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وزارة الصناعة والتجارة والتموين

مجلة التجارة الخارجية 2020-2018

إعداد
مديرية السياسات التجارية الخارجية
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كلمة صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين ،حفظه هللا ورعاه ،في مؤتمر مبادرة لندن
المملكة المتحدة لندن
 28شباط/فبراير 2019

" قام األردن بمراجعة عميقة وشاملة ألجندته االقتصادية
ليعيد التركيز بشكل استراتيجي على الميزات التنافسية التي
يتمتع بها ،وفي مقدمتها القدرات الكبيرة لشبابنا الطموح.
باإلضافة إلى موقع األردن االستراتيجي كنقطة تالق بين
القارات واألسواق ،فضالا عن االحترام الدولي الذي يحظى
به ،والذي يمثل الركيزة للعالقات التجارية الراسخة
والتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي نتمتع بها.

إن استراتيجيتنا االقتصادية تمنح األولوية لقطاعات
الخدمات التي تعتمد على القوى البشرية األردنية الماهرة،
وتمتلك إمكانيات هائلة للنمو وتوفير الوظائف ذات األجور التي تكفل حياة كريمة لألردنيين وتلبي احتياجاتهم
األساسية ،باإلضافة إلى استفادتها من االتفاقيات التجارية المتعددة التي وقعها األردن لتمكين الشركات
العاملة فيه من الوصول إلى أسواق تضم مليار مستهلك حول العالم .كما أننا نعمل بشكل حثيث للتحول نحو
إنتاج الطاقة البديلة من خالل االستفادة من المزايا التي يتمتع بها األردن في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبحلول العام القادم ،من المتوقع أن نولد ُخمس احتياجاتنا من الطاقة من موارد الطاقة المتجددة .ومن شأن
جميع هذه الخطوات تحفيز النشاط االقتصادي وتوفير فرص العمل".
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معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طـارق الحمـوري

"شهدت المملكة عدد من التطورات االقتصادية خالل السنوات
الماضية بخاصة توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة وتكريس سياسة
االنفتاح االقتصادي اضافة الى توفير بيئة استثمارية منافسة وجاذبة،
وتسعى الحكومة لتحفيز اداء مختلف القطاعات االقتصادية من خالل
االجراءات المعلنة مؤخراا بما يسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة".
"زيارة جاللة الملك عبدا هلل الثاني حفظه هللا ورعاه لوزارة الصناعة
والتجارة والتموين مؤخراا وزيارة جاللته لواحد من أكبر المصانع في
المملكة (العمالق) منح الصناعيين دعماا كبيراا ورفع من معنوياتهم ليكونوا كما هم دائماا على قدر المسؤولية.
وأثبتت الصناعات األردنية انها كانت على حجم التحديات واستطاعت تحويلها الى فرص .خالل الفترة
الماضية ،تم تصدير نحو  50مليون كمامة لدول العالم ،نحو 300ألف مريول طبي ونحو  100ألف أفرهول
طبي".

عطوفة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي

" تتطلع المملكة الى تعزيز وتطوير العالقات االقتصادية والتجارية مع
دول العالم وتأسيس آليات تنسيق تبني مستقبال يشهد المزيد من التعاون
في جميع المجاالت ،باإلضافة الى العمل على التنسيق والتشاور مع دول
العالم لترجمة اإلرادة السياسية في تعميق العالقات االقتصادية
والتجارية العالمية ".
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كلمة مدير مديرية السياسات التجارية الخارجية
في إطار إدارتي ألعمال مديرية السياسات التجارية
الخارجية نحرص على ترجمة الرؤى واالستراتيجيات
الوطنية لتقوية وتعزيز العالقات الخارجية وفتح قنوات
جديدة للتعاون بما يخدم المصالح الوطنية وذلك مع الدول
الصديقة والشقيقة وتلك التي تربطها بالمملكة اتفاقيات
وعالقات استراتيجية على مدى السنوات الماضية  ،السيما
من خالل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
واتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي واتفاقية تجارة حرة
مع الواليات المتحدة األمريكية الى جانب اتفاقيات التجارة
الحرة مع دول رابطة أالفتا وسنغافورة وكندا واتفاقية أغادير .حيث تسمح هذه االتفاقيات في فتح وتوسيع
قاعدة األسواق التصديرية للمنتجات األردنية وتركيز مكانتها فيها ،واستقطاب المستثمرين من مختلف دول
العالم لالستثمار في المملكة.
كما نحرص على متابعة التزامات األردن في إطار النظام التجاري متعددة األطراف وذلك بصفة المديرية
نقطة االتصال الوطنية لموضوعات منظمة التجارة العالمية ومعنية بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات
الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص األردني بهذا الخصوص.
وحرصا ا على ترجمة النهج الحكومي بتفعيل مبدأ الحوار الف ّعال مع ممثلي القطاع الخاص ،نعمل كمديرية
السياسات التجارية الخارجية على عقد اجتماعات مع ممثلي القطاعات االقتصادية الممثلة في غرفة تجارة
األردن للوقوف على المعيقات التي تعترض العاملين في هذه القطاعات والتباحث حول آليات معالجتها
لتحسين بيئة األعمال وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت االقتصادية.
تأتي هذه المجلة لتسليط الضوء على أهم اإلنجازات التي قامت بها الوزارة ممثلة بمديرية السياسات التجارية
الخارجية لتعزيز العالقات التجارية الخارجية على كافة األصعدة سواء الثنائية ومتعددة األطراف .وكذلك
دور الوزارة في اإلعداد والتنسيق لكافة الزيارات الرسمية االقتصادية وعدد من الزيارات الملكية السامية
واجتماعات دولة رئيس الوزراء الموقر واالجتماعات الثنائية مع تلك الدول.

مساعد األمين العام للشؤون الفنية  /مديرية السياسات التجارية الخارجية
زاهر القطارنة
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نبذة عن مديرية السياسات التجارية الخارجية

تقوم مديرية السياسات التجارية الخارجية على رسم وتنفيذ
السياسة التجارية الخارجية للمملكة بما يساهم في دفع عجلة
التنمية االقتصادية وضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية
على مختلف محافظات المملكة.
كما تعنى المديرية بمتابعة تطبيق التزامات األردن في إطار
االتفاقيات التجارية المبرمة على المستوى الثنائي واإلقليمي
والمتعدد األطراف ،بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج
المحلي في األسواق الخارجية وتنويع قاعدة الصادرات الوطنية.
وفي هذا الصدد ،تعمل المديرية بالتشارك مع كافة الجهات المعنية على تحسين بيئة األعمال الخاصة
بالمنشآت االقتصادية ومعالجة أية تحديات قد تعترض عملها .حيث تعد المديرية نقطة اتصال وطنية لمنظمة
التجارة العالمية والمجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية.
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الجزء األول :التجارة الخارجية

المؤشرات االقتصادية الرئيسية للعام 2019
 29.5مليار دينار

الناتج المحلي اإلجمالي
بأسعار السوق الثابتة

%2

النمو في الناتج المحلي اإلجمالي
بأسعار السوق الثابتة

%24.5

مسـاهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي
اإلجمالي

%5.5

مسـاهمة القطاع الـزراعي في الناتج المحلي
اإلجمالي

%70

مسـاهمة القطاع الخـدمـات في الناتج المحلي
اإلجمالي

معـدل التضخم

%0.8

عدد السكان

 10.6مليون نسمة

الصـادرات الكليـة

 5.9مليـار دينار

المستوردات الكليـة

 12.2مليـار دينار

اإليرادات المحلية

 7مليـار دينار

المنح الخارجية

 0.8مليار دينار

النفقـات الكليـة

 8.8مليار دينار

البطـالة

%19

مصدر :البنك المركزي
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تطورات التجارة الخارجية للعام 2019
شهدت التجارة الخارجية خالل العام  2019سواء على المستوى الدولي أو اإلقليمي تسارع في وتيرة
التوترات في التجارة العالمية والتي لها تأثير سلبي حقيقي على التوقعات بنمو االقتصاد العالمي برمته .ومن
أبرز هذه التوترات التجارية تلك القائمة بين الواليات المتحدة األمريكية والصين ،وقرار المملكة المتحدة
باالنسحاب من االتحاد األوروبي.
أما على المستوى الوطني ،فعلى الرغم من تحمل االقتصاد الوطني أعباء كبيرة نتيجة انحسار وتوقف
صادراته لعدة سنوات الى اهم األسواق التقليدية خاصة السوق العراقي ،وتوقف تجارة الترانزيت التي كانت
تمر من خالل األراضي السورية بسبب التوتـرات والنزاعـات األهلية فيها ،وتأثيرها المباشر على عدد من
القطاعات والتي تتمثل في النقل والسياحة والقدرة على جذب استثمارات خارجية الى جانب تباطؤ االستثمار
المحلي.
إال أن العالقات التجارية الخارجية شهدت نقلة نوعية من
خالل حزمة اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة األردنية لتعزيز
آفاق التعاون االستراتيجي مع عدد من الدول الصديقة
والشقيقة.
فبالنسبة للعالقات األردنية العراقية ،فقد تم عقد اجتماع
برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن الجانب
األردني ودولة الدكتور عادل عبد المهدي رئيس مجلس
الوزراء عن الجانب العراقي وحضور الوزراء والمسؤولين
المعنيين في المنطقة الحدودية بين الكرامة وطربيل وذلك في
شهر شباط من العام  ،2019لغرض ا إلعالن عن مرحلة جديدة قوامها تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين
في مختلف المجاالت.
وفي نهاية ذلك العام ،تم التوقيع على اتفاقية إطارية للتعاون االقتصادي بين المملكة األردنية الهاشمية
والجهورية التركية تهدف لوضع آليات لتعزيز التعاون االقتصادي بين البلدين في جميع المجاالت وخصوصاا
التجارية ،وذلك بعد الغاء اتفاقية الشراكة إلقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين من قبل الحكومة األردنية
لعدم تحقيقها االهداف التي كانت مرجوة منها والمتمثلة في زيادة الصادرات األردنية الى السوق التركية
واستقطاب االستثمارات التركية إلى المملكة.
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ملخص التطور في الصادرات والمستوردات األردنية
خالل العام 2019

اهم الصادرات الوطنية
األردنية

اهم المستوردات األردنية
ارتفعت قيمة المستوردات من

ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية

كل:


اآلالت

الصادرات
الوطنية 4.9
مليار دينار

واألجهههههههههههههههههههزة

الكهربهههائيهههة وأجزائهههها

من كل:


.%11

بنسبة .%4.9
بالمقابل انخفضت المستوردات

المستوردات
 13.7مليار
دينار




األسمدة بنسبة .%13.7



الفوسفات الخام بنسبة

النفط الخههام ومشههههههتقههاتههه

.%1.2

بنسبة (.)%23.6


البوتاس

الخام

بنسبة

.%9

من كل:


األلبسة وتوابعها بنسبة

اآلالت واألدوات اآللههههيههههة

بالمقابل انخفضت الصادرات

وأجهههزائههههههها بهههنسهههههههههبهههة

الوطنية من كل:

(.)%0.1




الهههعهههربهههات والهههدراجهههات

(.)%2.4

وأجهههزائههههههها بهههنسهههههههههبهههة
(.)%6.7


محضرات الصيدلة بنسبة

الحبوب بنسبة ()%5.0

انخفض العجز في الميزان التجاري خالل العام  2019بنسبة
 % 12.2ليصل  7.8مليار دينار

اهم المستوردات األردنية
مصدر :دائرة اإلحصاءات العامة
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الجزء الثاني :موضوع العدد
قرار تبسيط قواعد المنشأ األوروبية
بين األردن واالتحاد األوروبي
تم االتفاق على قرار تبسيط قواعد المنشأ المطبقة بين األردن
واالتحاد األوروبي في العام  ،2016وفي ضوء الصعوبات التي
حالت دون استفادة القطاع الخاص األردني من المزايا الواردة
فيه.
تمكنت الحكومة األردنية من تحقيق مزيد من المرونة وتأمين أكبر
قدر من التبسيط اإلضافي لقواعد المنشأ والتي جاءت ثمرة لجهود
صحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا ورعاه
خالل زيارته إلى بروكسل ومباحثاته مع رئيس المفوضية األوروبية
جان كلود يونكر ،والتي أعطت حافزاا للصناعات األردنية لزيادة
صادراتها إلى األسواق األوروبية بما يسمح بزيادة قدرة الصادرات
األردنية على النفاذ إلى األسواق األوروبية وجذب االستثمارات
األجنبية إلى المملكة.
حيث تم االتفاق على التعديالت التالية:
 تعديل شرط المناطق التنموية والمدن والمناطق الصناعية المستفيدة
من القرار بحيث تشمل التغطية الجغرافية لهذا القرار كافة أراضي
المملكة وليست محددة بثمانية عشرة منطقة تنموية وصناعية.
 تعديل الفترة الزمنية لتطبيق القرار لتصبح لغاية  31كانون األول
 2030بدالا من  31كانون األول .2026
 تعديل آلية تطبيق شرط توظيف نسبة العمالة المحددة من الالجئين
السوريين داخل المنشأة الصناعية بحيث ال تقل عن ( )%15من
إج مالي عدد الموظفين العاملين في هذه المنشأة أو العاملين على خط اإلنتاج المخصص للتصدير في إطار
هذا القرار ،وذلك طيلة فترة تطبيق القرار المعدل ولحين تحقيق شرط العدد اإلجمالي لفرص العمل المطلوب
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توفيرها لالجئين السوريين ،بدالا من اشتراط توظيف نسبة العمالة
المحددة من الالجئين السوريين بما ال يقل عن  %15من إجمالي
موظفي المصنع الواحد خالل السنة األولى والثانية من تاريخ دخول
قرار تبسيط قواعد المنشأ حيز التنفيذ والتي ارتفعت إلى ما ال يقل
عن  %25من بداية العام الثالث من تاريخ تطبيق هذا القرار.
تخفيض

