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 . أهم التعاميم الصادرة عن غرفة تجارة االردن1

 من التجار على المترتبة المسددة وغير المستحقة االقساط بتأجيل الممانعة معد حول المركزي البنك 18/5/2022
 خالل من وذلك ،2022 حزيران شهر لنهاية المركزي البنك برامج خالل من لهم الممنوحة التسهيالت

 يلزم ما واتخاذ ذلك بدراسة سيقوم بدوره والذي المركزي للبنك الخصوص بهذا خطي طلب تقديم
 . بخصوصه

 التاحة وذلك" االعمال لحاضنات الوطني البرنامج"  اطالقهم حول والريادة الرقمي االقتصاد وزارة 19/5/2022
 .اإلبداعية ومشاريعهم أفكارهم وتطوير االحتضان خدمات من لالستفادة المبدع الريادي للشباب الفرصة

 المالي الدعم لتقديم تمويلية برامج اطالق "جيدكو" االقتصادية المشاريع لتطوير االردنية المؤسسة 19/5/2022
 في 2025-2022 لالعوام استراتيجيتها ضمن وذلك والناشئة والمتوسطة الصغيرة للمشاريع والفني

 .الحكومة من بتمويل المملكة محافظات جميع في والحرفية والزراعية والخدمية الصناعية القطاعات

 الجهات قبل من المطلوبة واالشتراطات االجراءات عن االعالم والتموين والتجارة الصناعة وزارة 25/5/2022
 جديد نظام العتماد نظرا استيرادها المصرح المواد سجل في البيض مادة لتسجيل المختصة السعودية

 .السعودية والدواء الغذاء هيئة لدى
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 نشاطات وفعاليات غرفة تجارة االردن. 2
 

 «األلبسة تصميم»و «األعمال سيدات» بين تعاون اتفاقية 14/5/2022

 وخدمات األلبسة تصميم» مركز مع تعاون اتفاقية األردني، «والمهن األعمال سيدات» ملتقى وقع

 .والمحيكات األلبسة قطاع في والعامالت األعمال سيدات دعم بهدف ،«التدريب

 حيوية  األردن، تجارة غرفة في االتفاقية توقيع خالل البغدادي ريم الدكتورة الملتقى رئيسة وأكدت

 العاملين من بالمئة 73 نحو أن إلى مشيرة االقتصادية، التنمية في وإسهامه والمحيكات، األلبسة قطاع

 قاعدة وتأسيس والتطوير، التدريب في الخبرات لتشارك بداية هي االتفاقية إن وقالت.النساء من به

 .كافة األطراف يخدم بما القطاع في عمل فرص وتوفير بيانات

 تجارة غرفة في واألقمشة واألحذية األلبسة قطاع وممثل المركز، في المديرين هيئة رئيس وأكد

 يقدمها التي التدريب برامج خالل من األلبسة، صناعة مفهوم رفع أهمية القواسمي، أسعد األردن،

 لتطوير األردنية المؤسسة في التنفيذي المدير وقال.المجال هذا في جديد هو ما كل حول المركز،

 عليه للبناء أساس حجر االتفاقية إن الكايد عبدالفتاح للمركز، المالكة ،(جيدكو) االقتصادية المشاريع

 .الطرفين لكال المتبادلة الفائدة يحقق بما المستقبل، في

 من ألكثر الدعم تقدم األخيرة أن إلى مشيرا   ،«جيدكو» لـ الشريكة المؤسسات من الملتقى أن وأكد

 تقديم عند العمل سوق في المرأة وجود تدعم معايير تعتمد أن إلى وتسعى شركة، آالف 10

 في التحديات أبرز القطاع، في ومهن أعمال وسيدات مصممات من الحضور واستعرض.الدعم

 .ومستدامة متميزة أردنية تجارية عالمات إيجاد بهدف معالجتها، وسبل األردنية، السوق

 

 الحضانات ولجنة التعليمية المؤسسات لجنة اجتمعت 16/5/2022

 مديرية مدير مع األردن، تجارة غرفة في الحضانات ولجنة التعليمية المؤسسات لجنة اجتمعت

 الوطني التشغيل برنامج االجتماع وتناول.النهار عون الدكتور العمل وزارة في المركزي التشغيل

 الباحثات من يمكن ما بتشغيل للمساهمة البرنامج هذا من والحضانات التعليم قطاع استفادة ومدى

 .العمل عن والباحثين
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 اليـونانـي األردنــي االقــتصـادي المنتدى عقد ترتيبات يبحث لقاء 24/5/2022

