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 .1أهم التعاميم الصادرة عن غرفة تجارة االردن
2022/9/7

وزارة العمل التقارير الخاصة باتفاقيات منظمة العمل الدولية.

2022/9/18

وزارة البيئة مسودة تعليمات المتطلبات الفنية والبيئية إلعداد إدارة النفايات الخاصة بالمنشآت المنتجة
لها لسنة .2022

2022/9/19

وزارة الصناعة والتجارة والتموين مقترحات لتفعيل نظام االفضليات التجارية فيما بين الدول االعضاء
في منظمة التعاون االسالمي.

2022/9/22

مؤسسة المواصفات والمقاييس االردنية االعالم عن طرح مسودة االستراتيجية الوطنية للتقييس
االردني لالعوام  2027-2023على الموقع االلكتروني للمؤسسة والذي يحتوي استبانة الستطالع
االراء.

2022/9/26

هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مسودة نظام ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني
لسنة .2022

2022/9/28

وزارة الصناعة والتجارة والتموين االعالم بأن الهيئة المصرية للمواصفات والمقاييس قد أخطرت
منظمة التجارة العالمية بشأن شهادات الحالل التي يجب أن ترافق الشحنات الواردة الى جمهورية مصر
العربية لعدد من المنتجات واإلجراءات المتبعة من هذا الشأن من قبل الجهات المعنية بذلك وتحديد
المنتجات التي تحتاج الى اصدار شهادة حالل والمتطلبات الخاصة بالعنونة  labellingوغيرها.

2022/9/29

هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية طلب التنسيق مع الهيئة قبل البدء بإعداد المعايير المهنية
او المناهج الي برنامج تدريبي وتوجيه الجهات الممولة قبل طرح أي عطاء يخص انشطة التدريب
والتعليم المهني والتقني .

2022/9/29

وزارة الصناعة والتجارة والتموين طلب األمانة العامة لجامعة الدول العربية بأية عقبات تواجه التبادل
التجاري مع الدول اعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى معززة بكافة الوثائق والمستندات.
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 .2نشاطات وفعاليات غرفة تجارة االردن
 2022/9/13تجارة األردن تبحث التعاون االقتصادي مع جورجيا
بحث النائب األول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة األردن جمال الرفاعي ،مع قنصل سفارة
جورجيا فيرديناند تافادزه ،أوجه التعاون االقتصادي بين البلدين.وأشار الرفاعي إلى أهمية تبادل
المعلومات بين الطرفين ،لمعرفة القطاعات التي يتميز بها البلدان الصديقان ،والتركيز عليها لزيادة
حجم التبادل التجاري الذي يعد متواضعا قياسا مع التعامالت التجارية مع دول أخرى.
ووجه القنصل الجورجي ،من جهته ،الدعوة إلى عقد اجتماع بين رجال أعمال أردنيين ونظرائهم
الجورجيين.يشار إلى أن حجم التبادل التجاري مع جورجيا خالل النصف األول من العام الجاري،
بلغ  6.45مليون دوالر أميركي.

