تــقــرٌـــر تفـصـــٌلً حـــول
األداء الــعــام للتــجـــارة الــخــارجــٌــة األردنـٌـة
لـلعـام  1024مـقـارنـه مـع الـعـام 1023

إدارة الــدراســات والتـــدرٌـــــب
وحــدة الــدراســـات واالتــفاقــٌات الــدولـــٌة

إعــــــداد
مـــأمــــون صــــٌدم

آذار 1025

المــحــتــــــوٌــــات


-

مــقــدمـــة
إجـمـالــً الـتجــارة الخارجــٌـة األردنـٌـة.
الصادرات الوطنية.
السلع المعاد تصديرها.
المستوردات األردنية.
الميزان التجاري.


-

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

 أهـم الـشركـاء التـجارٌـٌن لـلصـادرات الـوطنـٌة.
 أهـم الشـركـاء التـجـارٌـٌن لـلمسـتوردات األردنـٌة.
 التـركـٌب الـسلعً للـصادرات الـوطـنٌة خـالل العـام .1024
 التـركـٌب الـسلـعً للمـستوردات األردنٌـة خـالل الـعام .1024
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مـؤشــرات التــجـارة الـخـارجـٌـة االردنـٌـة
لــعـام  1024مــقـارنة مـع عـام 1023
إجـمـالـً التـجـارة الـخارجـٌة األردنـٌــة
تراجعتتتتت التجتتتتارة اليارجيتتتتة األردنيتتتتة يتتتت ل العتتتتا  1025بشتتتتكل واقتتتت مقارنتتتت
مع العا .1022
حيتتت وفقتتتا ألحتتتد البيانتتتات الصتتتادرة عتتتن دا تتترة اتحصتتتاةات العامتتتة فقتتتد تراجعتتتت
حركتتتتتتتة التجتتتتتتتارة اليارجيتتتتتتتة الصتتتتتتتادرات الوطنيتتتتتتتة والستتتتتتتلع المعتتتتتتتاد تصتتتتتتتديرها
والمستتتتوردات) متتتن حيتتت األرقتتتا المطلقتتتة والنستتتبية بشتتتكل ملمتتتو متتتع ميتلتتتو دول
العال .
فــقـــــد بلــــــغ اجمـــالً التجـــارة الخارجٌـــة االردنٌـــة خـــالل عـــام  1024مـــا قٌمتـــة
( )29993.3ملٌـــــون دٌنـــــار  ،مـــــــقارنة مـــــع قٌمـــــة الـــــــتجارة الخارجٌـــــة لعـــــام
 1023والبـــالـــــــغة ( )11122.3ملٌـــــون دٌنـــــار  ،وعلٌـــــة فـــــــقد تراجعـــــت بـــــــما
قٌمته ( )1129ملٌون دٌنار  ،وبما نسبته (.)%20
جــدول رقـــم ()2
مـؤشـرات التـجـارة الـخـارجـٌـة االردنــٌـة لـعــام
 1024مـقـارنه مـع الـعـام 1023
ملٌون دٌنار

التـصـنٌـف
الــصـادرات الـوطنـٌة
السلـع المعـاد تصـدٌـرهـا
الـمستــوردات
اجمـالً التـجارة الخـارجـٌة
الـمٌـزان التـجــاري

الـفـرق نسبة التغٌـر%
1024
1023
..251..3- 2.55.1
5215
5.21..15.1
.50.1
22.52322.1- 22251 21130.1
201155- 25552.2 11155.2
222225.2- 33...1- 2051.-