تقى رئيس غرفة تجارة األردن نائل الكباريتي مع السفيرة اليونانية في عمان إليفثريا جاالتياناكي ال

بمقر الغرفة ن وتم بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة ترتيبات عقد 

مستوى أصحاب األعمال مرافق للزيارة الرسمية الجتماعات اللجنة منتدى اردني يوناني على 

  .االردنية اليونانية المقررة خالل الربع األول من تموز المقبل في أثينا

رحب الكباريتي بأي تعاون مشترك يهدف الى زيادة التبادل التجاري وبناء شراكات ومشاريع 

ية، وأعرب عن شكره للسفيرة على ما تقدمه من استثمارية بين الجانبين وإقامة عالقات استراتيج

تعاون إلنجاح اللقاء المشترك القادم الذي سيهم في تعزيز العالقات االقتصادية واالستثمارية بين 

البلدين الصديقين، كما سيشكل فرصة للجانب األردني لدعوة أصحاب األعمال والمستثمرين 

رها األردن في المجاالت االستثمارية المختلفة، اليونانيين لى اكتشاف الفرص المميزة التي يوف

وتوسيع قاعدة استثماراتهم في األردن وتأسيس وعقد الشراكات االستثمارية في القطاعات التنموية 

ّ بأن اليونان تعتبر دولة مهمة وذات بعد استراتيجي لالتحاد األوروبي،  والخدمية، والتأكيد أيضا

لحضارة في االتحاد االوروبي، وال نغفل موقعها االستراتيجي وتمتاز بتاريخ عريق وتعتبر مهدا ل

 .المميز

وبدورها أعربت السفيرة اليونانية عن أملها بأن تسهم هذه الزيارة بحضور أصحاب األعمال من 

الجانبين األردني واليوناني بالنهوض بعالقات البلدين االقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري من 

االتفاقيات االقتصادية بين البلدين وضرورة تكثيف الجانبين النجاح الفعاليات خالل استغالل 

 .االقتصادية التي تخدم البلدين الصديقين

 

 (جيبا) االوروبية االردنية االعمال جمعية رئيس مع األردن تجارة غرفة رئيس 24/5/2022

مع السيد علي حيدر مراد رئيس اجتمع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة األردن السيد نائل الكباريتي 
عضو  –جمعية االعمال االردنية االوروبية وبحضور السادة التالية اسمائهم: السيد حسين شريم 

مجلس ادارة غرفة تجارة األردن ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء مندوب غرفة تجارة 
، وأعضاء مجلس ادارة والتنميةالغرفة العربية اليونانية للتجارة األردن في عضوية مجلس ادارة 

جمعية االعمال االردنية االوروبية السادة :محمد علي القريوتي،م. محمد الصمادي، م. فواز القطان 
 والسيد أيمن القفاف مدير الجمعية.حيث رحب السيد الكباريتي بالسادة الحضور وتناول االجتماع:

  المصاحب لالجتماعات الرسمية منتدى األعمال األردني اليوناني ترتيبات التنظيم المشترك لفعاليات

 .في أثينا  2022ول من شهر تموز/للجنة االردنية اليونانية المشتركة المقرر عقدها في الربع األ
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  استعراض تاريخ العالقات األردنية اليونانية على مستوى القطاع الخاص األردني واليوناني

التي عقدت في السابق والدور الذي تلعبه غرفة تجار األردن في هذا والمؤتمرات والمنتديات 

المجال وخصوصا  دورها الفاعل من خالل عضوية مجلس ادارة في الغرفة العربية اليونانية 

 للتجارة والتنمية.

  االطالع على أهم ما تم النقاش فيه في االجتماع الذي عقد مع سعادة سفيرة اليونان في عمان

فثريا جاالتياناكي صباح نفس اليوم في مقر الغرفة حول التعاون والتنسيق لفعاليات السيدة إلي

منتدى األعمال المشترك حيث أشارت سعادة السفيرة الى تنسيقها مع الجانب اليوناني  الذي يمثل 

 .وغرفة تجارة وصناعة أثينا ةواتحاد الصناعات اليوناني عدد من الجهات الحكومية

 ة دور جمعية األعمال األردنية األوروبية في هذا المجال ودورها الفعال في التأكيد على أهمي

 النقاط التي تم بحثها: و تعزيز وتعميق التجارة بين األردن وأوروبا

  بحث سبل التعاون بين الغرفة والجمعية فيما يخص ترتيبات عقد منتدى األعمال المشترك الى

 اليونان.

