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 . أهم التعاميم الصادرة عن غرفة تجارة االردن1
( 2021) لسنة( 25) رقم الدفاع أمر المتضمن والتموين والتجارة الصناعة وزارة 2/2/2021

 . 1992 لسنة 13 رقم الدفاع قانون ألحكام تنادا  سا الصادر

 منع حول 2021 لسنة (9) رقم قرار المتضمن والتموين والتجارة الصناعة وزارة 2/2/2021
  الحنطة القمح، ، االعالف ، الجافة البقوليات السكر، االرز،:  التالية للمواد التصدير
 هذا من االعالف مركزات واستثناء العلفية، الصفراء الذرة حبوب تصدير ومنع
 .القرار

 عطوفة كتابو 2021 لسنة( 7) رقم االداري التعميم والمبيعات الدخل ضريبة دائرة 4/2/2021
 الملكية انشطة هي ما بيان حول 28/1/2021 تاريخ والرأي التشريع ديوان رئيس
 في عليها المنصوص% 10 بنسبة الدخل لضريبة الخاضعة( المعنوية) المادية غير
 .2021 لسنة 11 رقم التنموية المناطق في الدخل ضريبة نظام من (5/ب/5) المادة

 استعدادا بها تقوم التي الوزارة خطة بخصوص والتموين والتجارة الصناعة وزارة 7/2/2021
 على األسواق لمراقبي الرقابية الجوالت الى واستنادا   ، المبارك رمضان لشهر

 قانون من( 11) المادة من أ الفقرة بأحكام التقيد وضرورة التجارية المنشآت
 يضع ان تاجر كل على"ينص والذي1998 لعام( 18) رقم والتجارة الصناعة
 سعرها عليها اكان سواء للبيع معروضة سلعة كل سعر وواضحة ظاهرة بصورة
 كحد االسعار بهذه التزامه وجوب مع محدد غير ام القانون هذا احكام وفق محدد
 كشف تنظيم التاجر على فان السلع بعض على االسعار وضع تعذر واذا اعلى

 االطالع من رواده لتمكين محله مدخل من قريب ظاهر مكان في وتثبيته باسعارها
 ".بسهولة هعلي

 التي القرارات من حزمة عن اإلعالم المتضمن والتموين والتجارة الصناعة وزارة 8/2/2021
 ظل في االقتصادية االنشطة عمل الستدامة والهادفة الموقر الوزراء مجلس اعتمدها
 . االقتصادية القطاعات مختلف في كورونا جائحة

 المستخدمة االختام نماذج من نسخة المتضمن والتموين والتجارة الصناعة وزارة 10/2/2021
 الكبرى العربية الحرة التجارة ةطقمن اطار في المنشأ شهادات على التصديق عند
 . العربية مصر جمهورية من والمعتمدة 2021 لعام

 التعامل في االجتماعي الضمان نهج بخصوص االجتماعي للضمان العامة المؤسسة 10/2/2021
 المالية االعتبارات مواجهة في واالجتماعية االقتصادية الغايات: الجائحة مع

 .التقليدية
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منع التصدير  بخصوص التأكيد على موضوع وزارة الصناعة والتجارة والتموين 14/2/2021
ومنع  للمواد التالية : االرز، السكر، البقوليات الجافة ، االعالف ، القمح، الحنطة

 .تصدير حبوب الذرة الصفراء العلفية، واستثناء مركزات االعالف من هذا القرار

 الخاصة الصحية البروتوكوالت المتضمن والتموين والتجارة الصناعة وزارة 17/2/2021
 .بالموالت

المتضمن جدول يوضح نظام الحموالت  والتموين وزارة الصناعة والتجارة 20/2/2021
المحورية واالبعاد القصوى لشاحنات نقل البضائع في جمهورية العراق والذي 

 يستوجب االلتزام به من سائقي الشاحنات التي تعبر االراضي العراقية.

والمنشور في  1110المتضمن قرار رقم  وزارة الصناعة والتجارة والتموين 22/2/2021
حول تخفيض رسم  16/2/2021تاريخ  5698الجريدة الرسمية في العدد رقم 

 ( طن من خردة االلمنيوم.5000تصدير المعادن على )

 حول( 2021) لسنة( 18) رقم قرار المتضمن والتموين والتجارة الصناعة وزارة 22/2/2021
 لحوم لمادة السعرية السقوف وتحديد 2021 لسنة 17 رقم القرار في جاء ما إلغاء

 دونه التنافس ليتم اعلى كحد المرفق الجدول في والمبينة( والنتافات الطازج) الدجاج
 تاريخه من اعتبارا  

 الشروط المتضمن  عمان– العراق جمهورية سفارة في التجارية الملحقية 23/2/2021
  .واالنجليزية العربية وباللغتين العراق في المتخصصة المعارض إلقامة والضوابط

 المنتجات بأسماء قائمة المتضمن عمان في السورية العربية الجمهورية سفارة 24/2/2021
 .2021لعام للتصدير المتاحة والكميات السورية

 التي بالمواد جدول المتضمن عمان– العراق جمهورية سفارة في التجارية الملحقية 25/2/2021
 .العراقية الزراعة وزارة كتاب حسب الزراعية المحاصيل من استيرادها منع تم

  وفعاليات غرفة تجارة االردن . نشاطات2
 المكسيك مع االقتصادية العالقات لتعزيز آليات تقترح األردن تجارة 3/2/2021

 في المكسيكي والسفير الكباريتي نائل االردن تجارة غرفة ادارة مجلس رئيس بحث
 التجارية العالقات ودعم تطوير وآليات سبل هيرنانديز – رودريغيز روبيرتو االردن

 أشار. الغرفة مقر في عقد الذي اللقاء خالل وذلك الصديقين البلدين بين واالستثمارية
 زيارة عززتها والتي البلدين تربط التي العالقات عمق الى اللقاء خالل الكباريتي السيد
 للمكسيك، األخيرة ورعاه هللا حفظه المعظم الحسين ابن الثاني عبدهللا الملك جاللة
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 التجاري التبادل زيادة الى يهدف مشترك تعاون بأي األردن تجارة غرفة وترحيب
 وتسهيل استراتيجية عالقات وإقامة الجانبين بين استثمارية ومشاريع شراكات وبناء

 . االوروبية والدول المجاورة العربية الدول وباقي العراقية السوق الى الدخول
 

 استراتيجية لتعزيز الثقافي والتبادل الفكري الترابط تعزيز أهمية على الكباريتي وأكد
 إقامة وضرورة االقتصادية، العالقات روح هي فالثقافة الصديقين، البلدين بين الشراكة
 تكنولوجيا أهمها عدة مجاالت في والمعرفة الخبرات تبادل على مبنية شراكات

 البشرية الموارد ناحية من الذاتية لبناءالقدرات كبيرة أهمية فهناك المعلومات
 تقدم تضمن والتي المتبادلة االستثمارات وتعزيز المتقدمة التكنولوجيا ذات والصناعات

 . العظمى الدول منافسة المكانية الموضوع هذا في والتشارك التعاون ويجب الدول
 

 تحمل التكميلية الصناعات النتاج االردن في مصانع انشاء الكباريتي السيد واقترح
 واالستفادة المجاورة الدول أسواق الى السلع هذه دخول لتسهيل االردنية المنشأ شهادات

