
  

 

 
 

 حـــول يليـصـتف تــقــريـــر

 

 التـــجــــارة الــخـــارجــيـــة األردنــيـــة 

 1021مــقـــارنـــة مـــع الـــــعـــــام  1023لــلعـــام 

 

  

 إدارة الــدراســات والتـــدريـــــب 

 وحــدة الــدراســـات واالتــفاقــيات الــدولـــية 

 

 

 

 

 إعــــــداد 

 مــــون صــــيدم مـــأ

 

 1022اذار 
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 ات ــــويــــــتــحــالم

 

 ة ـــدمــقــم 

 ة ــيــــة االردنــخارجيــارة الــتجــي الــالــمــاج 

 الصادرات الوطنية. -

 .السلع المعاد تصديرها -

 .نيةدالمستوردات االر -

 .الميزان التجاري -

 

 ـــــوزيــالت ـــــرافــغـع الجـ ـــــتجــي للـ ـــــارجـخــارة الـ ــــة حهــــب ا ــــ  ـ ية االردني

   ةـــاديــتصــالت االقـكتـــالت

 

   .الدول العربية التجارة الخارجية مع  -

   .الدول االسيوية غير العربية التجارة الخارجية مع -

   .الدول االوروبية التجارة الخارجية مع -

   .الواليات المتحدة االمريكية التجارة الخارجية مع -

 

 يةــوطنــال ادراتــصـعي للــهلـب الــيــركـالت.   

  الشركاء التجاريين للصادرات الوطنيةاهم. 

 

  ة ــــيــوردات االردنــمهتــلي لــهلعـيب الــتركـال 

  األردنيةللمستوردات  الشركاء التجارييناهم.   
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  األردنــيــــةة ـــيــارجــــخــال ةارــجـــالت

 

 ة ـــدمــقـــم

 

ماا االا   يواالجتماعية الت واالقتصاديةمرار حالة التقلبات السياسية بالرغم من است  

تعيشااا بعاال الادول العربيااة الكبارر ، كمصاار اساوريا ا الاايمن ا العارا    وغيرهااا 

وتأثيرها على المنطقاة العربياة عاماة ا وةاااة االحاداا الجارياة ياي ساوريا ا واثار 

والتجااارة الخارجيااة بشااكا ذلااب بشااكا مبالاار علااى االقتصاااد الااوطني بشااكا عااا  ا

السااورية التااي ياارتب  معاااا بات اقياا   باألحاادااوارتباااط االردن بشااكا مبالاار  اةااا 

علياا  بشكا رئيساي ياي تجارتااا البرياة ماع تركياا  تجارة حرة وبحدود مبالرة يعتمد

 نصف مليون الجئ سوري.استضافة االردن ما يقارب و والدول االوروبية

 
عن دائررة  الصادرةوفقا ألحدث البيانات ة الخارجية االردنية فقد استطاعت التجار   

تشاير بياناات التجاارة  حيا     ، 3102خالل العرا   تقدما  ، تحقيق  اإلحصاءات العامة

ساااجا  الااى ان حجاام التجااارة الخارجيااة االردنيااة إ 2233الخارجيااة االردنيااة لعااا  

  مقارناا  مااع العااا  الاا ي %4،   مليااون دينااار ا او مااا نساابت 92608ارت اعااا بمقاادار ،

سبق  ا وقد جاء ذلب نتيجة لنمو قيم كا من الصاادرات والمساتوردات الخارجياة علاى 

فر  حرين سرجلت %( ، 0.3،فقد سجلت الصرادرات الوطنيرة نمروا بنسربة    حد سواء

وان كان %( 4.5 المستوردات االردنية تقدما واضحا ف  ادائها مسجلة زيادة بنسبة 
 ل معظ  المستوردات االردنية. النفط الخا  يسج

 

 (2  )ـــدول رقــج

 ام ــعــة لـــيـــة االردنــيــارجــخــارة الــجــرات التــؤشــم

 1023ام ــــعــع الـــارنه مــقـم 1021
 مليون دينار

نهبة  رقـــفــال 1023 1021 فـــنيــصــالت

 ر%ــالتغي

 302 5502 492409 4.4806 الــوطنــية ادراتـصــال

اد ــعـع المــالهل

 اـــر ــديــتص

94808 93309 3903 -405 

 504 9809. 3552305 .34.330 ورداتــمهتـال

ارة ــجـالي التــمــاج

 يةـــارجــالخ

2233302 2334203 92608 4 

 905 .20.. 882608- 833402- اريـــجــزان التــميـال
 ة الخارجية المصدر : دائرة االحصاءات العامة / التجار
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 اجــمالــي التــجــارة الــخــارجــية االردنــيـــة  

 

 مااا قيمتاا  2233التجااارة الخارجيااة االردنيااة ةاا ل العااا   إجمااالي حجاام بلاا   يقااد 

  ملياون ديناارا وبزياادة نسابتاا 92608  مليون ديناارا بارت اام مقادار  ،2334203،

  ملياون 2233302الباال  ، 2232لعاا  التجاارة الخارجياة  إجمالي%  مقارن  مع 4،

 دينار.
 

