تــقــريـــر حـــول
األداء الــعــام للتــجـــارة الــخــارجــيــة األردنـيـة
خــالل الثــلـــث االول مـــن عــامـــي 5103-5102
إدارة الــسيــــاســـات والـــدراســـات االقتــصــاديـــة
وحــدة الــدراســات والــرصــد االقتــصــادي

إعــــــداد
مـــأمــــون صــــيدم
تـــمـــوز 5103

الــتـجـارة الـخـــارجـيــة األردنـيــة خالل الـــثلـــث االول مـــن
عـــامـــي 5103-5102
تراجعتتتتت التجتتتتارة الخارجيتتتتة األردنيتتتتة ختتتتالل الثلتتتتث االول متتتتن العتتتتام 5103
مقارنتتتت متتتتف ن تتتت ال تتتتترة متتتتن العتتتتام  ،5102ويعتتتتزك التتتتا التتتت تراجتتتتف حر تتتتة
الصتتتتادرات الو نيتتتتة ح تتتت ل وا تتتت ختتتتالل الثلتتتتث االول متتتتن العتتتتام  5103حيتتتتث
حلغتتتتتتت متتتتتتا قيمتتتتتتت  )053825مليتتتتتتون دينتتتتتتار حانخ تتتتتتا نستتتتتتحت )%0021
ال تتتتترة متتتتن العتتتتام
وحانخ تتتتا قيمتتتتت  )0.825مليتتتتون دينتتتتار ،مقارنتتتت حتتتتن
 5102والحالغتتتتة  )012321مليتتتتون دينتتتتار ،وستتتتجلت حر تتتتة الصتتتتادرات الو نيتتتتة
متتتتف التتتتدول االستتتتيوية ايتتتتر العرحيتتتتة ال حتتتترك التراجتتتتف اال حتتتتر مستتتتجلة متتتتا نستتتتحت
 )%-5325وحانخ تتتتتتتا قيمتتتتتتتت  )3125مليتتتتتتتون دينتتتتتتتار  ،ثتتتتتتتم دول من قتتتتتتتة
التجتتتتارة الحتتتترة العرحيتتتتة ال حتتتترك وحنستتتتح تراجتتتتف حلغتتتتت  )%-052.وحانخ تتتتا
حلغ قيمت  )1228مليون دينار
فيمااار فعت ااا قيمااا فلسااا فلم ااارص تراااصيع ر خااا فلث اااال ف م مااا فل ااار 1025
فلاااا  )15962م ياااام صي اااارع برعت اااار مقااااصفع  )569م ياااام صي اااارع مقرع اااا ماااا
ااااف فل تااااعا ماااا فل اااار  1024مفلبرلغاااا  )15163م ياااام صي اااارع مب سااااب فعت اااار
ب غ 6)%165
كمااار ب غااا قيمااا فلمساااتمعصف ف عص يااا خااا فلث اااال ف م مااا فل ااار  1025مااار
مجممعااااا  )359262م يااااام صي ااااارع برعت ااااار قاااااصع  )21561م يااااام صي ااااارع
مقرع اااا ماااا ااااف فل تااااعا ماااا فل اااار  1024مفلبرلغاااا  )345362م ياااام صي اااارع
مب سب مم مقصفع ر 6)%161
جــدول رقـــم )0
مـؤ ـرات التـجـارة الـخـارجـيـة االردنــيـة خـــالل الــثلـــث االول مـــن
عــامـــي 5103-5102
مليون دينار

التـصـنيـف
الــصـادرات الـو نـية
السلـف المعـاد تصـديـرهـا
الـمستــوردات
اجمالي التجارة الخارجية
الـميـزان التـجــاري

5103
5102
211261 234563
15962
15163
359262 345362
513265 511262
-222165 -113464
1