العدد

اإلجمالي لفرص العمل المطلوب توفيرها لالجئين السوريين من
 200,000فرصة عمل في القطاع الصناعي إلى  60,000فرصة
عمل على األقل في مختلف القطاعات االقتصادية .مشيراا إلى أن
االتحاد األوروبي قد اشترط تحديد ذلك بتوفير فرص عمل قانونية
وفعالة لالجئين السوريين .علما ا بأنه في حال تحقيق 60,000
فرصة عمل قانونية وفعالة لالجئين السوريين ،تصبح أي شركة
أردنية قادرة على التصدير إلى االتحاد األوروبي بموجب هذا
القرار عند تطبيقها لشروط قواعد المنشأ المنصوص عليها
وبغض النظر عن شرط توظيف العمالة السورية.
كما هو موضح في الجدول أدناه ،عدد الشركات التي منحت ارقام تفويض لالستفادة من قرار تبسيط قواعد
المنشأ للتصدير لالتحاد األوروبي وتعمل هذه الشركات في عدد من القطاعات (البالستيك ،الصناعات
المعدنية ،المنظفات ،الالبسة الجاهزة ،األجهزة الكهربائية واالسالك والكوابل الكهربائية):
قامت  10شركات بالتصدير الى أوروبا بموجب
القرار حيث بلغ مجموع صادراتها  52.89مليون
يورو.
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السنة

2017

2018

2019

عدد الشركات

10

13

15

الجزء الثالث :أخر المستجدات
العالقات العربية واإلفريقية واآلسيوية
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األردن والعراق عالقات عميقة جذورها بالتاريخ ونموذج فريد للتعاون العربي
تتويجا ا للزيارة التاريخية لصاحب الجاللة الملك عبدهللا
الثاني ابن الحسين حفظه هللا ورعاه الى بغداد بتاريخ
 ،2018/1/14والتي سبقتها زيارة العمل الرسمية لدولة
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى بغداد بتاريخ
 2018/12/29ولقائه المهم برئيس وزراء جمهورية
العراق السيد عادل عبد المهدي ،وكذلك للبناء على النتائج
اإليجابية لزيارة فخامة السيد برهم صالح رئيس جمهورية
العراق الى عمان بتاريخ  ،2018/11/15وزيارة معالي
السيد فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية
ووزير المالية الى عمان بتاريخ  ،2018/12/19وترأس
معالي الدكتور رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء ووزير
دولة وعضوية عدد من اصحاب المعالي الوزراء بزيارة
العمل القطاعية االولى الى بغداد على رأس وفد من
الصناعيين االردنيين المهتمين بالتصدير الى السوق العراقي
في القطاعات الصناعية (البالستيكية ،الصناعات الغذائية،
الدوائية البشرية والبيطرية ،الكيماوية ،الهندسية) لغرض
تعزيز نفاذ المنتج االردني في السوق العراقي ،والتي تمت خالل الفترة .2019/1/28-27
ترأس دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لزيارة
حدود الكرامة وطريبيل بتاريخ  2019/2/2والتي تم
خاللها عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد
المهدي والمسؤولين من الجانبين في المنطقة الحدودية
لإلعالن عن مرحلة جديدة للتعاون بين البلدين ،وأبرزها
اعادة االردن نحو  2500قطعة اثرية الى العراق كانت قد
سرقت من المتاحف والمواقع االثرية في ارجاء العراق
لتعود الى موطنها ومكانها االصلي الى العراق مهد
الحضارات االنسانية ،التزاماا بدوره الحضاري للحفاظ
على الطابع الفني والثقافي للحضارات العراقية القديمة.
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حيث صدر عن هذا االجتماع التوافق والتفاهم على عدد من
مجاالت التعاون ومنها الصناعة والتجارة ،النقل ،المالي،
الطاقة ،الزراعي والصحة .فقد تم صدور قرار بإعفاء قائمة
السلع األردنية من الرسوم الجمركية ابتدا اء من تاريخ
 ،2019/2/2والتي اقتصرت على مجموعة من السلع التي ال
تسبب ضرراا بالصناعة والزراعة المحلية كونها ال تنتج أو
انتاجها ال يغطي حاجة السوق العراقي ،كما اتخذ الجانبان العديد
من اإلجراءات لغرض انشاء المدينة االقتصادية األردنية
العراقية المشتركة والتي تشكل فرصة الستفادة المنتجات
والصناعات العراقية من اعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة
الحرة التي وقعتها المملكة االردنية الهاشمية مع دول العالم
ودخول اسواق يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة دون اي قيود فنية او جمركية ولتشكل فرصة لبناء تكامل
صناعي اردني – عراقي مشترك.

ومتابعةا لهذا االتفاق والتفاهمات الهامة التي تمت
والحرص على البناء عليها التقى الدكتور طارق
الحموري ومعالي الدكتور صالح الجبوري وزير
الصناعة والمعادن العراقي ،خالل زيارته لعمان على
رأس وفد من القطاعين العام والخاص ،لغرض بحث
تسهيل تطبيق قرار مجلس الوزراء العراقي رقم ()25
لسنة  2019المتضمن اعفاء ( )344بند جمركي من
الرسوم الجمركية ،خالل الفترة .2019/2/24 – 20
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وترأس معالي د .طارق الحموري وزير
الصناعة والتجارة والتموين مندوبا ا عن
صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن
الحسين حفظة هللا ورعاه الوفد االردني
المشارك في منتدى السليمانية المنعقد خالل
الفترة  ،2019/3/7 – 4والذي تم على هامشه
لقاء رئيس اقليم كردستان وعدد من
المسؤولين االكراد لغرض تعزيز العالقات
االقتصادية والتجارية بين االردن واالقليم،
باإلضافة الى لقاء عدد من المسؤولين في
بغداد لمتابعة اخر المستجدات حول ما تم
االتفاق عليه بتاريخ .2019/2/2
ترأس عطوفة االمين العام السيد يوسف الشمالي الوفد االردني المشارك في االجتماعات التفاوضية المنعقدة
مع الوفد الفني العراقي المشكل من وزارة الصناعة والمعادن واتحاد الصناعات العراقي والذي زار المملكة
خــــــــــــالل الفترة  ،2019/3/14 –10وذلك حول اسس اعفاء قائمة البنود الجمركية االردنية من الرسوم
الجمركية العراقية .كما قام وفد فني أردني بزيارة استطالعية الى بغداد خالل الفترة ،2019/4/11-7
بمشاركة القطاع الخاص االردني وعدد من الجهات الرسمية للتحضير للزيارة القطاعية الثانية الى بغداد.
حيث عقدت الزيارة القطاعية آنفة الذكر خالل الفترة  2019/4/29-28برئاسة معالي وزير الصناعة
والتجارة والتموين عن الوفد االردني وبمشاركة وفد كبير من القطاع الخاص يمثلون عدد من القطاعات
االقتصادية والمتمثلة في قطاع (الصناعات التعدينية والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات
واالنشاءات والمقاوالت) ،لغرض تعزيز نفاذ المنتج االردني إلى السوق العراقي.
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اجتماعات الدورة ( )28للجنة األردنية العراقية المشتركة
عقدت اجتماعات الدورة الثامنة والعشرون للجنة األردنية – العراقية
المشتركة في عمان خالل الفترة  ،2019/10/10-9والتي ترأسها
معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري عن
الجانب األردني ومعالي وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور
صالح الجبوري عن الجانب العراقي بحضور السفير األردني لدى
العراق الدكتور منتصر العقلة والسفيرة العراقية لدى االردن صفية
السهيل وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص من كال البلدين.
ناقشت اللجنة الفنية التي ترأسها عطوفة أمين عام وزارة الصناعة
والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي ووكيل وزارة التجارة
العراقية وليد حلو ،آليات لتسريع اجراءات تعزيز التعاون الثنائي بين
البلدين في مختلف المجاالت بخاصة االقتصادية منها ،وتعظيم
االستفادة من االتفاقيات والتفاهمات الموقعة بينهما بما يخدم المصالح
المشتركة.
كما اكدت اللجنة اهمية تعزيز ودعم تنفيذ قرارات القمم العربية العادية والتنموية (االقتصادية واالجتماعية)
وتبادل المعلومات والبيانات االقتصادية من أجل تفعيل التعاون االقتصادي بين البلدين ،إلى جانب استكمال
الجانبين لإلجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء المدينــــة االقتصاديـة االردنية – العراقية المشتركة ودعوة
الشركات األردنية في مختلف القطاعات للمساهمة في مشاريع اعادة االعمار في العراق .وتم بحث العديد
من مجاالت التعاون في مجال النقل والطاقة والزراعة والصحة وتكنولوجيا وغيرها والسياحة والثقافة
واالعالم.

حل الصعوبات التي تواجه حركة الصادرات بين المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر
العربيـة
وقع معالي د .طارق الحموري وزير الصناعة
والتجارة والتموين ووزيرة االستثمار والتعاون
الدولي المصري الدكتورة سحر نصر محضر
اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية األردنية المصرية
المشتركة التي عقدت في عمان خالل الفترة
 ،2019/4/7 -6والتي أثمرت عنها التحضير
واالتفاق على الصيغة النهائية لمشروعات االتفاقيات
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التي تم التوقيع عليها خالل اجتماعات للدورة الثامنة والعشرين
للجنة العليا المصرية األردنية المشتركة والتي عقدت في
القاهرة خالل الفترة  2019/7/3-1برئاسة الدكتور عمر الرزاز
رئيس الوزراء األردني ،والدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس
الوزراء المصري ،تم خالل االجتماعات بحث سبل تعزيز
مجاالت التعاون الثنائي والصعوبات التي تواجه حركة التبادل
التجاري بين البلدين ،للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لحلها كما تجري التحضيرات حاليا ا لعقد اجتماعات
لجنة المتابعة عبر تقنية االتصال المرئي (.)video conference

الجهود االردنية لبناء تكامل اقتصادي أردني مع العراق ومصر
في إطار العالقات األخوية التي تربط المملكة األردنية
الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق،
وباإلشارة الى القمة الثالثية المصرية -األردنية -العراقية
المشتركة والتي عقدت في القاهرة بتاريخ 2019/3/24
والتي ضمت صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن
الحسين حفظه هللا ورعاه ،وفخامة الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي ،ودولة الدكتور عادل عبد المهدي رئيس
وزراء جمهورية العراق ،لغرض تعزيز التنسيق االستراتيجي والتكامل االقتصادي بينهم.
عقد اجتماع ثالثي أردني مصري عراقي في عمان بتاريخ  ،2019/5/9ضم معالي الدكتور طارق الحموري
وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة األردنية الهاشمية ومعالي الدكتور صالح الجبوري وزير
الصناعة والمعادن في جمهورية العراق ،ومعالي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة في
جمهورية مصر العربية ،تم خالله بحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل فيما بين البلدان الثالث ،ومناقشة
اعداد خطط واليات عمل لتنفيذ ما تم االتفاق عليه خالل االجتماع الثالثي لقادة الدول الثالث.
ناقش أصحاب المعالي الوزراء مقترحات محددة
لتعزيز التكامل والتعاون االقتصادي والتجاري،
وتم التوصل الى اتفاق على العمل على تيسير
التجارة وزيادة حجم المبادالت التجارية ومعالجة
العوائق غير الجمركية التي تواجه حركة التبادل
التجاري ،وتعزيز االستثمارات المشتركة وبناء
شراكات فاعلة بين ممثلي القطاع الخاص ،ودعم
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العراق الشقيق في خطة إعادة اإلعمار بمراحلها المختلفة ،تمهيداا لمشاركة شركات المقاوالت العامة
واإلسكان وشركات ومصانع مواد البناء بجميع أنواعها في الدول الثالث بمشاريع اعادة اعمار العراق،
وبناء تكامل صناعي ،وتعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة من خالل التعاون في مجال تطوير
المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم االبتكار وريادة األعمال ،وتوسيع الشراكات االستراتيجية المتعددة بما
يتيح فرصاا جديدة لالستثمار واالزدهار االقتصادي تنسجم مع مرحلة إعادة اإلعمار والتمكين ليكون العراق
منصة توازن وقاعدة اقتصادية في المنطقة ونقطة تالقي وليس تنازع بين المصالح اإلقليمية.
وقد تقرر تشكيل لجنة فنية تجتمع بشكل دوري ،تضم في عضويتها السيد يوسف الشمالي أمين عام وزارة
الصناعة والتجارة والتموين في المملكة األردنية الهاشمية والسيد عادل كريم الوكيل الفني لوزارة الصناعة
والمعادن في جمهورية العراق والسيد أحمد طه مساعد أول الوزير لشؤون الصناعة في جمهورية مصر
العربية ،وستكون مهمة اللجنة اعداد مخطط عمل واليات تنفيذ للتفاهمات ،وبما يؤدي الى االرتقاء بأوجه
التعاون االقتصادي واإلنمائي واالستثماري .وفي هذا الصدد ،يذكر إلى أن اللجنة الفنية قد عقدت اجتماعها
األول في عمان خالل شهر حزيران ،2019/كما عقد االجتماع الثاني في القاهرة خالل شهر  2019/7لغرض
متابعة إجراءات التنفيذ.

وضع األطر العامة للتبادل التجاري بين المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية
في إطار تعميق العالقات األخوية بين المملكة األردنية
الهاشمية والجمهورية العربية السورية ،عقد في
دمشق اجتماع وزاري ثنائي ضم معالي الدكتور طارق
الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين في
المملكة األردنية الهاشمية ومعالي الدكتور محمد
سامر الخليل وزير االقتصاد والتجارة الخارجية في
الجمهورية العربية السورية.
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تركز اللقاء على تنمية وتعزيز العالقات الثنائية نحو
آفاق أرحب وأوسع خدمة للمصالح المشتركة للبلدين
الشقيقين .وقد تم التباحث في مستقبل العالقات
االقتصادية األردنية السورية وسبل تطويرها ال سيما
في عدد من المجاالت الحيوية ذات االهتمام المشترك.
حيث تم االتفاق على أن يتم متابعة ملفات الفرق الفنية
المعنية والتي تضم التجارة في السلع ،الزراعة ،النقل
والموارد المائية من قبل الوزيران .باإلضافة الى
التأكيد على أهمية تذليل العقبات التي تقف عائقاا أمام االرتقاء بمستوى العالقات الثنائية وضرورة العمل
المشترك نحو تطوير العالقات االقتصادية والتجارية كركيزة أساسية داعمة لهذه العالقات.
كما تركزت المباحثات على آليات النهوض بحجم التبادل التجاري في السلع الصناعية والزراعية ،ضمن
القوائم التي يتم التوافق عليها بالتعاون مع الوزارات المختصة ،وتعزيز التعاون المشترك في مجال النقل
والموارد المائية .وت ّم وضع جدول زمني يتضمن خطوات عمل واضحة لضمان متابعة التنفيذ للفترة القادمة
بالتنسيق مع كافة الجهات

المعنية.

اجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة األردنية السعودية المشتركة
عقدت اجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة األردنية
السعودية

المشتركة

في

الرياض

خالل

الفترة

 ،2019/12/19 – 18برئاسة معالي الدكتور طارق
الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب
االردني ومعالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل
عن الجانب السعودي ،وقد بحثت اللجنة مجاالت التعاون
التجاري والصناعي واالستثماري والمالي إضافة إلى التعاون
في مجاالت الصحة والدواء والنقل والزراعة والطاقة والتربية والتعليم العالي واألشغال العامة واإلسكان
واإلعالم والتنمية االجتماعية والثقافة والبيئة والتعاون بين فعاليات القطاع الخاص من الجانبين.
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تم بحث الصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين
تمهيداا للتوصل الى حلول بشأنها من خالل مصفوفة المتابعة التي
تم تبادلها بين الجانبين خالل اجتماعات اللجنة المشتركة ،وقد اتفق
الجانبين على متابعة حل هذه الصعوبات في اللقاء الثنائي األردني
السعودي المشترك الذي عقد بينهما بتاريخ  ،2020/2/12وعبر
تقنية االتصال المرئي ( ،)video conferenceفي مبنى الوزارة،
والذي تم فيه مناقشة كافة القضايا والصعوبات المحددة التي تم
ادراجها ضمن المصفوفة واالتفاق على االلية المناسبة لحلها.

وزير الصناعة والتجارة يشارك في اجتماعات دول العشرين عبر تقنية االتصال المرئي
في إطار دعوة المملكة العربية السعودية لألردن للمشاركة كضيف
شرف في اجتماعات مجموعة العشرين والتي تشكل فرصة رائدة
لعرض الرؤية األردنية تجاه القضههايا الدولية واإلقليمية فض هالا عن
إمكانية االستفادة من الفرص التي تقدمها المجموعة .

تمت المشاركة في االجتماعات الفنية والوزارية في إطار
المجموعة ،حيث شارك معالي وزير الصناعة والتجارة
والتموين في اجتماعات وزراء التجارة واالستثمار
لمجموعة العشرين المنعقدة بتاريخ  2020/3/30وتاريخ
 2020/5/17عبر تقنية االتصال المرئي ،وتم مناقشة
آليات االستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد،
والتخفيف من تبعاتها على التجارة الدولية واالستثمار ،بما
يسهم في إرساء دعائم االنتعاش االقتصادي العالمي القائم
على تحقيق مستويات نمو قوية ومستدامة ومتوازنة وشاملة.
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اجتماعات الدورة الرابعة اللجنة الفنية التحضيرية للجنة العليا األردنية -الكويتية المشتركة
تم عقد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية التحضيرية للجنة العليا
األردنية -الكويتية المشتركة في عمان خالل الفترة ،2019/2/11-10
برئاسة عطوفة أمين عام الوزارة عن الجانب األردني.

شارك معالي د .طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة
والتموين في اجتماعات اللجنة العليا والتي ترأسها معالي
السيد ايمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين عن
الجانب االردني ومعالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن الجانب
الكويتي ،والمنعقدة بتاريخ  ،2019/2/12ناقشت اللجنة سبل
تعزيز مجاالت التعاون الثنائي والصعوبات التي تواجه حركة
التبادل التجاري بين البلدين.

العمل على رفع حجم التبادل التجاري بين المملكة األردنية الهاشمية ودولة فلسطين
وقع معالي الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة
والتموين ووزير االقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي
محضر االجتماع الوزاري األردني الفلسطيني والذي عقد في
عمان بتاريخ  ،2019/7/7لغرض تطوير العالقات االقتصادية
والتجارية الثنائية ومن بينها إنشاء صناعات تكميلية بين البلدين
بحيث يتم استيراد منتجات نصف مصنعة من فلسطين واستكمال تصنيعها في األردن لغايات التصدير في
إطار اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها األردن مع عدد من الشركاء التجاريين .
شارك معالي الوزير في افتتاح معرض الصناعات والمنتجات
االردنية والمنعقد في مدينة جنين /فلسطين خالل الفتـــــرة
 ،2019/7/29 – 28على رأس وفد اقتصادي ممثل لمختلف
القطاعات الصناعية والخدمية وبمشاركة ممثلين عن مختلف
المؤسسات الحكومية المعنية ،حيث حظي المعرض بحضور
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واسع من ممثلي القطاع الخاص الفلسطيني مما وفر فرصة
هامة لعقد لقاءات عمل بين المشاركين األردنيين ونظرائهم
الفلسطينيين لغرض الترويج للصناعة الوطنية والتعريف
بالمنتجات االردنية في السوق الفلسطيني الذي يعتبر أحد اهم
االسواق الواعدة والهامة للصادرات االردنية ،حيث تم
التوافق على خطة عمل تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين المملكة األردنية الهاشمية ودولة فلسطين
وذلك من خالل معالجة المشاكل التي تعيق حركة انسياب السلع بين البلدين ووضع آليات فعالة لتسهيل
عملية التشبيك بين ممثلي القطاع الخاص الصناعي والتجاري في كال البلدين .وقد تم على هامش هذه الزيارة
التوقيع على الوثائق التالية :
 .1مذكرة تفاهم لالعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعالمات الجودة بين مؤسسة المواصفات
والمقاييس األردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
 .2مذكرة تفاهم في مجال الملكية الصناعية بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة األردنية
الهاشمية ووزارة االقتصاد الوطني بدولة فلسطين.
 .3مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء األردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس
الفلسطينية.

وزير الصناعة والتجارة والتموين ونظيره الجيبوتي يبحثان سبل تعزيز التعاون االقتصادي
والتجاري
تم التوقيع على اتفاقية الشروط المرجعية فيما يخص المفاوضات حول
اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية بين المملكة وجمهورية جيبوتي على
هامش زيارة معالي وزير التجارة الجيبوتي السيد حسن حمد إبراهيم
للمملكة والمنعقدة خالل الفترة .2020/3/3-2/29
هذا ،وقد تم بحث عدد من المواضيع
االقتصادية والتجارية ذات االهتمام المشترك بين األردن وجيبوتي
والمتعلقة بتعزيز العمل االقتصادي والتجاري واالستثماري بين البلدين،
وبحث سبل تنمية وزيادة حجم التبادل التجاري المباشر بين البلدين،
واالتفاق على ضرورة اإلسراع في سير العمل لبدء جوالت المفاوضات
بين الفرق الفنية للوصول للصيغة النهائية التفاقية الشراكة التجارية
واالقتصادية.
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إلى جانب االستفادة من موقع جيبوتي كمدخل لنفاذ السلع األردنية
إلى مختلف أسواق دول شرق إفريقيا المجاورة ،والطلب من الجانب
الجيبوتي تقديم التسهيالت الالزمة إلنشاء قرية لوجستية أردنية في
المنطقة الحرة في جيبوتي لتخزين البضائع األردنية وإعادة تصديرها
إلى أسواق الدول اإلفريقية ،وتعزيز التعاون في مجال السياحة
والسياحة العالجية واالستفادة من التجربة األردنية في مجال
االستثمار السياحي خاصة في منطقة البحر الميت ،وبناء شراكات بين رجال األعمال في كال البلدين.
كما تم االتفاق على ضرورة انشاء مجلس اعمال أردني جيبوتي مكون من فعاليات القطاع الخاص في البلدين
يهدف الى حل الصعوبات التي تواجه انسياب الصادرات وتعزيز الشراكات بين رجال االعمال من البلدين.

تعزيز نفاذ المنتج األردني إلى عدد من األسواق المستهدفة
أوالا :السوق االماراتي

افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين الجناح األردني في
معرض جولف فود بدورته  25في دبي ،بمشاركة  65شركة
أردنية متخصصة في قطاع الصناعات الغذائية تشمل منتجات
القهوة والشاي واللحوم واالغذية وغيرها من المنتجات .وقد
حظي الجناح األردني بحضور ومشاركة كبيرة من الشركات
األردنية ،نظراا ألهمية المعرض الذي شارك فيه عدد ضخم من الشركات الغذائية حول العالم.
وعلى هامش االفتتاح عقد معالي الوزير لقاءات مع عدد من
أصحاب المعالي والسعادة ورجال االعمال والمستثمرين ،تم
خاللها بحث تعزيز آليات العمل االقتصادي والتجاري وإزالة
كافة الصعوبات والعوائق التي تواجه انسياب الصادرات
األردنية الى السوق االماراتي.
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ثانيا ا :السوق القطري
في إطار تعزيز نفاذ المنتجات األردنية وفتح األسواق التصديرية
أمامها ،تم البحث في آليات التعاون مع محالت البيع المركزية في
دولة قطر.
حيث

تم

االلتقاء

مع

الرؤساء التنفيذيين والمدراء المعنيين في مجموعة اللولو هايبر
ماركت عالمية خالل الزيارة الرسمية الى دولة قطر وتم تزويدهم
بقائمة المنتجات ذات االهتمام للتشبيك مع المصنعين األردنيين
وبالتنسيق مع غرفة صناعة األردن والشركات المعنية.

ثالثاا :السوق السعودي
وعلى هامش الزيارة الرسمية لمعالي د .طارق
الحموري للمملكة العربية السعودية ،تم االلتقاء مع
السيد عبدهللا بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة
أسواق عبدهللا العثيم والسيد بندر السعيدي من
مجموعة البنده بهدف إمكانية تشبيك المنتجين
األردنيين مع هذه الشركات وتوريد المنتجات
األردنية إليها.

عرض الفرص االستثمارية األردنية في معرض الواردات الصيني الدولي
شارك مساعد األمين العام للشؤون الفنية  /مدير مديرية السياسات
التجارية الخارجية /السيد زاهر القطارنة ممثالا عن وزارة الصناعة
والتجارة والتموين في معرض الواردات الصيني الدولي (CIIE
)2019

والذي

يهدف

لعرض الفرص االستثمارية في
األردن أمام رجال األعمال
المشاركين في المعرض .يذكر أن األردن من ضمن  15دولة تشارك
كضيف شرف في اعمل هذا المعرض.
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العالقات األوروبية واألمريكية ودول الباسيفيك
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الزيارة التحضيرية للزيارة الملكية الى أرمينيا

استقبل وزير االقتصاد األرميني تيكران خاتشاتوريان الوفد
األردني برئاسة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين
الدكتور طارق الحموري الذي وصل الى أرمينيا خالل الفترة
 ،2020/1/22-21للتحضير لزيارة صاحب الجاللة الملك
عبدهللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا ورعاه إلى أرمينيا.

أكد الوزيران على ان الزيادة في حجم التبادل التجاري بين
البلدين سيتم على أساس المصالح الثنائية .مع اإلشارة إلى
أوجه التعاون المستقبلي في مجال القطاع السياحي وقطاع
تكنولوجيا المعلومات.

افتتاح منتدى األعمال األردني – األرميني على هامش الزيارة الملكية السامية الى جمهورية
أرمينيا
على هامش الزيارة الملكية السامية الى جمهورية أرمينيا خالل
الفترة  ،2020/2/11-10عقد منتدى رجال األعمال األردني
األرميني في مدينة يريفان  /أرمينيا ،ترأسه معالي وزير الصناعة
والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ووزير االقتصاد
األرميني تيكران خاتشاتوريان ،بحضور عدد كبير من ممثلي
القطاع الخاص ورجال األعمال ومسؤولين من كال البلدين.
تم التركيز على أهمية العمل المشترك لتعزيز التعاون االقتصادي بين
البلدين في مختلف المجاالت وتعظيم االستفادة من متانة العالقات
المشتركة والتي تم ترسيخها بقيادة البلدين ،بما يسهم في بناء
شراكات فاعلة في مختلف المجاالت تحقق المصالح الثنائية.
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كما تخلل المنتدى عقد العديد من جلسات العمل للتأكيد على أهمية وضرورة زيادة حجم التجارة البينية
وتحفيز رجال األعمال في كال البلدين إلقامة مشاريع استثمارية في ضوء الفرص المتاحة في كل من األردن
وأرمينيا .
أكد معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على أن حجم
التبادل التجاري بين األردن وأرمينيا اقل من طموحات كال
البلدين ،وأن المسؤولية المشتركة في العمل من اجل تعزيز
التجارة واالستثمار والسياحة بين كال البلدين .كما تم تقديم
عرض حول الفرض االستثمارية المتاحة في المملكة وواقع
القطاع الصناعي األردني من قبل السيد زاهر القطارنة مساعد
األرمين العام للشؤون الفنية ومدير مديرية السياسات
التجارية الخارجية وباإلضافة الى المعنيين من هيئة االستثمار .كما قامت المديرية بالتنسيق واإلشراف على
االجتماعات التشبيكية التي عقدت مع ممثلي القطاع الخاص في كال البلدين.
يذكر بأنه قد بلغ حجم الصادرات األردنية إلى أرمينيا في العام  2019ما قيمته  40ألف دينار بانخفاض قدره
 ٪42عن العام  .2018بينما سجلت الواردات ما قيمته  33ألف دينار مقارنة بعدم وجود سجالت استيراد
لعام  .2018وقد نتج عن أعمال المنتدى ،التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون االقتصادي بين
الحكومتين األردنية واألرمينية.

