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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خرب صحفي

من  األوىل الثمانية أشهرخالل  ستورداتامل رتفاعإ %5.4و الوطنية الصادرات خنفاضإ (%0.7):العامة اإلحصاءات
 2016من عام  الفرتة بنفس مقارنة 2017عام 

 الكلية الصادرات قيمة أن إىل يشري والذي األردن يف ارجيةاخل التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت
من  الفرتة بنفس مقارنة (%2.6) نسبته خنفاضإب دينارا   مليون 3449.7 بلغت قد 2017من عام  األوىل الثمانية أشهرخالل 
 دينارا   مليون 2910.0 مقداره ما 2017من عام  األوىل الثمانية أشهرخالل  الوطنية الصادرات قيمة بلغتو  ،2016عام 

الثمانية خالل  دينارا   مليون 539.7 تصديره املعاد قيمة وبلغت ،2016من عام  الفرتة بنفس مقارنة (%0.7) نسبتهخنفاض إب
 قيمتها بلغت فقد ،املستوردات أما. 2016من عام  الفرتة بنفس مقارنة (%11.8) نسبته خنفاضإب 2017من عام  األوىل أشهر

 . 2016من عام  الفرتة نفس مع مقارنة %5.4 نسبته رتفاعإب 2017من عام  األوىل الثمانية أشهرخالل  را  دينا مليون 9531.9

 ،دينارا   مليون 6082.2 بلغ الكلية الصادرات وقيمة املستوردات قيمة بني الفرق ميثل الذي التجاري امليزان يف العجز فإن ،وهبذا
 كما.  2016من عام  الفرتة بنفس مقارنة %10.5 بنسبة 2017من عام  األوىل رالثمانية أشهخالل  رتفعإ العجز يكون وبذلك
 نسبة بلغت حني يف ،2017من عام  األوىل الثمانية أشهرخالل  %36.2 تللمستوردا الكلية الصادرات تغطيه نسبة بلغت
 .مئوية نقطة (2.9) مقداره خنفاضإب 2016من عام  نفس الفرتةخالل  %39.1 التغطية
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 %6.8بنسبة  وتوابعها األلبسةمن الوطنية  الصادرات قيمة رتفعتإ فقد املصدرة، السلع ألبرز السلعي الرتكيب صعيد وعلى
بنسبة  الصيدلة حمضرات منالوطنية  الصادرات قيمة إخنفضت فيما ،%9.4بنسبة  واألمسدة %26.2 بنسبة اخلام البواتسو 
 على صعيد الرتكيب السلعي للمستوردات أما. (%19.4)بنسبة  اخلام اتوالفوسف (%14.8)واخلضار والفواكه بنسبة  (9.4%)

 %49.6بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالتو  %18.1بنسبة  ومشتقاته اخلام لنفطامن ستوردات املقيمة  إرتفعت فقد
واجملوهرات واألحجار  واحللي %2.6بنسبة  وأجزائها الكهرابئية واألجهزة اآلالتو  %6.0بنسبة  وأجزائها والدراجات العرابتو 

  .(%1.8)بنسبة  اومصنوعاهت اللدائن من املستوردات قيمة خنفضتإ فيما ،%77.7بنسبة  الكرمية

 لشمال احلرة التجارة إتفاقية دول إىل الوطنية الصادرات قيمة إرتفعت فقد اخلارجية، التجارة يف الشركاء ألبرز ابلنسبة أما
 ومن %8.3بنسبة  العربية غري اآلسيوية الدولو  %5.3بنسبة  األمريكية املتحدة الوالايت هاضمن ومن %5.1بنسبة  أمريكا
 (%8.7) بنسبة الكربى العربية احلرة التجارة منطقةدول ىل إ الوطنية قيمة الصادرات إخنفضت فيما ،%1.2بنسبة  اهلند ضمنها
 أما. (%33.0)إيطاليا بنسبة  ضمنها ومن (%1.6)بة بنس األورويب اإلحتاد ودول (%19.2) بنسبة السعودية ضمنها ومن

 %13.1بنسبة  الكربى العربية احلرة التجارة منطقة دول من واضح بشكل املستوردات قيمة رتفعتإ فقد للمستوردات، ابلنسبة
 املتحدة ايتالوال ضمنها ومن %62.9بنسبة  أمريكا لشمال احلرة التجارة إتفاقيةدول و ،%11.6 بنسبة السعوديةومن ضمنها 

 خنفضتإ يماف ،%6.6الصني الشعبية بنسبة  ضمنها ومن %1.4بنسبة  العربية غري اآلسيوية دولالو %64.0بنسبة  األمريكية
 . (%12.4)بنسبة  إيطاليا ضمنها ومن (%11.4)بنسبة  األورويب اإلحتاد دول قيمة املستوردات من

 مليون 1733.0 مقداره ما الدول هذه من املستوردات قيمة بلغت فقد ي،اخلليج التعاون جملس دول مع للتجارة ابلنسبة أما
 الدول، هلذه الكلية الصادرات أما. 2017من عام  األوىل الثمانية أشهرخالل  املستوردات قيمة من %18.2 أو ما نسبته دينارا  
 . لفرتةا نفس خالل الصادرات إمجايل من %24.8 أو ما نسبته دينارا   مليون 855.2 بلغت فقد
 قيمااااة إخنفااااضإىل  فتعااااود ،2017ماااان عاااام  آ شاااهر خاااالل  الوطنيااااة الصاااادرات قيمااااة إخنفااااض وراء الرئيسااااية األسااابا  أماااا

