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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خرب صحفي

من عام  النصف األول خالل ستورداتامل رتفاعإ %3.2و الوطنية الصادرات خنفاضإ )%(1.6: العامة اإلحصاءات
 2016من عام  الفرتة بنفس مقارنة 2017

 الكلية الصادرات قيمة أن إىل يشري والذي األردن يف اخلارجية التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت
من عام  الفرتة بنفس مقارنة (%0.6) نسبته إبخنفاض دينارا   مليون 2493.6 بلغت قد 2017من عام  النصف األول خالل
 سبتهن خنفاضإب دينارا   مليون 2071.9 مقداره ما 2017من عام  النصف األول خالل الوطنية الصادرات قيمة بلغتو  ،2016

من عام  النصف األول خالل دينارا   مليون 421.7 تصديره املعاد قيمة وبلغت ،2016من عام  الفرتة بنفس مقارنة (1.6%)
 خالل دينارا   مليون 7023.0 قيمتها بلغت فقد ،املستوردات أما. 2016من عام  الفرتة بنفس مقارنة %4.8 نسبته رتفاعإب 2017

 . 2016من عام  الفرتة نفس مع مقارنة %3.2 نسبته اعرتفإب 2017من عام  النصف األول

 ،دينارا   مليون 4529.4 بلغ الكلية الصادرات وقيمة املستوردات قيمة بني الفرق ميثل الذي التجاري امليزان يف العجز فإن ،وهبذا
 بلغت كما.  2016م من عا الفرتة بنفس مقارنة %5.3 بنسبة 2017من عام  النصف األول خالل رتفعإ العجز يكون وبذلك
 %36.8 التغطية نسبة بلغت حني يف ،2017من عام  النصف األول خالل %35.5 تللمستوردا الكلية الصادرات تغطيه نسبة
 .مئوية نقطة (1.3) مقداره خنفاضإب 2016من عام  نفس الفرتةخالل 
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 %8.7بنسبة  وتوابعها األلبسةمن الوطنية  الصادرات قيمة رتفعتإ فقد املصدرة، السلع ألبرز السلعي الرتكيب صعيد وعلى
بنسبة  الصيدلة حمضرات منالوطنية  الصادرات قيمة إخنفضت فيما ،%16.7بنسبة  واألمسدة %25.8 بنسبة اخلام البواتسو 
على صعيد الرتكيب السلعي  أما. (%15.9)بنسبة  واخلضار والفواكه %(15.5)بنسبة  اخلام والفوسفات (11.3%)

بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالتو  %20.9بنسبة  ومشتقاته اخلام لنفطامن ستوردات املقيمة  إرتفعت قدف للمستوردات
 وأجزائها والدراجات العرابت من املستوردات قيمة خنفضتإ فيما ،%75.9بنسبة  واجملوهرات واألحجار الكرمية واحللي 56.5%
  .(%22.2)واحلديد ومصنوعاته بنسبة  (%1.1)بنسبة  جزائهاوأ الكهرابئية واألجهزة اآلالتو  (%3.0)بنسبة 

 لشمال احلرة التجارة إتفاقية دول إىل الوطنية الصادرات قيمة إرتفعت فقد اخلارجية، التجارة يف الشركاء ألبرز ابلنسبة أما
 ومن %9.4بنسبة  العربية غري اآلسيوية الدولو  %6.1بنسبة  األمريكية املتحدة الوالايت هاضمن ومن %5.9بنسبة  أمريكا
 بنسبة الكربى العربية احلرة التجارة منطقةدول ىل إ الوطنية قيمة الصادرات إخنفضت فيما ،%7.1بنسبة  اهلند ضمنها

إيطاليا بنسبة  ضمنها ومن (%7.6)بنسبة  األورويب اإلحتاد ودول (%22.0) بنسبة السعودية ضمنها ومن (10.8%)
 الكربى العربية احلرة التجارة منطقة دول من واضح بشكل املستوردات قيمة رتفعتإ فقد وردات،للمست ابلنسبة أما. (42.5%)

 ضمنها ومن %69.9بنسبة  أمريكا لشمال احلرة التجارة إتفاقيةدول و ،%5.1 بنسبة السعوديةومن ضمنها  %8.0بنسبة 
 (%4.0)بنسبة  العربية غري اآلسيوية دولال ت منقيمة املستوردا خنفضتإ يماف ،%75.4بنسبة  األمريكية املتحدة الوالايت
 . (%6.7)ملانيا بنسبة أ ضمنها ومن (%13.5)بنسبة  األورويب اإلحتاد دولو (%0.1)بنسبة  تركيا ضمنها ومن

 مليون 1285.8 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  النصف األول خالل املستوردات قيمة من %18.3 أو ما نسبته ارا  دين
 . الفرتة نفس خالل الصادرات إمجايل من %24.0 أو ما نسبته دينارا   مليون 598.8 بلغت
 قيماااة إخنفااااضإىل  ،فتعاااود 2017مااان عاااام  ولالنصاااف األ خاااالل الوطنياااة الصاااادرات قيماااة إخنفااااض وراء الرئيساااية األسااابا  أماااا

يف نفااس الشااهر ماان عااام  دينااارا  مليااون  17.2إىل  2016 حزياارانيف شااهر  دينااارا  مليااون  29.4ماان الفواكااه الوطنيااة ماان  الصااادرات
يااون مل 8.3لتصال إىل املنتجاات الكيماوياة غاري العضاوية قيماة الصاادرات الوطنياة مان  وإخنفااض ،(%41.5)إبخنفااض بلاغ  2017
، (%53.4)إبخنفاااض بلااغ  2016يف نفااس الشااهر ماان عااام  دينااارا  مليااون  17.8مقارنااة مااع  2017ماان عااام  حزياارانيف شااهر  دينااارا  

