تــقــريـــر حـــول
األداء الــعــام للتــجـــارة الــخــارجــيــة األردنـيـة
خــالل النصـف االول مـــن عــامـــي 5102-5102

إدارة الــسيــــاســـات والـــدراســـات االقتــصــاديـــة
وحــدة الــدراســات والــرصــد االقتــصــادي

إعــــــداد
مـــأمــــون صــــيدم

أيلول 5102

الــتـجـارة الـخـــارجـيــة األردنـيــة خالل النـصـــف االول مـــن
عـــامـــي 5102-5102
تراجعتتتتتتت التجتتتتتتارة الخارجيتتتتتتة األردنيتتتتتتة ختتتتتتالل النصتتتتتتف االول متتتتتتن العتتتتتتام
5102التتتتت  )420559مليتتتتتون دينتتتتتار و نستتتتت ة تراجتتتتت  )%552و انخفتتتتتا
قيمتتتتت  )5.252مليتتتتون دينتتتتار مقارنتتتت متتتت نفتتتت الفتتتتترة متتتتن العتتتتام 5102
ويعتتتذل لتتتت التتت تراجتتت حراتتتة الصتتتادرات الو نيتتتة تتتال وا تتت ختتتالل النصتتتف
االول متتتتتتن العتتتتتتام  5102حيتتتتتت لقتتتتتتت متتتتتتا قيمتتتتتتت  )501954مليتتتتتتون دينتتتتتتار
و نستتتتت تراجتتتتت  )%452و انخفتتتتتا قيمتتتتتت  )552مليتتتتتون دينتتتتتار مقارنتتتتت
تتتتنف الفتتتتترة متتتتن العتتتتام  5102وال القتتتتة  )525.54مليتتتتون دينتتتتار وستتتتجلت
حراتتتتة الصتتتتادرات الو نيتتتتة متتتت التتتتدول االستتتتيوية ايتتتتر العر يتتتتة الا تتتترل التراجتتتت
 )%-5252و انخفتتتتتتا قيمتتتتتتت )0005.
االا تتتتتتر مستتتتتتجلة متتتتتتا نستتتتتت ت
مليتتتون دينتتتار تتتم دول من قتتتة التجتتتارة الحتتترة العر يتتتة الا تتترل و نستتت تراجتتت
لغ قيمت  )09159مليون دينار
لقت  )%-005.و انخفا
فيماااات عت
 1026علااااا
مقتتنااااا مااااا
وبنسب عت ت

اااا قيماااا علساااا علم ااااتد هااااديت ت خاااا علنهاااا عالو ماااا عل اااات
 )50204م ياااااو ديناااااتت بتت ااااات مقااااادعت  )1506م ياااااو ديناااااتت
ن ااااات عل ااااات مااااا عل ااااات  1024وعلبتلغااااا  )9.603م ياااااو ديناااااتت
ب غ 0)%604

كمااات ب غااا قيمااا علمسااا وتدع عالتدنيااا خااا علنهااا عالو مااا عل ااات  1026مااات
مجموعاااااا  ).006م يااااااو دينااااااتت بتنخ اااااات قاااااادت  ).303م يااااااو دينااااااتت
مقتتناااا ماااا ن اااات عل اااات ماااا عل اااات  1024وعلبتلغاااا  ).05403م يااااو دينااااتت
وبنسب تعج مقدعت ت 0)%202
جــدول رقـــم )0
مـؤ ـرات التـجـارة الـخـارجـيـة االردنــيـة خـــالل النــصــف االول مـــن
عــامـــي 5102-5102
مليون دينار

التـصـنيـف
الــصـادرات الـو نـية
السلـ المعـاد تصـديـرهـا
الـمستــوردات
اجمالي التجارة الخارجية
الـميـذان التـجــاري

5102
5102
120503 191.03
50204
9.603
.006
.05403
342105 3.300.
553306- 5952021

الـفـرق
1191506
.3031.509
22504

نس ة التقيـر%
306604
20210510.

