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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خبر صحفٍ

األحذ خالل  ستىرداثالو نخفاضإ (0.8%)و الىطنُت الصادراث إرتفاع %3.0 :العاهت اإلحصاءاث

 2017عام هن  الفترة بنفس هقارنت 2018هن عام  األولً عشر شهرا  

 ٚشٛش ٔانز٘ األسدٌ فٙ انخبسجٛخ انزجبسح حٕل انشٓش٘ رقشٚشْب انعبيخ اإلحصبءاد دائشح أصذسد

 يهٌٕٛ 4967.2 ثهغذ قذ 2018يٍ عبو  األٔنٗ األحذ عشش شٓشا   خالل انكهٛخ انصبدساد قًٛخ أٌ إنٗ

 خالل انٕغُٛخ انصبدساد قًٛخ ثهغذٔ ،2017يٍ عبو  انفزشح ثُفظ يقبسَخ %3.0 َغجزّ سرفبعإث دُٚبسا  

 يقبسَخ %3.0 َغجزّ سرفبعثإ دُٚبسا   يهٌٕٛ 4192.7 يقذاسِ يب 2018يٍ عبو  األٔنٗ األحذ عشش شٓشا  

 األحذ عشش شٓشا   خالل دُٚبسا   يهٌٕٛ 774.5 رصذٚشِ انًعبد قًٛخ ٔثهغذ ،2017يٍ عبو  انفزشح ثُفظ

 فقذ ،انًغزٕسداد أيب. 2017يٍ عبو  انفزشح ثُفظ يقبسَخ %2.9 َغجزّ سرفبعإث 2018يٍ عبو  األٔنٗ

 َغجزّ َخفبضثإ 2018يٍ عبو  األٔنٗ األحذ عشش شٓشا   خالل ُٚبسا  د يهٌٕٛ 13081.7 قًٛزٓب ثهغذ

 . 2017يٍ عبو  انفزشح َفظ يع يقبسَخ (%0.8)

 انصبدساد ٔقًٛخ انًغزٕسداد قًٛخ ثٍٛ انفشق ًٚثم انز٘ٔ انزجبس٘ انًٛضاٌ فٙ انعجض فإٌ ،ٔثٓزا

 األٔنٗ األحذ عشش شٓشا   لخال َخفطإقذ  انعجض ٚكٌٕ ٔثزنك ،دُٚبسا   يهٌٕٛ 8114.5 ثهغقذ  انكهٛخ

 انصبدساد خرغطٛ َغجخ ثهغذ كًب. 2017يٍ عبو  انفزشح ثُفظ يقبسَخ %(2.9) ثُغجخ 2018يٍ عبو 

 َغجخ ثهغذ حٍٛ فٙ ،2018يٍ عبو  األٔنٗ األحذ عشش شٓشا   خالل %38.0 دنهًغزٕسدا انكهٛخ

 .يئٕٚخ طخَق 1.4 يقذاسِ سرفبعإث 2017يٍ عبو  َفظ انفزشحخالل  %36.6 انزغطٛخ

 

يٍ انٕغُٛخ  انصبدساد قًٛخ سرفعذا فقذ انًصذسح، انغهع ألثشص انغهعٙ انزشكٛت صعٛذ ٔعهٗ

 َخفعذا فًٛب ،%14.2ثُغجخ  األعًذحٔ %13.5ثُغجخ  انخبو انجٕربطٔ %10.8ثُغجخ  ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 %(16.2) جخثُغ ٔانفٕاكّٔانخعبس (%1.5)ثُغجخ  انصٛذنخ يحعشاد يٍانٕغُٛخ  انصبدساد قًٛخ
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قًٛخ  سرفعذا فقذ عهٗ صعٛذ انزشكٛت انغهعٙ نهًغزٕسداد أيب. %(8.4)ثُغجخ  انخبو ٔانفٕعفبد

ثُغجخ  ٔأجضائٓب انكٓشثبئٛخ ٔاألجٓضح اٜالدٔ %29.2ثُغجخ  ٔيشزقبرّ انخبو نُفػايٍ ًغزٕسداد ان

