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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 2019عام خالل  ستورداتالم انخفاض %4.8و الوطنية الصادرات ارتفاع %6.8 :العامة اإلحصاءات

 2018 من عام الفترةبنفس  مقارنة

 شيري والذي ،األردن في الخارجية التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت

 مقارنة %7.3 نسبته ارتفاعب دينارا   مليون 5902.2 بلغت قد 2019عام  خالل الكلية الصادرات قيمة أن إلى

 مليون 4992.1 مقداره ما 2019عام  خالل الوطنية الصادرات قيمة بلغتو ،2018 بنفس الفترة من عام

 مليون 910.1 تصديره المعاد قيمة وبلغت ،2018 بنفس الفترة من عام مقارنة %6.8 نسبته ارتفاعب دينارا  

 فقد ،المستوردات أما. 2018 بنفس الفترة من عام مقارنة %9.9 نسبته ارتفاعب 2019عام  خالل دينارا  

 بنفس الفترة من عام مقارنة %4.8 نسبته انخفاضب 2019عام  خالل دينارا   مليون 13729.1 قيمتها بلغت

2018 . 

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

بنفس  مقارنة %12.2 بنسبة 2019عام خالل  نخفضاقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا   مليون 7826.9 بلغقد 

 في ،2019 عامخالل  %43.0 تللمستوردا الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما. 2018 الفترة من عام

 .مئوية نقطة 4.8 مقداره ارتفاعب 2018عام بنفس الفترة من  مقارنة %38.2 التغطية نسبة بلغت حين

 

 الصادرات قيمة رتفعتا فقد ،2019عام  خالل المصدرة السلع ألبرز السلعي التركيب صعيد وعلى

 %13.7بنسبة  األسمدةو %9.0بنسبة  الخام البوتاسو %11.0بنسبة  وتوابعها األلبسةالوطنية من 

، فيما انخفضت قيمة الصادرات %27.5والمنتجات الكيماوية بنسبة  %1.2بنسبة  الخام الفوسفاتو

 ارتفعت فقد على صعيد التركيب السلعي للمستوردات أما. %2.4بنسبة  الصيدلة محضراتالوطنية من 

 قيمة انخفضتفيما  ،%4.9بنسبة  وأجزائها الكهربائية واألجهزة آلالتا منقيمة المستوردات 
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 %0.1بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالتو %23.6بنسبة  ومشتقاته الخام لنفطاالمستوردات من 

  .%11.7ة بنسب ومصنوعاته الحديدو 5.0%والحبوب بنسبة  %16.7بنسبة  وأجزائها والدراجات العرباتو

 دول منطقة إلى لوطنيةا الصادرات قيمة ارتفعت فقد الخارجية، التجارة في الشركاء ألبرزأما بالنسبة 

 التجارة إتفاقية دولو %8.2السعودية بنسبة  ضمنها ومن %2.1بنسبة  الكبرى العربية الحرة التجارة

 الدولو %10.5بنسبة  األمريكية المتحدة الواليات هاضمن ومن %11.0بنسبة  أمريكا لشمال الحرة

 %7.0بنسبة  األوروبي اإلتحاد دولو %2.2بنسبة  الهند ضمنها ومن %5.3بنسبة  العربية غير اآلسيوية

 واضح بشكل المستوردات قيمة ارتفعت فقداما بالنسبة للمستوردات  ،%11.1بنسبة  هولندا ضمنها ومن

 نخفضتا فيما ،%11.5 بنسبةالصين الشعبية  ضمنها ومن %11.2بنسبة  العربية غير اآلسيوية دولال من

 السعوديةومن ضمنها  %7.8بنسبة  الكبرى العربية رةالح التجارة منطقة دول من المستوردات قيمة

 المتحدة الواليات ضمنها ومن %13.1بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة إتفاقيةدول و %7.8 بنسبة

 . %11.5بنسبة  المانيا ضمنها ومن %12.9بنسبة  األوروبي اإلتحاد دولو %9.3بنسبة  األمريكية

كااانون خااالل رااهر  دينااارا  مليااون  451.4قيمااة الصاادرات الوطنيااة بلغاات فقااد ماا علااى الصااعيد الشااهري أ

 نخفاااضا، ممااا يشااير إلااى 2018خااالل الشااهر  اتااه ماان عااام  دينااارا  مليااون  479.1 مقاباال 2019عااام  األول

 40.3 مانالبوتااس الخاام الوطنية مان  الصادرات قيمة انخفاض إلىويعود السبب في  لك،  .%5.8 مقداره

بانخفااض  2019في نفس الشهر من عاام  دينارا  مليون  37.2إلى  2018كانون األول هر في ر دينارا  مليون 

ملياون  25.7لتصال إلاى  االسمده االزوتية او الكيماويةقيمة الصادرات الوطنية من  وانخفاض ،%7.8بلغ 

 2018فااي نفااس الشااهر ماان عااام  دينااارا  مليااون  32.5مقارنااة مااع  2019عااام  كااانون األولفااي رااهر  دينااارا  

فاي  ديناارا  مليون  30.5من  الفوسفات الخامالصادرات الوطنية من  قيمة وانخفاض، %20.7بانخفاض بلغ 

