النشرة اإلخبارية  -بيت التصدير تموز 2022

بيت التصدير ) (JEهي شراكة بين
القطاعين العام والخاص أنشئت
هذه الشركة لتنسيق أنشطة
التصدير الوطنية .وهي شركة
شاملة لتطوير وتعزيز الصادرات في
األردن  ،وذلك باستخدام مناهج
مبتكرة قائمة على الطلب لتمكين
الشركات األردنية  ،وتسريع وتنمية
وزيادة حجم صادراتها  ،وربط األردن
بالعالم.
نزودك بمعلومات عن أسواق
التصدير والعمليات والتمويل ،
ونجري تقييمات الجاهزية للتصدير ،
وندعمك في البعثات التجارية
والمعارض.

www.jordanexports.jo

بيت التصدير
الموضوع االستراتيجي
2022

االفتتاحية
بيت التصدير تحقق نجاحا في العديد من الدول وخاصة الدول المجاورة.تقوم شركة بيت التصدير
بمعالجة هذه التحديات دون إهمال أسواق الجيران القيمين .وذلك عندما انهارت في الماضي أسواق
مهمة مثل سوريا والعراق بسبب النزاعات المسلحة ،أظهرت الحاجة الملحة لألردن لتنويع أسواقها
التصديرية.
في األسابيع األخيرة دعمت بيت التصدير أنشطة المصدرين األردنيين من خالل تنظيم المعارض
والبعثات الخارجية مثل معرض الجزائر والبرازيل وشيلي وهولندا.
سوف تجد معلومات أساسية من نشرة JEاإلخبارية .في هذا اإلصدار يوليو ٢٠٢٢
استمتع بالقراءة  ،ونشجعك على التواصل معنا.
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فريق بيت التصدير الخاص بك

أخبار وفرص  -بيت التصدير تموز 2022

إنضم إلى فريق عمل بيت التصدير

محمد السرابي كأخصائي أبحاث
األسواق المحلية والدولية وم.
عصام بهلول كأخصائي أول في
تنمية الصادرات.

جلب كال الخبيران معهم الخبرة ذات
الصلة والمعرفة الواسعة نطاقًا في
مجال التصدير .نتمنى للزمالء الجدد
الكثير من النجاح في مشاركتهم
القوية لصالح تقدم األردن في
الصادرات وتعزيز جهود JEفي دعم
بمعلومات
األردنيين
المصدرين
شاملة عن السوق والمساعدة
التقنية المتقدمة .
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األردن يتجه إلى السوق الجزائري
نظمت  JEالجناح األردني في معرض
الجزائر الدولي النسخة الثالثة والخمسون
بالتعاون والتنسيق ودعم وزارة االستثمار
وتضمنت المشاركة األردنية  23شركه من
االقتصادية
القطاعات
مختلف
صناعية وخدمية وقد افتتح الجناح األردني
رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد
تبون وكان في استقباله معالي وزير
الصناعة والتجارة والتموين يوسف
الشمالي ورئيس غرفة صناعه األردن
وعمان المهندس فتحي الجغبير والسفير
األردني بالجزائر شاكر العموش بحضور
وفد كبير من رجال األعمال األردنيين
المشاركين بالبعثة التجارية المنظمة من
قبل غرفة صناعة

حوكمة الشركات
محتويات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

افتتاحية
األخبار والفرص
المشاريع والمبادرات
التقارير والدراسات
القادمة
مقال رأي خبير التصدير

من أجل وصول المصدرين األردنيين إلى األسواق الخارجية  ،تلتزم شركة
بيت التصدير بممارسات اإلدارة الجيدة .لتأكيد جهودها و لتعزيز روابطها
مع الجهات الفاعلة الدولية وبالمعايير العالية  ،حيث تم دمجها بنجاح في
سجل الشفافية لالتحاد األوروبي.
تم إنشاء السجل من قبل المجلس األوروبي والبرلمان والمفوضية
األوروبية  ،والذي يرمز إلى ثقافة االنفتاح والسلوك السليم.