 ة ــنيـوطـادرات الــصــال
 
 بسريط جردا نمرو الر  حردوث (0  ف  الجدول رق  الظاهرةتظهر االحصائيات     

( مليرون دينرار 5415.4حيرث بلترت   ،3102الصادرات االردنية لعرا   هف  قيم
والبالتررررة  3103( مليررررون دينررررار ، مقارنررررة مرررر  عررررا  44.3بزيررررادة مقرررردارها  

 .%(0.3( مليون دينار ، وبنسبة نمو بلتت  5.54.4 
 

 
يمة إجم   ال  ـن ق   ـ%( م   22..) هبتـا نس   ـم    الـوطني   ـةادرات ـلت الص   ـوشك   

 ..02.ام ـعـ%( ل323.ابل )ـقـ، م023.ام ـة لعـارجيـارة الخـجـالت
 
  اد تـصـديـرهــاـمـعـــع الــسـلـالـ
 
( مليررون 400.4الر    3102صرديرها عررا  قيمررة البضرائ  المعرراد ت انخفضرت    

والبالتررة  3103( مليررون دينررار، مقارنررة مرر  عررا  24.0  همقرردار بانخفررا دينرار 
 .%(5.4( مليون دينار ، وبنسبة بلتت  454.4 
 

%( من اجـم ـال  323معاد تصــديرهــا  ما نسبته )ـع الـوشكـلـت تجارة السل   
 . .02.%( عـام 122، مـقـابـل ) 023.الل العـام ـية خـالتـجارة الخـارج

 
 ورداتــستـمــال
 
( 04432.4  مرا مجموعره 3102عرا   خرالل بلتت قيمة المسرتوردات االردنيرة 

 3103( مليررون دينررار، مقارنررة مرر  عررا  44.4.بزيررادة قرردرها    ،مليررون دينررار
   .%(4.5مليون دينار وبنسبة نمو مقدارها   ،(..05.22والبالتة  

 
ن  قيم ة التج ارة ـم  %(2321ته )ب ـة م ا نسـيستوردات األردن ـلت الم ـشك قـد و

  ..02.ام ـلعـ%( ل2.21ل )ـقابـ، م023.عام ـارجية للـالخ
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 الــمــيــزان الــتجــاري 

 
التجارة الخارجية األردنيرة  الفررق برين قيمرة  إلجمال يمثل الميزان التجاري      

   .والمستورداتمجمل   الصادرات الوطنية والمعاد تصديرها( 
 

( أن الميزان التجراري هرهد ارتفاعرا 0وتظهر االحصائيات ف  الجدول رق        
( مليرون دينرار عرا  4025.3، فقرد ارتفر  العجرز مرن     3102واضحا ف  عرا  

( ..3..، بارتفرراق قيمترره   3102( مليررون دينررار عررا  4414.4، إلرر    3103
 .3102 ف  العا ا كان عليه %( عم4.4أي بنسبة مقدارها   ،مليون دينار

 
%( م  ن اجم  ال  التج  ارة 1.23عج  ز التج  اري ايردن    م  ا نس  بته ) لوق  د ش  كل ا 

 ..02.%( للعام 14، مقابل ) 023.الخارجية ايردنية للعام 
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ــــيمــفو ــــا يـ ــــع الجــغــرافـــــــي ليــ ــــجــتلل التــوزيــ ــــجيارــارة الخــ ــــيــة االردنـ ة ـ

 ةــصاديـتالت االقتـ  التكــب ا ــهــح

 

 ية ـــربــعــدول الــع الــة مــارجيــخــارة الــتجــالاوال :    

 

 (1جــدول رقـــ  )

 الــدول العــربيـــةع ــم التــجــارة الخـارجية االردنية
 مليون دينار                                                                            

نهبــه  الــفــرق 1023 1021 الــتــصنيـف

التـغــير 

% 

 3306 29505 2.3208 244.04 الـــصــادرات الــوطــنيــة 

 205- 3803- 3209. 4808. الهلـع المعــاد تصــديــر ــا

 06.- .4260- 482203 532609 الــمهتــوردات

اجمــالي التـــجارة 

 لـــخــارجــيةا

952403 936309 -34203 -306 

 32- 6.303 -343604 232805- الميــزان التــجــاري
 المصدر : دائرة االحصاءات العامة/ التجارة الخارجية 

 

مـ   تعتبر الدول العربيـة  الرـريا التجـاري االول لـالردن فـي تجارتـه الخارجيـة     

   .(والمهتوردات عاد تصدير االوطنية والهلع الم حيث حج  ) الصادرات

 