 ،%15.3بنساابة  2019دينااارا  فااي نفااس الشااهر ماان عااام مليااون  25.8إلااى  2018عااام  كااانون األولرااهر 

 كاانون األولر في ره دينارا  مليون  69.9من محضرات الصيدلة الصادرات الوطنية من  قيمة وانخفاض

. كمااا وانخفضاات قيمااة %22.8 بنساابة 2019فااي نفااس الشااهر ماان عااام  دينااارا  مليااون  53.9إلااى  2018عااام 

الصادرات الوطنية من اللحوم واألحشاء واألطراف الصالحة لألكل، والحيوانات الحية، والفياول أويال، 

 السالعركلت الصادرات من و وأجزائها. واللدائن ومصنوعاتها، واآلالت واألجهزة والمعدات الكهربائية

 2019عااام  كااانون األولرااهر  ماان مجمااوع قيمااة الصااادرات الوطنيااة فااي %36.2المشااار إليهااا مااا نساابته 

وتشاير البياناات  .2018عاام خاالل الشاهر  اتاه مان من قيمة الصادرات الوطنياة  %47.0مقارنة بما نسبته 

وااللبسااة  ،%54.2 ات الكيماويااة غياار العضااوية بنساابةالمنتجاا الصااادرات الوطنيااة ماان ارتفاااع قيمااةإلااى 

كماا  .%56.7والنحااس ومصانوعاتة بنسابة  ،%72.5 ومصنوعات من حدياد بنسابة ،%55.3وتوابعها بنسبة 

وارتفعاات قيمااة الصااادرات الوطنيااة ماان الحلااي والمجااوهرات والمعااادن الثمينااة، ومحضاارات اللحااوم، 

الصاااابون، والمنتجاااات الكيماوياااة المنوعاااة، والماااواد وااللمنياااوم ومصااانوعاتة، ومحضااارات الغسااايل و

 .2019عام  كانون األولفي رهر النسجية 

 

 2019و 2018 يعام خالل والمستوردة المصدرة السلع أهم: 1 جدولال
 دينار بالمليون القيمة)                                                                                                                       

 (أردني

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2019 2018 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 2019 2018 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 23.6- 2193.2 2870.0 ومشتقاته الخام النفط 11.0 1363.2 1228.6 وتوابعها األلبسة

 0.1- 1086.7 1087.5 آللية وأجزائهااآلالت واألدوات ا 9.0 419.1 384.4 البوتاس الخام
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 16.7- 956.9 1148.5 العربات والدراجات وأجزائها 2.4- 435.7 446.6 الصيدلة محضرات

 13.7 337.8 297.2 األسمدة
اآلالت واألجهزة الكهربائية 

 وأجزائها
890.6 934.4 4.9 

 5.0- 553.1 582.1 الحبوب 1.2 265.0 261.8 الخام الفوسفات

 11.7- 535.3 606.0 الحديد ومصنوعاته 27.5 236.2 185.3 الكيماوية  المنتجات

 3.2 7469.5 7235.3 األخرى المواد 3.4 1935.1 1870.8 األخرى المواد

 4.8- 13729.1 14420.0 (2) المستوردات إجمالي 6.8 4992.1 4674.7  الوطنية الصادرات

  9.9 910.1 828.0 تصديره المعاد

 12.2- 7826.9- 8917.3- (2) –( 1) التجاري العجز 7.3 5902.2 5502.7 (1) الكلية تالصادرا إجمالي

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019و 2018 يعام خالل قتصاديةإلا والتكتالت التجاريين الشركاء أهم: 2 جدولال
 دينار بالمليون القيمة)                                                                                                                     

 (أردني

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2019 2018 االقتصادية التكتالت

  نسبة

 التغير

)%( 
 2019 2018 ديةاالقتصا التكتالت

 نسبة

 التغير
)%( 

  الحرة التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية
2028.0 2071.2 2.1 

  التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية الحرة
3849.4 3547.4 7.8- 

 -7.8 2205.9 2392.5 السعودية منها 8.2 544.9 503.7 السعودية منها

  الحرة التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال
1287.5 1429.0 11.0 

  التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال الحرة
1499.2 1302.7 13.1- 

 -9.3 1135.9 1252.6 المتحدة الواليات منها 10.5 1356.9 1228.5 المتحدة الواليات منها

  غير اآلسيوية الدول

 العربية
942.0 992.2 5.3 

  اآلسيوية الدول

 العربية غير
4349.3 4838.5 11.2 

 11.5 2191.6 1964.7 الشعبية الصين منها 2.2 496.4 485.7 الهند منها

 12.9- 2729.4 3133.7 األوروبي اإلتحاد دول 7.0 151.9 142.0 األوروبي اإلتحاد دول
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 11.5- 583.9 659.8 المانيا منها 11.1 33.0 29.7 هولندا منها

 17.5- 1311.1 1588.4 اإلقتصادية التكتالت باقي 26.4 347.8 275.2 اإلقتصادية التكتالت باقي

 32.1- 166.7 245.6 روسيا اإلتحادية منها 18.8 232.1 195.3 المنطقة الحرة منها

 2019كانون األول خالل / قسم التجارة الخارجية/ تقرير إحصاءات التجارة الخارجية العامة اإلحصاءات دائرة: المصدر        
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