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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خبر صحفي

 التسعةخالل  ستورداتالم إرتفاع %0.3و الوطنية الصادرات إرتفاع %3.0 :العامة اإلحصاءات

 2017عام من  الفترة بنفس مقارنة 2018من عام  أشهر األولى

 يشير والذي األردن في جيةالخار التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت

 دينارا   مليون 4027.5 بلغت قد 2018من عام  أشهر األولى التسعة خالل الكلية الصادرات قيمة أن إلى

 التسعة خالل الوطنية الصادرات قيمة بلغتو ،2017من عام  الفترة بنفس مقارنة %3.4 نسبته رتفاعإب

 الفترة بنفس مقارنة %3.0 نسبته رتفاعبإ دينارا   مليون 3393.8 مقداره ما 2018من عام  أشهر األولى

من عام  أشهر األولى التسعة خالل دينارا   مليون 633.7 تصديره المعاد قيمة وبلغت ،2017من عام 

 قيمتها بلغت فقد ،المستوردات أما. 2017من عام  الفترة بنفس مقارنة %5.5 نسبته رتفاعإب 2018

 نفس مع مقارنة %0.3 نسبته بإرتفاع 2018من عام  أشهر األولى التسعة خالل دينارا   مليون 10642.0

 . 2017من عام  الفترة

 الصادرات وقيمة المستوردات قيمة بين الفرق يمثل الذيو التجاري الميزان في العجز فإن ،وبهذا

من  أشهر األولى التسعة خالل نخفضإقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا   مليون 6614.5 بلغقد  الكلية

 الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما. 2017من عام  الفترة بنفس مقارنة %(1.5) بنسبة 2018عام 

 %36.7 التغطية نسبة بلغت حين في ،2018من عام  أشهر األولى التسعة خالل %37.8 تللمستوردا

 .مئوية نقطة 1.1 مقداره رتفاعإب 2017من عام  نفس الفترةخالل 

 

من الوطنية  الصادرات قيمة رتفعتا فقد المصدرة، السلع ألبرز سلعيال التركيب صعيد وعلى

 نخفضتا فيما ،%24.6بنسبة  األسمدةو %13.8بنسبة  الخام البوتاسو %13.2بنسبة  وتوابعها األلبسة

 %(15.1) بنسبة والفواكهوالخضار (%4.9)بنسبة  الصيدلة محضرات منالوطنية  الصادرات قيمة
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قيمة  رتفعتا فقد على صعيد التركيب السلعي للمستوردات أما. %(6.9) بنسبة الخام والفوسفات

 اللدائنو %21.1 بنسبة ومصنوعاته والحديد %41.4بنسبة  ومشتقاته الخام لنفطامن مستوردات ال

 وأجزائها اآللية واألدوات اآلالت من المستورداتنخفضت قيمة افيما  ،%4.4بنسبة  ومصنوعاتها

 الكهربائية واألجهزة اآلالتو (%26.6) بنسبة وأجزائها والدراجات اتالعربو %(27.2)بنسبة 

 .%(4.0)بنسبة  وأجزائها

 ولإلى د الوطنية الصادرات قيمة رتفعتا فقد الخارجية، التجارة في الشركاء ألبرز بالنسبة أما

 %10.7نسبة ب األمريكية المتحدة الواليات هاومن %11.0بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة إتفاقية

بنسبة  األوروبي اإلتحاد ودول %25.7 بنسبة الهند هاومن %13.6بنسبة  العربية غير اآلسيوية الدولو

 التجارة دول منطقةلى إ، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية %5.4هولندا بنسبة  هاومن 18.4%

 بالنسبة أما .(%16.2)السعودية بنسبة  ضمنها ومن (%4.4)بنسبة  الكبرى العربية الحرة

 العربية الحرة التجارة منطقة دول من واضح بشكل المستوردات قيمة رتفعتا فقد للمستوردات،

