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 . أهم التعاميم الصادرة عن غرفة تجارة االردن1
 العمل بإجراءات الخاص( 18) رقم الصحي البروتوكولالمتضمن  والتموين والتجارة الصناعة وزارة 2/8/2021

 والمؤتمرات المهرجانات وتنظيم إقامة منشآت في كورونا فايروس عدوى انتشار لمنع الوقائية والتدابير

 انتشار لمنع الوقائية والتدابير العمل بإجراءات الخاص( 19) رقم الصحي البروتوكولو والمعارض،

 .المسارح في كورونا فايروس عدوى

 عن االبالغ"  بعنوان التوعوية الحملة اطالقهم عن االعالم المتضمن الفساد ومكافحة النزاهة هيئة 3/8/2021
 83/11/1/18351 رقم الوزراء رئيس دولة تعميم مع تماشيا  " ووطني أخالقي ديني، واجب الرشوة
 . والمؤسسات للوزارات 6/6/2021 تاريخ

 والواردات الصادرات على للرقابة العامة الهيئة شروط المتضمن والتموين والتجارة الصناعة وزارة 3/8/2021
  .مصر جمهورية الى المصدرة والمصانع الشركات تسجيل بخصوص

 وخدمات معامالت لكافة االلكتروني الدفع عمليات جميع أتمتة عن اعالمهم المتضمن االستثمار هيئة 8/8/2021
 دفع عملية أي قبول يتم ولن 8/8/2021 تاريخ من اعتبارا   الهيئة موقع على االلكترونية االستثمار هيئة
 .نقدي

 مؤسسة إدارة مجلس قرار صدور عن االعالم المتضمن والتموين والتجارة الصناعة وزارة 9/8/2021
 يتجاوز ال كسر بنسبة الصفراء الذرة مادة بادخال السماح تمديد على بالموافقة والمقاييس المواصفات

 مادة من االستراتيجي المخزون وزيادة االستيراد لتشجيع وذلك 2021 االول كانون شهر لنهاية% 8
 .االعالف في المستخدمة الصفراء الذرة

 والتموين والتجارة الصناعة وزير معالي برئاسة ُعقد الذي الثاني االجتماع حولغرفة تجارة االردن  23/8/2021

 طرحه تم وما المملكة في لالستثمار الناظمة التشريعية البيئة تطوير عمل لفريق 19/8/2021 بتاريخ

 لرئيس االول النائب الرفاعي جمال السيد بحضور الشأن، بهذا المتعلقة العمل خطة في اجراءات من

 . وغيرها واالستشارات الخدمات قطاع ممثل -االردن تجارة غرفة إدارة مجلس

 تاريخ 3/2/28/18719 رقم الوزارة كتابالمتضمن  والتموين والتجارة الصناعة وزارة 24/8/2021
 بخصوص الوزراء رئاسة قرار تنفيذ آلية بتطبيق للسير الجمارك دائرة الى الموجه 22/8/2021

 .الهالك الورق
 وصاالت والبارات الليلية بالنوادي الخاص البروتوكول المتضمن والتموين والتجارة الصناعة وزارة 24/8/2021

 العمل باعادة الراغبة المنشأة على يتعين حيث به، للتقيد العالقه ذات المنشآت على لتعميمه الديسكو
 كل( البتراء اقليم سلطة العقبة، اقليم سلطة واالثار، السياحة وزارة)  المسؤولة الجهة لدى طلب تقديم
 .الصحية بالبروتوكوالت بااللتزام الخاص التعهد على والتوقيع اختصاصه حسب

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


 

4 / 18 
 

 2021 آب

 . نشاطات وفعاليات غرفة تجارة االردن2
 ورشة عمل حول التخليص المسبق 2/8/2021

عقدت غرفة تجارة االردن بالتعاون والتنسيق مع الجمارك االردنية بعقد ورشة عمل حول التخليص المسبق 

زووم. تم مناقشة خالل الورشة عن الفائدة المترتبة من عملية -االتصال المرئي على البضائع عبر تقنية 

التخليص المسبق على البضائع في المراكز الجمركية. والذي يتيح للمستوردين والتجار من تقليص زمن 

ي اإلفراج عن البضائع وذلك من خالل قيامهم بتقديم كافة الوثائق الخاصة بالشحنة قبل وصول البضاعة ف

وقت مبكر للبدء باجراءات التخليص الجمركي والذي بدوره يمكن الجمارك ومشغلي الموانئ والمستودعات 

 من التخطيط والعمل بأكثر كفاءة وفاعلية و بالتالي تقليص زمن االفراج عن بضائعهم بوقت قياسي.
 اجتماع المدارس الخاصة 3/8/2021

 المالكة الشركات قطاع لجنة قامت األردن في الخدمي القطاع دعم في األردن تجارة غرفة لجهود إستكماال  

 فراس الدكتور الصحة وزير معالي بلقاء األردن تجارة غرفة في األطفال ورياض الخاصة للمدارس

 كان والتي الصحة بوزارة والمتعلقة األطفال ورياض الخاصة المدارس تخص التي القضايا لبحث الهواري

 السنوي األطباء عقود بحث تم كما الخاصة المدارس بقطاع المتعلقة القرارت اتخاذ في التشاركية أهمها

 التعليم أن اللقاء خالل الصحة وزير معالي أكد.القادم الدراسي العام خالل التعليم كيفية مناقشة وخالل

 بالمصابين المستشفيات إشغال نسبة ارتفاع هللا قدر ال حال في إال ذلك عن رجعة وال وجاهيا   سيكون

 أعداد وارتفاع اللقاح توفير في الصحة وزارة لجهود يعود وذلك مستبعد األغلب على وهذا كورونا بفيروس

