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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خبر صحفي

خالل  ستورداتالم نخفاضإ %(1.3)و الوطنية الصادرات إرتفاع %2.6 :العامة اإلحصاءات

 2017عام من  الفترة بنفس مقارنة 2018من عام  أشهر األولى الثمانية

 يشير والذي األردن في لخارجيةا التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت

 مليون 3555.1 بلغت قد 2018من عام  أشهر األولى الثمانية خالل الكلية الصادرات قيمة أن إلى

 خالل الوطنية الصادرات قيمة بلغتو ،2017من عام  الفترة بنفس مقارنة %2.9 نسبته رتفاعإب دينارا  

 بنفس مقارنة %2.6 نسبته رتفاعبإ دينارا   مليون 2991.1 مقداره ما 2018من عام  أشهر األولى الثمانية

من  أشهر األولى الثمانية خالل دينارا   مليون 564.0 تصديره المعاد قيمة وبلغت ،2017من عام  الفترة

 قيمتها بلغت فقد ،المستوردات أما. 2017من عام  الفترة بنفس مقارنة %4.5 نسبته رتفاعإب 2018عام 

 مع مقارنة (%1.3) نسبته إنخفاضب 2018من عام  أشهر األولى الثمانية لخال دينارا   مليون 9414.1

 . 2017من عام  الفترة نفس

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

من  أشهر األولى الثمانية خالل نخفضإقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا   مليون 5859.0 بلغقد  الكلية

 الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما. 2017من عام  الفترة بنفس مقارنة %(3.7) بنسبة 2018عام 

 %36.2 التغطية نسبة بلغت حين في ،2018من عام  أشهر األولى الثمانية خالل %37.8 تللمستوردا

 .مئوية نقطة 1.6 مقداره رتفاعإب 2017من عام  نفس الفترةخالل 

 

من الوطنية  الصادرات قيمة رتفعتا فقد المصدرة، السلع ألبرز السلعي التركيب صعيد ىوعل

 نخفضتا فيما ،%27.2بنسبة  األسمدةو %12.4بنسبة  الخام البوتاسو %12.6بنسبة  وتوابعها األلبسة
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 %(12.0) بنسبة والفواكهوالخضار (%4.6)بنسبة  الصيدلة محضرات منالوطنية  الصادرات قيمة

قيمة  رتفعتا فقد على صعيد التركيب السلعي للمستوردات أما. %(6.2)بنسبة  الخام وسفاتوالف

 اللدائنو %20.6 بنسبة ومصنوعاته والحديد %42.8بنسبة  ومشتقاته الخام لنفطامن مستوردات ال

 وأجزائها اآللية واألدوات اآلالت من المستورداتنخفضت قيمة افيما  ،%3.5بنسبة  ومصنوعاتها

 الكهربائية واألجهزة اآلالتو (%30.8) بنسبة وأجزائها والدراجات العرباتو %(26.6)بة بنس

 .%(4.5)بنسبة  وأجزائها

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

بنسبة  األمريكية المتحدة تالواليا هاضمن ومن %10.3بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة إتفاقية

 اإلتحاد ودول %30.8 بنسبة الهند ضمنها ومن %14.8بنسبة  العربية غير اآلسيوية الدولو 9.9%

 الوطنية قيمة الصادرات نخفضتا فيما ،%4.0هولندا بنسبة  ضمنها ومن %17.4بنسبة  األوروبي

 .(%16.9) بنسبة السعودية ضمنها ومن (%4.7) بنسبة الكبرى العربية الحرة التجارة منطقةدول لى إ

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

قيمة المستوردات  نخفضتا يماف ،%40.0 بنسبة السعوديةومن ضمنها  %16.0بنسبة  الكبرى العربية

 المتحدة الواليات ضمنها ومن (%19.7)بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة إتفاقيةدول  من

 الصين الشعبية ضمنها ومن (%7.7)بنسبة  العربية غير اآلسيوية دولالو (%17.9)بنسبة  األمريكية

 .(%18.2)بنسبة  إيطاليا ضمنها ومن (%0.02)بنسبة  األوروبي اإلتحاد دولو (%6.1)بنسبة 

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

 أشهر األولى الثمانية خالل المستوردات قيمة من %23.1 أو ما نسبته دينارا   مليون 2174.3 مقداره

 %21.0 أو ما نسبته دينارا   مليون 747.0 بلغت فقد الدول، لهذه الكلية الصادرات أما. 2018من عام 

 . الفترة نفس خالل الصادرات إجمالي من

 فتعنود ،2018 منن عنام آبشهر خالل  الوطنية الصادرات قيمة إنخفاض وراء الرئيسية األسباب أما

 ديننارا  ملينون  118.1 منناأللبسة وتوابعها من المصننرات الوطنية من  الصادرات قيمة إنخفاضإلى 

 ،(%7.0)بإنخفنناض بلننغ  2018فنني نفننس الشننهر منن عننام  ديننارا  مليننون  109.8إلننى  2017آب فني شننهر 

 آبفني شنهر  ديننارا  ملينون  21.5لتصنل إلنى الخنام  البوتناسقيمة الصادرات الوطنية منن  إنخفاضو

، %(25.3)بإنخفنناض بلننغ  2017فنني نفننس الشننهر مننن عننام  دينننارا  مليننون  28.8مقارنننة مننع  2018عننام 

عنام  آبفي شنهر  دينارا  مليون  34.8من  محضرات الصيدلةالصادرات الوطنية من  قيمة إنخفاضو

