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 دليـل المحتويات
 

  

 .1 غرفة تجارة االردن أهم التعاميم الصادرة عن

 .2  نشاطات وفعاليات غرفة تجارة االردن

 .3 والقطاعات التجارية األردنيةنشاطات الغرف 

 .4 أخبار إقتصادية وإستثمارية

 .5 ت اإلقتصاد األردنيأهم مؤشرا
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 . أهم التعاميم الصادرة عن غرفة تجارة االردن1
 القانونيين الخبراء للجنة السادس االجتماع وتوصيات تقرير والتموين والتجارة الصناعة وزارة 9/9/2021

 التجارة منطقة اطار في المنزاعات تسوية بآلية المتعلقة االجرائية القواعد الئحة لتطوير المختصين
 .الكبرى العربية الحرة

 احكام بموجب الصادرة 2021 لسنة االلكترونية النفايات ادارة بخصوص تعليماتغرفة تجارة االردن  13/9/2021
 .2020 لسنة 68 رقم الخطرة والنفايات المواد ادارة نظام من( 13) المادة من( ب) الفقرة

 والمؤتمرات المعارض) التالية الفعاليات القامة الموافقات منح والتموين والتجارة الصناعة وزارة 13/9/2021
 ضمن( شبيهه اخرى فعاليات واي والمهرجانات الفنادق في تقام التي والفعاليات الرياضية والفعاليات

 . شروطال

 2021 لسنة الكبرى عمان امانة حدود ضمن االعالنات وترخيص انشاء تعليمات  الكبرى عمان امانة 18/9/2021
 رقم الكبرى عمان امانة حدود ضمن االعالنات ترخيص نظام من 18 المادة الحكام استنادا صادرة
 .الرسمية الجريدة في والمنشور وتعديالته 2016 لسنة 143

 .الغذائي لالمن الوطنية لالستراتيجية النهائية المسودة نسخةوزارة الزراعة  25/9/2021

 التزام وألهمية آمن صيف الى للوصول الحكومة خطة بشأن  والتموين والتجارة الصناعة وزارة 26/9/2021
 ضمنها ومن العمل وزارة عن الصادرة بالبروتوكالت االقتصادية القطاعات ضمن العاملة المنشآت
 التزام متابعة بهدف لجنة بتشكيل الوزارة قامت والمسارح، والمعارض والمؤتمرات المهرجانات قطاع

 استكمالها من التأكد بهدف المعرض إقامة تسبق التي الفترة خالل المعارض بتنظيم ستقوم التي المنشآت
 العمل وزارة عن الصادرة والبالغات الدفاع وأوامر الوقائية بالتدابير التزامها ومدى العمل إلجراءات
 .  الصحة وزارة من والمعتمدة

 استمرار من للحد االردني المركزي البنك أتخذها التي االجراءات والتموين والتجارة الصناعة وزارة 28/9/2021
 التزاماتهم سداد من لتمكينهم الكافي الوقت المتضررين واألفراد الشركات إلعطاء كورونا جائحة آثار
 700 الى والمتوسطة الصغيرة الشركات لدعم المخصصة المبالغ رفع خالل من وذلك البنوك، تجاه
 بدون العام نهاية حتى كورونا جائحة من المتضررة للقطاعات األقساط بتأجيل العمل ويمدد دينار مليون

 . تأخير فوائد أو عموالت
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 . نشاطات وفعاليات غرفة تجارة االردن2
 "الوطني التشغيل" برنامج عمل فريق 4/9/2021

 تشكيله صدر الذي العمل وزارة في الوطني التشغيل برنامج عمل فريق  االردن تجارة غرفة تشارك

 أولويات ضمن جاء والذي الشمالي يوسف العمل وزير برئاسة االفخم الوزراء رئيس دولة من بقرار

 مشيرا   التشغيل، وتحفيز المنافسة تعزيز محور ضمن( 2023-2021) االقتصادي الحكومة عمل

( 2023-2022) عامي خالل الحكومة أولويات انجازه مدة حددت الوطني التشغيل برنامج أن إلى

 اجتماعات في الغرفة وتشارك. مستفيد ألف 100 تشغيل ويستهدف دينار مليون 80 له وخصص

 بالخطوات مباشرة للشروع له التنفيذية الخطة لوضع اجتماعاته سيواصل البرنامج عمل فريق

 برنامج عمل فريق ويضم.لتطبيقه المعلن الزمني اإلطار ضمن البرنامج أهداف إلى للوصول العملية

 ومدير والزراعة والتجارة والصناعة والتخطيط المالية لوزارات العامين األمناء الوطني التشغيل

 وعمان األردن وتجارة صناعة غرف ورؤساء المقاولين ونقيب االجتماعي الضمان مؤسسة عام

 .األعمال تطوير ومركز األردني االقتصادي والمنتدى األردني االستراتيجيات ومنتدى
 

 القاهرة  مؤتمر العمل العربي الدورة السابعة واألربعون 5/9/2021

 عزات الطراونةنائل رجا الكباريتي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة األردن والمهندس  السيدشارك 

في مؤتمر  رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة المزار الجنوبي-عضو مجلس ادارة غرفة تجارة األردن 

 .8/9/2021-4خالل الفترة  القاهرةفي  -(47الدورة ) -العمل العربي 

مطالعة بنود تم خالله ن العمل، التابعة التحاد الغرف العربية، للجنة الدائمة لشؤو( 37ماع )تاجعقد 

حيث  ،لمؤتمر العمل العربي، ومناقشة التمثيل العربي في المنظمات الدولية 47الدورة ول أعمال جد

أن غالبية و 11/2012ستحسم في شهر ، 2021لمؤتمر العمل الدولي لعام  (109رئاسة الدورة ) أن

الدول العربية تدعم المرشح االفريقي، كون أن منصب الرئاسة يعد حكرا  على المرشحين 

أهمية وجود عمل عربي مشترك لتحضير وتأهيل مرشحين عليه تم فتح النقاش باألوروبيين، و

وتم تقديم مقترح من غرفة ، المنظمة وغيرها من المنظمات الدوليةلتمثيل الوطن العربي في هذه 

تجارة األردن بضرورة جمع كافة الشروط والمتطلبات لمختلف المنظمات الدولية لالطالع عليها 

، والتنسيق بين ئق ببلداننا العربيةآللاتمثيل األفضل ونسب للأهيل المرشحين األودراستها للبدء بت

 ممثلي القطاع الخاص في اتحاد الغرف العربية بهذا الخصوص.

