تــقــريـــر تفـصـيلي حـــول
األداء الــعــام للتــجـــارة الــخــارجــيــة األردنـيـة
للعـام  1021مـقـارنـه مـع الـعـام 1022

إدارة الــدراســات والتـــدريـــــب
وحــدة الــدراســـات واالتــفاقــيات الــدولـــية

إعــــــداد
مـــأمــــون صــــيدم
آذار 1023

1

المــحــتــــــويــــات


-

مــقــدمـــة
إجـمـالــي الـتجارة الخارجيـة األردنـيـة.
الصادرات الوطنية.
السلع المعاد تصديرها.
المستوردات األردنية.
الميزان التجاري.


-

الشـركـاء الـتجـاريـين والتـكـتالت االقتـصـاديـة.
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
الدول األسيوية غير العربية.
دول االتحاد األوروبي.
دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا.

 أهـم الـشركـاء التـجاريـين لـلصـادرات الـوطنـية.
 أهـم الشـركـاء التـجـاريـين لـلمسـتوردات األردنـية.
 التـركـيب الـسلعي للـصادرات الـوطـنية خـالل العـام .1021
 التـركـيب الـسلـعي للمـستوردات األردنيـة خـالل الـعام .1021
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مــؤشــرات التــجـــارة الـخـارجـيـة االردنـيـة
لــعـام  1022مــقـارنة مـع عـام 1021
مـــقـــدمــــة
وفقااا ألحاادب البيانااات الصااادرة عاان داةاارة اءحصاااعات العامااة فق اد شااتدت حركااة التجااارة
الخارجية االردنياة خا ل العاا  2102تفاوتاا فاي نشااطتا التجااري حياب ساجلت الصاادرات
الوطنية والمعاد تصديره ( اجمالي الصادرات الكلية) تراجعا بنسابة ( )%0.1فاي حاين ساجلت
المستوردات االردنياة تقادما واااحا فاي اداةتاا مساجلة زياادة بنسابة (  )%3.9وان كاان الانفط
الخا يسجل معظ المستوردات االردنية.
ويعاازى هاالا التباااين الا تاار ر التجااارة الخارجيااة بعاادة عواماال اهمتااا تاار ر الصااادرات الوطنيااة
باألحداب المصاحبة للتحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي شاتدتتا عادد مان الادول
العربية الكبرى ( مصر سوريا تونس ليبياا الايمن) التاي امتادت تاداعيات هاله االحاداب
لتطال معظ االقتصادات العربية االخرى حيب ادت هله التطورات ال تراجاع غيار مسابو
فااي االنتااال والصااادرات والتاادف السااياحي وتباااط االساات مارات االجنبيااة المباشاارة وتراجااع
تحوي ت العاملين بالخارل االمر اللي ادى بدوره ال انكماا اقتصاادات معظا الادول التاي
شتدت هله االحاداب بمعادالت ملحوظاة فقاد ساجلت الصاادرات الوطنياة لادول منطقاة التجاارة
الحاارة العربيااة الكباارى تقاادما طفيفااا بلاا (  )%2فااي حااين سااجلت المسااتوردات نمااوا بنساابة
( .)%1
كما وتر رت التجارة الخارجية بتفاق الديون السيادية في منطقة اليورو وتبني سياسات تقشافية
في عدد من دول االتحاد االوروبي لمواجته مخاطر تفاق هله الاديون فقاد ساجلت الصاادرات
الوطنياااة لااادول االتحااااد االوروباااي خااا ل العاااا  2102تراجعاااا بنسااابة ( )%2كماااا وساااجلت
المستوردات السلعية من تلك تراجعا خ ل العا  2102بنسبة (.)%1.0
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إجــمــالــي التـجــارة الــخــارجـــية االردنيـــة
بل اجمالي التجارة الخارجية االردنياة خا ل عاا  2102ماا قيمتاه ( )03440.2ملياون
دينار مقارنة مع قيمة التجارة الخارجية لعا  2100والبالغاة ( )0.241.0ملياون ديناار
وعلية فقد زادت بما قيمته ( )0031.0مليون دينار وبما نسبته (.)%1.1
بل اـغت قيمااة الـصــــادرات الــوطنــــية خ ا ل العااا  2102مااا قيمتااه ( )4.11.1مليااون
دينار مسجلة تراجع بنسابة ( )%0.2وبانخفاا بلا (  )11.4ملياون ديناار مقارناة ماع
عا  2100والبالغة ( )4.11.3مليون دينار.
وقـــد شك ــلت الصــادرات الوطنيــة مــا نسبـــته ( )%.1444م ــن قيمــة التجــارة الخ ــارجية
للـعام  ،1021مـقابـل ( )%1643لـلعـام .1022
امااا البـضــائـــــع الــمــعـــــاد تصـديــرهـــــا فقااد بلغاات مااا قيمتااه ( ).4..2مليااون دينااار
خ ل العا  2102مسجلة تراجاع بنسابة ( )%9.1وبانخفاا بلا (  )91.1ملياون ديناار
مقارنة مع ( ).....مليون دينار خ ل العا .2100
جــدول رقـــم ()2
مـؤشـرات التـجـارة الـخـارجـيـة االردنــيـة لـعــام
 1021مـقـارنه مـع الـعـام 1022
مليون دينار