 2022/9/16وزير االستثمار يلتقي أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة األردن
التقى النائب األول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة األردن جمال الرفاعي مع وزير االستثمار
المهندس خيري عمرو وأمين عام الوزارة زاهر القطارنة وأعضاء غرفة تجارة األردن ،في مقر
غرفة تجارة األردن.استعرض الوزير أهم ميزات قانون البيئة االستثمارية الجديد ،الذي يحاكي أفضل
الممارسات العالمية ويوفر بيئة آمنة وجاذبة لالستثمار المحلي والخارجي .وتحدث عن تهيئة المناخ
االستثماري المناسب إلقامة جميع المشروعات االستثمارية من خالل تذليل الصعوبات وتبسيط
اإلجراءات ومنح الحوافز واإلعفاءات لتشجيع إقامة المشروعات االقتصادية.مضيفا أن القانون هو
أداة تمكين للمستثمر حيث جاء لتعزيز تنافسية االقتصاد األردني وجذب االستثمار وتطوير
التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة االستثمار في األردن ومؤكدا حرص الوزارة على التشاور والتنسيق
مع غرف التجارة بشأن األنظمة الخاصة بقانون البيئة االستثمارية ومعرفة وجهات نظرهم للخروج
بأنظمة وتعليمات مرنة وواضحة يسهل تطبيقها ،كما تطرق الوزير إلى خطط الوزارة الترويجية
الهادفة إلى جذب المزيد من االستثمارات وتمكين االستثمارات القائمة.
وقد تناول جمال الرفاعي النائب األول لرئيس غرفة تجارة األردن /ممثل قطاع الخدمات
واالستشارات مميزات قانون البيئة االستثمارية ودور لجنة الحوافز واإلعفاءات في زيادة األنشطة
االقتصادية ،مما يعني تدفقات مضافة في رأس المال وفرص عمل أكثر وربحية تدفع القطاع الخاص
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للتوسع في استثماراته ،وقد شدد الرفاعي على ضرورة وجود حوافز حقيقية للتجارة في األنظمة
الخاصة بقانون االستثمار باعتباره قطاعا جوهريا في االقتصاد األردني.
ونوه محمود الجليس النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة األردن /ممثل قطاع الصحة واألدوية الطبية
ومستلزماتها إلى ضرورة المحافظة على المستثمر المحلي ووضع آلية لعودة المستثمرين الذين
غادروا البالد وتشجيعهم لالستثمار داخل المملكة ،كما أكد أهمية دراسة الطلبات المقدمة من قبل
خريجي الجامعات والدبلوم لدى ديوان الخدمة المدنية وإنشاء المشاريع الريادية لتشغيل الخريجين
العاطلين عن العمل لخلق فرص عمل هدفها التخفيف من نسب البطالة في أنحاء المملكة كافة.
ولفت رائد حمادة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة األردن /ممثل قطاع المواد الغذائية إلى ضرورة
تسهيل إجراءات المراجعة للمستثمر في الدوائر الحكومية من خالل إنشاء غرف خاصة للمستثمرين
وإعطاءهم األولوية عند المراجعة ،مؤكدا ضرورة المساواة ما بين المستثمر األجنبي والمحلي في
االمتيازات التي تعطى لكل منهما.
وأكد عرب الصمادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة األردن /رئيس غرفة تجارة عجلون أهمية
إشراك القطاع الخاص في وضع األنظمة والتعليمات المنبثقة عن القانون.
ومن جهته أكد الدكتور غازي العودات المستشار القانوني للغرفة أهمية القانون الجديد الذي حدد
اإلطار التشريعي والتنظيمي لالستثمار في األردن بصورة واضحة من خالل وزارة االستثمار ،دون
تعدد للمرجعيات أو للنصوص التشريعية ويحد من التداخل بين مختلف الجهات الحكومية إضافة إلى
الضمانات الممنوحة للمستثمرين .كما تطرق إلى األهمية الكبيرة لوزارة االستثمار التي تعنى بإدارة
أهم الملفات االقتصادية المتمثلة في البيئة االستثمارية وإدارة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام
والخاص ،وأكد ضرورة إشراك القطاع الخاص في األنظمة التي ستصدرها الوزارة ووضع ضوابط
ومعايير للمزايا والحوافز إلرساء مزيد من الشفافية في عمل اللجنة.وأشار إلى ضرورة تسهيل
وتسريع اإلجراءات فيما يتعلق بالخدمات االستثمارية الشاملة في جميع المعامالت المتعلقة بالنشاط
االقتصادي وخاصة التراخيص والتصاريح الخاصة بالعمالة الوافدة ،إضافة إلى ضرورة إصدار دليل
إجرائي إرشادي مبسط للبيئة االستثمارية في األردن على غرار دليل مشروعات الشراكة.
ومن الجدير بالذكر أنه سيعقد في شهر تشرين األول(أكتوبر) المقبل اجتماع موسع مع القطاع الخاص
لمناقشة األنظمة والتعليمات المنبثقة عن قانون البيئة االستثمارية.
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 2022/9/17اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة االردن
أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة االردن في اجتماعها السنوي الذي عقدته امس ،التقرير السنوي عن
اعمال مجلسها لعام .2021كما أقرت خالل االجتماع الذي ترأسه رئيس الغرفة نائل الكباريتي
الحسابات الختمامية والميزانية العمومية للغرفة لعام  2021باالضافة للموازنة التقديرية لعام 2023
مقارنة مع عام .2022وأقرت الهيئة العامة للغرفة توصية لمجلس االدارة تتعلق بتفويض مجلس
ادارة الغرفة الجديد المنتخب باجراء أية تعديالت الزمة على الموازنة التقديرية واجراء المناقالت
الالزمة استنادا للمادة  8من قانون غرف التجارة.وقال الكباريتي خالل االجتماع إن عملية النشاط
االقتصادي تسير ببطء جراء االوضاع العالمية وتبعات ازمة فيروس كورونا بارغم ان االردن بدأ
يتعافى منها.واكد ان الوضع االقتصاد بالمملكة الى تحسن بالرغم من ارتفاعات التضخم وهنالك
الكثير من المعطيات التي تؤشر على ذلك وبأن الوضع الى تحسن قد نلمسه خالل العام المقبل.واشار
الى الجهود التي بذلها جاللة الملك عبدهللا الثاني والتي نجم عنها شراكات اقتصادية مع دوال عربية
ستؤدي الى استقطاب استثمارات للمملكة بالعديد من القطاعات منها التعدين والطاقة والزراعة
والصناعة.
هذا واشار كتاب التقرير السنوي لغرفة تجارة االردن للعام  2021الى ان االقتصاد الوطني ينمو
رغم الصعوبات حيث حقق مؤشرات ايجابية عديدة خالل العام الماضي بالرغم من ثقل الصعوبات
التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.وبحسب التقرير حمل العام الماضي في طياته العديد من
المؤشرات اإليجابية التي تصب في صالح االقتصاد الوطني الذي ال زال يثبت قدرته على امتصاص
الصدمات ،لكن جائحة كورونا عمقت التحديات والصعوبات التي يعانيها مسبقا وأطالت في عمرها.

