تــقــريـــر تفـصـيلي حـــول
التـــجــــارة الــخـــارجــيـــة األردنــيـــة
لــلعـــام  1023مــقـــارنـــة مـــع الـــــعـــــام 1021
إدارة الــدراســات والتـــدريـــــب
وحــدة الــدراســـات واالتــفاقــيات الــدولـــية

إعــــــداد
مـــأمــــون صــــيدم
اذار 1022

المــحــتــــــويــــات


-

مــقــدمـــة
اجــمــالــي الــتجــارة الــخارجيــة االردنــــيــة
الصادرات الوطنية.
السلع المعاد تصديرها.
المستوردات االردنية.
الميزان التجاري.

 التــوزيــــــع الجـغــرافــــــي للــتجــــــارة الــخـارجــــــية االردنيــــة حهــــب ا ــــ
التـــكتـالت االقــتصــاديـــة
-

التجارة الخارجية مع الدول العربية.
التجارة الخارجية مع الدول االسيوية غير العربية.
التجارة الخارجية مع الدول االوروبية.
التجارة الخارجية مع الواليات المتحدة االمريكية.

 التـركــيــب الـهلــعي للـصــادرات الــوطنــية.
 اهم الشركاء التجاريين للصادرات الوطنية.
 الـتركــيب الـهلعــي للــمهتــوردات االردنــيــــة
 اهم الشركاء التجاريين للمستوردات األردنية.
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التـــجــارة الــخــــارجــيـــة األردنــيــــة
مـــقــدمـــة
بالرغم من استمرار حالة التقلبات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي ماا االا
تعيشااا بعاال الادول العربيااة الكبارر  ،كمصاار اساوريا ا الاايمن ا العارا وغيرهااا
وتأثيرها على المنطقاة العربياة عاماة ا وةاااة االحاداا الجارياة ياي ساوريا ا واثار
ذلااب بشااكا مبالاار علااى االقتصاااد الااوطني بشااكا عااا اوالتجااارة الخارجيااة بشااكا
ةااا ا وارتباااط االردن بشااكا مبالاار باألحااداا السااورية التااي ياارتب معاااا بات اقيا
تجارة حرة وبحدود مبالرة يعتمد علياا بشكا رئيساي ياي تجارتااا البرياة ماع تركياا
والدول االوروبية واستضافة االردن ما يقارب نصف مليون الجئ سوري.
فقد استطاعت التجارة الخارجية االردنية وفقا ألحدث البيانات الصادرة عن دائررة
اإلحصاءات العامة  ،تحقيق تقدما خالل العرا  ، 3102حيا تشاير بياناات التجاارة
الخارجيااة االردنيااة لعااا  2233إلااى ان حجاام التجااارة الخارجيااة االردنيااة ا ساااجا
ارت اعااا بمقاادار  92608،مليااون دينااار ا او مااا نساابت  %4،مقارنا مااع العااا الا ي
سبق ا وقد جاء ذلب نتيجة لنمو قيم كا من الصاادرات والمساتوردات الخارجياة علاى
حد سواء ،فقد سجلت الصرادرات الوطنيرة نمروا بنسربة  ، )%0.3فر حرين سرجلت
المستوردات االردنية تقدما واضحا ف ادائها مسجلة زيادة بنسبة  )%4.5وان كان
النفط الخا يسجل معظ المستوردات االردنية.
جــدول رقـــ ()2
مــؤشــرات التــجــارة الــخــارجــيــة االردنـــيـــة لــعــام
 1021مـقــارنه مـــع الــعــــام 1023
مليون دينار

التــصــنيـــف

1021

1023

الــفـــرق

الــصـادرات الــوطنــية
الهلــع المـعــاد
تصــديــر ـــا
الـمهتــوردات
اجــمــالي التـجــارة
الخــارجـــية
الـميــزان التــجـــاري

4.4806
94808

492409
93309

5502
3903

نهبة
التغيــر%
302
405-

34.330.
2233302

3552305
2334203

.9809
92608

504
4

833402-

882608-

..20.

