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  -2- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

مة قدّ  : الُم

 

 البشرية له تعرضت ما جراء وذلك أجمع، العالم على جداا  والقاسية الصعبة األعوام من كان 2020 عام أن شك ل

 عيةوالجتما القتصادية) المستويات مختلف على عديدة سلبية آثاراا  ورائها خلفت كارثية صحية ألزمة

 .سواء حد لىع البلدان كافة على شديدة واجتماعية اقتصادية صدمة كورونا فيروس جائحة شكلت فقد ،(والتعليمية

 الدول، مختلفب العالمية القتصاديات إلى الوضع امتد بل المؤلمة، البشرية الخسائر حد عند األمور تقتصر ولم

 لحركة تام قفو وتم السالب النمو إلى العالم دول من الكبيرة الغالبية في القتصادي النمو معدلت تراجعت حيث

 عن سيةورئي عديدة قطاعات توقفت فقد للحظر، األولى األشهر في خصوصا مختلفة وبدرجات العالمي القتصاد

 خسارة ليهع ترتب مما الهاّمة القطاعات من وغيرها والخدمات والسياحة، والتصدير، الستيراد كقطاع النتاج

 لستهالكيا النشاط وتراجع لوظائفهم، والعامالت العاملين الماليين فقدان جانب إلى المليارات، بمئات قدرت

 .لألسهم العالمية األسواق وانهيار كبير، نحو على

 ذاته فاألمر العالمي، القتصاد له تعرض عّما بمنأى ليس فاألردن والعالمية، العربية القتصاديات من هوكغير

 يقارب مال امتدت المعالم واضحة اقتصادي تراجع حالة من أصال يعاني كان الذي الوطني، القتصاد على ينطبق

 السورية، زمةاأل وباألخص العربي الربيع أزمة من المجاورة العربية الدول شهدته ما جّراء متتالية سنوات عشر

 الوطني صادنااقت تواجه التي والهائلة الصعبة التحديات إلى يُضاف جديداا  تحّدياا  تمثل كورونا جائحة وأصبحت

 .جداا  مكلفة وتعليمية وصحية اقتصادية ضغوطات من عنها نتج وما

 لعدة ألزمةداية ابمنذ  الذي سلكته التجارة الخارجية التجاه يتعافى أن المرجح غير وترى الهيئات الدولية أنه من

 والعقلية، دنيةالب الصحة على النطاق واسعة نتائج العالمي التجاري المشهد في لتغييراتل كانحيث  ،قادمة سنوات

 لدفع لالزما الحكومي والدخل الغذائي، واألمن والتغذية الطبية، والمعدات األدوية إمدادات على تؤثر نهاكول

ات ذات الصحية، وعليه تم تخصيص جزء من هذا التقرير للحديث عن النشاط التجاري للمنتج الخدمات تكاليف

 الصلة بجائحة كورونا على المستويين العالمي والمحلي.

 

  



  

 

  -3- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

 قطاع التجارة والخدمات )الصادرات والمستوردات(:

 

 في هاماا  دوراا  ويلعب الوطني، القتصاد في الهامة الرئيسة القطاعات من األردنية الخارجية التجارة قطاع يعتبر

 تعزيز لخال من الخارجي الصعيد على دوره لىإ إضافة الغذائي، مناأل وخاصة الوطني القتصادي مناأل تحقيق

 .المختلفة العالم دول مع للمملكة القتصادية العالقات

 وتحديداا  كورونا، جائحة أزمة بتداعيات وكبير ملموس بشكل الخارجية التجارة قطاع تأثر فقد ذلك، ضوء وعلى

 الحدود اغالق لىإ إضافة التجارية، والمحالت المنشآت معظم فيها أُغلقت التي والجزئي الشامل الحظر فترة خالل

 والسلع جاتالمنت من العديد على الطلب حجم تراجع عن عدا الرئيسة، العالم دول مع والبحرية والبرية الجوية

 واضح بشكل وتراجعها والمستوردات الصادرات حركة على سلبي بشكل انعكس الذي األمر التجارية،

 

 : 2019 العام مع مقارنة 2020 لعام ردنيةاأل الخارجية التجارة مؤشرات

 

( 17717.5، ليصل إلى )2019مقارنة مع العام  2020تراجع حجم التجارة الخارجية األردنية خالل العام  

( مليون 19516.3%(، مقابل )9.2( مليون دينار، وبانخفاض نسبته )1798.8مليون دينار وبفارق قيمته )

 .2019العام دينار خالل 

( 48.7( مليون دينار بارتفاع مقداره )5044.4، حيث بلغت )2020قيمة الصادرات األردنية لعام  تارتفع 

 .%(1( مليون دينار، وبنسبة ارتفاع بلغت )4995.7والبالغة ) 2019مليون دينار، مقارنة مع عام 

( مليون دينار، 12077.8)، حيث بلغت ما مجموعه 2020انخفضت المستوردات الردنية خالل العام  

( مليون دينار وبنسبة تراجع 13611والبالغة ) 2019( مليون دينار، مقارنة مع عام 1533.2بانخفاض قدره )

 %(.11.3مقدارها )

، بانخفاض 2020( مليون دينار عام 6438.1، إلى )2019( مليون دينار عام 7705.7انخفض العجز من ) 

 .2019%( عما كان عليه في العام 16.5بنسبة مقدارها )( مليون دينار، أي 1267.6قيمته )

   

 2019 العام مع مقارنة 2020 لعام األردنية الخارجية التجارة مؤشرات(: 1شكل رقم )

 .البنك المركزي األردنيالمصدر: 



  

 

  -4- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

 :والمستوردات الوطنية للصادرات السلعـي التركيب

 

  :2020التركيب السلعي للصادرات الوطنية خالل العام : أولا 

مها على مجموعات متعددة من السلع، كان أه 2020تنوع التركيب السلعي للصادرات الوطنية خالل العام 

ات المتنوعة  من قيمة الصادرات الوطنية، تلتها مجموعة المصنوع %(29.3مجموعة المواد الكيماوية بما نسبته )

ير الصالحة غالمواد الخام من ثم %(،  و25.6بنسبة ) يةالبالستيكالمصنوعات كالمالبس واألحذية والمطبوعات و

ما نسبته بمجموعة المواد الغذائية والحيوانات الحية و%(،  14وقات التي شكلت ما نسبته )لألكل عدا المحر

%(، 7.1%(، فيما شكلت مجموعة البضائع المصنوعة المصنفة حسب المادة كالورق والكرتون ما نسبته )13.8)

، %(1.3ة )مشابهة بنسبالوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد الو%( لآللت ومعدات النقل، 2.7وما نسبته )

، وأصناف %(0.1زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية بنسبة )و%( لمجموعة المشروبات والتبغ، 0.9و)

 %(.5.2أخرى ومعامالت غير مصنفة بنسبة )

 

 

ا    :2020خالل العام  للمستوردات السلعيةالتركيب السلعي : ثانيا

على مجموعات متعددة من السلع، كان أهمها  2020خالل العام  للمستوردات السلعيةتنوع التركيب السلعي 

 الحية والحيوانات الغذائية المواد المستوردات، تليهامن قيمة  %(21.3)ما نسبته  ومعدات النقل آللتا مجموعة

 ،%(15.9) نسبته ما والكرتون كالورق المادة حسب المصنفة المصنوعة البضائع مجموعةو ، %(21) نسبته بما

الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة ومجموعة %(، 13.6مجموعة المواد الكيماوية بما نسبته ) ومن ثم

 يةالبالستيكالمصنوعات والمطبوعات و مجموعة المصنوعات المتنوعة  كالمالبس واألحذيةو، %(10.4بنسبة )

ما %(،  و2.2المواد الخام غير الصالحة لألكل عدا المحروقات ما نسبته ) فيما شكلت مجموعة%( ، 7.3بنسبة )

، وأصناف %(1زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية بنسبة )و%( لمجموعة المشروبات والتبغ، 1.3)نسبته 

 %(.6ومعامالت غير مصنفة بنسبة )

 

 

 

 2020 العام خالل الوطنية للصادرات السلعي التركيب(: 2شكل رقم )

 .البنك المركزي األردنيالمصدر: 



  

 

  -5- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

 

 
 

 

ا: ثالث  :2020-2019ي ألبرز الصادرات الوطنية السلعالتغير في التركيب ا
 

 الُمصدَّرةالسلع 

2019 

)مليون 

 دينار(

2020 

)مليون 

 دينار(

 التغير

)مليون 

 دينار(

معدل التغير 

)%( 

 %4 28 696 668  الحية والحيوانات الغذائية المواد مجموعة

 %20- 11- 45 56 والتبغ المشروبات

 %9- 71- 708 779  المحروقات عدا لألكل الصالحة غير الخام المواد

 %20- 17- 67 84  التشحيم ومواد المعدني الوقود

 %200 4 6 2  ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

 %17 211 1,476 1,265  الكيماوية المواد

 %9- 36- 356 392  المادة حسب المصنفة المصنوعة البضائع

 %10- 15- 135 150 النقل ومعدات اآللت

 %15- 221- 1,293 1,514 )مالبس وأحذية ...الخ( المتنوعة المصنوعات

 %205 177 263 86 مصنفة غير ومعامالت أخرى أصناف

 %0.95 49 5,044 4,996 مجموع الصادرات الوطنية

 

 والجزئية الشاملة الغالق إجراءات استقرار عدمها نتيجة تقلباتوالخارجية  قاسواأل حالة (1رقم ) الجدول يعكس

الصادرات الوطنية إجمالي معدل نمو  تراجع لىإ دىأ مابسبب جائحة كورونا،  الزمنية فترتها وطول المتكررة

الوقود ) سلع منها ،المنتجات الوطنيةمجموعات التصدير لعدد من  حجم%(، وذلك نتيجة انخفاض 1أقل من )إلى 

