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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خرب صحفي

 2017من عام األول  الثلثخالل  ستورداتامل رتفاعإ %3.1و الوطنية الصادرات رتفاعإ %2.5: العامة اإلحصاءات
 2016من عام  الفرتة بنفس مقارنة

 الكلية الصادرات قيمة أن إىل يشري والذي األردن يف اخلارجية التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت
 ،2016من عام  الفرتة بنفس مقارنة %4.4 نسبته رتفاعإب دينارا   مليون 1621.7 بلغت قد 2017من عام األول  الثلثخالل 

 مقارنة %2.5 نسبته رتفاعإب دينارا   مليون 1315.9 مقداره ما 2017من عام األول  الثلثخالل  الوطنية الصادرات قيمة بلغتو 
 نسبته رتفاعإب 2017من عام  األول الثلثخالل  دينارا   مليون 305.8 تصديره املعاد قيمة وبلغت ،2016من عام  الفرتة بنفس
من األول  الثلثخالل  دينارا   مليون 4701.8 قيمتها بلغت فقد ،املستوردات أما. 2016من عام  الفرتة بنفس مقارنة 13.2%
 . 2016من عام  الفرتة نفس مع مقارنة %3.1 بتهنس رتفاعإب 2017عام 

 ،دينارا   مليون 3080.1 بلغ الكلية الصادرات وقيمة املستوردات قيمة بني الفرق ميثل الذي التجاري امليزان يف العجز فإن ،وهبذا
 بلغت كما.  2016من عام  الفرتة بنفس مقارنة %2.4 بنسبة 2017من عام األول  الثلثخالل  رتفعإ العجز يكون وبذلك
 %34.1 التغطية نسبة بلغت حني يف ،2017من عام األول  الثلثخالل  %34.5 تللمستوردا الكلية الصادرات تغطيه نسبة

 .ئويةامل نقطةمن ال 0.4 مقداره رتفاعإب 2016من عام  نفس الفرتةخالل 
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 %9.9بنسبة  وتوابعها األلبسةمن الوطنية  الصادرات قيمة رتفعتإ فقد املصدرة، السلع ألبرز السلعي الرتكيب صعيد وعلى
بنسبة  الصيدلة حمضرات منالوطنية  الصادرات قيمة إخنفضت فيما ،%71.0بنسبة  واألمسدة %51.1 بنسبة اخلام البواتسو 
على صعيد الرتكيب السلعي  أما. (%12.5)بنسبة  واخلضار والفواكه (%19.0)بنسبة  اخلام والفوسفات (13.6%)

بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالتو  %17.2بنسبة  ومشتقاته اخلام لنفطامن ستوردات املقيمة  إرتفعت قدف للمستوردات
 والدراجات العرابت من املستوردات قيمة خنفضتإ فيما ،%110.7بنسبة  واجملوهرات واألحجار الكرميةواحللي  63.8%

  .(%5.9)واحلديد ومصنوعاته بنسبة  (%15.3)بنسبة  أجزائهاو  الكهرابئية واألجهزة اآلالتو  (%4.9)بنسبة  وأجزائها

 لشمال احلرة التجارة إتفاقية دول إىل الوطنية الصادرات قيمة إرتفعت فقد اخلارجية، التجارة يف الشركاء ألبرز ابلنسبة أما
 ومن %24.1بنسبة  العربية غري اآلسيوية الدولو  %7.3بنسبة  األمريكية املتحدة الوالايت هاضمن ومن %6.9بنسبة  أمريكا
 (%8.2) بنسبة الكربى العربية احلرة التجارة منطقةدول ىل إ الوطنية قيمة الصادرات إخنفضت فيما ،%4.6بنسبة  اهلند ضمنها
 أما. (%45.9إيطاليا بنسبة ) ضمنها ومن (%9.8بنسبة ) األورويب اإلحتاد ودول (%20.7) بنسبة السعودية ضمنها ومن

