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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خرب صحفي
من عام  شهر كانون الثاينخالل  ستورداتامل رتفاعإ %8.1و الوطنية الصادرات إخنفاض%( 7.8) :العامة اإلحصاءات

 2017عام من  الفرتة بنفس مقارنة 2018
 الكلية الصادرات قيمة أن إىل يشري والذي األردن يف جيةاخلار  التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت
من عام  الفرتة بنفس مقارنة (%19.1) نسبته خنفاضإب دينارا   مليون 376.4 بلغت قد 2018من عام  شهر كانون الثاينخالل 
 نسبته خنفاضإب ارا  دين مليون 315.8 مقداره ما 2018من عام  شهر كانون الثاينخالل  الوطنية الصادرات قيمة بلغتو  ،2017

من عام  شهر كانون الثاينخالل  دينارا   مليون 60.6 تصديره املعاد قيمة وبلغت ،2017من عام  الفرتة بنفس مقارنة %(7.8)
 دينارا   مليون 1270.6 قيمتها بلغت فقد ،املستوردات أما. 2017من عام  الفرتة بنفس مقارنة (%50.7) نسبته خنفاضإب 2018
 . 2017من عام  الفرتة نفس مع مقارنة %8.1 نسبته رتفاعإب 2018من عام  ن الثاينشهر كانو خالل 

 ،دينارا   مليون 894.2 بلغ الكلية الصادرات وقيمة املستوردات قيمة بني الفرق ميثل الذي التجاري امليزان يف العجز فإن ،وهبذا
 كما.  2017من عام  الفرتة بنفس مقارنة %26.0 بنسبة 2018من عام  شهر كانون الثاينخالل  رتفعإ العجز يكون وبذلك
 نسبة بلغت حني يف ،2018من عام  شهر كانون الثاينخالل  %29.6 تللمستوردا الكلية الصادرات تغطيه نسبة بلغت

 .مئوية نقطة (10.0) مقداره خنفاضإب 2017من عام  نفس الفرتةخالل  %39.6 التغطية
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 %18.8بنسبة  وتوابعها األلبسةمن الوطنية  الصادرات قيمة رتفعتإ فقد املصدرة، لعالس ألبرز السلعي الرتكيب صعيد وعلى

 (%13.3)بنسبة  اخلام البواتس منالوطنية  الصادرات قيمة إخنفضت فيما ،%17.1واملنتجات الكيماوية غري العضوية بنسبة 
على صعيد الرتكيب  أما. (%18.1)بنسبة  الصيدلة حمضراتو %(10.6)بنسبة  اخلام والفوسفات (%24.6)بنسبة  واألمسدة

 وأجزائها والدراجات العرابتو  %40.8بنسبة  ومشتقاته اخلام لنفطامن ستوردات املقيمة  إرتفعت فقد السلعي للمستوردات
اللدائن ومصنوعاهتا بنسبة و  %17.1بنسبة  وأجزائها الكهرابئية واألجهزة اآلالتو % 286.7بنسبة  احلبوبو %6.5بنسبة 

  .%(2.4)بنسبة  وأجزائها اآللية واألدوات اآلالت من املستورداتفيما إخنفضت قيمة  ،26.1%
 لشمال احلرة التجارة إتفاقية دول إىل الوطنية الصادرات قيمة إرتفعت فقد اخلارجية، التجارة يف الشركاء ألبرز ابلنسبة أما

 ومن %0.3بنسبة  العربية غري اآلسيوية الدولو  %9.4بة بنس األمريكية املتحدة الوالايت هاضمن ومن %11.4بنسبة  أمريكا
قيمة  إخنفضت فيما ،%47.4هولندا بنسبة  ضمنها ومن %58.9بنسبة  األورويب اإلحتاد ودول %65.8بنسبة  اهلند ضمنها

 أما .(%7.5) بنسبة السعودية ضمنها ومن (%22.4) بنسبة الكربى العربية احلرة التجارة منطقةدول ىل إ الوطنية الصادرات
 %8.1بنسبة  الكربى العربية احلرة التجارة منطقة دول من واضح بشكل املستوردات قيمة رتفعتإ فقد للمستوردات، ابلنسبة

