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 ا�ــ�ـــ5ـــ�ـــــ�0ــــــ�ت

 
 
 

 : 2004-2003إ����� ا����رة ا���ر��� ا�رد	�� �����  •
- ����� 0ا���درات ا�
  0ا�'&% ا����د $�#"!ه� -
                                    0ا��'��ردات  -

      
-01�2003ـ!ات ا���ـ�رة ا���ر��ـ� ا�رد	�ـ� ��ـ���         ) 1(  ر,ـ*    �#ول •

2004 0 
 0 2004أه* ا���اد ا���#رة 45ل �3م  •
 0 2004أه* ا���اد ا��'��ردة 45ل �3م  •
 0إ����� ا����رة ا���ر��� �% ا�#ول ا��!��7  •
 0إ����� ا����رة ا���ر��� �% ا�#ول ا�ورو��7  •
�90�"� �8! ا��!��7 إ����� ا����رة ا���ر��� �% ا�#ول ا� • 
 0إ����� ا����رة ا���ر��� �% ا��>"�ت ا���;#ة ا��!":��  •
  02004 ���م  ا��'��ردات-ا�@!آ�ء ا����ر"�=أه* ) 2(�#ول ر,*  •
 0 2004 ���م  ا���درات-ا�@!آ�ء ا����ر"�= أه* ) 3(�#ول ر,*  •
  0 2004أ7!ز ا��@���ت ا����ر"� وا>��A�9ر"� �3م  •
 �0% ا���C4 وا��!ا •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 �ــــ�� ا�رد��ـــ�ر!ــ"ــ�رة ا�ــ	ـات ا��ـــ$#ــ%
 �2003م ـــ'ــ, ا�ـــ� %ــ-�ر�ــ %�2004م ــ'ـــ�)

 
 
 

� دا���ة    2004رد���� ���	م   � ���� ��	�	ت ا��	رة ا�
	ر���� ا               �� ، وا���	درة 
ا����	درات ا�-,+����  ( �ا�رد���� ان  $��) ا����	رة ا�
	ر����� إ���&ا%$���	ءات ا��	"��� 

"��4-ن  ) 2306.3( ;: ار�9	�	  �1�82ار7      ) ا��52-ردات  + ا�345 ا��2	د ���01ه	    +
�� �+�2-     %)  36.8 ( @د0+	ر ، او "	 �5?�  ��� C��ء ذ	1 ��Eو ، FG	2�م ا	��ر�� "3 ا	8"

 �E0) آ: "� ا��	درات وا��52-ردات 
 
رات ;ـــز ا��ــــ09 و��ــــ�� �)ــ6 ا��'ــــاض 
ـ�ـــ�7)6     

ـــ=ل      ـــ�� <ـ ـــ�	�رة ا�"ــ�ر!ـ ـــ�9ع ا�ـ ـــ� �ـ ـــ6 #ـ�Aهـ ا��ـ
 : 2004 %ــ-ــ�ر�� %ـــ, �ـــــ�م �2003ـــ�م 

 
 
 :رد�ــــ�ــ�  ا!ــ�ــ��ـــ6 ا��ــ	ــــ�رة ا�ـــ"ـــ�ر!ـــ�� ا  
 
   

) �" @) 8563.2	 ��2�E    2004رد��� KLل ��	م     �         �I4 ا�2	�F ا��	رة ا�
	ر��� ا    
) 6256.9( ا�?��	�I  2003 د0+��	ر ، "8	ر���� "��3 ا���2	�F ا����	رة ا�
	ر����� ����	م "���4-ن

              	�2� ��84O2�م ا	Eر%	�  P�9ر��� ار�	
"�4-ن د0+	ر ، و��R4 ا%رE	م Q	ن �2�E ا��	رة ا�
              "����4-ن د0+���	ر ، ا"���	 �	%ر���E	م ا�+���Q ��?���5	ن "����1ل ا����0S	دة �I���4 ) 2306.3( "1���8ار7   

 )36.8 (%0 
 
  
     ��CـــــD0ا�ـــ7ـــــ�درات ا�ـــ: 
 
 

 ���E F��Q)   آ?����$��1وث �F��Q )1 ( -��2 ا���1ول ر��E)  ا���-رادة$���	��	ت ���TU�V ا        
�� ،2004رد��� ��	م   �ا��	درات ا�-,+�� ا  -2" 	" PR4� Y�$ @ ) 2334.1 (  ��4-ن"

(   ا�?��	�I   2003"���4-ن د0+��	ر ، "8	ر���� "��3 ���	م     ) 659( د0+��	ر ���0S	دة "1��8اره	     
1675.1 ( PR4� -2� �?5+ر ، و�	�4-ن د0+" )0%) 39.3 

 
)1( 

 



� �2�E ا��2	�F ا���	رة ا�
	ر�      %) 27.2 (@رد��� "	 �5?�  � و\]P4 ا��	درات ا  "  ���
0 2003�	م %) 26.7( "8	�: 2004��	م  

 
    

       :إ�ـــ�دة ا��ـــــ7ــ��ــــــ
 
 

�	دة ا����01   إ \1Tت �	رة          	G	9
�2-ع   $�KL 2004  I4� Yل �	م    ا�"   (��E 
"���4-ن د0+���	ر   ) 43.6 (���9	رق �I���4 "���4-ن د0+���	ر  ) 466.2(ا�34��5 ا����2	د ������01ه	    

(                �I�4  ا�
9	ض"�4-ن د0+	ر و�+5?�    ) 509.8( ا�?	�I   2003"8	ر�� "3 �	م    
8.6(%   . 

