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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

 السادة أعضاء الهيئة العامة الكرام السيدات و حضرات 
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يطيب لي بالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس اإلدارة وباألصالة عن نفسي أن أتقدم إليكم بأطيب 
السنوي عن نتائج أعمال الغرفة وإنجازاتها باإلضافة إلى البيانات المالية  األمنيات، وأن أقدم لكم التقرير

 .31/12/2019للسنة المنتهية في 
وبمناسبة صدور هذا التقرير فإننا نبين لحضراتكم أبرز النشاطات التي قام بها أعضاء مجلس اإلدارة، 

تهم الصناعيين  وذلـك بهدف بالتواصل مع العديد من المسؤولين لطرح ومناقشة وحل القضايا التي 
وتوضح الموضوعات التي تمت مناقشتها خالل االجتماعات التي ستعرض  وضع الحلول المناسبة لهم

 من خالل التقرير، القضايا التي تمس القطاع الصناعي وترابطها مع هموم ومشكالت الصناعيين. 
ة والعربيه فقد استقبلت الغرفة العديد من وفي إطار التعاون المتبادل بين الغرفة والغرف والهيئات الدولي

 الوفود والشخصيات الرسمية الزائرة للغرفة وذلك لتعزيز أفاق التعاون بينهم وزيادة حجم التبادل التجاري. 
،مسـلطًا الضـوء علـى  2019حيث أن هذا التقريـر هو حصيلـة جهـود وإنجـازات الغرفـة علـى امتـداد عـام 

ت خالل العـام فـي إطـار تقديـم أفضـل الخدمـات لقطـاع الصناعي ومسـتعرضًا أبـرز الجهـود التـي بذلـ
إنجـازات إدارة الغرفـة خـالل العـام فـي تحقيـق االسـتراتيجية الطموحة لإلرتقـاء بالخدمات المقدمة للقطـاع 

فـي الناتـج المحلـي الخـاص لتعزيـز دوره فـي خدمـة اإلقتصـاد الوطنـي، واإلسـهام فـي رفـع حصتـه 
وقـد سـخرت غرفـة صناعة اربد كافـة امكاناتها  .اإلجمالـي، وتنفيـذ مشـاريع التنميـة االقتصاديـة للمملكـة

لمتابعـة ودعـم القطاع الصناعي من خالل دراسـة ومعالجة العديــد مــن التحديــات وتذليــل الصعوبــات 
مــع أصحــاب القــرار مــن مســؤولي الدولـة فـي إطـار عمـل تكاملـي،  التــي تواجــههم ، وذلــك بالتواصــل

وإطالعهـم علـى أبـرز القضايـا التـي تهـم أصحـاب األعمـال مـن خـالل عقـد اللقـاءات وورش العمـل 
  .والفعاليـات المتخصصـة اآلخـرى 

منشـآت القطـاع الخـاص فـي توفيـر  كمـا سـعت الغرفـة من خالل وحدة دعم والتشغيل إلـى التنسـيق مـع
الفـرص الوظيفيـة والتدريبيـة للشـباب مـن الجنسـين فـي مختلـف القطاعـات والمجـاالت والمسـاهمة فـي 
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توفيـر التدريـب النوعـي والتأهيـل المهنـي لهـم إلعدادهـم للوظائـف المناسـبة لقدراتهـم وإمكاناتهـم، وسـاهمت 
  .مـن الوظائـف فـي القطـاع الخـاص فـي توطيـن العديـد

وتواصـل الغرفـة عمليـة التطويـر مـن خـالل اإلرتقـاء بخدماتهـا وسعيها لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة 
، على استخدام تقنيات حديثة متطورة في المعامالت والخدمات التفاعلية، ودأبت على تفعيل هذا 

ية لتوفير بيئة تقنية متجددة ودائمة التطورلتســهيل الخدمــات المقدمــة التواصل بتسخير إمكانياتها الفن
 .لقطــاع األعمــال وزيــادة كفاءتــه وفعاليتـه

واألعوام المقبلة أن تستمر الغرفة في أدائها اإليجابي، وأن تقدم  2020وفي الختام نتطلع خالل العام 
دة كفآتهم ومن خالل مالحظاتكم اوتأهيل موظفيها لزي المزيد من النجاحات، وذلك من خالل زيادة تدريب
 القيمة بما يحقق النفع العام لألعضاء والمنتسبين.

