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 المقدمة :

  للمشاريع األردنية اإلستثمارية  الفرصاعداد دراسات قطاعية بهدف تحديد المؤسسة ب الصغيرة والمتوسطة في المشاريع باشر مرصد 

  مناسات تحليلية مفصلة عن االسواق الواعدة للتصدير ضاالسواق التصديرية العربية والعالمية ، حيث سيتم اعداد درالى صديرية والت

 قطاعات رئيسية وهي : (  5 )

 قطاع االغذية -1

 قطاع األلبسة والمنسوجات  -2

 قطاع المنتجات الكيميائية -3

 قطاع المنتجات الطبية واألدوية -4

 قطاع المنتجات الصناعية المختلفة   -5

الواعدة توفرها  ومكن والمالمنتجات االردنية  بعضل الفرص اإلستثمارية للمشاريع االردنية  تحديد  تهدف الدراسة في  وبشكل عام

اإلتحاد األوروبي  من هذه    مستورداتمنتجات  بناءاً  على  مؤشر نمو   ( 10 ) تم إختيارحيث الى اإلتحاد األوروبي  ،  للتصدير 

 H.S منظمة الجمارك العالمية والمعتمد من جانب  ضمن نظام  المنسق الموحد  لوصف البضائع المنتجةرموزها  وحسبالمنتجات 

code) )،  دول اإلتحاد األوروبي المستهدفة  بما في عن ومؤشرات  معلومات البيانات المتاحة وتحليلها للحصول على وقد تم جمع

 (Trade Map) موقع، حيث تم إستخدام  المصدرة لإلتحاد األوروبي  ذلك تحديد الدول المنافسة )من خارج اإلتحاد األوروبي( 

 .في هذه الدراسة اتوصل اليهللحصول على النتائج التي تم ال

(  غير متوفرة  بشكل كافي لتقديم صورة   H.S codeخانات  ) 6علماً  بأن البيانات الخاصة بالمنتجات التي تتكون من أكثر من  

عن وين صورة تقريبية بقدر اإلمكان مكتملة عن األسواق المستهدفة ؛ وبذلك تم اقتراح مجموعة من المؤشرات المحددة من أجل تك

 وفقًا لمؤشرات على النحو التالي: أدقلفرص المتاحة  ومن ثم الخروج بنتائج الواقع الحالي  بما في ذلك ا

 النمو على مستوى البلدان المستهدفة والمستوى الدولي.بما في ذلك  قيمة الواردات )الدوالر األمريكي(  -

 .المنافسة  في تزويد األسواق المستهدفةحصة السوق من الدول  -

 واق المستهدفة.نمو الدول المنافسة )القيمة( لالس -

 قيمة الوحدة  )دوالر / طن(. -

 متوسط التعرفة )التقديرية( المطبقة من قبل الدول المستوردة . -

 تركيز المستوردات )للدول المستوردة(. -

ها بمثابة فرص تصديرية للشركات األردنية الى منتجات المختارة والتي تمت دراستها والمفترض انمن ال(  10 ) بـ  وفيما يلي قائمة

( كما هو موضح 2015-2017خالل الفترة الزمنية )مقارنة مع منتجات اخرى سواق األوروبية بما حققته من نمو في المستوردات األ

  في الجدول التالي:
نمو مستوردات  المنتج H.S code التسلسل

 اإلتحاد األوروبي

(2015-2017) 

 %23 طازجة أو مبردة واتخضر 070999 1

 %12 جنس بيمنتا )فليفلة أو فلفل(أو مبردة من  ثمار طازجة 070960 2

 %26 خضار مجففة وخلطات من الخضار ، كاملة ، مقطعة ، مقطعة إلى شرائح ، مكسورة أو مسحوق 071290 3

 %16 تحلية أخرى. أو خضراوات غير مختمر ، وإن كانت تحتوي على سكر مضاف أو عصير فواكه 200989 4

 %20 أنابيب مرنة ، أنابيب وخراطيم ، من لدائن ، معززة أو مدمجة مع مواد أخرى 391739 5

 %14 المواد المنزلية ومواد المراحيض ، من اللدائن باستثناء المائدة ، وأدوات المطبخ ، والحمامات ، ... 392490 6

 %17 عدنيةا ، ألوان األرض وغيرها من المواد المكبريتات الزرنيخ ، ألونيت ، بوزوزوالن 253090 7

 %16 نسائية أو بنات ، مقذوفات هوائية ، سترات هوائية وأشياء مماثلة ، من ألياف اصطناعية  تتجهيزا 620293 8

 %9 األخرى من القطن ، محبوكة أو كروشيه والسترات T القصير القمصان الكم  610910 9

 %10 من أقمشة نسجية أو مطلية أو مشربة أو مطلية أو مغطاة بناتية ألبسة نسائين أو 621050 10
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 التوصيات

منتجات مقترحة لإلنتاج  10 والذي يحتوي على  التاليفي الجدول في هذه الدراسة وكما هو مبين  التوصل اليها التي تم  من خالل  النتائج

من خالل التواصل (  األردنية )مع المنتجات تحديداً  المطلوبة المنتجات :  بتقصي درجة التطابقأوأل  توصي الدراسة، وعليه والتصدير 

األخذ بعين اإلعتبار السعر والجودة   : ثانيا   .وبمساعدة الغرف الصناعة والتجارية والجهات المعنية  المستوردةاألوروبية مع الشركات 

المنافسة  وعن سعر الدول المنافسة  ل ال تقل الجودة عن جودة الدو سواق اإلتحاد  األوروبي  بحيثأللشركات االردنية الراغبة في دخول  

 التي تم االشارة اليها سابقات لكل منتج من المنتجا كما هو موضح بالجدول الالحق  ؛ حيث يظهر الجدول  اقل سعر بالدوالر لكل طن مباع

 : تيو اآلكما هومن خارج اإلتحاد األوروبي للسعر ،  بما في ذلك  ابرز دولة منافسة

 

المملكة  فرنسا هولندا بلغاريا بلجيكا النمسا إيطاليا اسبانيا  بولندا
 المتحدة

الرقم  H.S code المانيا
 التسلسلي

   674 

 المغرب
 965 

 السنغال
2218 

 الدومنيك
1715 

 المغرب
686 

 السنغال
2270 

 المغرب
070999 1 

1883 

 اسرائيل
 

 
1694 

 مصر
   2044 

 تركيا
1409 

 تركيا
5171  

 تركيا 
1475 

 تركيا
070960 2 

  2177 
 تونس

 2889 

 مصر
 934 

 نيبال
3297 

 تونس
3817 

U.S. A 
2796 

 مصر
071290 3 

  1324 

 تايلند
1031 

 الصين
  3340 

 اإلكوادور
2309 

 تركيا 
1229 

 الفلبين
2466 

 تركيا
200989 4 

3654 

 الصين
 

 
2964 

 تركيا
   6613 

 الصين
2415 

 تركيا
5079 

 اسرائيل
7555 

 الصين
391739 5 

 2603 

 تركيا
1781 

 الهند
   3800 

 تركيا
3700 

 تركيا
3055 

 اسرائيل
6129 

 الصين
392490 6 

548 

 الصين
 166 

 الصين
 112 

 السنغال
 233 

 الصين
582 

 اليابان
 186 

U.S. A 

253090 7 

 18208 

 مينمار
27704 

 فيتنام
   16512 

 بنغالدش
25636 

 بنغالدش
12404 

 الصين
62227  

 مينمار
620293 8 

 11855 

 بنغالدش
12925 

 بنغالدش
   11578 

 بنغالدش
13198 

 بنغالدش
12428 

 بنغالدش
14789 

 بنغالدش
610910 9 

 18170 

 كمبوديا
  29029 

 الصين
 21072 

 الصين
25294 

 الصين
15562 

 الصين
24030 

 الصين
621050 10 

 

 (   ترتيب تنازلي بدول   6نتج  ) بما ال يزيد عن الدول االوروبية  تمثل الحصة االكبر في إستيراد الم ❖

 ترتيب تنازلي  (بدول   3بما ال يزيد عن  الدول المصدرة  والمنافسة من خارج اإلتحاد األوروبي   ) ❖
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 بناءا  على الجدول أعاله يمكن ادراج  التوصيات لكل منتج حسب اآلتي : 

  أو مبردةخضروات طازجة  099907أوال : المنتج رقم  

 دوالر للطن واصل . 2270اسواق المانيا يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة المغرب ، وبسعر ال يزيد عن  ولدخ .1

دوالر للطن  686دخول اسواق المملكة المتحدة  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة السنغال ، وبسعر ال يزيد  عن  .2

 واصل .

 دوالر للطن واصل .  1715 تقل عن جودة الدولة المنافسة المغرب  ، وبسعر ال يزيد ال دةدخول اسواق فرنسا  يتطلب جو .3

 دوالر للطن واصل   2218دخول اسواق هولندا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة الدومنيك  ، وبسعر ال يزيد عن  .4

 دوالر للطن واصل . 965نغال  ، وبسعر ال يزيد عن لسا دخول اسواق بلغاريا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة .5

 دوالر للطن واصل . 674دخول اسواق النمسا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة المغرب  ، وبسعر ال يزيد عن  .6

  جنس بيمنتا )فليفلة أو فلفل(ثمار طازجة أو مبردة من    070960ثانيا : المنتج  رقم 

 دوالر للطن واصل . 1475افسة تركيا  ، وبسعر ال يزيد عن تقل عن جودة الدولة المن يا يتطلب جودة الدخول اسواق المان .1

 دوالر للطن واصل  1517دخول اسواق المملكة المتحدة  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة تركيا ، وبسعر ال يزيد عن  .2

 دوالر للطن واصل .  1409  لدولة المنافسة تركيا  ، وبسعر ال يزيد عندخول اسواق فرنسا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة ا .3

 دوالر للطن واصل .  2044دخول اسواق هولندا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة تركيا   ، وبسعر ال يزيد عن  .4

 دوالر للطن واصل . 1694يزيد عن  دخول اسواق إيطاليا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة مصر   ، وبسعر ال .5

 دوالر للطن واصل . 1883اق بولندا   يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة اسرائيل  ، وبسعر ال يزيد عن دخول اسو .6

 خضار مجففة وخلطات من الخضار ، كاملة ، مقطعة ، مقطعة إلى شرائح    071290ثالثا : المنتج   رقم 

 دوالر للطن واصل . 2796الدولة المنافسة مصر ، وبسعر ال يزيد عن عن جودة  يتطلب جودة ال تقل دخول اسواق المانيا .1

دوالر للطن  3817، وبسعر ال يزيد  عن  U.S.Aدخول اسواق المملكة المتحدة  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة  .2

 واصل .

 دوالر للطن واصل .  3297 يزيد لة المنافسة تونس  ، وبسعر الدخول اسواق فرنسا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدو .3

 دوالر للطن واصل .  934دخول اسواق هولندا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة نيبال  ، وبسعر ال يزيد عن  .4

 دوالر للطن واصل . 2889دخول اسواق بلجيكا   يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة مصر  ، وبسعر ال يزيد عن  .5

 دوالر للطن واصل . 2177سواق ايطاليا   يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة تونس  ، وبسعر ال يزيد عن دخول ا .6

 واكه أو خضراوات غير مختمر ، وإن كانت تحتوي على سكر مضاف أو تحلية أخرىعصير ف  200989رابعا  : المنتج رقم 

 دوالر للطن واصل . 2466تركيا  ، وبسعر ال يزيد عن جودة الدولة المنافسة تطلب جودة ال تقل عن دخول اسواق المانيا ي .1

دوالر للطن  1229دخول اسواق المملكة المتحدة  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة الفلبين ، وبسعر ال يزيد عن  .2

 واصل .