 9.1إىل  2016مان عاام  حزيارانيف شاهر  ديناارا  ملياون  13.3احلياواتت احلياة وحلومهاا مان الصاادرات الوطنياة مان  قيماة وإخنفاض
ماان  حمضاارات الصاايدلةالصااادرات الوطنيااة ماان  قيمااة وإخنفاااض ،(%31.6)بنساابة  2017عااام دينااارا  يف نفااس الشااهر ماان مليااون 

. كماا (%5.2)بنسابة  2017يف نفاس الشاهر مان عاام  ديناارا  ملياون  41.7إىل  2016من عاام  حزيرانيف شهر  دينارا  مليون  44.0
والساااوائل الكحولياااة واملشاااروابت، والصاااابون وحمضااارات واخنفضااات قيماااة الصاااادرات الوطنياااة مااان األلباااان والباااي  ومنتجا ماااا، 

الغسااايل واللااادائن ومصااانوعا ا، واأللبساااة وتوابعهاااا مااان املصااانرات ومصااانوعات مااان حجااار أو جااا  أو إمسنااات ومصااانوعات مااان 
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مااان جمماااوع قيماااة  %53.9املشاااار إليهاااا ماااا نسااابته  السااالعشاااكلت الصاااادرات مااان و  حدياااد، واآلالت واألدوات اآللياااة وأجزائهاااا.
خاالل الشاهر تاتاه مان مان قيماة الصاادرات الوطنياة  %60.5مقارنة مباا نسابته  2017عام  من حزيرانشهر  صادرات الوطنية يفال

ماان عااام  حزيااراناملرتبااة األوىل ماان بااني الساالع الااا تضاامنتها الصااادرات الوطنيااة خااالل شااهر  األلبسااة حااازت. وقااد 2016عااام 
تني الثالثاااة والرابعاااة علاااى املااارتبحاااازت حمضااارات الصااايدلة والباااواتس اخلاااام يف حاااني ياااة، وحااااز اخلضاااار والفواكاااه املرتباااة الثان ،2017
واخلضاار  ،%35.1والباواتس اخلاام بنسابة  ،%53.8 األمسادة بنسابة الصادرات الوطنية من إرتفاع قيمةوتشري البياتت إىل  التوايل.
ات الوطنياااة مااان حمضااارات مااان حلاااوم أو أمساااا ، كماااا وارتفعااات قيماااة الصاااادر   .2017مااان عاااام  حزيااارانيف شاااهر  %10.0 بنسااابة

 واألملنيوم ومصنوعاته.
 

 2017و 2016 يعام من النصف األول خالل واملستوردة املصدرة السلع أهم: 1 جدول
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                            

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2017 2016 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 2017 2016 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 20.9 1067.1 882.7 ومشتقاته اخلام النفط 8.7 492.1 452.9 وتوابعها األلبسة

 56.5 791.0 505.5 وأجزائهااآلالت واألدوات اآللية  -11.3 201.7 227.5 الصيدلة حمضرات

 -3.0 638.1 657.9 وأجزائها والدراجات العرابت 25.8 157.0 124.8 البواتس اخلام

 -1.1 427.5 432.2 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها -15.5 142.5 168.7 اخلام الفوسفات

 75.9 262.2 149.1 احللي واجملوهرات  -15.9 141.4 168.1 اخلضار والفواكه

 -22.2 241.8 310.8 احلديد ومصنوعاته 16.7 110.9 95.0 األمسدة

 -7.1 3595.3 3869.1 األخرى املواد -4.8 826.3 868.0 األخرى املواد

 3.2 7023.0 6807.3 (2) املستوردات إمجايل -1.6 2071.9 2105.0  الوطنية الصادرات

  4.8 421.7 402.4 تصديره املعاد
 5.3 -4529.4 -4299.9 (2) –( 1) التجاري العجز -0.6 2493.6 2507.4 (1) لكليةا الصادرات إمجايل

 2017 حزيرانخالل قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية  /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر
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 2017و 2016 يعام من النصف األول خالل قتصاديةإلا والتكتالت التجاريني الشركاء أهم: 2 جدول
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                          

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2017 2016 االقتصادية التكتالت

  نسبة
 التغري

)%( 
 2017 2016 ديةاالقتصا التكتالت

 نسبة
 التغري
)%( 

  احلرة التجارة منطقة دول
 -10.8 941.3 1055.7 الكربى العربية

  التجارة منطقة دول
 8.0 1644.5 1522.2 الكربى العربية احلرة

 5.1 854.2 812.4 السعودية منها -22.0 271.4 348.0 السعودية منها

  احلرة التجارة إتفاقية دول
 5.9 525.5 496.4 أمريكا لشمال

  التجارة إتفاقية دول
 69.9 886.6 521.9 أمريكا لشمال احلرة

 75.4 786.6 448.4 املتحدة الوالايت منها 6.1 501.8 473.0 املتحدة الوالايت منها

  غري اآلسيوية الدول
 9.4 392.7 358.9 العربية

  اآلسيوية الدول
 -4.0 2219.2 2311.7 العربية غري

 3.5 970.2 937.5 الشعبية الصني منها 7.1 195.7 182.7 اهلند منها

 -13.5 1483.7 1716.2 األورويب اإلحتاد دول -7.6 57.1 61.8 األورويب اإلحتاد دول

 -6.7 290.3 311.2 املانيا منها 15.8 13.2 11.4 هولندا منها

 7.3 789.0 735.3 اإلقتصادية التكتالت ابقي 17.5 155.3 132.2 اإلقتصادية التكتالت ابقي

 63.9 113.6 69.3 نيجرياي منها 10.2 112.5 102.1 احلرة املنطقة منها

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

 
 