جـــدول رقـم )5
أهـم الــ راــاء التـجـاريـيـن والتـاـتــالت االقتـصـاديــة خـــالل النصــف االول مـــن
عــامـــي 5102-5102
مليون دينار

الـصـادرات الـو ـنيــة
5102 5102
الـتاـتالت
االقـتصـاديـة
20460 22360.
من قة التجارة
9
الحرة العر ية
الا رل
95.05 9.903
منهت علس ودي

معدل
النمو
220..-

التاتالت
االقتصادية
مـن قـة التـجارة
الحـرة العـر يـة
الاـ رل
منهت علس ودي

اتفـاقيـة التـجارة
الـحرة لـ مـال
أمـريـاا
منهت علواليت
علم حد
الدول األسيوية
اير العر ية
منهت علهند

55309

53605

204

56305

5.9

005

5.002

94505

1905-

12006

25103

2901-

االتحـاد األورو ـي

61

6204

005-

اتفـاقيـة التـجارة
الـحرة لـ مـال
أمـريـاا
منهت علواليت
علم حد
الدول االسيوية
اير العر ية
منهت علهي
علش بي
االتحـاد األورو ـي

منهت عيطتليت
اقي التاتالت
االقتصادية
منهت علمنطق علحت

26
20305

2504
29109

3051004

.401

20102

9405

منهت ألمتنيت
اقي التاتالت
االقتصادية
منهت نيجيتيت

المـــستــوردات
5102 5102
23640
6

244.

21660
.
42404

52105

9403-

411

209

56506

55505

904-

192003 19150
5
39604 53606

005-

2.6109 24560
1
92209 94409
54905 .9001
201

21504

اوال  :الـــصــادرات الــو ـــنيـة مــ الــتاتـــالت االقــتصــاديـــة خـــالل النصــف
االول مـــن عــامـــي 5102-5102
 انخـفــ ت قــيم الصــادرات الــو نـــية الـــ دول منــ قــة التـــجارة الحـــرة
العــر يــة الاــ رل نــس ــ  )%005.ومـــن ـمنــها الــدول التــاليــة :
 -سوتيت بنسب

0)%6301
2

معدل
النمو
1005-

504
25
21052603
206050
9

-

علمغتب بنسب 0)%6906
عل تعق بنسب 0)%5609
مهت بنسب 0)%200.
علس ودي بنسب 0)% .
عالمتتع عل تبي علم حد 0)%.01

 ارتـفــعت ال ـفيــف قـيمــ الصــادرات الــو نــية الــ دول اتفــاقيــة
التــجارة الحـــرة ل ــمال أمــرياــا نــس ـة  )%052ومــن ــمنـها الــواليــات
المتحــدة االمــرياـــية نس ة 5)%152
هـدت معـظــم الــدول االســيويــة الا رل اــير العــر يــة انخفـا ـا وا ـحا

فــي استــقــ ال الــصـادرات الــو نــية االردنـية خــالل النصف االول للعــام
قيمت
 )%5252و انخفا
 5102مـسجـال نســ ة تــراجــ لقــت
 )0005.مليون دينار وفــيمــا يــلي اهــم الــدول التــي ـهــدت تــراجـعــا:
-

سنغتفوت بنسب 0)%5504
علهي علش بي بنسب 0)%6509
تكيت بنسب 0)%42
كوتيت علجنوبي بنسب 0)%9501
إندونيسيت بنسب 0)%1605
عستعئي ) بنسب 0)%1306
عيتع بنسب 0)%10
علهند بنسب 0)%2901

 انخفــ ت قيــمــ الصادرات الــو نـيـــة ال دول االتـحــاد االورو ــي نس ة
فيفة جدا و قيت الصادرات الو نية تتراوح حول معدلها العام حي انخف ت
الصادرات الو نية ال الدول االورو ية من  )25مليون دينار خالل النصف االول
من العام  5102ال  )2052للنصف االول من العام 55102
ــانــيا  :المــستـــوردات األردنـية مــ التـاتــالت االقتــصاديـــة خـــالل النصــف
االول مـــن عــامـــي 5102-5102
 انخـفــ ت قيــمــ المـستــوردات األردنيــة مــن دول من ــقــة التجــارة الحـــرة
العــر ية الاــ رل نـس  )%5152ومــن ـمنــها الــدول التـاليــة :
 عليم بنسب 0)%.001 علكوي بنسب 0)%63053

-

علس ودي بنسب 0)%96
سوتيت بنسب 0)%2501
علس ط علوطني عل سطيني بنسب
مهت بنسب 0)%2005

0)%29

 فيــمــا ــهدت المــستـوردات األردنيــة ارتــفاعــا مــن دول اتفــاقيــة الـتجــارة
الحــرة لـ مــال أمــرياــا نسـ ة 5)%052
علمس وتدع عألتدني م دو عال حتد عالوتوبي بنسب  )%25حيث
 عت
علنه عالو ل ت  )245601 1024م يو دينتت ل ه عل
بغ خ
 )2.6109م يو دينتت خ علنه عالو م عل ت 01026
 في حي عنخ ض
0)%005-

