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 . أهم التعاميم الصادرة عن غرفة تجارة االردن1
 بيان تنظيم ضرورة حول الجمارك دائرة من الصادر التعميم والتموين والتجارة الصناعة وزارة 3/7/2022

 اكثر او دينار الف قيمتها البالغة مسافرين برفقة الخارجة التجارية الصفة ذات بالبضائع Exl جمركي

 .الجمركية المعابر كافة على المسافرين قسم في بذلك اعالن ووضع

 استجابة وعدم المصري السوق الى التصدير صعوبات حول والتموين والتجارة الصناعة وزارة 14/7/2022
 والتي المصري الجانب عن الصادرة للقرارات توافقية لحلول للتوصل تاريخه لغاية المصري الجانب
  اراضيها عبر المارة او المصري للسوق الموجهة االردنية الصادارات حركة انسياب من تحد
 الى المصدرة السلع قيمة لدفع التحصيل بمستندات التعامل بوقف الخاص القرار وكذلك( ترانزيت)

 الوزراء مجلس قرار عن واالعالم ،3/2022 شهر من اعتبارا   المستندية باالعتمادات واستبدالها مصر
 مجلس بقرار العمل سيتم 1/9/2022 ختاري من ابتداء بأنه 3/7/2022 بتاريخ المنعقدة بجلسته المتخذ

 على بالمثل المعاملة لمبدأ وفقا المصري الجانب يفرضها للتي مماثلة واجراءات رسوم بفرض الوزاراء
 .المصرية المستوردات

 31/16/2/45954 رقم كتابه في الوزراء رئيس دولة قرار صدور عن االعالم االستثمار وزارة 20/7/2022
 في المستثمرين وابناء الزواج بالعمالة المتعلقة االجراءات من حزمة المتضمن 5/7/2022 تاريخ
 .المهن جميع

 الى ايام 6 من الحاويات تخزين رسوم اعفاء فترة تمديد قرار عن االعالم العقبة حاويات ميناء شركة 26/7/2022
 .،26/7/2022 تاريخ من اعتبارا القرار هذا تطبيق وسيبدأ االساسية، للمواد يوم 14

 .االعمال لحاضنات الوطني البرنامج اطالق عن االعالن  والريادة الرقمي االقتصاد وزارة 27/7/2022

 

 

 

 

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


 

4 / 16 
 

 2022 تموز

 . نشاطات وفعاليات غرفة تجارة االردن2
 

 الدولي البنكفريق مجموعة  مع اجتماع 2/7/2022

 البنك مجموعة فريق مع اجتماع الرفاعي جمال األردن، تجارة غرفة إدارة مجلس رئيس ائبنترأس 

 استثمارات استقطاب في الحوافز وأثر ،2022 لسنة االستثمارية البيئة تنظيم قانون الدولي بخصوص

 .المملكة إلى جديدة

 في إقامتها المنوي للمشاريع متينة أسس على ومبنية واضحة حوافز منح ضرورة الرفاعي وأكد

 لزيادة االستثمارات من مزيد الستقطاب الحوافز هذه تسويق من الخاص القطاع ليتمكن األردن،

 بعين األخذ إلى ودعا .المحلي الناتج معدالت رفع إلى باإلضافة البطالة، معدالت وتقليل التشغيل

 لتمكين أعمال سيدات قبل من والمملوكة الناشئة الشركات ومراعاة نموا ، األقل المناطق االعتبار

 الجامعات وخريجي السيدات من مستهدفا   معينا   عددا   لتشغل الشركات لمساعدة حوافز ومنح المرأة،

  .معينة تخصصات من

 القوانين وكل المملكة في االقتصادية لألنشطة الناظمة التشريعات استقرار ضرورة إلى وأشار

 لحماية نصوصا   القانون مشروع يتضمن أن أهمية إلى الفتا   االقتصادية، بالحياة المتعلقة واألنظمة

 .حكومية جهة أي تصدرها قد أخرى تعليمات أو قانون أي تغول ومنع والمستثمرين االستثمار

 

