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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خبر صحفي

خالل  ستورداتالم نخفاضإ %(2.5)و الوطنية الصادرات إرتفاع %3.1 :العامة اإلحصاءات

 2017عام من  الفترة بنفس مقارنة 2018من عام  النصف األول

 يشير والذي األردن يف الخارجية التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت

 دينارا   مليون 2549.7 بلغت قد 2018من عام  النصف األول خالل الكلية الصادرات قيمة أن إلى

 خالل الوطنية الصادرات قيمة بلغتو ،2017من عام  الفترة بنفس مقارنة %2.0 نسبته رتفاعإب

 الفترة بنفس مقارنة %3.1 تهنسب رتفاعبإ دينارا   مليون 2142.0 مقداره ما 2018من عام  النصف األول

 2018من عام  النصف األول خالل دينارا   مليون 407.7 تصديره المعاد قيمة وبلغت ،2017من عام 

 6851.9 قيمتها بلغت فقد ،المستوردات أما. 2017من عام  الفترة بنفس مقارنة (%3.3) نسبته نخفاضإب

من  الفترة نفس مع مقارنة (%2.5) نسبته إنخفاضب 2018من عام  النصف األول خالل دينارا   مليون

 . 2017عام 

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

 2018من عام  النصف األول خالل نخفضإقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا   مليون 4302.2 بلغقد  الكلية

 الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما. 2017من عام  ترةالف بنفس مقارنة %(5.0) بنسبة

خالل  %35.5 التغطية نسبة بلغت حين في ،2018من عام  النصف األول خالل %37.2 تللمستوردا

 .مئوية نقطة 1.7 مقداره رتفاعإب 2017من عام  نفس الفترة

 

من الوطنية  صادراتال قيمة رتفعتا فقد المصدرة، السلع ألبرز السلعي التركيب صعيد وعلى

المنتجات و %22.6بنسبة  األسمدةو %16.8بنسبة  الخام البوتاسو %14.6بنسبة  وتوابعها األلبسة

 محضرات منالوطنية  الصادرات قيمة نخفضتا فيما ،%0.5الكيماوية غير العضوية بنسبة 
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السلعي على صعيد التركيب  أما. %(17.5)بنسبة  الخام والفوسفات (%3.9)بنسبة  الصيدلة

 والحديد %33.1بنسبة  ومشتقاته الخام لنفطامن مستوردات القيمة  رتفعتا فقد للمستوردات

 من المستورداتنخفضت قيمة افيما  ،%9.3بنسبة  ومصنوعاتها اللدائنو %19.3 بنسبة ومصنوعاته

 (%31.4) بنسبة وأجزائها والدراجات العرباتو %(27.8)بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالت

 .%(5.4)بنسبة  وأجزائها الكهربائية واألجهزة اآلالتو

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

بنسبة  األمريكية المتحدة الواليات هاضمن ومن %13.0بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة إتفاقية

 اإلتحاد ودول % 17.3بنسبة الهند ضمنها ومن %11.5بنسبة  العربية غير اآلسيوية الدولو 12.6%

 الوطنية قيمة الصادرات نخفضتا فيما ،%11.4هولندا بنسبة  ضمنها ومن %30.1بنسبة  األوروبي

 .(%16.5) بنسبة السعودية ضمنها ومن (%4.2) بنسبة الكبرى العربية الحرة التجارة منطقةدول لى إ

 الحرة التجارة منطقة دول من واضح بشكل المستوردات قيمة رتفعتا فقد ستوردات،للم بالنسبة أما

قيمة المستوردات  نخفضتا يماف ،%32.6 بنسبة السعوديةومن ضمنها  %14.1بنسبة  الكبرى العربية

 المتحدة الواليات ضمنها ومن (%19.4)بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة إتفاقيةدول  من

 الصين الشعبية ضمنها ومن (%4.6)بنسبة  العربية غير اآلسيوية دولالو (%17.4)بة بنس األمريكية

 .(%0.5)بنسبة  المانيا ضمنها ومن (%6.3)بنسبة  األوروبي اإلتحاد دولو (%3.1)بنسبة 

 ما الدول هذه من المستوردات قيمة بلغت فقد الخليجي، التعاون مجلس دول مع للتجارة بالنسبة أما

من عام  النصف األول خالل المستوردات قيمة من %22.8 أو ما نسبته دينارا   مليون 1562.1 مقداره

 من %19.8 أو ما نسبته دينارا   مليون 506.1 بلغت فقد الدول، لهذه الكلية الصادرات أما. 2018

 . الفترة نفس خالل الصادرات إجمالي

 ،2018 مين عيام حزييرانشيهر خيالل  الوطنيية الصيادرات قيمية إرتفياع وراء الرئيسيية األسباب أما

مليييون  99.6 مين األلبسية وتوابعهيا مين المصينراتالوطنيية مين  الصيادرات قيمية إرتفياعإليى  فتعيود

بإرتفياع بليغ  2018فيي نفيس الشيهر مين عيام  دينيارا  ملييون  108.6إلى  2017حزيران في شهر  دينارا  

فيي شيهر  دينيارا  ملييون  33.1تصيل إليى لالبوتاس الخام قيمة الصادرات الوطنية من  إرتفاعو ،9.0%

، %30.3بإرتفياع بليغ  2017في نفس الشهر من عيام  دينارا  مليون  25.4مقارنة مع  2018عام  حزيران

فيي شيهر  دينيارا  ملييون  4.0مين  محضرات الغسيل والصابونالصادرات الوطنية من  قيمة إرتفاعو

 قيمية إرتفياعو ،%75.0بنسيبة  2018ر من عام دينارا  في نفس الشهمليون  7.0إلى  2017عام  حزيران

إليى  2017عيام  حزييرانفي شهر  دينارا  مليون  41.7من محضرات الصيدلة الصادرات الوطنية من 

. كمييا وارتفعييت قيميية الصييادرات %3.6بنسييبة  2018فييي نفييس الشييهر ميين عييام  دينييارا  مليييون  43.2

غذائيية مين الخضيار أو الفواكيه، والتبيغ ومصينوعاته والمنتجيات الكيماويية الوطنية من محضيرات 

 غيييير العضيييوية، واألجهيييزة واألدوات اآلليييية وأجزائهيييا واآلالت والمعيييدات الكهربائيييية وأجزائهيييا.

