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خرب صحفي
اإلحصاءات العامة :إرتفاع الصادرات الوطنية بنسبة  %5.2وإرتفاع املستوردات بنسبة  %1.6خالل األحد
عشر شهراً األوىل من عام  5102مقارنة بنفس الفرتة من عام

5105

أصدرت دائرة اإلحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة اخلارجية يف األردن والذي يشري إىل أن قيمة الصادرات
الكلية خالل األحد عشر شهراً األوىل من عام  1023قد بلغت  720015مليون دينار بإرتفاع بلغ  %21.مقارنة بنفس
الفرتة من عام  .1021وبلغت الصادرات الوطنية خالل األحد عشر شهراً األوىل من عام  2013ما قيمته  ..1211مليون
دينار بإرتفاع مقداره  %117مقارنة بنفس الفرتة من عام  ،1021وبلغت قيمة املعاد تصديره  57.17مليون دينار خالل
األحد عشر شهراً األوىل من عام  2013بإخنفاض مقداره  %21.مقارنة بنفس الفرتة من عام  .2012أما املستوردات ،فقد
بلغت قيمتها  2.13210مليون دينار خالل األحد عشر شهراً األوىل من عام  1023بإرتفاع بلغ  %112مقارنة مع نفس
الفرتة من عام .2012

وهبذا ،فإن العجز يف امليزان التجاري الذي ميثل الفرق بني قيمة املستوردات وقيمة الصادرات الكلية ،قد بلغ  .07212مليون
دينار باألسعار اجلارية ،وبذلك يكون العجز قد إرتفع خالل األحد عشر شهراً األوىل من عام  2013بنسبة مقدارها %011
مقارنة مع الفرتة ذاهتا من عام  .2012كما بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات  %311.يف حني كانت
 %351.للفرتة ذاهتا من عام  ،2012بإخنفاض مقداره  217نقطة مئوية.
وعلى صعيد الرتكيب السلعي ألبرز السلع املصدرة واملستوردة ،فقد ارتفعت قيمة الصادرات من األلبسة وتوابعها واخلضار
والفواكة وحمضرات الصيدلة ،فيما إخنفضت قيمة الصادرات من البوتاس اخلام واألمسدة والفوسفات اخلام .أما املستوردات
السلعية فقد سجلت إرتفاعاً يف مستوردات اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها ،واآلالت واألجهزة الكهربائية وأجزائها،
والعربات والدراجات وأجزائها ،واحلديد ومصنوعاته ،واللدائن ومصنوعاهتا .فيما إخنفضت قيمة املستوردات من النفط اخلام
ومشتقاته.
وبالنسبة ألبرز الشركاء يف التجارة اخلارجية ،فقد إرتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إىل دول منطقة التجارة
احلرة العربية الكربى ومن ضمنها العراق ،ودول إ تفاقية التجارة احلرة لشمال أمريكا ومنها الواليات املتحدة األمريكية ،فيما
إخنفضت قيمة الصادرات الوطنية إىل الدول اآلسيوية غري العربية ومن ضمنها اهلند ،ودول اإلحتاد األورويب ومن ضمنها
بلغاريا.

وقد إرتفعت قيمة املستوردات من الدول اآلسيوية غري العربية ومن ضمنها الصني الشعبية ،ودول اإلحتاد األورويب ومن
ضمنها إيطاليا ،ودول إتفاقية التجارة احلرة لشمال أمريكا ومن ضمنها كندا .فيما إخنفضت قيمة املستوردات بشكل واضح
من دول منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ومن ضمنها السعودية الذي ميثل النفظ معظم املستوردات منها.
أما بالنسبة للتجارة مع دول جملس التعاون اخلليجي ،فقد بلغت املستوردات من هذه الدول  311.1.مليون دينار أو ما
نسبته  %111.من قيمة املستوردات خالل األحد عشر شهراً األوىل من عام  .1023أما الصادرات الكلية هلذه الدول ،فقد

بلغت  205112مليون دينار مبا نسبته  % 1010من إمجايل الصادرات خالل نفس الفرتة.

وعلى املستوى الشهري ،فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية لألردن  ..01.مليون دينار خالل شهر تشرين الثااي مان عاام
 1023مقابل  33.1.مليون دينار خاالل الشاهر ذاتاه مان عاام  ،1021مماا يشاري إىل إرتفااع مقاداره  .%3215ويعاود السابب
يف ذلااك ،إىل إرتفاااع قيمااة الصااادرات الوطنيااة ماان األمساادة ماان  2117مليااون دينااار يف شااهر تش ارين الثاااي  1021إىل
مليااون دينااار يف نفااس الشااهر ماان عااام  1023بارتفاااع بلااغ  ،%1.01.وإرتفاااع قيمااة الصااادرات الوطنيااة ماان البوتاااس اخلااام
لتصل إىل  1.13مليون دينار يف شهر تشرين الثااي مان عاام  1023مقارناة ماع  2515ملياون ديناار يف نفاس الشاهر مان عاام
..10

