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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خرب صحفي
من عام الربع األول خالل  ستورداتامل خنفاضإ (%3.2)و الوطنية الصادرات إرتفاع %9.5 :العامة اإلحصاءات

 2018 من عام الفرتةبنفس  مقارنة 2019
 الصادرات قيمة أن إىل يشري والذي ،األردن يف اخلارجية التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت
 بنفس الفرتة من عام مقارنة %9.3 نسبته رتفاعإب دينارا   مليون 1334.5 بلغت قد 2019من عام  الربع األولخالل  الكلية
 بتهنس رتفاعإب دينارا   مليون 1102.9 مقداره ما 2019من عام الربع األول خالل  الوطنية الصادرات قيمة بلغتو  ،2018

من عام الربع األول خالل  دينارا   مليون 231.6 تصديره املعاد قيمة وبلغت ،2018 بنفس الفرتة من عام مقارنة 9.5%
 دينارا   مليون 3263.3 قيمتها بلغت فقد ،املستوردات أما. 2018 بنفس الفرتة من عام مقارنة %8.5 نسبته رتفاعإب 2019
 . 2018 بنفس الفرتة من عام مقارنة (%3.2) نسبته خنفاضإب 2019من عام الربع األول خالل 

 1928.8 بلغقد  الكلية الصادرات وقيمة املستوردات قيمة بني الفرق ميثل الذيو  التجاري امليزان يف العجز فإن ،وهبذا
ة من بنفس الفرت  مقارنة (%10.2) بنسبة 2019من عام الربع األول خالل  خنفضإقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا   مليون
 حني يف ،2019 عاممن الربع األول خالل  %40.9 تللمستوردا الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما.  2018 عام

 .مئوية نقطة 4.7 مقداره رتفاعإب 2018عام بنفس الفرتة من  مقارنة %36.2 التغطية نسبة بلغت
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بنسبة  وتوابعها األلبسةالوطنية من  الصادرات ةقيم رتفعتإ فقد املصدرة، السلع ألبرز السلعي الرتكيب صعيد وعلى
واملنتجات الكيماوية غري  %23.8بنسبة  األمسدةو %6.1بنسبة الصيدلة حمضراتو %26.0بنسبة  اخلام البواتسو 6.0%

على صعيد  أما. (%4.4)بنسبة  اخلام الفوسفات منالوطنية  الصادرات قيمة إخنفضت فيما ،%32.9العضوية بنسبة 
 %14.4بنسبة  وأجزائها الكهرابئية واألجهزة اآلالتقيمة املستوردات من  إرتفعت فقد السلعي للمستورداتالرتكيب 

 (%15.0)بنسبة  ومشتقاته اخلام لنفطافيما إخنفضت قيمة املستوردات من  ،%0.2بنسبة  وأجزائها والدراجات العرابتو 
بنسبة  ومصنوعاته واللدائن (%16.8) بنسبة ومصنوعاته والحديد (%8.8)بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالتو
(10.8%).  

 العربية احلرة التجارة دول منطقة إىل الوطنية الصادرات قيمة إرتفعت فقد اخلارجية، التجارة يف الشركاء ألبرز ابلنسبة أما
 ومن %4.9بنسبة  أمريكا لشمال احلرة التجارة إتفاقية دولو %13.4السعودية بنسبة  ضمنها ومن %9.4بنسبة  الكربى
بنسبة  اهلند ضمنها ومن %16.0بنسبة  العربية غري اآلسيوية الدولو  %5.3بنسبة  األمريكية املتحدة الوالايت هاضمن
بنسبة  هولندا ضمنها ومن (%1.9)بنسبة  األورويب اإلحتاد دول إىل الوطنية الصادرات قيمة خنفضتإ يماف ،7.3%