 البرازيلي –المنتدى االقتصادي العربي غرفة تجارة االردن في مشاركة  5/7/2022

سخته البرازيلي بن –عقدت في مدينة ساو باولو في البرازيل، فعاليات المنتدى االقتصادي العربي 

الرابعة، بتنظيم من الغرفة التجارية العربية البرازيلية وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وجامعة 

الدول العربية، وذلك تحت عنوان "تراث وابتكار"، حيث سلط المنتدى الضوء على مستقبل الشراكة 

 تأسيس الغرفة.العربية البرازيلية في هذا العام، كما تزامن المنتدى مع الذكرى السبعين ل

 

وألقى الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو كلمة افتراضية في افتتاح أعمال المنتدى، حيث أّكد أّن 

العالقات البرازيلية العربية تعززت في المشهد العالمي الحالي، الفتا إلى أّن العالم العربي يعّد اآلن 

دفق التجاري رقما  قياسيا  ثالث أكبر سوق دولي للبرازيل بعد الصين والواليات المتحدة، وقد سجل الت

مليار دوالر أمريكي العام الماضي، كما أن العالم العربي يعد في المرتبة الخامسة  24جديدا  حيث بلغ 

وأوضح  مليار دوالر أمريكي خالل العام الماضي. 10من حيث المستوردات للبرازيل بقاربة 

ئة من األسمدة التي تزود األعمال الزراعية في البرازيل تأتي من العالم افي الم 26بولسونارو أّن 
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العربي، الفتا إلى أنّه في العام الماضي، كانت الجزائر الشريك التجاري الرائد للبرازيل، ومصر هي 

الوجهة األولى للصادرات من البرازيل، والمغرب هو الموّرد األول للبرازيل. وكشف عن أّن حجم 

مليار دوالر، معتبرا أّن الصناديق  20رات من الصناديق العربية في البرازيل يقترب من االستثما

إن الحكومة تعتزم  :. وقال بولسوناروفي البرازيلالعربية أصبحت مصدرا رئيسيا لرأس المال 

الدخول في اتفاقيات مع الدول العربية تسهل االستثمار وتجنب االزدواج الضريبي، باإلضافة إلى 

 ، تعد مصدر إلهاماقيات عبر ميركوسور، حيث أّن النتائج التي حققتها اتفاقية ميركوسور ومصراتف

 .العربية المتحدة المفاوضات مع اإلمارات، واآلن بدأت مبادراتال لتبني مثل هذه

 

من جهته أوضح رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية أوسمار شحفي، أّن جائحة كورونا والصراع 

أعادا تشكيل التجارة العالمية، الفتا إلى أّن المعاملة بالمثل والتعاون من الركائز ، أوروبا الشرقيةفي 

الجديدة للعالقات الدولية، مشددا على أّن "التجارب التي مرت بها جميع بلدان العالم منذ الجائحة ومن 

يجب أن تستند وأنها  ضعيفة، ةاألوكرانية، أظهرت بأّن التجارة العالمي –ثم اندالع الحرب الروسية 

 . "التكنولوجياتسخير إلى أسس متينة للغاية من التقارب والمعاملة بالمثل والتعاون و

 

استطاعت أن تسبق عملية التحول هذه من خالل إنشاء أول نظام تخليص  كما أشار إلى أن الغرفة

وهو مطبق حاليا  في دائرة  – بين البرازيل والدول العربية blockchain  جمركي قائم على

الفتا إلى أّن "وحدة التخليص الجمركي الخاصة بنا، والتي تم دمجها اآلن مع   -األردنية  الجمارك

ا وبدون أوراق في  Ellosمنصة ، تتيح لنا التحقق من صحة مستندات الشحن بطريقة رقمية تمام 

 إطار زمني لم يكن من الممكن تصوره سابق ا يصل إلى يومين".