إلقاء كلمات ابتدأت جلسة االفتتاح الرسمية للمؤتمر فعالياتها تمام الساعة العاشرة صباحا ، حيث تم 

حفل االفتتاح، وأبرزها الكلمة المسجلة لراعي المؤتمر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي / رئيس 
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ثمن كافة الجهود واإلجراءات والقرارات التى اتخذتها البُلدان العربية ، حيث جمهورية مصر العربية

ة العمل والعمالة، خاصة  في التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا، والحد من تأثيرها على بيئ

 .العمالة غير المنتظمة، والحفاظ على حقوق ومكتسبات جميع العمال ورعاية مصالحهم

كما ثمن قيام منظمة العمل العربية بطرح موضوعات جديدة تواكب التطورات العالمية، وتعمل على 

ودمج األشخاص  توفير وظائف حقيقية للشباب وتستهدف على نحو خاص تمكين المرأة اقتصاديا ،

 .ذوي اإلعاقة، ومكافحة أسوأ أشكال عمل األطفال، بما يحقق لالقتصاد العربي التنمية والرخاء

لكل  فريق العمال( – عمالفريق أصحاب األ –)فريق الحكومات  فرق الثالثهذا وقد اجتمعت ال

وهي  (2023 - 2021للفترة ) الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربيةلتشكيل دولة 

 كالتالي:

  مجلس إدارة منظمة العمل العربية 

  هيئة الرقابة المالية واإلدارية بمنظمة العمل العربية 

 ربيلجنة الحريات النقابية بمكتب العمل الع 

  لجنة شئون عمل المرأة العربية 

 المواضيع التالية ضمن فعاليات المؤتمر: كما تمت مناقشة

 .أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل -

 متطلبات االقتصاد األخضر لتوفير فرص العمل. -

 "" أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل 

التكنولوجيـا الحـديثـة من فرص لتطوير بيئـة  هتتيحـ مـابهمية تحسـين بيئة العمل حيث تكمن أ 

من تحـديـات على طبيعة المهن والوظائف وفرص التشـــغيل في المســـتقبل،  هالعمـل ومـا تنـذر بـ

من تطوير بما يتفق مع أنماط ه بيئة العمل الحديثة وما تقتضـيات على أهمية مراجعة تشـريع ما أكد

 –)حكومات  ـافر جهود أطراف اإلنتاج الثالثةظضـرورة ت تم التركيز علىهذا و.التشـغيل الجديدة

 همـا تتيحـن لتعزيز وتحسـين بيئة العمل وتحقيق االســــتفـادة م عمال( -أصحاب أعمال 

بيئة العمل  ومتابعةتشـريعات الالحكومـات على تطوير  عملخالل  وذلك منالتكنولوجيـا الحـديثـة، 

أهمية تحسين بيئة العمل ودورها في عمال إدراك األعلى أصحاب ومة المهنية ، والصــحة والســال

تطوير االنتاج، وتحقيق ربح وتنافسية أعلى، كما يجب على منظمات العمال تطوير استرتيجيات 

 فاعلة وجديدة لتمكين العمال وتنمية مهاراتهم في استخدام التكنولوجيا في أعمالهم.
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يئة العمل عائقا أمام العمال وباألخص األكبر سنا ، ال سيما أن االنتقال الى يشكل التحدي الرقمي في ب

بيئة األعمال الذكية يتخللها تغيرات جذرية في الخطوات واستخدام تقنيات متطورة وجديدة، وهذا 

الحاجز يحول دون تقبل العمال هذا التغيير، ومن أبرز الصعوبات التي يتم مواجهتها في عملية 

ملكية البيانات  -3 الرقمية افةضعف الثق -2نقص الكوادر ذات المهارات الرقمية  -1رقمي التحول ال

 ومشاركتها مع الجهات المختلفة.

 "متطلبات االقتصاد األخضر لتوفير فرص العمل"

قبل ظهور وباء فيروس كورونا المسـتجد، شـهدت السـنوات األخيرة اهتماما متزايدا بالبيئة 

وظهر على اثر ذلك مفهوم  خاصــة في ظل خطة التنمية المســتدامة ،ووالتغيرات المناخية، 

"نظام من  هوقد عرف برنامج األمم المتحدة للبيئة االقتصـاد األخضـر بأناالقتصاد األخضر، 

شـطة االقتصـادية، التي من شـأنها أن تحسـن نوعية حياة اإلنسـان على المدى الطويل من دون األن

 ."تعريض األجيال القادمة إلى مخاطر بيئية أو ندرة أيكولوجية خطيرة

زيادة فرص العمل ودعم  -2 التخفيف من حدة الفقر -1 :الهدف من تبني سياسة االقتصاد األخضر

 -4 استبدال الوقود األحفوري بالطاقة المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون -3 المساواة االجتماعية

مراجعة السياسات ، وتتضمن عملية التحول لالقتصاد األخضر تشجيع التوسع في المدن الخضراء

على ، باالضافة للتنمية الريفية واالهتمام بالموارد المائية وترشيدها، والحث الوطنية الحكومية

 .االستثمارات المستدامة في مجال الطاقة التوسع في

وبالرغم من العوائق التي قد تواجه التحول لالقتصاد األخضر ومن أهمها التكلفة الباهظة، اال انه 

خطة النمو األخضــر الوطنية  2017أطلقت المملكة األردنية الهاشــمية عام وعلى الصعيد المحلي 

األســاســية التي تضــع البالد على مســار نمو أخضــر لتشــكيل خريطة طريق لتأســيس اللبنات 

والمسـاهمات المحددة  2025إلى الخطط والوثائق الوطنية، مثل رؤية األردن ، واستندت مســتدام

مشـاريع النمو األخضـر ومواءمة السـياسـات  هوطنيا، وتعتبر هذه الخطة مرجعا لتوجي

 .الوطنية واالسـتثمارات الخضراء مع أهداف التنمية

 من:ش انعقاد فعاليات المؤتمر، تم عقد لقاء مع كل وعلى هام

  وزير العمل والشؤون االجتماعية العراقي/ الدكتور عادل الركابي  معالي -

لتعاون في اآليات حيث تم النقاش حول  ،يوسف الشماليوبحضور معالي وزير العمل 

 .التجربة األردنية في الضمان االجتماعيالتدريب المهني والتقني والتشغيل واالستفادة من 
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 مصر السفير األردني في /  أمجد العضايلة  معالي السيد -

زيادة التبادل التجاري والزيارات بين البلدين، والتجربة المصرية في تم التباحث بخصوص 

 العاصمة االدارية الجديدة.

