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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خرب صحفي

خالل شهر كانون الثاين  ستورداتامل خنفاضإ )%۲٫۷(و الوطنية الصادرات إرتفاع %۱۳٫٦ :العامة اإلحصاءات
 ۲۰۱۸ من عام الفرتةبنفس  مقارنة ۲۰۱۹من عام 

 الصادرات قيمة أن إىل يشري والذي ،األردن يف رجيةاخلا التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت
بنفس الفرتة  مقارنة %۱۲٫۱ نسبته رتفاعإب ديناراً  مليون ٤۲۱٫۹ بلغت قد ۲۰۱۹خالل شهر كانون الثاين من عام  الكلية

 اراً دين مليون ۳٥۸٫۷ مقداره ما ۲۰۱۹خالل شهر كانون الثاين من عام  الوطنية الصادرات قيمة بلغتو  ،۲۰۱۸ من عام
خالل شهر   ديناراً  مليون ٦۳٫۲ تصديره املعاد قيمة وبلغت ،۲۰۱۸ بنفس الفرتة من عام مقارنة %۱۳٫٦ نسبته رتفاعإب

 قيمتها بلغت فقد ،املستوردات أما. ۲۰۱۸ بنفس الفرتة من عام مقارنة %٤٫۳ نسبته رتفاعإب ۲۰۱۹كانون الثاين من عام 
 بنفس الفرتة من عام مقارنة )%۲٫۷( نسبته خنفاضإب ۲۰۱۹ثاين من عام خالل شهر كانون ال ديناراً  مليون ۱۱۸۸٫۱

۲۰۱۸ . 

 مليون ۷٦٦٫۲ بلغقد  الكلية الصادرات وقيمة املستوردات قيمة بني الفرق ميثل الذيو  التجاري امليزان يف العجز فإن ،وهبذا
بنفس الفرتة من  مقارنة )%۹٫۳( سبةبن ۲۰۱۹خالل شهر كانون الثاين من عام  خنفضإقد  العجز يكون وبذلك ،ديناراً 
 يف ،۲۰۱۹ عامشهر كانون الثاين من  خالل %۳٥٫٥ تللمستوردا الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما.  ۲۰۱۸ عام
 .مئوية نقطة ٤٫۷ مقداره رتفاعإب ۲۰۱۸عام بنفس الفرتة من  مقارنة %۳۰٫۸ التغطية نسبة بلغت حني
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بنسبة  وتوابعها األلبسةمن الوطنية  الصادرات قيمة رتفعتا فقد املصدرة، السلع ألبرز السلعي الرتكيب صعيد وعلى
 فیما ،%۳۳٫۲بنسبة  الصيدلة حمضراتو  ،%۳۸٫۷بنسبة  اخلام والفوسفات ،%۳۸٫۰بنسبة  اخلام البواتسو  ،۱٤٫۹%

على صعيد  أما. )%٦٥٫۹بنسبة ( األمسدةو ،)%۲۱٫۷( بنسبة والفواكه اخلضار منالوطنية  الصادرات قيمة خنفضتا
 ،%۱۳٫٦بنسبة  وأجزائها الكهرابئية واألجهزة اآلالتمن ستوردات املقيمة  رتفعتا فقد ،الرتكيب السلعي للمستوردات

 العرابتو  ،)%34.6بنسبة ( ومشتقاته اخلام لنفطا من املستورداتخنفضت قيمة افيما  ،%۸۰٫٦ بنسبة واحلبوب
 بنسبة ومصنوعاته واحلديد ،)%۱٥٫۹(بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات التاآلو ،)%٥٫٤( بنسبة وأجزائها والدراجات

)۳٦٫۳%(.  

