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 5132من العام  النصف األولخالل  (%5.2بنسبة ) انخفاض المستوردات( و%1.3بنسبة )ارتفاع الصادرات الوطنية 

 8102من العام  األول النصفاألردن خالل  في الخارجية التجارة حول الشهري تقريرها العامة اإلحصاءات دائرة أصدرت

 والمبينة كما يلي: 8102بنفس الفترة من عام  تهامقارنو

 فيما يتعلق بالصادرات الوطنية والمستوردات:

 دينار ( مليون8452.2) بلغت قد 8102 عام من األول النصف خالل الكلية الصادرات قيمة أشار التقرير الى ان 

 من األول النصف خالل الوطنية الصادرات قيمة وبلغت ،8102 عام من الفترة بنفس مقارنة( %8) نسبته رتفاعبا

 قيمة وبلغت ،8102 عام من الفترة بنفس مقارنة (%3.0) نسبته بارتفاع دينار ( مليون8058) مقداره ما 8102 عام

 مقارنة( %3.3) نسبته بانخفاض 8102 عام من األول النصف خالل دينار ( مليون512.2) تصديره المعادالسلع 

 عام من األول النصف خالل دينار ( مليون2.1240قيمتها) بلغت فقد ،المستوردات أما. 8102 عام من الفترة بنفس

، وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري قد 8102 عام من الفترة نفس مع مقارنة( %8.4) نسبته بانخفاض 8102

( مقارنة مع نفس الفترة من %4، بانخفاض نسبته )8102( مليون دينار خالل النصف األول من العام 5318.8بلغ )

 .8102العام 

 

 بنسبة الخام والبوتاس، (%05.1بنسبة ) وتوابعها األلبسة من الوطنية الصادرات يبين الجدول أدناه ارتفاع قيمة 

 قيمة انخفضت فيما ،(%88.1) بنسبة واألسمدة(، %1.4) بنسبة العضوية غير الكيماوية والمنتجات، (01.2%)

 صعيد على أما، (%02.4) بنسبة الخام والفوسفات( %3.2) بنسبة الصيدلة مستحضرات من الوطنية الصادرات

 ، والحديد(%33.0) بنسبة ومشتقاته الخام النفط من المستوردات قيمة ارتفعت فقد للمستوردات السلعي التركيب

 العربات من المستوردات قيمة انخفضت فيما (،%2.3) بنسبة ومصنوعاتها واللدائن(، %02.3) بنسبة ومصنوعاته

 واألجهزة واآلالت (%82.2) بنسبة وأجزائها اآللية واألدوات ، واآلالت(%30.5) بنسبة وأجزائها والدراجات

  (.%4.5) بنسبة وأجزائها الكهربائية

 لقيمة بالمليون دينارا

5132و 5132لألعوام  النصفخالل  الوطنية الصادرات 5132و 5132لألعوام  النصفخالل  المستوردات   

 5132 5132 السلع
التغير نسبة  

)%( 
 5132 5132 السلع

التغير نسبة  
)%( 

وتوابعها األلبسة  0.528  415 1.05 ومشتقاته الخام النفط   0.0123  2.0582  0.33  
4.041 البوتاس الخام  2.028  2.10 2.82- 420،0 220 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها   

الصيدلة محضرات  2.810  2.023  -2.3 وأجزائها والدراجات العربات   0.132  2.532  -5.30  
1.033 012 األسمدة  1.88 4.582 اآلالت واألجهزة الكهربائية وأجزائها   5.515  -5.4  

الخام الفوسفات  041 2.083  -4.02 2.850 الحديد ومصنوعاته   4.822  3.02  
المنتجات الكيماوية غير 

 العضوية
2.23  8.25  4.1 8.851 اللدائن ومصنوعاتها   1.818  3.2  

األخرى المواد  2.223  2.242  -2.8 األخرى المواد   3.3102  2.3542  -5.5  
الوطنية الصادرات  8122 8058 0.3 المستوردات إجمالي   2182 2.1240  -4.8  

