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 الــتـجـارة الـخـــارجـيــة األردنـيــة خالل الـــثلـــث االول مـــن

 2019-2018عـــامـــي 

 ة:ـاالردنية ـارجيـجارة الخـي التـالـمـاج
 

( مليون 6290.9) قيمتهما  2019الثلث االول من العام  بلغ اجمالي التجارة الخارجية االردنية خالل  

( 6262.5والبالغة ) 2018عام ال من الفترة ذاتمع دينار ، مقارنة مع قيمة اجمالي التجارة الخارجية 

  .( مليون دينار28.4) أي بزيادة قيمتهامليون دينار ، 
 

 ية:ـوطنـالادرات ـالص
 

االول من  ثالثل االردنية خاللالصاااادرات  نمو قي ( 1تظهر االحصااااتيات المتو رة  ي الج ول رق ) 

 ذاتمقارنة مع  دينار،( مليون 81( مليون دينار بزيادة مق ارها )1455.2حيث بلغت )2019العام 

 (%5.9وبنسبة نمو بلغت ) دينار،( مليون 1374.2والبالغة ) 2018الفترة من العام 
 

 ر: ـصديـادة التـاع
 

( مليون 296.3الى ) 2019خالل الثلث االول من العام ارتفعت قيمة البضاااااااتع المعاد تصاااااا يرها  

( 289.5) والبالغة 2018الفترة من العام  ذاتمع ( مليون دينار، مقارنة 6.8بزيادة مق ارها ) ،دينار

 (%2.3وبنسبة نمو بلغت ) دينار،مليون 
 

 وردات :ــستــالم
 

ية  عام بلغت قيمة المسااااااتوردات االردن ( مليون 4539.4) ما قيمته 2019خالل الثلث االول من ال

 والبااالغااة 2018الفترة من العااام  ذات مع ( مليون دينااار، مقااارنااة59.4) همقاا ار بااانخفااا  ،دينااار

 (.%1.3مق ارها ) انخفا ( مليون دينار وبنسبة 4598.8)
 

 (1جــدول رقـــم )

 نـــالل الثلـث االول مـــة خــية االردنـيــارجــارة الخــجــرات التــؤشــم

 2019-2018عامـي 
 مليون دينار                                                                                                                                                 

 نسبة التغيـر% الـفـرق 2019 2018 التـصـنيـف

 5.9 81 1455.2 1374.2 الــصـادرات الـوطنـية

 2.3 6.8 296.3 289.5 السلـع المعـاد تصـديـرهـا

 5.3 87.8 1751.5 1663.7 اجمالي الصادرات الكلية

 -1.3 -59.4 4539.4 4598.8 الـمستــوردات

 0.4 28.4 6290.9 6262.5 اجمـالي التـجارة الخـارجـية

 -5 -147.2 -2787.9 -2935.1 الـميـزان التـجــاري

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 (2م )ــدول رقــج

   يـــامـــن عـــلث االول مـــالل الثـــة خـــصاديــتالت االقتـــكــن والتـــارييــركاء التجـــم الشــأه

2018-2019  
 مليون دينار                                                                                                               

 يةـــوردات االردنـــستــالم يةـــوطنـــادرات الــصـــال

 

التكتالت 

 القتصادية

التكتالت  % 2019 2018

 االقتصادية

2018 2019 % 

منطقة التجارة 

الحرة العربية 

 الكبرى

منطقة التجارة  8 599 554.5

الحرة العربية 

 الكبرى

1234.9 1346.2 9 

 7.7 826.3 767 منها السعودية 17.9 166.4 141.1 منها السعودية

اتفاقية التجارة 

الحرة لشمال 

 أمريكا

اتفاقية التجارة  2.5 398.5 388.7

الحرة لشمال 

 أمريكا

455.6 418.6 8.1- 

 -13.2 350.1 403.5 منها أمريكا 2.9 380.4 369.7 منها أمريكا

الدول االسيوية 

 غير العربية

الدول االسيوية  9.4 316.3 289

 غير العربية

1424.2 1478.4 3.8 

منها الصين  0.5 150.5 149.7 منها الهند

 الشعبية

605.6 670.6 10.7 

 -7 901 969.1 االتحاد االوروبي -2.6 48.6 49.9 االتحاد االوروبي

 14.2 224.9 196.9 منها المانيا -8.2 7.8 8.5 منها ايطاليا

 -23.3 395.2 515 باقي الدول 0.8 92.8 92.1 باقي الدول

منها المنطقة 

 الحرة

 191.5 75.5 25.9 منها االرجنتين 7.2 72.7 67.8

 

 رىـــالكبة ــربيــرة العــارة الحــقة التجـطــمن -أوال 

 الـــصـادرات الـــوطـــنــية:  
 