 دوالر للطن واصل .  2309دولة المنافسة تركيا ، وبسعر ال يزيد دخول اسواق فرنسا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة ال .3

 دوالر للطن واصل   3340دخول اسواق هولندا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة اإلكوادور  ، وبسعر ال يزيد عن  .4

 دوالر للطن واصل . 1031د عن دخول اسواق النمسا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة الصين  ، وبسعر ال يزي .5

 دوالر للطن واصل . 1324طاليا   يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة تايلند  ، وبسعر ال يزيد عن دخول اسواق إي .6

 

 

 



5 
 

 

 

رنة ، أنابيب وخراطيم ، من لدائن ، معززة أو مدمجة مع مواد أخرىأنابيب م  391739خامسا  : المنتج رقم   

 دوالر للطن واصل . 7555ال يزيد عن جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة الصين  ، وبسعر  لمانيا يتطلبدخول اسواق ا .1

دوالر للطن  5079دخول اسواق المملكة المتحدة  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة إسرائيل ، وبسعر ال يزيد  عن  .2

 واصل .

 واصل .دوالر للطن   2415ر ال يزيد ن جودة الدولة المنافسة تركيا   ، وبسعدخول اسواق فرنسا  يتطلب جودة ال تقل ع .3

 دوالر للطن واصل .  6613دخول اسواق هولندا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة الصين   ، وبسعر ال يزيد عن  .4

 دوالر للطن واصل .  2964بسعر ال يزيد عن دخول اسواق أيطاليا   يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة تركيا  ، و .5

 دوالر للطن واصل . 3654جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة الصين   ، وبسعر ال يزيد عن  دخول اسواق بولندا  يتطلب .6

، والحمامات  المواد المنزلية ومواد المراحيض ، من اللدائن باستثناء المائدة ، وأدوات المطبخ   392490سادسا  : المنتج رقم   

 دوالر للطن واصل . 6129دخول اسواق المانيا يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة الصين  ، وبسعر ال يزيد عن  .1

دوالر للطن  3055ودة الدولة المنافسة إسرائل  ، وبسعر ال يزيد  عن دخول اسواق المملكة المتحدة  يتطلب جودة ال تقل عن ج .2

 واصل .

 دوالر للطن واصل .  3700ب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة تركيا   ، وبسعر ال يزيد فرنسا  يتطلدخول اسواق  .3

 دوالر للطن واصل .  3800 يزيد عن دخول اسواق هولندا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة تركيا  ، وبسعر ال .4

 الر للطن واصل .دو 1781دولة المنافسة الهند   ، وبسعر ال يزيد عن دخول اسواق إيطاليا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة ال .5

 . دوالر للطن واصل  2603دخول اسواق اسبانيا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة تركيا   ، وبسعر ال يزيد عن  .6

غيرها من المواد المعدنيةكبريتات الزرنيخ ، ألونيت ، بوزوزوالنا ، ألوان األرض و  253090سابعا: المنتج رقم   

 دوالر للطن واصل . 186، وبسعر ال يزيد عن  U.S.Aدخول اسواق المانيا يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة  .1

 دوالر للطن واصل . 582المنافسة اليابان  ، وبسعر ال يزيد  عن دخول اسواق فرنسا   يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة  .2

 دوالر للطن واصل .  233طلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة الصين   ، وبسعر ال يزيد هولندا   يتدخول اسواق  .3

 دوالر للطن واصل .  112ن دخول اسواق بلجيكا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة السنغال  ، وبسعر ال يزيد ع .4

 دوالر للطن واصل . 166الدولة المنافسة الصين  ، وبسعر ال يزيد عن دخول اسواق إيطاليا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة  .5

 دوالر للطن واصل  548دخول اسواق بولندا   يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة الصين  ، وبسعر ال يزيد عن  .6

وأشياء مماثلة ، من ألياف اصطناعيةتجهيزات نسائية أو بنات ، مقذوفات هوائية ، سترات هوائية    620293ثامنا : المنتج رقم   

 دوالر للطن واصل . 22276دخول اسواق المانيا يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة مينمار ، وبسعر ال يزيد عن  .1

ن دوالر للط 12404المنافسة الصين ، وبسعر ال يزيد  عن دخول اسواق المملكة المتحدة  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة  .2

 واصل .

 دوالر للطن واصل .  25636دخول اسواق فرنسا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة بنغالدش  ، وبسعر ال يزيد  .3

 دوالر للطن واصل .  16512يزيد عن دخول اسواق هولندا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة بنغالدش  ، وبسعر ال  .4

 دوالر للطن واصل . 27704الدولة المنافسة فيتنام  ، وبسعر ال يزيد عن  طلب جودة ال تقل عن جودةدخول اسواق إيطاليا   يت .5

 صل .دوالر للطن وا 18208دخول اسواق اسبانيا   يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة مينمار  ، وبسعر ال يزيد عن  .6
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 والسترات األخرى من القطن ، محبوكة أو كروشيه T  القمصان الكم القصير  610910تاسعا  : المنتج  رقم 

 دوالر للطن واصل . 14789دخول اسواق المانيا يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة بنغالدش ، وبسعر ال يزيد عن  .1

 ر للطن دوال 12428  يزيد  عندخول اسواق المملكة المتحدة  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة بنغالدش، وبسعر ال .2

 دوالر للطن واصل .  13198دخول اسواق فرنسا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة بنغالدش  ، وبسعر ال يزيد  .3

 دوالر للطن واصل .  11578دخول اسواق هولندا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة بنغالدش  ، وبسعر ال يزيد عن  .4

 دوالر للطن واصل . 12925لب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة بنغالدش  ، وبسعر ال يزيد عن  طاليا  يتطل اسواق ايدخو .5

 دوالر للطن واصل  11855دخول اسواق اسبانيا   يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة بنغالدش  ، وبسعر ال يزيد عن  .6

 

أقمشة نسجية أو مطلية أو مشربة أو مطلية أو مغطاة ين أو بناتية منألبسة نسائ   621050عاشرا  : المنتج رقم   

 دوالر للطن واصل . 24030دخول اسواق المانيا يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة الصين ، وبسعر ال يزيد عن  .1

دوالر للطن  15562ال يزيد  عن  دخول اسواق المملكة المتحدة  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة الصين، وبسعر .2

 واصل .

 دوالر للطن واصل .  25294دخول اسواق فرنسا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة الصين  ، وبسعر ال يزيد  .3

 دوالر للطن واصل .  21072اسواق هولندا  يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة الصين  ، وبسعر ال يزيد عن دخول  .4

 دوالر للطن واصل . 29029دخول اسواق بلجيكا يتطلب جودة ال تقل عن جودة الدولة المنافسة الصين  ، وبسعر ال يزيد عن   .5

 دوالر للطن واصل . 18170عن جودة الدولة المنافسة كمبوديا  ، وبسعر ال يزيد عن  دخول اسواق اسبانيا   يتطلب جودة ال تقل .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 خضروات طازجة أو مبردة: ول المنتج األ

070999H.S code :  

 

مليون  5.45نحو  مليون  دوالر  ، و 18.19الى العالم  نحو  من مجموعة المنتج اعاله االردنبلغت قيمة صادرات   2017في عام 

خالل  د األوروبي تحااإلوالى العالم  % 7،  % 15  بنحو على التواليصادرات  ، محققة بذلك نمودوالر الى اإلتحاد األوروبي 

محققة بذلك  ،مليار دوالر  1.34العالم  نحو  من  ( ، في حين بلغت قيمة مستوردات اإلتحاد األوربي2015-2017الفترة الزمنية  )

 ية ذاتها. ن% خالل الفترة الزم23دار نمو بمق

عالم  لهذا المنتج ،  كما أن  المانيا ، المملكة % من مجموع  مستوردات ال 51وقد اظهرت النتائج  ان اإلتحاد األوروبي  شكل  نحو 

نحو من مجموع مستوردات العالم م  الدول المستوردة  من داخل  اإلتحاد االوروبي ، حيث شكلت المتحدة ، فرنسا   كانت من أه

والر على التوالي مليون د 201مليون  دوالر،  217مليون دوالر ،  287نحو  بلغت ى التوالي ، وبقيم % عل%7.5، %8.1، 10.7

 كما هو موضح في الشكل التالي :   

 
 

 في هولندا هي(َ على مستوى اإلتحاد األوروبي 070999أعلى الدول نمواَ في استيراد المنتج ذاتة رقم ) أنالنتائج  توصلت كما 

توالي خالل الفترة % على ال7% ، 8% ،15وبنحو  في المركز الثالث  ومن ثم  المانيا في المركز الثاني المركز االول ، وبلجيكا 

 . 2017-2013الزمنية 

 تحليل المنافسة

 

المؤشرات المرتبطة بالدول أهم وبعض ،  هم دول االتحاد االوروبي المستوردة لهذا المنتجأحول  مؤشراتويظهر الجدول التالي 

 :المنافسة 
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H.S code : 070999 

Imported 
Countries 

GERMANY  
Jordan Share : % 0.3  
 Jordan Unit Value : 2494 
Applied Tariff  on Jordan:   0 

UNITED KINGDOM 
Jordan Share: %1.8  
 Jordan Unit Value : 3146 
Applied Tariff on Jordan : 0   

FRANCE  
Jordan Share : %0.1 
  Jordan Unit Value : 2909 
Applied Tariff  on Jordan :   0 

Competitive 

Countries to 

Markets  

Morocco Israel  Thailand  India Senegal Kenya Honduras Morocco Dominican 

Republic  

Unit Value 
(USD/Unit) 

 

2270 
 

7013 5862 2657 868 3740 3923 1715 3158 

Country Market 
Share 

% 

1.2 1 0.9 8.6 7.7 6 3.3 2.8 2.1 

Growth in 
export Value  

% 

(2013-2017) 

33 -17 2 2 7 -7 43 -5 54 

Average tariff 
(estimated) 

Applied by the 
Country 

% 

0 0 10.8 7.3 0 0 0 0 0 

Concentration  
of the Supplying 

Countries 
 

0.22 0.23 0.08 0.12 0.7 0.58 0.42 0.22 0.24 

Imported 
Countries 

Netherlands  
  Jordan Share : % 0.1 
  Jordan Unit Value : 2140 
  Applied Tariff  on Jordan :  0  

Bulgaria 
  Jordan Share :  
  Jordan Unit Value : 

Applied Tariff  on Jordan : 0   

Austria  
 Jordan Share : 0 
  Jordan Unit Value : 4667 
 Applied Tariff  on Jordan:0 

Competitive 

Countries to 

Markets 

Dominic 

Republic    

Suriname  Kenya Israel Senegal Kenya Turkey  Thailand Morocco 

Unit Value 
(USD/Unit) 

 

2218 2650 6395 6750 965 3138 1719 10209 674 

Country Market 
Share 

% 

1.9 1.9 1.7 4.9 1.6 1.3 0.8 0.4 0 

Growth in 
export Value  

% 

(2013-2017) 

10 0 13 -8 2 182 8 -11 -24 

Average tariff 
(estimated) 