 

اتحاد غرف البحر األبيض رئيس  -السيد أحمد الوكيل / رئيس غرفة تجارة االسكندرية  -

 "إسكامي"المتوسط  

تم النقاش حول جائحة كورونا ومدى التعافي من انعكاساتها على القطاع التجاري في 

االسكندرية وجمهورية مصر العربية، حيث أنه ال تزال القطاعات التجارية تعاني من 

 االغالقات وتحديد لساعات العمل.

 

 مجلس ادارة االتحاد العام للغرف التجارية المصريةالمهندس ابراهيم العربي / رئيس  -

حيث تم التباحث بخصوص التمثيل في الغرف العربية المشتركة التابعة التحاد الغرف 

العربية، وعلى أهمية دورها وضرورة التواجد العربي بها، كما تم النقاش بمواضيع حول 

جيه دعوة لتشكيل وفد مصري ، هذا وقد تم توتفعيل "حالل"الغرفة االسالمية وامكانية 

 برئاسة المهندس العربي لزيارد المملكة االردنية الهاشمية.

 

 رئيسة اتحاد المستثمرات العرب/ يسي   الدكتورة هدى -

مناقشة اجراءات هيئة االستثمار والتي تستغرق أشهر والتي تعد منفرة، وكذلك الترويج 

الدولي" تحت شعار )الشباب العربي "االستثمار العربي األفريقي والتعاون لمؤتمر 

 .في جمهورية مصر العربية 5/11/2021-2االفريقي( خالل الفترة 

 

 وزامبيا األردن بين االقتصادي التعاون لتعزيز تفاهم مذكرة 12/9/2021

 التعاون لتعزيز وذلك تفاهم مذكرة زامبيا وصناعة تجارة وغرفة االردن تجارة غرفة وقعت

 وتهدف.البلدين بين المتبادلة المنفعة وتحقيق الخاص القطاع مؤسسات مستوى على االقتصادي

 األردن تجارة غرفة رئيس زووم، والمسموع المرئي االتصال تقنية عبر بُعد عن وقعها التي المذكرة

 الفخري القنصل بحضور كاواشا، تشابوكا زامبيا والصناعة التجارة غرفة ورئيس الكباريتي نائل

 تفعيل سبل حول فكري حوار جلسة تبعها والتي العزيزي يوسف الدكتور االردن في زامبيا لدولة

 لتطوير عملي إطار وضع إلى الدولتين بين المتاحة االقتصادية الوسائل كافة وتيسير االتفاقية
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 األهداف تنفيذ تعزز أن يمكن التي التعاون إجراءات وتحديد ، الطرفين بين التجارية العالقات

 بين المشتركة والمشاريع االستثمارات وتشجيع التجارة حجم لزيادة المتبادلة االقتصادية

 وتقديم الجانبين، من األعمال أصحاب بين وصل كحلقة الغرف تعمل المذكرة، وبموجب.البلدين

 التجارية، الوفود زيارات وتبادل األعمال، أصحابو والشركات للمؤسسات الالزمة المساعدة

 إن الكباريتي وقال.وزامبيا، أو األردن في تقام التي والوطنية الدولية المعارض في المشاركة وتنظيم

 تبادل ضرورة على مشددا والتجارية االقتصادية العالقات تطوير من الطرفين ستمكن التفاهم مذكرة

 أزمة تبعات ظل في التحديات لتجاوز المشتركة، المصالح يخدم بما والمعرفة والخبرات المعلومات

  .المشتركة الثنائية االتفاقيات وتفعيل الجديد االقتصادي الواقع مع يتالءم وبما كورونا،
 يفلسطينال األعمال ملتقىلقاء  14/9/2021

التخليص والشحن تحديات وفرص »عقد ملتقى األعمال الفلسطيني األردني ، جلسة حوارية بعنوان 

في مقر غرفة تجارة االردن، بالتعاون مع غرفتي تجارة األردن وتجارة « بين األردن وفلسطين

وصناعة محافظة الخليل، بمشاركة رجال أعمال من داخل وخارج األردن، لتعريف رجال االعمال 

رض تصدير في القطاع الخاص على طرق التصدير لفلسطين وتجاوز التحديات والمعيقات التي تعت

ويهدف اللقاء الى تعزيز التجارة البينية وتبادل الخبرات وتعريف .المنتجات بين األردن وفلسطين

وأكد .القطاع الخاص على شروط التصدير والشحن وإجراءات التصدير والمواصفات والمقاييس

ذه نائب رئيس ملتقى االعمال الفلسطيني االردني صالح مرقة، حرص الملتقى على عقد مثل ه

اللقاءات لتحفيز القطاع الخاص من البلدين على زيادة التبادل التجاري بين األردن وفلسطين وتجاوز 

وقال مرقة ان السوق الفلسطيني متعطش .تحديات ومعيقات التصدير التي تضعها سلطة االحتالل

للسوق  للمنتجات األردنية ويحتاجها بديال عن منتجات دولة االحتالل، مبينا ان فرص التصدير

وبدوره أكد نائب رئيس غرفة تجارة األردن المهندس جمال الرفاعي، استعداد .الفلسطيني كبيرة

الغرفة لتذليل العقبات او االجراءات القانونية والجمركية التي تؤثر سلبا  على انسياب البضائع بين 

أبو عاقوله  من جهته، استعرض نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف هللا.البلدين

معبر   أهم التحديات التي تحول دون انسياب البضائع بين األردن وفلسطين ومعيقات الشحن على

وأكد رئيس غرفة تجارة .جسر الملك حسين، داعيا الى تكثيف الجهود الرسمية إلزالة تلك التحديات

لعالقات عمق ا« تطبيق زوم»وصناعة محافظة الخليل عبده إدريس، متحدثا من فلسطين عبر 

الفلسطينية األردنية، وحرص الجانب الفلسطيني رسميا على اعتماد المنتج األردني كبديل عن المنتج 

وناقش الحضور أهم اإلجراءات والقوانين المطلوبة من التاجر او الصانع .االحتالل اإلسرائيلي

مناقشة األوراق  األردني والفلسطيني التي يجب توفيرها لدخول البضائع في كال االتجاهين، وتم
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والشروط التي يجب توفرها كالمواصفات والمقاييس المعتمدة لدى البلدين وحجم وأوزان وارتفاع 

التي يجب توافرها لدخول البضائع بين األردن وفلسطين والفحص األمني الذي « الطبالي»

حدود وال يرقى يشار الى ان حجم التبادل التجاري بين األردن وفلسطين م.اجراؤه على الحدود  يتم