َخفعذ قًٛخ اب فًٛ ،%4.3ثُغجخ  ٔيصُٕعبرٓب انهذائٍٔ %19.5 ثُغجخ ٔيصُٕعبرّ ٔانحذٚذ 1.1%

 ٔأجضائٓب ٔانذساجبد انعشثبدٔ %(24.8)ثُغجخ  ٔأجضائٓب اٜنٛخ ٔاألدٔاد اٜالد يٍ انًغزٕسداد

  .(%22.7) ثُغجخ

 ٔلإنٗ د انٕغُٛخ انصبدساد قًٛخ سرفعذا فقذ انخبسجٛخ، انزجبسح فٙ انششكبء ألثشص ثبنُغجخ أيب

 %9.2ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبد بٓٔيُ %9.7ثُغجخ  أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح إرفبقٛخ

ثُغجخ  األٔسٔثٙ اإلرحبد ٔدٔل %24.0 ثُغجخ انُٓذ ٓبٔيُ %8.0ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ انذٔلٔ

 انزجبسح دٔل يُطقخنٗ إ، فًٛب اَخفعذ قًٛخ انصبدساد انٕغُٛخ %47.8ثُغجخ  إٚطبنٛب ٓبٔيُ 17.2%

 ثبنُغجخ أيب (.%11.8)انغعٕدٚخ ثُغجخ  ظًُٓب ٍٔي (%1.2)ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح

 انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ دٔل يٍ ٔاظح ثشكم انًغزٕسداد قًٛخ سرفعذا فقذ نهًغزٕسداد،

دٔل  قًٛخ انًغزٕسداد يٍ َخفعذا ًٛبف ،%30.2 ثُغجخ انغعٕدٚخ ٓبٔيُ %14.4ثُغجخ  انكجشٖ

ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبد ٔثبألخص (%13.8)ثُغجخ  أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح إرفبقٛخ

 (%0.04)ثُغجخ  انصٍٛ انشعجٛخ ظًُٓب ٔيٍ (%3.3)ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ ذٔلانٔ (14.0%)

 .(%24.1)ثُغجخ  إٚطبنٛب ٓبٔيُ (%3.1)ثُغجخ  األٔسٔثٙ اإلرحبد دٔلٔ

 يب انذٔل ْزِ يٍ انًغزٕسداد خقًٛ ثهغذ فقذ انخهٛجٙ، انزعبٌٔ يجهظ دٔل يع نهزجبسح ثبنُغجخ أيب

 األحذ عشش شٓشا   خالل انًغزٕسداد قًٛخ يٍ %22.8 أٔ يب َغجزّ دُٚبسا   يهٌٕٛ 2983.2 يقذاسِ

 أٔ يب َغجزّ دُٚبسا   يهٌٕٛ 1070.4 ثهغذ فقذ انذٔل، نٓزِ انكهٛخ انصبدساد أيب. 2018يٍ عبو  األٔنٗ

 . انفزشح َفظ خالل انصبدساد إجًبنٙ يٍ 21.5%

 ياٍ عابو انثابَٙرشاشٍٚ شآش خاالل  انٕغُٛاخ انصابدساد قًٛاخ إَخفابض ٔساء انشئٛغٛخ األعجبة أيب

فاٙ شآش  دُٚابسا  يهٛإٌ  41.7 ياٍاألعاًذح انٕغُٛاخ ياٍ  انصابدساد قًٛاخ إَخفابضإناٗ  فزعٕد ،2018

 ،%(54.9)ثإَخفابض ثهاغ  2018فاٙ َفاظ انشآش ياٍ عابو  دُٚابسا  يهٛإٌ  18.8إناٗ  2017رششٍٚ انثبَٙ 

رشااشٍٚ فااٙ شآش  دُٚابسا  يهٛاإٌ  12.5نزصاام إناٗ  انخعابسقًٛاخ انصاابدساد انٕغُٛاخ يااٍ  فابضٔإَخ

، %(42.9)ثإَخفبض ثهاغ  2017فٙ َفظ انشٓش يٍ عبو  دُٚبسا  يهٌٕٛ  21.9يقبسَخ يع  2018عبو  انثبَٙ