الى ما قيمته  2019الثلث االول من العام  قيمة الصادرات الوطنية الى ال ول العربية خالل ارتفعت

ترة من العام فال ذاتمقارنه مع ( 554.5(، مقابل )%8بلغت ) ارتفاع( مليون دينار وبنسبة 599)

المرتبة االولى عربيا في استقبال الصادرات الوطنية حيث جاء السوق السعودي في ، 2018

  .( مليون دينار166.4وبقيمة )
 

فــي استـــقبـال الصــادرات  ارتفاعوفيــما يلـــي أهـــم االســـواق العــربيـــة التــي شــهدت 

عام ـــن الـــم رةـــالفت ذاتع ــارنه مــ، مق 2019ام ــن العــلث االول مــالث الــوطنيـــة خـــالل

2018:  

 (.%116.6(ليبيا بنسبة  

 (.%76.4بنسبة ) اليمن 

 .(%70.4)بنسبة  سوريا 

 (.%23.1بنسبة ) البحرين 
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 (.%23)بنسبة  مصر 

 (.%21.3)بنسبة  الجزاتر 

 (.%18)بنسبة  السعودية 

 (.%11.7السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة ) 

 السـلـــع المــعــاد تــصديـــرهــا: 
 

الى ما  2019الثلث االول من العام ارتفعت قيمة السلع المعاد تص يرها الى ال ول العربية خالل 

 ذاتمقارنه مع مليون دينار 61.5(، مقابل )%63( مليون دينار وبنسبة بلغت )100.3قيمته )

 .2018الفترة من العام 
 

 الـــمســتوردات االردنيـــة: 
 

الثلث االول من العام ارتفعت قيــمــه المـستــوردات األردنيــة مــن ال ول العربية خالل  

( مليون 1234.9(، مقابل )%9( مليون دينار، وبنسبه )1346.2الى ما مجموعه ) 2019

( مليون 826.3ومن ضمنها السعودية وبقيمة )،2018الفترة من العام  ذاتدينار خالل 

 .دينار
 

وفيــما يلـــي أهــــم الـــدول العـــربيـــة التـــي شهـــدت ارتفــاعـــا فــي صـــادراتهــا الــى الســوق 

ام ـــن العـــترة مـــارنه مع ذات الفـــقــ، م 2019االول من العام لثـــالثاالردنـــي خـــالل الــعــام 

2018: 

 (.%463.2بنسبة ) البحرين 

 (.%126بنسبة ) مصر 

 (.%103العراق بنسبة ) 

 (.%7.7السعودية بنسبة ) 

 (.%4.6سوريا بنسبة ) 

 أمـــريكــــاالحـــرة لشــمـــالاتــفاقـــية الـــتجــارة دول-ثــانيــــا

 الـــصــادرات الـــوطنـــية: 
 

الى ( لتصل %2.5نمت الصادرات الوطنية ل ول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة )

مقارنه ( مليون دينار 388.7مقابل ) ، 2019خالل الثلث االول من العام  ( مليون دينار398.5)

 ، ويعتبر سوق االولويات المتح ة االمريكية من اه  هذه االسواق.2018الفترة من العام  ذاتمع 

 

 الثلث االول من فقد سجل السوق االمريكي نشاطا واضحا في استقبال الصادرات الوطنية خالل

دينار ( مليون 369.7( مليون دينار، مقابل )380.4، حيث استقبل ما قيمته ) 2019العام 

 .2018الفترة من العام  ذاتمقارنه مع 

 الـسلـــع المــعـــاد تصــديــرهـــا لــدول اتفــاقيــة الــتجارة الحــرة لشــمال أمــريكا: 
 

ثلث االول ال تص يرها الى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال امريكا خاللارتفعت قيمة السلع المعاد 

( مليون 9.2(، مقابل )%18.2( مليون دينار وبنسبة بلغت )10.1الى ما قيمته ) 2019من العام 

 .2018الفترة من العام  ذاتمقارنه مع دينار 
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 ـرة لشـــمال أمــريكــا:المستـوردات االردنيــة مــن دول اتفــاقيــة التــجارة الحـ 
 

( %8.1انخفضت المستوردات االردنية من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة )

( مليون 455.6مقابل )،2019الثلث االول من العام ( مليون دينار خالل 418.6لتصل الى )

 .2018الفترة من العام  ذاتمقارنه مع دينار 

د ـــواق، فقـــذه االســـم هــهأن ــية مـــريكــدة االمــحـالمتالــواليــات وق ـــتبر ســويع 

ام ــن العــلث االول مـــالثالل ــي خــريكــوق االمــن الســـة مـــستوردات االردنيـالم تـفضــانخ

 الل ــيون دينار خــ( مل403.5ل )ــابــنار، مقــيون ديــ( مل350.1ى )ــالصل ـلت،2019