 2022/9/18تجارة األردن تبحث العالقات االقتصادية مع نيبال
بحث رئيس غرفة تجارة األردن نائل الكباريتي ،مع سفير جمهورية نيبال غير المقيم ،المعتمد لدى
المملكة ،سوشيل كومار المسال ،العالقات االقتصادية بين البلدين.وقالت الغرفة إن اللقاء الذي جرى
عبر تقنية االتصال المرئي ،ناقش العالقات الثنائية بين البلدين ،وسبل تنميتها.وأكد الكباريتي ضرورة
التركيز على قطاعات محددة ،كالسياحة واالستثمار ،إلمكاناتهما الجيدة في تطوير العالقات
االقتصادية بين البلدين.
ودعا المسال ،من جهته ،إلى عقد مؤتمر اقتصادي بين رجال أعمال من األردن ونيبال؛ لتعزيز
التعاون االقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.
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 2022/9/18بحث تعزيز عالقات األردن االقتصادية مع السويد
بحث رئيس غرفة تجارة األردن نائل الكباريتي مع السفيرة السويدية لدى المملكة أليكساندرا
ريدمارك ،سبل تعزيز عالقات البلدين االقتصادية والدفع بها لمرحلة جديدة من العمل والتعاون.
وجرى خالل اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة ،بحث إقامة منتدى أعمال أردني سويدي ،في عمان خالل
شهر تشرين الثاني المقبل ،يجمع شركات أصحاب أعمال من قطاعات تكنولوجيا المعلومات وعلوم
الحياة والرعاية الصحية والطاقة (التحول األخضر).وأكد الكباريتي أهمية التعاون الثنائي بين البلدين،
وتوفير مختلف أشكال الدعم للقطاع الخاص لزيادة الميزان التجاري باالتجاهين ،مشيرا إلى مزايا
االستثمار بالمملكة والفرص االقتصادية المتوفرة في العديد من القطاعات الحيوية.
وشددت السفيرة السويدية ،من جانبها ،على أهمية تبادل المعلومات والخبرات والتركيز على
القطاعات الواعدة والزاخرة بالفرص لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

 2022/9/27منتدى التواصل االقتصادي الخليجي – األردني
عقد في عمان ،يوم الثالثاء الموافق  2022/9/27فعاليات منتدى التواصل االقتصادي الخليجي –
ُ
األردني بدورته الثالثة ،الذي نظمته غرفة تجارة األردن ،بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس
التعاون الخليجي ،وبدعم من األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحضر المنتدى  120من أصحاب األعمال والمستثمرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ورؤساء اتحادات وغرف تجارية ،إضافة إلى مندوبين من فعاليات وهيئات اقتصادية خليجية،
محطة مضيئة في مسيرة التعاون التاريخي بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