905
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اجــمالــي التــجــارة الــخــارجــية االردنــيـــة
يقااد بلاا حجاام إجمااالي التجااارة الخارجيااة االردنيااة ةاا ل العااا  2233مااا قيمتاا
 2334203،مليون ديناارا بارت اام مقادار  92608،ملياون ديناارا وبزياادة نسابتاا
 %4،مقارن مع إجمالي التجاارة الخارجياة لعاا  2232الباال  2233302،ملياون
دينار.
الــصــادرات الـوطـنيــة
تظهر االحصائيات الظاهرة ف الجدول رق  )0الر حردوث نمرو بسريط جردا
ف قيمه الصادرات االردنية لعرا  ،3102حيرث بلترت  )5415.4مليرون دينرار
بزيررررادة مقرررردارها  )44.3مليررررون دينررررار  ،مقارنررررة مرررر عررررا  3103والبالتررررة
 )5.54.4مليون دينار  ،وبنسبة نمو بلتت .)%0.3
وشك ـلت الص ـادرات الـوطني ـة م ـا نس ـبته ( )%..22م ـن ق ـيمة إجم ال
التـجـارة الخـارجيـة لعـام  ،.023مـقـابل ( )%.323لـعـام ..02.
الــسـلــع الــمـعــاد تـصـديـرهــا
انخفضرت قيمررة البضرائ المعرراد تصرديرها عررا  3102الر  )400.4مليررون
دينرار بانخفررا مقررداره  )24.0مليررون دينررار ،مقارنررة مر عررا  3103والبالتررة
 )454.4مليون دينار  ،وبنسبة بلتت .)%5.4
وشكـلـت تجارة السلـع الـمعاد تصــديرهــا ما نسبته ( )%323من اجـم ـال
التـجارة الخـارجـية خـالل العـام  ، .023مـقـابـل ( )%122عـام . .02.
الــمـستــوردات
بلتت قيمة المسرتوردات االردنيرة خرالل عرا  3102مرا مجموعره )04432.4
مليررون دينررار ،بزيررادة قرردرها  ).44.4مليررون دينررار ،مقارنررة م ر عررا 3103
والبالتة  ،)05.22..مليون دينار وبنسبة نمو مقدارها .)%4.5
وقـد شك ـلت الم ـستوردات األردن ـية م ا نسب ـته ( )%2321م ـن قيم ة التج ارة
الخـارجية للـعام  ،.023مـقابـل ( )%2.21لـلعـام ..02.
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الــمــيــزان الــتجــاري
يمثل الميزان التجاري إلجمال التجارة الخارجية األردنيرة الفررق برين قيمرة
مجمل الصادرات الوطنية والمعاد تصديرها) والمستوردات.
وتظهر االحصائيات ف الجدول رق  )0أن الميزان التجراري هرهد ارتفاعرا
واضحا ف عرا  ، 3102فقرد ارتفر العجرز مرن  )4025.3مليرون دينرار عرا
 ، 3103إل ر  )4414.4مليررون دينررار عررا  ، 3102بارتفرراق قيمترره )..3..
مليون دينار ،أي بنسبة مقدارها  )%4.4عما كان عليه ف العا .3102
وق د ش كل العج ز التج اري ايردن م ا نس بته (  )%1.23م ن اجم ال التج ارة
الخارجية ايردنية للعام  ،.023مقابل (  )%14للعام ..02.
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وفــيمـــــا يــــــلي التــوزيــــــع الجــغــرافـــــــي للتــجــــــارة الخــارجيـــــة االردنــيـــــة
حــهــب ا ــ التكـتالت االقتـصاديــة
اوال :الــتجــارة الــخــارجيــة مــع الــدول الــعــربـــية
جــدول رقـــ ()1
التــجــارة الخـارجية االردنية مــع الــدول العــربيـــة
مليون دينار

الــتــصنيـف

1021

1023

الــفــرق

الـــصــادرات الــوطــنيــة
الهلـع المعــاد تصــديــر ــا
الــمهتــوردات
اجمــالي التـــجارة
الـــخــارجــية
الميــزان التــجــاري

