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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خبر صحفٍ

خالل  ستىرداثالو نخفاضإ %(3.5)و الىطنُت الصادراث إرتفاع %2.5 :العاهت اإلحصاءاث

 2017عام هن  الفترة بنفس هقارنت 2018هن عام الخوست أشهر األولً 

 ٚشٛش ٔانز٘ األسدٌ فٙ بسجٛخانخ انزجبسح حٕل انشٓش٘ رقشٚشْب انعبيخ اإلحصبءاد دائشح أصذسد

 يهٌٕٛ 811112 ثهغذ قذ 8114يٍ عبو انخًغخ أشٓش األٔنٗ خالل  انكهٛخ انصبدساد قًٛخ أٌ إنٗ

خالل  انٕغُٛخ انصبدساد قًٛخ ثهغذٔ ،8113يٍ عبو  انفزشح ثُفظ يقبسَخ %113 َغجزّ سرفبعإث دُٚبسا  

 ثُفظ يقبسَخ %811 َغجزّ سرفبعثإ دُٚبسا   ٌيهٕٛ 131115 يقذاسِ يب 8114يٍ عبو انخًغخ أشٓش األٔنٗ 

يٍ انخًغخ أشٓش األٔنٗ خالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ 71413 رصذٚشِ انًعبد قًٛخ ٔثهغذ ،8113يٍ عبو  انفزشح

 ثهغذ فقذ ،انًغزٕسداد أيب1 8113يٍ عبو  انفزشح ثُفظ يقبسَخ (%818) َغجزّ َخفبضإث 8114عبو 

 يقبسَخ (%711) َغجزّ إَخفبضث 8114يٍ عبو ًغخ أشٓش األٔنٗ انخخالل  دُٚبسا   يهٌٕٛ 139514 قًٛزٓب

 1 8113يٍ عبو  انفزشح َفظ يع

 انصبدساد ٔقًٛخ انًغزٕسداد قًٛخ ثٍٛ انفشق ًٚثم انز٘ٔ انزجبس٘ انًٛضاٌ فٙ انعجض فإٌ ،ٔثٓزا

يٍ ٗ انخًغخ أشٓش األٔنخالل  َخفطإقذ  انعجض ٚكٌٕ ٔثزنك ،دُٚبسا   يهٌٕٛ 727518 ثهغقذ  انكهٛخ

 انكهٛخ انصبدساد خرغطٛ َغجخ ثهغذ كًب1 8113يٍ عبو  انفزشح ثُفظ يقبسَخ %(218) ثُغجخ 8114عبو 

 %7914 انزغطٛخ َغجخ ثهغذ حٍٛ فٙ ،8114يٍ عبو انخًغخ أشٓش األٔنٗ خالل  %7213 دنهًغزٕسدا

 1يئٕٚخ َقطخ 115 يقذاسِ سرفبعإث 8113يٍ عبو  َفظ انفزشحخالل 

 

 

 



8 

 

 

يٍ انٕغُٛخ  انصبدساد قًٛخ سرفعذا فقذ انًصذسح، انغهع ألثشص انغهعٙ ٛتانزشك صعٛذ ٔعهٗ

 َخفعذا فًٛب ،%8311ثُغجخ  األعًذحٔ %1918ثُغجخ  انخبو انجٕربطٔ %1217ثُغجخ  ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 %(8117)ثُغجخ  انخبو ٔانفٕعفبد (%5.9)ثُغجخ  انصٛذنخ يحعشاد يٍانٕغُٛخ  انصبدساد قًٛخ

 فقذ عهٗ صعٛذ انزشكٛت انغهعٙ نهًغزٕسداد أيب1 %(817)ٔٚخ غٛش انععٕٚخ ثُغجخ انًُزجبد انكًٛبٔ

 %1312 ثُغجخ ٔيصُٕعبرّ ٔانحذٚذ %8911ثُغجخ  ٔيشزقبرّ انخبو نُفػايٍ ًغزٕسداد انقًٛخ  سرفعذا