 
P4[\رة و	� ا��2	�F ا���	رة ا�
	ر���� ���	م       %) 5.4  (@�	دة ا����01 "	 �5?�   إ  �"
 0 2003��	م %) 8.1 (@  و"	 �5?�2004

 
   
 :ا�ــ�ــــ�Eـــ0ردات     
 
   

د0+��	ر "���4-ن ) 5762.9 (���&إ 2004رد����� ���	م �       ار����2�E P���9 ا����52-ردات ا 
  P��R4�  دة	��0S�) 1690.9 (     م	���) 4072 ( ا�?��	�I 2003"���4-ن د0+��	ر ، "8	ر���� "��3 

 0%) 41.5( "�4-ن د0+	ر و�+5?� �2- "18اره	 
 

� �2�E ا�2	�F ا��	رة ا�
	ر����      %) 67.3 (@رد��� "	 �5?�  �و\]P4 ا��52-ردات ا  "
0 2003�	م %) 65 (@ ، و"	 �5?�2004�	م     

  
  
 :ا�ـــــ�ــــ�Gان ا��ـــــــ	ـــــ�ري   
 

      
���2��  :���2	�F ا�����	رة ا�
	ر������ ا���a20 V: ا�S����2ان ا�����	ري " �        رد������ ا�����9ق �����

ا����	درات ( وا����52-ردات ، أي ) ا�34��5 ا����2	د �����01ه	  وا����	درات ا�-,+����  ( 
 0)  ا��52-ردات -ا�345 ا��2	د ���01ه	+ ا�-,+�� 

 
                                                    )2( 

 
 



��@       �و�+	ء �4& ذ�I4� 18Q C ا��FQ S ا�S�2ان ا���	ري ا          -2" 	�" F2962.6(رد�� (
� 2003"���4-ن د0+��	ر ���	م ) 1887.1( "8	���: 2004"���4-ن د0+��	ر ���	م ��" c�+���50و ، 

 0 %)57(ذ�C ان ا��FQ S ا�S�2ان ا��	ري 1E ار�39 �+5?� "18اره	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   )3( 
 



 H1(!ــ�ول ر�ــــ ( 
 6ــ�%ـ� �'ــ�� ا رد��ـ�ر!ـ"ــ�رة ا�ــ	ـات ا��ـ$#ـ%

 2003-2004 
 ����ن د�
	ر

� ا���ـ��  ا�ـ�ـ�ق 2004 2003 ا��ـــ�ـ
ــــ�ـــــ�� !
% 

 36.8 2306.3 8563.2 6256.9 رد!��()	رة ا�ـ&	ر%ـ�� اا%ـ$	�ـ# ا��ـ
 39.3 659 2334.1 1675.1 ا�ـــ�ـ	درات

 8.6- 43.6- 466.2 509.8 	د �ـ�ـ01ـ�ه	ـــا�345 ا�2ـ�
 41.5 1690.9 5762.9 4072 ا�52ـ�-ردات

 57 1075.5 2962.6- 1887.1- ا�ــ2ـ�Sان ا��ــــ	ري
%ــ�� ا%ـ$	�ــ# ا��ـ)ــ	رة ا�ــ&	ر

 ورو2ــــ��(�ــــ1 ا�ــ0ول ا
1157.8 1446.5 288.7 25 

 8.2 5.5 72.6 67.1 ا�ــ�ـــ	درات
 139.3 8.5 14.6 6.1 ا�345 ا�2ـــ�ــــ	د �ـــ�ـــ01ــ�ه	

 25.3 274.7 1359.3 1084.6 ا�ـ52ــــ�-ردات
 25.7 260.7 1272.1 1011.4 ا�ــ2ــ�Sان ا�ـــ�ـــ	ري

�ـــ)	رة ا�ـــ&	ر%ــــ�� ا%ــ$	�ـــ# ا�
� �ـــ1 ا�ـــ0ول ا�ـــ2�4ــــــ�

2217.9 3190.6 972.7 43.8 

 33.3 250.1 999.8 749.7 ا�ــ�ـــــ	درات
 20.6 70.7 413.4 342.7 ا�2ـــ�	د ��ـــ01ـــــ�ه	ا�345 

 58 651.9 1777.4 1125.5 ا�ــــ52ــــ�-ردات
 1000.3 331.1 364.2- 33.1- ا�ـــ2ــــ�Sان ا��ـــــــــ	ري

 1� �ا%ـــ$	�ـــ# ا��ـــ)	رة ا�ـ&	ر%ــ�
� ا��2�4� ��7 ا�0ول ا56ـــ���

1511.2 2100.8 589.6 39 

 19.1 68 423.2 355.2 ا�ــــ�ــ	درات
 54.3 6.2 17.6 11.4 ا�345 ا�2ـــ�ــــ	د �ــ�ــ�01ه	

 45 515.4 1660 1144.6 ا�ــــ2ــــ�5-ردات
Sـــ2ــ��ريا	ــــ 56.7 441.2 1219.2- 778- ان ا��ـــ

ا%ــ$ـ	�# ا��ـــ)	رة ا�&ــ	ر%�� �ــ1 
 �ـــ��ـــ:��(ا��6�	ت ا�$ــ�08ة ا

746.1 1111.5 365.4 49 

 54 253.2 721.7 468.5 ا�ـــــ�ــــ	درات
 28.5 .و4 1.8 1.4 ا�345 ا�ـــ�2	د ��ـــ01ـــــ�ه	

 40.4 111.8 388 276.2 ا�2ــــ5ـــــ�-ردات
 73.2 141.8 335.5 193.7 ا�2ـــ�Sان ا��ـــــ	ري
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����ات ا����رة ا���ر�	�  ارد
	� ��م 2004

1446.5

3190.6

2100.8

1111.5

�ا����� ا����رة ا���ر�
�� ا��ول ا�ورو��

�ا����� ا����رة ا���ر�
�� ا��ول ا�! ��

�ا����� ا����رة ا���ر�
 " �#$� ا��ول ا�%�
�ا�! �

�ا����� ا����رة ا���ر�
� ا�$�#�ت ا���&�ة�
�ا�� #)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)5( 
 



 