ماااا مجموعااا   2233يقاااد ساااجل  التجاااارة االردنياااة ماااع الااادول العربياااة عاااا       

  ملياون 2334203من اجمالي التجاارة االردنياة البال ا  ،    مليون دينار ا936309،

ته ـــة مـا نهبـــربيــدول العـــع الـــية مـــية االردنـــارجــارة الخــجـلت التــوشك دينار

 . 1023عام ــية لــخارجـارة الــجـ  اجمالي التــم %(3.93)
 

خرالل الصرادرات الوطنيرة عل  النسربة العظمر  مرن  الدول العربيةوقد استحوذت     
 الرردول العربيررة مررا قيمتررهإلرر   الصررادرات الوطنيررة، حيررث بلررم مجمرروق  3102العررا  

 درات الوطنية.الصا%( من إجمال  44.4( مليون دينار أو ما نسبته  3.23.4 
 
خالل  عل  النسبة العظم  من تجارة إعادة التصدير الدول العربيةاستحوذت و كما  

 الردول العربيرة مرا قيمتره، حيث بلرم مجمروق مرا تر  إعرادة تصرديره إلر   3102العا  
 .%( من إجمال  إعادة التصدير41( مليون دينار أو ما نسبته  21.4. 
 



 

 . 

 

ل العربية النسبة الكبرى مقارنره مر  براق  التكرتالت هكلت المستوردات من الدوو    
%( مررن اجمررال  المسررتوردات 20.4االقتصررادية االخرررى ، حيررث بلتررت مررا نسرربته   

 .3102( مليون دينار لعا  5411.0االردنية وبقيمة  
 

( مليون دينرار 0524.5، فقد بلم ما قيمته    العربيةالتجاري م  الدول  أما العجز   
، ويعرزى 3102خرالل العرا   من اجمال  الميرزان التجراري %(05.4  ، وبما نسبته

هذا االنخفا  ف  قيمة العجز التجاري م  الدول العربية ال  نمو حركرة الصرادرات 
 وتراج  حركة المستوردات.

                   

تشير حركة الصادرات والمستوردات االردنية مع الادول العربياة ا الاى تركاز ها       

ا يقاد تركازت الصاادرات  يقا  مجااورة  دول عربياة  ةما  او سات ،ات ياي المؤلر

%  مااان اجماااالي 3203الوطنيااة الاااى الااادول العربياااة ياااي السااو  العراقاااي  بنسااابة ، 

   الصادرات االردنية للدول العربياة ا ثام احتاا الساو  الساعودي المرتباة البانياة بنسابة 

           %  و305%  و،.ة ، %  ثااااام االمااااااراتي والجزائاااااري والساااااوري بنساااااب2309، 

 .2233%  على التوالي ة ل العا  304  ،

 

دات االردنية من الساو  الساعودي المرتباة االولاى وبنسابة ريي حين احتل  المستو   

اماااا الساااو   %  مااان اجماااالي المساااتوردات االردنياااة مااان الااادول العربياااة ا5902،

%  ثااام المصاااري والعراقاااي 3206االمااااراتي يقاااد جااااء بالمرتباااة البانياااة وبنسااابة ، 

%  علاااى التاااوالي ةااا ل العاااا  .30%  و، 504%  و، 3203والساااوري  بنسااابة ، 

2233  . 

 (3جـــدول رقـــم )
 اهــم الـــدول العــربيـــة المــصـــدرة / الــمستــوردة لألردن لالعــــوام

 .02.-.023 
 مليون دينار                                                                                                                          

 
 ةــــدولـــال

  ادراتــصــــال
 ةــــدولـــال

 ورداتــــستــالم

.02. .023 % .02. .023 % 

 ...0- 3442.4 2544.4 ةــوديــالسع 32.2 442.4 04.2. راقـالع

 35.0 ..404 ..504 ايمارات 35.5 440.2 432.4 ةـوديـالسع

 01.4- 544.4 441.4 مصر  01.4 043.0 ..0.2 اراتــايم

 04.4 344 ..321 العراق 2.. 44.0 40.5 الجزائر

- 44.4 051.4 اـــوريـــس
23.0 

 ... 045.4 0.0.3 سوريا
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 ة ـــربيــير العــوية غــدول االسيــع الــارجية مــارة الخــالتجيا :ــانـــث 

    

 (2  )ـــدول رقــج

 ةــــة االردنيــيــخارجــارة الــجــالت

 الــدول االسيــوية غــيــر الـــعـــربــيـــةع ــم
 مليون دينار

نهبــة التغـــير  الفــرق 1023 1021 الـتصنيــف

% 

 2303- 243- 82508 334908 الـصــادرات الــوطــنية

الهلــع المعـــاد 

 ــاتــصــديــر 

5304 3304 -39 -35 

 39 2403. 462503 382302 الــمهتــوردات

اجــمـــالي التــجـــارة 

 الـــخــارجــيـــة

532305 556406 44303 906 

 3504 86503 3696- 2.2208- الميــزان التــجـــاري

 