( ، وغيرهاالنقل ومعدات آلتو ،ومصنوعات األلبسة واألحذية ،المعدني ومواد التشحيم، والمشروبات والتبغ

%( 20) التوالي بنسبة بلغت على 2019مقارنة مع العام  2020 العام خالل تصديرهاا  حجم التي انخفض

 %(.10و) %(15)و%( 20)و

  

 2020 العام خالل السلعية للمستوردات السلعي التركيب(: 3شكل رقم )

 2020-2019 الوطنية الصادرات ألبرز السلعي التركيب: (1رقم ) جدول

 .البنك المركزي األردنيالمصدر: 

 .البنك المركزي األردنيالمصدر: 



  

 

  -6- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

ا   :2020-2019 المستوردات السلعيةي ألبرز السلعالتغير في التركيب : رابعا
 

 2019 السلع المستوردة
 )مليون دينار(

2020 
 )مليون دينار(

 التغير
 )مليون دينار(

معدل التغير 

)%( 

 %5 127 2,533 2,406  الحية والحيوانات الغذائية المواد مجموعة

 %31 38 158 120 والتبغ المشروبات

 %6 15 268 253  المحروقات عدا لألكل الصالحة غير الخام المواد

 %51- 1,295- 1,257 2,552  التشحيم ومواد المعدني الوقود

 %10 11 119 108  ونباتية حيوانية وشموع ودهون زيوت

 %6 95 1,646 1,550  الكيماوية المواد

 %11- 243- 1,924 2,167  المادة حسب المصنفة المصنوعة البضائع

 %19- 601- 2,571 3,172 النقل ومعدات اآللت

 %7- 69- 881 950 )مالبس وأحذية ...الخ( المتنوعة المصنوعات

 %117 388 720 332 مصنفة غير ومعامالت أخرى أصناف

 %11- 1,533- 12,078 13,611 المستوردات السلعيةمجموع 

 والجزئية الشاملة الغالقات جراء والطلب العرض جانبي وتقلبات ةالمحلي السوق حالة (2رقم ) جدولال يُظهر

إجمالي  تراجع لىإ دىأ مابسبب جائحة فيروس كورونا،  السفر على قيود وفرض الزمنية فترتها وطول المتكررة

 سلع وهي ،الستيراد عدد من مجموعات السلع حجم%(، وذلك نتيجة انخفاض 11المستوردات السلعية بنسبة )

ومصنوعات  ، المادة حسب المصنفة المصنوعة البضائع، والنقل ومعدات آلتالمعدني ومواد التشحيم، والوقود )

 بنسبة بلغت على 2019مقارنة مع العام  2020 العام خالل استيرادها حجم التي انخفض( األلبسة واألحذية

 %(.7و) %(11)و%( 19)و%( 51) التوالي

ا:  ا خامسا  :خالل ذروة انتشار جائحة كوروناأبرز السلع التي شهدت تراجعا

، حيث كان من أهم 2019مقارنة بالعام  2020ل العام أبرز السلع التي شهدت تراجعاا خال (3رقم )يُبيّن الجدول 

يلي: )معدات النقل، ومصنوعات من حجر، وأدوات وأجهزة للبصريات، وغيرها(، السلع الُمصدرة تراجعاا ما 

أما من جانب المستوردات فكان من أبرز تلك السلع التي شهدت تراجعاا ما يلي: )المنتجات المعدنية، والجلود، 

 وآلت وأجهزة المعدات الكهربائية، وغيرها(.
 

 دوصف البن
 الصادراتقيمة 

 % )مليون دينار(
 قيمة المستوردات

 % )مليون دينار(
2019 2020 2019 2020 

 %48- 1,358 2,620 %13- 365 420 منتجات معدنية

 %5- 516 542 %18- 88 107 لدائن ومصنوعاتها

 %27- 18 24 %15- 1.72 2.02 جلود

 %14- 253 294 %10- 85 95 عجينة خشب

 %10- 919 1,016 %15- 1,206 1,423 مواد نسيجية

 %4- 197 204 %37- 24 39 مصنوعات من حجر

 %27- 1,523 2,092 %10- 131 145 آالت وأجهزة ومعدات كهربائية

 %2- 1,049 1,068 %38- 4 6 معدات نقل

 %8- 202 220 %31- 1.05 1.52 أدوات وأجهزة للبصريات

 

 2020-2019 المستوردات السلعية ألبرز السلعي التركيب(: 2جدول رقم )

 .البنك المركزي األردنيالمصدر: 

 2020-2019 لعامينخالل ا والمستوردات الصادرات قيمة(: 3جدول رقم )

 .دائرة اإلحصاءات العامةالمصدر: 



  

 

  -7- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

من شهر ونصف  وما تبعها من اغالقات شاملة وجزئية امتدت ألكثر تحديداا خالل ذروة انتشار فيروس كورونا أّما 

حجم  (4رقم )الجدول  يُبيّن ، حيثوالخارجي لبعض السلع الستهالك المحليفي لى تراجع إأدت و ،تقريباا 

 2019 األعوامالنصف الول من  خالل واضحاا  الصادرات والمستوردات ألبرز السلع التي شهدت تراجعاا 

 ( مليون2211لى )إليصل  2020ول من العام تراجع حجم الصادرات خالل النصف األحيث ، 2021و 2020و

، وبنسبة تراجع ( مليون دينار92) نحو، أي بفارق 2019( مليون دينار لنفس الفترة من العام 2303دينار، مقابل )

سبة وبن ،( مليون دينار2723بلغ )لي 2021العام منتصف في حجم الصادرات  ىتعافما لبث أن  ولكن%(، 4)

م ( مليون دينار عن حج420)قيمتها بلغت زيادة ، وب2020%( مقارنة مع منتصف العام 23زيادة بلغت )

 .2019الصادرات في منتصف عام 

، ار( مليون دين5571لى )لتصل إ 2020خالل النصف الول من العام اجعت المستوردات بشكل واضح تر كما

نسبته اجع بترأي  ،( مليون دينار1135) وبفارق نحو، 2019لنفس الفترة من العام  مليون دينار( 6706مقابل )

لغت ( مليون دينار، وبنسبة زيادة ب6816بلغ )لت 2021في منتصف العام  المستورداتوقد تعافت %(، 17)

في  المستوردات( مليون دينار عن حجم 110، وبزيادة بلغت قيمتها )2020%( مقارنة مع منتصف العام 22)

 .2019منتصف عام 

قارنة مع م 2020المملكة تراجعاا واضحاا في الفترتين: منتصف العام  فقد سجلت صادرات ،من جانب الصادرات

الية: ، وذلك لكل من المنتجات الت2020مقارنة مع منتصف العام  2021، ومنتصف العام 2019منتصف العام 

عجينة من خشب(، كما وسّجلت تراجعاا مصنوعات من حجر، جلود، تحف، ، شمس ومظالت وأغطية أحذية)

قارنة م 2021، بينما حققت تحسناا في منتصف العام 2019مقارنة بمنتصف العام  2020واضحاا منتصف العام 

 ادية،ع معادن نقل، معدات األغذية، صناعة منتجات شحوم،)لكل من المنتجات التالية:  2020بمنتصف العام 

 ادراتصكما سجلت ، (نسيجية مواد النباتية، المملكة منتجات ية،ح حيوانات الكيماوية، الصناعات منتجات

 2021لعام ا، ومنتصف 2019مقارنة مع منتصف العام  2020المملكة تحّسناا واضحاا في الفترتين :منتصف العام 

(، بينما  خشب ،معدنية منتجات ،ومصنوعاتها لدائن)لكل من المنتجات التالية:  2020مقارنة مع منتصف العام 

 .2021وتراجعاا في منتصف العام  2020حقق )اللؤلؤ( نمواا في منتصف العام 

مع ذات  مقارنة 2020منتصف العام  واضحاا  تراجعاا المملكة  تمستوردافقد سجلت  ،ما من جانب المستورداتأ

 عدنية،م منتجات لؤلؤ، جحر، من مصنوعات عادية، معادن تحف،)لكل من السلع التالية:  ،2019الفترة للعام 

 حذيةأ النباتية، المملكة منتجات خشب، ومصنوعاتها، لدائن خشب، عجينة نسيجية، مواد جلود، نقل، معدات

السلع  كل مناا ملحوظاا خالل ذات الفترة لعاارتفالمملكة مستوردات سّجلت ، في حين (شمس ومظالت وأغطية

 نتجاتم ،الكيماوية الصناعات منتجات ،للبصريات أدوات وأجهزة ،كهربائية ومعدات وأجهزة آلتالتالية )

ألول من اخالل النصف للمملكة كافة السلع المستوردة قيم (، علماا بأن شحوم ،حية حيوانات ،األغذية صناعة

 . 2020منتصف العام في  هامستورداتكافة قد حققت نمواا واضحاا مقارنة ب 2021العام 

 



 

-8- 

 

 

