التجارة الخارجية لالردن خالل الثالث االرباع االولى للعام 4102
أوال :الصادرات الوطنية
بلغت قيمة الصادرات الوطنية خالل الثالث أرباع االولى من العام  4102ما مجموعه ()222484
مليون دينار بإرتفاع نسبته ( 8)%286مقارنة بنفس الفترة من العام  4102والتي بلغت في حينه
( )2,4280مليون دينار.
*التركيب السلعي للصادرات الوطنية :تنوع التركيب السلعي للصادرات الوطنية خالل الثالث أرباع
األولى من العام  4102في عدة مجموعات من السلع أهمها مواد كيماوية بنسبة ( )%4,من
اجمالي الصادرات الوطنية 8مصنوعات متنوعة )كالمالبس 8االحذية 8المطبوعات 8المصنوعات
البالستيكية( بنسبة ( 8)%4284المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة ( 8)%0,82المواد الخام
غير الصالحة لالكل عدا المحروقات بنسبة ( 8)%0,8,بضائع مصنوعة مصنفة اساسا حسب
المادة )كالورق والكرتون 8خيوط نسيجية 8االسمنت 8أحجار نصب وبناء( بنسبة ( 8)%,8,اآلالت
ومعدات النقل بنسبة ( 8)%,80المشروبات والتبغ بنسبة ( 8)%08,الوقود المعدني ومواد التشحيم
والمواد المشابهة بنسبة ( 8)%184وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية بنسبة (.)%180

المواد الغذائية
Food products
19.3%

التركيب السلعي للصادرات الوطنية

المشروبات والتبغ
Beverages and
Tobacco
1.5%
المواد الخام
Raw Materials
15.5%

مواد كيماوية
Chemicals
25.0%

الوقود المعدني
Mineral fuel
0.1%
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مصنوعات متنوعة
Different
Manufactured
Items
23.7%
اآلالت ومعدات
Machinery and
Equipment
5.1%
زيوت ودهون
Oil and fats
0.1%
بضائع مصنوعة
Manufactured red
Goods
9.5%

*التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية :توزعت الصادرات الوطنية على عدد من مجموعات الدول
أبرزها :الدول العربية بنسبة ( )%,484من اجمالي الصادرات الوطنية 8دول اتفاقية التجارة الحرة
لشمال أميركا (النافتا) بنسبة ( 8)%028,دول االتحاد االوروبي بنسبة ( 8)%28,بقية الدول
االوروبية بنسبة ( 8)%182دول اميركا الجنوبية بنسبة ( 8)%182والبلدان االخرى بنسبة
(.)%,82

التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية
البلدان االخرى
5.3%
دول اميركا الجنوبية
0.3%

الدول االسيوية غبر
العربية
19%

الدول العربية
52.2%

دول اتفاقية التجارة الحرة
18.9%
بقية الدول االوروبية
0.4%

دول االتحاد االوروبي
3.9%

ثانيا :السلع المعاد تصديرها
انخفضت قيمة السلع المعاد تصديرها خالل الثالث أرباع االولى من العام  4102لتصل الى ما
قيمته ( ),,682مليون دينار 8مقابل ( ),1684مليون دينار خالل نفس الفترة من العام
4102بانخفاض مقداره ( )0422مليون دينار وبما نسبته (.)%480
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ثالثا :المستوردات
بلغت قيمة المستوردات ما مجموعه ( )0404282مليون دينار خالل الثالث أرباع االولى من العام
 84102بارتفاع نسبته ( )%284مقارنة مع نفس الفترة من العام  4102والتي بلغت في حينه
( )006,480مليون دينار.
* التركيب السلعي للمستوردات :تنوع التركيب السلعي للمستوردات خالل الثالث أرباع االولى
من العام  4102في عدة مجموعات من السلع أهمها الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد
المشابهة بنسبة ( )%4282من اجمالي المستوردات 8المواد الخام غير الصالحة لالكل عدا
المحروقات بنسبة ( 8)%4022اآلالت ومعدات النقل بنسبة ( 8)% 0280المواد الغذائية والحيوانات
الحية بنسبة ( 8)%0,84سلع مصنوعة مصنفة اساسا حسب المادة )كالصناعات المطاطية8
مصنوعات الفلين 8الورق والكرتون 8خيوط نسيجية 8الحديد والصلب( بنسبة ( 8)%028,مواد
كيماوية بنسبة ( 8)%0184مصنوعات متنوعة )كالمالبس واالحذية 8أجهزة وأدوات مهنية وعلمية(
بنسبة ( 8)%684المشروبات والتبغ بنسبة ( 8)%182زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية بنسبة
( 8)%182وسلع ومعامالت غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (.)%284
التركيب السلعي للمستوردات

أصناف غير مصنفة
Uncatego rized
goods
3.7%

وزيوت ودهون
Oils and fats
0.8%

مصنوعات متنوعة
 Rawالمواد الخام
Different
materials
manufactured items
21.8%
6.7%

الوقود المعدني
Mineral fuel
28.8%

اآلالت ومعدات
Machinery and
Equipment
18.1%

المشروبات والتبغ
Beverages and
tobacco
0.8%

 Foodالمواد الغذائية
products
15.2%

سلع مصنوعة
manufactured
goods
14.5%

مواد كيماوية
Chemicals
10.2%
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*التوزيع الجغرافي للمستوردات :توزعت المستوردات االردنية للسلع خالل الثالث أرباع األولى
من العام  4102على عدد من مجموعات الدول أبرزها الدول االسيوية غير العربية بنسبة
( )%2082من اجمالي المستوردات 8الدول العربية بنسبة ( 8)%2182دول االتحاد االوروبي
بنسبة ( 8)%0284بقية الدول االوروبية بنسبة ( 8)%48,دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا
(النافتا) بنسبة ( 8)%682دول اميركا الجنوبية بنسبة ( 8)%482وبلدان أخرى بنسبة (.)%484

التوزيع الجغرافي للمستوردات
دول االسيوية غير العربية
31.8%

بلدان اخرى
2.2%

اميركا الجنوبية
2.8%

دول اتفاقية التجارة الحرة
6.4%
بقية الدول االوروبية
7.5%

االتحاد االوروبي
18.2%
الدول العربية
30.8%

التجارة الخارجية لألردن خالل الثالث أرباع االولى من العام 4102
الصادرات الوطنية
المعاد تصديره()4
الصادرات الكلية ()4+0
المستوردات السلعية
اجمالي التجارة الخارجية
الميزان التجاري
()0

2014
3882.2
596.4
4478.6
12128.4
16607
-7649.8

2013
3574.1
609.2
4183.3
11692.1
15875.4
-7508.8
4

نسبة التغير %
8.6
-2.1
7.1
3.7
4.6
1.9

رابعا :اجمالي التجارة الخارجية
ارتفع اجمالي التجارة الخارجية خالل الثالث ارباع االولى من العام  4102ليصل الى ما قيمته
( )06614مليون دينار 8مقابل ( )0,24,82مليون دينار خالل نفس الفترة من العام  4102بزيادة
مقدارها ( )42026مليون دينار أو بما نسبته (.)%286

خامسا :الميزان التجاري
نتيجة للمستجدات التي تأثرت بها كل من الصادرات والسلع المعاد تصديرها والمستوردات 8فقد
سجل الميزان التجاري خالل الثالث ارباع االولى من العام 4102عجزا مقداره ( )462,82مليون
دينار مقابل عجز بلغ ( )4,1282مليون دينار خالل نفس الفترة من العام  4102بارتفاع مقداره
(.)%08,
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