 1021بارتفاع بلغ  ،%1717وإرتفاع قيمة الصادرات الوطنية من حمضرات الصايدلة مان  3110ملياون ديناار يف شاهر تشارين
الثاي من عام  1021إىل  .115مليون دينار يف نفس الشهر من عام  1023أو ما نسبته  ،%.11.وإرتفااع قيماة الصاادرات
الوطنيااة ماان األلبسااة وتوابعهااا ماان املصاانرات ماان  ..17مليااون دينااار يف شااهر تشارين الثاااي ماان عااام  1021إىل  7113مليااون
دينار يف نفس الشاهر مان عاام  1023مباا نسابته  ،%2315وإرتفااع قيماة الصاادرات الوطنياة مان اخلضاار والفواكاه مان 1111
مليااون دينااار يف شااهر تش ارين الثاااي ماان عااام  1021إىل  .211مليااون دينااار يف نفااس الشااهر ماان عااام  1023أو مااا نساابته
 .%7513كما وارتفعت قيمة الصاادرات الوطنياة مان احليواناات احلياة ،وحمضارات مان اللحاوم واألمساار والفطاائر وا ضارات
الغذائيااة الااس أساسااها احلبااور وأغذيااة حمضاارة للحيوانااات ،واملنتجااات الكيماويااة غااري العضااوية ومنتجااات كيماويااة منوعااة
واللاادائن ومصاانوعاهتا ،والصااابون وحمضارات الغساايل وأقمشااة مصاانرة ومصاانوعات ماان حديااد ،واآلالت واألجهاازة واملعاادات
الكهربائية ومصنوعات متنوعة .وشكلت الصادرات من السالع املشاار إليهاا ماا نسابته  %5.12مان جمماوع قيماة الصاادرات
الوطنيااة يف عااام  1023مقارنااة مبااا نساابته  %1311ماان قيمااة الصااادرات الوطنيااة يف عااام  .1021وقااد احتل ات األلبسااة املرتبااة
األوىل مان باني السالع الاس تضامنتها الصاادرات الوطنياة خاالل شاهر تشارين الثااي مان عاام  ،1023واحتلات األمسادة املرتبااة
الثانيااة ،يف حااني احتل ات حمض ارات الص اايدلة واخلضااار والفواكااه امل ارتبتني الثالثااة والرابع ااة عل ااى الت اوايل .وتشااري البيان ااات إىل
إخنفاااض قيمااة الصااادرات الوطنيااة ماان الفوساافات اخلاام بنساابة  ،%1111والااورق ومصاانوعاته  ،%221.واجملااوهرات واملعااادن
الثمينة  ،%3.11واآلالت واألجهزة واألدوات اآللية وأجزائها  %2.1.يف شهر تشرين الثاي من عام .1023

أهم السلع املصدرة واملستوردة خالل األحد عشر شهراً األوىل من

(القيمة باملليون دينار أردي)

الصادرات الوطنية

عامي  2012و2013

املستوردات
نسبة

السلع

2012

2013

األلبسة وتوابعها

15310

53.12

()%
.12

التغري

السلع

نسبة

2012

2013

التغري

النفط اخلام ومشتقاته

.20012

371210

()%
-271.

البوتاس اخلام

.3011

3..10

-.1.

اآلالت واألدوات اآللية
وأجزائها

03.1.

01.12

317

اخلضار والفواكه

.2515

.3015

312

اآلالت واألجهزة الكهربائية
وأجزائها

71.1.

07717

121.

حمضرات الصيدلة

3171.

30010

2.11

العربات والدراجات
وأجزائها

10317

01.11

1011

األمسدة

3211.

10.17

-017

احلديد ومصنوعاته

11011

50010

2.1.

الفوسفات اخلام

30113

17010

-3117

اللدائن ومصنوعاهتا

.5115

71110

201.

املواد األخرى

.17 2.1112 257.13

املواد األخرى

10..11

107111

2313

الصادرات الوطنية

5.2 3350.5 3205.2

إمجايل املستوردات ()2

02304.2

1.0 03520.4

املعاد تصديره

..3.0

إمجايل الصادرات الكلية ()1

0.9 2041.. 2141.3

املصدر :دائرة اإلحصاءات العامة

.29.2

-0.9
العجز التجاري (-4225.0 )2( – )1

4.1 -9120.0

أهم الشركاء التجاريني والتكتالت االقتصادية خالل األحد عشر شهراً األوىل من عامي

 2012و 2013

(القيمة باملليون دينار أردي)

الصادرات الوطنية
التكتالت االقتصادية

املستوردات
نسبة

5105

5102

التغري

التكتالت االقتصادية

نسبة

5105

5102

()%

دول منطقة التجارة احلرة
العربية الكربى
منها العراق
دول اتفاقية التجارة احلرة
لشمال أمريكا

منها الواليات املتحدة
الدول اآلسيوية غري

05.3 522..4 51.9.1
13712

00010

151.

.25.1

.9..0

4.4

51017

55015

510

()%

دول منطقة التجارة

احلرة العربية الكربى

منها السعودية
دول اتفاقية التجارة

احلرة لشمال أمريكا
منها الواليات املتحدة
الدول اآلسيوية

3323.2 34.5..

-9.1

170210 317315

-1015

915.1

9.4.3

0..

.011.

.0117

0.0

422.1 0133.1

-04.0

منها اهلند

.531.

33215

-3010

منها الصني الشعبية

دول االحتاد األورويب

511.2

015.3

-04.9

دول االحتاد األورويب

منها بلغاريا

7111

3.11

-1.17

منها ايطاليا

باقي التكتالت االقتصادية

522.4

514.2

3.9

باقي التكتالت االقتصادية 022..3 0.4..9

منها املنطقه احلرة

23217

27.10

2515

منها سويسرا

العربية

املصدر :دائرة اإلحصاءات العامة

التغري

غري العربية

3511.2 2324.1

50.3

2.151. 21121.

211.

2110.5 522..2

20.1

12.11

0110

1.01.

33017

2115
-05.9
30010

ملزيد من املعلومات يرجى اإلتصال ر:
أمحد املصري /رئيس قسم التجارة اخلارجية
تلفون العمل+962-6-5300700 Ext: (1304) :

