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)األردنصادرات JE) القطاعينبينتصديرمؤسسةهي

إنها.الوطنيةالتصديرأنشطةلتنسيقأنشئتوالخاصالعام

فيالصادراتوتعزيزوتطويرلتصميمالجامعةالمنظمة

الطلبعلىقائمةمبتكرةمناهجباستخداموذلك،األردن

تنميةوتسريع،وتمكينهااألردنيةالشركاتلتمكين

األردنوربط،الصادراتحجموزيادة،الصادرات

التصديرأسواقعناستخباريةمعلوماتلكنوفر.بالعالم

للتصديراالستعدادتقييماتوإجراء،والتمويلوالعمليات

.والمعارضالتجاريةالمهماتفي،وندعمك

اإلفتتاحية

يحتاج المصدرون األردنيون وداعموهم إلى مجموعة واسعة من معلومات السوق ، وبناء القدرات ، والدعم الفني لغزو 

بتكثيف الجهود بعقد الورشات التدريبية وتوسيعها  JORDAN EXPORTS (JE)لذلك ، تقوم شركة  . األسواق الدولية

بالتعاون الوثيق مع غرف الصناعة المعنية ورش عمل في مختلف المحافظات   JEوفي الوقت نفسه ، تعقد . إقليمياً

اعة الذي طلبات اإلستفادة من برنامج ترويج الصادرات المنبثق عن صندوق دعم وتطوير الصنلمساعدة الشركات في 

نتمنى . قوياً وسيشهد المزيد من فرص التحسين2023وهكذا ، بدأ عام .تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة والتموين

!لجميع شركائنا وعمالئنا عامًا جديدًا ناجحًا

.استمتع بالقراءة ، وتلقي اإللهام ، ونشجعك على التواصل معنا

فريق الصادرات األردنية الخاص بك

2023في هذا اإلصدار كانون الثاني . اإلخباريةشركة بيت التصديرسوف تجد معلومات أساسية من نشرة 

.استمتع بالقراءة ، وياتيك اإللهام ، ونشجعك على التواصل معنا

فريق بيت التصدير الخاص بك
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2023www.jordanexports.joكانون الثاني بيت التصدير -النشرة اإلخبارية 

 (JE)بيت التصدير

هي شراكة بين القطاعين العام والخاص 

أنشئت هذه الشركة لتنسيق أنشطة

وهي شركة شاملة . التصدير الوطنية

ك لتطوير وتعزيز الصادرات في األردن ، وذل

باستخدام مناهج مبتكرة قائمة على 

سريع الطلب لتمكين الشركات األردنية ، وت

ن وتنمية  وزيادة حجم صادراتها ، وربط األرد

.بالعالم

نزودك بمعلومات عن أسواق التصدير 

والعمليات والتمويل ، ونجري تقييمات 

ات الجاهزية للتصدير ، وندعمك في البعث

.التجارية والمعارض

التصديربيت

ي الموضوع االستراتيج

2023

الذكاء التسويقي  



بيت التصدير والفرصاألخبار
www.jordanexports.jo
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STRATEGIC TOPIC 2022

GO GREN

األردن يتجه نحو أسواق الغذاء األفريقية 

ي نظمت شركة بيت التصدير المشاركة األردنية ف

بوابة قيمة معرض فود أفريكا بالقاهرة حيث أنه 

وبدعم من غرفة . لدخول سوق الغذاء األفريقي

شركة أردنية متخصصه 15صناعة عمان ومشاركة 

بالمواد الغذائية والضيافة كالبن والحلويات 

والشوكوالته والبسكويت واألجبان واللحوم 

ومحضرات األطعمة والخميرة، باإلضافة إلى االيس

باإلضافة إلى أنواع أخرى من الحلويات .كريم والتمور

عام العربية إنهم يشاركون بشكل أساسي في الط

700دولة  و 32وشارك في المعرض . والضيافة

ور شركه عالميه متخصصه بالمواد الغذائية والتم

ألهمية السوقوذلك .ومعدات التعبئه والتغليف

اإلفريقية والبحث عن فرص جديدة واعدة، بهدف 

ت زيادة حجم الصادرات من المواد الغذائية التي أثبت

ق جودتها خالل السنوات الماضية في جميع األسوا

.العالمية

 :محتويات1.