رشااشٍٚ فااٙ شاآش  دُٚاابسا  يهٛاإٌ  25.0يااٍ  انفٕعاافبد انخابوانصاابدساد انٕغُٛااخ يااٍ  قًٛااخ ٔإَخفابض

 ٔإَخفابض ،%(13.6)ثُغاجخ  2018دُٚابسا  فاٙ َفاظ انشآش ياٍ عابو يهٛإٌ  21.6إناٗ  2017عبو  ٙانثبَ

فاٙ  دُٚابسا  يهٛإٌ  11.0يٍ اٜالد ٔاألجٓضح ٔاألدٔاد اٜنٛخ ٔأجضائٓب انصبدساد انٕغُٛخ يٍ  قًٛخ

. (%32.7) ثُغاجخ 2018فاٙ َفاظ انشآش ياٍ عابو  دُٚابسا  يهٛإٌ  7.4إنٗ  2017عبو  رششٍٚ انثبَٙشٓش 

كًااب ٔاَخفعااذ قًٛااخ انصاابدساد انٕغُٛااخ يااٍ انحٕٛاَاابد انحٛااخ ٔيحعااشاد يااٍ نحاإو أٔ أعااًب ، 

ٔانزجغ ٔيصُٕعبرّ ٔخالصبد نهذثبغخ ٔانذْبَبد ٔانهذائٍ ٔيصُٕعبرٓب ٔيصإُعبد ياٍ حجاش أٔ 

شاكهذ انصابدساد ٔ جص أٔ إعًُذ، ٔيصُٕعبد ياٍ حذٚاذ ٔانُحابط ٔاألنًُٛإو ٔيصإُعبرًٓب.

 رشاشٍٚ انثابَٙشٓش  يٍ يجًٕع قًٛخ انصبدساد انٕغُٛخ فٙ %25.0بس إنٛٓب يب َغجزّ انًش انغهعيٍ 

. 2017عابو خاالل انشآش راراّ ياٍ ياٍ قًٛاخ انصابدساد انٕغُٛاخ  %38.1يقبسَخ ثًب َغجزّ  2018عبو 

انًشرجاخ األٔناٗ ياٍ ثاٍٛ انغاهع انزاٙ رعاًُزٓب انصابدساد انٕغُٛاخ خاالل شآش  األنجغاخ حابصدٔقذ 

حابص انجٕرابط انخابو فاٙ حاٍٛ يحعشاد انصٛذنخ انًشرجخ انثبَٛخ،  دٔحبص ،2018عبو  ٙرششٍٚ انثبَ

 إسرفااابع قًٛاااخٔرشاااٛش انجٛبَااابد إناااٗ  زٍٛ انثبنثاااخ ٔانشاثعاااخ عهاااٗ انزااإانٙ.انًاااشرج ٔانفٕعااافبد انخااابو

ٔاٜالد  ،%32.0ٔيحعاشاد انصاٛذنخ ثُغاجخ  ،%35.1 انجٕرابط انخابو ثُغاجخ انصبدساد انٕغُٛخ يٍ

كًااب  .%2.9ٔاألنجغااخ ٔرٕاثعٓااب يااٍ انًصااُشاد ثُغااجخ  ،98.5 انًعااذاد انكٓشثبئٛااخ ثُغااجخٔاألجٓااضح ٔ
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ٔاسرفعذ قًٛخ انصابدساد انٕغُٛاخ ياٍ انهحإو ٔاألحشابء انصابنحخ نحكام ٔيحعاشاد غزائٛاخ ياٍ 

 .2018عبو  رششٍٚ انثبَٙفٙ شٓش انخعبس أٔ انفٕاكّ، ٔانصبثٌٕ ٔيحعشاد انغغٛم 

 

 

 2018و 2017 ٍعاه هن األولً األحذ عشر شهرا   خالل والوستىردة رةالوصذ السلع أهن: 1 جذول
 ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                                       