 هتمام المشترك. اهم القطاعات االقتصادية ذات اال 

  .عدد أصحاب األعمال المشاركين في الزيارة 

  اهمية التنسيق المسبق مع الجانب اليوناني بخصوص تبادل معلومات حول المشاركة بشكل

 مسبق.

  .تحديد األدوار لكل جهة 

 .تحديد النظراء وطبيعة اللقاءات  

 .التنسيق مع القطاع الصناعي المشارك من االردن 

  والمخرجات:التوصيات  

   :التركيز على قطاعات التالية 

  الخدمات 

 الزراعة 

 السياحة 

 الطاقة المتجددة 

  القطاع المالي والمصرفي 

بتطورات ومستجدات التنسيق من خالل السيد علي حيدر  اعالم جمعية االعمال االردنية االوروبية

 .مراد
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 ردنيةنشاطات الغرف والقطاعات التجارية األ .3
 

  أيارانجازات غرفة تجارة الزرقاء لشهر : 

  ( معاملة اشتراك / تجديد اشتراك لمنتسبي غرفة تجارة الزرقاء.561تم إنجاز  ) 

  ( كفالة متعددة األغراض شملت الكفاالت الدراسية والب91تم إنجاز  )العدلية. عثات الحكومية والقروض والكفاالت 

 ( شهادة منشأ متعددة األغراض لمختلف البضائع المصدرة 510تم إنجاز ) من الزرقاء والمنطقة الحرة، حيث 
( دينار، وأغلب البضائع المعاد 11033202بلغت قيمة الصادرات التجارية )إعادة التصدير( لمدينة الزرقاء ) 

ومستلزماتها، والمواد الغذائية، تصديرها كانت من السيارات ولوازمها، ومواد البناء واألدوات الصحية، واألدوية 
 .واالثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية واأللبسة والمجوهرات، واالجهزة الكهربائية وااللكترونية

 

 :أما الفعاليات التـي نفذتها غرفة تجارة الزرقاء لخدمة المنتسبين والمجتمع المحلي فكانت على النحو التالي 
 

ثابت بن اقرم البلوي حفل تكريم لطالب الجمعية في قاعة المرحوم ابراهيم تقي اقامت جمعية الصحابي الجليل  -1
 الدين في الغرفة.

 
ابراهيم  عقد حزب االرادة اجتماع لمجموعة من القيادات الشبابية للحديث حول منظومة السياسية في قاعة المرحوم -2

 تقي الدين في الغرفة.
 
حفل تكريم طالب الثانوية العامة وتوزيع بطاقات تعليم الكترونية في اقامت جمعية عبق النور للتنمية االجتماعية  -3

 قاعة المرحوم ابراهيم تقي الدين في الغرفة.
 
اقامت هيئة اجيال السالم جلسة حوارية ضمن برنامج فعاليات اعالم السالم في قاعة المرحوم ابراهيم تقي الدين في  -4

 الغرفة.
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 ستثماريةاقتصادية وا. أخبار 4
 والطلللل  مسلللتقرة األثلللاث أسلللعار: والقرطاسلللية والمكتبلللي المنزللللي األثلللاث قطلللا  ممثلللل 8/5/2022

 جدا   ضعيف

 العام خالل ارتفاع أي يطاولها لم األثاث أسعار أن الهياجنة شرف األثاث ومنتجي تجار نقيب أكد

 األصل في األثاث أسعار أن إلى الهياجنة لفت و.الماضي العام نهايات طاولها االرتفاع وأن الحالي،

 األسعار استقرار الهياجنة يتوقع النقيض؛ وعلى بل أكثر، رفعها جرى أنه صحيحا وليس مرتفعة

 30 إلى 20 بين راوح الذي سابقا ، األثاث أسعار ارتفاع الهياجنة وعزا .الطبيعي الوضع وأخذها

 بلد من الخام المواد أسعار وارتفاع عنها الناجمة الشحن أجور وارتفاع كورونا جائحة أزمة إلى بالمئة،

 دول من أغلبها في مستوردة والزان، السّويد مثل أنواعها، بمختلف األخشاب إن بالقول واستدرك.المنشأ

 يعتقد وال.أوكرانيا في األخيرة الحرب جراء وتأثرت وهولندا، وأوكرانيا، روسيا ومنها الشرقية أوروبا

