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 2022 نيسان

 . أهم التعاميم الصادرة عن غرفة تجارة االردن1

 2022 للعام 195 رقم المصري والصناعة التجارة وزير قرار والتموين والتجارة الصناعة وزارة 5/4/2022
 .العربية مصر  جمهورية الى المصدرة المصانع لتسجيل المنظمة القواعد تعديل بخصوص

 تاريخ حتى 13/10/2021 تاريخ 4110 رقم الوزراء مجلس بقرار العمل تمديد النقل وزارة 13/4/2022
 .البحرية المالحة حول 31/12/2022

 الجمارك سلطات قبل من المتخذة االجراءات بخصوص االعالم والتموين والتجارة الصناعة وزارة 14/4/2022
 غير االنظمة تدابير تطبيق بدون البضائع استيراد عند وذلك العرفية االحكام فترة خالل االوكرانية
 اوكرانيا في الحكومية الصادرات مراقبة دائرة من تصاريح الى تحتج التي البضائع باستثناء الجمركيو
 اوكرانيا قبل من المنفذة للتشريعات وفقا   الرسمية الرقابة لتدابير البضائع تعرض الحتمالية والتطرق
 من الصادرة واالصلية الدولية الشهادات وخاصة االوكرانية الحدودية التفتيش نقاط في الوثائق فحص
 .للبضائع المصدرة الدول

 قرار من 7و 6 ارقام للبنود التخفيضات حزمة تطبيق بخصوص والتموين والتجارة الصناعة وزارة 17/4/2022
 البقوليات السكر، األرز،: التالية االساسية للسلع ،29/12/2021 تاريخ 5170 رقم الوزراء مجلس
 الشمس، عباد زيت الذرة، زيت -النباتية الزيوت العلفية، الصفراء الذرة القمح، األعالف، الجافة،
 .البودرة حليب اللحوم، أنواعها، بكافة السمنة الصويا، وزيت النخيل وزيت

 لتعليمات والمخالفات المالحظات بعض وجود بخصوص االردنية والمقاييس المواصفات مؤسسة 20/4/2022
 للمنتجات االسمية الكميات في نقص وجود حيث من وتعديالتها 2015 لسنة 9 رقم المترولوجية الرقابة
 عدم الى باالضافة المباشرة، التعبئة عند الصافي الوزن وليس القائم الوزن واستخدام مسبقا المعبأة
 .االساسية للمواد وخاصة التعليمات بموجب المحددة االسمية الكميات حسب بالتعبئة االلتزام
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 2022 نيسان

 . نشاطات وفعاليات غرفة تجارة االردن2
 

 أذربيجان مـع تجـاريـة شـراكـات بناء إلى تدعو «األردن تجارة» 18/4/2022

 أذربيجان في والمتوسطة الصغيرة األعمال تنمية وكالة رئيسنظمت غرفة تجارة االردن لقاء مع 

 االول النائب دعاو سليموف، إيلدار المملكة لدى اذربيجان دولة وسفير محمدوف، أورخان( كوبيا)

 والتجارية االقتصادية العالقات لتطوير العمل مواصلة الى الرفاعي جمال االردن تجارة غرفة لرئيس

 .البلدين شركات بين تجارية شراكات وبناء واذربيجان، المملكة بين

 ضرورة أمس االردن تجارة غرفة بمقر أذربيجان من أعمال رجال من وفد لقاء خالل الرفاعي واكد

 من الطموحات من أقل زالت ما التي التجارية البلدين مبادالت تعزيز على المقبلة بالمرحلة العمل

 على قادرة عالية وتنافسية جودة ذات وبضائع منتجات لديه االردن ان مبينا السلع، قاعدة تنويع خالل

  .اذربيجان سوق احتياجات تلبية

 وممثل بالمملكة االعمال بيئة مزايا تجارية قطاعات ممثل حضره الذي اللقاء خالل الرفاعي وعرض

 وأفريقيا، وآسيا أوروبا التقاء نقطة يشكل كونه واستراتيجي، فريد جغرافي موقع على المستندة

 عبر أخرى وموانئ العقبة ميناء عبر األحمر البحر إلى منفذ وتملك األوسط الشرق في نقل ومركز

 اإلجمالي المحلي بالناتج تسهم التي الرئيسية القطاعات إن الى الرفاعي ولفت.المجاورة البلدان