 وصف البند

 الصادراتقيمة 
 لنصف السنة بِالمليون دينار

 قيمة المستوردات التغير النسبي )%(
 لنصف السنة بِالمليون دينار

 التغير النسبي )%(

2019 2020 2021 19/2020 20/2021 2019 2020 2021 19/2021 20/2021 

 %7 %11 372 348 315 %3 %13- 82 80 91 الحيوانات الحية

 %20 %3- 603 503 520 %42 %12- 163 114 129 منتجات المملكة النباتية

 %39 %7 88 63 59 %11 %89- 2 2 17 شحوم

 %4 %11 513 495 447 %5 %43- 143 136 237 منتجات صناعة األغذية

 %4 %46- 744 716 1,331 %28 %10 1,070 835 757 منتجات معدنية

 %18 %12 707 600 535 %1 %17- 115 113 137 منتجات الصناعات الكيماوية

 %22 %11- 287 234 263 %45 %6791 45 43 1 لدائن ومصنوعاتها

 %37 %34- 10 8 11 %18- %56- 1 1 3 جلود

 %45 %10- 67 46 51 %11 %7 2 2 2 خشب

 %3 %17- 127 123 149 %4- %4- 39 41 43 عجينة خشب

 %27 %18- 503 396 481 %14 %12- 637 558 632 مواد نسيجية

 %1 %2- 24 23 24 %44- %98- 0.2 0 17 وأغطية ومظالت شمس أحذية

 %33 %50- 109 82 164 %34- %53- 8 12 25 مصنوعات من جحر

 %348 %50- 309 69 136 %18- %715 85 103 13 لؤلؤ

 %12 %62- 378 338 884 %132 %34- 247 107 162 معادن عادية

 %24 %54 837 673 438 %95 - 47 24 0 ومعدات كهربائيةآالت وأجهزة 

 %36 %40- 525 386 643 %49 %35- 3 2 3 معدات نقل

 %13 %38 104 92 66 %54- - 0.3 1 0 أدوات وأجهزة للبصريات

 %30 %96 103 79 40 %8 %8 25 24 22 سلع ومنتجات مختلفة

 %1 %100 0 0 121 %99- %90- 0 0.1 1 تحف

 %33 %940 363 272 26 %618 %99- 1 0.1 12 دةاحتياطي الستعماالت خاصة لألطراف المتعاقفصل 

 %77 - 43 24 0 %45- - 8 14 0 أخرى

 %22.3 %17- 6,816 5,571 6,706 %23 %4- 2,723 2,211 2,303 المجموع

 

 2021و 2020و 2019 األعوام من األول للنصف والمستوردات الصادرات قيمة(: 4جدول رقم )

 .دائرة اإلحصاءات العامةالمصدر: 



  

 

  -9- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

 

 :والمستوردات الوطنية للصادرات التوزيع الجغرافي

 

: التوزيع الجغرافي للصادرات الوطنية  :2020لعام  أولا

عدة مجموعات  علىتوزعت الصادرات الوطنية األردنية 

، كان أبرزها الدول العربية التي 2020 غرافية خالل العامج

%( من إجمالي الصادرات الوطنية، 40نسبته ) احتلت ما

( التي نافتااتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا )دول تلتها 

مجموعة الدول اآلسيوية  ، ثم دول%(25.2شكلت ما نسبته )

صادراتنا  بلغت%(، فيما 21.3غير العربية بما نسبته )

دول و%(، 3.6الوطنية إلى بقية الدول الوروبية نسبة )

%(، دول اميركا الجنوبية 3حاد األوروبي ما نسبته )الت

 .%(2 .6%(، والبلدان الخرى بنسبة )0.8بنسبة )

 

ا: أهم الشركاء التجاريين من جانب الصادرات الوطنية  :2020 ثانيا

الوطنية للمملكة، وفي مقدمتهم أسواق هناك تراجع واضح في استقبال أسواق أهم الشركاء التجاريين للصادرات 

العام  مقارنة مع، 2020( خالل العام ، والماراتوفلسطينإندونيسيا، والوليات المتحدة، الكويت، والصين، و)

بة التراجع على التوالي )2019  كما%(، 2%( و)6%( و)8%( و)12%( و)19%( و)23، حيث بلغت نسبببببب

بشببكل كبير جداا بنسبببة بلغت ( حيث زادت سببويسببراالدول أبرزها ) عدد منزادت قيمة الصببادرات الوطنية إلى 

القيمة الُمصبببدرة في العام ف %( بسببببب زيادة في قيمة )الذهب( الُمصبببّدر من األردن بنحو تسبببعة أضبببعا749)

في  %(99.4) ، حيث بلغت نسبببة الذهب الُمصببدر إلى إجمالي الصببادرات الوطنية إلى )سببويسببرا( نحو2019

 .( مليون دينار172.9بقيمة ) ، أي2020العام 

 )مليون دينار(
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2019 2020

 البلدان األخرى

6.2% 

 الدول العربية

40% 

دول االتحاد 

 األوروبي

3% 

دول أمريكا 

 الجنوبية

0.8% 

الدول اآلسيوية 

 غير العربية

21.3% 

بقية الدول 

 األوروبية

3.6% 

 دول )نافتا(

25.2% 

التوزيع الجغرافي 

للصادرات الوطنية للعام 

2020 

 2020 لعام الوطنية للصادرات الجغرافي التوزيع(: 4شكل رقم )

 2020-2019 الوطنية الصادرات جانب من التجاريين الشركاء(: أهم 5شكل رقم )

 .البنك المركزي األردنيالمصدر: 

 .البنك المركزي األردنيالمصدر: 



  

 

  -10- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

ا: التوزيع الجغرافي للمستوردات السلعية  :2020لعام  ثالثا

 

 2020عام التوزعت المستوردات الردنية للسلع في 

ها: الدول على عدد من مجموعات الدول أبرز

%( من اجمالي 35.1بنسبة )سيوية غير العربية اآل

%(، 23.6الدول العربية بنسبة )تليها المستوردات، 

دول ثم %(، 20.5دول التحاد الوروبي بنسبة )ثم 

كا )النافتا( بنسبة ياتفاقية التجارة الحرة لشمال أمر

%(، 4الجنوبية بنسبة )كا يمرأدول ثم %(، 9.6)

%(، وبلدان أخرى 3.3بقية الدول الوروبية بنسبة )و

 .%(3.8بنسبة )

 
 

ا: أهم الشركاء التجاريين من جانب المستوردات السلعية  :2020 رابعا

سواق الشركاء التجاريين وبالتحديد من السوق أُمعظم تراجع السوق الردني في استقبال السلع والبضائع من 

 ردني، حيث تراجعت مستورداتدين بالبضائع والسلع المختلفة للسوق األزو  هم المُ أعتبر من الصيني الذي يُ 

 نسبالكل من الهند والسعودية ومصر بالمملكة من %(، وكذلك تراجعت مستوردات 13بنسبة ) المملكة منها

 %(.23%( و)34%( و)47)التالية على التوالي 

 )مليون دينار(

 

  

2,221 2,266

1,109

600

368

547

395
432

654

271

1,923

1,490

1,003

523 449
423

397
364 347

306

0

500

1000

1500

2000

2500

الـصـين 
الـشعبــية

السعودية امريكا المانيا االمارات العربية مصر تركيا ايطاليا الهند ةكوريا الجنوبي

2019 2020

 البلدان األخرى

3.8% 

 الدول العربية

23.6% 

دول االتحاد 

 األوروبي

20.5% 

دول أمريكا 

 الجنوبية

4% 

الدول اآلسيوية 

 غير العربية

35.1% 

بقية الدول 

 األوروبية

3.3% 

 دول )نافتا(

9.6% 

التوزيع الجغرافي 

للعام  للمستوردات السلعية

2020 

 2020 لعام للمستوردات السلعية الجغرافي التوزيع(: 6شكل رقم )

 2020-2019 المستوردات السلعية جانب من التجاريين الشركاء(: أهم 7شكل رقم )

 .البنك المركزي األردنيالمصدر: 

 .البنك المركزي األردنيالمصدر: 



  

 

  -11- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

 :وعدد شهادات المنشأ الصادرة عنها غرفة تجارة عمانل يننتسبالمُ  عدد األعضاء

 

وعدد شهادات لدى غرفة تجارة عمان  ةها السنوياتجددة لشتراكنتسبة والمُ التجارية والخدمية المُ  الُمنشآتعتبر تُ 

تأثير تداعيات جائحة دراسة  عند امكن الستدلل بهيُ التي المؤشرات الهامة والرئيسة من المنشأ الصادرة عنها 

سجلة في التجارية والخدمية المُ  النشاط الذي تُماِرسه المنشآتن أ، خاصة والتجارة الخارجية للمملكةكورونا على 

 .جمالي النشاط التجاري والخدمي في المملكةإ%( من 80) نحو تُشكلالغرفة 

 

 : جددين لشتراكاتهم السنوية أولا نتسبين والمُ  :2020لعام عدد األعضاء المُ

الجديدة  المنشآتالتراجع الواضح لتسجيل الصادرة عن غرفة تجارة عمان  (5في جدول رقم ) البياناتتوضح 

 التيكبيرة من المنشآت التجارية والخدمية ال لدى الغرفة، وذلك بسبب األعداد دة لشتراكاتها السنويةسد  أو المُ 

شهر  منتصفذار وحتى شهر آمنتصف  فيبداية جائحة كورونا منذ عمالها بشكل كامل أتعطلت عن ممارسة 

 .يار تقريبا، باستثناء بعض المنشآت التموينية والمخابزأ

 

 القطاع
معدل  انتساب

 التغير

معدل  اشتراك

 2020 2019 2020 2019 التغير

%2.3- 1,979 2,026 لمواد الغذائيةا  9,545 8,675 -9.1%  

%0.6 179 178 لكهرباء واللكترونياتا  1,530 1,460 -4.6%  

%22.2- 435 559 للبسة والنوفوتيه والمجوهراتا  4,807 4,143 -13.8%  

%10.9 326 294 لصحة والدوية ومستلزماتهاا  1,945 1,944 -0.1%  

%8.5- 443 484 النشاءات ومواد البناء  4,497 4,109 -8.6%  

%45.4 532 366 السيارات واآلليات الثقيلة ولوازمها  2,801 2,571 -8.2%  

%5.3 20 19 المالي والمصرفي  371 352 -5.1%  

%21.1- 483 612 الثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية  3,830 3,520 -8.1%  

%0.2- 539 540 التصالت وتكنولوجيا المعلومات  2,308 2,262 -2.0%  

%12.5- 1,102 1,259 الخدمات والستشارات وغيرها  7,932 7,443 -6.2%  

%4.7- 6,038 6,337 المجموع  39,566 36,479 -7.8%  

غرفة خالل العام ضمن القطاعات العشرة التي تنضوي تحت مظلة الالمنشآت التجارية والخدمية المنتسبة  عدد بلغ

