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 خبر صحفي

العشرة خالل  ستورداتالم نخفاضإ %5.5و الوطنية الصادرات إرتفاع %8.2 :العامة اإلحصاءات

 2018 من عام الفترةبنفس  مقارنة 2019من عام  األولى أشهر

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

 دينارا   مليون 4881.8 بلغت قد 2019من عام  األولى العشرة أشهرخالل  الكلية الصادرات قيمة أن إلى

العشرة خالل  الوطنية الصادرات قيمة بلغتو ،2018 بنفس الفترة من عام مقارنة %8.6 نسبته رتفاعإب

بنفس الفترة من  مقارنة %8.2 نسبته رتفاعبإ دينارا   مليون 4135.5 مقداره ما 2019من عام  األولى أشهر

 2019من عام  األولى العشرة أشهرخالل  دينارا   مليون 746.3 تصديره المعاد قيمة وبلغت ،2018 عام

 11273.7 قيمتها بلغت فقد ،المستوردات أما. 2018 بنفس الفترة من عام مقارنة %10.7 نسبته رتفاعإب

بنفس الفترة من  مقارنة %5.5 نسبته نخفاضبإ 2019من عام  األولى رة أشهرالعشخالل  دينارا   مليون

 . 2018 عام

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

 2019عام من  األولى العشرة أشهرخالل  نخفضإقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا   مليون 6391.9 بلغقد 

 تللمستوردا الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما. 2018 بنفس الفترة من عام مقارنة %14.0 بنسبة

بنفس  مقارنة %37.7 التغطية نسبة بلغت حين في ،2019 عاممن األولى  العشرة أشهرخالل  43.3%

 .مئوية نقطة 5.6 مقداره رتفاعإب 2018عام الفترة من 
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 فقد ،2019األولى من عام  العشرة أشهرخالل  المصدرة السلع ألبرز السلعي التركيب صعيد وعلى

 %12.1بنسبة  الخام البوتاسو %11.8بنسبة  وتوابعها األلبسةالوطنية من  الصادرات قيمة رتفعتإ

 الفوسفاتو %5.5بنسبة  الصيدلة محضراتو %24.8والمنتجات الكيماوية بنسبة  %12.2بنسبة  األسمدةو

 منقيمة المستوردات  إرتفعت فقد على صعيد التركيب السلعي للمستوردات أما. %1.1ة بنسب الخام

 %10.3بنسبة  وأجزائها الكهربائية واألجهزة آلالتوا %5.2بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالت

 %21.1بنسبة  ومشتقاته الخام لنفطافيما إنخفضت قيمة المستوردات من  ،0.7%والحبوب بنسبة 

  .%13.8ة بنسب ومصنوعاته الحديدو %10.9بنسبة  وأجزائها والدراجات عرباتالو

 دول منطقة إلى الوطنية الصادرات قيمة إرتفعت فقد الخارجية، التجارة في الشركاء ألبرزأما بالنسبة 

 التجارة إتفاقية دولو %9.7السعودية بنسبة  ضمنها ومن %2.2بنسبة  الكبرى العربية الحرة التجارة

 الدولو %12.1بنسبة  األمريكية المتحدة الواليات هاضمن ومن %12.7بنسبة  أمريكا لشمال حرةال

 %9.7بنسبة  األوروبي اإلتحاد دولو %1.2بنسبة  الهند ضمنها ومن %9.6بنسبة  العربية غير اآلسيوية

 واضح بشكل المستوردات قيمةإرتفعت  فقداما بالنسبة للمستوردات  ،%5.9بنسبة  هولندا ضمنها ومن

 نخفضتإ فيما ،%13.0 بنسبةالصين الشعبية  ضمنها ومن %6.7بنسبة  العربية غير اآلسيوية دولال من

 السعوديةومن ضمنها  %6.0بنسبة  الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة دول من المستوردات قيمة

 المتحدة الواليات نهاضم ومن %7.8بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة إتفاقيةدول و %3.7 بنسبة

 . %8.6بنسبة  المانيا ضمنها ومن %13.1بنسبة  األوروبي اإلتحاد دولو %6.5بنسبة  األمريكية

تشىرين خىالل شىهر  دينىارا  مليىون  406.3بلغىت قيمىة الصىادرات الوطنيىة فقىد اما علىى الصىعيد الشىهري 

 مقىداره إرتفاع، مما يشير إلى 2018ام خالل الشهر ذاته من ع دينارا  مليون  403.1 مقابل 2019عام  األول

فىي  دينىارا  مليون  79.8 منااللبسة الوطنية من  الصادرات قيمة إرتفاعإلى ويعود السبب في ذلك،  .0.8%

 ،%23.1بإرتفىىاع بلىىغ  2019فىىي نفىىس الشىىهر مىىن عىىام  دينىىارا  مليىىون  98.2إلىىى  2018تشىىرين األول شىىهر 

فىي  دينىارا  مليىون  38.2لتصىل إلىى مدة االزوتيىة او الكيماويىة االسىقيمة الصادرات الوطنية مىن  إرتفاعو

بإرتفىاع بلىغ  2018فىي نفىس الشىهر مىن عىام  دينىارا  مليىون  27.9مقارنة مع  2019عام  تشرين األولشهر 

 تشىرين األولفىي شىهر  دينىارا  مليىون  15.1مىن  الفوسىفاتالصادرات الوطنية مىن  قيمة إرتفاع، و36.9%

