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 خرب صحفي
من عام  النصف األولخالل  ستورداتامل خنفاضإ %3.8و الوطنية الصادرات إرتفاع %4.3 :العامة اإلحصاءات

 2018 من عام الفرتةبنفس  مقارنة 2019
 الكلية الصادرات قيمة أن إىل يشري والذي ،األردن يف اخلارجية التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت
 ،2018 بنفس الفرتة من عام مقارنة %4.5 نسبته رتفاعإب دينارا   مليون 2687.3 بلغت قد 2019من عام  النصف األولخالل 

 %4.3 هنسبت رتفاعإب دينارا   مليون 2257.7 مقداره ما 2019من عام  النصف األولخالل  الوطنية الصادرات قيمة بلغتو 
 2019من عام  النصف األولخالل  دينارا   مليون 429.6 تصديره املعاد قيمة وبلغت ،2018 بنفس الفرتة من عام مقارنة

خالل  دينارا   مليون 6597.6 قيمتها بلغت فقد ،املستوردات أما. 2018 بنفس الفرتة من عام مقارنة %5.4 نسبته رتفاعإب
 . 2018 بنفس الفرتة من عام مقارنة %3.8 بتهنس خنفاضإب 2019من عام  النصف األول

 مليون 3910.3 بلغقد  الكلية الصادرات وقيمة املستوردات قيمة بني الفرق ميثل الذيو  التجاري امليزان يف العجز فإن ،وهبذا
.  2018 مبنفس الفرتة من عا مقارنة %8.8 بنسبة 2019من عام  النصف األولخالل  خنفضإقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا  
 نسبة بلغت حني يف ،2019 عاممن النصف األول خالل  %40.7 تللمستوردا الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما

 .مئوية نقطة 3.2 مقداره رتفاعإب 2018عام بنفس الفرتة من  مقارنة %37.5 التغطية
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 %5.2بنسبة  وتوابعها األلبسةالوطنية من  الصادرات قيمة رتفعتإ فقد املصدرة، السلع ألبرز السلعي الرتكيب صعيد وعلى
 قيمة إخنفضت فيما ،%33.8واملنتجات الكيماوية غري العضوية بنسبة  %12.2بنسبة  األمسدةو %21.0بنسبة  اخلام البواتسو

على صعيد الرتكيب السلعي  أما. %6.4بنسبة  اخلام الفوسفاتو  %2.7بنسبة  الصيدلة حمضرات منالوطنية  الصادرات
 الكهرابئية واألجهزة آلالتوا %8.2بنسبة  وأجزائها والدراجات العرابتقيمة املستوردات من  إرتفعت فقد تورداتللمس

 %20.8بنسبة  ومشتقاته اخلام لنفطافيما إخنفضت قيمة املستوردات من  ،%14.1واحلبوب بنسبة  %7.1بنسبة  وأجزائها
  .%18.7 بنسبة ومصنوعاته ديدواحل %0.1بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالتو

 لشمال احلرة التجارة إتفاقية دول إىل الوطنية الصادرات قيمة إرتفعت فقد اخلارجية، التجارة يف الشركاء ألبرز ابلنسبة أما
 ومن %14.4بنسبة  العربية غري اآلسيوية الدولو  %3.6بنسبة  األمريكية املتحدة الوالايت هاضمن ومن %4.1بنسبة  أمريكا

 %1.4بنسبة  الكربى العربية احلرة التجارة دول منطقة إىل الوطنية الصادرات قيمة خنفضتإ يماف ،%1.5بنسبة  اهلند نهاضم
 ابلنسبة أما .%18.9بنسبة  إيطاليا ضمنها ومن %1.9بنسبة  األورويب اإلحتاد دولو  %0.7السعودية بنسبة  ضمنها ومن

الصني  ضمنها ومن %5.0بنسبة  العربية غري اآلسيوية دولال من واضح شكلب املستوردات قيمةإرتفعت  فقد للمستوردات،
ومن ضمنها  %2.9بنسبة  الكربى العربية احلرة التجارة منطقة دول من املستوردات قيمة خنفضتإ فيما ،%7.0 بنسبةالشعبية 

 املتحدة الوالايت ضمنها ومن %7.9بنسبة  أمريكا لشمال احلرة التجارة إتفاقيةدول و  %48.7 بنسبة االمارات العربية
 . %13.6إيطاليا بنسبة  ضمنها ومن %4.6بنسبة  األورويب اإلحتاد دولو %12.1بنسبة  األمريكية

 مليون 1404.0 مقداره ما الدول هذه من املستوردات قيمة بلغت فقد اخلليجي، التعاون جملس دول مع للتجارة ابلنسبة أما
 فقد الدول، هلذه الكلية الصادرات أما. 2019من عام  النصف األولخالل  املستوردات مةقي من %21.3 أو ما نسبته دينارا  
 . الفرتة نفس خالل الصادرات إمجايل من %20.6 أو ما نسبته دينارا   مليون 552.5 بلغت

إىل يف ذلااك، ويعااود الساابب  ،2019 ماان عااام حزياارانخااالل رااهر  الوطنيااة الصااادرات قيمااة رتفاااعإ وراء الرئيسااية األسااباب أمااا
يف  ديناارا  ملياون  121.5إىل  2018حزيران يف رهر  دينارا  مليون  113.0 مناأللبسة وتوابعها الوطنية من  الصادرات قيمة رتفاعإ

