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  تــقــريـــر تفـصـيلي حـــول
  

  األداء الــعــام للتــجـــارة الــخــارجــيــة األردنـيـة 
  ٢٠١٠ام ـعـع الـه مـارنـقـم ٢٠١١ام ـللع

  
   

  إدارة الــدراســات والتـــدريـــــب 
  وحــدة الــدراســـات واالتــفاقــيات الــدولـــية 

  
  
  
  

  إعــــــداد 
  ــيدم مـــأمــــون صــ

  
  ٢٠١٢آذار 
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  المــحــتــــــويــــات 
  

  مــقــدمـــة  •
  .ةـيـاألردنالـتجارة الخارجيـة  يــالـمـإج •
 .الصادرات الوطنية -
 .السلع المعاد تصديرها -
 . األردنيةالمستوردات  -
   .الميزان التجاري -
 

   .ةـاديـصـتالت االقتـكـين والتـاريـتجـاء الـركـالش •
  .الحرة العربية الكبرى منطقة التجارة -
 .غير العربية األسيويةالدول  -
 .األوروبيدول االتحاد  -
 .أمريكاشمال ل التجارة الحرة دول اتفاقية -

 

 .أهـم الـشركـاء التـجاريـين لـلصـادرات الـوطنـية •
 .أهـم الشـركـاء التـجـاريـين لـلمسـتوردات األردنـية •

  
 .٢٠١١ام ـالل العـنية خـوطـصادرات الـسلعي للـيب الـركـالت •
 .٢٠١١عام ـالل الـة خـستوردات األردنيـعي للمـسلـيب الـركـالت •
 

 .الـــخــالصــة  •
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  ةـيـة االردنـيـارجـخـارة الـجــرات التــؤشـم
                 ٢٠١١ام ـع عـارنة مـقــم ٢٠١٠ام ـعــل        

                                 
  ة ـــمدــقــم
  
تقدما واضحا ، بالرغم من التقلبات  ٢٠١١حققت التجارة الخارجية األردنية خالل العام     

 ، "الربيع العربي"االقتصادية والسياسية التي اجتاحت المنطقة العربية في ظل ما يسمى 
مباشر على األردن كجمهورية  اقتصادي وخاصة ما شهدته دوال عربية كبرى لها تأثير

كاليمن وليبيا وتونس ، حيث  أخرىودوال  ، ، والجمهورية العربية السورية بيةمصر العر
الموقع  قرب مع تلك الدول وخاصة سوريا بعالقات تجارية قوية بحكم األردنيرتبط 

ردنية ألالساحة ا ه، فضال عما شهدتوالبضائع بين البلدين األفرادوسهولة انتقال  الجغرافي
األثر المباشر على  كان لها هي اآلخرى التيامات واالحتجاجات الداخلية والمتمثلة باالعتص

في دول  الراهنة االقتصادية األوضاعجانب  إلىالقطاعات االقتصادية المختلفة ،  بعض نمو
   .االتحاد األوروبي

  
وخصوصا  ،االقتصاد األردني بالمتغيرات االقتصادية الخارجية  يتأثر ،معروف وكما هو   

هو الحال في العراق وفلسطين  اي المنطقة العربية والشرق األوسط، كمتلك التي تحدث ف
والخليج العربي، حيث يتأثر األردن بشكل مباشر وسريع بأوضاع هذه الدول كونه يرتبط 

  .الدول العربية واإلقليمية المجاورة أسواقعلى ويعتمد بشكل مباشر 
  
يحتل موقع متوسط ودول العالم ، يتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي مميز بين  فاألردن   

في قلب الشرق األوسط وعلى خطوط الترانزيت بين دول أوروبا من جهة والسعودية ودول 
 إلى إضافةبين العديد من دول المنطقة،  ما الخليج من جهة أخرى ، ويعتبر حلقة وصل

جعل منه  الذي مراأل، مع معظم دول العالم  يتمتع بهاالعالقات التجارية الدولية المميزة التي 
 تجارةال بالعديد من اتفاقيات ارتباطهمع مختلف دول العالم من خالل  هامشريك تجاري 

،  األوروبية األردنيةكاتفاقية الشراكة (  األطرافمتعددة الثنائية والعالمية العربية والحرة ال
رة العربية الكبرى التجارة الحمنطقة و، أغاديرومنطقة ،  األمريكية األردنيةالحرة  والتجارة

 إلى )منظمة التجارة العالمية إلى انضمامه الحال وبطبيعة ،المناطق الصناعية المؤهلة ،
من اتفاقيات حماية وتشجيع االستثمار، ومنع االزدواج الضريبي  عضويته في العديدجانب 
  . واألجنبيةالدول العربية  مختلفمع 
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   :ةــيـردناألية ـخارجـارة الـجـالت يـالـمـإج
  
نمـت حركـة التجـارة     دفق عن دائرة اإلحصاءات العامة، الصادرةوفقا ألحدث البيانات    

من حيـث األرقـام المطلقـة    ) الصادرات والسلع المعاد تصديرها والمستوردات(الخارجية 
  .االقتصادية العربية واآلسيوية واألوروبية توالنسبية بشكل ملموس مع كافة التكتال

