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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

السبعة خالل  ستورداتالم نخفاضإ %4.4و الوطنية الصادرات إرتفاع %5.5 :العامة اإلحصاءات

 2018 من عام الفترةبنفس  مقارنة 2019من عام  أشهر األولى

 يشير والذي ،األردن في جيةالخار التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت

 دينارا   مليون 3260.1 بلغت قد 2019من عام  السبعة أشهر األولىخالل  الكلية الصادرات قيمة أن إلى

السبعة خالل  الوطنية الصادرات قيمة بلغتو ،2018 بنفس الفترة من عام مقارنة %5.1 نسبته رتفاعإب

بنفس الفترة من  مقارنة %5.5 نسبته رتفاعبإ دينارا   مليون 2749.5 مقداره ما 2019من عام  أشهر األولى

 2019من عام  السبعة أشهر األولىخالل  دينارا   مليون 510.6 تصديره المعاد قيمة وبلغت ،2018 عام

 مليون 7892.8 قيمتها بلغت فقد ،المستوردات أما. 2018 بنفس الفترة من عام مقارنة %3.1 نسبته رتفاعإب

 . 2018 بنفس الفترة من عام مقارنة %4.4 نسبته نخفاضبإ 2019من عام  أشهر األولى السبعةخالل  دينارا  

 الكلية الصادرات وقيمة المستوردات قيمة بين الفرق يمثل الذيو التجاري الميزان في العجز فإن ،وبهذا

 2019ام من ع السبعة أشهر األولىخالل  نخفضإقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا   مليون 4632.7  بلغقد 

 تللمستوردا الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما. 2018 بنفس الفترة من عام مقارنة %10.2 بنسبة

بنفس الفترة  مقارنة %37.6 التغطية نسبة بلغت حين في ،2019 عاممن السبعة أشهر األولى خالل  41.3%

 .مئوية نقطة 3.7 مقداره رتفاعإب 2018عام من 

 

 فقد ،2019خالل السبعة أشهر األولى من عام  المصدرة السلع ألبرز لسلعيا التركيب صعيد وعلى

 %14.3بنسبة  الخام البوتاسو %6.8بنسبة  وتوابعها األلبسةالوطنية من  الصادرات قيمة رتفعتإ

 الصادرات قيمة إنخفضت فيما ،%38.4والمنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة  %8.0بنسبة  األسمدةو

على صعيد التركيب  أما. %8.8بنسبة  الخام الفوسفاتو %2.0بنسبة  الصيدلة محضرات منالوطنية 
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 %1.3بنسبة  وأجزائها والدراجات العرباتقيمة المستوردات من  إرتفعت فقد السلعي للمستوردات

فيما إنخفضت قيمة  ،%6.9والحبوب بنسبة  %13.7بنسبة  وأجزائها الكهربائية واألجهزة آلالتوا

 %0.6بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالتو %20.0بنسبة  ومشتقاته الخام لنفطات من المستوردا

  .%19.0 بنسبة ومصنوعاته والحديد

 إتفاقية دول إلى الوطنية الصادرات قيمة إرتفعت فقد الخارجية، التجارة في الشركاء ألبرز بالنسبة أما

 الدولو %5.2بنسبة  األمريكية المتحدة الواليات اهضمن ومن %5.8بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة

 األوروبي اإلتحاد دولو %133.0بنسبة  الصين الشعبية ضمنها ومن %11.8بنسبة  العربية غير اآلسيوية

 دول منطقة إلى الوطنية الصادرات قيمة نخفضتإ يماف ،%3.0بنسبة  هولندا ضمنها ومن %10.9بنسبة 

 للمستوردات، بالنسبة أما ،%6.9بنسبة  العراق ضمنها ومن %0.1بنسبة  الكبرى العربية الحرة التجارة

 ضمنها ومن %5.8بنسبة  العربية غير اآلسيوية دولال من واضح بشكل المستوردات قيمةإرتفعت  فقد

 العربية الحرة التجارة منطقة دول من المستوردات قيمة نخفضتإ فيما ،%10.2 بنسبةالصين الشعبية 

بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة إتفاقيةدول و %2.5 بنسبة السعوديةومن ضمنها  %3.9بنسبة  الكبرى

 ومن %8.4بنسبة  األوروبي اإلتحاد دولو %8.6بنسبة  األمريكية المتحدة الواليات ضمنها ومن 6.3%

 . %11.5إيطاليا بنسبة  ضمنها

مليهون دينهار خهالل شههر  491.8 دناما على الصعيد الشههري فقهد بلغهت قيمهة الصهادرات الوطنيهة لهالر

 ،%11.1 بإرتفههاع نسههبتة 2018 مليههون دينههار خههالل الشهههر عاتههه مههن عههام 442.6مقابههل  2019تمههوز مههن عههام 

فهي شههر  دينهارا  مليهون  137.1 مهناأللبسة الوطنية من  الصادرات قيمة الى إرتفاعالسبب في علك  عودوي

قيمههة  إرتفهاعو ،%13.6بإرتفههاع بلهغ  2019شهههر مهن عهام فهي نفهس ال دينههارا  مليهون  155.8إلهى  2018تمهوز 

 2019عههام  تمههوزفههي شهههر  دينههارا  مليههون  27.5لتصههل إلههى  المنتجههات الكيماويهههالصههادرات الوطنيههة مههن 

 قيمهههة إرتفهههاع، و%71.9بإرتفهههاع بلهههغ  2018فهههي نفهههس الشههههر مهههن عهههام  دينهههارا  مليهههون  16.0مقارنهههة مهههع 

