
 
 

 تــقــريـــر حـــول
 

 األداء الــعــام للتــجـــارة الــخــارجــيــة األردنـيـة 
 5103-5102ي ـــامــعن ـــث االول مـــلــالل الثــخ

 
  

  ةـــاديــصــات االقتـــدراســـات والـــاســــسيــالإدارة 
  اديــصــد االقتــرصــات والــدراســالوحــدة 

 
 
 
 

  إعــــــداد
 مـــأمــــون صــــيدم 
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 نـــث االول مـــثلـــخالل ال ة األردنـيــةــارجـيـــتـجـارة الـخــال

 5103-5102ي ـــعـــام
 

 3510العتتتتام  الثلتتتتث االول متتتتن التجتتتتارة الخارجيتتتتة األردنيتتتتة ختتتتالل تراجعتتتتت    
، ويعتتتتزك التتتتا التتتت  تراجتتتتف حر تتتتة 2510العتتتتام تتتتترة متتتتن مقارنتتتت  متتتتف ن تتتت  ال 

حيتتتتث  5103الصتتتتادرات الو نيتتتتة ح تتتت ل وا تتتت  ختتتتالل الثلتتتتث االول متتتتن العتتتتام 
%( 0021( مليتتتتتتون دينتتتتتتار حانخ تتتتتتا  نستتتتتتحت    053825حلغتتتتتتت متتتتتتا قيمتتتتتتت   
مقارنتتتت  حتتتتن   ال تتتتترة متتتتن العتتتتام ( مليتتتتون دينتتتتار ،0.825وحانخ تتتتا  قيمتتتتت    

، وستتتتجلت حر تتتتة الصتتتتادرات الو نيتتتتة ن دينتتتتار( مليتتتتو012321  ةوالحالغتتتت 5102
دول االستتتتيوية ايتتتتر العرحيتتتتة ال حتتتترك التراجتتتتف اال حتتتتر مستتتتجلة متتتتا نستتتتحت         التتتتمتتتتف 
( مليتتتتتتتون دينتتتتتتتار ، ثتتتتتتتم دول من قتتتتتتتة 3125%( وحانخ تتتتتتتا  قيمتتتتتتتت    -5325  

%( وحانخ تتتتا  -.052التجتتتتارة الحتتتترة العرحيتتتتة ال حتتتترك وحنستتتتح  تراجتتتتف حلغتتتتت   
 مليون دينار( 1228حلغ  قيمت    

 
  1025فل ااار   فلث اااال ف م  مااا  خااا   فلم ااارص تراااصيع ر فلسااا  قيمااا   فيمااار فعت  ااا    

( م ياااام  صي اااارع  مقرع اااا  ماااا  569مقااااصفع    برعت اااار ( م ياااام  صي اااارع 15962فلاااا   
 فعت اااار ( م ياااام  صي اااارع  مب سااااب  15163مفلبرلغاااا     1024  ااااف فل تااااعا ماااا  فل اااار  

 %(1656ب غ   
 

مااار   1025فل ااار   فلث اااال ف م  مااا تمعصف  ف عص يااا  خااا   ب غااا  قيمااا  فلمساااكمااار 
( م يااااام  صي ااااارع  21561   قاااااصع برعت ااااار ( م يااااام  صي ااااارع   359262مجممعااااا   
(  م ياااام  صي اااارع 345362مفلبرلغاااا      1024  ااااف فل تااااعا ماااا  فل اااار  مقرع اااا  ماااا  

 %(6  161مقصفع ر    مممب سب  
 

 (0جــدول رقـــم  
 خـــالل الــثلـــث االول مـــنجـيـة االردنــيـة مـؤ ـرات التـجـارة الـخـار

 5103-5102عــامـــي 
 مليون دينار                                                                           

 نسحة التغيـر% الـ ـرق 5103 5102 التـصـنيـف

 -2269 2.261 211261 234563 لـو نـيةاالــصـادرات 

 165 569 15962 15163 المعـاد تصـديـرهـاالسلـف 

 161 21561 359262 345362 الـمستــوردات

 -065 2964 513265 511262 اجمالي التجارة الخارجية

 2062 19262 -222165 -113464 الـميـزان التـجــاري
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 (5جـــدول رقـم  
 خـــالل الــثلـــث االول مـــن الت االقتـصـاديــةــأهـم الــ ر ــاء التـجـاريـيـن والتـ ـت