  
 )١٨٦٤٨.١(مـا قيمتـة    ٢٠١١اجمالي التجارة الخارجية االردنية خالل عام  بلغ فقد  

مليون ) ١٦٠٤٠.٢(والبالغة  ٢٠١٠التجارة الخارجية لعام  ة، مقارنة مع قيم مليون دينار
  .%) ١٦.٢( وبما نسبتهمليون دينار ، ) ٢٦٠٨( قيمتهبما  وعلية فقد زادتدينار ، 

  
  )١(جــدول رقـــم 

  ـارة الـخـارجـيـة االردنــيـة لـعــام مـؤشـرات التـج
  ٢٠١٠مـقـارنه مـع الـعـام  ٢٠١١

  مليون دينار                                                            
  %نسبة التغيـر  الـفـرق  ٢٠١١  ٢٠١٠  التـصـنيـف

  ١٣.٤  ٥٦٣.١  ٤٧٨٠  ٤٢١٦.٩  لـوطنـيةاالــصـادرات 
  ١٣  ١٠٠.٩  ٨٧٤.١  ٧٧٣.٢  اتصـديـرهـ السلـع المعـاد

  ١٧.٦  ١٩٤٣.٩  ١٢٩٩٤  ١١٠٥٠.١  الـمستــوردات
  ١٦.٢  ٢٦٠٨  ١٨٦٤٨.١  ١٦٠٤٠.٢  اجمـالي التـجارة الخـارجـية

  ٢١.١  ١٢٧٩.٩  -٧٣٣٩.٩  - ٦٠٦٠  الـميـزان التـجــاري
  
  :ة ــنيـوطـادرات الــصــال
  

لصـادرات االردنيـة   ا هنمو  في قيم) ١(في الجدول رقم الظاهرةتظهر االحصائيات     
مليون دينـار ،  ) ٥٦٣.١(مليون دينار بزيادة مقدارها ) ٤٧٨٠(بلغت  حيث ،٢٠١١لعام 

  .%)١٣.٤(، وبنسبة نمو بلغت مليون دينار ) ٤٢١٦.٩(والبالغة  ٢٠١٠مقارنة مع عام 
  

ـ ـم الـوطنيـةادرات ـلت الصـوشك ـ %) ٢٥.٦( هبتـا نس ـ ـم  إجمـالي يمة ـن ق
  . ٢٠١٠ام ـعـل%) ٢٦.٢(ابل ـقـ، م٢٠١١ام ـة لعـارجيـارة الخـجـالت
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  : الـسـلع المـعـاد تـصـديـرهــا
  
مليون دينار بزيادة ) ٨٧٤.١(الى  ٢٠١١عام  هاالبضائع المعاد تصدير ةارتفعت قيم    

 ،مليون دينار ) ٧٧٣.٢(والبالغة  ٢٠١٠مقارنة مع عام  ،مليون دينار) ١٠٠.٩(مقدارها 
  .%)١٣(وبنسبة نمو بلغت 

  
مـن  %) ٤.٦(معاد تصــديرهـــا  مـا نسـبته    ـع الـوشكـلـت تجارة السل   

عـام %) ٤.٨(، مـقـابـل  ٢٠١١الل العـام ـية خـاجـمـالي التـجارة الخـارج
٢٠١٠ .  

  
على النسبة العظمى من تجارة  دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىوقد استحوذت  

دول إلـى   تصـديره  إعـادة ، حيث بلغ مجموع ما تم  ٢٠١١خالل العام  التصدير إعادة
مـا نسـبته    أومليـون دينـار   ) ٣٢٧.٤( منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ما قيمته

) ٦٠.٥(غير العربية بقيمة  األسيويةالتصدير،  تليها الدول  إعادة إجماليمن %) ٣٧.٤(
مليون دينـار وبمـا   ) ٢١.٢(، ثم الدول األوروبية بقيمة %) ٧(مليون دينار وبما نسبته 

     مليون دينـار وبمـا نسـبته    ) ٤.٩(ة مبقي األمريكيةثم الواليات المتحدة  ،%)٢.٤(نسبته 
 )٠.٥.(%  

  
  :ورداتــستـالم
  
  ،مليون دينار) ١٢٩٩٤( ما مجموعه ٢٠١١عام  خالل بلغت قيمة المستوردات االردنية 

 ،)١١٠٥٠.١(والبالغـة   ٢٠١٠عـام  ، مقارنة مع مليون دينار) ١٩٤٣.٩( قدرهابزيادة 
   .%)١٧.٦(مليون دينار وبنسبة نمو مقدارها 

  
ن  قيمـة التجـارة   ـم %)٦٩.٦( تهبـنسما  ةـياألردنستوردات ـلملت اـشكقـد و

   .٢٠١٠ام ـلعـل%) ٦٨.٨(ل ـقابـ، م٢٠١١عام ـارجية للـالخ
  
   :اريــتجــزان الــيــمــال
  

        الفرق بين قيمة مجمـل   ردنيةألا ي التجارة الخارجيةالجمال يمثل الميزان التجاري     
  .والمستوردات  )الصادرات الوطنية والمعاد تصديرها (
  

 شهد ارتفاعا واضحاالميزان التجاري  أن) ١(وتظهر االحصائيات في الجدول رقم      
 إلـى ،  ٢٠١٠مليـون دينـار عـام    ) ٦٠٦٠(  العجز من  ارتفعفقد ،  ٢٠١١في عام 