 
�درات ــــــ7ــ)ـــ6 �ـــ'ــ)ــEـ� ا�ـــــ�ـــآــ�ـــا�

 �2004م ــــــ� �ــــــ�ـــــا�رد�
 
 
� ـــــ� ـــا(�*                                                   :                                                                                                          
  

   e4��0 	2�Q        م	�� ، 1�8Q اوPg�G ��	��	ت ا���	رة     f�2004ه) ا�2-اد ا�2�1رة KLل 
?��  �1��2ل "��3�9 "�� $��Y ا���2�8 وا%ه���2 ا�+�5              ��?��5 ا�
	ر��� �h (�E -2	درات ا    

���2 ا���	درات                      	E F�Q &����2?�� ا%و�ا P�4�$ا Y��$ ، ���+,-�درات ا	���ا F�	2ا� FQ
"��4-ن  ) 708.3( ����: ا��&   K�L2004ل ��	م   %) 48( ا�-,+�� "�5�4 ��2-ا �+�5?�      

�  %) 30.3( ، و����]: "�	 ��5?�@         2003"��4-ن د0+�	ر ��	م       ) 478.7(د0+	ر، "8	��:    �"
� \��] ���E2004) ا����	درات ا�-,+���� ����	م  ���$ F��Q 	��" P4 @�?��5�)28.6 (% م	����ا ���"

2003 0 
 
 :0ة ــــ$ـــا(5*   
 
       @��2�8� �����	a���2?��� ا�ا F��Q ءت ا%;��12ة	��5?�@   ) 197.7( ���� 	ر ، او "��	���4-ن د0+��"
"���4-ن د0+��	ر ) 139.8(  ، "8	���: 2004"��� ���2�E ا����	درات ا�-,+���� ���	م  %) 8.5(

2003�	م  PUQ	$و 	4&  ، آ2�  2003ت ا�-,+�� �	م �i9 ا�+5?� "� �2�E ا��	درا
 
   :	س ـــ�<ـــ�ــا� *
 

��2 ا�2-اد ا�2�1رةا�a	�a@ اP4�$ "	دة ا�?-�	س ا�
	م ا���2?�  	E FQ  ،   Y��$  �01��� (��  
 @���-2"���4-ن د0+��	ر ، ) 144.8(  ، "8	���: 2004 ���	م "���4-ن د0+��	ر) 163.5( "��	 "

 @�?5� 	" K[�" )7 (% م	��-,+�� �درات ا	���2 ا�E �"2004 0  
 
� ـــ��0ــ�ــ�ات ا�ــAـ8ـ�* : 
 

"���4-ن د0+��	ر ، "8	���:  ) 158.1( ا���lg" P��4�$ات ا�����1�� ا���2?��� ا��ا����@ ����2�8    
� ��2�E ا���	درات      %) K[��" ، )6.8 "�	 ��5?�@         2003"�4-ن د0+	ر ��	م     ) 130.8(�"

  .2003ا�-,+�� �	م 
 
 
 

                                                )6( 
 



 

 
 ��ــــ0ردات ا�رد�ـــ�Eــ)�ــ'6 �ـــE)ــ� ا�ــ�ــآـ�ــا�

  �2004م ـــــــ �
 

 
 :	م ــــ&ـــ�ول ا�ـــ��ـــا�* 
 
��2 ا���52-ردات ا%رد���� ���	م      ا$�: 	E �  $��Y  2004 ا�?��ول ا�
	م ا�2	د7 ا%و�& "

       @��-2 "��4-ن د0+�	ر   ) 467.9("��4-ن د0+�	ر ، "8	��:        ) 767.5( ا;�-رد ا%ردن "�	 "
���� ا���2	�F ا����52-ردات ا%رد����� ����	م    %) K[���" ، )13.3 "��	 ���5?�@   2003	م ��"

2004 0 
 
 :	 ــــEاؤهـــ�ارات وا%ــ)ــ	ت وا�ــ0ر%ــ	ت وا�ـ�2ــ4ـا�* 
 

 @����2�8� �������	a���2?����� ا�ا F����Q 	اؤه����Sارات وا������              �����	ءت ا��������	ت وا�����1ر�	ت وا�
� %) 7.3(ن د0+��	ر ، او "��	 ���5?�@  "���4-) 288.7( "���4-ن د0+��	ر "8	���:  ) 421.6( ��"

  0 2004ا�2	�F ا��52-ردات ا%رد��� �	م 
 
 
 :Eاؤه	 ـــ� وأ%ــ�ـــEة وا(دوات ا(�ــGــ%ا6ا6Fت و* 
 

  ��S��Tة وا�دوات ا������ وأ�Sاؤه��	 K��Lل  ا%اn%ت و ار����2�E P���9 ا����52-ردات "��
 ��42003-ن د0+�	ر ��	م       ") 316.2( 	��:   8"��4-ن د0+�	ر ، "     ) 405.9(  ا�&   2004�	م  

2-ع ا��52-ردات KLل �	م %) 7(  "	 �5?�@ "�]�4" �"2004 0 
 
 : 	 ـــEاؤهـــ�� وا%ـــ�2	JــGــ0ات آــ4ــEة و�ــGـا6ت وا%* 
 

����� ار�9	���	 آ?����ا  	��T[�1���2ات ا�ة واS��T�%ع ا%%ت وا	��OE 1T��\ م	��� K��L2004ل 
       @��-2" 	�" I4� Y�$ )373.2 (     ر	��4-ن د0+�"Sدة   و�	�0    	�T�2�E  )146 (    ر	��4-ن د0+�"

  PR4� -2� �?5+�)  64.2 (% :�	8" ،)  227.2 (      م	�� ، "��]K "�	      2003"�4-ن د0+�	ر 
2-ع ا��52-ردات ا%رد��� �	م %) 6.4(�5?�@ " �"2004 0 

   
 
 
    

)7( 
 



        
 ا!ــ�ـــ��ــــ6 ا��ــــ	ــــ�رة ا�"ــــ�ر!ــــــ�� %ـــــــ,

 ــ'ــــ;ــــــــــــــ�� ا�ــــ�ول ا�ــ
 
 

 
	ر�@ ا�
	ر���� ، $��o        Y ���?� ا�1ول ا������ ا���C0 ا��	ري ا%ول �          � FQ ردن

