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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 التسعتخالل  ستىرداثالو نخفاضإ %5.3و الىطنُت الصادراث إرتفاع %7.8 :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 4355.9 ثهغذ قذ 2019يٍ عبو  أشٓش األٔنٗ انزغعخخالل  انكهٛخ انصبدساد قًٛخ أٌ إنٗ

 انزغعخخالل  انٕغُٛخ انصبدساد قًٛخ ثهغذٔ ،2018 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %8.1 َغجزّ سرفبعإث

ثُفظ انفزشح يٍ  يقبسَخ %7.8 َغجزّ سرفبعثإ دُٚبسا   يهٌٕٛ 3686.6 يقذاسِ يب 2019يٍ عبو  أشٓش األٔنٗ

 2019يٍ عبو  أشٓش األٔنٗ انزغعخخالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ 669.3 رصذٚشِ انًعبد قًٛخ ٔثهغذ ،2018 عبو

 يهٌٕٛ 10099.0 قًٛزٓب ثهغذ فقذ ،انًغزٕسداد أيب. 2018 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %9.4 َغجزّ سرفبعإث

 . 2018 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %5.3 َغجزّ َخفبضثإ 2019يٍ عبو  أشٓش األٔنٗ خانزغعخالل  دُٚبسا  

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

 2019بو يٍ ع أشٓش األٔنٗ انزغعخخالل  َخفطإقذ  انعجض ٚكٌٕ ٔثزنك ،دُٚبسا   يهٌٕٛ 5743.1 ثهغقذ 

 دنهًغزٕسدا انكهٛخ انصبدساد خرغطٛ َغجخ ثهغذ كًب. 2018 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %13.4 ثُغجخ

ثُفظ انفزشح  يقبسَخ %37.8 انزغطٛخ َغجخ ثهغذ حٍٛ فٙ ،2019 عبويٍ أشٓش األٔنٗ  انزغعخخالل  43.1%

 .يئٕٚخ َقطخ 5.3 يقذاسِ سرفبعإث 2018عبو يٍ 

 

 فقذ ،2019أشٓش األٔنٗ يٍ عبو  انزغعخخالل  انًصذسح انغهع ألثشص نغهعٙا انزشكٛت صعٛذ ٔعهٗ

 %14.4ثُغجخ  انخبو انجٕربطٔ %10.8ثُغجخ  ٔرٕاثعٓب األنجغخانٕغُٛخ يٍ  انصبدساد قًٛخ سرفعذإ

 فًٛب ،%4.2ثُغجخ  انصٛذنخ يحعشادٔ %37.1ٔانًُزجبد انكًٛبٔٚخ ثُغجخ  %9.1ثُغجخ  األعًذحٔ

عهٗ صعٛذ انزشكٛت انغهعٙ  أيب. %2.4ثُغجخ  انخبو انفٕعفبد يٍانٕغُٛخ  دسادانصب قًٛخ إَخفعذ
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 ٜالدٔا %1.6ثُغجخ  ٔأجضائٓب اٜنٛخ ٔاألدٔاد اٜالد يٍقًٛخ انًغزٕسداد  إسرفعذ فقذ نهًغزٕسداد

فًٛب إَخفعذ قًٛخ انًغزٕسداد يٍ  ،7.0%ٔانحجٕة ثُغجخ  %10.6ثُغجخ  ٔأجضائٓب انكٓشثبئٛخ ٔاألجٓضح

 ٔيصُٕعبرّ انحذٚذٔ %7.2ثُغجخ  ٔأجضائٓب ٔانذساجبد انعشثبدٔ %19.8ثُغجخ  ٔيشزقبرّ انخبو نُفػا

  .%15.8 ثُغجخ

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

 انزجبسح إرفبقٛخ دٔلٔ %6.3ثُغجخ انغعٕدٚخ  ظًُٓب ٔيٍ %1.8ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح

 انذٔلٔ %11.0ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبد ٓبظًُ ٔيٍ %11.5ثُغجخ  أيشٚكب نشًبل انحشح

 األٔسٔثٙ اإلرحبد دٔلٔ %115.5ثُغجخ  انصٍٛ انشعجٛخ ظًُٓب ٔيٍ %7.5ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ

 انًغزٕسداد قًٛخإسرفعذ  فقذبنُغجخ نهًغزٕسداد ايب ث ،%5.6ثُغجخ  ْٕنُذا ظًُٓب ٔيٍ %11.1ثُغجخ 

 ،%11.6 ثُغجخانصٍٛ انشعجٛخ  ظًُٓب ٔيٍ %6.4ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ ذٔلان يٍ ٔاظح ثشكم

