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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

الخوست خالل  ستىرداثالو نخفاضإ %0.6و الىطنُت الصادراث إرتفاع %3.7 :العاهت اإلحصاءاث

 2018 هن عام الفترةبنفس  هقارنت 2019هن عام أشهر األولً 

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

 دُٚبسا   يهٌٕٛ 916912 ثهغذ قذ 9117يٍ عبو انخًغخ أشٓش األٔنٗ خالل  انكهٛخ انصبدساد قًٛخ أٌ إنٗ

انخًغخ خالل  انٕغُٛخ انصبدساد قًٛخ ثهغذٔ ،9116 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %412 َغجزّ سرفبعإث

ثُفظ انفزشح يٍ  يقبسَخ %415 َغجزّ سرفبعثإ دُٚبسا   يهٌٕٛ 161517 يقذاسِ يب 9117يٍ عبو أشٓش األٔنٗ 

 9117يٍ عبو انخًغخ أشٓش األٔنٗ خالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ 44213 رصذٚشِ انًعبد قًٛخ ٔثهغذ ،9116 عبو

 يهٌٕٛ 359119 قًٛزٓب ثهغذ فقذ ،انًغزٕسداد أيب1 9116 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %114 َغجزّ سرفبعإث

 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %114 َغجزّ َخفبضثإ 9117يٍ عبو أشٓش األٔنٗ  انخًغخخالل  دُٚبسا  

9116 1 

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

 9117و يٍ عبانخًغخ أشٓش األٔنٗ خالل  َخفطإقذ  انعجض ٚكٌٕ ٔثزنك ،دُٚبسا   يهٌٕٛ 434516 ثهغقذ 

 دنهًغزٕسدا انكهٛخ انصبدساد خرغطٛ َغجخ ثهغذ كًب1 9116 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %411 ثُغجخ

ثُفظ  يقبسَخ %4415 انزغطٛخ َغجخ ثهغذ حٍٛ فٙ ،9117 عبويٍ انخًغخ أشٓش األٔنٗ خالل  4619%

 1يئٕٚخ َقطخ 113 يقذاسِ سرفبعإث 9116عبو انفزشح يٍ 

 

 األنجغخانٕغُٛخ يٍ  انصبدساد قًٛخ سرفعذإ فقذ انًصذسح، انغهع ألثشص هعٙانغ انزشكٛت صعٛذ ٔعهٗ

ثُغجخ  األعًذحٔ %114 ثُغجخ انصٛذنخ يحعشادٔ %1112ثُغجخ  انخبو انجٕربطٔ %214ثُغجخ  ٔرٕاثعٓب
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 يٍانٕغُٛخ  انصبدساد قًٛخ إَخفعذ فًٛب ،%9514ٔانًُزجبد انكًٛبٔٚخ غٛش انععٕٚخ ثُغجخ  312%

قًٛخ  إسرفعذ فقذ عهٗ صعٛذ انزشكٛت انغهعٙ نهًغزٕسداد أيب1 %1117ثُغجخ  خبوان انفٕعفبد

 ٔأجضائٓب انكٓشثبئٛخ ٔاألجٓضح ٜالدٔا %619ثُغجخ  ٔأجضائٓب ٔانذساجبد انعشثبدانًغزٕسداد يٍ 

فًٛب إَخفعذ قًٛخ  ،%4114ٔانحجٕة ثُغجخ  %111ثُغجخ  ٔأجضائٓب اٜنٛخ ٔاألدٔاد اٜالدٔ %512ثُغجخ 

  1%1516 ثُغجخ ٔيصُٕعبرّ ٔانحذٚذ %711ثُغجخ  ٔيشزقبرّ انخبو نُفػاًغزٕسداد يٍ ان

 دٔل يُطقخ إنٗ انٕغُٛخ انصبدساد قًٛخ إسرفعذ فقذ انخبسجٛخ، انزجبسح فٙ انششكبء ألثشص ثبنُغجخ أيب

 زجبسحان إرفبقٛخ دٔلٔ %1113انغعٕدٚخ ثُغجخ  ظًُٓب ٔيٍ %411ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح

 اٜعٕٛٚخ انذٔلٔ %913ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبد ٓبظًُ ٔيٍ %411ثُغجخ  أيشٚكب نشًبل انحشح

 إنٗ انٕغُٛخ انصبدساد قًٛخ َخفعذإ ًٛبف ،%211ثُغجخ  انُٓذ ظًُٓب ٔيٍ %213ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش

 فقذ نهًغزٕسداد، نُغجخثب أيب 1%311ثُغجخ  ْٕنُذا ظًُٓب ٔيٍ %211ثُغجخ  األٔسٔثٙ اإلرحبد دٔل