لمستوى العالقات بين البلدين، حيث تضع دولة االحتالل العديد من المعيقات التي تمنع انسياب 

 .وشارك في اللقاء شركات شحن وتخليص بضائع من البلدين الشقيقين.البضائع االردنية الى فلسطين

 

  المتحدة المملكة لدى االردن سفير لقاء 19/9/2021

 الدباس منار المتحدة المملكة لدى االردن سفير مع الكباريتي نائل االردن تجارة غرفة رئيس حثب

 الغرفة رئيس وأعرب.البلدين بين والتجارية االقتصادية العالقة واقع االردن تجارة غرفة مقر في

 تيال الثنائية وللعالقات عمله، مهام في والنجاح التوفيق بكل يحظى بأن الدباس للسفير تمنياته بأطيب

 تعزيز في الدبلوماسي التمثيل دور أهمية على والتأكيد واالزدهار النمو من المزيد البلدين تربط

 مكافحة جراء الراهنة األزمة ظل في الجهود توحيد الملحة الحاجة البلدين بين االقتصادية العالقات

 كافة في االقتصادية العالقات لتطوير الجانبين امكانيات من القصوى واالستفادة كورونا، فايروس

 تقوم الذي الهام االقتصادي الدور الى الصدد بهذا الكباريتي وأشار.  األصعدة جميع وعلى المجاالت

 مجلس في الفاعلة وعضويتها األردني التجاري للقطاع تمثيلها خالل من األردن تجارة غرفة به

 التواصل وبأن التجارية العالقات وتعزيز بتشجيع ، البريطانية العربية التجارية الغرفة ادارة

 الذكر سبيل على أهمها اقتصادية فعاليات عدة تنظيم في التعاون تم حيث معهم مستمر والتنسيق

 بتاريخ لندن في عقد الذي الثاني البريطاني العربي االقتصادي المنتدى فعاليات الحصر وليس

 العربية الغرف اتحاد مع وبالتعاون البريطانية العربية التجارة غرفة من بتنظيم ،21/10/2014

 لهذه الشريك البلد يكون بأن األردن تشرف ولقد) األردن تجارة وغرفة العربية الدول وجامعة

 التواصل شبكات وتوسيع العالقات وتعميق للتعارف فريدة فرصة  آنذاك المنتدى شكل( الدورة

 ومن جهة من والبريطاني العربي الجانب من والمستثمرين األعمال أصحاب بين والشراكة والتعاون

 وتكنولوجيا العالجية السياحة قطاعات في خصوصا أخرى جهة من والبريطاني واألردني

 والبنوك الدوائية والصناعة الصحية الرعاية الى باإلضافة المتجددة، والطاقة واالتصاالت المعلومات

 السياق بنفس بريطاني أردني اقتصادي مؤتمر لعقد التنسيق أهمية الى الكباريتي ودعا.والتمويل

 وزيادة االقتصادي التعاون تعزيز أجل من وذلك البريطانية العربية التجارية الغرفة مع بالتعاون

 من.والخبرات المعرفة نقل موضوع في وخاصة البلدين بين واالستثماري التجاري التبادل حجم

 الجهات لتوجيه األردن تجارة غرفة مع والتنسيق للتعاون استعداده عن الدباس السفير أعرب جانبه
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 التبادل تعزيز شانها من التي المعلومات بكل وتزويدهم االردن بزيارة يرغبون الذين والمستثمرين

 بالتعاون المقترح االقتصادي المؤتمر عقد ترتيبات في والمباشرة البلدين، بين واالستثماري التجاري

 .البريطانية العربية الغرفة مع

 

   ISIC4ورشة عمل توعوية ت الدليل الوطني لتصنيف المنشات االقتصادية  23/9/2021

 عمل ورشة والتموين والتجارة الصناعة وزارة مع والتنسيق بالتعاون االردن تجارة غرفة نظمت

 بتاريخ بتطبيقة البدء تم والذي ISIC4 االقتصادية لالنشطة الموحد الوطني التصنيف نظام حول

 والتموين والتجارة الصناعة وزارة من المعنيين وبحضور االردن تجارة غرفة مقر في 1/1/2021

 الدكتور قدم حيث . التجارية الغرف موظفي من وعدد الكبرى عمان وامانة الشركات مراقبة ودائرة

 أهمية حيث من النظام حول تقديمي عرض( IFC)  الدولي التمويل مؤسسة من الطراونة ابراهيم

 في ذلك وعالقة عام بشكل األردني االقتصاد لتطوير االقتصادية لألنشطة الوطني بالتصنيف العمل

 المتعلقة المفاهيم من مجموعة وتوضيح تعريف الى باالضافة المستقبلية االقتصادية السياسات رسم

 االقتصادية لألنشطة المناسبة الوطنية التصنيفات وتحديد االقتصادية لألنشطة الوطني بالتصنيف

 بتطبيق المتعلقة الخاصة األحكام وتوضيح القانونية للكيانات المناسبة االقتصادية األنشطة وتحديد

 .االقتصادية األنشطة بتصنيف يتعلق فيما والتنظيم التسجيل دور على وأمثلة التصنيف

 

  البولندية الخارجية وزير نائبلقاء  25/9/2021

 المتجددة الطاقة بمجاالت المشترك التعاون بولندي، وفد مع المتجددة للطاقة العربية الهيئة حثت

 المهندس الهيئة عام امين لقاء خالل ذلك جاء.الكهربائية والسيارات الذكية والشبكات الذكية والمدن

 عمان في البولندي السفير بحضور يابوونسكي، بافاو البولندية الخارجية وزير بنائب الطعاني، محمد

 وضع الطرفان ناقش. العربية الدول من للهيئة التنفيذي المكتب من وأعضاء كاربينسكي لوتسيان

 شركات بين مشترك تعاون إنشاء وخصوصا وعلمية، عملية انجازات تحقيق لضمان طريق خريطة

 مع التعاون بتعزيز العالمي االهتمام الطعاني المهندس واكد.واألردن بولندا بين المتجددة الطاقة

 من عديدة مميزات به تتمتع لما العربية؛ الدول من للعديد لالستثمار بوابة يعد والذي االردن

 للربط األساس هو لألردن الجغرافي الموقع ان موضحا التحتية، والبنية المدربة الفنية الكفاءات

 واضاف.الطاقة مصادر ونقل المتجددة الطاقة وخصوصا االوسط، الشرق دول كل بين الكهربائي

 المقبل، العام من نيسان شهر خالل بولندا في المتجددة للطاقة مؤتمر عقد على االتفاق تم انه