 العربية احلرة التجارة منطقة دول من واضح بشكل املستوردات قيمة رتفعتإ فقد وردات،للمست ابلنسبة أما .(21.5%)
الصني  ضمنها ومن %1.9بنسبة  العربية غري اآلسيوية دولالو  %3.4 بنسبةالسعودية ومن ضمنها  %12.5بنسبة  الكربى

 ومن (%10.8بنسبة ) أمريكا لشمال رةاحل التجارة إتفاقيةدول قيمة املستوردات من  خنفضتإ يماف ،%5.7 الشعبية بنسبة
إيطاليا بنسبة  ضمنها ومن (%17.0بنسبة ) األورويب اإلحتاد دولو (%15.9بنسبة ) األمريكية املتحدة الوالايت ضمنها

(19.6%) . 

 ليونم 747.2 مقداره ما الدول هذه من املستوردات قيمة بلغت فقد اخلليجي، التعاون جملس دول مع للتجارة ابلنسبة أما
 الدول، هلذه الكلية الصادرات أما. 2019من عام الربع األول خالل  املستوردات قيمة من %22.9 أو ما نسبته دينارا  
 . الفرتة نفس خالل الصادرات إمجايل من %20.2 أو ما نسبته دينارا   مليون 269.0 بلغت فقد
ويعااود الساابب يف ذلااك، إىل  ،2019 ماان عااام آذارشااهر خااالل  الوطنيااة الصااادرات قيمااة رتفاااعإ وراء الرئيسااية األساابا  أمااا

يف  ديناااارا  ملياااون  40.2إىل  2018آذار يف شااهر  ديناااارا  ملياااون  21.5 ماانالبااواتس اخلاااام مااان الوطنياااة  الصااادرات قيماااة إرتفاااع
 41.3لتصاال إىل حمضاارات الصاايدلة قيمااة الصااادرات الوطنيااة ماان  وإرتفاااع ،%7.0إبرتفاااع بلااغ  2019نفااس الشااهر ماان عااام 

، %13.8إبرتفااع بلاغ  2018يف نفاس الشاهر مان عاام  ديناارا  ملياون  36.3مقارناة ماع  2019عاام  آذاريف شاهر  دينارا  مليون 
 10.0إىل  2018عااام  آذاريف شااهر  دينااارا  مليااون  7.4ماان  الصااابون وحمضاارات الغساايلالصااادرات الوطنيااة ماان  قيمااة وإرتفاااع
احملضاارات الغذائيااة ماان الصااادرات الوطنيااة ماان  قيمااة وإرتفاااع ،%35.1بنساابة  2019دينااارا  يف نفااس الشااهر ماان عااام مليااون 

 2019يف نفاااس الشاااهر مااان عاااام  دينااارا  ملياااون  5.1إىل  2018عاااام  آذاريف شاااهر  دينااارا  ملياااون  2.6مااان اخلضااار والفواكهاااه 
جهزه واالدوات االليه واجزائهاا . كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الفيول اويل والنحاس واالالت واال%96.2بنسبة 
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عاااام  آذارشاااهر  مااان جمماااوع قيماااة الصاااادرات الوطنياااة يف %32.2املشاااار إليهاااا ماااا نسااابته  السااالعشاااكلت الصاااادرات مااان و  .
املرتباة  األلبساة حاازت. وقاد 2018عاام خاالل الشاهر ذاتاه مان من قيمة الصادرات الوطنياة  %21.3مقارنة مبا نسبته  2019

وحاااازت حمضااارات الصااايدلة املرتباااة  ،2019عاااام  آذارع الاااض تضااامنتها الصاااادرات الوطنياااة خاااالل شاااهر األوىل مااان باااني السااال
 إخنفااااض قيماااةوتشاااري البياااا ت إىل  تني الثالثاااة والرابعاااة علاااى التاااوايل.املااارتبالباااواتس اخلاااام واالمسااادة حاااازت يف حاااني الثانياااة، 

 واالملنياااوم بنسااابة ،(%62.5)هرات واملعاااادن الثميناااة بنسااابة واحللاااي وا اااو  ،(%11.3) االلبساااة بنسااابة الصاااادرات الوطنياااة مااان
كمااااا واخنفضاااات قيمااااة   .2019عااااام  آذاريف شااااهر  (%42.9)واالجهاااازه واملعاااادات الكهرابئيااااه واجزائهااااا بنساااابة  ،(48.9%)

 الصادرات الوطنية من الفوسفات اخلام والفواكه.
 

