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األحد عشر خالل  ستورداتالم انخفاض %4.1و الوطنية الصادرات ارتفاع %8.2 :العامة اإلحصاءات

 2018 من عام الفترةبنفس  مقارنة 2019من عام  األولى شهرا  

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

 مليون 5346.7 بلغت قد 2019من عام  األولى األحد عشر شهرا  خالل  الكلية الصادرات قيمة أن إلى

خالل  الوطنية الصادرات قيمة بلغتو ،2018 بنفس الفترة من عام مقارنة %8.1 نسبته ارتفاعب دينارا  

بنفس  مقارنة %8.2 نسبته ارتفاعب دينارا   مليون 4540.7 مقداره ما 2019من عام  األولى األحد عشر شهرا  

من  األولى األحد عشر شهرا  خالل  دينارا   مليون 806.0 تصديره المعاد قيمة وبلغت ،2018 الفترة من عام

 قيمتها بلغت فقد ،المستوردات أما. 2018 بنفس الفترة من عام مقارنة %7.1 نسبته ارتفاعب 2019عام 

بنفس  مقارنة %4.1 نسبته انخفاضب 2019من عام  األولى األحد عشر شهرا  خالل  نارا  دي مليون 12611.1

 . 2018 الفترة من عام

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

من عام  األولى حد عشر شهرا  األخالل  نخفضاقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا   مليون 7264.4 بلغقد 

 الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما. 2018 بنفس الفترة من عام مقارنة %11.4 بنسبة 2019

 %37.6 التغطية نسبة بلغت حين في ،2019 عاممن األولى  األحد عشر شهرا  خالل  %42.4 تللمستوردا

 .مئوية نقطة 4.8 مقداره ارتفاعب 2018عام بنفس الفترة من  مقارنة

 

 فقد ،2019األولى من عام  األحد عشر شهرا  خالل  المصدرة السلع ألبرز السلعي التركيب صعيد وعلى

 %11.0بنسبة  الخام البوتاسو %11.9بنسبة  وتوابعها األلبسةالوطنية من  الصادرات قيمة رتفعتا
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 الفوسفاتو %1.3بنسبة  الصيدلة محضراتو %25.4والمنتجات الكيماوية بنسبة  %17.9بنسبة  األسمدةو

 منقيمة المستوردات  ارتفعت فقد على صعيد التركيب السلعي للمستوردات أما. %3.4بنسبة  الخام

 %5.8بنسبة  وأجزائها الكهربائية واألجهزة آلالتوا %1.9بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالت

 %24.1بنسبة  ومشتقاته الخام لنفطاقيمة المستوردات من  انخفضتفيما  ،9.7%والحبوب بنسبة 

  .%13.7ة بنسب ومصنوعاته الحديدو %13.3بنسبة  وأجزائها والدراجات العرباتو

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

 التجارة إتفاقية دولو %9.5ة السعودية بنسب ضمنها ومن %2.2بنسبة  الكبرى العربية الحرة التجارة

 الدولو %11.7بنسبة  األمريكية المتحدة الواليات هاضمن ومن %12.4بنسبة  أمريكا لشمال الحرة

 %9.3بنسبة  األوروبي اإلتحاد دولو %2.6بنسبة  الهند ضمنها ومن %10.4بنسبة  العربية غير اآلسيوية

 واضح بشكل المستوردات قيمة ارتفعت فقدردات اما بالنسبة للمستو ،%14.0بنسبة  هولندا ضمنها ومن

 نخفضتا فيما ،%11.5 بنسبةالصين الشعبية  ضمنها ومن %11.6بنسبة  العربية غير اآلسيوية دولال من

 السعوديةومن ضمنها  %7.6بنسبة  الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة دول من المستوردات قيمة

 المتحدة الواليات ضمنها ومن %9.4بنسبة  أمريكا لشمال رةالح التجارة إتفاقيةدول و %7.9 بنسبة

 . %11.6بنسبة  المانيا ضمنها ومن %13.0بنسبة  األوروبي اإلتحاد دولو %7.0بنسبة  األمريكية

تشىرين خىالل شىهر  دينىارا  مليىون  405.1بلغىت قيمىة الصىادرات الوطنيىة فقىد ما علىى الصىعيد الشىهري أ

 مقىداره ارتفاع، مما يشير إلى 2018خالل الشهر ذاته من عام  دينارا  مليون  374.1 مقابل 2019عام  الثاني

 دينىارا  مليىون  18.8 مىناألسىمدة الوطنيىة مىن  الصىادرات قيمىة ارتفىاع إلىويعود السبب في ذلك،  .8.3%

 ،91.1%بلىغ  ارتفىاعب 2019فىي نفىس الشىهر مىن عىام  دينىارا  مليون  36.0إلى  2018تشرين الثاني في شهر 

فىي  دينارا  مليون  102.1لتصل إلى  االلبسة وتوابعها من المصنراتقيمة الصادرات الوطنية من  ارتفاعو

بلىغ  ارتفىاعب 2018فىي نفىس الشىهر مىن عىام  دينىارا  مليىون  90.1مقارنة مع  2019عام  تشرين الثانيشهر 