(مرفق تقرير المنتدى)
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 .3نشاطات الغرف والقطاعات التجارية األردنية
 انجازات غرفة تجارة الزرقاء لشهر ايلول :
.1تم إنجاز ( )194معاملة اشتراك  /تجديد اشتراك لمنتسبي غرفة تجارة الزرقاء.
.2تم إنجاز ( )62كفالة متعددة األغراض شملت الكفاالت الدراسية والبعثات الحكومية والقروض والكفاالت العدلية.
.3تم إنجاز ( )798شهادة منشأ متعددة األغراض لمختلف البضائع المصدرة من الزرقاء والمنطقة الحرة ،حيث بلغت
قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء ( )18439709دينار ،وأغلب البضائع المعاد تصديرها
كانت من السيارات ولوازمها ،ومواد البناء واألدوات الصحية ،واألدوية ومستلزماتها ،والمواد الغذائية ،واأللبسة
والمجوهرات ،واألجهزة الكهربائية وااللكترونية واألثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.
 أما الفعاليات التـي نفذتها غرفة تجارة الزرقاء لخدمة المنتسبين والمجتمع المحلي فكانت على النحو التالي-:
.1عقدت مؤسسة شبيب للخدمات ورشة عمل للتعريف بأساليب التسويق االلكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعي
في قاعة االستقالل في الغرفة.
.2أقام مجلس محافظة الزرقاء حفل تكريم ذوي رجاالت إصالح ذات البين في قاعة المرحوم إبراهيم تقي الدين في
الغرفة.
.3عقد مجلس محافظة الزرقاء عدة اجتماعات لمجلس المحافظة في قاعة االستقالل في الغرفة.
.4أقامت الجامعة الهاشمية حفل ختامي لدورة "برنامج قدرات األعضاء" وتكريم رئيس ومدير الغرفة وأعضاء مجلس
المحافظة في قاعة االستقالل في الغرفة.
.5نظمت غرفة تجارة الزرقاء وبالتعاون مع اإلدارة الملكية لحماية البيئة السياحية ورشة عمل تثقيفية للقطاع التجاري
بعنوان " التعرف على أبرز القضايا البيئية الــتي يتم التعامل معها للحد من المخالفات البيئية " في قاعة االستقالل في
الغرفة.
.6أقام نادي أسرة القلم حفل تكريم طلبة الثانوية العامة في قاعة المرحوم إبراهيم تقي الدين في الغرفة.
.7أقامت مؤسسة نور الحسين – معهد العناية بصحة األسرة حفل تخريج الطالب اليافعين من مشروع ( اعمل معهم )
في قاعة المرحوم إبراهيم تقي الدين في الغرفة.
.8عقد حزب االتحاد الوطني ندوة حوارية للحديث عن برامج ورؤية الحزب في قاعة االستقالل في الغرفة.
.9عقد حزب الغد الوسطي األردني ندوة حوارية للحديث عن برنامج حزب الغد األردني في قاعة االستقالل في
الغرفة.
.10أقامت غرفة تجارة الزرقاء بالتعاون مع مديرية دفاع مدني الزرقاء ورشة عمل للقطاع التجاري حول "إجراءات
السالمة العامة للمحالت التجارية" في قاعة االستقالل في الغرفة.
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أيلول 2022
 .4أخبار اقتصادية واستثمارية
2022/9/1

ممثللللل قطللللاع السلللليارات واآلليللللات الثقيلللللة ولوازمهللللا :األردن يسللللتورد  6206مركبللللات الشللللهر
الماضي

2022/9/4

ممثلللل قطلللاع االتصلللاالت وتكنولوجيلللا المعلوملللات :تعزيلللز األملللن السللليبراني يلللدع قطللل اع األعملللال
واالستثمار

2022/9/7

غرفة تجارة عمان« :تجارة عمان» تبحث تطوير العالقات التجارية مع مالطا

2022/9/8

غرفة تجارة عمان :بحث تطوير عالقات األردن والهند التجارية

2022/9/11

«تجارة عمان» :سنواصل الجهود لتطوير عالقات األردن وتونس التجارية

2022/9/12

ممثلللل قطلللاع االلبسلللة واالحذيلللة والمجلللوهرات :ارتفلللاع الطلللل علللل األلبسلللة واالحذيلللة مللل ع بللل دء
ال ع ا ال دراسي

2022/9/20

غرفة تجارة عمان :األمن الغذائي ال يتحقق اال بتشارك جميع القطاعات

2022/9/20

قطاع االلبسة واالحذية والمجوهرات :تشاؤ في سوق األلبسة للموس الشتوي

2022/9/25

ممثلللللللل قطلللللللاع الكهربائيلللللللات واإللكترونيلللللللات % 50 :تراجلللللللع أعملللللللال قطلللللللاع الكهربائيلللللللات
واإللكترونيات

