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 2020ل األو كانون

 هم التعاميم الصادرة عن غرفة تجارة االردن. أ1
 الخضار أصناف لبعض سقوفها المحددة السعرية السقوف إلغاء والتموين والتجارة الصناعة وزارة 2/12/2020

 للعرض خاضعة االسعار تكون بحيث ،28/11/2020 الموافق السبت يوم صباح من اعتبارا  

 .السوق في والطلب

حول استثناء األسالك الناتجة عن عملية إعادة  229قرار رقم  وزارة الصناعة والتجارة والتموين 2/12/2020

  .التالفة من رسم تصدير خردة الحديدتدوير اإلطارات 

 ،(االعمال تطوير) االردن نمو حوافز برنامج اطالق عن االعالم والريادة الرقمي االقتصاد وزارة 6/12/2020

 ضمن وذلك رقميا   الممكنة أو/و الرقمية للشركات االعمال تطوير خطط دعم الى يهدف والذي

 ".والوظائف والتكنولوجيا الشباب" مشروع

 المحلي السوق في المتداولة لالحجام الطبية القفازات تسعير قرار والدواء للغذاء العامة المؤسسة 7/12/2020

 .أعلى كحد وبسعر المجتمع وصيدليات

 الصحة جائزة وأسس والمهنية والصحة السالمة أسس االجتماعي للضمان العامة المؤسسة 10/12/2020

  .المهنية والسالمة

 والذي االعمال، لحاضنات الوطني البرنامج اطالقهم عن االعالم والريادة الرقمي االقتصاد وزراة 10/12/2020

 المهارات على التدريب لتقديم كمركز الستخدامها المملكة أنحاء كافة في أعمال حاضنة 40 سيتيح

 .الرقمية

 الصادرة 2020 لسنة العلمي البحث دعم تعليمات حول والتموين والتجارة الصناعة وزارة 14/12/2020

 2018 لسنة 107 رقم واالبتكار العلمي البحث دعم صندوق نظام من 12 رقم المادة بمقتضى

 .1/10/2020 تاريخ 5664 العدد في الرسمية الجريدة في والمنشور

 من عينات سحب على العمل المؤسسة بدء عن عالماال األردنية والمقاييس المواصفات مؤسسة 14/12/2020

 امين نيتروز -N لمركبات المنتجة والمواد أمين نيتروز مركبات لفحص وارسالها االطفال العاب

 االطفال العاب مطابقة من التحقق لغايات وذلك 12/2015- رقم األردنية القياسية المواصفة حسب

 .1/12/2021 تاريخ من اعتبارا   وذلك المواصفة لهذه الخاضعة( والمستوردة المحلية)

 النفايات بإدارة المتعلقة التشريعات في االردن تجارة غرفة مستشار تعديالت غرفة تجارة االردن 15/12/2020

 والمكبات التحويلية للمحطات الفنية بالمواصفات التعليمات مسودات حول البيئة، لوزارة 2020 لسنة

 .للنفايات الصحية
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 2020ل األو كانون

 

  . نشاطات وفعاليات غرفة تجارة االردن2

 والشحن النقل قطاع تنافسية يبحث لقاء 1/12/2020
 العامة األمينة مع لقاء خالل اإلدارة مجلس من وأعضاء الكباريتي نائل األردن تجارة غرفة رئيس بحث

 عددا اللقاء ناقش. بالمملكة والشحن النقل قطاع تنافسية قضية التهتموني، وسام المهندسة النقل لوزارة
 البرية، المعابر فتح إعادة وأهمية البحري، النقل قانون إقرار ضرورة أبرزها الموضوعات، من

 وشدد.خصوصا الترانزيت شحنات على الرسمية الجهات من المفروضة والغرامات الرسوم ومراجعة
 لدول تسهيالت وتقديم والشحن، النقل لقطاع الترويج في حكومية جهود بذل ضرورة على المشاركون

 .األطراف من عدد مع الموقعة االتفاقات واحياء تفعيل وإعادة والسعودية العراق وبخاصة الجوار
 

 واللوجستية المالحة ونقابات الجمارك دائرة عن ممثلون حضره الذي اللقاء خالل الكباريتي وأكد
 والشحن النقل تنافسية تحسين ضرورة العقبة، حاويات وميناء التخليص شركات وأصحاب األردنية
 .بالمملكة القطاع على السلبي وأثرها بالمنطقة التطورات ظل في تواجهه التي للتحديات حلول وإيجاد
 نقل حركة في الكبير التراجع إلى الفتا الوطني، االقتصاد على اإليجابي ودوره القطاع أهمية إلى وأشار