244.04
.4808
532609
952403

2.3208
.3209
482203
936309

29505
38034260.34203-

نهبــه
التـغــير
%
3306
205.06306-

232805-

-343604

6.303

32-
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تعتبر الدول العربيـة الرـريا التجـاري االول لـالردن فـي تجارتـه الخارجيـة مـ
حيث حج ( الصادرات الوطنية والهلع المعاد تصدير ا والمهتوردات).
يقاااد ساااجل التجاااارة االردنياااة ماااع الااادول العربياااة عاااا  2233ماااا مجموعااا
 936309،مليون دينار ا من اجمالي التجاارة االردنياة البال ا  2334203 ،ملياون
دينار وشكــلت التـجــارة الخــارجـــية االردنـــية مـــع الـــدول العــربيـــة مـا نهبـــته
( )%3.93مــ اجمالي التـجــارة الـخارجــية لــعام . 1023
وقد استحوذت الدول العربية عل النسربة العظمر مرن الصرادرات الوطنيرة خرالل
العررا  ، 3102حيررث بلررم مجمرروق الصررادرات الوطنيررة إلر الرردول العربيررة مررا قيمترره
 )3.23.4مليون دينار أو ما نسبته  )%44.4من إجمال الصادرات الوطنية.
كما واستحوذت الدول العربية عل النسبة العظم من تجارة إعادة التصدير خالل
العا  ، 3102حيث بلرم مجمروق مرا تر إعرادة تصرديره إلر الردول العربيرة مرا قيمتره
 ).21.4مليون دينار أو ما نسبته  )%41من إجمال إعادة التصدير.
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وهكلت المستوردات من الدول العربية النسبة الكبرى مقارنره مر براق التكرتالت
االقتصررادية االخرررى  ،حيررث بلتررت مررا نسرربته  )%20.4مررن اجمررال المسررتوردات
االردنية وبقيمة  )5411.0مليون دينار لعا .3102
أما العجز التجاري م الدول العربية  ،فقد بلم ما قيمته  )0524.5مليون دينرار
 ،وبما نسبته  )%05.4من اجمال الميرزان التجراري خرالل العرا  ،3102ويعرزى
هذا االنخفا ف قيمة العجز التجاري م الدول العربية ال نمو حركرة الصرادرات
وتراج حركة المستوردات.
تشير حركة الصادرات والمستوردات االردنية مع الادول العربياة ا الاى تركاز ها
المؤلرات ياي ،ةما او سات دول عربياة مجااورة يقا ا يقاد تركازت الصاادرات
الوطنيااة الاااى الااادول العربياااة ياااي السااو العراقاااي بنسااابة  %3203 ،مااان اجماااالي
الصادرات االردنية للدول العربياة ا ثام احتاا الساو الساعودي المرتباة البانياة بنسابة
 %2309 ،ثااااام االمااااااراتي والجزائاااااري والساااااوري بنسااااابة  %. ،و %305،و
 %304 ،على التوالي ة ل العا .2233
يي حين احتل المستوردات االردنية من الساو الساعودي المرتباة االولاى وبنسابة
 %5902،مااان اجماااالي المساااتوردات االردنياااة مااان الااادول العربياااة ا اماااا الساااو
االمااااراتي يقاااد جااااء بالمرتباااة البانياااة وبنسااابة  %3206 ،ثااام المصاااري والعراقاااي
والساااوري بنسااابة  %3203 ،و %504 ،و %30. ،علاااى التاااوالي ةااا ل العاااا
.2233
جـــدول رقـــم ()3
اهــم الـــدول العــربيـــة المــصـــدرة  /الــمستــوردة لألردن لالعــــوام
.023-.02.
مليون دينار

المــستــــوردات
الــــصــادرات
%
الـــدولــــة .023 .02.
الـــدولــــة % .023 .02.
العـراق  32.2 442.4 .04.2السعــوديــة 0...- 3442.4 2544.4
35.0 404.. 504..
السعـوديـة  35.5 440.2 432.4ايمارات
01.4- 544.4 441.4
مصر
ايمــارات 01.4 043.0 0.2..
04.4
344
321..
العراق
..2 44.0 40.5
الجزائر
... 045.4 0.0.3
سوريا
ســـوريـــا 44.4 051.4
23.0

.