 بالبروتوكوالت اإلدارية والكوادر والمعلمين المدارس التزام إلى باإلضافة اللقاح تلقوا الذين المعلمين

 .الحكومة قبل من المعدة الصحية

 تجارة غرفة إدارة مجلس لرئيس األول النائب الرفاعي جمال السيد سعادة اللجنة رئيس أكد جانبه من

 االستثمارات حجم حيث من الخاصة المدارس قطاع أهمية على واالستشارات الخدمات قطاع ممثل األردن

 وأن والتعليم، بالتربية المتمثلة الخاصة المدارس بها تقوم التي المهنة شرف إلى باإلضافة العاملين وأعداد

 وقد.وجاهيا العام لهذا الطلبة أبنائنا الستقبال والمريحة الالزمة التحتية البنية وفرت قد الخاصة المدارس

 األمين وعطوفة البلبيسي عادل الدكتور للوزارة العام األمين عطوفة من كل الصحة وزارة عن اللقاء حضر

 جانب ومن.المدرسية الصحة مديرية مديرة بطارسة سمر الدكتورة وعطوفة شركس غازي الدكتور العام

 اللجنة رئيس األردن تجارة غرفة رئيس نائب الرفاعي جمال األستاذ سعادة من كال االردن تجارة غرفة

 عمارة أبو محمد والدكتور الطويل سهير واألستاذة المزين غادة الدكتورة اللجنة أعضاء السادة من وكال

 ضرورة على اللقاء نهاية في االتفاق وتم.القصص عامر األستاذ اللجنة ومقرر جبر محمود واألستاذ
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 ومن.حلها على للعمل ومشكالت مواضيع أية لمتابعة ارتباط ضابط وتعيين للتشاور اللقاءات وعقد التنسيق

 أبداه ما على الصحة وزير معالي تشكر األردن تجارة غرفة في الخاصة المدارس قطاع لجنة فإن جانبها

 .كبرى أهمية من القطاع لهذا لما الخاصة المدارس بقضايا اهتمام من

 لقاء القطاع الخاص حول اولويات عمل الحكومة  10/8/2021

 عملها أولويات فيها، التجارية القطاعات وممثلي األردن تجارة غرفة إدارة مجلس على الحكومة عرضت

 تبعات من التعافي لمرحلة والوصول االقتصادي النمو لتحقيق المطلوبة السياسات وأبرز المقبلين للعامين

 الشريدة، ناصر االقتصادية التنمية لجنة رئيس الدولي والتعاون التخطيط وزير وأكد.كورونا فيروس جائحة

 عبدهللا الملك جاللة توجيهات ترجمة على تعمل الحكومة أن األردن، تجارة غرفة بمقر عقد لقاء خالل

 القطاع أن موضحا الوطني، االقتصاد لخدمة االقتصادية الفعاليات مختلف مع الشراكة لتعزيز الثاني

 .االقتصادي التعافي عصب سيكون التجاري

 التعاون الجميع من يتطلب البالد على يمر الذي االستثنائي والظرف الصعبة المرحلة أن الى وأشار

 تضررا األكثر القطاعات ودعم التشغيل وزيادة النمو وتحقيق التعافي من الوطني االقتصاد لتمكين والتكاتف

 بهذا الحكومة عمل ألولويات الرئيسة والعناوين المحاور مستعرضا كورونا، فيروس جائحة من

 التي لألفكار واالستماع الخاص القطاع مع التحاور على حريصة الحكومة أن الشريدة، وأكد.الخصوص

 الملك لجاللة ورفعها النهائية بصورتها اقرارها يتم أن قبل عملها ألولويات األولى المسودة حول يقدمها

 الخاص القطاع تحفيز تستهدف الحكومة عمل أولويات ان الشريدة، وبين.الحالي الشهر نهاية الثاني عبدهللا

 من جملة خالل من الوطنية الصادرات وزيادة واألجنبي، المحلي االستثمار وزيادة عمل فرص توليد على

 القطاعات هي والزراعة المعلومات وتكنولوجيا والصناعة السياحة أن الى مشيرا واإلصالحات، اإلجراءات

 .الحالية بالمرحلة األولوية ذات

 العام الدين وهي المحلية االقتصادية القضايا ابرز الى الكباريتي نائل األردن تجارة غرفة رئيس وأشار

 والتنمية والبطالة االقتصادي للنهوض والتطبيقات التشريعات ودور واالستثمار المالي والتضخم

 والمورد المحلية للعمالة توظيفا   األكثر القطاعات هي والزراعة والخدمات التجارة أن وأوضح،.المستدامة

 العامة المؤسسة في المعلنة األرقام وحسب األردنية للعمالة األكبر والمشغل الموازنة لواردات الرئيسي

 .منتسب عامل ألف 600 يتجاوز الضمان في المسجلين فأن االجتماعي للضمان

 وبمقدمتها االقتصادي والنشاط النمو لتحقيق األولويات من العديد على التركيز ضرورة الكباريتي وأكد

 التي الثغرات ومعالجة العمل لسوق ومواءمتها التعليم مخرجات لتحديد بيانات قاعدة وضع خالل من التعليم

 لألمن مهمة كونها الزراعية بالمنظومة النظر إعادة ضرورة الى وأشار.البطالة لتخفيف عثرة حجر تمثل

 الملكية من زراعة ناتج على نعتمد دمنا ما تتطور أن يمكن ال التصديرية التنافسية قدرتنا أن مؤكدا الغذائي،
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 بحوافز وطنهم مع وربطهم بالخارج، األردنيين بالمغتربين االهتمام ضرورة وأكد.الصغيرة الفردية

 المعلومات تكنولوجيا بقطاع االهتمام وضرورة والتكنولوجيا المعرفة ونقل االستثمار على لتشجيعهم