 دورها موضحا والضيافة، والسياحة والنقل والتصنيع والتمويل الحكومية الخدمات وهي للمملكة،

 آلية  وضع يتم بان أمله عن وعبر.العمل فرص وتوليد االقتصادي النمو ومحركات الصادرات بدعم

 العالقات تعزيز في  يسهم بما والمعرفة والخبرات المعلومات وتبادل  الصناعات بين  للترابط

 المستقبل في ملموسة إيجابية نتائج وتحقيق البلدين بين الثنائي التعاون قاعدة وتوسيع االقتصادية

 .القريب

 الذي األعمال وفد ورئيس اذربيجان في والمتوسطه الصغيرة المؤسسات وكالة رئيس اكد جانبه من

 العالقات وتقوية للتعاون جديدة فرصة يشكل اللقاء ان مامادوف اوغلو اورخان حاليا المملكة يزور

 بين والتشبييك أعمالها انشطة لتوسيع تسعى الوكالة أن وأكد.البلدين بين واالستثمارية التجارية

 الصغيرة المشاريع دعم على وتركيزها وأنشطتها اهدافها ألبرز مشيرا البلدين، في األعمال مجتمعي

 في خصوصا البلدين بين االقتصادي التعاون لتعزيز كبيرة فرص وجود إلى وأشار .والمتوسطة

 .والتجارة والصناعة والسياحة الزراعه مجال
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 2022 نيسان

 لمنتسبي قطاع االثاثفطار إوااجتماع  19/4/2022

حضره رئيس  ،الغرفة في األثاث قطاع نتسبيلم واجتماع إفطارحفل  غرفة تجارة االردنامت قأ

 تجارة غرفة في والقرطاسية والمكتبي المنزلي األثاث قطاع ممثلوالغرفة السيد نائل الكباريتي 

 .عضاء مجلس االدارةأوعدد من السادة  ةالهياجن شرف األثاث ومنتجي تجار نقيب األردن،

 

 سنة، كل من لشهرين القروض أقساط سداد تأجيل إلىخالل االجتماع  الهياجنة شرف السيد دعاحيث 

 القطاع فئات بباقي أسوة تحديات يواجه القطاع أن إلى وأشار.المحلية السوق في سيولة ضخ بهدف

 البيانات قاعدة تحديث بهدف ببياناتهم النقابة تزويد إلى الشركات ممثلي ودعا.األردن في الخاص

 .إليها المنتسبين نطاق وتوسيع لديها، الموجودة

 

 خالل تدريجيا   المنشآت عدد انخفاض أبرزها القطاع، تواجه التي التحديات أبرز الحضور وناقش

 وتكاليف النقل وأجور األسعار وارتفاع المحلية، العمالة إحالل وأهمية األخيرة، الخمس السنوات

 .خارجية أسواق وفتح اإلنتاج،

 

 ستثماريةاقتصادية وا. أخبار 3
  

 والسحور االفطار على المواطنين الستقبال جاهزة المطاعم صاالت: حماده 2/4/2022

 بيع ومحال المطاعم قطاع استعداد حماده رائد األردن تجارة غرفة في الغذائية المواد قطاع ممثل أكد

 بعد ما ساعات خالل خصوصا المبارك رمضان شهر خالل المواطنين طلبات الستقبال الحلويات

 الستقبال التجهيزات جميع أنهوا الحلويات بيع ومحال المطاعم أصحاب إن حماده وقال.اإلفطار

 جراء المحال صاالت داخل والسحور اإلفطار وجبات تقديم عن عامين غياب بعد خصوصا المواطنين

 بيع ومحال المطاعم أصحاب أن وأكد .الفترة تلك في الحظر وإجراءات كورونا جائحة تداعيات

 الحركة نشاط لزيادة اإلجراءات وتخفيف أشكاله بجميع الحظر إلغاء بعد كبيرة آماال يعلقون الحلويات

 .كورونا جائحة بداية منذ بهم لحقت التي الخسائر من جزء وتعويض رمضان شهر خالل التجارية

 مؤكدا الفضيل، الشهر خالل نشطة تجارية حركة والحلويات المطاعم قطاع يشهد أن حماده وتوقع

 .الماضي العام سجلتها التي المستويات نفس عند الرمضانية والحلويات الوجبات أسعار استقرار
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 الشحن أجور ارتفاع رغم المحلية السوق في مستقرة واألحذية المالبس أسعار 9/4/2022

