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 المــحــتــــــوٌــــات 
 

  مــقــدمـــة 

 ًاألردنـٌـةٌـة ــارة الخارجــالـتج إجـمـالــ.   

 .الصادرات الوطنية -
 .السلع المعاد تصديرها -
 . األردنيةالمستوردات  -
   الميزان التجاري. -

 

 ةـادٌـصـتالت االقتـكـٌن والتـارٌـتجـاء الـركـالش.   
 .نطقة التجارة الحرة العربية الكبرىم -
 .غير العربية األسيويةالدول  -
 األوروبي.دول االتحاد  -

 .أمريكاشمال ل التجارة الحرة دول اتفاقية -
 

 .أهـم الـشركـاء التـجارٌـٌن لـلصـادرات الـوطنـٌة 

 .أهـم الشـركـاء التـجـارٌـٌن لـلمسـتوردات األردنـٌة 

 

  1024الـوطـنٌة خـالل العـام التـركـٌب الـسلعً للـصادرات. 

  1024التـركـٌب الـسلـعً للمـستوردات األردنٌـة خـالل الـعام. 
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 ةـٌـة االردنـٌـارجـخـارة الـجــرات التــؤشـم

                1023ام ـع عـارنة مـقــم 1024ام ـعــل        
                                

 ـجـارة الـخارجـٌة األردنـٌــةإجـمـالـً الت
 
تقتتتتدما وا،تتتتحا   بتتتتالرغ   1024حققتتتتت التجتتتتارة الألارجيتتتتة األردنيتتتتة ألتتتت ل العتتتتا      

   التقلبتتتات االقتصتتتادية والسياستتتية التتتتي اجتاحتتتت المنطقتتتة العربيتتتةاستتتتمرار حالتتت   متتتن
نمتتتتت حركتتتتة  دفقتتتت عتتتتن دااتتترة ا حصتتتتا ات العامتتتتة  الصتتتتادرةوفقتتتا ألحتتتتدن البيانتتتتات و

الألارجيتتتتة االصتتتتادرات والمستتتتتورداتق متتتتن حيتتتتن األرقتتتتا  المطلقتتتتة والنستتتتبية التجتتتتارة 
 مألتلؼ دول العال .بشكل ملموس مع 

 
ــــقــف   ــــبل دـ ـــة خـــالل عـــام  غــ ـــة االردنٌ ـــالً التجـــارة الخارجٌ ـــة  4210اجم ـــا قٌمت م
تجارة الخارجٌـــــة لعـــــام ـــــــال ةقارنة مـــــع قٌمــــــــــــ، م ملٌـــــون دٌنـــــار (11000.5)
ما ــــــــب قد زادتــــــــوعلٌــــــة ف( ملٌــــــون دٌنــــــار ، 3.52111غة )ــــــــالـــوالب 3210

   .%(3.1) وبما نسبته( ملٌون دٌنار ، 1.124) قٌمته
 

 (2جــدول رقـــم )
 مـؤشـرات التـجـارة الـخـارجـٌـة االردنــٌـة لـعــام 

 1023مـقـارنه مـع الـعـام  1024
 ملٌون دٌنار                                                                           

 نسبة التغٌـر% الـفـرق 1024 1023 التـصـنٌـف

 5.0 0..60 0236.5 4.00.1 لـوطنـٌةاالــصـادرات 

 -..1 -11.7 5.7.7 ..21. السلـع المعـاد تصـدٌـرهـا

 6.2 3..45 23240.7 20335.6 الـمستــوردات

 ..6 24.1. 11077.0 121.0.6 اجمـالً التـجارة الخـارجـٌة

 2.4 246 -20271.6 -20047.6 الـمٌـزان التـجــاري

 
 ة ــنٌـوطـادرات الــصــال
 

الصتتتادرات   ق نمتتتو  فتتتي قيمتتت2فتتتي الجتتتدول رقتتت ا الظتتتاهرةتظهتتتر االحصتتتاايات     
ق مليتتتتتون دينتتتتتار بزيتتتتتادة مقتتتتتدارها 0236.5بلػتتتتتت ا حيتتتتتن  1024االردنيتتتتتة لعتتتتتا  

ق مليتتتتتون 4.00.1والبالػتتتتتة ا 1026ق مليتتتتتون دينتتتتتار   مقارنتتتتتة متتتتتع عتتتتتا  0..60ا
 .%ق5.0  وبنسبة نمو بلػت ادينار 

 

ــ ـــةادرات ـلت الصـــوشك ــ الـوطنٌ ـــ%( مــ13.3) هبتـا نســـم ــالًٌمة ـن ق ارة ـجـــالت إجم
 .1023ام ـعـ%( ل11.5ابل )ـقـ، م4210ام ـة لعـارجٌـالخ
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  اد تـصـدٌـرهــاــمـعـــالـسـلع ال