 العربية احلرة التجارة دول منطقةإىل  الوطنية الصادرات قيمة رتفعتا فقد اخلارجية، التجارة يف الشركاء ألبرز ابلنسبة أما
 %۱۹٫۰بنسبة  أمريكا لشمال احلرة التجارة ةإتفاقي ولدو ،%٥٫٥السعودية بنسبة  ضمنها ومن %۱٤٫٦بنسبة  الكربى

، فيما %٤۰٫۰بنسبة  أملانيا هاومن %۳۰٫۲ بنسبة األورويب اإلحتاد ودول ،%۲۰٫٤بنسبة  األمريكية املتحدة الوال�ت هاومن
 ابلنسبة أما .)%۲۷٫۹( بنسبة اهلند هاومن )%۷٫۳بنسبة ( العربية غري اآلسيوية الدول ىلإاخنفضت قيمة الصادرات الوطنية 

 %۱۲٫۱بنسبة  الكربى العربية احلرة التجارة منطقة دول من واضح بشكل املستوردات قيمة رتفعتا فقد للمستوردات،
 يماف ،%٥٫۹الصني الشعبية بنسبة  ضمنها ومن %٤٫۷بنسبة  العربية غري اآلسيوية دولالو ،%177.7 بنسبة مصر هاومن

 املتحدة الوال�ت وابألخص )%۳۸٫۷( بنسبة أمريكا لشمال احلرة تجارةال إتفاقيةدول  قيمة املستوردات من خنفضتا
 .)%۳۰٫۰( بنسبة إيطاليا هاومن )%۱۱٫۲(بنسبة  األورويب اإلحتاد دولو ،)%٥۰٫۹( بنسبة األمريكية

 ۲۲۷٫٤ مقداره ما الدول هذه من املستوردات قيمة بلغت فقد اخلليجي، التعاون جملس دول مع للتجارة ابلنسبة أما
 بلغت فقد الدول، هلذه الكلية الصادرات أما. ۲۰۱۹ عام خالل املستوردات قيمة من %۱۹٫۱ أو ما نسبته ديناراً  مليون
 . الفرتة نفس خالل الصادرات إمجايل من %۱۷٫۸ أو ما نسبته ديناراً  مليون ۷٥٫۳

قيمـة  إرتفـاعإىل  فتعـود ،۲۰۱۹ مـن عـام ينالثاكانون شهر  خالل  الوطنية الصادرات قيمة رتفاعإ وراء الرئيسية األسباب أما
يف  اً دينــار مليــون  ۱۱۰٫٤إىل  ۲۰۱۸يف شــهر كــانون الثــاين مــن عــام  اً دينــار مليــون  ۹٦٫۱الصــادرات الوطنيــة مــن األلبســة مــن 

 ۳۷٫۸وإرتفـاع قيمـة الصـادرات الوطنيـة مـن البـواتس اخلـام لتصـل إىل  ،%۱٤٫۹ مقـدارهإبرتفاع  ۲۰۱۹نفس الشهر من عام 
 ۲۰۱۸خـــالل نفـــس الشـــهر مـــن عـــام  اً دينـــار مليـــون  ۲۷٫٤مقارنـــة مـــع  ۲۰۱۹يف شـــهر كـــانون الثـــاين مـــن عـــام  اً دينـــار ن مليـــو 

يف شـهر كـانون  اً دينـار مليـون  ۲٦٫۹قيمـة الصـادرات الوطنيـة مـن البـواتس اخلـام لتصـل إىل وإرتفـاع ، %۳۷٫۸ مقدارهإبرتفاع 
قيمـة وإرتفـاع  ،%۳۸٫۷ مقـدارهإبرتفـاع  ۲۰۱۸يف نفس الشهر من عام  اً دينار مليون  ۱۹٫٤مقارنة مع  ۲۰۱۹الثاين من عام 

مليــون  25.3إىل  ۲۰۱۸يف شــهر كــانون الثــاين مــن عــام  اً دينــار مليــون  ۱۹٫۰الصــادرات الوطنيــة مــن حمضــرات الصــيدلة مــن 
احليـوا�ت احليـة  قيمـة الصـادرات الوطنيـة مـن وارتفعـتكمـا .%33.2 مقـدارهإبرتفـاع  ۲۰۱۹يف نفس الشـهر مـن عـام  اً دينار 