بنسبة  أي ،مليون دينار) ١٢٧٩.٩( تهقيم رتفاع، با ٢٠١١عام  مليون دينار )٧٣٣٩.٩(
  .٢٠١٠ في العام هعلي نعما كا%) ٢١.١( مقدارها
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 مـا  دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىمع  األردنيشـكـل العـجز التجاري  وقد 
 المـيزان التـجــاري من إجمالي %) ٣٠.٧( نسبـته  ماو أمليون دينار، ) ٢٢٥٩(قيمته 
  . ٢٠١١خـالل الـعـام  مليون دينار) ٧٣٣٩.٩( البالغ 

  
 األرقـام يعتبر األعلى من حيث  فأنة ، األوروبيةالعـجـز الـتجـاري مع الـدول  أما   

مـا   ٢٠١١فقد بلغ عام  ،األخرىالمطلقة والنسبية ، مقارنه مع بقية المجموعات االقتصادية 
من اجمالي الميزان التجاري البالغ  %)٣٣.١(ما نسبته  وأ، ينار مليون د) ٢٤٣١.١( قيمته 

  .مليون دينار) ٧٣٣٩.٩( 
      
مليـون  ) ٢٠٤١( ، فقد بلغ ما قيمتـه  غير العربية  األسيويةالتجاري مع الدول  العجز أما  

  .٢٠١١خالل العام %) ٢٧.٨( وبما نسبتهدينار ، 
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  الـشـركـاء التـجـارييـن والتـكتـالت االقتـصـاديـة
  

  برىـة الكـربيـرة العـجارة الحـة التـنطقـم :اوال 
  
تشير أرقام التجارة الخارجية إلى ارتفاع األهمية النسبية للتبادل التجاري مع منطقة التجارة  

حيـث تعتبـر الـدول     ،خرىالحرة العربية الكبرى مقارنه مع بقية التكتالت االقتصادية األ
 أهميـة  مما يدل على عمق في مجال التبادل التجاريالشريك التجاري األول للمملكة  العربية
  . األردنيالعربية لالقتصاد  األسواق

  
منطقة التجـارة الحـرة العربيـة    التجارة الخارجية األردنية مع  ان اإلحصائياتوتظهر    

كما وتبين هذه المؤشرات ان  ،رقام المطلقة والنسبيةمن حيث األ األولىالمرتبة  الكبرى تحتل
حركة الصادرات الوطنية والسلع المعاد تصديرها تتم في معظمها مع دول عربية مجـاورة  

دون إن يكون هنالك توسع كبير في ) ولبنان،كالعراق، السعودية، مصر، سوريا ( ومحدودة 
  .مغرب العربيالعمق الجغرافي للمنطقة العربية ككل، خصوصا دول ال

  
الـدول بمجموعـة مـن االتفاقيـات والبرتوكـوالت التجاريـة        همع هذ األردنويرتبط    

والتي من شانها ان تسهم في تسـهيل حركـة   التجارية ،  هواالقتصادية الهادفة لزيادة مبادالت
  .التجارة العربية االبينية
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شكـــلت   درات والمسـتوردات، فقـد  الصـا  لكـال  العربية األسواق أهميةوللدالله على 
ما  دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرىمــع  األردنيةالتـجــارة الخــارجــية 

مقابـل   ، ٢٠١١للعـام التـجـــارة الـخارجـــية    إجماليمــن %) ٤٠(نسبــته 
 حركة التجارة األردنية تتم مع الدول إجمالي أي النصف تقريبا من ،٢٠١٠للعام %) ٣٩.١(

  .العربية
  
ما قيمتـه   ٢٠١١خالل العام  دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أسواقاستقبلت قد و
، أي  مـا نسـبته    والمتنوعةاألردنية المختلفة مليون دينار من البضائع والسلع ) ٢٢٦٢.٦(
  .مليون دينار) ٤٧٨٠( البالغة  األردنيةالصادرات الوطنية  إجماليمن %) ٤٧.٣(
  

     بقيمة  األردنيةالعربية المستقبلة للصادرات الوطنية  األسواق طليعةسوق العراقي في وجاء ال
والجمهوريـة  ،  اللبنانيةالعربية السعودية ، والجمهورية  المملكةمليون دينار ، تلته ) ٧١٥( 

  .مليون دينار على التوالي) ١٨١.٣( و) ٢٠٩( و) ٤٤٧.٧( ، بقيمة  العربية السورية
  
من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، فقد ارتفعـت   األردنيةيد المستوردات وعلى صع 

مليون دينـار خـالل العـام    ) ٤٨٤٩( إلى، ٢٠١٠مليون دينار خالل العام ) ٣٨٤٩.١(من 
المسـتوردات   إجمـالي من %) ٣٧.٣(، وشكلت ما نسبته %) ٢٦(، بنسبة نمو بلغت ٢٠١١
  .نارمليون دي) ١٢٩٩٤(  البالغة األردنية

  
مليون دينار، ) ٢٩٦٥.٤(بقيمة  لألردنالمصدرة  األسواقالسوق السعودي في مقدمة  وجاء 

والجمهوريـة العربيـة    ، ودولة االمارات العربيـة المتحـدة ،  مصر العربية تلته جمهورية 
  .مليون دينار على التوالي) ٢٦٧( و) ٥٠٤.٣( و) ٥٣٧.٧( السورية ، بقيمة 
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  )٢(ـم جـدول رق
  أهـم الــشركــاء التـجـاريـيـن والتـكـتالت االقتـصـاديــة