Applied by the 
Country 

% 

0 0 0 0 0 0 3.2 10.8 7.3 

Concentration  
of the Supplying 

Countries % 

0.24 0.92 0.58 0.23 0.7 0.58 0.43 008 0.22 
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 تم التوصل  الى النتائج التالية :  السابقومن خالل تحليل الجدول 

       

 ( حيث يتبين ما يلي : لقيم الصادارات  دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي 3يوضح الجدول  أول         

 في طن ( ، فضال عن النمو المرتفع /2270 دوالر)المباعة قيمة الوحدة  إنخفاض يظهر  في مؤشر للمغرب القوة التنافسية  •

 .% 33الذي وصل نحو اني وصادراتها الى السوق األلم

 (.تايلند المستوردة من  اكبر للدول  مؤشر تركيز الصادرات منخفض )تعدد  أن يظهر في لمملكة  تايلند القوة التنافسية  •

 

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :   3  ولأ التالييوضح الجدول 

، كما يظهر مؤشر تركيز الصادرات %8.6نحو  حيث شكلت  نسبياً   يظهر  في مؤشر حصتها  الواسعة للهند القوة التنافسية  •

 المستوردة من الهند (.المنخفض )تعدد  اكبر للدول  

طن ( ، فضال عن النمو في صادراتها  /دوالر 868 ) المباعة مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة القوة التنافسية للسنغال   يظهر  في •

 % .7الى السوق البريطاني  والذي وصل نحو 

 

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :  3أول   التالي يوضح الجدول 

، فضال عن النمو المرتفع  في صادراتها الى %3.3نحو  شكلت  ر حصتها في السوقفي مؤش يظهر   للهندوراس القوة التنافسية  •

 % .43السوق الفرنسي  حيث وصل نحو 

 طن ( . /دوالر 1715) المباعة القوة التنافسية للمغرب  يظهر  في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة •

  .%54 بلغفي صادراتها الى السوق الفرنسي  حيث  القوة التنافسية لجمهورية الدومنيك   يظهر  في النمو المرتفع  •

 

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3أول    اليالتيوضح الجدول 

 .طن (  /دوالر 2218) المباعة يظهر  في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة لجمهورية الدوميك القوة التنافسية  •

 % .13حيث وصل نحو   الهولندي ا   يظهر  في النمو المرتفع  في صادراتها الى السوق يلكينتنافسية القوة ال •

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :  3يوضح الجدول السابق  أول  

 .%4.9لسوق نحو يظهر في مؤشر حصتها  الواسعة  في اإلسرائيل القوة التنافسية  •

 طن ( . /دوالر 965) المباعة يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة  للسنغالالقوة التنافسية  •

 .% 182نحو   للسوق البلغارييظهر في مؤشر نمو قيمة صادراتها    لكينيا القوة التنافسية  •

 

 نازلي( حيث يتبين ما يلي : يب التالترت دول منافسة  ) حسب 3يوضح الجدول التالي  أول  

 الجمركية المنخفضة . التعرفة ، فضالً عن % 8القوة التنافسية لتركيا يظهر في مؤشر نمو قيمة صادراتها  للسوق النمساوي  نحو  •

 .( في مؤشر تركيز الصادرات المنخفض )تعدد  اكبر للدول  المستوردة من تايلنديظهر لمملكة تايالند القوة التنافسية  •

 .طن ( /دوالر 674) المباعة إنخفاض قيمة الوحدةيظهر في مؤشر  للمغرب القوة التنافسية .  •
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 أثمار من جنس كابسيكوم أو من جنس بيمنتا )فليفلة أو فلفل(لثاني :  المنتج ا

070960S code : H. 

 

مليون دوالر الى  0.593يون  دوالر  ، و نحومل 56.13الى العالم  نحو  لهذا المنتج  بلغت قيمة صادرات االردن  2017م في عا

و اإلتحاد األوروبي  خالل الفترة الزمنية    للعالم   -%40% ،  0اإلتحاد األوروبي ، محققة بذلك نمو صادرات  على التوالي   

بذلك نمو بمقدار مليار دوالر ، محققة  2.79مة مستوردات اإلتحاد األوربي من  العالم  نحو ( ، في حين بلغت قي2015-2017)

 . اية ذاتهن% خالل الفترة الزم12

،     070960% من مجموع  مستوردات العالم  لهذا المنتج   رقم   53.3وقد اظهرت النتائج  ان اإلتحاد األوروبي  شكل  نحو 

من مجموع  وروبي ، حيث شكلتالمملكة المتحدة ، فرنسا   كانت من أهم  الدول المستوردة  من داخل  اإلتحاد االكما أن  المانيا ، 

 308مليون  دوالر،   441مليون دوالر ،  833نحو  بلغت % على التوالي ، وبقيم 5.9%، 8.4%، 15.9نحو   مستوردات العالم

 :التالي مليون دوالر على التوالي كما هو موضح في الشكل

 

 

 
 

حيث حققت فرنسا   (َ على مستوى اإلاتحاد األوروبي ،070960قم )أعلى الدول نمواَ في استيراد المنتج ذاتة ر أنكما توصلت النتائج 

% على التوالي خالل الفترة الزمنية 0% ، 1% ،6وبولندا المركز الثاني  ومن ثم  هولندا  في المركز الثالث  وبنحو المركز االول ، 

2013-2017. 

 

 تحليل المنافسة 

المؤشرات المرتبطة بالدول أهم وبعض ،  هم دول االتحاد االوروبي المستوردة لهذا المنتجأحول  مؤشراتويظهر الجدول التالي 

 :المنافسة 



11 
 

 

 

 

 
H.S code : 070960 

Imported 
Countries 

GERMANY 
Jordan Share : 0 

  Jordan Unit Value :813 
Applied Tariff on Jordan: 0    

UNITED KINDOM  
Jordan Share : 0 

  Jordan Unit Value :2895 
Applied Tariff  on Jordan : 0   

FRANCE  
Jordan Share :  
  Jordan Unit Value : 
Applied Tariff  on Jordan :  -    

Competitive 

Countries to 

Markets  

Turkey  Israel China  Morocco Kenya Turkey Morocco  Turkey  Dominican 

Republic  

Unit Value 
(USD/Unit) 

 

1475 3459 1566 2107 3322 1517 2522 1409 3230 

Country Market 
Share 

% 

3 1.4 0.6 0.9 0.9 0.6 34 0.6 0.5 

Growth in export 
Value  

% 
(2013-2017) 

-6 -29 108 33 -7 -1 23 0 -11 
 

Average tariff 
(estimated) Applied 

by the Country 
% 

0 0.9 4 0 0 0 0 0 0 

Concentration  of 
the Supplying 

Countries 
 

0.16 0.48 - 0.31 0.59 0.16 0.31 0.16 0.6 

Imported 
Countries 

NETHERLAND 
Jordan Share :  

  Jordan Unit Value : 

Applied Tariff  on Jordan : 0   

POLAND 
Jordan Share :  

  Jordan Unit Value : 
Applied Tariff  on Jordan : -    

ITALY  
Jordan Share :  
 Jordan Unit Value : 
Applied Tariff  on Jordan :   0 

Competitive 

Countries to 

Markets 

Israel Morocco  Turkey  Israel Morocco  Turkey  India  Egypt Dominican 

Republic  

Unit Value 
(USD/Unit) 

 

2768 3098 2044 1883 1266 1935 2186 1694 3850 

Country Market 
Share 

% 

4.1 3 1.4 1.9 0.6 0.1 0.4 0.3 0.1 

Growth in export 
Value  

% 
(2013-2017) 

-36 -7 44 -21 -8 -4 116 -1 10 

Average tariff 
(estimated) Applied 

by the Country 
% 

0.9 0 0 0.9 0 0 1.9 0 0 

Concentration  of 
the Supplying 
Countries % 

0.48 0.31 0.16 0.48 0.31 0.16 0.4 0.2 0.6 
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 تم التوصل  الى النتائج التالية :  السابقتحليل الجدول ومن خالل 

       

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :  3يوضح الجدول  أول  

نخفاض نسبة التعرفة ك إكذل،  طن ( /دوالر1475)المباعة مة الوحدة يظهر  في مؤشر إنخفاض قي لتركيا  القوة التنافسية •

 .الجمركية 

 % .108القوة التنافسية للصين تمثلت في  النمو في صادراتها الى السوق االلماني  والذي وصل نحو  •

 

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :  3يوضح الجدول التالي أول  

 . % 33نمو في صادراتها الى السوق البريطاني والذي وصل نحو يظهر  في مؤشر   ربلمغل  القوة التنافسية •

 طن (. /دوالر1517)المباعة القوة التنافسية لتركيا  يظهر  في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة  •

 

 

 

 ما يلي : دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين  3يوضح الجدول التالي  أول  

، وكذلك حصتها  % 23القوة التنافسية  للمغرب  يظهر  في مؤشر نمو في صادراتها الى السوق الفرنسي والذي وصل نحو  •

 %.34في السوق الفرنسي  والتي  بلغت نحو 

    ات طن ( ، وكذك تركيز الصادر /دوالر1409)المباعة القوة التنافسية لتركيا  يظهر  في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة  •

 المنخفض )تعدد  اكبر للدول  المستوردة من تركيا (.

. 

 

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :   3يوضح الجدول التالي  أول  

 .%4.1في السوق الهولندي حيث بلغت نحو  تها في مؤشر حص  إلسرائيل يظهرالقوة التنافسية  •

 . التعرفة الجمركية يظهر في مؤشر إنخفاض   للمغرب نافسية القوة الت •

، وكذلك مؤشر   %44يظهر  في النمو المرتفع  في صادراتها الى السوق الهولندي  حيث وصل نحو   لتركيا القوة التنافسية  •

 .طن ( /دوالر 2044)المباعة إنخفاض قيمة الوحدة 

 

 لترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي : دول منافسة  ) حسب ا 3  يوضح الجدول السابق  أول

 %.1.9في السوق نحو  االقوة التنافسية إلسرائيل يظهر في مؤشر حصتها   •

 طن ( . /دوالر 1266) المباعة يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة  للمغرب القوة التنافسية  •

 

 رتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :   دول منافسة  ) حسب الت 3 يوضح الجدول التالي  أول 

 .% 116نحو   اإليطالييظهر في مؤشر نمو قيمة صادراتها  للسوق  للهند القوة التنافسية  •

 (  مصرفي مؤشر تركيز الصادرات المنخفض )تعدد  اكبر للدول  المستوردة من يظهر  لجمهورية مصر القوة التنافسية  •

 .طن ( /دوالر 1694)المباعة حدة مؤشر إنخفاض قيمة الو فضالً عن
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 خضار مجففة وخلطات من الخضار ، كاملة ، مقطعة ، مقطعة إلى شرائح ، مكسرة  المنتج  الثالث : 

071290H.S code  

 

 

الى اإلتحاد  الف دوالر  60  دوالر  ، ونحو  الف  168حو الى العالم  ن من هذا المنتج  بلغت قيمة صادرات االردن  2017في عام 

( ، في حين بلغت 2015-2017خالل الفترة الزمنية  )  -%29بمقدار اإلتحاد األوروبي  الى األوروبي ، محققة بذلك نمو صادرات  

% خالل الفترة الزمية ذاتها 26دوالر ، محققة بذلك نمو بمقدار  مليون 797قيمة مستوردات اإلتحاد األوربي من  العالم  نحو 

(2015-2017.) 