التـصـنيـف
الــصـادرات الـوطنـية
الـمستــوردات
اجمـالي التـجارة الخـارجـية
الســلع المــعاد تصــديــرهـــا
الـميـزان التـجــاري

الـفـرق
1021
1022
-11.4 4.11.1 4.11.3
0211.1 04131.. 09441.2
0031.0 03440.2 0.241.0
-91.1
.4..2
.....
0991.4 -3132 -..11.1

نسبة التغيـر%
-0.2
3.9
1.1
-9.1
0..2

فااي حااين ارتفعاات قيـــــمة الـــمستــــوردات االردنيااة خ ا ل عااا  2102لتصاال ال ا مااا
مجموعه ( )04131..مليون دينار بزيادة قادرها ( )0211.1ملياون ديناار وبنسابة نماو
بلغت ( )%3.9مقارنة مع عا  2100والبالغة ( )09441.2مليون دينار .
وقــد شكــلت المــستوردات األردنــية مــا نسبــته ( )%7545مــن قيمــة التجـارة الخــارجية
للـعام  ،1021مـقابـل ( )%7346لـلعـام .1022
4

وفي اوع حركة ونشاط الصادرات الوطنية والمعاد تصديره (الصادرات الكلية)
والمستوردات االردنية  ،فقد سجل المــيزان التــجـــاري ارتفاعا وااحا في عا 2102
ليصل ال ( )3132مليون دينار مقابل ( )..11.1مليون دينار عا  2100بارتفاع قيمته
( )0991.4مليون دينار أي بنسبة مقدارها ( )%0..2عما كان عليه في العا .2100
وســجل العـجــز التـجــاري ما نســبته ( )%4647مــن قيــمة اجــمالــي التــجــارة
الــخـارجيــة خــالل الــعـام  ،1021مـقــابـــل ( )%4145خــالل الــعـام .1022

-
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الــشركــاء التـجـاريـيـن والتـكـتالت االقتـصـاديــة
اوال :الــتكـتــل االقــتصــادي لــدول مـنطــقـة التـجارة الحـرة العـربيـة الكـبرى
تعتباار اسااوا دول التكتاال االقتصااادي العربااي المصاادر االهاا واالكباار لحركااة الصااادرات
والمستوردات االردنية حيب تشكل حركة الصادرات الوطنية المتجتة للدول العربية ما نسبته
(  )%4..1من اجمالي الصادرات الوطنية خ ل العا  2102فاي حاين ساجلت المساتوردات
االردنيااة مااا نساابته (  )%91.9ماان اجمااالي المسااتوردات االردنيااة خا ل العااا  2102وبتاالا
تكون دول منطقاة التجاارة الحارة العربياة الكبارى الشاريك التجااري االول لاتردن فاي تجارتاه
الخارجية.
جـــدول رقـــم ()1
اهــم الـــدول العــربيـــة المــصـــدرة  /الــمستــوردة لألردن لالعــــوام 1021-122
مليون دينار

الـــدولــــة
العـراق
السعـوديـة
االمــارات
لبــنــان
ســـوريـــا

الــــصــادرات
1021 1022
.01.0 .01.0
129.1 441.1
0.1.2 011..
01..4
213
041.. 0.0.9

المــستــــوردات
%
الـــدولــــة 1021 1022
%
 1.2السعــوديــة 01.1 941..1 231..1
3.1
1.1.. 194.3
مـصــر
0..2
-0..0 40..9 114..
االمارات
3.1
ســوريـــا -91.. 013.4 21..9
-21
-94
041.2 203.3
 -22.9العـــراق