 %13.1بنسبة  الكربى العربية احلرة التجارة منطقة دول من واضح بشكل املستوردات قيمة رتفعتإ فقد توردات،للمس ابلنسبة
 ضمنها ومن %71.5بنسبة  أمريكا لشمال احلرة التجارة إتفاقيةدول و ،%80.5 بنسبةالعربية املتحدة  اإلماراتومن ضمنها 

 (%6.6)بنسبة  العربية غري اآلسيوية دولال قيمة املستوردات من فضتخنإ يماف ،%77.4بنسبة  األمريكية املتحدة الوالايت
 . (%8.3)ملانيا بنسبة أ ضمنها ومن (%15.3)بنسبة  األورويب اإلحتاد دولو (%17.8)بنسبة  كوراي اجلنوبية  ضمنها ومن

 مليون 877.7 مقداره ما ولالد هذه من املستوردات قيمة بلغت فقد اخلليجي، التعاون جملس دول مع للتجارة ابلنسبة أما
 فقد الدول، هلذه الكلية الصادرات أما.  2017من عام األول  الثلثخالل  املستوردات قيمة من %18.7 أو ما نسبته دينارا  
 . الفرتة نفس خالل الصادرات إمجايل من %22.5 أو ما نسبته دينارا   مليون 364.6 بلغت
 قيماااة إخنفاااا إىل  ،فتعاااود 2017مااان عاااام األول  الثلاااثخاااالل  الوطنياااة لصاااادراتا قيماااة إخنفاااا  وراء الرئيساااية األسااابا  أماااا

يف نفااس الشااهر  دينااارا  مليااون  21.0إىل  2016 نيسااانيف شااهر  دينااارا  مليااون  30.5ماان الفوساافات اخلااام الوطنيااة ماان  الصاادرات
 ديناارا  ملياون  33.0لتصال إىل دلة حمضرات الصايقيمة الصادرات الوطنية من  وإخنفا  ،(%31.1)إبخنفا  بلغ  2017من عام 
، (%17.1)إبخنفااااا  بلااااغ  2016يف نفااااس الشااااهر ماااان عااااام  دينااااارا  مليااااون  39.8مقارنااااة مااااع  2017ماااان عااااام  نيسااااانيف شااااهر 
ديناارا  يف ملياون  9.9إىل  2016مان عاام  نيساانيف شاهر  ديناارا  ملياون  12.3األمسادة مان الصاادرات الوطنياة مان  قيمة وإخنفا 

اآلالت واألجهاازة واملعاادات الكهرابئيااة الصااادرات الوطنيااة ماان  قيمااة وإخنفااا  ،(%19.5)بنساابة  2017ن عااام نفااس الشااهر ماا
بنسااابة  2017يف نفاااس الشاااهر مااان عاااام  ديناااارا  ملياااون  5.4إىل  2016مااان عاااام  نيساااانيف شاااهر  ديناااارا  ملياااون  9.9مااان  ولوازمهاااا

حمضارات مان حلاوم أو أمسااا، واألعاالص والصاابون وحمضارات الغسايل . كماا واخنفضات قيماة الصاادرات الوطنياة مان %(45.5)
واأللبسااة وتوابعهااا ماان غااري املصاانرات، واحللااي واجملااوهرات واملعااادن الثمينااة واآلالت واألجهاازة واألدوات اآلليااة وأجزائهااا واأل   
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 مان نيساانشاهر  ادرات الوطنياة يفمان جمماوع قيماة الصا %29.2املشار إليها ما نسبته  السلعشكلت الصادرات من و  وأجزائه.
املرتباة  األلبساة حاازت. وقاد 2016عاام خالل الشهر ذاته مان من قيمة الصادرات الوطنية  %38.1مقارنة مبا نسبته  2017عام 

وحااازت حمضاارات الصاايدلة املرتبااة  ،2017ماان عااام  نيساااناألوىل ماان بااني الساالع الااا تضاامنتها الصااادرات الوطنيااة خااالل شااهر 
 إرتفااااع قيماااةوتشاااري البياااا ت إىل  تني الثالثاااة والرابعاااة علاااى التاااوايل.املااارتبحااااز اخلضاااار والفواكاااه والباااواتس اخلاااام يف حاااني  الثانيااة،

واأللبساة وتوابعهاا مان  ،%69.2واملنتجاات الكيماوياة غاري العضاوية بنسابة  ،%66.9 البواتس اخلام بنسبة الصادرات الوطنية من
كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من حمضرات غذائية مان اخلضاار   .2017من عام  ساننييف شهر  %3.4 املصنرات بنسبة

 أو الفواكه، واإلمسنت.