،  كما   071290% من مجموع  مستوردات العالم  لهذا المنتج   رقم   40.9وقد اظهرت النتائج  ان اإلتحاد األوروبي  شكل  نحو 

من مجموع مستوردات  أن  المانيا ، هولندا ، فرنسا   كانت من أهم  الدول المستوردة  من داخل  اإلتحاد االوروبي ، حيث شكلت

مليون دوالر  69مليون  دوالر،  134مليون دوالر ،  196نحو   بلغت  % على التوالي ، وبقيم3.6%، 6.9%، 10.1 نحو  العالم 

 :على التوالي كما هو موضح في الشكل التالي

 

 
 

ت هولندا  (َ على مستوى اإلاتحاد األوروبي ، حيث حقق071290توصلت النتائج  أعلى الدول نمواَ في استيراد المنتج ذاتة رقم )كما 

% على التوالي 4% ، 6% ،12في المركز الثالث  وبنحو   المملكة المتحدة في المركز الثاني  ومن ثم    المانياالمركز االول ، و

 . 2017-2013خالل الفترة الزمنية 

 

 تحليل المنافسة

المؤشرات المرتبطة بالدول أهم وبعض ،  هم دول االتحاد االوروبي المستوردة لهذا المنتجأحول  مؤشراتويظهر الجدول التالي 

 :المنافسة 
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H.S code: 071290 
   

Imported 
Countries 

GERMANY 
Jordan Share :  
 Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:0  

NETHERLAND  
Jordan Share : 0 
 Jordan Unit Value :2400 
Applied Tariff on Jordan:0 

FRANCE  
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:0 

Competitive 

Countries to 

Markets  

China  Tunisia Egypt  China  Namibia  Turkey China  U.S.A Tunisia  

Unit Value 
(USD/Unit) 

 

4702 3936 2796 4406 934 3472 5416 11379 3297 

Country Market 
Share 

% 

42.4 4.1 3.2 18.7 2.3 2.2 30.7 7.9 2.4 

Growth in export 
Value  

% 
(2013-2017) 

13 85 0 26 4 -3 11 -11 11 

Average tariff 
(estimated) Applied 

by the Country 
% 

9.5 9.5 0 9.5 0 0.2 9.5 9.5 0 

Concentration  of the 
Supplying Countries 

 

0.16 0.4 0.07 0.16 1 0.12 0.16 0.11 0.4 

Imported 
Countries 

UNITED KINDOM 
Jordan Share :  
 Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:0 

ITALY 
Jordan Share :  
 Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:  0  

BELGIUM 
Jordan Share : 0 

Jordan Unit Value :  -  
Applied Tariff on Jordan:0 

Competitive 

Countries to 

Markets 

China Turkey  U.S.A Turkey  Tunisia China  China  Turkey  Egypt  

Unit Value 
(USD/Unit) 

 

4100 3794 3817 2806 2177 4595 4377 4023 2889 

Country Market 
Share 

% 

33 6.3 2.4 26.6 26 9.4 35.9 4 2 

Growth in export 
Value  

% 
(2013-2017) 

15 -10 -9 3 2 5 24 -7 53 

Average tariff 
(estimated) Applied 

by the Country 
% 

9.5 0.2 9.5 0.2 9.5 9.5 9.5 0.2 0 

Concentration  of the 
Supplying Countries 

% 

0.16 0.12 0.11 0.12 0.4 0.16 0.16 0.12 0.07 
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 تم التوصل  الى النتائج التالية :  سابقتحليل الجدول الومن خالل 

        

 يتبين ما يلي :   دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث  3يوضح الجدول  أول  

 % .42.4حصتها  في السوق األلماني حيث بلغت نحو يظهر في مؤشر   لصينل القوة التنافسية •

 %.85ني  والذي وصل نحو ر نمو في صادراتها الى السوق األلماالقوة التنافسية  لتونس يظهر في مؤش •

طن ( ، وكذلك   /دوالر2796) المباعة الوحدةالقوة التنافسية لجمهورية مصر   يظهر  في مؤشر إنخفاض قيمة  •

 تركيز الصادرات المنخفض )تعدد  اكبر للدول  المستوردة من مصر (.

 

 

 منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :   دول  3الي أول  يوضح الجدول الت

، وكذلك نمو في % 18.7حيث بلغت نحو  لهولندييظهر في مؤشر حصتها  في السوق ا للصين  القوة التنافسية •

 %.26صادراتها الى السوق الهولندي  الى نحو 

 طن (. /دوالر934) المباعة ة الوحدةض قيمإنخفايظهر في مؤشر  ناميبيا لدولة  القوة التنافسية  •

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول التالي  أول  

 % .30.7يظهر في مؤشر حصتها  في السوق الفرنسي  حيث بلغت نحو  للصين  القوة التنافسية •

 طن ( المباعة. /دوالر3297إنخفاض قيمة الوحدة ) في مؤشريظهر   لتونس القوة التنافسية   •

 

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول التالي  أول  

 نمو في ، وكذلك% 33يظهر في مؤشر حصتها  في السوق البريطاني  حيث بلغت نحو  للصين  القوة التنافسية •

 %.15صادراتها الى السوق االبريطاني   بنحو 

وكذلك إنخفاض طن ( ،  /دوالر3794) المباعة القوة التنافسية  لتركيا  يظهر في  مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة •

 التعرفة  الجمركية المطبقة .

 

   زلي( حيث يتبين ما يلي : دول منافسة  ) حسب الترتيب التنا 3يوضح الجدول السابق  أول  

 %.26.6 اإليطالي بنحو يظهر في مؤشر حصتها  األكبر في السوق  لتركيا القوة التنافسية  •

 طن ( . /دوالر2177) المباعة يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة  لتونسالقوة التنافسية  •

 %.5يطالي  حيث بلغ نحو يظهر في مؤشر نمو في صادراتها الى السوق اإل للصين القوة التنافسية  •

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول التالي  أول  

 %.35.9ر في السوق  البلجيكي بنحو القوة التنافسية للصين   يظهر في مؤشر حصتها  األكب •

طن ( ، وكذلك  /دوالر2889) المباعة خفاض قيمة الوحدةيظهر في مؤشر إن لجمهورية مصر  القوة التنافسية  •

 إنخفاض التعرفة  الجمركية المطبقة .
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  المنتج الرابع : عصير فواكه أو خضراوات غير مختمر ، وإن كانت تحتوي على سكر مضاف أو تحلية أخرى

200989 H.S code : 

 

دوالر الى اإلتحاد الف    44دوالر  و نحو الف    994م  نحو الى العال هذا المنتج  بلغت قيمة صادرات االردن  2017في عام 

الى العالم  و اإلتحاد األوروبي  خالل الفترة الزمنية  على التوالي    -%15،  -%84األوروبي ، محققة بذلك نمو صادرات  بمقدار 

ار دوالر ، محققة بذلك نمو بمقدار ليم 1.018( ، في حين بلغت قيمة مستوردات اإلتحاد األوربي من  العالم  نحو 2015-2017)

 ية ذاتها. نخالل الفترة الزم% 16

% من مجموع  مستوردات العالم  لهذا المنتج  ،  كما أن  هولندا  ،  43.2وقد اظهرت النتائج  ان اإلتحاد األوروبي  شكل  نحو 

نحو  من مجموع مستوردات العالم  ، حيث شكلت المانيا ، فرنسا  كانت من أهم  الدول المستوردة  من داخل  اإلتحاد االوروبي

مليون دوالر على التوالي  106مليون  دوالر،  198مليون دوالر ،  234نحو  بلغت% على التوالي ، وبقيم %4.5، %8.4، 9.9

 كما هو موضح في الشكل التالي :

 

 
المملكة  على مستوى اإلاتحاد األوروبي ، حيث حققت (200989َكما توصلت النتائج  أعلى الدول نمواَ في استيراد المنتج ذاتة رقم )

% على التوالي 1% ، 4% ،10في المركز الثالث  وبنحو    النمسا في المركز الثاني  ومن ثم    فرنسا المركز االول ، و  المتحدة

 .2017-2013خالل الفترة الزمنية 

 

 تحليل المنافسة

المؤشرات المرتبطة بالدول أهم وبعض ،  هم دول االتحاد االوروبي المستوردة لهذا المنتجأحول  مؤشراتويظهر الجدول التالي 

 :المنافسة 
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  H.S code :200989 
 

Imported 
Countries 

Netherlands  
Jordan Share :  
 Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:0 

GERMANY 
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:  0  

FRANCE 
Jordan Share :  
 Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:   0  

Competitive 

Countries to 

Markets  

Peru Ecuador  Viet 

Name 

Turkey  Ecuador  Brazil Brazil Chile Turkey 

Unit Value 
(USD/Unit) 

 

3372 3340 4733 2466 2517  7816 10076 10446 2309 

Country Market 
Share 

% 

14.6 10.5 8.1 5.6 3.9 3.2 7.5 5.9 5.4 

Growth in export 
Value  

% 
(2013-2017) 

-11 -52 10 9 -7 -15 35 64 1 

Average tariff 
(estimated) Applied 

by the Country 
% 

2 2 18.9 4 0 2 24.9 11.5 4 

Concentration  of 
the Supplying 

Countries 
 

0.61 0.49 0.13 0.09 0.49 0.36 0.36 0.27 0.09 

Imported 
Countries 

AUSTRIA 
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:  0  

UNITED KINDOM 
Jordan Share :  
 Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:  0  

ITALY 
Jordan Share :  
 Jordan Unit Value : 

Applied Tariff on Jordan:  0  
Competitive 

Countries to 

Markets 

China 

 

Turkey Viet 

Nam 

Thailand Philippines Turkey Turkey  Israel Thailand 

Unit Value 
(USD/Unit) 

 

1031 3538 5822 1360 1229 2284 2591 1975 1324 

Country Market 
Share 

% 

3.7 3.3 2.3 17.4 4.3 3.2 15.4 2.2 0.5 

Growth in export 
Value  

% 
(2013-2017) 

1 2 589 86 57 1 0 62 43 

Average tariff 
(estimated) Applied 

by the Country 
% 

24.9 4 18.9 24.9 4 4 4 0 24.9 

Concentration  of 
the Supplying 
Countries % 

0.16 0.09 0.13 0.03 0.13 0.09 0.09 0.12 0.3 
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 تم التوصل  الى النتائج التالية :  سابقومن خالل تحليل الجدول ال

 

        

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول  أول  

 % .14.6حيث بلغت نحو  الهولندييظهر في مؤشر حصتها  في السوق بيرو لل القوة التنافسية •

 طن (. /دوالر3340)المباعة إنخفاض قيمة الوحدة  يظهر في مؤشر كوادور لألافسية  التن القوة •

 %.10نحو نمو في صادراتها الى السوق الهولندي  حيث بلغ يظهر  في مؤشر  لفيتنام القوة التنافسية  •

 

 حيث يتبين ما يلي :    دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( 3يوضح الجدول التالي أول  

وكذلك نمو طن ( ،  /دوالر2466) المباعة يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدةلتركيا   القوة التنافسية •

تركيز الصادرات المنخفض )تعدد  اكبر للدول  فضالً عن %  ، 9صادراتها داخل السوق االلماني بنحو 

 المستوردة من تركيا (.

