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 خرب صحفي
من عام  أشهر األوىل الثمانيةخالل  ستورداتامل خنفاضإ %5.2و الوطنية الصادرات إرتفاع %6.0 :العامة اإلحصاءات

 2018 من عام الفرتةبنفس  مقارنة 2019
 الكلية الصادرات قيمة أن إىل يشري والذي ،األردن يف ارجيةاخل التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت
 بنفس الفرتة من عام مقارنة %6.4 نسبته رتفاعإب دينارا   مليون 3785.5 بلغت قد 2019من عام  أشهر األوىل الثمانيةخالل 
 رتفاعإب دينارا   مليون 3195.5 مقداره ما 2019من عام  أشهر األوىل الثمانيةخالل  الوطنية الصادرات قيمة بلغتو  ،2018
 أشهر األوىلالثمانية خالل  دينارا   مليون 590.0 تصديره املعاد قيمة وبلغت ،2018 بنفس الفرتة من عام مقارنة %6.0 نسبته

 مليون 8952.4 قيمتها بلغت فقد ،املستوردات أما. 2018 بنفس الفرتة من عام مقارنة %8.9 نسبته رتفاعإب 2019من عام 
 . 2018 بنفس الفرتة من عام مقارنة %5.2 نسبته خنفاضإب 2019من عام  أشهر األوىل الثمانيةل خال دينارا  

 مليون5166.9  بلغقد  الكلية الصادرات وقيمة املستوردات قيمة بني الفرق ميثل الذيو  التجاري امليزان يف العجز فإن ،وهبذا
 بنفس الفرتة من عام مقارنة %12.3 بنسبة 2019من عام  األوىلأشهر  الثمانيةخالل  خنفضإقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا  

 حني يف ،2019 عاممن أشهر األوىل  الثمانيةخالل  %42.3 تللمستوردا الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما.  2018
 .مئوية نقطة 4.7 مقداره رتفاعإب 2018عام بنفس الفرتة من  مقارنة %37.6 التغطية نسبة بلغت
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 الصادرات قيمة رتفعتإ فقد ،2019أشهر األوىل من عام  الثمانيةخالل  املصدرة السلع ألبرز السلعي الرتكيب عيدص وعلى
واملنتجات الكيماوية بنسبة  %13.9بنسبة  األمسدةو %18.0بنسبة  اخلام البواتسو %8.1بنسبة  وتوابعها األلبسةالوطنية من 

على  أما. %5.5بنسبة  اخلام الفوسفاتو  %0.7بنسبة  الصيدلة حمضرات من الوطنية الصادرات قيمة إخنفضت فيما ،39.7%
 آلالتوا %0.7بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالت منقيمة املستوردات  إرتفعت فقد صعيد الرتكيب السلعي للمستوردات

 %19.0بنسبة  ومشتقاته اخلام لنفطافيما إخنفضت قيمة املستوردات من  ،%13.4بنسبة  وأجزائها الكهرابئية واألجهزة
  .%8.0بنسبة  اللدائن ومصنوعاتهو % 16.2 بنسبة ومصنوعاته احلديدو  %3.6بنسبة  وأجزائها والدراجات العرابتو 

 لشمال احلرة التجارة إتفاقية دول إىل الوطنية الصادرات قيمة إرتفعت فقد اخلارجية، التجارة يف الشركاء ألبرزأما ابلنسبة 
 ومن %12.8بنسبة  العربية غري اآلسيوية الدولو  %6.3بنسبة  األمريكية املتحدة الوالايت هاضمن ومن %7.0ة بنسب أمريكا
 قيمة خنفضتإ يماف ،%6.1بنسبة  هولندا ضمنها ومن %15.7بنسبة  األورويب اإلحتاد دولو %1.7بنسبة  اهلند ضمنها

 ابلنسبة أما ،%7.9بنسبة  العراق ضمنها ومن %1.3بنسبة  لكربىا العربية احلرة التجارة دول منطقة إىل الوطنية الصادرات
الصني  ضمنها ومن %6.2بنسبة  العربية غري اآلسيوية دولال من واضح بشكل املستوردات قيمةإرتفعت  فقد للمستوردات،

ومن ضمنها  %5.1نسبة ب الكربى العربية احلرة التجارة منطقة دول من املستوردات قيمة خنفضتإ فيما ،%10.9 بنسبةالشعبية 
بنسبة  األمريكية املتحدة الوالايت ضمنها ومن %4.8بنسبة  أمريكا لشمال احلرة التجارة إتفاقيةدول و  %2.5 بنسبة السعودية

 . %6.0بنسبة  املانيا ضمنها ومن %9.3بنسبة  األورويب اإلحتاد دولو 6.2%
 407.8 مقاباال 2019عااام  آبخااالل شااهر  دينااارا  مليااون  446.1بلغاات قيمااة الصااادرات الوطنيااة فقااد اماا علااى الصااعيد الشااهري 

 قيمااة إرتفاااعويعااود الساابب يف  لااك، إىل  .%9.4 مقااداره إرتفاااع، ممااا يشااري إىل 2018خااالل الشااهر  اتااه ماان عااام  دينااارا  مليااون 
يف  دينااارا  ملياون  131.2إىل  2018آب يف شاهر  ديناارا  ملياون  109.8 ماناأللبساة وتوابعهاا مان املصاانرات الوطنياة مان  الصاادرات