 

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، النائب األول لرئيس الغرفة العربية البرازيلية سمير و

عبدهللا ناس، على "أهمية إنشاء ممر مالحي مباشر بين البرازيل والدول العربية بما يسهم في توسيع 

باإلضافة إلى دوره في  آفاق الشراكة االستراتيجية وتنويع تنمية حجم التبادالت التجارية بين الجانبين،

تحفيز ودعم الموردين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنظام نقل مباشر يرتقي بالعالقة التجارية 

الظروف والتحديات االقتصادية التي ، وأن العربية البرازيلية إلى آفاق أرحب على كافة المستويات

عبر بناء منظومة وذلك  لتحديات إلى فرصتدفع بنا لتحويل ا، الماضيين عامينمر بها العالم خالل ال

 .اقتصادية متوائمة مع التطورات العصرية
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أهميةَ تعزيز التعاون  ناألمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، ع تحدثو

العربي البرازيلي، داعيا المستثمرين البرازيليين لالستثمار في المنطقة العربية واالستفادة من الفرص 

 ، كما تطرق للحديث عنالتي تتيحها والمزايا التي تقدمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

لى الشق االقتصادي ملفات التعاون السياسي تشمُل إضافة إوالتي العالقاِت العربيةَ البرازيليةَ 

والتعاون العربي األمريكي الجنوبي، مشيد ا بالجهود التي تبذُلها الغرفة التجارية العربية البرازيلية 

 .لتوطيد العالقات بين البرازيل والعالم العربي

 

ليين، وهم: كذلك شهدت الجلسة االفتتاحية كلمات افتراضية لعدد من الوزراء العرب والبرازي

وزير الصناعة والتجارة في  –وزير العالقات الخارجية البرازيلي، رياض مزور  –كارلوس فرانسا 

وزير الصناعة والتجارة والتموين للمملكة األردنية  –المملكة المغربية، يوسف الشمالي 

لى نيفين وزير الزراعة في جمهورية البرازيل اإلتحادية، إضافة إ –ماركوس مونتيس  الهاشمية،

 وزيرة الصناعة والتجارة لجمهورية مصر العربية. –جامع 

 

وعقدت في إطار جلسات العمل، جلسة نقاش خاصة بالغرف العربية، أدارها أمين عام غرفة التجارة 

نائل الكباريتي رئيس مجلس إدارة  سيدالعربية النمساوية مضر خوجة، وتحّدث فيها كل من: سعادة ال

عبد هللا ناس النائب األول لرئيس اتحاد الغرف العربية، وسعادة ر األردن، وسعادة سمي تجارة غرفة

رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وأمين عام اتحاد الغرف 

 حنفي. دالعربية الدكتور خال

 

األردن عن عمق العالقات مجلس إدارة غرفة تجارة رئيس السيد نائل الكباريتي في البداية، تحدث 

، التعاون المشترك ومستمرة أساسهاكونها عالقة قديمة ممتدة  التاريخية بين البرازيل والعالم العربي

نحن لنا ي من الضرورر لكن زيادة حجم التبادل التجاري هو أحد أهداف هذا المؤتم لعل" قال:و

، وذلك مبني على شراكة وتعاون حقيقيجاد تحالف يمع بعضنا البعض إلأن نتعاون  كأصحاب أعمال

، إن واألمن الغذائي الذي بات حديث العالم اآلن ارتفاع أسعار الطاقةلمواجهة التحديات الراهنة مثل 

 ".لذلك تأثير كبير وخطير على اقتصاداتنا ودولنا أيضا  
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على "أنّه من الضروري التفكير أكثر في مستقبل عالقة البرازيل مع العالم العربي خارج  شددكما 

خالل وضع  منهذا االجتماع هو تعزيز هذه العالقة ل الحقيقي سببالنطاق التجارة، حيث أّن 

، معتبرا أّن "الحكومات بمشاركةمشاركتهم، وتفعل ، تعزز دور رجال األعمال، واستراتيجية مستقبلية

شركاء  تكوين تحالفات وإيجادب، ونحن بحاجة لمواجهة هذا العالم المختلف عهده كسابق"العالم لم يعد 

وتعاون  شراكة استراتيجيةعالقة بناء  من عالقة االستيراد والتصدير إلى ذلك لالنتقالوحقيقيين 