 ة الجمركية المطبقة  .يظهر في مؤشر إنخفاض التعرف القوة التنافسية  لألكوادور  •

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول التالي  أول  

 % .7.5يظهر في مؤشر حصتها  في السوق الفرنسي  حيث بلغت نحو للبرازيل  القوة التنافسية •

 %.64بلغ نحو مو في صادراتها الى السوق الفرنسي  حيث صين  يظهر في مؤشر نالقوة التنافسية  لل •

 طن (. /دوالر2309) المباعة القوة التنافسية لتركيا   يظهر  يظهر في  مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة •

 

 يلي :    ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما  دول منافسة 3يوضح الجدول التالي  أول  

 .طن ( /دوالر1031)المباعة مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة يظهر في للصين   القوة التنافسية •

 مؤشر تركيز الصادرات المنخفض )تعدد  اكبر للدول  المستوردة من تركيا (.يظهر في  لتركيا القوة التنافسية   •

 %.589و وق النمساوي  حيث بلغ نحنمو في صادراتها الى الس في مؤشريظهر   فيتنام  ل القوة التنافسية •

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول السابق  أول  

نمو كذلك  ، %17.7بنحو  البريطاني يظهر في مؤشر حصتها  األكبر في السوق   لمملكة  تايلند القوة التنافسية  •

، فضالً عن تركيز الصادرات المنخفض )تعدد  اكبر %86حيث بلغ نحو  البريطاني ها الى السوق في صادرات

 للدول  المستوردة من تايلند (.

 طن (. /دوالر1229) المباعة الوحدةيظهر في مؤشر إنخفاض قيمة  للفلبين التنافسية القوة  •

 

 زلي( حيث يتبين ما يلي :   ة  ) حسب الترتيب التنادول منافس 3يوضح الجدول التالي  أول  

، فضالً عن تركيز  %15.4بنحو اإليطالي يظهر في مؤشر حصتها  األكبر في السوق    لتركياالقوة التنافسية  •

 الصادرات المنخفض )تعدد  اكبر للدول  المستوردة من تركيا (.

فضالً ، % 62حيث بلغ نحو  يوق اإليطالاتها الى السنمو في صادر يظهر في مؤشر   إلسرائيلالقوة التنافسية  •

 إنخفاض التعرفة  الجمركية المطبقة . عن 

 طن (. /دوالر1324) المباعة إنخفاض قيمة الوحدة القوة التنافسية لمملكة تايلند يظهر في مؤشر •
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 اللدائنأنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها )مثل، فواصل و وصالت و أكواع( من  المنتج الخامس :

 

391739 H.S code : 

 
الف    79مليون  دوالر  و نحو 17.48الى العالم  نحو   ن من مجموعة  هذا المنتجبلغت قيمة صادرات االرد  2017في عام       

وبي  على التوالي  الى العالم  و اإلتحاد األور  -%44،  -%19دوالر الى اإلتحاد األوروبي ، محققة بذلك نمو صادرات  بمقدار 

مليار دوالر ، محققة  1.34( ، في حين بلغت قيمة مستوردات اإلتحاد األوربي من  العالم  نحو 2015-2017خالل الفترة الزمنية  )

 ية ذاتها . ن% خالل الفترة الزم20بذلك نمو بمقدار 

،  كما أن    391739رقم  منتج لل% من مجموع  مستوردات العالم   36.8وقد اظهرت النتائج  ان اإلتحاد األوروبي  شكل  نحو 

 من مجموع مستوردات العالم  ا ، فرنسا ، هولندا   كانت من أهم  الدول المستوردة  من داخل  اإلتحاد االوروبي ، حيث شكلتالماني

مليون دوالر على  139مليون  دوالر،  147مليون دوالر ،  235نحو  بلغت% على التوالي ، وبقيم 3.8%، 4%، 6.5نحو  

 لتوالي كما هو موضح في الشكل التالي :ا

 

 

 
 

(َ على مستوى اإلاتحاد األوروبي ، حيث حققت هولندا 200989كما توصلت النتائج  أعلى الدول نمواَ في استيراد المنتج ذاتة رقم )

% على التوالي خالل الفترة 1% ، 2% ،25يطاليا  في المركز الثاني  ومن ثم  المانيا   في المركز الثالث  وبنحو المركز االول ، وإ

  .2017-2013الزمنية 

 

 تحليل المنافسة

المؤشرات المرتبطة بالدول أهم وبعض ،  هم دول االتحاد االوروبي المستوردة لهذا المنتجأحول  مؤشراتويظهر الجدول التالي 

 :المنافسة 
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H.S code: 391739 
   

Imported 
Countries 

GERMANY 
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan   : 0 

FRANCE 
Jordan Share : 0 
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:0 

NETHERLANDS 
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:0 

Competitive 

Countries to 

Markets  

U.S.A China Japan China U.S.A Turkey  Thailand U.S.A China 

Unit Value 
(USD/Unit) 

 

52472 7555 49927 6707 64054 2415 32211 37770 6613 

Country Market 
Share 

% 

12 6 2.9 7.8 6.5 1.5 7 5 4.5 

Growth in export 
Value  

% 
(2013-2017) 

7 0 9 -3 25 -23 215 38 11 

Average tariff 
(estimated) Applied 

by the Country 
% 

4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 

Concentration  of the 
Supplying Countries 

 

0.14 0.19 0.14 0.13 0.14 0.04 0.09 0.14 0.13 

Imported 
Countries 

ITALY 
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:0 

UNITED KINDOM 
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:0 

POLAND  
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:0 

Competitive 

Countries to 

Markets 

China Turkey U.S.A China U.S.A Israel China Korea 

Republic 

U.S.A 

Unit Value 
(USD/Unit) 

 

5303 2964 13267 8847 33279 5079 3654 9057 45712 

Country Market 
Share 

% 

6.7 4.9 2.7 17.1 14.4 1.3 10 7 3.4 

Growth in export 
Value  

% 
(2013-2017) 

5 -18 -9 6 6 142 3 24 18 

Average tariff 
(estimated) Applied 

by the Country 
% 

4.3 0 4.3 4.3 4.3 0 4.3 0 4.3 

Concentration  of the 
Supplying Countries 

% 

0.13 0.04 0.14 0.13 0.14 0.14 0.13 0.06 0.4 
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 تم التوصل  الى النتائج التالية :  سابقل تحليل الجدول الومن خال

        

 بين ما يلي :   دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يت 3يوضح الجدول  أول  

 % 12حيث بلغت نحو  االلمانيمؤشر حصتها  في السوق يظهر في  للواليات المتحدة االمريكية  القوة التنافسية •

 طن (. /دوالر7555)المباعة يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة   للصينالقوة التنافسية   •

 %.9حيث بلغ نحو   اللمانيالسوق ايظهر  في مؤشر نمو في صادراتها الى  لليابانالقوة التنافسية  •

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول التالي أول  

 % .7.8حصتها  في السوق الفرنسي  حيث بلغت نحو يظهر في مؤشر  للصين القوة التنافسية •

السوق الفرنسي  حيث بلغ نحو نمو صادراتها الى يظهر في مؤشر  كية للواليات المتحدة األمريالقوة التنافسية   •

25.% 

 طن (. /دوالر2415) المباعة القوة التنافسية  لتركيا  يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة •

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول التالي  أول  

، وكذلك نمو % 7حيث بلغت نحو  الهولندييظهر في مؤشر حصتها  في السوق  لمملكة تايلند  القوة التنافسية •

%، فضالً عن تركيز الصادرات المنخفض )تعدد  اكبر 215في صادراتها الى السوق الهولندي  حيث بلغ نحو 

 للدول  المستوردة من تايالند (.

 طن (. /دوالر6613) المباعة إنخفاض قيمة الوحدةشر القوة التنافسية  للصين  يظهر في مؤ •

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول التالي  أول  

% ، وكذلك نمو في 6.7يظهر في مؤشر حصتها  في السوق اإليطالي حيث بلغت نحو للصين   القوة التنافسية •

 %.5ا الى السوق اإليطالي  حيث بلغ نحو صادراته

طن ( ، كذلك تركيز  /دوالر2964)المباعة مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة  القوة التنافسية  لتركيا  يظهر في •

 الصادرات المنخفض )تعدد  اكبر للدول  المستوردة من تركيا (.

 

 سة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :   دول مناف 3يوضح الجدول السابق  أول  

 % .17.1يظهر مؤشر حصتها  في السوق االبريطاني  حيث بلغت نحو للصين   القوة التنافسية •

طن ( ، كذلك نمو في  /دوالر5079) المباعة القوة التنافسية إلسرائيل في  يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة •

 قة.%، فضالً عن إنخفاض التعرفة الجمركية المطب142لبريطاني  حيث بلغ نحو قيم صادراتها الى السوق ا

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول التالي  أول  

في مؤشر ، كذلك  طن ( /دوالر3654)المباعة إنخفاض قيمة الوحدة  في مؤشريظهر   للصينالقوة التنافسية  •

 .% 10بنحو  لبولندياحصتها  في السوق  

% ، 24نمو في صادراتها الى السوق البولندي حيث بلغ نحو القوة التنافسية لكوريا الجنوبية يظهر في مؤشر  •

 (.كوريا الجنوبيةد  اكبر للدول  المستوردة من فضالً عن تركيز الصادرات المنخفض )تعد
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المنزلية ومواد المراحيض ، من اللدائن باستثناء المائدة ، وأدوات المطبخ ، المواد المنتج السادس : 

 والحمامات

392490H.S code : 

الف  دوالر   102مليون دوالر ونحو    2.39الى العالم  نحو من مجموعة هذا المنتج  بلغت قيمة صادرات االردن   2017في عام 

على التوالي  الى العالم  و اإلتحاد األوروبي  خالل الفترة   -%56،  -%32 بنحوات  الى اإلتحاد األوروبي ، محققة بذلك نمو صادر

محققة بذلك نمو  ، دوالر مليار  2.1نحو  ( ، في حين بلغت قيمة مستوردات اإلتحاد األوربي من  العالم 2015-2017الزمنية  )

 . ذاتهاية ن%  خالل الفترة الزم14بمقدار 

،  كما   392490% من مجموع  مستوردات العالم  لهذا المنتج   رقم   27.6اإلتحاد األوروبي  شكل  نحو وقد اظهرت النتائج  ان 

من مجموع  اإلتحاد االوروبي ، حيث شكلتأن المانيا  ، فرنسا ، المملكة المتحدة   كانت من أهم  الدول المستوردة  من داخل  

 240مليون  دوالر،  285مليون دوالر ،  410نحو  بلغت والي ، وبقيم % على الت3.2%، 3.7%، 5.4نحو   مستوردات العالم

 مليون دوالر على التوالي كما هو موضح في الشكل التالي :

 

 
 

(َ على مستوى اإلاتحاد األوروبي ، حيث حققت هولندا 392490كما توصلت النتائج  أعلى الدول نمواَ في استيراد المنتج ذاتة رقم )

% على التوالي خالل الفترة 2% ، 5% ،8سبانيا  في المركز الثاني  ومن ثم  المانيا   في المركز الثالث  وبنحو إالمركز االول ، و

 .2017-2013الزمنية 

 تحليل المنافسة

 

المؤشرات المرتبطة بالدول أهم وبعض ،  هم دول االتحاد االوروبي المستوردة لهذا المنتجأحول  مؤشراتويظهر الجدول التالي 

 :المنافسة 
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H.S code : 392490 
   