رد��� "�3 ا��1ول ا������� ا���2?�� ا%و��& "�� $��Y ا%ر�E	م         ���g: ا��	رة ا�
	ر��� ا 
P4 ا��	رة ا�
	ر��� "3 ا�1ول ا������ �	م   ; 18Q ، ��?5+��84 واO2�2004ا  	�� ار�9	

    �-2" 	" PR4� Y�$ 	p-g4"@) ) 3190.6 (        F�	�2��2 ا��E 3�" ر��	ر ، "8	�4-ن د0+"
(            �P���R4 ار����9	عو�+���5?� ) 2217.9 (ا�?���	�I 2003ا�����	رة ا�
	ر������ ����	م  

43.8(%0  
 

� P4[��\ @ ) 37.2 ( %  ���2�E ا����	رة ا�
	ر����� "��3 ا���1ول ا�������� "��	 ���5?�           ��"
 0 2003��4	م % ) 35.4  (@ ، "8	�: "	 �5?����2004 ��	م ا�2	�F ا��	رة ا�
	ر

 
�) ا���	درات                            $ Y��$ ��	ري ��Kردن "�� C0��\ ��?اآ �������1ول ا��و���?� ا

 "��	 K��L 2004ل ���	م رد����� �K;��-اق ا�������� ��P��R4 ا����	درات ارد����� ، $���Y �ا
�����2�E@) 999.8 (   درات ا	������ا F�	����2�����2 ا��E �                 ا�?	������R رد������� �"�����4-ن د0+����	ر "����

� ا��2	�F ا���	درات ا�
	ر����        %) 42.8(  @"�4-ن د0+�	ر او "�	 ��5?�       ) 2334.1( �"
      0رد��� �ا
 

� ا;�-رد ا��5-ق ا           �$ FQ�     م	��"��4-ن  ) �" @) 1777.4	 ��2�E  2004رد��K�L Fل 
 0رد��� �"� �2�E ا�2	�F ا��52-ردات ا%) 30.8 ( @د0+	ر، او "	 �5?�

 
�qردن ��Q	�e��8 ا   و$  �ا�����اق ، ا����2� ، ��?���	 ،  (  S�" F��Qا���� ا��	ر���0 "��3 آ��: "��

        i�-�� ، �5-دان�ا ، �����2	ن ، ��OE ، ا�Sا ، P0-[�ا ، �0�g?�ا ، ��+�O549�ا �O45�ا
��	ر  ) ، ��?��-�F ، ا����-"	ل � S��� e��8$ 	��2+ي��  �;��-ر0	 ، "���� ،  (   "��3 آ��: "��

  )  ، "-ر�0	��	���� ا�1g�2ة ، �?+	ن ، اV"	رات ا��ا��R2ب ، ا��5-د�0
 
 
 
 
 
 
 

)8( 



 
 ا!ـــــ�ــ��6 ا�ـــ�	ـــ�رة ا�ـــــ"ـــ�ر!ـــ�ـــــ� %ــــــ,

 ا�ـــــ�ول ا�ورو;ـــــــ��
 

     
       PR4�   ر���	
�� ا%ورو���� ��	م     �2�E ا�2	�F ا��	رة ا�-2 "�	  2004 "3 دول ا�2

�-2"@ ) 1446.5 (          ��2�E 3�" ر���	ر  "8	م         "��4-ن د0+�	�� ا��2	�F ا���	رة ا�
	ر���� 
2003   I�	?�1157.8(  ا (    ر	�4-ن د0+�"     P�R4� دة	�0Sو�)ر   ) 288.7	و�+�5?�  "��4-ن د0+� 
 .%) PR4�   )25 ار�9	ع

 
��	م    رد����ا��	درات ا  ��2�E PR4        و 2004    ��-2"��4-ن د0+�	ر    ) 72.6  ( @ "�	 "

� ا�2	�F ا��	درات ا   %) 3.1 ( @او "	 �5?�  "�     ���$ F�Q ، رد���    P�R4�  ��52-ردات�ا 
� ا��2	�F ا���52-ردات      %) 23.5 ( @"�4-ن د0+�	ر او "�	 ��5?�       ) 1359.3 ( رد����ا�"
  0  2004رد��� �	م �ا
 

� ذ�C ان         " c�+�50ري   و	�  :��20���	�s ا��1ول ا%ورو���� ، $��I�4� Y            ا�S�2ان ا��
����� 2004ا������S ا������	ري �����	م  -2 "8	�����: "�����4-ن د0+����	ر  ، ) 1272.1 ( @ "����	 "

 0"�4-ن د0+	ر ) 0S� )260.7	دة �PR4 2003"�4-ن د0+	ر �	م ) 1011.4(
 

          @�?��5� 	��" :��; Y���$ 	��2���Sا دا� و��0?��� ا����S ا����	ري "��3 ا���1ول ا%ورو����� 
�	م �"� ا�2	�F ا�S�2ان ا��	ري ا%) 42.9( F0 2003رد� 
 
 
   
 :ا�ــ�ول ا�ورو;ـــ�� ا��ــ�E� 6ــ0رد %Cــ�A ا�ردن H ـــأه  
 
    
 

� %) 23.5 (  رد����� "��� ا���1ول ا%ورو����� "��	 �P4[��\�    @�?��5 ا����52-ردات ا      ��"
��2	�F ا$�1 اه�) ا%;�-اق     � ، و��0?� ا�5-ق ا2004رد��� �	م �ا�2	�F ا��52-ردات ا 

ردن "��� �رد����� ، $���P4[��\ Y "���5-ردات ا   �ا��	�����2 وا%ورو����� ����524-ردات ا  
رد��� "� ا��1ول ا%ورو���� ���	م        ��-ردات ا "� ا�2	�F ا�52  %) 29 ( @ا�2	��	 "	 �5?�  

 ، اO0	���	،  "��4-ن د0+�	ر و��4& ذ��C ا;�-اق آ�: "�� �5��Q	        )  393.3( ، و���2�8  2004
�4& ا��-ا�F ا�422]� ا�1g�2ة 0  

