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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

األول الثلث خالل  ستورداثالو ًخفاضإ %1.3و الوطٌيت الصادراث إرتفاع %5.9 :العاهت اإلحصاءاث

 2018 هي عام الفترةبٌفس  هقارًت 2019هي عام 

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

 سرفبعإث دُٚبسا   يهٌٕٛ 1.1171 ثهغذ قذ 9112يٍ عبو  األٔلانثهث خالل  انكهٛخ انصبدساد قًٛخ أٌ إنٗ

يٍ األٔل انثهث خالل  انٕغُٛخ انصبدساد قًٛخ ثهغذٔ ،9112 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %175 َغجزّ

 ٔثهغذ ،9112 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %172 َّغجز سرفبعثإ دُٚبسا   يهٌٕٛ 1.1179 يقذاسِ يب 9112عبو 

 يقبسَخ %975 َغجزّ سرفبعإث 9112يٍ عبو األٔل انثهث خالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ 92675 رصذٚشِ انًعبد قًٛخ

يٍ األٔل انثهث خالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ .1527. قًٛزٓب ثهغذ فقذ ،انًغزٕسداد أيب7 9112 ثُفظ انفزشح يٍ عبو

 7 9112 ثُفظ انفزشح يٍ عبو يقبسَخ %175 جزَّغ َخفبضثإ 9112عبو 

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

 %171 ثُغجخ 9112يٍ عبو األٔل انثهث خالل  َخفطإقذ  انعجض ٚكٌٕ ٔثزنك ،دُٚبسا   يهٌٕٛ 9.2.72 ثهغقذ 

خالل  %5276 دنهًغزٕسدا انكهٛخ انصبدساد خرغطٛ َغجخ ثهغذ كًب7 9112 وثُفظ انفزشح يٍ عب يقبسَخ

 9112عبو ثُفظ انفزشح يٍ  يقبسَخ %5679 انزغطٛخ َغجخ ثهغذ حٍٛ فٙ ،9112 عبويٍ األٔل انثهث 

 7يئٕٚخ َقطخ .97 يقذاسِ سرفبعإث

 

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

ثُغجخ  األعًذحٔ %.7. ثُغجخ انصٛذنخ يحعشادٔ %1.79ثُغجخ  انخبو انجٕربطٔ %571ثُغجخ  ٔرٕاثعٓب

 يٍانٕغُٛخ  انصبدساد قًٛخ إَخفعذ فًٛب ،%1671ٔانًُزجبد انكًٛبٔٚخ غٛش انععٕٚخ ثُغجخ  %.17

قًٛخ  إسرفعذ فقذ ٕسدادعهٗ صعٛذ انزشكٛت انغهعٙ نهًغز أيب7 %279ثُغجخ  انخبو انفٕعفبد
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 ٔأجضائٓب انكٓشثبئٛخ ٔاألجٓضح ٜالدٔا %11.3ثُغجخ  ٔأجضائٓب ٔانذساجبد انعشثبدانًغزٕسداد يٍ 

ثُغجخ  ٔيشزقبرّ انخبو نُفػافًٛب إَخفعذ قًٛخ انًغزٕسداد يٍ  ،%575.ٔانحجٕة ثُغجخ  %1571ثُغجخ 

  7%.997 ثُغجخ ٔيصُٕعبرّ حذٚذٔان %171ثُغجخ  ٔأجضائٓب اٜنٛخ ٔاألدٔاد اٜالدٔ 1.72%

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

 انزجبسح إرفبقٛخ دٔلٔ %1.72انغعٕدٚخ ثُغجخ  ظًُٓب ٔيٍ %271ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح

 اٜعٕٛٚخ انذٔلٔ %972ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح نٕالٚبدا ٓبظًُ ٔيٍ %971ثُغجخ  أيشٚكب نشًبل انحشح

 إنٗ انٕغُٛخ انصبدساد قًٛخ َخفعذإ ًٛبف ،%171ثُغجخ  انُٓذ ظًُٓب ٔيٍ %.27ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش

 فقذ نهًغزٕسداد، ثبنُغجخ أيب 7%279ثُغجخ  إٚطبنٛب ظًُٓب ٔيٍ %976ثُغجخ  األٔسٔثٙ اإلرحبد دٔل

ٔيٍ  %271ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخ دٔل يٍ ٔاظح شكمث انًغزٕسداد قًٛخ سرفعذإ

انصٍٛ انشعجٛخ  ظًُٓب ٔيٍ %572ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ ذٔلانٔ %.7. ثُغجخانغعٕدٚخ ظًُٓب 