 ضرورة الغرفة رئيس وأكد.الجوار دول بعض قبل من كبير بشكل المنافسة وتزايد بالمملكة الترانزيت
 التشاركية وتعزيز لتفعيل النقل وزارة قبل من المشكلة والنقل التجارة لتسهيل الوطنية اللجنة تفعيل إعادة

 .القطاعين بين الحقيقية
 

 إلى النظر أهمية الرفاعي، جمال واالستشارات الخدمات قطاع وممثل الغرفة لرئيس األول النائب وأكد
 مع المتبعة واإلجراءات محليا والشحن النقل منظومة كلف وأبرزها، القطاع تنافسية في المؤثرة العوامل
 . للقطاع التنافسية القدرة لرفع والتشريعات( ترانزيت) بالعبور النقل عملية

 
 منظومة مراجعة وضرورة اللقاء خالل طرحت التي القضايا أهمية التهتموني المهندسة أكدت

 .بالمنطقة والشحن النقل منظومة في التطورات كثب عن تتابع الوزارة أن مبينة اإلجراءات،
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 الجمعة يوم الشامل الحظر بإلغاء تطالب "األردن تجارة" 2/12/2020
 مها المهندسة والتموين والتجارة الصناعة وزير مع الكباريتي نائل األردن تجارة غرفة رئيس بحث
 أهمها التجاري القطاع ومطالب قضايا من عددا   الوزارة مقر في الشمالي يوسف الوزارة عام أمين العلي
 .الخصوص وجه على التجاري والقطاع االقتصادية القطاعات مختلف على السلبية وآثاره الحظر

 

 القطاعين بين التشاركية العالقة لتعزيز الجهود تكثيف أهمية على الكباريتي نائل الغرفة رئيس أكد حيث
 جائحة جراء حرجة صعبة مرحلة في االقتصادي التعافي لتحقيق جديد نهج خالل من والخاص العام

 من العديد انهيار ووقف االقتصاد إلنعاش والتكاتف التعاون الجميع من يتطلب الذي األمر كورونا
 تطبيق قرار في النظر إعادة ضرورة إلى داعيا  .الممكنة السبل بكافة ودعمها االقتصادية القطاعات
 قرار من القطاعات من عدد واستثناء القطاعات، لكافة العمل ساعات وزيادة الجمعة ليوم الشامل الحظر
 لما الجزئي، الحظر ساعات زيادة قرار من القطاعات من عدد استثناء الى باإلضافة الجمع أيام حظر
 معدالت وزيادة الموظفين االف وتسريح المنشآت االف اغالق الى تؤدي قد عديدة سلبية آثار من لذلك

 .البطالة
 

 االساسيييية الخيييدمات باسيييتدامة التجيييار  القطييياع مسييياهمة علييي  يؤكيييد اليييوزراء رئييييس 6/12/2020
 كورونا جائحة خالل
 والخدمي التجاري للقطاع البارزة الوطنية المساهمة على الخصاونة بشر الدكتور الوزراء رئيس اكد

 والمواد االساسية السلع وتدفق االساسية الخدمات استمرار إدامة خالل من كورونا جائحة فترة خالل
 أبناء وبجهود هللا من فبفضل"  مضيفا منها االستراتيجي المملكة مخزون ودعم المحلي للسوق الغذائية

 ولفت". االساسية المواد في نقصا   أو فارغة أرففا   التجارية المحال من أي تشهد لم الخير الوطن هذا
 واعضاء الكباريتي نائل الغرفة رئيس ولقائه االردن تجارة غرفة الى زيارته خالل الوزراء رئيس
 ركائز دعم في أساسيا ورافدا مهما وطنيا شريكا التجاري القطاع تعتبر الحكومة ان الى االدارة مجلس
 يساهم والخدمات التجارة قطاع أن إلى مشيرا العمل، فرص وخلق االستثمار وتحفيز االقتصادية التنمية
 قوة ثلثي من أكثر تستوعب تشغيلية طاقة ويوفر اإلجمالي المحلي الناتج من بالمائة 5،54 نسبته بما

 والتأمين المال وخدمات واالتصاالت والتخزين كالنقل الفرعية قطاعاته خالل من األردنية العمل
 تسجيل لبيانات ووفقا   انه الى الوزراء من مجموعة حضره الذي اللقاء خالل الخصاونة واشار.والعقارات
 مجموع من بالمئة 53 نسبته ما والخدمات التجارة قطاع في المسجلة الشركات شكلت فقد الشركات
 .العام لنفس دينار مليون 82ر4 بنحو قدر مال وبرأس ،2019 عام خالل المسجلة الشركات