 
)9( 

 



 
��ـــ6 ا��ــ	ــ�رة ا�"ـــ�ر!�ــــ� %ـــ, ا�ـــ�ول ــا!ــ�

���  ا�ــ'ـ;ــ�ـــ� ــ�ــ�0� �ــا
 
 
 

      f��� F��ا�1و�����5	 ، ��آ���	 ، ا���0ان ، ا�T+��1 ، ا�?	آ���5	ن ، ا�49?���� ،   (  دول  آ��: "��
 )  ، ه-��I آ-��� ، I	"    1�+40	��0S	 ا;�ا��:،آ-ر0	 ا�+-��� ، ا���� ، ا��	�	ن ، �	0-ان ، 

) ا��	رة ا�
	ر��� ا$ Y�$ �" ���	a���2?� ا�ا FQ� (�	��دول ا FE	� 3" 0رد��� 
 

          �2�E PR4� 18Q  ر��� ا	
 "�	  2004ا��1ول ��	م   7 "3 هt رد����ا�2	�F ا��	رة ا�
�-2 "�4-ن د0+�	ر ، "8	ر���       ))589.6 "�4-ن د0+	ر �0S	دة "18اره	     2100.8 (   ( @"
�	م  2003"3 I�	?�ر ) 1511.2 ( ا	"�4-ن د0+ 	0%) 39(، و�+5?� �2- "18اره 

 
         7tر��� "3 ه	
�@و\]P4 ا��	رة ا�-2� �2�E ا��2	�F  %) 24.5 ( @ "	 �5?� ا�2"

0  2003�	م %) 24.1(، "8	�:  2004ا��	رة ا�
	ر��� ��	م      
 

      t1ت ا;��-اق ه��T��\?1��4ان 7و�ا 	O���5� 	���رد����� ، � F��Q ا;���8?	ل ا����	درات اار�9	
   �2�E 	" P4?8�;ا Y�$@ ) 423.2 (       م	��"��4-ن  ) 355.2( ، "8	��:     2004"��4-ن د0+�	ر 

 PR4)19.1 (%0  و�+5?� �2002د0+	ر �	م 
 

           tت ا     7و���?�� ا;�-اق دول ه�	��+24� ��"	T�ا%;�-اق ا ��" ���-2رد�����  ، � ا�2
       �?��5� 	��"  ����-2� %) � &��4�Q@ ) 18.1	���u ا����	درات 1��8Q ا;���-�?P ه��7t ا�2��"

 ، و��0?��� ا���5-ق ا�T+��1ي "��� اه��) ا%;��-اق  2004رد����� ���	م �ا���2	�F ا����	درات ا
�QKK ا%$KK	�NKK�OP ) 42.3 (%  # اM�KK5�KK� L	 KK !��   ، رد����� �ا%;���-�0 �4���	درات ا 
 RKKG� �KK�!درات ا6رد	KKا��SKKT�$($ا� P ق�KK ا� #>UKK�و ،   ) #��Jا�KK56ا ( �KK�>�$ا� #KKV
  ��KKK ! 	KKK� W(KKK � �KKK�!	Xا�P) 17.3 (% #KKK!ا��ق ا6�KKK ا� YKKKZ  P��KKK ! YKKK2 )8.5(% 
 #
 �T  0] ا���ا�# %)5.7(وا6!0و!� # وا���

 
        18Q �52-ردات�ا  u�	� &4����  7 اPg?h ه�t ا"	 -2 ا����C0 ا���	ري   ��a2: ا�2

F�	���a�����52-ردات ا ا�ا (���$ F���Q �  مرد������	�����2004  ����-2" 	���" P���R4� Y����$ ، @           
) 1144.6( "���4-ن د0+��	ر ، "8	���:  ) 515.4( "��4-ن د0+��	ر ���0S	دة "1��8اره	 ) 1660( 

�  و�EK4ى هRKا ا�K] ار<�K	ع     %) 45(  ، و�+PR4� -2� �?5 2003"�4-ن د0+	ر �	م   �K !
 QKK� �KK�!ردات ا6رد��KK $ا� ��KK 
2 	�KK �!101.9(أ!0و (% ��KK 
2 �KK�2�
، آ�ر�KK	 ا�)

)77.8 (% �� 
2 �� %) 50.3( ، ا���Q ا�^4��� 
 0%) 33.2( وا��	2	ن 2
)10( 

        



ا!ــ�ـ��ــــ6 ا��ـــ	ــــ�رة ا�ـــ"ــــ�ر!ـــــ�� %ـــــ,  
 ا�ــــ0��ـــــ�ت

 ــــ�Nــــــ�%ـــ�  ا��ـــ�5ــــ�ة ا
 

 
 
���	م  �����2�E P��R4 ا����	رة ا�
	ر����� "��3 ا�-%��0	ت ا�1��g�2ة ا           ����[2004"�0 	��" 

�-2"��4-ن د0+�	ر ، "8	ر���       ) )365.4 "�4-ن د0+	ر �0S	دة "1�8اره	      1111.5 ((   @"
�	م  2003"3 I�	?�) 746.1 ( اPR4� -2� �?5+ر و�	49(  "�4-ن د0+ (%. 