 املتحدة الوالايت ضمنها ومن %62.2بنسبة  أمريكا لشمال احلرة التجارة إتفاقيةدول و ،%60.7 بنسبة السعوديةومن ضمنها 
قيمة  خنفضتإ يماف ،%41.2إيطاليا بنسبة  ضمنها ومن %17.6بنسبة  األورويب اإلحتاد دولو ،%69.2بنسبة  األمريكية

 . (%10.9)بنسبة  تركيا ضمنها ومن (%5.0)بنسبة  العربية غري اآلسيوية دولال املستوردات من
 مليون 235.1 مقداره ما الدول هذه من املستوردات قيمة بلغت فقد اخلليجي، التعاون جملس دول مع للتجارة ابلنسبة أما

 الدول، هلذه الكلية الصادرات أما. 2018من عام  شهر كانون الثاينخالل  املستوردات قيمة من %18.5 أو ما نسبته دينارا  
 . الفرتة نفس خالل الصادرات إمجايل من %16.5 أو ما نسبته دينارا   مليون 62.2 بلغت فقد

إخنفاض قيمة إىل  فتعود ،2018 شهر كانون الثاينخالل  الوطنية ادراتالص قيمة خنفاضإ وراء الرئيسية األسباب أما
يف نفس  ا  دينار مليون  25.8إىل  2017يف شهر كانون الثاين من عام  ا  دينار مليون  34.2الصادرات الوطنية من األمسدة من 

 19.0ت الصيدلة لتصل إىل وإخنفاض قيمة الصادرات الوطنية من حمضرا ،%(24.6) مقدارهإبخنفاض  2018الشهر من عام 
إبخنفاض  2017خالل نفس الشهر من عام  ا  دينار مليون  23.2مقارنة مع  2018يف شهر كانون الثاين من عام  ا  دينار مليون 
يف شهر كانون الثاين من  ا  دينار مليون  27.4قيمة الصادرات الوطنية من البواتس اخلام لتصل إىل وإخنفاض ، %(18.1) مقداره
قيمة وإخنفاض  ،%(13.3) مقدارهإبخنفاض  2017يف نفس الشهر من عام  ا  دينار مليون  31.6مقارنة مع  2018عام 

إىل  2017يف شهر كانون الثاين من عام  ا  دينار مليون  11.4الصادرات الوطنية من األجهزة واملعدات الكهرابئية وأجزائها من 
قيمة الصادرات الوطنية من  واخنفضت.كما %(57.0) مقدارهض إبخنفا 2018يف نفس الشهر من عام  ا  دينار مليون  4.9

احليواانت احلية ومنتجاهتا من اللحوم واألحشاء واألطراف الصاحلة لألكل، والتبغ ومصنوعاته والفوسفات اخلام والصابون 
ومصنوعات من حجر أو جص أو إمسنت ومصنوعات من  وحمضرات الغسيل ومنتجات كيماوية منوعة واللدائن ومصنوعاهتا،
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حديد، واآلالت واألجهزة واألدوات اآللية وأجزائها ومواد أخرى خمتلفة. وقد شكلت الصادرات الوطنية من املواد املشار إليها 
ن قيمة م %53.3مقارنة مبا نسبته  2018من قيمة الصادرات الوطنية يف شهر كانون الثاين من عام  %41.4ما نسبته 

. وتشري البياانت إىل إرتفاع قيمة الصادرات الوطنية من األلبسة وتوابعها مبا 2017الصادرات الوطنية لنفس الشهر من عام 
. كما وارتفعت قيمة %90.0، واألعالف مبا نسبته %17.1، واملنتجات الكيماوية غري العضوية مبا نسبته %18.8نسبته 

وم أو أمساك، والنحاس ومصنوعاته. وقد حازت األلبسة املرتبة األوىل من بني السلع اليت الصادرات الوطنية من حمضرات من حل
، وحاز البواتس اخلام املرتبة الثانية يف حني حازت األمسدة 2018تضمنتها الصادرات الوطنية خالل شهر كانون الثاين من عام 