الـ ـرق
2.261
569
21561
2964
19262

نسحة التغيـر%
-2269
165
161
-065
2062

جـــدول رقـم )5
أهـم الــ ر ــاء التـجـاريـيـن والتـ ـتــالت االقتـصـاديــة خـــالل الــثلـــث االول مـــن
عــامـــي 5103-5102
مليون دينار

الـصـادرات الـو ـنيــة
5103 5102
الـت ـتالت
االقـتصـاديـة
54464 .4061
من قة التجارة
الحرة العرحية
ال حرك
12263
112
م هر فلس مصي
ات ـاقيـة التـجارة 20263 22161
الـحرة لـ مـال
أمـريـ ا
11169 19962
م هر فلم ير
فلمتحصا
1036. 11369
الدول األسيوية
اير العرحية
20465 21163
م هر فله ص

-226.

3262
2161
5463

296.
964
.969

-.69
-1162
1161

3369

526.

2.63

االتحـاد األوروحـي
م هر فيطرلير
حاقي الت تالت
االقتصادية
م هر فلم طق فلحعا

معدل
النمو
216.-263
-161
-264
-1161

الت تالت
االقتصادية
مـن قـة التـجارة
الحـرة العـرحيـة
ال ـحرك
م هر فلس مصي
ات ـاقيـة التـجارة
الـحرة لـ مـال
أمـريـ ا
م هر فلم ير
فلمتحصا
الدول االسيوية
اير العرحية
م هر فلري
فلش بي
االتحـاد األوروحـي
م هر عممر ير
حاقي الت تالت
االقتصادية
م هر يجيعير

المـــستــوردات
5103 5102
202269 22016
2
14263
2216.

4.361
2526.

-216.
2562

1.961

22462

216.

242164 242.6
1
50961 4.965

263
462

212162 91.62
11161 236.
44569
334

1263
43062
1462

20361

931.62

262

اوال  :الـــصــادرات الــو ـــنيـة مــف الــت تـــالت االقــتصــاديـــة
 انخـ ــ ت قــيم الصــادرات الــو نـــية الـــ دول منــ قــة التـــجارة الحـــرة
العــرحيــة ال ــحرك حنــسحــ  )%052.ومـــن ـمنــها الــدول التــاليــة عــل
التــوالـــي:
-

سمعير ب سب 6)%.261
فلمغعب ب سب 6)%.0
فل عفق ب سب 6)%4162
فلسمصف ب سب 6)%.62
2

معدل
النمو
-1162

 مرع ب سب 6)%56. تم ف ب سب 6)%561 فلس مصي ب سب 6)%263 انخــ ــ ت قـيمــ الصــادرات الــو نــية الــ دول ات ــاقيــة التــجارة الحـــرة
 )%523ومــن ــمنـها الــواليــات المتحــدة
ل ــمال أمــري ــا حنــسحـة
االمــري ـــية حــنســحة 2)%822
 انخـ ــ ت قيــمــ الــصادرات الــو ــنية الــ الــدول االســيويــة اــير
العــرحيــة حنسحة  )%5325ومــن مـنها الــدول التــاليــة علــ التــوالـي:
-

فلري فلش
كمعير ب سب
تعكير ب سب
فله ص ب سب

بي ب سب 6)%9562
6)%2562
6)%13
6)%226.

 انخ ــ ت قيــمــ الصادرات الــو نـيـــة ال دول االتـحــاد االوروحــي حنسحة
 )%.21ومــن ــمنــها إيـ ــالــيا حــنســحة 2)%5520
ثــانــيا  :المــستـــوردات األردنـية مــف التـ تــالت االقتــصاديـــة:
 انخـ ــ ت قيــمــ المـستــوردات األردنيــة مــن دول من ــقــة التجــارة الحـــرة
 )%5520ومــن ـمنــها الــدول التـاليــة عــل
العــرحية ال ــحرك حنـسح
التــوالـــي:
-