 ت اوتااااريااة مااع الاادول االساايوية غياار العربيااة ا جسااجل  المؤلاارات االردنيااة الت  

ضحا يي نشاطاا وادائاا التجاري ا حي  سجل  حركة الصادرات الوطنية واعاادة وا

 مقاباا حركااة نشاطة للمسااتورداتالتصادير تراجعااا واضاحا الااى االساوا  االساايوية ا 

 االسوا . االردنية من تلب

 

االساايوية غياار العربيااة ةاا ل العااا   لألسااوا يقااد تراجعاا  الصااادرات االردنيااة     

  ملياون 243%  وب اار  بلا  ، 2303مليون دينارا وبنسابة ،   82508الى ، 2233

 .2232  مليون دينار ة ل العا  334908دينار ا مقابا ،

 

يااي حااين لااادت المسااتوردات االردنيااة ماان االسااوا  االساايوية غياار العربيااة تقاادما   

  مليااون دينااار ا 462503حياا  بل اا  مااا مجموعاا  ،  2233ملحوظااا ةاا ل العااا  

  382302  مليااون دينااار ا مقابااا ، 2403.%  وب ااار  ، 39بل اا  ، وبنساابة نمااو 

 .2232مليون دينار ة ل العا  
  

ـــــوشك       ـــــجـلت التـ ـــــارجــارة الخـ ـــــية مـ ـــــع  ـ ـــــموعــذه المجـ ـــــه مـ ـــــا نهبـ ته ـ

ل ــــابــقــ، م1023ام ـــة عـــارجيــارة الخـــجـي التــمالــمة اجــ  قيــ%( م1.93)

 .1021ام ـــ%( ع1392)
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 (4جـــدول رقـــــم )
اهـم الــدول ايسـيوية غيــر العـربيـة المـصدرة / المــستـوردة لألردن لألعوام 

.02.-.023 
 مليون دينار                                                                      

 
 ةـــدولــال

  ادراتــصــــال
 ةـــدولـــال

 ورداتــــمستــال

.02. .023 % .02. .023 % 

.241 401.5 دــهنـــال
4 

.0504 ينــــالص 20.3-
5 

0444.
. 

03 

.040 043.4 دونيسياــان
4 

 44 44.4. 414.4 ندـــاله 04-

 4.4- ..424 444.4 ياـــركـــت 55.2- 2.4. 023.2 ينـــالص

 2.2- 243.4 514.3 اـــوريـــك 33.0- 44.4 ..44 ياــــركــت

 33 224.4 4...3 انـــابــالي 55.2 0..4 54.4 اـــزيــاليــم

 

 يظهر الجدول اعاله التراج  الكبير ف  حركة ونهاط الصادرات الوطنية االردنية  
ألسواق كبرى ف  الدول االسيوية غير العربية ، فقد سجل السوق الهندي الذي 

ف   3102خالل العا   حايعتبر من أكبر االسواق للصادرات الوطنية تراجعا واض
( مليون 044.4%( وبانخفا  بلم   20.3بلم نسبته  ،استقبال الصادرات الوطنية 

و  %(04  دينار ، كما وسجل السوق االندونيس  والصين  والترك  تراجعا بنسبة
  .%( عل  التوال 33.0و   %( 55.2  
 
ل االسيوية غير من اسواق كبرى ف  الدو ف  حين نهطت المستوردات االردنية   

( مليون دينار خالل العا  0504.5من السوق الصين  من   العربية ، فقد ارتفعت 
، وارتفعت من السوق  3102( مليون دينار خالل العا  ..0444ال     3103

   %( عل  التوال .33%( و  44الهندي واليابان  بنسبة   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 32 

 

 

 

 

   يـــاألوروباد ــاالتحع دول ــة مـــيــخارجــارة الــتجــثا : الـــالـث

    
 (.  )ـــدول رقــج

 اد االوروبيــحـــاالتع دول ــم يـــةـــــارجــــالـــتجــارة الــخ
 مليون دينار                                                                            

به ـنه رقــالف 1023 1021 يفــصنـــالت

 ير %ــالتغ

 2206- 4405- 3.303 23509 الـوطــنية ادراتــصــال

اد ــعــع المــالهل

 اــر ـــديــتص

2408 2306 -303 -3302 

 28 4809. 332906 25.909 تورداتــالمه

 اجــمالــي التــجــارة

 الــخــارجـــيـــة

293805 352305 .22 2408 

- -233903 المــيزان التــجــاري

33350. 