الزيارة الملكية السامية الى جمهورية سنغافورة
شارك معالي وزير الصناعة والتموين في الوفد الرسمي
المرافق لزيارة صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن
الحسين حفظه هللا ورعاه الى جمهورية سنغافورة في
حزيران ،2019/بهدف تأسيس عالقات اقتصادية اقوى بين
البلدين .تأتي الزيارة في إطار جهود جاللته الدؤوبة للترويج
للفرص االستثمارية في المملكة ومد جسور التعاون مع
مختلف التكتالت االقتصادية العالمية ،وقد مهدت الزيارة
الملكية الطريق امام رجال االعمال في البلدين لتعزيز التواصل واالطالع على الفرص المتاحة بما ينعكس
ايجابا على زيادة التبادل التجاري واقامة مشروعات مشتركة.
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عملت الوزارة على عقد عدد من القاءات التمهيدية
للتحضير للزيارة مع مختلف القطاعات لتحديد السلع
والخدمات ذات الفرص التصديرية .ونتيجة للزيارة الملكية
المثمرة فقد ارتفعت الصادرات االردنية لتصل قيمتها إلى
( )86.5مليون دينار في العام  2019مقارنة بما نسبته
( )4.1مليون دينار في العام .2018
وقعت األردن اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع سنغافورة في شهر آيار 2004/وهو ما جعل األردن الدولة
العربية الوحيدة الموقعة لهذه االتفاقية مع سنغافورة وقد دخلت حيز التنفيذ في شهر آب.2005/

اجتماعات الدورة الثامنة للجنة األردنية االمريكية المشتركة
عُقدت اجتماعات الدورة الثامنة للجنة االردنية االمريكية
المشتركة في عمان بتاريخ  2019/7/14برئاسة عطوفة أمين
عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي
وممثل عن التجارة االمريكية السيد دانيال مالني ،حيث يحرص
الجانبين على عقد اللجنة بشكل منتظم لبحث سبل واليات التعاون
االقتصادي في شتى المجاالت وتعزيز مستويات التبادل التجاري
بينهما .في ضوء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في عام 2000
بين البلدين.
تناولت اللجنة عدد من األمور الفنية العالقة بين البلدين ،ومنها المتعلقة بإعفاء المنتجات األردنية وتحديداا
االلواح الشمسية الصلب وااللمنيوم من الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الجانب األمريكي على المنتجات
المماثلة.
هذا ،ويوضح الجدول أدناه حجم التبادل
التجاري بين البلدين:

السنة

الصادرات

المستوردات

مليون دينار

2017

1,13

1,41

2018

1,22

1,25

2019

1,35

1,13
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اجتماعات الـدورة األولى للجنـة األردنيـة االسبانية االقتصادية المشتركـة
عقدت اجتماعات الدورة االولى للجنة االردنية االسبانية
المشتركة خـالل الفتـرة  2019/1/31-30في ع ّمان،
برئاسـة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين عن
الجانب األردني وبرئاسـة السيـدة شيانا بيرتولو وزيرة
الدولة للتجارة عـن الجانـب االسباني .حيـث تـم خـالل
أعمـال هـذه اللجنـة بحـث سبـل تعزيـز وتطويـر التبادل
التجاري بيـن البلديـن ،إلـى جانـب بحـث مجـاالت التعـاون
االقتصـادي األخـرى المرتبطـة بالتبـادل التجـاري مثـل
السياحة والـزراعة والطاقة واالستثمار واالتصاالت وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وقد تم خالل االجتماعات الفنية للجنة مناقشة عدد من
القضايا الفنية النوعية ومنها تقديم الدعم الفني ،مناقشة
إمكانية توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الصناعي
لتشجيع التعاون في الصناعات الواعدة ،التشبيك بين
القطاع الخاص في كال البلدين ،باإلضافة الى تعزيز مجلس
االعمال األردني-االسباني وتفعيله ،ومناقشة تسجيل
منتجات البحر الميت في السوق االسبانية.
من الجدير بالذكر بأن التجارة مع اسبانيا محكومة باتفاقية الشراكة األردنية األوروبية الموقعة في عام
 ،2000حيث شكلت صادراتنا الى مملكة اسبانيا  %8.4من اجمالي الصادرات الى دول االتحاد األوروبي
وحلت في المرتبة السادسة ضمن دول االتحاد الثمانية وعشرون ،بينما بلغت مستورداتنا من اسبانيا %8
من اجمالي مستوردات المملكة من دول االتحاد األوروبي وجاءت في المرتبة الرابعة ضمن وجهات االستيراد
من دول االتحاد االوروبي.
وتشير األرقام اإلحصائية الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة الى ارتفاع الصادرات األردنية الى اسبانيا
ما بعد انعقاد اللجنة وخالل العام  2019حيث بلغت الصادرات  20.2مليون دينار ،محققة ارتفاعا ا مقداره
 %54مقارنة في عام  .2018بينما انخفضت المستوردات بشكل طفيف مسجلةا ما يقارب  236.6مليون
دينار.
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اجتماعات الدورة األولى للجنة األردنية التشيكية االقتصادية المشتركة

عُقدت اجتماعات الدورة األولى للجنة األردنية التشيكية االقتصادية
المشتركة خالل الفترة  2019/2/25-24برئاسة معالي وزير الصناعة
والتجارة والتموين عن الجانب األردني ومعالي السيدة مارتا نوفاكوفا
وزيرة الصناعة والتجارة التشيكية عن الجانب التشيكي .حيـث تـم
خـالل أعمـال هـذه اللجنـة بحـث سبـل تعزيـز وتطويـر التبادل التجاري
بيـن البلديـن إلى جانب البحث في مجاالت التعاون الثنائي المرتبطة
بقطاعات الصناعة ،االستثمار ،النقل ،الطاقة والثروة المعدنية ،تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
هذا وقد تم خالل اجتماعات اللجنة الفنية مناقشة طبيعة العالقات
االقتصادية والتجارية القائمة بين المملكة وجمهورية التشيك وسبل
تعزيزها ،من خالل الترويج للفرص االستثمارية المتاحة في كال البلدين
والمشاركة في المعارض المتخصصة وتنظيم زيارات الوفود القطاعية
والتجارية.
أدرجت اجتماعات اللجنة الفنية ضمن جدول اعمالها عدد من القضايا الفنية النوعية كالتعاون في مجال
الطاقة وتنمية المؤسسات الصغير والمتوسطة ،حيث طرحت اللجنة إمكانية انشاء برنامج توأمة وإقامة
برامج تبادل في مجال تنمية المشاريع الميكروية والصغيرة ومتوسطة الحجم عبر المؤسسات المعنية في
كال البلدين.
عُقد على هامش اعمال اللجنة المشتركة منتدى اعمال أردني -
تشيكي لترجمة أهداف اللجنة على أرض الواقع وما يعكس اهتمام
القطاع الخاص في رفع مستويات التعاون والترويج للمنتجات
والفرص االستثمارية المتواجدة والتي يمكن استغاللها بين
البلدين.

يُذكر بأن التجارة مع جمهورية التشيك محكومة باتفاقية الشراكة األردنية األوروبية الموقعة في عام ،2000
حيث بلغت صادراتنا الى جمهورية التشيك خالل العام  2019ما قيمته  0.095مليون دينار ،والمستوردات
ما قيمته  27.3مليون دينار.
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تعزيز العالقات األردنية اإليطالية
في إطار تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بين االردن
والجمهورية اإليطالية ،عملت وزارة الصناعة والتجارة
والتموين على اعداد خطة عمل بالتعاون ما بين الوزارة
والبعثة التجارية اإليطالية والسفارة اإليطالية والتنسيق مع
غرفة صناعة األردن وغرفة تجارة األردن وعدد من
الجمعيات األردنية كجمعية مصدري الخضار والفواكه
وجمعية الجلود وغيرها من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وجمعيات االعمال.
عملت الوزارة على المشاركة والتنسيق لعدد من النشاطات خالل العام  ،2019ومنها:
ترأس الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة
والتموين ،الوفد األردني رفيع المستوى في الدورة الثالثة
لمنتدى األعمال اإليطالي العربي والذي عقد في ميالن
بتاريخ  17أكتوبر  .2019حيث تم التركيز على العديد من
المشاريع المستقبلية ورفع مستوى العالقات التجارية ،ال سيما
فيما يتعلق بالقطاعات التالية :التكنولوجيا الرقمية ،السياحة،
البنية التحتية واألعمال التجارية الزراعية.
تم استقبال وفد من رجال االعمال اإليطاليين خالل الفترة  2019/04/30-29من المهتمين باستيراد عدد من
السلع األردنية ذات الفرص التصديرية إليطاليا .حيث
شمل الوفد ممثلين عن وكالة التجارة اإليطالية وجمعية
الدباغة اإليطالية وعدد من الشركات المعنية باألسمدة
ومنتجات المناجم والمحاجر ومنتجات التجميل .وقد
تخلل الزيارة عقد ورشة عمل تضمنت استعراضا ا للقدرة
التنافسية للقطاعات الصناعية والزراعية األردنية وعقد
لقاءات مع ممثلي القطاع .باإلضافة الى زيارة لعدد من المصانع لالطالع على القدرة التصنيعية وجودة
المنتجات األردنية المصنعة .كما تمت المشاركة في منتدى األعمال األردني اإليطالي الذي عقد في عمان
خالل شهر حزيران من العام .2019
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توقيع اتفاقية حول التعاون التجاري واالقتصادي بين حكومتي المملكة األردنية الهاشمية
والجمهورية التركية

في ضوء أهمية تعزيز التعاون االستراتيجي ال سيما مع الدول
الصديقة في المنطقة التي يجمعها مع المملكة األردنية
الهاشمية عالقات تاريخية وطيدة وممتدة قائمة على خدمة
المصالح المشتركة لكال البلدين .واستكماالا للجهود المبذولة
من قبل حكومتي المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية
التركية لالرتقاء بمستوى العالقات االقتصادية بغرض زيادة
حجم المبادالت التجارية وتعزيز االستثمارات المشتركة.
وقع معالي الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة
والتجارة والتموين اتفاقية حول التعاون التجاري
واالقتصادي بين حكومتي المملكة األردنية الهاشمية
والجمهورية التركية خالل زيارته للعاصمة التركية أنقرة
على رأس الوفد األردني رفيع المستوى المشارك في حفل
التوقيع بمشاركة السيد يوسف الشمالي ،أمين عام وزارة
الصناعة والتجارة والتموين ،وسعادة السفير األردني في
أنقرة السيد إسماعيل الرفاعي.
تهدف االتفاقية الى توسيع وتنويع أطر التعاون التجاري واالقتصادي بين البلدين على أساس ثابت يمكن
التنبؤ به وبما يخدم المصالح المشتركة لكال البلدين ،وبموجب االتفاقية سيتم إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
برئاسة الوزراء المعنيين في كال البلدين ،والتي ستعنى بتقييم العالقات التجارية واالستثمارية واالقتصادية
الثنائية ،تحديد القطاعات االقتصادية ذات االهتمام للتعاون المشترك ،إلى جانب العمل على تحديد وإزالة
العقبات أمام التعاون التجاري واالقتصادي.
وتعد االتفاقية مدخالا إطارياا لتفاهمات جديدة في خريطة
العالقات التجارية االستثمارية بين البلدين ،ال سيما في ضوء
قرار إنهاء العمل باتفاقية الشراكة إلقامة منطقة تجارة حرة
بين البلدين في العام  .2018يذكر بأن مجلس الوزراء األردني
قد اتخذ قراراا بالسير بإجراءات إنهاء العمل باالتفاقية
المذكورة نظراا الستمرار تأثر الصناعة الوطنية سلبا ا جراء
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المنافسة غير المتكافئة التي تتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية مما أفقد
المنتج األردني القدرة على المنافس ة في السوق المحلي لهذه البضائع ،الى جانب التحديات االقتصادية التي
أثقلت كاهل الصناعة الوطن ية التي تعاني من تبعات األزمات اإلقليمية وإعالق المنافذ الحدودية مع الدول
المجاورة وانحسار األسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية .
وكان الجانب األردني قد تريث بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية
الشراكة وقدم عدة مقترحات لتعديل عدد من أحكام وبنود
اتفاقية الشراكة األردنية التركية على نحو يضمن تعزيز
التعاون االقتصادي والتجاري بين البلدين وبما يحقق المصالح
المشتركة لهما .حيث تمت مناقشة هذه المقترحات خالل لقاء
معالي الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة التجارة
والتموين ونظيره التركي معالي السيدة روهسان بيكجان الى المملكة.
وكذلك خالل االجتماع الرباعي لوزراء الخارجية والتجارة لكال
البلدين وخالل لقاء معالي الدكتور طارق الحموري ومعالي
السيد فؤاد أوقطاي نائب رئيس الجمهورية التركية بحضور
معالي السيدة روهسار بيكجان /وزير التجارة التركية على
هامش المشاركة في اجتماعات الدورة ( )34للجنة الدائمة
للتعاون االقتصادي والتجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي (الكومسيك) والتي عقدت على المستوى الوزاري .باإلضافة الى االجتماعات الفنية المكثفة التي
خصصت لهذا الغرض.
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المنظمات الدولية واإلقليمية
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المجلس االقتصادي واالجتماعي والقمم العربية
تحرص المملكة االردنية على تعزيز وتطوير التعاون في كافة
المجاالت االقتصادية والتجارية واالستثمارية سواء على
المستوى الثنائي او مع التكتالت االقتصادية واالقليمية ،ففيما
يخص المجلس االقتصادي واالجتماعي حرصت المملكة على
المشاركة بجميع اللجان الفنية والوزارية والقمم العربية المنبثقة
عنه .فقد ترأس معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الوفد
االردني المشارك باجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي
التحضيري للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية والذي عقد في بيروت-
الجمهورية اللبنانية خالل الفترة .2019/1/19-17
كما ترأس عطوفة االمين العام الوفد االردني المشارك
باجتماعات الدورة ( )103للمجلس االقتصادي واالجتماعي
والتي عقدت في القاهرة بتاريخ  ،2019/2/6وترأس مساعد
االمين العام للشؤون الفنية  /مدير السياسات التجارية
الخارجية اجتماعات اللجنة االقتصادية خالل الفترة
 ،2019/2/5-4باإلضافة الى ترؤس معالي الوزير الوفد
االردني المشارك في اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي التحضيري للقمة العربية في دورتها ()30
والتي عقدت في تونس خالل الفترة  ،2019/3/28 –27وترؤس عطوفة االمين العام الوفد االردني المشارك
في اجتماعات الدورة ( )104للمجلس االقتصادي واالجتماعي والتي عقدت في القاهرة خالل الفترة
.2019/9/5-1
كما ترأس معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الوفد
االردني المشارك في اجتماعات المجلس االقتصادي
واالجتماعي على المستوى الوزاري في دورته العادية ()101
والذي عقد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ
 ،2018/2/8وترأس مساعد االمين العام للشؤون الفنية /مدير
السياسات التجارية الخارجية اجتمــاع المجلس االقتصادي
واالجتماعـي علــى مستــوى كبـار المســؤوليــن بتاريخ  ،2018/2/7وكذلك اجتماع اللجنة االقتصادية خالل
الفترة  ،2018/2/6-5بينما ترأس عطوفة االمين العام للوفد االردني المشارك في اجتماعات الدورة ()102
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للمجلس االقتصادي واالجتماعي والذي عقد في القاهرة بتاريخ  ،2018/9/6وترأس مساعد االمين العام
للشؤون الفنية /مدير السياسات التجارية الخارجية اجتمــاع اللجنة االقتصادية خالل الفترة ،2018/9/4-3
هذا باإلضافة الى ترؤس عطوفة االمين العام للوفد االردني المشارك في اجتماعات الدورة غير العادية
للمجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري والذي عقد بتاريخ  2018/12/20في مقر األمانة
العامة ،وذلك تنفيذاا لقرار المجلس في دورته العادية ( )102رقم  2187بتاريخ  ،2018/9/6لإلعداد
والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية التي تستضيفها الجمهورية
اللبنانية في يناير /كانون ثان .2019
وقد نتج عن هذه االجتماعات والقمم عدد من القرارات التي
تخص تعزيز التجارة البينية العربية من خالل استكمال
متطلبات انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واالتحاد
الجمركي العربي ،باإلضافة الى المحافظة على تعزيز التنمية
المستدامة المنشودة في ضوء حالة عدم االستقرار التي
تشهدها بعض الدول والتي القت بتأثيراتها السلبية على دول الجوار .ومن ابرز هذه القرارات التأكيد على
ضرورة حث الدول االعضاء على دعم االردن للحد من االعباء االقتصادية واالجتماعية المترتبة على
استضافة الالجئين السوريين ،من خالل توفير التمويل الالزم لتنفيذ المشاريع الواردة ضمن خطة االستجابة
االردنية لالزمة السورية والمنشورة على الموقع االلكتروني . www.jrp.gov.jo

