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 خرب صحفي
 مقارنة 2018عام خالل  ستورداتامل خنفاضإ (%1.4)و الوطنية الصادرات إرتفاع %3.6 :العامة اإلحصاءات

 2017عام ب
 الصادرات مةقي أن إىل يشري والذي األردن يف اخلارجية التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت
 قيمة بلغتو  ،2017 بعام مقارنة %3.5 نسبته رتفاعإب دينارا   مليون 5518.5 بلغت قد 2018عام  خالل الكلية

 وبلغت ،2017 بعام مقارنة %3.6 نسبته رتفاعإب دينارا   مليون 4668.4 مقداره ما 2018 عام خالل الوطنية الصادرات
 فقد ،املستوردات أما. 2017 بعام مقارنة %2.6 نسبته رتفاعإب 2018 عام لخال دينارا   مليون 850.1 تصديره املعاد قيمة
 . 2017 بعام مقارنة %(1.4) نسبته خنفاضإب 2018عام  خالل دينارا   مليون 14353.2 قيمتها بلغت

 8834.7 لغبقد  الكلية الصادرات وقيمة املستوردات قيمة بني الفرق ميثل الذيو  التجاري امليزان يف العجز فإن ،وهبذا
 نسبة بلغت كما.  2017عام ب مقارنة (%4.2) بنسبة 2018 عام خالل خنفضإقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا   مليون
 2017عام خالل  %36.6 التغطية نسبة بلغت حني يف ،2018 عام خالل %38.4 تللمستوردا الكلية الصادرات ةتغطي
 .مئوية نقطة 1.8 مقداره رتفاعإب
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بنسبة  وتوابعها األلبسةمن الوطنية  الصادرات قيمة رتفعتا فقد املصدرة، السلع ألبرز السلعي كيبالت  صعيد وعلى
 حمضرات منالوطنية  الصادرات قيمة خنفضتا فيما ،%13.1بنسبة  األمسدةو  %16.1بنسبة  اخلام البواتسو  11.6%
على صعيد التكيب  أما. (%8.1)بنسبة  اخلام والفوسفات (%18.4) بنسبة والفواكهواخلضار  (%0.1)بنسبة  الصيدلة

 واألجهزة اآلالتو  %20.2بنسبة  ومشتقاته اخلام لنفطامن ستوردات املقيمة  رتفعتا فقد السلعي للمستوردات
خنفضت افيما  ،%3.7بنسبة  ومصنوعاهتا اللدائنو  %16.6 بنسبة ومصنوعاته واحلديد %2.4بنسبة  وأجزائها الكهرابئية

  .(%24.1)بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالتو (%22.0) بنسبة وأجزائها والدراجات العرابت نم املستورداتقيمة 
 لشمال احلرة التجارة إتفاقية ولإىل د الوطنية الصادرات قيمة رتفعتا فقد اخلارجية، التجارة يف الشركاء ألبرز ابلنسبة أما

 هاومن %11.9بنسبة  العربية غري اآلسيوية الدولو  %10.4بنسبة  كيةاألمري املتحدة الوالايت هاومن %11.0بنسبة  أمريكا
، فيما اخنفضت قيمة الصادرات %39.9بنسبة  إيطاليا هاومن %14.3بنسبة  األورويب اإلحتاد ودول %26.4 بنسبة اهلند

 ابلنسبة أما (.%12.1)السعودية بنسبة  ضمنها ومن (%2.3)بنسبة  الكربى العربية احلرة التجارة دول منطقةىل إالوطنية 
 %10.8بنسبة  الكربى العربية احلرة التجارة منطقة دول من واضح بشكل املستوردات قيمة رتفعتا فقد للمستوردات،

بنسبة  أمريكا لشمال احلرة التجارة إتفاقيةدول  قيمة املستوردات من خنفضتا يماف ،%22.4 بنسبة السعودية هاومن
 ومن (%3.6)بنسبة  العربية غري اآلسيوية دولالو (%11.8)بنسبة  األمريكية تحدةامل الوالايت وابألخص (11.1%)

 .(%24.4)بنسبة  إيطاليا هاومن (%4.0)بنسبة  األورويب اإلحتاد دولو (%18.6)بنسبة  كوراي اجلنوبية  ضمنها
 3203.9 مقداره ما دولال هذه من املستوردات قيمة بلغت فقد اخلليجي، التعاون جملس دول مع للتجارة ابلنسبة أما

 بلغت فقد الدول، هلذه الكلية الصادرات أما. 2018 عام خالل املستوردات قيمة من %22.3 أو ما نسبته دينارا   مليون
 . الفتة نفس خالل الصادرات إمجايل من %21.1 أو ما نسبته دينارا   مليون 1166.4

 قيموة إرتفواعإىل  فتعوود ،2018 من عام كانون األولشهر  خالل  يةالوطن الصادرات قيمة رتفاعإ وراء الرئيسية األسباب أما
يف نفوس  دينوارا  مليوون  40.3إىل  2017كوانون األول يف شوهر   دينوارا  مليوون  27.9 مونالبواتس اخلام الوطنية من  الصادرات

 دينوارا  مليوون  125.4لتصول إىل  األلبسوةقيموة الصوادرات الوطنيوة مون  وإرتفواع ،%44.4إبرتفواع بلوغ  2018الشهر من عام 
، %19.3إبرتفوواع بلووغ  2017يف نفووس الشووهر موون عووام  دينووارا  مليووون  105.1مقارنووة مووع  2018عووام  كووانون األوليف شووهر  
عووام  كووانون األوليف شووهر   دينووارا  مليووون  10.8موون  املنتجووات الكيماويووة غووري العضووويةالصووادرات الوطنيووة موون  قيمووة وإرتفوواع
الصوووادرات الوطنيوووة مووون  قيموووة وإرتفووواع ،%21.3بنسوووبة  2018ا  يف نفوووس الشوووهر مووون عوووام دينوووار مليوووون  13.1إىل  2017