  ٢٠١١-٢٠١٠لـــالعــوام  
مليون دينار                                                                                                            

  تورداتـمسـال  ةــنيـوطـادرات الـصـال
 تالتـتكـال
  ةـاديـتصـاالق

  معدل النمو  ٢٠١١  ٢٠١٠  معدل النمو  ٢٠١١  ٢٠١٠

جارة ـة التـنطقـم
ة ـربيـرة العـالح

  برىـالك

٢٦  ٤٨٤٩  ٣٨٤٩.١  ٦.٤  ٢٢٦٢.٦  ٢١٢٦.٤  

ة ـيويـدول األسـال
  يةـربـر العـغي

٢.٧  ٣٣٨٢.٢  ٣٢٩١.٧  ٢٥.٧  ١٢٨٠.٧  ١٠١٨.٧  

جارة ـة التـاقيـاتف
ال ـشمـحرة لـال

  كاـريـأم

٢٢.٧  ٨٤٤.٤  ٦٨٧.٩  ١٣  ٧٦٠.٧  ٦٧٣.١  

  ١٧.٥  ٢٦٧٥.٨  ٢٢٧٧.٩  ٤٣.٦  ٢٢٣.٥  ١٥٥.٦  يـاد األوروبـاالتح
  

  :يهــربـعـر الـغي يةوـيــاألس الــدول: ثـانـيا
  
اندونيسيا ، الصين الشعبية ، الهنـد ،  (  األسيوي وفي مقدمته دولاحتل التكتل االقتصادي  

المرتبة الثانية من حيث حجم التجـارة الخارجيـة    )تركيا ، اليابان،كوريا الجنوبية ، ماليزيا
مــع  األردنيةمع باقي دول العالم، فقد شكــلت التـجــارة الخــارجــية  األردنية

 أجمـالي مـــن  %) ٢٥.٣(غيـر العــربيـــة مـا نسبـــته      األسيويةالــدول 
مقابـل   ، أردنيمليون دينار ) ٤٧٢٣.٤(وبقيمة  ،٢٠١١التـجــارة الـخارجــية للعام 

  .٢٠١٠خالل العام %) ٢٧( مليون دينار وبنسبة ) ٤٣٣١.٢(
  

من البضـائع   األردنيةي استقبال الصادرات فواضحا  نشاطا هذه البلدان أسواقوشهدت     
، مقابـل  ٢٠١١ خـالل العـام   مليـون دينـار  ) ١٢٨٠.٧( حيث استقبلت ما قيمته والسلع،

  .%) ٢٥.٧( لغت وبنسبة نمو ب ،٢٠١٠مليون دينار عام ) ١٠١٨.٧(
  

بعد  األردنيةالثاني للمنتجات والسلع  المجموعة السوق الرئيسي هدول هذ أسواقوتعتبر     
%) ٢٧(  نسبته، حيث استوعبت ما األردنيةللصادرات  أهميتهاالعربية من حيث  األسواق

من %) ٢٤.١(  نسبته، مقارنة مع ما  ٢٠١١خالل عام  األردنيةالصادرات  إجماليمن 
المجموعة  ههذ أسواقابرز  السوق الهندي عتبريو ، ٢٠١٠لعام  األردنيةالصادرات  اليإجم

مليون دينار وبما نسبته ) ٦١٥.٤( ما قيمته  حيث استقبل  ٢٠١١لعام  األردنيةللصادرات 
مليون دينار ) ١٥١.٩( لتلك الدول ، تلتها اندونيسيا بقيمة  الصادرات إجماليمن %) ٤٨(
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 لألعوام%) ١١(مليون دينار وبنسبة ) ١٤١.٣( ثم الصين الشعبية بقيمة  %)١٢(وبما نسبته 
٢٠١١ .  

  
) ٣٢٩١.٧( المجموعة فقد ارتفعت من  همن دول هذ األردنيةالمستوردات  أما    

  وبنسبة نمو بلغت   ٢٠١١مليون دينار عام ) ٣٣٨٢.٢(  إلى ٢٠١٠مليون دينار عام 
         أسواقهي  األردنيةوعة للمستوردات المجم هذه أسواقوتعتبر ابرز %) ٢.٧( 
  ) .، الهندتركياالصين الشعبية ، اليابان، كوريا الجنوبية ، ( 
  
اسـتقبل   ، حيث األردنيةللمنتجات  األسيوية األسواق أهمويعتبر السوق الصيني من    

مليـون دينـار مـن السـلع      )١٢٩٤.٣( ما قيمته  ٢٠١١خالل العام  األردنيالسوق 
           بقيمـة فـي المرتبـة الثانيـة     الكـوري ، و يأتي السـوق  المختلفة  والبضائع الصينية

  .مليون دينار) ٣٨٩.٧( التركي بقيمة ، ثم السوق مليون دينار) ٤٣٤.٩( 
  
  

   :يــاألوروب دول االتــحــاد: ثـالــثـا 
  

      ،واضـحا نمـوا   ٢٠١١روبية خالل عـام  حققت التجارة الخارجية مع الدول االو      
  مـا مجموعـة   ٢٠١١عـام   الى هـذه الـدول   غت قيمة اجمالي التجارة الخارجيةبل فقد
قيمة اجمالي  مليون دينار ، مقارنة مع)٤٧٣.٥(مليون دينار بزيادة مقدارها ) ٢٩٢٠.٥(

مقـدارها  ، وبنسبة نمـو  مليون دينار) ٢٤٤٦.٥(والبالغة  ٢٠١٠عام  التجارة الخارجية
)١٩.٣(%.   
  