 الشمسية بالطاقة والتبريد للتدفئة مشتركة مشروعات وعمل عربية، دول عدة من ممثلين وبحضور
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 للدور متعددة بمجاالت األردن مع التعاون أهمية البولندي الوفد رئيس واكد.باألردن الطاقة وتخزين

 والزراعة واالقتصاد بالطاقة متعددة كثيرة اقتصادية مجاالت في لألردن والمحوري الكبير

 التنمية مجاالت في بالمنطقة الكبير األردن بدور البولندي الوفد رئيس وأشاد. والسياحة والصناعية

 غرفة رئيس وتطرق. المناخي التغيير من والتقليل البيئة على والحفاظ األخضر واالقتصاد المستدامة

 آفاق الى الكباريتي، نائل المهندس الطاقة العربية للهيئة التنفيذي المكتب وعضو األردن تجارة

 عجلة وتنشيط الدولتين بين التجاري التبادل زيادة وخصوصا متعددة بمجاالت المشترك التعاون

 للتعاون طريق خريطة وضع إلى ةإضاف واالقتصاد، الطاقة بمجاالت المشترك واالستثمار التعاون

 .البلدين بين التجارية المجاالت بجميع المشترك

 

 ورشة عمل تعريفية لهيئة الترقيم االردنية 26/9/2021

 الترقيم لهيئة تعريفية عملترأس رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الكرك السيد ممدوح القرالة ورشة 

 والخدمات الترميز، معايير "أساسيات االردن بعنوانبالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة  االردنية

وتطبيقاتها" وتهدف هذه الورشة الى مساعدة الشركات على تطبيق معايير عالمية لتسهيل  الفنية،

والتي تاتي في توقيت مهم بعد ان توقفت  ت والمعلومات التجارية الكترونيا، عملية تبادل البيانا

ة فيروس كورونا التي ألقت بتبعات ثقيلة على مختلف مناحي مسيرة الحياة الطبيعية جراء جائح

عمل بروح واحدة العادة الزخم للنشاط ية منها، ما يتطلب من الجميع ان يالحياة وبخاصة االقتصاد

 على الغرفة  ادارة مجلس أخذ لقد التجاري كونه اكثر القطاعات االقتصادية تضررا من الوباء.

 التحديات ومتابعة المملكة بعموم والخدمي التجاري القطاع اعمال لتسهيل امكانياته كل تسخير عاتقه

 نشاطها مواصلة من يمكنها وبما والمنشآت والمؤسسات الشركات تواجه التي والصعوبات

 هي الورشة وهذه العمل، فرص وتوفير الوطني االقتصاد على ينعكس بما ديمومته على والمحافظة

 المظلة تعتبر التي الغرفة وتحرص .الخصوص بهذا االردن تجارة تنفذها التي المهام من جزء

 العاملة الشركات وعي لزيادة الدورات وعقد تنظيم على الحرص كل التجاري للقطاع األولى

 إدارة في العمل كفاءة ورفع وتطبيقاته الباركود استخدام كيفية حول  والخدمي التجاري بالقطاعين

 مواكبة من وتمكينهم المنتجات عن ودقيقة سريعة معلومات على والحصول والمخازن المستودعات

 .اعمالهم وتدعيم العالمية التطورات
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 نشاطات الغرف والقطاعات التجارية األردنية .3
  ايلوللشهر  الزرقاءإنجازات ونشاطات وفعاليات غرفة تجارة :           

 (  معاملة اشتراك / تجديد اشتراك لمنتسبي غرفة تجارة الزرقاء. 272تم إنجاز )  .1

شملت الكفاالت الدراسية والبعثات الحكومية والقروض والكفاالت  كفالة عدلية متعددة األغراض ( 70تم إنجاز )  .2

 .العدلية

ت قيمة الصادرات حيث بلغ ( شهادة منشأ لمختلف البضائع المصدرة من الزرقاء والمنطقة الحرة، 192تم إنجاز ) .3

دينار تقريبا.وأغلب البضائع المعاد تصديرها كانت من   (22273878التجارية )إعادة التصدير( لمدينة الزرقاء )

واالجهزة الكهربائية  والمجوهراتولوازمها واالدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وااللبسة  السيارات 

 .والقرطاسية الصحية واالثاث المنزلي والمكتبي ومواد البناء واالدواتوااللكترونية 

 

 اما الفعاليات التي نفذتها غرفة تجارة الزرقاء لخدمة المنتسبين والمجتمع المحلي فكانت على النحو التالي: 

عقدت منظمة طفل الحرب الهولندية ندوة نقاشية وتدريبية بعنوان )منصة أتواق الى التعلم( في قاعة االستقالل في  .1

 .الغرفة

والتغذية المجتمعية ورشة عمل لتدريب الميسرين لتيسير الجلسات المجتمعية الخاصة  مشروع الصحةعقدت . 2

 .بالكورونا في قاعة االستقالل في الغرفة

عقد المجلس المحلي لمركز امن المدنية اجتماع المجلس في قاعة االستقالل في الغرفة وبرعاية عطوفة مدير . 3

 لزرقاء.شرطة محافظة ا

عقد مركز ارض السالم للتنمية وحقوق االنسان ورشة عمل تدريبية بعنوان تنمية التعليم في قاعة االستقالل في  .4

 الغرفة.
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 ستثماريةاقتصادية وا. أخبار 4
 بالحكوماااااااة التعجيااااااال يتطلااااااابالقطاااااااا   تمكاااااااين: المعلوماااااااات تكنولوجياااااااا قطاااااااا  1/9/2021

 االلكترونية
 الرواجبة، هيثم المهندس االردن تجارة غرفة في المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاع ممثل قال

 بالتحول التعجيل يتطلب العالمية، لالسواق الدخول من المعلومات تكنولوجيا شركات تمكين ان

 بملف المحلية الشركات على االعتماد ضرورة الرواجبة واكد.اإللكترونية للحكومة للوصول الرقمي

 التي التخصصات خالل من بينها وتوزيعه للخدمات مميز نموذج لبناء ودعمها األردنية الحكومة

 خدمات بطرق عالمية نماذج بناء ما األردنية الشركات ستمكن الخطوة هذه ان واوضح.تمثلها

 يمنح ما والسفر، والسياحة والتخطيط واالستشارات والنقل بالصحة سواء االلكترونية الحكومة

 لدول خبراتها وتقديم تجارية تحالفات وإقامة المجال بهذا لالستثمار فرصة والحكومة الشركات

 عملها أولويات برنامج في الحكومة ووضعت.اإللكترونية خدماتها لتطوير تحتاج التي المنطقة