 األمن تعزيز في والزراعة والخدمات التجارة قطاعات به تقوم الذي الهام الدور الوزراء رئيس وثمن
 تواجهها، التي التحديات ومعالجة القطاعات هذه تنافسية تعزيز مواصلة على الحكومة وسعي الغذائي
 برنامج مع بالتعاون الغذائي، لالمن الوطنية االستراتيجية اعداد على حاليا تعمل الحكومة ان الى الفتا
 .والخاص العام القطاعين من العالقة ذات الجهات بمشاركة الفاو ومنظمة العالمي الغذاء
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 2020ل األو كانون

         نشاطات الغرف والقطاعات التجارية األردنية .3

  كانون االوللشهر  الزرقاءإنجازات ونشاطات وفعاليات غرفة تجارة :           

 .الزرقاء تجارة غرفة لمنتسبي اشتراك تجديد/  اشتراك معاملة(   88)  إنجاز تم.1
 .األغراض متعددة عدلية كفالة ( 637)  إنجاز تم.2
 الصادرات قيمة بلغت حيث الحرة، والمنطقة الزرقاء من المصدرة البضائع لمختلف منشأ شهادة(  226) إنجاز تم.3

تقريبا.وأغلب البضائع المعاد تصديرها كانت من السيارات  دينار (45563569) الزرقاء لمدينة( التصدير إعادة) التجارية
الصحية واالثاث وهرات ومواد البناء واالدوات جلموالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وااللبسة واولوازمها واالدوية 

 المنزلي والمكتبي والقرطاسية.
 

 . أخبار إقتصادية وإستثمارية4
   العقبة مدينة في والسياحي التجار  القطاعين تواجه التي التحديات بحث 2/12/2020

بحث وفد من غرفة تجارة العقبة مع رئيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة نايف بخيت، 
وأكد المهندس بخيت، أن السلطة .القضايا والتحديات المتعلقة بالقطاع التجاري والسياحي في المدينة

والمتعلق بنسب التخفيضات على البيانات الجمركية  174الوزراء رقم بدأت بتطبيق قرار مجلس 
المفتوحة والمنظورة لدى المحاكم ولم يصدر بها قرار قطعي أو النيابة العامة أو الجمارك، واحتساب 

على محتويات البيان الجمركي كامال ، واعتبار الصنف  الغرامات على الصنف المخالف فقط وليس
وبين أن القرار وزع نسب التخفيضات على ثالث مراحل للتسهيل  (.صنيفه )ممنوع)مقيد( بدال  من ت

على المستوردين إلبرام تسويات مع سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتسديد بياناتهم والتخفيف 
  .من عدد القضايا المنظورة أمام القضاء والتسريع في تحصيل الغرامات

 
بالمئة في حال سدد صاحب العالقة  90في المرحلة األولى وصلت إلى وأشار إلى أن نسبة التخفيضات 

 2021شباط لعام  23وحتى  2020تشرين الثاني لعام  24الغرامات المستحقة عليه خالل الفترة من 
شباط  24بالمئة في حال تم تسديد الغرامات خالل الفترة من  70،فيما تصل في المرحلة الثانية إلى 

بالمئة إذا تم التسديد  50،أما المرحلة الثالثة فال تزيد نسبة التخفيضات عن  2021أيار  23وحتى 
 .2020آب  23أيار وحتى  24خالل الفترة من 
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  معاناته زادت وكورونا يئن الكرك في التجار  القطاع: القرالة 8/12/2020
 في االخرى االنتاجية والقطاعات التجاري القطاع ان القرالة ممدوح الكرك تجارة غرفة رئيس قال

 هذه في العمل اوجه من الكثير اوقفت التي كورونا جائحة عمقتها مزمنة مشكالت تعاني الكرك محافظة
 . القطاعات

 
أضاف أن الضغوط المستمرة على المستثمرين ادت الى قطع ارزاقهم وتسريح مئات االشخاص من 

االلتزامات المترتبة عليهم من نفقات اساسية العاملين لديهم بعد ان اصبحوا غير قادرين على اإليفاء ب
ورواتب عاملين واجور ابنية وضرائب ورسوم تراخيص واثمان كهرباء ومياه اضافة لما يترتب عليهم 
من التزامات لجهات دائنة مختلفة مستحقة الدفع، بما في ذلك اشتراكات الضمان االجتماعي، الفتا الى 

ي منح القروض والتسهيالت االئتمانية للتجار لمساعدتهم في تشدد البنوك والمؤسسات االقراضية ف
 .التغلب على ضائقتهم المالية

 