ٔيٍ ظًُٓب  %5.3ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ دٔل يٍ انًغزٕسداد قًٛخ َخفعذإ فًٛب

 انٕالٚبد ظًُٓب ٔيٍ %6.4ثُغجخ  أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح إرفبقٛخدٔل ٔ %2.8 ثُغجخ انغعٕدٚخ

 . %6.2ثُغجخ  انًبَٛب ظًُٓب ٔيٍ %9.4ثُغجخ  األٔسٔثٙ اإلرحبد دٔلٔ %6.5ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح

عابو  أٚهإلخاالل شآش  دُٚابسا  يهٌٕٛ  491.0ثهغذ قًٛخ انصبدساد انٕغُٛخ فقذ ايب عهٗ انصعٛذ انشٓش٘ 

 .%21.7 يقاذاسِ إسرفابع، يًاب ٚشاٛش إناٗ 2018خالل انشٓش راراّ ياٍ عابو  دُٚبسا  يهٌٕٛ  403.4 يقبثم 2019

فاٙ شآش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  108.8 يٍاألنجغخ يٍ  انٕغُٛخ انصبدساد قًٛخ إسرفبعٔٚعٕد انغجت فٙ رنك، إنٗ 

قًٛاخ  سرفابعإٔ ،%31.4ثإسرفابع ثهاغ  2019فاٙ َفاظ انشآش ياٍ عابو  دُٚابسا  يهٛإٌ  142.9إناٗ  2018أٚهٕل 

 2019عاابو  أٚهاإلفااٙ شاآش  دُٚاابسا  يهٛاإٌ  52.1نزصاام إنااٗ  يحعااشاد انصااٛذنخانصاابدساد انٕغُٛااخ يااٍ 

 قًٛاااخ إسرفااابع، ٔ%37.3ثإسرفااابع ثهاااغ  2018فاااٙ َفاااظ انشااآش ياااٍ عااابو  دُٚااابسا  يهٛااإٌ  37.9يقبسَاااخ ياااع 

يهٛإٌ  27.8إناٗ  2018عابو  أٚهٕلفٙ شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  23.1يٍ انفٕعفبد انخبو انصبدساد انٕغُٛخ يٍ 

انًُزجاابد انصاابدساد انٕغُٛااخ يااٍ  قًٛااخ إسرفاابعٔ ،%20.5ثُغااجخ  2019دُٚاابسا  فااٙ َفااظ انشاآش يااٍ عاابو 

فاٙ َفاظ  دُٚبسا  يهٌٕٛ  18.4إنٗ  2018عبو  أٚهٕلفٙ شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  14.6يٍ انكًٛبٔٚخ غٛش انععٕٚخ 

بدساد انٕغُٛاخ ياٍ انفٛإل أٚام ٔانًعابدٌ . كًاب ٔاسرفعاذ قًٛاخ انصا%25.3 ثُغاجخ 2019انشٓش يٍ عابو 

انثًُٛااخ ٔانحٕٛاَاابد انحٛااخ ٔيحعااشاد انهحاإو ٔانخعااش ٔانًحعااشاد انغزائٛااخ ٔيحعااشاد انغغااٛم 

ٔانفٕاكاااّ ٔانُحااابط ٔانحذٚاااذ ٔيصااإُعبرخ ٔاالعاااًُذ ٔاالجٓاااضِ ٔاالدٔاد االنٛاااخ ٔاجضا ْاااب ٔاالنجااابٌ 

يااٍ يجًاإع قًٛااخ انصاابدساد  %71.1َغااجزّ  انًشاابس إنٛٓااب يااب انغااهعشااكهذ انصاابدساد يااٍ ٔ ٔيُزجبرٓااب.

خاالل انشآش ياٍ قًٛاخ انصابدساد انٕغُٛاخ  %57.5يقبسَاخ ثًاب َغاجزّ  2019عابو  أٚهإلشٓش  انٕغُٛخ فٙ

 ،%21.1 انخعابس ثُغاجخ انصابدساد انٕغُٛاخ ياٍ إَخفابض قًٛاخ. ٔرشٛش انجٛبَابد إناٗ 2018عبو رارّ يٍ 

ٔاالجٓاااضِ ٔاالدٔاد انكٓشثبئٛاااخ  ،%11.2 خااابو ثُغاااجخٔانجٕرااابط ان ،%20.9ٔاالعاااًذح االصٔرٛاااخ ثُغاااجخ 

كًب ٔاَخفعاذ قًٛاخ انصابدساد انٕغُٛاخ ياٍ انهحإو ٔثقبٚاب صاُبعبد االغزٚاخ  .%45.2ٔاجضا ْب ثُغجخ 