 
ق مليتتتتتون 5.7.7التتتتت  ا 1024ا  عتتتتت هاالمعتتتتتاد تصتتتتتدير الستتتتتلع ةقيمتتتتت انألف،تتتتتت  

والبالػتتتة  1026مقارنتتتة متتتع عتتتا    ق مليتتتون دينتتتار11.7ا همقتتتدار بانألفتتتا دينتتتار 
 .%ق..1بلػت ا انألفا وبنسبة   ق مليون دينار ..21.ا
 

ــــــت تج    ــــــوشكـل ــــــ ــــــمعـع الـارة السل ــــــا  مـــــا نســـــبته )ـ %( مـــــن 3.5اد تصــدٌرهـ
ـــــجارة الخـارجــــ ـــــاـــالل الـٌة خـــــاجـمـــــالً الت ـــــل ) 4102م ع %( عـــــام 3.1، مـقـاب

1023. 
 

علتتت  النستتتبة العظمتتت   دول منطقتتتة التجتتتارة الحتتترة العربيتتتة الكبتتترىوقتتتد استتتتحو ت  
 إعتتتادة  حيتتتن بلتتتع مجمتتتو  متتتا تتتت   1024ألتتت ل العتتتا   التصتتتدير إعتتتادةمتتتن تجتتتارة 
ق 167.0إلتتتت  دول منطقتتتتة التجتتتتارة الحتتتترة العربيتتتتة الكبتتتترى متتتتا قيمتتتتت  ا تصتتتتديره

 .التصدير إعادة إجمالي%ق من 60.6ما نسبت  ا أومليون دينار 
 
ق مليتتتتون دينتتتتار وبمتتتتا نستتتتبت  07.0غيتتتتر العربيتتتتة بقيمتتتتة ا األستتتتيويةتليهتتتتا التتتتدول   
ق مليتتتتتتون دينتتتتتتار وبمتتتتتتا نستتتتتتبت  2..1%ق   ثتتتتتت  التتتتتتدول األوروبيتتتتتتة بقيمتتتتتتة ا5.0ا
 ق مليتتتون دينتتتار وبمتتتا نستتتبت  7.3ة امتتتبقي األمريكيتتتةثتتت  الواليتتتات المتحتتتدة   %ق6.0ا
 %ق.2.1ا
 
 ورداتــستـالم  
 

ق 23240.7ا متتتا مجموعتتت  1024عتتتا   ألتتت ل بلػتتتت قيمتتتة المستتتتوردات االردنيتتتة 
 1026  مقارنتتتتة متتتتع عتتتتا  ق مليتتتتون دينتتتتار3..45ا قتتتتدرهابزيتتتتادة    مليتتتتون دينتتتتار

   .%ق6.2مليون دينار وبنسبة نمو مقدارها ا  ق20335.6والبالػة ا
 

ـــــد و ــــق ـــــٌةستوردات ـلمــــلت اـشك ـــــتمــــا  األردن ن  قٌمــــة التجــــارة ـمــــ %(33) هنسب
  .3210ام ـلعـ%( ل33.6ل )ـقابـ، م4210عام ـارجٌة للـالخ
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 اري ــتجــزان الــٌــمــال
 

الفتتتترن بتتتتين   ردنيتتتتةألا الجمتتتتالي التجتتتتارة الألارجيتتتتة يمثتتتتل الميتتتتزان التجتتتتاري     
   .والمستوردات قالصادرات الوطنية والمعاد تصديرها ا قيمة مجمل

 

شتتتتتهد الميتتتتتزان التجتتتتتاري  أنق 2ظهتتتتتر االحصتتتتتاايات فتتتتتي الجتتتتتدول رقتتتتت  اوت     
ق مليتتتتون 20047.6ا العجتتتتز متتتتن  ارتفتتتتعفقتتتتد    1024فتتتتي عتتتتا   بستتتتيطاارتفاعتتتتا 

 تتتتت قيم رتفتتتتا با  1024عتتتتا   مليتتتتون دينتتتتار ق20271.6ا إلتتتت    1026دينتتتتار عتتتتا 
 فتتتتي العتتتتا   عليتتتت ن%ق عمتتتتا كتتتتا2.4ا بنستتتتبة مقتتتتدارها أي  ق مليتتتتون دينتتتتار246ا

1026. 
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 ٌـن والتـكتـالت االقتـصـادٌـةــالـشـركـاء التـجـارٌم ــــاه

 
 كـبرىــــربٌـة الــعــارة الحـرة الــقـة التـجــمـنط اوال: 
 