 االلكترونياتو الكهربائيات قطاع تعويض الحكومة عل :  الزعبي 8/12/2020
 و القطاع هموم الزعبي حاتم األردن تجارة غرفة في واإللكترونيات الكهربائيات قطاع ممثل عرض
 قالو . االردن تجارة غرفة الى زيارته خالل الخصاونة بشر الدكتور الوزراء رئيس امام مشاكله اهم

 كون الدعم برامج من نصيب له يكن ولم مباشر بشكل تضرر وااللكترونيات الكهرباء قطاع ان الزعبي
 الحكومة من المقدمة البرامج من االستفادة على قادرين وغير التجار صغار من القطاع تركيبة

 البنوك لدى الخطرة القطاعات من القطاع هذا يعتبر حيث التعطل، وبدل البنكية التسهيالت وخصوصا
  . القطاعات من كغيره بتسهيالت يحظى وال
 

 التجار صغار تستهدف الكمي التيسير من جديدة حزمة باصدار الخصاونة حكومة الزعبي وطالب
 تم التي المستوردة السلع على والخاصة العامة المبيعات ضريبة تحصيل تعليمات تعديل على العملو

 .البيع بعد ما الى وتأجيلها الجمركي التخليص مرحلة في تحصيلها
 

 كورونا جائحة جراء المنهكة القطاعات أكثر من الخدمات: االردن تجارة 9/12/2020
 القطاعات أكثر هو الخدمي القطاع أن الرفاعي، جمال االردن تجارة غرفة لرئيس االول النائب أكد

 وقال .لمساعدته استراتيجية بوضع مطالبا كورونا، فيروس أزمة تبعات جراء( المنهكة) االقتصادية
 عام مدير مع الجائحة، من تضررا واألكثر المغلقة للقطاعات بمقرها الغرفة، نظمته لقاء خالل

 قطاعا 38 يضم الذي الخدمات قطاع إن الرحاحلة، حازم الدكتور االجتماعي للضمان العامة المؤسسة
 .كورونا جائحة تداعيات من تضررا األكثر القطاعات من يعد فرعيا، قطاعا 28 الى باإلضافة
 معه التعاطي يتطلب ما الوطني باالقتصاد وفاعال مهما دورا يلعب الخدمات قطاع أن إلى واشار

 31 نسبته بما يسهم انه وبخاصة واالستمرار الصمود من فيه العاملين لتمكين الحكومية باإلجراءات
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 . شركة الف 22 ويضم وعاملة عامل الف 193 من اكثر ويشغل اإلجمالي المحلي الناتج من بالمئة
 قطاع ان االردن، تجارة غرفة في واالستشارات الخدمات قطاع ممثل يشغل الذي الرفاعي واوضح
 الدولة لخزينة دخال وفرت التي السياحة خاصة 2019 الماضي العام خالل ايجابية نتائج حقق الخدمات

  .دينار مليارات 4 بلغ
 

 الخدمية القطاعات على مباشرة بشكل انعكس ما القطاع مشاكل من عمقت اإلغالقات أن إلى واشار
 في تحققت التي االنجازات على للمحافظة خاص بمنظور اليها النظر الى داعيا السياحة، وبخاصة
 .الماضية السنوات

 

   والمجوهرات األلبسة تجار أزمة تفاقمان البلد وسط وتحويالت كورونا 10/12/2020
 البلد وسط منطقة تجار إن القواسمي أسعد األردن تجارة غرفة في وااللبسة األقمشة قطاع ممثل قال

 كورونا جائحة فاقمت حيث عام، بشكل الطلب على انعكس الذي األمر مشكالت عدة من يعانون
  .التجار أزمة من المنطقة في والتحويالت

 
 والتحويالت المشروعات بسبب تأثر البلد بوسط والمجوهرات واالحذية االلبسة سوق أن القواسمي وبين

إلى وسط البلد وعدم وجود مواقف النزول  عن الزبائن من الكثير لعزوف أدى الذي األمر واالغالقات،
  .للمركبات، ما تسبب بإرباك في الدخول والخروج من وسط البلد

 
وأشار الى أن يوم الجمعة الذي يعتمد عليه وسط البلد بشكل كبير لوجود تسوق عائلي وتسوق الجنسيات 
العاملة باالردن في هذا اليوم الذي يعتبر اجازة للعاملين، اختفى من تقويم التجار بسبب الحظر، مما فاقم 

 .من مشكلة التجار
 

 تضررا األكثر قائمة ضمن السيارات قطاع بإدراج تطالب«األردن تجارة»  10/12/2020
 الجبالي، سالمة االردن تجارة غرفة في ولوازمها الثقيلة واآلليات السيارات قطاع ممثل طالب