.2018ام ــن العــرة مـــالفتذاتمقــارنــه 
 

 الــدول األســيـوية غيـر الـعـربــية ثا :ــــالــث   
  

 الـصــادرات الــوطنــية للـدول االسيـويـة غيــر العــربــية: 

الثلث االول من العام ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى ال ول االسيوية غير العربية خالل 

( 289(، مقابل )%9.4( مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت )316.3الى ما مجموعه ) 2019

استقبل السوق الهندي منها ما قيمته  ،2018الفترة من العام ذاتمقارنه مع مليون دينار 

 ( مليون دينار.150.5)

ادرات ـال الصــبــاستقي ــا فــاعــدت ارتفـــي شهــة التـــويــدول االسيـــم الــي أهــا يلـيمــوف

ام ـــن العـــترة مــع ذات الفـــه مــارنــ، مق2019ام ــن العــلث االول مــالثالل ـية خــوطنـال

2018: 
 

 (.%2300بنسبة ) سنغافورة 

 (.%107.1بنسبة ) الصين الشعبية 

 (.%19بنسبة ) كوريا الجنوبية 

 .%7.1إن ونيسيا بنسبة ) 

 (.%0.5الهن  بنسبة ) 
 

 السـلــع المعــاد تصـديــرهــا للـدول االسـيويــة غيــر العــربيــة: 
 

العام  الثلث االول منانخفضت قيمة السلع المعاد تص يرها الى ال ول األسيوية غير العربية خالل 

( مليون دينار 20.4مقابل )(،%17.1( مليون دينار وبنسبة بلغت )16.9الى ما قيمته ) 2019

  .2018الفترة من العام  ذاتمقارنه مع 

 المــستـوردات االردنــية مــن الــدول االســيويــة غــير العــربيــة: 
 

ن الثلث االول مقيــمــه المـستــوردات األردنيــة مــن ال ول االسيوية غير العربية خالل  ارتفعت

( 1424.2) (، مقابل%3.8( مليون دينار، وبنسبه )1478.4الى ما مجموعه ) 2019العام 

ومن ضمنها السوق الصيني وبقيمة ، 2018الفترة من العام  ذاتمقارنه مع مليون دينار 

  ( مليون دينار.670.6)
 

ي ــف اــفاعــارتهدت ــتي شـــية الـــربـــر العــة غيـــيويــدول االســـم الـــي أهـــما يلــوفي

ه مع ذات ــارنــ، مق2019ام ـــن العــث االول مــلــالثالل ــي خــوق االردنــى الســا الـــادراتهــص

 :2018ام ـــن العــرة مـــالفت
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 (.%478بنسبة ) سنغافورة -1

 (.%81.6بنسبة ) إيران -2

 (.%73.6بنسبة )  يتنام -3

 (.%33.3بنسبة ) ا غانستان -4

 (.%31بنسبة ) الهن  -5

 (.%30.6بنسبة ) بنغالدش -6

 10.7بنسبة ) الصين الشعبية 

 حـاد االوروبــيــدول االتا: ــعــراب
 

 الـصــادرات الــوطنيـة: 
 

الى  2019الثلث االول من العام قيمة الصادرات الوطنية الى دول االتحاد االوروبي خالل  انخفضت

( مليون دينار 49.9(، مقابل )%2.6بلغت ) انخفا ( مليون دينار وبنسبة 48.6ما مجموعه )

  (.%8.2ومن ضمنها ايطاليا وبنسبة )، 2018 الفترة من العام ذاتمقارنه مع 
 

 ادراتــصـال الــقبــي استــف اـــفاضــانخهدت ــتي شــية الـــدول االوروبـــم الـــلي أهــا يـــيمــوف

ام ـــن العـرة مـــع ذات الفتـــه مـــارنــقــ، م2019ث االول من العام ــلــالثالل ـــنية خـــوطــال

2018: 

 (.%54.2بنسبة )بلجيكا  -1

 (.%47بنسبة ) السوي  -2

 (.%35.4بنسبة ) المملكة المتح ة -3

 (.%25.7هولن ا بنسبة ) -4

 (.%27.2بنسبة ) ايرلن ا -5

 (.%8.2بنسبة ) ايطاليا 

 الـسلــع المـعـاد تــصديــرهــا الـــى دول االتــحــاد االوروبــي: 
 

 2019الثلث االول من العام انخفضت السلع المعاد تص يرها الى ال ول االوروبية بشكل كبير خالل 

 .2018الفترة من العام ذاتمقارنه مع ( مليون دينار 10.6( مليون دينار ، مقابل )8لتصل الى )
 

 المــستـوردات االردنيــة مــن دول االتحــاد االوروبـــي:   
 