ثـــانــيا :التجــارة الخــارجية مــع الــدول االسيــوية غــير العــربيـــة
جــدول رقـــ ()2
التــجــارة الــخارجــيــة االردنيــــة
مــع الــدول االسيــوية غــيــر الـــعـــربــيـــة
مليون دينار

الـتصنيــف

1021

1023

الـصــادرات الــوطــنية
الهلــع المعـــاد
تــصــديــر ــا
الــمهتــوردات
اجــمـــالي التــجـــارة
الـــخــارجــيـــة
الميــزان التــجـــاري

334908
5304

82508
3304

الفــرق نهبــة التغـــير
%
23032433539-

382302
532305

462503
556406

.2403
44303

39
906

2.2208-

3696-

86503

3504

سااجل المؤلاارات االردنيااة التجاريااة مااع الاادول االساايوية غياار العربيااة ا ت اوتااا
وا ضحا يي نشاطاا وادائاا التجاري ا حي سجل حركة الصادرات الوطنية واعاادة
التصادير تراجعااا واضاحا الااى االساوا االساايوية ا مقاباا حركااة نشاطة للمسااتوردات
االردنية من تلب االسوا .
يقااد تراجع ا الصااادرات االردنيااة لألسااوا االساايوية غياار العربيااة ة ا ل العااا
 2233الى  82508،مليون دينارا وبنسابة  %2303 ،وب اار بلا  243 ،ملياون
دينار ا مقابا  334908،مليون دينار ة ل العا .2232
يااي حااين لااادت المسااتوردات االردنيااة ماان االسااوا االساايوية غياار العربيااة تقاادما
ملحوظااا ة ا ل العااا  2233حي ا بل ا مااا مجموع ا  462503،مليااون دينااار ا
وبنساابة نمااو بل ا  %39 ،وب ااار  .2403 ،مليااون دينااار ا مقابااا 382302 ،
مليون دينار ة ل العا .2232
وشكــــــلت التـجــــــارة الخــارجــــــية مــــــع ــــــذه المجــموعــــــه مــــــا نهبــــــته
( )%1.93مــ قيــمة اجــمالــي التـجـــارة الخــارجيـــة عـــام  ،1023مــقــابــــل
( )%1392عـــام .1021
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جـــدول رقـــــم ()4
اهـم الــدول ايسـيوية غيــر العـربيـة المـصدرة  /المــستـوردة لألردن لألعوام
.023-.02.
مليون دينار

الــــصــادرات
الـــدولـــة
%
الــدولـــة .023 .02.
الـــهنــد  20.3- 241. 401.5الصــــين
4
الهـــند
انــدونيسيا 04- 040. 043.4
4
الصـــين  55.2- .2.4 023.2تـــركـــيا
تــركــــيا  33.0- 44.4 44..كـــوريـــا
مــاليــزيـــا  55.2 4..0 54.4اليــابـــان

الــمستــــوردات
%
.023 .02.
03 0444. 0504.
.
5
44 .44.4 414.4
444.4
514.3
3...4

424..
243.4
224.4

4.42.233

يظهر الجدول اعاله التراج الكبير ف حركة ونهاط الصادرات الوطنية االردنية
ألسواق كبرى ف الدول االسيوية غير العربية  ،فقد سجل السوق الهندي الذي
يعتبر من أكبر االسواق للصادرات الوطنية تراجعا واضحا خالل العا  3102ف
استقبال الصادرات الوطنية ،بلم نسبته  )%20.3وبانخفا بلم  )044.4مليون
دينار  ،كما وسجل السوق االندونيس والصين والترك تراجعا بنسبة  )%04و
 )%55.2و  )%33.0عل التوال .
ف حين نهطت المستوردات االردنية من اسواق كبرى ف الدول االسيوية غير
العربية  ،فقد ارتفعت من السوق الصين من  )0504.5مليون دينار خالل العا
 )0444..مليون دينار خالل العا  ، 3102وارتفعت من السوق
 3103ال
الهندي واليابان بنسبة  )%44و  )%33عل التوال .

8

ثـالـــثا  :الــتجــارة الــخارجــيـــة مــع دول االتحــاد األوروبـــي
جــدول رقـــ ().
الـــتجــارة الــخــــارجـــــيـــة مــع دول االتـــحــاد االوروبي
مليون دينار

التـــصنــيف

1021

1023

الفــرق

الــصــادرات الـوطــنية
الهلــع المــعــاد
تصــديـــر ــا
المهــتوردات
اجــمالــي التــجــارة
الــخــارجـــيـــة
المــيزان التــجــاري

23509
2408

3.303
2306

4405303-

نهـبه
التغــير %
22063302-

25.909
293805

332906
352305

.4809
.22

28
2408

-233903

33350.