 بعد جديدة عمل فرص توفير الى وباالضافة االردن، عليها الموقعة االتفاقيات من
 بين موسع لقاء تنظيم أهمية الى دعى كما. كورونا جائحة بسبب البطالة نسبة زيادة
 المعلومات وتبادل المرئي االتصال عبر أمكن وإن الخاص القطاع من الجانبين نظراء
 انشاء واقتراح الواعدة والقطاعات واالستثمارية االقتصادية الفرص يخص ما في

 .  وخدماتها لمنتجاتها بالترويج ترغب التي والمؤسسات الشركات تضم رقمية منصة
 

 خالل وتطورها المكسيكية االردنية العالقات عمق على المكسيكي السفير أكد وبدوره
 حريصة بالده ان واعرب االردن، مع تعاون اتفاقيات عدة وتوقيع االخيرة، السنوات

 بوابة الجغرافي موقعه بحكم يعتبر الذي االردن مع فاعلة اقتصادية عالقات بناء على
 بمستقبل التطلعات االردن تشارك المكسيك ان الى واشار المنطقة دول اسواق لدخول
 وتحفيز التجارة حجم لزيادة المشترك والعمل البلدين بين االقتصادية للعالقات أفضل
 سلم وقد. المتاحة الفرص من واالستفادة استثمارية مشاريع إلقامة الخاص القطاع
 للتجارة المكسيكي التجارية االعمال مجلس بين تعاون اتفاقية مسودة المكسيكي السفير

 للقطاع ممثال باعتبارها االردن تجارة وغرفة والتكنولوجيا واالستثمار الخارجية
 عن الكباريتي أعرب جانبه من المملكة، خارج و داخل والخدمي التجاري الخاص
 لتعزيز مهمة بادرة باعتبارها أهميتها على والتأكيد عليه بالتوقيع الغرفة ترحيب
 .االستثمار مجاالت ودراسة التجاري، التبادل وزيادة األعمال أصحاب بين الروابط
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 األردن تجارة غرفة إدارة مجلس يلتقي العودات 14/2/2021
 مجلس رئيس مع النواب من وعدد الدائم المكتب واعضاء النواب مجلس رئيس التقى
 تجارة غرفة مقر في االدارة، مجلس اعضاء من وعدد االردن تجارة غرفة ادارة

  .االردن
 

 الحكومة اداء ومراقبة القوانين سن في التشريعية المؤسسة دور الى الكباريتي واشار
 سبيل في الطيبة مبادرتهم لهم شاكرا   مسبوقة غير بالرسالة وصفها التي بالزيارة واشاد
 تكثيف ضرورة على والتأكيد والخاص العام القطاعين بين التشاركية العالقة تعزيز
 جائحة جراء الحرجة الصعبة المرحلة هذه في جنب الى جنبا   والوقوف الجهود

 باننا وأفاد .والتكاتف التعاون كل الجميع من يتطلب الذي األمر وتداعياتها كورورنا
 الموقر النواب مجلس مع والتشاور للتنسيق الطاقات كل وحشد لتسخير استعداد على
 رافد وأكبر االقتصاد شريان التجاري فالقطاع الوطني، االقتصاد مصلحة سبيل في

 والمطالب القضايا من عدد طرح اللقاء خالل وتم الوطني، الغذائي األمن لتحقيق
 التحاور في التجاري بشقه الخاص القطاع إشراك أهمية على والتأكيد التجاري، للقطاع

 االقتصادي، بالشأن عالقة لها التي واألنظمة القوانين مشاريع كافة في والتشاور
  .النواب مجلس عن المنبثقة اللجان في المشاركة وتفعيل

 
 ودوره والخدمي التجاري بالقطاع ثقتة عن النواب مجلس رئيس اعرب جانبه ومن
 النواب مجلس من رسالة هي الزيارة هذة ان واوضح الوطني االقتصاد في المهم
 لتحديات الحقيقي والتشخيص وتصور فهم الى التوصل في التجارة غرف دور باهمية
 تم ما اهم ومن.القادمة المرحلة يخص فيما الحلول ووضع والخدمي التجاري القطاع
 النواب، مجلس خالل من القوانين وخلق التشريع في الغرف دور اللقاء خالل طرحه
 الموازنة اهمية النقدي، االئتمان وسياسة النقدية السياسة والبيروقراطية، العامة االدارة
 المعيقات والمستأجرين، المالكين للمواطن، االقتصادي والوضع المواطن صحة بين

 .التشغيل اجل من والتدريب البطالة االجرائية،
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 التجارية الغرف رؤساء مع يجتمع المحلية اإلدارة وزير 15/2/2021
اجتمع نائب رئيس الوزراء ووزير اإلدارة المحلية توفيق كريشان ، في مبنى الوزارة 

بحضور أمين مع نائب رئيس غرفة تجارة االردن ورؤساء الغرف التجارية بالمملكة، 
 .عام الوزارة المهندس حسين مهيدات والمستشار القانوني الدكتور نضال العدوان
وبحسب بيان للوزارة جرى خالل االجتماع االطالع على المشاكل ومعيقات عمل 
القطاع التجاري أثناء فترة جائحة كورونا اضافة إلى عدد من النقاط المتعلقة باللوحات 

نفايات على القطاعات التجارية، مثل البسطات واالكشاك اإلعالنية ورسوم جمع ال
  .والباعة المتجولين

 
وتطرق االجتماع الى موضوع الرقابة على األسواق وتوحيد الرسوم للقطاعات 
التجارية ضمن نفس القطاع، والمواقف للمحالت التجارية حسب أحكام نظام األبنية 

المالحظات والمشاكل التي تواجه القطاع واستمع كريشان لكافة .وتنظيم المدن والقرى
التجاري، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم ما يلزم لضمان إستمرارية هذا القطاع 
والعاملين فيه خاصة وأنه يشكل رافدا  اساسيا لالقتصاد األردني. وأكد كريشان أنه سيتم 

ات وسيتم إعادة النظر برسوم اللوحات االعالنية ورسوم النفايات ومواقف السيار
 .تطبيق فرض الرسوم بشكل عادل بما يتوافق مع فئة البلدية والمناطق التابعه لها

 وتونس االردن بين التجاري التبادل تنشيط بحث 17/2/2021
، مع السفير التونسي لدى رة األردن نائل الكباريتيبحث رئيس مجلس إدارة غرفة تجا

وناقش  .التبادل التجاري بين البلدينالمملكة خالد السهيلي، سبل تعزيز وتنشيط 
الطرفان خالل لقاء بمقر الغرفة، التنسيق لعقد اجتماع مجلس األعمال األردني التونسي 
المشترك افتراضيا  خالل الفترة المقبلة من العام الحالي لتعزيز العالقات بين البلدين 

 .وتفعيل االتفاقات الثنائية
 

يز التعاون االقتصادي والثنائي بين البلدين وتوفير وأكدا ضرورة تكثيف اللقاءات لتعز
كل أشكال الدعم وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص من أجل زيادة حجم التعاون 

 .االقتصادي والتجاري مستقبال
 

ماليين  10، ما قيمته 2019يذكر أن صادرات األردن إلى تونس بلغت خالل عام 
ضوية ومصنوعات واألسمدة والمواد الكيميائية العدينار تركزت بالمنتجات الصيدالنية 

 .مليون دينار مستوردات 15مقابل من الحديد والصلب،
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 تجارة االردن تدعو للتنسيق مع القطاع الخاص قبل أية اغالقات 22/2/2021
عبر تقنية  هدعت الهيئة العامة لغرفة تجارة االردن خالل اجتماعها السنوي الذي عقدت

