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 خبر صحفي
خالل شهر كانون الثاني  ستورداتالم نخفاضإ 8.5%و الوطنية الصادرات إرتفاع %20.6 :العامة اإلحصاءات

 2019 من عام الفترةبنفس  مقارنة 2020من عام 
 الصادرات قيمة أن إىل يشري والذي ،األردن يف يةاخلارج التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت
بنفس الفرتة  مقارنة %18.3 نسبته رتفاعإب دينارا   مليون 500.0 بلغت قد 2020خالل شهر كانون الثاين من عام  الكلية

 ا  دينار  مليون 433.8 مقداره ما 2020خالل شهر كانون الثاين من عام  الوطنية الصادرات قيمة بلغتو  ،2019 من عام
خالل شهر   دينارا   مليون 66.2 تصديره املعاد قيمة وبلغت ،2019 بنفس الفرتة من عام مقارنة %20.6 نسبته رتفاعبإ

 قيمتها بلغت فقد ،املستوردات أما. 2019 بنفس الفرتة من عام مقارنة %4.7 نسبته رتفاعإب 2020كانون الثاين من عام 
 . 2020 بنفس الفرتة من عام مقارنة % 8.5نسبته خنفاضبإ 2020ين من عام خالل شهر كانون الثا دينارا   مليون 1087.7

 مليون 587.7 بلغقد  الكلية الصادرات وقيمة املستوردات قيمة بني الفرق ميثل الذيو  التجاري امليزان يف العجز فإن ،وهبذا
 بنفس الفرتة من عام مقارنة %23.2 بنسبة 2020خالل شهر كانون الثاين من عام  خنفضإقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا  

 حني يف ،2020 عامشهر كانون الثاين من  خالل %46.0 تللمستوردا الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما. 2019
 .مئوية نقطة 10.4 مقداره رتفاعإب 2019عام بنفس الفرتة من  مقارنة %35.6 التغطية نسبة بلغت
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بنسبة  وتوابعها األلبسةمن الوطنية  الصادرات قيمة رتفعتا فقد املصدرة، لعالس ألبرز السلعي الرتكيب صعيد وعلى
 فيما ،%529.5بنسبة  األمسدةو 531.1%واحللي واجملوهرات الثمينة بنسبة  ،%10.3بنسبة  الصيدلة حمضراتو  3.2%

على صعيد  أما. %21.6بنسبة  اخلام والفوسفات %44.2بنسبة  اخلام البوتاس منالوطنية  الصادرات قيمة خنفضتا
 واحلديد %21.9بنسبة  ومشتقاته اخلام لنفطامن ستوردات املقيمة  رتفعتا فقد ،الرتكيب السلعي للمستوردات

 اآلالتو  %25.6بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالت من املستورداتخنفضت قيمة افيما  ،%70.0 بنسبة ومصنوعاته
 بنسبة اللدائن ومصنوعاتهو  %39.2 بنسبة وأجزائها والدراجات العرباتو  %25.8بنسبة  وأجزائها الكهربائية واألجهزة

3.0%.  
 العربية احلرة التجارة دول منطقةإىل  الوطنية الصادرات قيمة رتفعتا فقد اخلارجية، التجارة يف الشركاء ألبرز بالنسبة أما

 أمريكا لشمال احلرة التجارة إتفاقية ولدو %177.7بنسبة  اإلمارات العربية املتحدة ضمنها ومن %19.6بنسبة  الكربى
 ومن %38.4بنسبة  العربية غري اآلسيوية الدولو  %19.2بنسبة  األمريكية املتحدة الواليات من ضمنهاو  %17.9بنسبة 
ضمنها  ومن %33.1 بنسبة األورويب اإلحتاد دول ىلإفيما اخنفضت قيمة الصادرات الوطنية  ،%83.6 بنسبة اهلند ضمنها

 التجارة منطقة دول من واضح بشكل املستوردات قيمة رتفعتا فقد للمستوردات، بالنسبة أما .%66.7بنسبة  يطالياإ
 إتفاقيةدول  قيمة املستوردات من خنفضتا يماف ،%29.7 بنسبة السعودية ضمنهاو  %6.2بنسبة  الكربى العربية احلرة

 %5.2بنسبة  العربية غري اآلسيوية دولالو %62.7 بنسبة كسيكامل من ضمنهاو  %7.4 بنسبة أمريكا لشمال احلرة التجارة
 .%43.6 بنسبة املانيا ضمنها ومن %19.8بنسبة  األورويب اإلحتاد دولو %6.6تركيا بنسبة  ضمنها ومن

قيماة  إرتفااعإىل  فتعاود ،2020 مان عاام الثااينكاانون شهر  خالل  الوطنية الصادرات قيمة رتفاعإ وراء الرئيسية األسباب أما
يف  ا  دينااار مليااون  107.9إىل  2019يف شااهر كااانون الثاااين ماان عااام  ا  دينااار مليااون  104.1الصااادرات الوطنيااة ماان األلبسااة ماان 

لتصااال إىل  حمضااارات الصااايدلةوإرتفااااع قيماااة الصاااادرات الوطنياااة مااان  ،%3.6 مقااادارهبإرتفااااع  2020نفاااس الشاااهر مااان عاااام 
 2019خاالل نفاس الشاهر مان عاام  ا  ديناار ملياون  25.3مقارناة ماع  2020عاام  يف شهر كانون الثاين من ا  دينار مليون  27.9

يف شاهر كاانون  ا  ديناار ملياون  8.8لتصال إىل  حمضرات الغسيلقيمة الصادرات الوطنية من وإرتفاع ، %10.3 مقدارهبإرتفاع 
قيمااة وإرتفاااع  ،%26.7 قاادارهمبإرتفاااع  2019يف نفااس الشااهر ماان عااام  ا  دينااار مليااون  7.0مقارنااة مااع  2020الثاااين ماان عااام 