.8.06 3403 

 المصدر : دائرة االحصاءات العامة 

 
( الخاص بالتجارة الخارجية م  التكتل االقتصادي 4ن الجدول رق   ييب     

االوروب  التفاوت الواضح والكبير ف  حركة الصادرات والمستوردات االردنية من 
وتدن  قيمة الصادرات  بضعفزالت هذه العالقات تتس   حيث ماالدول االوروبية ، 

المتوجهه إل  االسواق االوروبية سواء من حيث االرقا  المطلقه او االرقا   ردنيةألا
ويعزى ذلك إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه  دخول الصادرات  النسبية ،

ردنية من دول ايتحاد ألحجم المستوردات ا بارتفاعواألردنية إلى هذه الدول 
 .مبشكل عا وروب ألا

 
ما  3103م  دول االتحاد االوروب  عا   االردنية الخارجيةبلتت قيمة التجارة   

( مليون دينار خالل 2430.4( مليون دينار ، ارتفعت ال    3404.4مجموعه  
  %(.35.4( مليون دينار ، وبنسبة نمو   13.، بارتفاق بلم  3102العا  
 
ل  السوق االوروب  تراجعا  فقد ههدت الصادرات الوطنية المنخفضة اصال ا  

            مقابل  ( مليون دينار0.0.2حيث بلتت ما مجموعه    3102خالل العا  
( مليون دينار ، 55.4بانخفا  بلم    ،3103( مليون دينار خالل العا  304.4  
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كما وسجلت السل  المعاد تصديرها تراجعا بنسبة  %(31.4وبنسبة تراج   
 02.3)%. 

 
 

 

ن لادت المستوردات االردنية من االسوا  االوروبية تقدما ملحوظا ة ل يي حي  

  مليون دينار ا وبنسبة نمو بل      332906حي  بل   ما مجموع  ،  2233العا  

  مليون دينار ة ل 25.909  مليون دينار ا مقابا ، 4809.%  وب ار  ، 28، 

 .2232العا  

 (2جـــدول رقـــــم )
 023.-.02.وامــألعــدرة / المــستـوردة لألردن لـية المـصـيوروباهـم الــدول ا

 مليون دينار                                                                                        

 
 ةـــدولــال

  ادراتــصــــال
 ةـــدولـــال

 ورداتــــمستــال

.02. .023 % .02. .023 % 

 00.4 ..25. 444.4 ايطاليا 34.5- 24.4 44.0 بلغاريا

 -1.3 4.5.0 4.4.3 المانيا 04- 23.4 24.4 ايطاليا

 340 3.4.4 4.4. بلجيكا 4.2 ..35 33.4 اسبانيا

 1.4 344.3 344.4 فرنسا - 0..0 0..0 بريطانيا

 540.4 330.4 24.0 فنلندا .. 00.4 4.4 بلجيكا

 

 

صااادرات الوطنيااة بشااكا واضااس الااى السااو  ال تراجااع  .يظااار الجاادول رقاام ،   

ارت عاا  يااي حااين %  علااى التااوالي ا 36%  و، 2804البل اااري وااليطااالي بنساابة ، 

%  49306المساااتوردات االردنياااة بشاااكا كبيااار جااادا مااان الساااو  ال نلنااادي بنسااابة ، 

 . % 253والبلجيكي بنسبة ، 
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 ية : ـــريكــدة االمــتحـات المــواليــالع ــية مــارجــخــارة الــتجـال ا :ــرابع

 

التجااارة الخارجيااة االردنيااة مااع الواليااات المتحاادة االمريكيااة  مؤلاارات لااادت      

حيا  لاادت حركاة الصاادرات االردنياة تقادما  ا  2233ة ل العا   ت اوتا يي ادائاا

 والسلع المعاد تصديرها. المستورداتبسيطا ا مقابا تراجع يي حركة 

 

االردنيااة مااع الواليااات المتحاادة االمريكيااة عااا   الخارجيااة يقااد بل اا  قيمااة التجااارة    

  ملياون ديناار ا 4509،  مقادار بارت اام  مليون دينار ا 392202،  ما قيمت   2233

بل اا   ارت ااام  مليااون دينااار ا وبنساابة 604..3، والبال ااة 2232 العااا  مقارناا  مااع

،205.  % 

 

ــ      ـــجـلت التـوشك ـــارجيـالخارة ـ ــع الـ ـــة م ـــواليات المتحــدة االمـ ــا نهــبته ـ ريكية م

%( 698قابل )ـــ، م1023ارجية خالل العـام ــي التجارة الخــمالـ  اجــ%( م.69)

                                         .1021ام ـع

 

  سنوات عديدة الى السو  االمريكي لم نحي  ما اال  حركة الصادرات الوطنية وم 

جا اي تقدما ملحوظ ا يقد بل   الصادرات الوطنية للسو  االمريكي ة ل العا  تس

  مليون دينار 94.04،  ارت ع  الى  مليون دينار ا 9905.ما مجموع  ،  2232

   مليون دينار.5908ا وب ار  بل  ،  2233ة ل العا  

 