 (أسدَٙ دُٚبس

 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 2018 2017 السلع

 سبتن

 التغُر
)%( 

 2018 2017 السلع

 نسبت

 التغُر
)%( 

 29.2 2700.1 2089.6 ٔيشزقبرّ انخبو انُفػ 10.8 1103.2 995.8 ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 -24.8 1000.2 1329.2 اٜالد ٔاألدٔاد اٜنٛخ ٔأجضائٓب -1.5 376.8 382.5 انصٛذنخ يحعشاد

 -22.7 990.3 1281.3 ٔأجضائٓب دٔانذساجب انعشثبد 13.5 344.0 303.1 انجٕربط انخبو

 -16.2 290.3 346.6 ٔانفٕاكّ انخعبس
اٜالد ٔاألجٓضح انكٓشثبئٛخ 

 ٔأجضائٓب
802.0 811.2 1.1 

 19.5 560.1 468.6 انحذٚذ ٔيصُٕعبرّ 14.2 264.6 231.8 األعًذح

 4.3 476.6 457.0 انهذائٍ ٔيصُٕعبرٓب -8.4 228.6 249.6 انخبو انفٕعفبد

 -3.1 6543.2 6754.5 األخشٖ انًٕاد 1.6 1585.2 1560.4 خشٖاأل انًٕاد

 -0.8 13081.7 13182.2 (2) الوستىرداث إجوالٍ 3.0 4192.7 4069.8  الىطنُت الصادراث

  2.9 774.5 752.5 تصذَره الوعاد

 الكلُااات الصاااادراث إجواااالٍ
(1) 

4822.3 4967.2 3.0 
 (2) –( 1) التجارٌ العجز

8359.9- 8114.5- 2.9- 

 2018 الثانٍتشرَن خالل / قسن التجارة الخارجُت/ تقرَر إحصاءاث التجارة الخارجُت العاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر

 

 

 

 

 

 

 ٍعاه هن األولً األحذ عشر شهرا   خالل قتصادَتإلا والتكتالث التجارَُن الشركاء أهن: 2 جذول

 2018و 2017
 ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                                     

 (أسدَٙ دُٚبس

 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 2018 2017 االقتصادَت التكتالث

  نسبت

 التغُر

)%( 
 2018 2017 االقتصادَت التكتالث

 نسبت

 التغُر
)%( 

  الحرة التجارة هنطقت دول

 الكبري عربُتال
1865.6 1842.5 1.2- 

  التجارة هنطقت دول

 الكبري العربُت الحرة
3092.2 3536.7 14.4 

 30.2 2213.9 1699.9 انغعٕدٚخ يُٓب -11.8 456.2 517.0 انغعٕدٚخ يُٓب

 -13.8 1336.2 1550.3  التجارة إتفاقُت دول 9.7 1156.7 1054.8  الحرة التجارة إتفاقُت دول
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 أهرَكا لشوال الحرة أهرَكا لشوال

 -14.0 1140.1 1325.8 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب 9.2 1105.3 1012.2 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب

  غُر اِسُىَت الذول

 العربُت
756.2 816.4 8.0 

  اِسُىَت الذول

 العربُت غُر
4127.1 3992.6 3.3- 

 -0.04 1805.8 1806.6 انشعجٛخ انصٍٛ يُٓب 24.0 437.3 352.6 انُٓذ يُٓب

 -3.1 2808.8 2899.8 األوروبٍ اإلتحاد دول 17.2 128.7 109.8 األوروبٍ اإلتحاد دول

 5.0 598.3 569.9 نًبَٛبأ يُٓب -1.5 26.4 26.8 ْٕنُذا يُٓب

 -7.0 1407.4 1512.8 اإلقتصادَت التكتالث باقٍ -12.4 248.4 283.4 اإلقتصادَت التكتالث باقٍ

 35.5 212.7 157.0 انجشاصٚم يُٓب -17.0 175.4 211.2 انحشح انًُطقخ يُٓب

 2018 الثانٍتشرَن خالل / قسن التجارة الخارجُت/ تقرَر إحصاءاث التجارة الخارجُت العاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :ة اإلرصبل ٚشجٗ انًعهٕيبد يٍ نًضٚذ

 انخبسجٛخ انزجبسح قغى سئٛظ/ انًصش٘ أحًذ

 Ext: (1304)  5300700-6-962+: انعًم رهفٌٕ
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