 ا  ديناار ملياون  7.6إىل  2019يف شاهر كاانون الثااين مان عاام  ا  ديناار ملياون  5.4مان  الاورق ومصانوعاتهالصادرات الوطنية من 
وحمضااارات  الفواكاااهقيماااة الصاااادرات الوطنياااة مااان  وارتفعاااتكماااا .%39.4 مقااادارهبإرتفااااع  2020يف نفاااس الشاااهر مااان عاااام 

اللحااوم واالمساااحمل واتضاارات الغذائيااة املنوعااة وبقايااا صااناعات األغذيااة واألمساادة اآلزوتيااة او الكيماويااة ومنتجااات الطباعااة 
 %59.4. وقاد شاكلت الصاادرات الوطنياة مان املاواد املشاار إليهاا ماا نسابته والنشر واحللي واجملوهرات والنحااس ومصانوعاته

ماان قيمااة الصااادرات الوطنيااة  %46.1مقارنااة  ااا نساابته  2020شااهر كااانون الثاااين ماان عااام ماان قيمااة الصااادرات الوطنيااة يف 
، %29.8 اا نسابته  احليواناات احلياة. وتشري البيانات إىل إخنفاض قيمة الصادرات الوطنية مان 2019لنفس الشهر من عام 

. كماا %44.2  اا نسابته البوتااس اخلاامو  %،34.8 واملنتجاات الكيماوياة غاري العضاوية ،%21.5 اا نسابته  والفوسفات اخلام
االالت الكهربائيااة واالليااة يف شااهر كااانون الثاااين ماان و اللحااوم واالحشاااء واألمساادة ماان  واخنفضاات قيمااة الصااادرات الوطنيااة

 . 2020عام 
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 2020و 2019 يعامشهر كانون الثاني من  خالل والمستوردة المصدرة السلع أهم: 1جدولال
 (أردين دينار باملليون القيمة)                                                                                                                       

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2020 2019 السلع

 نسبة
 التغير
)%( 

 2020 2019 السلع

 نسبة
 التغير
)%( 

 21.9 197.5 162.0 ومشتقاته اخلام النفط 3.2 113.9 110.4 وتوابعها األلبسة

 39.2- 76.5 125.8 العربات والدراجات وأجزائها 529.5 55.4 8.8 األمسدة

 25.6- 70.7 95.0 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 531.1 28.4 4.5 احللي واجملوهرات الثمينة

 25.8- 62.8 84.6 زائهااآلالت واألجهزة الكهربائية وأج 10.3 27.9 25.3 الصيدلة حمضرات

 70.0 61.2 36.0 احلديد ومصنوعاته 44.2- 21.1 37.8 البوتاس اخلام

 3.0- 39.1 40.3 اللدائن ومصنوعاته 21.6- 21.1 26.9 اخلام الفوسفات

 10.0- 579.9 644.4 األخرى املواد 13.8 166.0 145.9 األخرى املواد

 8.5- 1087.7 1188.1 (2) المستوردات إجمالي 20.6 433.8 359.6  الوطنية الصادرات

  4.7 66.2 63.2 تصديره المعاد
 23.2- 587.7- 765.3- (2) –( 1) التجاري العجز 18.3 500.0 422.8 (1) الكلية الصادرات إجمالي

 2020 يالثانكانون خالل  / قسم التجارة الخارجية/ تقرير إحصاءات التجارة الخارجية العامة اإلحصاءات دائرة: المصدر
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 2020و  2019يعامشهر كانون الثاني من  خالل قتصاديةإلا والتكتالت التجاريين الشركاء أهم: 2 جدولال
 (ردينأ دينار باملليون القيمة)                                                                                                                     

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2020 2019 االقتصادية التكتالت

  نسبة
 التغير

)%( 
 2020 2019 االقتصادية التكتالت

 نسبة
 التغير
)%( 

  الحرة التجارة منطقة دول
 19.6 151.5 126.7 الكبرى العربية

  التجارة منطقة دول
 6.2 339.6 319.7 الكبرى العربية الحرة

 29.7 225.5 173.8 السعودية منها 177.7 26.1 9.4 العربية اإلمارات منها

  الحرة التجارة إتفاقية دول
 17.9 135.9 115.3 أمريكا لشمال

  التجارة إتفاقية دول
 7.4- 100.3 108.3 أمريكا لشمال الحرة

 62.7- 11.8 31.6 املكسيك منها 19.2 130.8 109.7 املتحدة الواليات منها

  يرغ اآلسيوية الدول
 38.4 100.2 72.4 العربية

  اآلسيوية الدول
 5.2- 384.8 405.8 العربية غير

 6.6- 32.7 35.0 تركيا منها 83.6 66.1 36.0 اهلند منها

 19.8- 183.6 229.0 األوروبي اإلتحاد دول 33.1- 10.1 15.1 األوروبي اإلتحاد دول

 43.6- 39.4 69.9 ملانياأ منها 66.7- 90. 2.7 إيطاليا منها

 36.6- 79.4 125.3 اإلقتصادية التكتالت باقي 19.9 36.1 30.1 اإلقتصادية التكتالت باقي

 34.2- 18.5 28.1 الربازيل منها 4000 8.2 20. سويسرا منها

 2020 الثانيكانون خالل  / قسم التجارة الخارجية/ تقرير إحصاءات التجارة الخارجية العامة اإلحصاءات دائرة: المصدر  

 
 5300700-6-962+: العمل تلفون / اخلارجية التجارة قسم :عالء خصاونة  على اإلتصال يرجى املعلومات من ملزيد

 