بيت التصدير
الموضوع االستراتيجي
2022
في

رؤية التحديث االقتصادي
األردن
خارطة طريق إلطالق العنان
لإلمكانات اإلقتصادية والتصديرية
انطلقت رؤية التحديث االقتصادي
لألردن في حزيران  ٢٠٢٢ /تحت رعاية
صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني
بن الحسين المعظم .حيث ينظر
العديد من االقتصاديين إلى هذه
الرؤية على أنها نقطة تحول نحو
مستقبل اقتصادي أفضل لألردنيين.
تركز الرؤية على النمو االقتصادي
وجودة الحياة واالستدامة للسنوات
العشر القادمة .وتعد الصناعات
عالية القيمة إحدى محركات النمو
االقتصادي الوطنية الثمانية  ،وال
سيما التعدين والمواد الكيميائية
واألدوية والهندسة والمنسوجات
والزراعة واألمن الغذائي واألغذية
والخدمات اللوجستية .يتم التأكيد على
الصادرات من بين المبادئ التوجيهية
للوصول إلى هذا النمو ولعب دور
متميز في تطوير األردن إلى مركز
لتوريد منتجات عالية القيمة وعالية
الجودة( .المصدر :تحليل )))JE
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بيت التصدير
الموضوع االستراتيجي
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بيت التصدير

BUSINESS MAN

اجتماع بين شركة بيت التصدير والوكالة
األمريكية للتنمية الدولية )(USAID
لمناقشة أوجه التعاون فيما بينهم

الشركات األردنية تشارك في أكبر معارض لألغذية والمشروبات لدخول األمريكتين
نظمت  ، JEوبالتعاون مع  JCIوجمعية األعمال األردنية البرازيلية  ،مشاركة األردن خالل معرض APAS 2022
في ساو باولو  /البرازيل .وأشار الرئيس التنفيذي لشركة بيت التصدير المهندس عمر القريوتي بأن هذا
المعرض من المعارض الهامة في البرازيل والتي تعتبر سوق واعد ومهم للعديد من الشركات األردنية
وذلك لوجود عدد كبيرمن الجاليات العربية واإلسالمية في البرازيل وبين م.القريوتي أن البعثة التجارية
المرافقة للمعرض قامت بزيارة جمهورية تشيلي وعقدت عدة لقاءات ثنائية مع عدد من التجار ورجال
األعمال التشيليين  ،والمعرض التجاري كبوابة ألسواق أمريكا الالتينية .جمع الحدث الضخم أكثر من 800
عارض ومن المفترض حوالي  100.000زائر.
This slide is an editable slide with all your needs. Adapt
yourالit with
needs
لتعزيز it will
لشيليcapture
المجاورةall the
استفادت البعثة التجارية المصاحبة من المنطقة audience
تشيلي ؛
السوق
andمع
الروابط
attention.
Capture
your
attention
. Download
صادية عالية.
دوائر اقت
audienceإلى
قوية تصل
أعمال عربية
بسبب العالقات التقليدية  ،حبث تشهد تشيلي مشاركة
s awesome creatives and bring your presentation to lie.

تقوم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية حاليًا
بدراسة مجموعة متنوعة من المقترحات المقدمة بعد هذه السنوات من المشاركة الحثيثة بدأ بالفعل التأسيس
من شركة بيت التصدير فيما يتعلق بالتقدم الذي
تقوم به الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لإلصالح لزيادة الوجود األردني فيAPAS 2023.
االقتصادي وألنشطة نمو األعمال في األردن.
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بأجندة اإلصالح االقتصادي  ،تم
يتعلق
وفيما
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بيت التصدير
الموضوع االستراتيجي
2022

JORDAN EXPORTS
BUSINESS MAN

دعم من بيت التصدير وصول العالمة التجارية الخاصة للشركات
األردنية إلى األسواق أألوروبية.
العالمات التجارية الخاصة هو عمل تجاري كبير  ،خصوصاً في أوروبا.
المعرض التجاري الدولي للعالمات التجارية الخاصة هو مبادرة من
اتحاد مصنعي العالمات التجارية الخاصة  ،وهو أكبر تجمع من نوعه.
إنهم يمثلون أكثر من  3500مصنع عضو في جميع أنحاء العالم
ويتخصصون حصريًا في موضوعات العالمات التجارية الخاصة.
نظمت بيت التصدير الجناح األردني في معرض  PLMA 2022في
امستردام معرض العالمات التجارية الخاصة والذي أقيم في
العاصمة الهولندية امستردام وبمشاركة ثمانية شركات

