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1.  Informacje ogólne
Nazwa pa stwa: Jorda skie Królestwo Haszymidzkie (ar. Al-Mamlaka Al-Urdunijja Al-
Haszimijja)

1.1 Po enie geograficzne, ludno , obszar, stolica, j zyki urz dowe
Po enie geograficzne: Bliski Wschód, z dost pem do Morza Czerwonego – Zatoka Akaba,
Granice: Arabia Saudyjska 728 km, Irak 181 km, Izrael 238 km, Palestyna (Zachodni Brzeg
Jordanu) 97 km, Syria 375 km,Linia brzegowa: 26 km,
Najwy szy punkt: D abal Ramm 1734 m,
Najni szy punkt: Morze Martwe – 408 m.
Ludno : 5,879 mln (2008),
Grupy etniczne: Arabowie 98%, Czerkesi 1%, Ormianie 1%,
Grupy wyznaniowe: muzu manie sunnici 92%, chrze cijanie 3% (g ównie prawos awni), inni
2% (muzu manie szyici i druzowie),
Analfabetyzm m czyzn: 4,9% (2007),
Analfabetyzm kobiet: 15,3% (2007).
Powierzchnia: 89 300 km2 , 7,8% ziemie rolnicze
Stolica: Amman .

zyk urz dowy: arabski (angielski dobrze znany w biznesie i administracji).

1.2. Warunki klimatyczne
Na przewa aj cym obszarze – suchy, pustynny, w strefie wzgórz na zachodzie

(Amman) – zbli ony do ródziemnomorskiego, od listopada do kwietnia opady deszczu.
Ukszta towanie terenu: pustynny p askowy  na wschodzie, pasmo wzgórz na zachodzie, na
granicy zachodniej Rów Jordanu, pocz tek uskoku tektonicznego ci gn cego si  od Jordanii
po Mozambik.

1.3. G ówne bogactwa naturalne
Fosforyty, sól potasowa, upki bitumiczne oraz z a rud uranu.

ytkowanie ziemi: u ytki rolne 7,8%.
Zagro enia naturalne: susze, trz sienia ziemi (rzadko).
Problemy ekologiczne: ograniczone zasoby wody pitnej, wycinanie lasów, nadmierny wypas,
erozja gleb, pustynnienie.

1.4. System walutowy
Dinar jorda ski –1,4104 USD. Kurs dinara jorda skiego jest sztywno powi zany z

dolarem ameryka skim od 1995 r. Kurs wymiany w stosunku do euro jest p ynny.

1.5. Infrastruktura transportowa
Bardzo dobre, asfaltowe drogi, brak po cze  kolejowych, powszechnie dost pna

komunikacja autobusowa, trzy mi dzynarodowe lotniska: Queen Alia  International Airport  i
Marka Airport (Amman) oraz lotnisko w Akabie. Jeden port morski w Akabie.
Przej cia  graniczne:
z Izraelem – trzy przej cia: Most Króla Husajna (57 km od Ammanu), przej cie graniczne
Most Szejka  Husajna (90 km od Ammanu), Akaba – Ejlat (324 km od Ammanu, okre lone
godziny otwarcia);
z Irakiem – jedno przej cie graniczne Al Karamah (331 km od Amman), otwarte 24/7;
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z Arabi  Saudyjsk  – trzy przej cia graniczne – Umari (155 km od Ammanu), Mudawara
(322 km od Ammanu), Durra (349 km od Amman), otwarte 24/7; z Syri  – dwa przej cia
graniczne aber (80  km  od  Amman)  i Ramtha (90  km,  g ównie  dla  ci arówek),  otwarte
24/7;
Mi dzynarodowe Lotnisko im. Królowej Aliji (Queen Alia Int. Airport), Lotnisko Marka oraz
lotnisko w Akabie.

1.6. Obowi zek wizowy
Obywatele polscy otrzymuj  wiz  jorda sk  na przej ciach granicznych i lotniskach –

op ata 10 JOD (14 USD) na okres 30 dni. W razie d szego pobytu nale y j  przed  na
najbli szym posterunku policji. Op ata wyjazdowa z Jordanii wynosi 5 JOD na granicach

dowych.
1.7. Wykaz wiat pa stwowych w 2009 roku:
1 stycznia Nowy Rok
8 marca* Urodziny Proroka Mahometa
1 maja wi to Pracy
25 maja wi to Niepodleg ci Jordanii
20 wrze nia – 23 wrze nia* Eid Al Fitr –  wi to Zako czenia Postu (ramadanu)
27 listopada – 1 grudnia* wi to Ofiarowania (Eid Al Adha)
17 grudnia* Nowy Rok Muzu ma ski
25 grudnia Bo e Narodzenie

wi ta religijne muzu ma skie s  ruchome (zapisane w kalendarzu ksi ycowym). Podane
wy ej daty mog  ulec przesuni ciu o jeden dzie  – do przodu lub wstecz.