وال يسعني إال أن أتقدم إلى أعضائنا ومنتسبينا الكرام بعميق اإلمتنان والشكر على دعمهم وثقتهم،  
أن أتقدم ألعضاء مجلس  ونعاهدهم على مواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف الغرفة، كما ال يفوتني

اإلدارة واإلدارة التنفيذية ولجميع الموظفين بالشكر والعرفان على جهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب، 
متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وداعيًا هللا عز وجل ان يوفقنا جميعا لمواصلة خدمة هذا البلد وبذل كل 

عطاء ونماء اإلقتصاد والمساهمة في الخدمة المجتمع جهد من أجل أن تغدو الغرفة خطاها على درب ال
 المحلي في ظل صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا ورعاه.

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
 ــانــــــســـو حــــــــى أبــمـوسهـانــي                                                                                

    رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة اربد                                                                    
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 :المقدمة 
قليم الشمال اربد وجرش وعجلون والصوت إل تعتبر غرفة صناعة اربد الممثل الرئيسي للقطاع الخاص

 .م 1999منذ تأسيسها عام  أنشطته وقطاعاته المختلفة.المعبر لهم بكافة  

تطور دور الغرفة كمًا ونوعًا ، حيث واكبت جميع مراحل النمو والتطور اإلقتصادي ومنذ تأسيسها 
واإلجتماعي التي مرت بها المملكة وشهدها العالم على مر السنين، وتعاظم هذا الدور وتنوع مع نمو 

 ها في هيكل اإلقتصاد الوطني. قطاعات األعمال وتزايد أهميت

وتؤدي الغرفة دورها الريادي والوطني للقطاع الصناعي، والتي تمثل مختلف القطاعات اإلقتصادية 
المساهمة تحت المظلة العريضة للقطاع الخاص ، من أجل تقديم الخدمات المختلفة والقيام بدورها 

 المعني .

اع عن هموم ومصالح االعضاء المنتسبين لديهم وتعمل لذلك فإن الغرفة وفي هذا اإلطار تقوم بالدف 
على إبداء مواقفها من كل القضايا التي يمكن أن تؤثر على نشاط وحيوية هذا القطاع والعمل على تقديم 
واقتراح مخرجات الحلول لمشاكله والتحديات التي تواجهه بالتعاون والتنسيق والشراكة والحوار المباشر مع 

لك الهيئات الرسمية المعنية، بالشكل الذي يسهم في مساعدة القطاع الصناعي على مختلف الجهات وكذ
تجاوز أزماته أو الحد من تأثيراتها السلبية ورفع قدراته وإمكانياته وزيادة نسبة مساهماته في تحسين 

 .وتنمية وتطوير الوضع االقتصادي واإلجتماعي

ما في في محافظات الشمال تضم في عضويتها تمثل غرفة صناعة اربد القطاع الصناعي والحر حيث 
مؤسسة صناعية وحرفية معظمها من المنشأت المتوسطة وصغيرة الحجم ومتناهية  1700يزيد عن 
 الصغر. 

عضاء يتم انتخابهم بشكل مباشر من قبل الهيئة العامة أ  تسعدارة غرفة صناعة اربد من إيتألف مجلس 
ل عن صياغة السياسة العامة ووضع البرامج وخطط العمل سنوات ويعتبر المجلس مسؤو  4للغرفة كل 

 موضع التنفيذ.

القطاعين الخاص والعام بما يحقق  من وتنتهج غرفة صناعة اربد إستراتيجية متميزة في الربط بين كل
 األهداف اإلستراتيجية في خلق بيئة اقتصادية نموذجية لتمثيل أعضاء الهيئة العامة.

طوير البيئة الداخلية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة ألعضاء الهيئة العامة وتسعى دائما الغرفة في ت
بمواكبة االحتياجات المتنامية وبناء وتقوية العالقات بين غرفة صناعة اربد والمؤسسات الدولية والمحلية 

 بما يخدم المصالح االقتصادية ويعزز الواقع االقتصادي الصناعي.

 
 
 



 غـرفــــة صنــاعــــــة اربـــــــــــد
 

 

 9         2019التقرير السنوي لعام 
 

 اإلدارة التنفيذية: 

 الصناعيين...خوات واألوة اإلخ

 تحية وبعد،،،

بداية اتقدم بجزيل الشكر والعرفان العضاء مجلس ادارة الغرفة لدعمهم لإلدارة وذلك من خالل تذليل  
كافة الصعوبات التي تواجهنا كإدارة تنفيذية ودعمهم الموصول لكافة التوجهات بالتطوير والتحسين كما 

بالغرفة على حسن ادائهم ورغبتهم المخلصة بخدمة كافة اعضاء  اتقدم بالشكر من زمالئي العاملين
 ومنتسبي الغرفة وهذا ما تميزت به غرفة صناعة اربد منذ تأسيسها. 