 لكنه األثاث، على كبير وطلب كبيرة شرائية قوة هناك كان إذا إال قريبا، األسعار ترتفع أن الهياجنة

 يكون فلن» األسعار ارتفعت إذا أنه ويرجح. «ضعيف األثاث على فالطلب ذلك؛ غير الواقع» أن الحظ

 .بالمئة 30 إلى 25 بين سيتراوح وأنه كبيرا، االرتفاع

 

 التجارية الموالت أحوال على ويطلع األسواق يتفقد العقبة تجارة غرفة 15/5/2022

رئيس غرفة تجارة العقبة عدد من األسواق التجارية في المدينة  -تفقد رئيس غرفه تجارة االردن 

واطلع على حال وأوضاع عدد من الموالت التجارية العاملة بالعقبة يرافقه أعضاء من مجلس إدارة 

هو الوقوف واالطالع على الواقع التجاري وأكد الكباريتي أن الهدف من هذه الجوالت الميدانية .الغرفة

ومدى توفر المواد والسلع التموينية وكذلك سهولة ومرونه إنسياب سلسلة التوريدات والخدمات المقدمه 

وعبر الكباريتي عن تقديره واعتزازه بكافة المنشآت التجارية العاملة بالعقبة إضافة إلى .لهذه المنشأت

ت في توفير جميع السلع والمواد الغذائية للمواطنيين والوقوف على المستوى التجاري المميز للمنشأ

كامل التحديات التي يعاني منها القطاع التجاري، مشيرا أن غرفة تجارة العقبة ستبقي دائما متابعة 

ومهامه بكل ما يتعلق من تطورات تهم التاجر أو الموالت الكبرى وصوال إلى عمل متكامل يسهم في 

  .لمثلي للمستهلكين بكافة شرائحهمتوفير الخدمة ا
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 28 رقم الدفا  أمر بنود بتعديل تطال  :االردن تجارةغرفة  16/5/2022

قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة االردن محمود الجليس ان القطاع التجاري يطالب بتعديل بنود 

القطاع التجاري يطالب بتعديل ولفت الجليس الى ان .، المتعلق بعدم حبس المدين28أمر الدفاع رقم 

االف دينار  5000المتعلق بعدم حبس المدين من خالل ان يكون مجموع الدين  25امرالدفاع رقم 

لمجموع الدين وليس لدين واحد شريطة ان اليكون ناتجا عن عمل تجاري و تقسيط المبلغ بعد الدفعة 

 .بالمئة لمدة التتجاوز اكثر من ثالث سنوات 15

يس الى ان على الحكومة النظر بهذين المطلبين بمحمل الجد حفاظا على القطاع التجاري واشار الجل

وعلى المنشات الصغيرة والمتوسطة مبينا انه وفي حال لم تقم الحكومة والجهات المختصة بتعديل أمر 

عدد  وبلغ، فان نسبة كبيرة من المنشات الصغيرة والمتوسطة ستغلق أبوابها 28بنود امر الدفاع رقم 

ألف شخص، وفق ما ذكر  150المطلوبين بسبب ديون مدنية في األردن حتى األول من أيار الحالي، 

وقال الزيادات خالل مؤتمر صحافي مشترك مع .وزير العدل األردني أحمد الزيادات خالل وقت سابق

ن ألف دينار وزير الدولة لشؤون اإلعالم فيصل الشبول، إن عدد األشخاص المطلوبين بسبب دين أقل م

 .% من نسبة المطلوبين على دين مدني27ألفا  ويشكلون  41وصل إلى نحو 

 

 سللللتبقى األلبسللللة أسللللعار: والمجللللو رات واألحذيللللة واألقمشللللة األلبسللللة قطللللا  ممثللللل 21/5/2022

 للتخمين االسترشادية بالقوائم العمل تثبيت بحال مستقرة

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

 االسترشادية بالقوائم العمل تثبيت تم إذا الحالي، الصيف لموسم استقرارها في ستستمر األلبسة أسعار

 معولين المقبلين، الحج وموسم األضحى عيد لموسم يستعدون القطاع تجار ان وأضاف.البضائع لتخمين

 شهر انقضاء بعد تراجع المالبس على الطلب أن إلى وأشار .معهما بالتزامن المغتربين عودة على

 السيولة وانخفاض للمواطنين الشرائية القوة ضعف بسبب" واضح هدوء" مرحلة في ودخل رمضان،