منشأة ( 299) تراجع نحوأي ب ،2019خالل العام منشأة  (6,337مقابل )، منشأة (6,038ما مجموعه ) 2020

 .%(4.7-وبنسبة )

ما  2019الغرفة خالل العام  لدىجددة لشتراكاتها السنوية والمؤسسات التجارية المُ  عدد المنشآتفي حين بلغ 

منشأة أي ( 3,087، وبفارق بلغ )2020خالل العام  منشأة( 36,479لى )إة، لتنخفض أ( منش39,566مجموعه )

 .%(7.8-بنسبة تراجع بلغت )

 

ا:   :2020لعام  عمان تجارة غرفة خالل من صدرةالمُ  المنشأ شهادات وقيمة ونوع عددثانيا

دول ل، لتصدير بضائع وسلع 2020صدرتها غرفة تجارة عمان خالل العام أقيمة شهادات المنشأ التي  انخفضت

بانخفاض مقداره أي ، 2019العام مليون دينار خالل  (997)مليون دينار، مقابل  (836)إلى نحو عربية وأجنبية 

 شهادة، (30,647لى )إلتصل  2020 العام خالل الغرفة التي أصدرتها المنشأ شهادات عدد (، كما انخفض16)%

 %(.18أي بانخفاض مقداره ) ،2019 عام خالل شهادة (37,365) مقابل

 2020-2019 الغرفة لدى السنوية لشتراكاتهم والُمجددين الُمنتسبين األعضاء(: 5جدول رقم )

 .غرفة تجارة عمانالمصدر: 



  

 

  -12- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

 

 نوع شهادة المنشأ 
 عدد شهادات المنشأ

 معدل التغير

 قيمة شهادات المنشأ )ألف دينار(

 معدل التغير

2019 2020 2019 2020 

 %14- 129,329 150,845 %18- 23,281 28,307 المنتوجات الزراعية

 %12- 2,032 2,321 %31- 222 320 المنتوجات الحيوانية

 %70- 18 60 %29- 12 17 المنتوجات الطبيعية

 %64- 24,308 68,204 %13- 601 687 المنتوجات العربية

 %34- 362,898 549,349 %20- 5,091 6,376 المنتوجات االجنبية

 %9- 93,714 102,780 %5- 730 765 الصناعيةالمنتوجات 

 %68 203,889 121,161 %23- 620 807 المنتوجات االخرى

 %629 20,176 2,767 %5 90 86 المنتوجات االجنبية والعربية

 %16- 836,364 997,487 %18- 30,647 37,365 المجموع

 

 بعدد السعودية أبرزها البلدان، من العديد إلى 2020 العام خالل الغرفة أصدرتها التي المنشأ شهادات وذهبت

 ومصر شهادة، (1,426) والعراق شهادة، (4,309) بعدد المتحدة العربية اإلمارات ودولة شهادة، (7,808)

 ( شهادة.772)

 اإلمارات دولة ثم دينار، مليون (197) بنحو العراق إلى 2020 العام خالل الغرفة صادرات أبرز وتوزعت

 دينار مليون (51) بقيمة مصرف ،دينار مليون (68)بنحو  السعوديةثم  دينار، مليون (129) بنحو المتحدة العربية

 .تقريباا 

للدول األربعة  2020 العام خالل الغرفة أصدرتها التيفإن شهادات المنشأ  (7في الجدول رقم )وبحسب البيانات 

 .سواءا من حيث العدد والقيمة 2019واضحاا مقارنة مع عام قد شهدت انخفاضاا 

 

 الدولة

 عدد شهادات المنشأ

 معدل التغير

 قيمة شهادات المنشأ )ألف دينار(

 معدل التغير

2019 2020 2019 2020 

 %13- 68,326 78,793 %3 7,808 7,608 السعودية

 %21- 129,197 164,344 %33- 4,309 6,405 اإلمارات العربية المتحدة

 %22- 197,222 254,030 %29- 1,426 2,008 العراق

 %15- 51,452 60,184 %9- 772 849 مصر

 

 :2020-2019 للفترةحركة المناولة في ميناء العقبة 

ظهر نشاط وحركة الصادرات الوطنية يُ آخر  مؤشر قياس  تعتبر حركة المناولة للبضائع في ميناء العقبة 

ن يؤدي أردن، ومن الطبيعي الميناء البحري الوحيد في األ هو، وذلك لكون ميناء العقبة في المملكة والمستوردات

ن الغالبية العظمى من حركة ألى تراجع حركة الصادرات والمستوردات، حيث إ العقبة البحرياغالق ميناء 

حركة الصادرات  يقيسالميناء البحري، وبالتالي فهو مؤشر حقيقي  عبرر الصادرات والمستوردات تمُ 

 والمستوردات في المملكة.

 ألربعة دول 2020 العام خالل الغرفة أصدرتها التي المنشأ شهادات(: 7جدول رقم )

 .غرفة تجارة عمانالمصدر: 

 .غرفة تجارة عمانالمصدر: 

 2020-2019 عمان تجارة غرفة خالل من الُمصدرة المنشأ شهادات وقيمة ونوع عدد(: 6جدول رقم )
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ي ميناء فولة البضائع انخفض اجمالي حجم مناوبحسب البيانات الصادرة عن شركة ميناء حاويات العقبة، فقد 

، أي 2019لعام ل( مليون طن 15.7( مليون طن، مقابل )14.3ليصل إلى ما مجموعه ) 2020العقبة خالل العام 

 .(%9بانخفاض نسبته )

يون طن، مقابل ( مل9.8ما مقداره ) 2020بلغ حجم المناولة من البضائع الواردة لميناء العقبة خالل العام  كما

يناء رة من مصدّ أما حجم مناولة البضائع المُ ، %(10)بانخفاض نسبته ، أي 2019 لعامل( مليون طن 10.9)

ناولة الصادرات %( مقارنة بحجم م6نسبته ) مسجالا انخفاضاا ، 2020( مليون طن خالل العام 4.5العقبة، فقد بلغ )

 .( مليون طن4.8والبالغ في حينه ) 2019خالل العام 
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 التجارية المتعلقة بحركة المناولة في ميناء العقبة:وتالياا أبرز المؤشرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,578

2,097

إجمالي عدد البواخر

2020 2019

-25% 
323

347

عدد بواخر الحاويات

2020 2019

-7% 

11

70

عدد الرحالت  البحرية

2020 2019

-84% 

67,329

440,581

إجمالي عدد الركاب

2020 2019

-85% 

22,059

211,335

عدد الركاب القادمين

2020 2019

-90% 

45,270

229,246

عدد الركاب المغادرين

2020 2019

-80% 

279

303

عدد بواخر الصب الجاف

2020 2019

328
305

عدد بواخر شحن الرورو

2020 2019

214
192

عدد بواخر الصب السائل

2020 2019

8% -8% 11% 

 .العقبة ميناء في المناولة بحركة المتعلقة التجارية المؤشرات أبرز(: 8شكل رقم )

 .الموانئ وتشغيل إلدارة العقبة شركةالمصدر: 

172,305

241,667

(نبالط)مستوردات الترانزيت 

2020 2019

116,347
116,793

عدد السيارات الُمستوردة 
والُمصدرة

2020 2019

9,684,934

10,662,326

(بالطن)إجمالي المستوردات 

2020 2019

-9% -29% -0.4% 

18,816

41,289

العقبة/عدد الشاحنات نيوبع

2020 2019

-54% 
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، حيث 2020و   2019( حركة المسببببتوردات ألبرز السببببلع عبر ميناء العقبة خالل العامين 9يُبين الشببببكل رقم )

شعير والذرة، واألمونيا، والزيوت النباتية( وانخفضت في بقية  سلع )القمح وال سلع، زادت مستوردات كل من  ال

( ألف طن، ثم 156وكان أكبر انخفاض في مستوردات السلع عبر ميناء العقبة من حيث القيمة للسيارات بواقع )

( ألف طن، أما من حيث النسبببة فكانت المواد النشببائية األكبر انخفاضبباا بنسبببة بلغت 93اللحوم الُمجّمدة بواقع )

(100.)% 

 

 

 
 

أن  (10الشكل رقم )، فيُبين 2020و   2019أما حركة الصادرات ألبرز السلع عبر ميناء العقبة خالل العامين 

( ألف طن على التوالي 101( و)115البوتاس( ارتفعت من حيث القيمة لنحو )األسمدة وصادرات كل من سلع )

التصدير( عبر ميناء العقبة قد  (، وكانت صادرات كل من )سلع الترانزيت وإعادة%5( و)%6بنسب بلغت )و

األكبر انخفاضاا  الترانزيت( ألف طن على التوالي، أما من حيث النسبة فكانت سلع 74( و)79انخفضت بواقع )

  %(.74بنسبة بلغت )

50
144

964

558

34

2,517

439

211
18

2.048 51

898

402

0

2,666
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232

12 2.2
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سكر لحوم مجمدة كبريت  سيارات  مواد إنشائية قمح وشعير 
وذرة

غاز أمونيا ةزيوت معدني ةزيوت نباتي

2019 2020

1,963
1,873

100 123

2,078
1,974

26 44

0
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1,000
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2,000

2,500

أسمدة  بوتاس  ترانزيت إعادة تصدير

2019 2020

 )ألف طن(

 )ألف طن(

 (.2020-2019) للفترة العقبة ميناء عبر السلع ألبرز المستوردات حركة(: 9شكل رقم )

 (.2020-2019) للفترة العقبة ميناء عبر السلع ألبرز الصادرات حركة(: 10شكل رقم )

 .الموانئ وتشغيل إلدارة العقبة شركةالمصدر: 