 فتتتتي مجتتتتال التبتتتتادل التجتتتتاريالشتتتتريت التجتتتتاري األول للمملكتتتتة  تعتبتتتتر التتتتدول العربيتتتتة
منطقتتتة التجتتتارة الحتتترة التجتتتارة الألارجيتتتة األردنيتتتة متتتع  ان ااياتا حصتتتتظهتتتر   حيتتتن

 .من حين األرقا  المطلقة والنسبية األول المرتبة  العربية الكبرى تحتل
 

 كمتتتا وتبتتتين هتتت ه المحشتتترات ان حركتتتة الصتتتادرات الوطنيتتتة والستتتلع المعتتتاد تصتتتديرها 
لعران  تتتتتتت  فتتتتتي معظمهتتتتتا متتتتتع دول عربيتتتتتة مجتتتتتاورة ومحتتتتتدودة ا كتتتتتا والمستتتتتتوردات

ولبنتتتتانق دون إن يكتتتتون هنالتتتتت توستتتتع كبيتتتتر فتتتتي العمتتتتن  الستتتتعودية  مصتتتتر  ستتتتوريا 
 الجػرافي للمنطقة العربية ككل  ألصوصا دول المػرب العربي.

    

ـــد ــــقـدول منطمـــــع  ٌةـــــاألردنشكـــــلت التـجـــــارة الخــارجـــــٌة  فق ارة الحـــرة ـــــتجــة الـ
التـجــــــارة الـخارجــــــٌة  ًــــــالـمــإجــــــن %( م253.مــــا نسبــــــته ) رىــــــة الكبــــــربٌــالع

 ( ملٌون دٌنار.3366.3، وبقٌمة )  4102امـلعـــل
 
 1024ألتتت ل العتتتا   دول منطقتتتة التجتتتارة الحتتترة العربيتتتة الكبتتترى أستتتواناستتتتقبلت قتتتد و

 والمتنوعتتتةاألردنيتتتة المألتلفتتتة ق مليتتتون دينتتتار متتتن الب،تتتااع والستتتلع 1306.4متتتا قيمتتتت  ا
البالػتتتتتتة  األردنيتتتتتتةالصتتتتتتادرات الوطنيتتتتتتة  إجمتتتتتتاليق متتتتتتن %02.6  أي  متتتتتتا نستتتتتتبت  ا

العربيتتتتتة  األستتتتتوان طليعتتتتتةوجتتتتتا  الستتتتتون العراقتتتتتي فتتتتتي   ق مليتتتتتون دينتتتتتار0236.5ا
 ق مليون دينار.0..1.ا بقيمة  األردنيةالمستقبلة للصادرات الوطنية 

 

متتتتن منطقتتتتة التجتتتتارة الحتتتترة العربيتتتتة الكبتتتترى    األردنيتتتتةوعلتتتت  صتتتتعيد المستتتتتوردات  
  وشتتتتكلت متتتتا 1024ق مليتتتتون دينتتتتار ألتتتت ل العتتتتا  ..4.56ا  متتتتا مجموعتتتت بلػتتتتتفقتتتتد 

الستتتتون الستتتتعودي فتتتتي  وجتتتتا   األردنيتتتتةالمستتتتتوردات  إجمتتتتالي%ق متتتتن 60.2نستتتتبت  ا
 .ق مليون دينار6231.2بقيمة ا لألردنالمصدرة  األسوانمقدمة 

 

 ثـانـٌــا: الــدول األســٌـوٌة غٌـر الـعـربــٌة
 

ألسيوي وفي مقدمتت  دول ا اندونيستيا   الصتين الشتعبية   الهنتد   احتل التكتل االقتصادي ا 
كوريا الجنوبيةق المرتبة الثانيتة متن حيتن حجت  التجتارة الألارجيتة األردنيتة  تركيا   اليابان 

  .مع باقي دول العال 
 

ـــة مــا  ــر العــربٌـ ـــدول األســٌوٌة غٌ ـــع الـ ــة مـ ـــٌة األردنٌ ـــارة الخــارجـ ـــلت التـجـ فقــد شكـ
( 2621، وبقٌمـــة )1024%( مـــــن أجمـــالً التـجـــــارة الـخارجـــــٌة للعـــام 11ـــــته )نسب

 . ملٌون دٌنار أردنً
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ــــً استقــــــبال الصــــادرات      ـــــا وااــــحا ف ـــــأدت أســــــواق هــــــذا البلــــدان نشاطــ وشـ
( 2012.5األردنٌـــــة مـــــن البـاـــــــاـع والســـــــلع، حٌـــــــ) استــقبــــــلت مـــــا قٌـمتــــــــه)

 .1023( ملٌون دٌنار عام 005.1، مقابل  )1024م ملٌون دٌنار خالل العا
 
وتعتبتتتتر أستتتتوان دول هتتتت ه المجموعتتتتة الستتتتون الرايستتتتي الثتتتتاني للمنتجتتتتات والستتتتلع     