الــصــادرات الـوطـنٌــة
تظهتتتتتتر االحصتتتتتتا يات الظتتتتتتاهرة فتتتتتتي الجتتتتتتدول رقتتتتتت  )2تراجتتتتتتع فتتتتتتي قيمتتتتتت
الصتتتتتتتادرات االردنيتتتتتتتة لعتتتتتتتا  1025حيتتتتتتت بلغتتتتتتتت  )2.55.1مليتتتتتتتون دينتتتتتتتار
بانيفتتتتتا مقتتتتتداره  )51..3مليتتتتتون دينتتتتتار مقارنتتتتتة متتتتتع عتتتتتا  1022والبالغتتتتتة
 )5215مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت .)%..2
وشكــــلت الصــــادرات الـوطنٌــــة مــــا نســــبته ( )%13مــــن قــــٌمة إجمـــالً التـجــــارة
الخـارجٌـة لعـام  ،1024مـقـابل ( )%12.1لـعـام .1023
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الـسـلع الــمـعـــاد تـصـدٌـرهــا
انيفقتتتتتت قيمتتتتتة الستتتتتلع المعتتتتتاد تصتتتتتديرها عتتتتتا  1025التتتتت  ).15.1مليتتتتتون
دينتتتتار بانيفتتتتا مقتتتتداره  )1.مليتتتتون دينتتتتار مقارنتتتتة متتتتع عتتتتا  1022والبالغتتتتة
 ).50.1مليون دينار وبنسبة انيفا بلغت .)%5.2
وشكـلــــــت تجـــــــارة السلــــــع الـمعـــــــاد تصــدٌرهـــــــا مـــــا نســـــبته ( )%2.8مـــــن
اجـمـــــالً التـــــجارة الخـارجـــــٌة خـــــالل الـــعـــــام  ، 1024مـقـابـــــل ( )%2.4عـــــام
.1023
المـستــوردات
بلغتتتتت قيمتتتتة المستتتتتوردات االردنيتتتتة يتتتت ل عتتتتا  1025متتتتا مجموعتتتت )22251
مليتتتتتون دينتتتتتار بانيفتتتتتا قتتتتتدره  )2322.1مليتتتتتون دينتتتتتار مقارنتتتتتة متتتتتع عتتتتتا
 1022والبالغتتتتتتتتتة  )21130.1مليتتتتتتتتتون دينتتتتتتتتتار وبنستتتتتتتتتبة تراجتتتتتتتتتع مقتتتتتتتتتدارها
.)%22.5
وقــــد شكــــلت المــــستوردات األردنــــٌة مـــا نسبــــته ( )%21.1مــــن قٌمـــة التجـــارة
الخـارجٌة للـعام  ،1024مـقابـل ( )%22.1لـلعـام .1023
الــمــٌــزان الــتجــاري
يمثتتتتل الميتتتتزان التجتتتتاري الجمتتتتالي التجتتتتارة اليارجيتتتتة األردنيتتتتة الفتتتترن بتتتتين
قيمتتتتتتتة مجمتتتتتتتتل الصتتتتتتتتادرات الوطنيتتتتتتتتة والمعتتتتتتتتاد تصتتتتتتتتديرها) والمستتتتتتتتتوردات.
وتظهتتتتر االحصتتتتا يات فتتتتي الجتتتتدول رقتتتت  )2أن الميتتتتزان التجتتتتاري شتتتتهد انيفاقتتتتا
بستتتتتيطا فتتتتتي عتتتتتا  1025فقتتتتتد انيفتتتتت العجتتتتتز متتتتتن  )2051.مليتتتتتون دينتتتتتار
عتتتتتتا  1022إلتتتتتت  )33...1مليتتتتتتون دينتتتتتتار عتتتتتتا  1025بانيفتتتتتتا قيمتتتتتتت
 )2225.2مليتتتون دينتتتار أي بنستتتبة مقتتتدارها  )%22عمتتتا كتتتان عليتتت فتتتي العتتتا
.1022
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اهــــم الـشـركـاء التـجـارٌــٌـن والتـكتـالت االقتـصـادٌـة
اوال :مـنطــقـة التـجــارة الحـرة الــعـــربٌـة الـــكـبرى
تعتبتتتتر التتتتدول العربيتتتتة الشتتتتريت التجتتتتاري األول للمملكتتتتة فتتتتي مجتتتتال التبتتتتادل التجتتتتاري
حيتتت تظهتتتر اتحصتتتا يات ان التجتتتارة اليارجيتتتة األردنيتتتة متتتع منطقتتتة التجتتتارة الحتتترة
العربية الكبرى تحتل المرتبة األول من حي األرقا المطلقة والنسبية.
