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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خرب صحفي

 2017من عام الربع األول خالل  ستورداتامل خنفاضإ (%0.4)و الوطنية الصادرات رتفاعإ 4.5%: 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 %6.7 نسبته رتفاعإب دينارا   مليون 1239.2 بلغت قد 2017من عام الربع األول خالل 

 مقارنة %4.5 هنسبت رتفاعإب دينارا   مليون 998.7 مقداره ما 2017من عام الربع األول خالل  الوطنية الصادرات قيمة بلغتو 
 نسبته رتفاعإب 2017من عام  الربع األولخالل  دينارا   مليون 240.5 تصديره املعاد قيمة وبلغت ،2016من عام  الفرتة بنفس
من الربع األول خالل  دينارا   مليون 3444.5 قيمتها بلغت فقد ،املستوردات أما. 2016من عام  الفرتة بنفس مقارنة 16.6%
 . 2016من عام  الفرتة نفس مع مقارنة (%0.4) سبتهن خنفاضإب 2017عام 

 ،دينارا   مليون 2205.3 بلغ الكلية الصادرات وقيمة املستوردات قيمة بني الفرق ميثل الذي التجاري امليزان يف العجز فإن ،وهبذا
 بلغت كما.  2016م من عا الفرتة بنفس مقارنة (%4.0) بنسبة 2017من عام الربع األول خالل  خنفضإ العجز يكون وبذلك
 %33.6 التغطية نسبة بلغت حني يف ،2017من عام الربع األول خالل  %36.0 تللمستوردا الكلية الصادرات تغطيه نسبة

 .مئوية نقطة 2.4 مقداره رتفاعإب 2016من عام  نفس الفرتةخالل 
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 %13.0بنسبة  وتوابعها األلبسةمن وطنية ال الصادرات قيمة رتفعتإ فقد املصدرة، السلع ألبرز السلعي الرتكيب صعيد وعلى
بنسبة  الصيدلة حمضرات منالوطنية  الصادرات قيمة إخنفضت فيما ،%47.8 بنسبة اخلام البواتسو  %109.7بنسبة  واألمسدة

على صعيد الرتكيب  أما. (%13.0)بنسبة  العضوية غري الكيماوية املنتجاتو  (%14.5)بنسبة  اخلام والفوسفات (12.1%)
 وأجزائها اآللية واألدوات اآلالتو  %30.4بنسبة  ومشتقاته اخلام لنفطامن ستوردات املقيمة  إرتفعت فقد عي للمستورداتالسل

بنسبة  وأجزائها والدراجات العرابت من املستوردات قيمة خنفضتإ فيما ،%113.0بنسبة اجملوهرات وواحللي  %0.1بنسبة 
  .(%4.2)واحلديد ومصنوعاته بنسبة  (%17.9)بنسبة  ائهاوأجز  الكهرابئية واألجهزة اآلالتو  (4.4%)

 لشمال احلرة التجارة إتفاقية دول اىل الوطنية الصادرات قيمة إرتفعت فقد اخلارجية، التجارة يف الشركاء ألبرز ابلنسبة أما
 ومن %29.0بنسبة  العربية غري اآلسيوية الدولو  %11.8بنسبة  األمريكية املتحدة الوالايت هاضمن ومن %10.9بنسبة  أمريكا
قيمة  إخنفضت فيما ،%75.8هولندا بنسبة  ضمنها ومن %5.9بنسبة  األورويب اإلحتاد ودول %9.1بنسبة  اهلند ضمنها

 أما. (%24.4) بنسبة السعودية ضمنها ومن (%8.3) بنسبة الكربى العربية احلرة التجارة منطقةدول ىل إ الوطنية الصادرات
 %21.2بنسبة  الكربى العربية احلرة التجارة منطقة دول من واضح بشكل املستوردات قيمة رتفعتإ فقد ،للمستوردات ابلنسبة

 املتحدة الوالايت ضمنها ومن %23.6بنسبة  أمريكا لشمال احلرة التجارة إتفاقيةدول و ،%6.7 بنسبة السعوديةومن ضمنها 
الصني  ضمنها ومن (%7.4)بنسبة  العربية غري اآلسيوية دولال قيمة املستوردات من خنفضتإ يماف ،%22.3بنسبة  األمريكية
 . (%7.1)ملانيا بنسبة أ ضمنها ومن (%15.7)بنسبة  األورويب اإلحتاد دولو (%6.4)بنسبة  الشعبية

 مليون 679.2 مقداره ما الدول هذه من املستوردات قيمة بلغت فقد اخلليجي، التعاون جملس دول مع للتجارة ابلنسبة أما
 فقد الدول، هلذه الكلية الصادرات أما.  2017من عام الربع األول خالل  املستوردات قيمة من %19.7 أو ما نسبته دينارا  
 . الفرتة نفس خالل الصادرات إمجايل من %20.8 أو ما نسبته دينارا   مليون 258.1 بلغت

 قيماااة إخنفااااضإىل  ،فتعاااود 2017مااان عاااام ع األول الرباااخاااالل  الوطنياااة الصاااادرات قيماااة إخنفااااض وراء الرئيساااية األسااابا  أماااا
يف  دينااارا  مليااون  8.9إىل  2016 آذاريف شااهر  دينااارا  مليااون  18.7ماان املنتجااات الكيماويااة غااري العضااوية الوطنيااة ماان  الصااادرات

