تقرير التجارة الخارجية األردنية خالل الثالث أرباع األولى
من العام  2102مقارنة مع نفس الفترة من العام 2100

إدارة الدراســـات والتــدريب
وحدة الدراسات واالتفاقيات الدولية

إعداد
حمزة الخزاعلة

كانون األول
2102

التجارة الخارجية األردنية خالل الثالث أرباع األولى من العام 2102
مقارنة مع نفس الفترة من العام .2100

لقد خطى األردن شوطا ً طويالً على طريق التحررر اقتتارادو لالتررارو لتعزيرز للاراا القرو
لتشراع رلح المبادرة التي ساهمت في تفعال دلر القطرا الاراف فري دفرع عملارا الومرو لتعمارق
مواخ اقنفتاح اقتتاادو لخلق بائا توظاماا عاريا لمحاباا لالستثمار لاإلنتاج .
فقد بلغت تاما الترارة الاارجاا بما في ذلك الاادراا الوطوارا لالمقرتورداا القرلعاا لالمعراد
تارردير خررال الررثالأ بربررا األللررى مررا العررا  2102مررا مرموعر  )0102151ملاررون ديوررار،
بوقربا نمررو مقرردارها  ،)%7مقارنررا بقامرا الترررارة الاارجاررا خررال نفرن الفترررة مررا العررا 2100
لالبالغا في حاو  )0.03052ملاون ديوار.
لتد تمثل بهم الشركاء الترارياا للمملكا ما خال التكتالا اقتتااديا التالاا:
 دل موطقا الترارة الحرة العرباا الكبرى .
 دل اتفاتاا الترارة الحرة لشما بمريكا .
 الدل اآلساويا غار العرباا.
 دل اقتحاد األلرلبي .
 باتي التكتالا اقتتااديا األخرى.
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التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية
أوال :الصادرات الوطنية:
بلغررت تامررا الاررادراا الوطواررا خررال الررثالأ بربررا األللررى مررا العررا  2102مررا مرموعرر
 )311053ملاون ديوار ،بوقبا إنافاض مقدارها  ،)%7مقارنا بقامتها في نفن الفترة ما العرا
 2100التي بلغت في حاو ما مرموع  )3.175.ملاون ديوار .
لتد توزعت الاادراا الوطواا األردناا على عدد ما الشركاء التررارياا لالتكرتالا اقتتاراديا
كاآلتي:
 - 0دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:
بلغررت تامررا الاررادراا الوطواررا إلررى دل موطقررا الترررارة الحرررة العرباررا الكبرررى خررال الررثالأ
بربا األللرى مرا العرا  2102مرا مرموعر  )0.1351ملارون ديورار ،بوقربا انافراض مقردارها
 ،)%05.مقارنا بقامتها خال نفرن الفتررة مرا العرا  2100لالتري بلغرت فري حاور مرا مرموعر
 )070.50ملاون ديوار.
لترد شرركلت تامررا الاررادراا الوطوارا إلررى دل موطقررا الترررارة الحررة العرباررا الكبرررى مررا نقرربت