للتشاور والتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص في أية قرارات تصدر  ، الحكومة""زووم
الحظر ألثرها السلبي على مختلف القطاعات التجارية  بخصوص االغالقات أو ساعات

وشددت الهيئة العامة على ضرورة مواصلة التشدد بااللتزام بمعايير السالمة والوقاية 
ما يجنبها  ة باالجراءات الرقابيةالصحية من المواطنين، والتزام القطاعات التجاري

على نشر التوعية للقطاعات  لتي حددتها أوامر الدفاع، والعملالغرامات والمخالفات ا
 هالمنتسبة للغرف التجارية وأقرت الهيئة العامة للغرفة خالل االجتماع الذي ترأس

رئيسها نائل الكباريتي، التقريرين المالي واالداري عن اعمال مجلس االدارة 
باالضافة للموافقة على مشروع الموازنة التقديرية لتجارة  ،2019لعام  اونشاطاته

 .2021 االردن للعام الحالي 

 عالمية شركات مع تجارية شراكات لبناء فرصة" فود غلف" معرض: حماده 22/2/2021
، اهمية المشاركة في غرفة تجارة االردن رائد حمادهقطاع المواد الغذائية  كد ممثلأ

للفرص  في دبي يشكل فرصة حقيقية للترويجبمعرض "غلف فود" الذي افتتح اعماله 
وقال حماده خالل تفقده  .التجارية المتوفرة بالمملكة وبناء شراكات مع شركات عالمية

و فقة رئيس كتلة الشعب النيابية النائب عبدهللا ابالجناح االردني المشارك بالمعرض بر
احمد الحموري ان القطاع التجاري حريص على  في دبي والقنصل االردني  زيد

المشاركة الدائمة بالمعرض نظرا لسمعته واهميته الكبيرة، خاصة في دورته الحالية 
  .التي تأتي في ظروف استثنائية جراء تبعات جائحة فيروس كورونا

 

وأكد حماده الذي يشارك بالمعرض على رأس وفد تجاري ، أن مشاركة الوفد األردني 
الذي يضم العديد من ممثلي الفعاليات االقتصادية والشركات التجارية االردنية العاملة 
بقطاع المواد الغذائية والمطاعم يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتنمية العالقات 

لبلدان المشاركة بالمجال الغذائي وبخاصة مع دولة االمارات االقتصادية بين األردن وا
 .العربية المتحدة

 وسوريا األردن بين التجاري التبادل تعزيز دمشق في يبحث االردن تجارة رئيس 27/2/2021
خلص اجتماع عقد بالعاصمة دمشق بين غرفة تجارة االردن واتحاد غرف التجارة 

واإلجراءات المفروضة على تبادل السلع والرسوم  السورية، الى أن القيود اإلدارية
المالية على حركة الترانزيت، تعتبران أهم قضيتين تواجهان مبادالت االردن وسوريا 

وأوصى االجتماع الذي ترأسه رئيس غرفة تجارة االردن نائل الكباريتي،  .التجارية
ثناء البضائع التي ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد ابو الهدى اللحام، باست

يحتاجها سوقي البلدين من قيود المنع، وتنفيذ ذلك داخل منطقة التجارة الحرة السورية 
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وأكد االجتماع ضرورة التوصل الى  .األردنية الموجودة داخل األراضي السورية
صيغة تساعد رجال األعمال والفعاليات االقتصادية بالحصول على تأشيرة دخول لكال 

ث تتولى غرفة تجارة االردن واتحاد غرف التجارة السورية هذه البلدين، بحي
وشدد االجتماع على ضرورة تبادل زيارة الوفود االقتصادية والتجارية، حيث .المهمة

دعا الكباريتي الجانب السوري لزيارة األردن على رأس وفد تجاري.كما أكد 
ى أن تكون البداية االجتماع، ضرورة إقامة المعارض وملتقيات رجال األعمال، عل

وكان الكباريتي الذي أختتم امس الجمعة زيارة الى سوريا .معرض سوري في األردن
استمرت عدة أيام، قد بحث مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري طالل 

 .البرازي آليات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

 
 نشاطات الغرف والقطاعات التجارية األردنية .3
 

  شباطلشهر  الزرقاءإنجازات ونشاطات وفعاليات غرفة تجارة : 

 معاملة اشتراك / تجديد اشتراك لمنتسبي غرفة تجارة الزرقاء.(  1299تم إنجاز )  .1

 (  كفالة عدلية متعددة األغراض. 378تم إنجاز )  .2

( شهادة منشأ لمختلف البضائع المصدرة من الزرقاء والمنطقة الحرة،حيث بلغت قيمة الصادرات  282تم إنجاز )  .3

( دينار تقريبا.وأغلب البضائع المعاد تصديرها كانت من 23067985التجارية )إعادة التصدير( لمدينة الزرقاء )

ومواد البناء واالدوات  والمجوهراتسة السيارات ولوازمها واالدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وااللب

 الصحية واالثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

 

  ي كانون الثاني وشباطلشهر العقبةإنجازات ونشاطات وفعاليات غرفة تجارة :  

لغرفة تم توقيع اتفاقية بين شركة الشرق العربي للتامين الصحي و غرفة تجارة العقبة لخدمة تجار العقبة المنتسبين  .1
 تجارة العقبة والمستثمرين في العقبة .

زيارة عدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة ونقيب نقابة التخليص لمكتب عطوفة المهندس نايف بخيت رئيس مجلس  .2
مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة لمناقشة اهم التحديات والمواضيع التي تخص تجار العقبة في ظل 

 جائحة كورونا. 
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ياره عدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة ونقيب نقاية التخليص لمكتب عطوفة الدكتور محمود خليفات مفوض الشؤون ز  .3
 االدارية والمالية والجمارك لمناقشة االعفاءات على البيانات الجمركية المفتوحة .

لمناقشة القرارات الجديدة التي زيارة عدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة لقسم الجمرك في البريد االردني في العقبة  .4
 تخص العقبة .

 متابعة غرفة تجارة العقبة استثناء منطقة العقبة االقتصادية الخاصة من القرارات التي تصدر عن الحكومة. .5
 زيارة عدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة لشركة تطوير العقبة لمناقشة تنفيذ مشروع الموقف في المنطقة التجارية الثالثة  .6
عقد اجتماع في مكاتب غرفة تجارة العقبة مع اعضاء مجلس ادارة الغرفة وعدد من تجار سوق الرواق لمناقشة تم  .7

 مشكلة سوق الرواق .
التقى عدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة مع مستثمرين في القريه الصينيه لمناقشة مشكلة المستثمرين في القريه  .8

 ة االردن لمتابعة الموضوع .الصينيه وتم توجيه كتاب لرئيس غرفة تجار 
زيارة عدد من اعضاء غرفة تجارة العقبة لمديرية الصناعة والتجارة والتموين لتهنئية عطوفة المهندس حسن الربايعه  .9

 ولمناقشة بعض االمور التي تخص التجار في العقبة .  
شة عمل توعويه حول الرقابة والتفتيش ُعقد في غرفة تجارة العقبة وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ور  .11