 اٜنٛخ ٔاألدٔاد اٜالد يٍ انًغزٕسدادَخفعذ قًٛخ افًٛب  ،%517ثُغجخ  ٔيصُٕعبرٓب انهذائٍٔ

 ٔاألجٓضح اٜالدٔ (%8514) ثُغجخ ٔأجضائٓب ٔانذساجبد انعشثبدٔ %(8114)ثُغجخ  ٔأجضائٓب

 1%(112)ثُغجخ  ٔأجضائٓب انكٓشثبئٛخ

 دٔل إنٗ انٕغُٛخ انصبدساد قًٛخ سرفعذا فقذ انخبسجٛخ، انزجبسح فٙ انششكبء ألثشص ثبنُغجخ أيب

ثُغجخ  األيشٚكٛخ انًزحذح الٚبدانٕ ٓبظًُ ٔيٍ %1112ثُغجخ  أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح إرفبقٛخ

 اإلرحبد ٔدٔل %8714ثُغجخ  انُٓذ ظًُٓب ٔيٍ %515ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ انذٔلٔ 1111%

 انٕغُٛخ قًٛخ انصبدساد َخفعذا فًٛب ،%1111ْٕنُذا ثُغجخ  ظًُٓب ٔيٍ %7719ثُغجخ  األٔسٔثٙ

 1(%1313) ثُغجخ انغعٕدٚخ ظًُٓب ٔيٍ (%115) ثُغجخ انكجشٖ انعشثٛخ انحشح انزجبسح يُطقخدٔل نٗ إ

 انحشح انزجبسح يُطقخ دٔل يٍ ٔاظح ثشكم انًغزٕسداد قًٛخ سرفعذا فقذ نهًغزٕسداد، ثبنُغجخ أيب

قًٛخ انًغزٕسداد  َخفعذا ًٛبف ،%8915 ثُغجخ انغعٕدٚخٔيٍ ظًُٓب  %419ثُغجخ  انكجشٖ انعشثٛخ

 انًزحذح انٕالٚبد ظًُٓب ٔيٍ (%8117) ثُغجخ أيشٚكب نشًبل انحشح انزجبسح إرفبقٛخدٔل  يٍ

 انصٍٛ انشعجٛخ ظًُٓب ٔيٍ (%819)ثُغجخ  انعشثٛخ غٛش اٜعٕٛٚخ ذٔلانٔ (%8913)ثُغجخ  األيشٚكٛخ

 1 (%712)ثُغجخ  انًبَٛب ظًُٓب ٔيٍ (%715)ثُغجخ  األٔسٔثٙ اإلرحبد دٔلٔ (%819)ثُغجخ 

 يب انذٔل ْزِ يٍ انًغزٕسداد قًٛخ ثهغذ قذف انخهٛجٙ، انزعبٌٔ يجهظ دٔل يع نهزجبسح ثبنُغجخ أيب

انخًغخ أشٓش األٔنٗ خالل  انًغزٕسداد قًٛخ يٍ %8811 أٔ يب َغجزّ دُٚبسا   يهٌٕٛ 182918 يقذاسِ

 %1511 أٔ يب َغجزّ دُٚبسا   يهٌٕٛ 91814 ثهغذ فقذ انذٔل، نٓزِ انكهٛخ انصبدساد أيب1 8114يٍ عبو 

  1انفزشح َفظ خالل انصبدساد إجًبنٙ يٍ

 فزعوٕد ،8114 يٍ عبو أٚبسشٓش خالل  انٕغُٛخ انصبدساد قًٛخ إَخفبض ٔساء انشئٛغٛخ األعجبة أيب

 دُٚوبسا  يهٛوٌٕ  8819 يوٍ انًُزجبد انكًٛبٔٚخ غٛش انععٕٚخانٕغُٛخ يٍ  انصبدساد قًٛخ إَخفبضإنٗ 

 ،%(9215)ثإَخفوبض ثهوغ  8114فوٙ َفوظ انشوٓش يوٍ عوبو  دُٚوبسا  يهٛوٌٕ  1115إنوٗ  8113أٚبس فٙ شٓش 