 )%.752ما إجمالي الاادراا الوطواا .
 - 2دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا:
بلغررت تامررا الاررادراا الوطواررا إلررى دل اتفاتاررا التررارة الحرررة لشررما بمريكررا ،خررال الررثالأ
بربا األللى ما العرا  2102مرا مرموعر  ).1.ملارون ديورار ،بوقربا نمرو مقردارها ،)%15.
مقارنا بقامتها خرال نفرن الفتررة مرا العرا  2100لالتري بلغرت فري حاور مرا مرموعر )17353
ملاون ديوار.
لت رد شرركلت تامررا الاررادراا الوطواررا إلررى دل اتفاتاررا الترررارة الحرررة لشررما بمريكررا مررا نقرربت
 )%07ما إجمالي الاادراا الوطواا .
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 - 3الدول اآلسيوية غير العربية:
بلغت تاما الاادراا الوطواا إلى الدل اآلساويا غار العرباا ،خال الثالأ بربا األللى مرا
العا  2102ما مرموع  )310ملاون ديوار ،بوقبا انافاض مقردارها  ،)%150مقارنرا بقامتهرا
خال نفن الفترة ما العا  2100لالتي بلغت في حاو ما مرموع  )3.353ملاون ديوار.
لتد شركلت تامرا الارادراا الوطوارا إلرى الردل اآلسراويا غارر العربارا مرا نقربت  )%2152مرا
إجمالي الاادراا الوطواا.
 - 4دول اإلتحاد األوروبي:
بلغت تاما الاادراا الوطواا إلى دل اإلتحاد األلرلبي خال الثالأ بربرا األللرى مرا العرا
 2102مررا مرموعر  )0735.ملاررون ديوررار ،بوقرربا انافرراض مقرردارها  ،)%15.مقارنررا بقامتهررا
خال نفن الفترة ما العا  2100لالتي بلغت في حاو ما مرموع  )07.57ملاون ديوار.
لتد شكلت تاما الاادراا الوطوارا إلرى دل اإلتحراد األلرلبري مرا نقربت  )%.51مرا إجمرالي
الاادراا الوطواا.
 - 5باقي التكتالت االقتصادية:
بلغت تاما الاادراا الوطواا إلرى براتي التكرتالا اقتتاراديا خرال الرثالأ بربرا األللرى مرا
العا  2102ما مرموع  ) 20051ملاون ديورار ،بوقربا نمرو مقردارها  ،)%152مقارنرا بقامتهرا
خال نفن الفترة ما العا  2100لالتي بلغت في حاو ما مرموع  )0315.ملاون ديوار.
لتد شكلت تاما الاادراا الوطواا إلى باتي التكتالا اقتتااديا ما نقربت  )%151مرا إجمرالي
الاادراا الوطواا .
لفامررا يلرري جرردل رتررم  )0لبا ران التوزيررع الرغرافرري للاررادراا الوطواررا خررال الررثالأ بربررا
األللى ما العاماا  2100ل .2102
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جدول رقم ()0
التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية خالل الثالث أرباع األولى من العامين
 2100و 2102
القاما بالملاون ديوار بردني )