تشىرين فىي شىهر  نىارا  ديمليىون  21.6مىن  الفوسىفات الخىامالصادرات الوطنية مىن  قيمة ارتفاعو، 13.3%

 قيمىىة ارتفىىاعو ،%26.1بنسىىبة  2019دينىىارا  فىىي نفىىس الشىىهر مىىن عىىام مليىىون  27.2إلىىى  2018عىىام  الثىىاني

 تشىرين الثىانيفي شىهر  دينارا  مليون  13.4من المنتجات الكيماوية غير العضوية الصادرات الوطنية من 

. كمىىا وارتفعىىت قيمىىة %31.7 بنسىىبة 2019فىىي نفىىس الشىىهر مىىن عىىام  دينىىارا  مليىىون  17.6إلىىى  2018عىىام 

الصىىادرات الوطنيىىة مىىن محضىىرات مىىن لحىىوم أو أسىىماس، ومحضىىرات الغسىىيل، والمحضىىرات الغذائيىىة 

من مجمىوع  %51.3المشار إليها ما نسبته  السلعشكلت الصادرات من و المنوعة، ومصنوعات من حديد.

مىن قيمىة الصىادرات  %42.6نة بما نسىبته مقار 2019عام  تشرين الثانيشهر  قيمة الصادرات الوطنية في

 الصىادرات الوطنيىىة مىىن قيمىىة انخفىاضوتشىىير البيانىات إلىىى  .2018عىىام خىىالل الشىهر ذاتىىه مىن الوطنيىة 

واآلالت واألجهىزة  ،%27.9ومحضىرات الصىيدلة بنسىبة  ،%50.6 اللحوم واالحشاء الصالحه لالكل بنسبة

كمىا وانخفضىت قيمىة الصىادرات الوطنيىة  .%13.4سىبة بن والخضىار ،%74.3 والمعدات الكهربائيىة بنسىبة

 .2019عام  تشرين الثانيفي شهر من االالت واالجهزه واالدوات االلية واجزاؤها 

 

 2019و 2018 يعاممن  األولى األحد عشر شهرا  خالل  والمستوردة المصدرة السلع أهم: 1 جدولال
 دينار بالمليون القيمة)                                                                                                                       

 (أردني

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2019 2018 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 2019 2018 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 24.1- 2050.8 2700.4 ومشتقاته الخام النفط 11.9 1234.3 1103.2 وتوابعها األلبسة
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 1.9 1019.0 1000.1 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 11.0 381.9 344.0 البوتاس الخام

 13.3- 858.3 990.3 العربات والدراجات وأجزائها 1.3 381.8 376.8 الصيدلة محضرات

 17.9 312.1 264.8 األسمدة
اآلالت واألجهزة الكهربائية 

 وأجزائها
811.2 858.2 5.8 

 9.7 513.7 468.2 الحبوب 3.4 239.2 231.3 الخام سفاتالفو

 13.7- 483.4 560.1 الحديد ومصنوعاته 25.4 215.7 172.0 المنتجات الكيماوية 

 3.2 6827.7 6618.1 األخرى المواد 4.2 1775.7 1703.5 األخرى المواد

 4.1- 12611.1 13148.4 (2) المستوردات إجمالي 8.2 4540.7 4195.6  الوطنية الصادرات

  7.1 806.0 752.3 تصديره المعاد

 11.4- 7264.4- 8200.5- (2) –( 1) التجاري العجز 8.1 5346.7 4947.9 (1) الكلية الصادرات إجمالي

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019و 2018 يعاممن  األولى األحد عشر شهرا  خالل  قتصاديةإلا والتكتالت التجاريين الشركاء أهم: 2 جدولال
 دينار بالمليون القيمة)                                                                                                                     

 (أردني

 المستوردات الوطنية راتالصاد

 2019 2018 االقتصادية التكتالت

  نسبة

 التغير

)%( 
 2019 2018 االقتصادية التكتالت

 نسبة

 التغير
)%( 

  الحرة التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية
1843.8 1884.3 2.2 

  التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية الحرة
3541.5 3273.6 -7.6 

 7.9- 2038.8 2214.1 السعودية منها 9.5 501.3 457.7 السعودية منها

  الحرة التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال
1156.7 1299.9 12.4 

  التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال الحرة
1336.3 1210.2 -9.4 

 7.0- 1060.7 1140.2 المتحدة الواليات منها 11.7 1235.1 1105.4 المتحدة الواليات منها

 11.6 4457.6 3993.0  اآلسيوية الدول 10.4 902.9 817.9  غير يويةاآلس الدول
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 العربية غير العربية

 11.5 2014.5 1806.5 الشعبية الصين منها 2.6 450.3 439.0 الهند منها

 13.0- 2483.8 2853.4 األوروبي اإلتحاد دول 9.3 140.5 128.6 األوروبي اإلتحاد دول

 11.6- 529.0 598.4 المانيا نهام 14.0 30.1 26.4 هولندا منها

 16.7- 1185.9 1424.2 اإلقتصادية التكتالت باقي 25.9 313.1 248.6 اإلقتصادية التكتالت باقي

 5.0- 175.4 184.6 االرجنتين منها 19.2 209.2 175.5 الحرة المنطقة منها

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