 أٚوبسفوٙ شوٓش  دُٚوبسا  يهٌٕٛ  311نزصم إنٗ انحٕٛاَبد انحٛخ قًٛخ انصبدساد انٕغُٛخ يٍ  إَخفبضٔ

، %(1119)ثإَخفووبض ثهووغ  8113فووٙ َفووظ انشووٓش يووٍ عووبو  دُٚووبسا  يهٛووٌٕ  1214يقبسَووخ يووع  8114عووبو 

إنوٗ  8113بو عو أٚبسفٙ شٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  8111يٍ  انخعبسانصبدساد انٕغُٛخ يٍ  قًٛخ إَخفبضٔ

انصووبدساد  قًٛووخ إَخفووبضٔ ،%(8918)ثُغووجخ  8114دُٚووبسا  فووٙ َفووظ انشووٓش يووٍ عووبو يهٛووٌٕ  1211

 دُٚوبسا  يهٛوٌٕ  8712إنوٗ  8113عوبو  أٚوبسفوٙ شوٓش  دُٚبسا  يهٌٕٛ  8511يٍ انفٕعفبد انخبو انٕغُٛخ يٍ 

قًٛووخ انصوووبدساد انٕغُٛووخ يوووٍ  1 كًووب ٔاَخفعوووذ%(1412)ثُغووجخ  8114فووٙ َفووظ انشوووٓش يووٍ عوووبو 

يحعووشاد انصووٛذنخ ٔانهووذائٍ ٔيصووُٕعبرٓب، ٔيصووُٕعبد يووٍ حجووش أٔ جووي أٔ إعووًُذ ٔانحهووٙ 

شووكهذ ٔ ٔانًجووْٕشاد ٔانًعووبدٌ انثًُٛووخ، ٔانعشثووبد ٔانجووشاساد ٔانووذساجبد ٔأجضائٓووب ٔنٕاصيٓووب1

شوٓش  ُٛوخ فوٙيوٍ يجًوٕع قًٛوخ انصوبدساد انٕغ %7111انًشبس إنٛٓب يب َغوجزّ  انغهعانصبدساد يٍ 

عووبو خووالل انشووٓش راروّ يووٍ يوٍ قًٛووخ انصووبدساد انٕغُٛوخ  %7519يقبسَوخ ثًووب َغووجزّ  8114عووبو  أٚوبس

انًشرجوخ األٔنوٗ يوٍ ثوٍٛ انغوهع انزوٙ رعوًُزٓب انصوبدساد انٕغُٛوخ خوالل  األنجغخ حبصد1 ٔقذ 8113

ٔانفٕاكوّ  حوبص انخعوبسفوٙ حوٍٛ ٔحبصد يحعشاد انصٛذنخ انًشرجخ انثبَٛخ،  ،8114عبو  أٚبسشٓش 
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انصوبدساد  إسرفبع قًٛوخٔرشٛش انجٛبَبد إنٗ  زٍٛ انثبنثخ ٔانشاثعخ عهٗ انزٕان1ٙانًشرجانجٕربط انخبو ٔ

 ،%1111ٔاٜالد ٔاألجٓضح ٔانًعذاد انكٓشثبئٛخ ٔأجضائٓب ثُغوجخ  ،%1511 األعًذح ثُغجخ انٕغُٛخ يٍ

 أٚووبسفووٙ شووٓش % 4318ئٓووب ثُغووجخ ٔاٜالد ٔاألجٓووضح ٔاألدٔاد اٜنٛووخ ٔأجضا ،%8113 ٔانفٕاكووّ ثُغووجخ

   81141عبو 

 

 

 

 2018و 2017 ٍعاه هنالخوست أشهر األولً خالل  والوستىردة الوصذرة السلع أهن: 1 جذول
 ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                                       