 . 1992لسنة  13في ضوء اوامر الدفاع الصادرة بموجب احكام قانون الدفارع رقم 
تم عقد اجتماع في غرفة تجارة العقبة مع اعضاء مجلس ادارة الغرفة مع تجار المنطقة التجارية االولى لمناقشة  .11

 االولى.  موضوع انشاء مواقف للسيارات في المنطقة التجارية
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 أخبار إقتصادية وإستثمارية. 4

 مليون دينار 32ر5صادرات مدينة الزرقاء نحو  2/2/2021
 32ر5لغت قيمة الصادرات التجارية )إعادة التصدير( في مدينة الزرقاء لشهر كانون الثاني حوالي ب

ومكتب الغرفة في المنطقة  مليون دينار وفقا إلحصائية شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء
  .شهادات 205الحرة في الزرقاء والبالغ مجموعها 

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم إن أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر 
كانون الثاني الماضي كانت من السيارات ولوازمها، والمواد الغذائية، واألدوية ومستلزماتها، واألثاث 

 .نزلي والمكتبي والقرطاسية، ومواد البناء، واألجهزة الكهربائية واأللبسة والمجوهراتالم

 تجارة العقبــة ومجموعــة الخليـج للتأمين توقعان اتفاقية تأمين صحي 2/2/2021
 3900وقعت غرفة تجارة العقبة ومجموعة الخليج للتأمين إتفاقية تأمين صحي لتجار العقبة تشتمل على 

ووقع االتفاقية عن غرفة تجارة العقبة نائل  والصحية في المملكة ة طبية في كافة المجاالت الطبيةخدممقدم 
وقال رئيس غرفة  ذي للتأمين الطبي سليمان دنديسالكباريتي فيما وقعها عن مجموعة الخليج المدير التنفي

م يمثل أولوية لدى غرفة التجارة تجارة العقبة نائل الكباريتي ان التامين الصحي لكافة التجار وعائالته
 .خاصة وان القضايا الصحية تعتبر من اهم القضايا التي يحتاجها المواطن والتاجر حاليا

مشيرا ان عملية االشتراك في التامين الصحي لدى غرفة تجارة العقبة سيكون لمن يرغب من التجار 
اوضاع التجار ، وظروفهم المالية  وضمن شروط قابلة للتطبيق وفي متناول الجميع وبما يتناسب مع

 والصحية . 
 الكباريتي: القطاع الخاص لن يحتمل أي إغالقات أخرى  3/2/2021

، لن يحتمل أي إغالقات هتي، إن القطاع الخاص، بكل مكوناتقال رئيس غرفة تجارة األردن، نائل الكباري
حيث النشاط االقتصادي عن العام مضيفا  أن النصف األول من العام الحالي لن يختلف من .أخرى، 

الماضي وبين الكباريتي أن التعافي في النصف الثاني مرهون بالتعامل وفق توجيهات الملك عبدهللا الثاني، 
داعيا  الحكومة التخاذ قراراتها وفقا  يا  وإداريا ، وتشجيع االستثمار،من خالل التعامل بنهج جديد اقتصاد

 ة بما ال يضر بمصلحة المواطن والتاجر على حد سواء. لسياسات واضحة ومتكاملة وشامل
وأشار الكباريتي إلى أن القطاعات التي ستستقر اقتصاديا ، هي الصحة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

من أنشطة اقتصادية، الفتا  إلى أن التجارة اإللكترونية  اوالتجارة اإللكترونية، وقطاع الغذاء وما يرتبط به
 برزت إيجابيا  خالل الجائحة، ما دفع العديد من القطاعات للتحول إليها جزئيا أو كليا . 

ودعا إلى إيالء االهتمام بإنشاء المعارض الرقمية، ومأسسة العمل بها، مؤكدا  أن التجارة اإللكترونية تشجع 
تجارية إلكترونية بكلفة صفرية وشدد على ضرورة التعامل مع  مرين إلقامة أنشطةستثمار والمستثاال

المالية وتوطيد العالقات .العمالة األردنية في الخارج على نحو مختلف، من خالل االستفادة من قدراتها 
 وبناء الشراكات معها .
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 ِعمانتجارة عمان :تبحث سبل تعزيز التعاون االقتصادي مع سلطنة  4/2/2021
، عاما 2021لدى المملكة هالل المعمري على ان يكون  تجارة عمان مع السفير العُماني اتفقت غرفة

واكد الطرفان خالل لقاء بمقر . اقتصاديا للبلدين، لالنطالق بعالقتهما التجارية واالستثمارية الفاق أرحب
التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين،  الغرفة، ان عالقات المملكة والسلطنة االقتصادية ال ترتقي للروابط

 .مشددين على ضرورة استغالل الفرص المتوفرة لالنتقال فيها لمستويات اعلى
بين غرفتي تجارة عمان وتجارة وصناعة   2011شددا على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة عام و

بلدين بمختلف القطاعات االقتصادية ُعمان، وتبادل المعلومات عن الفرص االقتصادية المتوفرة لدى ال
   باالضافة لتكثيف زيارات الوفود.

واشار المجلس الى عدة تحديات تواجه مبادالت االردن وُعمان التجارية منها ارتفاع اسعار الشحن الجوي 
 ..والنقل البري وتوقف خطوط الطيران المباشرة ونقص المعلومات االقتصادية عن اسواق البلدين

 تجارة الزرقاء تشارك في ملتقى األعمال األردني الفلسطيني 4/2/2021
آفاق »بعنوان   حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء في ملتقى األعمال األردني الفلسطيني  شارك

وبمشاركة المهندسة مها علي وزير الصناعة والتجارة « وتحديات التبادل التجاري بين االردن وفلسطين
 .خالد العسيلي وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني من خالل تطبيق زووموالتموين األردني و 

وأكدت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، أن حجم التبادل التجاري بين األردن 
وفلسطين متواضع وال يعكس عالقاتهما التاريخية، ويضع مسؤولية مشتركة على الطرفين للعمل على 

 .عه وتذليل العقبات التي تعترض زيادة التبادل التجاري بين البلدينزيادته وعدم تراج

 حماده: معرض غلف فود فرصة لتنمية عالقات األردن اقتصاديا مع الدول المشاركة 7/2/2021
" المتخصص في مجال 2021يشارك وفد تجاري اردني كبير في معرض الخليج الغذائي "غلف فود 

االغذية وتكنولوجيا الغذاء، والذي سيفتتح في مدينة دبي اواخر الشهر الحالي. ويعتبر المعرض الذي 
سيفتتح في الحادي والعشرين من الشهر الحالي ثاني أكبر معرض متخصص بالغذاء والشراب على 

 مستوى العالم، واألضخم بمجاالت اإلنتاج والتصنيع والتعبئة الغذائية والمشروبات بالمنطقة. 
ويضم المعرض الذي يستمر خمسة ايام ثمانية أقسام متخصصة بالمشروبات ومنتجات األلبان والدهون 

والعالمات  والزيوت والمنتجات الصحية والمواد العضوية والبقول والغالل والحبوب واللحوم والدواجن
 التجارية الكبرى واألطعمة العالمية. 

وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة االردن رائد حماده ، الذي سيشارك بالمعرض على رأس 
وفد تجاري ، ان القطاع التجاري حريص على المشاركة الدائمة بالمعرض نظرا لسمعته واهميته الكبيرة، 

 لتي تاتي في ظروف استثنائية جراء تبعات فيروس كورونا.خاصة في دورته الحالية ا

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


 

13 / 22 
 

 2021شباط 

 % تراجع مستوردات المملكة من األلبسة واألحذية لموسم الصيف ورمضان المقبل 35القواسمي:  9/2/2021
استعداد   أكد ممثل قطاع االلبسة واالحذية والمجوهرات في غرفة تجارة االردن اسعد القواسمي عن بدء

لموسم الصيف ورمضان المقبل، مشيرا ان هنالك تراجعا في حجم مستوردات المملكة من التجار للتحضير 
  . % مقارنة بالعام الماضي 35االلبسة واالحذية لموسم الصيف ورمضان المقبل بنسبة ال تقل عن 

واضاف القواسمي ان البضاعة الجديدة سيتم عرضها على رفوف المحال التجارية مع بداية شهر اذار 
وبين ان سبب تراجع مستوردات المملكة  .المقبل وذلك مع قرب االعتدال الربيعي وانتهاء فترة الشتاء

للموسم المقبل هو وجود تراكمات سابقة في البضاعة، وان كثيرا من المحال التجارية لم تتمكن خالل 
حصلت خالل تلك  موسم العام الماضي من تصريف وبيع بضاعتها بسبب جائحة كورونا واالغالقات التي

 .الفترة
 )تجارة األردن(: ال نحتمل إغالقات جديدة  11/2/2021

أكد النائب األول لرئيس غرفة تجارة األردن جمال الرفاعي أن القطاع التجاري والخدمي ال يحتمل أي 
 اغالقات جديدة. ولفت الرفاعي الى أن القطاع التجاري والخدمي مازال يعاني من تأثيرات االغالقات
السابقة. ولفت الرفاعي الى ان اغالقات القطاعات اثر بشكل كبير على الشركات وتسبب بعدم قدرتها على 

واكد ان الوضع ما بعد كورونا يجب أن يتم .لتأثير سلبا على االقتصاد الوطنيالوفاء بااللتزاماتها وبا
قتصاد الوطني وجدد القطاعين لخدمة االالتعامل معه بنظره شاملة وشفافة وال بد من تحقيق تشاركية بين 

بإصدار أوامر دفاع تنظم العالقة بين المالك والمستأجر مبينا أن هناك االف الشكاوى  هالرفاعي مطالب
 بين مالكين ومستاجرين ..العالقة 

 تجارة الزرقاء توقع مذكرة تفاهم مع شركة كريمونا للتجارة واالستثمار  13/2/2021
الزرقاء اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع شركة كريمونا للتجارة واالستثمار مالكة "كريم وقعت غرفة تجارة 

هايبرماركت وتهدف المذكرة التي وقعها رئيس الغرفة حسين شريم وممثل الشركة ارشيد سامح ربابعة، 
 الت التشغيلإلى تشغيل وتوظيف أكبر عدد ممكن من أبناء الوطن، وذلك بهدف تيسير التعاون بمجا

وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، أن  .ابناء الزرقاء دعم وخدمة هوالتوظيف، وكل ما في
توقيع االتفاقية جاء انطالقا  من دور غرفة تجارة الزرقاء في التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية بهدف 

 .التنسيق بين الشركات والباحثين عن عمل من أبناء الزرقاء خاصة 
 % 50حماده: السياحة الداخلية ترفع الحركة التجارية بنسبة  14/2/2021

% مقارنة  50ادى النشاط الملحوظ بحركة السياحة الداخلية امس الى رفع الحركة التجارة بنسبة تجاوزت 
وقال . باأليام االعتيادية وفق ما اكده ممثل قطاع تجارة المواد الغذائية في غرفة تجارة االردن رائد حماده

حماده إن ارتفاع درجات الحرارة ساهمت بشكل كبير في زيادة نشاط السياحة الداخلية االمر الذي انعكس 
االسواق بخاصة على المطاعم ومحال بيع اللحوم والدواجن والمواد التموينية   ايجابا على حركة

توقف السياحة  وأكد حماده ان تنشيط السياحة الداخلية بات ضرورة ملحة في ظل.ومستلزمات الرحالت
القطاعات التجارية والخدمية وتعويض الخسائر التي طالتها خالل فترة التوقف منذ   الوافدة لتحريك نشاط

 .بدء انتشار فيروس كورونا
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 تجارة األردن تدعو ألخذ االحتياطات خالل الظروف الجوية 15/2/2021
المملكة، إلى اتخاذ االستعدادات واالحتياطات دعت غرفة تجارة االردن القطاع التجاري والخدمي بعموم 

الالزمة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقع ان تؤثر على المملكة خالل االيام المقبلة حفاظا على سالمتهم 
وممتلكاتهم وبينت الغرفة ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، خاصة في االسواق التجارية الواقعة 

والتعامل بجدية مع ما يصدر عن دائرة األرصاد الجوية والدفاع المدني وأمانة عمان  بالمناطق المنخفضة
الكبرى والبلديات من تحذيرات وإرشادات ودعت التجار الى التقيد باإلرشادات التوعوية التي تصدر خالل 

ارضة ع والخاصة، تالفيا لتعرضهم لحوادث الظروف الجوية، حفاظا على األرواح والممتلكات العامة
تكبدهم خسائر مالية، وتعرض منشآتهم وأعمالهم للمخاطر واضافت ان االلتزام باإلرشادات يساعد في 
تقليل األضرار التي قد تنجم عن وقوع حوادث خالل الحالة الجوية المتوقعة، وتسهم في حماية الممتلكات 

 .ترك البضائع بالمناطق المنخفضة   وبخاصة فيما يتعلق بعدم 
آخر قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، إن الهيئة وعلى صعيد 

الظروف الجوية المتوقعة فيما يخص تفقد .فعلت خطة استدامة تقديم خدمات المالحة الجوية في ظل 
 .الخدمات المالحيةجاهزية تقديم 

ضمان الحفاظ على مستويات سالمة ، أن الخطة تهدف إلى استدامة منظومة عمل النقل الجوي ووأضاف
وأمن الطيران حرصا منها لإلبقاء على أجواء ومطارات المملكة مفتوحة باإلضافة إلى ضمان الحفاظ على 
صحة وسالمة العاملين في القطاع والمسافرين عبر الجو وعلى جاهزيتها العالية للتعامل مع المستجدات 

ستو جاهزية منظومة العمل ضمن نطاق عمل الهيئة وعمل والظروف االستثنائية في حال حدوثها وأكد م
مشغلي المطارات المدنية الثالثة )مطار الملكة علياء الدولي، مطار الملك حسين في العقبة ومطار عمان 

ومزودي الخدمات المتعلقة بالنقل الجوي من حيث مواردها البشرية وإجراءاتها »( ماركا »المدني 
االستثنائية بما يضمن ديمومة العمل ضمن معايير السالمة .بمثل هذه الظروف ومعداتها وكيفية التعامل 

 واألمن .
 )تجارة عمان( تطالب الحكومة بعدم التلويح بإجراءات مشددة  15/2/2021

طالب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الحكومة بعدم التلويح باتخاذ إجراءات مشددة مبينا أن 
التلويح يخلق حالة من اإلرباك في األسواق. ولفت الحاج توفيق الى أن القطاعات التجارية مازالت تعاني 

 من آثار االغالقات السابقة. 
عباء كبيرة بسبب جائحة كورونا مطالبا الجهات المختصة بعدم وأشار توفيق إلى أن القطاع الخاص تحمل أ