 .الموانئ وتشغيل إلدارة العقبة شركةالمصدر: 
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 :(2020-2019) خالل الفترة (COVID-19حجم التجارة ألنواع المنتجات ذات الصلة بـ  )

 

 منع في للمساعدةدة واإلجراءات الُمتشدّ  التقييدية التدابير من متنوعة مجموعة العالم أنحاء جميع في الدول اتخذت

 التجارة على سلباا ءات حيث أثّرت تلك التدابير واإلجرا ،(COVID-19فيروس كورونا المستجد ) جائحة انتشار

 .الستثناءاتمن  القليل مع لسلعل الدولية

 (:COVID-19) لجائحة المباشرة الستجابة في المستخدمة السلع هذه بين من

 .الُمعقمات والُمطهّرات الطبية .1

 .معدات األكسجين .2

 .(COVID-19)مجموعات اختبار  .3

 :مالبس واقية .4

 .حماية الوجه والعينين .أ

 .قفازات .ب

 .مالبس واقية أخرى .ج

 .المستهلكات والمعدات الطبية .5

 .المركبات واألثاث الطبيين .6

لم على مستوى العا أعاله السلع مجموعةل والمستوردات الصادرات عرضفي هذا الجزء من التقرير  يتمس

ين للمملكة، حيث يسيالرئ ينالتجاري اءالشركمع  لمنتجاتباألردن، ومن ث مَّ بيان التبادل التجاري لتلك ا مقارنتهاو

 مع اكبالشتر( WCO) العالمية الجمارك منظمة تصنيفالسلع بحسب  وصيفتلُمنّسق لا تم اختيار بنود النظام

 .2020 نيسان 9بتاريخ  حّدثمُ ال (HS Code 2017) بحسب ،(WHO) العالمية الصحة منظمة

 :كورونا بجائحةألنواع المنتجات ذات الصلة العالمية أولا: حجم التجارة 

 

صادرات إّل أن التجارة بشقيها )ال ،العالمية التجارة إجمالي وانخفاض القتصادي النكماش من الرغمب

مقارنة مع  2020م في العا زادت( قد COVID-19) جائحةب الصلة ذات المنتجات أنواع لجميعوالمستوردات( 

 .2019العام 

ارتفاعاا كورونا  جائحةب الصلة ذات المنتجات جماليإأ( من -11بحسب الشكل رقم )فقد سجلت صادرات العالم 

 2019العام ( مليار دولر عن حجمها في 295نحو ) بزيادةأي  ،2020%( في العام 29)ملحوظاا بلغ نسبته 

كورونا  جائحةب الصلة ذات المنتجاتصادرات كافة فئات سّجلت  بينما( مليار دولر، 1,023والذي بلغ نحو )

 المالبسان )الفئت %(، في حين سجلت1.5ارتفاعاا باستثناء )معدات األكسجين( التي سجلت انخفاضاا بلغ نسبته )

مقارنة بالعام  على التوالي %(55%( و)187) تاارتفاع بلغ تي( أعلى نسبالِطبيَّين واألثاث المركبات( و)الواقية

2019. 

كورونا ارتفاعاا  جائحةب الصلة ذات المنتجات ن إجماليمب( -11بحسب الشكل رقم )مستوردات العالم  سجلت كما

بلغ في  والذي 2019( مليار دولر عن حجمها في العام 215وبزيادة نحو ) 2020%( في العام 19بلغ نسبته )

 ناكورو جائحةب الصلة ذات المنتجاتفئات  بعضبينما سجلت مستوردات ( مليار دولر، 1,149حينه نحو )

ى التوالي، في %( عل3%( و)16( بلغت نسبتهما )األكسجين معدات( و)الِطبيَّين واألثاث المركباتلِـ ) اا انخفاض

( بنسبة بلغت (COVID-19) اختبار مجموعاتـ )المالبس الواقية( و)لِ للمستوردات  زيادة أعلى سجلت حين

 .2019%( على التوالي مقارنة بالعام 26%( و)199)

  



  

 

  -17- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

 

 

  

349

151.8

183

128

198

179

8%
-1.5%

24%

187%

2%

55%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

الُمعقمات والُمطّهرات
الطبية

معدات األكسجين مجموعات اختبار 

(COVID-19)
مالبس واقية المستهلكات والمعدات 

الطبية
المركبات واألثاث 

الِطبيَّين

2020المنتجات الُمصّدرة  معدل نمو الصادرات
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مليار دولر

 .2020 كورونا بجائحة الصلة ذات المنتجات ألنواع العالمية لتجارةلصادرات من اا(: أ-11شكل رقم ) مليار دولر

 .الدولي البنك مجموعة واحصاءات بياناتالمصدر: 

 .2020 كورونا بجائحة الصلة ذات المنتجات ألنواع العالمية التجارةالمستوردات من (: ب-11شكل رقم )

 .الدولي البنك مجموعة واحصاءات بياناتالمصدر: 
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تفاع معدل ارتفاع معدل نمو الصادرات والمستوردات العالمية من فئة )المالبس الواقية( بسبب ارويعود سبب 

قنعة الوجه، وتشمل األقنعة الجراحية، وأ: ، حيث سّجلت فئة )حماية الوجه والعينينالفرعية نمو كافة فئاتها

مو لصادراتها ن( أكبر معدل إلى ذلك والكمامات، وأقنعة حماية العينين، ودروع الوجه، والنظارات الواقية، وما

: وتشمل خرى%( على التوالي، تليها فئة )المالبس الواقية األ358%( و)329)بلغت ووارداتها العالمية بنسبة 

ستعمال ، وألبسة الالورقية األحذية وأغطية يات،المستشف عباءاتشبكات الشعر ذات الستخدام الواحد، و

، وأقل %( على التوالي122%( و)104صادراتها ووارداتها العالمية بمعدل )نمت و(، ذلك إلى وما الجراحي،

 لتوالي.%( على ا76%( و)85تلك الفئات نمواا )القفازات( حيث نمت صادراتها ووارداتها العالمية بمعدل )
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2019المنتجات الُمصّدرة  2020المنتجات الُمصّدرة  معدل نمو الصادرات
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حماية الوجه والعينين قفازات مالبس واقية أخرى

2019المنتجات الُمستوَردة  2020المنتجات الُمستوَردة  معدل نمو المستوردات

 مليار دولر
 .2020 كورونا بجائحة الصلة ذاتالمالبس الواقية  منتجات ألنواع العالمية التجارةالصادرات من (: أ-12شكل رقم )

 .الدولي البنك مجموعة واحصاءات بياناتالمصدر: 

 .2020 كورونا بجائحة الصلة ذاتالمالبس الواقية  منتجات ألنواع العالمية التجارةالمستوردات من (: ب-12شكل رقم )

 .الدولي البنك مجموعة واحصاءات بياناتالمصدر: 

 مليار دولر
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ا: حجم تجارة   :كورونا بجائحةألنواع المنتجات ذات الصلة األردن ثانيا

 المنتجات أنواع جميعحيث أن مستورداتها من  ،الخارجية للمملكة التجارةتراجع وانكماش شقّي  منأيضاا  الرغمب

 سجلت فقد، 2019%( مقارنة مع العام 27بنسبة ) 2020في العام  زادت( قد COVID-19) جائحةب الصلة ذات

%( 72بلغ نسبته ) 2020الجائحة تراجعاا كبيراا في العام ب الصلة ذات المنتجات أنواع جميعمن المملكة  صادرات

 .2019مقارنة مع العام 

جائحة فيروس  ب الصلة ذات المنتجات أنواع
 كورونا

 دوالر( ألف) الُمستوَردة المنتجات دوالر( ألف) الُمصّدرة المنتجات
2019 2020 2019 2020 

 418,914 413,900 80,737 429,043 الطبيةالُمعقمات والُمطّهرات 

 126,747 69,582 1,597 9,496 معدات األكسجين

 6,003 3,576 70,904 124,090 (COVID-19)مجموعات اختبار 

 59,956 17,803 21,533 2,489 مالبس واقية

 148,448 183,715 14,620 62,866 ستهلكات والمعدات الطبيةالمُ 

 201,746 125,409 7,628 33,303 ينبيّ المركبات واألثاث الط  

 1,139,857 899,116 151,224 545,689 المجموع
 

 انخفاضاا كورونا  جائحةب الصلة ذات المنتجاتمن صادرات المملكة  إجماليسجل فقد  (8رقم )وبحسب الجدول 

، 2019دولر عن حجمها في العام  مليون( 394نحو ) بتراجع، أي 2020%( في العام 72ملحوظاا بلغ نسبته )

 المالبسباستثناء ) انخفاضاا كورونا  جائحةب الصلة ذات المنتجاتكافة فئات المملكة من بينما سّجلت صادرات 

، في حين سجلت ما يُدل على زيادة حجم اإلنتاج المحلي منها %(765بلغ نسبته ) ارتفاعاا ( التي سجلت الواقية

على  %(81%( و)83بلغتا ) تراجع( أعلى نسبتي الطبية والُمطهّرات الُمعقمات( و)األكسجين معداتالفئتان )

 .2019التوالي مقارنة بالعام 

 

%( في 27كورونا ارتفاعاا بلغ نسبته ) جائحةب الصلة ذات المنتجات من إجمالي المملكةمستوردات  سجلت كما

المملكة من سجلت مستوردات بينما ، 2019دولر عن حجمها في العام  مليون( 241وبزيادة نحو ) 2020العام 

ارتفاعاا باستثناء )الُمستهلكات والُمعدات الطبية( التي سجلت  كورونا جائحةب الصلة ذات المنتجاتفئات  كافة

( أعلى نسبتي ارتفاع األكسجين معدات( و)الواقية المالبس%(، في حين سجلت الفئتان )19انخفاضاا بلغ نسبته )