 (أسدَٙ دُٚبس

 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 2018 2017 السلع

 نسبت

 التغُر
)%( 

 2018 2017 السلع

 نسبت

 التغُر
)%( 

 8911 118114 51114 ٔيشزقبرّ انخبو انُفػ 1217 91111 74314 ٔرٕاثعٓب األنجغخ

 -8114 11115 23214 اٜالد ٔاألدٔاد اٜنٛخ ٔأجضائٓب -115 11112 12111 انصٛذنخ يحعشاد

 -8514 74819 19919 ٔأجضائٓب ٔانذساجبد انعشثبد 1918 19513 17111 انجٕربط انخبو

 8311 11711 4415 األعًذح
اٜالد ٔاألجٓضح انكٓشثبئٛخ 

 ٔأجضائٓب
71813 79311 112- 

 1312 81119 81714 انحذٚذ ٔيصُٕعبرّ -8117 11115 18212 انخبو انفٕعفبد

انًُزجبد انكًٛبٔٚخ غٛش 

 ععٕٚخان
 517 88811 81711 انهذائٍ ٔيصُٕعبرٓب -817 3714 3111

 -912 858814 712918 األخشٖ انًٕاد -711 31815 37511 األخشٖ انًٕاد

 -3.5 5749.8 5956.2 (2) الوستىرداث إجوالٍ 2.5 1751.9 1708.9  الىطنُت الصادراث

  -2.2 358.7 366.8 تصذَره الوعاد

 -6.2 -3639.2 -3880.5 (2) –( 1) التجارٌ العجز 1.7 2110.6 2075.7 (1) الكلُت الصادراث إجوالٍ

 2018 أَارخالل / قسن التجارة الخارجُت/ تقرَر إحصاءاث التجارة الخارجُت العاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر
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 2017 ٍهعا هنالخوست أشهر األولً خالل  قتصادَتإلا والتكتالث التجارَُن الشركاء أهن: 2 جذول

 2018و
 ثبنًهٌٕٛ انقًٛخ)                                                                                                                     

 (أسدَٙ دُٚبس

 الوستىرداث الىطنُت الصادراث

 2018 2017 االقتصادَت التكتالث

  نسبت

 التغُر

)%( 
 2018 2017 االقتصادَت التكتالث

 نسبت

 التغُر
)%( 

  الحرة التجارة هنطقت دول

 الكبري العربُت
776.5 730.8 5.9- 

  التجارة هنطقت دول

 الكبري العربُت الحرة
1417.3 1536.2 8.4 

 8915 58112 37317 انغعٕدٚخ يُٓب -1313 14915 88912 انغعٕدٚخ يُٓب

  الحرة التجارة إتفاقُت دول

 أهرَكا لشوال
416.9 481.9 15.6 

  التجارة إتفاقُت دول

 أهرَكا لشوال الحرة
754.5 563.4 25.3- 

 -8913 11713 22517 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب 1111 91417 75418 انًزحذح انٕالٚبد يُٓب

  غُر اِسُىَت الذول

 العربُت
336.8 370.1 9.9 

  اِسُىَت الذول

 العربُت غُر
1860.3 1815.9 2.4- 

 -819 34517 41417 انشعجٛخ انصٍٛ يُٓب 8714 15111 11913 انُٓذ يُٓب

 -3.9 1202.1 1251.0 األوروبٍ اإلتحاد دول 33.4 62.3 46.7 األوروبٍ اإلتحاد دول

 -712 87511 89411 انًبَٛب يُٓب 1111 1811 1115 ْٕنُذا يُٓب

 -6.1 632.2 673.1 اإلقتصادَت التكتالث باقٍ -19.1 106.8 132.0 اإلقتصادَت التكتالث باقٍ

 119 11712 11711 َٛجٛشٚب يُٓب -8117 3412 5515 انحشح انًُطقخ يُٓب

 2018 أَارخالل / قسن التجارة الخارجُت/ تقرَر إحصاءاث التجارة الخارجُت العاهت اإلحصاءاث دائرة: الوصذر  
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 6ة اإلرصبل ٚشجٗ انًعهٕيبد يٍ نًضٚذ

 انخبسجٛخ انزجبسح غىق سئٛظ/ انًصش٘ أحًذ

 Ext: (1304)  5300700-6-962+6 انعًم رهفٌٕ

 
 