الثلث االول من العام مـستــوردات األردنيــة مــن ال ول االوروبية خالل انخفضت قيــمــه ال

مقارنه ( مليون دينار 969.1(، مقابل )%7( مليون دينار، وبنسبه )901الى ما مجموعه ) 2019

  .2018الفترة من العام  ذاتمع 

 

وفيـمــا يلـــي أهـــم الــدول االوروبيــة التــي شهـــدت انخــفاضـــا فــي صــادراتهـــا الــى 

ام ــن العــع ذات الفترة مــه مـــارنــمق،2019الثلث االول من العام الســوق االردنـــي خــالل 

2018: 

 (.%83قبرص بنسبة ) -1

 (.%34.7النمسا بنسبة ) -2

 (.%34.1)السوي  بنسبة  -3

 (.%31.4ال نمارك بنسبة ) -4
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 (.%29.6اليونان بنسبة ) -5

 (.%27بولن ا بنسبة ) -6

 .%25 رنسا بنسبة ) -7

 (%21ايطاليا بنسبة ) -8

 (.%20.4ايرلن ا بنسبة ) -9

 (.%19.6البرتغال بنسبة ) -10

 (.%19اسبانيا بنسبة ) -11

 (.%14.8بلجيكا بنسبة ) -12

 (3م )ـــدول رقــج

 والمــستــوردة خـــالل الثــلـــث األول مـــن عـــامـــيأهــم الســلــع المـصـــدرة 

2018-2019 
  مليون دينار                                                                                                       

 المـستـــوردات الــصـــادرات الــوطــنيـــة

 % 2019 2018 الــسلـــع % 2019 2018 الــسلـــع

14.9 767.1 901 النفط الخام 3.1 372.9 361.8 االلبسة وتوابعها

- 

 -5.1 392.6 413.8 االالت واالدوات 17.2 142.2 121.3 البوتاس الخام

العربات  7.7 126.4 117.4 محضرات الصي لة

 وال رجات

319.8 356 11.3 

االالت واالجهزة  0.4 89.5 89.1 االسم ة

 الكهرباتية

274 309.8 13.1 

 43.3 196.6 137.2 الحبوب 16.5 72.1 61.9 المنتجات الكيماوية

22.4 158 203.6 الح ي  -8.2 71.9 78.3 الفوسفات الخام

- 

 0.4 2359.3 2349.4 المواد االخرى 6.6 580.2 544.4 المواد االخرى

 -1.3 4539.4 4598.8 المستوردات 5.9 1455.2 1374.2 الصادرات الوطنية

وعــلــى صــعــيد التــركيــب الــسلــعــي ألبــرز الســــلــع المــصــدرة خــالل الثــلــث االول مــن الـــعــام 

2018ام ــعـــن الــرة مــتفــع ذات الــارنه مـقــ، م2019

( مليون 20.9) ( وبفارق قيمته%17.2قيمة الصادرات من البوتاس الخام بنسبة ) ارتفعت ق   

 دينار

( وبفارق قيمته %16.5كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية بنسبة ) 

 ( مليون دينار10.2)

( 9قيمته )( وبفارق %7.7بنسبة ) ةوارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصي ل 

 مليون دينار

( وبفارق %3.1وتوابعها ارتفاع بلغ نسبته )وسجلت قيمة الصادرات الوطنية من االلبسة  

 ( مليون دينار.11.1قيمته )
 

امــا عــلى صـعيــد التــركــيــب الــسلــعي ألبـــرز الـــسلـع المــستـــوردة خــالل الثــلث االول مــن 

  : 2018ام ـعــن الـــترة مفــع ذات الـارنه مــقــ، م2019الـــعــام 
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( 59.4( وبزيادة بلغت )%43.3المستوردات االردنية من الحبوب بنسبة )  ق  ارتفعت قيمة -1

 مليون دينار.

وارتفعت قيمة المستوردات األردنية من اآلالت واالجهزة الكهرباتية واجزاتها بنسبة  -2

 ( مليون دينار.35.8( وبزيادة بلغت )13.1%)

ليصل  ،2019من العام كما وسجل استيراد العربات وال رجات ارتفاعا خالل الثلث االول  -3

 (. %11.3( مليون دينار وبنسبة نمو بلغت )356الى )

( %22.4 ي حين سجلت المستوردات األردنية من الح ي  انخفاضا واضحا وبنسبة ) -4

 ( مليون دينار.45.6وبانخفا  بلغ )

( 767.1( لتصل الى )%14.9المستوردات االردنية من النفط الخام بنسبة ) كذلك وانخفضت -5

 ذات( مليون دينار مقارنه مع 901، مقابل )2019دينار خالل الثلث االول من العام  مليون

 .2018الفترة من العام 