الصادرات الوطنية
التكتالت االقتصادية

دول منطقة التجارة
الحرة العربية الكبرى
دول اتفاقية التجارة
الحرة لشمال أمريكا

()%
الثالث أرباع
()%
الثالث أرباع
األولى من العام من إجمالي الصادرات األولى من العام من إجمالي الصادرات
2102
2100

( )%نسبة
التغير

0.0470

4.75

0.1871

4.72

074-

5.378

0578

.1.

0.

57.

الدول اآلسيوية غير
العربية

84873

2.74

810

2572

570-

دول االتحاد األوروبي

0.47.

471

0.37.

471

17.-

باقي التكتالت
االقتصادية األخرى
المجموع

08574

574

20075

571

172

3.1.74

%011

351078

%011

17.
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ثانيا :الستوردات السلعية:
بلغررت تامررا المقررتورداا القررلعاا خررال الررثالأ بربررا األللررى مررا العررا  2102مررا مرموع ر
 )0113.ملاون ديوار ،بوقبا نمو مقدارها  ،)%0151مقارنا مع تامتهرا بروفن الفتررة مرا العرا
 2100التي بلغت في حاو ما مرموع  )311752ملاون ديوار.
توزعررت المقررتورداا األردناررا للقررلع خررال الررثالأ بربررا األللررى مررا العرراماا  2100ل 2102
على عدد ما الشركاء الترارياا لالتكتالا اقتتااديا ،لما ببرزها :
 - 0دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى:
بلغررت تامررا المقررتورداا القررلعاا مررا دل موطقررا الترررارة الحرررة العرباررا الكبرررى خررال الررثالأ
بربرررا األللرررى مرررا العرررا  2102مرررا مرموعررر  )31735.ملارررون ديورررار ،بوقررربا نمرررو مقررردارها
 ،)%.5.مقارنررا بقامتهررا خررال نفررن الفترررة مررا العررا  2100الترري بلغررت فرري حاور مررا مرموعر
 )3.3751ملاون ديوار.
لتد شكلت تاما المقتورداا ما دل موطقا الترارة الحرة العرباا الكبررى ،مرا نقربت )%3157
ما إجمالي المقتورداا القلعاا .
 - 2دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا:
بلغررت تامررا المقررتورداا القررلعاا مررا دل اتفاتاررا الترررارة الحرررة لشررما بمريكررا خررال الررثالأ
بربرررا األللرررى مرررا العرررا  2102مرررا مرموعررر  )1.152ملارررون ديورررار ،بوقررربا نمرررو مقررردارها
 ،)%2.5.مقارنا بقامتها خال بوفن الفترة ما العرا  2100التري بلغرت فري حاور مرا مرموعر
 ).315.ملاون ديوار.
لتد شكلت تاما المقتورداا ما دل اتفاتاا الترارة الحرة لشما بمريكا ،ما نقربت  )%753مرا
إجمالي المقتورداا القلعاا .
 - 3الدول اآلسيوية غير العربية:
بلغت تاما المقتورداا القلعاا ما الدل اآلسراويا غارر العربارا خرال الرثالأ بربرا األللرى
مررا العررا  2102مررا تامتر  )211.57ملاررون ديوررار ،بوقرربا نمررو مقرردارها  ،)%151مقارنررا مررع
تامتها خال نفن الفترة ما العا  2100التي بلغت في حاو  )211.ملاون ديوار.
لتد شكلت تاما المقتورداا القلعاا ما الردل اآلسراويا غارر العربارا ،مرا نقربت  )%2151مرا
إجمالي المقتورداا القلعاا .

.

 - 4دول اإلتحاد األوروبي:
بلغت تاما المقتورداا القلعاا ما دل اقتحاد األلرلبي خال الثالأ بربا األللرى مرا العرا
 2102مررا تامت ر  )01335.ملاررون ديوررار ،بوقرربا انافرراض مقرردارها  ،)%357مقارنررا بقامتهررا
خال نفن الفترة ما العا  2100التي بلغت في حاو  )213153ملاون ديوار.
لتد شكلت تاما المقتورداا القلعاا ما دل اإلتحاد األلرلبي مرا نقربت  )%0.51مرا إجمرالي
المقتورداا القلعاا .
 - 5باقي التكتالت االقتصادية:
بلغت تاما المقتورداا القلعاا ما باتي التكتالا اقتتااديا خرال الرثالأ بربرا األللرى مرا
العا  2102ما تامت  )010150ملاون ديوار ،بوقبا نمو  ،)%..51مقارنا بقامتها خرال نفرن
الفترة ما العا  2100التي بلغت في حاو  )31750ملاون ديوار.
لتررد شرركلت تامررا المقررتورداا مررا برراتي التكررتالا اقتتارراديا مررا نقرربت  )%0351مررا إجمررالي
المقتورداا القلعاا .
لفامررا يلرري الررردل رتررم  )2لبارران التوزيررع الرغرافرري للمقررتورداا القررلعاا خررال الررثالأ بربررا
األللى ما العاماا  2100ل .2102
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جدول رقم ()2
التوزيع الجغرافي للمستوردات السلعية
من أهم الشركاء التجاريين والتكتالت االقتصادية خالل الثالث أرباع األولى من عامي
 2100و 2102
القاما بالملاون ديوار بردني )

المستوردات
التكتالت االقتصادية

دول منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى
دول اتفاقية التجارة الحرة
لشمال أمريكا

()%
من إجمالي
المستوردات

الثالث أرباع
األولى العام
2102

()%
من إجمالي
المستوردات

()%
نسبة التغير

الثالث أرباع
األولى العام
2100

3.78

31.87.