فقـــد شكـــــلت التـجـــــارة الخــارجـــــٌة األردنـــــٌة مـــــع دول منطـقـــــة الــتجـــــارة الحـــرة
العــربٌــــــة الكبــــــرى مــــا نسبــــــته ( )%21مــــــن إجــمـالــــــً التـجــــــارة الـخارجــــــٌة
لـــلعـام ، 1024وبقٌمة (  )5298.8ملٌون دٌنار.
وقتتتد استتتتقبلت أستتتوان دول منطقتتتة التجتتتارة الحتتترة العربيتتتة الكبتتترى يتتت ل العتتتا 1025
متتتا قيمتتتت  )1255.5مليتتتون دينتتتار متتتن البقتتتا ع والستتتلع األردنيتتتة الميتلفتتتة والمتنوعتتتة
أي متتتتتتا نستتتتتتتبت  )%52متتتتتتتن إجمتتتتتتتالي الصتتتتتتتادرات الوطنيتتتتتتتة األردنيتتتتتتتة البالغتتتتتتتة
 )2.55.1مليتتتتتون دينتتتتتار وجتتتتتاة الستتتتتون الستتتتتعودي فتتتتتي طليعتتتتتة األستتتتتوان العربيتتتتتة
المستقبلة للصادرات الوطنية األردنية بقيمة  ).3.مليون دينار.
وعلتتتت صتتتتعيد المستتتتتوردات األردنيتتتتة متتتتن منطقتتتتة التجتتتتارة الحتتتترة العربيتتتتة الكبتتتترى
فقتتتد بلغتتتت متتتا مجموعتتت  )5.12مليتتتون دينتتتار يتتت ل العتتتا  1025وشتتتكلت متتتا نستتتبت
 )%11متتتتن إجمتتتتالي المستتتتتوردات األردنيتتتتة وجتتتتاة الستتتتون الستتتتعودي فتتتتي مقدمتتتتة
األسوان المصدرة لألردن بقيمة  )1103.5مليون دينار.
ثـانـٌــا :الــدول األســٌـوٌة غٌـر الـعـربــٌة
احتل التكتل االقتصادي األسيوي وفي مقدمتت دول اندونيستيا الصتين الشتعبية الهنتد
تركيا اليابان كوريا الجنوبية) المرتبة الثانيتة متن حيت حجت التجتارة اليارجيتة األردنيتة
مع باقي دول العال .
فقــد شكــــلت التـجــــارة الخــارجــــٌة األردنٌــة مــــع الــــدول األســٌوٌة غٌــر العــربٌــــة مــا
نسبــــته ( )%19مــــن أجمــالً التـجــــارة الـخارجــــٌة للعــام  ،1024وبقٌمــة ()4225.9
ملٌون دٌنار أردنً.
وشـــــــسدت أســـــــواق هـــــــذ البلـــــدان تراجعـــــا واضـــــحا فـــــً استقـــــــبال الصـــــادرات
األردنٌـــة مـــن البـضـــــالع والســـــلع ،حٌـــــ استــقبــــلت مـــا قٌـمتــــــه( )949.2ملٌـــون
دٌنار خالل العام  ،1024مقابل ( )2012ملٌون دٌنار عام .1023
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 )%10متتتتتن إجمتتتتتالي الصتتتتتادرات
حيتتتتت استتتتتتقبلت االستتتتتوان االستتتتتيوية متتتتتا نستتتتتبت
األردنيتتتتة يتتتت ل عتتتتا  1025ويعتبتتتتر الستتتتون الهنتتتتدي ابتتتترز أستتتتوان هتتتت ه المجموعتتتتة
 )223.2مليتتتتون دينتتتتار
للصتتتتادرات األردنيتتتتة لعتتتتا  1025حيتتتت استتتتتقبل متتتتا قيمتتتتت
وبما نسبت  )%22من إجمالي الصادرات لتلت الدول.
أمتتتا المستتتتوردات األردنيتتتة متتتن دول هتتت ه المجموعتتتة فقتتتد بلغتتتت متتتا مجموعتتت
 )2.55.5مليتتتتتون دينتتتتتار عتتتتتا  1025وشتتتتتكلت متتتتتا نستتتتتبت  )%51.3متتتتتن
اجمتتتتتالي المستتتتتتوردات ويعتبتتتتتر الستتتتتون الصتتتتتيني متتتتتن أهتتتتت األستتتتتوان األستتتتتيوية
للمنتجتتتتات األردنيتتتتة حيتتتت استتتتتقبل الستتتتتون األردنتتتتي يتتتت ل العتتتتا  1025متتتتتا
قيمت  )2352.2مليون دينار من السلع والبقا ع الصينية الميتلفة.

