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القسم األول 

لألردن املؤشرات والحقائق الرئيسيةأهم 

ـــــــي جنـــــــوب غـــــــرب آســـــــيا، دولـــــــة عربيـــــــة األردن  تقـــــــع 
ي الجزء الجنوبالشرق األوسط تتوسط ي بوقوعها 

ي ملنطقــــــة مــــــن منطقــــــة ه شــــــب بــــــالد الشــــــام، والشــــــما
مــــــــــن ســــــــــوريا تحــــــــــدها كــــــــــل مــــــــــن: الجزيــــــــــرة العربيــــــــــة

ن الشــمال، مــن الشــمال مــن الغــرب، العــراقفلســط
ي، وتحــــــدها شــــــرقًا وجنوبــــــاً  ربيــــــة اململكــــــة الع الشــــــر

السعودية
ي  .2كم    89,342تبلغ مساحة األردن  حوا

 املوقع واملساحة 

ن أصغر االقتصا ر اقتصاد األردن من ب ي يعت دات 

الشـــرق األوســـط ، مـــع عـــدم كفايـــة إمـــدادات امليـــاه 

وراء  والنفط واملوارد الطبيعية األخرى ، مما يكمن

ــى املســاعدات الخارج ــر ع . يــةاعتمــاد الحكومــة الكب

مــن  نفـذ امللــك عبــد هللا الثــاني ، خــالل العقــد األول 

 القـــــرن الحـــــادي والعشـــــرين ، إصـــــالحات اقتصـــــادية

ة مهمــة ، مثــل توســيع التجــارة الخارجيــة وخصخصــ

تثمار الشــركات اململوكــة للدولــة التـــي اجتــذبت االســ

ي متوسط  نوي نمو اقتصادي ساألجن وساهمت 

إن . م 2008حتــــــــــــــــى  2004٪ للفتــــــــــــــــرة مـــــــــــــــن 8بلـــــــــــــــغ 

التبـــــــــــــــــاطؤ االقتصـــــــــــــــــادي العـــــــــــــــــالم واالضـــــــــــــــــطرابات 

ـــي تبــاطؤ النمـــو مـــن عـــام   2010اإلقليميــة ســـاهمت 

ـــــى عـــــام  ي حيـــــث بلـــــغ متوســـــط  - 2017إ النمـــــو حـــــوا

. ٪ سنوياً 2.5

»الدينار«العملة الرسمية لألردن 

االقتصاد

خريطة  األردن

م2021تقديرات عدد سكان  األردن عام 

م2020أهم املؤشرات االقتصادية  لألردن ،  عام 

ى عدد السكا نسمة 10,909,567 نإجما

%0.82 معدل النمو السكانى

    Source: Central Intelligence Agency 

Source: World Bank

ي  ى اإلجما الناتج املح
)باألسعار الجارية(

مليار دوالر أمريكي 43.698
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.الفعلية



3

القسم الثاني 

ن اململكة العربية السعودية  واألردنالعالقات االقتصادية والتجارية ب

 بعالقــــــــــــات األردن اململكــــــــــــة العربيــــــــــــة الســــــــــــعودية وتــــــــــــرتبط        

إحــــــدى الشــــــركاء األردن  اقتصــــــادية وتجاريــــــة قويــــــة، جعلــــــت 

ن للمملكة  ن الرئيسي ى  العربية السعودية،التجاري وفيما ي

: بعض الحقائق

ن والتجاريـــة االقتصـــادية لعالقـــاتاتخضـــع ربيـــة اململكـــة الع بـــ

ــــــ ،ومــــــذكرات عديــــــدةواألردن التفاقيــــــات الســــــعودية  ا       ومــــــن بي

ن  اتفاقيــــــــــة التشــــــــــجيع والحمايــــــــــة املتبادلــــــــــة لالســــــــــتثمارات« بــــــــــ

ة لعــــام اململكــــة العربيــــة الســــعودية واململكــــة األردنيــــة الهاشــــمي

ـي ، »ه1439 مـارس  27، املوافـق هــ 1438/6/28والتـي حـررت 

ــى تقويــة وتم ، 2017 نميــة والتـــي بمقتضــاها يعمــل الطرفــان ع

ـــى أســـاس االحتــــرام املت ما ع ن بلـــد بـــادل عالقـــات الصـــداقة بـــ

مــــــــا ، واالســــــــراع بتنفيــــــــذ التعــــــــ اون للســــــــيادة الوطنيــــــــة لكــــــــل م

ن االقتصـادي  ما فيمــا يحقـق املصــلحة املشــبــ وقــد (ركة، بلــد

ــــــا بقــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء  ــــــي  69/م( رقــــــمصــــــدرت املوافقــــــة عل

). هـ 1439/7/11

ن اململكـــــة العربيـــــة الســـــع ودية  بلـــــغ حجـــــم التبـــــادل التجـــــاري بـــــ

.م 2020مليون ريال سعودي، عام 11,635نحو   األردن و 

ن اململكــــــــــة العربيــــــــــة حقــــــــــق امليـــــــــــزان التجــــــــــاري               الســــــــــعوديةبــــــــــ

ي اململكــــــــة يقــــــــدر  و األردن فــــــــائض لصــــــــالح مليــــــــون 3,272بحــــــــوا

.م  2020، عام ريال

:حقائق عامة. 1

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 
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ن اململكة واألردن  التبادل التجاري ب
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الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الصادرات السعودية   الواردات السعودية

العام
ان التجاري حجم التجارة امل

)مليون ريال سعودي(

201612,7324,649

201713,4947,141

201814,9958,958

019214,7495,383

020211,6353,272

ن اململكة  واألردن، تطور حجم التجارة ب
ن   رة ب )2020 -2016(خالل الف
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                 صــــــــــــــادرات اململكــــــــــــــة العربيــــــــــــــة الســــــــــــــعودية  تطــــــــــــــور . 2
ى األردن إ