كما اؤكد هنا على انه من واجبنا كإدارة تنفيذية العمل على تحقيق رؤية ورسالة الغرفة من اجل تلبية 
 المصلحة العليا ألردننا الغالي.  احتياجات وتطلعات اعضاء الغرفة وفق ما تتطلبه

ومع التحول العالمي المتسارع نحو الخدمات االلكترونية فإن اإلدارة كرست جزء كبير من جهدها ألتمتة 
معظم خدماتها لتتمكن من السير بنفس سرعة التطور العالمي بها المجال لنتمكن من مواكبة التطور 

 ا هو خدمة العمالء )االعضاء والمنتسبين والمراجعين(.التكنولوجي مع شركائنا، حيث ان اهم اهدافن

ولن نتمكن من تحقيق اهدافنا إال اذا كان هنالك تعاون وتفاعل مع اعضاء ومنتسبي الغرفة وهذا ما 
 نسعى له وعاقدين العزم على تحقيقة من خالل بذل اقصى جهد ممكن.

وحدة دعم التشغيل بالغرفة لجميع االعضاء  كما ال بد هنا من االشارة الى الجهود المميزة التي تقدمها
بتوفير العمالة لهم وتقديم الدعم ايضًا املين ان تتمكن خالل الفترة القادمة باستقطاب برامج اخرى تعود 

 بالنفع عليهم وعلى المجتمع المحلي.

ل العام وفي الختام اتمنى ان يكون هذا التقرير وافيًا لعرض كافة الجهود التي قامت بها الغرفة خال
الفائت ونتطلع لتقديم االفضل خالل المرحلة القادمة وذلك من خالل مالحظاتكم ومقترحاتكم من اجل 

 العمل على ترجمتها

                                                                             

 

                                                            دمدير عام غرفة صناعة ارب                                                                                

          نضال الصدر                                                                                   

 
 
 
 



 غـرفــــة صنــاعــــــة اربـــــــــــد
 

 

 10         2019التقرير السنوي لعام 
 

 
 رسالة الغرفة: 

من  ستثمارخلق مناخ صناعي متطور وجاذب لإلدور مهم في ولعب تقديم الخدمات  في ريادةال
 . وتميزاً  أكثر إبداعاً أجل قطاع صناعي 

 أهداف الغرفة: 
 الحرفية المنتسبة لها وتمثيلها. و رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية  .1
 توثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف الصناعية.  .2
 لمحلية. المساهمة في ترويج المنتجات الصناعية ا .3

 مهام الغرفة: 
 والوثائق.  الكفاالتو إصدار شهادات المنشأ والتصديق على الفواتير والتواقيع  .1
 الحرفية. و المساهمة بالتدريب المهني الالزم لتطوير المؤسسات الصناعية  .2
 ستثمار في المملكة. المساهمة في تشجيع اإل .3
 المشاركة في خدمة المجتمع المحلي.  .4
 أو بالتحكيم. ودياً عضائها أو أعضاء الغرف الصناعية األخرى فض النزاعات بين أ  .5

 مجلس إدارة الغرفة: 
 المهام التالية: ويتولى المجلس مجلس اإلدارة  حسان أبوهاني السيد  يترأس
 قتراح سياسة الغرفة وخطة عملها واإلشراف على تطبيقها. ا .1
 إدارة الشؤون اإلدارية والمالية للغرفة.  .2
 أهداف الغرفة ومهامها.  العمل على تحقيق .3
 جتماع ومناقشة توجيهات المجلس.دعوة الهيئة العامة لإل .4
 ع عن حقوقهم. ارعاية مصالح الصناعيين والدف .5
 إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون اإلدارية والمالية للغرفة.  .6
 التشريعات المتعلقة بالصناعة.  مشاريعفي إعداد  المتعلقةالتعاون مع الجهات  .7
 لقانون واألنظمة الصادرة بمقتضاهاللجان الالزمة لتنفيذ أحكام هذا ا تشكيل .8
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 التنظيمي للغرفة:  لاإلطار العام للهيك
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 السادة أعضاء الهيئة العامة ..
بالعديد من  2019إليه غرفة صناعة إربد، فقد أثمر عام  تحت مظلة التقدم والعطاء المستمر الذي تطمح  

اإلنجازات والنشاطات  التي اعتبرت حصيلة خّيره من العمل و الجهد المبارك الذي أقدم على تنفيذه مجلس إدارة 
هذه الغرفة وعامليها، الذين سعوا لتقديم  الخدمات و منح المساعدات  النوعية والمتنوعة  ألعضاء غرفة صناعة 

 إربد وألصحاب األعمال الذين يشكلون عماد األقتصاد الوطني. 