ومنتجاهتا من اللحوم واألحشاء واألطراف الصاحلة لألكل، ومنتجات املطـاحن وحمضـرات غذائيـة مـن اخلضـار أو الفواكـه، 
واملنتجـــات الكيماويـــة غـــري العضـــوية والصـــابون وحمضـــرات الغســـيل، ومصـــنوعات مـــن حديـــد واآلالت واألجهـــزة واألدوات 

واملعدات الكهرابئية وأجزائها ومصنوعات أخرى منوعة. وقد شكلت الصـادرات الوطنيـة اآللية وأجزائها واآلالت واألجهزة 
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مقارنـة مبـا نسـبته  ۲۰۱۹من قيمة الصادرات الوطنية يف شهر كانون الثاين من عام  %۷٥٫٦من املواد املشار إليها ما نسبته 
ت إىل إخنفـاض قيمـة الصـادرات الوطنيـة . وتشـري البيـا�۲۰۱۸من قيمة الصـادرات الوطنيـة لـنفس الشـهر مـن عـام  %٦٥٫٤

واخلضـار مبـا )، %٥٥٫۳(واألعالف مبا نسـبته  ،)%٤۷٫۹(، واألملنيوم ومصنوعاته مبا نسبته )%٦٥٫۹(من األمسدة مبا نسبته 
. كمـا واخنفضـت قيمـة الصـادرات الوطنيـة مـن الـنب والشـاي وحمضـرات حلـوم أو أمسـاك، والتبـغ ومصـنوعاته )%۲۲٫۰( نسبته

ومصـــنوعاته واحللـــي واجملـــوهرات واملعـــادن الثمينـــة. وقـــد حــازت األلبســـة املرتبـــة األوىل مـــن بـــني الســـلع الـــيت تضـــمنتها والــورق 
يف حـني حـاز الفوســفات  ،، وحـاز البـواتس اخلـام املرتبـة الثانيـة۲۰۱۹الصـادرات الوطنيـة خـالل شـهر كـانون الثـاين مـن عـام 

 ۲۰۱۹ابعة على التوايل من بني السلع املصدرة يف شهر كانون الثاين من عام اخلام وحمضرات الصيدلة املرتبتني الثالثة والر 
 

 ۲۰۱۹و ۲۰۱۸ يعامشهر كانون الثاين من  خالل واملستوردة املصدرة السلع أهم: ۱ دولاجل
 )أردين دينار ابملليون القيمة(                                                                                                                       

 املستوردات الوطنية الصادرات

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ السلع
 نسبة
 التغري
(%) 

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ السلع
 نسبة
 التغري
(%) 

 -34.6 162.0 ۲٤۷٫۸ ومشتقاته اخلام النفط ۱٤٫۹ ۱۱۰٫٤ ۹٦٫۱ وتوابعها األلبسة

 -٥٫٤ ۱۲٥٫۸ ۱۳۳٫۰ ت وأجزائهاالعرابت والدراجا ۳۸٫۰ ۳۷٫۸ ۲۷٫٤ البواتس اخلام

۱٥٫۹ ۹٥٫۰ ۱۱۲٫۹ اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها ۳۸٫۷ ۲٦٫۹ ۱۹٫٤ اخلام الفوسفات
- 

 ۱۳٫٦ ۸٤٫٦ ۷٤٫٥ اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها ۳۳٫۲ ۲٥٫۳ ۱۹٫۰ الصيدلة حمضرات