 .والسفر احتياجاتهم لتسديد واتجاههم الفطر عيد عطلة بعد لديهم،

 90 نحو الحالي العام بداية منذ بلغ وتبعاتها، واألحذية واألقمشة األلبسة مستوردات حجم أن وبين

 إلى القواسمي ولفت.الماضي العام من الفترة ذات من تقريبا   بالمئة 10 بنسبة أعلى وهو دينار، مليون

 على وأوروبا العربية، والدول تركيا، تليها األقصى الشرق دول من للقطاع تأتي البضائع معظم أن

 الفترة خالل انخفاضها ويتوقع الفترة، هذه خالل متذبذبة العالمي الشحن أسعار أن مؤكدا   الترتيب،

 يبلغ فيما كافة، المملكة محافظات في تعمل تجارية، منشأة 11500 قرابة األلبسة قطاع ويضم.المقبلة

 .موظف ألف 53 نحو فيه العمالة حجم
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 البناء مسيرة لمواصلة لجاللة دعمه يؤكد التجاري القطا  22/5/2022

 على للحفاظ الثاني عبدهللا الملك جاللة به يقوم جهد لكل ومساندته دعمه والخدمي التجاري القطاع اكد

 نؤمن اننا " الكباريتي نائل االردن تجارة غرفة رئيس وقال.التقدم مسيرة ومواصلة الوطن، استقرار

 البالد، تواجه التي والصعوبات التحديات لمختلف الثاقبة ونظرته الحكيمة وقيادته الملك جاللة بحنكة

 ".والخير للعطاء انموذجا االردن ليبقي للبناء  فرص الى وتحويلها

 قوي وطني اقتصاد بناء من المملكة مكن الهاشمية، القيادة جهود بفضل االردن استقرار ان وأضاف

 موطنا البالد جعل ما القطاعات، بمختلف استثمارات استقطاب جانب الى االمكانيات، شح من بالرغم

 المختلفة االمنية واألجهزة المسلحة القوات وجهود جاللته حكمة أن الى واشار.والتجارة لالعمال

 التي االخطار من الكثير المملكة وجنبت واالستثمار االعمال بيئة وتعزيز الوطن بحماية أسهمت

 قيادة خلف الصفوف رص الجميع على تحتم اليوم، علينا تمر التي الظروف ان واكد. المنطقة واجهت

 سوية رفع في تسهم المعالم واضحة عمل خطة لوضع الواحد، الفريق بروح والعمل الملك جاللة

 جهود وبفضل االردن إن الى ولفت.تنافسية اعمال بيئة وتوفير االقتصادية القطاعات جميع وتنافسية

 فتحت العالمية االقتصادية التكتالت مختلف مع مميزة تجارية شراكات تجسيد استطاع الدوؤبة جاللته

 جاللة بتوجيهات الكباريتي واشاد.كبيرة بحرية اسواقها الى للوصول االردنية المنتجات امام المجال

 مسيرة وتعزيز الديمقراطي النهج ترسيخ تستهدف التي الشامل اإلصالح عملية لتسريع المستمرة الملك

 .المواطنين معيشة مستوى وتحسين والتحديث والتطوير البناء

 

 من المملكة مستوردات دينار مليون 90 :والمجو رات واألحذية األلبسة قطا  ممثل 23/5/2022

 للصيف األلبسة

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

 ان مشيرا السابقة، بالمواسم مقارنة% 10 بنسبة واالقمشة واالحذية االلبسة من المملكة مستوردات

 لغايات وصلت المبارك األضحى وعيد الحالي الصيف لموسم واالحذية االلبسة من المملكة مستوردات

 في ملحوظا تحسنا الماضية األشهر خالل سجل القطاع ان القواسمي وقال. دينار مليون 90 لنحو االن

 ما جيد؛ بشكل التجار مبيعات ارتفعت حيث عامين منذ االفضل الماضي رمضان موسم ويعد المبيعات،

 وفترة الماضية السنوات خالل بهم لحقت التي الخسائر من جزء عن التجار تعويض في ساهم

 العمل بقاء إلى الفتا السابقة، مستوياتها ضمن وانها واالحذية األلبسة اسعار استقرار إلى وأشار.كورونا

 التي االرتفاعات برغم األسعار استقرار في أسهم ما الجمارك؛ دائرة قبل من االسترشادية بالقوائم

 .االقتصادية القطاعات مختلف نشاط على سلبا اثرت والتي والنقل الشحن أجور طالت
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 من المملكة مستوردات حجم يكشف ولوازمها الثقيلة واآلليات السيارات قطا  ممثل 24/5/2022