 
 ����E) ا�����	درات ا�-,+����� �1����2%ت ����9-ق �����E -���2)     وS����0ى ذ����C ا����& ����2-          

 �1�8"	 آ?���ا F�Q ا;��8?	ل         K�L F�[0�"2004ل ��	م       �ا��52-ردات ، 1T\ 18Q ا��5-ق ا      
رد��� "2	 ��0 �4�s? ا�5-ق ا����F5 ا�a	�F ��1 ا%;�-اق ا������� "��              �ا��	درات ا 

 "�	  2004رد���� ��	م   �رد����  $��P�R4� Y  ا���	درات ا       �$�Y ا%ه���2 �4��	درات ا     
  ��-2(      "8	��: "��4-ن د0+�	ر ،   ) )253.2"�4-ن د0+	ر �0S	دة "18اره	   721.7 (( "
��5t��� �4�C ا���4& %) 54(  ، و�+P��R4� -��2� �?��5 2003"���4-ن د0+��	ر ���	م ) 468.5"

�	ت ا%�Lى ��FQ -2� �?5 ا��	درات ا-2 0رد��� "8	ر�� "3 ا�2
 

       P��9وار� 	���52-ردات اآ�2���5  � ا�ا �     "��" P��R4� Y��$ F�[0	 ���2�E@    �-ق ارد���� "�
 و�+��5?� 2003"���4-ن د0+��	ر ���	م ) 276.2(  "8	���: 2004"���4-ن د0+��	ر ���	م ) 388( 

 PR4�)40.4 (%0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)11( 

 H2( !ـــ�ول ر�ـــــ( 



 Oــ�ر�ـــ�	آــــ�ء ا��ــQا�ــ Hــــ0ردات–أهـــ�Eا�ـــ�  
 �2004)ـــ'ـــــ�م 

                                                                              
  "�4-ن د0+	ر                                                                                     

_ ـ�ــ�<ـ<
�ـــ0و�ــا� 

�ـــ�Mــا� �ــــــ0و�ــا�$ 
# ـــ$	�ــ] ا%ـــ �� ا�ــا�
 %��ردات ــــ$ ــا�

�ــــ�د�ـــا� 4 1 19.9 1145.9 
�ـــ�Q ا�^4ــ�ــا� 2��8.4 484.7  
 6.8 393.3 ا�$	!�	 3
 6.7 388.1 ا��6�	ت ا�$�08ة 4
 3.8 221.6 ا�`	��	 5
6 ��� 213 3.7 
 3.3 188.5 ا��	2	ن 7
8 ��2�
 3.1 181.5 آ�ر�	 ا�)
 3 172.9 اوآ�ا!�	 9
10 	 !�V 159.7 2.8 
 2.8 150.8 08ةا�$$�:� ا�$� 11
 2.6 147.3 �5ر�	 12
 2.3 132.4 <�آ�	 13
 2.1 123.4 ا!0و!� �	 14
15 L�J2 116.5 ا�5ا 

  4219.6 �عـــ$ـــ$)ـــا�

 73.2  %��رداتـ$ ـــ# ا�ــ$	�ــ] ا%ــ �� ا�ــا�

 
� وا��)	رة واX�56$	ر آ	!�ن Z	!# : ا�$�0ر T	
 2005!^�ة ا��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)12( 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اه# ا�"�آ�ء ا����ر�	�- ا�����ردات ��م 2004

1145.9

484.7

393.3
388.1

221.6

213

188.5

181.5

172.9

159.7

150.8

147.3

132.4

123.4

116.5

ا�+!$د#�

 �ا�/. ا�-!,

�ا���0

ا�$�#�ت ا���&�ة

�ا��1#

 /�

ا����ن

�آ$ر#� ا���$3

�اوآ ا0

�+0 5

ا���6)� ا���&�ة

%$ر#�

�7 آ

�+ا0�و0

8ا% ا9

 
 
 
 

)13( 
 



� ــــ�د�ـــ�� ا� 4ــ�2ـــ4ــ:� ا�ــ$�ــ$ـا�  * : 
     

   �	ءت ا�422]� ا������ ا��5-دFQ �0 "18"� ا�1ول ا��F ار�P��9 "��5-ردات ا�422]��             
	T+"       @�-2" 	" P4hو Y�$ ،  )1145.9 (        P�R4� 7د	�0Sر ، و�	�4-ن د0+�")686.6 (

���	م "���4-ن د0+��	ر) 459.3("���4-ن د0+��	ر،  "8	ر���@ "��3   2003 P��R4� -��2� �?��5+و�   )
0"5t� �4�C ا�FQ -2� �?5� &4 ا��52-ردات ا%رد��� %)  149.4 

 
و��1 ا�422]� ا������� ا���5-د�0 اه�) ا����آ	ء ا���	ر�0� ���524-ردات ا%رد���� K�Lل                  

�5?�@          2004�	م  � 	�4& "���  %) Y�$ ، )19.9 اP4�$ ا���2?�� ا%و��& وا;��g-ذت �"
 �50-ردات ا�2	�F ا�2

 
� ـــ4�ــ�Q ا�^ــ�ـا�* �: 
 

���	�+�U ا���& ا��-ز3��0 ا��RاF��Q ����524-ردات ا%رد����� ، w��$K0 ان ا������ ا�����?��       
          P��9ار� Y��$ ، & ا%ردن��1رة ا��2���2 ا�	��ا%;-اق ا ��� �" ���	a���2?� ا�ا P4�$ا

 � 2004"����4-ن د0+���	ر ����	م ) 484.7(  ا����& 2003"����4-ن د0+���	ر ����	م ) 322.4( "���
 PR4� -2� �?5+0%) 50.3( و�  

 
� ��2�E    %) 8.4(  و��]: ا��52-ردات ا%رد��� "� ;-ق ا���� ا���?�� "�	 ��5?�@            �"

 0 2004ا��52-ردات ا%رد��� KLل �	م 
 

 :�	 ــــ	!ـــ$ـــا�  * 
 

             3�	�l?�34�5 وا�ل ا	ا;��8? FQ 	O�5� 	"18� F5-ق ا%رد��1 اT\    ����	2�م     ا�	�� K�Lل 
د ا%ردن "	 "    $�Y ا;�-ر  2004  @�  "8	ر��@ 2004"��4-ن د0+�	ر ��	م      ) 2 )393.3-

"��4-ن د0+�	ر ، و�t��Tا   ) 73.1  ( و��0S	P��R4� 7 2003"��4-ن د0+��	ر ��	م   ) 320.2 ( "�3 
� ا%;-اق ا��	���2 ا�2�1رة ا�& ا%ردن �� �" �a�	a���2?� ا�ا F�	2�%5-ق ا�ا :�g00 