2022/9/25

قطلللاع االلبسلللة واالحذيلللة والمجلللوهرات %38 :ملللن تكلفلللة المالبلللس و %37ملللن تكلفلللة األحذيلللة
رسو جمركية وضريبية

9 / 12

أيلول 2022
 .5أهم مؤشرات االقتصاد األردني

اجلدول  :1أهم السلع املصدرة واملستوردة خالل النصف األول من عامي  2021و2022
(القيمة ابملليون دينار أردين)

املستوردات

الصادرات الوطنية
نسبة

السلع

2021

*2022

التغري

السلع

نسبة

2021

*2022

()%

التغري
()%

األلبسة وتوابعها

611.5

719.1

17.6

النفط اخلام ومشتقاته والزيوت املعدنية

994.5

األمسدة

343.3

652.1

90.0

احللي واجملوهرات الثمينة

77.7 1766.9

309.0

693.3

124.4

البواتس اخلام

206.7

505.8

 144.7اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها

475.1

523.6

10.2

الفوسفات اخلام

146.8

365.4

 148.9العرابت والدراجات وأجزائها

476.9

543.9

14.0

املنتجات الكيماوية

143.6

204.3

42.3

362.2

408.2

12.7

حمضرات الصيدلة

206.3

177.9

 -13.8احلبوب

248.2

351.0

41.4

املواد األخرى

25.5 1336.4 1064.6

3899.6

30.4 5087.0

الصادرات الوطنية

45.5 3961.0 2722.8

املعاد تصديره

295.6

إمجايل الصادرات الكلية ()1

43.4 4329.8 3018.4

368.8

اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها
املواد األخرى

24.8
إمجايل املستوردات ()2

العجز التجاري ()2( – )1

6765.5

38.6 9373.9

3747.1
-

34.
-5044.1
6

املصدر :دائرة اإلحصاءات العامة /قسم التجارة اخلارجية /تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية خالل حزيران
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2022

أيلول 2022
اجلدول  :2أهم الشركاء التجاريني والتكتالت االقتصادية خالل النصف األول من عامي 2021و2022
(القيمة ابملليون دينار أردين)

الصادرات الوطنية
التكتالت االقتصادية

املستوردات
نسبة

2021

*2022

التغري

التكتالت االقتصادية

نسبة

2021

*2022

()%

دول منطقة التجارة احلرة
العربية الكربى
منها السعودية
دول إتفاقية التجارة احلرة
لشمال أمريكا

منها الوالايت املتحدة
الدول اآلسيوية غري

العربية

التغري

()%

دول منطقة التجارة

15.1 1239.4 1076.7

احلرة العربية الكربى

منها السعودية

385.6

390.8

1.3

706.8

857.9

21.4

675.9

824.8

22.0

583.5

119.2 1279.0

دول إتفاقية التجارة

احلرة لشمال أمريكا
منها الوالايت املتحدة
الدول اآلسيوية

غري العربية

2772.8 1824.8

52.0

1460.0 1042.2

40.1

587.2 534.2

9.9

471.6

527.5

11.9

3479.8 2336.2

49.0

1436.0

46.6

منها اهلند

358.1

762.6

113.0

منها الصني الشعبية

979.3

دول االحتاد األورويب

85.6

173.9

103.2

دول االحتاد األورويب

1380.7 1312.7

منها رومانيا

1.2

26.5

2108.3

منها املانيا

279.4

ابقي التكتالت االقتصادية

270.2

410.8

52.0

ابقي التكتالت االقتصادية

1153.4 757.6

منها املنطقة احلرة

136.7

195.9

43.3

منها سويسرا

127.3

286.1

325.8

5.2
2.4
52.2
155.9

املصدر :دائرة اإلحصاءات العامة /قسم التجارة اخلارجية /تقرير إحصاءات التجارة اخلارجية خالل حزيران
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2022

أيلول 2022

1860.9

الشكل  :2الصادرات واملستوردات والعجز التجاري )كانون الثاين -2021حزيران  )2022مليون
1680.6

املستوردات
967.1
648.7

1555.9

721.2

1515.9

الصادرات
775.9

1800

1412.8
1347.8

639.9

577.0

1300
800
300

العجز التجاري
-893.8
حزيران 2022

-834.7

-200

-740.0

-772.9

-770.8

-1031.9
أيار 2022

-700
-1200

نيسان 2022

آذار 2022

المصدر :دائرة االحصاءات العامة /قسم التجارة الخارجية
تقريراحصاءات التجارة الخارجية لشهر حزيران 2022
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شباط 2022

الثان 2022
كانون ي