ٔيٍ  %514ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ دٔل يٍ ٔاظح ثشكم انًغزٕسداد قًٛخ سرفعذإ

انصٍٛ انشعجٛخ  ظًُٓب ٔيٍ %211ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ ذٔلانٔ %1919 ثُغجخانغعٕدٚخ ظًُٓب 

 %919ثُغجخ  أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح إرفبقٛخدٔل قًٛخ انًغزٕسداد يٍ  َخفعذإ ًٛبف ،%614 ثُغجخ

 ظًُٓب ٔيٍ %216ثُغجخ  األٔسٔثٙ اإلرحبد دٔلٔ %411ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبد ظًُٓب ٔيٍ

 1 %1612إٚطبنٛب ثُغجخ 

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

يٍ انخًغخ أشٓش األٔنٗ خالل  انًغزٕسداد قًٛخ يٍ %9914 أٔ يب َغجزّ دُٚبسا   يهٌٕٛ 195413 يقذاسِ

 يٍ %9114 أٔ يب َغجزّ دُٚبسا   يهٌٕٛ 24216 ثهغذ فقذ انذٔل، نٓزِ انكهٛخ انصبدساد أيب1 9117عبو 

 1 انفزشح َفظ خالل انصبدساد إجًبنٙ

ٔٚعيٕد  ،9117 ييٍ عيبوأٚيبس خيالل شيٓش  ٛيخانٕغُ انصيبدساد قًٛيخ إَخفيبض ٔساء انشئٛغيٛخ األعجبة أيب

فيٙ  دُٚيبسا  يهٛيٌٕ  9414 ييٍ انفٕعيفبد انخيبوانٕغُٛيخ ييٍ  انصيبدساد قًٛيخ إَخفبضإنٗ انغجت فٙ رنك، 

 إَخفيبضٔ ،%9219ثإَخفيبض ثهيغ  9117فيٙ َفيظ انشيٓش ييٍ عيبو  دُٚبسا  يهٌٕٛ  1517إنٗ  9116أٚبس شٓش 

يقبسَيخ  9117عبو  أٚبسفٙ شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  9411صم إنٗ نزانجٕربط انخبو قًٛخ انصبدساد انٕغُٛخ يٍ 

انصيبدساد  قًٛيخ إَخفيبض، ٔ%1615ثإَخفيبض ثهيغ  9116فٙ َفظ انشيٓش ييٍ عيبو  دُٚبسا  يهٌٕٛ  9612يع 

دُٚيبسا  يهٛيٌٕ  9414إنيٗ  9116عيبو  أٚيبسفيٙ شيٓش  دُٚيبسا  يهٌٕٛ  4419يٍ  يحعشاد انصٛذنخانٕغُٛخ يٍ 

االالد ٔاالجٓيضِ انصيبدساد انٕغُٛيخ ييٍ  قًٛيخ إَخفيبضٔ ،%1717ثُغيجخ  9117فٙ َفظ انشٓش يٍ عيبو 

فيٙ  دُٚيبسا  يهٛيٌٕ  312إنيٗ  9116عيبو  أٚيبسفٙ شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  1912يٍ ٔانًعذاد انكٓشثبئّٛ ٔاجضائٓب 

1 كًب ٔاَخفعذ قًٛخ انصبدساد انٕغُٛيخ ييٍ انخعيبس ٔانفٕاكيّ %3413ثُغجخ  9117َفظ انشٓش يٍ عبو 

شييكهذ ٔ ٔاالعييال، ، ٔانييٕسق، ٔانحهييٙ ٔانًجييْٕشاد ٔانًعييبدٌ انثًُٛييخ، ٔاالنًُٛييٕو ٔيصييُٕعبرخ1، 

 أٚيبسشيٓش  ييٍ يجًيٕع قًٛيخ انصيبدساد انٕغُٛيخ فيٙ %4114انًشبس إنٛٓب يب َغجزّ  انغهعانصبدساد يٍ 

1 ٔقيذ 9116عيبو خيالل انشيٓش راريّ ييٍ ييٍ قًٛيخ انصيبدساد انٕغُٛيخ  %2114يقبسَخ ثًب َغجزّ  9117عبو 

عيبو  أٚيبسانًشرجخ األٔنيٗ ييٍ ثيٍٛ انغيهع انزيٙ رعيًُزٓب انصيبدساد انٕغُٛيخ خيالل شيٓش  األنجغخ حبصد

زٍٛ انًيشرجانجٕريبط انخيبو حيبصد يحعيشاد انصيٛذنخ ٔفٙ حيٍٛ ٔحبصد االعًذح انًشرجخ انثبَٛخ،  ،9117