وأتيت  .2018بني السلع املصدرة يف شهر كانون الثاين من عام والفوسفات اخلام املرتبتني الثالثة والرابعة على التوايل من 
، يلي %28.8أو ما نسبته  ا  دينار مليون  91.1الوالايت املتحدة األمريكية يف مقدمة الدول اليت مت التصدير إليها بقيمة بلغت 

أو ما نسبته  ا  دينار مليون  30.9، مث السعودية بقيمة بلغت %15.8أو ما نسبته  ا  دينار مليون  49.9ذلك اهلند بقيمة بلغت 
. وشكل جمموع الصادرات إىل هذه الدول جمتمعة ما %8.6أو ما نسبته  ا  دينار مليون  27.3، مث العراق بقيمة بلغت 9.8%

 .2018من جمموع الصادرات الوطنية خالل شهر كانون الثاين من عام  %63.0نسبته 

 2018و 2017 يعام ر كانون الثاين منشهخالل  واملستوردة املصدرة السلع أهم: 1 جدول
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                            

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2018 2017 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 2018 2017 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 40.8 247.8 176.0 ومشتقاته اخلام النفط 18.8 96.1 80.9 وتوابعها األلبسة

 6.5 133.0 124.9 وأجزائها والدراجات العرابت -13.3 27.4 31.6 البواتس اخلام

 -2.4 112.9 115.7 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها -24.6 25.8 34.2 األمسدة

 286.7 81.2 21.0 احلبوب -10.6 19.4 21.7 اماخل الفوسفات

 17.1 74.5 63.6 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها -18.1 19.0 23.2 الصيدلة حمضرات

 26.1 48.3 38.3 اللدائن ومصنوعاته 17.1 13.7 11.7 املنتجات الكيماوية غري العضوية

 -9.9 572.9 635.7 األخرى املواد -17.9 114.4 139.4 األخرى املواد

 8.1 1270.6 1175.2 (2) املستوردات إمجايل -7.8 315.8 342.7  الوطنية الصادرات

  -50.7 60.6 122.8 تصديره املعاد
 26.0 -894.2 -709.7 (2) –( 1) التجاري العجز -19.1 376.4 465.5 (1) الكلية الصادرات إمجايل

 2018 الثاين كانونخالل  اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية  قسم التجارة /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر
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 2018و 2017 يعام شهر كانون الثاين منخالل  قتصاديةإلا والتكتالت التجاريني الشركاء أهم: 2 جدول
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                          

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2018 2017 االقتصادية التكتالت

  نسبة
 التغري

)%( 
 2018 2017 االقتصادية التكتالت

 نسبة
 التغري
)%( 

  احلرة التجارة منطقة دول
 22.4- 109.8 141.5 الكربى العربية

  التجارة منطقة دول
 8.1 285.1 263.8 الكربى العربية رةاحل

 60.7 186.1 115.8 السعودية منها 7.5- 30.9 33.4 السعودية منها

  احلرة التجارة إتفاقية دول
 11.4 96.9 87.0 أمريكا لشمال

  التجارة إتفاقية دول
 62.2 176.8 109.0 أمريكا لشمال احلرة

 69.2 149.2 88.2 املتحدة ايتالوال منها 9.4 91.1 83.3 املتحدة الوالايت منها

  غري اآلسيوية الدول
 0.3 78.1 77.9 العربية

  اآلسيوية الدول
 -5.0 387.6 407.9 العربية غري

 0.4 162.2 161.5 الشعبية الصني منها 65.8 49.9 30.1 اهلند منها

 17.6 300.4 255.4 األورويب اإلحتاد دول 58.9 11.6 7.3 األورويب اإلحتاد دول

 41.2 49.7 35.2 إيطاليا منها 47.4 2.8 1.9 هولندا امنه

 -13.2 120.7 139.1 اإلقتصادية التكتالت ابقي -33.1 19.4 29.0 اإلقتصادية التكتالت ابقي

 270.7 21.5 5.8 روسيا اإلحتادية منها 4.7- 16.3 17.1 احلرة املنطقة منها

 2018 الثاينكانون خالل  ارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية قسم التجارة اخل /العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر  
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 :ب اإلتصال يرجى املعلومات من ملزيد
 اخلارجية التجارة قسم رئيس /املصري أمحد

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

 
 