اجتماعات الدورة ( )34للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لدول العالم االسالمي
الكومسيك
ترأس معالي د .طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين في
اجتماعات الدورة ( )34للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري
لدول العالم االسالمي "الكومسيك" والتي عقــــــدت في اسطنبـــــــول
خـــــــالل الفتـــــرة . 2018/11/29 – 26
كما تم على هامش االجتماعات عقد لقاءات ثنائية جمعت معالي الوزير مع
كل من السيد فؤاد اقطاي نائب رئيس الجمهورية التركية بحضور معالي
روهسار بكجان وزير التجارة التركية
والدكتور

ومعالي

الدكتور

ماجد

القصبي وزير التجارة واالستثمار في
المملكة العربية السعودية والدكتور
محمد هاشم عبد المجيد وزير التجارة العراقي وسعادة السيد على بن
أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة في دولة قطر.
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اجتماعات الدورة ( )35للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري للدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي " الكومسيك"
ترأس معالي د .طارق الحموري وزير الصههههههناعة والتجارة والتموين
الوفههد األردني المشهههههههارك في اجتمههاعههات الههدورة ( )35للجنههة الههدائمههة
للتعاون االقتصهههههههادي والتجاري للدول األعضهههههههاء في منظمة التعاون
اإلسالمي "الكومسيك" والتي عقدت في مدينة إسطنبول خالل الفترة25
 .2019/11/28تم على هامشها عقد لقاءات
بين معالي الوزير وعدد من الوزراء العرب واألجانب وممثلي
القطاع الخاص ومن أبرزها اللقاء المنعقد مع معالي السيدة
روهسار بيكجان /وزير التجارة التركية ،إضافة الى اللقاء مع
معالي وزير التجارة في جمهورية العراق ومعالي وزير العمل في
مملكة البحرين لبحث تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بين
األردن وهذه الدول.
كما ترأس مساعد االمين العام للشؤون الفنية  /مدير مديرية السياسات التجارية الخارجية الوفد االردني
المشارك في االجتماع التنسيقي السنوي السابع لنقاط االتصال الوطنية في إطار اللجنة الدائمة للتعاون
االقتصادي والتجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي " الكومسيك " والذي عقد في انقرة خالل
الفترة .2019/7/17 – 15

منتدى أعمال " االتحاد من اجل المتوسط " لتعزيز مناخ األعمال والتجارة
شارك االردن وبفاعلية في اعمال منتدى االعمال الذي نظمه "
االتحاد من اجل المتوسط " بالقاهرة ،والذي أتاح الفرصة
للمشاركين من دول المنطقة لتبادل خبراتهم وأرائهم ،وبحث أفضل
الممارسات من أجل التعامل الكفؤ مع الفرص والتحديات ،والخروج
بتوصيات من شأنها تحقيق أقصى استفادة من أوجه التجارة
اإللكترونية ،وكذلك الوصول إلى منطقة أور ومتوسطية متكاملة
تجاريا ا و اقتصادياا.
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شارك في اعمال المنتدى نحو  150مشاركا يمثلون الحكومات والجهات الرسمية والقطاع الخاص والجهات
المعنية ومجتمعات األعمال ومراكز الدراسات ودوائر التفاوض التجاري ،وكذلك المنظمات اإلقليمية
والدولية ،حيث شكل المنتدى فرصة للمشاركين للحوار خاصة وان المنتدى هو االول الذي يجمع كافة أطراف
المعادلة المعنيين بتطوير التبادل التجاري وازالة المعيقات لدول البحر المتوسط.
ركز المنتدى على موضوعين تجاريين ذي أهمية
محورية لالندماج االقتصادي لتلك المنطقة ونموها،
وهما موضوع النفاذ لألسواق ،وموضوع التجارة
اإللكترونية حيث سيناقش المشاركون من مجتمع
األعمال والحكومات والمنظمات الدولية الفرص
والعوائق الحالية أمام نفاذ السلع لألسواق ،وكذلك
التوجهات الجديدة واألفق التكنولوجية للتجارة
اإللكترونية.

اجتماع فريق عمل كبار مسؤولي التجارة لمنطقة الدول األورومتوسطية
تترأس مديرية السياسات التجارية الخارجية االجتماعات الدورية
التي يعقدها االتحاد من أجل المتوسط ) (UFMكبار مسؤولي
التجارة والصناعة لمنطقة الدول األورومتوسطية لغرض التحضير
للمؤتمرات الوزارية ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات
وبيانات.
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التوقيع على زيادة موازنة برنامج " دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة من أجل
التشغيل " المنفذ من قبل الوكالة األلمانية للتعاون الدولي
في ضوء دعم الوزارة كشريك سياسي لتنفيذ برنامج " دعم
المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة من أجل التشغيل"
والذي يهدف لتنفيذ استراتيجيات قطاعية لتعزيز قدرات الشركات
الميكروية والصغيرة والمتوسطة في قطاعات التصنيع الغذائي،
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والسياحة ،من خالل تحسين
تنافسية هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها ،وتحسين مناخ األعمال
واالستثمار ،وتطوير أدوات نفاذ الشركات إلى الخدمات المالية وغير
المالية ،وتيسير الحوار بين القطاعين العام والخاص.
وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين د .طارق الحموري
ومديرة مكتب الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ) (GIZفي
كل من األردن ولبنان إليزابيث غيربخ على التعديالت الملحقة
التفاقية تنفيذ برنامج “دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة
والمتوسطة من أجل التشغيل” المنفذ من قبل الوكالة األلمانية
للتعاون الدولي) ، (GIZوالمتضمنة تمديد مدة تنفيذ
البرنامج ليصبح لغاية العام  2024بدالا من العام 2022
وزيادة ميزانيته ليصبح  10مليون يورو بدالا من  7مليون
يورو .علما ا بأن السيد زاهر القطارنة مساعد األمين العام
للشؤون الفنية  /مدير مديرية السياسات التجارية الخارجية هو نقطة االتصال المعنية باالتفاقيات الموقع مع
الوكالة األلمانية للتعاون الدولي (.)GIZ

40

وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعرض التجربة األردنية في االنضمام إلى منظمة التجارة
العالمية
شارك السيد زاهر القطارنة مساعد األمين العام للشؤون
الفنية ومدير مديرية السياسات التجارية الخارجية فعاليات
أسبوع االنضمام االفتراضي إلى منظمة التجارة العالمية
والذي