 الغيار وقطع السيارات

نقيب وكالء السيارات وتجار قطع الغيار سالمة عطا الجبالي، عن دراسة احصائية أعدتها النقابة كشف 

 4/2022أظهرت حجم وكمية المستوردات المملكة األردنية الهاشمية من السلع والمركبات خالل شهر 

ت المستخدمة والمتعلقة بقطاع السيارات واآلليات الثقيلة ولوازمها )كاإلطارات بانواعها، البطاريا

بالسيارات والمركبات، الزيوت والشحوم، غيار السيارات والمركبات واآلليات(.ووفق الجبالي، فقد بلغ 

، بقيمة اجمالية 2022مركبة في  5579حجم مستوردات السيارات واآلليات والمركبات حسب الدراسة 

 دينار، موزعة على النحو التالي: 761ألف و  388مليون و  71بلغت 

 مركبة بنزين 0199

 مركبة كهرباء 1048

 مركبة هجينة هايبرد 1182

 دينار. 164ألف و 252مليون  9كما بلغ حجم استيراد قطع غيار السيارات بجميع أنواعها ما يقارب 

أما فيما يتعلق بالزيوت والشحوم فقد بلغ حجم المستوردات ضمن بنود التعرفة المتعلقة بمدخالت 

ألف دينار.أما  760طن بقيمة تتجاوز الـ  900فقد بلغ حجم االستيراد أكثر من اإلنتاج والبيع المباشر 

مليون دينار كما بلغ حجم استيراد  4االطارات سواء كانت مطاطية أم معدنية فقد زاد االستيراد عن 

فولت وما شابهها والبطاريات الخاصة بالمركبات  12البطاريات الخاصة بالمركبات كبطاريات ال 

مليون دينار ما يقارب  2ئية والهجينة هايبرد بنوعيها الليثيوم و النكل فقد فاق حجم االستيراد الكهربا

ألف بطارية.وأشار الجبالي إلى أن النقابة ستقوم باصدار دراسات احصائية وتفصيلية دورية عن  48

 القطاع.

 البناء مسيرة ومواصلة الصعوبات تجاوز على قادر األردن: األردن تجارة غرفة 25/5/2022

 يحقق أن استطاع المجيد استقالله نال أن منذ االردن إن الكباريتي، نائل األردن تجارة غرفة رئيس قال

 الوطن وأبناء الحكيمة الهاشمية قيادته جهود بفضل بالبنان، إليها يشار كبيرة اقتصادية إنجازات

 البناء مسيرة ومواصلة والصعوبات التحديات تجاوز على قادرة المملكة أن مؤكدا المخلصين،

 بمختلف األردنيين ان ، المجيد االستقالل عيد ذكرى بمناسبة بيان، في الكباريتي، وأضاف.والتقدم

 لبناء تحول نقطة وشكلت االستقالل بواكير منذ حققها التي واإلنجازات الوطن بمسيرة يفخرون أطيافهم

 أن وتابع.الكبرى العربية الثورة ومبادئ إرث من قيمها مستمدة اإلنسان، وتقدر تحترم عصرية دولة

 ووجه أولوياته، سلم في االقتصاد وضع الدستورية سلطاته تسلم ومنذ الثاني عبدهللا الملك جاللة

 مع جنب إلى جنبا   وإشراكه معه حقيقية شراكات وإقامة الخاص القطاع دور لتعزيز المتعاقبة الحكومات
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 ذات القطاعات تطوير وخطط االقتصادية والبرامج السياسات ومناقشة السياسات وضع في العام القطاع

 مع بالشراكة أنجزت التي االقتصادية العمل ورشة مخرجات أهمية الكباريتي وأكد.التنافسية الميزات

 العقبات لمعالجة المقبلة للسنوات محكمة طريق وخريطة شاملة رؤية وجود تدعم والتي الخاص القطاع

 القطاعين على تفرض االقتصادية الملك رؤية أن وبين.بالمملكة واالستثمار األعمال بيئة تواجه التي

 وتحويل الواقع أرض على ملموسة ونتائج أفعال إلى الرؤية هذه لترجمة مسؤوليات والخاص العام

 .لألردنيين العمل فرص لتوفير الخارجية االستثمارات من مزيد لجذب حقيقية فرص إلى التحديات

 

 المحلية بالسوق مستقرة األخشا  أسعار: االنشاءات قطا  ممثل 25/5/2022

 غير االخشاب أسعار ان المولى، عبد جمال االردن تجارة غرفة في االنشاءات قطاع ممثل أكد