.ية فتتاحاإل2.

لمشاريع والمبادراتا3.

األخبار والفرص4.

التقارير والدراسات5.

القادمة6.

.مقال رأي خبير التصدير7.

األولكانون
2022

خارطة الطريق لتعزيز تصدير

الخدمات الهندسية

التصدير في شاركت بيت 

إجتماع منصة زين لإلبداع 

(ZINC) ،الملكمجمعفي

7في عمان في لألعمالحسين

، 2023يناير 

نظم اإلجتماع جمعية 

( JEA. )المهندسين األردنيين

بحضور معالي السيدة خلود و

.السقاف وزير ة اإلستثمار

نوقشت بشكل اللقاءخالل 

مكثف موضوعات مختلفة 

ين كتمكين المهندسين األردني

من تنفيذ مشاريع ضخمة في

الخارج و توفير معلومات 

.محددة عن السوق

2023www.jordanexports.joكانون الثاني التصدير                                           بيت -أخبار وفرص 

.الكيني–في منتدى اإلقتصاد األردني مشاركة بيت التصدير 
شارك . ثماريةستشارات التجارية واالستجمعية رجال األعمال األردنيين بالتعاون المشترك مع السفارة األردنية في نيروبي ومؤسسة واترا أفريقيا لإلبدعوة من 

وذلك على هامش زيارة وفد تجاري كيني للمملكة، حيث تم تقديم عرض تعريفي 11/12/2022الكيني، بتاريخ –في منتدى اإلقتصاد األردني فريق من شركة بيت التصدير 
البعثات التجارية وية عن شركة بيت التصدير ورؤيتها ورسالتها واألهداف اإلستراتيجية والخدمات التي تقدمها الشركة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم المعارض الخارج

.الداخلية والخارجية باإلضافة إلى دور الشركة في التشبيك بين المصدريين األردنيين والمشترين الخارجين

التصديربيت

ي الموضوع االستراتيج

2023

الذكاء التسويقي  



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 lie.

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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بيت التصدير الدورات التدريبية في شمال األردن

11/1/2023عقدت شركة بيت التصدير وغرفة صناعة إربد في مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد يوم األربعاء الموافق
دورة عدة ناقش المشاركون في هذه ال. دورة تدريبية حول تنمية وترويج الصادرات األردنية للوصول إلى األسواق العالمية 

اً شرح موضوعات متعلقة بالتصدير، كقياس جاهزية الشركات للتصدير وتسويق صادراتهم وإعداد خطط التصدير وأيض
أية عمليات تفصيلي عن كافة التقنيات التي تخص التصدير، كالنقل والتغليف والشحن والتمويل وتأمين الصادرات و

.لوجستية أخرى تهم المصدرين وتأتي هذه الدورة ضمن إطار الخدمات والبرامج التي تقدمها شركة بيت التصدير

2023www.jordanexports.joكانون الثاني التصدير  بيت -أخبار وفرص 

التصديربيت

ي الموضوع االستراتيج

2023

الذكاء التسويقي  

“سوق هذا الشهر: "األردن

2022كانون الثاني 15

ندوة تم تنظيم. حول سلسلة األسواق الناشئة الواعدةن 
لنغن عبر اإلنترنت من قبل غرفة التجارة والصناعة في روت

.ياالتي تقع في مركز صناعي وتجاري في جنوب غرب ألمان

صدير  مدير  تسويق الت)خالل الندوة تم إعالم أوليفر ريجنر  
ل إفريقيا و ديتليف جيرتلر  مدير أو( في شركة بيت التصدير

، عن   (GTAI ))الشرق األوسط للتجارة واالستثمار / 
.الفرص التجارية بين ألمانيا واألردن



JORDAN EXPORTS NEWS AND OPPORTUNITIES

BUSINESS MAN

© JORDAN EXPORTS 2023

www.jordanexorts.joDecember 2022

كيف تستفيد الشركات المصدرة من صندوق دعم الصناعة األردني؟

2023كانون الثاني  12

صندوق دعم / لبرنامج تطوير الصادرات ورشات عمل تعريفية وتدريبية 3، 2023عقد الفريق الفني في شركة بيت التصدير في كانون الثاني 