 ".تستمر، فنحن نبحث عن مستقبل، نبحث عن شركاء، نبحث عن صداقات حقيقي

 

مستشار فخامة  –السيد فالفيو اجوستو فينا روخا مع سعادة على هامش فعاليات المنتدى اللقاء كما تم 

 وحيث أبدعضو مجلس البرلمان البرازيلي،  -براتيس زيلي، وسعادة السيد جيان بول الرئيس البرا

، وأشادو وعقب جائحة كورونا المسافةاعجابهم بمدى قوة المشاركة العربية للمنتدى بالرغم من بعد 

البرازيلية األردنية، وأن األردن كان أول من استفاد باألخص بمدى قوة العالقات البرازيلية العربية و

واألردن، والذي انعكس على  بين البرازيل blockchain  قائم علىالجمركي التخليص النظام من 

 .بشكل واضح تصديرا  واستيرادا   الميزان التجاري

 

 األردن تجارة غرفة في الملتزم التاجر ببرنامج للتعريف ورشة 27/7/2022

نظمت غرفة تجارة األردن والنقابة العامة لتجار مواد التجميل واالكسسوارات ورشة عمل بالتعاون 

من جهته .للتعريف ببرنامج التاجر الملتزممع وحدة إدارة المخاطر بمؤسسة المواصفات والمقاييس 

تجميل أكد ممثل قطاع الصحة واألدوية الطبية ومستلزماتها في الغرفة ونقيب تجار مواد ال

عمل تثقيفية للتعريف بأهمية  ضرورة االستمرار بعقد ورشات واالكسسوارات محمود الجليس

 .البرنامج للقطاع التجاري

 

ئيسة قسم تقييم االلتزام في وحدة إدارة المخاطر بمؤسسة المواصفات والمقاييس، سوسن وأشارت ر

أبو الراغب، إلى أهم اإلجراءات المتبعة في االنضمام للبرنامج والشروط الواجب توفرها في 

وأضافت أبو الراغب أن البرنامج يهدف إلى .الشركات للتقدم له وقيمة الرسوم المطلوبة وأهدافه

التجار على االلتزام بالمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة لدى المؤسسة، مما يسهم بتقليص  تحفيز

وتسهيل اإلجراءات الرقابية، ورفع انسيابية مرور السلع عبر المراكز الجمركية، وتسريع إنجاز 

المعامالت بنحو يخدم التاجر والمؤسسة على حد سواء ويسهم في رفعة وتطور االقتصاد 

وأكد المشاركون أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية التي يتعامل معها التجار، .ياألردن
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والمتمثلة بمؤسسة المواصفات والمقاييس والجمارك والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنظيم 

لتي ال قطاع االتصاالت ووزارة الزراعة، إضافة إلى ضرورة تسمية وتحديد السلع اإلستراتيجية ا

 .يشملها برنامج التاجر الملتزم

 السفير التونسيلقاء  28/7/2022

 السفير مع الجبالي، سالمة األردن، تجارة غرفة في الثقيلة واآلليات السيارات قطاع ممثل بحث

 وقال.تعزيزها وسبل الشقيقين البلدين بين الثنائي التعاون أوجه السهيلي، خالد عمان في التونسي

 عقد بحث جرى انه ، يارالغ وقطع السيارات لوكالء العامة النقابة نقيب منصب يشغل الذي الجبالي

 في ولوازمها الثقيلة واآلليات السيارات قطع تجار من األعمال أصحاب يضم تونسي أردني لقاء

 التجاري، التبادل لزيادة يهدف مشترك تعاون بأي ترحيبه عن معربا المقبل، أيلول شهر خالل عمان

 .الشقيقين البلدين بين استراتيجية عالقات وإقامة استثمارية، ومشاريع شراكات وبناء

 

 الجانبين من األعمال أصحاب بحضور المرتقب اللقاء يسهم بأن أمله عن التونسي السفير عبر بدوره،

