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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خرب صحفي
 أشهر األوىلالعشرة خالل  ستورداتامل خنفاضإ (0.5%)و الوطنية الصادرات إرتفاع %3.9 :العامة اإلحصاءات

 2017عام من  الفرتة بنفس مقارنة 2018من عام 
 الصادرات قيمة أن إىل يشري والذي األردن يف ارجيةاخل التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت
 الفرتة بنفس مقارنة %3.7 نسبته رتفاعإب دينارا   مليون 4514.9 بلغت قد 2018من عام  أشهر األوىلالعشرة  خالل الكلية

 نمليو  3818.6 مقداره ما 2018من عام  أشهر األوىلالعشرة  خالل الوطنية الصادرات قيمة بلغتو  ،2017من عام 
 خالل دينارا   مليون 696.3 تصديره املعاد قيمة وبلغت ،2017من عام  الفرتة بنفس مقارنة %3.9 نسبته رتفاعإب دينارا  

 بلغت فقد ،املستوردات أما. 2017من عام  الفرتة بنفس مقارنة %2.7 نسبته رتفاعإب 2018من عام  أشهر األوىلالعشرة 
 الفرتة نفس مع مقارنة %(0.5) نسبته خنفاضإب 2018من عام  أشهر األوىلرة العش خالل دينارا   مليون 11865.3 قيمتها

 . 2017من عام 

 7350.4 بلغقد  الكلية الصادرات وقيمة املستوردات قيمة بني الفرق ميثل الذيو  التجاري امليزان يف العجز فإن ،وهبذا
 بنفس مقارنة (%3.0) بنسبة 2018من عام  أشهر األوىلالعشرة  خالل خنفضإقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا   مليون
من عام  أشهر األوىلالعشرة  خالل %38.1 تللمستوردا الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما.  2017من عام  الفرتة

 .مئوية نقطة 1.6 مقداره رتفاعإب 2017من عام  نفس الفرتةخالل  %36.5 التغطية نسبة بلغت حني يف ،2018
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بنسبة  وتوابعها األلبسةمن الوطنية  الصادرات قيمة رتفعتا فقد املصدرة، السلع ألبرز السلعي بالرتكي صعيد وعلى
 حمضرات منالوطنية  الصادرات قيمة خنفضتا فيما ،%29.3بنسبة  األمسدةو  %11.3بنسبة  اخلام البواتسو  11.6%

على صعيد الرتكيب  أما. (%7.8)نسبة ب اخلام والفوسفات (%14.7) بنسبة والفواكهواخلضار  (%5.0)بنسبة  الصيدلة
 بنسبة ومصنوعاته واحلديد %34.6بنسبة  ومشتقاته اخلام لنفطامن ستوردات املقيمة  رتفعتا فقد ،السلعي للمستوردات

بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالت من املستورداتخنفضت قيمة افيما  ،%4.9بنسبة  ومصنوعاهتا اللدائنو  17.6%
 .(%3.1)بنسبة  وأجزائها الكهرابئية واألجهزة اآلالتو  (%23.9) بنسبة وأجزائها والدراجات العرابتو %(25.9)

 لشمال احلرة التجارة إتفاقية ولإىل د الوطنية الصادرات قيمة رتفعتا فقد اخلارجية، التجارة يف الشركاء ألبرز ابلنسبة أما
ومن  %9.7بنسبة  العربية غري اآلسيوية الدولو  %9.2بنسبة  يةاألمريك املتحدة الوالايت هاومن %9.6بنسبة  أمريكا
، فيما اخنفضت قيمة %5.3هولندا بنسبة  هاومن %17.2بنسبة  األورويب اإلحتاد ودول %23.9 بنسبة اهلند ضمنها

 (.%11.4)السعودية بنسبة  ضمنها ومن (%0.3)بنسبة  الكربى العربية احلرة التجارة دول منطقةىل إالصادرات الوطنية 
بنسبة  الكربى العربية احلرة التجارة منطقة دول من واضح بشكل املستوردات قيمة رتفعتا فقد للمستوردات، ابلنسبة أما

 خنفضتا يماف ،%4.7بنسبة  املانيا هاومن %0.1بنسبة  األورويب اإلحتاد دولو %33.1 بنسبة السعودية هاومن 15.0%
 األمريكية املتحدة الوالايت وابألخص (%19.1)بنسبة  أمريكا لشمال احلرة ارةالتج إتفاقيةدول  قيمة املستوردات من