ثـالــثـا  :دول االتــحــاد األوروبــً
حققتتتتت التجتتتتارة اليارجيتتتتة متتتتع التتتتدول االوروبيتتتتة يتتتت ل عتتتتا  1025انيفاقتتتتا
واقتتتحا فقتتتد بلغتتتت قيمتتتة اجمتتتالي التجتتتارة اليارجيتتتة متتتع هتتت ه التتتدول عتتتا 1025
متتتتا مجموعتتتتة  )515.مليتتتتون دينتتتتار بانيفتتتتا مقتتتتداره )252.5مليتتتتون دينتتتتار
مقارنتتتتتة متتتتتع قيمتتتتتة اجمتتتتتالي التجتتتتتارة اليارجيتتتتتة عتتتتتا  1022والبالغتتتتتة )5252.5
مليون دينار.
وشكــــلت التــــجارة الخــارجــــٌة مــع الــــدول االوروبــــٌة مــا نسـبتــــه ( )%25.1مــن
قـٌمــة التـجــارة الــخـارجــٌة لألردن لـــعـام .1024
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شتتتتهدت الصتتتتادرات االردنيتتتتة المتدنيتتتتة اصتتتت إلتتتت الستتتتون األوروبتتتتي انيفاقتتتتا
ملموستتتتتتا يتتتتتت ل عتتتتتتا  1025لتصتتتتتتل التتتتتت  )215.1مليتتتتتتون دينتتتتتتار مقابتتتتتتل
 )121.5مليتتتتتون دينتتتتتار للعتتتتتا  1022بانيفتتتتتا قيمتتتتتت  )51.5مليتتتتتون دينتتتتتار
وبنسبة بلغت . )%21.5
ايقتتتتا ستتتتجلت المستتتتتوردات انيفاقتتتتا بنستتتتبة  )%5.5حيتتتت انيفقتتتتت قيمتتتتة
المستتتتتتتتوردات إلتتتتتتت  )5051.2مليتتتتتتتون دينتتتتتتتار عتتتتتتتا  1025بانيفتتتتتتتا قيمتتتتتتتت
 )220.5مليون دينار مقابل  )510.مليون دينار عا .1022
رابـعـا :دول اتــفـاقٌـة التـجـارة الـحـرة لـشمـال أمـرٌـكـا
شتتتتكلت التجتتتتارة اليارجيتتتتة األردنيتتتتة متتتتع دول اتفاقيتتتتة التجتتتتارة الحتتتترة لشتتتتمال
أمريكتتتا المكستتتيت كنتتتدا الواليتتتات المتحتتتدة) متتتا نستتتبت  )%20.5متتتن قيمتتتة
اجمالي التجارة اليارجية االردنية لعا .1025
ويعتبتتتر ستتتون الواليتتتات المتحتتتدة األمريكيتتتة ابتتترز أستتتوان هتتت ه المجموعتتتة بحكتتت
االتفاقيتتتات التجاريتتتة الموقعتتتة بتتتين المملكتتتة األردنيتتتة الهاشتتتمية والواليتتتات المتحتتتدة
األمريكية.
فقتتتتد ستتتتجل ستتتتون الواليتتتتات المتحتتتتدة االمريكيتتتتة يتتتت ل عتتتتا  1025تقتتتتدما فتتتتي
استتتتتتتتقبال الصتتتتتتتادرات االردنيتتتتتتتة مقارنتتتتتتتة متتتتتتتع عتتتتتتتا  1022حيتتتتتتت ارتفعتتتتتتتت
الصتتتتادرات الوطنيتتتتة إلتتتت الستتتتون األمريكتتتتي متتتتن  )515.5مليتتتتون دينتتتتار عتتتتا
 1022التتتتتتت  )2001مليتتتتتتتون دينتتتتتتتار عتتتتتتتا  1025بزيتتتتتتتادة مقتتتتتتتدارها ).1.2
مليون دينار وبنسبة نمو بلغت .)%..3
فتتتتتتي حتتتتتتين انيفقتتتتتتت المستتتتتتتوردات االردنيتتتتتت متتتتتتن الستتتتتتون االمريكتتتتتتي التتتتتت
 )335.1مليتتتون دينتتتار فتتتي العتتتا  1025مقابتتتل  )55..1مليتتتون دينتتتار عتتتا
 1022بفارن قيمت  )52.2مليون دينار.
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جـــدول رقـم ()1
أهـم الــشركــاء التـجـارٌـٌـن والتـكـتالت االقتـصـادٌــة
لــألعـــوام 1023-1024
ملٌون دٌنار