 
�ــ:�ــ��ــ0ة ا�6ـــ8ـ$�ــ	ت ا�ـــ�6�ــا�*  :  
     

        �"��4-ن  ) 276.2  (  ار�P�9 ا��52-ردات ا%رد��� "� ا�-%0	ت ا�1g�2ة ا%"�0]�� "�
) 111.8( ، و��0S	دة �P�R4     2004"��4-ن د0+�	ر ��	م       ) 388.1(  ا�&   2003د0+	ر �	م   

  0"�4-ن د0+	ر 
 
  RKKKه a�:KKKb 0KKKcوS P��KKK ! 	KKK� �KKK4$�(� 0ولKKKا� )ردات %) 41.8��KKK $ا� �KKK$�c QKKK�

 0 2004ا6رد!�� Wdل T	م 
)14( 

 



 
 H3(!ــ�ول ر�ـــ( 

  ا�ــ7ــــ�درات–آــ�ء ا��ــ	ـــ�ر�ــ�ـــO ــH ا�ـQــاهـ
 �2004)ـــ'ــــــ�م 
 
 

                                                                                   "�4-ن د0+	ر
 

�ـ0و�ـا� �_ـ<�< 
 

� ا�ـ0و�ــ
 

� ا�Mـ�$ــ
] ا%ـ$ـــ	�ــ# ا�
ـ �ـ� ا�ـ

 %ا�ــ�ـ	درات 

 30.9 721.8 �08ةــ	ت ا�$ـ�6�ــا� 1
 15.4 358.8 �اقـــ4ـــا� 2

0ـــGـــا� 3 7.7 179.2 
�ـــ�د�ـــا� 4 4 5.8 134.8 
 4 94.5 �5ر�	 5
3.3 77.1 ��ــ�2ــ	رات ا�4ــا�6 6 
7 L�J3.1 73.4 ا�5ا 
8 	�2��Z2.3 53.9 ا 
9 �JاE(2.1 48.6 ا� 

	ن 10�� 1.7 39.8 
 a 36.8 1.6ـــ��ـــ:ــا� 11
 1.5 36.1 �انأ�ـــــ 12
 1 24.5 �	ــــ� ــ0و!ــا! 13
 Q�� 24.3 1 ا�^4���ا� 14
 1 23.4 ا� �دان 15

  1927 �عــ)$ــا�$

 82.6 %	درات ــ�ـ# ا�ــ$	�ـ] ا%ـ �� ا�ـا�

 
� وا��)	رة واX�56$	ر آ	!�ن : ا�$�0ر T	
 Z2005	!# !^�ة ا��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)15( 



اه# ا�"�آ�ء ا����ر�	� ا�&%�درات  - ��م 2004

721.8

358.8

179.2

134.8

94.5

77.1

73.4

53.9

48.6

39.8

36.8

36.1

24.5

24.3

23.4

ا�$�#:�ت ا���&::�ة  

ا�!::: اق 

 �ا�>3:

ا�+::!$د#� 

%:$ر#� 

   �::::ا��:::�رات ا�! �

 8ا%: ا9

��$ا=

ا��::<ا9  

�,�3ن

ا�)$#::? 

ا#: ان 

�+ا0�و0

  �ا�/:. ا�-::!,

ا�+$دان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)16( 



 

� ـــــ:�ــ��ــ0ة ا�6ــ8ــ$�ــ	ت ا�ـــ�6�ــا�* : 
 
 ��1 اه) ا���آ	ء    ا�-%0	ت ا�1g�2ة ا%"�0]��   �& ان إأ\	رت ��	�	ت ا��	رة ا�
	ر���      

     Y�$ درات ا%رد���	�4� � اP4�$ ا���2?� ا%و�& "�� $��Y ا��1ول ا�2��1ر           ا��	ر�0
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شـركة  ) 6485( حـوالي    2004 بلغ عدد الشركات المسجلة خالل عـام           
مليون دينار ، في حـين      ) 272.9( لي  مختلفة  وبلغ مجمل رؤوس اموالها حوا      
شـركة بلغـت رؤوس     ) 5067 (2003بلغ عدد الشركات المسجلة خالل عام       

مليون دينار ، مما يشير الى ارتفـاع رؤوس امـوال           ) 111.2(اموالها حوالي   
 0 2003بعام مقارنة ) %145.4( بنسبة 2004عام الشركات المسجلة خالل 

 
ل غاياتها على علـى اكثـر مـن قطـاع           وقد كان لقطاع الشركات التي تشتم     

النصيب االكبر من حجم رؤوس اموال الشركات المسجلة حيث اسـتأثر مـا             
تاله قطاعات الخدمات والتجـارة والصـناعة والمقـاوالت         ) %44.3(نسبته  

 0على التوالي ) %1.7 ) (%14) (%15.5) (%24.5 (بالنسبو
 

حيث بلـغ مجمـوع      وتركزت معظم الشركات المسجلة في محافظة عمان           
مليون دينـار ، وشـكلت مـا نسـبته        ) 245.4(رؤوس االموال المسجلة فيها     

من مجموع رؤوس االموال المسجلة ، تلتها محافظة العقبة  حيـث            ) 89.9%(
مليون دينار مشكلة بذلك مـا      ) 8.5(بلغ مجموع رؤوس االموال المسجلة فيها       

تالها محافظة اربد حيث    من اجمالي رؤوس االموال المسجلة ،       ) %3.1(نسبته  
مليون دينار أي مـا نسـبته       ) 6.3(بلغ مجموع رؤوس االموال المسجلة فيها       

من مجموع رؤوس االموال المسجلة ، ومحافظـة الزرقـاء بنسـبة            ) 2.3%(
 0والباقي موزع على باقي المحافظات بنسب متفاوته ) 1.5%(
 
