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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خرب صحفي
من عام  الربع األولخالل   ستورداتامل  اخنفاض  8.1%و الوطنية  الصادرات  ارتفاع %7.5  :العامة  اإلحصاءات

 2019  من عام الفرتةبنفس    مقارنة 2020
 الصادرات قيمة أن إىل يشري والذي ،األردن  يف اخلارجية التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت
 بنفس الفرتة من عام مقارنة %2.3 نسبته رتفاعاب دينارا   مليون  1373.2 بلغت قد 2020عام الربع األول من خالل  الكلية
  ه نسبت رتفاعاب دينارا   مليون 1194.3 مقداره ما 2020 عامالربع األول من خالل  الوطنية الصادرات قيمة بلغتو  ،2019

عام الربع األول من خالل  دينارا   مليون  178.9 تصديره املعاد قيمة وبلغت ،2019 بنفس الفرتة من عام مقارنة 7.5%
 مليون 3000.4 قيمتها بلغت فقد  ،املستوردات أما. 2019 بنفس الفرتة من عام مقارنة %22.8 نسبته ابخنفاض 2020
 . 2020  بنفس الفرتة من عام  مقارنة  % 8.1سبتهن ابخنفاض  2020عام  الربع األول من  خالل    دينارا  

 1627.2 بلغ قد  الكلية الصادرات وقيمة املستوردات قيمة بني الفرق ميثل الذيو  التجاري امليزان يف العجز فإن  ،وهبذا
 عامبنفس الفرتة من   مقارنة %15.3  بنسبة  2020عام  الربع األول من  خالل   خنفضاقد    العجز  يكون  وبذلك  ،دينارا    مليون
 بلغت حني يف ،2020 عامالربع األول من  خالل %45.8 تللمستوردا الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما.  2019
 .مئوية  نقطة  4.7  مقداره  رتفاعاب  2019عام  بنفس الفرتة من   مقارنة %41.1  التغطية  نسبة
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بنسبة  وتوابعها األلبسةمن الوطنية  راتالصاد قيمة رتفعتا فقد املصدرة، السلع ألبرز السلعي الرتكيب صعيد وعلى
 والفوسفات %16.9بنسبة  األمسدةو %404.8واحللي واجملوهرات الثمينة بنسبة  %4.6بنسبة  الصيدلة حمضراتو  6.4%
على صعيد الرتكيب  أما. %12.3بنسبة  اخلام البواتس منالوطنية  الصادرات قيمة خنفضتا فيما ،%6.6بنسبة  اخلام

بنسبة  الصيدلة حمضراتو  %6.1 بنسبة ومصنوعاته احلديدمن ستوردات املقيمة  رتفعتا فقد ،رداتالسلعي للمستو 
بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالتو  %7.6بنسبة  ومشتقاته اخلام لنفطا من املستورداتخنفضت قيمة افيما  ،55.2%
  .%23.1  بنسبة  وأجزائها  والدراجات  تالعرابو   %31.1بنسبة    وأجزائها  الكهرابئية  واألجهزة  اآلالتو   37.2%
 العربية احلرة التجارة دول منطقةإىل  الوطنية الصادرات قيمة رتفعتا فقد  اخلارجية، التجارة يف الشركاء ألبرز ابلنسبة أما

من و  %15.4بنسبة  أمريكا لشمال احلرة التجارة إتفاقية ولدو %1.7بنسبة  السعودية ضمنها ومن %5.2بنسبة  الكربى
 العربية  غري اآلسيوية الدول ىلإفيما اخنفضت قيمة الصادرات الوطنية  ،%16.2بنسبة  األمريكية املتحدة الوالايت ضمنها
فيما  ،%15.2بنسبة  املانياضمنها  ومن %6.7 بنسبة األورويب اإلحتاد دولو %2.9 بنسبة اهلند ضمنها ومن %2.4بنسبة 