 .2019على التوالي مقارنة بالعام  %(82%( و)237بلغتا )
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معدل نمو المستوردات معدل نمو الصادرات

 .كورونا بجائحة الصلة ذات المنتجات ألنواع األردن تجارة(: 8رقم ) جدول

 .كورونا بجائحة الصلة ذات المنتجات ألنواع األردن تجارة(: معدلت التغير في 13شكل رقم )

 .الدولي البنك مجموعة واحصاءات بياناتالمصدر: 

 .الدولي البنك مجموعة واحصاءات بياناتالمصدر: 
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بالمالبس  الصلة ذات المنتجات أنواع
 الواقية

 دوالر( ألف) الُمستوَردة المنتجات دوالر( ألف) الُمصّدرة المنتجات
2019 2020 2019 2020 

 26,859 4,025 18,691 263 حماية الوجه والعينين

 22,174 10,234 183 136 قفازات

 10,923 3,544 2,659 2,090 مالبس واقية أخرى

 59,956 17,803 21,533 2,489 المجموع

رات والمستوردات األردنية من فئة )المالبس الواقية( يعود نمو الصادويُوّضح الجدول أعاله أن ارتفاع معدل 

لرتفاع صادرات ومستوردات كافة الفئات الفرعية لها، حيث سّجلت فئة )حماية الوجه والعينين( أكبر معدل نمو 

%( على التوالي، ثم فئة )المالبس الواقية األخرى( حيث 567و)%( 7007لصادراتها ووارداتها بنسبة بلغت )

%( على التوالي، وأخيراا فئة )القفازات( حيث نمت صادراتها 208%( و)27نمت صادراتها ووارداتها بمعدل )

 %( على التوالي.117%( و)35ووارداتها بمعدل )

 

حجم مستوردات المملكة من الكمامات خالل األشهر الخمسة األولى وبحسب بيانات دائرة اإلحصاءات العامة فإن 

، ومع ارتفاع حجم 2020العام في مليون دينار  (2.4) مليون دينار، مقارنة مع( 2.5)نحو  2021العام من 

ماليين كمامة  (6)ألف كمامة، زاد اإلنتاج المحلي إلى  (500)الستهالك اليومي بسبب جائحة كورونا لنحو 

 .مصانع متخصصة (3)نتجها ألف كمامة، تُ  (30)ما كان اإلنتاج قبل الجائحة ل يتجاوز نيب، مصنعاا  (20)نتجها يُ 
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حماية الوجه والعينين قفازات مالبس واقية أخرى

معدل نمو المستوردات معدل نمو الصادرات

 .كورونا بجائحة الصلة ذات( الواقية المالبس) من األردنية والمستوردات الصادرات نمو معدل(: 9جدول رقم )

 .كورونا بجائحة الصلة ذات( الواقية المالبس) لـ األردن تجارة(: معدلت التغير في 14شكل رقم )

 .الدولي البنك مجموعة واحصاءات بياناتالمصدر: 

 .الدولي البنك مجموعة واحصاءات بياناتالمصدر: 



  

 

  -21- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

ا:  ين الرئيسي ينالتجاري اءالشركمع  (COVID-19ـ )ذات الصلة بِ  لمنتجاتلالتبادل التجاري ثالثا

 :للمملكة

 

لوليات المتحدة ا)هم ، والمنتجات ذات الصلة بجائحة كورونابللتجارة  األردنأكبر شركاء  (15الشكل رقم )يُبيّن 

أن التبادل  وبالرغم من ،(المانيا والسعودية والصين والعراق وايطاليا والجزائر وفرنسا واإلمارات وسويسراو

( مليون دولر، 137بواقع ) 2020التجاري للمملكة مع الوليات المتحدة قد المرتبة األولى بين الشركاء في العام 

( مليون دولر، كما سجل حجم التبادل 6رق )%( أي بفا3.7-بنسبة ) 2019إّل أنه قد تراجع عن حجمه في العام 

بة الثالثة(، كورونا تراجعاا أيضاا مع كل من السعودية )المرتجائحة ات الصلة بالتجاري للمملكة بالمنتجات ذ

 .والعراق )المرتبة الخامسة( وفرنسا )المرتبة الثامنة( مع الشركاء الرئيسيين بتلك المنتجات

والمارات لجزائر المانيا والصين وايطاليا وا)بينما سّجل التبادل التجاري للمملكة ارتفاعاا ملحوظاا مع كل من 

ين الشركاء ، وقد سّجل التبادل التجاري للمملكة مع الصين بالرغم من كونها في المرتبة الرابعة ب(وسويسرا

قارنة مع م 2020( مليون دولر في العام 116%( ليصل إلى )38.1التجاريين الرئيسيين أعلى معدل نمو بلغ )

 ( مليون دولر.32( مليون دولر، أي بفارق )84)

 

ا:  :المستورداتمن جانب المنتجات ذات الصلة بجائحة كورونا بللتجارة  األردنشركاء  رابعا

 

من جانب الستيراد  المنتجات ذات الصلة بجائحة كورونابللتجارة  األردنشركاء كان من أبرز ، 2020في عام 

نيا والصين والوليات المتحدة وايطاليا وفرنسا وسويسرا وايرلندا واسبانيا وتركيا(، وكما يوضح كل من )الما

 الوليات المتحدة وفرنسامن الشركاء الرئيسيين باستثناء المملكة  مستوردات الرسم البياني أدناه فقد ارتفعت

 %( على التوالي.13%( و)16، واللتين سّجلتا انخفاضاا بنسبة )2019مقارنة بعام 

من  المستوردات( في 2020 مستورداتمن  2019 مستورداتمن حيث القيمة )أي طرح  ارتفاعكان أكبر 

( مليون دولر، 7( مليون دولر، وايطاليا )12ون دولر، واسبانيا )( ملي13( مليون دولر، وايرلندا )32الصين )

 ( مليون دولر.5والسويد )
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الواليات 
المتحدة

ألمانيا السعودية الصين العراق إيطاليا الجزائر فرنسا اإلمارات سويسرا

2019 2020  مليون دولرمعدل النمو
 .للمملكة الرئيسيين التجاريين الشركاء مع (COVID-19) بِـ الصلة ذات للمنتجات التجاري التبادل(: 15ل رقم )شك

 .الدولي البنك مجموعة واحصاءات بياناتالمصدر: 



  

 

  -22- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

 

في  ارتفاع( كان أكبر 2019 مستورداتو 2020 مستوردات معدل التغير بينمن الناحية النسبية )أي 

ن كاو ،%(19تركيا )%(، و37، والسويد )(%38) %( والصين59واسبانيا )( %64) ايرلندامن  المستوردات

 والُمطهّرات ُمعقماتال)منتجات  مستورداتالشديد في  الرتفاعيرجع إلى واسبانيا  أليرلنداالكبير بالنسبة  الرتفاع

في  لواقية()المالبس اهو  الرتفاع، بينما كان أكبر مساهم في هذا %( على التوالي98%( و)76نسبة ) (الطبية

 .%(644الصين بنسبة )
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ألمانيا الصين الواليات 
المتحدة

إيطاليا فرنسا سويسرا أيرلندا إسبانيا تركيا السويد

2020 2019

3

32

-20

7

-6

3

13 12

4 5

3%

38%

-16%

11%

-13%

10%

64%
59%

19%

37%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-30

-20

-10

0

10

20

30

40
ألمانيا الصين

الواليات 
المتحدة إيطاليا فرنسا سويسرا أيرلندا إسبانيا تركيا السويد

قيمة التغير معدل التغير

 مليون دولر

 مليون دولر

 .الستيراد جانب من كورونا بجائحة الصلة ذات بالمنتجات للتجارة األردن شركاء أبرز(: 16شكل رقم )

 .الستيراد جانب من األردن شركاء برزأل كورونا بجائحة الصلة ذات بالمنتجات تجارةمعدل وقيمة التغير في ال(: 17شكل رقم )

 .الدولي البنك مجموعة واحصاءات بياناتالمصدر: 

 .الدولي البنك مجموعة واحصاءات بياناتالمصدر: 



  

 

  -23- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

ا:  :الصادراتمن جانب المنتجات ذات الصلة بجائحة كورونا بللتجارة  األردنشركاء  خامسا

كل من  وناكورالمنتجات ذات الصلة بجائحة بللتجارة  األردنشركاء أبرز أما من جانب الصادرات، فقد كان من 

(، وكما يتلبنان والسودان واليمن وقطر والكووالوليات المتحدة و السعودية والعراق والجزائر واإلمارات)

لعراق ولبنان هم )السعودية واشركاء رئيسيين  (4إلى )المملكة  صادرات انخفضتيوضح الرسم البياني أدناه فقد 

دة واليمن إلى كل من )الجزائر والمارات والوليات المتحوارتفعت صادراتها ، 2019مقارنة بعام  والسودان

 .وقطر والكويت(

 

وليات ال إلى الصادرات( في 2020 صادراتمن  2019 صادراتمن حيث القيمة )أي طرح  ارتفاعكان أكبر و

( مليون 3) والمارات( مليون دولر، 4) واليمن وقطر( مليون دولر، 7) والجزائر( مليون دولر، 15) المتحدة

 ( مليون دولر.1) والكويتدولر، 

 الصادراتفي  ارتفاع( كان أكبر 2019 صادرات 2020 صادرات التغير بينمعدل من الناحية النسبية )أي أما 

كان و ،%(14) والجزائر%(، 31) والكويت، (%32) واليمن%( 90) والوليات المتحدة( %191) قطر إلى

( مليون دولر من منتجات )األلبسة الواقية( وبالتحديد 2تصدير نحو )يرجع إلى  لقطرالكبير بالنسبة  الرتفاع

بينما كان أكبر مساهم ، 2019مقارنة مع )صفر( في العام  2020من منتجات )حماية الوجه والعينين( في عام 