 األعيًذح ثُغيجخ ٕغُٛيخ ييٍانصيبدساد ان إسرفيبع قًٛيخٔرشيٛش انجٛبَيبد إنيٗ  انثبنثخ ٔانشاثعخ عهٗ انزيٕان1ٙ

 ٔاسرفعيذ كًيب ، %4912ٔانُحيبط ثُغيجخ  ،%1115 ٔاالنجغخ ثُغجخ ،%6615ٔانًُزجبد انكًٛبٔٚخ ثُغجخ  ،9219%

   91171عبو  أٚبسفٙ شٓش  نالكم انصبنحخ ٔاالغشا، ٔاالحشبء انهحٕو يٍ نٕغُٛخا انصبدساد قًٛخ
 

 2019و 2018 ٍعاههن ت أشهر األولً الخوسخالل  والوستىردة الوصذرة السلع أهن: 1 جذولال
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 دُٚبس ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                                       

 (أسدَٙ

 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 2019 2018 السلع

 نسبت

 التغُر
)%( 

 2019 2018 السلع

 نسبت

 التغُر
)%( 

 -711 111714 119116 ٔيشزقبرّ انخبو انُفػ 214 25115 23111 ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 111 31514 31116 اٜالد ٔاألدٔاد اٜنٛخ ٔأجضائٓب 1112 14319 12715 انجٕربط انخبو

 619 21416 46912 انعشثبد ٔانذساجبد ٔأجضائٓب 114 13411 13114 انصٛذنخ يحعشاد

 312 11616 11915 األعًذح
اٜالد ٔاألجٓضح انكٓشثبئٛخ 

 ٔأجضائٓب
42511 45914 512 

انًُزجبد انكًٛبٔٚخ غٛش 

 انععٕٚخ
 4114 99716 15317 انحجٕة 9514 7219 5416

 -1516 91414 93112 انحذٚذ ٔيصُٕعبرّ -1117 6716 11117 انخبو انفٕعفبد

 -119 975116 975514 األخشٖ انًٕاد 115 59319 51916 األخشٖ انًٕاد

 -0.6 5720.2 5757.6 (2) الوستىرداث إجوالٍ 3.7 1817.9 1752.5  الىطنُت الصادراث

  1.6 364.5 358.8 تصذَره الوعاد

 -3.0 -3537.8 -3646.3 (2) –( 1) التجارٌ العجز 3.4 2182.4 2111.3 (1) الكلُت الصادراث إجوالٍ

 2019 أَارخالل تجارة الخارجُت/ تقرَر إحصاءاث التجارة الخارجُت / قسن الالعاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019و 2018 ٍعاههن الخوست أشهر األولً خالل  قتصادَتإلا والتكتالث التجارَُن الشركاء أهن: 2 جذولال
 دُٚبس ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                                     

 (أسدَٙ

 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 2019 2018 االقتصادَت التكتالث

  نسبت

 التغُر

)%( 
 2019 2018 االقتصادَت التكتالث

 نسبت

 التغُر
)%( 

  الحرة التجارة هنطقت دول

 الكبري العربُت
730.9 752.6 3.0 

  التجارة هنطقت دول

 الكبري العربُت الحرة
1536.2 1647.6 7.3 

 1919 114917 79114 انغعٕدٚخ يُٓب 1113 91212 16311 انغعٕدٚخ يُٓب

  الحرة التجارة إتفاقُت دول

 أهرَكا لشوال
481.9 496.4 3.0 

  التجارة إتفاقُت دول

 أهرَكا لشوال الحرة
563.5 551.3 2.2- 
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 -411 25917 31416 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب 913 24714 23614 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب

  غُر اِسُىَت الذول

 العربُت
370.4 387.1 4.5 

  اِسُىَت الذول

 العربُت غُر
1816.1 1891.4 4.1 

 614 63314 56715 انشعجٛخ انصٍٛ يُٓب 211 17716 17919 انُٓذ يُٓب

 -4.8 1144.8 1202.0 األوروبٍ اإلتحاد دول -4.0 59.8 62.3 األوروبٍ اإلتحاد دول

 1211 95915 94719 نًبَٛبأ يُٓب -311 1112 1911 ْٕنُذا يُٓب

 -24.2 485.1 639.8 اإلقتصادَت التكتالث باقٍ 14.0 122.0 107.0 اإلقتصادَت التكتالث باقٍ

 94914 7915 9517 األسجُزٍٛ يُٓب 1619 7917 5614 انحشح انًُطقخ يُٓب

 2019 أبارخالل / قسن التجارة الخارجُت/ تقرَر إحصاءاث التجارة الخارجُت اهتالع اإلحصاءاث دائرة: الوصذر  
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