الـصـادرات الـوطـنٌــة
1024 1023
الـتكـتالت
االقـتصـادٌـة
1255. 1155.1
منطقة التجارة
5
الحرة العربٌة
الكبرى
.3.
.03.5
منها السعودية
اتفـاقٌـة التـجارة
الـحرة لـشمـال
أمـرٌـكا
منها الواليات
المتحدة
الدول األسٌوٌة
غٌر العربٌة
منها الهند
االتحـاد األوروبـً
منها ايطاليا
باقً التكتالت
االقتصادٌة
منها المنطقة الحرة

معدل
النمو
3.2-

التكتالت
االقتصادٌة
مـنطقـة التـجارة
الحـرة العـربٌـة
الكـبرى
منها السعودية

511.3

2022.
2

...

515.5

2001

..3

2012

555.2

1.2-

255.3

223.1

5-

121.5
55.5
505.2

215.1
55..
152.1

21.525.512.1-

225.5

225

0.5-

اتفـاقٌـة التـجارة
الـحرة لـشمـال
أمـرٌـكا
منها الواليات
المتحدة
الدول االسٌوٌه
غٌر العربٌة
منها الصين
الشعبية
االتحـاد األوروبـً
منها المانيا
باقً التكتالت
االقتصادٌة
منها سويسرا

22
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المـــستــوردات
1024 1023
2333.
1

5.12

معدل
النمو
15.2-

1103.5 5211.
.
2001.1 2025

2.1-

335.1

5.3-

2.55.5 5053.
.
2352.2 2.05.
5
5051.2 510.
11..5 153.2
2320.3 1011.
5
2.2.1 5.5..