 2019و 2018 يعاممن الربع األول خالل  واملستوردة املصدرة السلع أهم: 1 دولاجل
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                       

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2019 2018 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 2019 2018 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 -15.0 552.9 650.7 ومشتقاته اخلام النفط 6.0 291.2 274.7 وتوابعها األلبسة

 -8.8 284.3 311.8 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 26.0 111.0 88.1 البواتس اخلام

 0.2 253.1 252.7 العرابت والدراجات وأجزائها 6.1 84.1 79.3 الصيدلة حمضرات

 14.4 235.0 205.4 آلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائهاا 23.8 81.7 66.0 األمسدة

 -16.8 119.0 143.1 احلديد ومصنوعاته 32.9 58.2 43.8 املنتجات الكيماوية غري العضوية

 -10.8 114.5 128.3 اللدائن ومصنوعاته -4.4 58.0 60.7 اخلام الفوسفات

 1.6 1704.5 1678.1 األخرى املواد 6.0 418.7 395.0 األخرى املواد

 -3.2 3263.3 3370.1 (2) املستوردات إمجايل 9.5 1102.9 1007.6  الوطنية الصادرات

  8.5 231.6 213.5 تصديره املعاد
2149.0 (2) –( 1) التجاري العجز 9.3 1334.5 1221.1 (1) الكلية الصادرات إمجايل

- 
1928.8- 

10.2

- 

 2019 آذارخالل خلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية قسم التجارة ا /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر
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 2019و 2018 يعاممن  الربع األولخالل  قتصاديةإلا والتكتالت التجاريني الشركاء أهم: 2 دولاجل
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                     

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2019 2018 االقتصادية التكتالت

  نسبة
 التغري

)%( 
 2019 2018 االقتصادية التكتالت

 نسبة
 التغري
)%( 

  احلرة التجارة منطقة دول
 9.4 431.2 394.3 الكربى العربية

  التجارة منطقة دول
 12.5 995.2 884.4 الكربى العربية احلرة

 3.4 609.8 589.8 السعودية منها 13.4 119.1 105.0 السعودية منها

  احلرة التجارة إتفاقية دول
 4.9 309.5 295.0 أمريكا لشمال

  التجارة إتفاقية دول
 -10.8 309.7 347.3 أمريكا لشمال احلرة

 -15.9 256.6 305.2 ملتحدةا الوالايت منها 5.3 295.7 280.9 املتحدة الوالايت منها

  غري اآلسيوية الدول
 16.0 253.7 218.8 العربية

  اآلسيوية الدول
 1.9 1081.8 1061.8 العربية غري

 5.7 500.9 473.7 الشعبية الصني منها 7.3 126.3 117.7 اهلند منها

 -17.0 600.2 723.0 األورويب اإلحتاد دول -1.9 37.1 37.8 األورويب اإلحتاد دول

 10.8 157.1 141.8 ملانياأ منها 18.2 6.5 5.5 إيطاليا منها

 -21.8 276.4 353.6 اإلقتصادية التكتالت ابقي 15.7 71.4 61.7 اإلقتصادية التكتالت ابقي

 14.8 58.1 50.6 الربازيل منها 19.8 58.1 48.5 احلرة املنطقة منها

 2019 آذارخالل رجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية قسم التجارة اخلا /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر  
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 :على اإلتصال يرجى املعلومات من ملزيد
 اخلارجية التجارة قسم       
   5300700-6-962+: العمل تلفون

 
 


