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                          مقارنة  3124خالل عام  %4.5 وإرتفاع المستوردات بنسبة %2.3إرتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 
 3123بنفس الفترة من عام 

الكلية قيمة الصادرات أن ة اخلارجية يف األردن والذي يشري إىل دائرة اإلحصاءات العامة تقريرىا الشهري حول التجار  أصدرت

بلغت و . 3103مقارنة بنفس الفرتة من عام  %1.2إرتفاع بلغ مليون دينار ب 5616.6قد بلغت  3102خالل عام 

عام  من % مقارنة بنفس الفرتة1.2مليون دينار بإرتفاع مقداره  4804.8 ما قيمتو 2013عام الوطنية خالل الصادرات 

% مقارنة بنفس الفرتة 4.5مقداره  بإخنفاض 2013 عاممليون دينار خالل  811.8، وبلغت قيمة ادلعاد تصديره 3103

مقارنة مع % 5.4بلغ  بإرتفاع 3102مليون دينار خالل  15523.5فقد بلغت قيمتها  ،. أما ادلستوردات2012من عام 

 . 2012نفس الفرتة من عام 

مليون  9906.9، قد بلغ الكلية يزان التجاري الذي ثمل  الفر  ب ن قيمة ادلستوردات وقيمة الصادراتفإن العجز يف ادل ،وهبذا

% مقارنة مع الفرتة ذاهتا من 8.5بنسبة مقدارىا  2013دينار باألسعار اجلارية، وبذلك يكون العجز قد إرتفع خالل عام 

للفرتة ذاهتا من عام  %38يف ح ن كانت  %36.2 اتللمستوردالكلية . كما بلغت نسبة تغطيو الصادرات 2012عام 

 مئوية. ةنقط 1.8مقداره خنفاض، بإ2012

السلع ادلصدرة وادلستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من األلبسة وتوابعها واخلضار ألبرز وعلى صعيد الرتكيب السلعي 

ام واألدمدة والفوسفات اخلام. أما ادلستوردات والفواكة وزلضرات الصيدلة، فيما إخنفضت قيمة الصادرات من البوتاس اخل

السلعية، فقد سجلت إرتفاعًا يف مستوردات اآلالت واألجهزة الكهربائية وأجزائها، والعربات والدراجات وأجزائها، واحلديد 



وات اآللية واآلالت واألد، ومصنوعاتو، واللدائن ومصنوعاهتا. فيما إخنفضت قيمة ادلستوردات من النفط اخلام ومشتقاتو

 وأجزائها. 

وبالنسبة ألبرز الشركاء يف التجارة اخلارجية، فقد إرتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشك  واضح إىل دول منطقة التجارة احلرة 

العربية الكربى ومن ضمنها العرا ، ودول إتفاقية التجارة احلرة لشمال أمريكا ومنها الواليات ادلتحدة األمريكية، فيما إخنفضت 

 قيمة الصادرات الوطنية إىل الدول اآلسيوية غري العربية ومن ضمنها اذلند، ودول اإلحتاد األورويب ومن ضمنها بلغاريا. 

وقد إرتفعت قيمة ادلستوردات من الدول اآلسيوية غري العربية ومن ضمنها الص ن الشعبية، ودول اإلحتاد األورويب ومن ضمنها 

احلرة لشمال أمريكا ومن ضمنها كندا. فيما إخنفضت قيمة ادلستوردات بشك  واضح من دول إيطاليا، ودول إتفاقية التجارة 

 منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ومن ضمنها السعودية الذي ثمل  النفظ معظم ادلستوردات منها.

مليون دينار أو ما  2354.7أما بالنسبة للتجارة مع دول رللس التعاون اخلليجي، فقد بلغت ادلستوردات من ىذه الدول 

مليون دينار  0053.7. أما الصادرات الكلية ذلذه الدول، فقد بلغت 3102خالل عام من قيمة ادلستوردات  %32نسبتو 

 % من إمجايل الصادرات خالل نفس الفرتة. 31.7مبا نسبتو 

منن عنام  كانون األولخالل شهر   مليون دينار 262.4وعلى ادلستوى الشهري، فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية لألردن 

%. ويعننود 03.2، ممننا يشننري إىل إخنفنناض مقننداره 3103مليننون دينننار خننالل الشننهر ذاتننو مننن عننام  225.3مقابنن   3102

إىل  3103 كانون األولمليون دينار يف شهر   33.5السبب يف ذلك، إىل إخنفاض قيمة الصادرات الوطنية من األدمدة من 

%، وإخنفناض قيمنة الصنادرات الوطنينة منن البوتناس 41.2باخنفاض بلنغ  3102الشهر من عام مليون دينار يف نفس  7.1

ملينون ديننار يف نفنس الشنهر  21.5مقارننة منع  3102منن عنام  كنانون األولملينون ديننار يف شنهر   33.3اخلام لتص  إىل 

مليون دينار يف  22.5ام من %، وإخنفاض قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات اخل26.0باخنفاض بلغ  3103من عام 

%، وإخنفاض 56.2أو ما نسبتو  3102مليون دينار يف نفس الشهر من عام  7.3إىل  3103من عام  كانون األولشهر  

ملينون ديننار  00.0إىل  3103منن عنام  كنانون األولملينون ديننار يف شنهر   30.5قيمة الصادرات الوطنية من الفواكو من 

%، وإخنفاض قيمة الصادرات الوطنية من ادلنتجات الكيماوية غري العضوية 26.6مبا نسبتو  3102يف نفس الشهر من عام 