فلكمي ب سب 6)%.164
فلس مصي ب سب 6)%216.
سمعير ب سب 6)%106.
فلس ط فلمط ي فل سطي ي ب سب 6)%29
مرع ب سب 6)%24
فلبحعي ب سب 6)%.6.
ف مرعف فل عبي فلمتحصا ب سب 6)%165

 فيــمــا ــهدت المــستـوردات األردنيــة ارتــ اعــا مــن دول ات ــاقيــة الـتجــارة
 )%0328ومــن مــنها الــواليــات
الحــرة لـ مــال أمــري ــا حنسـحة
المـتحــدة االمــري ـية حنــسحة 2)%052.
3

فلمستمعصف فألعص ي م صم ف تحرص ف معمبي ب سب
 فعت
ضم هر عممر ير ب سب 6)%43062
فلمستمعصف ف عص ي م فلصم ف سيمي
 كمر مفعت
 )%263مم ضم هر فلري فلش بي ب سب 6)%462

 )%1263مم

غيع فل عبي

ب سب

أهــم الســلــف المـصـــدرة والمــستــوردة خـــالل الثــلـــث األول مـــن عـــامـــي
5103-5102
الــصـــادرات الــو ــنيـــة
5103 5102
الــسلـــف
5.023 53123
ف لبس متمفب هر

%
-328

الــسلـــف
فل ط فلخر

محضعف فلريصل

22.63

23363

12

فل عبر
مفلصعفجر
ف

المـستـــوردات
5103 5102
31321 30123
83325

11021

فل مس ر

9.69

22262

2264

1132.

81122

فلخضرع مفل مفك

01122

.122

ف جهزا 5552.
ف
-85
فلكهعبرئي
00221
فلحبمب
-13
51822
 -8321فلحصيص
5833
 -2261فلممفص فلخر
12312
 -0021اجمالي
8
المستوردات

81222

08520
فلبمترف
3128
ف سمصا
53063
فلممفص ف خعى
الصادرات الو نية 01232
1

332.
1120
45161
05382
5

م

 فقص ف خ ض قيم فلررصعفقيمت  )24م يم صي رع6
 كمر مف خ ض قيم فلررصعفقيمت  )1461م يم صي رع6
 مف خ ض قيم فلررصعف )5263م يم صي رع6

فلمط ي م فألسمصا ب سب

فلمط ي م فلبمترف ب سب

4

5520
8.25

035 81528
-223 01023
022 811521
523 131020

وعــلــ صــعــيد التــر يــب الــسلــعــي ألحــرز الســــلــف المــصــدرة خــالل الثــلــث
االول مــن الـــعــام :5103
فلخضرع مفل مفك ب سب

%
0123
082.

 )%21مب رعق
 )%2563مب رعق

 )%31مب رعق قيمت

 مسج قيم فلررصعف )%562مب رعق قيمت

فلمط ي م ف لبس متمفب هر ف خ رضر ب غ سبت
 )2161م يم صي رع6

امــا عــل صـعيــد التــر ــيــب الــسلــعي ألحـــرز الـــسلـف المــستـــوردة خــالل الثــلث
االول مــن الـــعــام :5103
قيم فلمستمعصف ف عص ي م فل عبر
 فقص فعت )4261م يم صي رع6
 )%226.مبزيرصا ب غ
 مفعتب سب

مفلصعفجر

مفجزفئهر ب سب

مف جهزا فلكهعبرئي مفجزفئهر
قيم فلمستمعصف فألعص ي م فآل
 )%2.61مبزيرصا ب غ  )1161م يم صي رع6

 كمر مسج فستيعفص فلحبمب فعت رعر مفضحر خ فلث ال ف م م فل ر 10256)%251
لير فل  )20162م يم صي رع مب سب مم ب غ
 في حي سج فلمستمعصف فألعص ي م فآل )%1162مبر خ رض ب غ  )9961م يم صي رع6

5

ف خ رضر مفضحر مب سب