..2-

55..1

50.5-

..5
5.52.1
20.512.2

جــدول رقــم ()2
أهـــم الـــشركـــاء التجـــارٌٌـــن -الصـادرات
لــلعـام 1024
ملٌون دٌنار

تــرتٌــب
الــدولــة
2
1
2
3
4
5
2
8
9
20

الـــدولـــة
أمــرٌـكــا
الـسعــودٌــة
الــعــراق
الــسنــد
اإلمـارات الـعربٌـة
الكــوٌــت
الــصـٌن الــشـعبٌـة
قـــطر
انــدونٌــسٌا
ســورٌـــا
الــمجــمـــوع

الــقٌـمة
2001
285.9
392
328.2
112.9
120.3
239.5
209.9
98.1
83.8
2480.8

النـسبـة إلـى إجـمـالً
الـصــادرات
10.9
25.3
20.1
8.2
3.2
3.2
2.2
1.2
1
2.2
23.5

ت
 ال ـ ىاليات الم ـ دة ا اريكية ـ  :احتلتتا اادتتت اار ايا ولتتا ااتتا ااي ت اي
خ ت ا اامتتت  2015اام تبتتا ايىاتتا تته حلتتا اا ت ىا اامد ت ا اال تتت لمتتا )1002
لل ن ىتا ى ىيبا  )%2009ه اجمتا اادت اار اا طىلا0
ـــ ا ت ـال مكت ـــ الثان ـــ  :لمتتتا
 ايـــا الم مـة ـــ الة ـــ كـ الـة ىـي ـــ ـــ
 )78609لل ت ن ىتتتا ن ى ىيتتبا  )%1604تته اجمتتتا اادتتت اار اا طىلتتا المتتت
02015
 ال ة كاق  :ت اجما اادت اار ايا ولا ش ل كبل ااا ااي اام اق خ ا اامتت
 2015تاوه ع اامت 2014حلا احتل ااي اام اق اام تبتا اااتااتا ن ف ت لغتا
قلمتتا اادتتت اار ايا ولتته اليت اام اقت خت ا اامتتت  2015تتت وم تته )493
للت ن ىتتتا ن ت تتل  )82806للت ن ىتتتا ى فتتا لتت(  )33506للت ن ىتتتا ن
ى ىيبا ت اجع لغا 0)%4005
 الهنـ  :ا تتت اايت اا ىت ف ت جتتت فت اام تبتتا اا ا متتا تته تتله اي ت ا اامتاملتتا
ااميتتت بلا الدتتت اار ايا ولتتا ن حلتتا اوخفضتتا اادتتت اار ايا ولتتا االتته اتدتتل
 )41801لل ن ىتا خ ا اامت  2015ن ت ل  )45908لل ن ىتا خ ا اامتت
02014
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جــدول رقــم ()3
التـركٌـب الـسلعـً لـلـصــادرات الـوطـنٌـة
لـــألعــوام 1023-1024
ملٌون دٌنار

التصــنٌف
المواد الغذالٌة
والحٌوانات الحٌة
المشروبات والتبغ
المواد الخام
الوقود المعدنً
زٌوت ودهون
مواد كٌماوٌة
بضالع مصنوعه
االالت ومعدات
مصنوعات متنوعه
اصناف غٌر مصنفة
المجموع

1023
االهمـٌة
القـٌمة
النسبـٌة%
28.2
511.3
30..
350.1
3.1
..5
2521..
233.1
125.2
2112.3
0.312
4252

2.4
25
0.2
0.2
14.3
9.3
3.2
15.1
-

1024
االهـمٌة
القـٌمة
النسبـٌة%
25.2
510.2
.3..
312..
5.3
2.5
205...
252.2
100.2
2155.2
2.5
3294.1
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2.1
23
0.2
0.05
12.1
5
2.2
11.2
0.01

نسـبة التغـٌر
%
-2.3
-1.2
5.3
-51.5
-25
-12
-22..
-23.5
1.5
10..5

و مــا يـ ـ أه ـ م ال ص ـ اـرات الــ ة ـ االرـن ـ
ال دال :