.8.06

3403

المصدر  :دائرة االحصاءات العامة

يبين الجدول رق  )4الخاص بالتجارة الخارجية م التكتل االقتصادي
االوروب التفاوت الواضح والكبير ف حركة الصادرات والمستوردات االردنية من
الدول االوروبية  ،حيث ما زالت هذه العالقات تتس بضعف وتدن قيمة الصادرات
األردنية المتوجهه إل االسواق االوروبية سواء من حيث االرقا المطلقه او االرقا
النسبية  ،ويعزى ذلك إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه دخول الصادرات
األردنية إلى هذه الدول وبارتفاع حجم المستوردات األردنية من دول ايتحاد
األوروب بشكل عام.
بلتت قيمة التجارة الخارجية االردنية م دول االتحاد االوروب عا  3103ما
 )2430.4مليون دينار خالل
مجموعه  )3404.4مليون دينار  ،ارتفعت ال
العا  ،3102بارتفاق بلم  ).13مليون دينار  ،وبنسبة نمو .)%35.4
فقد ههدت الصادرات الوطنية المنخفضة اصال ال السوق االوروب تراجعا
 )0.0.2مليون دينار مقابل
خالل العا  3102حيث بلتت ما مجموعه
 )304.4مليون دينار خالل العا  ،3103بانخفا بلم  )55.4مليون دينار ،
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وبنسبة تراج
.)%02.3

 )%31.4كما وسجلت السل

المعاد تصديرها تراجعا بنسبة

يي حي ن لادت المستوردات االردنية من االسوا االوروبية تقدما ملحوظا ة ل
العا  2233حي بل ما مجموع  332906،مليون دينار ا وبنسبة نمو بل
 %28 ،وب ار  .4809 ،مليون دينار ا مقابا  25.909 ،مليون دينار ة ل
العا .2232
جـــدول رقـــــم ()2
اهـم الــدول ايوروبـية المـصـدرة  /المــستـوردة لألردن لــألعــوام.023-.02.
مليون دينار

الــدولـــة
بلغاريا
ايطاليا
اسبانيا
بريطانيا
بلجيكا

الــــصــادرات
الـــدولـــة
%
.023 .02.
 34.5- 24.4 44.0ايطاليا
المانيا
04- 23.4 24.4
بلجيكا
4.2
35.. 33.4
فرنسا
0..0 0..0
فنلندا
..
00.4 4.4

الــمستــــوردات
%
.023 .02.
00.4 .25.. 444.4
-1.3 4.5.0 4.4.3
340 3.4.4 .4.4
1.4 344.3 344.4
540.4 330.4 24.0

يظااار الجاادول رقاام  .،تراجااع الصااادرات الوطنيااة بشااكا واضااس الااى السااو
البل اااري وااليطااالي بنساابة  %2804 ،و %36 ،علااى التااوالي ا يااي حااين ارت عا
المساااتوردات االردنياااة بشاااكا كبيااار جااادا مااان الساااو ال نلنااادي بنسااابة %49306 ،
والبلجيكي بنسبة . %253 ،
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رابعــا  :الـتجــارة الــخــارجــية مــع الــواليــات المـتحــدة االمــريكـــية :
لااادت مؤلاارات التجااارة الخارجيااة االردنيااة مااع الواليااات المتحاادة االمريكيااة
ت اوتا يي ادائاا ة ل العا  2233ا حيا لاادت حركاة الصاادرات االردنياة تقادما
بسيطا ا مقابا تراجع يي حركة المستوردات والسلع المعاد تصديرها.
يقااد بل ا قيمااة التجااارة الخارجيااة االردنيااة مااع الواليااات المتحاادة االمريكيااة عااا
 2233ما قيمت  392202،مليون دينار ا بارت اام مقادار  4509،ملياون ديناار ا
مقارن ا مااع العااا  2232والبال ااة  3..604،مليااون دينااار ا وبنساابة ارت ااام بل ا
. %205،
وشكـــلت التـجــــارة الخـارجيــــة مــع الــــواليات المتحــدة االمــــريكية مــا نهــبته
( )%69.مــ اجـمالــي التجارة الخــارجية خالل العـام  ،1023مـــقابل ()%698
عـام .1021
حي ما اال حركة الصادرات الوطنية ومن سنوات عديدة الى السو االمريكي لم
تس جا اي تقدما ملحوظ ا يقد بل الصادرات الوطنية للسو االمريكي ة ل العا
 2232ما مجموع  .9905 ،مليون دينار ا ارت ع الى  94.04 ،مليون دينار
ة ل العا  2233ا وب ار بل  5908 ،مليون دينار.
جــدول رقـــ ()6
الـــــتــجـــارة الخــارجــيــــة االردنــــــيــــة
مــع الواليـــات الــمتــحدة االمــريكـــيــــــة
مليون دينار

