التجارة الخارجية لالردن خالل النصف االول للعام 4102
أوال :الصادرات الوطنية
بلغت قٌمة الصادرات الوطنٌة خالل النصف االول من العام  4102ما مجموعه ( )4521,3ملٌون
دٌنار بإرتفاع نسبته ( ،)%8,6مقارنة بنفس الفترة من العام  4103والتً بلغت فً حٌنه
( )4338,3ملٌون دٌنار.
*التركيب السلعي للصادرات الوطنية :تنوع التركٌب السلعً للصادرات الوطنٌة خالل النصف
االول من العام  4102فً عدة مجموعات من السلع أهمها مواد كٌماوٌة بنسبة ( )%45,2من
اجمالً الصادرات الوطنٌة ،مصنوعات متنوعة )كالمالبس ،االحذٌة ،المطبوعات ،المصنوعات
البالستٌكٌة( بنسبة ( ،)%40,3المواد الغذائٌة والحٌوانات الحٌة بنسبة ( ،)%08,6المواد الخام
غٌر الصالحة لالكل عدا المحروقات بنسبة ( ،)%01بضائع مصنوعة مصنفة اساسا حسب المادة
)كالورق والكرتون ،خٌوط نسٌجٌة ،االسمنت ،أحجار نصب وبناء( بنسبة ( ،)%01اآلالت
ومعدات النقل بنسبة ( ،)%5,5المشروبات والتبغ بنسبة ( ،)%0,0زٌوت ودهون وشموع حٌوانٌة
ونباتٌة بنسبة ( ،)%1,4الوقود المعدنً ومواد التشحٌم والمواد المشابهة بنسبة (.)%1,0
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*التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية :توزعت الصادرات الوطنٌة على عدد من مجموعات الدول
أبرزها :الدول العربٌة بنسبة ( )%54,2من اجمالً الصادرات الوطنٌة ،دول اتفاقٌة التجارة الحرة
لشمال أمٌركا (النافتا) بنسبة ( ،)%06,2دول االتحاد االوروبً بنسبة ( ،)%2,6بقٌة الدول
االوروبٌة بنسبة ( ،)%1,3دول امٌركا الجنوبٌة بنسبة ( ،)%1,0والبلدان االخرى بنسبة
(.)%6,2
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ثانيا :السلع المعاد تصديرها
انخفضت قٌمة السلع المعاد تصدٌرها خالل النصف االول من العام  4102لتصل الى ما قٌمته
( )215,2ملٌون دٌنار ،مقابل ( )241,0ملٌون دٌنار خالل نفس الفترة من العام 4103بانخفاض
مقداره ( )02,4ملٌون دٌنار وبما نسبته (.)%3,2
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ثالثا :المستوردات
بلغت قٌمة المستوردات ما مجموعه ( )8314,5ملٌون دٌنار خالل النصف االول من العام
 ،4102بارتفاع نسبته ( )%2,4مقارنة مع نفس الفترة من العام  4103والتً بلغت فً حٌنه
( )1615,4ملٌون دٌنار.
* التركيب السلعي للمستوردات :تنوع التركٌب السلعً للمستوردات خالل النصف االول من العام
 4102فً عدة مجموعات من السلع أهمها الوقود المعدنً ومواد التشحٌم والمواد المشابهة بنسبة
( )%48,8من اجمالً المستوردات ،اآلالت ومعدات النقل بنسبة ( ،)%08,1سلع مصنوعة
مصنفة اساسا حسب المادة )كالصناعات المطاطٌة ،مصنوعات الفلٌن ،الورق والكرتون ،خٌوط
نسٌجٌة ،الحدٌد والصلب( بنسبة ( ،)%02,2المواد الغذائٌة والحٌوانات الحٌة بنسبة (،)%02,0
مواد كٌماوٌة بنسبة ( ،)%01,4مصنوعات متنوعة )كالمالبس واالحذٌة ،أجهزة وأدوات مهنٌة
وعلمٌة( بنسبة ( ،)%6,5المواد الخام غٌر الصالحة لالكل عدا المحروقات بنسبة (،)%4
المشروبات والتبغ بنسبة ( ،)%1,8زٌوت ودهون وشموع حٌوانٌة ونباتٌة بنسبة ( ،)%1,8وسلع
ومعامالت غٌر مصنفة فً مكان آخر بنسبة (.)%3,1
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*التوزيع الجغرافي للمستوردات :توزعت المستوردات االردنٌة للسلع خالل النصف االول من
العام  4102على عدد من مجموعات الدول أبرزها الدول االسٌوٌة غٌر العربٌة بنسبة ()%33,3
من اجمالً المستوردات ،الدول العربٌة بنسبة ( ،)%31,4دول االتحاد االوروبً بنسبة
( ،)%01,5بقٌة الدول االوروبٌة بنسبة ( ،)%1,2دول اتفاقٌة التجارة الحرة لشمال أمٌركا (النافتا)
بنسبة ( ،)%6,5دول امٌركا الجنوبٌة بنسبة ( ،)%4,3وبلدان أخرى بنسبة (.)%4,3
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التجارة الخارجٌة لألردن خالل النصف األول من العام 4102
الصادرات الوطنٌة
المعاد تصدٌره()4
الصادرات الكلٌة ()4+0
المستوردات السلعٌة
اجمالً التجارة الخارجٌة
المٌزان التجاري
()0

2014
2540.3
405.9
2946.2
8302.5
11248.7
-5356.3

2013
2338.3
420.1
2758.4
7605.2
10363.6
-4846.8
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نسبة التغير %
8.6
-3.4
6.8
9.2
8.5
10.5

رابعا :اجمالي التجارة الخارجية
ارتفع اجمالً التجارة الخارجٌة خالل النصف االول من العام  4102لٌصل الى ما قٌمته
( )00428,1ملٌون دٌنار ،مقابل ( )01363,6ملٌون دٌنار خالل نفس الفترة من العام 4103
بزٌادة مقدارها ( )885,0ملٌون دٌنار أو بما نسبته (.)%8,5

خامسا :الميزان التجاري
نتٌجة للمستجدات التً تأثرت بها كل من الصادرات والسلع المعاد تصدٌرها والمستوردات ،فقد
سجل المٌزان التجاري خالل النصف االول من العام 4102عجزا مقداره ( )5356,3ملٌون دٌنار
مقابل عجز بلغ ( )2826,8ملٌون دٌنار خالل نفس الفترة من العام  4103بارتفاع مقداره
(.)%01,5
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