حـ ـ ا الم ـم ىـ ـ ات

 احتلتتتتت مجـموعـــــه المصـنوعـــــات المتـنوعـــــه  :الم بتتتت األح يتتتتة المطبوعتتتتاتالمصتتنوعات الب ستتتيكية) المرتبتتة االولت وبقيمتتة  )2155.2مليتتون دينتتار حيت شتتكلت
ستتلع الم بت متتا نستتبت  )%.3.2متتن إجمتتالي هت ه المجموعتتة وبقيمتتة  )5.5.2مليتتون
دينار.
 جتتاةت مجـمـوعـــه الـــمواد الكـٌمـــاوٌة  :منتجتتات دوا يتتة وصتتيدلة أستتمدة حتتامالفوستتفوريت مستحقتترات التجميتتل اللتتدا ن) فتتي المرتبتتة الثاني ت فتتي قا متتة الصتتادرات
الوطنيتتة ي ت ل العتتا  1025وبقيمتتة  )205...مليتتون دينتتار وبمتتا نستتبت )%12.1
حي ت شتتكلت المنتجتتات الدوا يتتة متتا نستتبت  )%53.2متتن إجمتتالي ه ت ه المجموعتتة وبقيمتتة
 )553.1مليون دينار .
 ثتتت احتلتتتت مجـموعــــه المــــواد الغـذالــــٌة والحــــٌوانات الحــــٌة اليقتتتروات األلبتتتانالفواكة ) المرتبة الثالثة بقيمة  )510.2مليون دينار وبنسبة .)%25.2
والبي
 ثتت جتتاةت مـجمـــوعه المـــواد الخـــام :الفوستتفات البوتتتا ) بالمرتبتتة الرابعتت بقيمتتة )312..مليون دينار ،وبما نسـبته ( )%28متن إجمتالي الصتادرات الوطنيتة يت ل العتا
 1025حيتتت شتتتكلت متتتادة البوتتتتا متتتا قيمتتتت  )252.5مليتتتون دينتتتار متتتن إجمتتتالي هتتت ه
المجموع وبنسبة .)%50.2
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جــدول رقـم ()4
أهــم الشـركـاء التـجـارٌـٌن -المـستــوردات
للـعـام 1024
ملٌون دٌنار

تــرتٌــب
الـدولـــة
2
1
2
3
4
5
2
8
9
20

القــٌمـة

الـــدولــــة

1108.2
2823.3
882.2
552.8
492.2
438.5
420.1
390.1
322.2
329.2
8539.9

الـسعـــودٌــة
الصٌـن الـشعبٌــة
امـــرٌـكــا
الـمــانــٌـــا
االمـــارات العــربٌــة
إٌــطــالـــٌــا
تـــركــٌـــا
كـورٌا الجنـوبـٌة
ســوٌســـرا
الــٌابــــان
المــجــموع

و مــا يـــ اهــم الكك ــ ا الدـاري ـ ن ل ـمـد ــ ىرـات االرـن ـ
ي ىزـ ن ح ـا الد كت ا :

الـنسـبة إلـى إجمـالـً
المـستوردات االردنٌــة
24.2
21.2
5.2
3.5
3.2
2.8
2.5
2.3
2.1
2
50
خ ــ الل ال ــ ةام ،0215

 الم مـ ــــ ة الة كـ ــــ الـة ىـي ــــ  :تمتبتتتت اايتتتتم ا ااشتتتت ت ااتوتتتتتا ايىا
الميتتت ا ار ايا ولتتا خ ت ا اامتتت 2015ن حلتتا لغتتا قلمتتا ااميتتت ا ار ايا ولتتا
ى ت ت وم ه  )220803لل ن ىتا ن ش لا ت ويتبته  )%1503ته اجمتتا
ااميت ا ار ايا ولا0
 :ااتفما قلما ااميت ا ار ايا ولا
 ال ص ن الك ة
خ ت ا اامتتت  2015ااتتا  )183404لل ت ن ىتتتان ة تتت
ىتتتا ن ى ىيتتبا ومتت لغتتا  )%705ت تتل )170508
 2014ن ىتش ل ااميت ا ار ايا ولا ته اايت اادتلى
اجمتا ااميت ا ار خ ا اامت 02015

ته ت اادتله ااشتمبلا
لغتتا  )12806لل ت ن
للتت ن ىتتتا ختت ا اامتتت
تت ويتبته  )%1207ته