من قيمة التجارة  %)١٥.٦(مع الدول االوروبية ما نسبتة  وشكلت التجارة الخارجية     
  . ٢٠١٠عام  %)١٥.٢(   نسبتهما مقابل ،  ٢٠١١الخارجية لالردن لعام 

  
 ارتفاعـا كبيـرا    األوروبيالسوق  إلى اصال المتدنيةسجلت الصادرات االردنية        

 مليـون دينـار  ) ١٥٥.٦( ، مقابل مليون دينار ) ٢٢٣.٥( لتصل الى ٢٠١١خالل عام 
فقد سـجلت   ،%) ٤٣.٦( مليون دينار وبنسبة بلغت ) ٦٧.٩(قيمتة  رتفاعبا ،٢٠١٠للعام

   .األردنيةاستقباال كبيرا في قيمة الصادرات ) بلغاريا ، اسبانيا،اليونان( كل من  أسواق
     
مقارنـة   ،٢٠١١خالل العام  واضحا نموا حققت قد الوطنيةوبالرغم من ان الصادرات  

بانخفاض قيمتهـا مقارنـة مـع المجموعـات      تتصف أنهاال إ األخرىمع بقية السنوات 
 األوروبيـة  األسواقبعض ل غير قادرة للوصول ةت الصادرات الوطنيفما زال ، األخرى
 إلـى  ذلـك ، ويعـزى  )، قبرص، البرتغال، لكسمبورغ مالطا، تشيك، لتوانيا فنلندا( كـ 

  .األوروبية لألسواقالصعوبات والعراقيل العديدة التي تعترض الصادرات الوطنية 
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 المستوردات قيمة حيث ارتفعت،تماما  سافقد كان الحال معاك بالنسبة للمستوردات أما   
              ، مقابـل  مليون دينار) ٣٩٧.٩(   بزيادة قيمتها ٢٠١١عام مليون دينار )٢٦٧٥.٨(  إلى
 أسـواق ومن ابرز  ،%) ١٧.٥(وبنسبة نمو بلغت  ٢٠١٠مليون دينار عام ) ٢٢٧٧.٩ (

، فرنسا ، المملكة المتحـدة ،   ألمانيا(   ٢٠١١للعام  األردنيةهذة المجموعة للمستوردات 
   .)  اسبانيا، بلجيكا،  هولندا، ايطاليا

  
  :اـكـريـأمال ـشمـرة لـحـارة الـجـة التـاقيـفــدول ات :اـعـراب   
  
             دول اتفاقية التجارة الحـرة لشـمال أمريكـا    مع  األردنيةشكلت التجارة الخارجية    
التجـارة   ليمن قيمـة اجمـا  %) ٨.٦( نسبتهما ) المكسيك، كندا ، الواليات المتحدة( 

  .٢٠١٠عام خالل %) ٨.٥( نسبتهما ب، و ٢٠١١االردنية لعام الخارجية
  
بحكم االتفاقيـات   المجموعةهذه  أسواقابرز  األمريكيةحدة ويعتبر سوق الواليات المت 

   .األمريكيةالهاشمية والواليات المتحدة  األردنية المملكةبين  الموقعةالتجارية 
  
تقـدما فـي اسـتقبال     ٢٠١١سجل سوق الواليات المتحدة االمريكية خالل عـام  فقد  

 إلـى  الوطنيـة  دراتحيث ارتفعت الصـا  ،٢٠١٠مقارنة مع عام الصادرات االردنية 
مليون دينـار   )٧٣٣.٧( الى  ٢٠١٠مليون دينار عام ) ٦٥٥.٨(  من األمريكيالسوق 
  .%) ١١.٨( نسبة نمو بلغت بمليون دينار و) ٧٧.٩( بزيادة مقدارها  ٢٠١١عام 
  
مليون دينار عام ) ٦١٥.٦(االمريكي من  قالمستوردات االردنية من السو ارتفعت كما

 ،مليـون دينـار  ) ١٤٩.٤( قيمتهبفارق  ،٢٠١١يون دينار عام مل) ٧٦٥( الى  ٢٠١٠
  %) .٢٤.٢( بلغت  نمووبنسبة 
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  )٣(جــدول رقــم 
  ادراتـالص -أهـــم الـــشركـــاء التجـــارييـــن