 من مجموع قيمة الصادرات الوطنية فيي %62.0المشار إليها ما نسبته  السلعشكلت الصادرات من و

خالل الشهر ذاته مين من قيمة الصادرات الوطنية  %56.9مقارنة بما نسبته  2018عام  حزيرانشهر 

المرتبيية األولييى ميين بييين السييلع التييي تضييمنتها الصييادرات الوطنييية  األلبسيية حييازت. وقييد 2017عييام 

حياز الخضيار في حين وحازت محضرات الصيدلة المرتبة الثانية،  ،2018عام  حزيرانخالل شهر 

 إنخفياض قيميةوتشير البيانات إليى  تين الثالثة والرابعة على التوالي.المرتبام البوتاس الخوالفواكه و

والحلييي والمجييوهرات والمعييادن الثمينيية بنسييبة  ،%(23.6) الخضييار بنسييبة الصييادرات الوطنييية ميين

كميا وانخفضيت  .%(19.6)واأللمنيوم ومصنوعاته بنسيبة ،%(21.1) والحيوانات الحية بنسبة ،%(25.6)

 .2018عام  حزيرانفي شهر ات الوطنية من منتجات من حجر أو جص أو إسمنت قيمة الصادر



3 

 

 

 2018و 2017 يعام من النصف األول خالل والمستوردة المصدرة السلع أهم: 1 جدول
 بالمليون القيمة)                                                                                                                       

 (أردني دينار

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2018 2017 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 2018 2017 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 33.1 1428.7 1073.1 ومشتقاته الخام النفط 14.6 564.0 492.1 وتوابعها األلبسة

 27.8- 571.1 791.0 ة وأجزائهااآلالت واألدوات اآللي 3.9- 193.8 201.7 الصيدلة محضرات

 31.4- 437.8 638.1 وأجزائها والدراجات العربات 16.8 182.8 156.5 البوتاس الخام

 22.6 133.6 109.0 األسمدة
اآلالت واألجهزة الكهربائية 

 وأجزائها
427.5 404.4 -5.4 

 19.3 288.5 241.8 الحديد ومصنوعاته 17.5- 123.7 150.0 الخام الفوسفات

منتجات الكيماوية غير ال

 العضوية
 9.3 262.6 240.2 اللدائن ومصنوعاتها 0.5 84.2 83.8

 4.4- 3458.8 3617.3 األخرى المواد 2.7- 859.9 883.9 األخرى المواد

 2.5- 6851.9 7029.0 (2) المستوردات إجمالي 3.1 2142.0 2077.0  الوطنية الصادرات

  3.3- 407.7 421.7 تصديره المعاد

 5.0- 4302.2- 4530.3- (2) –( 1) التجاري العجز 2.0 2549.7 2498.7 (1) الكلية الصادرات جماليإ

 2018 حزيرانخالل / قسم التجارة الخارجية/ تقرير إحصاءات التجارة الخارجية العامة اإلحصاءات دائرة: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018و 2017 يعام من النصف األول خالل قتصاديةإلا والتكتالت التجاريين الشركاء أهم: 2 جدول
 بالمليون القيمة)                                                                                                                     

 (أردني دينار

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2018 2017 االقتصادية التكتالت

  نسبة

 التغير

)%( 
 2018 2017 االقتصادية تكتالتال

 نسبة

 التغير
)%( 

  الحرة التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية
938.0 898.7 -4.2 

  التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية الحرة
1644.4 1875.7 14.1 

 32.6 1127.6 850.5 السعودية منها 16.5- 226.6 271.5 السعودية منها

  الحرة التجارة إتفاقية دول

 أمريكا ماللش
525.6 593.7 13.0 

  التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال الحرة
886.6 714.9 -19.4 

 17.4- 649.4 786.6 المتحدة الواليات منها 12.6 565.0 501.8 المتحدة الواليات منها
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  غير اآلسيوية الدول

 العربية
401.2 447.2 11.5 

  اآلسيوية الدول

 العربية غير
2219.5 2118.1 -4.6 

 3.1- 940.2 970.7 الشعبية الصين منها 17.3 235.6 200.9 الهند منها

 6.3- 1396.4 1489.5 األوروبي اإلتحاد دول 30.1 74.3 57.1 األوروبي اإلتحاد دول

 0.5- 288.9 290.3 المانيا منها 11.4 14.7 13.2 هولندا منها

 5.3- 746.8 789.0 اإلقتصادية تالتالتك باقي 17.4- 128.1 155.1 اإلقتصادية التكتالت باقي

 0.4 114.0 113.6 نيجيريا منها 19.9- 90.1 112.5 الحرة المنطقة منها

 2018 حزيرانخالل / قسم التجارة الخارجية/ تقرير إحصاءات التجارة الخارجية العامة اإلحصاءات دائرة: المصدر  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :ب اإلتصال يرجى المعلومات من لمزيد

 الخارجية التجارة قسم رئيس/ المصري أحمد

 Ext: (1304)  5300700-6-962+: العمل تلفون

 
 