 قيمنننة إنخفننناضو ،%(22.7)بنسنننبة  2018ديننننارا  فننني نفنننس الشنننهر منننن عنننام ملينننون  26.9إلنننى  2017

 13.4إلنى  2017عنام  آبفني شنهر  ديننارا  ملينون  20.2منن الحيواننات الحينة الصادرات الوطنينة منن 

قيمة الصادرات الوطنينة  . كما وانخفضت%(33.7) بنسبة 2018في نفس الشهر من عام  دينارا  مليون 

من المنتجات الكيماوية العضوية واللدائن ومصنوعاتها، ومصنوعات من حجر أو جص أو إسنمنت 

 السننلعشننكلت الصننادرات مننن و والحلنني والمجننوهرات والمعننادن الثمينننة واأللمنيننوم ومصنننوعاته.

مقارننة  2018ام عن آبشنهر  من مجمنوع قيمنة الصنادرات الوطنينة فني %48.5المشار إليها ما نسبته 

 األلبسنة حنازت. وقند 2017عنام خالل الشهر ذاته منن من قيمة الصادرات الوطنية  %55.3بما نسبته 

وحناز  ،2018عنام  آبالمرتبة األولى من بين السلع التني تضنمنتها الصنادرات الوطنينة خنالل شنهر 

تين الثالثنة المنرتب حنازت محضنرات الصنيدلة واألسنمدةفني حنين الخضار والفواكه المرتبة الثانينة، 

 األسننمدة بنسننبة الصننادرات الوطنيننة مننن إرتفنناع قيمننةوتشننير البيانننات إلننى  والرابعننة علننى التننوالي.

والفوسنفات  ،%86.5 واأللبسة وتوابعها من غينر المصننرات بنسنبة ،%16.3والخضار بنسبة  ،28.7%
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باعنة واآلالت واألجهنزة كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من منتجات الط .%13.5الخام بنسبة 

 .2018عام  آبفي شهر والمعدات الكهربائية وأجزائها 

 

 2018و 2017 يعام من أشهر األولى الثمانية خالل والمستوردة المصدرة السلع أهم: 1 جدول
 بالمليون القيمة)                                                                                                                       

 (أردني دينار

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2018 2017 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 2018 2017 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 42.8 2010.9 1408.0 ومشتقاته الخام النفط 12.6 820.6 728.5 وتوابعها األلبسة

 -26.6 739.7 1008.0 األدوات اآللية وأجزائهااآلالت و -4.6 254.2 266.5 الصيدلة محضرات

 -30.8 636.8 920.3 وأجزائها والدراجات العربات 12.4 245.6 218.5 البوتاس الخام

 -12.0 211.3 240.0 والفواكه  الخضار
اآلالت واألجهزة الكهربائية 

 وأجزائها
582.7 556.4 4.5- 

 20.6 401.5 333.0 الحديد ومصنوعاته 27.2 187.9 147.7 األسمدة

 3.5 344.1 332.4 اللدائن ومصنوعاتها -6.2 169.8 181.1 الخام الفوسفات

 -4.6 4724.7 4953.5 األخرى المواد -2.8 1101.7 1133.2 األخرى المواد

 -1.3 9414.1 9537.9 (2) المستوردات إجمالي 2.6 2991.1 2915.5  الوطنية الصادرات

  4.5 564.0 539.8 تصديره المعاد

 الكلياااة الصاااادرات إجماااالي
(1) 

3455.3 3555.1 2.9 
 (2) –( 1) التجاري العجز

6082.6- 5859.0- 3.7- 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 يعام من أشهر األولى الثمانية خالل قتصاديةإلا والتكتالت التجاريين الشركاء أهم: 2 جدول

 2018و
 بالمليون القيمة)                                                                                                                     

 (أردني دينار

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2018 2017 االقتصادية التكتالت

  نسبة

 يرالتغ

)%( 
 2018 2017 االقتصادية التكتالت

 نسبة

 التغير
)%( 

  الحرة التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية
1327.1 1264.8 4.7- 

  التجارة منطقة دول

 الكبرى العربية الحرة
2211.7 2566.2 16.0 



4 

 

 40.0 1608.9 1149.0 السعودية منها -16.9 312.6 376.3 السعودية منها

  الحرة رةالتجا إتفاقية دول

 أمريكا لشمال
777.1 857.0 10.3 

  التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال الحرة
1155.7 928.2 19.7- 

 -17.9 821.7 1000.7 المتحدة الواليات منها 9.9 818.4 744.4 المتحدة الواليات منها

  غير اآلسيوية الدول

 العربية
528.4 606.4 14.8 

  اآلسيوية الدول

 العربية غير
3080.9 2842.5 7.7- 

 -6.1 1272.0 1355.2 الشعبية الصين منها 30.8 314.1 240.2 الهند منها

 -0.02 2019.3 2019.7 األوروبي اإلتحاد دول 17.4 91.8 78.2 األوروبي اإلتحاد دول

 5.2 424.7 403.7 المانيا منها 4.0 18.1 17.4 هولندا منها

 -1.1 1057.9 1069.9 اإلقتصادية التكتالت باقي -16.4 171.1 204.7 اإلقتصادية التكتالت باقي

 8.2 138.2 127.7 األرجنتين منها -21.2 118.5 150.3 الحرة المنطقة منها

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :ب اإلتصال يرجى اتالمعلوم من لمزيد
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 الخارجية التجارة قسم رئيس/ المصري أحمد
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