علمس وتدع

عالتدني م علدو عالسيوي غيت عل تبي بنسب

أهــم الســلــ المـصـــدرة والمــستــوردة خـــالل الــنصــف األول مـــن عـــامـــي
5102-5102
مليون دينار

الــصـــادرات الــو ــنيـــة
5102 5102
الــسلـــ
92554 92250
عاللبس و وعب هت
محضتع علهيدل 11.04 23203

%
0502506

الــسلـــ
علن ط علخت
عل تبت
وعلدتعجت
عالال

المـستـــوردات
%
5102
5102
02- 012950 05525.
0150 22.54 24.5.

عل وس ت

26509

26505

10.

علخضتت وعل وعك

52159

02250

50255
علبو تت
05559
عالسمد
35506
علموعد عالختى
الصادرات الو نية 525.5
4

05952
4952
56505
50195
4

عالال عالجهز 22154
5.علكهتبتئي
5125.
 9559علحبوب20152
علحديد
52علموعد عالختى 2.2259
5.12254
 452اجماليالمستوردات

4

29254

21252

5550
5255

29252
20152
222.
.112

2252
250
052050-

92555

وعــلــ صــعــيد التــرايــب الــسلــعــي أل ــرذ الســــلــ المــصــدرة خــالل النصف
االول مــن الـــعــام :5102
 فقد عنخ ض قيم علهتدتع )6109م يو دينتت0
قيم

م علخضتت وعل وعك بنسب

 )%1.وب تتق

 كمت وعنخ ض قيم علهتدتع )1502م يو دينتت0
قيم

علوطني م عألسمد بنسب

 )%19وب تتق

 وعنخ ض قيم علهتدتع )320.م يو دينتت0
قيم
 وسج قيم علهتدتع )%202وب تتق قيم

علوطني م علبو تت بنسب

 )%5105وب تتق

علوطني م عاللبس و وعب هت عنخ تضت ب غ نسب
 )401م يو دينتت0

امــا عــل صـعيــد التــراــيــب الــسلــعي أل ـــرذ الـــسلـ المــستـــوردة خــالل النصف
االول مــن الـــعــام :5102
قيم علمس وتدع عالتدني م عل تبت
 فقد عت )6001م يو دينتت0
 )%2002وبزيتد ب غ
 وعتبنسب

وعلدتعجت

وعجزعئهت بنسب

قيم علمس وتدع عألتدني م عآلال وعالجهز علكهتبتئي وعجزعئهت
 )%1901وبزيتد ب غ  )5209م يو دينتت0

علنه
 كمت وسج عس يتعد علحبوب عت تعت وعضحت خ 1026ليه عل  )95504م يو دينتت وبنسب نمو ب غ
 في حي سج علمس وتدع عألتدني م عآلال )%1102وبتنخ ت ب غ  )25905م يو دينتت0

5

عالو م
0)%6506

عل ت

عنخ تضت وعضحت وبنسب

الــخـــالصــــة:
تني م تعج وعضح
م علم حظ ع حتك ونشتط علهتدتع علوطني عهبح
عالق هتدي
وم موت في زيتد م دال نمو ت حيث سج م ظ عسوعق عل ك
عنخ تضت وعضحت في عس قبت علهتدتع علوطني وبتل حديد علدو عالسيوي غيت عل تبي
ومنطق عل جتت علحت عل تبي علكبتى0
ف تعج علهتدتع علوطني ل ي د يق هت فقط ع دو منطق عل جتت علحت عل تبي
ب ع عسوعق عسيوي كبتى
علكبتى جتعء عالضطتعبت عل ي يشهت دو علمنطق
كتلهند علهي علش بي عندونيسيت تكيت كوتيت علجنوبي عيتع ) وغيت ت سج
علنه عالو م عل ت  1026مقتتن م ن ت عل ت م عل ت
تعج ت حقيقت في خ
 )2220.م يو دينتت
 1024حيث سج تعج ت بنسب  )%1905وبتنخ ت قيم
كمت وع علهتدتع علوطني عل دو عال حتد عالوتوبي بقي تعوح حو م دلهت علطبي ي
االمر ال ي يت لب دراسة تراج حراة ون ا الصادرات
ول شهد أي حس
الو نية) ال خاص للوقوف عل اس اب ه ا التراج ومن الجدير ال ار ان سل
االسمدة ) من اا ر السل التي سجلت تراجعا5
الخ ار والفوااة ال وتا

6