 أسعار ان ، المولى عبد واشار.والطلب العرض بمبدأ محكومة كونها مستقرة، المحلية بالسوق المصنعة

 فيما سيما وال كورونا فيروس جائحة وسط ظهرت التي العالمية االقتصادية بالظروف تأثرت االخشاب

 الى ولفت.مسبوقة غير ألرقام البحري الشحن وأجور المنشأ بالد في الخام المواد اسعار بارتفاع يتعلق

 االخيرة بالفترة تستقر بدأت انها اال المحلية، بالسوق االخشاب اسعار على انعكست المعطيات هذه ان

 قوية منافسة وجود جانب الى االستيراد، عمليات الستمرار االحتياجات تغطي بكميات لتوفرها نظرا

 بمختلف المصنعة غير االخشاب مادة االردن يستورد المولى عبد وحسب.والتجار المستوردين بين

 من معفاة وهي وفنلندا، والسويد وتايلند والمانيا والصين اندونيسيا ابرزها الدول من العديد من اصنافها

 .بالمئة 16 بمقدار مبيعات ضريبة تدفع لكنها الجمركية الرسوم

 االخشاب ألسعار سعرية سقوف بوضع للمطالبة البعض يطلقها التي الدعوات المولى عبد وأستغرب

 بالمنافسة ومحكومة استراتيجية غير سلعة كونها منطقي غير مطلبا هذا ان مؤكدا المصنعة، غير

 .والطلب والعرض

 

ز الملكلللي اال تملللام: المعلوملللات وتكنولوجيلللا االتصلللاالت قطلللا  ممثلللل 25/5/2022  قطلللا  مكانلللة علللز 

 المعلومات  تكنولوجيا

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

 جاللة قبل من بها يحظى التي الدائمة والرعاية الجهود بفضل القطاع إن ،االستقالل عيد بمناسبة بيان

 خالل من والعمل لالستثمار عالمية شركات واستقطاب كبير نمو تحقيق استطاع الثاني، عبدهللا الملك

 بمختلف تتوالى زالت ما االردن انجازات ان وقال.لألردنيين العمل فرص آالف وفر ما المملكة،

 لالرتقاء جهوده يكرس الذي الثاني عبدهللا الملك جاللة بقيادة منها االقتصادية وبخاصة المجاالت
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 مقدمتها وفي االمة قضايا لنصرة الدائم التحرك جانب إلى لألردنيين، أفضل حياة وتوفير بالمملكة،

 االستقالل قيم وتجذير تعظيم ان» الرواجبة المهندس واكد. المقدسات عن والدفاع الفلسطينية القضية

 ليكون االعمال مناخ وتهيئة المكتسبات على والمحافظة القانون سيادة واحترام البناء بمواصلة يكون

 توفير من يمكنه بما المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاع وبخاصة االستثمارات لتوطين جاذبية اكثر

 .«العمل فرص من المزيد

 

 االستقالل منذ كبيرة انجازات حقق التجاري القطا : الغذائية المواد قطا  ممثل 25/5/2022

أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة األردن رائد حمادة، أن القطاع التجاري استطاع تحقيق 

ا رئيس ا باالقتصاد الوطني من خالل مساهمته  إنجازات كبيرة منذ استقالل المملكة، فأصبح يلعب دور 

وقال حمادة، في بيان بمناسبة عيد االستقالل ، .وتوفيره فرص عمل لألردنيين بالناتج المحلي اإلجمالي

إن االستقالل مناسبة عزيزة على قلوب األردنيين يستذكرون فيها مسيرة البناء التي شملت مختلف 

مناحي الحياة، فبات األردن معها دولة محورية قوية وبوابة اقتصادية من خالل جملة االتفاقيات الموقعة 

وأضاف، أن ترسيخ قيم االستقالل يكون بمواصلة اإلنتاج .ع عديد من التكتالت االقتصادية الدوليةم

والتحفيز ومضاعفة الجهد والعمل لمواصلة مسيرة اإلنجاز، وتهيئة مناخ األعمال ليكون أكثر جاذبية 

مية شاملة لتوطين االستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل لألردنيين والبناء وصوال إلى تن

وقال حمادة، إن جاللة الملك عبدهللا الثاني ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، وضع الشأن .ومستدامة

االقتصادي بقمة أولوياته ووجه الحكومات لمعالجة تحديات وعقبات تؤثر على بيئة األعمال وجذب 