إنجازات مختلفة المجاالت األقتصادية، التي نالت أهمية قصوى في القطاع الخاص،  2019لقد تضمن عام   
قد سلط الضوء على أبرز النشاطات  والمحاور التي  تقريروالتي لم يكن من السهل رصدها كافه، إال أن هذا ال

ثمرة خطة مجلس اإلدارة  والتي ارتكزت على رؤية  2019الصيت خالل العام الماضي، فقد شهد عام حظيت ب
ورسالة وأهداف الغرفة، والتي عبرت في مجملها عن مدى أهتمام هذه المؤسسة العريقة بتحقيق كل ما يخدم 

 القطاع الصناعي.

علقة بالقطاع الصناعي، إضافة إلى توليها فقد أخذت الغرفة على عاتقها مجاراة الكثير من القضايا المت  
مسؤوليات عديدة تتضمن اللقاءات والزيارات وورشات العمل والمعارض وغيرها من الفعاليات األخرى التي توجهت 

 لخدمة هذا القطاع.

 بإيجــاز: 2019ومن هنا أيها السادة الكرام نعرض لكم  أبرز ما قامت به الغرفة من  عمل وجهد طال عام   
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 2019نشاطات غرفة صناعة اربد لعام 

 2019أواًل: اللقاءات خالل عام 

 لقاء غرفة صناعة إربد مع أصحاب العمل الخامس 

لقاءًا مع أصحاب العمل  12/2/2019عقدت وحدة دعم التشغيل في غرفة صناعة إربد يوم الثالثاء الموافق   
حسان  وعددَا من أعضاء مجلس اإلدراة، وقد عقد  الخامس، وذلك  بحضور رئيس غرفة الصناعة السيد هاني أبو

بالشراكة مع مديرية  (أدوات ونصائح لإلدماج الوظيفي واإلحتفاظ بالموظفين الجدد)هذا اللقاء الذي يحمل عنوان 
، حيث كان محور هذا اللقاء عن آلية إستخدام GIZتشغيل إربد و بدعم من الوكالة االلمانية للتعاون الدولي 

 دماج والتأهيل الوظيفي؛ بهدف التقليل من الدوران الوظيفي وزيادة الثبات الوظيفي. أدوات اإل

وجرى أيضا خالل اللقاء تسليط الضوء على قصة نجاح من داخل مدينة الحسن الصناعية المتميزة بنسبة    
ع المهمة التي من الدوران الوظيفي القليل جدا، وتتطلع وحدة دعم التشغيل دائما الى طرح المزيد من المواضي

 شأنها تخفيف األعباء والتكاليف المترتبة على أصحاب العمل وزيادة اإلستدامة الوظيفية. 

 لقاء غرفة صناعة إربد مع مدير عام الصندوق الوطني لدعم المؤسسات )نافس(

لعامة إلتقت غرفة صناعة إربد بحضور نائب رئيسها المهندس مأمون حالوة وبعضًا من أعضاء  الهيئة ا  
السيد مظهر المجالي والسيدة تغريد العبادي، وذلك للغرفة، بمدير عام الصندوق الوطني لدعم المؤسسات )نافس( 

بالتعريف بالخدمات والدعم الذي يقدمه الصندوق وطريقة الحصول حيث قاما  9/4/2019يوم الثالثاء الموافق 
 ( بمختلف انواعها.ISOعلى شهادات ال )

خالل لقائه ومع عددًا من الحضور كيفية االستفادة من المشروع والدعم الذي يقدمه الصندوق وشرح المجالي    
لى تطوير قدراتها ونظمها اإلدارية؛ بهدف رفع كفاءتها لمساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة في األردن ع

ادية والمشاريع التي تحمل أفكارًا جديدة وزيادة قدراتها التنافسية محليًا وعالميًا، باإلضافة إلى مساعدة المشاريع الري
 .والمشاريع حديثة التأسيس التي تعمل في المجاالت الصناعية والخدمية والزراعية والتجارية