  ٢٠١١لــلعـام 
  مليون دينار                                                                    

رتيــب تــ
  الــدولــة

النـسبـة إلـى إجـمـالي   الــقيـمة  الـــدولـــة
  % الـصــادرات

  ١٥.٣  ٧٣٣.٧  كاـريــأم  ١
  ١٥  ٧١٥  راقـعــال  ٢
  ١٢.٨  ٦١٥.٤  ندــهــال  ٣
  ٩.٣  ٤٤٧.٧  ةــوديـسعـال  ٤
  ٤.٣  ٢٠٩  انـنــبـل  ٥
  ٣.٧  ١٨١.٣  اـــوريــس  ٦
  ٣.٤  ١٦٣.٢  ةـعربيـارات الـاإلم  ٧
  ٣.١  ١٥١.٩  ياـيسـدونـان  ٨
  ٣  ١٤١.٣  ينـصــال  ٩
  ٢  ٩٩.٤  تـــويـكــال  ١٠

  ٧١.٩  ٣٤٥٧.٩  الــمجــمـــوع
  

   
األسواق العربية  مبالرغم من ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية األردنية إلى معظ    

 لم يطرأ أي تغيير يذكر على الشركاء التجاريين للصادرات األردنية ، فقد حافظ ،والعالمية
األسواق المستقبلة للصادرات الوطنية ولسنوات  ةطليع علىالسوق األمريكي والعراقي 

 %)١٥.٣(وبما نسبته  مليون دينار على التوالي ،) ٧١٥( و) ٧٣٣.٧( وبما قيمته   ،عديدة
  .على التوالي) %١٥(و
  
شهدت  وقد عاد السوق العراقي ليتبوأ مركز الشريك التجاري االستراتيجي للمملكة بعد ان 

حركة التبادل التجاري بين البلدين تقدما متزايدا مما أرجعه إلى سابق عهده، فالسوق العراقي 
      %)١٢.٨(ثم السوق الهندي والسعودي بما نسبته يعتبر المتنفس األكبر للصادرات الوطنية ، 

  .على التوالي %)٩.٣( و
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  )٤(جــدول رقـم 
  ورداتــستـالم -أهــم الشـركـاء التـجـاريـين

  ٢٠١١للـعـام 
  مليون دينار                                                   

تــرتيــب 
  الـدولـــة

ى إجمـالـي ـبة إلـنسـال  القــيمـة  الـــدولــــة
 االردنيــة المـستوردات
%  

  ٢٢.٨  ٢٩٦٥.٤  ةــوديـسعـال  ١
  ١٠  ١٢٩٤.٣  ةــشعبيـن الـالصي  ٢
  ٥.٨  ٧٦٥  كاـريـام  ٣
  ٥.٢  ٦٨٤.٥  يالـاأيـطـ  ٤
  ٤.٢  ٥٥٤.١  اــانيـالم  ٥
  ٤.١  ٥٣٧.٧  رــصـم  ٦
  ٣.٨  ٥٠٤.٣  ةـربيـارات العـاإلم  ٧
  ٣.٣  ٤٣٤.٩  يةـوبـوريا الجنـك  ٨
  ٣  ٣٨٩.٧  اــركيـت  ٩
  ٢.٦  ٣٤٩.٢  دــهنــال  ١٠

  ٦٤.٨  ٨٤٧٩.١  المــجــموع
  

لم يشهد الشركاء التجاريين للمستوردات كحال الشركاء التجاريين للصادرات األردنية،     
، فقد جاء السوق السعودي والصيني في طليعه  ٢٠١١األردنية أي تغيير يذكر خالل العام 

األسواق العربية والعالمية المصدرة للسوق األردني ، حيث استقبل السوق األردني ما قيمته 
سعودي والصيني على مليون دينار من السوق ال) ١٢٩٤.٣( مليون دينار و) ٢٩٦٥.٤(

  .التوالي
  
المستوردات األردنية من السلع والبضائع االيطالية بشكل ملحوظ خالل العام  قيمه وارتفعت  

) ٣٧٩.٢(مقابل %) ٨٠.٥(مليون دينار ، بنسبة نمو بلغت ) ٦٨٤.٥( لتصل إلى  ٢٠١١
قائمة الشركاء  ، وبهذا تكون قد احتلت  المرتبة الرابعة في ٢٠١٠مليون دينار خالل العام 

التجاريين للمستوردات األردنية ، كما ويالحظ  دخول السوق الهندي ضمن قائمة الشركاء 
         فقد استقبل السوق األردني ما قيمته  ،للمستوردات األردنية  االستراتجيين التجاريين

               ، مقابل ٢٠١١مليون دينار من البضائع والسلع الهندية خالل العام ) ٣٤٩.٢(
  .٢٠١٠مليون دينار خالل العام ) ٢٧٥.٢( 
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  ٢٠١١خــالل الـعـام  الـوطـنيـةادرات ـالتـركـيب السـلعي للص
  
المرتبـة األولـى بقيمـة    ) الفوسفات ، البوتـاس : ( امـواد الخـوعه المـجمـماحتلت  -
خالل العام  ةالصادرات الوطني إجماليمن %) ٢٣.٨(وبما نسبته  ،مليون دينار) ١١٣٩.٦(

 هـذه  إجمـالي مـن   مليـون دينـار  ) ٥٩٣.٧( البوتاس ما قيمته مادة حيث شكلت ،٢٠١١
  .المجموعه

  
،  أسـمدة منتجات دوائيـة وصـيدلة ،   :  ( اويةـيمـمواد الكـه الـوعـمـمج جاءت -

فـي قائمـة    الثانيـة المرتبـة  فـي   )حامض الفوسفوريك ، مستحضرات التجميل ، اللدائن
مليـون دينـار ، وبمـا نسـبته        ) ١٠٧٠.٣(وبقيمة   ٢٠١١ة خالل العام الصادرات الوطني