  :ةــرديـفـسات الـؤسـمـال -2
 
) 21026( بحـدود    2004دية المسجلة خالل عام     بلغ عدد المؤسسات الفر       

مليون دينار ، في حين بلغ عدد       ) 81.7(مؤسسة ، وبلغ مجمل رؤوس اموالها       
مؤسسـة وبلغـت    ) 18069 (2003المؤسسات الفردية المسجلة خالل عـام       

مليون دينـار ، وبـذلك فـأن رؤوس امـوال           ) 77.7(رؤوس اموالها حوالي    



عن مستواها مـن    ) %5.1( زيادة نسبتها     قد شهدت  تكونالمؤسسات المسجلة   
                      0 العام الماضي

                                              )18( 

 وكان لقطاع التجارة النصيب االكبر من حجم رؤوس االموال المسجلة حيـث            
، تاله كال من قطاعات الخدمات والصناعة بنسـبة         ) %85.8(استأثر ما نسبته    

 0على الترتيب ) %4.2(و ) 8.4%(
 
 :ة ــاريـجـاء التـمـاألس -3
 
أسم ) 13049( بحدود   2004بلغ عدد االسماء التجارية المسجلة خالل عام           

تجاري ، في حين بلـغ عـدد االسـماء التجاريـة المسـجلة خـالل عـام                  
أسم تجاري ، وبذلك فأن أعداد االسماء التجاريـة المسـجلة           ) 10496(2003
 0عن مستواها من العام الماضي ) %24.3(د شهت زيادة نسبتها تكون ق

 
  :ةــاريــتجــات الــالمــالع -4      

 
 2004بلغ عدد العالمات التجارية المسجلة والموافق عليهـا خـالل عـام                

 2003وبلغ عدد العالمات التجارية المسـجلة خـالل العـام           ) 4453(حوالي  
، واستحوذت  ) %15.9(لك انخفاضا نسبته    عالمة ، مسجلة بذ   ) 5294(حوالي  

مـن  ) %47(العالمات التجارية المسجلة ذات المنشأ العربي علىمـا نسـبته           
العالمات التجارية المسجلة تلتها كـل مـن دول االتحـاد االوروبـي بنسـبة               

 0) %9(والدول االسيوية بنسبة ) %12.9(ودول النافتا بنسبة ) 24.1%(
 
  :مار ــثــتـاالس -5     
     

     بلغ حجم االستثمار في المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار خـالل     
مليـون  ) 156.6(مليون دينار أي بارتفاع مقـدارة  ) 418.3(  بحدود 2004العام  

 ، وقد شكل االسـتثمار      2003عن مستواها من العام     ) %59.8(دينار أو ما نسبته     
 الستثمار االجنبي ل) %23( الكلي  مقابل من االستثمار) %77(المحلي ما نسبته 
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 : ة ـالصــخـال
 

خـالل  ) الصادرات الوطنية والمسـتوردات     ( سجلت مؤشرات التجارة الخارجية     
 ، وقد جاء هذا النمو      2003مقارنة بعام   %) 36.8(  نموا بلغت نسبته     2004عام  

%) 39.3( الوطنية بنسبة    والصادرات%) 41.5(نتيجة الرتفاع المستوردات بنسبة     
 0%) 8.6(أما السلع المعد تصديرها فقد شهدت انخفاضا بلغت نسبته 

 
مليون دينار ، لتسجل    ) 2334.1( 2004بلغ مجمل الصادرات الوطنية خالل عام       

، وقد تركز هذا االرتفاع في صادرات األلبسـة حيـث           %) 39.3(ارتفاعا نسبته   
، %) 47.9(ي انها ارتفعـت بمـا نسـبته         مليون دينار أ  ) 708.3( بلغت قيمتها   

 ،  2004وبالمقابل شهدت صادرات المملكة من بعض السلع انخفاضا خالل عـام            
 0%) 60(والمنتجات الخزفية %) 18.8(مثل االسمنت بنسبة 

 
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات فقد احتلت الواليات المتحـدة المرتبـة            

بة الثانية ، ويعود ارتفـاع حجـم الصـادرات الـى            االولى ، تليها العراق بالمرت    
 الـى   المؤهلـة الواليات المتحدة االمريكية الى زيادة صادرات المناطق الصناعية         

 ، الـى    2003مليون دينـار عـام      ) 415.1( حيث ارتفعت من     السوق االمريكي 
 وبالمقابـل   000 %)59.8( وبنسبة نمو سـجلت      2004مليون دينار عام    ) 660(

لـى تـايوان بنسـبة      إو%) 49.4(لمانيا بنسـبة    ألى  إات المملكة   انخفضت صادر 
 0على التوالي %) 9.1%) (60.5( لى فرنسا وقطر بنسبة إو%) 51.6(
 

يـون دينـار ،    مل) 5762.9 (حوالي 2004 قيمة المستوردات خالل عام      وارتفعت
ت  نتيجة لزيادة المستوردا   االرتفاع، وقد جاء هذا     %) 41.5(لتسجل ارتفاعا نسبته    

 ومعدات كهربائيـة     واجهزة وآالتمليون دينار   ) 299.5( من البترول الخام بمبلغ     
مليـون دينـار ،     ) 132.7(مليون دينار ، وعربات وجرارات بمبلغ       ) 146(بمبلغ  

 0مليون دينار ) 111.3(واقمشة بمبلغ 
 

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمستوردات فقد احتلت المملكة العربية السـعودية           
من اجمالي المستوردات يليهـا الصـين       %) 19.9(المرتبة االولى لتستحوذ على     

والواليات %) 6.8(من اجمالي المستوردات والمانيا بنسبة      %) 8.4(الشعبية بنسبة   
  0على التوالي %) 3.8%) (6.7( المتحدة االمريكية وايطاليا بنسبه 
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 :  المراجع  
 
 ، خـالل عـامي       التجارة الخارجية االردنيـة     إلحصاءات الشهريالتقرير   •

 0دائرة االحصاءات العامة  / 2003-2004
، المجلـد   وزارة الصناعة والتجارة    / نشرة الصناعة والتجارة واالستثمار      •

 0 2005كانون ثاني ) 1( العدد –الثالث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


