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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خبر صحفي

خالل  ستورداتالم نخفاضإ (%1.8)و الوطنية الصادرات إرتفاع %11.4 :العامة اإلحصاءات

 2018 من عام الفترةبنفس  مقارنة 2019من عام  شهري كانون الثاني وشباط

 والذي ،األردن في الخارجية رةالتجا حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت

 857.7 بلغت قد 2019من عام  خالل شهري كانون الثاني وشباط الكلية الصادرات قيمة أن إلى يشير

 الوطنية الصادرات قيمة بلغتو ،2018 بنفس الفترة من عام مقارنة %9.8 نسبته رتفاعإب دينارا   مليون

 %11.4 نسبته رتفاعبإ دينارا   مليون 721.4 دارهمق ما 2019من عام  خالل شهري كانون الثاني وشباط

خالل شهري  دينارا   مليون 136.3 تصديره المعاد قيمة وبلغت ،2018 بنفس الفترة من عام مقارنة

 أما. 2018 بنفس الفترة من عام مقارنة %2.5 نسبته رتفاعإب 2019من عام  كانون الثاني وشباط

 2019من عام  خالل شهري كانون الثاني وشباط دينارا   ونملي 2242.9 قيمتها بلغت فقد ،المستوردات

 . 2018 بنفس الفترة من عام مقارنة %(1.8) نسبته نخفاضبإ

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

 خالل شهري كانون الثاني وشباط نخفضإقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا   مليون 1385.2 بلغقد  الكلية

 الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما. 2018 بنفس الفترة من عام مقارنة %(7.8) بنسبة 2019من عام 

 نسبة بلغت حين في ،2019 عاممن  خالل شهري كانون الثاني وشباط %38.2 تللمستوردا الكلية

 .مئوية نقطة 4.0 همقدار رتفاعإب 2018عام بنفس الفترة من  مقارنة %34.2 التغطية

 

الوطنية من  الصادرات قيمة رتفعتإ فقد المصدرة، السلع ألبرز السلعي التركيب صعيد وعلى

والمنتجات  %37.2بنسبة  األسمدةو %6.3بنسبة  الخام البوتاسو %15.6بنسبة  وتوابعها األلبسة

 محضرات من الوطنية الصادرات قيمة إنخفضت فيما ،%43.7الكيماوية غير العضوية بنسبة 

 على صعيد التركيب السلعي للمستوردات أما. %(1.5)بنسبة  الخام الفوسفاتو (%0.2)بنسبة  الصيدلة

فيما  ،%20.0بنسبة  وأجزائها الكهربائية واألجهزة اآلالتقيمة المستوردات من  إرتفعت فقد



2 

 

 اآللية ألدواتوا اآلالتو %(16.5)بنسبة  ومشتقاته الخام لنفطاإنخفضت قيمة المستوردات من 

 %(24.3) بنسبة ومصنوعاته والحديد (%0.3)بنسبة  وأجزائها والدراجات العرباتو %(0.1)بنسبة  وأجزائها

  .%(14.4)بنسبة  ومصنوعاته واللدائن

دول  إلى الوطنية الصادرات قيمة إرتفعت فقد الخارجية، التجارة في الشركاء ألبرز بالنسبة أما

 إتفاقية دولو %12.1السعودية بنسبة  ضمنها ومن %11.9بنسبة  الكبرى بيةالعر الحرة التجارة منطقة

 %14.0بنسبة  األمريكية المتحدة الواليات هاضمن ومن %13.5بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة

 األوروبي اإلتحاد ودول %10.8بنسبة  الهند ضمنها ومن %2.5بنسبة  العربية غير اآلسيوية الدولو

 قيمة رتفعتإ فقد للمستوردات، بالنسبة أما .%10.8إيطاليا بنسبة  ضمنها ومن %16.6بنسبة 

ومن ضمنها  %15.2بنسبة  الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة دول من واضح بشكل المستوردات

الصين الشعبية بنسبة  ضمنها ومن %4.6بنسبة  العربية غير اآلسيوية دولالو %1.7 بنسبةالسعودية 

بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة إتفاقيةدول قيمة المستوردات من  نخفضتإ يماف ،14.2%

بنسبة  األوروبي اإلتحاد دولو (%18.8بنسبة ) األمريكية المتحدة الواليات ضمنها ومن (12.9%)

 . (%23.4إيطاليا بنسبة ) ضمنها ومن (16.8%)

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

خالل شهري كانون الثاني  المستوردات قيمة من %23.0 أو ما نسبته دينارا   مليون 516.7 مقداره

 أو ما نسبته دينارا   مليون 150.6 بلغت فقد الدول، لهذه الكلية الصادرات أما. 2019من عام  وشباط

 . الفترة نفس خالل الصادرات إجمالي من 17.6%

ويعنود  ،2019 منن عنام خالل شهر شباط الوطنية الصادرات قيمة رتفاعإ وراء الرئيسية األسباب أما

فني شنهر  ديننارا  ملينون  17.2 منناالسنمدة الوطنينة منن  الصنادرات قيمنة إرتفناعالسبب في ذلك، إلى 

قيمنة  رتفناعوإ ،%192.5بإرتفناع بلنغ  2019في نفس الشهر من عام  دينارا  مليون  50.2إلى  2018شباط 

 2019عننام  شنباطفني شننهر  دينننارا  ملينون  90.0لتصنل إلننى االلبسنة وتوابعهننا الصنادرات الوطنينة مننن 

 قيمننة ، وإرتفنناع%16.5بإرتفنناع بلننغ  2018فنني نفننس الشننهر مننن عننام  دينننارا  مليننون  77.2مقارنننة مننع 

 27.9إلنى  2018عام  شباطفي شهر  دينارا  مليون  21.5من المنتجات الكيماويه الصادرات الوطنية من 

الصننادرات الوطنيننة مننن  قيمننة وإرتفنناع ،%30.2بنسننبة  2019دينننارا  فنني نفننس الشننهر مننن عننام مليننون 

في نفنس الشنهر  دينارا  مليون  7.0إلى  2018عام  شباطفي شهر  دينارا  مليون  4.5من الحيوانات الحية 

قيمة الصادرات الوطنية من اللحنوم والخضنار واالسنمنت  . كما وارتفعت%55.5بنسبة  2019من عام 

المشنار  السنلعشنكلت الصنادرات منن و والغازات النفطية والحديد ومصنوعاتة ومحضرات الغسنيل.