 .المستجد كورونا فيروس جائحة من تضررا االكثر القطاعات قائمة ضمن القطاع إدراج بضرورة
 الدفاع وأوامر االغالقات جراء كبير بشكل تضرر الثقيلة واآلليات السيارات قطاع ان الجبالي وقال

  .الشامل الحظر بخصوص الصادرة
 

 يتعلق فيما بخاصة العمل وإيقاف الشامل الحظر بسبب كبيرة مالية اعباء ايضا تحمل القطاع ان وبين
 مظلة تحت العاملة المنشآت اصحاب ان وأكد .عليه ترتبت التي والغرامات واألرضيات بالرسوم
 اوامر وبجميع عليهم المترتبة وإاليجارات االجتماعي والضمان العاملين رواتب بدفع التزموا القطاع
 .المرتبطة والبالغات الدفاع
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 كورونا جائحة جراء االقتصاد  الوضع لمآالت رؤية تضع «األردن تجارة» 13/12/2020
 فيروس تبعات جراء بالمملكة االقتصادي الوضع مآالت اسمته لما رؤية األردن تجارة غرفة وضعت
 تحديات اربعة الغرفة وحددت. المقترحة والحلول والمعيقات التحديات ابرز ضمنتها المستجد كورونا
 بنقص وتتمثل كورونا، فيروس جائحة أزمة استمرار ظل في والخدمي التجاري القطاع تواجه اساسية
 النقل تسهيل على سلبا اسهاوانعك االجراءات وتباطؤ االقتصادية، القطاعات اغالق وقرارات السيولة،
  .تشريعية قضايا جانب الى والتجارة،

 
 السالمة تدابير واتخاذ والخدمية التجارية القطاعات وفتح الطبيعية للحياة العودة أهمية الغرفة واكدت
 وتقديم اشكاله، بمختلف الحظر والغاء قطاع، لكل المناسبة الصحية البروتوكالت وحسب الالزمة
 المحافظات عموم لتشمل المستفيدين قاعدة وتوسيع والمتوسطة الصغيرة للمنشآت ميسرة قروض
 . المقبل العام بعد لما السداد فترات وتأجيل

 
 لإلفراد التجارية البنوك من الممنوحة القروض على المستحقة االقساط تأجيل ضرورة الى ولفتت

 استيفاء وتأجيل الفوائد، احتساب دون من المقبل العام منتصف حتى والصغيرة المتوسطة والمنشآت
 البيع، عند واستيفائها المبيعات وضريبة الجائحة، انقضاء بعد ما الى المكلفين من الدخل ضريبة
 المترتبة الخدمات بدل رسم والغاء المستوردات، على المترتبة الجمركية الرسوم تقسيط في والتوسع

 .المستوردة البضائع على
 

 التجارية الحركة إلنعاش الحكومية العالوات صرف إعادة تترقب اقتصادية قطاعات 16/12/2020
 صرف بإعادة الحكومة قرار نفاذ بدء مع تجاريا نشاطا وخدمية وتجارية صناعية قطاعات تترقب

 لفعاليات ممثلون وتوقع .دينار مليون مائة من بأكثر والمقدرة المقبل العام مطلع المالية العالوات
 الضعف من بحالة تمر التي البالد في التجاري النشاط حركة الزيادات هذه تدعم أن وصناعية تجارية
 وتعويض ملحوظ بشكل المبيعات بانتعاش أملهم عن معبرين كورونا، فيروس أزمة بدء منذ الملموس
 ضخ على ستعمل العالوات صرف إعادة أن وبينوا .االقتصادية القطاعات معظم طالت التي الخسائر
 على وسينعكس المواطنين، لغالبية االستهالك مستويات زيادة يعني ما المحلية بالسوق جديدة سيولة
 تجاوز من تمكنه لمستويات الوطني االقتصاد نمو وبالتالي والمنتجات السلع وشراء الطلب حركة رفع

  .كورونا فيروس جائحة تبعات
 

 العامة الموازنة بالغ خالل من الحكومة التزام أكد الخصاونة بشر الدكتور الوزراء رئيس وكان
 نسبة على الزيادة صرف بإعادة والمتمثلة السابقة بوعودها ،2021 لعام الحكومية الوحدات وموازنات
 شهر من بدءا   المسلحة القوات وأفراد وضباط العام القطاع موظفي رواتب على اإلضافية العالوات
 على زيادة أي أن الكباريتي، نائل األردن تجارة غرفة رئيس وأكد.المقبل العام من الثاني كانون
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 النشاط حركة على إيجابا ينعكس الذي والصرف الشراء عمليات زيادة إلى سيؤدي والدخل الرواتب
  .المملكة بعموم واألسواق التجاري