Imported 
Countries 

GERMANY  
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:0 

FRANCE 
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:0 

UNITED KINDOM 
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan: 0 

Competitive 

Countries to 

Markets  

China U.S.A Viet 

Nam 

China U.S.A Turkey  China U.S.A Israel 

Unit Value 
(USD/Unit) 

 

6129 12185 6429 5499 12021 3700 4453 7427 3055 

Country Market Share 
% 

22.6 2.6 1.4 26.1 2.2 0.9 49.1 3.8 3.1 

Growth in export 
Value  

% 
(2013-2017) 

4 -13 8 0 -7 12 5 4 -10 

Average tariff 
(estimated) Applied 

by the Country 
% 

6.5 6.5 0 6.5 6.5 0 6.5 6.5 0 

Concentration  of the 
Supplying Countries 

 

0.13 0.22 0.17 0.13 0.22 0.04 0.13 0.22 0.31 

Imported 
Countries 

NETHERLAND 
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:0 

SPAIN 
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan: 0 

ITALY  
Jordan Share : 0 
Jordan Unit Value :2600 
Applied Tariff on Jordan:0 

Competitive 

Countries to 

Markets 

China Turkey  U.S.A China Turkey  U.S.A China  Turkey  India 

Unit Value 
(USD/Unit) 

 

4470 3800 9853 4074 2603 8641 4591 3282 1781 

Country Market Share 
% 

24.8 1.8 0.7 33.7 2.9 1.6 35.3 2.3 1.4 

Growth in export 
Value  

% 
(2013-2017) 

8 19 -4 8 8 11 -5 14 3 

Average tariff 
(estimated) Applied 

by the Country 
% 

6.5 0 6.5 6.5 0 6.5 6.5 0 0 

Concentration  of the 
Supplying Countries % 

0.13 0.04 0.22 0.13 0.04 0.22 0.13 0.04 0.06 
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 لجدول الالحق  تم التوصل  الى النتائج التالية :ومن خالل تحليل ا

        

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول  أول  

حصتها  في طن( ، كذلك  /دوالر6129) المباعة حدةالقوة التنافسية  للصين  يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الو •

 % .22.6السوق االلماني حيث بلغت نحو 

 %.8في مؤشر نمو في صادراتها الى السوق االلماني  حيث بلغ نحو يظهر  لدولة فيتنام القوة التنافسية  •

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول التالي أول  

 % .26.1حصتها  في السوق الفرنسي  حيث بلغت نحو القوة التنافسية  للصين  يظهر في مؤشر  •

، كذلك في نمو في  طن ( /دوالر3700) المباعة نافسية  لتركيا  يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدةالقوة الت •

 %.12صادراتها الى السوق الفرنسي  حيث بلغ نحو 

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول التالي  أول  

%، وكذلك في 49.1التنافسية  للصين  يظهر في مؤشر حصتها  في السوق البريطاني  حيث بلغت نحو  القوة •

 %.5نمو في صادراتها الى السوق البريطاني حيث بلغ نحو 

 .طن ( /دوالر3055)المباعة القوة التنافسية  إلسرائيل  يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة  •

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3ل التالي  أول  يوضح الجدو

 %.24.8ؤشر حصتها  في السوق الهولندي  حيث بلغت نحو القوة التنافسية  للصين  يظهر في م •

طن ( ، وكذلك في نمو  /دوالر3800) المباعة القوة التنافسية  لتركيا  يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة •

 %.19ادراتها الى السوق الهولندي حيث بلغ نحو ص

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول السابق  أول  

 % .33.7حيث بلغت نحو   االسبانييظهر مؤشر حصتها  في السوق للصين   القوة التنافسية •

، فضالً عن طن (  /دوالر2603)المباعة في  يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة  لتركيا القوة التنافسية  •

 ول  المستوردة من  تركيا (.تركيز الصادرات المنخفض )تعدد  اكبر للد

القوة التنافسية للواليات المتحدة األمريكية   يظهر في مؤشر نمو في صادراتها الى السوق األسباني  نحو  •

11.% 

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول التالي  أول  

 % .35.7يظهر مؤشر حصتها  في السوق ااإليطالي  حيث بلغت نحو للصين   القوة التنافسية •

%، فضالً عن 14و القوة التنافسية لتركيا  يظهر في مؤشر نمو في صادراتها الى السوق االلماني  حيث بلغ نح •

 للدول  المستوردة من  تركيا (.تركيز الصادرات المنخفض )تعدد  اكبر 

 طن (. /دوالر1781)المباعة القوة التنافسية للهند يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة  •
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 بريتات الزرنيخ ، ألونيت ، بوزوالنا ، ألوان األرض وغيرها من المواد المعدنيةالمنتج السابع : ك

309025H.S code :  

 

الف  دوالر   101الف دوالر ونحو    596الى العالم  نحو  من مجموعة هذا المنتج  بلغت قيمة صادرات االردن  2017في عام      

على التوالي  الى العالم  و اإلتحاد األوروبي  خالل   -%89% ، 241حققة بذلك نمو صادرات  بمقدار الى اإلتحاد األوروبي ، م

مليار دوالر  ، محققة  0.449( ، في حين بلغت قيمة مستوردات اإلتحاد األوربي من  العالم  نحو 2015-2017الزمنية  ) الفترة

 ذاتها.  منية%  خالل الفترة الز17بذلك نمو بمقدار 

،  كما   253090قم  % من مجموع  مستوردات العالم  لهذا المنتج   ر 21.8وقد اظهرت النتائج  ان اإلتحاد األوروبي  شكل  نحو 

 من مجموع مستوردات العالم أن المانيا  ، فرنسا ، بلجيكا  كانت من أهم  الدول المستوردة  من داخل  اإلتحاد االوروبي ، حيث شكلت

مليون دوالر على  56.5مليون  دوالر،  66.7مليون دوالر ،  76.8نحو  بلغت % على التوالي ، وبقيم 2.7%، 3.2%، 3.7نحو  

 الي كما هو موضح في الشكل التالي :التو

 

 

 إيطاليا (َ على مستوى اإلاتحاد األوروبي ، حيث حققت 253090كما توصلت النتائج  أعلى الدول نمواَ في استيراد المنتج ذاتة رقم )

 . 2017-2013على التوالي خالل الفترة الزمنية % 2،% 2% ، 2% ،8وبنحو  هولندا ، بلجيكا ، فرنسا ، و

 

 يل المنافسةتحل

المؤشرات المرتبطة بالدول أهم وبعض ،  هم دول االتحاد االوروبي المستوردة لهذا المنتجأحول  مؤشراتويظهر الجدول التالي 

 :المنافسة 
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253090 
H.S code  : 253090 

   

Imported 
Countries 

GERMANY 
Jordan Share : %0.1 
Jordan Unit Value :2000 
Applied Tariff on Jordan:0 

FRANCE  
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan: 0 

BELGIUM 
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:0 

Competitive 

Countries to 

Markets  

U.S.A Zimbabwe Mexico U.S.A China Japan Mexico U.S.A Senegal 

Unit Value 
(USD/Unit) 

 

186 719 204 4335 915 582 242 602 112 

Country Market 
Share 

% 

16 8.1 4 8.3 2.3 0.4 9.3 5.8 4.9 

Growth in export 
Value  

% 
(2013-2017) 

-5 12 34 2 4 99 48 7 0 

Average tariff 
(estimated) Applied 

by the Country 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concentration  of 
the Supplying 

Countries 
 

0.11 0.31 0.29 0.11 0.09 0.21 0.29 0.11 0.63 

Imported 
Countries 

ITALY  
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:0 

NETHERLAND 
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:0 

POLAND 
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan:0 

Competitive 

Countries to 

Markets 

China U.S.A Mexico  China  South 

Africa 

Zimbabwe China U.S.A Mexico  

Unit Value 
(USD/Unit) 

 

166 654 229 233 596 541 548 788 806 

Country Market 
Share 

% 

22.4 3.8 3.1 17.6 11.7 8.3 17.6 1.4 0.7 

Growth in export 
Value  

% 
(2013-2017) 

10 14 10 -4 16 --- 109 9 69 

Average tariff 
(estimated) Applied 

by the Country 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Concentration  of 
the Supplying 
Countries % 

0.09 0.11 0.29 0.09 0.88 0.31 0.09 0.11 0.29 
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 تم التوصل  الى النتائج التالية :  سابقومن خالل تحليل الجدول ال

        

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول  أول        

طن(   /دوالر186)المباعة خفاض قيمة الوحدة يظهر في مؤشر إن القوة التنافسية  للواليات المتحدة االمريكية  •

 % .16كذلك حصتها  في السوق االلماني حيث بلغت نحو 

 %.34يظهر في مؤشر نمو في صادراتها الى السوق االلماني  حيث بلغ نحو  للمكسيك القوة التنافسية  •

 

 

 تنازلي( حيث يتبين ما يلي :   دول منافسة  ) حسب الترتيب ال 3يوضح الجدول التالي أول  

% 8.3يظهر في مؤشر حصتها  في السوق الفرنسي  حيث بلغت نحو   القوة التنافسية  للواليات المتحدة االمريكية  •

 .الصين(اكبر للدول  المستوردة من تعدد  تركيز الصادرات المنخفض )يظهر في مؤشر   القوة التنافسية  للصين.

، كذلك في نمو في  طن ( /دوالر 582)المباعة إنخفاض قيمة الوحدة يظهر في مؤشر  القوة التنافسية لليابان •

 %.99بلغ نحو   صادراتها الى السوق الفرنسي  حيث

  

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول التالي  أول  

%، وكذلك في نمو 9.3حيث بلغت نحو   حصتها  في السوق البلجيكيظهر في مؤشر ي للمكسيكالقوة التنافسية   •

 %.48حيث بلغ نحو  البلجيكيفي صادراتها الى السوق 

 طن (.  /دوالر112)المباعة يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة   للسنغالالقوة التنافسية   •

 

 نافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :   دول م 3يوضح الجدول التالي  أول  

حصتها  في  ، كذلك في  طن( /دوالر166)المباعة إنخفاض قيمة الوحدة  القوة التنافسية  للصين  يظهر في مؤشر •

 %.22.4حيث بلغت نحو   اإليطاليالسوق 

حيث بلغ نحو  اإليطالي تها الى السوق نمو صادرا للواليات المتحدة االمريكية  يظهر في مؤشرالقوة التنافسية   •

14.% 

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول السابق  أول  

طن( ، كذلك في  حصتها  في  /دوالر233)المباعة القوة التنافسية  للصين  يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة  •

 %.17.6هولندي  حيث بلغت نحو السوق ال

 %.16جنوب افريقيا   يظهر في مؤشر نمو صادراتها الى السوق الهولندي  حيث بلغ نحو القوة التنافسية  لدولة  •

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول التالي  أول  

كذلك في  حصتها  في طن( ،  /دوالر548)المباعة ن  يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة القوة التنافسية  للصي •

%، 16نمو صادراتها الى السوق لبولندي  حيث بلغ نحو  % ،  وكذلك في 17.6السوق البولندي  حيث بلغت نحو 

 فضالً عن إنخفاض  تركيز الصادرات المنخفض )تعدد  اكبر للدول  المستوردة من الصين(.
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المنتج الثامن : تجهيزات نسائية أو بنات ، مقذوفات هوائية ، سترات هوائية وأشياء مماثلةمن ألياف 

 اصطناعية

620293 code:H.S  

 

الف  دوالر الى   24الف دوالر ونحو    127الى العالم  نحو   من مجموعة هذا المنتج  بلغت قيمة صادرات االردن  2017في عام 