ى األردن، تطور صادرات اململكة إ
رة   )م2020  -2016(خالل الف

ى األردن  م2020أهم صادرات اململكة  إ

ـــــى بلغــــت قيمــــة صـــــادرات اململكــــة العربيـــــة الســــعودية إ

مليـــــــــــــــون ريـــــــــــــــال ســـــــــــــــعودي، عـــــــــــــــام  7,454األردن نحـــــــــــــــو  

م، 2019مليون ريـال عـام 10,066م، مقابل نحو 2020

.م2016مليون ريال عام 8,691ونحو  

ي املرتبـة  الــ  مـن حيـث ترتيـب الـدول  20جاءت األردن 

 التــــــــــي تصـــــــــدر لهـــــــــا اململكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية، عـــــــــام

.  م2020

دية انخفضـــت  قيمـــة صـــادرات اململكـــة العربيـــة الســـعو 

ـــــــى األردن، عـــــــام  مليـــــــون ريـــــــال 2,612م بمقـــــــدار  2020إ

م، كمـــا انخفضـــت بمقـــدار 2019ســعودي مقارنـــة بعـــام 

.م2016مليون ريال مقارنة بعام  1,237

انخفـــــــــــــض معـــــــــــــدل نمـــــــــــــو صـــــــــــــادرات اململكـــــــــــــة العربيـــــــــــــة 

ى األردن عـام  عـن % 25.95م بنسـبة 2020السعودية إ

.العام السابق

 تتنـــــــــــــوع الســــــــــــــلع التـــــــــــــــي تصــــــــــــــدرها اململكــــــــــــــة العربيــــــــــــــة

ى األردن ومن أهمهـا ة، منتجـات معدنيـ -: السعودية إ

ا،  ان مشـــروبات ســـوائل وخـــل، ألبـــلـــدائن ومصـــنوعا

ها وبيض ومنتجات حيوانية لألكل، محضـرات أساسـ

رها من السلعالحبوب أو الدقيق،   .وغ

ــــــى اململكــــــة العربيــــــة الســــــعودية  صــــــادرات أهــــــم. 3 إ
األردن

القيمةاملصدرةاسم السلعة
)مليون ريال(

2,756منتجات معدنية

ا  1,590لدائن ومصنوعا

293مشروبات سوائل وخل

252ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل

233محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

)مليون ريال سعودي(

8691

10318

11977

10066
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                      اململكــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــعودية  واردات تطــــــــــــــــــــــور . 4
من األردن

تطور واردات اململكة من األردن 
رة  )م2020 - 2016(خالل الف

من األردناململكة العربية السعودية  واردات أهم. 5

بلغــــــــت قيمــــــــة واردات اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية مــــــــن 

ي   2020األردن عــــــــــــــــــام  مليــــــــــــــــــون ريــــــــــــــــــال  4,182م حــــــــــــــــــوا

م، 2019مليـــون ريـــال عـــام  4,683ســـعودي، مقابـــل نحـــو 

.م2016مليون ريال عام 4,042ونحو 

ـــي املرتبـــة  الــــ   مـــن حيـــث ترتيـــب الـــدول 30جـــاءت األردن 

ـــــــا اململكـــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية، عـــــــ ام التــــــــي تســـــــتورد م

.  م2020

مــن  انخفضــت قيمــة واردات اململكــة العربيــة الســعودية

مليـــــون ريـــــال ســـــعودي، 501م بمقـــــدار 2020األردن عـــــام 

 140م، بينمــــــــــا ارتفعــــــــــت بمقــــــــــدار   2019مقارنــــــــــة بعــــــــــام 

.م2016مليون ريال مقارنة بعام 

ة انخفـــض معـــدل نمـــو واردات اململكـــة العربيـــة الســـعودي

عــــــن العــــــام % 10.70م  بنســــــبة  2020مــــــن األردن عــــــام  

.السابق

ة تتنـــــــــــــوع الســــــــــــــلع التــــــــــــــي تســــــــــــــتوردها اململكـــــــــــــة العربيــــــــــــــ

ــي  منتجـــات: الســعودية مــن األردن، وأهــم هــذه الســلع 

صــــــــيدالنية، خضــــــــار، حيوانــــــــات حيــــــــة، ألبــــــــان وبــــــــيض 

رهـومنتجات حيوانية لألكـل، ورق، وورق مقـوى،   ا وغ

.من السلع

م2020أهم واردات اململكة من األردن، عام 

القيمةاملستوردةاسم السلعة
)مليون ريال(

849منتجات صيدالنية

390خضار

342حيوانات حية

ألبان وبيض ومنتجات حيوانية 
196لألكل

181ورق، وورق مقوى 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

الهيئة العامة لإلحصاء: املصدر 

)مليون ريال سعودي(

ن التجارية العالقات واألردن السعودية العربية اململكة ب

غرفة الشرقية -مركز  االستثمار والدراسات 
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: مصادر البيانات

:  مصادر عربية. 1

ن التجاري  التبادل لإلحصاء، العامة الهيئة ا اململكة ب ن وشركا ن، التجاري .م2020 الرئيسي

:  بيانات. 2

ي، البنك .م2021 العاملية، االقتصادية املؤشرات الدو

:  مصادر أجنبية. 3

  Central Intelligence Agency, The World  FactBook, 2021.

ن التجارية العالقات واألردن السعودية العربية اململكة ب

غرفة الشرقية -مركز  االستثمار والدراسات 


