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The Hashemite Kingdom of Jordan 

 

 خبر صحفي

خالل  ستورداتالم نخفاضإ %(0.9)و الوطنية الصادرات إرتفاع %4.0 :العامة اإلحصاءات

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

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

 دينارا   مليون 3101.4 بلغت قد 2018من عام  السبعة أشهر األولى خالل الكلية الصادرات قيمة أن إلى

السبعة  خالل الوطنية الصادرات قيمة بلغتو ،2017من عام  الفترة بنفس مقارنة %4.6 نسبته رتفاعإب

 الفترة بنفس مقارنة %4.0 نسبته رتفاعبإ دينارا   نمليو 2583.9 مقداره ما 2018من عام  أشهر األولى

من عام  السبعة أشهر األولى خالل دينارا   مليون 517.5 تصديره المعاد قيمة وبلغت ،2017من عام 

 قيمتها بلغت فقد ،المستوردات أما. 2017من عام  الفترة بنفس مقارنة %7.5 نسبته رتفاعإب 2018

 مع مقارنة (%0.9) نسبته إنخفاضب 2018من عام  ة أشهر األولىالسبع خالل دينارا   مليون 8237.9

 . 2017من عام  الفترة نفس

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

من  السبعة أشهر األولى خالل نخفضإقد  العجز يكون وبذلك ،دينارا   مليون 5136.5 بلغقد  الكلية

 الكلية الصادرات ةتغطي نسبة بلغت كما. 2017من عام  الفترة بنفس مقارنة %(3.9) بنسبة 2018عام 

 %35.7 التغطية نسبة بلغت حين في ،2018من عام  السبعة أشهر األولى خالل %37.6 تللمستوردا

 .مئوية نقطة 1.9 مقداره رتفاعإب 2017من عام  نفس الفترةخالل 

 

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

 نخفضتا فيما ،%27.0بنسبة  األسمدةو %18.1بنسبة  الخام البوتاسو %15.8بنسبة  وتوابعها األلبسة

 %(8.6)بنسبة  الخام والفوسفات (%1.9)بنسبة  الصيدلة محضرات منالوطنية  الصادرات قيمة
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قيمة  رتفعتا فقد على صعيد التركيب السلعي للمستوردات أما. %(16.9) بةبنس والفواكهوالخضار

 اللدائنو %26.1 بنسبة ومصنوعاته والحديد %41.2بنسبة  ومشتقاته الخام لنفطامن مستوردات ال

 وأجزائها اآللية واألدوات اآلالت من المستورداتنخفضت قيمة افيما  ،%5.7بنسبة  ومصنوعاتها

 الكهربائية واألجهزة اآلالتو (%29.9) بنسبة وأجزائها والدراجات عرباتالو %(26.8)بنسبة 

 .%(6.4)بنسبة  وأجزائها

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

بنسبة  ريكيةاألم المتحدة الواليات هاضمن ومن %13.2بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة إتفاقية

 اإلتحاد ودول %26.3 بنسبة الهند ضمنها ومن %17.2بنسبة  العربية غير اآلسيوية الدولو 12.7%

 الوطنية قيمة الصادرات نخفضتا فيما ،%6.3هولندا بنسبة  ضمنها ومن %19.2بنسبة  األوروبي

 .(%16.9) بنسبة ةالسعودي ضمنها ومن (%4.5) 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 ،%40.5 بنسبة السعوديةومن ضمنها  %15.9بنسبة  الكبرى العربية

 المتحدة الواليات اضمنه ومن (%16.3)بنسبة  أمريكا لشمال الحرة التجارة إتفاقيةدول  من

 الصين الشعبية ضمنها ومن (%5.4)بنسبة  العربية غير اآلسيوية دولالو (%14.2)بنسبة  األمريكية

 .(%0.3)بنسبة  المانيا ضمنها ومن (%1.3)بنسبة  األوروبي اإلتحاد دولو (%4.8)بنسبة 

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

 السبعة أشهر األولى خالل المستوردات قيمة من %22.9 أو ما نسبته دينارا   مليون 1885.5 مقداره

 %20.5 أو ما نسبته دينارا   مليون 636.8 بلغت فقد الدول، لهذه الكلية الصادرات أما. 2018من عام 

 . الفترة نفس خالل الصادرات إجمالي من

 فتعنود ،2018 منن عنام تموزشهر خالل  الوطنية الصادرات قيمة إرتفاع وراء يسيةالرئ األسباب أما

إلنى  2017تمنوز فني شنهر  ديننارا  ملينون  113.1 منناأللبسنة الوطنية منن  الصادرات قيمة إرتفاعإلى 

قيمنة الصننادرات  إرتفنناعو ،%21.2بإرتفنناع بلنغ  2018فني نفننس الشنهر مننن عنام  دينننارا  ملينون  137.1

 11.0مقارننة منع  2018عام  تموزفي شهر  دينارا  مليون  23.4لتصل إلى الخام  الفوسفات الوطنية من

الصنادرات الوطنينة  قيمنة إرتفناع، و%112.7بإرتفاع بلغ  2017في نفس الشهر من عام  دينارا  مليون 

هر ديننارا  فني نفنس الشنمليون  29.2إلى  2017عام  تموزفي شهر  دينارا  مليون  19.2من  األسمدةمن 

ملينون  33.3منن البوتناس الخنام الصنادرات الوطنينة منن  قيمنة إرتفناعو ،%52.1بنسبة  2018من عام 

. %24.0بنسنبة  2018في نفس الشنهر منن عنام  دينارا  مليون  41.3إلى  2017عام  تموزفي شهر  دينارا  

لحننوم وأحشنناء وأطنننرا  صننالحة لاكننل واأللبنننان كمننا وارتفعننت قيمنننة الصننادرات الوطنيننة منننن 

ومنتجاتهننا ومحضننرات غذائيننة مننن الخضننار أو الفواكننه، والمنتجننات الكيماويننة غيننر العضننوية، 

 ومحضننرات الصننيدلة والصننابون ومحضننرات الغسننيل، واآلالت والمعنندات الكهربائيننة وأجزائهننا.