تصديره المعاد  2.580  2.512  -3.3      

2.8522  الكلية الصادرات إجمالي  2.8452 التجاريالعجز  8   -3.5431  -8.5318  4 

الصادرات الوطنية السلع المعاد تصديرها المستوردات
العجز في الميزان 

التجاري

1/1-30/6/2017 2077 421.7 7029 -4530.3

1/1-30/6/2018 2142 407.7 6851.9 -4302.2
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 )مليون دينار( 7102-7102قيمة المستوردات األردنية من األلبسة وتوابعها خالل النصف األول من األعوام 

 الصنف
 حزيران -كانون الثاني

7102 7102 

 611.. 911..  وتوابع البسة من مصنراتألبسة 

 1.12 .1  لبسة وتوابع البسة من غير المصنراتأ

 01452 0.151 المجموع

 

 

األلبسة وتوابعها
مليون دينار564

البوتاس الخام
مليون دينار182.8

محضرات الصيدلة
األسمدةمليون دينار193.8

مليزن دينار133.6
الفوسفات الخام

مليون دينار123.7

المنتجات الكيماوية غير 
العضوية

مليون دينار84.2

المواد األخرى
مليون دينار859.9

2018حجم الصادرات الوطنية خالل النصف األول من العام 

النفط الخام ومشتقاته
مليون دينار1428.7

اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها
مليون دينار571.1

العربات والدراجات وأجزائها
مليون دينار437.8

اآلالت واألجهزة الكهربائية 
وأجزائها

مليون دينار404.4
الحديد ومصنوعاته

مليون دينار288.5

اللدائن ومصنوعاتها
مليون دينار262.6

المواد األخرى
مليون دينار3458.8

2018حجم المستوردات خالل النصف األول من العام 

150.3

134.7

120

130

140

150

160

ألبسة وتوابعها 

ار
ين
 د

ن
يو

مل

2018-2017قيمة المستوردات االردنية من األلبسة وتوابعها خالل النصف األول من العام 

2017 2018



 

3 
 

 فيما يتعلق بالشركاء التجاريين والتكتالت االقتصادية:

 فاقيةات دول إلى الوطنية الصادرات قيمة ارتفعت فقد الخارجية، التجارة في الشركاء يبين الجدول أدناه أبرز 

 والدول (%08.1) بنسبة األمريكية المتحدة الواليات ضمنها ومن (%03) بنسبة أميركا لشمال الحرة التجارة

 بنسبة األوروبي االتحاد ( ودول%02.3) بنسبة الهند ضمنها ومن (%00.4) بنسبة العربية غير اآلسيوية

 التجارة منطقة دول إلى الوطنية الصادرات قيمة انخفضت فيما (،%00.5) بنسبة هولندا ضمنها ومن (31.0%)

 فقد للمستوردات، بالنسبة أما(. %01.4) بنسبة السعودية ضمنها ومن( %5.8) بنسبة الكبرى العربية الحرة

 ( ومن%05.0) بنسبة الكبرى العربية الحرة التجارة منطقة دول من واضح بشكل المستوردات قيمة ارتفعت

 .(%38.1) بنسبة السعودية ضمنها

 ( ومن ضمنها%02.5) بنسبة أميركا لشمال الحرة التجارة اتفاقية دول من المستوردات قيمة انخفضت فيما 

الصين  ضمنها ومن( %5،1) بنسبة العربية غير اآلسيوية الدول( و%02.5) بنسبة األميركية المتحدة الواليات

  (.%1.4) بنسبة المانيا ضمنها ومن( %1.3) بنسبة األوروبي االتحاد ودول (%3.0الشعبية بنسبة )

 

( 0418.0بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول )، فقد أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي

( من قيمة المستوردات خالل النصف األول من العام الحالي، أما الصادرات %88.2مليون دينارا أو ما نسبته )

( من اجمالي الصادرات خالل نفس %02.2( مليون ديناراً أو ما نسبته )411.0الكلية لهذه الدول فقد بلغت )

 الفترة.