( ، في 2015-2017الى اإلتحاد األوروبي  خالل الفترة الزمنية  ) -%38محققة بذلك نمو صادرات  بمقدار اإلتحاد األوروبي ، 

%  خالل 16بمقدار  مستورداتنمومليار دوالر  ، محققة بذلك  4.3حين بلغت قيمة مستوردات اإلتحاد األوربي من  العالم  نحو 

 .ية ذاتها نالفترة الزم

،  كما   620293% من مجموع  مستوردات العالم  لهذا المنتج   رقم   52.1تحاد األوروبي  شكل  نحو وقد اظهرت النتائج  ان اإل

من مجموع مستوردات   االوروبي ، حيث شكلتأن المانيا  ، فرنسا ، إيطاليا  كانت من أهم  الدول المستوردة  من داخل  اإلتحاد 

مليون  429مليون  دوالر،  558مليار دوالر   ،   1.08نحو    بلغت  بقيم% على التوالي ، و5.2%، 6.7%، 13.1نحو   العالم 

 دوالر على التوالي كما هو موضح في الشكل التالي :

 

 
 

(َ على مستوى اإلاتحاد األوروبي ، حيث حققت فرنسا  620293كما توصلت النتائج  أعلى الدول نمواَ في استيراد المنتج ذاتة رقم )

% على التوالي خالل 10% ، 12% ،13لث  وبنحو بانيا  في المركز الثاني  ومن ثم  هولندا  في المركز الثاالمركز االول ، وإس

 . 2017-2013الفترة الزمنية 

 

 تحليل المنافسة

المؤشرات المرتبطة بالدول أهم وبعض ،  هم دول االتحاد االوروبي المستوردة لهذا المنتجأحول  مؤشراتويظهر الجدول التالي 

 :المنافسة 
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 H.S code :620293 
Imported 
Countries 

GERMANY 
Jordan Share : 0 
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan: 0 

FRANCE 
Jordan Share : 0 
Jordan Unit Value :  
Applied Tariff on Jordan: 0 

ITALY  
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan: 0  

Competitive 

Countries to 

Markets  

China Vietnam Myanmar China Vietnam Bangladesh  China  Myanmar  Vietnam  

Unit Value 
(USD/Unit) 

 

24876 34793 22276 25650 29671 25636 33771 30145 27704 

Country Market 
Share 

% 

61.8 9.8 7.1 60.5 14.4 4.1 51.8 5.1 3.2 

Growth in 
export Value  

% 
(2013-2017) 

-4 12 91 9 58 33 -6 423 -15 

Average tariff 
(estimated) 

Applied by the 
Country 

% 

12 9.6 0 12 9.6 0 12 0 9.6 

Concentration  
of the Supplying 

Countries 
 

0.08 0.14 0.1 0.08 0.14 0.09 0.08 0.1 0.14 

Imported 
Countries 

NETHERLAND 
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan: 0 

SPAIN 
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan: 0 

UNITED KINGDOM 
Jordan Share : 0 
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan: 0 

Competitive 

Countries to 

Markets 

China  Bangladesh  Vietnam  China  Vietnam  Myanmar  China  Vietnam  Myanmar  

Unit Value 
(USD/Unit) 

 

22827 16512 39489 22918 20564 18208 12404 23951 18862 

Country Market 
Share 

% 

47.8 6.7 5 42.7 16.2 8.7 42.9 6.2 3.7 

Growth in 
export Value  

% 
(2013-2017) 

4 28 36 5 13 168 -3 1 29 

Average tariff 
(estimated) 

Applied by the 
Country 

% 

12 0 9.6 12 9.6 0 12 9.6 0 



30 
 

 تم التوصل  الى النتائج التالية :  سابقل تحليل الجدول الومن خال

 

 فسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :   دول منا 3يوضح الجدول  أول  

% ، كذلك تركيز الصادرات 61يظهر في مؤشر حصتها  في السوق االلماني حيث بلغت نحو  لصين القوة التنافسية  ل •

 اكبر للدول  المستوردة من الصين(.  تعدد)المنخفض 

طن ( ، كذلك  نمو في صادراتها  /دوالر22276)المباعة وحدة القوة التنافسية لدولة مينمار يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة ال •

 %، فضالً عن إنخفاض التعرفة الجمركية المطبقة .91حيث بلغ نحو الى السوق االلماني 

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول التالي أول  

الصادرات % ، كذلك تركيز 60.5يظهر في مؤشر حصتها  في السوق الفرنسي حيث بلغت نحو  لصين القوة التنافسية  ل •

 اكبر للدول  المستوردة من الصين(.  تعددالمنخفض )

 % .58نمو في صادراتها الى السوق الفرنسي  حيث بلغ نحو  يظهر في مؤشر  فيتنام لالقوة التنافسية   •

إنخفاض فضالً عن ،  طن ( /دوالر25636)المباعة في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة  يظهر لبنغالدش القوة التنافسية   •

  التعرفة الجمركية المطبقة .

 

   دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :  3يوضح الجدول التالي  أول  

% ، كذلك تركيز الصادرات 51.8حيث بلغت نحو  يطاليسوق اإلالقوة التنافسية  للصين  يظهر في مؤشر حصتها  في ال •

 المنخفض )تعدد  اكبر للدول  المستوردة من الصين(.

 ، ، فضالً عن%423حيث بلغ نحو  اإليطالييظهر في مؤشر نمو في صادراتها الى السوق   لمينمارالقوة التنافسية   •

  إنخفاض التعرفة الجمركية المطبقة .

 طن (. /دوالر27704)المباعة لفيتمنام  يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة القوة التنافسية  •

 

 حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :   دول منافسة  )  3يوضح الجدول التالي  أول  

كذلك تركيز الصادرات  %،47.8القوة التنافسية  للصين  يظهر في مؤشر حصتها  في السوق الهولندي حيث بلغت نحو  •

 المنخفض )تعدد  اكبر للدول  المستوردة من الصين(.

طن ( ، فضالً عن إنخفاض التعرفة  /دوالر16512)المباعة القوة التنافسية لبنغالدش يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة  •

 الجمركية المطبقة.  

  %.36السوق الهولندي حيث بلغ نحو  القوة التنافسية  لفيتنام  يظهر في مؤشر نمو في صادراتها الى •

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول السابق  أول  

%، كذلك تركيز الصادرات 42.7مؤشر حصتها  في السوق االسباني حيث بلغت نحو القوة التنافسية  للصين  يظهر في  •

 اكبر للدول  المستوردة من الصين(.  المنخفض )تعدد

نمو صادراتها الى  ، كذلك  طن ( /دوالر18208) المباعة القوة التنافسية لمينمار  يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة •

 ، فضالً عن إنخفاض التعرفة الجمركية المطبقة.  %.168السوق االسباني  حيث بلغ نحو 

 

 لي( حيث يتبين ما يلي :   دول منافسة  ) حسب الترتيب التناز 3الجدول التالي  أول  يوضح 

طن( ، كذلك في  حصتها  في  /دوالر12404)المباعة القوة التنافسية  للصين  يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة  •

)تعدد  اكبر للدول  المستوردة  إنخفاض  تركيز الصادرات المنخفض % ،  وكذلك42.9حيث بلغت نحو لبريطاني السوق ا

 من الصين(.

، فضالً عن إنخفاض %29يظهر في مؤشر نمو صادراتها الى السوق البريطاني  حيث بلغ نحو  "مينمار"القوة التنافسية  •

 التعرفة الجمركية المطبقة .
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 و كروشيهوالسترات األخرى من القطن ، محبوكة أ T- shirts الكم القصير القمصان  المنتج التاسع :

610910H.S code :  

 

مليون    1.5 دوالر ونحو  مليون  62.8الى العالم  نحو   من مجموعة هذا المنتج  بلغت قيمة صادرات االردن  2017في عام 

ل على التوالي  الى العالم  و اإلتحاد األوروبي  خال  -%13،  -%59 نحودوالر الى اإلتحاد األوروبي ، محققة بذلك نمو صادرات 

مليار دوالر  ، محققة بذلك  12.9( ، في حين بلغت قيمة مستوردات اإلتحاد األوربي من  العالم  نحو 2015-2017الفترة الزمنية  )

 %  خالل الفترة الزمية ذاتها.9نمو بمقدار 

،  كما   610910رقم     % من مجموع  مستوردات العالم  لهذا المنتج 51.6وقد اظهرت النتائج  ان اإلتحاد األوروبي  شكل  نحو 

مجموع  من أن المانيا  ، المملكة المتحدة  ، فرنسا   كانت من أهم  الدول المستوردة  من داخل  اإلتحاد االوروبي ، حيث شكلت

مليار  1.2مليار  دوالر،  1.6ملياردوالر ،    2.6نحو  بلغت% على التوالي ، وبقيم 2.7%، 3.2%، 3.7نحو   مستوردات العالم

 الر على التوالي كما هو موضح في الشكل التالي :دو

 

 

 
 

(َ على مستوى اإلاتحاد األوروبي ، حيث حققت اسبانيا  610910كما توصلت النتائج  أعلى الدول نمواَ في استيراد المنتج ذاتة رقم )

التوالي خالل على  -%2% ، 1% ،3وبنحو المركز االول ، وهولندا في المركز الثاني  ومن ثم  المملكة المتحدة  في المركز الثالث  

 .2017-2013الفترة الزمنية 

 

 تحليل المنافسة

المؤشرات المرتبطة بالدول أهم وبعض ،  هم دول االتحاد االوروبي المستوردة لهذا المنتجأحول  مؤشراتويظهر الجدول التالي 

 :المنافسة 
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H.S code : 610910 

   

Imported 
Countries 

GERMANY 
Jordan Share : 0 
Jordan Unit Value : 80000 
Applied Tariff on Jordan: 0 

    UNITED KINGDOM  
Jordan Share : 0 
Jordan Unit Value :34067 
Applied Tariff on Jordan: 0 

FRANCE 
Jordan Share : 0 
Jordan Unit Value : 39500 
Applied Tariff on Jordan: 0 

Competitive 

Countries to 

Markets  

Bangladesh  Turkey  India Bangladesh  Turkey  India Bangladesh India Turkey 

Unit Value 
(USD/Unit) 

 

14789 29965 19927 12428 26611 17085 13198 19741 33187 

Country Market 
Share 

% 

38.9 13.7 9.8 27.4 13.1 10 13.7 11.6 9.7 

Growth in 
export Value  

% 
(2013-2017) 

0 -10 3 1 -9 -3 2 -4 -6 

Average tariff 
(estimated) 

Applied by the 
Country 

% 

0 0 9.6 0 0 9.6 0 9.6 0 

Concentration  
of the Supplying 

Countries 
 

0.08 0.07 0.09 0.08 0.07 0.09 0.08 0.09 0.07 

Imported 
Countries 

SPAIN 
Jordan Share : 0 
Jordan Unit Value : 74000 
Applied Tariff on Jordan: 0 

NETHERLANDS 
Jordan Share : 0 
Jordan Unit Value : 40000 
Applied Tariff on Jordan: 0 

ITALY  
Jordan Share : 0 
Jordan Unit Value : 32667 
Applied Tariff on Jordan: 0 

Competitive 

Countries to 

Markets 

Bangladesh  Turkey  India Bangladesh  Turkey  India Bangladesh  Turkey  India 

Unit Value 
(USD/Unit) 