التلويح باتخاذ إجراءات مشددة وداعيا المنشآت التجارية والخدمية في جميع أنحاء المملكة لتشديد االلتزام 
 .باإلجراءات الوقائية. وذكر أن القطاع التجاري والخدمي ليس بمقدوره تحمل إجراءات 
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 الشراكة الحقيقية طوق نجاة لالقتصاد الوطني الكباريتي: 16/2/2021
أكد رئيس غرفة تجارة األردن نائل الكباريتي ان الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص هي 

وشدد الكباريتي على ضرورة .لتجاوز الصعوبات االقتصادية التي تواجه االقتصاد الوطني« طوق نجاة»
ئم بما ينعكس على المصلحة العامة وبما يتوافق مع التوجيهات الملكية أن تكون هذه الشراكة في اشتباك دا

  .السامية
وقال ان الشراكة بين الجانبين يجب أن تكون مستمرة في كل األوقات وبخاصة في زمن األزمات بما يمكن 

  .من اتخاذ القرارات المناسبة التي تساعد في تجاوز المعيقات والتحديات
نعيش تبعات عميقة لجائحة فيروس كورونا على القطاعات االقتصادية، البد من مد اليوم ونحن »واضاف 

والمكاشفة والشفافية.واكد الكباريتي ان الشراكة الحقيقية  القطاعين أساسها الثقة والصراحة جسور قوية بين
ساسية بين القطاعين العام والخاص تؤسس منظومة قوية للتنمية والعمل واإلنتاج، وهي المحركات األ

وشدد على ضرورة تعزيز فرص التعاون بين .الستعادة عجلة النشاط التجاري والنمو االقتصادي المنشود
القطاعات االقتصادية من خالل الموازنة بين القرارات التي تتخذ حتى ال يكون هناك تغول لقطاع على 

 .آخر، وبما ينعكس على محركات النمو والناتج المحلي اإلجمالي
رة أن تكون القرارات التي تصدر عن مؤسسات القطاع العام، بالتشاور والتنسيق مع القطاع وأكد ضرو

وفي .الخاص وممثليه القانونيين حتى ال يؤثر ذلك سلبا على أداء القطاعات االقتصادية واحترام استقالليته
ل التشاور مع القطاع هذا الصدد شدد الكباريتي على ان غرفة تجارة األردن هي المرجعية القانونية في حا

التجاري والخدمي باي قضية تهمه، وذلك لتعزيز ومأسسة العمل، وعكس ذلك ال يعد شراكة بين 
وأكد أن القطاع الخاص هو المحرك األساسي لعملية التنمية االقتصادية والالعب االساسي .القطاعين

دوره في توفير السلع والبضائع  والرئيس في عمليات التنمية وتوفير فرص العمل الجديدة باإلضافة إلى
وشدد الكباريتي على ضرورة أن تتعامل .التي تحتاجها السوق المحلية واستقطاب االستثمارات االجنبية

المؤسسات المعنية وذات الصله بعمل القطاع الخاص، بكل شفافية وتنسيق ومن دون تعقيدات 
اليا تحتاج إلى مرونة في تطبيق القرارات وبيروقراطية، مؤكدا أن الضغوط االقتصادية التي نعيشها ح

  .والتعليمات
 تجارة االردن تدعو لمواصلة التشدد باجراءات السالمة  16/2/2021

جددت غرفة تجارة االردن دعوتها للقطاعات التجارية والخدمية بضرورة مواصلة التشدد وااللتزام 
الطلب على حركة النشاط التجاري خالل االيام  بمعايير السالمة والوقاية الصحية في ظل التوقعات بارتفاع

المقبلة تزامنا مع الظروف الجوية المتوقعة وشددت الغرفة على ضرورة تنظيم حركة دخول المواطنين 
والمتسوقين الى المحال والمنشآت التجارية وعدم السماح بالتزاحم لدخولها والتقيد بالسالمة العامة وقالت 

ر الدفاع الصادرة بمنع التجمعات بجميع أشكالها والتقيد بمسافات التباعد الجسدي الغرفة إن االلتزام بأوام
وارتداء الكمامات بمثابة الضمان للحفاظ على الصحة والسالمة العامة من جهة ومواصلة اعمال االنشطة 
بها االقتصادية من جهة اخرى وبينت الغرفة ان التزام القطاعات التجارية باالجراءات الرقابية يجن

الغرامات والمخالفات التي حددتها أوامر الدفاع، أو إغالق المنشأة المخالفة، وتفادي أيضا  أي إغالقات 
 مستقبلية للقطاعات التجارية أو صدور أوامر دفاع للحظر مستقبلية .
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 تـأجـيـل اجتـمـاع الهيئـة العامــة لغرفة تجارة األردن 16/2/2021
 .تأجيل اجتماع الهيئة العامة للغرفة ، لعدم اكتمال النصاب القانونياألردن،ارة قرر مجلس إدارة غرفة تج

، عبر تقنية االتصال المرئي 2019وكان المجلس حدد موعدا لعقد االجتماع السنوي العادي للغرفة لعام 
افة إلى )زووم(، بهدف مناقشة التقريرين المالي واإلداري وإقرار الموازنة التقديرية للعام الحالي، باإلض

 .قضايا أخرى مدرجة على جدول األعمال

 يطالب باعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرينالقواسمي  17/2/2021
طالب ممثل ممثل قطاع األلبسة والمجوهرات في غرفة تجارة األردن أسعد القواسمي، الحكومة إلى إعادة 

الطرفين وتنعكس   الالزمة التي تصب بمصلحة  النظر بقانون المالكين والمستأجرين وإجراء التعديالت
 .إيجابا على االقتصاد الوطني

واكد القواسمي أن قانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية أثر على النشاط التجاري بالمملكة وحد من 
في ظل الصعوبات التي نجمت عن تبعات جائحة فيروس  على الصمود وبخاصة قدرة القطاع التجاري

  .ناكورو
واشار الى أن القانون بصيغته الحالية رفع الكلف التشغيلية على القطاعات التجارية وبخاصة محال االلبسة 

وأضعف من قدرتها على تغطية التزاماتها واالستمرار  ة المنتشرة بعموم اسواق المملكةواالحذية واالقمش
التحديات التي تواجه قطاع االلبسة واالحذية واشار الى ان قضية ايجارات المحال تعتبر من اكبر .بأعمالها

واالقمشة وتهدد شهرتها استقرارها وديمومة عملها، وبخاصة ان غالبيتها تتكبد مصاريف عالية لجهة 
وطالب بضرورة اجراء تعديل عصري وشفاف وعادل على القانون يوازن بين .الديكورات والخلوات

وعملية االنتهاء من  ويراعي آلية الزيادة بااليجار رمصالح الطرفين بحيث ال يتغول طرف على اآلخ
 .العقود وتمديدها

  ممثل قطاع المواد الغذائية: االلتزام بإجراءات السالمة بديل لإلغالقات والحظر 20/2/2021
اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة االردن رائد حمادة أن التزام الجميع بإجراءات الصحة 

العامة هو البديل الوحيد لتالفي العودة إلى اإلغالقات والحظر وقال حمادة إن اغالق القطاعات  والسالمة
االقتصادية والعودة لحظر أيام الجمع سيكبد االقتصاد الوطني مزيدا من الصعوبات ويعمق خسائر 

