
2022www.jordanexports.joبيت التصدير    تموز -النشرة اإلخبارية 
بيت التصدير

الموضوع االستراتيجي

2022

بينشراكةهي(JE)التصديربيت

أنشئتوالخاصالعامالقطاعين

أنشطةلتنسيقالشركةهذه

شركةوهي.الوطنيةالتصدير

يفالصادراتوتعزيزلتطويرشاملة

مناهجباستخداموذلك،األردن

ينلتمكالطلبعلىقائمةمبتكرة

ميةوتنوتسريع،األردنيةالشركات

األردنوربط،صادراتهاحجموزيادة

.بالعالم

أسواقعنبمعلوماتنزودك

،والتمويلوالعملياتالتصدير

،يرللتصدالجاهزيةتقييماتونجري

التجاريةالبعثاتفيوندعمك

.والمعارض

االفتتاحية

رالتصديبيتشركةتقوم.المجاورةالدولوخاصةالدولمنالعديدفينجاحاتحققالتصديربيت

أسواقالماضيفيانهارتعندماوذلك.القيمينالجيرانأسواقإهمالدونالتحدياتهذهبمعالجة

اأسواقهلتنويعلألردنالملحةالحاجةأظهرتالمسلحة،النزاعاتبسببوالعراقسوريامثلمهمة

.التصديرية

المعارضتنظيمخاللمناألردنيينالمصدرينأنشطةالتصديربيتدعمتاألخيرةاألسابيعفي

.وهولنداوشيليوالبرازيلالجزائرمعرضمثلالخارجيةوالبعثات

٢٠٢٢في هذا اإلصدار يوليو . اإلخبارية JEسوف تجد معلومات أساسية من نشرة 

.استمتع بالقراءة ، ونشجعك على التواصل معنا

فريق بيت التصدير الخاص بك
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يرالتصدبيتعملفريقإلىإنضم

أبحاثكأخصائيالسرابيمحمد

.وموالدوليةالمحليةقاسواأل

فيأولكأخصائيبهلولعصام

.الصادراتتنمية

ذاتالخبرةمعهمالخبيرانكالجلب

يفنطاقًاالواسعةوالمعرفةالصلة

دالجدللزمالءنتمنى.التصديرمجال

مشاركتهمفيالنجاحمنالكثير

فياألردنتقدملصالحالقوية

دعمفيJEجهودوتعزيزالصادرات

بمعلوماتاألردنيينالمصدرين

والمساعدةالسوقعنشاملة

.المتقدمةالتقنية

:محتويات

افتتاحية1.
األخبار والفرص2.
المشاريع والمبادرات3.
التقارير والدراسات4.
القادمة5.
مقال رأي خبير التصدير6.

