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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خرب صحفي

من  األوىل أشهر التسعةخالل  ستورداتامل رتفاعإ %5.6و الوطنية الصادرات خنفاضإ (%0.1):العامة اإلحصاءات
 2016من عام  الفرتة بنفس مقارنة 2017عام 

 الكلية الصادرات قيمة أن إىل يشري والذي األردن يف رجيةاخلا التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت
من عام  الفرتة بنفس مقارنة (%2.8) نسبته خنفاضإب دينارا   مليون 3890.5 بلغت قد 2017من عام  األوىل أشهر التسعةخالل 
خنفاض إب دينارا   ونملي 3290.1 مقداره ما 2017من عام  األوىل أشهر التسعةخالل  الوطنية الصادرات قيمة بلغتو  ،2016
 األوىل أشهر التسعةخالل  دينارا   مليون 600.4 تصديره املعاد قيمة وبلغت ،2016من عام  الفرتة بنفس مقارنة (%0.1) نسبته

 10604.9 قيمتها بلغت فقد ،املستوردات أما. 2016من عام  الفرتة بنفس مقارنة (%15.5) نسبته خنفاضإب 2017من عام 
 . 2016من عام  الفرتة نفس مع مقارنة %5.6 نسبته رتفاعإب 2017من عام  األوىل أشهر التسعةل خال دينارا   مليون

 ،دينارا   مليون 6714.4 بلغ الكلية الصادرات وقيمة املستوردات قيمة بني الفرق ميثل الذي التجاري امليزان يف العجز فإن ،وهبذا
 كما.  2016من عام  الفرتة بنفس مقارنة %11.2 بنسبة 2017عام  من األوىل أشهر التسعةخالل  رتفعإ العجز يكون وبذلك
 نسبة بلغت حني يف ،2017من عام  األوىل أشهرالتسعة خالل  %36.7 تللمستوردا الكلية الصادرات تغطيه نسبة بلغت
 .مئوية نقطة (3.2) مقداره خنفاضإب 2016من عام  نفس الفرتةخالل  %39.9 التغطية
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 %7.2بنسبة  وتوابعها األلبسةمن الوطنية  الصادرات قيمة رتفعتإ فقد املصدرة، السلع ألبرز السلعي الرتكيب صعيد وعلى
بنسبة  الصيدلة حمضرات منالوطنية  الصادرات قيمة إخنفضت فيما ،%4.3بنسبة  واألمسدة %18.1 بنسبة اخلام البواتسو 
 على صعيد الرتكيب السلعي للمستوردات أما. %(17.7)ة بنسب اخلام والفوسفات (%10.0)واخلضار والفواكه بنسبة  (5.9%)

 %51.2بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالتو  %21.1بنسبة  ومشتقاته اخلام لنفطامن ستوردات املقيمة  إرتفعت فقد
صنوعاهتا بنسبة اللدائن ومو  %6.7بنسبة  وأجزائها الكهرابئية واألجهزة اآلالتو  %5.7بنسبة  وأجزائها والدراجات العرابتو 

  .%56.7بنسبة  واجملوهرات واألحجار الكرمية واحللي 0.6%

 لشمال احلرة التجارة إتفاقية دول إىل الوطنية الصادرات قيمة إرتفعت فقد اخلارجية، التجارة يف الشركاء ألبرز ابلنسبة أما
 ومن %5.6بنسبة  العربية غري اآلسيوية لالدو و  %5.6بنسبة  األمريكية املتحدة الوالايت هاضمن ومن %5.5بنسبة  أمريكا
 (%6.6) بنسبة الكربى العربية احلرة التجارة منطقةدول ىل إ الوطنية قيمة الصادرات إخنفضت فيما ،%7.6بنسبة  اهلند ضمنها
 أما. (%27.2)إيطاليا بنسبة  ضمنها ومن (%1.0)بنسبة  األورويب اإلحتاد ودول (%16.2) بنسبة السعودية ضمنها ومن