يبااين الجاادول اعا ه التركااز الحاصاال فااي ( الصااادرات المسااتوردات) االردنيااة فااي دول
متجاااورة ( كااالعرا السااعودية سااوريا االمااارات العربيااة) كمااا ويظتاار الجاادول التراجااع
الكبير لبع االسوا العربياة التاماة فاي اساتقبال السالع والباااةع االردنياة المختلفاة وخاصاة
اسوا سوريا ولبنان اللتان سجلتا تراجعا بنسبة ( )%22.9و( )%21عل التاوالي فاي حاين
ل ا يشااتد السااو العراقااي وهااو السااو االه ا واالكباار للصااادرات االردنيااة تقاادما ملموسااا فااي
استقبال الصادرات االردنية مسج نسبة نمو اعيفة بلغت (.)%1.2
وفيمااا يتعل ا بحركااة المسااتوردات االردنيااة فقااد شااتدت تراجااع ماان بع ا االسااوا العربيااة
الكبرى (سوريا العرا االمارات ) بنسبة (  )%0..0 %94 %91..عل التوالي.
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جـدول رقـم ()3
أهـم الــشركــاء التـجـاريـيـن والتـكـتالت االقتـصـاديــة لـــالعــوام 1021-1022
الـصـادرات الـوطـنيــة
1021
الـتكـتالت االقـتصـاديـة 1022
130644 116041
مـنطقـة التـجارة
الحـرة العـربيـة
الكـبرى
.01.2
.01.0
منتا ( العرا )
الـدول األسـيويـة غيـر 224741 232546
العـربـية
100.9
141.3
منتا ( التند)
10145
76041
اتفـاقيـة التـجارة
الـحرة لـشمـال أمـريـكا
....1
منتا ( الواليات المتحدة .99..
االمريكية)
12541
11042
االتحـاد األوروبـي
19.4
21.3
منتا ( بلغاريا)
17146
14.41
باقي التكتالت
االقتصادية
041.1
.3.1
منتا ( المنطقة الحرة)

%
1
1.2
-2141
-21..
545
..1
-1
3..1
2241
.1..

مليون دينار
الـــمـستــوردات
%
1021
1022
الـتكـتالت االقـتصـاديـة
5
52.04. 4.4547
مـنطقـة التـجارة
الحـرة العـربيـة
الكـبرى
01.1 941..1
231...
منتا ( السعودية)
الـدول األسـيويـة غيـر 254. 3.7545 341.46
العـربـية
4..
09.1
منتا ( الصين الشعبية) 090..4
2245
204.
.4041
اتفـاقيـة التـجارة
الـحرة لـشمـال أمـريـكا
04.0 3.9.0
.10.4
منتا ( الواليات
المتحدة)
-6
157647 17414.
االتحـاد األوروبـي
-1.2
1.1..
1...1
منتا ( ايطاليا)
3745 21.146 231241
باقي التكتالت
االقتصادية
-0..1 40..2
109.0
منتا ( روسيا
االتحادية)

ثـانـيا :التكــتل االقتــصـــادي للـدول األســيـوية غـــيـر الـعـربــيـــة
سجلت االسوا االسيوية غير العربية تراجعا كبيرا في استقبال الصادرات الوطنية خ ل العاا
 2102حيااب اسااتقبلت مااا قيمتااه ( )004..2مليااون دينااار خا ل العااا  2102وبنساابة تراجااع
بلغاات (  )%02..وبانخف اا بل ا ( )01..1مليااون دينااار مقاباال ( )0901.1مليااون دينااار
خ ا ل العااا ويعاازى هاالا ال ا تراجااع السااو التناادي بمااا نساابته ( )%21..وبانخفااا بل ا
( )094.1مليااون دينااار والاالي يعتباار ماان اهاا االسااوا االساايوية غياار العربيااة للصااادرات
االردنية ت ه السو الماليزي بنسبة (  )%40.1السو الصيني بنسبة (.)%1.4
وفيمااا يتعلا بحركااة المسااتوردات االردنيااة ماان االسااوا االساايوية غياار العربيااة فقااد نشااطت
بشكل كبيرا جدا مسجلة نسبة نمو بلغت ( )%01.3وخاصة المستوردات مان الساو التركاي
مسجلة زيادة بنسبة ( )%.0.1وبقيمة (  )1.1.2مليون دينار بارتفاع بلا (  )2.0..ملياون
دينار.
كما وارتفعت المستوردات االردنية من السو التندي لتصل ال ( )119.1مليون دينار
خ ل العا  2102وبنسبة نمو بلغت ( )%41مقابل ( )911.0مليون دينار خ ل العا
.2100
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جـــدول رقـــــم ()4
اهـم الــدول االسـيوية غيــر العـربيـة المـصدرة  /المــستـوردة لألردن لألعوام 1021-122
مليون دينار