صندوق دعم قام الفريق الفني بتوضيح وشرح آلية التسجيل على المنصة الخاصة بفي كل من عمان وإربد والزرقاء، حيثوتطوير الصناعة

وقد أقيمت هذه الورشات  .وتطوير الصناعة وأيضاً شرح آلية التقدم بالطلب و اإلجابة على أسئلة الحضور من الشركات المهتمة بالبرنامج

.بالتعاون الوثيق مع غرف الصناعة في عمان وإربد والزرقاء

2023www.jordanexports.joكانون الثاني التصدير  بيت -أخبار وفرص 

تقدير الدعم األلماني والهولندي

2022كانون الثاني 12

شاركت شركة بيت التصدير، من ضمن شركاء آخرين ،
وهم دائرة الجمارك األردنية وغرفة صناعة اربد في 

ورشة عمل التخطيط التشغيلي الذي قام بتنظيمه 
مشروع التتشغيل من أجل التوظيف والذي تديره 

المنظمة األلمانية للتعاون الدولي ، نيابة عن الوزارة 
االتحادية األلمانية لالقتصاد والتعاون والتنمية 

وبتمويل مشترك من قبل مملكة هولندا والتحالف 
وذلك لعرض قصص النجاح العالمي لتسهيل التجارة

.المشتركة في إطار المشاريع المنفذة

التصديربيت

ي الموضوع االستراتيج

2023

الذكاء التسويقي  



JORDAN EXPORTS   Some highlights of JE´s PROJECTS & INITIATIVES
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2023www.jordanexports.joكانون الثاني بيت التصدير      -تسليط الضوء على بعض مشاريع ومبادرات   

التصديربيت

ي الموضوع االستراتيج

2023

الذكاء التسويقي  

ويتم . لبات المهمةوجعلها مقروءة وعملية للشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالتصدير حيث أنها من المتط. تقوم شركة بيت التصدير بتجميع قدر كبير من معلومات األسواق للمصدرين األردنيين

:فيما يلي بعض األمثلة حول ما تعمل عليه بيت التصجير وما سيتم نشره قريبًا. ذلك بمساعدة مستشاريين مختصين حيث تتم صياغة الدراسات بطرق موحدة وموضحة جيدًا

الدراسات السوقية
القادمة

دراسات المنتجات 
القادمة

.بالنيابة عن الوزارة الفيدرالية للتعاون االقتصادي والتنمية في ألمانيا وبتمويل مشترك من مملكة هولندا( T4E" )التجارة من أجل التوظيف" GIZتم تطوير المنشورات أعاله بدعم من مشروع  



JORDAN EXPORTS REPORTS & STUDIES

BUSINESS MAN
نييناألردالمصدرينتهمالتيالحديثةوالدراساتالتقارير
عنوانتحتJE´sموقععلىمتوفرة

"Intelligence & Insights":

https://jordanexports.jo/intelligence-and-insights/

:تسليط الضوء على الفواكه والخضروات الطازجة

CBIأصدر (  مركز تعزيز الواردات من البلدان النامية(

جي سلسلة من التقارير والتوصيات في هولندا لدعم منت

:الفواكه والخضروات الطازجة األردنيين

انب يرجى االطالع على القائمة بالنقر على الروابط في الج

.األيمن من الصفحة

www.jordanexports.joDecember 2022
2023www.jordanexports.joكانون الثاني التصدير  بيت -دراسات وتقارير 

التصديربيت

ي الموضوع االستراتيج

2023

الذكاء التسويقي  

https://www.cbi.eu/projects/fresh-fruit-vegetables-
jordan

https://www.cbi.eu/story/jordanian-farmers-
experience-success-europe-medjool-dates

https://www.cbi.eu/story/cbi-helps-jordanian-fresh-
fruit-and-vegetable-producers-enter-new-
markets?utm_uid=9e0e75756b72e47c949e40854bcc
71236a2cf62f91db8aea0b2dd9f80ae5545f&utm_cont
ent=permissions_524288&utm_medium=email