357.

.7.

.

1.172

.78

247.

2.73

211.7.

2571

175

213578

217.

013874

0.71

87.-

81.70

872

050170

0371

..75

815.72

%011

0118.

%011

0175

3.3.71
.81

الدول اآلسيوية غير العربية 251.
دول االتحاد األوروبي
باقي التكتالت االقتصادية
األخرى
المجموع

1

التركيب السلعي للتجارة الخارجية األردنية

أوالً :الصادرات الوطنية:
توو التركاب القلعي للاادراا الوطواا خال الثالأ بربا األللرى مرا العرا  2102فري عردة
مرموعاا ما القلع ،بهمها ما يلي :
 )0األلبسة وتوابعها :بلغت تاما الاادراا ما األلبقا لتوابعها خال الثالأ بربرا األللرى
مررا العررا  2102مررا مرموع ر  )11353ملاررون ديوررار ،بوقرربا نمررو مقرردارها ،)%35.
مقارنا مع تامتها خال نفن الفترة ما العا  2100التي بلغت في حاو  )1.15.ملارون
ديوار.
لتررد شرركلت الاررادراا الوطواررا مررا األلبقررا لتوابعهررا مررا نقرربت  )%015.مررا إجمررالي
الاادراا الوطواا.
 )2البوتاس الخام :بلغت تاما الاادراا ما البوتاس الاا خرال الرثالأ بربرا األللرى مرا
العا  2102ما مرموع  ).11ملاون ديوار ،بوقبا انافاض مقدارها  ،)%75.مقارنرا
مع تامت خال نفن الفترة ما العا  2100التي بلغت في حاو  ).33ملاون ديوار.
لتررد شرركل البوترراس الاررا المارردر  2102مررا نقرربت  )%0052مررا إجمررالي الاررادراا
الوطواا.
 )3الخضار :بلغت تاما صادراا الاضرار خرال الرثالأ بربرا األللرى مرا العرا  2102مرا
مرموع  )27750ملاون ديوار ،بوقبا نمو مقردارها  ،)%35.مقارنرا مرع تامتهرا خرال
نفن الفترة ما العا  2100التي بلغت في حاو  )2.751ملاون ديوار.
لتد شكلت الاضار المادرة ما نقبت  )%751ما إجمالي الاادراا الوطواا.
 ).محضرات الصيدلة :بلغت تاما صادراا محضراا الاادلا خال الرثالأ بربرا األللرى
مررا العررا  2102مررا مرموع ر  )21353ملاررون ديوررار ،بوقرربا نمررو مقرردارها ،)%051
مقارنا مع تامتها خال نفن الفترة ما العا  2100التي بلغت في حاو  )21.5.ملارون
ديوار.
لتررد شرركلت محضررراا الاررادلا المارردرة مررا نقرربت  )%753مررا إجمررالي الاررادراا
الوطواا.
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 )1األسمممدة :بلغررت تامررا صررادراا األسررمدة األردناررا خررال الررثالأ بربررا األللررى مررا العررا
 2102ما مرموع  )2725.ملاون ديورار ،بوقربا انافراض مقردارها  ،)%352مقارنرا
مع تامتها خال نفن الفترة ما العا  2100التي بلغت في حاو  )31150ملاون ديوار.
لتد شكلت األسمدة المادرة ما نقبت  )%75.ما إجمالي الاادراا الوطواا.
 ).الفوسفات الخام :بلغرت تامرا صرادراا األردن مرا الفوسرفاا الارا خرال الرثالأ بربرا
األللى مرا مرا العرا  2102مرا مرموعر  )313ملارون ديورار ،بوقربا انافراض مقردارها
 ،)%151مقارنررا مررع تامت ر خررال نفررن الفترررة مررا العررا  2100الترري بلغررت فرري حاو ر
 )3005.ملاون ديوار.
لتد شكل الفوسفاا الاا المادر ما نقبت  )%15.ما إجمالي الاادراا الوطواا.
 )7المممواد األخممرى :بلغررت تامررا صررادراا األردن مررا المررواد األخرررى خررال الررثالأ بربررا
األللرررى مرررا العرررا  2102مرررا مرموعررر  )011.ملارررون ديورررار ،بوقررربا نمرررو مقررردارها
 ،)%153مقارنررا مررع تامتهررا خررال نفررن الفترررة مررا العررا  2100الترري بلغررت فرري حاو ر
 )0111ملاون ديوار.
لتد شكلت المواد األخرى المادرة ما نقبت  )%.053ما إجمالي الاادراا الوطواا.
لفاما يلي الرسم البااني لالردل رتم  )3الذو يباا التركاب القلعي ألهم القرلع الماردرة خرال
الثالأ بربا األللى ما العاماا  2100ل .2102
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جدول رقم ()3
التركيب السلعي
ألهم السلع المصدّرة خالل الثالث أرباع األولى من عامي  2100و 2102
( القيمة بالمليون دينار أردني)