لتصال ميناة اجملاوهرات واملعاادن الثقيماة الصاادرات الوطنياة مان  وإخنفااض ،(%52.4)إبخنفااض بلاغ  2017نفس الشهر مان عاام 
إبخنفااض بلاغ  2016يف نفاس الشاهر مان عاام  ديناارا  ملياون  16.5مقارنة ماع  2017من عام  آذاريف شهر  دينارا  مليون  9.7إىل 

إىل  2016ماان عااام  آذاريف شااهر  دينااارا  مليااون  43.1حمضاارات الصاايدلة ماان الصااادرات الوطنيااة ماان  قيمااة ، وإخنفاااض%(41.2)
 اخلضااار والفواكااهالصااادرات الوطنيااة ماان  قيمااة وإخنفاااض ،(%16.5)بنساابة  2017لشااهر ماان عااام دينااارا  يف نفااس امليااون  40.3
.  (%12.8)بنسابة  2017يف نفاس الشاهر مان عاام  ديناارا  ملياون  15.0إىل  2016مان عاام  آذاريف شاهر  ديناارا  ملياون  17.2من 

واحلدياد ومصانوعاته واآلالت واألجهازة واملعاادات  كماا واخنفضات قيماة الصاادرات الوطنيااة مان الساوائل الكحولياة واملشااروابت،
شاهر  من جمماوع قيماة الصاادرات الوطنياة يف %25.8املشار إليها ما نسبته  السلعشكلت الصادرات من و  الكهرابئية وأجزائها.
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 زتحااا. وقااد 2016عااام خااالل الشااهر ذاتااه ماان ماان قيمااة الصااادرات الوطنيااة  %33.8مقارنااة  ااا نساابته  2017عااام  ماان آذار
وحاااازت حمضااارات  ،2017مااان عاااام  آذاراملرتباااة األوىل مااان باااني السااالع الااار تضااامنتها الصاااادرات الوطنياااة خاااالل شاااهر  األلبساااة

وتشااري البياااىلت إىل  تني الثالثااة والرابعااة علااى التااوايل.املاارتبحاااز البااواتس اخلااام والفوساافات اخلااام يف حااني الصاايدلة املرتبااة الثانيااة، 
والبااواتس اخلااام  ،%14.6واأللبسااة وتوابعهااا ماان املصاانرات بنساابة  ،%74.4 األمساادة بنساابة لوطنيااة ماانالصااادرات ا إرتفاااع قيمااة

كماااا وارتفعاات قيماااة الصااادرات الوطنيااة مااان احليااواىلت احلياااة والفوساافات اخلاااام   .2017مااان عااام  آذاريف شااهر  %19.4 بنساابة
 واألملنيوم ومصنوعاته.

 2017و 2016 يعام منالربع األول  لخال واملستوردة املصدرة السلع أهم: 1 جدول
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                            

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2017 2016 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 2017 2016 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 30.4 542.8 416.2 ومشتقاته اخلام النفط 13.0 235.4 208.4 وتوابعها األلبسة

 -4.4 319.9 334.7 وأجزائها والدراجات العرابت -12.1 91.9 104.6 الصيدلة حمضرات

 0.1 271.4 271.1 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 47.8 80.1 54.2 البواتس اخلام

 -17.9 197.6 240.8 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها -14.5 69.0 80.7 اخلام فوسفاتال

 113.0 178.7 83.9 اجملوهرات واالحجار الكرمية 109.7 66.7 31.8 األمسدة

 -4.2 146.2 152.6 احلديد ومصنوعاته -13.0 35.6 40.9 املنتجات الكيماوية غري العضوية

 -8.8 1787.9 1959.7 األخرى املواد -3.4 420.0 434.7 األخرى املواد

 -0.4 3444.5 3459.0 (2) املستوردات إمجايل 4.5 998.7 955.3  الوطنية الصادرات

  16.6 240.5 206.2 تصديره املعاد
 -4.0 -2205.3 -2297.5 (2) –( 1) التجاري العجز 6.7 1239.2 1161.5 (1) الكلية الصادرات إمجايل

 2017 آذارخالل قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية  /العامة اإلحصاءات ةدائر : املصدر
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 2017و 2016 يعام منالربع األول خالل  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
 -8.3 442.7 482.9 الكربى العربية

  التجارة منطقة دول
 21.2 848.0 699.5 الكربى العربية احلرة

 6.7 424.3 397.8 السعودية منها -24.4 119.3 157.8 السعودية منها

  احلرة التجارة إتفاقية دول
 10.9 257.3 232.1 أمريكا لشمال

  التجارة إتفاقية دول
 23.6 332.6 269.0 أمريكا لشمال احلرة

 22.3 283.5 231.8 املتحدة الوالايت منها 11.8 246.9 220.9 ملتحدةا الوالايت منها

  غري اآلسيوية الدول
 29.0 195.3 151.4 العربية

  اآلسيوية الدول
 -7.4 1078.0 1163.9 العربية غري

 -6.4 457.5 488.9 الشعبية الصني منها 9.1 83.6 76.6 اهلند منها

 -15.7 776.7 921.8 األورويب اإلحتاد لدو  5.9 28.7 27.1 األورويب اإلحتاد دول

 -7.1 151.2 162.7 املانيا منها 75.8 5.8 3.3 هولندا منها

 1.1 409.2 404.8 اإلقتصادية التكتالت ابقي 20.9 74.7 61.8 اإلقتصادية التكتالت ابقي

 33.3 61.6 46.2 نيجرياي منها 5.3 51.5 48.9 احلرة املنطقة منها

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

 
 