 النمو تحفيز بهدف األولوية، ذات القطاعات من المعلومات تكنولوجيا المقبلين، للعامين االقتصادي

 من األردنية الشركات وتمكين الخامس الجيل نطاق اطالق خالل من العمل فرص من المزيد وتوليد

 واعتماد المساندة بالخدمات العاملة وبخاصة العالمية الشركات واستقطاب العالمية لألسواق الدخول

 .األعمال ريادة استراتيجية وتنفيذ

 
 المستورد بطاقة على صارمة ضوابط لوضع تجارية دعوات 5/9/2021

 المستورد، بطاقة استخدامات على صارمة، ضوابط وضع الى وخدمية تجارية فعاليات ممثلو دعا

 ضرورة وأكدوا.القانون بمظلة وملتزم حقيقي، بنحو أعماله يمارس فعلي تاجر مالكها أن من والتأكد

 رغب حال وفي اختصاصه، غير من أخرى بضائع يستورد ال حتى التاجر هو من وتصنيف تحديد

 تاجر أي رغب حال في أنه وبينوا.البضائع لهذه واحدة لمرة استيراد رخصة إصدار يمكنه بذلك

 ما واحدة، لمرة استيراد رخصة إصدار يمكن فإنه بطاقته، في المحددة غير أخرى بضائع باستيراد

 التي المستورد، بطاقة إلغاء ضرورة على وشددوا.الضريبي والتجنب التهرب فرص من بالحد يسهم

 أو وهمية بأسماء بطاقات إصدار عبر الضريبي، والتجنب والتهرب التحايل في كثيرا   تستخدم

 الصناعة وزارة تمنحها التي الوثيقة هي المستورد وبطاقة.الحقيقي المستورد غير آخرين ألشخاص

 وتوفير االستيراد عملية تنظيم لغايات المستوردين سجل في المسّجل للمستورد والتموين، والتجارة

 .الرقابة من المعنية الجهات ولتمكين الضريبي، التهرب من والحد بأعدادهم بيانات قاعدة  
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 المشروعات حاضنـة تفعيل إعــادة المعلومات: وتكنولوجيا االتصاالت قطا  12/9/2021
 «األردن تـــــجـــــــــارة»بــ الـــــرياديــــة

 أن الرواجبة هيثم المهندس االردن تجارة غرفة في المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاع ممثل أكد

 ريادة ومشروعات االبداعية االفكار باحتضان لديها المتخصصة الوحدة تفعيل بإعادة بدأت الغرفة

 لدعم الغرفة حرص باطار يأتي الوحدة تفعيل إعادة إن الرواجبة المهندس وقال. بالمملكة االعمال

 ومشروعات االفكار تسويق خالل من لألردنيين عمل فرص وتوفير الوطني االقتصاد مسيرة وتعزيز

 وتنفيذ اعتماد وجاء. لتنفيذها شراكات وإقامة مستثمرين الستقطاب والسعي خارجيا الريادة

 2021) االقتصادي الحكومة عمل أولويات برنامج مستهدفات كأحد األعمال ريادة استراتيجية

 .المعلومات تكنولوجيا بقطاع النمو تحفيز أطار في وذلك ،(2023و

 
 %20- 15 من الشتوية بسالمال أسعار ارتفا  توقع واالقمشة: االلبسة قطا  13/9/2021

 بعرض سيبداون التجار ان القواسمي، اسعد ردناال تجارة غرفة في قمشةالوا لبسةالا قطاع ممثل قال

 أن القواسمي وتوقع .قبالاال ضعف من مخاوف وسط المقبل، الشهر بداية الشتوي الموسم ألبسة

 نتيجة الماضية المواسم مع مقارنة% 20-15 من تتراوح ارتفاعات ستشهد الشتوية بسالمال اسعار

 المبيعات وضريبة الجمركية الرسوم بتخفيض الحكومة مطالبة مجددا عالميا، الشحن اسعار ارتفاع

 10 الى الجمركية الرسوم تخفيض ان موضحا سعارالا على المتوقع رتفاعاال من للحد لبسةاال على

 لبسةاال ان الى القواسمي واشار .سعارالا ارتفاع وطأة من سيخفف% 8 الى المبيعات وضريبة%

 الحكومة مطالبا تقريبا،% 48 نحو خدمات ورسم مبيعات وضريبة جمركية رسوم بين ما تدفع

 .عالمي الشحن اسعار ارتفاع بسبب االسعار على طرأ الذي رتفاعاال من للحد الرسوم هذه بتخفيض

 

 األسعار الشرائية وارتفا  القدرة تراجع أزمة يعاني الكهربائيات قطا  25/9/2021
 قطاع ان الزعبي حاتم ردناال تجارة غرفة في لكترونياتوإال الكهربائيات قطاع ممثل كدا

 سعارالا وارتفاع المواطنين لدى الشرائية القدرة تراجع في تتمثل حقيقية ازمة يواجه الكهربائيات

 السطح على يطفو بدأ الكهربائية جهزةاال على العالمي سعارالا ارتفاع ان الى الزعبي ولفت .العالمية

 ارتفعت الثقيلة الكهربائية جهزةاال على سعاراال ان حيث متفاوتة بنسب ارتفعت سعارالا ان لخال من

 يعاني الذي القطاع هذا تحمي اجراءات باتخاذ الحكومة الزعبي وطالب .%50 الى 30 مابين بنسب

 وارتفاع الشرائية القدرة تراجع بسبب الكهربائية جهزةاال على قبالالا من المواطنين عزوف من

 الزعبي وفسر .للتجار ميسرة قروض وتقديم جهة من الجمركية الرسوم تخفيض لخال من سعارالا
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 الكهربائية جهزةاال ان مبينا القطعة حجم حسب تختلف بأنها سعاراال على طرأت التي رتفاعاتاال

 لجاتالث بين والمتمثلة الثقيلة الكهربائية جهزةالا ارتفعت حين في بسيطة بنسب ارتفعت الخفيفة

 .50 الى 30 بين تراوح بنسب وغيرها والشاشات

 
 المخالـااااـف الموظـااااـف علااااـى الاااادفا  أماااار عقوبااااة باقتصااااار تطالااااب «اربااااد تجااااارة» 26/9/2021

 المنشــأة واستثنــاء
 لمدة إربد في الكبرى التجارية المجال من عدد اغالق ان الشوحة محمد اربد تجارة غرفة رئيس قال

 بها فادحة أضرارا يلحق كورونا لمطعوم متلقين غير فيها عاملين ضبط نتيجة متتالية أيام سبعة