األردنيتتتتتة بعتتتتتد األستتتتتوان العربيتتتتتة متتتتتن حيتتتتتن أهميتهتتتتتا للصتتتتتادرات األردنيتتتتتة  حيتتتتتن 
%ق متتتتتن إجمتتتتتالي الصتتتتتادرات األردنيتتتتتة ألتتتتت ل عتتتتتا  27.5ا  استتتتتتوعبت متتتتتا نستتتتتبت  

يعتبتتتتر الستتتتون الهنتتتتدي ابتتتترز أستتتتوان هتتتت ه المجموعتتتتة للصتتتتادرات األردنيتتتتة   و 1024
%ق 40ق مليتتتتون دينتتتار وبمتتتتا نستتتتبت  ا407.5ا  حيتتتتن استتتتتقبل متتتا قيمتتتتت    1024لعتتتا  

 من إجمالي الصادرات لتلت الدول.
 

   أمتتتا المستتتتوردات األردنيتتتة متتتن دول هتتت ه المجموعتتتة فقتتتد بلػتتتت متتتا مجموعتتت      
%ق متتتتتتن 62.0وشتتتتتتكلت متتتتتتا نستتتتتتبت  ا   1024 ق مليتتتتتتون دينتتتتتتار عتتتتتتا 0200ا 

ويعتبتتتتتر الستتتتتون الصتتتتتيني متتتتتن أهتتتتت  األستتتتتوان األستتتتتيوية  اجمتتتتتالي المستتتتتتوردات
متتتتتا  1024للمنتجتتتتات األردنيتتتتة   حيتتتتن استتتتتقبل الستتتتتون األردنتتتتي ألتتتت ل العتتتتا  

 ق مليون دينار من السلع والب،ااع الصينية المألتلفة.4..237قيمت  ا 
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 ثـالــثـا : دول االتــحــاد األوروبــً 

 

انألفا،تتتتا  1024حققتتتتت التجتتتتارة الألارجيتتتتة متتتتع التتتتدول االوروبيتتتتة ألتتتت ل عتتتتا    
 1024وا،تتتحا   فقتتتد بلػتتتت قيمتتتة اجمتتتالي التجتتتارة الألارجيتتتة التتت  هتتت ه التتتدول عتتتا  

قمليتتتتون دينتتتتار   233ق مليتتتتون دينتتتتار بانألفتتتتا  مقتتتتداره ا6413.4متتتتا مجموعتتتتة  ا
ق 6071.4والبالػتتتتتة ا 1026يمتتتتتة اجمتتتتتالي التجتتتتتارة الألارجيتتتتتة عتتتتتا  مقارنتتتتتة متتتتتع ق
 مليون دينار. 

 

ـــه ) ـــٌة مــا نسـبتـ ـــدول االوروبـ ـــٌة مــع الـ ـــجارة الخــارجـ ـــلت التـ %( مــن 25.5وشكـ
 .1024قـٌمــة التـجــارة الــخـارجــٌة لالردن لـــعـام 

 
وروبتتتتي ارتفاعتتتتا  شتتتتهدت الصتتتتادرات االردنيتتتتة المتدنيتتتتة اصتتتت  إلتتتت  الستتتتون األ   

ق مليتتتتون 252.0ق مليتتتتون دينتتتتار   مقابتتتتل ا123.3لتصتتتتل التتتت  ا 1024ألتتتت ل عتتتتا  
ق مليتتتتتتتون دينتتتتتتتار وبنستتتتتتتبة بلػتتتتتتتت 40.2  بارتفتتتتتتتا  قيمتتتتتتتتة ا1026دينتتتتتتتار للعتتتتتتتا 

 %ق . 13.6ا
     
أمتتتا بالنستتتبة للمستتتتوردات فقتتتد كتتتان الحتتتال معاكستتتا تمامتتتا  حيتتتن انألف،تتتت قيمتتتة    

بانألفتتتتتتتا  قيمتتتتتتتت    1024ن دينتتتتتتتار عتتتتتتتا ق مليتتتتتتتو62.2.5المستتتتتتتتوردات إلتتتتتتت  ا
وبنستتتتبة  1026ق مليتتتتون دينتتتتار عتتتتا  6677.1ق مليتتتتون دينتتتتار   مقابتتتتل  ا125.0ا

 %ق.3.4انألفا  بلػت ا
 

 دول اتــفـاقٌـة التـجـارة الـحـرة لـشمـال أمـرٌـكـا رابـعـا:
 
شتتتتكلت التجتتتتارة الألارجيتتتتة األردنيتتتتة متتتتع دول اتفاقيتتتتة التجتتتتارة الحتتتترة لشتتتتمال    