 األول الخدمات مقدم البالد لتكون بالمملكة لالستثمار الكبرى العالمية الشركات واستقطاب واالتصاالت

 الشركات الستقطاب انطالق نقطة األردن ليكون ونيااللكتر الترويج تنظيم ألهمية باإلضافة بالمنطقة،

 وتسهيل والنقل الموانئ وخاصة الكلف وتقليل اللوجستية األردن قدرات تنمية ضرورة أكد كما.المتخصصة

 أو إعالمية أو ترفيهية أو سياحية كانت سواء مفاهيمها بكل السياحة قطاع وتطوير الترانزيت، عمليات

 وتطويرها المساندة الخدمات على والتركيز بعناية األسواق واختيار واحدة كوحدة األردن وتسويق اجتماعية

 التي والصعوبات التحديات من العديد باللقاء، المشاركون وطرح.والمعارض المؤتمرات سياحة واستقطاب

 التي القضايا لحل الحكومة طرحتها التي األولويات أهمية الى مشيرين والخدمي، التجاري القطاع تواجه

 .السامية الملكية للتوجيهات وتستجيب أعمالهم تهم

 االقتصادي الشأن ذات التشريعات واستقرار وتعديل الشركات تسجيل عملية تسهيل ضرورة وأكدوا

 تسريع أهمية الى وأشاروا.والجمركية الضريبية التسويات وتسريع المحلي، المستثمر على والمحافظة

 لبعض امتيازات ومنح متكامل، بشكل استثماريا األردن وتسويق االقتصادي، التعافي لمرحلة الوصول

 من المزيد ضخ ضرورة على وشددوا.التنمية مكتسبات وتوزيع االستثمارات الستقطاب بالمملكة المناطق

 القروض، سقوف ورفع االئتمانية، الكلف وتخفيض االقتصاد، عجلة لتنشيط المحلية بالسوق السيولة

 لعملية الداعمة واألجهزة المعدات على الضريبة تقييم وإعادة االقتصادية، المنشآت على المفتشين وتدريب

 الشركات لمنح باإلضافة باألسواق، العشوائي الترخيص ووقف االلكتروني، البيع وتطوير الرقمي، التحول

 .عملها إجراءات لتسهيل خاصة أرقاما

 محمد والمالية علي، مها والتموين والتجارة والصناعة الفايز، نايف واآلثار السياحة وزراء اللقاء وحضر

 المتابعة لشؤون الدولة ووزير الشمالي، يوسف والعمل الهناندة، احمد والريادة الرقمي واالقتصاد العسعس،

 .التل وصفي نواف الحكومي والتنسيق

 ندوة عن التشغيل 23/8/2021

 التشبيك يوم االردن تجارة غرفة مع بالتعاون اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج األعمال تطوير مركز نظم

 مع بالشراكة اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج يديره الذي" 2" عمان قلب برنامج من للمستفيدين التشغيلي

 بتمويل الصغيرة المشاريع لتمويل الوطني والبنك الكبرى عمان أمانة مع بالشراكة األعمال تطوير مركز

 عمل، فرصة 60 يقارب ما توفر التي  الشركات من وعدد مشاركا 50 بحضور وذلك اليابان حكومة من

 اليوم جاء الخدمية القطاعات في  الشركات وممثلي الشباب بين فورية مقابالت التشبيك نشاطات تضمنت

 واالجتماعي االقتصادي الواقع تحسين في المساهمة الى يهدف الذي البرنامج نشاطات ضمن من التشغيلي
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-18 من العمرية بالفئة الشباب ويستهدف عمان وسط منطقة في المستضعفة للفئات المستدام العيش وسبل

 على البرنامج من المستفيدين تدريب يتم عمل فرص على ويبحثون الدراسة مقاعد على ليسو ممن عام 40

 المستفيدين ينقسم ثم ، المجتمعية المبادرات وتنفيذ األعمال ريادة على وتدريب والوظيفية الحياتية المهارات

 مختصة لجان قبل من تقييمها يتم ريادية لمشاريع أفكار الشباب فيه يقدم األول المسار ؛ رئيسيين مسارين ل

 المشاريع تنفيذ على لمساعدتهم األعمال ريادة في مختصين قبل من ارشاد المنتقاة للمشاريع البرنامج يقدم ثم

 تدريبات اعطاء خالله من فيتم والتوظيف المهني للتدريب الثاني المسار اما ، متخصصة دورات واعطائهم

 والتجارية الصناعية القطاعات في متاحة تشغيلية فرص مع وتشبيكهم للمقابالت وتحضيرهم للشباب متقدمة

 ، مهندسين) بين التشغيلي التشبيكي اليوم خالل المستفيدين لها تقدم التي الشواغر تنوعت وقد هذا.والخدمية

 ، وتغليف تعبئة ، مدققين ، بيانات مدخلين ، وتغليف تعبئة ، كاشيير ، استقبال ، عمالء خدمة ، محاسبين

  الهندسية، الوظائف موبيليا، ودهان وخياطة اثاث تصنيع ، مطاعم عمال تعبئة ، تسعير ، ماكينات مشغلين

 التي التشغيلية والفرص التشبيك نتائج على للوقوف والمستفيدين الشركات مع المقابالت نتائج متابعة وسيتم

 االقتصادي القطاع اليوم" قائال   الكباريتي رجا نائل االردن تجارة غرفة رئيس شارك. الشباب عليها حصل

 الطرق بكل يسعو ان االردنية التجارة لغرف المناط والدور البطالة مشكلة هي مشكلة أهم يواجه األردني

 . اقتصاديا صعبة ظروف في نمر ونحن وخاصة الهاشمية االردنية المملكة في البطالة تقليل الى