 وطالب.االغالق فترة خالل تعطلهم نتيجة العاملين من العشرات على سلبا وينعكس االقتصاد ويدمر

 خصوصا بالمخالفة المنشاة شمول دون فقط الملتزم غير الموظف ومخالفة معاقبة بضرورة الشوحة

 غرفة ان الى واشار. محددة بأوقات تباع لم ما التلف سريعة غذائية مواد فيها المحال من كثيرا ان

 غرفة خالل من والتجارة الصناعة ووزارة الداخلية بوزارة المعنية الجهات مع تتواصل التجارة

 ما والبقية بإربد الكبرى المنشآت من اثنتين فتح اعادة تم حيث المشكلة هذه حل أجل من االردن تجارة

 مشكلتها حل على العمل ويجري المطعوم على حاصلين غير بها عاملين ضبط نتيجة مغلقة زالت

 .الرسمية األطراف مع بالتنسيق

 
   والضرائب الجمركية الرسوم بتخفيض يطالب السيارات قطا  27/9/2021

 الجبالي سالمة االردن تجارة غرفة في ولوازمها الثقيلة واآلليات السيارات قطاع ممثل طالب

 ضرائب يدفع السيارات غيار قطاع ان موضحا القطاع على والضرائب الجمركية الرسوم بتخفيض

 اسعار على انعكس الذي االمر ارتفعت الشحن اسعار ان الى الجبالي ولفت.%55 الى تصل وجمارك

 العالمي االرتفاع ان وبين.الماضية الفترة خالل تقريبا% 30 بنسبة بالمعدل ارتفعت والتي القطاع

 المحلي السوق الن نظرا المحلي السوق على ينعكس لم السيارات غيار قطع اسعار على طرأ الذي

 جائحة بسبب انخفضت المواطنين لدى الشرائية القدرة ان الى واشار.والطلب العرض عمليات تحكمه

 المركبات ان الى اضافة المواطنين اولويات اواخر من المركبات اصالح جعل الذي االمر كورونا

 مقارنة السيارات غيار قطع على الطلب بتراجع ساهم الذي االمر االغالق فترات خالل متوقفة كانت

 بالمئة 55 الى 30 مابين تتراوح وضرائب جمركية رسوما يدفع القطاع ان وبين.السابقة بالسنوات

 على الجمركية والرسوم الضرائب بتخفيض الحكومة مطالبا االرباح على الدخل ضريبة الى اضافة

 .االولى بالدرجة المواطن على ستنعكس التي القطع اسعار وتخفيض القطاع لتنشيط القطاع
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 التجارة لتنشيط الصحيح باالتجاه قرار جابر حدود فتح: األردن تجارة 28/9/2021
 السورية األردنية الحدود فتح إعادة الحكومة قرار الكباريتي، نائل األردن، تجارة غرفة رئيس ثّمن

 الحركة لتنشيط الصحيح باالتجاه قرار سوريا، مع الحدود فتح إن الكباريتي وقال(.جابر حدود مركز)

 أخرى، جهة من الجوار، دول إلى األردنية االراضي من الترانزيت وحركة جهة، من التجارية

 األردنية العالقات“ إن وأضاف. ولبنان أوروبا دول إلى األردنية والمنتجات السلع لتصدير إضافة

 البري والنقل اللوجستية باإلجراءات يتعلق ما والسيما مشتركة، مصالح تربطها السورية

 واالقتصادية التجارية الحركة على سلبا   أثّر جابر، حدود مركز إغالق أن إلى مشيرا   ،”والترانزيت

 مركز) السورية األردنية الحدود فتح إعادة قرر قد الفراية مازن الداخلية وزير وكان.الشقيقين للبلدين

 والمسافرين، الشحن حركة أمام ،29/9/2021الموافق  األربعاء يوم صباح من اعتبارا  ( جابر حدود

 .بالمركز خاصة ولوجستية فنية إجراءات مصفوفة وفق

 
 الكهربائياااااااات مساااااااتوردات تراجاااااااع%  50 وااللكترونياااااااات: الكهربائياااااااات قطاااااااا  28/9/2021

 2019 عن واإللكترونيات
جم حاتم الزعبي، إن حردن لكترونيات في غرفة تجارة االقال ممثل قطاع الكهربائيات واال

 2019بالمئة هذا العام مقارنة بعام  50لكترونيات، انخفض بنحو الاالمستوردات من الكهربائيات و

وبين الزعبي أن التجار استوردوا بنحو ملياري دينار، أجهزة  .ردنقبل دخول فيروس كورونا لال

شكل مات الطاقة المتجددة التي تكهربائية وإلكترونيات ومعدات إنارة وإطفاء كبيرة، ومعدات ومستلز

بالمئة  30بنحو  2020ستيراد مع دخول الجائحة في ،فيما انخفض اال 2019كبر، في عام الالجزء ا

 ستيراد، يعطي مؤشرات على حجم الركود الذي يعانيالالعام. ولفت إلى أن تراجع حجم ا عن نفس

تفاع ف المواطنين عن الشراء، ارخيرة، بسبب عزوونة االآالمنه سوق الكهربائيات، والسيما ب

سعار بنحو ملحوظ، وقلة السيولة المتوفرة بين أيدي المستهلكين. وعزا كذلك انخفاض الا

رتفاع أسعار وات سابقة، دون تصريفها، إضافة االمستوردات، إلى تراكم البضائع لدى التجار من سن

معتادة. وأوضح أن حجم أضعاف تكاليف الشحن ال 10 - 8الشحن العالمي، الذي وصل لنحو 

إلى أن الكثير من التجار عزفوا عن استيراد ة مالية انخفض وانخفضت كميتها، المستوردات كقيم

سعار العالمي، مشيرا لهذا الوقت من السنة، وخفضوها الكميات المعتادة نسبة بسبب ارتفاع اال

 .للنصف تقريب
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 علااااى الكلااااف يقلاااال سااااورية ماااان األلبسااااة اسااااتيراد: والمجااااوهرات األلبسااااة قطااااا  29/9/2021
 األردني المستهلك

قال ممثل قطاع األلبسة والمجوهرات في غرفة تجارة األردن أسعد القواسمي، إن استئناف الحركة 

التجارية مع سورية سيقلل الكلف المرتبطة بقطاع األلبسة على المستهلك األردني؛ مما يتطلب تفعيل 

ولفت القواسمي إلى أنه بعد توقف تدفق .تحدد طبيعة السلع بكال البلدينالتبادل التجاري دون قوائم 

البضائع من سورية اتجه التجار للبضائع التركية المرتفعة بالسعر مقارنة بسورية؛ ألن كلف الشحن 