 .%(112بنسبة ) الوليات المتحدة األمريكية إلى (الطبية والُمطهّرات الُمعقمات)هو  الرتفاعفي هذا 

 

جانب من  المنتجات ذات الصلة بجائحة كورونابللتجارة  األردنشركاء وتجدر الشارة هنا إلى أن أبرز 

المستوردات هم دول أجنبية، في حين أن أبرزهم من جانب الصادرات هم دول عربية باستثناء الوليات المتحدة 

 األمريكية.
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السعودية العراق الجزائر اإلمارات الواليات 
المتحدة

لبنان السودان اليمن قطر الكويت
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السعودية العراق الجزائر اإلمارات الواليات 
المتحدة

لبنان السودان اليمن قطر الكويت

قيمة التغير معدل التغير

 مليون دولر

 مليون دولر

 الصادرات. جانب من األردن شركاء برزأل كورونا بجائحة الصلة ذات بالمنتجات تجارةمعدل وقيمة التغير في ال(: 19شكل رقم )

 الصادرات. جانب من كورونا بجائحة الصلة ذات بالمنتجات للتجارة األردن شركاء أبرز(: 18شكل رقم )

 .الدولي البنك مجموعة واحصاءات بياناتالمصدر: 

 .الدولي البنك مجموعة واحصاءات بياناتالمصدر: 



  

 

  -24- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

ا:  األربعة الشركاء من لكل لمنتجات ذات الصلة بجائحة كورونال المختلفة المجموعات تقسيم سادسا

 :لألردن الرئيسيين

 

 المختلفة المجموعات تقسيم (20الشكل رقم )يُبيّن  ،(COVID-19) ـبِ  الصلة ذات المنتجات ما يتعلق بمستورداتفي

الُمعقمات ) هي مجموعة أكبر كانت ،وألمانيا المتحدة للوليات بالنسبة ،الرئيسيين األربعة الشركاء من لكل

 كبرهي األ واحدة مجموعة لديها كان لسعوديةا بينما ،%( على التوالي59و)( %37)بنسبة  (والُمطهّرات الطبية

 معو فقطصين الفي  %(،86بنسبة ) (الُمستهلكات والمعدات الطبية)وهي  األخرى المجموعات من واضح بشكل

توزعت  عاتالمجموإّل أن بقية ، النسبة األكبر ذات (الُمستهلكات والمعدات الطبية) مجموعة من %(31نسبة )

 .تقريباا  يتساونسبها بال

 

 الُمعقمات 
 والُمطّهرات

 الطبية

 معدات 
 األكسجين

 مجموعات 
 ارـاختب

(COVID-19) 

 الُمستهلكات  واقيةال مالبسال 
 الطبية والمعدات

 المركبات 
 الط بّيين واألثاث

      

      

 المانيا .2 الواليات المتحدة  .1

  

 الصين .4 المملكة العربية السعودية .3
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 لمستوردات.من جانب ا لألردن الرئيسيين األربعة الشركاء من لكل كورونا بجائحة الصلة ذات للمنتجات المختلفة المجموعات تقسيم(: 20شكل رقم )

 .الدولي البنك مجموعة واحصاءات بياناتالمصدر: 



  

 

  -25- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

 

 من لكل المختلفة موعاتالمج تقسيم، فإن (COVID-19) ـبِ  ذات الصلة المنتجات صادراتب ما يتعلقفي وبالمثل،

 الُمعقماتيضاا )أ هي المتحدة الوليات في مجموعة أكبر كانت، جاء على النحو التالي األربعة الرئيسيين الشركاء

 وفي ،(%53)بة ( بنسالطبية والمعدات الُمستهلكات) كانت أللمانيا وبالنسبة ،(%88)بنسبة  (الطبية والُمطهّرات

ين تموعمج توزعت المنتجات علىأما الصين (. %72)بنسبة  (الطبية والُمطهّرات الُمعقمات) كانت السعودية

 .على التوالي %(33%( و )67( بنسب )الطبية والمعدات الُمستهلكات( و)الطبية والُمطهّرات الُمعقماتفقط هما )

 

 الُمعقمات 
 والُمطّهرات

 الطبية

 معدات 
 األكسجين

 مجموعات 
 ارـاختب

(COVID-19) 

 الُمستهلكات  واقيةال مالبسال 
 الطبية والمعدات

 المركبات 
 الط بّيين واألثاث

      

      

 المانيا .2 الواليات المتحدة  .1

  

 الصين .4 المملكة العربية السعودية .3
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 لصادرات.من جانب ا لألردن الرئيسيين األربعة الشركاء من لكل كورونا بجائحة الصلة ذات للمنتجات المختلفة المجموعات تقسيم(: 21شكل رقم )

 .الدولي البنك مجموعة واحصاءات بياناتالمصدر: 



  

 

  -26- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

ا:سابع  :كورونا بجائحة الصلة ذات المنتجات ومستوردات صادرات من الفرد نصيب ا
 

أعلى  كان 2020 امع في (COVID-19ـ )بِ  الصلة ذات المنتجات من المستوردات العالمية من الفرد نصيب نإ

، أي بمعدل 2019م ( دولراا أمريكياا عا0.15( دولراا أمريكياا مقارنة بِـ )0.18حيث بلغ )، 2019منه في العام 

 في (COVID-19ـ )بِ  الصلة ذات المنتجات من الصادرات العالمية من الفرد نصيبأيضاا كان  ( ِضعفاا، كما1.2)

لراا أمريكياا ( دو0.13( دولراا أمريكياا مقارنة بِـ )0.17)حيث بلغ ، 2019أعلى منه في العام  كان 2020 عام

 .( ضعفاا 1.3، أي بمعدل )2019عام 

أعلى  كان 2020 عام يف (COVID-19ـ )بِ  الصلة ذات المنتجات منالمستوردات األردنية  من الفرد نصيبوكان 

أي بمعدل ، 2019 دولراا أمريكياا عام( 0.09مقارنة بِـ ) ( دولراا أمريكياا 1.12حيث بلغ ) 2019منه في العام 

الصادرات  من الفرد نصيبأيضاا كان  كما، ( أضعاف6.4بنحو ) بنصيب الفرد عالمياا  من أعلىوهو ( ضعفاا، 13)

( 0.15حيث بلغ ) 2019أعلى منه في العام  2020 عام في (COVID-19ـ )بِ  الصلة ذات المنتجات من األردنية

ـ ) دولراا أمريكياا   م من أن هذا المعدل( أضعاف، وبالرغ3أي بمعدل )، 2019( دولراا أمريكياا عام 0.05مقارنة بِ

 .هإّل أنه قريب جداا من ،منه مقارنة بنصيب الفرد عالمياا  أقل

تفاعاا واضحاا بجائحة كورونا ار الصلة ذات المنتجاتارتفع نصيب الفرد األردني من حجم تجارة المملكة ألنواع 

 ذهه تجارة في العالي التخصصيعكس  ، وهذا2019المعدل العالمي مقارنة بالعام  2020تجاوز في العام 

النفقات  محدودية بالرغم من ،يُبين جّدية الحكومة في مواجهة هذه الجائحةو، على مستوى المملكة المنتجات

 . الصحة بشكل خاصوزارة لالمالية للحكومة بشكل عام و

 

نصيب الفرد من حجم التجارة ألنواع 
بجائحة فيروس   الصلة ذات المنتجات

 كورونا

 )دوالر( الُمصّدرة المنتجات )دوالر( الُمستوَردة المنتجات

2019 2020 2019 2020 

 0.17 0.13 0.18 0.15 العالمفي 

 0.15 0.05 1.12 0.09 في األردن

 1.3 1.2 معدل التغري يف العامل )%(

 3 13 معدل التغري يف األردن )%(

 0.87 6.4 2020نصيب الفرد )األردن/العامل( 

 

ا   :نواع المنتجات ذات الصلة بجائحة كوروناألفي السوق العالمية : حصة األردن ثامنا

انخفضت حصة األردن التصديرية إلى السوق العالمية ألنواع المنتجات ذات (، فقد 11كما يُبين الجدول رقم )

%(، 0.05والتي بلغت نحو ) 2019مقارنة مع العام  2020%( في العام 0.01الصلة بجائحة كورونا إلى نحو )

( تريليون دولر، أي بمعدل نمو 1.32صادرات العالمية لذات المنتجات إلى نحو )وذلك بسبب ارتفاع حجم ال

 .%(72%(، في حين انخفضت صادرات المملكة لذات المنتجات بمعدل )29)

زادت حصة األردن المستوردة من السوق العالمية ألنواع المنتجات ذات الصلة بجائحة كورونا إلى نحو بينما 

%(، وذلك بسبب ارتفاع حجم 0.078والتي بلغت نحو ) 2019مقارنة مع العام  2020%( في العام 0.084)

( 1.12مقابل نحو ) 2020( تريليون دولر في العام 1.36المستوردات العالمية من ذات المنتجات إلى نحو )

 .%(27%( وهو أقل منه لألردن والذي بلغ )19، أي بمعدل نمو بلغ )2019تريليون دولر في العام 

  

 .كورونا بجائحة الصلة ذات المنتجات ومستوردات صادرات من الفرد نصيب(: 10جدول رقم )

 .الدولي البنك مجموعة واحصاءات بياناتالمصدر: 



  

 

  -27- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

 
 

 الصلة ذات المنتجاتحجم التجارة ألنواع 
 بجائحة فيروس كورونا

 )مليون دوالر( الُمستوَردة المنتجات )مليون دوالر( الُمصّدرة المنتجات
2019 2020 2019 2020 

 1,363,369 1,148,737 1,318,062 1,023,427 في ُدول العالم

 1,140 899 151 546 في األردن

 %0.084 %0.078 %0.011 %0.053 الحصة السوقية

 

 

 

حصة المملكة من السوق العالمية بالتفصيل لجميع فئات المنتجات ذات الصلة بجائحة  (12رقم )ويُبين الجدول 