 
 ارتفاع خالل من باألسواق السيولة من مزيد ضخ ينتظر والخدمي التجاري القطاع إن الكباريتي وقال
 .وفعالة نشطة شرائية قوة هناك سيكون وبالتالي للمواطنين، والكمالية األساسية الحاجات شراء حركة

 

 واألحذية األلبسة قطاع عل  يخيم الركود: القواسمي 20/12/2020
 ان القواسمي، اسعد االردن تجارة غرفة في والمجوهرات واالقمشة واالحذية االلبسة قطاع ممثل اكد

 اعياد موسم واقتراب الشتاء موسم دخول رغم القطاع على تخيم زالت ما كورونا فيروس أزمة أجواء

 من التزود بعمليات التجزئة محال تبدأ السنة من الوقت مثل في القواسمي وقال .السنة ورأس الميالد

 امام وعرضها واالعياد الشتاء لموسم استعدادا واألحذية األلبسة من باحتياجاتها الجملة تجار

 تجار ان" واضاف .مستوياته ألقل وتراجع السنة هذه توقف النشاط هذا ان موضحا ،"المستهلكين

 عدم جانب الى الحالية السنة مواسم من البضائع ولتراكم الطلب النعدام بالبضائع يتزودوا لم التجزئة

 انعكس هذا ان مبينا ،"المرتجعة الشيكات تراكم من وخوفهم المالية بااللتزامات الوفاء على قدرتهم

  .الجملة وتجار المستوردين على سلبا
 

  اكثر وتعمقت كورونا، جائحة قبل بدأت حقيقية أزمة يعيش زال ما القطاع ان الى القواسمي واشار

 مبيعات انحسار  ان مؤكدا انتشاره، ومنع الفيروس لمواجهة اجراءات من رافقها وما دخولها عقب

 .التشغيل كلف وارتفاع السيولة نقص جراء بالتجار خسائر الحقت محليا واألحذية األلبسة  شراء حركة
 

 الميييييا  تصييييريف مشييييروع عليييي  احتجاجييييا تجاريييييا محييييال 180 اغييييال :القواسييييمي  24/12/2020
 البلد وسط

 تجار قيام القواسمي اسعد االردن تجارة غرفة في والمجوهرات واالحذية االلبسة قطاع ممثل اكد
 محالهم باغالق امس بعمان البلد وسط في تاجرا  180 حوالي عددهم والبالغ وقريش الهاشمي شارع
 على السلبية لتداعياته وذلك الكبرى عمان امانة تنفذه والذي المياه تصريف مشروع بسبب وذلك
 وصول صعوبة إلى باالضافة لمحالهم الوصول من التجار تمكن منافذ وجود عدم جراء التجار
 ظل في التجار على اضافية كلفا رتب قد المحال فتح في االستمرار ان مشيرا المحال، إلى الزبائن
 ونصف الشهر يقارب ما منذ يعانون التجار ان القواسمي واضاف .تذكر مبيعات  أية وجود عدم

 امام واالصطفاف الوصول وصعوبة للطرق اغالقات من رتبه وما المشروع هذا تنفيذ من  الشهر
 االتربة نتيجة والمادية الصحة األضرار الى باالضافة الزبائن، او التجار قبل من سواء المحال

 .الشوارع هذه امتداد طول على التجار على سلبا اثرت والتي المتطايرة
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27/12/2020  الميالد بأعياد الفندقية والحجوزات بالسياحة يطيح الجمعة حظر: العقبة 
 في الفندقية الحجوزات الجمعة يوم حظر وتداعيات العقبة، فنادق في السباحة برك إغالق قرار ضرب
 بأعياد االحتفاالت حيث حاليا، السياحي الموسم ذروة في ونحن سيماال الساحلية المدينة فنادق كافة

 وأكد٪.  18 من بأقل تاريخها في حجوزات نسبة أدنى العقبة فنادق وسجلت العام ونهاية الميالد
 بالموسم عصفت قاضية ضربة شكل «الفنادق في السباحة برك» اغالق قرار أن ومتابعون مهتمون
 بفارغ تنتظر العقبة فنادق فيه كانت الذي الوقت في وقالوا. العام بداية منذ اصال المتردي السياحي
 المتتالية القرارات جاءت. المفقود نشاطها من جزء الستعادة العام ونهاية األعياد عطلة موسم الصبر