%ق متتتتن قيمتتتتة 7ا المكستتتتيت  كنتتتتدا   الواليتتتتات المتحتتتتدةق متتتتا نستتتتبت  ا  أمريكتتتتا 
  البالػتتتتتتة متتتتتتا مجموعتتتتتت   1024اجمتتتتتتالي التجتتتتتتارة الألارجيتتتتتتة االردنيتتتتتتة لعتتتتتتا 

 ق مليون دينار.2773.4ا
 
ويعتبتتتر ستتتون الواليتتتات المتحتتتدة األمريكيتتتة ابتتترز أستتتوان هتتت ه المجموعتتتة بحكتتت   

ردنيتتتة الهاشتتتمية والواليتتتات المتحتتتدة االتفاقيتتتات التجاريتتتة الموقعتتتة بتتتين المملكتتتة األ
 األمريكية. 

 
تقتتتتدما فتتتتي  1024فقتتتتد ستتتتجل ستتتتون الواليتتتتات المتحتتتتدة االمريكيتتتتة ألتتتت ل عتتتتا   

  حيتتتتتتتن ارتفعتتتتتتتت 1026استتتتتتتتقبال الصتتتتتتتادرات االردنيتتتتتتتة مقارنتتتتتتتة متتتتتتتع عتتتتتتتا  
ق مليتتتتون دينتتتتار عتتتتا  45.3.الصتتتتادرات الوطنيتتتتة إلتتتت  الستتتتون األمريكتتتتي متتتتن  ا

ق 1.6.بزيتتتتتتادة مقتتتتتتدارها ا 1024ار عتتتتتتا  ق مليتتتتتتون دينتتتتتت717.7التتتتتت  ا 1026
 %ق.  7.5مليون دينار وبنسبة نمو بلػت ا
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ق 765.2فتتتتي حتتتتين انألف،تتتتت المستتتتتوردات االردنيتتتتة متتتتن الستتتتون االمريكتتتتي التتتت  ا  

  بفتتتتارن قيمتتتتت  1026ق مليتتتتون دينتتتتار عتتتتا  737.6مقابتتتتل ا 1024مليتتتتون دينتتتتار عتتتتا  
 .ق مليون دينار61.1ا

 
 (1دول رقـم )ــجـ

 كــاء التـجـارٌـٌـن والتـكـتالت االقتـصـادٌــةأهـم الــشر
 1024-1023لـــالعــوام  

 ملٌون دٌنار                                                                                                                         

 ورداتــستـــالم الـصـادرات الـوطـنٌــة

الـتكـتالت 
 االقـتصـادٌـة

معدل  1024 1023
 النمو

التكتالت 
 االقتصادٌة

معدل  1024 1023
 النمو

منطقة التجارة 
الحرة العربٌة 

 الكبرى

1037.5 1306.
4 

مـنطقـة التـجارة  6.6
الحـرة العـربٌـة 

 الكـبرى

4.07 4.56.. 2.6 

.1.00 منأا السعودٌة -3.1 0..1. 6.2.. منأا العراق
4 

6231.2 20.7 

الـدول األسـٌوٌـة 
 غٌـر العـربـٌة

700.. 2012.
0 

الـدول األسـٌوٌـة  ..21
 غٌـر العـربـٌة

435..
1 

0200 7 

منها الصين  62 407.5 600.7 منأا الأند
 الشعبية

2310.
2 

237..4 4.. 

اتفـاقٌـة التـجارة 
الـحرة لـشمـال 

 أمـرٌـكا

اتفـاقٌـة التـجارة  20.1 733.5 55.4.
لـشمـال الـحرة 

 أمـرٌـكا

2000.
6 

202..0 6.0- 

منأا الوالٌات 
 المتحدة

منأا الوالٌات  7.5 717.7 45.3.
 المتحدة

737.6 765.2 6.6- 

.6677 االتحـاد األوروبـً 13.6 123.3 252.0 االتحـاد األوروبـً
1 

62.2.5 3.4- 

 3.0 365.2 2..07 منأا المانٌا 12.3 67.7 ..61 منأا اٌطالٌا 

تكتالت باقً ال
 االقتصادٌة

باقً التكتالت  ... 600.0 ..1.0
 االقتصادٌة

2510.
3 

2752.7 24.6 

منأا المنطقة 
 الحرة

منأا روسٌا  -5.3 247.0 ..232
 االتحادٌة

160.4 452.2 200.2 
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 (3جــدول رقــم )