الجزائريالسوقإلىيتجهاألردن

معرضفياألردنيالجناحJEنظمت

ونوالخمسالثالثةالنسخةالدوليالجزائر

ثماراالستوزارةودعموالتنسيقبالتعاون

منشركه23األردنيةالمشاركةوتضمنت

االقتصاديةالقطاعاتمختلف

دنياألرالجناحافتتحوقدوخدميةصناعية

المجيدعبدالجزائريةالجمهوريةرئيس

وزيرمعالياستقبالهفيوكانتبون

يوسفوالتموينوالتجارةالصناعة

األردنصناعهغرفةورئيسالشمالي

يروالسفالجغبيرفتحيالمهندسوعمان

بحضورالعموششاكربالجزائراألردني

األردنييناألعمالرجالمنكبيروفد

منةالمنظمالتجاريةبالبعثةالمشاركين

صناعةغرفةقبل

الشركاتحوكمة

ركةشتلتزم،الخارجيةاألسواقإلىاألردنيينالمصدرينوصولأجلمن

بطهاروالتعزيزوجهودهالتأكيد.الجيدةاإلدارةبممارساتالتصديربيت

فيحبنجادمجهاتمحيث،العاليةوبالمعاييرالدوليةالفاعلةالجهاتمع

.األوروبيلالتحادالشفافيةسجل

والمفوضيةوالبرلماناألوروبيالمجلسقبلمنالسجلإنشاءتم

.السليموالسلوكاالنفتاحثقافةإلىيرمزوالذي،األوروبية

فياالقتصاديالتحديثرؤية
األردن
العنانإلطالقطريقخارطة

يةوالتصديراإلقتصاديةلإلمكانات

االقتصاديالتحديثرؤيةانطلقت
رعايةتحت٢٠٢٢/حزيرانفيلألردن

انيالثعبدهللاالملكالجاللةصاحب
ينظرحيث.المعظمالحسينبن

هذهإلىاالقتصاديينمنالعديد
نحوتحولنقطةأنهاعلىالرؤية

.يينلألردنأفضلاقتصاديمستقبل
االقتصاديالنموعلىالرؤيةتركز

للسنواتواالستدامةالحياةوجودة
الصناعاتوتعد.القادمةالعشر

النمومحركاتإحدىالقيمةعالية
وال،الثمانيةالوطنيةاالقتصادي

الكيميائيةوالموادالتعدينسيما
والمنسوجاتوالهندسةواألدوية
واألغذيةالغذائيواألمنوالزراعة

علىدالتأكييتم.اللوجستيةوالخدمات
يةالتوجيهالمبادئبينمنالصادرات
دورولعبالنموهذاإلىللوصول

مركزإلىاألردنتطويرفيمتميز
ةوعاليالقيمةعاليةمنتجاتلتوريد

((JE(تحليل:المصدر).الجودة
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بيت التصدير-أخبار وفرص 

BUSINESS MAN

This slide is an editable slide with all your needs. Adapt 
it with your needs and it will capture all the audience 

attention. Capture your audience attention . Download 
s awesome creatives and bring your presentation to lie.
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كتيناألمريلدخولوالمشروباتلألغذيةمعارضأكبرفيتشاركاألردنيةالشركات

APASمعرضخاللاألردنمشاركة،البرازيليةاألردنيةاألعمالوجمعيةJCIمعوبالتعاون،JEنظمت 2022

هذابأنيالقريوتعمرالمهندسالتصديربيتلشركةالتنفيذيالرئيسوأشار.البرازيل/باولوساوفي

األردنيةالشركاتمنللعديدومهمواعدسوقتعتبروالتيالبرازيلفيالهامةالمعارضمنالمعرض

لتجاريةاالبعثةأنالقريوتي.موبينالبرازيلفيواإلسالميةالعربيةالجالياتكبيرمنعددلوجودوذلك

ورجالالتجارمنعددمعثنائيةلقاءاتعدةوعقدتتشيليجمهوريةبزيارةقامتللمعرضالمرافقة

800منرأكثالضخمالحدثجمع.الالتينيةأمريكاألسواقكبوابةالتجاريوالمعرض،التشيلييناألعمال

.زائر100.000حواليالمفترضومنعارض

؛تشيليالالسوقمعالروابطلتعزيزلشيليالمجاورةالمنطقةمنالمصاحبةالتجاريةالبعثةاستفادت

.عاليةصاديةاقتدوائرإلىتصلقويةعربيةأعمالمشاركةتشيليتشهدحبث،التقليديةالعالقاتبسبب

التأسيسبالفعلبدأالحثيثةالمشاركةمنالسنواتهذهبعد

APASفياألردنيالوجودلزيادة 2023.

الة اجتماع بين شركة بيت التصدير والوك

 (USAID)األمريكية للتنمية الدولية

لمناقشة أوجه التعاون فيما بينهم

ليًاحاالدوليةللتنميةاألمريكيةالوكالةتقوم
المقدمةالمقترحاتمنمتنوعةمجموعةبدراسة

الذيدمبالتقيتعلقفيماالتصديربيتشركةمن
لإلصالحةالدوليللتنميةاألمريكيةالوكالةبهتقوم

.األردنفياألعمالنمووألنشطةاالقتصادي
مت،االقتصادياإلصالحبأجندةيتعلقوفيما

اءالشركقبلمناألوليةاإلجراءاتاتخاذبالفعل
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BUSINESS MAN
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.2022عاممناألولالربعفيأألردنصادراتزيادة

اإلحصاءاتدائرةعنالصادرالشهريالتقريريشير
الصادراتإجماليقيمةأنإلىالخارجيةللتجارةالعامة
عاممناألولالربعخاللأردنيدينارمليون1992.8بلغت
عاممنالفترةنفسعن٪39.6قدرهابزيادة2022
1815.2الوطنيةالصادراتقيمةبلغتحينفي.2021

بزيادة2022عاممناألولالربعخاللأردنيدينارمليون
.2021عاممنالفترةبنفسمقارنة٪43.1قدرها

أردنيدينارمليون177.6التصديرإعادةقيمةوبلغت
٪11.3قدرهابزيادة2022عاممناألولالربعخالل

الوارداتقيمةوبلغت.2021.الفترةبنفسمقارنة
عاممناألولالربعخاللأردنيدينارمليون4276.4

عاممنالفترةبنفسمقارنة٪28.6قدرهابزيادة2022
2021.

