.3 154.4 188.9 ومشتقاته الخام النفط -4.2 71.5 74.6 وتوابعها األلبسة

 27.8 106.7 83.5 وأجزائها والدراجات العربات 5.2 28.1 26.7 الصيدلة محضرات

 -2.8 87.5 90.0 وأجزائها اآللية واألدوات اآلالت -20.2 20.2 25.3 الخام الفوسفات

 -32.5 19.1 28.3 بوتاس الخامال
اآلالت واألجهزة الكهربائية 

 وأجزائها
44.5 78.9 77.3 

 171.0 56.9 21.0 الحبوب -34.4 15.8 24.1 األسمدة

 66.7 48.0 28.8 المجوهرات والمعادن الثمينة -55.4 14.9 33.4 والفواكه الخضار

 11.3 603.5 542.3 األخرى المواد -7.1 128.0 137.8 األخرى المواد

 13.7 1135.9 999.0 (2) المستوردات إجمالي -15.0 297.6 350.2  الوطنية الصادرات

  -23.0 64.8 84.2 تصديره المعاد

 الكليااة الصااادرات إجمااالي
(1) 

434.4 362.4 16.6- 
 (2) –( 1) التجاري العجز

564.6- 773.5- 37.0 

 2016 شهر كانون الثانيخالل رجية/ تقرير إحصاءات التجارة الخارجية قسم التجارة الخا /العامة اإلحصاءات دائرة: المصدر

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و 2015 يعام شهر كانون الثاني منخالل  قتصاديةإلا والتكتالت التجاريين الشركاء أهم: 2 جدول
2016 

 بالمليون القيمة)                                                                                                                  

 (أردني دينار

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2016 2015 االقتصادية التكتالت

 نسبة

 التغير

)%( 

 2016 2015 االقتصادية التكتالت

 نسبة

 التغير
)%( 

 -13.6 237.9 275.5  لتجارةا منطقة دول -13.0 154.2 177.2  الحرة التجارة منطقة دول



 الكبرى العربية الحرة الكبرى العربية

 -23.3 145.4 189.5 السعودية منها -1.2 49.1 49.7 السعودية منها

  الحرة التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال
76.0 75.7 0.4- 

  التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال الحرة
79.0 80.2 1.5 

 -4.9 67.5 71.0 المتحدة الواليات منها -1.4 71.6 72.6 المتحدة الواليات منها

  غير اآلسيوية الدول

 العربية
77.6 39.9 48.6- 

  اآلسيوية الدول

 العربية غير
344.9 368.6 6.9 

 16.0 152.8 131.7 الشعبية الصين منها -64.5 17.5 49.3 الهند منها

 38.7 277.3 200.0 األوروبي اإلتحاد دول -17.0 8.3 10.0 األوروبي اإلتحاد دول

 31.4 64.0 48.7 ألمانيا منها -27.3 3.2 4.4 يطالياإ منها

 72.6 171.9 99.6 اإلقتصادية التكتالت باقي 107.4 19.5 9.4 اإلقتصادية التكتالت باقي

 78.1 41.5 23.3 سويسرا منها 125.0 14.4 6.4 الحرة المنطقة منها

 2016 شهر كانون الثانيخالل ارة الخارجية/ تقرير إحصاءات التجارة الخارجية قسم التج /العامة اإلحصاءات دائرة: المصدر     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :ب اإلتصال يرجى المعلومات من لمزيد

 الخارجية التجارة قسم رئيس /المصري أحمد

 Ext: (1304)  5300700-6-962+: العمل تلفون

 
 