 2017و 2016 يعام مناألول  الثلث خالل واملستوردة املصدرة السلع أهم: 1 جدول
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                            

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2017 2016 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 2017 2016 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 17.2 686.5 585.7 ومشتقاته اخلام النفط 9.9 298.6 271.6 وتوابعها األلبسة

 63.8 572.5 349.5 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها -13.6 124.8 144.4 الصيدلة حمضرات

 -4.9 419.8 441.4 وأجزائها والدراجات العرابت 51.1 104.4 69.1 البواتس اخلام

 -15.3 258.9 305.5 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها -19.0 90.1 111.2 اخلام الفوسفات

 110.7 224.2 106.4 اجملوهرات احللي و  71.0 76.6 44.8 األمسدة

 -5.9 180.3 191.6 احلديد ومصنوعاته -12.5 65.2 74.5 اخلضار والفواكه

 -8.6 2359.6 2580.9 األخرى املواد -2.1 556.2 567.9 األخرى املواد

 3.1 4701.8 4561.0 (2) املستوردات إمجايل 2.5 1315.9 1283.5  الوطنية الصادرات

  13.2 305.8 270.2 تصديره املعاد
 2.4 -3080.1 -3007.3 (2) –( 1) التجاري العجز 4.4 1621.7 1553.7 (1) الكلية الصادرات إمجايل

 2017 نيسانخالل قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية  /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر

 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 
 

 2017و 2016 يعام مناألول  الثلثخالل  قتصاديةإلا والتكتالت التجاريني الشركاء أهم: 2 جدول
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                          

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2017 2016 االقتصادية التكتالت

  نسبة
 التغري

)%( 
 2017 2016 االقتصادية التكتالت

 نسبة
 التغري
)%( 

  احلرة التجارة منطقة دول
 -8.2 601.3 654.8 الكربى العربية

  التجارة منطقة دول
 13.1 1122.0 992.0 الكربى العربية احلرة

 -2.2 561.3 574.2 السعودية منها -20.7 169.3 213.6 السعودية منها

  احلرة التجارة يةإتفاق دول
 6.9 324.3 303.4 أمريكا لشمال

  التجارة إتفاقية دول
 71.5 623.8 363.7 أمريكا لشمال احلرة

 77.4 559.4 315.3 املتحدة الوالايت منها 7.3 310.1 288.9 املتحدة الوالايت منها

  غري اآلسيوية الدول
 24.1 254.9 205.4 العربية

  اآلسيوية الدول
 -6.6 1438.0 1539.1 العربية غري

 0.2 611.4 609.9 الشعبية الصني منها 4.6 110.5 105.6 اهلند منها

 -15.3 997.1 1177.5 األورويب اإلحتاد دول -9.8 36.1 40.0 األورويب اإلحتاد دول

 -8.3 196.1 213.9 املانيا منها 42.3 7.4 5.2 هولندا منها

 6.6 520.9 488.7 اإلقتصادية التكتالت ابقي 24.3 99.3 79.9 اإلقتصادية التكتالت ابقي

 97.4 69.1 35.0 أكرانيا منها 16.5 71.9 61.7 احلرة املنطقة منها

 2017 نيسانخالل قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية  /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر  
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 :  إلتصالا يرجى املعلومات من ملزيد
 اخلارجية التجارة قسم رئيس /املصري أمحد
 Ext: (1304)  5300700-6-962+: العمل تلفون

 
 