 مشترك عمل في االعمال تطوير مركز وخاصة الجهات من العديد مع بالتعاون دورنا اهمية تكمن وهنا

 واالفضل واالسلم االسرع الطرق بإيجاد األردنيين المواطنين من وابناءنا الخواننا الية وايجاد بالتدريب

 واالصعب الشباب تدريب جدا سهل. الوظائف وتأمين األعمال ريادة من الناشئين وخاصة اعمالهم الدارة

 قلب مشروع برنامج نؤيد ولهذا األساس هو التشغيل بقصد المهني التدريب فبالتالي لهم، الوظائف إيجاد هو

 القطاع أما. أبنائنا تشغيل إلى تسعى التي الجهات كل تصرف تحت امكانياتنا كل ونقدم ونشجعه عمان

 ضمن وخاصة أبنائنا لتوظيف امكانياتها بكل والطرق اآلفاق لفتح السبل كل  إيجاد في دور فله الخاص

 ان علينا فبالتالي الجامعات خريجي من العدد هذا استيعاب يستطيع ال العام القطاع كون الحالية الظروف

 ألبنائنا كريم عيش توفير هو التشغيل من األول والهدف التشغيل تواجه التي المعيقات كل ونقزم الطرق نجد

 ."بعمره هللا أطال سيدنا توجيهات  مع تماشيا البلد يشهدها التي الصعبة االقتصادية الظروف ظل في

"  فقال التشبيكي اليوم في رأيه عن حمادة مطاعم في والتدريب التطوير مدير فريحات بشار مع بالحديث

 أعمال ضمنها من والخدمية المهنية باألعمال ومشاركتهم الشباب لتوظيف نسعى كمجموعة دائما نحن

 كان. واألجنبية العربية للدول لتصدريها نسعى الرائدة المهنة مستقبل هي الخدمية االعمال الن المطاعم،

 للتشغيل المؤهلين الشباب من مجموعة على حصلنا جيد، اقبال الوظيفي التشغيلي اليوم على اإلقبال اليوم

 -( الكركي سائدة) ." الوظيفية كفاءتهم لرفع متخصص تدريب لدينا والموظفين الشباب لجميع نوفر حيث
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 الجامعة من إدارية معلومات نظم خريجة انا"  قائلة رأيها شاركت  2 عمان قلب برنامج مشاركات احدى

 لسوق لنصل تأهيلنا تم المتعددة التدريبات خالل ومن 2 شهر من عمان قلب ببرنامج التحقت الهاشمية،

 شركات عدة بحضور األردن تجارة غرفة في الوظيفي التشغيلي بالمعرض متواجدين واليوم العمل

 من باكثر وقابلت الثانوية او البكالوريس شهادات حاملي من سواء فئات عدة تخدم متخصصة بمجاالت

 لمركز التنفيذي الرئيس استييتة نايف قال بدوره."بالتشغيل المنتهي التدريب سابدا انشاهلل رح وقريبا مكان

 من األردن لبلدهم االنتماء في الشباب دور تجسد نبيلة برسالة 2 عمان قلب برنامج تميز األعمال تطوير

 التي واالقتصادية والتعليمية والصحية والسياحية والبيئية الثقافية المجاالت في  الشبابية المبادرات خالل

 باالضافة قياسه يسهل مجتمعي أثر ذات والمقيّمة الحالية لالحتياجات وتستجيب المحلي السياق لتوائم تأتي

 تعزيز على حرصنا وايضا ، الذاتي التشغيل نحو الشباب لدى األعمال ريادة تعزيز في البرنامج دور الى

 تعزيز على القادر والمؤهل المدرب الشباب  تقديم خالل من عمل فرص على للحصول الشباب قدرات

 .  الواقع ارض على أثره نرى واليوم الشركات تنافسية

  في الشباب تشغيل لتشجيع القطاع شركات مع بالتنسيق الفاعل دورها في األردن تجارة غرفة دور ونثمن

. العمل بسوق لالنخراط الفرص وإعطائهم الشباب تحفيز في األكبر الدور ايضا لهم الذين الخاص القطاع

 لتمويل الوطني والبنك اإلنمائي  المتحدة األمم وبرنامج الكبرى عمان أمانة شركائنا نشكر ان ننسى ال كما

 .للبرنامج المرجوة االهداف لتحقيق معا عملوا الذين اليابانية الحكومة بتمويل والمتوسطة الصغيرة المشاريع
 والمكسيك األردن بين والتجارة األعمال فرص حول ندوة 29/8/2021

نظمت سفارة المكسيك في األردن ندوة عبر تقنية الفيديو عن بعد حول فرص األعمال والتجارة بين األردن 

مجلس األعمال المكسيكي للتجارة الخارجية واالستثمار والتكنولوجيا وغرفة   والمكسيك، بالتنسيق مع

الندوة تعتبر األولى بعد توقيع مذكرة تفاهم  ، إن هذهت السفارة المكسيكية في عمانوقال.تجارة األردن

 لتعزيز التعاون االقتصادي على مستوى مؤسسات القطاع الخاص وتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين. 