التــصنيــف

1021

1023

الفرق

الـصــادرات الــوطنــية
الهــلع المـعــاد
تصــديــر ا
المـهتــوردات

.9905

94.04
905

5908
308-

3204
8..05

86603
32

3302-

نهبة
التغير %
.04
3902303-

اجمــالي التجــارة
الــخــارجيــــة

392202

3..604

4509

205

التــركــيب الهــلعــي لــلصـــادرات األردنــــيـــة خـــالل الــعـــــام 1023
يمكـ
التالية:

تــوزيـــــع أ ــــ الــصــــادرات الهلــعــيـــة االردنــيــــه حهــب المجموعــات

 احتل مجموعه المـواد الكيماويـة ، :منتجاات دوائياة واايدلة ا اسامدة ا حااملال وس وريب ا مستحضرات التجمياا ا اللادائن المرتباة االولاى ياي قائماة الصاادرات
الوطنياة ةا ل العاا  2233وبقيمااة  3245،مليااون ديناار ا وبمااا نساابت %26،
حيا لااكل المنتجااات الدوائيااة مااا نساابت  %3502،ماان اجمااالي المجموعا وبقيمااة
 4390.،مليون دينار .
 تلتاااااا مجموعــــه المصــــنوعات المتنوعــــه  ،:الم باااا ا االح يااااة ا المطبوعاااااتاالمصاانوعات الب سااتيكية يااي المرتبااة البانيااة وبقيمااة  32.2،مليااون دينااارا حي ا
لااكل الم ب ا مااا نساابت  %.50.،ماان اجمااالي المجموعا وبقيمااة  932،مليااون
دينار.
 ثم مجموعه المـواد الغذائيـة والحيوانـات الحيـة  ،الخضارواتا االلباان والبايلاال واكة بالمرتبة البالبة بقيمة  9820.،مليون دينار وبنسبة . %3905،
 واةيااارا مجموعـــه المـــواد الخـــام ، :ال وسااا ات ا البوتاااا .5304،مليون دينار .
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المرتباااة البالباااة بقيماااة

جــدول رقــ ().
التــركيــب الــهلعــي لــلــصــادرات االردنــيـــة
مليون دينار

التصــنيف

1023

1021

نهــبة
التغــير %

القــيمة

اال ــمــية
النهبـــية%

القــيمة

اال ــمية
النهبــية%

.960.

2.93

9820.

2693

3304

291
1098
091
093
1292
.92
298
2206
203

.20.
.5304
903
3209
3245
4.802
26203
32.2
808
260296

293
239.
092
091
1.
20
393
2202
202

220.
230.390526904
3205
3.
802
8202-

المواد الغذائية
والحيوانات الحية
6202
المرروبات والتبغ
89.06
المواد الخام
3305
الوقود المعدني
3406
زيوت ود ون
3349
مواد كيماوية
43305
بضائع مصنوعه
22402
االالت ومعدات
مصنوعات متنوعه 8.805
اصناف غير مصنفة 20293
282.93
المجموع
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جــدول رقــ ()20
أ ــــ الــرــــركــاء الـتجـــاريــيــ لــلـــصـــادرات األردنـــيـــة
خــــالل الــعـــام 1023
مليون دينار

الــدولــــــة

تـرتــيـب
الــدولـــة
2
الــعــراق
1
امــريكــا
3
الهـعـــوديـة
2
الــهـند
3
األمــارات العـربيـة
.
انــدونـيهيــا
8
الــجــزائـر
6
لبــنـــان
.
الـــكـويـــت
20
ســوريـــــا
الـــمجـــمـــوع

الــقيـــمة

66393
62892
.3293
3309.
2.192
2.29.
.692
.891
.396
.39.

النــهبة الـــى اجــمالـــي
الصادرات%
2693
289.
2393
893
2
393
1
1
29.
29.