 الصـادرات -أهـــم الـــشركـــاء التجـــارٌٌـــن
 1024لــلعـام 

 ملٌون دٌنار                                                                       

تــرتٌــب 
 الــدولــة

النـسبـة إلـى إجـمـالً  الــقٌـمة الـــدولـــة
 الـصــادرات 

 %21 010.1 أمــرٌـكا 2

 %26 111.5 ـراقــالــع 1

 %23.3 301.6 الـسعـودٌــة 3

 %0 450.6 ندــأـــال 4

 %3.0 102.3 ت الـعربٌـةاإلمـارا 5

 %1.3 241.2 اــــورٌـــس 6

 %1.5 232.1 ةـعبٌـشــٌن الـصــال 3

 %1.3 211.1 تـــوٌــكـــال 1

 %1.1 225.6 اـــٌــركـــت 0

 %1 204.1 رـــطــق 20

  3344.3 الــمجــمـــوع

  
حركتة  فمتا زالتت   ل  يطرأ أي تػيير ي كر عل  الشركا  التجاريين للصادرات األردنية    

كتتالعران االجتتوار  قريبتتة الصتتادرات الوطنيتتة معظمهتتا يتركتتز فتتي االستتوان العربيتتة ونشتتاط
الشتركا   عشترة   كما وي حظ  دألول السون القطري ،من قاامة اهت  ق  سورياوالسعودية
   االردنيين للمستوردات االردنية. التجاريين

 

  ــال األملاكيةت  ــ  دراث االردويتتت ااتتس اااتتري اال    تت : احخلتتج اا تت  الــالىات الالـال

( 92928اام حبتتت االىاتتس  تته حيتتذ ااتت ىا اام تت ر ااي تت    يمتتت   2114ختت ا اامتت   

 %(  ه اجم ا  اا  دراث اارطىيت 182 ليرن د ى ر ى ىابت  

 

  تت  لاا اااتتري اام احتت   ع ى تت  تلتتس اام حبتتت ااز ويتتت  تتمه ح  متتت ا تت  :  الالالالعالــالةا 

ش ة ال  دراث االردويت ، ىذاك   ا غ   ه االحت اد اااي يتيت ااش ك ء ااخج ر يه اام

ىاال ىيتتت ااختت  حشتت     اااتت حت اام احيتتت ىار  تت  اامب  تت  تلتتس اااتتري  ىاالحخ تت د ت

 ى تت ذ  تت  لاا ااتتىراث ت  تت ة اااتتري اامدرتت  ال تت دراث االردويتتت ، يتتاالردوتت  ، ح

اث االردويتت  ت   ته اجمت ا  اا ت در 2114 لغج ح ت اااري اام احت  خت ا اامت   

   (  ليرن د ى ر828252%(  ه اجم ا  اا  دراث ى  يمت   16وابخه   
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 يمتتت    : الث لثــ ايــ لالـالالــ الــال لالعالــالةس  لاليعالالى تالالــال لـالــالبأللـالــال ـالس لالالـة الــال  ل  

المتت    %(  تته اجمتت ا  اا تت دراث اارطىيتتت1327(  ليتترن د ىتت ر ، ى ىاتتبت  71826 

21142 

 

 تته  تتيه االيتتراي اام اميتتت  اا ا متتت  اام حبتتت ىتت  ى تت  جتت ء ي اا ىتت   تت  اااتترا:  الهنــأل 

( 35129ااماخ بلت ال  دراث االردويت ، حيذ ارحدمج اا  دراث االردويت اايته  ته  

،  2114(  ليترن د ىت ر خت ا اامت   45926، ااتس   2113 ليرن د ىت ر خت ا اامت   

%(  تتته اجمتتت ا  9ه  (  ليتتترن د ىتتت ر ، ى تتت لج  تتت  واتتتبخ11827ى ز تتت دة  لغتتتج  

 اا  دراث االردويت 2
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 (4جــدول رقــم )

 التـركٌـب الـسلعـً لـلـصــادرات الـوطـنٌـة
 1024-1023لـــألعــوام 

 ملٌون دٌنار                                                                      

 
 التصــنٌف

نسـبة التغـٌر  1024 1023
االهمـٌة  القـٌمة %

 النسبـٌة%
االهـمٌة  القـٌمة

 النسبـٌة%

المواد الغذاـٌة 
 والحٌوانات الحٌة

.76.6 21.6 735.2 2..5 ..1 

 22 2.0 0.5. 2.5 51.5 المشروبات والتبغ

 20.1 23 60.5. 25.6 506.4 المواد الخام

 26.2 0.2 3.. 0.2 5.3 الوقود المعدنً

 62- 0.2 ..5 0.1 22.6 زٌوت ودهون 

 0.4 10.4 2621.0 16 2140.0 مواد كٌماوٌة

 1 7.0 6...4 20 457.2 بااـع مصنوعه

 3.4- 4.5 140.4 5.4 131.1 االالت ومعدات

 24.2 16.3 2112.5 11.1 2037.7 مصنوعات متنوعه

 70.4- 0.02 0.400 0.1 0.0 اصناف غٌر مصنفة 

   5263.3  4105.1 المجموع

 
ل

ــ لللللللللل ــالأهلوـ ـــ لتـ ــالصالالملالال ــال الالعالال  راالاليـال ــال  الال لاار نال ــال الللال ــالالالـالالــالالىـالال حيال