دينهارا  مليهون  18.6إلهى  2018عهام  تمهوزفهي شههر  دينارا  مليون  17.4من  الفواكهالصادرات الوطنية من 

الحلهي والمجهوهرات الصهادرات الوطنيهة مهن  قيمهة إرتفهاعو ،%7.2بنسهبة  2019في نفس الشهر من عام 

فهي نفهس الشههر  دينهارا  مليهون  14.1إلهى  2018عهام  تموزفي شهر  دينارا  مليون  4.1من والمعادن الثمينة 

. كما وارتفعت قيمة الصهادرات الوطنيهة مهن الفيهول اويهل ومصهنوعات مهن %246.0بنسبة  2019من عام 

شههكلت و الحديههد، والتبههغ ومصههنوعاتة، والنحههاس ومصههنوعاتة، ومحضههرات الغسههيل، والههبن والبهههارات.

 تمهوزشههر  من مجموع قيمة الصهادرات الوطنيهة فهي %53.5المشار إليها ما نسبته  السلعالصادرات من 

. وتشهير 2018عهام خالل الشهر عاته مهن من قيمة الصادرات الوطنية  %43.7مقارنة بما نسبته  2019عام 

 ،%15.1والبوتاس الخام بنسبة  ،%32.1 الخضار بنسبة الصادرات الوطنية من إنخفاض قيمةالبيانات إلى 

وطنيهة مهن كمها وانخفضهت قيمهة الصهادرات ال .%10.9واالسهمدة بنسهبة  ،%21.7 والفوسفات الخهام بنسهبة

عهام  تمهوزفهي شههر االالت واالجهزة والمعدات الكهربائيهة واجزاههها، واالغذيهه المحضهره للحيوانهات 
2019. 
 

  ومصنوعاته، ومحضرات غذائية 
 

 2019و 2018 يعاممن  عة أشهر األولىبالسخالل  والمستوردة المصدرة السلع أهم: 1 جدولال
 دينار بالمليون القيمة)                                                                                                                       

 (أردني

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2019 2018 السلع
 نسبة

 التغير
 2019 2018 السلع

 نسبة

 التغير
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)%( )%( 

 -20.0 1398.4 1748.0 ومشتقاته الخام النفط 6.8 749.0 701.0 وتوابعها األلبسة

 -0.6 661.7 665.7 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 14.3 256.1 224.1 البوتاس الخام

 1.3 550.4 543.2 العربات والدراجات وأجزائها -2.0 222.8 227.4 الصيدلة محضرات

 8.0 176.0 163.0 األسمدة
اآلالت واألجهزة الكهربائية 

 وأجزائها
473.1 537.9 13.7 

 6.9 294.4 275.5 الحبوب -8.8 135.4 148.5 الخام الفوسفات

المنتجات الكيماوية غير 

 العضوية
 -19.0 280.9 346.9 الحديد ومصنوعاته 38.4 134.7 97.3

 -0.9 4169.1 4207.3 األخرى المواد 2.8 1075.5 1045.9 األخرى المواد

 -4.4 7892.8 8259.7 (2) داتالمستور إجمالي 5.5 2749.5 2607.2  الوطنية الصادرات

  3.1 510.6 495.3 تصديره المعاد

 -10.2 -4632.7 -5157.2 (2) –( 1) التجاري العجز 5.1 3260.1 3102.5 (1) الكلية الصادرات إجمالي

 2019 تموزخالل / قسم التجارة الخارجية/ تقرير إحصاءات التجارة الخارجية العامة اإلحصاءات دائرة: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019و 2018 يعاممن  السبعة أشهر األولىخالل  قتصاديةإلا والتكتالت التجاريين الشركاء أهم: 2 جدولال
 دينار بالمليون القيمة)                                                                                                                     

 (أردني

 المستوردات الوطنية دراتالصا

 2019 2018 االقتصادية التكتالت

  نسبة

 التغير

)%( 
 2019 2018 االقتصادية التكتالت

 نسبة

 التغير
)%( 

  الحرة التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية
1105.3 1103.8 0.1- 

  التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية الحرة
2235.7 2149.0 3.9- 

 -2.5 1356.7 1392.1 السعودية منها -6.9 233.3 250.5 العراق منها

  الحرة التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال
730.1 772.3 5.8 

  التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال الحرة
846.3 793.2 6.3- 

 -8.6 691.3 756.4 المتحدة الواليات منها 5.2 731.3 695.2 المتحدة الواليات منها

 5.8 2657.8 2512.8  اآلسيوية الدول 11.8 602.6 539.1  غير اآلسيوية الدول
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 العربية غير العربية

 10.2 1229.3 1115.5 الشعبية الصين منها 133.0 96.0 41.2 الصين الشعبية منها

 -8.4 1615.6 1763.7 األوروبي اإلتحاد دول 10.9 90.9 82.0 األوروبي اإلتحاد دول

 -11.5 251.0 283.7 يطالياإ منها 3.0 17.4 16.9 هولندا منها

 -24.9 677.2 901.2 اإلقتصادية التكتالت باقي 19.4 179.9 150.7 اإلقتصادية التكتالت باقي

 -32.4 51.1 75.6 أوكرانيا منها 27.6 131.3 102.9 الحرة المنطقة منها

 2019 تموزخالل ارة الخارجية / قسم التجارة الخارجية/ تقرير إحصاءات التجالعامة اإلحصاءات دائرة: المصدر     
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