الــدولـــة
الـــهنــد
انــدونيسيا
الصـــين
تــركــــيا
مــاليــزيـــا

الــــصــادرات
1021 1022
100.9 141.3
032.1 010.3
092.2 040.9
.3.1
12.1
41.1
.3..

الـــدولـــة
الصــــين
تـــركـــيا
الـــهــند
كـــوريـــا
اليــابـــان

%
-21..
21..
-1.4
49
-40.1

الــمستــــوردات
%
1021 1022
4..
09.1 090..4
.0.1 1.1.2 939.4
41
119.1 911.0
-.
411.0 491.3
1.0
2.4.3 21..3

ثـالــثـا  :التــكتـــل االقــتصـــادي االوروبـــي
ماازال حام ااتا دل اازجحا دل اازل ا ا ا الج ادجدحا احااازجا ادلد اا اجد ا د اااللوا د اال ا
دخزصةاماللوان لا دصزجل تا الجن ةاا،ام ثادتايال عا دق زعا دخزصا دلصدير ا اسلفزجةا
م ا ا حفزة ااةا دةاار لةاا زدة ا با امااابا ا ا لا دلر ة اابا د لل قااةا زد ل صاافزتاد د قاازي ادةل اادا
د نةاااا د ل ااةاد اازمعاد د نل اازتا الجن ااةا،ام اازاحااالحاجد احلزياازا دقاادلةا دلنزفا ا ةا ا ا
دلصديراد دلصلحاإد ا اسل قا ادلد ةا0ا ا
ا
جــدول رقـــم ()5
اهـــم الـــدول االوروبيـــة المــصـــدرة  /الـــمستــوردة لألردن لألعــوام 1021-122
مليون دينار

الــدولـــة
بلغــاريـــا
ايــطالــيـــا
هــولنـــدا
اســبانيـــا
اليــونــــان
ا
ا
ا
ا
ا
ا

الــصــــادرات
1021
1022
19.4
21..
9...
43.9
21..
21.1
22..
2.
01.3
02.4

الــدولــــة
%
 3..1ايــطالــيـــا
 -20.9الــمــانـــيا
فـــرنســــا
0.0
 -0..1بــريطانيـــا
 2..2اســبانيـــا
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الــمستـــوردات
%
1021 1022
-1.2
1.1.. 1...4
-1.4
11..1 11..4
-4.1
212.2 214.0
-01.9 0.1.2 202.3
-0... 094.2 019.4