 %12.5بنسبة  الكربى العربية احلرة التجارة منطقة دول من واضح بشكل املستوردات قيمة رتفعتإ فقد للمستوردات، ابلنسبة
 املتحدة الوالايت ضمنها ومن %65.5بنسبة  أمريكا لشمال احلرة التجارة إتفاقيةدول و ،%13.6 بنسبة السعوديةومن ضمنها 

 خنفضتإ يماف ،%5.9الصني الشعبية بنسبة  ضمنها ومن %0.9بنسبة  العربية غري يويةاآلس دولالو %67.6بنسبة  األمريكية
 . (%6.5)بنسبة  إيطاليا ضمنها ومن (%8.9)بنسبة  األورويب اإلحتاد دول قيمة املستوردات من

 مليون 1934.2 رهمقدا ما الدول هذه من املستوردات قيمة بلغت فقد اخلليجي، التعاون جملس دول مع للتجارة ابلنسبة أما
 الدول، هلذه الكلية الصادرات أما. 2017من عام  األوىل أشهر التسعةخالل  املستوردات قيمة من %18.2 أو ما نسبته دينارا  
 . الفرتة نفس خالل الصادرات إمجايل من %25.0 أو ما نسبته دينارا   مليون 973.2 بلغت فقد
إىل إرتفاع قيمةة الصةادرات  فتعود ،2017من عام  أيلولشهر خالل  الوطنية دراتالصا قيمة رتفاعإ وراء الرئيسية األسباب أما

مليةةةون دينةةةارا  يف نفةةةس  90.0إىل  2016مليةةةون دينةةةارا  يف شةةةهر أيلةةةول  79.2الوطنيةةةة مةةةن األلبسةةةة وتوابعهةةةا مةةةن املصةةةنرات مةةةن 
مليةةةون  46.6ار والفواكةةه لتصةةل إىل ، وإرتفةةاع قيمةةة الصةةادرات الوطنيةةة مةةن اخلضةة%13.6إبرتفةةاع بلةةغ  2017الشةةهر مةةن عةةام 

، وإرتفةاع %27.0إبرتفةاع بلةغ  2016مليةون دينةارا  يف نفةس الشةهر مةن عةام  36.7مقارنةة مةع  2017دينارا  يف شةهر أيلةول عةام 
مليةةون دينةةارا  يف  40.6إىل  2016مليةةون دينةةارا  يف شةةهر أيلةةول عةةام  32.3قيمةةة الصةةادرات الوطنيةةة مةةن حمضةةرات الصةةيدلة مةةن 

مليةةون دينةةارا  يف  4.8، وإرتفةةاع قيمةةة الصةةادرات الوطنيةةة مةةن احليةةوا ت احليةةة مةةن %25.7بنسةةبة  2017نفةةس الشةةهر مةةن عةةام 
. كمةةا وارتفعةةت قيمةةة الصةةادرات %75.0بنسةةبة  2017مليةةون دينةةارا  يف نفةةس الشةةهر مةةن عةةام  8.4إىل  2016شةةهر أيلةةول عةةام 

مةةن  %52.2ات ومصةةنوعات مةةن حديةةد. وشةةكلت الصةةادرات مةةن السةةلع املشةةار إليهةةا مةةا نسةةبته الوطنيةةة مةةن احللةةي واجملةةوهر 
مةن قيمةة الصةادرات الوطنيةة خةالل الشةهر  %44.3مقارنة مبا نسةبته  2017جمموع قيمة الصادرات الوطنية يف شهر أيلول عام 
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نتها الصةادرات الوطنيةة خةالل شةهر أيلةول عةام . وقد حازت األلبسة املرتبة األوىل من بني السلع اليت تضةم2016ذاته من عام 
، وحةةاز اخلضةةار والفواكةةه املرتبةةة الثانيةةة، يف حةةني حةةازت حمضةةرات الصةةيدلة والبةةواتس اخلةةام املةةرتبتني الثالثةةة والرابعةةة علةةى 2017