وأكد .يتي الفقر والبطالةاالستثمارات ذات القيمة المضافة، لتوفير فرص العمل لألردنيين ومواجهة قض

أن تمتع األردن باألمن واالستقرار هي نتاج لرؤى القيادة الهاشمية، فاإلنجازات ما زالت تتوالى بقيادة 

جاللة الملك الذي يكرس جهوده لالرتقاء بالمملكة، وتوفير حياة أفضل لألردنيين، إلى جانب التحرك 

 .الدائم لنصرة قضايا األمة
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 مؤشرات االقتصاد األردنيأهم  .5
 الجدول 1: أ م السلع المصدرة والمستوردة خالل الربع األول من عامي 2021و2022 

(أردين دينار ابملليون القيمة)               

الوطنية الصادرات  املستوردات 

 *2022 *2021 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 *2022 *2021 السلع

 نسبة
 التغري

)%( 

من مصنرات وتوابعها األلبسة  301.8 291.0 3.6- والوقود املعدين ومشتقاته اخلام النفط   510.5 761.2 49.1 

 107.8 280.1 134.8 احللي واجملوهرات الثمينة 67.7 277.6 165.5 األمسدة

 9.7 262.0 238.9 العرابت والدراجات وأجزائها 163.2 266.1 101.1 البواتس اخلام

اخلام الفوسفات -2.3 238.8 244.4 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 145.1 150.0 61.2   

-4.8 92.1 96.7 املنتجات الكيماوية  2.8 186.5 181.4 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها 

الصيدلة حمضرات  94.6 85.5 9.6-  34.8 155.8 115.6 اللدائن ومصنوعاته 

األخرى املواد األخرى املواد 46.0 652.9 447.2   1901.0 2392.0 25.8 

) املستوردات إمجايل 43.1 1815.2 1268.1  الوطنية الصادرات 2) 3326.6 4276.4 28.6 

تصديره املعاد  159.5 177.6 11.3  

) الكلية الصادرات إمجايل ) التجاري العجز 39.6 1992.8 1427.6 (1 1  )– ( 2) 1899.0-  2283.6-  20.3 

 2022 قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية خالل أذار/ العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر
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 2022و2021 : أ م الشركاء التجاريين والتكتالت االقتصادية خالل الربع األول من عامي2الجدول 

(أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                      

 املستوردات الصادرات الوطنية

 *2022 *2021 التكتالت االقتصادية

 نسبة 

 التغري

)%( 

 *2022 *2021 التكتالت االقتصادية
 نسبة التغري

)%( 

 دول منطقة التجارة احلرة 
 العربية الكربى

447.0 596.9 33.5 
 دول منطقة التجارة 
 احلرة العربية الكربى

866.7 1315.2 51.7 

 27.4 636.0 499.4 منها السعودية 38.8 181.3 130.6 منها السعودية

 دول إتفاقية التجارة احلرة 
 لشمال أمريكا

357.7 376.2 5.2 
 دول إتفاقية التجارة 

 لشمال أمريكا احلرة
278.4 288.3 3.6 

 6.2 260.2 245.0 منها الوالايت املتحدة 6.0 365.1 344.3 منها الوالايت املتحدة

 الدول اآلسيوية غري 
 العربية

272.5 560.4 105.7 
 الدول اآلسيوية 

 غري العربية
1173.5 1529.6 30.3 

 35.0 669.8 496.1 الصني الشعبيةمنها  109.5 340.2 162.4 اهلندمنها 

 9.1 681.9 625.1 اإلحتاد األورويبدول  44.2 63.0 43.7 دول اإلحتاد األورويب

 2.8 145.7 141.8 أملانيامنها  29.2 11.5 8.9 هولندا منها

 20.5 461.4 382.9 ابقي التكتالت اإلقتصادية 48.6 218.7 147.2 ابقي التكتالت اإلقتصادية

 37.3 100.4 73.1 سويسرامنها  231.9 68.7 20.7 منها الربازيل

 2022/ قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية خالل أذار العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر
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 الخارجية التجارة قسم / العامة االحصاءات دائرة :المصدر
  2022 آذار لشهر  الخارجية التجارة احصاءاتتقرير 

  مليون -( 2022آذار  -  2021تشرين األول ) والعجز التجاري  واملستوردات الصادرات: 2 الشكل

التجاري العجز   

 املستوردات

   

                                        

    الصادرات   
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