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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خبر صحفي

من عام  األول الثلثخالل  ستورداتالم نخفاضإ %(2.5)و الوطنية الصادرات إرتفاع % 4.0 

 2017عام من  الفترة بنفس مقارنة 2018

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

 رتفاعإب دينارا   مليون 1663.2 بلغت قد 2018من عام  األول الثلثخالل  الكلية الصادرات قيمة أن إلى

 األول الثلثخالل  الوطنية الصادرات قيمة بلغتو ،2017من عام  الفترة بنفس مقارنة %2.3 نسبته

 ،2017من عام  الفترة بنفس مقارنة %4.0 تهنسب رتفاعبإ دينارا   مليون 1373.7 مقداره ما 2018من عام 

 نسبته نخفاضإب 2018من عام  األول الثلثخالل  دينارا   مليون 289.5 تصديره المعاد قيمة وبلغت

 دينارا   مليون 4590.7 قيمتها بلغت فقد ،المستوردات أما. 2017من عام  الفترة بنفس مقارنة (5.3%)

 . 2017من عام  الفترة نفس مع مقارنة (%2.5) نسبته إنخفاضب 2018من عام  األول الثلثخالل 

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

 2018من عام  األول الثلثخالل  نخفضإقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا   مليون 2927.5 بلغقد  الكلية

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

نفس خالل  %34.5 التغطية نسبة بلغت حين في ،2018من عام  األول الثلثخالل  %36.2 تللمستوردا

 .مئوية نقطة 1.7 مقداره رتفاعإب 2017من عام  الفترة

 

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

والمنتجات  %20.5بنسبة  األسمدةو %16.7بنسبة  الخام البوتاسو %21.2بنسبة  وتوابعها األلبسة

 محضرات منالوطنية  الصادرات قيمة نخفضتا فيما ،%16.4الكيماوية غير العضوية بنسبة 

السلعي  على صعيد التركيب أما. %(20.8)بنسبة  الخام والفوسفات (%5.9)بنسبة  الصيدلة
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 اآلالتو %30.1بنسبة  ومشتقاته الخام لنفطامن مستوردات القيمة  رتفعتا فقد للمستوردات

 اللدائنو% 12.9 بنسبة ومصنوعاته والحديد %5.8بنسبة  وأجزائها الكهربائية واألجهزة

 وأجزائها اآللية واألدوات اآلالت من المستورداتنخفضت قيمة افيما  ،%8.7بنسبة  ومصنوعاتها

 .(%23.8) بنسبة وأجزائها والدراجات العرباتو %(27.7)نسبة ب

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

بنسبة  األمريكية المتحدة الواليات هاضمن ومن %19.9بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة إتفاقية

 اإلتحاد ودول %28.9بنسبة  الهند ضمنها ومن %9.8بنسبة  العربية غير اآلسيوية الدولو 19.2%

 الوطنية قيمة الصادرات نخفضتا فيما ،%31.1هولندا بنسبة  ضمنها ومن %38.6بنسبة  األوروبي

 .(%16.8) بنسبة السعودية ضمنها ومن (%7.3) بنسبة الكبرى العربية الحرة التجارة منطقةدول لى إ

 الحرة التجارة منطقة دول من واضح بشكل المستوردات قيمة رتفعتا فقد وردات،للمست بالنسبة أما

قيمة المستوردات  نخفضتا يماف ،%37.6 بنسبة السعوديةومن ضمنها  %10.1بنسبة  الكبرى العربية

 المتحدة الواليات ضمنها ومن (%27.0)بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة إتفاقيةدول  من

 الصين الشعبية ضمنها ومن (%1.0)بنسبة  العربية غير اآلسيوية دولالو (%27.9) بنسبة األمريكية

 . (%0.5)بنسبة  إيطاليا ضمنها ومن (%3.4)بنسبة  األوروبي اإلتحاد دولو (%1.0)بنسبة 

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

من عام  األول الثلثخالل  المستوردات قيمة من %22.1 أو ما نسبته دينارا   مليون 1014.5 مقداره

 من %18.0 أو ما نسبته دينارا   مليون 299.8 بلغت فقد الدول، لهذه الكلية الصادرات أما. 2018

 . الفترة نفس خالل الصادرات إجمالي

 فتعوود ،2018 من عام نيسانشهر الل خ الوطنية الصادرات قيمة رتفاعإ وراء الرئيسية األسباب أما

فوي  دينوارا  مليوون  63.2 من األلبسة وتوابعها من المصنراتالوطنية من  الصادرات قيمة إرتفاعإلى 

 وإرتفواع ،%37.8بإرتفاع بلوغ  2018في نفس الشهر من عام  دينارا  مليون  87.1إلى  2017نيسان شهر 

مقارنة  2018عام  نيسانفي شهر  دينارا  مليون  23.4لتصل إلى األسمدة قيمة الصادرات الوطنية من 

الصوادرات  قيموة ، وإرتفواع%136.4بإرتفواع بلوغ  2017في نفس الشهر من عوام  دينارا  مليون  9.9مع 

دينوارا  مليوون  33.2إلوى  2017عوام  نيسوانفي شوهر  دينارا  مليون  24.2من  البوتاس الخامالوطنية من 

محضوورات الصووادرات الوطنيووة موون  قيمووة وإرتفوواع ،%37.2بنسووبة  2018فووي نفووس الشووهر موون عووام 

في نفس الشوهر مون  دينارا  مليون  38.1إلى  2017عام  نيسانفي شهر  دينارا  مليون  33.0من الصيدلة 

. كما وارتفعت قيموة الصوادرات الوطنيوة مون األعوالط والطاقوة الكهربائيوة، %15.5بنسبة  2018عام 

منتجات كيماوية منوعوة، والمجووهرات والمعوادن الثمينوة والحديود والصابون ومحضرات الغسيل و

مون مجمووع  %60.1المشوار إليهوا موا نسوبته  السولعشوكلت الصوادرات مون و واأللمنيوم ومصنوعاته.