وشارك في الندوة السفير المكسيكي لدى األردن روبيرتو رودريغيز هرنانديز، والسفير األردني لدى 

غرفة تجارة األردن جمال الرفاعي، ورئيس لجنة األعمال المكسيكية المكسيك محمد التل، ونائب رئيس 

األردنية البيرتو فاريال موراليس، ورئيس وحدة االقتصاد العالمي في وزارة االقتصاد المكسيكية الدكتورة 

في  وقال ألبرتو فاريال إن اللجنة موجودة.مونيكا دوهيم ديلجادو، ونائب رئيس بعثة المكسيك ارماندو بيبانكو

المكسيكية وهي حليف للشركات المكسيكية الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في  جميع أنحاء األراضي

تصدير واستيراد المنتجات والخدمات من جميع أنحاء العالم. وأبدى استعداد اللجنة لتقديم المشورة والدعم 

 صاالت مع الشركاء المتوقعين. في جميع المراحل والمجاالت التجارية والقانونية والثقافية وتسهيل االت

وأكد دور السفارات في تعزيز العالقات التجارية والثقافية بين البلدين من خالل تبادل الخبرات في شتى 
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المجاالت، مشيرا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمة لتسهيل ودعم الشركات والتبادل التجاري 

قا تنظيم ندوات وجلسات حوار متخصصة ومحددة تهم واالستثمار بين األردن والمكسيك، وسيتم الح

 الشركات ورجال األعمال األردنيين والمكسيكيين. 

بدوره، أكد الرفاعي ضرورة االنتقال من توقيع االتفاقيات إلى اإلجراءات، مشيرا إلى أنه سيكون من 

لصناعية والزراعية ا المثالي تنظيم ندوات تناقش فرص التعاون والتبادل التجاري في جميع القطاعات

والتجارية وتحديد الشركات المهتمة وتزويدها بالمعلومات الالزمة والرد على أي استفسار متعلق 

 بالصادرات والواردات ليتم بعدها تنظيم بعثات تجارية يقودها رواد رجال أعمال البلدين في كل قطاع. 

ة التبادالت االقتصادية والتجارية بين المكسيك إلى ذلك، لفت السفير التل إلى أن هناك إمكانات كبيرة لزياد

واألردن، بما في ذلك قطاعات األغذية الزراعية والصيدالنية والسياحة. وأضاف أنه من الضروري وضع 

     .موضوعيةقائمة بالمنتجات التي تتمتع بأكبر إمكانات تصدير بين البلدين وتنظيم ندوات أعمال 
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 والقطاعات التجارية األردنيةنشاطات الغرف  .3

 
  آبلشهر  الزرقاءإنجازات ونشاطات وفعاليات غرفة تجارة :           

 معاملة اشتراك / تجديد اشتراك لمنتسبي غرفة تجارة الزرقاء.(  276تم إنجاز )  -
شملت الكفاالت الدراسية والبعثات الحكومية والقروض والكفاالت  كفالة عدلية متعددة األغراض(  65تم إنجاز )  -

 .العدلية
( شهادة منشأ لمختلف البضائع المصدرة من الزرقاء والمنطقة الحرة،حيث بلغت قيمة الصادرات  257تم إنجاز ) -

دينار تقريبا.وأغلب البضائع المعاد تصديرها كانت   (18590002) التجارية )إعادة التصدير( لمدينة الزرقاء 
واالجهزة الكهربائية  والمجوهراتمن السيارات ولوازمها واالدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وااللبسة 

 .والقرطاسية ومواد البناء واالدوات الصحية واالثاث المنزلي والمكتبيوااللكترونية 
 

 نفذتها غرفة تجارة الزرقاء لخدمة المنتسبين والمجتمع المحلي فكانت على النحو التالي:اما الفعاليات التي  

عقدت منظمة طفل الحرب الهولندية ندوة نقاشية وتدريبية بعنوان )منصة أتواق الى التعلم( في قاعة االستقالل  -

 .في الغرفة

الزرقاء دورة لموظفي الغرفة بعنوان  عقدت غرفة تجارة الزرقاء بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في محافظة -

وهي )تعريف الشرطة المجتمعية وآفة المخدرات مدتها ثالثة ايام شملت عدة محاور )اصدقاء الشرطة( و

 واالسعافات االولية( في قاعة االستقالل في الغرفة.
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 ستثماريةاقتصادية وا. أخبار 4
 األجهااازة مبيعاااات ضاااريبة بتخفاااي  طالااابي المعلوماااات وتكنولوجياااا االتصااااالت قطااااع 8/8/2021

 الرقمي  للتحول الداعمة

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

 ان واكد.الرقمي التحول لعملية الداعمة واألجهزة المعدات على بالمئة 8 الى المبيعات ضريبة بتخفيض

 بتسريع سيسهم الرقمي، التحول لعملية الداعمة واالجهزة المعدات على المبيعات لضريبة تخفيض اي

 شركات قطاع أعمال وتنشيط المواطنين على ايجابا ينعكس بما مستلزماتها اسعار وتخفيض اليها التحول

 التعليم مجاالت في سواء الرقمي التحول عملية ان الى مشيرا المعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت

 معه التعامل يجب حتميا وواقعا ملحة ضرورة بات والحياتية، االقتصادية والنشاطات مراحله بمختلف

 .كورونا أزمة فرضتها التي التحديات بظل والسيما

 لألمن اساسية ركيزة يمثل المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاع ان الى الرواجبة المهندس ولفت

 تجلى ذلك ان مؤكدا االقتصادية، النشاطات لمختلف وداعم مهم كرافد أهميته جانب الى الوطني،

 .كورونا جائحة خالل بوضوح

  ضعيف المدارس مستلزمات على الطلب والمجوهرات واالحذية االلبسة قطاع 9/8/2021

 أنهوا التجار ان القواسمي، اسعد االردن تجارة غرفة في والمجوهرات واالحذية االلبسة قطاع ممثل أكد

 بضاعة بعرض التجارية المحال كافة قيام الى مشيرا الجديد، الدراسي العام الستقبال استعدادهم

 أسعار ان القواسمي واضاف.وقرطاسية ومراييل ومالبس وحقائب وشنط احذية من المدارس

 تذكر، ارتفاعات اي عليها يطرأ لم وانه السابقة لالعوام مستوياتها ضمن زالت ما المدارس مستلزمات