 القواسمي، أسعد األردن تجارة غرفة في والمجوهرات واألقمشة واألحذية األلبسة قطاع ممثل أكد

 بسبب سابقة، بأعوام مقارنة االعتيادية معدالتها حول المحلية، السوق في القطاع بضائع أسعار استقرار

 .الخام المواد وتكاليف العالمي، الشحن أجور ارتفاع رغم المنافسة،

 

 وقال.األمام نحو عجلتها يحرك بما األسواق، في السيولة من المزيد ضخ إلى الحكومة  القواسمي ودعا

 وتوجه للمواطنين، الشرائية القوة ضعف بسبب الحالية، الفترة في متواضع التجاري، القطاع نشاط إن

 أن إلى وأشار.المبارك رمضان شهر أيام لبداية كأولوية التموينية، والسلع الغذائية المواد نحو طلبهم

 للمستهلكين، دول عدة من البضائع أصناف مختلف بتوفير الفطر، عيد موسم الستقبال جاهزة األسواق

 فئات جميع على ينعكس بما الركود، من سنتين نحو بعد خاصة المقبلة، األيام خالل الطلب تحسن آمال  

 .التجاري القطاع

 

 

 ورمضان للصيف واألحذية األلبسة مستوردات دينار مليون 85 11/4/2022

 مستوردات ان القواسمي اسعد االردن تجارة غرفة في والمجوهرات واالحذية االلبسة قطاع ممثل قال

 متوقعا دينار، مليون 75 يقارب ما حاليا وصل ورمضان الصيف لموسم واالحذية االلبسة من المملكة

 ضمن وهي دينار، مليون 85 يقارب ما إلى الفضيل الشهر نهاية مع المستوردات حجم يصل ان

 . الماضي للعام مستوياتها

 

 استعدادا المحال رفوف على البضائع مختلف بعرض استعداداتها انهت األسواق ان القواسمي وأضاف

 إلى باإلضافة أسيا وشرق أوروبا من دول عدة من استيرادها تم البضاعة ان الى مشيرا العيد، الستقبال

 رغبات يلبي وبما العمرية والفئات الشرائح جميع ستغطي المستوردة البضاعة وان وتركيا الصين

 .الجميع
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 بخدماته االرتقاء من األعمال مجتمع ستمكن الخامس الجيل خدمات: الرواجبة 17/4/2022

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

 أسواق ودخول بأعماله واالرتقاء التطور من بالمملكة األعمال مجتمع ستمكن الخامس الجيل خدمات

 الوطني االقتصاد تنشيط على اإليجابي األثر لها سيكون الخامس الجيل خدمات إن وقال. جديدة خارجية

 وتصدير الخبرات وبناء واالبتكار الريادة وتشجيع العمل فرص من المزيد وتوليد تنافسيته وتعزيز

  .تجارية شراكات وإقامة االستثمارات واستقطاب األردنية الكفاءات

 

 إطالق أن مؤكدا المعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت مجال في كبيرا تطورا شهد االردن أن وأضاف

. الخزينة إيرادات وزيادة العامة بالخدمات كبيرا تحوال إطالقها حال في ستحدث الخامس الجيل خدمات

 الناتج من بالمئة 3.8 يقارب ما يشكل بالمملكة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع أن وأوضح

 القطاعات أكثر من بات حيث دوالر، ملياري لنحو تصل سنوية وإيرادات للبالد اإلجمالي المحلي

 .العاملة الشركات تواجه التي والتحديات الصعوبات من بالرغم نموا، االقتصادية

 

 

 الجراحية العملية نجاح بمناسبة الملك يهنئ التجاري القطاع 18/4/2022

 لجاللة تهنئة برقية  بالمملكة، والخدمي التجاري القطاع باسم األردن، تجارة غرفة إدارة مجلس رفع

 رئيس وتوجه.بالنجاح وتكللت جاللته أجراها التي الجراحية العملية نجاح بمناسبة الثاني عبدهللا الملك

 التي الجراحية العملية نجاح بمناسبة الملك لجاللة والتبريكات التهاني بخالص الكباريتي نائل الغرفة

 الصحة بموفور ويمتعه العاجل بالشفاء جاللته على يمن أن وجل عز هللا داعيا لجاللته، أجريت