What is the demand for fresh fruit and vegetables on 
the European market? | CBI

Which trends offer opportunities or pose threats on 
the European fresh fruit and vegetables market? | 
CBI
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https://twitter.com/JordanExports
https://www.facebook.com/Jordan-Exports-110227314617882
https://www.linkedin.com/company/jordan-exports/
https://www.cbi.eu/projects/fresh-fruit-vegetables-jordan
https://www.cbi.eu/projects/fresh-fruit-vegetables-jordan
https://www.cbi.eu/story/jordanian-farmers-experience-success-europe-medjool-dates
https://www.cbi.eu/story/jordanian-farmers-experience-success-europe-medjool-dates
https://www.cbi.eu/story/cbi-helps-jordanian-fresh-fruit-and-vegetable-producers-enter-new-markets?utm_uid=9e0e75756b72e47c949e40854bcc71236a2cf62f91db8aea0b2dd9f80ae5545f&utm_content=permissions_524288&utm_medium=email
https://www.cbi.eu/story/cbi-helps-jordanian-fresh-fruit-and-vegetable-producers-enter-new-markets?utm_uid=9e0e75756b72e47c949e40854bcc71236a2cf62f91db8aea0b2dd9f80ae5545f&utm_content=permissions_524288&utm_medium=email
https://www.cbi.eu/story/cbi-helps-jordanian-fresh-fruit-and-vegetable-producers-enter-new-markets?utm_uid=9e0e75756b72e47c949e40854bcc71236a2cf62f91db8aea0b2dd9f80ae5545f&utm_content=permissions_524288&utm_medium=email
https://www.cbi.eu/story/cbi-helps-jordanian-fresh-fruit-and-vegetable-producers-enter-new-markets?utm_uid=9e0e75756b72e47c949e40854bcc71236a2cf62f91db8aea0b2dd9f80ae5545f&utm_content=permissions_524288&utm_medium=email
https://www.cbi.eu/story/cbi-helps-jordanian-fresh-fruit-and-vegetable-producers-enter-new-markets?utm_uid=9e0e75756b72e47c949e40854bcc71236a2cf62f91db8aea0b2dd9f80ae5545f&utm_content=permissions_524288&utm_medium=email
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/what-demand?utm_uid=9e0e75756b72e47c949e40854bcc71236a2cf62f91db8aea0b2dd9f80ae5545f&utm_content=permissions_524288&utm_medium=email
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/what-demand?utm_uid=9e0e75756b72e47c949e40854bcc71236a2cf62f91db8aea0b2dd9f80ae5545f&utm_content=permissions_524288&utm_medium=email
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/trends
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/trends
https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/trends
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تواصل معنا

شارع المدين المنورة
156مجمع مساكن 

505# الطابق الخامس مكتب 
0096265777710رقم الهاتف 

info@jordanexports.jo

تم تجميع محتوى هذه النشرة 

لك ومع ذ. اإلخبارية بعناية فائقة

ير ، ال يمكن لشركة بيت التصد

أو االكتمال ، وال/ ضمان الدقة و 

ما يمكن تحميلها المسؤولية في

.يتعلق باستخدام المعلومات

في األشهر الماضية مجموعة واسعة من األنشطة والفعايات  (JE)عقدت شركة  شركة بيت التصدير 

ة ذلك العديد من البعثات التجارية إلى مختلف المعارض التجاريالداعمة للمصدرين األردنيين ، بما في 

:لألنشطة والفعاليات التاليةتستعد بيت التصديرحاليا ،   . الدولية

الرجاء التواصل على ,لإلستفسارات info@jordanexports.jo أو +962 6 5777710.