نظمته

سكرتارية

المنظمة

خالل

الفترة

 .2020/7/3-6/29حيث تم تسليط الضوء على انضمام
الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية ،وتجربة المملكة
األردنية الهاشمية في االنضمام إلى المنظمة والتي تتزامن
مع االحتفال بمرور  20عاما ا على انضمام األردن إلى هذه
المنظمة.
وفي هذا الصدد ،عرض السيد زاهر القطارنة موجزاا حول
مراحل انضمام األردن إلى المنظمة ،والذي جاء في إطار
سياسة االنفتاح االقتصادي وتحرير التجارة التي انتهجها
األردن في أواخر التسعينات من القرن الفائت .حيث تمكن األردن من إنجاز عملية االنضمام من خالل خمس
جوالت تفاوضية كثف خاللها الفريق األردني المعني باالنضمام اجتماعاته التفاوضية مع الدول األعضاء في
الموضوعات المتصلة بالتخفيض الجمركي ،تحرير التجارة في الخدمات ،حماية حقوق الملكية الفكرية،
إجراءات االستيراد والتصدير وغيرها .
إلى جانب ذلك ،استعرض السيد زاهر القطارنة الفوائد التي جناها األردن من االنضمام وأبرزها فتح أسواق
 163دولة أمام الصادرات األردنية من سلع وخدمات ضمن بيئة واضحة وشفافة من اإلجراءات والقوانين
واألنظمة التي تحكم التبادل التجاري وفقاا لقواعد واتفاقيات المنظمة ،إضافة إلى المساهمة في توفير بيئة
جاذبة لالستثمار واألعمال نتيجة اإلصالحات االقتصادية والتشريعات التي تم وضعها في إطار استكمال
متطلبات االنضمام .
وفي ختام الجلسة الحوارية قدم السيد زاهر القطارنة عدداا من المقترحات المستخلصة من تجربة األردن في
االنضمام إلى المنظمة ،والتي من شأنها الدفع في انضمام الدول العربية التي في طور االنضمام حاليا ا إلى
منظمة التجارة العالمية ،وعددها ثمانية دول هي (الجزائر ،العراق ،سوريا ،لبنان ،ليبيا ،الصومال ،السودان
وجزر القمر) ،ومن بين هذه المقترحات ضرورة مأسسة عملية االنضمام على المستوى الوطني وتكليف
جهة ذات االختصاص كنقطة اتصال وطني إلدارة ومتابعة عملية التفاوض على المستوى الوطني والمتعدد
األطراف بحيث يتم إيفادها بالكوادر الفنية المؤهلة والمدربة على موضوعات النظام التجاري متعدد األطراف.
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الوحدة الفنية التفاقية اغادير تعقد ندوة إقليمية عبر االنترنت حول التداعيات االقتصادية لجائحة
كورونا ( )COVID-19على التجارة الخارجية للدول األعضاء في اتفاقية اغادير
شارك السيد زاهر القطارنة مساعد األمين العام للشؤون الفنية/مدير مديرية السياسات التجارية الخارجية
في الندوة اإل قليمية عبر االنترنت حول التداعيات االقتصادية لجائحة كورونا على التجارة الخارجية للدول
األعضاء في اتفاقية اغادير .شارك في هذه الندوة خبراء من وزارات التجارة الخارجية في الدول األعضاء
والدول في طور االنضمام الى اتفاقية اغادير (فلسطين ولبنان) ،والوحدة الفنية التفاقية اغادير باإلضافة الى
متحدثين من منظمة التجارة العالمية  WTOوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDPومجلس اعمال بلدان
أغادير.
افاد السيد زاهر القطارنة أن تجربة المملكة األردنية
الهاشمية في التعامل مع جائحة كورونا كانت ناجحة لكن
تأثر الوضع االقتصادي باألردن بهذه الجائحة مثل باقي دول
العالم ،وأشار إلى أن األردن قام بعد االغالق التام بالعمل
على السماح التدريجي بفتح القطاعات وحسب تطور
الوضع الوبائي .وان الحكومة عملت على انشاء فرق عمل
الستدامة سالسل التوريد وتلبية االحتياجات المحلية.
وأضاف الى ان القطاعات تأثرت بدرجات متفاوتة ،وكانت
قطاعات السياحة ،والطيران على سبيل المثال من أكثر
قطاعات األكثر تضرراا ،وعلى الجانب اآلخر أشار إلى
ظهور صناعات جديدة خالل فترة جائحة كورونا ،حيث تم
استحداث أكثر من  120خط انتاجي في قطاعات الصناعات
غذائية ،المستلزمات طبية ،كالكمامات والمعقمات واألفرهوالت ،ادخلت األردن في المنافسة العالمية ،حيث
تم تصدير ما يقارب من  50مليون كمامة و 300الف أفرهول لدول العالم المختلفة ،ونوه الى ان هنالك
توجه للتوسع في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والصناعات الغذائية وزيادة االستثمار فيها
وتطوير ودعم الصناعة كون ان الجائحة فرضت ضرورة تبني سياسة االعتماد على الذات ،ونوه ايضا ا الى
ان الجائحة ابرزت أهمية التحول الى الخدمات االلكترونية في كافة االجراءات.
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التشاور بين القطاعين العام والخاص
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االجتماعات القطاعية التجارية
في إطار الحرص الحكومي على تفعيل مبدأ المشاركة
والحوار الفعال مع ممثلي كافة الفعاليات االقتصادية لغرض
تحسين بيئة األعمال وتمكين المنشآت االقتصادية من دفع
العملية اإلنتاجية من خالل االستفادة من الفرص المتاحة
ومعالجة التحديات التي تضعف قدرتها التنافسية .شَرعت
وزارة الصناعة والتجارة والتموين في البدء في مشروع ح ّل
المعيقات التي تواجه القطاع التجاري خالل شهر شباط من
العام  ،2019حيث تم عقد اجتماعات قطاعيّة لكل قطاع
تجاري على حدة والتي بلغ عددها حوالي ( )50اجتماع
ولقاء على مدار عام ونصف منذ بدء المشروع برئاسة
دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الصناعة والتجارة
والتموين واالجتماعات الفنية برئاسة السيد زاهر القطارنة
مساعد األرمين العام للشؤون الفنية ومدير مديرية
السياسات التجارية الخارجية والتي خلصت إلى مصفوفة
التحديات التي تواجه القطاع التجاري والتي تم تصنيفها ضمن ثالثة محاور رئيسية؛ المحور التشريعي،
والمحور المالي ،والمحور االجرائي.
بلغ مجموع المعيقات والمبادرات الواردة إلى الوزارة
والمذكورة في مصفوفة التحديات أكثر من ()450
عائق منذ البدء في المشروع متضمنة تلك الواردة في
مبادرة ممثلي القطاع التجاري والخدمي والزراعي
لتنشيط االقتصاد وتحفيز االستثمار التي أعدتها غرفة
تجارة األردن ،وتم مخاطبة أكثر من ( )30جهة معنيّة
من الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية ،للنظر في اآلليات الممكنة لمعالجتها.
وقد تجاوزت نسبة المعيقات التي تم حلّها وتوضيحها في مصفوفة المعيقات التي تواجه القطاع التجاري ما
نسبته  ،%76أما النسبة المتبقية من المعيقات فهي ذات أثر مالي وتشريعي .والوزارة مستمرة في حلّها
من خالل دراستها مع الجهات المعنية والتواصل مع أصحاب العالقة للوصول إلى حلول ومقترحات من شأنها
الدفع باتجاه تحقيق األهداف المرجوة من هذا المشروع.
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وتم عرض التقدم المحرز في معالجة مصفوفة المعيقات
التي تواجه القطاع التجاري خالل لقاءات دولة رئيس
الوزراء مع رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة
عامي  2019و ،2020واللقاءات الدورية مع
األردن خالل
ّ
ممثلي القطاعات التجارية والزيارات إلى الغرفة التجارية
في المحافظات والتي بلغت ( )17لقاء ،حيث شملت مختلف
محافظات المملكة وذلك على النحو التالي :غرفة تجارة
السلط ،وغرفة تجارة الزرقاء ،غرفة تجارة الكرك ،غرفة تجارة العقبة ،غرفة تجارة ع ّمان ،غرفة تجارة
عجلون ،غرفة تجارة جرش ،غرفة تجارة المفرق ،وغرفة تجارة معان.
هذا ،وقد تم استئناف عقد االجتماعات مع ممثلي كافة
القطاعات التجارية الممثلة في إطار غرفة تجارة األردن
عقب جائحة فيروس كورونا ،لغرض متابعة االجراءات
ّ
المتخذة حول مصفوفة التحديات التي تواجه القطاعات
التجارية ،وبحث ما استجد من معيقات خالل تلك
الجائحة ،وبيان آلية التعاون مع المؤسسات المعنيّة في
إطار مشروع ح ّل المعيقات التي تواجه القطاع التجاري.
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الجزء الرابع :المشاريع المقدمة من قبل المؤسسة األردنية لتطوير
المشاريع االقتصادية  JEDCOلدعم التجارة الخارجية
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المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية
تعتبر المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية
المظلة الوطنية لتطوير المشاريع االقتصادية في المملكة.
منذ عام  ،2003كانت أنشطة المؤسسة تنبع من إيمانها
بالدور التنموي الذي يلعبه قطاع المنشآت الصغيرة
والمتوسطة في تعزيز نمو الناتج المحلي اإلجمالي
وتعزيز الصادرات وخلق فرص العمل.
مع ازدهار قطاع ريادة األعمال في األردن وظهور
قصص نجاح إقليمية ودولية ،تواصل المؤسسة األرنية
لتطوير المشاريع االقتصادية دعمها لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن كافة مراحل تطورها من
مرحلة الفكرة إلى مرحلة التدويل.
تر ّكز المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية على ريادة األعمال وتنمية الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،حيث تحقق المؤسسة أهدافها من خالل تقديم المساعدات الفنية والمالية ،باإلضافة إلى تمكين
السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر مالءمة لنموها .كما تتمحور أهداف المؤسسة االستراتيجية حول
رفع القدرة التنافسية للمنتجات األردنية في األسواق المحلية والعالمية ،حيث يتم التركيز على الشركات
والمنشآت العاملة ضمن قطاعات الصناعة والصناعة الزراعية والخدمات.
موجهة لدعم أكثر من  350منشأة
برنامجا مختلفاا
أطلقت المؤسسة خالل الفترة  ،2020-2019سبعة عشر
ّ
ا
صغيرة ومتوسطة محلية في تطوير منتجاتها  ،وتعزيز قدراتها التنافسية محلياا وعالمياا  ،واالستفادة المثلى
من اتفاقيات التجارة الحرة األردنية للولوج لألسواق العالمية  ،حيث أظهرت نتائج مؤشرات دراسة أثر
دعمه ا على بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تجاوزت النتائج المتوقعة من حيث زيادة معدل
الصادرات وخلق فرص عمل.
تلتزم المؤسسة بمواصلة العمل مع القطاعين العام والخاص لمساعدة المزيد من رواد األعمال والمشاريع
المنزلية والشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل تقديم المساعدات الفنية والمالية.
أيضا على الوسائل
تؤمن المؤسسة أن المستقبل الذي يكون التركيز فيه ليس فقط على الهدف النهائي ولكن ا
لتحقيق هذا الهدف؛ وبيئة يشارك فيها المساهمون والشركاء من القطاعين العام والخاص في إضفاء
الشرعية على حلول التنمية ووضعها والعمل بها وتحقيقها.
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برامج الدعم المقدمة من المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية
برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير-المرحلة األولى /الثانية 2020-2019
قامت المؤسسة من خالل الجولتين االولى والثانية
لبرنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير بتقدم
الدعم المالي على شكل منح مالية بسقف  50الف دينار/
للشركة وبنسبة تمويل  %60من اجمالي كلفة تنفيذ خطة
التصدير للشركة ،حيث تم استهداف  44من الشركات
الصناعية الصغيرة والمتوسطة ذات الجاهزية العالية
للتصدير بهدف زيادة الصادرات لألسواق التصديرية
المستهدفة بقيمة  10.8مليون دينار وزيادة عدد الوظائف
المستهدفة بـ  176فرصة عمل.

برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير ألول مرة
يستهدف البرنامج الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة
العاملة في القطاع الصناعي والتي لم تقم بالتصدير خالل
السنوات الثالث السابقة والتي تملك قيمة مضافة عالية في
محافظات المملكة كافة .من خالل تقديم الدعم المالي ل 30
شركة صناعية على شكل منح بسقف  40ألف دينار
للشركة وبنسبة تمويل  %70من اجمالي كلفة المشروع
لتصل الكلفة اإلجمالية للبرنامج  1.2مليون دينار .حيث
سيعمل على زيادة عدد الشركات المصدرة بنسبة %10
على مستوى األردن ( )Participation Rateخالل الجولة االولى منه ،باإلضافة الى زيادة مبيعات
التصدير.
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برنامج دعم الشركات الصناعية من خالل الخدمات المنفردة (التجارة االلكترونية أو العمل عن بعد)
يتمثل البرنامج بتقديم خدمتين وهما مساعدة ودعم الشركات
الصناعية المحلية بعملية الترويج والبيع االلكتروني من خالل
األسواق االفتراضية والمتاجر االلكترونية  ،والخدمة الثانية هي
أتمتة بعض أنشطة وعمليات الشركات لتمكينها من العمل "عن
بعد"  ،ولدى الشركات المحلية حرية اختيار خدمة واحدة من
هاتين الخدمتين .
ويقدم البرنامج منحا َ مالية غير مستردة على أسس تنافسية
تستهدف  40مشروعا صناعيا ا من مختلف محافظات المملكة،
وتصل قيمة الدعم الفني والمالي لكل شركة سبعة اآللف دينار،
حيث تبلغ الموازنة اإلجمالية لهذا البرنامج  280ألف دينار.
ويهدف البرنامج إلى تسهيل تسجيل منتجات الشركات المحلية
في المتاجر اإللكترونية وبالتالي توسيع قاعدة العمالء باإلضافة
إلى تنفيذ عملية البيع اإللكتروني محليا ودوليا ا لتعزيز المنتجات الوطنية.

برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل تصدير اللوازم والمعدات الطبية ومالبس السالمة
العامة لمكافحة فايروس كورونا
يستهدف البرنامج الشركات األردنية الصغيرة والمتوسطة العاملة
في القطاع الصناعي والقادرة على تصنيع اللوازم والمعدات
الطبية ومالبس السالمة العامة لمكافحة فايروس كورونا لغايات
التصدير والقادرة على تعديل خطوط إنتاجها وشراء الماكينات
الالزمة لتصنيع هذه المنتجات ،حيث سيتم إعطاء األولوية
للشركات التي تتوفر لديها الجاهزية العالية لتصدير هذه المنتجات
خالل فترة تنفيذ المشروع .
سيتم تقديم الدعم على شكل منح بسقف  40ألف دينار لكل شركة ،وسيستهدف البرنامج عشرة مشاريع
صناعية وبنسبة تمويل  %70من إجمالي كلفة المشروع ،حيث تبلغ الموازنة اإلجمالية لهذا البرنامج 400
ألف دينار .يهدف البرنامج إلى تعزيز الصادرات الوطنية من المنتجات المحلية التي يزيد عليها الطلب خارجيا
في الوقت الحالي.
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برنامج دعم مصاريف الشحن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي
يقوم البرنامج بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية
المحليّة لمساعدتها مباشرة في تكاليف شحن منتجاتها ،والدخول
إلى أسواق غير تقليدية .حيث جاءت فكرة البرنامج لدعم وتعزيز
العملية التصديرية للمنتجات المحلية إلى أسواق جديدة غير تقليدية
بهدف تعزيز التعاون التجاري واالقتصادي ،حيث أن التصدير إلى
تلك األسواق سيساعدنا على تجاوز األزمة ،واالنطالق نحو آفاق
البوابة نحو
جديدة .وإن األسواق التي يستهدفها البرنامج تش ّكل ّ
الخروج مما نعانيه من صعوبات في المجاالت االقتصادية
واالجتماعية ،وبالتعاون مع القطاع الخاص ،سيتم رسم خريطة
طريق تقودنا نحو تلك األسواق الجديدة غير التقليدية ،والتي تشمل الدول اإلفريقية كافّة باستثناء الدول
العربية ،باإلضافة إلى دول األورو اسيوي (روسيا ،روسيا البيضاء ،أرمينيا ،قيرغيزستان ،وكازاخستان)،
إلى جانب دول سنغافورة وأذربيجان.
يستهدف البرنامج فرصا ا تصديرية من شركات صناعية من مختلف محافظات المملكة ،من خالل تقديم منحاَ
مالية غير مستردة على أسس تنافسية بسقف عشرة اآللف دينار ( 10اآللف دينار) للشركة وبنسبة تمويل
تصل إلى  %70من مجم وع كلف الشحن شريطة أن تكون ضمن القطاعات الصناعية المحددة.
القطاعات المستهدفة تشمل قطاعات الصناعات الغذائية ،الصناعات الدوائية ،صناعات االلمنيوم ،صناعة
الحلي والمجوهرات ،الصناعات الكيماوية ،الصناعات البالستيكية ،المالبس والمحيكات والصناعات الجلدية،
األجهزة المنزلية ،المعدات واألجهزة الكهربائية ،والصناعات والمركبات الكيماوية والمنظفات وقطاع األثاث.
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برنامج دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير -المرحلة األولى  )2020-2019قطاع
الخدمات الهندسية والعمرانية وقطاع تكنولوجيا المعلومات(
برنامج دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير –المرحلة الثانية  )2020-2019قطاعات
السياحة والضيافة ،االستشارات االدارية والمالية والقانونية والتدريب ،والرعاية الصحية
والعالجية والطاقة والخدمات الهندسية والمعمارية وتكنولوجيا المعلومات(

يستهدف البرنامج في الجولتين األولى والثانية دعم الشركات
المحلية الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات أعاله من
خالل تقديم منح مالية وفنية لبناء القدرات االدارية واإلنتاجية
لتعزيز مهمة التصدير ،ال تتجاوز قيمة المنحة 25,000
دينار ،فيما تصل المساهمة القصوى للبرنامج  50بالمائة من
إجمالي التكاليف المؤهلة الستثمار ال يزيد عن50,000
دينار.