دول  قيمة المستوردات من نخفضتا يماف ،%39.2 بنسبة السعودية هاومن %17.8بنسبة  الكبرى

بنسبة  مريكيةاأل المتحدة الواليات وباألخص (%19.3)بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة إتفاقية

 (%3.8)بنسبة  الصين الشعبية ضمنها ومن (%5.5)بنسبة  العربية غير اآلسيوية دولالو (18.6%)

 .(%25.1)بنسبة  إيطاليا هاومن (%0.02)بنسبة  األوروبي اإلتحاد دولو

 ما الدول هذه من المستوردات قيمة بلغت فقد الخليجي، التعاون مجلس دول مع للتجارة بالنسبة أما

 أشهر األولى التسعة خالل المستوردات قيمة من %23.0 أو ما نسبته دينارا   مليون 2448.4 قدارهم

 %20.9 أو ما نسبته دينارا   مليون 841.1 بلغت فقد الدول، لهذه الكلية الصادرات أما. 2018من عام 

 . الفترة نفس خالل الصادرات إجمالي من

 فتعاود ،2018 من عاام أيلولشهر خالل  الوطنية لصادراتا قيمة رتفاعإ وراء الرئيسية األسباب أما

إلاى  2017أيلاول فاي شاهر  ديناارا  ملياون  92.3 ماناأللبساة الوطنياة مان  الصاادرات قيمة رتفاعإإلى 

قيماة الصااادرات  إرتفاااعو ،%17.9بإرتفاااع بلاغ  2018فاي نفااس الشاهر ماان عاام  دينااارا  ملياون  108.8

 27.5مقارناة ماع  2018عاام  أيلاولفاي شاهر  دينارا  مليون  34.3ى لتصل إلالخام  البوتاسالوطنية من 

الصاادرات الوطنياة  قيماة إرتفااع، و%24.7بإرتفااع بلاغ  2017في نفس الشهر من عاام  دينارا  مليون 

 2017عاام  أيلاولفي شهر  دينارا  مليون  5.0من  اآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائهامن 

الصاادرات الوطنياة  قيمة إرتفاعو ،%80.0بنسبة  2018ا  في نفس الشهر من عام دينارمليون  9.0إلى 

ملياون  8.4إلاى  2017عاام  أيلاولفاي شاهر  ديناارا  ملياون  4.7مان الصابون ومحضارات الغسايل من 

قيمااة الصااادرات الوطنيااة ماان  . كمااا وارتفعاات%78.7 بنساابة 2018فااي نفااس الشااهر ماان عااام  دينااارا  

 غيااار العضاااوية واألسااامدةاللحاااوم واألحشااااء الصاااالحة لالكااال، واألعاااالي والمنتجاااات الكيماوياااة 

شاكلت الصاادرات و وخالصات للدباغة والصاباغة واللادائن ومصانوعاتها ومصانوعات مان حدياد.

عاام  أيلاولشاهر  مان مجماوع قيماة الصاادرات الوطنياة فاي %57.8المشار إليها ما نسابته  السلعمن 

. وقاد 2017عاام خاالل الشاهر تاتاه مان مان قيماة الصاادرات الوطنياة  %48.8مقارنة بما نسبته  2018

 أيلاولالمرتبة األولى من باين السالع التاي تضامنتها الصاادرات الوطنياة خاالل شاهر  األلبسة حازت

ام والخضااار حاااز البوتاااس الخاافااي حااين محضاارات الصاايدلة المرتبااة الثانيااة،  توحاااز ،2018عااام 

الصااادرات  إنخفاااق قيمااةوتشااير البيانااات إلااى  تين الثالثااة والرابعااة علااى التااوالي.الماارتب والفواكااه

 والفوساافات الخااام بنساابة ،%(79.8)والحيوانااات الحيااة بنساابة  ،%(31.5) الخضااار بنساابة الوطنيااة ماان

نياااة مااان كماااا وانخفضااات قيماااة الصاااادرات الوط .%(6.7)ومحضااارات الصااايدلة بنسااابة  ،%(11.4)