يف نفووس الشووهر موون  دينووارا  مليووون  69.9إىل  2017عووام  كووانون األوليف شووهر   دينووارا  مليووون  64.4موون حمضوورات الصوويدلة 
. كموووا وارتفعوووت قيموووة الصوووادرات الوطنيوووة مووون اللحووووم واألحشووواء واألطووورا  الصووواحلة ل كووول، %8.5 بنسوووبة 2018عوووام 

شوووكلت و  واإلمسنوووت والفيوووول أويووول واألمسووودة والصوووابون وحمضووورات الغسووويل، واآلالت واألجهوووزة واألدوات اآلليوووة وأجزائهوووا.
 2018عوام  كوانون األولشوهر   طنيوة يفمن جممووع قيموة الصوادرات الو  %68.4املشار إليها ما نسبته  السلعالصادرات من 
املرتبوة األوىل  األلبسوة حوازت. وقد 2017عام خالل الشهر ذاته من من قيمة الصادرات الوطنية  %58.7مقارنة مبا نسبته 

حمضوورات الصوويدلة املرتبووة  توحوواز  ،2018عووام  كووانون األولموون بووني السوولع الووا تضوومنتها الصووادرات الوطنيووة خووالل شووهر  
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 إخنفواض قيموةوتشري البيواتت إىل  تني الثالثة والرابعة على التوايل.املرتب حاز البواتس اخلام والفوسفات اخلامحني  يفالثانية، 
وحمضورات  ،(%43.9)واحللي واجملوهرات واملعادن الثمينة بنسوبة  ،(%53.0) اخلضار والفواكه بنسبة الصادرات الوطنية من

كموووا واخنفضوووت قيموووة الصوووادرات الوطنيوووة مووون   .(%5.9)سوووفات اخلوووام بنسوووبة والفو  ،(%73.8) مووون حلووووم أو أمسوووا  بنسوووبة
 كووانون األوليف شووهر  احليوواتت احليووة والتبووغ ومصونوعاته واللوودائن ومصوونوعاهتا ومصونوعات موون حجوور أو جوص أو إمسنووت 

 .2018عام 
 

 2018و 2017 يعام خالل واملستوردة املصدرة السلع أهم: 1 دولاجل
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                       

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2018 2017 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 2018 2017 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 20.2 2869.8 2387.8 ومشتقاته اخلام النفط 11.6 1228.6 1100.9 وتوابعها األلبسة

 -22.0 1148.5 1472.5 العرابت والدراجات وأجزائها -0.1 446.6 446.9 الصيدلة حمضرات

 1087.5 1431.9 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 16.1 384.4 331.0 البواتس اخلام
24.1

- 

 2.4 890.6 869.6 ة الكهرابئية وأجزائهااآلالت واألجهز  18.4- 300.6 368.5 والفواكه اخلضار

 16.6 606.0 519.7 احلديد ومصنوعاته 13.1 293.6 259.7 األمسدة

 3.7 521.2 502.7 اللدائن ومصنوعاهتا -8.1 259.1 282.0 اخلام الفوسفات

 -1.9 7229.6 7369.5 األخرى املواد 2.3 1755.5 1715.2 األخرى املواد

 -1.4 14353.2 14553.7 (2) املستوردات إمجايل 3.6 4668.4 4504.2  الوطنية الصادرات

  2.6 850.1 828.9 تصديره املعاد
9220.6 (2) –( 1) التجاري العجز 3.5 5518.5 5333.1 (1) الكلية الصادرات إمجايل

- 
8834.7- 4.2- 

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

 

 
 
 
 
 
 

 2018و 2017 يعام خالل قتصاديةإلا والتكتالت التجاريني الشركاء أهم: 2 دولاجل
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                     
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 املستوردات الوطنية الصادرات

 2018 2017 االقتصادية التكتالت

  نسبة
 التغري

)%( 
 2018 2017 االقتصادية التكتالت

 نسبة
 التغري
)%( 

  احلرة التجارة منطقة دول
 -2.3 2023.6 2072.1 الكربى العربية

  التجارة منطقة دول
 10.8 3844.6 3471.4 الكربى العربية احلرة

 22.4 2392.3 1954.1 السعودية منها -12.1 502.2 571.5 يةالسعود منها

  احلرة التجارة إتفاقية دول
 11.0 1287.5 1160.0 أمريكا لشمال

  التجارة إتفاقية دول
 -11.1 1499.1 1687.0 أمريكا لشمال احلرة

 -11.8 1252.5 1420.3 املتحدة الوالايت منها 10.4 1228.5 1112.6 املتحدة الوالايت منها

  غري اآلسيوية الدول
 11.9 940.2 840.0 العربية

  اآلسيوية الدول
 -3.6 4348.9 4510.9 العربية غري

 0.04 1963.9 1963.1 الشعبية الصني منها 26.4 483.9 382.7 اهلند منها

 -4.0 3087.2 3214.8 األورويب اإلحتاد دول 14.3 142.1 124.3 األورويب اإلحتاد دول

 3.2 659.6 639.3 ملانياأ منها -3.2 29.8 30.8 هولندا منها

 -5.8 1573.4 1669.6 اإلقتصادية التكتالت ابقي -10.7 275.0 307.8 اإلقتصادية التكتالت ابقي

 40.0 250.1 178.6 الربازيل منها -14.8 195.3 229.3 احلرة املنطقة منها

 2018 كانون األولخالل  تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية قسم 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

 
 