يف نفاس الشاهر مان  دينارا  مليون  42.2إىل  2016آ  يف شهر  دينارا  مليون  66.2من اخلضار والفواكه الوطنية من  الصادرات
يف  ديناارا  ملياون  20.8لتصال إىل الفوسافات اخلاام قيمة الصاادرات الوطنياة مان  فاضوإخن ،(%36.3)إبخنفاض بلغ  2017عام 
 قيماة ، وإخنفااض(%27.8)إبخنفااض بلاغ  2016يف نفاس الشاهر مان عاام  ديناارا  ملياون  28.8مقارنة ماع  2017عام  آ شهر 

دينااارا  يف نفااس الشااهر ماان مليااون  19.5إىل  2016عااام  آ يف شااهر  دينااارا  مليااون  27.4األمساادة ماان الصااادرات الوطنيااة ماان 
 13.6مااان  اآلالت واألجهااازة واألدوات اآللياااة وأجزائهااااالصاااادرات الوطنياااة مااان  قيماااة وإخنفااااض ،(%28.8)بنسااابة  2017عاااام 

. كماا واخنفضات (%33.8)بنسابة  2017يف نفاس الشاهر مان عاام  ديناارا  ملياون  9.0إىل  2016عاام  آ يف شهر  دينارا  مليون 
املشااار إليهااا مااا نساابته  الساالعشااكلت الصااادرات ماان و  ت الوطنيااة ماان العاارابت وا اارارات والاادراجات ولوازمهااا.قيمااة الصااادرا

ماان قيمااة الصااادرات الوطنيااة  %29.9مقارنااة  ااا نساابته  2017عااام  آ شااهر  ماان جممااوع قيمااة الصااادرات الوطنيااة يف 21.2%
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ألوىل ماان بااني السالع الااه تضاامنتها الصااادرات الوطنيااة خااالل املرتبااة ا األلبسااة حااازت. وقاد 2016عااام خاالل الشااهر هاتااه ماان 
تني الثالثاة املارتبحاازت حمضارات الصايدلة والباواتس اخلاام يف حاني وحااز اخلضاار والفواكاه املرتباة الثانياة،  ،2017عاام  آ شاهر 

واملنتجاااات الكيماوياااة  ،%9.3 األلبساااة بنسااابة الصاااادرات الوطنياااة مااان إرتفااااع قيماااةوتشاااري البياااا ت إىل  والرابعاااة علاااى التاااوايل.
كمااااا وارتفعاااات قيمااااة   .2017عااااام  آ يف شااااهر  %9.8 وحمضاااارات الصاااايدلة بنساااابة ،%58.9العضااااوية وغااااري العضااااوية بنساااابة 

 الصادرات الوطنية من احليوا ت احلية والنحاس ومصنوعاته.
 

 2017و 2016 يعام من األوىل الثمانية أشهرخالل  واملستوردة املصدرة السلع أهم: 1 جدول
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                            

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2017 2016 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 2017 2016 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 18.1 1401.9 1186.8 ومشتقاته اخلام النفط 6.8 728.5 681.8 وتوابعها لبسةاأل

 49.6 1008.0 673.7 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها -9.4 266.5 294.0 الصيدلة حمضرات

 6.0 920.3 868.2 وأجزائها والدراجات العرابت -14.8 240.0 281.8 اخلضار والفواكه

 2.6 582.7 567.8 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها 26.2 219.0 173.5 البواتس اخلام

 77.7 360.4 202.8 احللي واجملوهرات  -19.4 173.6 215.5 اخلام الفوسفات

 -1.8 332.4 338.6 ومصنوعاته اللدائن 9.4 149.3 136.5 األمسدة

 -5.4 4926.2 5209.9 األخرى املواد -1.2 1133.1 1146.5 األخرى املواد

 5.4 9531.9 9047.8 (2) املستوردات إمجايل -0.7 2910.0 2929.6  الوطنية الصادرات

  -11.8 539.7 611.9 تصديره املعاد
 10.5 -6082.2 -5506.3 (2) –( 1) التجاري العجز -2.6 3449.7 3541.5 (1) الكلية الصادرات إمجايل

 2017 آبخالل ة/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية قسم التجارة اخلارجي /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر
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 2017و 2016 يعام من األوىل الثمانية أشهرخالل  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
 -8.7 1330.3 1456.8 الكربى العربية

  التجارة منطقة دول
 13.1 2211.8 1955.5 الكربى ربيةالع احلرة

 11.6 1152.8 1033.2 السعودية منها -19.2 376.2 465.4 السعودية منها

  احلرة التجارة إتفاقية دول
 5.1 777.1 739.2 أمريكا لشمال

  التجارة إتفاقية دول
 62.9 1155.7 709.5 أمريكا لشمال احلرة

 64.0 1000.7 610.2 املتحدة الوالايت منها 5.3 744.4 706.8 املتحدة الوالايت منها

  غري اآلسيوية الدول
 8.3 519.5 479.7 العربية

  اآلسيوية الدول
 1.4 3080.4 3036.7 العربية غري

 6.6 1354.6 1270.5 الشعبية الصني منها 1.2 235.1 232.4 اهلند منها

 -11.4 2013.8 2272.5 األورويب اإلحتاد دول -1.6 78.3 79.6 األورويب اإلحتاد دول

 0.8 403.6 400.3 املانيا منها 26.1 17.4 13.8 هولندا منها

 -0.3 1070.2 1073.6 اإلقتصادية التكتالت ابقي 17.5 204.8 174.3 اإلقتصادية التكتالت ابقي

 17.2 132.3 112.9 سويسرا منها 16.7 150.3 128.8 احلرة املنطقة منها

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

 
 