بخصوص الشركات والمنشآت التجارية والخدمية، مشددا على ضرورة الحزم من قبل الجهات الرسمية 
وارتداء الكمامات، خصوصا في السواق .االلتزام بإجراءات الحد من تفشي الوباء، مثل التباعد االجتماعي 

وعند التزود باالحتياجات وحث المنشآت التجارية والخدمية على ضرورة مواصلة التشدد بتطبيق 
، موضحا أن التشدد بتطبيق إجراءات معايير السالمة والصحة للحد من تزايد اإلصابات المحلية بالفيروس

اإلجراءات الوقائية ولبس الكمامات والمحافظة على التباعد االجتماعي بمثابة طوق النجاة لمواصلة اعمال 
 المنشآت التجارية والخدمية وتحريك عجلة االقتصاد الوطني .
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 لحل المشكالت العالقةوفد اقتصادي أردني في بغداد  22/2/2021
اقتصادي أردني في بغداد فرص تعزيز العالقات التجارية واالستثمارية وإيجاد شراكات مع بحث وفد 

وبين أن الوفد االقتصادي يضم وزيرة الصناعة .نظرائهم العراقيين وفق ما أكده مصدر حكومي مطلع
ن عن والتجارة والتموين م.مها علي ووزير األشغال العامة واالسكان م.يحيى الكسبي إضافة الى ممثلي

قطاعات صناعية وتجارية وخدمية تعمل في مجال الصناعات الكيماوية والدوائية واالنشائية والبالستيكية 
 .والهندسية

وكان رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة وجه وزيرة الصناعة والتجارة والتموين لزيارة بغداد خالل األيام 
على الزخم المطلوب لدفع مسيرة العالقات بين المقبلة على رأس وفد من القطاع الخاص لغايات االبقاء 

األردن والعراق إضافة الى بحث فرص ومجاالت التعاون المشترك وتسريع وتيرة العمل واإلنجاز وتذليل 
 .أي عقبات تواجه حركة التجارة البينية

 حمادة: حظر الجمعة سيشكل تهديدا لقطاع المطاعم والحلويات 23/2/2021
د الغذائية في غرفة تجارة األردن رائد حمادة، ان العودة الى فرض حظر شامل ايام أكد ممثل قطاع الموا

الجمع وتقليص ساعات الحظر، سيشكل تهديدا واضحا لقطاع المطاعم ومحال الحلويات كون مبيعاتها 
  .تنشط نهاية األسبوع

للمطاعم ومحال بيع  بالمئة من إجمالي مبيعات األسبوع بالنسبة 40وقال حمادة إن يوم الجمعة يشكل 
  .الحلويات، ويعد يوما حيويا ومهما الستمرار أعمالها

وبين حمادة أن القطاعات التجارية والخدمية ال تحتمل فرض أي حظر شامل خالل الفترة المقبلة في ظل 
الخسائر المتعددة التي تكبدتها جراء تبعات فترة اإلغالق األولى وتوقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس 

 .كورونا

 غرفتا تجارة وصناعة اربد تؤكدان اهمية التشاركية لتجاوز تحديات كورونا 24/2/2021
قدم رئيس واعضاء مجلس غرفة تجارة اربد تهانيهم ومباركتهم بمقر غرفة صناعة اربد لمجلس ادارة 

، ي ابو حسانالصناعة هانالغرفة اثر فوزه بالتزكية في انتخابات الغرفة المعادة مؤخرا  واكد رئيسا غرفتي 
والتجارة محمد الشوحة ، خالل اللقاء الذي جمع اعضاء مجلس الغرفة بحضور رئيس جمعية مستثمري 
مدينة الحسن الصناعية عماد النداف، على أهمية تعاون مختلف القطاعات وخاصة التجاري والصناعي 

الحلول لمختلف العقبات التي تواجه القطاعين اثر لتجاوز المرحلة الحالية من خالل التشاركية لغاية ايجاد 
 .انعكاسات جائحة كورونا على اوجه النشاطات التجارية والصناعية

القطاعات الصناعية والتجارية، واجراءات التحفيز  هور ابرز المشكالت التي باتت تواجوتباحث الحض
المرعية وتخفيف الكلف االنتاجية وتشجيع لتلك القطاعات عبر اعادة النظر بالقوانين والتشريعات  المطلوبة

 االستثمار . 
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 تجار المالبس: البيع بأي ثمن طلبا للسيولة وتجنبا للمالحقة القانونية 25/2/2021
إن التاجر يلجأ إلى “يقول ممثل قطاع االلبسة والمجوهرات في غرفة تجارة االردن أسعد القواسمي، 

االوضاع الصعبة التي مرت عليهم منذ بداية جائحة فيروس  العرض المخفضة للحاجة إلى السيولة بسبب
 .”كورونا من اغالقات وحظر شامل وتراكم البضاعة وزيادة التكاليف التشغلية

 
ودعا القواسمي تجار االلبسة إلى ان تكون العروض المخفضة ضمن المنطق والفكر التجاري بحيث ال 

 .غير العادلةتلحق الضرر بالتجار اآلخرين من خالل المنافسة 
 

وشدد القواسمي على ضرورة ان تكون العروض المخفضة ذات منفعة للتاجر بحيث ال تزيد من خسارته 
وتحافظ على اسعار السوق المحلية، مؤكدا ان هنالك محال تقوم بالبيع باقل من الكلف وتتحمل خسائر 

وقال القواسمي ان  .اط التجاريوبين ان سوق االلبسة ما يزال يعاني من ضعف مستمر في النش.مقابل ذلك
سوق االلبسة يشهد في مثل هذه االوقات تراجع كبيرة بالحركة التجارية كونها فترة انتقالية من فصل 

 .الشتاء إلى الربيع حيث ان الكثير من المواطنين ال يقدمون على الشراء في هذا الوقت

 ها قطاعات اقتصاديةتجارة األردن": حظر الجمع سيعمق صعوبات تواجه" 25/2/2021
أن  قالت غرفة تجارة األردن، إنها ترفض بشكل قاطع قرار إعادة فرض الحظر الشامل أيام الجمع، مؤكدة

وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي إن  .القطاعات التجارية والخدمية هذا سيعمق الصعوبات التي تواجهها
قرار الحظر مجددا، ال يصب في مصلحة االقتصاد وخاصة أن بعض القطاعات التجارية بدأت تستعيد 

  .عافية نشاطها الذي تأثر كثيرا منذ بدء اإلغالقات والحظر الشامل
 

إلى التشاركية فيما يتعلق بالقرارات االقتصادية  الحكومة وفي وقت سابق دعت قطاعات اقتصادية
الحظر الشامل، أو تقليص ساعات عمل  أكانت مرتبطة بعودة  المرتبطة بتطورات الحالة الوبائية، سواء

  .المنشآت التجارية
 

الذي أبدي التزاما واضحا حيال تطبيق  لخاص،وأضاف أن القرار جاء من دون التشاور مع القطاع ا
وطالب  .إجراءات السالمة والصحة والتباعد الجسدي والتشدد في تطبيقها بما يضمن استمرار أعمالها

وع حظر يوم الجمعة، مع اتخاذ اإلجراءات الصحية والوقائية وتطبيقها على الحكومة بإعادة النظر بموض
الجميع ومحاسبة المخالفين والمستهترين، مشددا على ضرورة أن ال يكون القرار الصحي على حساب 