  .(%2.4)بنسبة  الصني الشعبية ضمنها ومن (%4.9)بنسبة  العربية غري اآلسيوية دولالو (%19.3)بنسبة 
 2710.6 مقداره ما الدول هذه من املستوردات قيمة بلغت فقد اخلليجي، التعاون جملس دول مع للتجارة ابلنسبة أما

 الكلية الصادرات أما. 2018من عام  أشهر األوىلالعشرة  خالل املستوردات قيمة من %22.8 أو ما نسبته دينارا   مليون
 . الفرتة نفس خالل الصادرات إمجايل من %21.7 أو ما نسبته دينارا   مليون 981.5 بلغت فقد الدول، هلذه
 قيمةة إرتفاعإىل  فتعود ،2018 من عام تشرين األولشهر خالل  الوطنية الصادرات قيمة رتفاعإ وراء الرئيسية األسباب أما

يف نفةةةس  دينةةةارا  مليةةةون  28.1إىل  2017تشةةةرين األول يف شةةةهر  دينةةةارا  مليةةةون  15.4 مةةةناألمسةةةدة الوطنيةةةة مةةةن  الصةةةادرات
لتصةل  الكيماويةة غةري العضةويةاملنتجةات قيمة الصةادرات الوطنيةة مةن  إرتفاعو  ،%82.5إبرتفاع بلغ  2018الشهر من عام 

 2017يف نفةةس الشةةهر مةةن عةةام  دينةةارا  مليةةون  18.0مقارنةةة مةةع  2018عةةام  تشةةرين األوليف شةةهر  دينةةارا  مليةةون  25.5إىل 
مليةون  4.8مةن  اآلالت واألجهةزة واملعةدات الكهرابئيةة وأجزائهةاالصادرات الوطنيةة مةن  قيمة إرتفاع، و %41.7إبرتفاع بلغ 

 إرتفةاعو  ،%110.4بنسةبة  2018دينارا  يف نفس الشةهر مةن عةام مليون  10.1إىل  2017عام  تشرين األول يف شهر دينارا  
 12.0إىل  2017عةةةام  تشةةةرين األوليف شةةةهر  دينةةةارا  مليةةةون  10.8مةةةن اللةةةدائن ومصةةةنوعاهتا الصةةةادرات الوطنيةةةة مةةةن  قيمةةةة

. كما وارتفعت قيمةة الصةادرات الوطنيةة مةن اللحةوم واألحشةاء %11.1 بنسبة 2018يف نفس الشهر من عام  دينارا  مليون 
الصةاحلة لككةل، وحمضةرات غذائيةةة مةن اخلضةار أو الفواكةةه أو الةدقيو، واإلمسنةت والفيةول أويةةل والزيةوت العطريةة وحمضةةراهتا 

مةةوع مةةن جم %31.3املشةةار إليهةةا مةةا نسةةبته  السةةلعشةةكلت الصةةادرات مةةن و  وحمضةةرات التجميةةل ومصةةنوعات مةةن حديةةد.
خةةالل مةةن قيمةةة الصةةادرات الوطنيةةة  %15.9مقارنةةة  ةةا نسةةبته  2018عةةام  تشةةرين األولشةةهر  قيمةةة الصةةادرات الوطنيةةة يف

املرتبة األوىل من بني السلع الة  تضةمنتها الصةادرات الوطنيةة خةالل شةهر  األلبسة حازت. وقد 2017عام الشهر ذاته من 
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تني املةةرتب حةةاز اخلضةةار والفواكةةه والفيةةول أويةةليف حةةني ة املرتبةةة الثانيةةة، حمضةةرات الصةةيدل توحةةاز  ،2018عةةام  تشةةرين األول
 ،(%71.4) احليةةواىلت احليةةة بنسةةبة الصةةادرات الوطنيةةة مةةن إخنفةةاض قيمةةةوتشةةري البيةةاىلت إىل  الثالثةةة والرابعةةة علةةى التةةوايل.