(2022مايو31،العامةاإلحصاءاتدائرة:المصدر)

التجارة الحرة مع كندا هي ميزة مهمة 
للمصدرين األردنيين

الديهالتيالوحيدةالعربيةالدولةهياألردن
15كنداولدى.كندامعحرةتجارةاتفاقية
مليار1.5ودولة51معتجاريةاتفاقية

.مستهلك

(Sources: JE research;   
https://www.investcanada.ca/programs-
incentives/canadas-free-trade-agreements)

ركاتللشالخاصةالتجاريةالعالمةوصولالتصديربيتمندعم

.أألوروبيةاألسواقإلىاألردنية

.وباأورفيخصوصاً،كبيرتجاريعملهوالخاصةالتجاريةالعالمات

منمبادرةهوالخاصةالتجاريةللعالماتالدوليالتجاريالمعرض

.هنوعمنتجمعأكبروهو،الخاصةالتجاريةالعالماتمصنعياتحاد

العالمأنحاءجميعفيعضومصنع3500منأكثريمثلونإنهم

.الخاصةالتجاريةالعالماتموضوعاتفيحصريًاويتخصصون

PLMAمعرضفيردنياألالجناحالتصديربيتظمتن في2022

فيأقيموالذيالخاصةالتجاريةالعالماتمعرضامستردام

شركاتثمانيةوبمشاركةامستردامالهولنديةالعاصمة

الغذائيةبالموادمتخصصةأردنية

التغليفووالتعبئةوالحلويات

والمنظفات

الشخصيةالعنايةومستلزمات

.
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بيت التصديرJEتسليط الضوء على بعض مشاريع وميادرات 

BUSINESS MAN

This slide is an editable slide with all your needs.
Adapt it with your needs and it will capture all
the audience attention. Capture your audience
attention . Download this awesome creatives
and bring your presentation to life.
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JORDAN EXPORTS´

STRATEGIC TOPIC 2022

GO GREEN

July 2022

إلىلحالياالشهربدايةفيالشركةمنفريقدعوةتمالتصديربيتشركةلدعم

وعمشرمعوبالتعاونالخضراءالتجارةحولدراسيةجولةإلىوهولنداألمانيا

.التصديربيتدعوةتم،األردنGIZلـالتابع(T4E)التوظيفأجلمنالتجارة

JEاالستراتيجي2022موضوعمعالمهمةموضوعيتزامن "Go Green".

األردنمنالمصدريندعمفيالمشاركينتمكينإلىالجولةهذهوتهدف
لولتسهيواالستدامةالبيئةتخصمحددةمتطلباتمعالجةفيللنجاح

المعاييرمثلأخرىومواضيع.األسواقإلىوالوصولالعمالءاكتساب
،نسيجالصناعةفيوالشفافيةواالمتثال،والشهادات،والبيئيةاالجتماعية

امةوالمستدالعالميةالقيمةوسالسلالتتبعوإمكانيةاألغذيةوسالمة
فقةالصوكذلك،األخضرواإلبتكارالمستدامةوالتعبئةالدائريواالقتصاد

.الجولةهذهخاللدمجهاسيتمالتي،األوروبيةالخضراء

الجاهزيةتقييماتباستمرارJEتقدم
أودرةالمصاألردنيةللشركاتللتصدير
.التصديرفيالمهتمة

االتصاليرجىلالستفسارات،
0096265777710

أو
info@jordanexports.jo
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دراسات وتقاريربيت التصدير 

BUSINESS MAN
USAIDلينمو؟األردنسيستغرقهالذيما /

Growth Lab،2022 منضخمحجمذلكفيبما)

(بالتصديرالمتعلقةالتحليالت

النمو#األردن#

نصائح لممارسة األعمال التجارية مع 1010

CBI ،2022المشترين األوروبيين ، 

أوروبا# مبيعات  #
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رواد دليل ل: الحصول على التمويل في األردن