 

 (6جــدول رقـــ )

 ةــــيــــــة االردنــــيــارجــارة الخـــجــتـــــال

 ةــــــيـــريكــحدة االمــمتــات الـــع الواليــم
 مليون دينار                                                                                

نهبة  الفرق 1023 1021 فــصنيــالت

 التغير %

 04. 5908 94.04 9905. يةــوطنــادرات الــصـال

د اــعـلع المــاله

 ر اــديــتص

 

3204 

905 -308 -3902 

 303- 3302- 86603 05..8 ورداتــهتـالم
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 ارةــالي التجــاجم

 الــخــارجيــــة

3..604 392202 4509 205 

     

 

 

 1023ام ـــــعــالل الـــخ ةـــيــــاألردنادرات ـــلصــي لــلعــيب الهــركــلتا
 

حهــب المجموعــات   هــــيــة االردنـــيــعــرات الهلادــــصــ  الــــع أ ـــــوزيــت يمكـ     

 :  التالية

 

منتجاات دوائياة واايدلة ا اسامدة ا حاامل ،  : المـواد الكيماويـةمجموعه  احتل   -

المرتباة االولاى ياي قائماة الصاادرات   ال وس وريب ا مستحضرات التجمياا ا اللادائن

 % 26،   وبمااا نساابت     مليااون ديناار ا3245وبقيمااة ،  2233العاا   ةاا لالوطنياة 

%  ماان اجمااالي المجموعاا  وبقيمااة 3502مااا نساابت  ، منتجااات الدوائيااةلاحياا  لااكل  

 .   مليون دينار.4390،

  

الم باااا ا االح يااااة ا المطبوعاااااتا ، : المصــــنوعات المتنوعــــهمجموعــــه تلتاااااا  -

حياا     مليااون دينااارا32.2،   يااي المرتبااة البانيااة وبقيمااة المصاانوعات الب سااتيكية

  مليااون 932%  ماان اجمااالي المجموعاا  وبقيمااة ،.50.مااا نساابت  ، الم باا لااكل  

 .دينار

 

البايلا و، الخضارواتا  االلباان   مجموعه المـواد الغذائيـة والحيوانـات الحيـة ثم -

   .% 3905  مليون دينار وبنسبة ،.9820بقيمة ، البالبةبالمرتبة  ال واكة  

 

       بقيماااة  المرتباااة البالباااة  وسااا ات ا البوتاااا  ، ال :مجموعـــه المـــواد الخـــام واةيااارا -

 .    مليون دينار 5304.،
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 (.  )ــدول رقــج

 ةـــيــادرات االردنــصــلــي لــهلعــب الــركيــالت
 ن دينارمليو                                                                                

نهــبة  1023 1021 التصــنيف

اال ــمــية  القــيمة التغــير %

 النهبـــية%

اال ــمية  القــيمة

 النهبــية%

المواد الغذائية 

 والحيوانات الحية

.960. 2.93 9820. 2693 3304 

 .220 293 .20. 291 6202 المرروبات والتبغ

 .230- .239 5304. 1098 89.06 المواد الخام

 3905- 092 903 091 3305 الوقود المعدني

 26- 091 3209 093 3406 زيوت ود ون 

 904 .1 3245 1292 3349 مواد كيماوية

 3205 20 4.802 92. 43305 بضائع مصنوعه

 .3 393 26203 298 22402 االالت ومعدات

 802 2202 32.2 2206 8.805 مصنوعات متنوعه

 8202- 202 808 203 20293 اصناف غير مصنفة 

   260296  282.93 المجموع
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 (20  )ــدول رقــج

 ةـــيـــاألردنادرات ـــصـــلــ  لــيــاريـــتجـاء الــركــــرــال  ــــأ 

 1023ام ـــعــالل الــــخ
 مليون دينار                                                                                                                

تـرتــيـب 

 الــدولـــة

النــهبة الـــى اجــمالـــي  الــقيـــمة الــدولــــــة

 %الصادرات

 2693 66393 راقــعــال 2

 .289 62892 اــريكــام 1

 2393 3293. ةـوديـــعـاله 3

 893 .3309 ندـهــال 2

 2 2.192 ةـربيـارات العــاألم 3

 393 .2.29 اــيهيـدونــان .

 1 692. رـزائــجــال 8

 1 891. انـــنــلب 6

 .29 396. تـــويـكـــال .