اااااحة را لةاز ا دل ازلةا دخزلج اةاماعا داددحا ادلد اةا دا احر جاعامؤشارا دصازجل تا دلين اةا
د د الللج تا الجن ةام اجدحا احازجا ادلد ا اخا حا دلاز ا2012ا،ام اثا غا ا دصازجل تا
دلين ةا د لدن ةا ص اخ حا دلز ا2012ا()21518ام ل اجينازل،ا ناا ةاحر جاعا()%2ا،امقز ابا
()22011ام اال اجيناازلاخ ا حا دلااز ا،2011ادس ا اجدحا دلد اةا دياادةاحر جااعاف ا ا ساالق زحا
زا،لدمزن ز،ا د زن ز،ا س زن ز،ا ي زد زا،ا ري زن ز)ا .ا
دصزجل تا الجن ةا ه هزا(ا
ا
ال اازادس ا ا د ااالللج تا الجن ااةام ا ا دااددحا ادلد ااةاحر جلاازام ال اازا ي اازااخ ا حا دلااز ا
2012اد نا ةا()%6ام ثا غ ا()257617ام ل اجينازلا،اد زنخفازبا ا ا(ا)16612ام ال ا
جينزل،امقز با()274219ام ال اجينازلاخا حا دلاز ا،2011اديلازواها ا دا ا جار ا تا دلقةا ا
د درللجا دل احفرضهزا دددحا ادلد ة .ا
رابـعـا :دول اتــفـاقيـة التـجـارة الـحـرة لـشمـال أمـريـكـا
يعتباار سااو الواليااات المتحاادة األمريكيااة اباارز أسااوا هااله المجموعااة بحك ا االتفاقيااات
التجارية الموقعة بين المملكة األردنية التاشمية والواليات المتحدة األمريكية.
فقاااد ساااجل ساااو الوالياااات المتحااادة االمريكياااة خااا ل عاااا  2102تقااادما فاااي اساااتقبال
الصادرات االردنية مقارنة مع عاا  2100حياب ارتفعات قيماة الصاادرات الوطنياة إلا
السااو األمريكااي ماان ( ).99..مليااون دينااار عااا  2100الا (  )....1مليااون دينااار
عا  2102بزيادة مقدارها (  )14..ملياون ديناار وبنسابة نماو بلغات ( )%..1فاي حاين
شتدت الصادرات الوطنية للمكسيك تراجعا كبير بل نسبته (.)%.3.2
كما ارتفعت المستوردات االردنية من الساو االمريكاي مان ( ).10.9ملياون ديناار عاا
 2100الا (  )3.9.0مليااون دينااار عااا  2102بفااار قيمتااه ( )020..مليااون دينااار
وبنسبة نمو بلغت ( .)%04.0
جـــدول رقـــم ()6
اهـم دول اتـفاقــية شـمال أمـريـكـا المـصـدرة  /الـمستـوردة لألردن لالعوام 1021-122
مليون دينار

الــدولـــة
المـكســيك
كـــندا
الواليات المتحدة

المـــســتوردات
الــصـــادرات
الــدولـــة
% 1021 1022
%
1021
1022
01.1 20.1 0..1
المــكسيـــك
-.3.2
9..
0...
-2. 44.9 11..
كنــــدا
00
01.0
3.0
 ..1 ....1 .99..الواليات المتحدة 04.0 3.9. .10.
0
9
9

الــشركــاء الــتجــاريـــين – الــصـــادرات لـــلعـام 1021
ل يطرأ أي تغيير يلكر عل الشركاع التجاريين للصادرات األردنية خ ل السنوات
االخيرة باست نا ع دخول السو الجزاةري امن اه عشر دول للصادرات الوطنية واصبح
من االسوا النشطة في استقبال الصادرات الوطنية واحتل السو اءندونيسي المرتبة
الخامسة في استقبال الصادرات الوطنية متقدما عل االسوا االماراتية والسورية واللبنانية.
في حين ما زال السو األمريكي والعراقي في طليعة األسوا المستقبلة للصادرات الوطنية
ولسنوات عديدة وبما قيمته (  )3...1و(  ).01.0مليون دينار وبما نسبته ()%21..
و( )%01عل التوالي.
جــدول رقــم ()7
أهـــم الـــشركـــاء التجـــارييـــن -الصـادرات/لــلعـام 1021
تــرتيــب
الــدولــة
2
1
3
4
5
6
7
1
.
20

الـــدولـــة
أمــريـكــــا
الــعـراق
الســعوديــــة
الـــهــند
انــدونــيسيــــا
االمـــارات العـــربيـــة
لبـــنــــان
ســوريـــا
الــصــــين
الجـــزائـــر
الــمجــمـــوع

الــقيـمة
.1145
72642
51345
52243
2.146
27641
26744
24041
23141
.244
3640
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مليون دينار
النـسبـة إلـى إجـمـالي الـصــادرات
%
1041
25
22
2047
4
347
345
3
147
1
7646

الــشركــاء التـجــاريـــين – المـستوردات لــلعــام 1021
شتدت قاةمة الشركاع التجاريين للمستوردات االردنية خ ل العا  2102بع التغيير حيب
احتل السو التركي المرتبة الخامسة متقدما عل االسوا التقليدية للمستوردات االردنية
كالسو األلماني والتندي فقد بلغت المستوردات االردنية من السو التركي خ ل العا
 2102ما مجموعه( )1.1.2مليون دينار مقابل (  )939.4مليون دينار خ ل العا
 2100وبفار بل ( )2.0..مليون دينار وبنسبة نمو بلغت ( )%.0.1كما وانا
السو الروسي ألول مرة لقاةمة الشركاع التجاريين للمستوردات االردنية وبقيمة ()40..2
مليون دينار ومتساويا مع دولة االمارات العربية التي تراجعت للمرتبة التاسعة خ ل العا
.2102