التجارة الحرة مع كندا هي ميزة مهمة
للمصدرين األردنيين
األردن هي الدولة العربية الوحيدة التي لديها
اتفاقية تجارة حرة مع كندا .ولدى كندا 15
اتفاقية تجارية مع  51دولة و  1.5مليار
.
مستهلك

أردنية متخصصة بالمواد الغذائية
والحلويات والتعبئة و التغليف

زيادة صادرات أألردن في الربع األول من عام .2022
يشير التقرير الشهري الصادر عن دائرة اإلحصاءات
العامة للتجارة الخارجية إلى أن قيمة إجمالي الصادرات
بلغت  1992.8مليون دينار أردني خالل الربع األول من عام
 2022بزيادة قدرها  ٪39.6عن نفس الفترة من عام
 .2021في حين بلغت قيمة الصادرات الوطنية 1815.2
مليون دينار أردني خالل الربع األول من عام  2022بزيادة
قدرها  ٪43.1مقارنة بنفس الفترة من عام .2021
This slide
an editable
slide with
وبلغتyour
needs.
أردني
 isدينار
مليون
التصدير 177.6
قيمةallإعادة
Adapt
it with
your2022
needs
الربع will
capture
٪
قدرها 11.3
بزيادة
 andعام
األول itمن
allخالل
the audience
attention.
الواردات
وبلغت قيمة
.2021Capture
 yourالفترة.
audienceبنفس
مقارنة
عام
األول من
أردني خالل الربع
 creativesمليون دينار
4276.4
attention
. Download
this awesome
عام
من
الفترة
بنفس
مقارنة
٪
28.6
قدرها
بزيادة
2022
and bring your presentation to lie.
.2021

والمنظفات
ومستلزمات العناية الشخصية

.

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

(المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة  31 ،مايو )2022
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تموز
التصدير
على بعض مشاريع ومبادرات تسليطبيت
تسليط الضوء
وميادرات
بعض مشاريع
الضوء على

GO GREEN

www.jordanexports.jo

بيت التصدير
الموضوع االستراتيجي
2022

بيت التصدير

BUSINESS MAN
لدعم شركة بيت التصدير تم دعوة فريق من الشركة في بداية الشهر الحالي إلى
ألمانيا وهولندا إلى جولة دراسية حول التجارة الخضراء وبالتعاون مع مشروع
التجارة من أجل التوظيف ( )T4Eالتابع لـ  GIZاألردن  ،تم دعوة بيت التصدير.
يتزامن موضوع المهمة مع موضوع  2022االستراتيجي ."JE "Go Green
تقدم  JEباستمرار تقييمات الجاهزية
للتصدير للشركات األردنية المصدرة أو
المهتمة في التصدير.
لالستفسارات ،يرجى االتصال
0096265777710
أو
info@jordanexports.jo
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وتهدف هذه الجولة إلى تمكين المشاركين في دعم المصدرين من األردن
للنجاح في معالجة متطلبات محددة تخص البيئة واالستدامة ولتسهيل
اكتساب العمالء والوصول إلى األسواق .ومواضيع أخرى مثل المعايير
نسيج
slideصناعة
withفي
والشفافية
االجتماعية والبيئية  ،والشهادات  ،واالمتثال
This،slide
editableالis an
all your needs.
Adapt
with your needs
and it will
capture
all
والمستدitامة
العالمية
القيمة
وسالسل
وسالمة األغذية وإمكانية التتبع
the audience attention. Capture your audience
واالقتصاد الدائري والتعبئة المستدامة واإلبتكار األخضر  ،وكذلك الصفقة
attention . Download this awesome creatives
الخضراء األوروبية  ،التي سيتم دمجها خالل هذه الجولة.
and bring your presentation to life.