الصىادرات  قيمىة إرتفىاعو ،%46.3بنسىبة  2019دينارا  في نفس الشهر مىن عىام مليون  22.0إلى  2018عام 

مليىون  43.1إلىى  2018عام  تشرين األولفي شهر  دينارا  مليون  37.2من محضرات الصيدلة الوطنية من 

. كمىىىا وارتفعىىىت قيمىىىة الصىىىادرات الوطنيىىىة مىىىن %15.9 بنسىىىبة 2019فىىىي نفىىىس الشىىىهر مىىىن عىىىام  دينىىىارا  

المحضىىرات الغذائيىىة المنوعىىة ، ومحضىىرات اللحىىوم واالسىىماا ، والحلىىي والمجىىوهرات ، والحيوانىىات 

الحية ، ومصنوعات من حديد ، والفواكة ، وبقايا صىناعات االغذيىة ، وااللبىان ، ومحضىرات الغسىيل ، 

مىىة مىىن مجمىىوع قي %48.3المشىىار إليهىىا مىىا نسىىبته  السىىلعشىىكلت الصىىادرات مىىن و والسىىجاد  والسىىكر .

مىىن قيمىىة الصىىادرات  %63.1مقارنىىة بمىىا نسىىبته  2019عىىام  تشىىرين األولشىىهر  الصىىادرات الوطنيىىة فىىي

 الصىادرات الوطنيىىة مىىن إنخفىاض قيمىىة. وتشىىير البيانىات إلىىى 2018عىىام خىىالل الشىهر ذاتىىه مىن الوطنيىة 

 اتها بنسىبةواللىدائن ومصىنوع ،%32.9والخضىار بنسىبة  ،%38.2 المنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة

كمىىا وانخفضىىت قيمىىة الصىىادرات الوطنيىىة مىىن مىىواد التجميىىل ،  .%13.2والبوتىىاس الخىىام بنسىىبة  ،25.7%

والورق والكرتون ، وااللمنيوم ومصنوعاتة ، واللحىوم واالحشىاء الصىالحة لالكىل ، واالالت واالجهىزه 

نوعاتىه، ومحضىرات .2019عىام  تشىرين األولفىي شىهر والمعدات الكهربائية واجزاؤها ، والفيول اويىل 

  غذائية 

 

 2019و 2018 يعاممن  األولى العشرة أشهرخالل  والمستوردة المصدرة السلع أهم: 1 جدولال
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 دينار بالمليون القيمة)                                                                                                                       

 (ردنيأ

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2019 2018 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 2019 2018 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 21.1- 1934.2 2452.8 ومشتقاته الخام النفط 11.8 1127.8 1009.2 وتوابعها األلبسة

 5.2 946.7 899.7 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 5.5 347.6 329.4 الصيدلة محضرات

 12.1 343.3 306.0 البوتاس الخام
اآلالت واألجهزة الكهربائية 

 وأجزائها
716.0 789.8 10.3 

 10.8- 786.4 881.5 العربات والدراجات وأجزائها 12.2 276.1 246.0 األسمدة

 13.8- 441.4 511.9 الحديد ومصنوعاته 1.1 212.0 209.7 الخام الفوسفات

 0.7 436.5 433.5 الحبوب 24.8 198.0 158.6 المنتجات الكيماوية 

 1.6- 5938.7 6036.6 األخرى المواد 4.4 1631.0 1562.6 األخرى المواد

 5.5- 11273.7 11932.0 (2) المستوردات إجمالي 8.2 4135.5 3821.5  الوطنية الصادرات

  10.7 746.3 674.1 تصديره المعاد

 14.0- 6391.9- 7436.4- (2) –( 1) التجاري عجزال 8.6 4881.8 4495.6 (1) الكلية الصادرات إجمالي

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019و 2018 يعاممن  األولى العشرة أشهرخالل  قتصاديةإلا والتكتالت التجاريين الشركاء أهم: 2 جدولال
 دينار بالمليون القيمة)                                                                                                                     

 (أردني

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2019 2018 االقتصادية التكتالت

  نسبة

 التغير

)%( 
 2019 2018 االقتصادية التكتالت

 نسبة

 التغير
)%( 

  الحرة التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية
1680.4 1716.9 2.2 

  التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية الحرة
3202.9 3011.4 -6.0 
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 3.7- 1910.1 1984.5 السعودية منها 9.7 461.0 420.2 السعودية منها

  الحرة التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال
1058.8 1193.4 12.7 

  التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال الحرة
1167.3 1076.4 -7.8 

 6.5- 937.0 1002.3 المتحدة الواليات منها 12.1 1135.0 1012.3 المتحدة الواليات منها

  غير اآلسيوية الدول

 العربية
740.8 812.2 9.6 

  اآلسيوية الدول

 العربية غير
3626.6 3870.9 6.7 

 13.0 1854.1 1641.1 الشعبية الصين منها 1.2 395.1 390.4 الهند منها

 13.1- 2264.1 2604.2 األوروبي اإلتحاد دول 9.7 123.8 112.9 األوروبي اإلتحاد دول

 8.6- 491.1 537.2 المانيا منها 5.9 23.2 21.9 هولندا منها

 21.0- 1050.9 1331.0 اإلقتصادية التكتالت باقي 26.5 289.2 228.6 اإلقتصادية التكتالت باقي

 6.3- 153.6 163.9 االرجنتين منها 17.3 189.7 161.7 الحرة المنطقة منها

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