2023www.jordanexports.joكانون الثاني التصدير  بيت -المرتقبة والقادمة 

التصديربيت

الموضوع 

2023االستراتيجي 

الذكاء التسويقي  

15 – آذار 19 الدوحة agriteQ https://agriteq.com/en/agriteq-home وغذائيزراعي

15 – أيار 18 ساوباولو APAS trade 

Show

https://apasshow.com/en غذائي

23 – 24 أيار أمستردام World of

Private Label

https://www.plmainternational.com غذائي ومستحضرات 
تجميل

أيار 29 – حزيران 1 الدوحة Project Qatar http://www.projectqatar.com إنشائي وهندسي

5 – حزيران 8 الرياض Saudi Food 

Expo

https://www.saudifoodexpo.com غذائي

mailto:info@jordanexports.jo
https://www.linkedin.com/company/jordan-exports/
https://www.facebook.com/Jordan-Exports-110227314617882
https://twitter.com/JordanExports
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الحاجة الماسة لوجود إئتالف للصادرات االردنية

زيز الخدمات في إطار رؤية التحديث االقتصادي الجديدة واستراتيجية التصدير الوطنية القادمة ، تتخذ الحكومة األردنية خطوات لتع

مية دور شركة بيت التصدير في ترويج الصادرات وتنسيقها يخدم تن. لمواجهة التحديات الرئيسية التي يواجهها المصدرين

.الصادرات وترويجها وبالتالي النمو االقتصادي الشامل

زيز الصادرات إن تنسيق الجهود بين أصحاب المصلحة لتحقيق النمو المنشود بشكل مشترك يحث على تشكيل إئتالف أردني لتع

ها يجب أن يعمل هذا الجهد المشترك كإطار لزيادة الصادرات من خالل استخدام أساليب الترويج الحديثة التي يمارس. األردنية

ثرون وينبغي أن يمثل شراكة شاملة بين القطاعين العام والخاص وأن يجمع أصحاب المصلحة الذين يؤ. جميع أصحاب المصلحة

والخاص كما يجب أن تتبنى مبادئ التعاون ، التي تعكس المسؤولية المشتركة بين القطاعين العام. ويتأثرون بأداء الصادرات

.لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة لألردن من خالل الصادرات

.  فقرسيعظم اإلئتالف من الوصول إلى األسواق الحالية والجديدة ، مما يؤدي إلى النمو المستدام وخلق فرص العمل والحد من ال

ن مع ويمكنه من اإلستفادة من سمعة األردن الدولية ، ومن البناء على مجموعة واسعة من اإلتفاقيات التجارية التي وقعها األرد

.جميع أنحاء العالم ، ومن الدفع نحو إبرام المزيد من االتفاقيات مع األسواق المحتملة الجديدة

، بقيادة تسعى هذه الجهود المنسقة إلى وضع رؤية التحديث االقتصادي واستراتيجية التصدير الوطنية موضع التنفيذ الجيد

.الجهود المبذولة لوضع الصناعات التصديرية األردنية بقوة في السوق العالمية

محمد السرابي

بيت التصدير

أخصائي أبحاث السوق

December 2022
2023www.jordanexports.joكانون الثاني وجهة نظر خبير التصدير                                                        

التصديربيت

الموضوع 

2023االستراتيجي 

الذكاء التسويقي  

هل كنت تعلم

ان الدينار االردني من اقوى العمالت في العالم؟... 

أوليفر ريجنر:  الصورة

عة مقياس شائع اإلستخدام يضع الدينار األردني في المرتبة الراب

كأقوى عملة في العالم حاليًا ، وهذا يتبع نمطًا خالل السنوات 

تل على عكس الكويت والبحرين وسلطنة عمان ، التي تح. الماضية

مة ، المرتبة األولى ، ال يستفيد األردن من الموارد الطبيعية الضخ

ر ولكن مثل البحرين وسلطنة عمان ، فإن عملتها مرتبطة بالدوال

والسياسة الصارمة للبنك 1995هذا هو الحال منذ عام . األمريكي

بان المركزي األردني ، وكذلك النظام المالي المستقر في األردن يلع

لة يدعم صندوق النقد الدولي ربط العم. أيضًا دورًا في التصنيف

ومع ذلك ، فإن الخبر السار بالنسبة للواردات هو عبء على. بحزم

حدة الصادرات األردنية ، حتى لو أخذنا بعين االعتبار أن الواليات المت

.هي المستقبل األول للصادرات األردنية

؛ التقرير القطري لصندوق النقد2022أكتوبر 4أخبار األردن ، : المصادر)

(2015يوليو 13؛ جوردان تايمز ، 2022الدولي يناير 
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