ي ، األعمال ، الوكالة األلمانية للتعاون الدول

2020

التمويل# األردن # 

 CBI،إمكانات السوق األوروبية لزيت الزيتون ،
2022

،الزراعة والغذاء# أوروبا  #

وناتالمكلهاتمتثلأنيجبالتيالمتطلباتهيما

بهااحالسميتمحتىالصحيةللمنتجاتالطبيعية

CBI،2022؟،األوروبيةالسوقفي

الصحة#أوروبا#

للحصول على التفاصيل والعديد من التقارير والدراسات األخرى، يرجى * 
: زيارة www.jordanexports.jo/" Intelligence & Insights'.

www.jordanexports.jo

JORDAN EXPORTS´

STRATEGIC TOPIC 2022

GO GREEN
تمزز  2022

بما في ) JSF ،2022الصناعات اإلبداعية ، 

(ذلك مجموعة متنوعة من بيانات الصادرات

الصناعات اإلبداعية# األردن # 

JSF،2022،التصنيعقطاع ذلكفيبما)

(التصديرمبادراتمنواسعةمجموعة

التصنيع#األردن#

JSF،2022،التعدينقطاع ذلكفيبما)

أ(الصلةذاتالصادراتإحصاءات

التعدين#األردن#

USAIDلينمو؟األردنسيستغرقهالذيما /

Growth Lab،2022 ضخمحجمذلكفيبما)

(بالتصديرالمتعلقةالتحليالتمن

النمو#األردن#

أين األردن؟ تحسين : التعقيد االقتصادي# 

بما ) JSF ،2020الصادرات والقدرة التنافسية ، 

(في ذلك إحصاءات الصادرات

،الصادرات# األردن # 

،الطازجةلألعشاباألوروبيةالسوقدخول
CBI،2022

والغذاءالزراعة#أوروبا#

متقيي:األردنفيالناشئةالشركاتاقتصاد

الشركاتوإمكاناتاالقتصاديةالمساهمة

،لوجياوالتكنوالتكنولوجياعلىالقائمةالناشئة

GIZ،2019 (الصادراتأداءتحليالتذلكفيبما)

تكنولوجيا#األردن#

https://www.linkedin.com/company/jordan-exports/
https://twitter.com/JordanExports
https://www.facebook.com/Jordan-Exports-110227314617882


BUSINESS MAN
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امرتقبة والقادمة -بيت التصدير
www.jordanexports.jo

تموز 2022

اتصل بنا
،شارع المدينة المنورة156

#مبنى ماساكن، المكتب 
505،

األردن-عمان 
+96265777710

info@jordanexports.jo

The content of this Newsletter has

been compiled with greatest care.

Nonetheless, JORDAN EXPORTS

cannot guarantee accuracy and/or

completeness, and cannot be held

liable with regards to the use of the

information.

:تستعد بيت التصديرلتقديم الدعم لبعثات األعمال للمعارض التجارية التالية 

31 Aug – 3 
Sep 

اسطن
بول

CNR Food 
Istanbul

https://cnrfoodistanbul.com األغذية والمشروبات، تقنيات 
تجهيز األغذية

17 – 20 Oct الرياض Saudi 
Agriculture

www.saudi-agriculture.com ية الزراعة واألغذية والثقافة المائ
والتعبئة والصناعة الزراعية

14 – 17 Nov الرياض Saudi Build www.saudi-build.com اءمواد البناء وتكنولوجيات البن

23 – 26 
Nov

أنطاليا GrowTech www.expointurkey.org/growtech
-2022

ة الدفيئة والتكنولوجيا الزراعي
ومعدات الثروة الحيوانية

5 – 7 Dec مصر FoodAfrica www.foodafrica-expo.com األغذية والمشروبات

5777710 6 962+أو    Info@jordanexports.joلالستفسار، يرجى االتصال 

JORDAN EXPORTS´

STRATEGIC TOPIC 2022

GO GREEN

http://www.jordanexports.jo/
https://www.linkedin.com/company/jordan-exports/
https://www.facebook.com/Jordan-Exports-110227314617882
https://twitter.com/JordanExports
https://cnrfoodistanbul.com/
http://www.saudi-agriculture.com/
http://www.saudi-build.com/
http://www.expointurkey.org/growtech-2022
http://www.foodafrica-expo.com/
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األردنيةالصادراتلتعزيزوسيلةهوبلدانعدةبينالتعاون