ومن جانبه بين حالوة ان الغرفة ستكون حلقة الوصل والربط بين الصناعيين المتقدمين للحصول على الشهادات   
تهم عن طريق الغرفة من ثم ارسالها الى الصندوق الوطني لدعم المؤسسات  من خالل تقديم طلباوذلك   (ISO)ال

 ليتسنى لهم الحصول على الدعم الكافي.
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وفي نهاية اللقاء فتح باب السؤال للحضور واإلجابة عنها من قبل المحاضرين، وقدم حالوة شكره للجميع من   
اللقاء استحسانا من الحضورألهمية المواضيع التي حضور ومقدمين الذين أثرو بخبراتهم وعلمهم، وقد القى هذا 

 طرحت وتمت مناقشتها والتى عادت بالنفع على الحاضرين.

 لقاء غرفة صناعة اربد مع أصحاب العمل 
في  آليات االستقطاب والمتابعةلقاءا حواري حول  17/4/2019عقد في غرفة صناعة إربد يوم االربعاء الموافق 

وذلك بحضور عضو ،  للشباب الرياضية ليوم المعرض الذي سيفتتح بمدينة الحسن عدد من المصانع والمنشآت
والوكالة  ممثلين عن وزارة العمل و  ومدير عام الغرفة السيد نضال الصدر  مجلس االدارة السيد حسين الدرايسة

 .عمل ومدراء تنفيذيين واصحاب  (GIZ)االلمانية للتعاون الدولي
صناعة إربد حسين الدرايسة، ان غرفة صناعة إربد ومن خالل وحدة دعم التشغيل وقال عضو مجلس ادارة غرفة 

منفتحة على جميع الجهات والقطاعات، بهدف توفير البيئة التدريبية والتشغيلية الحاضنة للباحثين عن فرص عمل 
 .في القطاع الخاص

يعزز قدرتها وكفاءتها في التواصل  ولفت إلى انجاز مبنى الوحدة بالكامل خالل الشهور الثالثة القادمة، مما
 .والتشبيك مع طالبي العمل والمشغلين

واوضح الدرايسة، ان الغرفة تعمل مع شركائها على دعم برامج التدريب والتأهيل وتوفير مقابل مادي، حتى ولو 
 .كان محدودا الستقطاب الشباب الباحثين عن عمل وتأهيلهم وتدريبهم في سوق العمل

ة تدرك مدى المسؤولية على عاتقها في دعم االطار الوطني للتشغيل، الذي يستهدف توفير حوالي واكد ان الغرف
 .على مستوى المملكة 2019الف فرصة عمل العام  30

وعرض بشار عبيدات من مديرية تشغيل إربد ومرام عبدالنبي من وحدة دعم التشغيل في الغرفة والمستشارة التقنية 
در آلليات التعاون والتشارك والتنسيق الفعال صي ومدير غرفة صناعة إربد نضال الين وهبفي الوكالة االلمانية ز 

لضمان انجاح مخرجات اليوم الوظيفي وزيادة حجم التوقعات بالقدرة على توفير اكبر حجم من فرص العمل 
 .رة والفنيةوالتشغيل في القطاع الخاص اتساقا مع معايير ومتطلبات القطاع فيما يتصل بالعمالة الماه

وعرضوا المتيازات اليوم الوظيفي، بما يوفره من قنوات تواصل مع ارباب العمل وتذليل بعض المعيقات في 
الحصول على فرص لديهم، خصوصا فيما يتعلق ببعض االشتراطات، التي يمكن تجاوزها، سيما شرط توفر 

 .يثي التخرجالخبرة التي تصر عليها بعض المنشآت والتي ال يمكن توفرها في حد
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وعرض اصحاب عمل ومدراء تنفيذيون في عدد من المصانع والمنشآت االستثمارية لعدد من قصص النجاح التي 
اثبتت كفاءتها بسرعة في سوق العمل ولم يكن لديها خبرة عملية سابقة من حديثي التخرج ودعوا إلى مرونة اكبر 

 .في التعامل مع هذا االشتراط

 مع وزير الصناعة والتجارة والتموين لقاء غرفة صناعة اربد 
لقاءًا مع معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين غرفة البمقر  11/6/2019يوم الثالثاء نظمت غرفة صناعة اربد 

 رئيس غرفة صناعة االردن فتحي الجغبير وهاني ابو حسان  الغرفة رئيسالدكتور طارق الحموري وبحضور 
 .ةواعضاء الهيئة العامة للغرف

مشكالت القطاع الصناعي المتمثلة بارتفاع اسعار الطاقة وعدم توفر العمالة برز حيث عرض أبو حسان أ
المتدربة لبعض المهن وارتفاع الضرائب والرسوم وعدم استقرار التشريعات واعادة النظر ببعض االتفاقيات الدولية 

مع االدرن باتفاقيات واثارها السلبية على القطاع عالوة على القيود االدارية التي تفرضها بعض الدول المرتبطة 
 الصناعي .