 حجم وزيادة االقتصادية، البلدين بعالقات بالنهوض السيارات، قطاع مجال في والتونسي األردني

 إلنجاح الجهود تكثيف ضرورة مؤكدا االقتصادية، االتفاقيات استغالل خالل من التجاري التبادل

 الشركات من العديد وجود إلى السهيلي وأشار.الشقيقين البلدين تخدم التي االقتصادية الفعاليات

 وتتمتع عديدة دول إلى منتجاتها وتصدر السيارات قطع مجال في تونس في تعمل التي والمصانع

 .عالية بجودة

 

 تجارة وصناعة ُعمان بمحافظة ظفاروفد من فرع غرفة لقاء  28/7/2022

ممثل قطاع السيارات واآلليات و الرفاعي جمال األردن، تجارة غرفة إدارة مجلس رئيس ائبن لتقىا

تجارة وصناعة ُعمان بمحافظة وفد من فرع غرفة  الثقيلة في غرفة تجارة األردن، سالمة الجبالي

من أجل  ين البلدينوجه التعاون الثنائي بأوتم البحث في ة حسين بن حثيث البطحري برئاس ظفار

بصاللة في شهر غرفة تجارة وصناعة ُعمان الترويج لمنتدى ظفار االستثماري الدولي الذي ستنظمه 

 .سبتمبر المقبل

طالعهم إلدى دعوة المستثمرين ورجال األعمال األردنيين للمشاركة في المنتالى  المنتدىويهدف 

على الفرص االستثمارية المتاحة في سلطنة ُعمان والمزايا والتسهيالت التي تقدمها الحكومة 

 .للمستثمرين الراغبين في االستثمار في مختلف المجاالت
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 ردنيةنشاطات الغرف والقطاعات التجارية األ .3
 

  تموزانجازات غرفة تجارة الزرقاء لشهر : 

 .الزرقاء تجارة غرفة لمنتسبي اشتراك تجديد/  اشتراك معاملة(  396) إنجاز تم .1

 والكفاالت والقروض الحكومية والبعثات الدراسية الكفاالت شملت األغراض متعددة كفالة(  62) إنجاز تم .2

 .العدلية

 حيث الحرة، والمنطقة الزرقاء من المصدرة البضائع لمختلف األغراض متعددة منشأ شهادة( 444) إنجاز تم .3

 المعاد البضائع وأغلب دينار،( 15782512) الزرقاء لمدينة( التصدير إعادة) التجارية الصادرات قيمة بلغت

 والمواد ومستلزماتها، واألدوية الصحية، واألدوات البناء ومواد ولوازمها، السيارات من كانت تصديرها

 .والقرطاسية والمكتبي المنزلي واألثاث وااللكترونية الكهربائية واألجهزة والمجوهرات، واأللبسة الغذائية،

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

 
 .الغرفة  في  االستقالل  قاعة في  المحافظة مجلس ألعضاء اجتماع الزرقاء محافظة مجلس عقد .1

 التوجيهي لطلبة مجانية إلكترونية تعليمية بطاقات المكتبية واألدوات القرطاسية لتجارة السعادة شركة وزعت .2

 .الغرفة في الدين تقي إبراهيم المرحوم قاعة في

  في  الدين تقي إبراهيم المرحوم قاعة في الزرقاء محافظة في والمدارس األطفال رياض طالب من عدد تخريج .3

 .الغرفة

 الدكتور دولة برعاية" الجديد األحزاب قانون" حول شبابية حوارية جلسة الشبابي للعمل الحسام دار أقامت .4

 .الغرفة  في االستقالل قاعة في الروابدة عبدالرؤوف

 والتأهيل للتدريب المحترف العربي المدرب مؤسسة مع بالتعاون تدريبية دورة الزرقاء تجارة غرفة عقدت .5

 .الغرفة  في  االستقالل قاعة في" المجتمعية القيادات" بعنوان
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 ستثماريةاقتصادية وا. أخبار 4
 الشهر مركبة 8148 يستورد األردن:ولوازمها الثقيلة واآلليات السيارات قطاع ممثل 5/7/2022