والفوسةةةةفات اخلةةةةام بنسةةةةبة  ،(%10.9) واخلضةةةةار والفواكةةةةه بنسةةةةبة ،(%51.7)واحللةةةةي وااةةةةوهرات واملعةةةةادن الثمينةةةةة بنسةةةةبة 
كما واخنفضت قيمة الصادرات الوطنية من حمضةرات مةن حلةوم أو أمسةاحم، وحمضةرات غذائيةة أساسةها احلبةوب،   .%(18.2)

واألعةةالو والتبةةغ ومصةةنوعاته وحمضةةرات الصةةيدلة والبةةواتس اخلةةام، واأللبسةةة وتوابعهةةا مةةن املصةةنرات واألملنيةةوم ومصةةنوعاته 
 .2018عام  تشرين األوليف شهر واألدوات اآللية وأجزائها واآلالت واألجهزة 

 
 2018و 2017 يعام من أشهر األوىلالعشرة  خالل واملستوردة املصدرة السلع أهم: 1 جدول

 (أردين دينار ابملليون لقيمةا)                                                                                                                       

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2018 2017 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 2018 2017 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 34.6 2458.9 1827.2 ومشتقاته اخلام النفط 11.6 1009.2 904.5 وتوابعها األلبسة

 -25.9 899.7 1213.4 زائهااآلالت واألدوات اآللية وأج -5.0 329.4 346.6 الصيدلة حمضرات

 -23.9 881.5 1158.9 وأجزائها والدراجات العرابت 11.3 306.0 274.9 البواتس اخلام

 274.4 321.6 والفواكه اخلضار
14.7

- 
 -3.1 716.0 738.8 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها

 17.6 511.9 435.4 احلديد ومصنوعاته 29.3 245.8 190.1 األمسدة

 4.9 438.4 417.8 اللدائن ومصنوعاهتا -7.8 207.0 224.6 اخلام سفاتالفو 

 -2.9 5958.9 6139.3 األخرى املواد 2.4 1446.8 1413.5 األخرى املواد

 -0.5 11865.3 11930.8 (2) املستوردات إمجايل 3.9 3818.6 3675.8  الوطنية الصادرات

  2.7 696.3 678.1 تصديره املعاد
7576.9 (2) –( 1) التجاري العجز 3.7 4514.9 4353.9 (1) الكلية تالصادرا إمجايل

- 
7350.4- 3.0- 

 2018 تشرين األولخالل قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية  /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر

 

 
 
 
 

 2018و 2017 يعام من األوىل أشهرالعشرة  خالل قتصاديةإلا والتكتالت التجاريني الشركاء أهم: 2 جدول
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                     

 املستوردات الوطنية الصادرات
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 2018 2017 االقتصادية التكتالت

  نسبة
 التغري

)%( 
 2018 2017 االقتصادية تالتكتال

 نسبة
 التغري
)%( 

  احلرة التجارة منطقة دول
 -0.3 1679.1 1684.1 الكربى العربية

  التجارة منطقة دول
 15.0 3198.2 2782.2 الكربى العربية احلرة

 33.1 1984.4 1490.9 السعودية منها -11.4 418.7 472.7 السعودية منها

  احلرة التجارة إتفاقية دول
 9.6 1058.8 965.8 أمريكا اللشم

  التجارة إتفاقية دول
 -19.1 1167.2 1443.6 أمريكا لشمال احلرة

 -19.3 1002.3 1241.4 املتحدة الوالايت منها 9.2 1012.2 926.6 املتحدة الوالايت منها

  غري اآلسيوية الدول
 9.7 739.2 674.1 العربية

  اآلسيوية الدول
 -4.9 3626.2 3812.6 العربية غري

 -2.4 1640.5 1681.0 الشعبية الصني منها 23.9 389.1 314.1 اهلند منها

 0.1 2559.5 2558.0 األورويب اإلحتاد دول 17.2 113.0 96.4 األورويب اإلحتاد دول

 4.7 537.1 513.0 ملانياأ منها 5.3 21.9 20.8 هولندا منها

 -1.5 1314.2 1334.4 اإلقتصادية تكتالتال ابقي -10.5 228.5 255.4 اإلقتصادية التكتالت ابقي

 34.3 192.2 143.1 الربازيل منها -15.3 161.7 191.0 احلرة املنطقة منها

 2018 تشرين األولخالل قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية  /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر  
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 :ب اإلتصال يرجى املعلومات من ملزيد
 اخلارجية التجارة قسم رئيس /املصري أمحد
 Ext: (1304)  5300700-6-962+: العمل تلفون

 
 