328393

يظهــر الجــدول اعــاله ا ميــة العم ـ الجغرافــي العربــي للصــادرات االردنيــة ،
حيــث احتلــت ( )8دول عربيــة م ـ اص ـل ( )20دول كــا كرــركاء تجــاريي
للصادرات االردنية للعام .1023
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 الـــعــراق  :احتا السو العراقاي المرتباة األولاى عربياا وعالمياا ياي اساتقبال
الساالع والبضااائع االردنيااة المختل ااة ة ا ل العااا  2233ا وذلااب بااالرغم ممااا
يشاد السو العراقي من اوضام اقتصادية واجتماعية وامنياة غيار مساتقرة ا
حي ا اسااتقبا السااو العراقااي مااا قيمت ا  99305 ،مليااون دينااار وبمااا نساابت
 %3903،من اجمالي الصادرات الوطنية.
 الــــواليات المـــــتحدة األمريكيـــة  :احتلااا الصاااادرات االردنياااة الاااى الساااو
االمريكي المرتبة البانياة ياي قائماة الادول المصادر اليااا حيا اساتقبا الساو
االمريكااي مااا قيمت ا  94.04،مليااون دينااار ماان الساالع والبضااائع االردنيااة
المختل اااة ةااا ل العاااا 2233ا مساااج ماااا نسااابت  %3.06،مااان اجماااالي
الصادرات الوطنية.
 اما المــملكــة العــربية الهعــوديــــة فـــقد جـــاءت بالــمرتـــبة الثالثـة :حيا
ساااجا الساااو الساااعودي نشااااطا واضاااحا ةااا ل العاااا  2233ياااي اساااتقبال
الصااادرات الوطنيااة مقابااا العااا 2232ا يقااد بل ا قيمااة الصااادرات الوطنيااة
ةااا ل العاااا  2233ماااا مجموعااا  65303،ملياااون ديناااار ا وبزياااادة بل ااا
 32.09،مليااون دينااار ا وبنساابة نمااو بل ا  %2404،ا مقابااا 52305 ،
مليون دينار ة ل العا .2232
 الــهنــــد  :احتا الساو الانادي المرتباة الرابعاة مان باين االساوا العالمياة
كاهم لريب تجاري للصادرات االردنية ا بالرغم من تراجع ادائ ياي اساتقبال
الصااادرات الوطنيااة ة ا ل العااا  2233مقابااا العااا 2232ا يقااد اسااتقبا مااا
قيمتا  35208 ،مليااون دينااار ة ا ل العااا  2233امقابااا  53204،مليااون
دينار ة ل العا  2232ا وبانخ اض بل  35805،مليون دينار .
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الــتركــيـــب الــهلعــي لــلــمهتــوردات االردنــــيــة خــالل الــعـــام : 1023
ويـااـيما يـااـلي اهـااـم المـستـااـوردات االردنيـااـة ا مــواعـااـ ضـااـمن مجمــوعـااـات
سلعــية ا مــن مخـتلــف دول العــالــم:
 جاءت مجموعه الوقود المعدني  ، :الن الخا ا مشتقات ن طية يي المرتبةاالولاااااى وبماااااا نسااااابت  %260. ،مااااان اجماااااالي المساااااتورداتا وبقيماااااة
 435409،مليون دينار .
 تلتاااا مجموعــه اتالت والمعــدات  ، :وسااائ النقااا وقطعاااا ا االت واجااازةاتصاااالت ا االت واجااازة كاربائيااة ا االت ومعاادات اةاارر المرتبااة البانيااة
يااي قائمااة المااواد المسااتوردة وبمااا نساابت  %39،ماان اجمااالي المسااتوردات
ة ل العا  2233وبقيمة  2.9. ،مليون دينار .
3.

 مجموعــه الهــلع المصــنوعه  ، :الحديااد والصاال ا ةيااوط نساايجية ا الااوروالكرتون وبما نسبت  %3603 ،وبقيمة  2533،مليون دينار.
 واةيرا مجموعه المواد الغذائية والمواد الحية  ، :ال واكة ا الشعيرا الحنطةا اللحااو واالسااماالا االعا ا وبمااا نساابت  %35،وبقيمااة  2335،مليااون
دينار .

جــدول رقـــ ()22
الــتــركــيــــب الــهلـعــــي لــلمهتــوردات االردنــيــــة
مليون دينار

التصــنـــيف
المواد الغذائية
والحيوانات الحية
المرروبات والتبغ
المواد الخام
الوقود المعدني
زيوت ود ون
مواد كيماوية

1023

1021
القــيمة

اال ــمية
النهــبية%

القيــمة

اال مــية
النهــبية%

نهــبة
التغــير %

22.502

3504

2335

35

30.