 5103-5102عــامـــي 
 مليون دينار                                                                                                                          

 ورداتــستـــالم الـصـادرات الـو ـنيــة

الـت ـتالت 
 االقـتصـاديـة

معدل  5103 5102
 النمو

الت تالت 
 االقتصادية

معدل  5103 5102
 النمو

من قة التجارة 
الحرة العرحية 

 ال حرك

مـن قـة التـجارة  .216- 54464 4061.
الحـرة العـرحيـة 

 ال ـحرك

22016
2 

202269 1162- 

 -.216 4.361 14263 م هر فلس مصي  -263 12263 112 م هر فلس مصي 

ات ـاقيـة التـجارة 
لـحرة لـ مـال ا

 أمـريـ ا

ات ـاقيـة التـجارة  -161 20263 22161
الـحرة لـ مـال 

 أمـريـ ا

2216. 2526. 2562 

م هر فلم ير  
 فلمتحصا

م هر فلم ير   -264 11169 19962
 فلمتحصا

1.961 22462 216. 

الدول األسيوية 
 اير العرحية

 ةالدول االسيوي -1161 .1036 11369
 اير العرحية

242.6
1 

242164 263 

م هر فلري   -.226 20465 21163 م هر فله ص
 فلش بي 

4.965 50961 462 

 1263 212162 91.62 االتحـاد األوروحـي -69. .296 3262 االتحـاد األوروحـي

 43062 11161 .236 عممر يرم هر  -1162 964 2161 م هر فيطرلير 

حاقي الت تالت 
 االقتصادية

الت تالت  حاقي 1161 969. 5463
 االقتصادية

334 44569 1462 

 931.62 20361 262 عيري يجم هر  2.63 .526 3369 م هر فلم طق  فلحعا

 
 ةـــاديــتصــالت االقـــت تــف الــم ـةنيـــو ــادرات الــصـــاوال : ال    
 

 رة ـــجارة الحـــة التــ قــ  دول منـــال ةيـــو نــادرات الــيم  الصــ ت قــ ـانخ
ل  ــع ةــاليــدول التــها الــمنـن  ـــ%( وم.052    ــسحــحرك حنــة ال ــرحيــالع
 :يـــوالــالت

 

 %(2616.سمعير ب سب     -

 %(06.فلمغعب ب سب     -

 %(41626فل عفق ب سب    -

 %(626.فلسمصف  ب سب    -
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 %(56.6مرع ب سب     -

 %(5616تم ف ب سب     -

 %(2636فلس مصي  ب سب     -

 

 رة ـــجارة الحــة التــاقيــ  دول ات ــال ةيــو نــادرات الــ  الصــيمـ ت قــ ــانخ
دة ــات المتحــواليــها الـمنــن  ــ%( وم523ة   ـسحــا حنــري ــمال أمــل 
 %(8222حة   ــنســية حـــري ــاالم

 

 ير ــة اــييوــدول االســ  الــال ةنيــو ــصادرات الــ  الــمــ ت قيــ ـانخ
  ي:ـوالــالت  ــعل ةــاليــدول التــنها الـن  مــ%( وم5325   ة حنسحة ــرحيــالع

 
 %(95626فلري  فلش بي  ب سب     -

 %(25626كمعير ب سب     -

 %(136تعكير ب سب     -

 %(226.6فله ص ب سب     -

  

  ي حنسحة ــاد االوروحــحـال  دول االت ةـــيـو نــ  الصادرات الــمــ ت قيــانخ     
 %(55202حة   ــنســح ياــلإيـ ــاها ــمنــن  ــ%( وم21.  