لمليون دينارالقيمة با  

5132و 5132لألعوام  النصفأهم الشركاء التجاريين والتكتالت االقتصادية خالل   

 المستوردات الصادرات

االقتصادية التكتالت  5132 5132 
 نسبة
 التغير
)%( 

االقتصادية التكتالت  5132 5132 
التغير نسبة  

)%( 

  الحرة التجارة منطقة دول
الكبرى العربية  

232 222،2 -8.5  
  التجارة منطقة دول

الكبرى العربية الحرة  
5.0155  2.0224  0.05  

السعودية منها  4.820  1.881  -4.01 السعودية منها   4.241  1.0082  1.38  
  الحرة التجارة اتفاقية دول

أمريكا لشمال  
1.484  2.423  03 

  التجارة اتفاقية دول
أمريكا لشمال الحرة  

1.221  2.205  -5.02  

المتحدة الواليات منها  2.410  414 1.08 المتحدة الواليات منها   1.221  5.152  -5.02  
  غير اآلسيوية الدول

 العربية
8.510  8.552  4.00  

  اآلسيوية الدول
العربية غير  

4.8802  0.8002  -1.5  

الهند منها  2.811  1.834  3.02 الشعبية الصين منها   2.221  8.251  -0.3  
األوروبي االتحاد دول  0.42  3.25  0.31 األوروبي االتحاد دول   4.0522  5.0321  -3.1  
هولندا منها  8.03  2.05  5.00 المانيا منها   3.821  2.822  -4.1  
االقتصادية التكتالت باقي  0.044  0.082  -5.02 االقتصادية التكتالت باقي   222 2.251  -3.4  
الحرة المنطقة منها  4.008  0.21  -2.02 نيجيريا منها   1.003  005 5.1  

 

 5132عام  من حزيران شهر خالل الوطنية الصادرات قيمة ارتفاع وراء الرئيسية األسباب: 
إلى  7112 حزيران مليون دينار في شهر (99.6)رتفاع قيمة الصادرات الوطنية من األلبسة وتوابعها من المصنرات من ا .1

 (%9) بلغ ، بارتفاع7111دينار في نفس الشهر من عام  ن( مليو111.6)

 (72.4)مقارنة مع  7111عام  حزيراندينار في شهر  ن( مليو33.1)لتصل إلى  لبوتاسقيمة الصادرات الوطنية من ا ارتفاع .7
 (.%31.3)بلغ  بارتفاع 7112مليون دينار في نفس الشهر من عام 

 (2)إلى  7112عام  حزيراندينار في شهر  ن( مليو4)من  الصابونو محضرات الغسيل رتفاع قيمة الصادرات الوطنية منا .3
 (%22)بنسبة  7111مليون دينار في نفس الشهر من عام 

( مليون 43.7الى ) 7112( مليون دينار في حزيران عام 41.2محضرات الصيدلة من )قيمة الصادرات الوطنية من  ارتفاع .4
 (.%3.6بنسبة ) 7111دينار في نفس الشهر من عام 

والتبغ ومصنوعاته والمنتجات الكيماوية غير الفواكه ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من محضرات غذائية من الخضار أو  .2
 العضوية واألجهزة واألدوات اآللية وأجزائها واآلالت والمعدات الكهربائية وأجزائها. 

 7111عام  حزيرانلصادرات الوطنية في شهر من مجموع قيمة ا (% 67)شكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته  .6
 .7112من قيمة الصادرات الوطنية خالل الشهر ذاته من عام  (%26.9) مقارنة بما نسبته

 .7111عام  حزيرانحازت األلبسة المرتبة األولى من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خالل شهر   .2



 

4 
 

 .7111عام  حزيرانبين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خالل شهر من  حازت محضرات الصيدلة المرتبة الثانية  .1

طنية من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الو المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي الخضار والفواكه والبوتاس الخامحازت  .9
 . 7111عام  حزيرانخالل شهر 

( %72.6والحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بنسبة ) (،%73.6بنسبة ) الخضارقيمة الصادرات الوطنية من  انخفاض .11
(، ومنتجات من الحجر أو جص أو اسمنت في %19.6( واأللمنيوم ومصنوعاته بنسبة )%71.1والحيوانات الحية بنسبة )

 حزيران الماضي.

 