 %271ثُغجخ  أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح إرفبقٛخدٔل قًٛخ انًغزٕسداد يٍ  َخفعذإ ًٛبف ،%.117 ثُغجخ

 ظًُٓب ٔيٍ %71.ثُغجخ  األٔسٔثٙ اإلرحبد دٔلٔ %1579ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح انٕالٚبد ٓبظًُ ٔيٍ

 7 %9172إٚطبنٛب ثُغجخ 

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

يٍ األٔل انثهث خالل  ٕسدادانًغز قًٛخ يٍ %9971 أٔ يب َغجزّ دُٚبسا   يهٌٕٛ 119175 يقذاسِ يب

 يٍ %9172 أٔ يب َغجزّ دُٚبسا   يهٌٕٛ 56675 ثهغذ فقذ انذٔل، نٓزِ انكهٛخ انصبدساد أيب7 9112عبو 

 7 انفزشح َفظ خالل انصبدساد إجًبنٙ

 ،9112 ياٍ عابو َٛغابٌخاالل هآش  انٕغُٛاخ انصابدساد قًٛاخ إَخفابض ٔساء انشئٛغٛخ األعجبة أيب

 دُٚابسا  يهٛإٌ  9575 ياٍاألعاًذح ياٍ انٕغُٛاخ  انصابدساد قًٛخ إَخفبضنٗ ٔٚعٕد انغجت فٙ رنك، إ

 ،%6671ثإَخفابض ثهاغ  9112فاٙ َفاظ انشآش ياٍ عابو  دُٚابسا  يهٛإٌ  72.إناٗ  9112َٛغبٌ فٙ هٓش 

يهٛإٌ  1572نزصام إناٗ انًُزجبد انكًٛبٔٚاّ غٛاش انععإٚخ قًٛخ انصبدساد انٕغُٛخ يٍ  ٔإَخفبض

 9112فااٙ َفااظ انشاآش يااٍ عاابو  دُٚاابسا  يهٛاإٌ  1279يقبسَااخ يااع  9112و عااب َٛغاابٌفااٙ هاآش  دُٚاابسا  

يهٛاإٌ  .1.7يااٍ  انفٕعاافبد انخاابوانصاابدساد انٕغُٛااخ يااٍ  قًٛااخ ، ٔإَخفاابض%9576ثإَخفاابض ثهااغ 

ثُغااجخ  9112دُٚاابسا  فااٙ َفااظ انشاآش يااٍ عاابو يهٛاإٌ  1.71إنااٗ  9112عاابو  َٛغاابٌفااٙ هاآش  دُٚاابسا  

فاٙ  دُٚابسا  يهٛإٌ  276ياٍ االنًُٛإو ٔيصإُعبرخ انصابدساد انٕغُٛاخ ياٍ  قًٛاخ ٔإَخفبض ،9172%

7 كًااب %72..ثُغااجخ  9112فااٙ َفااظ انشاآش يااٍ عاابو  دُٚاابسا  يهٛاإٌ  171إنااٗ  9112عاابو  َٛغاابٌهاآش 

ٔاَخفعااااذ قًٛااااخ انصاااابدساد انٕغُٛااااخ يااااٍ األعااااالة ٔانجٕراااابط انخاااابو، ٔاالنجغااااخ ٔرٕاثعٓااااب، 

 انغااهعهااكهذ انصاابدساد يااٍ ٔ ذٚااذ ٔاناإسق ٔيصاإُعبر7ّٔانًجاإْشاد ٔانًعاابدٌ انثًُٛااخ ٔانح

 9112عاابو  َٛغاابٌهاآش  يااٍ يجًاإع قًٛااخ انصاابدساد انٕغُٛااخ فااٙ %679.انًشاابس إنٛٓااب يااب َغااجزّ 

 حابصد7 ٔقاذ 9112عابو خالل انشٓش رارّ ياٍ يٍ قًٛخ انصبدساد انٕغُٛخ  %1.76يقبسَخ ثًب َغجزّ 

عابو  َٛغابًٌُزٓب انصابدساد انٕغُٛاخ خاالل هآش انًشرجخ األٔناٗ ياٍ ثاٍٛ انغاهع انزاٙ رعا األنجغخ

انجٕرابط انخابو ٔانفٕعافبد انخابو حابص فٙ حٍٛ ٔحبصد يحعشاد انصٛذنخ انًشرجخ انثبَٛخ،  ،9112

 انصابدساد انٕغُٛاخ ياٍ إسرفابع قًٛاخٔرشاٛش انجٛبَابد إناٗ  زٍٛ انثبنثخ ٔانشاثعخ عهٗ انزإان7ٙانًشرج