 المجموعـة  هـذه  إجماليمن %) ٣٣.١(حيث شكلت المنتجات الدوائية ما نسبته %) ٢٢.٣(
  .مليون دينار ) ٣٥٤.٦(وبقيمة 

   
، المطبوعـات،   األحذيـة المالبس، :(  هـنوعـات المتـنوعـه المصـموعـمجتلتها  -

س مليون دينار، حيث شكلت ) ٩١٣.٧(وبقيمة   الثالثةفي المرتبة ) ستيكيةالمصنوعات البال
مليـون  ) ٧٠٨.٢(وبقيمـة   المجموعـة  هذه إجماليمن %) ٧٧.٥(المالبس ما نسبته سلعه 
  .دينار
  
ـ ـية والحـذائـواد الغـه المـموعـمج ثم -   األلبـان الخضـروات،   (  يةـيوانات الح

   .مليون دينار ) ٧٢٩.٧(بقيمة  عةالراببالمرتبة ) والبيض، الفواكة 
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  )٥(جــدول رقــم 
  الـوطـنيـةالتـركيـب الـسلعـي لـلـصــادرات 

  ٢٠١١-٢٠١٠لــالعـــوام 
  مليون دينار                                                                      

  
  التصــنيف

نسـبة   ٢٠١١  ٢٠١٠
مـية االه  القـيمة  %التغـير 

  %النسبـية
االهـمية   القـيمة

  %النسبـية
المواد الغذائية 
  والحيوانات الحية

١٧.٤  ١٥.٢  ٧٢٩.٧  ١٤.٧  ٦٢١.٤  

  -١٦.٩  ١  ٥١.٩  ١.٤  ٦٢.٥  المشروبات والتبغ
  ٤٤.١  ٢٣.٨  ١١٣٩.٦  ١٨.٧  ٧٩٠.٦  المواد الخام

  -٨٠.٨  ٠.١  ٨.٨  ١  ٤٦  الوقود المعدني
  ٥٢.٥  ٠.٢  ١١.٩  ٠.١  ٧.٨  زيوت ودهون 
  -٢.٤  ٢٢.٣  ١٠٧٠.٣  ٢٦  ١٠٩٦.٧  مواد كيماوية

  -٠.٢  ٩.٤  ٤٤٩.٥  ١٠.٦  ٤٥٠.٧  بضائع مصنوعه
  ١٤  ٥.٤  ٢٦٢.٢  ٥.٤  ٢٣٠.١  االالت ومعدات

  ١١  ١٩.١  ٩١٣.٧  ١٩.٥  ٨٢٣.٦  مصنوعات متنوعه
  ٦٣  ٣  ١٤١.٩  ٢  ٨٧.١  اصناف غير مصنفة 

  ١٣.٤  ١٠٠  ٤٧٨٠  ١٠٠  ٤٢١٦.٩  المجموع
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  : ٢٠١١ـمستـوردات االردنـيـة خــالل الـعـام لليـب الـسلعـي الـتركـ
   

) النفط الخـام ، مشـتقات نفطيـة    : (  يـعدنـود المـوقـال وعهـلت مجمـاحت -
%) ٢٨.٨(المستوردة وبمـا نسـبته    ةالسلع االردني ةالمرتبة األولى في قائمة مجموع

  .مليون دينار) ٣٧٥١.٥(المستوردات، وبقيمة  إجماليمن 
  

 وأجهزةت الالوسائط النقل وقطعها ، ا: (  داتـمعـه اآلالت والـموعـمج لتـكش -
في قائمة  الثانيةالمرتبة )  أخرىومعدات  آالتكهربائية ،  وأجهزة تآلالااتصاالت ، 

 ،٢٠١١المستوردات خالل العام  إجماليمن %) ١٨.٤(وبما نسبته  ،المواد المستوردة
 .مليون دينار ) ٢٤٠٣.٦(وبقيمة 

  
الحديد والصلب ، خيوط نسيجية ، الورق : (  ةـنوعـمصـلع الـوعه السـجمـم -

 .مليون دينار) ٢٠٣٧.٨(وبقيمة %) ١٥.٦(بما نسبته ) والكرتون
 

الفواكة ، الشعير، (  :ية ـمواد الحـة والـذائيـمواد الغـال هـوعـجمـم وأخيرا  -
مليـون  ) ١٨١٨.٢(مة وبقي%) ١٤(بما نسبته ) الحنطة ، اللحوم واالسماك، االعالف

 .دينار 
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  )٦(جــدول رقـــم 
  يةـاألردنالـتـركـيـب الـسلـعــي لـلمستــوردات 

  ٢٠١١-٢٠١٠للالعوام
  مليون دينار                                                

  
  التصــنـــيف

٢٠١١  ٢٠١٠    
نسـبة 
  %التغـير 

االهــمية   القـيمة
  %النســبية

االهمـية   ـمةالقيـ
  %النسبية

المواد الغذائية 
  والحيوانات الحية

٨.١  ١٤  ١٨١٨.٢  ١٥.٢  ١٦٨١.٥  

  ٠.٩  ٠.٧  ١٠١.٧  ١  ١٠٠.٧  المشروبات والتبغ
  ٢٤.٦  ١.٨  ٢٤٥.٢  ١.٧  ١٩٦.٧  المواد الخام