 .2019عبو  أٚهٕلفٙ شٓش ٔاالنًُٕٛو ٔيصُٕعبرخ ٔانجٍ ٔانجٓبساد 

 

  ٔيصُٕعبرّ، ٔيحعشاد غزائٛخ 
 

 8112و 8112 ٍعاههن  أشهر األولً التسعتخالل  ستىردةوالو الوصذرة السلع أهن: 1 جذولال
 دُٚبس ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                                       

 (أسدَٙ

 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 8112 8112 السلع
 نسبت

 التغُر
 8112 8112 السلع

 نسبت

 التغُر
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)%( )%( 

 19.8- 1805.0 2249.6 ٔيشزقبرّ انخبو انُفػ 10.8 1029.6 929.4 ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 1.6 825.6 812.4 اٜالد ٔاألدٔاد اٜنٛخ ٔأجضائٓب 14.4 320.3 279.9 انجٕربط انخبو

 4.2 304.5 292.2 انصٛذنخ يحعشاد
اٜالد ٔاألجٓضح انكٓشثبئٛخ 

 ائٓبٔأجض
640.3 708.4 10.6 

 7.2- 698.9 753.0 انعشثبد ٔانذساجبد ٔأجضائٓب 9.1 238.0 218.1 األعًذح

 15.8- 385.8 458.3 انحذٚذ ٔيصُٕعبرّ 2.4- 190.0 194.7 انخبو انفٕعفبد

 7.0 385.2 359.9 انحجٕة 37.1 182.2 132.9 انًُزجبد انكًٛبٔٚخ 

 1.8- 5290.1 5389.4 األخشٖ ٕادانً 3.7 1422.0 1371.2 األخشٖ انًٕاد

 5.3- 10099.0 10662.9 (2) الوستىرداث إجوالٍ 7.8 3686.6 3418.4  الىطنُت الصادراث

  9.4 669.3 611.6 تصذَره الوعاد

 13.4- 5743.1- 6632.9- (2) –( 1) التجارٌ العجز 8.1 4355.9 4030.0 (1) الكلُت الصادراث إجوالٍ

 8112 أَلىلخالل / قسن التجارة الخارجُت/ تقرَر إحصاءاث التجارة الخارجُت العاهت اثاإلحصاء دائرة: الوصذر

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8112و 8112 ٍعاههن  أشهر األولً التسعتخالل  قتصادَتإلا والتكتالث التجارَُن الشركاء أهن: 8 جذولال
 دُٚبس ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                                     

 (أسدَٙ

 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 8112 8112 االقتصادَت التكتالث

  نسبت

 التغُر

)%( 
 8112 8112 االقتصادَت التكتالث

 نسبت

 التغُر
)%( 

  الحرة التجارة هنطقت دول

 الكبري العربُت
1459.6 1485.5 1.8 

  التجارة هنطقت دول

 الكبري العربُت الحرة
2869.7 2718.8 -5.3 

 2.8- 1744.7 1795.1 انغعٕدٚخ يُٓب 6.3 403.9 379.8 انغعٕدٚخ يُٓب

  الحرة التجارة إتفاقُت دول

 أهرَكا لشوال
971.4 1083.1 11.5 

  التجارة إتفاقُت دول

 أهرَكا لشوال الحرة
1054.7 987.2 -6.4 

 6.5- 860.6 920.4 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب 11.0 1030.5 928.7 انًزحذح ٕالٚبدان يُٓب

  غُر اِسُىَت الذول

 العربُت
692.3 744.2 7.5 

  اِسُىَت الذول

 العربُت غُر
3224.6 3431.5 6.4 

 11.6 1621.5 1452.4 انشعجٛخ انصٍٛ يُٓب 115.5 108.4 50.3 انصٍٛ انشعجٛخ يُٓب
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 9.4- 2066.4 2280.6 األوروبٍ اإلتحاد دول 11.1 114.1 102.7 وبٍاألور اإلتحاد دول

 6.2- 447.3 477.1 انًبَٛب يُٓب 5.6 20.6 19.5 ْٕنُذا يُٓب

 27.4- 895.1 1233.3 اإلقتصادَت التكتالث باقٍ 35.0 259.7 192.4 اإلقتصادَت التكتالث باقٍ

 13.8- 129.2 149.9 رحبدٚخسٔعٛب اال يُٓب 26.6 170.7 134.8 انحشح انًُطقخ يُٓب

 8112 أَلىلخالل / قسن التجارة الخارجُت/ تقرَر إحصاءاث التجارة الخارجُت العاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر     
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