 جراء تتاثر لم فانها وبالتالي محلية صناعة هي االلبسة وخاصة المدارس مستلزمات اغلب ان مشيرا

 العام مستلزمات من فائض هنالك واضاف.المستوردة المنتجات ببعض اسوة والشحن النقل أجور ارتفاع

 وقدراتهم المستهلكين حاجات يلبي وبما عالية جودة وذات مناسبة بكميات متوافرة وهي الماضي

 .والطلب والعرض السوق ومعطيات الراهنة الظروف ظل في الشرائية
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   السياحية غير المطاعم على المبيعات ضريبة تخفي  مناقشةب حكومية وعود 11/8/2021

 وبدل المبيعات ضريبة بتخفيض يقضي قرار صداربا سياحيا، المصنف غير المطاعم قطاع أمل

 الجهات مع جهودها االردن تجارة غرفة وتواصل.السياحية المطاعم عليه حصلت بما أسوة الخدمات،

 بالمئة، 8 الى 16 من سياحيا المصنفة غير المطاعم على المبيعات ضريبة تخفيض بخصوص المعنية

 .القطاع بعموم تعمل التي المنشآت بين العادلة المنافسة لتحقيق بالمئة 5 الى 10 من الخدمات وبدل

 وزاري فريق مع عقد لقاء ان حماده، رائد االردن تجارة غرفة في الغذائية المواد قطاع ممثل وقال

 الفريق وعد فيما الخصوص بهذا المطاعم اصحاب مطالب عرض وتم الغرفة مقر في اقتصادي

 تخفيضا سياحيا المصنفة غير المطاعم منح ان حمادة واكد.العاجل بالقريب الملف هذا بمناقشة الوزاري

 لتنشيط باالضافة ، للمواطن النهائية االسعار على ايجابا ينعكس ان شانه من المبيعات ضريبة على

 .والمبيعات السياحة حركة

 هناك فيما سياحي مطعم 1500 قرابة على الخدمة وبدل المبيعات ضريبة تخفيض قرار الى واشار

 الذين بالمطاعم العاملين استقرار لدعم بالقرار شموله ينتظر زال ما سياحيا مصنف غير مطعما 500

 .وعامل موظف أالف 10 لنحو عددهم يصل

 

   محليا   الكهربائيات أسعار ارتفاع استمرار لكترونياتقطاع الكهربائيات واال  16/8/2021

ردن حاتم الزعبي، عن الانيات عضو مجلس ادارة غرفة تجارة لكترواالكشف ممثل قطاع الكهربائيات و

أسباب ورونا. وعزا الزعبي السلع الكهربائية في السوق المحلي، متأثرة بتداعيات جائحة كارتفاع اسعار 

ردن من الن معظم استيرادات االالبحري من الصين، وذلك رتفاع تكلفة الشحن اارتفاع هذه السلع، إلى 

 لكترونيات تأتي من هذه الدولة. االودوات الكهربائية الاجهزة والا

لشحن البحري لشحن قد انعكس على اسعار السلع، حيث ارتفعت تكلفة اوأوضح ان فرق أجور ا

ر بسبب الجائحة، وهذا أثر بشكل الف دوالآ 10ر أميركي لتتجاوز حاجز الدو 1500للحاويات من 

 .مباشر على أسعار السلع وإرتفاعها في السوق المحلي
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 التشغيل تكاليف يقلل الكهرباء أثمان خف : التجاري القطاع 17/8/2021

 القطاع على إيجابي أثر له سيكون الكهربائية، التعرفة تخفيض أن وخدمية، تجارية لقطاعات ممثلون أكد

 من مزيد باتخاذ أملهم عن وعبروا يدفعونها التي والمصاريف التشغيلية التكاليف من وسيخفف التجاري

 الضمان واقتطاعات واإليجارات الجمركية والرسوم بالضرائب يتعلق فيما التخفيفية، القرارات

 سيبدأ التي للكهرباء الجديدة التعرفة وستنخفض .الوطني االقتصاد تنافسية من يعزز بما االجتماعي،

 من أكثر يستهلك لمن التجاري القطاع على ،2022 المقبل العام من االول الثلث من اعتبارا تطبيقها

 لالستهالك بالتعرفة يتعلق فيما أما فلسا، 152 إلى( س و، ، ك) فلسا 175 من شهريا   واط كيلو 2000

 .فلسا   120 هي كما ستبقى ساعة، واط كيلو 2000 الى 1 من

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

 عاملة وشركة تجاري محل آالف 3 يقارب ما يضم الذي قطاعه على إيجابا   سينعكس انه بالقرار،مؤكدا

 عقارية مباني يشغل أنه إلى باإلضافة عامل، ألف 45 على يزيد ما لديها المملكة مناطق بعموم

 القطاعات من يعتبر المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاع أن إلى الرواجبة وأشار.واسعة ومعارض

 نمو معدالت زيادة في سيسهم التشغيل تكاليف على تخفيض وأي العمل، لفرص والمولدة اإلنتاجية

 .التشغيل وزيادة الوطني االقتصاد

 جزء أي تخفيض إن الزعبي، حاتم األردن تجارة غرفة في واإللكترونيات الكهربائيات قطاع ممثل وقال

 على إيجابي أثر من له لما التجار، معنويات يرفع أن شأنه من قليل، بمقدار ولو التشغيلية، التكاليف من

 .القطاعات كل

 التشغيل كلف سيخف  إيجابي قرار الكهربائية التعرفة: «األردن تجارة» 18/8/2021

 القطاعات على جديدة كهربائية تعرفة تطبيق ان الكباريتي، نائل األردن تجارة غرفة رئيس كدأ

 خفض لجهة إيجابي أثر له وسيكون صحيح قرار ، 2022 المقبل العام من األول الثلث خالل االقتصادية