 موع قيمة الصادرات الوطنية فنيمن مج %69.0المشار إليها ما نسبته  السلعشكلت الصادرات من و

خنالل الشنهر تاتنه منن منن قيمنة الصنادرات الوطنينة  %49.3مقارنة بما نسنبته  2018عام  تموزشهر 

المرتبننة األولننى مننن بننين السننلع التنني تضننمنتها الصننادرات الوطنيننة  األلبسننة حننازت. وقنند 2017عننام 

حناز الخضنار والفواكنه فني حنين ة، وحاز البوتاس الخام المرتبنة الثانين ،2018عام  تموزخالل شهر 

 إنخفناض قيمننةوتشنير البياننات إلنى  تين الثالثنة والرابعنة علنى التنوالي.المنرتب ومحضنرات الصنيدلة

والحلني والمجنوهرات والمعنادن الثميننة  ،%(27.0) الخضنار والفواكنه بنسنبة الصادرات الوطنية من

كمنننا  .%(12.1)لحيواننننات الحيننة بنسنننبةوا ،%(21.6) واأللمنينننوم ومصنننوعاته بنسنننبة ،%(69.4)بنسننبة 
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وانخفضننت قيمننة الصننادرات الوطنيننة مننن منتجننات مننن التبننغ ومصنننوعاته واللنندائن ومصنننوعاتها 

 .2018عام  تموزفي شهر ومصنوعات من حديد 

 

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

 (أردني دينار

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2018 2017 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 2018 2017 السلع

 نسبة

 التغير
)%( 

 41.2 1733.9 1228.4 ومشتقاته الخام فطالن 15.8 701.0 605.1 وتوابعها األلبسة

 -26.8 665.8 909.3 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها -1.9 227.4 231.7 الصيدلة محضرات

 -29.9 543.2 774.4 وأجزائها والدراجات العربات 18.1 224.1 189.8 البوتاس الخام

 -16.9 164.3 197.8 والفواكه  الخضار
ئية اآلالت واألجهزة الكهربا

 وأجزائها
505.2 473.1 6.4- 

 26.1 346.9 275.2 الحديد ومصنوعاته 27.0 162.8 128.2 األسمدة

 5.7 306.3 289.8 اللدائن ومصنوعاتها -8.6 147.1 161.0 الخام الفوسفات

 3.7- 4168.7 4331.1 األخرى المواد -1.7 1020.1 1037.5 األخرى المواد

 0.9- 8237.9 8313.4 (2) المستوردات إجمالي 4.0 2583.9 2484.6  الوطنية الصادرات

  7.5 517.5 481.4 تصديره المعاد

 الكلياااة الصاااادرات إجماااالي
(1) 

2966.0 3101.4 4.6 
 (2) –( 1) التجاري العجز

5347.4- -5136.5 -3.9 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 2018و
 بالمليون القيمة)                                                                                                                     

 (أردني ردينا

 المستوردات الوطنية الصادرات

 2018 2017 االقتصادية التكتالت

  نسبة

 التغير

)%( 
 2018 2017 االقتصادية التكتالت

 نسبة

 التغير
)%( 

 15.9 2239.5 1933.1  التجارة منطقة دول -4.5 1083.3 1134.5  الحرة التجارة منطقة دول
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 الكبرى العربية الحرة الكبرى العربية

 40.5 1389.2 988.7 السعودية منها -16.9 270.4 325.3 السعودية منها

  الحرة التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال
645.0 730.1 13.2 

  التجارة إتفاقية دول

 أمريكا لشمال الحرة
1010.4 846.2 16.3- 

 -14.2 756.3 881.1 المتحدة الواليات منها 12.7 695.2 616.7 المتحدة الواليات منها

  غير اآلسيوية الدول

 العربية
459.2 538.0 17.2 

  اآلسيوية الدول

 العربية غير
2656.8 2512.5 5.4- 

 -4.8 1115.1 1171.9 الشعبية الصين منها 26.3 278.4 220.4 الهند منها

 1.3- 1745.9 1768.3 األوروبي اإلتحاد دول 19.2 82.1 68.9 األوروبي اإلتحاد دول

 -0.3 348.1 349.0 المانيا منها 6.3 16.9 15.9 هولندا منها

 5.4- 893.8 944.8 اإلقتصادية التكتالت باقي -15.0 150.4 177.0 اإلقتصادية التكتالت باقي

 32.6 126.6 95.5 البرازيل منها -20.2 102.9 129.0 الحرة المنطقة منها

 2018 تموزخالل حصاءات التجارة الخارجية / قسم التجارة الخارجية/ تقرير إالعامة اإلحصاءات دائرة: المصدر  
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 :ب اإلتصال يرجى المعلومات من لمزيد

 الخارجية التجارة قسم رئيس/ المصري أحمد

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

 
 