أو منا  3102مليون دينار يف نفس الشهر من عام  6.2إىل  3103من عام  كانون األولمليون دينار يف شهر   05.2من 

روبات وزلضنرات الصننيدلة والصننابون %. كمننا واخنفضنت قيمننة الصنادرات الوطنيننة منن السننوائ  الكحولينة وادلشنن33.1نسنبتو 

% منن رلمنوع قيمنة الصنادرات الوطنيننة يف 20.3وزلضنرات الغسني . وشنكلت الصنادرات منن السنلع ادلشنار إليهنا منا نسنبتو 

. وقند احتلنت األلبسنة ادلرتبنة األوىل منن 3103% منن قيمنة الصنادرات الوطنينة يف عنام 26.6مقارنة مبا نسبتو  3102عام 

، واحتلننت زلضننرات الصننيدلة ادلرتبننة 3102مننن عننام  كننانون األولمنتها الصننادرات الوطنيننة خننالل شننهر  بنن ن السننلع النن  تضنن

اللانية، يف ح ن احتلت اخلضار والفواكو والبوتاس اخلام ادلرتبت ن اللاللة والرابعة علنى التنوايل. وتشنري البياننات إىل إرتفناع قيمنة 

%، واآلالت واألجهننزة وادلعنندات 07.5بسننة وتوابعهننا مننن ادلصنننرات %، واألل41.0الصننادرات الوطنيننة مننن اخلضننار بنسننبة 

%. كمنننا وارتفعنننت قيمنننة الصنننادرات 37.3%، واآلالت واألجهنننزة واألدوات اآللينننة وأجزائهنننا 014.5الكهربائينننة وأجزائهنننا 

 .3102من عام  كانون األولالوطنية من التبغ ومصنوعاتو واللدائن ومصنوعاهتا يف شهر  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 2013و 2012 أهم السلع المصدرة والمستوردة خالل عامي
 )القيمة بادلليون دينار أردين(            

 المستوردات   الصادرات الوطنية

 2013 2012 السلع

نسبة 
 التغير
)%( 

 2013 2012 السلع

نسبة 
 التغير
)%( 

 -4131 .94.3. 7734.. ومشتقاتو النفط اخلام 937 7.937 7.737 األلبسة وتوابعها

 -.413 .1.3. 7739. البوتاس اخلام
 اآلالت واألدوات اآللية 

 -33. 9.734 .97.3 وأجزائها

 139 .743. 7737. اخلضار والفواكو
اآلالت واألجهزة الكهربائية 

 7134 9.437 79133 وأجزائها

 4.33 737.. 7439. زلضرات الصيدلة
 العربات والدراجات

 4933 79.37 .7.73 وأجزائها

 4737 73.37 71739 احلديد ومصنوعاتو -.413 .1973 934.. ألدمدةا

 737 .77.3 .7173 اللدائن ومصنوعاهتا -731. .1373 .133. الفوسفات اخلام

 .443 .93..7 34..37 ادلواد األخرى 739 37..14 491737 ادلواد األخرى

 6.5 26634.6 ..25.44 (2)إجمالي المستوردات  2.3 5415.4 5.54.7 الصادرات الوطنية 

  -5.6 422.4 454.4 المعاد تصديره
 4.6 -4417.4 -9134.2 (2) –( 1)العجز التجاري  1.4 6727.7 6644.6 (1)إجمالي الصادرات الكلية 

 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة                       
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 2013و  2012  ميأهم الشركاء التجاريين والتكتالت االقتصادية خالل عا
 )القيمة بادلليون دينار أردين(     

 المستوردات الصادرات الوطنية

 3124 3123 التكتالت االقتصادية

 نسبة 
  التغير

)%( 
 3124 3123 التكتالت االقتصادية

نسبة 
 التغير
)%( 

 دول منطقة التجارة الحرة 
 22.6 3674.3 3415.1 العربية الكبرى

 دول منطقة التجارة 
 -4.3 5437.4 6371.1 رة العربية الكبرىالح

 -4737 177.37 3937.. منها السعودية .1.3 77.37 .7433 منها العرا  

 دول اتفاقية التجارة الحرة 
 4.4 4...4 413.6 لشمال أمريكا

 دول اتفاقية التجارة 
 1.4 2162.7 ..2154 لشمال أمريكا الحرة

 -434 .9333 97737 منها الواليات ادلتحدة 737 7.737 77737 منها الواليات ادلتحدة

 الدول اآلسيوية غير 
 -32.3 416.4 2254.4 العربية

 الدول اآلسيوية 
 24.1 5736.4 4432.4 غير العربية

 .413 477737 .4.433 الص ن الشعبيةمنها  -.43. 7.39. 74.37 اذلندمنها 

 34.2 ..4434 36.4.4 وروبيدول االتحاد األ -31.7 2.2.5 326.4 دول االتحاد األوروبي

 4433 37..7 37733 ايطاليامنها  -1937 933. 7331 بلغاريا منها

 -23.4 2742.7 2434.4 باقي التكتالت االقتصادية 1.4 342.1 3.4.5 باقي التكتالت االقتصادية

 .1.43 .333. 44.37 سويسرا منها  4731 43437 37..4 منها ادلنطقو احلرة

 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة                
 
 
 
 
 

     
 



       

 
 
 دلزيد من ادلعلومات يرجى اإلتصال ب:        
 أمحد ادلصري/ رئيس قسم التجارة اخلارجية      
 Ext: (1304) 5300700-6-962+تلفون العم :       

 
 