 الماضي

 مستوردات أن ولوازمها، الغيار قطع وتجار السيارات لوكالء العامة للنقابة إحصائية معطيات أظهرت

 بقيمة مركبة، 8148 بلغت الماضي حزيران شهر خالل والمركبات واآلليات السيارات من المملكة

 غرفة في ولوازمها الثقيلة واآلليات السيارات قطاع وممثل النقابة رئيس وقال.دينار ماليين 105 تقارب

 مركبة 1974 و بنزين، مركبة 2394 على توزعت المستوردات إن الجبالي، سالمة األردن، تجارة

 .األخرى واألليات المركبات من 1894و ،(هايبرد) هجينة مركبة 1886 و كهرباء،

 شهر خالل بلغ أنواعها بجميع السيارات غيار قطع من المملكة استيراد حجم أن إلى الجبالي وأشار

 زاد فقد معدنية، أم مطاطية كانت سواء اإلطارات وبخصوص.ماليين10 يقارب ما الماضي، حزيران

 12 الــ كبطاريات بالمركبات الخاصة البطاريات استيراد حجم بلغ فيما دينار، ماليين 5 على االستيراد

 .دينار مليوني بنوعيها الهايبرد والهجينة الكهربائية بالمركبات الخاصة واألخرى شابهها وما فولت

 

 األلبسة شراء على محدود طلب: والمجوهرات واألقمشة واألحذية األلبسة قطاع ممثل 5/7/2022

 واألحذية

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

 األضحى عيد حلول قرب رغم ،"المحدود" بــ المحلية بالسوق واألحذية األلبسة شراء على الطلب

 بالسوق واألحذية المالبس شراء على الطلب إن" القواسمي وقال.األسعار استقرار وسط المبارك،

 احتياجات لتلبية التجار واستعدادات الطموحات يلبي وال ،"ومحدودا متواضعا" زال ما المحلية

 ". المبارك األضحى عيد موسم خالل المواطنين

 خالل عليه كان عما وأضعف عليه، المتعارف العام المعدل من أقل الشرائية والقوة الطلب إن" وأضاف

 والوقت الفطر عيد خالل القطاع نشاط بين جدا شاسع فارق وجود إلى باإلضافة ،"الماضي العام موسم

 وأشار.والخاص العام القطاعين في العاملين رواتب وصرف ألقساطها البنوك تأجيل من بالرغم الحالي،

 وتركزها للمواطنين الشرائية القدرة النخفاض يرجع واألحذية األلبسة قطاع في الطلب تواضع أن إلى

 .العامة الثانوية امتحانات بفترة األسر غالبية انشغال جانب إلى أخرى، باحتياجات
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 العيد خالل المطاعم قطاع مبيعات ارتفاع% 80 :والحلويات المطاعم قطاع ممثل 13/7/2022

 ما إلى بالعودة القطاع بدأ كورونا، جائحة بسبب المطاعم قطاع في االنتعاش محاوالت من عامين بعد

–70 من كورونا جائحة قبل عليه كانت بما مقارنة العيد خالل المبيعات نسبة وصلت حيث عليه، كان

 .حمادة رائد األردن تجارة غرفة في والحلويات المطاعم قطاع ممثل وفق ،80%

 ارتفع حيث واضحا   إقباال المبارك األضحى عيد خالل شهد والحلويات المطاعم قطاع أن حمادة، وأكد

 شهد الذي 2020 بالعام مقارنة بالمئة 300 و 2021 الماضي بالعام مقارنة بالمئة 150 الطلب

 بشقيها السريعة الوجبات مطاعم على واضحا   كان الشباب فئة إقبال أن واوضح.وكلية جزئية اغالقات

 .«البيتزا» ومطاعم «البرغر» مطاعم مثل والغربي الفالفل، ومطاعم الشاورما مطاعم مثل الشرقي

 الكامل بالشكل القطاع انتعاش عدم رغم ،«ممتازا» والحلويات المطاعم لقطاع بالنسبة االقبال واعتبر