 .2018عام  أيلولفي شهر محضرات من لحوم أو أسماك، والحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة 
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 2018و 2017 يعام من أشهر األولى التسعة خالل والمستوردة المصدرة السلع أهم: 1 جدول
 بالمليون القيمة)                                                                                                                       

 (أردني دينار

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2018 2017 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 2018 2017 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 41.4 2266.6 1603.5 ومشتقاته الخام النفط 13.2 929.4 820.7 وتوابعها األلبسة

 -27.2 812.4 1115.6 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها -4.9 292.2 307.1 الصيدلة محضرات

 -26.6 753.0 1025.5 وأجزائها والدراجات العربات 13.8 279.9 246.0 البوتاس الخام

 -15.1 243.2 286.6 والفواكه الخضار
اآلالت واألجهزة الكهربائية 

 وأجزائها
666.8 640.3 4.0- 

 21.1 458.3 378.4 يد ومصنوعاتهالحد 24.6 217.6 174.7 األسمدة

 4.4 388.5 372.0 اللدائن ومصنوعاتها -6.9 192.3 206.5 الخام الفوسفات

 -2.3 5322.9 5449.1 األخرى المواد -1.2 1239.2 1254.1 األخرى المواد

 0.3 10642.0 10610.9 (2) المستوردات إجمالي 3.0 3393.8 3295.7  الوطنية الصادرات

  5.5 633.7 600.4 رهتصدي المعاد

 الكلياااة الصاااادرات إجماااالي
(1) 

3896.1 4027.5 3.4 
 (2) –( 1) التجاري العجز

6714.8- 6614.5- 1.5- 

 2018 أيلولخالل / قسم التجارة الخارجية/ تقرير إحصاءات التجارة الخارجية العامة اإلحصاءات دائرة: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 يعام من أشهر األولى التسعة خالل قتصاديةإلا تالتوالتك التجاريين الشركاء أهم: 2 جدول

 2018و
 بالمليون القيمة)                                                                                                                     

 (أردني دينار

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2018 2017 االقتصادية التكتالت

  نسبة

 التغير

)%( 
 2018 2017 االقتصادية التكتالت

 نسبة

 التغير
)%( 

  الحرة التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية
1501.9 1436.2 4.4- 

  التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية الحرة
2447.5 2882.2 17.8 

 39.2 1812.1 1301.7 السعودية منها -16.2 356.7 425.9 السعودية منها

  الحرة التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال
874.8 971.4 11.0 

  التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال الحرة
1306.4 1054.6 19.3- 
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 -18.6 920.3 1130.7 المتحدة الواليات منها 10.7 928.7 839.0 المتحدة الواليات منها

  غير اآلسيوية الدول

 العربية
608.7 691.3 13.6 

  يويةاآلس الدول

 العربية غير
3413.1 3224.3 5.5- 

 -3.8 1451.8 1508.5 الشعبية الصين منها 25.7 364.9 290.2 الهند منها

 -0.02 2264.5 2265.0 األوروبي اإلتحاد دول 18.4 102.8 86.8 األوروبي اإلتحاد دول

 3.1 477.0 462.5 لمانياأ منها 5.4 19.5 18.5 هولندا منها

 3.2 1216.4 1178.9 اإلقتصادية التكتالت باقي -14.0 192.1 223.5 قتصاديةاإل التكتالت باقي

 32.4 174.6 131.9 نيجيريا منها -19.4 134.8 167.2 الحرة المنطقة منها

 2018 أيلولخالل / قسم التجارة الخارجية/ تقرير إحصاءات التجارة الخارجية العامة اإلحصاءات دائرة: المصدر  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :ب اإلتصال يرجى المعلومات من لمزيد

 الخارجية التجارة قسم رئيس/ المصري أحمد



5 

 

 Ext: (1304)  5300700-6-962+: العمل تلفون

 
 