الصادرات
الثالث أرباع األولى 2100

مجموعات
السلع

القيمة

األلبقا
لتوابعها

1.15.

البوتاس
الاا
الاضار

()%
من إجمالي
الصادرات

الثالث أرباع األولى 2102
القيمة

0.53

11353

()%
من إجمالي
الصادرات

التغير بين العامين
()%

015.

35.

.33

02

.11

0052

75.-

2.751

75.

27750

751

35.

محضراا
الاادلا

21.5.

7

21353

753

051

األسمدة

31150

15.

2725.

75.

352-

الفوسفاا
الاا
المواد
األخرى
مرمو
الاادراا
الوطواا
المعاد
تادير
إجمالي
الاادراا
الكلاا

3005.

15.

313
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ثانياً :التركيب السلعي للمستوردات:
بلررإ إجمررالي المقررتورداا األردناررا خررال الررثالأ بربررا األللررى مررا العررا  2102مررا مرموعر
 ) 0113.ملاون ديوار ،بوقبا نمو مقدارها  ،)%0151مقارنا مع تامتها خال نفن الفترة مرا
العا  2100الذو بلإ في حاور  )311752ملارون ديورار ،لترد توزعرت المقرتورداا علرى القرلع
التالاا:
 )0النفط الخام ومشمتقات ::احترل الروفا الارا لمشرتقات المرتبرا األللرى فري سرلم المقرتورداا
األردناررا لااررل خررال الررثالأ بربررا األللررى مررا العررا  2102مررا مرموع ر ) 330152
ملاون ديوار ،بوقبا نمو مقدارها  ،)%2.5.مقارنا مع تامت خال نفرن الفتررة مرا العرا
 2100الذو بلإ في حاو  )2..05.ملاون ديوار.
لتد شكل الوفا الاا لمشتقات ما نقبت  )%315.ما إجمالي المقتورداا األردناا.
 )2اآلالت واألدوات اآلليممة وأجئااهمما :بلغررت تامررا مقررتورداا األردن مررا اآلقا لاألدلاا
اآللاا لبجزائها خال الثالأ بربا األللى ما العا  2102مرا مرموعر  )71151ملارون
ديوار ،بوقبا انافراض مقردارها  ،)%357مقارنرا مرع تامتهرا خرال نفرن الفتررة مرا العرا
 2100التي بلغت في حاو  )77.52ملاون ديوار.
لتد شكلت اآلقا لاألدلاا اآللاا لبجزائهرا مرا نقربت  )%.5.مرا إجمرالي المقرتورداا
األردناا .
 )3اآلالت واألجهممممئة الكهرباايممممة وأجئااهمممما :بلغررررت تامررررا مقررررتورداا األردن مررررا اآلقا
لاألجهزة الكهربائاا لبجزائهرا خرال الرثالأ بربرا األللرى مرا العرا  2102مرا مرموعر
 ).3.53ملاون ديوار بوقربا انافراض مقردارها  ،)%15.مقارنرا مرع تامتهرا خرال نفرن
الفترة ما العا  2100التي بلغت في حاو  )..052ملاون ديوار.
لتد شكلت اآلقا لاألجهزة الكهربائاا لبجزائها ما نقبت  )%.ما إجمالي المقرتورداا
األردناا.
 ).العربممات والممدراجات وأجئااهمما :بلغررت تامررا مقررتورداا األردن مررا العربرراا لالرردراجاا
لبجزائها خال الثالأ بربا األللى ما العا  2102ما مرموع  )1.053ملاون ديورار
بوقبا نمو مقدارها  ،)%352مقارنرا مرع تامتهرا خرال نفرن الفتررة مرا العرا  2100التري
بلغت في حاو  )1..50ملاون ديوار.
لتد شكلت العرباا لالدراجاا لبجزائها ما نقبت  )%152ما إجمالي المقتورداا.
02