وبين ان تلك المشكالت تؤثر على القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتعطي ميزة للبضائع المستوردة على 
 منافستها المحلية.

دنية واهمها اتفاقية وثمن ابو حسان جهود جاللة الملك لفتح اسواق جديدة وتوقيع اتفاقيات لزيادة الصادرات االر 
 تبسيط قواعد المنشأ مع االتحاد االوروبي الى جانب اعفاء السلع االردنية ودخول شاحنات النقل الى العراق.

طارق الحموري ، ان الوضع االقتصادي متجه نحو التحسن وان كان في  ةاكد وزير الصناعة والتجار حيث 
ات التي واجهها االقتصاد االردني خاصة خالل االربع سنوات المرحلة الحالية ليس فوريًا وكبيرًا بعد الصعوب

  االخيرة التي كانت صعبة

وقال ان هناك مالمح تؤشر الى تحسن االقتصاد ، الفتا الى ان التحديات ال زالت قائمة ويتم تجاوزها من خالل 
  الجهود التشاركية بين القطاعين العام والخاص واستغالل الفرص المتاحة

مليار دينار لم يكن لألردن عالقة بها وانما تفاقمت  28من حجم مديونية المملكة البالغ نحو  %40ان  واشار الى
 نتيجة الظروف االقليمية والدولية المحيطة خالل السنوات الماضية
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، الفتا الىال امكانية الوصول  % 9.3وبين ان حجم الصادرات ارتفع خالل الربع االول من العام الجاري نحو 
يادة اكبر من خالل استغالل االتفاقيات الدولية بشكل افضل خاصة اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ والتي يتمتع لز 

  االردن بموجبها بامتيازات كبيرة

ودعا الحموري القطاع الصناعي الى توزيع صادراته على الدول بما يحقق انعكاسات ايجابية افضل للقطاع ، 
  لسوق العراقي للمنتجات االردنيةمشيرا الى ضرورة استثمار فتح ا

واكد وزير الصناعة ، استعداد الحكومة اللغاء قرار منع استيراد المنتجات الصناعية السورية مباشرة في حال 
صدور قرار مماثل من الجانب السوري يسمح للمنتجات االردنية بالدخول الى سوريا ، الفتا الى ان الحكومة 

  .ر قرار المنع التفاهم مع الجانب السوري بشأن ذلك دون جدوى حاولت على مدى شهور قبل اصدا
واوضح ان الغاء اتفاقية التجارة مع تركيا كان نتيجة عدم تحق االتفاقية الهدافها االيجابية على االردن حيث بلغ 

  .مليون دوالر لصالح تركيا ، وهو االمر الذي يتفهمه الجانب التركي 800الفرق في الصادرات نحو 
فت الى تشكيل الوزارة للجان قطاعية مشتركة مع القطاعات الصناعية المختلفة غايتها حل اية اشكاليات تواجه ول

تلك القطاعات وتحديدها ، مؤكدا ان تلك اللجان استطاعت خالل الفترة الماضية حل العديد من المشكالت في 
 على حلها . وتحديد المشكالت اخرى غالبيتها اجرائية يجري العملهذا الجانب 

مين عليها وكان وزير الصناعة والتجارة جال على عدد من المصانع في مدينة الحسن الصناعية واستمع من القائ
 البرز المعوقات التي تواجههم.

 مع مصنع الدرة للصناعات الغذائية لقاء غرفة صناعة اربد ووحدة دعم والتشغيل 
وبرنامج زيادة فرص  20/6/2019وافق خميس الميوم ال نظمت وحدة الدعم والتشغيل / غرفة صناعه اربد 

التشغيل المنفذ من قبل الوكاله األلمانية للتعاون الدولي والممول من قبل الوزارة االتحاديه األلمانية للتعاون 
 (  لقاء تجربة نظام الحوافز العادل من شركه الدره.BMZاالقتصادي والتنمية )

الحافز العادل داخل الشركات األردنية وذلك لخلق الدافعية لدى العاملين في  وجاء تطبيق وتفعيل استراتيجية  
 الشركات األردنية للوصول ولتحقيق النتائج المرغوب على المستوى المؤسسي وعلى المستويين الجماعي والفرد.