الكيماويةةة غةةري  ، واملنتجةةات(%21.9)التةةوايل. وتشةةري البيةةا ت إىل إخنفةةاض قيمةةة الصةةادرات الوطنيةةة مةةن البةةواتس اخلةةام بنسةةبة 
. كمةا واخنفضةت قيمةة الصةادرات الوطنيةة مةن 2017يف شهر أيلول عةام  (%17.0)، واألمسدة بنسبة (%34.1)العضوية بنسبة 

 األلبسة وتوابعها من غري املصنرات واآلالت واألجهزة واملعدات الكهرابئية وأجزائها.
 2017و 2016 يعام من ألوىلا أشهر التسعةخالل  واملستوردة املصدرة السلع أهم: 1 جدول

 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                            

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2017 2016 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 2017 2016 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 21.1 1597.5 1319.4 ومشتقاته اخلام النفط 7.2 820.7 765.5 وتوابعها األلبسة

 51.2 1115.6 738.0 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها -5.9 307.1 326.3 الصيدلة حمضرات

 5.7 1025.4 970.2 وأجزائها والدراجات العرابت -10.0 286.6 318.5 اخلضار والفواكه

 6.7 666.8 625.2 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها 18.1 246.5 208.7 واتس اخلامالب

 0.6 372.0 369.7 اللدائن ومصنوعاته -17.7 199.0 241.7 اخلام الفوسفات

 56.7 371.8 237.3 احللي واجملوهرات  4.3 176.2 168.9 األمسدة

 -5.6 5455.8 5782.4 األخرى املواد -0.8 1254.0 1263.6 األخرى املواد

 5.6 10604.9 10042.2 (2) املستوردات إمجايل -0.1 3290.1 3293.2  الوطنية الصادرات

  -15.5 600.4 710.5 تصديره املعاد
 11.2 -6714.4 -6038.5 (2) –( 1) التجاري العجز -2.8 3890.5 4003.7 (1) الكلية الصادرات إمجايل

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

 
 
 
 
 
 
 

 2017و 2016 يعام من األوىل أشهر التسعةخالل  قتصاديةإلا والتكتالت التجاريني الشركاء أهم: 2 جدول
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                          
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 املستوردات الوطنية الصادرات

 2017 2016 االقتصادية التكتالت

  نسبة
 التغري

)%( 
 2017 2016 االقتصادية التكتالت

 نسبة
 التغري
)%( 

  احلرة التجارة منطقة دول
 -6.6 1505.1 1610.6 الكربى العربية

  التجارة طقةمن دول
 12.5 2447.6 2176.5 الكربى العربية احلرة

 13.6 1305.4 1148.8 السعودية منها -16.2 425.8 508.3 السعودية منها

  احلرة التجارة إتفاقية دول
 5.5 874.8 828.9 أمريكا لشمال

  التجارة إتفاقية دول
 65.5 1306.4 789.2 أمريكا لشمال احلرة

 67.6 1130.7 674.6 املتحدة الوالايت منها 5.6 838.9 794.7 املتحدة الوالايت منها

  غري اآلسيوية الدول
 5.6 599.7 567.7 العربية

  اآلسيوية الدول
 0.9 3412.5 3381.8 العربية غري

 5.9 1507.9 1423.6 الشعبية الصني منها 7.6 285.0 264.8 اهلند منها

 -8.9 2259.2 2478.7 األورويب حتاداإل دول -1.0 86.9 87.8 األورويب اإلحتاد دول

 6.5 462.4 434.1 املانيا منها 26.7 18.5 14.6 هولندا منها

 -3.0 1179.2 1216.0 اإلقتصادية التكتالت ابقي 12.8 223.6 198.2 اإلقتصادية التكتالت ابقي

 -10.2 145.2 161.7 األرجنتني منها 11.5 167.2 149.9 احلرة املنطقة منها

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

 
 