 أن بعد الكلي، التشغيل من االقتراب إلى الفتا   جيدا ، مؤشرا   اعتبره ما كورونا، جائحة قبل عليه كان عما

 من متأخرة لساعات والعمل المجاني التوصيل خالل من نفسه النعاش اضافية خدمات القطاع قدم

 30 بنسبة الفطر عيد من اضعف تكون ما عادة األضحى عيد خالل الحركة أن إلى حمادة وأشار.الليل

 فيما االضاحي، بسبب والعزائم الوالئم تتخلله االضحى عيد أن اذ قوله، حسب طبيعي وهذا بالمئة،

 وااللتزام رمضان شهر بعد الفطر عيد في المطاعم من الجاهز للطعام متشوقا   االردني المواطن يكون

 .العائلة مع

 

 باستقرار مصحوبًا األلبسة على ضعيف طلب :والمجوهرات واالحذية االلبسة قطاع ممثل 20/7/2022

 األسعار

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

 فاقت كبيرة بنسب المالبس اصناف مختلف على الطلب في كبيرين وركودا تراجعا حاليا يشهد االلبسة

 المبارك األضحى عيد فترة ان القواسمي واضاف.الحالي الصيف موسم حلول مع التجار توقعات

 القطاع سجل حيث الماضي، للعام بمستوياته مقارنة القطاع تنشيط في إيجابا   تسهم لم المغتربين وعودة

 .الحالية الفترة من افضل نشاطا الفترة تلك خالل

 التزامات ووجود والرواتب الدخول تآكل إلى للمواطنين الشرائية القدرات انخفاض القواسمي وارجع

 سلم على يعد لم القطاع ان الى مشيرا الراهنة، المعيشية الظروف ظل في المواطنين على أخرى

 .االسر لبعض ثانويا امرا اصبح واالحذية االلبسة على الطلب وان االردنية، العائالت اولويات
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 مسةةةتوردات علةةةى رسةةةوم فةةةر  قةةةرار دراسةةةة باعةةةادة يطالةةةب :االردن تجةةةارة غرفةةةة 20/7/2022

 مصر من المملكة

 على وإجراءات رسوم فرض قرار دراسة باعادة الكباريتي نائل االردن تجارة غرفة رئيس طالب

 سيتم الذي االردنية واالراضي العقبة ميناء عبر الترانزيت وحركة لألردن المصرية المستوردات

 الوطني االقتصاد مصلحة مع التجاري القطاع ان الكباريتي واكد.المقبل أيلول مطلع من اعتبارا تطبيقه

 واعادة مجددا دراسته من بد ال ذلك وعكس االقتصادية، القطاعات على ايجابا ينعكس القرار كان اذا

 الجانب يفرضها التي العراقيل لتقزيم بالمثل المعاملة مبدأ تحترم االردن تجارة ان واوضح.فيه النظر

 .المصري للسوق االردنية البضائع وانسياب االردنية للبضائع الترانزيت لحركة المصري

 يراعي وان تصدر، التي القرارات  بمقدمة االقتصادي البعد يكون ان ضرورة على الغرفة رئيس وشدد

 تمر التي الترانزيت لحركة بدائل وجود الى الكباريتي واشار. بعينه قطاع ال القطاعات مختلف مصلحة

 المدى على سيؤثر القرار تطبيق حال في ذلك يعني ما العربي، الخليج دول الى االردنية االراضي عبر

 .والترانزيت النقل وحركة الوطني االقتصاد مصلحة على سلبا والبعيد المتوسط

 

 الكهربائيات مستوردات تراجع%  50 :واإللكترونيات الكهربائيات قطاع ممثل 21/7/2022

 2019 عن واإللكترونيات

 المستوردات حجم إن الزعبي، حاتم األردن تجارة غرفة في واإللكترونيات الكهربائيات قطاع ممثل قال

 دخول قبل 2019 بعام مقارنة العام هذا بالمئة 50 بنحو انخفض واإللكترونيات، الكهربائيات من

 كهربائية أجهزة دينار، ملياري بنحو استوردوا التجار أن الزعبي وبين.لألردن كورونا فيروس