 ۸۰٫٦ ٥٦٫۷ ۳۱٫٤ احلبوب -۲۱٫۷ ۹٫۰ ۱۱٫٥ والفواكه اخلضار

 -۳٦٫۳ ۳٦٫۰ ٥٦٫٥ احلديد ومصنوعاته -٦٥٫۹ ۸٫۸ ۲٥٫۸ األمسدة

 11.2 628.0 ٥٦٤٫۷ األخرى املواد ۲۰٫٥ ۱٤۰٫٥ ۱۱٦٫٦ األخرى املواد

 -۲٫۷ ۱۱۸۸٫۱ ۱۲۲۰٫۸ )2( املستوردات إمجايل ۱۳٫٦ ۳٥۸٫۷ ۳۱٥٫۸  الوطنية الصادرات

  ٤٫۳ ٦۳٫۲ ٦۰٫٦ تصديره املعاد
 -۹٫۳ -۷٦٦٫۲ -۸٤٤٫٤ )2( –) 1( التجاري العجز ۱۲٫۱ ٤۲۱٫۹ ۳۷٦٫٤ )1( الكلية الصادرات إمجايل
 ۲۰۱۹ الثاينكانون خالل  قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية  /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر

 

 
 
 
 
 

 ۲۰۱۹و ۲۰۱۸ يعامشهر كانون الثاين من  خالل قتصاديةإلا والتكتالت التجاريني الشركاء أهم: ۲ دولاجل
 )أردين دينار ابملليون القيمة(                                                                                                                     
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 املستوردات الوطنية الصادرات

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ االقتصادية التكتالت
  نسبة
 التغري
(%) 

 ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ االقتصادية التكتالت
 ةنسب

 التغري
(%) 

  احلرة التجارة منطقة دول
 الكربى العربية

۱۰۹٫۸ ۱۲٥٫۸ ۱٤٫٦ 
  التجارة منطقة دول
 الكربى العربية احلرة

۲۸٥٫۱ ۳۱۹٫۷ ۱۲٫۱ 

 -٦٫٦ ۱۷۳٫۸ ۱۸٦٫۱ السعودية منها ٥٫٥ ۳۲٫٦ ۳۰٫۹ السعودية منها

  احلرة التجارة إتفاقية دول
 أمريكا لشمال

۹٦٫۹ ۱۱٥٫۳ ۱۹٫۰ 
  التجارة إتفاقية دول
 أمريكا لشمال احلرة

۱۷٦٫۸ ۱۰۸٫۳ ۳۸٫۷- 

 -٥۰٫۹ ۷۳٫۳ ۱٤۹٫۲ املتحدة الوال�ت منها ۲۰٫٤ ۱۰۹٫۷ ۹۱٫۱ املتحدة الوال�ت منها

  غري اآلسيوية الدول
 العربية

۷۸٫۱ ۷۲٫٤ ۷٫۳- 
  اآلسيوية الدول

 العربية غري
۳۸۷٤ ٫٦۰٥٫۸ ٤٫۷ 

 ٥٫۹ ۱۷۱٫۸ ۱٦۲٫۲ بيةالشع الصني منها -۲۷٫۹ ۳٦٫۰ ٤۹٫۹ اهلند منها

 -۱۱٫۲ ۲۲۹٫۰ ۲٥۷٫۸ األورويب اإلحتاد دول ۳۰٫۲ ۱٥٫۱ ۱۱٫٦ األورويب اإلحتاد دول

 ٤۲٫۷ ٦۹٫۹ ٤۹٫۰ ملانياأ منها ٤۰٫۰ ۱٫٤ ۱٫۰ أملانيا منها

 ۱۰٫٤ ۱۲٥٫۳ ۱۱۳٫٥ اإلقتصادية التكتالت ابقي ٥٥٫۲ ۳۰٫۱ ۱۹٫٤ اإلقتصادية التكتالت ابقي

 ۱٤٦٫۲ ٤۱٫٦ ۱٦٫۹ االرجنتني منها ٦۰٫۱ ۲٦٫۱ ۱٦٫۳ احلرة املنطقة منها
 ۲۰۱۹ الثاينكانون خالل  قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات 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 لفونت
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	الإحصاءات العامة: 13.6% إرتفاع الصادرات الوطنية و(2.7%) إنخفاض المستوردات خلال شهر كانون الثاني من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018