مليااون  33.7لتصاال إىل اخلااام  البااواتسقيمااة الصااادرات الوطنيااة ماان  إرتفاااعو  ،%19.5إبرتفاااع بلااغ  2019نفااس الشااهر ماان عااام 
 إرتفاااع، و %56.9إبرتفاااع بلااغ  2018يف نفااس الشااهر ماان عااام  دينااارا  مليااون  21.5مقارنااة مااع  2019عااام  آبيف شااهر  دينااارا  
دينارا  يف نفس الشاهر مان مليون  38.5إىل  2018عام  آبيف شهر  دينارا  مليون  25.4من  األمسدةطنية من الصادرات الو  قيمة
يف  دينااارا  مليااون  15.4ماان املنتجااات الكيماويااة غااري العضااوية الصااادرات الوطنيااة ماان  قيمااة إرتفاااعو  ،%51.9بنساابة  2019عااام 
. كمااا وارتفعاات قيمااة الصااادرات %46.5 بنساابة 2019يف نفااس الشااهر ماان عااام  دينااارا  مليااون  22.5إىل  2018عااام  آبشااهر 

الوطنية من احللي واجملوهرات والفوسفات اخلام واملصنوعات من حديد وحمضرات الصيدلة وحمضرات الغسيل واللحاوم واالحشااء 
 آبشاهر  الصاادرات الوطنياة يف من جمموع قيمة %73.1املشار إليها ما نسبته  السلعشكلت الصادرات من و  الصاحلة لألكل.

. وتشاااري البياااا ت إىل 2018عاااام خاااالل الشاااهر  اتاااه مااان مااان قيماااة الصاااادرات الوطنياااة  %58.1مقارناااة ناااا نسااابته  2019عاااام 
واالالت واالجهااازه  ،%32.1واخلضاااار والفواكاااة بنسااابة  ،%53.8 احلياااوا ت احلياااة بنسااابة الصاااادرات الوطنياااة مااان إخنفااااض قيماااة

كما واخنفضت قيماة الصاادرات الوطنياة مان   .%31.7واللدائن ومصنوعاتة بنسبة  ،%50.5 ئية واجزاؤها بنسبةواملعدات الكهراب
االلبسة من غري املصانرات والاورق والكتاب واالملنياوم واالغذياة الضارة للحياوا ت والتباغ وحمضارات اللحاوم واملنتجاات الكيماوياة 

 .2019عام  آبيف شهر املنوعة وخالصات الدابغة 
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  ومصنوعاته، وحمضرات غذائية 
 

 2019و 2018 يعاممن  أشهر األوىل الثمانيةخالل  واملستوردة املصدرة السلع أهم: 1 دولاجل
 (أردين ردينا ابملليون القيمة)                                                                                                                       

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2019 2018 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 2019 2018 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 19.0- 1628.2 2011.1 ومشتقاته اخلام النفط 8.1 886.7 820.6 وتوابعها األلبسة

 0.7 744.9 739.7 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 18.0 289.8 245.6 البواتس اخلام

 13.4 630.7 556.4 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها 0.7- 252.4 254.2 الصيدلة حمضرات

 3.6- 613.6 636.8 العرابت والدراجات وأجزائها 13.9 214.5 188.4 األمسدة

 16.2- 336.6 401.5 احلديد ومصنوعاته 39.7 163.7 117.2 املنتجات الكيماوية 

 8.0- 316.4 344.1 اللدائن ومصنوعاته 5.5- 162.1 171.6 اخلام الفوسفات

 1.6- 4682.0 4757.9 األخرى املواد 0.7 1226.3 1217.4 األخرى املواد

 5.2- 8952.4 9447.5 (2) املستوردات إمجايل 6.0 3195.5 3015.0  الوطنية الصادرات

  8.9 590.0 541.8 تصديره املعاد
 12.3- 5166.9- 5890.7- (2) –( 1) التجاري العجز 6.4 3785.5 3556.8 (1) الكلية الصادرات إمجايل

 2019آب خالل قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية  /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2019و 2018 يعاممن  أشهر األوىل الثمانيةخالل  قتصاديةإلا والتكتالت التجاريني الشركاء أهم: 2 دولاجل
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                     
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 املستوردات الوطنية الصادرات

 2019 2018 االقتصادية التكتالت

  نسبة
 التغري

)%( 
 2019 2018 االقتصادية التكتالت

 نسبة
 التغري
)%( 

  احلرة التجارة منطقة دول
 1.3- 1270.7 1287.5 الكربى العربية

  التجارة منطقة دول
 5.1- 2436.6 2566.2 الكربى العربية احلرة

 2.5- 1568.0 1609.0 السعودية منها 7.9- 265.2 287.8 العراق منها

  احلرة التجارة إتفاقية دول
 7.0 917.3 857.0 أمريكا لشمال

  التجارة إتفاقية دول
 4.8- 883.6 928.3 أمريكا لشمال احلرة

 6.2- 770.7 821.8 املتحدة الوالايت منها 6.3 869.9 818.5 املتحدة الوالايت منها

  غري اآلسيوية الدول
 12.8 685.0 607.4 العربية

  اآلسيوية الدول
 6.2 3018.3 2842.8 العربية غري

 10.9 1411.7 1272.5 الشعبية الصني منها 1.7 320.3 315.1 اهلند منها

 9.3- 1845.9 2035.4 األورويب اإلحتاد دول 15.7 106.2 91.8 األورويب اإلحتاد دول

 6.0- 399.4 424.7 املانيا منها 6.1 19.2 18.1 هولندا منها

 28.5- 768.0 1074.8 اإلقتصادية التكتالت ابقي 26.3 216.3 171.3 اإلقتصادية التكتالت ابقي

 7.2- 128.2 138.2 األرجنتني منها 27.3 150.9 118.5 احلرة املنطقة منها

 2019 آبخالل قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية  /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر     
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