32306
24908
46820.
34303
352405

206
306
3309
208
3203

3290.
25304
435409
329
358203

209
306
260.
209
3202

2606
309
3304802404

39

سلع مصنوعه
اتالت ومعدات
مصنوعات متنوعه
سلع ومعامالت
المجموع

23.5
243904
82505
25204
34.330.

340.
3604
603
30.

2533
2.9.
3249
62303
3552304

3603
39
60.
309

3505
3502
350.
34209

جــدول رقـــ ()21
أ ـــــ الرــــركــاء التــجــاريـــيـ لــلــمــهتــوردات االردنــــيــة
خــــــالل الــعــام 1023
مليون دينار

تـرتــيـب
الــدولـــة
2
1
3
2
3
.
8

الــدولــــــة

الــقيـــمة

الــهعــوديــة
الصـي الرـعبــية
امــريكـــا
الــهــند
ايــطالــيا
الـمــانـــيا
تــركـــيا

16339.
236398
...93
86393
83298
38292
33398
38

النــهبة الـــى اجــمالـــي
المهتوردات%
2693
2091
.91
3
298
39.
392

6
.
20

االمارات العربية
مـــصــر
كــوريــا الجـنوبــية
الـــمجـــمـــوع

32.98
2..93
3.193

393
391
193

.22893

يظار الجدول اع ان السو  ،السعودي ا والصايني ا االمريكاي ا والانادي ياي
مقدمة االسوا العالمية للمستوردات االردنية للعا .2233
وفيمــا يلــي ا ــ الرركــــاء التجاريــــي لــلمهتــــوردات االردنــــية خــــالل الــــعام
 ،1023مــوزعــي حــهب التــرتـــيب :
 المـملــــكة العــربيــــة الهعـوديــــة  :بااالرغم ماان تراجااع المسااتوردات االردنيااة
من السو السعودي ة ل العا  2233مقابا العا 2232ااال ان حااي علاى
مرتبتااا االولاااى عربياااا وعالمياااا للمساااتوردات االردنياااة ا حيااا بل ااا قيماااة
المسااااااااتوردات االردنيااااااااة مناااااااا ةاااااااا ل العااااااااا  2233مااااااااا مجموعاااااااا
 295306 ،ملياااون ديناااار ا مقاباااا  346806،ملياااون ديناااار ةااا ل العاااا
2232ا مشكلة ما نسبت  %3903 ،من اجمالي المساتوردات االردنياة ةا ل
العا .2233
 الــصــي الرـــعبــية  :ارت ع قيماة المساتوردات االردنياة مان ساو الصاين
الشاااعبية ةااا ل العاااا  2233الاااى  35950. ،ملياااون ديناااارا بزياااادة بل ااا
 36803،مليون دينار ا وبنسبة نمو بل  %32،ا مقابا 343604،
مليااون دينااار ة ا ل العااا 2232ا وتشااكا المسااتوردات االردنيااة ماان السااو
الصيني ما نسبت  %3202،من اجمالي المستوردات ة ل العا .2233
 أما ساو الـواليـــات المتــحـــدة االمــريكـــية :فقـد احتـل المرتبـة الثالثـة فـي
قائمــــة الرــــركاء التجــــاريي لمهــــتوردات االردنيــــة  ،حياااا بل اااا قيمااااة
المسااتوردات االردنيااة مناااا مااا مجموع ا  86603 ،مليااون دينااار مشااك مااا
نسبت  %602 ،من اجمالي المستوردات ة ل العا .2233
 الهنــد  :اسااتمرت المسااتوردات االردنيااة باالرت ااام ماان السااو الاناادي ة ا ل
العااا  2233مقارنا مااع العااا 2232ا حيا ارت عا المسااتوردات االردنيااة
مناااا لتصااااا الااااى  .9505 ،مليااااون دينااااار ةاااا ل العااااا 2233ا مقابااااا
 52609 ،مليااااون دينااااار وبنسااااب نمااااو بل اااا  %55 ،مشااااك مااااا نساااابت
 %5 ،من اجمالي المستوردات ة ل العا .2233
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