 لقاء غرفة صناعة إربد مع وزير العمل

 الى غرفة صناعة اربد وزير العمل نضال البطاينة عرض رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان خالل زيارة 
التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وأهمها نقص العمالة المؤهلة وعدم  31/7/2019يوم األربعاء الموافق 
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مالئمة مخرجات مؤسسات التدريب المهني مع احتياجات سوق العمل وعزوف العمالة المحلية عن العمل بعدد 
 ع رسوم الفحص الطبي اضافة الى آلية إجراءات وزارة العمل بضبط العمالة الوافدة .من القطاعات وارتفا

وأكد ابو حسان، على اهمية التنسيق مع القطاع الصناعي في مختلف البرامج الهادفة لتنظيم وتدريب العمالة،  
شاب  3500لنحو والتي أوجدت فرص عمل  2016الفتا إلى منجزات وحدة التشغيل التي أنشأتها الغرفة عام 

 وفتاة .

ودار خالل اللقاء نقاش مع المستثمرين الصناعيين ومطالب بشأن تنظيم العمالة، حيث أكد وزير العمل أن   
مطالب القطاع الصناعي لها كل الدعم واالهتمام من الحكومة فيما سيتم دراسة كافة المقترحات بما يحقق 

 المصلحة العامة.

اينة  خالل لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة وبحضور محافظ مدينة أكد وزير العمل نضال البط  
إربد رضوان العتوم ورئيس بلديتها المهندس حسين بني هاني وجمع من الصناعيين، أن الوزارة تعمل من أجل 

 الوصول إلى 

ر، مشيرًا إلى أهمية مرحلة الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، لتحقق للمواطن مزيد من الراحة واالستقرا
 اإلجراءات التي تقوم بها الوزارة في مجال ضبط وتنظيم سوق العمل األردني.

وشدد البطاينة على أهمية التدريب للموارد البشرية وصواًل إلى مرحلة التشغيل في القطاع الصناعي الذي يعتبر   
الدولة الوطني، حيث يساهم هذا القطاع في من القطاعات الهامة والرئيسية، وهو المكون الداعم األول القتصاد 

عملية النحو االقتصادي بشكل مباشر من خالل عملية التشغيل للعمالة الوطنية، إضافة إلى أنه يعمل على 
 تحريك العديد من القطاعات األخرى والمشاركة في دعم دوران عجلة النمو االقتصادي باتجاه االمام. 

برامج التدريبية المنتهية بالتشغيل المباشر التي ستقدمها الوزارة في القريب واستعرض البطاينة في حديثه ال  
العاجل ومنها برنامج خدمة وطن، بعد إجراء تقييم شامل للمرحلة األولى حيث طرأ تغيير جذري على البرنامج من 

 ع احتياجات سوق العمل واءم متحيث فترة التدريب والمناهج والمدربين والمهن التي سيتم التدريب عليها، وبما سي

 لقاء غرفة صناعة إربد مع مؤسسة التدريب المهني 
مع مؤسسة التدريب المهني وذلك  اً لقاء  7/8/2019نظمت غرفة صناعة إربد في يوم األربعاء الموافق   

بحضور رئيس غرفة صناعة إربد السيد هاني أبو حسان مدير عام المؤسسة السيد زياد عبيدات، ومساعد مدير 
مديرية التشغيل المركزي السيد عنان، والمساعد الفني المهندس ابراهيم الطراونة، وعضو مجلس اإلدارة السيد 
موفق بني هاني، وممثلي اصحاب المصانع من مختلف القطاعات؛ بهدف مناقشة البرامج التدريبية التي تقدمها 
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انع، ولتوفير أيدي عاملة أردنية مدربة ومؤهلة  المؤسسة وإمكانية تطويرها وتعديلها لموائمة احتياجات هذه المص
 . قادرة على دخول سوق العمل مباشرة

وناقش رئيس الغرفة السيد هاني أبو حسان جملة من القضايا الهامة والمشتركة بين الغرفة والمؤسسة، مؤكدًا ان   
 .المدربةهذه المؤسسة هي الرافد األساسي لسوق العمل األردني في إعداد األيدي العاملة 

وعرض مدير عام المؤسسة زياد عبيدات، أبرز مهام المؤسسة واستراتيجياتها ورسالتها ونشاطاتها ومستويات 
 .وانماط التدريب فيها التي تطبقها من خالل معاهدها المنتشرة في مختلف المحافظات