 .29 .39. اـــــوريــس 20

  328393 الـــمجـــمـــوع

 

االردنيــة ،  تيظهــر الجــدول اعــاله ا ميــة العمــ  الجغرافــي العربــي للصــادرا

كرــركاء تجــاريي   كــا   ( دول20ل )( دول عربيــة مــ  اصــ8حيــث احتلــت )

 .1023للصادرات االردنية للعام 

 



 

 36 

 احتا السو  العراقاي المرتباة األولاى عربياا وعالمياا ياي اساتقبال  : الـــعــراق

بااالرغم ممااا  ا وذلااب 2233ةاا ل العااا   الساالع والبضااائع االردنيااة المختل ااة

 ا غيار مساتقرة السو  العراقي من اوضام اقتصادية واجتماعية وامنياة  يشاد

نساابت   وبمااا   مليااون دينااار99305مااا قيمتاا  ،  السااو  العراقااي حياا  اسااتقبا

 من اجمالي الصادرات الوطنية.%  3903،

 

 ـــ ــــواليات المـال ـــةتحدة ـ : احتلااا  الصاااادرات االردنياااة الاااى الساااو   األمريكي

الساو   االبانياة ياي قائماة الادول المصادر اليااا حيا  اساتقباالمريكي المرتبة 

لبضااائع االردنيااة اماان الساالع و   مليااون دينااار94.04، مريكااي مااا قيمتاا  اال

%  مااان اجماااالي 3.06، مساااج  ماااا نسااابت  ا2233المختل اااة ةااا ل العاااا  

   .الصادرات الوطنية

 

 حيا  : الثالثـةبة ـــتلــمراءت باـــقد جـــة فــــوديــربية الهعــة العــملكــاما الم

ياااي اساااتقبال  2233العاااا  ساااجا الساااو  الساااعودي نشااااطا واضاااحا ةااا ل 

الوطنيااة  تا يقااد بل اا  قيمااة الصااادرا2232الصااادرات الوطنيااة مقابااا العااا  

  ملياااون ديناااار ا وبزياااادة بل ااا  65303ماااا مجموعااا  ، 2233ةااا ل العاااا  

  52305%  ا مقابااا ، 2404  مليااون دينااار ا وبنساابة نمااو بل اا  ،32.09،

    .2232مليون دينار ة ل العا  

 

    مان باين االساوا  العالمياة الرابعاة المرتباةالساو  الانادي  احتا:  ــدالــهنــ 

ا بالرغم من تراجع ادائ  ياي اساتقبال كاهم لريب تجاري للصادرات االردنية 

يقااد اسااتقبا مااا  ا2232مقابااا العااا   2233الصااادرات الوطنيااة ةاا ل العااا  

مليااون   53204، مقاباااا 2233ةاا ل العااا     مليااون دينااار 35208قيمتاا  ، 

 .  مليون دينار 35805، وبانخ اض بل ا  2232دينار ة ل العا  

        

       



 

 3. 

العرا 
     

ا ري ا
     

ال عودية
     

ال ند
     

ا  ارات العربية
     

اندوي يا
     

الجزا ر
    

لبنا 
ال ويت    

    

 وريا
    

                  -                     -            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : 1023ة خــالل الــعـــام ــيــــوردات االردنــمهتــلــي لــهلعــب الـــيــتركــال 

  

     واعـااـ  ضـااـمن مجمــوعـااـات ويـااـيما يـااـلي اهـااـم المـستـااـوردات االردنيـااـة ا مــ   

 سلعــية ا مــن مخـتلــف دول العــالــم: 

 

يي المرتبة  : ، الن   الخا  ا مشتقات ن طية   الوقود المعدني مجموعه جاءت -

%  مااااان اجماااااالي المساااااتورداتا وبقيماااااة .260االولاااااى وبماااااا نسااااابت    ، 

   مليون دينار .435409،

 

االت واجااازة ، وسااائ  النقااا وقطعاااا ا  : مجموعــه اتالت والمعــدات تلتاااا -

 البانيااةاتصاااالت ا االت واجااازة كاربائيااة ا االت ومعاادات اةاارر   المرتبااة 

%  ماان اجمااالي المسااتوردات 39يااي قائمااة المااواد المسااتوردة وبمااا نساابت  ،

  .  مليون دينار .2.9وبقيمة ،  2233ة ل العا  
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ةيااوط نساايجية ا الااور  ، الحديااد والصاال  ا  : مجموعــه الهــلع المصــنوعه -

 .  مليون دينار2533%  وبقيمة ،3603والكرتون  وبما نسبت  ، 

 

، ال واكة ا الشعيرا الحنطة  :المواد الغذائية والمواد الحية  مجموعهواةيرا   -

  مليااون 2335، %  وبقيمااة35ا اللحااو  واالسااماالا االعاا ا  وبمااا نساابت  ،

 دينار .
 

 

 

 

 

 

 (22  )ـــدول رقــج

 ةــــي لــلمهتــوردات االردنــيــــب الــهلـعــــركــيــالــت
 مليون دينار                                                                                                      

  1023 1021 يفـــالتصــن

نهــبة 

 التغــير %
ـمية اال ـ القــيمة

 %النهــبية

اال مــية  القيــمة

 %النهــبية

المواد الغذائية 

 والحيوانات الحية

22.502 3504 2335 35 30. 