 يؤدي اقتصادي قرار ألي بأيجابية ينظر المملكة في التجاري القطاع ان الكباريتي وقال .التشغيل كلف

 التي القرارات من بمزيد اكبر طموحات وجود مؤكدا التجارية، القطاعات على التشغيل كلف خفض الى

 .المنشود النمو الى للوصول تنافسيته وتدعم الوطني االقتصاد تحفز

 من للمزيد تحتاج كورونا فيروس جائحة جراء حاليا تواجهنا التي االقتصادية الصعوبات ان واضاف

 .الوباء جراء القطاعات غالبية طالت التي التبعات تخفيف في يسهم بما السريعة القرارات

 على تترتب التي الكلف ومنها االقتصادية القضية بمجمل النظر اعادة الى اليوم يحتاج االردن ان واكد

 المتعلقة بالكلف النظر اعادة يتطلب هذا ان الى مشيرا خدمية، او تجارية كانت سواء األعمال ادارة

 قرار بالمصلحة هو الكلف تخفيض الى يؤدي قرار اي ان الغرفة رئيس وبين .الضرائب او بالتشغيل
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 ألدامة واكبر أعمق تخفيضات هناك يكون ان ضرورة على مشددا القطاعات، بمصلحة ويصب ايجابي

 القطاع على الجديدة الكهربائية التعرفة وستنخفض.التجاري النشاط وتحريك الوطني االقتصاد عجلة

 فيما أما. فلسا   152 إلى س. و. ك فلسا 175 من شهريا   واط كيلو 2000 من أكثر يستهلك لمن التجاري

 .فلسا   120 هي كما تبقى ساعة، واط كيلو 2000 الى 1 من لالستهالك بالتعرفة يتعلق

  الجمركية الرسوم تخفي مطالبة ب قطاع األلبسة والمجوهرات 18/8/2021

ردن أسعد القواسمي، بتخفيض الرسوم اللبسة والمجوهرات في غرفة تجارة االطالب ممثل قطاع ا

التهريب، وجلب الجمركية، لما له من أهمية وتأثير إيجابي في القطاع التجاري، من حيث القضاء على 

ا إلى أن التجار يدفعون ما نسبته  بالمئة  35المنافسة الجيدة للقطاع، وتشجيع إعادة التصدير، مشير 

 الذي لكتروني،الا وأكد أن تخفيض الرسوم الجمركية، سيشكل منافسة عادلة مع البيع .كرسوم جمركية

 البيع منصات عبر الواردة البريدية الطرود على يفرض ما تدني بسبب حالي ا، التقليدية السوق منه تعاني

 .ردنألل دخولها عند جمركية رسوم منجنبية الا لكترونيالا

 

 المدرسية المستلزمات على الطلب نسبة٪  25 قطاع األلبسة والمجوهرات 22/8/2021

مستلزمات قّدر ممثل قطاع األلبسة والمجوهرات في غرفة تجارة األردن أسعد القواسمي الطلب على 

 .بالمئة في السوق المحلية 25العودة للمدارس من زي مدرسي وحقائب وأحذية، بنحو 

المستوردين للمستلزمات وقال القواسمي إن هناك شكاوى وتخوف لدى أصحاب المصانع والتجار 

د ويهدتسبب الطلب القليل بخسائر كبيرة،من تراكم البضائع في مستودعاتهم، واحتمالية أن يالمدرسية،

اكم وإذا ما استمر ترغيلية التي يدفعها القطاع باهظة،وأضاف أن المصاريف التش.استمرار القطاع

مشددا على ضرورة ان يكون هناك قرار حاسم بخصوص الترتيبات البضائع فإن اعمالها ستتوقف،

الطلب وأكد أنه على الرغم من أن العرض أكبر من .ومتطلبات العودة الى التعليم الوجاهي بالمدارس

 بسبب تخوف التجار والمصنعين من احتماليةنخفضا  مقارنة باألعوام السابقة،بقليل، إال أنه ال يزال م

 52مشيرا  إلى أن قيمة التجهيزات في السوق المحلية وصلت لنحو تراكم البضائع الخاصة بالمدارس،

 .مليون دينار

 ينعش المطاعم كافة الحظر أشكال بإلغاء الحكومة قرار: قطاع المواد الغذائية 28/8/2021

ردن رائد حمادة أن قرار الحكومة بالغاء كافة اشكال أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة اال

ولفت حمادة ان الكثير من  .الحظر الليلي مع بداية ايلول سينعش القطاعات التجارية ومنها قطاع المطاعم

لليل، مبينا ان قطاع المطاعم تضرر بسبب عمليات الحظر المطاعم تعتمد في عملها على ساعات ا

المطاعم تعثرت بسبب عمليات الحظر الليلي موضحا ان الغاء الحظر  الجزئي والكلي موضحا ان بعض

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


 

15 / 18 
 

 2021 آب

وجدد حمادة المطالبة بتخفيض ضريبة .الليلي سينعش هذا القطاع التي تضرر بسببب جائحة كورونا

الى  10،%وبدل الخدمات من  8الى  16م غير المصنف سياحيا من المبيعات التي يدفعها قطاع المطاع

لقطاع. وكان %وذلك انطالقا من تحقيق العدالة والمساواة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة هذا ا 5

لعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أكد أن الوضع الوبائي وزير الدولة لشؤون ا

 .المملكةمطمئن ومستقر في 

 الوطني االقتصاد عجلة بدفع يسهم القطاعات فتح: قطاع المواد الغذائية 31/8/2021

أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة االردن رائد حماده، ان خطوة فتح القطاعات التجارية 

عجلة النشاط والخدمية والمنشآت االقتصادية كانت باالتجاه الصحيح، كونها اسهمت باعادة دوران 