ال ىالي ـ ات المد ة ـ ا االي كية ـ  :ف ت جتت فت اام تبتا اااتااتا ته قتممتا
 أت
ااتتت ىا اامدتتت ا ااتتتا ايا ن ن حلتتتا لغتتتا قلمتتتا ااميتتتت ا ار ايا ولتتتا ى تتتت تتتت
وم ه  )88301لل ن ىتا ى ىيبا  )%601ه اجمتتا ااميتت ا ار خت ا
اامت 02015
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 المان ــا :ا تتتم ر ااميتتت ا ار ايا ولتتا تياتفتتتس تته اايت ايامتتتو خت ا اامتتت
 2015تاوه ع اامت 2014ن حلا ااتفما ااميت ا ار ايا ولا ىته اتدتل ااتا
 )66708لل ت ن ىتتتا خ ت ا اامتتت 2015ن ت تتل  )63803لل ت ن ىتتتا خ ت ا
اامت 02014
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جــدول رقـــــم ()5
الـتـركـٌـب الـسلـعــً لـلمستــوردات األردنـٌة
لـــالعــوام1023-1024
ملٌون دٌنار

التصــنـــٌف

1023
االهــمٌة
القـٌمة
النســبٌة%
21.2
1150..

المواد الغذالٌة
والحٌوانات الحٌة
255.2
المشروبات والتبغ
151.1
المواد الخام
2222.2
الوقود المعدنً
21...
زٌوت ودهون
2122
مواد كٌماوٌة
1550.5
سلع مصنوعه
1512
اآلالت ومعدات
2025
مصنوعات متنوعه
15..5
سلع ومعامالت
21130.1
المجموع

0.3
2.3
1..2
0..
20
22.2
23.1
1.1
2.1

1024
االهمـٌة نسـبة التغـٌر
القٌــمة
%
النسبٌة%
-21.3 25.3
1151.2
225.5
15..1
1115.2
221
2555..
1111.3
5512.5
2012.2
33..1
22251

و مـــا يــــ أه ـــ م المــــدىرـات الــ ة ـــ اررـن ـــ
ال دال :

2
2.3
23.1
0.3
20.1
25.2
15
.
1.2

1.5
-25.2
20.2
-5.2
-1.5
-5.1
21.2
0.1
.1..2

حـ ـــ ا الم ـم ىـ ـــ ات

 شكـــلت مجـموعـــه اآلالت والـمعـــدات  :وستتا ط النقتتل وقطعهتتا االالت وأجهتتزةاتصتتاالت اتالت وأجهتتزة كهربا يتتة عالت ومعتتدات أيتترى ) المرتبتتة االولت فتتي
قا مة المواد المستتوردة وبمتا نستبت  )%15متن إجمتالي المستتوردات يت ل العتا
 1025وبقيمة  )5512.5مليون دينار .
 احت ــلت مجم ــوعه الـوق ــود المـعدن ــً  :التتنفط اليتتا مشتتتقات نفطيتتة ) المرتبتتةالثاني تة فتتي قا متتة مجموع تة الستتلع االردني تة المستتتوردة وبمتتا نستتبت  )%23.1متتن
إجمتتتالي المستتتتوردات وبقيمتتتة  )1115.2مليتتتون دينتتتار حيتتت شتتتكلت المشتتتتقات
النفطية ما نسبت  )%51.2وبقيمة  )553.1مليون دينار.
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 وشكلت مـجمـوعـه الـمواد الغـذالٌـة والـمواد الحـٌة  :الفواكتة الشتعير الحنطتةاللحو واالسمات االع و) ما نسبت  )%25.3من اجمالي المستوردات وبقيمتة
 )1151.2مليون دينار .
 امـا مـجمــوعه الســلع الـمصـنوعــة  :الحديتد والصتل ،ييتوط نستيجية التورنوالكرتون) بما نسبت  )%25.2وبقيمة  )1111.3مليون دينار.
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