´JORDAN EXPORTS

بيت التصدير

ما الذي سيستغرقه األردن لينمو؟ USAID /
2022 ( ،Growth Labبما في ذلك حجم ضخم من
التحليالت المتعلقة بالتصدير)
 #األردن  #النمو

اقتصاد الشركات الناشئة في األردن :تقييم
المساهمة االقتصادية وإمكانات الشركات
الناشئة القائمة على التكنولوجيا والتكنولوجيا ،
2019 ( ،GIZبما في ذلك تحليالت أداء الصادرات)
 #األردن  #تكنولوجيا

دراسات وتقارير

www.jordanexports.jo

ما هي المتطلبات التي يجب أن تمتثل لها المكونات
الطبيعية للمنتجات الصحية حتى يتم السماح بها
في السوق األوروبية ؟2022 ،CBI ،
#أوروبا  #الصحة
قطاع التصنيع 2022 ( ،JSF ،بما في ذلك
مجموعة واسعة من مبادرات التصدير)
 #األردن  #التصنيع
دخول السوق األوروبية لألعشاب الطازجة ،
2022 ،CBI
#أوروبا  #الزراعة والغذاء

قطاع التعدين 2022 ( ،JSF ،بما في ذلك
إحصاءات الصادرات ذات الصلة) أ
 #األردن  #التعدين
* للحصول على التفاصيل والعديد من التقارير والدراسات األخرى ،يرجى
www.jordanexports.jo/" Intelligence & Insights'.زيارة:

© JORDAN EXPORTS 2022 6/8

ما الذي سيستغرقه األردن لينمو؟ USAID /
2022 ( ،Growth Labبما في ذلك حجم ضخم
من التحليالت المتعلقة بالتصدير)
 #األردن  #النمو

 2022تمزز

STRATEGIC TOPIC 2022

GO GREEN

BUSINESS MAN

إمكانات السوق األوروبية لزيت الزيتون CBI ،،
2022
#أوروبا  #الزراعة والغذاء ،

الصناعات اإلبداعية 2022 ( ،JSF ،بما في
ذلك مجموعة متنوعة من بيانات الصادرات)
 #األردن  #الصناعات اإلبداعية
الحصول على التمويل في األردن :دليل لرواد
األعمال  ،الوكالة األلمانية للتعاون الدولي ،
2020
 #األردن  #التمويل
 #التعقيد االقتصادي :أين األردن؟ تحسين
بما ( JSF ،2020الصادرات والقدرة التنافسية ،
في ذلك إحصاءات الصادرات)
 #األردن  #الصادرات ،
 10 10نصائح لممارسة األعمال التجارية مع
CBI ،2022المشترين األوروبيين ،
مبيعات  #أوروبا #

JORDAN EXPORTS´

STRATEGIC TOPIC 2022

 امرتقبة والقادمة-بيت التصدير
www.jordanexports.jo

 تموز2022

GO GREEN

BUSINESS MAN
: تستعد بيت التصديرلتقديم الدعم لبعثات األعمال للمعارض التجارية التالية
31 Aug – 3
Sep

اسطن
بول

CNR Food
Istanbul

https://cnrfoodistanbul.com

 تقنيات،األغذية والمشروبات
تجهيز األغذية

17 – 20 Oct

الرياض

Saudi
Agriculture

www.saudi-agriculture.com

الزراعة واألغذية والثقافة المائية
والتعبئة والصناعة الزراعية

14 – 17 Nov

الرياض

Saudi Build

www.saudi-build.com

23 – 26
Nov

أنطاليا

GrowTech

www.expointurkey.org/growtech
-2022

5 – 7 Dec

مصر

FoodAfrica

www.foodafrica-expo.com

اتصل بنا
، شارع المدينة المنورة156
#  المكتب،مبنى ماساكن
،505
 األردن- عمان
5777710 6 962+
info@jordanexports.jo

مواد البناء وتكنولوجيات البناء
الدفيئة والتكنولوجيا الزراعية
ومعدات الثروة الحيوانية
األغذية والمشروبات

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.