مون قيموة الصوادرات  %48.9مقارنوة بموا نسوبته  2018عوام  نيسوانشوهر  قيمة الصادرات الوطنية فوي

المرتبوة األولوى مون بوين السولع التوي  األلبسوة حوازت. وقود 2017عوام خالل الشوهر ااتوه مون الوطنية 

وحوازت محضورات الصويدلة المرتبوة  ،2018عوام  نيسوانتضومنتها الصوادرات الوطنيوة خوالل شوهر 

وتشووير  تين الثالثووة والرابعووة علووى التوووالي.الموورتبالبوتوواس الخووام واألسوومدة حوواز فووي حووين الثانيووة، 

والفوسفات الخام بنسوبة  ،%(48.4) الخضار بنسبة ت الوطنية منالصادرا إنخفاض قيمةالبيانات إلى 

واآلالت واألجهوزة واألدوات  ،%(27.9) ومصنوعات من حجر أو جو  أو إسومنت بنسوبة ،%(28.6)

   .2018عام  نيسانفي شهر  %(20.4)اآللية وأجزائها بنسبة 

 

 2018و 2017 يعام من األول الثلثخالل  والمستوردة المصدرة السلع أهم: 1 جدول



3 

 

 بالمليون القيمة)                                                                                                                       

 (أردني دينار

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2018 2017 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 2018 2017 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 30.1 901.0 692.5 ومشتقاته الخام النفط 21.2 361.8 298.6 وتوابعها لبسةاأل

 -27.7 413.9 572.5 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 16.7 121.3 103.9 البوتاس الخام

 -23.8 319.8 419.8 وأجزائها والدراجات العربات -5.9 117.4 124.8 الصيدلة محضرات

 20.5 89.4 74.2 األسمدة
الت واألجهزة الكهربائية اآل

 وأجزائها
258.9 274.0 5.8 

 12.9 203.6 180.3 الحديد ومصنوعاته -20.8 77.3 97.6 الخام الفوسفات

المنتجات الكيماوية غير 

 العضوية
 8.7 174.5 160.5 اللدائن ومصنوعاتها 16.4 61.9 53.2

 -4.9 2303.9 2423.3 األخرى المواد 4.2- 544.6 568.2 األخرى المواد

 -2.5 4590.7 4707.8 (2) المستوردات إجمالي 4.0 1373.7 1320.5  الوطنية الصادرات

  -5.3 289.5 305.8 تصديره المعاد

 -5.0 -2927.5 -3081.5 (2) –( 1) التجاري العجز 2.3 1663.2 1626.3 (1) الكلية الصادرات إجمالي

 2018 نيسانخالل ارجية/ تقرير إحصاءات التجارة الخارجية / قسم التجارة الخالعامة اإلحصاءات دائرة: المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 (أردني دينار

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2018 2017 االقتصادية التكتالت

  نسبة

 التغير

)%( 
 2018 2017 االقتصادية التكتالت

 نسبة

 التغير
)%( 

  الحرة التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية
597.9 554.4 7.3- 

  التجارة منطقة دول

 لكبرىا العربية الحرة
1121.9 1234.9 10.1 

 37.6 767.0 557.5 السعودية منها -16.8 141.0 169.4 السعودية منها

  الحرة التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال
324.3 388.7 19.9 

  التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال الحرة
623.8 455.6 27.0- 

 -27.9 403.5 559.4 المتحدة اتالوالي منها 19.2 369.7 310.1 المتحدة الواليات منها
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  غير اآلسيوية الدول

 العربية
263.0 288.7 9.8 

  اآلسيوية الدول

 العربية غير
1438.3 1424.1 1.0- 

 -1.0 605.3 611.7 الشعبية الصين منها 28.9 149.0 115.6 الهند منها

 -3.4 969.2 1003.0 األوروبي اإلتحاد دول 38.6 49.9 36.0 األوروبي اإلتحاد دول

 0.3 196.8 196.2 المانيا منها 31.1 9.7 7.4 هولندا منها

 -2.7 506.9 520.8 اإلقتصادية التكتالت باقي -7.4 92.0 99.3 اإلقتصادية التكتالت باقي

 49.6 92.3 61.7 نيجيريا منها -5.8 67.7 71.9 الحرة المنطقة منها

 2018 نيسانخالل خارجية/ تقرير إحصاءات التجارة الخارجية / قسم التجارة الالعامة اإلحصاءات دائرة: المصدر  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :ب اإلتصال يرجى المعلومات من لمزيد

 الخارجية التجارة قسم رئيس/ المصري أحمد

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

 
 