 
  :ةـــصاديــالت االقتــ تـف التــم يةـاألردنوردات ـــستــيا : المــانــث
 

 رة ـــارة الحــة التجــقــن دول من ــم ةــاألردنيوردات ــستـ  المــمــ ت قيــ ـانخ
ل  ــع ةــاليـدول التــها الــمنـن  ــ%( وم5520سح    ـحرك حنــرحية ال ــالع
  ي:ـــوالــالت

 

 %(1646.فلكمي  ب سب     -

 %(216.6فلس مصي  ب سب     -

 %(106.6سمعير ب سب     -

 %(296فلس ط  فلمط ي  فل  سطي ي  ب سب     -

 %(246مرع ب سب     -

 %(6.6.فلبحعي  ب سب     -

 %(1656ف مرعف  فل عبي  فلمتحصا ب سب     -

 

 ارة ــتجـة الــاقيــن دول ات ــا مــ اعــارت ةــاألردنيوردات ـستــهدت المــا  ــمــيف
ات ــواليــنها الــن  مــ%( وم0328حة   ـا حنســري ــال أمــ مـرة لــالح
 %(052.2سحة   ــية حنـري ــدة االمــتحـالم
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   مم  1263 م  صم  ف تحرص ف معمبي ب سب    فألعص ي فعت    فلمستمعصف )%
 %(430626ضم هر عممر ير ب سب    

 

   كمر مفعت    فلمستمعصف  ف عص ي  م  فلصم  ف سيمي  غيع فل عبي  ب سب           
 %(4626%( مم  ضم هر فلري  فلش بي  ب سب    263  

 
 يـــامـــن عـــث األول مـــلــالل الثـــوردة خــستــدرة والمـــصـف المــلــم الســأه

5102-5103 
 

 ورداتـــستـالم ةـــنيــو ــادرات الـــصــال

 % 5103 5102 فـــسلــال % 5103 5102 فـــسلــال

0123 31321 30123 فل  ط فلخر  -328 5.023 53123 ف لبس  متمفب هر
- 

 فل عبر  12 23363 22.63  محضعف  فلريصل
 لصعفجر مف

83325 11021 082. 

5520 81122 .1132 ف    2264 22262 9.69 فل مس ر 
- 

ف    ف جهزا  -85 122. 01122 فلخضرع مفل مفك 
 فلكهعبرئي 

5552. 81222 8.25 

 035 81528 00221 فلحبمب -13 .332 08520 فلبمترف

 -223 01023 51822 فلحصيص -8321 1120 3128 ف سمصا

 022 811521 5833 فلممفص فلخر  -2261 45161 53063 فلممفص ف خعى

01232 ةالصادرات الو ني
1 

05382
5 

اجمالي  -0021
 المستوردات

12312
8 

131020 523 

 
ث ــخــالل الثــل درةــصــف المــلــــرز الســي ألحــعــسلــب الــر يــيد التــعــ  صــلــوع

  :5103االول مــن الـــعــام 
 

%( مب رعق 21فقص ف خ ض  قيم  فلررصعف  م   فلخضرع مفل مفك  ب سب     -
 ( م يم  صي رع246   قيمت 

 

%( مب رعق 2563م  فألسمصا ب سب      كمر مف خ ض  قيم  فلررصعف  فلمط ي -
 ( م يم  صي رع14616   قيمت 

 

    قيمت %( مب رعق 31م  فلبمترف ب سب      مف خ ض  قيم  فلررصعف  فلمط ي -
 ( م يم  صي رع52636  
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        ف لبس  متمفب هر ف خ رضر ب غ  سبت   مسج   قيم  فلررصعف  فلمط ي  م  -
 ( م يم  صي رع21616%( مب رعق قيمت    562  

 

 
خــالل الثــلث  امــا عــل  صـعيــد التــر ــيــب الــسلــعي ألحـــرز الـــسلـف المــستـــوردة

 : 5103االول مــن الـــعــام 
  

بر  مفلصعفجر  مفجزفئهر ب سب  ف عص ي  م  فل ع يم  فلمستمعصف قفقص فعت     -
 ( م يم  صي رع42616%( مبزيرصا ب غ    .226  

 

مفعت    قيم  فلمستمعصف  فألعص ي  م  فآل   مف جهزا فلكهعبرئي  مفجزفئهر  -
 ( م يم  صي رع11616%( مبزيرصا ب غ   2.61ب سب    

 

 1025  كمر مسج  فستيعفص فلحبمب فعت رعر مفضحر خ   فلث ال ف م  م  فل ر -
  %(2516( م يم  صي رع مب سب   مم ب غ    20162  لير  فل    

 
في حي  سج   فلمستمعصف  فألعص ي  م  فآل   ف خ رضر مفضحر مب سب   -

 6( م يم  صي رع9961%( مبر خ رض ب غ  1162 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