المحددةاالتفاقياتتساعدأنيمكن،"المعتادة"األطرافوالمتعددةالثنائيةالتجاريةالترتيباتعنالنظربغض

.كثيرًاالتفكيرفيالمتشابهينالشركاءبين

/حزيرانفيالمتحدةالعربيةواإلماراتومصراألردنأبرمتهاالتيالصناعيةالشراكةاتفاقيةذلكعلىمثالأحدث

.2022يونيو

منواحدةوهي،دوالرمليارات10بقيمةاستثماريًاصندوقًا(ADQ)القابضةالتنمويةأبوظبيشركةستديرجيث

فيرىالكبالشركاتمنواسعةمجموعةوتملكبهموثوقحكوميوشريكالمنطقةفيالقابضةشركاتالأكبر

.مصرفيةالرئيسياالقتصاديةوالقطاعاتنشاطاتالمنالعديدفيبالفعلاإلماراتاستثمرت.المناطقمختلف

.العربيالعالمفيالصناعيالتعاونلتعزيزمحاولةفيالمفاوضاتطاولةإلىاآلناألردندعوةهووالجديد

اتوالمنسوجواألدويةواألسمدةوالغذاءالزراعة:التاليةالقطاعاتفياإلستثمارعلىالثالثالدولواتفقت

.والبتروكيماوياتوالمعادن

أزمةبوعواقاألوكرانيةالروسيةوالحربالتضخممعدالتكبيربارتفاعوسطحرجوقتفياالتفاقيةهذهتأتي

األسعارتتغيرابالمتعلقةالمشاكلوتجنبمرنةتوريدسالسلتأمينإلىأيضاًاإلتفاقيةهذهتهدف.19-كوفيد

.بالتضخمتتأثرالتيوالخدماتللمنتجات

فيوالذرةروالشعيالقمحإنتاجعلىالتركيزسيكونحيثالثالثةالبلدانلجميعآخرقلقهومصدرالغذائياألمنإن

.اونالتعجوانبمنالمزيدثم،األدويةوإنتاجالمواشيتربيةفيالتعاونيليها،المشروعمناألولىالمرحلة

التيرائيةالشالقوةوضعفالبطالةمثل،الملحةاالقتصاديةالتحدياتآثارمنالتخفيفإلىاإلجراءاتهذهتهدف

.األردنيينللمصدرينجديدةتصديريةإمكاناتتوفرفهي،ذلكعلىعالوة.األردنمنهايعاني

والدوليةالمحليةألسواقاأبحاثأخصائي-التصديربيت–السرابيمحمد

https://www.adq.ae/

https://www.al-monitor.com/originals/2022/06/uae-egypt-jordan-agree-10-billion-investment-partnership
https://www.jordantimes.com/news/local/uae-egypt-jordan-industrial-partnership-%E2%80%98-historic-
initiative%E2%80%99-says-shboul
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تعلمكنتهل

ءأنحاجميعفيللتمورالمواصفاتأعلىمنواحدةاألردنلدىأن

العالم؟

من،األردنواديوخاصة،األردننهرمنالقريبةالمنطقةتعد

حتتلموقعهانظرًاالتمرنخيللزراعةالعالمفيالمناطقأفضل

نمابي....ونهارًاليلًاحرارتهادرجاتوتقاربالبحرسطحمستوى

حادانخفاضيصاحبهاال،الصباحفيمرتفعةالحرارةدرجةتكون

.لىعالحفاظمع،كاملعاملمدة[التمر]تخزينيمكن...الليلفي

شديدالالجفافمعأيضًاالنخيلأشجارتتكيفأنيمكنوالجودة

."لمياهاوملوحةالتربةمننسبيًاالمرتفعةوالمستوياتوالحرارة

(األغوارفيزراعيمهندس،جريبانأبوفيصل)

لطازجةاوالخضرواتللفواكهكموردتنافسيةبميزةاألردنيتمتع"

"...األردنواديفيالممتداإلنتاجموسمبسبب...

والذي،المتميزالمجدولتموروهي،أخرىجوهرةاألردنلدى"

الصورةفيهوكما.التمرملكاسمأيضًاعليهيُطلق

" O. Regner

مايوCBIاإلخباريةالنشرة،2022أبريل30،تايمزجوردان:المصدر
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