 )1الحديد ومصنوعات ::بلغت تاما مقتورداا األردن ما الحديرد لمارووعات خرال الرثالأ
بربرا األللرى مرا العرا  2102مرا مرموعر  )13157ملارون ديورار ،بوقربا نمرو مقردارها
 ،)%152مقارنررا مررع تامتر خررال نفررن الفترررة مررا العررا  2100الترري بلغررت فرري حاور مررا
مرموع  ).315.ملاون ديوار.
لتد شكل الحديد لماووعات ما نقبت  )%.51ما إجمالي المقتورداا األردناا.
 ).الحبوب :بلغت تاما مقتورداا األردن ما الحبوب خال الرثالأ بربرا األللرى مرا العرا
 2102مررا مرموع ر  )11251ملاررون ديوررار بوقرربا نمررو  ،)%315.مقارنررا مررع تامت ر
خال نفن الفترة ما العا  2100التي بلغت في حاو  )37153ملاون ديوار.
لتد شكلت الحبوب ما نقبت  )%.5.ما إجمالي المقتورداا األردناا.
 )7المممواد األخممرى :بلغررت تامررا مقررتورداا األردن مررا المررواد األخرررى خررال الررثالأ بربررا
األللرررى مرررا العرررا  2102مرررا مرموعررر  ).1.153ملارررون ديورررار ،بوقررربا نمرررو مقررردارها
 ،)%.51مقارنررا مررع تامتهررا خررال نفررن الفترررة مررا العررا  2100الترري بلغررت فرري حاو ر
 ).11251ملاون ديوار.
لتد شكلت المواد األخرى ما نقبت  )%..5.ما إجمالي المقتورداا األردناا.
لفاما يلي الرسم الباراني لالرردل رترم  ).الرذو يبراا التركارب القرلعي ألهرم المقرتورداا خرال
الثالأ بربا األللى ما العاماا  2100ل  ،2102اضافا الى إجمالي المقتورداا.
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جدول رقم ()4
التركيب السلعي
ألهم المستوردات خالل الثالث أرباع األولى من عامي  2100و 2102م
( القيمة بالمليون دينار اردني)

المستوردات
مجموعات السلع

الثالث أرباع األولى 2102

الثالث أرباع األولى 2100

()%
التغير
بين العامين

القيمة

%
من إجمالي
المستوردات

القيمة

%
من إجمالي
المستوردات

الوفا الاا
لمشتقات
اآلقا لاألدلاا
اآللاا لبجزائها
اآلقا لاألجهزة
الكهربائاا
لبجزائها
العرباا
لالدرجاا
لبجزائها
الحديد
لماووعات
الحبوب

2..05.

27

330152

315.

2.51

77.52

751

71151

.5.

357-

..052

.57

.3.53

.

153-

1..50

15.
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المواد األخرى
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..52

.1.153

..5.

.51

إجمالي
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