ل:الالال  ل الال 

 
ـــمواد الكـٌمـــاوٌةاحتلتتت  - :  امنتجتتات دواايتتة وصتتيدلة   أستتمدة   حتتام   مجـمـوعـــه ال

مة الصادرات الوطنيتة الفوسفوريت   مستح،رات التجميل   اللداانق المرتبة االول  في قاا
%ق حيتن شتكلت 10.4ق مليون دينار   وبما نسبت   ا2621.0وبقيمة ا  1024أل ل العا  

ق مليتون 414.6%ق من إجمالي ه ه المجموعتة وبقيمتة ا61.6المنتجات الدوااية ما نسبت  ا
 دينار .

  
األح يتتة   :ا الم بتتس   مجـموعـــه المصـنوعـــات المتـنوعـــهتلتهتتا فتتي المرتبتتة الثانيتتة  -

ق مليون دينار  حين شكلت ستلع  2112.5المطبوعات  المصنوعات الب ستيكيةق وبقيمة  ا
 ق مليون دينار.1..70%ق من إجمالي ه ه المجموعة وبقيمة ا54.6الم بس ما نسبت  ا

 
ا الأل،تتتروات   األلبتتتان   مجـموعــــه المــــواد الغـذاـــــٌة والحــــٌوانات الحــــٌةثتتت  احتلتتتت  -

   %ق.5..2  وبنسبة اق مليون دينار735.2واكة ق المرتبة الثالثة بقيمة اوالبي   الف
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: ا الفوستتفات   البوتتتاسق بالمرتبتتة الرابعتت  بقيمتتة مـجمـــوعه المـــواد الخـــامثتت  جتتا ت  -
متن إجمتالي الصتادرات الوطنيتة ألت ل العتا  %( 26، وبما نسـبته )ق مليون دينار60.5.ا

ق مليتتتون دينتتتار متتتن إجمتتتالي هتتت ه 416.5يمتتتت ا  حيتتتن شتتتكلت متتتادة البوتتتتاس متتتا ق1024
 %ق.02  وبنسبة ا المجموع 
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 (5جــدول رقـم )
 المـستــوردات -أهــم الشـركـاء التـجـارٌـٌن

 1024للـعـام 
 ن دٌنارملٌو                                                                   

تــرتٌــب 
 الـدولـــة

الـنسـبة إلـى إجمـالـً  القــٌمـة الـــدولــــة
 المـستوردات االردنٌــة 

 %20.5 3261.2 ودٌــةــالـسعـ 2

 %20.5 2601.3 الصٌـن الـشعبٌــة 1

 %5.1 033 اـــرٌـكــام 3

 %5.4 113 ند ــأـــال 4

 %4.1 336 ةــربٌــارات العـــاالم 5

 %4 633 اـــٌــانــمـال 6

 %3.3 601.0 اـــٌــركـــت 3

 %3.3 542.0 كـورٌا الجنـوبـٌة 1

 %3 405.2 اــٌـــالــطإٌــ 0

 %1.0 432.3 ةــادٌـٌا االتحــروس 20

  20104.4 المــجــموع

 
كحال الشركا  التجاريين للصادرات األردنية  ل  يشهد الشركا  التجاريين للمستوردات     
في  قالسعودي والصينياالسون  فما زال   1024دنية أي تػيير ي كر أل ل العا  األر

 .طليع  األسوان العربية والعالمية المصدرة للسون األردني 
 

ــ ل ــ لتـ ــالاهــملالكة وـ ـ ــال ـلال ـ رتال ــالــي الال نللال ــالىر االاار نال ــال  لخال ــالالللالال ،ل0214ع ملال

ل ال:لالالالة الاليالال الال نلحالالىزـالالي

 

   حمخب  ااامرد ت ى      ت اا ىا اام  يتت ىاام اميتت  العالالةس الال لاليعالى تالال لالـالــالال :

، حيتتذ  لغتتج حيمتتت ااماتتخررداث االردويتتت 2114الماتتخررداث االردويتتت ختت ا اامتت   

%(  ته اجمت ا  1925(  ليرن د ى ر ،  ش لت    واتبخه   316221 ى       جمرته  

   21132 ليرن د ى ر خ ا اام   ( 285123،          ااماخررداث االردويت

 

   ارحدمج حيمت ااماخررداث االردويت  ته يتري اا تيه ااشتمبيت  الالالصالال نلالكالالالع الال :