يعمل البرنامج على تعزيز الثقة بالمنتج الخدمي المحلي
داخليا وخارجيا ،واختراق وتصدير الخدمات الى أسواق
جديده ،وتنفيذ مجموعة من البعثات القطاعية B2B
والتشبيك مع جهات داعمه للتصدير ،وزيادة القيمة
المضافة للمنتجات والخدمات للشركات المستفيدة وزيادة
عدد الوظائف المستحدثة بحوالي  250وظيفة كحد أدني
ومبيعات تصديرية متوقعة بقيمة  14ماليين دينار أردني.
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مشروع ( MEDSMESاالتحاد األوروبي)
مشروع اقليمي لدعم السياسات في جنوب المتوسط :تم تشكيل مجموعات عمل لمحور التدويل للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة ومحور تسهيل الحصول على التمويل من اصحاب العالقة في كل محور ،ومناقشة
استبيان معد من قبل الشركة المنفذة للمشروع بخصوص أولويات األردن ضمن كل فريق عمل .هذا وتم
مشاركتي في اجتماع خاص بالمشروع في برشلونة كممثل عن مجموعة عمل محور التدويل وعطوفة مدير
عام شركة ضمان القروض كممثل عن مجموعة عمل محور تسهيل الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،حيث تم استعراض اهم التجارب العالمية ،واستعراض تجربة االردن وتجربة دول المتوسط
ضمن محاور المشروع.
هذا وقد تم االتفاق بين جميع الدول المشاركة في المشروع ضمن محور تسهيل الحصول على التمويل على
إنشاء منصة إقليمية تدعم شركات ضمان التمويل باإلضافة الى تعزيز حلول التمويل اإللكتروني لتلبية
احتياجات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة  .أما فيما يتعلق بمحور تدويل المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،سيقوم البرنامج بزيادة الوعي وبناء القدرات وتسهيل الوصول إلى قواعد بيانات
التجارة الخارجية الحالية مع تسهيل تبادل أفضل الممارسات بين األفراد ،وسيتم أيضا" تطوير أدوات لدعم
تدويل التجمعات العنقودية.

برنامج تشبيك الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الصناديق االستثمارية
أطلقت المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية
برنامجا ا لتشبيك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستفيدة
من برامج المؤسسة المختلفة مع عدد من الصناديق
االستثمارية بهدف توفير أدوات دعم مالي وفني غير تقليدية
على شكل مساهمات في رأس المال وتحقيق شراكات
استراتيجية للمشاريع االقتصادية من خالل ربطهم مع
الصناديق االستثمارية المحلية لدعم نمو قطاع الشركات
الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بحضور فاعل وتأثير
ملموس في األردن .سيتم تشبيك قاعدة الشركات المتوفرة لدى المؤسسة مع عدد من الصناديق االستثمارية
العاملة في المملكة سواء كانت محلية أو اقليمية للعمل على تحفيز عملية االستثمار حيث سيعمل البرنامج
على زيادة ثقافة ووعي الشركات بآليات وأدوات التمويل غير التقليدية ووسائل الدعم الفني المناسبة
خاصة في ظل الوضع االقتصادي
الملحة
واستقطاب االستثمارات تلبية الحتياجاتها التمويلية وغير التمويلية
ّ
ّ
الراهن الناتج عن تبعات جائحة كورونا.
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مشروع " بناء القدرات الملكية الفكرية لتحقيق النمو الذكي والمستدام والشامل في منطقة
البحر المتوسط " ()IPMED
حصلت المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية على
منحة بصفة قائد لمشروع بناء القدرات الملكية الفكرية
لتحقيق النمو الذكي والمستدام والشامل في منطقة البحر
المتوسط بعد ان تقدمت بطلب الى برنامج التعاون عبر
الحدود لحوض المتوسط ضمن اداة الجوار االوروبية،
وضمن اولوية "تطوير األعمال للشركات الصغيرة
والمتوسطة -تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية .حيث
يهدف المشروع إلى المساهمة في إمكانات االبتكار وبناء
أفكار وآليات حقوق الملكية الفكرية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشاريع الشباب
(كمجموعات واعدة وحاسمة في المنطقة األورو -متوسطية) ،وذلك من خالل تقديم دورات تدريبية
متخصصة في الموقع وعبر اإلنترنت ،وتقديم خدمات تشخيصية متعلقة بمواضيع الريادة واالبتكار والملكية
الفكرية ،باإلضافة إلى تمكين المهت ّمين من تصفّح مكتبة افتراضية تسلّط الضوء على الممارسات الجيدة في
حقوق الملكية الفكرية .مدة المشروع  36شهر ،وبموازنة اجمالية تبلغ  1,194,000يورو .الشركاء
(اليونان ،ايطاليا ،اسبانيا ،تونس).

مشروع التنمية االقتصادية الريفية والتشغيل IFAD
حصلت المؤسسة على موافقة للتمويل من الصندوق الدولي
للتنمية الزراعية بهدف التوسع بأنشطة مشروع التنمية
االقتصادية الريفية والتشغيل والذي يتم تنفيذه من خالل
المؤسسة منذ عام  ،٢٠١٥وذلك للتوسع في انشطة المشروع
لتشمل محافظات جديدة باإلضافة الى المحافظات المستهدفة
هي :معان ،الكرك ،الطفيلة ،الزرقاء ،اربد .وبموازنة اجمالية
تبلغ  ١٢.٥مليون يورو على شكل قرض و ٧٠٠الف يورو
على شكل منحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ولمدة
 ٤سنوات ،وبذلك سيصبح عدد المحافظات المستهدفة من المملكة تسعة محافظات ،حيث يعمل المشروع
على تقديم خدمات الدعم الفني والمالي لصغار المزارعين واالسر الريفية في معظم مناطق جيوب الفقر من
خالل بناء قدرات االسر الريفية والمزارعين فنيا وماليا بواسطة دعم وتطوير سلسلة القيمة الزراعية
وادواتها من خالل العديد من االنشطة المتعلقة بالعمليات الزراعية ،وايضا تقديم المنح الصغيرة لألفراد
والمجموعات لتطوير مشاريعهم الزراعية االنتاجية ،باإلضافة إلى العمل على تطوير منتجات للتمويل الريفي
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لدعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر من خالل تقديم القروض الميسرة الذي يقدمها
المشروع.

مشروع تسريع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسريع الصادرات .2020-2019
يقوم البرنامج بتقديم دعم فني يشمل تشخيص
معوقات النمو ومعوقات الصادرات ،اعداد خطط
تسريع النمو وخطط تطوير الصادرات لكل شركة،
وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص في الصادرات
وبرامج تدريبية في مجاالت ضعف الشركات،
وتوفير مرشدين فنيين لكل شركة على حدى،
والتشبيك مع الصناديق االستثمارية والبنوك
ومقدمي الخدمات ذات العالقة باحتياجات الشركات،
باإلضافة إلى تنفيذ مبادرات جماعية لدخول أسواق
تصديرية جديدة .يهدف البرنامج إلى تقديم الخدمة ل  40شركة صغيرة ومتوسطة ،واستحداث  120وظيفية
جديدة ،زيادة الصادرات بمقدار  2مليون دينار وزيادة المبيعات االجمالية بمقدار  6مليون دينار.

تعاون المؤسسة مع منظمة )(Euromonitor International
وقعت المؤسسة اتفاقية مع منظمة

) (Euromonitor Internationalلالشتراك في المنصة

اإللكترونية ) (Passportوذلك بهدف تعويض النقص الشديد في المعلومات في األردن فيما يخص األسواق
التصديرية ،والتي تعتبر منصة ) (Passportعبارة عن منصة أبحاث عالمية تساعد القطاعات االقتصادية
والبلدان والمستهلكين لفهم بيئة األعمال وتحليل المنافسين واتجاهات النمو في األسواق الدولية مع سلسلة
بيانات قابلة للمقارنة بين البلدان ،إضافة إلى توفير المنصة لخدمة تحليل سلوك األسواق الدولية وحجم
السوق والحصص السوقية للشركات والعالمات التجارية وقنوات التوزيع واألسعار والتوقعات باإلضافة إلى
سالسل القيمة والتوريد ،ويذكر أن المنظمة لها مكاتب ومحللين وخبراء في أكثر من مائة دولة لتوفير قواعد
البيانات والتقارير باإلضافة إلى االستشارات الفنية المتخصصة في األسواق الدولية .تهدف المؤسسة من
خالل هذه االتفاقية إلى تقديم استشارات تحليلية ومعلومات عن األسواق لمساعدة الشركات األردنية إليجاد
الفرص التصديرية في األسواق الدولية لدعم فرص تصدير المنتجات األردنية للخارج وفتح أسواق تصديرية
جديدة للشركات .هذا وقامت المستشارة "نيهان آآلن" بتقديم تدريب عملي في مبنى المؤسسة لموظفي
وحدة استكشاف فرص التطور التكنولوجي والتشبيك على استخدام المنصة وكيفية استخراج التقارير.
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توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة األردن
تم توقيع مذكرة تفاهم مع تجارة األردن تهدف إلى تقديم
المساعدة للشركات األردنية المنتسبة للغرف التجارية
األردنية الستة عشر والعاملة ضمن القطاعات التجارية
العشرة الممثلة في غرفة تجارة االردن باعتبارها مظلة
القطاع التجاري ،تأكيدا على أهمية تقديم الدعم للشركات
المحليّة العاملة ضمن القطاع الخدمي إلبراز جودة الخدمات
األردنيّة والقيام بتحفيز المستهلك األردني على شرائها،
األمر الذي سيعمل على رفع المكانة االقتصادية للمملكة.
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الجزء الخامس :أبرز التغيرات في التجارة الخارجية للفترة الحالية
صادرات ومستوردات األردن (القيمة بالمليون

دينار)

السنة
من  1الى 2019/3

الصادرات الوطنية
1,110.8

المستوردات
3,263.3

من  1الى 2020/3

1,194.3

3,000.4

المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة

ملخص:
 بلغت الصادرات الوطنية لغاية  2020/3ما مقداره  1,194.3مليون ديناراا بارتفاع نسبته ()%7.5
مقارنة مع نفس الفترة من عام .2019
 اما المستوردات ،فبلغت قيمتها  3,000.4مليون ديناراا لغاية  2020/3بانخفاض نسبته ()%8.1
مقارنة مع نفس الفترة من عام .2019
 وانخفض العجز في الميزان التجاري خالل فترة المقارنة بما نسبته ( )%16.1ليصل الى 1,806.1
مليون ديناراا في .2020/3

أبرز التغيرات في السلع المصدرة:
 ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من األسمدة بنسبة  ،%16.8والفوسفات الخام  %6.5محضرات
الصيدلة  %4.7واأللبسة وتوابعها .%6.4
 انخفضت قيمة صادرات البوتاس الخام ( ،)%12.2واللدائن ومصنوعاته بنسبة (،)%16.1
الخضر والنباتات ( ،(%24.9والمنتجات الكيماوية غير العضوية (.)%13.8

أبرز التغيرات في السلع المستوردة:
 ارتفعت قيمة المستوردات من البترول خام  ،%32.8ومحضرات الصيدلة  ،%55.2االقمشة
المصنرة بنسبة  ،%0.5والفواكه واالثمار الصالحة لألكل  ،%59.9والحديد والفوالذ .%10
 انخفضت قيمة مستوردات عربات سيارة جرارات ودراجات وعربات ارضية بنسبة (،)%20.7
واآلالت واالجهزة والمعدات الكهربائية ( ،)%31.2والمفاعالت النووية والمراجل (،)%37.2
وااللبسة وتوابع االلبسة من المصنرات ( ،)%12.7والغاز الطبيعي ( ،)%10.1واللدائن
ومصنوعاتها.
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أبرز التغيرات في الصادرات الوطنية للفترات التراكمية ()2020/3 - 2019/3
اهم المنتجات المصدرة (القيمة بالمليون دينار)
المقارنة للفترات من  1الى  3لألعوام  2019و2020
المنتج

2019

2020

نسبة التغير

أبرز االسواق التي شهدت التغير حسب السلعة
المصدرة

البسة وتوابع البسة من مصنرات

275.9

293.5

%6.4

أمريكا ،كندا ،هولندا ،هونج كونج ،المكسيك

محضرات الصيدلة

84.1

88.0

%4.7

السعودية ،العراق ،الجزائر ،االمارات ،أمريكا

95.5

%16.8

الهند ،السودان ،العراق

61.8

%6.5

الهند ،اندونيسيا ،البرازيل

%22

االمارات ،مصر ،السعودية ،الهند ،بنغالدش

%1.8

اإلمارات العربية ،البحرين ،السعودية ،الكويت،
الهند ،الصين ،مصر ،ماليزيا ،اندونيسيا

اسمدة ازوتية او كيماوية
الفوسفات الخام

81.8
58.0

منتجات كيماوية منوعة

10.2

حيوانات حية

27.1

27.6

البوتاس الخام

111.0

97.4

%12.2-

خضر ونباتات وجذور ودرنات غذائية

27.1

20.3

%24.9-

لدائن ومصنوعاتها

27.2

22.1

%16.1-

السعودية ،الكويت ،االمارات ،البحرينُ ،عمان

العراق ،السعودية ،سوريا ،فلسطين ،قطر ،إيطاليا

منتجات كيماوية غير عضوية

58.2

50.2

%13.8-

الهند ،السعودية ،مصر

مفاعالت نووية ومراجل

21.4

13.4

%37.5-

أمريكا ،السعودية ،العراق ،اإلمارات ،الكويت ،قطر

المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة

12.4

صادرات الدول الرئيسية التي شهدت ارتفاعا (القيمة بالمليون دينار)
الدولة

لغاية 2019/3

لغاية 2020/3

نسبة االرتفاع

الواليات المتحدة

295.7

343.6

16.2%

السعودية

120.7

122.7

1.6%

األمارات العربية

29.9

68.4

128.6%

الصين الشعبية

32.9

33.9

3.1%

لبنان

16.0

21.4

33.3%

ماليزيا

7.8

17.8

126.5%

سويس ار

0.3

12.8

4866.2%

البرازيل

0.1

11.6

10237.2%

ليبيا

7.4

8.8

18.2%

هولندا

5.1

8.0

57.9%

بنغالديش

0.2

7.0

3541.1%

السودان

3.8

6.1

59.5%

اسبانيا

2.4

5.9

148.8%

المملكة المتحدة

3.1

4.5

46.8%

استراليا

1.3

3.9

208.8%

بلجيكا

2.7

3.3

24.7%

المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة

صادرات الدول الرئيسية التي شهدت انخفاضا (القيمة بالمليون دينار)
الدولة

لغاية 2019/3

لغاية 2020/3

نسبة االنخفاض

الهند

126.3

122.7

-2.9%

العراق

91.0

85.9

-5.6%

المنطقة الحرة

58.1

56.9

-2.0%

الكويت

37.1

36.2

-2.5%

اندونيسيا

28.8

28.0

-2.8%

السلطة الوطنية الفلسطينية

27.2

23.4

-13.7%

مصر

23.3

19.5

-16.5%

قطر

21.5

18.6

-13.2%

الجزائر

15.9

12.1

-23.7%

كندا

12.2

11.9

-2.9%

اليمن

14.2

11.3

-20.5%

سوريا

12.1

9.7

-19.6%

البحرين

9.6

8.4

-13.0%

عمان

6.6

6.5

-2.4%

تركيا

7.2

6.1

-15.4%

اليابان

6.0

5.3

-11.5%

المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة

نسبة التغير في السلع المصدرة خالل األشهر الثالثة األولى من عام  2020مقارنة مع نفس الفترة من عام ( 2019القيمة باأللف دينار)