تــرتيــب الـدولـــة
2
1
3
4
5
6
7
1
.
20

جــدول رقـم ()1
أهــم الشـركـاء التـجـاريـين -المـستــوردات/للـعـام 1021
مليون دينار
الـنسـبة إلـى إجمـالـي
القــيمـة
الـــدولــــة
المـستوردات االردنيــة %
1345
345146
الـسعــــوديــة
.44
2310
الـــصـــيـن
647
.1342
امـــريـكــــا
446
61641
ايـطـالـيـــــا
446
67541
تـــركيـــــا
4
51647
مـــصـــــر
341
56146
الــمــانــــيا
344
50345
الـــــهــــند
141
42143
االمـــارات العـــربيـــة
141
42141
روســـيا االتــحاديـــة
11

.67.

المــجــموع

6541

التـركـيب الـسلعـي للــصــادات والمـستــوردات االردنــية لـعـــامـي 1021-1022
 الـــصــادرات الــوطنـــــية
 ما زالت سلعه االلبسة وتوابعتا ترتي في المرتبة االولا فاي قاةماة الصاادرات الوطنياةالتي ارتفعت من (  ).1.مليون دينار خ ل  2100الا (  ).9..1ملياون ديناار خا ل
العا  2102وبنسبة نماو ( )%4.2والتاي شاكلت ماا نسابته ( )%01.1مان الصاادرات
الوطنية.
 تظتر احصاةيات الصادرات الوطنية تراجعا كبيرا في المواد الخا المصدرة ( البوتااساالسمدة الفوسفات ) خ ل العا  2102وخاصة البوتاس الخاا وبنسابة ( )%03.9
وبانخفااا بلا (  )004.1مليااون دينااار ااااافة الا انخفااا صااادرات االساامدة بنساابة
(.)%00
 في حين شاتدت الصاادرات الوطنياة مان محاارات الصايدلة تقادما واااحا خا ل العاا 2102لتصل ال ( )9.2.0ملياون ديناار وبنسابة نماو بلغات (  )%..3وبزياادة بلغات
(  )2..0مليون دينار.
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 الـمستـــوردات االردنيـــــة
 وفيما يتعل بالمستوردات االردنية من الشاركاع التجااريين الرةيسايين واالساوا العالمياةالمختلفة فقد شتدت تباينا في قيمتتا حيب سجلت قيماة مساتوردات الانفط الخاا زياادة
بنسااابة ( )%24.4لتبلااا نحاااو ( )4120..ملياااون ديناااار وبتااالا ترتفاااع حصاااتتا مااان
المستوردات ال (  )%91..كماا وارتفعات مساتوردات الحدياد لتصال الا ( ).29.9
مليون دينار بزيادة بلغت (  )33.4مليون دينار.
 في حين تراجعت مستوردات االالت واألدوات االلياة الا ( )391.1ملياون ديناار خا لالعاااا  2102مقابااال (  )33...ملياااون ديناااار خااا ل العاااا  2100كماااا وتراجعااات
مستوردات االدوات الكترباةية خ ل العاا  2102لتصال الا (  )1.1.4ملياون ديناار
مقابل ( )121.1مليون دينار خ ل العا .2100
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جــدول رقـم ().
اهــم الــسلــع المـصــدرة والــمســتوردة خـــالل عــامـــي 1021-1022
مليون دينار

الــصـــادرات الــوطـــنــية
1021
1022
الــسلـــع
73745
701
االلبـســة
وتــوابــعــها
47.42 5.347
البــوتاس
الخــام
3304. 33641
الخــضــار
محــضــرات
الصــيدلــة
االســمــدة
الــفوســـفات

354

31142

31242
44642

33.
4164.

الــسلـــع
%
النــفـــط
441
الــخــام
 -2.43االالت واالدوات
االليـــــة
االالت
-241
الكهــربــائيـــة
العـــربـــات
74.
والــدراجــات
الحـــديـــد
-22
الحبـــوب
-443
14

الــمستـــوردات
1021
10222
451247 36344.

%
1444

..741

.3045

-647

61641

51644

-644

70142

74645

544

6134.
60445

71343
63746

2443
545

المــواد
االخـــرى
الصـادرات
الــوطــنيـة

2.1641

1055

475045 41054.

345
241-

الــمــواد
االخـــرى
المستوردات

15

613541

654447

246.047 2344041

5
.43