 فيروس كورونا:

 

 نواعألالعالمية تجارة حصة األردن من ال
 ابجائحة فيروس كورون الصلة ذات المنتجات

 الُمستوَردة المنتجات الُمصّدرة المنتجات
2019 2020 2019 2020 

 %0.112 %0.118 %0.023 %0.133 الُمعقمات والُمطّهرات الطبية

 %0.083 %0.044 %0.001 %0.006 معدات األكسجين

 0.004% 0.002% 0.051% 0.070% (COVID-19)مجموعات اختبار 

 %0.042 %0.038 %0.017 %0.006 :مالبس واقية

 %0.072 %0.091 %0.007 %0.032 الُمستهلكات والمعدات الطبية

 %0.118 %0.062 %0.004 %0.029 المركبات واألثاث الط بّيين

 %0.084 %0.078 %0.011 %0.053 الحصة السوقية
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المنتجات الُمستوَردة المنتجات الُمصّدرة

في العالم

في األردن

الحصة السوقية

 مليار دولر

 .كورونا بجائحة الصلة ذات المنتجات ألنواع العالمية السوق في األردن حصة(: 11جدول رقم )

 .كورونا بجائحة الصلة ذات المنتجات ألنواع العالمية السوق في األردن حصة(: 22شكل رقم )

 .كورونا فيروس بجائحة الصلة ذات المنتجات فئات لجميع بالتفصيل العالمية السوق من المملكة ة(: حص12جدول رقم )

 .الدولي البنك مجموعة واحصاءات بياناتالمصدر: 

 .الدولي البنك مجموعة واحصاءات بياناتالمصدر: 

 .الدولي البنك مجموعة واحصاءات بياناتالمصدر: 



  

 

  -28- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

 :أثناء الجائحة لمملكةفي االتجارة الخارجية  تالمعيقات التي واجهأبرز التحديات و

 

خرى العديد من القطاعات القتصادية ال هكغير (الصادرات والمستوردات)واجه قطاع التجارة الخارجية بشقية 

 : ها، وفيما يلي أهمتطورهثرت على أمن المعيقات التي 

م اغالق قيام الحكومة األردنية كغيرها من دول العالم بفرض قيود على حدودها البرية والبحرية، حيث ت 

الق جراء اغلحقاا وحتى منتصف شهر أيار، وتوقف حركة الطيران  18/3/2020من  الحدود البرية بدءاا 

 المطار، إضافة الى فرض قيود على ميناء العقبة.

حيوية و اغالق لبعض القطاعات الأو جزئي( أاإلجراءات الحكومية الرقابية من حظر تجوال سواء )شامل  

 .القتصادية لفترات زمنية طويلة جداا 

تلزماتها، ساسية )كالسيارات ومسوخاصة على السلع غير ال تراجع مستويات الطلب المحلية بشكل كبير جداا  

 ضعفيجة لى تراجع المبيعات، نتإواللبسة والحذية، والكسسوارات، والتبغ( وغيرها من السلع، إضافة 

 الطلب على السلع والخدمات.

اصة القتصادية خقطاعات المن العاملين في  الشرائية للمواطنين وتسريح عدد كبير جداا  درةضعف الق 

لت البطالة بالحد األدنى من العمالة، مما أدى الى ارتفاع معدها بعضواستمرار نشاط مية، خدالتجارية وال

 لى مستويات غير مسبوقة.إ

ة عدم توفر السيولة المحلية وصعوبة الحصول على التمويل من قبل القطاعات التي تعطلت عن ممارس 

، وصالت )المقاهي والنوادي الرياضيةعمالها التجارية وتعرضت إلغالقات لفترات زمنية طويله جدا مثل أ

 العراس والفراح( وغيرها.

ذائية لتجنب للمملكة من المواد الغآمن مخزون استراتيجي  والهتمام بتوفيروقف تصدير المنتجات الغذائية  

 ألي طارئ. حدوث أي نقص في السلع األساسية تحسباا 

مشاكل اء ال( جرّ Stayhome.joالتعامل مع منصة )واجه أصحاب الشركات التجارية العديد من المشاكل في  

 ميسرة. التقنية، إضافة الى صعوبة الحصول على تصاريح تنقل وعدم فعالية آلية اصدار التصاريح بطريقة

 جانب للسوق األردني مناا رئيسياا تجاري اا توقف حركة الستيراد من السوق الصيني الذي يعتبر شريك 

التي  والتهامات ،2020نا في األشهر األولى من العام وظهور جائحة كور وذلك مع بدايات ،المستوردات

تجار للمستوردين وال اا رئيسي اا عتبر الصين مصدرنها مصدر انتشار الفيروس، وتُ على أهت للصين جّ وُ 

 األردنيين في تزويد السوق األردني بالسلع المختلفة. 

  



  

 

  -29- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

 :الخاتمة

 هية بشقيقطاع التجارة الخارجببالقتصاد الوطني بشكل عام، و جائحة كورونا خسائر كبيرة جداا  لقد ألحقت

 أبرز األنشطةهذه الخسائر بشكل واضح من خالل تراجع  وانعكست ،)الصادرات والمستوردات( بشكل خاص

 ميناء العقبة البحري. والخدمات في 

لى سبيل عمنها  تطورهما،على سلباا  انعكستالتي  التحدياتوقد تأثرت حركة الصادرات والمستوردات بعدد من 

 المثال:

ذ بداية وقف بعض عمليات التصدير لعدد من القطاعات الزراعية والغذائية وبعض المستلزمات الطبية من 

 بهدف الحفاظ على المخزون الستراتيجي من السلع األساسية في المملكة. ،جائحة كورونا

 ومتكررة. والخدمية والسياحية لفترات زمنية طويله جداا  اغالق المنشآت التجارية 

 فرض قيود على حركة السفر على نطاق واسع. 

 ة.اللتزام باإلجراءات الحترازية الوقائية التي فرضتها الحكومالعقوبات المفروضة على عدم  

 المبيعات.على السلع بشكل كبير مما أدى إلى ضعف تراجع الطلب  

اتخاذ  سميةالجهات الركورونا، يتطلب من  من تداعيات جائحة على القتصاد الوطنيترتبة اآلثار المن تجاوز إ

ي وقطاعاته عيد الثقة بالقتصاد الوطنتُ  ةعشجّ حفزة ومُ مُ بحيث تكون إجراءات وخطوات اقتصادية غير مسبوقة 

العودة الى والوصول الى مرحله التعافي القتصادي و ،القتصادية وخاصة القطاعات القتصادية األكثر تضررا

تلك  جني ثماربفعلياا لمملكة باقطاع التجارة الخارجية بدأ  ثيح ،قتصادي كما كان قبل جائحة كوروناالنشاط ال

 ،2021م منتصف العا فيا هبشقيالخارجية التجارة  مؤشرات أداء تحّسنمن خالل خلياا ى ذلك رنو ،اإلجراءات

 .2020و 2019بذات الفترة للعامين  مقارنة

طالبات التي خالل فترة جائحة كورونا العديد من المُ للجهات الرسمية ن غرفة تجارة عمان قدمت ويجدر بالذكر أ

لى تذليل لبات إوهدفت تلك الُمطالُمتخذة، ترافقت مع تطورات الوضع الوبائي في المملكة واإلجراءات الحكومية ا

ي التجارة قّ ير شِ والتي تسهم في تطو جائحةالالتحديات العامة التي تواجه القطاع التجاري والخدمي التي عّمقتها 

 منها على سبيل المثال: و، من الصادرات والمستوردات

%( 8) لعامة على المبيعات إلىإعادة النظر في النسب الضريبية والجمركية، وذلك بتخفيض الضريبة ا 

 .على كافة السلع والبضائع والخدمات

لكة إلى توحيد نسبة الرسوم الجمركية المستوفاة على جميع السلع والبضائع المستوردة من خارج المم  

(5)%. 

 .%(1%( و)5) بالنسبتينإلغاء بدل الخدمات الجمركية المفروضة على المستوردات  

قت الذي العمل على فتح أسواق جديدة، وإعادة النظر بقرار وقف الستيراد من سوريا خاصة في هذا الو 

 كلف الشحن.في  اا كبير اا ارتفاعالعالم شهد فيه ي

وزارة  منع الستيراد وبخاصة من قبلالمستوردة لبعض السلع، ووقف قرارات  لكمياتسقوف لوقف تحديد  

 الزراعة.

من ذا الشرط له الم عند اصدار بطاقة المستورد للمرة األولى لف دينارعشرة آالبالغ الغاء شرط الكفالة  

 .أعباء وكلف مادية وإدارية على التجار والمستوردين

ار بهذا الشأن إل وعدم اتخاذ أي قر الدول مع بالمثل المعاملة مبدأ بتطبيق ةتعلقالم قراراتإعادة النظر بال 

 .   التجاري القطاع مع تشاوربالو ،ومهنية واقعيةمن خالل دراسات أثر 

يجاد تشريع مالئم ومناسب لتنظيم آليات التجارة اللكترونية، بالتشارك والتنسيق مع القطاع الخاص لتنظيم إ 

 لمنافستها غير العادلة مع التجارة النمطية والتقليدية. هذا النوع من التجارة، نظراا 



  

 

  -30- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 

 المراجع:

 الجهات الرسمية أدناه:عن كل من صادرة نشرات 

 البنك الدولي، البيانات واإلحصاءات. .1

 ، النشرة الشهرية.البنك المركزي األردني .2

 لعامة، إحصاءات التجارة الخارجية.دائرة الحصاءات ا .3

 .إلدارة وتشغيل الموانئ شركة العقبة .4

 .2020، تقرير حالة البالد المجلس القتصادي والجتماعي .5

 

  



  

 

  -31- الخارجية األردن تجارة على اكورون جائحة تداعيات تأثير 
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