 %5.2 بنسبةالسعودية  ضمنهاو  %7.4بنسبة  الكربى العربية احلرة تجارةال منطقة دول قيمة املستوردات من خنفضتا
 دول الو %0.6بنسبة  األمريكية املتحدة الوالايت من ضمنهاو  %5.6 بنسبة أمريكا لشمال احلرة التجارة إتفاقيةدول و 

 ومن %8.6بنسبة  ورويباأل اإلحتاد دولو %18.6بنسبة  الصني الشعبية ضمنها ومن %10.9بنسبة  العربية غري اآلسيوية
 .%27.6  بنسبة  املانيا  ضمنها

  2020عالام  مالن    آذارخالالل هالهر    دينارا  مليون    340.4بلغت قيمة الصادرات الوطنية لألردن  اما على الصعيد الشهري فقد 
  ويعالالود السالالبب يف  .%11.7مقالالداره    إخنفالالاض، ممالالا يشالالري إىل  2019خالالالل الشالالهر ذاتالاله مالالن عالالام    دينالالارا  مليالالون    385.6  مقابالالل

آذار عالالام  يف هالالهر    دينالالارا  مليالالون   22.7  مالالناالمسالالدة االزوتيالالة او الكيماويالالة  مالالن  الوطنيالالة    الصالالادرات  قيمالالة  إخنفالالاضذلالالك، إىل  
قيمالة الصالادرات الوطنيالة مالن    واخنفالاض  ،%58.6ابخنفالاض بلالغ    2020يف نفس الشهر مالن عالام    دينارا  مليون    9.4إىل   2019
  2019يف نفس الشالهر مالن عالام    دينارا  مليون    10.9مقارنة مع    2020عام    آذاريف ههر    دينارا  مليون    3.3لتصل إىل اخلضار 

عالالام    آذاريف هالالهر    دينالالارا  مليالالون    90.8مالالن    االلبسالالة وتوابعهالالاالصالالادرات الوطنيالالة مالالن    قيمالالة  ، واخنفالالاض%69.8ابخنفالالاض بلالالغ  
ادرات الوطنيالالالالة مالالالالن  الصالالالال   قيمالالالالة  واخنفالالالالاض  ،%6.6بنسالالالالبة    2020دينالالالالارا  يف نفالالالالس الشالالالالهر مالالالالن عالالالالام  مليالالالالون    84.9إىل    2019

  2020يف نفالس الشالهر مالن عالام    دينالارا  مليالون    35.8إىل    2019عالام    آذاريف هالهر    دينالارا  مليالون    41.3مالن حمضرات الصيدلة 
. كمالالالا واخنفضالالالت قيمالالالة الصالالالادرات الوطنيالالالة مالالالن الفيالالالول اويالالالل واالمسنالالالت، والنحالالالاس واللالالالدائن ومصالالالنوعا ما،  %13.3بنسالالالبة  

واالالت واالجهالالزه واالدوات االليالاله واجزائهالالا وخالصالالات الدابغالالة، والالالورق ومصالالنوعات مالالن حجالالر، والالال  والتبالالغ، وحمضالالرات  
مالالالن عمالالالوع قيمالالالة    %51.5شالالالار إليهالالالا مالالالا نسالالالبته  امل  السالالاللع هالالالكلت الصالالالادرات مالالالن  و   الغسالالاليل وحمضالالالرات اللحالالالوم والغذائيالالالة .

خالالل الشالهر ذاتاله مالن  مالن قيمالة الصالادرات الوطنيالة    %64.0مقارنالة االا نسالبته    2020عالام  آذارهالهر  الصادرات الوطنيالة يف
  ،%8.2والفوسالالفات بنسالالبة    ،%17.5  البالالواتس بنسالالبة  الصالالادرات الوطنيالالة مالالن  إرتفالالاع قيمالالة. وتشالالري البيالالاىلت إىل  2019عالالام  
كمالالالالا    .2020عالالالالام    آذاريف هالالالالهر   %34.4واحليالالالالواىلت احليالالالالة بنسالالالالبة    ،%80.9  ات الكيماويالالالالة غالالالالري العضالالالالوية بنسالالالالبةواملنتجالالالال 

 وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من احللي واجملوهرات، وبقااي صناعة االغذية، واالاثث واجزاؤه.
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 2020و  2019  يعامالربع األول من   خالل  واملستوردة  املصدرة السلع   أهم:  1دولاجل
 (أردن  دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                        

 املستوردات  الوطنية  الصادرات

 2020 2019 السلع 

  نسبة
 التغري
)%( 

 2020 2019 السلع 

  نسبة
 التغري 
)%( 

 -7.6 511.1 552.9 ومشتقاته  اخلام  النفط 6.4 309.8 291.2 توابعها و  األلبسة 

 -23.1 194.7 253.1 العرابت والدراجات وأجزائها  -12.3 97.4 111.0 البواتس اخلام 

 -37.2 178.5 284.3 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها  16.9 95.5 81.7 األمسدة

 -31.1 161.8 235.0 زة الكهرابئية وأجزائهااآلالت واألجه 4.6 88.0 84.1 الصيدلة  حمضرات 

 6.1 126.2 119.0 احلديد ومصنوعاته  404.8 63.1 12.5 احللي واجملوهرات الثمينة 

 55.2 109.4 70.5 الصيدلة  حمضرات  6.6 61.8 58.0 اخلام  الفوسفات 

 -1.7 1718.7 1748.5 األخرى  املواد 1.4 478.7 472.3 األخرى  املواد

 -8.1 3000.4 3263.3 ( 2) املستوردات  إمجايل 7.5 1194.3 1110.8   يةالوطن الصادرات

  -22.8 178.9 231.6 تصديره املعاد
 -15.3 -1627.2 -1920.9 (2) –( 1) التجاري العجز 2.3 1373.2 1342.4 (1) الكلية الصادرات إمجايل

 2020 آذارخالل ت التجارة اخلارجية قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءا /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر
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 2020و  2019يعامالربع األول من   خالل  قتصادية إلا  والتكتالت التجاريني  الشركاء أهم:  2  دولاجل

 (أردن دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                     

 املستوردات  الوطنية  الصادرات

 2020 2019 االقتصادية  التكتالت 

   نسبة
 التغري 

)%( 
 2020 2019 االقتصادية  التكتالت 

  نسبة
 التغري
)%( 

   احلرة   التجارة منطقة  دول
 5.2 462.0 439.1 الكربى  العربية 

   التجارة منطقة  دول
 -7.4 921.9 995.2 الكربى  العربية  احلرة

 -5.2 578.3 609.8 السعودية  منها  1.7 122.7 120.7 السعودية  منها 

   احلرة  التجارة  إتفاقية  دول
 15.4 357.2 309.5 أمريكا  لشمال

   التجارة  إتفاقية  دول
 -5.6 292.4 309.7 أمريكا  لشمال احلرة

 -0.6 255.1 256.6 املتحدة  الوالايت  منها  16.2 343.6 295.7 املتحدة  الوالايت  منها 

   غري اآلسيوية الدول 
 -2.4 247.6 253.7 العربية 

   اآلسيوية الدول 
 -10.9 964.2 1081.8 العربية  غري

 -18.6 407.6 500.8 الصني الشعبية  منها  -2.9 122.7 126.3 اهلند  منها 

 -8.6 548.7 600.2 األوروب  اإلحتاد  دول -6.7 34.6 37.1 األوروب  اإلحتاد  دول

 -27.6 113.7 157.1 ملانيا أ منها  -15.2 2.8 3.3 أملانيا  منها 

 -1.2 273.2 276.4 اإلقتصادية  التكتالت  ابقي 30.1 92.9 71.4 اإلقتصادية  التكتالت  ابقي

 -27.7 42.0 58.1 الربازيل  منها  4166.0 12.8 0.3 سويسرا  منها 

 2020 آذارخالل ات التجارة اخلارجية قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاء /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر  
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