 شهر  من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في %56.0إليها ما نسبته 

 

 

عنام خنالل الشنهر ذاتنه منن منن قيمنة الصنادرات الوطنينة  %42.0مقارننة بمنا نسنبته  2019عنام  شباط

وقند حنازت األلبسنة المرتبنة األولنى منن بننين السنلع التني تضنمنتها الصنادرات الوطنينة خننالل . 2018

المنتجننات الكيماويننة حننازت فنني حننين وحننازت االسننمدة المرتبننة الثانيننة،  ،2019عننام  شننباطشننهر 

الصننادرات  إنخفنناض قيمننة وتشننير البيانننات إلننى تين الثالثننة والرابعننة علننى التننوالي.المننرتبوالخضننار 

 والننورق بنسننبة ،%(27.1)ومحضننرات الصننيدلة بنسننبة  ،%(39.7) الفوسننفات الخننام بنسننبة الوطنيننة مننن

كمننا وانخفضننت قيمننة  .2019عننام  شننباطفنني شننهر  %(44.3)وااللمنيننوم ومصنننوعاته بنسننبة  ،%(25.1)

 الصادرات الوطنية من البوتاس الخام واللدائن ومصنوعاته.
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 2019و 2018 يعاممن  خالل شهري كانون الثاني وشباط والمستوردة المصدرة السلع همأ: 1 جدولال
 بالمليون القيمة)                                                                                                                       

 (أردني دينار

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2019 2018 سلعال

 نسبة

 التغير
)%( 

 2019 2018 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 -16.5 399.1 477.8 ومشتقاته الخام النفط 15.6 200.3 173.3 وتوابعها األلبسة

 -0.1 192.7 192.8 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 6.3 70.8 66.6 البوتاس الخام

 -0.3 188.6 189.1 وأجزائهاالعربات والدراجات  37.2 59.0 43.0 األسمدة

المنتجات الكيماوية غير 

 العضوية
34.8 50.0 43.7 

اآلالت واألجهزة الكهربائية 

 وأجزائها
139.2 167.0 20.0 

 -24.3 75.2 99.4 الحديد ومصنوعاته 0.2- 42.8 42.9 الصيدلة محضرات

 -14.4 75.1 87.7 اللدائن ومصنوعاته 1.5- 39.2 39.8 الخام الفوسفات

 4.4 1145.2 1097.4 األخرى المواد 4.8 259.3 247.4 األخرى المواد

 -1.8 2242.9 2283.4 (2) المستوردات إجمالي 11.4 721.4 647.8  الوطنية الصادرات

  2.5 136.3 133.0 تصديره المعاد

 -7.8 -1385.2 -1502.6 (2) –( 1) التجاري العجز 9.8 857.7 780.8 (1) الكلية الصادرات إجمالي

 2019 شباطخالل / قسم التجارة الخارجية/ تقرير إحصاءات التجارة الخارجية العامة اإلحصاءات دائرة: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 يعاممن  خالل شهري كانون الثاني وشباط قتصاديةإلا والتكتالت التجاريين الشركاء أهم: 2 جدولال
 2019و

 بالمليون القيمة)                                                                                                                     

 (أردني دينار

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2019 2018 االقتصادية التكتالت

  نسبة

 التغير

)%( 
 2019 2018 االقتصادية التكتالت

 نسبة

 التغير
)%( 

  الحرة التجارة منطقة دول

 الكبرى لعربيةا
231.2 258.6 11.9 

  التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية الحرة
591.5 681.2 15.2 

 1.7 419.0 412.0 السعودية منها 12.1 70.3 62.7 السعودية منها

 -12.9 220.9 253.5  التجارة إتفاقية دول 13.5 211.9 186.7  الحرة التجارة إتفاقية دول
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 أمريكا لشمال الحرة أمريكا لشمال

 -18.8 176.3 217.1 المتحدة الواليات منها 14.0 201.6 176.9 المتحدة الواليات منها

  غير اآلسيوية الدول

 العربية
161.4 165.4 2.5 

  اآلسيوية الدول

 العربية غير
718.6 752.0 4.6 

 14.2 360.2 315.4 الشعبية الصين منها 10.8 98.1 88.5 الهند منها

 -16.8 401.3 482.3 األوروبي اإلتحاد دول 16.6 26.7 22.9 وروبياأل اإلتحاد دول

 22.0 112.0 91.8 لمانياأ منها 10.8 4.1 3.7 إيطاليا منها

 -21.1 187.5 237.5 اإلقتصادية التكتالت باقي 28.9 58.8 45.6 اإلقتصادية التكتالت باقي

 83.9 43.4 23.6 االرجنتين منها 31.7 50.7 38.5 الحرة المنطقة منها

 2019 شباطخالل / قسم التجارة الخارجية/ تقرير إحصاءات التجارة الخارجية العامة اإلحصاءات دائرة: المصدر  
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 :ب اإلتصال يرجى المعلومات من لمزيد

 الخارجية التجارة قسم رئيس/ المصري أحمد

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

 
 