 ،%9271 ٔانفٕاكٓااّ ثُغااجخ ،%975.غغااٛم ثُغااجخ ٔيحعااشاد ان ،%1175 يحعااشاد انصااٛذنخ ثُغااجخ

كًب ٔاسرفع االعًُذ ٔيصإُعبد انحذٚاذ ٔيصإُعبد انُحابط  ،%171.ٔيحعشاد انهحٕو ثُغجخ 

   91127عبو  َٛغبٌفٙ هٓش ٔاالالد ٔاالجٓضح ٔاالدٔاد االنٛخ ٔاجضاؤْب 
 

 

 



5 

 

 2019و 2018 يعاههي األول الثلث خالل  والوستوردة الوصذرة السلع أهن: 1 جذولال
 دُٚبس ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                                       

 (أسدَٙ

 الوستورداث الوطٌيت الصادراث

 2019 2018 السلع

 ًسبت

 التغير
)%( 

 2019 2018 السلع

 ًسبت

 التغير
)%( 

 -1.72 6.71. 21171 ٔيشزقبرّ انخبو انُفػ 571 5.972 56172 ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 -171 52976 1572. اٜالد ٔاألدٔاد اٜنٛخ ٔأجضائٓب 1.79 1.979 19175 انجٕربط انخبو

 1175 51671 51272 انعشثبد ٔانذساجبد ٔأجضائٓب .7. .1967 .11.7 انصٛذنخ يحعشاد

 .17 2271 2271 األعًذح
جٓضح انكٓشثبئٛخ اٜالد ٔاأل

 ٔأجضائٓب
9..71 51272 1571 

انًُزجبد انكًٛبٔٚخ غٛش 

 انععٕٚخ
 575. 12676 15.79 انحجٕة 1671 971. 6172

 -.997 11271 91576 انحذٚذ ٔيصُٕعبرّ -279 172. 275. انخبو انفٕعفبد

 .17 951275 .95.27 األخشٖ انًٕاد 676 12179 .7..1 األخشٖ انًٕاد

 -1.3 4539.4 4598.8 (2) الوستورداث إجوالي 5.9 1455.2 1374.2  ٌيتالوط الصادراث

  2.3 296.3 289.5 تصذيرٍ الوعاد

 -5.0 -2787.9 -2935.1 (2) –( 1) التجاري العجز 5.3 1751.5 1663.7 (1) الكليت الصادراث إجوالي

 2019 ًيساىخالل التجارة الخارجيت / قسن التجارة الخارجيت/ تقرير إحصاءاث العاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر

 

 

 2019و 2018 يعاههي  األولالثلث خالل  قتصاديتإلا والتكتالث التجارييي الشركاء أهن: 2 جذولال
 دُٚبس ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                                     

 (أسدَٙ

 الوستورداث الوطٌيت الصادراث

 2019 2018 االقتصاديت التكتالث

  ًسبت

 التغير

)%( 
 2019 2018 االقتصاديت التكتالث

 ًسبت

 التغير
)%( 

  الحرة التجارة هٌطقت دول

 الكبرى العربيت
554.5 599.0 8.0 

  التجارة هٌطقت دول

 الكبرى العربيت الحرة
1234.9 1346.2 9.0 

 .7. 29675 6.71. انغعٕدٚخ يُٓب 1.72 .1667 1.171 انغعٕدٚخ يُٓب

  الحرة التجارة إتفاقيت دول

 أهريكا لشوال
388.7 398.5 2.5 

  التجارة إتفاقيت دول

 أهريكا لشوال الحرة
455.6 418.6 8.1- 

 -1579 51171 1571. انًزحذح انٕالٚبد يُٓب 972 .5217 .5627 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب

  غير اآلسيويت الذول

 العربيت
289.0 316.3 9.4 

  اآلسيويت الذول

 العربيت غير
1424.2 1478.4 3.8 

 .117 6.176 61176 انشعجٛخ انصٍٛ يُٓب 171 11171 .1.27 انُٓذ يُٓب

 -7.0 901.0 969.1 األوروبي اإلتحاد دول -2.6 48.6 49.9 األوروبي اإلتحاد دول

 1.79 99.72 12672 نًبَٛبأ يُٓب -279 72. 271 إٚطبنٛب يُٓب

 -23.3 395.2 515.0 اإلقتصاديت التكتالث باقي 0.8 92.8 92.1 اإلقتصاديت التكتالث باقي

 12171 171. 9172 األسجُزٍٛ يُٓب 79. .97. 6.72 انحشح انًُطقخ يُٓب

 2019 ًيساىخالل جارة الخارجيت / قسن التجارة الخارجيت/ تقرير إحصاءاث التالعاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر  
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