 

11855 23319 18558 11578 28377 14415 12925 39887 17272 

Country Market 
Share 

% 

38 13.7 8.4 28.9 10.8 8.4 22.9 7.4 5.3 

Growth in 
export Value  

% 
(2013-2017) 

8 7 7 -4 -10 12 5 -8 -1 

Average tariff 
(estimated) 

Applied by the 
Country 

% 

0 0 9.6 0 0 9.6 0 0 9.6 

Concentration  
of the Supplying 

Countries % 

0.08 0.07 0.09 0.08 0.07 0.09 0.08 0.07 0.09 
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 ى النتائج التالية :ل تحليل الجدول الالحق  تم التوصل  الومن خال

        

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول  أول  

كذلك حصة صادراتها داخل ( ، طن/دوالر14789)المباعة يظهر  في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة لبنغالدش  القوة التنافسية •

 . %38.9 السوق األلماني الى نحو

 % .3نحو  الى نمو في صادراتها الى السوق االلماني  يظهر في مؤشر  للهند  القوة التنافسية •

 

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول التالي أول  

في حصتها  في  طن( ، كذلك  /دوالر12428)المباعة ض قيمة الوحدة القوة التنافسية  لبنغالدش  يظهر في مؤشر إنخفا •

 %.27.4السوق البريطاني حيث بلغت نحو 

 القوة التنافسية لتركيا يظهرفي إنخفاض تركيز الصادرات المنخفض )تعدد  اكبر للدول  المستوردة من تركيا (. •

 

 

 ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    دول منافسة  3وضح الجدول التالي  أول  ي

طن( ، كذلك  في حصتها  في  /دوالر13198)المباعة القوة التنافسية  لبنغالدش  يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة  •

 %.13.7السوق الفرنسي  حيث بلغت نحو 

 بر للدول  المستوردة من تركيا (.القوة التنافسية لتركيا يظهرفي إنخفاض تركيز الصادرات المنخفض )تعدد  اك •

. 

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3ل  يوضح الجدول التالي  أو

كذلك  في حصتها  في  ،طن(  /دوالر11855) المباعة القوة التنافسية  لبنغالدش  يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة •

 %.38سباني حيث بلغت نحو السوق األ

 الصادرات المنخفض )تعدد  اكبر للدول  المستوردة من تركيا (.القوة التنافسية لتركيا يظهرفي إنخفاض تركيز  •

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول السابق  أول  

طن( ، كذلك  في حصتها  في  /دوالر11578)المباعة ي مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة يظهر ف  القوة التنافسية  لبنغالدش •

 %.28.9السوق الهولندي حيث بلغت نحو 

 القوة التنافسية لتركيا يظهرفي مؤشر إنخفاض تركيز الصادرات المنخفض )تعدد  اكبر للدول  المستوردة من تركيا (. •

 % .12ة صادراتها  للسوق الهولندي  نحو نمو قيم القوة التنافسية للهند يظهر في  مؤشر •

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول التالي  أول  

 طن( ، كذلك  في حصتها  في /دوالر12925)المباعة القوة التنافسية  لبنغالدش  يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة  •

 %.5%، فضالً عن نمو صادراتها داخل السوق اإليطالي بنحو 22.9السوق اإليطالي حيث بلغت نحو 

 القوة التنافسية لتركيا يظهرفي مؤشر إنخفاض تركيز الصادرات المنخفض )تعدد  اكبر للدول  المستوردة من تركيا (. •
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 ية أو مشربة أو مغطاةمن أقمشة نسجية أو مطل بناتيةأو ةألبسة نسائيالمنتج العاشر : 

621050H.S code :  

 

الف دوالر الى  26الف دوالر ونحو    186الى العالم  نحو  من مجموعة هذا المنتج  بلغت قيمة الصادرات االردن  2017م في عا

روبي  خالل الفترة على التوالي  الى العالم  و اإلتحاد األو  -%21،  -%50اإلتحاد األوروبي ، محققة بذلك نمو صادرات  بمقدار 

مليار دوالر  ، محققة بذلك نمو  1.4ين بلغت قيمة مستوردات اإلتحاد األوربي من  العالم  نحو ( ، في ح2015-2017الزمنية  )

 .%  خالل الفترة الزمية ذاتها 10بمقدار 

،  كما   621050هذا المنتج   رقم  % من مجموع  مستوردات العالم  ل 55.2وقد اظهرت النتائج  ان اإلتحاد األوروبي  شكل  نحو 

 من مجموع مستوردات العالم المانيا  ، فرنسا ، اسبانيا  كانت من أهم  الدول المستوردة  من داخل  اإلتحاد االوروبي ، حيث شكلتأن 

الر على مليون دو 174مليون  دوالر،  283مليون دوالر ،  312نحو  بلغت% على التوالي ، وبقيم 5.8%، 9.4%، 10.4نحو  

 التالي : التوالي كما هو موضح في الشكل

 

 

 
 

 فرنسا (َ على مستوى اإلاتحاد األوروبي ، حيث حققت 621050ئج  أعلى الدول نمواَ في استيراد المنتج ذاتة رقم )كما توصلت النتا

ى التوالي خالل الفترة الزمنية عل -%1% ، 2% ،4في المركز الثالث  وبنحو   بلجيكا في المركز الثاني  ومن ثم   اسبانيا ، و

2013-2017. 

 

 تحليل المنافسة

المؤشرات المرتبطة بالدول أهم وبعض ،  هم دول االتحاد االوروبي المستوردة لهذا المنتجأحول  مؤشراتويظهر الجدول التالي 

 :المنافسة 
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H.S code : 621050 

Imported 
Countries 

GERMANY 
Jordan Share: 0 
Jordan Unit Value: 
Applied Tariff on Jordan : 0 

FRANCE  
Jordan Share: 0 
Jordan Unit Value: 
Applied Tariff on Jordan:0 

SPAIN  
Jordan Share: 0 
Jordan Unit Value: 
Applied Tariff on Jordan: 0 

Competitive 

Countries 

to Markets  

China  Vietnam  Bangladesh  China  Vietnam  Bangladesh  China  Bangladesh  Cambodia  

Unit Value 
(USD/Unit) 

 
24030 54795 37361 25294 26418 39163 20217 24006 18170 

Country 
Market Share 

% 
59.1 13.9 8.8 46.4 23.9 7.4 51.7 11.7 5.6 

Growth in 
export Value  

% 
(2013-2017) 

-9 16 16 -3 64 41 2 95 289 

Average tariff 
(estimated) 

Applied by the 
Country 

% 

12 9.6 0 12 9.6 0 12 0 0 

Concentration  
of the 

Supplying 
Countries 

 

0.07 0.15 0.09 0.07 0.15 0.09 0.07 0.09 0.1 

Imported 
Countries 

UNITED KINGDOM 
Jordan Share : 0 
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan: 0 

BELGIUM  
Jordan Share : 0 
Jordan Unit Value :3000 
Applied Tariff on Jordan:0 

NETHERLAND  
Jordan Share :  
Jordan Unit Value : 
Applied Tariff on Jordan: 0 

Competitive 

Countries 

to Markets 

China  Vietnam  U.S.A China  Bangladesh  Vietnam  China  Vietnam  Bangladesh  

Unit Value 
(USD/Unit) 

 
15562 56183 41607 29029 36271 49793 21072 35153 32428 

Country 
Market Share 

% 
37.8 4.6 3 34 11.2 4.9 40.7 6.9 5.4 

Growth in 
export Value  

% 
(2013-2017) 

-15 15 -8 12 -4 10 -7 40 77 

Average tariff 
(estimated) 

Applied by the 
Country 

% 

12 9.6 12 12 0 9.6 12 9.6 0 

Concentration 
of the 

Supplying 
Countries % 

0.07 0.15 0.44 0.07 0.09 0.15 0.07 0.15 
0.09 
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 تم التوصل  الى النتائج التالية :  سابقل تحليل الجدول الومن خال

        

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3لجدول  أول  يوضح ا

كذلك حصة صادراتها داخل السوق ، طن(/24030)المباعة يظهر  في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة  للصين   القوة التنافسية •

 .دول  المستوردة من الصين (للإنخفاض تركيز الصادرات المنخفض )تعدد  اكبر ، فضالً عن % 59.1األلماني الى نحو 

 . %15لفيتنام و بنغالدش يظهر من خالل مؤشر نمو قيمة  الصادرات الى نحو   القوة التنافسية •

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3الجدول التالي أول   يوضح

كذلك حصة صادراتها ،  طن(/دوالر  25294 )المباعة نخفاض قيمة الوحدة يظهر  في مؤشر إللصين    القوة التنافسية •

إنخفاض تركيز الصادرات المنخفض )تعدد  اكبر للدول  المستوردة % ، فضالً عن 46.4الى نحو  لفرنسي داخل السوق ا

 .من الصين (

 . %64يظهر من خالل مؤشر نمو قيمة  الصادرات الى نحو  لفيتنام   القوة التنافسية •

 لبنغالدش  يظهر من خالل مؤشر إنخفاض التعرفة الجمركية المطبقة .  القوة التنافسية •

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول التالي  أول  

 %.51.7بلغت نحو حيث  ألسباني يظهر في مؤشر  حصتها  في السوق ا  لصينالقوة التنافسية  ل •

 % ، وكذلك 289سوق األسباني الى نحو داخل الالصادرات من خالل  نمو عالي في  قيم   يظهر كمبوديا التنافسية لالقوة  •

 طن( ./دوالر 18170 )المباعة إنخفاض قيمة الوحدة 

. 

 

 نازلي( حيث يتبين ما يلي :   دول منافسة  ) حسب الترتيب الت 3يوضح الجدول التالي  أول  

طن( ، كذلك  في حصتها  في  /دوالر15562)المباعة ر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة يظه  لصين القوة التنافسية  ل •

، فضال عن إنخفاض تركيز الصادرات  )تعدد  اكبر للدول  المستوردة من %37.8حيث بلغت نحو  البريطانيالسوق 

 الصين  (.

 .%15السوق البريطاني  الى نحو  يظهر من خالل  نمو في  قيم  الصادرات داخليظهرفي  فيتنام ل القوة التنافسية •

 

 دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :    3يوضح الجدول السابق  أول  

طن( ، كذلك  في حصتها  في  /دوالر29029 )عة المبامؤشر إنخفاض قيمة الوحدة يظهر في   لصين القوة التنافسية  ل •

   (، فضال عن إنخفاض تركيز الصادرات  )تعدد  اكبر للدول  المستوردة من الصين %34حيث بلغت نحو  البلجيكي السوق 

 إنخفاض التعرفة الجمركية المطبقة . يظهرفي مؤشر  التنافسية لبنغالدش القوة  •

 

  دول منافسة  ) حسب الترتيب التنازلي( حيث يتبين ما يلي :   3لتالي  أول  يوضح الجدول ا

طن( ، كذلك  في حصتها  في  /دوالر21072)المباعة القوة التنافسية  للصين   يظهر في مؤشر إنخفاض قيمة الوحدة  •

دول  المستوردة من % ، فضال عن إنخفاض تركيز الصادرات  )تعدد  اكبر لل40.7السوق الهولندي حيث بلغت نحو 

 الصين  (.

إنخفاض ، فضالً عن %77نمو في  قيم  الصادرات داخل السوق الهولندي  الى القوة التنافسية لبنغالدش  يظهر من خالل   •

 .التعرفة الجمركية المطبقة