واشار الى ان قطاع المطاعم والحلويات بدأ يستعيد عافيته من تبعات جائحة .االقتصادي بعموم المملكة

فيروس كورونا، ما اسهم في ادامة اعماله والمحافظة على العاملين لديه، باإلضافة لتوليد المزيد من 

  .فرص العمل

المقبل والتي  من بداية الشهركومة حيز التنفيذ وأوضح حماده ان دخول المرحلة الثالثة من خطة الح

تتضمن فتح جميع القطاعات وعودة مظاهر الحياة الى ما قبل الجائحة ستسهم في زياد نشاط القطاع 

واكد حماده ان القطاعات التجارية .التجاري والخدمي في عموم المملكة وحركة السياحة الداخلية والوافدة

طوة فتح القطاعات وإلغاء الحظر بمختلف اشكاله خصوصا وان هذه والخدمية تنتظر بشغف كبيرة خ

القطاعات بمثابة سلسلة مترابطة ومتكاملة فيما بينها وان نشاط أي قطاع سيؤثر بشكل ايجابي على باقي 

يعتبر القطاع التجاري والخدمي ركيزة اساسية في و.النشاطات التجارية والخدمية واالقتصاد الوطني

ألف منشأة تعمل تحت 118ي واحد محركات النمو االقتصادي في ظل وجود اكثر من االقتصاد الوطن

بالمئة  59ر5ألف عامل وعاملة فيما تصل مساهمته الى ما نسبته  525مظلة القطاع وتوظف حوالي 

 .من الناتج المحلي اإلجمالي
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 أهم مؤشرات االقتصاد األردني .5
 2020و 2019أهم السلع المصدرة والمستوردة خالل عامي : 1الجدول

(أردين دينار ابملليون القيمة)               

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2020 2019 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

 2020 2019 السلع

 نسبة
 التغري
)%( 

-16.2 1160.4 1384.4 وتوابعها األلبسة -47.3 1217.6 2308.5 ومشتقاته اخلام النفط   

-21.8 901.9 1153.5 اآلالت واألدوات اآللية وأجزائها 55.1 509.1 328.2 البواتس اخلام  

-2.9 423.2 435.7 الصيدلة حمضرات -6.0 896.2 953.1 العرابت والدراجات وأجزائها   

-9.3 380.3 419.1 األمسدة -23.3 719.8 938.5 اآلالت واألجهزة الكهرابئية وأجزائها   

-10.7 494.1 553.1 الصيدلة حمضرات 152.2 294.8 116.9 احللي واجملوهرات الثمينة  

-8.3 490.7 535.4 احلبوب 8.8 259.4 238.5 املنتجات الكيماوية غري العضوية  

-2.7 2017.2 2072.9 األخرى املواد  2.6 7357.5 7168.9 األخرى املواد 

-11.3 12077.8 13611.0 (2) املستوردات إمجايل 1.0 5044.4 4995.7  الوطنية الصادرات  

-34.6 595.3 909.6 تصديره املعاد   
-4.5 5639.7 5905.3 (1) الكلية الصادرات إمجايل -7705.7 (2) –( 1) التجاري العجز   6438.1-  16.5-  

 2020 األول كانون اخلارجية، التجارة إحصاءات تقرير/ اخلارجية التجارة قسم/ العامة اإلحصاءات دائرة: املصدر
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 2020و  2019أهم الشركاء التجاريين والتكتالت االقتصادية خالل عامي: 2الجدول 
 (أردين دينار ابملليون القيمة)                                                                                                                       

 املستوردات الوطنية الصادرات

 2020 2019 االقتصادية التكتالت

  نسبة
 التغري

)%( 
 2020 2019 االقتصادية التكتالت

 نسبة
 التغري
)%( 

  احلرة التجارة منطقة دول
 الكربى العربية

  التجارة منطقة دول 2.9- 2013.7 2074.2
 الكربى العربية احلرة

3604.5 2851.6 -20.9 

 -34.2 1490.5 2265.8 السعودية منها -1.8 183.0 186.4 الكويت منها

  احلرة التجارة إتفاقية دول
 أمريكا لشمال

  التجارة إتفاقية دول -12.6 1270.7 1454.0
 أمريكا لشمال احلرة

1275.5 1157.6 9.2- 

 -9.5 1003.3 1108.9 املتحدة الوالايت منها -11.7 1220.4 1381.9 املتحدة الوالايت منها

  غري اآلسيوية الدول
 العربية

  اآلسيوية الدول 10.6 1072.3 969.1
 العربية غري

4680.3 4233.5 -9.5 

 -13.4 1922.8 2220.8 الصني الشعبية منها 23.7 613.5 496.1 الصني الشعبية منها

 -10.0 2481.3 2756.4 األورويب اإلحتاد دول 3.0 153.6 149.1 األورويب اإلحتاد دول

 -12.8 522.8 599.6 أملانيا منها 16.3 37.2 32.0 إيطاليا منها

 4.6 1353.8 1294.3 اإلقتصادية التكتالت ابقي 52.9 534.1 349.3 اإلقتصادية التكتالت ابقي

 56.1 190.6 122.1 سويسرا منها 15.0 268.8 233.7 املنطقة احلرة منها

2020 األول كانون اخلارجية، التجارة إحصاءات تقرير/ اخلارجية التجارة قسم/ العامة اإلحصاءات دائرة: مصدر  
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 الخارجية التجارة قسم / العامة االحصاءات دائرة :المصدر
   2021أيار لشهر الخارجية التجارة حصاءاتتقرير ا

  مليون -(  2021أاير   -2020كانون األول ) والعجز التجاري  واملستوردات الصادرات: 2 الشكل

التجاري العجز   

 املستوردات
   

                                        

    الصادرات   
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