الصادرات الوطنية
الصنف
البسة وتوابع البسة من مصنرات
اسمدة ازوتية او كيماوية
محضرات الصيدله

من  1الى
2019/3
275,851
81,747
84,063

من  1الى
2020/3
293,446
95,472
88,004

قيمة
التغير
17,595
13,725
3,941

نسبة
التغير
6.4%
16.8%
4.7%

لؤلؤ طبيعي اومستنبت,احجار كريمةاو شبه
كريمة,معادن ثمينة,معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة
ومصنوعات هذه المواد,حلي الغواية (مقلدة),نقود

12,490

63,053

50,562

404.8%

الفوسفات الخام
فيول اويل(مازوت(
حيوانات حية

57,987
14,279
27,071

61,776
38,480
27,551

3,789
24,201
480

6.5%
169.5%
1.8%

صابون ,عوامل سطح عضوية,محضرات غسيل
محضرات تشحيم,شموع اصطناعية,شموع
محضرة,محضرات صقل او تلميع,شموع اضاءة
واصناف مماثلة,معاجين لصنع النماذج "شموع طب
االسنان" ومحضرات طب االسنان اساسها الجص
ورق وورق مقوى,مصنوعات من عجينة السيليلوز من
ورق او ورق مقوى(كرتون)ـ
محضرات غذائية منوعة
البسة وتوابع البسة من غير المصنرات

25,162

27,198

2,036

8.1%

20,462

20,811

350

1.7%

14,853
15,339

19,271
16,402

4,418
1,062

29.7%
6.9%

المؤشر

من  1الى
2019/3
12,146

من  1الى
2020/3
15,664

قيمة
التغير
3,518

نسبة
التغير
29.0%

13,806

14,708

901

6.5%

10,181

12,425

2,245

22.0%

8,308

10,528

2,220

26.7%

6,299

10,154

3,856

61.2%

5,830

9,403

3,573

61.3%

بقايا ونفايات صناعات االغذية اغذية محضرة للحيوانات

5,925

8,737

2,813

47.5%

فواكه واثمار صالحة لالكل ,قشور حمضيات وقشور
بطيخ او شمام

4,730

7,524

2,794

59.1%

اثاث,اصناف اسره,حشايا,حوامل حشايا وسائد,اصناف
محشوة مماثلة,اجهزة انارة غير مذكورة وال داخلة في
مكان اخر,اشارات ضوئية ولوحات ارشادية مضيئة
واصناف مماثلة,منشآت جاهزة الصنع

4,469

زيوت عطرية ومستخلصات مواد راتنجية(
رزينويد),محضرات عطور او تطرية (كوزماتيك) او
تجميل (تواليت)ـ

4,115

الصنف
الومنيوم ومصنوعاته
مصنوعات من حديد صب (ظهر) او حديد او صلب
(فوالذ)ـ
منتجات كيماوية منوعة
البان ومنتجات صناعة االلبان ,بيض طيور ,عسل
طبيعي ,منتجات صالحة لالكل من اصل حيواني غير
مذكورة وال داخلة في مكان اخر
اخرى
محضرات لحوم او اسماك او قشريات او رخويات او
غيرها من الالفقريات المائية

7,191

6,315

2,722

2,200

60.9%

53.5%

المؤشر

الصنف
سجاد واغطية ارضيات اخر من مواد نسجية
سكر ومصنوعات سكرية
اصناف اخر جاهزة من مواد نسجية مجموعات
(اطقم),البسة مستعملة واصناف نسجية مستعملة,اسمال
وخرق
كتب ,صحف ,صور وغيرها من منتجات الطباعة
والنشر,مخطوطات يدوية مستنسخات وتصاميم
الطاقة الكهربائية
حبوب واثمار زيتية ,حبوب ,بذور اثمار منوعة ,نباتات
للصناعة والطب قش وعلف
بيض مائدة
كاكاو ومحضراته
صمغ اللك,صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات
وخالصات نباتية
عجينة الخشب اوغيرها من عجائن ليفية
سليلوزية,نفايات وفضالت ورق او ورق مقوى
(كرتون)-
شحوم ودهون وزيوت(حيوانية ونباتية) ومنتجات
تفككها ,دهون غذائية محضرة ,شموع من اصل حيواني
او نباتي

من  1الى
2019/3
4,838
3,223

من  1الى
2020/3
6,191
4,957

قيمة
التغير
1,352
1,735

نسبة
التغير
28.0%
53.8%

2,773

3,452

679

24.5%

632

2,545

1,912

302.4%

1,764

2,519

755

42.8%

2,186

2,250

64

2.9%

1,416
1,136

1,671
1,314

254
178

18.0%
15.6%

-

1,308

1,308

100.0%

1,009

1,216

207

20.5%

669

905

236

35.3%

المؤشر

الصنف

من  1الى
2019/3

من  1الى
2020/3

قيمة
التغير

نسبة
التغير

مواد زاللية,منتجات اساسها النشاء المعدل,غراء,انزيمات 708

750

42

6.0%

576

724

149

25.8%

523

647

125

23.9%

470
297

617
473

147
176

31.2%
59.1%

124

416

292

234.6%

118

339

222

188.8%

عدد وادوات,ادوات قاطعة وادوات مائدة,من معادن
عادية,اجزاء هذه االصناف من معادن عادية

213

337

124

58.1%

خامات معادن ,خبث ورماد
حبوب
قصدير ومصنوعاته

118
130

327
249
197

209
249
67

176.7%
100.0%
51.7%

شعيرات تركيبية او اصطناعية
اشجار ونباتات اخرى حية,بصالت وجذور وما شابهها,
ازهار مقطوفة واغصان مورقة للزينة
منتجات خزف
جلود خام (عدا الجلود بفراء) وجلود مدبوغة
ادوات واجهزةللبصريات او التصوير الفوتوغرافي او
السينمائي او للقياس او للفحص وادوات واجهزة
دقيقة,ادوات واجهزة للطب والجراحة,اجزاء ولوازم هذه
االدوات واالجهزة
مصنوعات من الجلد,اصناف عدة الحيوانات
والسراجة,لوازم السفر حقائب يدوية واوعية مماثلة لها
مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة
القز)-

المؤشر

من  1الى
2019/3
87
-

من  1الى
2020/3
162
106

قيمة
التغير
76
106

نسبة
التغير
87.0%
100.0%

نسج خاصة,سطوح ذات عفارات من مواد
نسجية,مسننات ـ(دانتيال),ديابيج اصناف عفارة,مطرزات

17

79

62

367.5%

احذية ,طماقات واصناف مماثلة,اجزاء هذه االصناف

53

73

19

36.1%

مطاط ومصنوعاته
مظالت مطر وشمس,عصي ,عصي بمقاعد سياط
واجزاؤها
منتجات اخر من اصل حيواني ,غير مذكورة وال داخلة
في مكان اخر
اغطية راس واجزاؤها
الياف تركيبية او اصطناعية غير مستمرة
نيكل ومصنوعاته
مواد ضفر نباتية ومنتجات اخر من اصل نباتي ,غير
مذكورة وال داخلة في مكان اخر
اسماك وقشريات ,رخويات وغيرها من الالفقريات
المائية
ادوات موسيقية واجزاؤها ولوازمها

43

45

1

3.2%

13

36

23

175.8%

29

34

5

15.5%

24
-

30
29
29

30
5
29

100.0%
22.7%
100.0%

-

7

7

100.0%

-

4

4

100.0%

-

2

2

100.0%

الصنف
زنك (توتياء) ومصنوعاته
طائرات وسفن فضائية واجزاؤها

المؤشر

من  1الى
2019/3

الصنف
حشو,لباد واقمشة غير منسوجة,خيوط خاصة,خيوط
حزم,حبال وامراس,اصناف صناعة الحبال
لعب اطفال,والعاب مجتمعات واصناف التسلية او
الرياضة اجزاؤها ولوازمها
البوتاس الخام

0
111,017

قيمة
التغير

من  1الى
2020/3

نسبة
التغير

1

1

366.7%

1

1

100.0%

97,443

)-12.2% (13,573

منتجات كيماوية غير عضوية ,مركبات عضويةاوغير
عضوية من معادن ثمينة او من معادن اتربة نادرة او من
عناصر مشعة او من نظائر ـ(ايزوتوب)ـ

58,206

50,145

)(8,061

-13.8%

لدائن ومصنوعاتها
خضر ونباتات وجذور ودرنات غذائية

27,178
27,068

22,812
20,328

)(4,367
)(6,740

-16.1%
-24.9%

مفاعالت نووية,مراجل,االت,اجهزة وادوات الية,اجزاؤها 21,379

13,354

)(8,025

-37.5%

االت واجهزة ومعدات كهربائية واجزاؤها,اجهزة تسجيل
واذاعة الصوت اجهزة تسجيل واذاعة الصور والصوت
في االذاعة المرئية (تلفزة),اجزاء ولوازم هذه االجهزة
محضرات خضر ومحضرات ثمار او فواكه ومحضرات
اجزاء نباتات اخر
نحاس ومصنوعاته

18,025

13,219

)(4,806

-26.7%

11,316

10,780

)(537

-4.7%

9,939

9,031

)(908

-9.1%

المؤشر

الصنف
خالصات للدباغة والصباغة,مواد دابغة
ومشتقاتها,اصباغ,الوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونة
اخر ,دهانات وورنيش معاجين ,حبر
مصنوعات من حجر او جص اواسمنت او حرير
صخري او ميكا او من مواد مماثلة
تبغ وابدال تبغ مصنعة
محضرات اساسهاالحبوب ,او الدقيق او النشاء او
الحليب,فطائر
االسمنت
حديد صب (ظهر),حديد وصلب (فوالذ ) -
مصنوعات متنوعة
مشروبات ,سوائل كحولية وخل
بن ,شاي ,مته ,بهارات وافاوية
لحوم واحشاء واطراف صالحة لالكل
منتجات مطاحن ,شعير ناشط (مالت) نشاء حبوب او
جذور او درنات,اينولين دابوق القمح (جلوتين)ـ
رصاص ومصنوعاته
عربات سيارة جرارات,دراجات وعربات ارضية اخر
,اجزاؤها ولوازمها
خشب ومصنوعاته,فحم خشبي

من  1الى
2019/3

من  1الى
2020/3

قيمة
التغير

نسبة
التغير

10,464

8,104

)(2,360

-22.6%

9,449

7,695

)(1,754

-18.6%

9,430

7,630

)(1,799

-19.1%

7,719

6,825

)(894

-11.6%

9,607
6,523
8,219
4,877
7,431
8,225

6,251
5,740
4,911
4,634
4,298
3,822

)(3,356
)(783
)(3,308
)(243
)(3,133
)(4,403

-34.9%
-12.0%
-40.2%
-5.0%
-42.2%
-53.5%

4,094

3,300

)(794

-19.4%

1,770

1,681

)(89

-5.0%

1,554

1,429

)(125

-8.0%

1,339

1,088

)(251

-18.7%

المؤشر

من  1الى
2019/3
2,547
904

من  1الى
2020/3
524
445

قيمة
التغير
)(2,023
)(460

نسبة
التغير
-79.4%
-50.8%

1,046

264

)(782

-74.8%

721
226

100
95

)(621
)(132

-86.1%
-58.2%

587

88

)(500

-85.1%

117

40

)(77

-65.6%

62

40

)(22

-35.8%

صوف,وبر ناعم او خشن,خيوط ونسج شعر الخيل

75

15

)(59

-79.4%

جلود بفراء طبيعية وفراء تقليدية ومصنوعاتها
اقمشة مصنرة
غازات نفطيه
معادن عادية اخر ,خالئط خزفية
معدنية(سيرميت),مصنوعات هذه المواد
قطارات وعربات ومعدات للسكك الحديدية وما يماثلها
واجزاؤها اجهزة اشارة الية او كهروالية لطرق
المواصالت
مجموع الصادرات

85
15
1,177

4
1
-

)(81
)(13
)(1,177

-95.1%
-91.1%
-100.0%

41

-

)(41

-100.0%

28

-

)(28

-100.0%

الصنف
منتجات كيماوية عضوية
زجاج ومصنوعاته
نسج مشربة او مطلية او مغطاة او منضدة,اصناف فنية
من مواد نسجية
اصناف منوعة من معادن عادية
زيوت التشحيم
ـ(فصل احتياطي الستعماالت خاصة لالطراف
المتعاقدة )ـ
تحف فنية,وقطع للمجموعات وقطع اثرية
مصنوعات من القش او الحلفاء اوغيرها من مواد
الضفر,اصناف صناعتي الحصر والسالل

المصدر :دائرة اإلحصاءات العام

1,110,759

1,194,285

83,526

7.5%

المؤشر