% من 20-15كلف الشحن من الصين تشكل “وأوضح القواسمي في حديثه عن كلف الشحن: .أعلى

% وهذه كلف تنعكس على 2% بينما من سورية 8-% 7، ومن تركيا قيمة البضاعة المستوردة

في السابق كانت البضائع السورية قليلة الكلفة على المواطن  المستهلك بحال ارتفاعها أو انخفاضها

قرر وزير الداخلية مازن الفراية، إعادة فتح الحدود األردنية .”وهذا لمصلحة المستهلك

تبارا  من صباح األربعاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر )مركز حدود جابر( اع   السورية

ولفت القواسمي إلى أن مستوردات قطاع األلبسة من سورية كانت بالمركز .أيلول/سبتمبر الحالي

بدأت .الثاني قبل تركيا، وتأتي بعد الصين واآلن سورية بعد تركيا ومصر لعدم وجود تبادل تجاري

 .في عّمان 

 
 أساااعف «اساااتدامة»و لالقتصااااد دعااام «جاااابر» معبااار فاااتح الغذائياااة: الماااواد قطاااا  30/9/2021

 المنشآت
أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة االردن رائد حماده، ان فتح القطاعات االقتصادية 

وعودة الحياة الى طبيعتها، بدأ ينعكس بشكل ايجابي على قطاع الغذاء بالمملكة، وبخاصة قطاع 

واشار الى ان النشاط التجارى لدى قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا .ختلف تصنيفاتهالمطاعم بم

مطعم، زاد منذ بدء الحكومة تطبيق خطة فتحها للقطاعات واالنشطة  15000والبالغ عددها 

وبين ان .2019% مقارنة بالفترة نفسها من عام  70االقتصادية منذ منتصف العام الحالي بمقدار 

م المصنفة سياحيا والبالغ عددها قرابة الف، زاد بعد فتح كافة القطاعات والغاء كل نشاط المطاع

%، وبالتزامن مع بدء العودة  50و 40اشكال الحظر منذ بداية الشهر الحالي بنسبة تتراوح بين 

وشدد حماده على ضرورة دعم المستثمر المحلي ومساعدته على تطوير .التدريجية لقطاع السياحة

دوره بالتنمية والنمو االقتصادي، وتسهيل االستثمارات وتنميتها وتكثيف الترويج لالردن اعماله ل

 .كوجهة استثمارية جاذبة
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 أهم مؤشرات االقتصاد األردني .5
 2020و 2019: أهم السلع المصدرة والمستوردة خالل عامي 1الجدول

(أردين دينار ابملليون القيمة)               

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2020 2019 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 2020 2019 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

-16.2 1160.4 1384.4 وتوابعها األلبسة -47.3 1217.6 2308.5 ومشتقاته اخلام النفط   

-21.8 901.9 1153.5 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 55.1 509.1 328.2 البواتس اخلام  

-2.9 423.2 435.7 الصيدلة حمضرات -6.0 896.2 953.1 العرابت والدراجات وأجزائها   

-9.3 380.3 419.1 األمسدة -23.3 719.8 938.5 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها   

-10.7 494.1 553.1 الصيدلة حمضرات 152.2 294.8 116.9 احللي واجملوهرات الثمينة  

-8.3 490.7 535.4 احلبوب 8.8 259.4 238.5 املنتجات الكيماوية غري العضوية  

-2.7 2017.2 2072.9 األخرى املواد  2.6 7357.5 7168.9 األخرى املواد 

-11.3 12077.8 13611.0 (2) املستوردات إمجايل 1.0 5044.4 4995.7  الوطنية الصادرات  

-34.6 595.3 909.6 تصديره املعاد   
-4.5 5639.7 5905.3 (1) الكلية الصادرات إمجايل -7705.7 (2) –( 1) التجاري العجز   6438.1-  16.5-  

 2020 األول كانون اخلارجية، التجارة إحصاءات تقرير/ اخلارجية التجارة قسم/ العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر
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 2020و  2019: أهم الشركاء التجاريين والتكتالت االقتصادية خالل عامي2الجدول 
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                       

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2020 2019 االقتصادية التكتالت

  نسبة
 التغري

)%( 
 2020 2019 االقتصادية التكتالت

 نسبة
 التغري
)%( 

  احلرة التجارة منطقة دول
 الكربى العربية

  التجارة منطقة دول 2.9- 2013.7 2074.2
 الكربى العربية احلرة

3604.5 2851.6 -20.9 

 -34.2 1490.5 2265.8 السعودية منها -1.8 183.0 186.4 الكويت منها

  احلرة التجارة إتفاقية دول
 أمريكا لشمال

  التجارة إتفاقية دول -12.6 1270.7 1454.0
 أمريكا لشمال احلرة

1275.5 1157.6 9.2- 

 -9.5 1003.3 1108.9 املتحدة الوالايت منها -11.7 1220.4 1381.9 املتحدة الوالايت منها

  غري اآلسيوية الدول
 العربية

  اآلسيوية الدول 10.6 1072.3 969.1
 العربية غري

4680.3 4233.5 -9.5 

 -13.4 1922.8 2220.8 الصني الشعبية منها 23.7 613.5 496.1 الشعبيةالصني  منها

 -10.0 2481.3 2756.4 األورويب اإلحتاد دول 3.0 153.6 149.1 األورويب اإلحتاد دول

 -12.8 522.8 599.6 أملانيا منها 16.3 37.2 32.0 إيطاليا منها

 4.6 1353.8 1294.3 اإلقتصادية التكتالت ابقي 52.9 534.1 349.3 اإلقتصادية التكتالت ابقي

 56.1 190.6 122.1 سويسرا منها 15.0 268.8 233.7 املنطقة احلرة منها

2020 األول كانون اخلارجية، التجارة إحصاءات تقرير/ اخلارجية التجارة قسم/ العامة اإلحصاءات دائرة: مصدر  
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ي   2020كانون األول  
 2021أيار   2021نيسان   2021آذار   2021شباط   2021كانون الثان 

 الخارجية التجارة قسم / العامة االحصاءات دائرة :المصدر
   2021أيار لشهر الخارجية التجارة حصاءاتتقرير ا

  مليون -(  2021أاير   -2020كانون األول ) والعجز التجاري  واملستوردات الصادرات: 2 الشكل

التجاري العجز   

 املستوردات
   

                                        

    الصادرات   

                                        

http://jocc.org.jo/index.php
https://www.facebook.com/JO.Chamber.of.Commerce/?rf=677621208942611
https://twitter.com/jocc_jo