 الجزء تشكل التي المتجددة الطاقة ومستلزمات ومعدات كبيرة، وإطفاء إنارة ومعدات وإلكترونيات

 نفس عن بالمئة 30 بنحو 2020 في الجائحة دخول مع االستيراد انخفض فيما ،2019 عام في األكبر،

 سوق منه يعاني الذي الركود حجم على مؤشرات يعطي االستيراد، حجم تراجع أن إلى ولفت. العام

 بنحو االسعار الرتفاع الشراء، عن المواطنين عزوف بسبب األخيرة، باآلونة والسيما الكهربائيات،

 . المستهلكين أيدي بين المتوفرة السيولة وقلة ملحوظ،

 تصريفها، دون سابقة، سنوات من التجار لدى البضائع تراكم إلى المستوردات، انخفاض كذلك وعزا

. المعتادة الشحن تكاليف أضعاف 10 - 8 لنحو وصل الذي العالمي، الشحن أسعار الرتفاع إضافة

 العالمي، األسعار ارتفاع بسبب كميتها، وانخفضت انخفض مالية كقيمة المستوردات حجم أن وأوضح

 السنة، من الوقت لهذا نسبة المعتادة الكميات استيراد عن عزفوا التجار من الكثير أن إلى مشيرا  

 .تقريبا   للنصف وخفضوها
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 عازفون ومواطنون يعانون تجار :والمجوهرات واالحذية االلبسة قطاع ممثل 26/7/2022

 السوق حاجة من أكبر للمحال انتشار إلى وصوال بريدية طرود إلى الشرائية القدرة في ضعف من 

 ويرى.القطاع في وعاملين تجار بحسب واألحذية، األلبسة سوق في الحركة ضعف تفاقم ثالثية المحلية،

 عند ثبات ا تشهد سوق في معاناتهم يفاقم ما المواطنين من عزوفا تشهد المحلية السوق أن ألبسة تجار

 .المغتربين وعودة السياحية الحركة نشاط ارتفاع رغم التجارية، بالحركة المتدني المستوى

 

 حركة من نعيشها التي الحالية الظروف إن“ القواسمي أسعد األردن تجارة غرفة في القطاع ممثل وقال

 المرجو التحسن نجد لم لكن معينة، سياحية وقطاعات بأماكن األوضاع حسنت للمغتربين وعودة سياحية

ا تحسن ا يشهد لم األلبسة سوق أن القواسمي وبين.”األلبسة قطاع في  األضحى، عيد فترة في كبير 

 في ضعف وجود أن ويرى.السابقة باألعوام مقارنة والضعيفة بالمتواضعة الشرائية الحركة ووصف

 نحو تتجه فنجدها السيولة وجدت وإن القطاع، هذا على اإلقبال من المواطنين يمكن ال السيولة

 .األسرة أولويات سلم مع يتناسب بما األساسيات
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 أهم مؤشرات االقتصاد األردني .5
 الجدول 1: أهم السلع المصدرة والمستوردة خالل الربع األول من عامي 2021و2022 

(أردين دينار ابملليون القيمة)               

 املستوردات الوطنية الصادرات

 *2022 *2021 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 *2022 *2021 السلع

 نسبة
 التغري

)%( 

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

 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

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

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

 34.8 155.8 115.6 ومصنوعاتهاللدائن  -9.6 85.5 94.6 الصيدلة حمضرات

 25.8 2392.0 1901.0 األخرى املواد 46.0 652.9 447.2 األخرى املواد

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

  11.3 177.6 159.5 تصديره املعاد

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

 2022 / قسم التجارة اخلارجية/ تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية خالل أذارالعامة اإلحصاءات دائرة: املصدر
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 2022و 2021عاميالربع األول من خالل  االقتصادية والتكتالت التجاريين الشركاء أهم: 2 جدولال

(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 دول اإلحتاد األورويب 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 رةدائ: صدرامل
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 2022آذار   2022شباط   2022كانون الثان 

 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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