مليااون  55.8لتصاال إىل البااواتس اخلااام قيمااة الصااادرات الوطنيااة ماان  إرتفاااعو  ،%7.6إبرتفاااع بلااغ  2019نفااس الشااهر ماان عااام 
 إرتفااع، و %68.8إبرتفااع بلاغ  2018يف نفاس الشاهر مان عاام  ديناارا  ملياون  33.1مقارنة ماع  2019عام  انحزير يف رهر  دينارا  
ملياون  30.7إىل  2018عاام  حزيارانيف راهر  ديناارا  ملياون  20.6مان  االمسدة االزوتياه او الكيماوياةالصادرات الوطنية من  قيمة

املنتجااات الكيماويااة غااري العضااوية الصااادرات الوطنيااة ماان  قيمااة رتفاااعإو  ،%48.9بنساابة  2019دينااارا  يف نفااس الشااهر ماان عااام 
بنسااابة  2019يف نفاااس الشاااهر مااان عاااام  ديناااارا  ملياااون  22.4إىل  2018عاااام  حزيااارانيف راااهر  ديناااارا  ملياااون  13.1مااان واملنوعاااة 

واالمسنات ، وحمضارات  . كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات اخلام، ومصنوعات من حدياد، واللحاوم،71.7%
مان جمماوع قيماة الصاادرات  %64.0املشاار إليهاا ماا نسابته  السالعركلت الصادرات مان و  الغسيل، والنب، ومنتجات املطاحن.

. 2018عاام خاالل الشاهر ذاتاه مان مان قيماة الصاادرات الوطنياة  %52.2مقارناة ااا نسابته  2019عاام  حزيارانراهر  الوطنية يف
وحاااازت  ،2019عااام  حزياارانتباااة األوىل ماان بااني الساالع الاااص تضاامنتها الصااادرات الوطنيااة خاااالل رااهر املر  األلبسااة حااازتوقااد 

 تني الثالثة والرابعاة علاى التاوايل.املرتب حازت حمضرات الصيدله واالمسده االزوتية او الكيماويةيف حني البواتس اخلام املرتبة الثانية، 
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 ،%17.8وحمضارات الصايدلة بنسابة  ،%25.9 اخلضاار والفواكاة بنسابة لوطنياة مانالصاادرات ا إخنفاض قيماةوتشري البياانت إىل 
كمااااا واخنفضاااات قيمااااة . %59.3 واالالت واالجهاااازة واملعاااادات الكهرابئيااااة واجزائهااااا بنساااابة ،%48.3 واحليااااواانت احليااااة بنساااابة

حللااي واهااوهرات، وحمضاارات اللحااوم، الصااادرات الوطنيااة ماان العاارابت واااارارات واجزاغهااا، والتبااغ ومصاانوعاتة، والفيااول اوياال، وا
 .2019عام  حزيرانيف رهر واالملنيوم ومصنوعاتة 

  ومصنوعاته، وحمضرات غذائية 
 

 2019و 2018 يعاممن  النصف األولخالل  واملستوردة املصدرة السلع أهم: 1 دولاجل
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                       

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2019 2018 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 2019 2018 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 -20.8 1131.6 1428.7 ومشتقاته اخلام النفط 5.2 593.2 564.0 وتوابعها األلبسة

 -0.1 570.2 571.0 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 21.0 221.1 182.8 مالبواتس اخلا

 8.2 473.9 437.8 العرابت والدراجات وأجزائها -2.7 188.6 193.8 الصيدلة حمضرات

 7.1 433.1 404.4 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها 12.2 149.5 133.3 األمسدة

 14.1 248.7 218.0 حلبوبا -6.4 116.9 124.9 اخلام الفوسفات

 -18.7 234.6 288.5 احلديد ومصنوعاته 33.8 112.7 84.2 املنتجات الكيماوية غري العضوية

 -0.2 3505.5 3511.2 األخرى املواد -0.7 875.7 881.5 األخرى املواد

 -3.8 6597.6 6859.6 (2) املستوردات إمجايل 4.3 2257.7 2164.5  الوطنية الصادرات

  5.4 429.6 407.7 تصديره املعاد
4287.4 (2) –( 1) التجاري العجز 4.5 2687.3 2572.2 (1) الكلية الصادرات إمجايل

- 
3910.3- 8.8- 
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 2019و 2018 يعاممن  النصف األولخالل  قتصاديةإلا والتكتالت ينيالتجار  الشركاء أهم: 2 دولاجل
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                     

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2019 2018 االقتصادية التكتالت

  نسبة
 التغري

)%( 
 2019 2018 االقتصادية التكتالت

 نسبة
 التغري
)%( 

  احلرة التجارة منطقة دول
 -1.4 907.6 920.5 الكربى العربية

  التجارة منطقة دول
 -2.9 1821.4 1875.7 الكربى العربية احلرة

 0.3 1130.9 1127.6 السعودية منها -0.7 246.7 248.4 السعودية منها

  احلرة التجارة إتفاقية دول
 4.1 618.3 593.7 أمريكا لشمال

  التجارة إتفاقية دول
 -7.9 658.7 715.0 أمريكا لشمال احلرة

 -12.1 570.6 649.4 املتحدة الوالايت منها 3.6 585.2 565.0 املتحدة الوالايت منها

  غري اآلسيوية الدول
 14.4 512.5 447.8 العربية

  اآلسيوية الدول
 5.0 2223.3 2118.3 العربية غري

 7.0 1006.0 940.5 الشعبية الصني منها 1.5 240.1 236.6 اهلند منها

 -4.6 1332.4 1396.2 األورويب اإلحتاد دول -1.9 72.8 74.2 األورويب اإلحتاد دول

 8.1 312.3 289.0 ملانياأ منها 0.0 14.7 14.7 هولندا منها

 -25.5 561.8 754.4 اإلقتصادية التكتالت ابقي 14.2 146.5 128.3 اإلقتصادية التكتالت ابقي

 5.1 110.1 104.8 الربازيل منها 22.0 109.9 90.1 احلرة املنطقة منها
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