  ٥٣.٦  ٢٨.٨  ٣٧٥١.٥  ٢٢  ٢٤٤١.٢  الوقود المعدني
  ٥٩.٢  ١.١  ١٤٤.١  ٠.٨  ٩٠.٥  زيوت ودهون 
  ١٦.٦  ١١  ١٤٢٧  ١١  ١٢٢٣  مواد كيماوية
  ٩.٢  ١٥.٦  ٢٠٣٧.٨  ١٦.٨  ١٨٦٤.٨  سلع مصنوعه
  ٣.٦-  ١٨.٤  ٢٤٠٣.٦  ٢٢.٥  ٢٤٩٤.٣  اآلالت ومعدات

  ١٠  ٦.٥  ٨٥١.٥  ٧  ٧٧٤.٧  مصنوعات متنوعه
  ١٧  ١.٦  ٢١٢.٣  ١.٦  ١٨١.٤  سلع ومعامالت

  ١٧.٦  ١٠٠  ١٢٩٩٤  ١٠٠  ١١٠٥٠.١  المجموع
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  ة ـالصـخـال
  

اقتصادية دولية صادرة عن صـندوق   روتقاريالعالميين ،  االقتصاديين ات الخبراءتشير توقع
اسـتمرار   إلـى اقتصادية مختصة في الشأن االقتصادي العالمي ،  تومؤسساالنقد الدولي ، 

جراء العديد مـن المشـاكل    ،٢٠١٢حالة التراجع والتباطؤ االقتصادي العالمي خالل العام 
 ، والمنطقـة العربيـة   األوروبـي عرض لها دوال عديدة كاالتحاد تت المالية واالجتماعية التي

  .بشكل عام
  
هو األخر سوف يكون عاما صعبا  ٢٠١٢يجمع مراقبون واقتصاديون إلى أن العام و 

وامتدادا لصعوبات وتحديات العام الماضي ، حيث شهدت الساحة العالمية والعربية العديد من 
 .تحديات اقتصادية صعبة  الظروف االستثنائية أدت إلى خلق

  
انتكاسـا فـي    عديـدة  أوروبيـة فعلى الصعيد االقتصادي لدول منطقة اليورو، شهدت دوال 

أزمة الديون السيادية فـي الـدول األوروبيـة والتـي      في مقدمتهاو، سياساتها االقتصادية 
صادي اضطرت معها حكوماتها إلى تبني برامج وخطط تقشفية قاسية قد ينتج عنها تباطؤ اقت

   .األداء االقتصادي في المنطقةالدول مما ينعكس أثارة أيضا على  هذه اكبر في
  
، فقد تأثر االقتصاد األردني بشكل واضح باالضطرابات  األهموهو  العربيعلى الصعيد  أما

والتقلبات االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي ما زالت تعيشها بعـض الـدول العربيـة    
والتي كان لها أكبر  الجارية في سوريه األحداثوخاصة  ،واليمن،  ومصر، كسورياالكبرى 

   .تحديات اقتصادية جديدة وصعبة أماماالقتصاد الوطني  االثر في وضع
  
 بإصالحاتفما زال الحراك الشعبي واالحتجاجات الشعبية المطالبة  على الصعيد المحلي،و

بصمات سلبية يترك  أنالذي منِ شأنه  راألمسياسية واقتصادية ومحاربة الفساد مستمرة ، 
واضحة على مجمل النشاطات والقطاعات االقتصادية المختلفة، فقد سجل النمو االقتصادي 

معدالت متدنية لم تتجاوز  ٢٠١١شهور الماضية من العام  التسعةفي المملكة خالل 
  .وهي نسبة نمو متدنية جدا لم تكن ضمن المستويات المنشودة%) ٢.٦(
  
جملـة مـن الصـعوبات     ، األردنـي يواجه االقتصاد  أنالمتوقع  فمني ظل ما تقدم ، ف   

في مقدمة هذه التحديات االقتصـادية الصـعبة    ويأتي،  خهفي تاري مسبوقةالوالتحديات غير 
الغـاز   إمـدادات مليارات دوالر سنويا ،وانقطاع ) ٤(ارتفاع كلفة فاتورة الطاقة التي تقارب 

السياحية ، وارتفاع  وانخفاض اإليراداتيالت العاملين في الخارج، المصري ، وتراجع تحو
بقاء معـدالت النمـو    إلىيؤدي  أنالذي من شأنه  األمرالعجز التجاري والمديونية العامة، 

  .مستوياتها أدنىاالقتصادي في 
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وضع خارطة طريـق سياسـية   ب وعلية ، هناك حاجة ملحة لقيام اصحاب القرار االقتصادي
استراتيجيات واضحة للدولة يشارك فيها القطاع الخاص  عدادإوجادة ،  إصالحيةدية واقتصا

المشكالت االقتصادية التي تعيشـها وتعـاني    أصلبكافة قطاعاته االقتصادية المنتجة تتناول 
وتفعيل  الشراكة بين القطاعين العام والخاصتفعيل  األمر منها وبشكل جذري ، كما ويتطلب

     .اسات االقتصاديةدوره في رسم السي
     
  

  
  

  
      

  