 .مصلحة االقتصاد الوطني
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 تطالب بإخضاع الطرود البريدية للضرائب والرسوم :تجارة األردن 28/2/2021
قطاع األلبسة والمجوهرات في غرفة تجارة األردن أسعد القواسمي، مطالبته بإخضاع الطرود  جدد ممثل

 .البريدية التي تصل المملكة عبر اية منافذ جمركية للضرائب والرسوم، أسوة بما يدفعه التجار التقليديون
البريدية لتصل واشار القواسمي إلى صدور قرار جديد تضاعف بموجبه نطاق االعفاء الممنوح للطرود 

وشدد على ضرورة ان يكون هناك عدالة واضحة .دينار سابقا 100دينار للطرد الواحد بدال من  200إلى 
بين التجارة التقليدية التي تدفع رسوما وضرائب وتتحمل الكثير من كلف التشغيل، فيما الطرود البريدية ال 

ق الخسائر وبخاصة عند قطاع االلبسة واالحذية تدفع سوى القليل من الرسوم، مؤكدا أن ذلك يسهم في تعمي
 .واالقمشة االكثر تضررا من هذه التجارة

 

ووزعت الجمارك االردنية بالغا جديدا على موظفيها وشركات التخليص والشحن قبل يومين، يتضمن 
شباط  23آليات استيفاء الرسوم على الطرود البريدية، مستندة في ذلك إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 

بالمئة عن  10واكدت في بالغها ضرورة استيفاء الرسوم الجمركية بموجب سند قبض وبنسبة .الحالي
دينار فما دون على أال تستوفى أية ضرائب اخرى عنها، بينما  200الطرود البريدية التي تكون قيمتها 
 .دينار 100كانت القيمة سابقا للطرد الواحد 

 القطاع الخاص يخوض معركته بنفسه بسبب حظر الجمعةتجارة األردن:  28/2/2021
كشف نائب رئيس غرفة تجارة األردن وممثل قطاعات الخدمات واالستشارات، جمال الرفاعي، عن ان 
القطاعات التجارية والخدمية أصبحت ال تقوى على القيام بأداء التزاماتها في ظل غياب حزم إنقاذ من 

انعكاساته السلبية  الحكومة وجدد رفض القرارات المتعلقة بإعادة فرض الحظر الشامل أليام الجمعة، بسبب
على القطاعات التجارية والخدمية، وتعميق الصعوبات التي تواجهها، األمر الذي ال يصب في مصلحة 
االقتصاد الوطني، موضحا ان العديد من القطاعات وبخاصة الخدمية ستكون معرضة لخسائر كبيرة نتيجة 

ويض جزء من الخسائر التي تتعرض اإلغالقات، خصوصا ان ايام الجمع تكون الفرصة فيها سانحة لتع
 .ال سيما المطاعم والفنادق وغيرهالها القطاعات طيلة أيام األسبوع 

 
ونوه الرفاعي الى انه ال توجد حتى االن دراسات علمية معمقة وواضحة تبين او تقيس أثر حظر الجمعة 

لم يكن قرار الحظر مبنيا وانعكاساته على عدد إصابات كورونا سواء بازدياد او انخفاض، وبالتالي إن 
على دراسات ينبغي عدم اتخاذه، ألن الحفاظ على المصلحة االقتصادية ال تقل أهمية عن المحافظة على 

 الحالة الوبائية  اإليجابية في المملكة
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 أهم مؤشرات االقتصاد األردني .5
 

 2020ل 2019 عامياألشهر األحود عشر األلىل من لاملستوردة خال   املصودرة السلع أهم: 1ودل اجل
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                                                

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2020 2019 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 2020 2019 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 -48.5 1116.6 2166.1 ومشتقاته اخلام النفط -16.5 1048.0 1255.5 وتوابعها األلبسة

 -27.0 792.8 1085.9 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 31.4 397.5 302.5 مسدةاأل

 -7.7 788.6 854.5 العرابت والدراجات وأجزائها -2.6 371.9 381.8 الصيدلة حمضرات

 -25.1 646.2 862.3 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها -8.1 350.8 381.9 البواتس اخلام

 -7.3 476.2 513.6 احلبوب 179.2 283.4 101.5 ثمينةاحللي واجملوهرات ال

 -7.4 447.7 483.5 احلديد ومصنوعاته 15.1 243.0 211.2 املنتجات الكيماوية غري العضوية

 2.2 6689.9 6544.3 األخرى املواد -3.5 1842.9 1909.3 األخرى املواد

 -12.4 10958.0 12510.2 (2) املستوردات إمجايل -0.1 4537.5 4543.7  الوطنية الصادرات

  -33.9 532.3 805.5 تصوديره املعاد
7161.0 (2) –( 1) التجاري العجز -5.2 5069.8 5349.2 (1) الكلية الصادرات إمجايل

- 
5888.2- 

17.8

- 

 
 2020 / قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية، تشرين الثاينالعامة اإلحصاءات دائرة: املصودر
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 2020ل  2019عامياألشهر األحود عشر األلىل من خال   االقتصادية لالتكتالت التجاريني الشركاء أهم: 2 ودل اجل

 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                                     

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2020 2019 االقتصادية التكتالت

  نسبة
 التغري

)%( 
 2020 2019 االقتصادية التكتالت

 نسبة
 التغري
)%( 

  احلرة التجارة منطقة دل 
 -3.4 1823.8 1887.3 الكربى العربية

  التجارة منطقة دل 
 2582.5 3329.1 الكربى العربية احلرة

22.4

- 

 -36.1 1340.4 2098.7 السعودية منها -4.0 160.7 167.4 اإلمارات العربية منها

  احلرة التجارة إتفاقية دل 
 -14.7 1129.6 1324.9 أمريكا لشما 

  التجارة إتفاقية دل 
 1035.8 1183.2 أمريكا لشما  احلرة

12.5

- 

 -13.1 898.8 1033.7 املتحدة الوالايت منها -13.9 1085.3 1260.1 املتحدة الوالايت منها

  غري اآلسيوية الودل 
 6.1 932.5 879.3 العربية

  اآلسيوية الودل 
 3827.3 4299.4 العربية غري

11.0

- 

 -14.7 1742.7 2043.6 الصني الشعبية منها 13.5 510.1 449.4 اهلند منها

 2240.4 2510.7 األلرليب اإلحتاد دل  -1.2 136.0 137.7 األلرليب اإلحتاد دل 
10.8

- 

 -14.8 463.9 544.8 املانيا منها -61.9 7.5 19.7 إيطاليا منها

 7.1 1272.0 1187.8 اإلقتصادية التكتالت ابقي 63.9 515.6 314.5 اإلقتصادية التكتالت ابقي

 69.4 179.2 105.8 املنطقة احلرة منها 22.0 257.1 210.8 املنطقة احلرة منها

  
 2020ية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية، تشرين الثاين / قسم التجارة اخلارجالعامة اإلحصاءات دائرة: املصودر      
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ين الثان   2020تشر

 الخارجية التجارة قسم / العامة االحصاءات دائرة :المصدر
ين لشهر  الخارجية التجارة إحصاءاتتقرير  ي  تشر

  2020 الثان 

  مليون -(   2020تشرين الثاين   -2020حزيران )لالعجز التجاري  لاملستوردات الصادرات: 2 الشكل

التجاري العجز   

 املستوردات
    الصادرات   

التجاري العجز                                           

 املستوردات
    الصادرات   
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