 الثغر في برمته السياحة قطاع على كورونا تداعيات من إنقاذة يمكن ما إلنقاذ فرصة بآخر «لتطيح»
 .الباسم
 كبير بشكل تأثرت االقتصادية القطاعات بعض أن الكباريتي نائل األردن تجارة غرفة رئيس وقال
 القطاعين وأن والسياحة، النقل على اقتصاديا تعتمد العقبة مدينة أن إلى مشيرا كورونا، جائحة بسبب
 مع مقارنة ،٪ 20 من أقل هي الحالية، الفترة خالل العقبة في الحجوزات نسبة أن وبين. متوقفين شبه
. الشاطئية غير أو الشاطئية للفنادق سواء٪  100 الحجوزات كانت الوقت ذات في الماضية السنة

 وحظر الدفاع وأوامر كورونا جائحة بسبب كان الداخلية للسياحة العقبة زيارة عن العزوف أن وأضاف
 .الداخلية السياحة عن العزوف إلى أدى ذلك كل أن مؤكدا الجمعة، يوم

 

27/12/2020  للبيع االخر والنصف لاليجار عمان نصف:  الكباريتي 
 تسرب مع رعب في يعيش أصبح الخاص القطاع إن الكباريتي، نائل األردن، تجارة غرفة رئيس الق

 إلى أشار فيما المقبل، العام 2020 سنة تجربة تكرار عدم في أمله عن معبرا كورونا، فيروس تطورات
 واألخبار األوضاع ظل في الجديد بالعام تفاؤل أو أمل نظرة أي لديها ليس االقتصادية القطاعات أن

 الخارج، أو المركزي البنك من سواء المعلومات، ويتابع األرقام يشاهد من - الكباريتي وأضاف .الحالية
 ."نعيشها التي الكارثة حجم يدرك االقتصادية، األوضاع المجردة بالعين ويشاهد يسير ومن
 

 فيما ،(%100- 60) بين تتراوح الحالي العام في التجارية القطاعات تراجع نسبة أن إلى مشيرا
 العاصمة شوارع في جولة أن إلى ولفت .منكوبة" األفراح صاالت" مثل القطاعات بعض أصبحت
 ".للبيع اآلخر والنصف لاليجار عمان نصف" بأن المرء لدى يتشكل انطباعا تجعل

 

  االنعاش غرفة في السياحي القطاع: الكباريتي 29/12/2020
 العقبة في السياحي القطاع ان الكباريتي نائل العقبة تجارة غرفة رئيس االردن تجارة غرفة رئيس أكد

 قبل من المدروسة غير والقرارات كورونا جائحة تداعيات بسبب(  االنعاش غرفة في)  حاليا يعيش
 وأضاف. العقبة في االختصاص اصحاب الى الرجوع دون عمان العاصمة في القرار اصحاب
 وفعاليات الخوالدة رضى الدكتور العلمي للبحث االردنية الجمعية رئيس مع مفتوح حوار في الكباريتي
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السياحي والتجاري في العقبة  القطاع على والتأثيرات التداعيات ان العقبة تجارة قاعة غرفة في سياحية
باتت مفصلية وطالت بكل مباشر كافة المرافق السياحية والتجارية في المدينة منذرة باغالقها 

  .واالستغناء عن العاملين فيها
 

لكباريتي ان غياب الحلول العملية والسريعة ساهم في تأزيم الحالة السياحية والتجارية في واعتبر ا
العقبة الفتا ان هذين القطاعين يحتاجين الى سنوات عديدة للتعافي في ظل التأخير الواضح في 

ية على المعالجة، مشيرا ان استمرار سياحة المنع واالغالقات ليست حلول ناجعا  لالنتعاكساتها السلب
المدنية بكافة مرافقها، معتبرا ان الحل يكمن في اتخاذ القرار من العقبة تحديدا  ووفقا للمصلحة المدينة 

 .ومستقبلها
 

 يثمنون «األلبسة تجار»و.. «البلد وسط األمانة مشروع» تداعيات لتقليل إجراءات 30/12/2020
 باإلجراءات القواسمي اسعد االردن تجارة غرفة في والمجوهرات واالحذية االلبسة قطاع ممثل اشاد

 والبالغ مؤخرا وقريش الهاشمي شارع تجار قيام بعد وذلك الكبرى عمان أمانة اتخذتها التي الفورية
 لتداعياته األمانة تنفذه والذي المياه تصريف مشروع بسبب محالهم باغالق تاجرا 180 حوالي عددهم
 التجار حركة لتسهيل إجراءات عدة اتخذت األمانة ان القواسمي واضاف.التجار على السلبية

 باالضافة التنقل، حركة من لتسهل عبور جسور وضع اهمها ومن المحال إلى للوصول والمواطنين
 بحملة القيام إلى االمانة كوادر سارعت كما الشارع في الموجودة الفتحات بإغالق االمانة قيام إلى