 2606 209 .3290 206 32306 المرروبات والتبغ

 309 306 25304 306 24908 المواد الخام

 3304- .260 435409 3309 .46820 الوقود المعدني

 802- 209 329 208 34303 زيوت ود ون 

 404 3202 358203 3203 352405 مواد كيماوية
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 3505 3603 2533 .340 23.5 سلع مصنوعه

 3502 39 .2.9 3604 243904 اتالت ومعدات

 .350 .60 3249 603 82505 مصنوعات متنوعه

 34209 309 62303 .30 25204 سلع ومعامالت

   3552304  .34.330 المجموع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (21  )ـــدول رقــج

   ةــيــــوردات االردنــهتــمــلــل  ـيـــاريــجــاء التــركــــالر  ـــــأ                

  1023ام ــعــالل الــــــخ                                    
 مليون دينار                                                                                                               

تـرتــيـب 

 الــدولـــة

النــهبة الـــى اجــمالـــي  الــقيـــمة الــدولــــــة

 %المهتوردات

 2693 .16339 ةــوديــهعــال  2

 2091 236398 يةــعبـي  الرـالص 1

 91. 93... اـــريكــام 3

 3 86393 ندــهــال 2

 298 83298 ياــطالــاي 3

 .39 38292 ياـــانــمـال .

 392 33398 ياـــركــت 8
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 393 32.98 االمارات العربية 6

 391 93..2 رــصـــم .

 193 3.193 يةــنوبـا الجــوريــك 20

  22893. الـــمجـــمـــوع

 

  ياي الانادييظار الجدول اع   ان السو  ، السعودي ا والصايني ا االمريكاي ا و   

 .2233ة االسوا  العالمية للمستوردات االردنية للعا  مقدم

 

عام ــــالل الــــية خــــوردات االردنــــلمهتــي  لــــاء التجاريــــا ــ  الرركوفيمــا يلــي   

 يب : ـــرتــهب التــي  حــوزعــ، م1023

 

 بااالرغم ماان تراجااع المسااتوردات االردنيااة  : ةــــوديـة الهعــــربيــكة العــــملـالم

ااال ان  حااي  علاى 2232مقابا العا   2233عودي ة ل العا  من السو  الس

قيماااة   ااا ا حيااا  بل للمساااتوردات االردنياااة مرتبتااا  االولاااى عربياااا وعالمياااا

              مااااااااا مجموعاااااااا             2233مناااااااا  ةاااااااا ل العااااااااا  المسااااااااتوردات االردنيااااااااة 

  ملياااون ديناااار ةااا ل العاااا  346806  ملياااون ديناااار ا مقاباااا ،295306، 

ةا ل  %  من اجمالي المساتوردات االردنياة3903مشكلة ما نسبت  ،  ا2232

   .2233العا  

 

 المساتوردات االردنياة مان ساو  الصاين  قيماة : ارت ع  يةــعبـــي  الرــصــال

  ملياااون ديناااارا بزياااادة بل ااا  .35950الاااى ،  2233الشاااعبية ةااا ل العاااا  

    343604مقابا ، %  ا32  مليون دينار ا وبنسبة نمو بل   ،36803،

 

وتشااكا المسااتوردات االردنيااة ماان السااو   ا2232مليااون دينااار ةاا ل العااا  

 .2233%  من اجمالي المستوردات ة ل العا  3202الصيني ما نسبت  ،

 

   المرتبـة الثالثـة فـي  فقـد احتـل  الـواليـــات المتــحـــدة االمــريكـــية:أما ساو

ــــة ،قائمــــة الرــــركاء التجــــاريي  لمهــــتوردات ا حياااا  بل اااا  قيمااااة   الردني

  مليااون دينااار مشااك  مااا 86603المسااتوردات االردنيااة مناااا مااا مجموعاا  ، 

 .2233%  من اجمالي المستوردات ة ل العا  602نسبت  ، 

 

 ةاا ل  الاناادياسااتمرت المسااتوردات االردنيااة باالرت ااام  ماان السااو  :  الهنــد

لمسااتوردات االردنيااة ا  حياا  ارت عاا  ا2232مقارناا  مااع العااا   2233العااا  

              ا مقابااااا 2233  مليااااون دينااااار ةاااا ل العااااا  9505.،  مناااا  لتصااااا الااااى

   مشااااك  مااااا نساااابت              % 55  مليااااون دينااااار وبنسااااب  نمااااو بل اااا  ، 52609، 

 .2233%  من اجمالي المستوردات ة ل العا  5، 
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ال عودية
      

الصي 
ا ري ا      

     

ال ند
     

اي اليا
     

ال انيا
     

تر يا
     

 صر
     

 وريا الجنوبية
     

ا  ارات العربية 
     

                 -                     -            

 
 

 

 

 

 

 

 