+962 6 5777710  أوInfo@jordanexports.jo  يرجى االتصال،لالستفسار
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وجهة نظر خبير
التصدير
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بيت التصدير
الموضوع االستراتيجي
2022

التعاون بين عدة بلدان هو وسيلة لتعزيز الصادرات األردنية

هل كنت تعلم
أن لدى األردن واحدة من أعلى المواصفات للتمور في جميع أنحاء
العالم؟

بغض النظر عن الترتيبات التجارية الثنائية والمتعددة األطراف "المعتادة"  ،يمكن أن تساعد االتفاقيات المحددة
بين الشركاء المتشابهين في التفكير كثيرًا.

تعد المنطقة القريبة من نهر األردن  ،وخاصة وادي األردن  ،من
أفضل المناطق في العالم لزراعة نخيل التمر نظرًا لموقعها تحت
مستوى سطح البحر وتقارب درجات حرارتها ليلًا ونهارًا ... .بينما
تكون درجة الحرارة مرتفعة في الصباح  ،ال يصاحبها انخفاض حاد
في الليل  ...يمكن تخزين [التمر] لمدة عام كامل  ،مع الحفاظ على.
الجودة و يمكن أن تتكيف أشجار النخيل أيضًا مع الجفاف الشديد
والحرارة والمستويات المرتفعة نسبيًا من التربة وملوحة المياه ".
(فيصل أبو جريبان  ،مهندس زراعي في األغوار)

أحدث مثال على ذلك اتفاقية الشراكة الصناعية التي أبرمتها األردن ومصر واإلمارات العربية المتحدة في حزيران /
يونيو.2022
جيث ستدير شركة أبوظبي التنموية القابضة ( )ADQصندوقًا استثماريًا بقيمة  10مليارات دوالر  ،وهي واحدة من
أكبر الشركات القابضة في المنطقة وشريك حكومي موثوق به وتملك مجموعة واسعة من الشركات الكبرى في
مختلف المناطق .استثمرت اإلمارات بالفعل في العديد من النشاطات والقطاعات االقتصادية الرئيسية في مصر.
والجديد هو دعوة األردن اآلن إلى طاولة المفاوضات في محاولة لتعزيز التعاون الصناعي في العالم العربي.
واتفقت الدول الثالث على اإلستثمار في القطاعات التالية :الزراعة والغذاء واألسمدة واألدوية والمنسوجات
والمعادن والبتروكيماويات.

تأتي هذه االتفاقية في وقت حرج وسط ارتفاع كبيربمعدالت التضخم والحرب الروسية األوكرانية وعواقب أزمة
كوفيد  .19-تهدف هذه اإلتفاقية أيضاً إلى تأمين سالسل توريد مرنة وتجنب المشاكل المتعلقة بتغيرات األسعار
للمنتجات والخدمات التي تتأثر بالتضخم.

"يتمتع األردن بميزة تنافسية كمورد للفواكه والخضروات الطازجة
 ...بسبب موسم اإلنتاج الممتد في وادي األردن"...

إن األمن الغذائي هومصدر قلق آخر لجميع البلدان الثالثة حيث سيكون التركيز على إنتاج القمح والشعير والذرة في
المرحلة األولى من المشروع  ،يليها التعاون في تربية المواشي وإنتاج األدوية  ،ثم المزيد من جوانب التعاون.

"لدى األردن جوهرة أخرى  ،وهي تمور المجدول المتميز  ،والذي
يُطلق عليه أيضًا اسم ملك التمر .كما هو في الصورة

تهدف هذه اإلجراءات إلى التخفيف من آثار التحديات االقتصادية الملحة  ،مثل البطالة وضعف القوة الشرائية التي
يعاني منها األردن .عالوة على ذلك  ،فهي توفر إمكانات تصديرية جديدة للمصدرين األردنيين.
محمد السرابي – بيت التصدير -أخصائي أبحاث األسواق المحلية والدولية

" O. Regner
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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-historicinitiative%E2%80%99-says-shboul