 .والعافية

 أرض إلى الميمونة جاللته عودة يترقب المملكة بعموم والخدمي التجاري القطاع أن الكباريتي وأكد

 واالزدهار والرفعة التقدم من المزيد وتحقيق الغالي االردن مسيرة قيادة ليواصل معافى سالما   الوطن

 .األغر األغلى للوطن
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 أهم مؤشرات االقتصاد األردني .4
 الجدول 1: أهم السلع المصدرة والمستوردة خالل شهر كانون الثاني من عامي 2021 و2022 

(أردين دينار ابملليون القيمة)               

 املستوردات الصادرات الوطنية

 *2022 *2021 السلع

نسبة 
 التغري
)%( 

 *2022 *2021 السلع

نسبة 
 التغري

)%( 

 -11.6 125.2 141.7 ومشتقاته النفط اخلام 131.7 88.5 38.2 األمسدة

 632.6 103.3 14.1 اجملوهرات واألحجار الثمينة 57.3 76.9 48.9 البواتس اخلام

 7.5 99.2 92.3 العرابت والدراجات وأجزائها -33.5 75.0 112.8 األلبسة وتوابعها من مصنرات

 14.2 87.1 76.3 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 164.9 49.8 18.8 الفوسفات اخلام

 6.4 62.8 59.0 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها 42.9 29.0 20.3 املنتجات الكيماوية غري العضوية

 -15.9 47.6 56.6 احلديد ومصنوعاته -4.8 27.8 29.2 حمضرات الصيدلة

 24.6 822.6 660.2 املواد األخرى 29.2 176.5 136.6 املواد األخرى

 22.5 1347.8 1100.2 (2)إمجايل املستوردات  29.3 523.5 404.8 الصادرات الوطنية 

  10.8 53.5 48.3 املعاد تصديره

 19.1 -770.8 -647.1 (2) –( 1)العجز التجاري  27.3 577.0 453.1 (1)إمجايل الصادرات الكلية 

 2021 آب خالل اخلارجية التجارة إحصاءات تقرير/ اخلارجية التجارة قسم/ العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر
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 2022و 2021 عامي من الثاني كانون شهر خالل اإلقتصادية والتكتالت التجاريين الشركاء أهم: 2 الجدول

 املستوردات الصادرات الوطنية

 *2022 *2021 التكتالت االقتصادية

 نسبة 
 التغري

)%( 
 *2022 *2021 التكتالت االقتصادية

نسبة 
 التغري
)%( 

 دول منطقة التجارة احلرة 
 20.5 161.4 133.9 العربية الكربى

 دول منطقة التجارة 
 19.4 349.6 292.7 احلرة العربية الكربى

 243.5 120.9 35.2 منها اإلمارات العربية 7.8 42.8 39.7 منها السعودية

 دول إتفاقية التجارة احلرة 
 -21.2 100.5 127.5 لشمال أمريكا

 دول إتفاقية التجارة 
 29.5 120.6 93.1 لشمال أمريكا احلرة

 37.7 108.8 79.0 منها الوالايت املتحدة -20.7 96.5 121.7 منها الوالايت املتحدة

 الدول اآلسيوية غري 
 105.2 173.6 84.6 العربية

 الدول اآلسيوية 
 33.2 521.1 391.2 غري العربية

 42.0 233.1 164.1 الصني الشعبيةمنها  82.8 100.9 55.2 اهلندمنها 

 13.2 216.8 191.5 دول اإلحتاد األورويب -29.1 12.9 18.2 دول اإلحتاد األورويب

 14.7 55.5 48.4 أملانيامنها  -63.6 1.6 4.4 بلجيكا منها

 6.1 139.7 131.7 ابقي التكتالت اإلقتصادية 85.0 75.1 40.6 ابقي التكتالت اإلقتصادية

 813.9 32.9 3.6 سويسرامنها  503.0 40.4 6.7 منها اسرتاليا

 2021 آب خالل اخلارجية التجارة إحصاءات تقرير/ اخلارجية التجارة قسم/ العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر       
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 2022كانون الثان 

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

 2022الثان 

  مليون -( 2022كانون الثاين -  2021آب ) والعجز التجاري  واملستوردات الصادرات: 2 الشكل

التجاري العجز   

 املستوردات
   

                                        

 الصادرات   
   

                                        

 املستوردات
   

                                        

 الصادرات   
   

                                        

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