(  ليترن د ىت ر 7822(  ليرن د ى ر،  ز  دة  لغتج  169823ااس    2114خ ا اام   

،  2113(  ليترن د ىت ر خت ا اامت   162121    ت     %(428، ى ىابت ومتر  لغتج  

%(  ته اجمتت ا  1125شت   ااماتخررداث االردويتت  ته اااتري اا تيى   ت  واتبخه  ىح

 21142ااماخررداث خ ا اام   
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  ته ح  متت  تى ت  جت ء ىت  اام حبتت ااز ازت الالىاتالـال الالـ الالاالـالألملاايالالةت الـال  :أ   يري 

ااتتت ىا اام تتت رة ااتتتس االردن ، حيتتتذ  لغتتتج حيمتتتت ااماتتتخررداث االردويتتتت  ى تتت   تتت  

%(  تته اجمتت ا  ااماتتخررداث ختت ا 528(  ليتترن د ىتت ر ى ىاتتبت   937    جمرتتته  

 21142اام   
 

 خت ا اامت    اا ىت  : ايخم ث ااماخررداث االردويتت   الرحدت     ته اااتري  نألالالهالالالال

 ته  تاا ا متتلتس   حبخته  اا ىت  ، ىحت  حت ىا اااتري 2113   روه  ع اامت    2114

االردن ، حيذ ارحدمج ااماخررداث االردويت  ىته  يه االيراي اام اميت اام  رة ااس 

 (  ليترن د ىت ر78928،     ت    2114(  ليترن د ىت ر خت ا اامت   883اخ   ااس   

  21132خ ا اام   
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 (6جــدول رقـــــم )
 الـتـركـٌـب الـسلـعــً لـلمستــوردات األردنـٌة

 1024-1023ملـــالعــوا
                                                                                                                       

 ملٌون دٌنار

 
 التصــنـــٌف

1023 1024  
نسـبة التغـٌر 

% 
االهــمٌة  القـٌمة

 النســبٌة%
االهمـٌة  القٌــمة

 النسبٌة%

ٌة المواد الغذاـ
 والحٌوانات الحٌة

1405.4 20.6 1040.2 20.5 0.5 

 4 ..0 ..264 ..0 217.0 المشروبات والتبغ

 26.0 ..2 170.5 2.3 103 المواد الخام

 3.4 15.1 4677.1 13.6 4264.7 الوقود المعدنً

 -0.1 0.5 215.5 ..0 .21 زٌوت ودهون 

 1.0 20.2 2364.1 20.2 2076.3 مواد كٌماوٌة

 -5.0 24.0 ..1641 23.2 ..1061 عهسلع مصنو

 ..4 6..2 1707.1 .2 1.11.6 اآلالت ومعدات

 - 3.0 2030.0 3.5 2030.0 مصنوعات متنوعه

 1.. 4 302.6 ..6 302.7 سلع ومعامالت

   23240.7  20335.6 المجموع

 
ــ لللللللللل ــالأهلوـ ـــ لتـ ــال الالعالالاليـلالـيــ ىر ااملال ــال  الال لاار نال ــالالالـالالـللال ــال الحيال ـالالىـالال

ل:الالال  ل الال 

 
ــ - ـــال وعهـلت مجمـــاحت ـــود المـوق : ا التتنفط الألتتا    مشتتتقات نفطيتتة ق المرتبتتة  ًـعدن

%ق متتن 15.1المستتتوردة وبمتتا نستتبت  ا ةالستتلع االردنيتت ةاألولتت  فتتي قاامتتة مجموعتت
  حيتتتن شتتتكلت المشتتتتقات ق مليتتتون دينتتتار4677.1المستتتتوردات  وبقيمتتتة ا إجمتتتالي

 ق مليون دينار.1417%ق وبقيمة ا 00.1النفطية ما نسبت  ا 
 

ــ - ـــه اآلالت والـموعـــمج لتـشك  وأجهتتزةت الال: ا وستتااط النقتتل وقطعهتتا   ا داتـمع
فتتي  الثانيتتةق المرتبتتة  أألتترىومعتتدات  آالتكهرباايتتة    وأجهتتزة اآلالتاتصتتاالت   

المستوردات أل ل العتا   إجمالي%ق من 6..2وبما نسبت  ا  قاامة المواد المستوردة
 ق مليون دينار .1707.1وبقيمة ا  1024
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ا الفواكتة   الشتعير  الحنطتة  الـمواد الغـذاـٌـة والـمواد الحـٌة : مـجمـوعـهوشكلت  -
من اجمالي المستوردات وبقيمتة  %ق20.5  اللحو  واالسمات  االع ؼق ما نسبت  ا

 ق مليون دينار .1040.2ا

 
والصتلب   أليتوط نستيجية   التورن : ا الحديتد  ةـنوعــمصـلع الـوعه الســجمــمامـا  -

 ق مليون دينار...1641%ق وبقيمة ا24.0والكرتونق بما نسبت  ا

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