  . وبضاعتهم التجار على سلبي اثر من لذلك وما واالتربة الغبار انبعاثات من للتقليل الشوارع لتنظيف
 

 بخصوص وذلك االثار دائرة على حاليا الدور وان وجه اكمل على بواجبها قامت االمانة ان وبين
 دائرة قرار بانتظار حاليا االمانة ان مشيرا االمطار، مياه تجمع صندوق من بالقرب المكتشفة االثار
 باتخاذ االسراع االثار دائرة على نتمنى:  وقال .عملها لمواصلة المكتشفات تلك بخصوص االثار
 التجار يكبد ان شانه من بغزارة االمطار هطول ان مشيرا الشتاء، فصل في اننا وخصوصا القرار
 .المشروع إنجاز اكتمال عدم حال في  كبيرة واضرار خسائر
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 للمملكة االردنية الهاشمية يةمؤشرات االقتصادالأهم . 5

 2020ل 2019 عاميالسبعة أشهر 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
)%( 

 -45.5 762.3 1398.4 ومشتقاته اخلام النفط -13.8 663.9 770.2 وتوابعها األلبسة

 -34.3 478.9 728.6 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها -12.1 225.0 256.1 البواتس اخلام

 -21.0 435.0 550.7 وأجزائهاالعرابت والدراجات  0.3 223.4 222.8 الصيدلة حمضرات

 -28.6 387.2 542.0 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها 31.9 219.4 166.3 األمسدة

 22.7 257.5 209.8 الصيدلة حمضرات 283.5 141.5 36.9 احللي واجملوهرات الثمينة

 -15.5 248.7 294.3 احلبوب 0.9 138.1 136.9 املنتجات الكيماوية غري العضوية

 -4.6 4065.7 4262.9 األخرى املواد -6.4 1128.1 1205.1 األخرى املواد

 -16.9 6635.3 7986.7 (2) املستوردات إمجايل -2.0 2739.4 2794.3  الوطنية الصادرات

  -30.3 355.4 510.0 تصوديره املعاد
 -24.4 -3540.5 -4682.4 (2) –( 1) التجاري العجز -6.3 3094.8 3304.3 (1) الكلية الصادرات إمجايل
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 2020ل األو كانون

 2020ل  2019عاميالسبعة أشهر 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 
 -1.6 1114.5 1132.8 الكربى العربية

  التجارة منطقة دل 
 -21.8 1680.7 2148.3 الكربى العربية احلرة

 -31.8 922.8 1353.9 السعودية منها -26.4 93.3 126.8 الكويت منها

  احلرة التجارة إتفاقية دل 
 -9.8 716.2 793.8 أمريكا لشما 

  التجارة إتفاقية دل 
 -26.1 613.9 830.5 أمريكا لشما  احلرة

 -27.2 530.6 728.6 املتحدة الوالايت منها -8.8 686.9 752.8 املتحدة الوالايت منها

  غري اآلسيوية الودل 
 -7.0 555.8 597.8 العربية

  اآلسيوية الودل 
 -17.4 2221.3 2688.4 العربية غري

 -19.1 1017.0 1257.3 الصني الشعبية منها -33.3 63.4 95.1 الصني الشعبية منها

 -17.7 1349.7 1639.8 األلرليب اإلحتاد دل  -0.5 87.9 88.3 األلرليب اإلحتاد دل 

 -28.3 271.1 378.0 أملانيا منها -65.8 4.0 11.7 إيطاليا منها

 13.3 769.7 679.7 اإلقتصادية التكتالت ابقي 45.9 265.0 181.6 اإلقتصادية التكتالت ابقي

 29.3 64.9 50.2 سويسرا منها 10.7 147.1 132.9 املنطقة احلرة منها

 2020/ قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية، متوز العامة اإلحصاءات دائرة: املصودر  
 
 

 

 

 

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


 
 

15 / 15 

                                                                                                                   

 

 2020ل األو كانون

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1114.4 

798.2 
677.9 

850.1 

1033.0 

1148.9 

486.6 
386.5 

259.3 312.6 

524.0 571.5 

-627.8 

-411.7 -418.6 
-537.5 -509.0 

-577.4 

-1000

-500

0

500

1000

1500

 2020تموز  2020حزيران  2020أيار  2020نيسان  2020آذار  2020شباط  

 الخارجية التجارة قسم / العامة االحصاءات دائرة :المصدر
  2020 تموز لشهر  الخارجية التجارة إحصاءاتتقرير 

  مليون -(   2020متوز   -2020شباط  )لالعجز التجاري  لاملستوردات الصادرات: 2 الشكل

التجاري العجز   

 الصادرات   املستوردات
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