طاع الخاص باعتباره المتلقي وقال ان المؤسسة تسعى إلى استمرارية وديمومة هذا التعاون لبناء شراكات مع الق
الرئيس لخدماتها وشريكًا استراتيجيًا للمؤسسة، مؤكدا ان هذه الشراكة تقوم على أساس التدريب بما يمكن العمالة 

 .المحلية من دخول سوق العمل بكل كفاءة، ويسهم في تحسين مستوى معيشتهم

ة في تحسين عملية التدريب المهني داخل كما قام أعضاء الهيئة العامة بطرح عدد من المقترحات للمساهم
المصانع والتي تصب كذلك  في خدمة جميع المصالح، حيث سيتم العمل على تعديل آلية التدريب بحيث تصبح 
اكثر موائمة الحتياجات أصاحب العمل، فقد اكد العبيدات ان المؤسسة ستقوم على عمل برامج تدريبية بناءًا على 

 .متطلبات كافة القطاع

 ارة غرفة صناعة اربد ووحدة دعم والتشغيل الى معهد تدريب مهني اربد / اناثزي

 زيارة معهد تدريب مهني اربد /إناث 9/9/2019االثنين  نظمت  وحدة دعم والتشغيل /  غرفة صناعة اربد يوم
يس الغرفة بحضور السيد هاني أبو حسان رئ لموائمه وربط احتياجات قطاع األنسجة مع مخرجات التدريب المهني

وعدد من أصحاب المصانع وممثلين عنهم /قطاع النسيج تحديدًا وهي الزيارة الثانية للمركز  لإلطالع على 
إمكانيات المعهد والوصول إلى آلية عمل مشتركة ليتم من خاللها تصميم برنامج تدريبي خاص بقطاع النسيج 

 .)خياطة( يتناسب مع احتياجات صاحب العمل واحتياجات السوق.

وقد جاءت هذه الزيارة نتيجة  اجتماعات ونقاشات عدة مع أصحاب العمل وبالشراكة مع وزارة العمل/ معهد 
 التدريب المهني وذلك للوصول إلى عمالة أردنية أكثر كفاءة قادره على العمل ومواكبة التطور.

 (USAID)لقاء غرفة صناعة إربد مع الوكالة االمريكية للتنمية الدولية 

السيد هاني أبو حسان وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة، مدير مكتب التنمية ى رئيس غرفة صناعة إربد التق  
(  السيد دان سوفت والسيدة حنين رشيد اخصائية إدارة USAIDاالقتصادية  للوكالة االمريكية للتنمية الدولية )
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بالشمال، وذلك في يوم الخميس المشاريع؛ للحديث عن الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي 
 .1/11/2019الموافق 

في بداية اللقاء رحب أبو حسان بالحضور الكريم وتحدث بشكل مختصر عن الصناعة في محافظة إربد   
وأشاد بالشراكة مع ، لموجودة بها والجامعات والقوى العاملةواهميتها والموقع االستراتيجي لها، والمناطق التنموية ا

مريكية فقد  تم انجاز مشروع ناجح  مسبقًا بالشراكة مع غرفة صناعة اربد وهو مشروع القوى العاملة الوكالة اال
(Work Force). 

ودعى أبو حسان للقيام بشراكات جديد ببرامج اخرى  التي تخدم الصناعيين، فغرفة صناعة إربد لديها األدوات   
األردن ال زال يعاني من صعوبات اقتصادية، أحد  الالزمة للمشاركة باي عمل لصالح الصناعيين وخاصة ان

اسبابها الرئيسية وضع المنطقة الغير مستقر مما أثر على اسواقنا التصديرية التقليدية، باالضافة لقضية الالجئين  
  حيث استنفذت العديد من الموارد أيضًا.

 وكان ابرزها:وقد تم مناقشة العديد من القضايا من قبل السادة أعضاء الهيئة العامة 

 تدريب وتأهيل العمالة عن طريق ربط هذا التدريب مع حاجة المصانع. (1

 ارتفاع معدل دوران الوظيفي. (2

 ارتفاع اسعار الطاقة. (3

دعم التصدير وفتح اسواق خارجية لهم من خالل تسهيل الحصول على شهادات معينه للدخول الى هذه  (4
 االسواق.

بأنه سيتم طرح عدد من البرامج خالل الفترة القادمة لتقديم المساعدة وفي نهاية اللقاء بين السيد دان سوفت  
لصناعيين لتخطي العقبات التي تواجههم، وان الهدف من اللقاء هو لسماع هذه التحديات لتكون البرامج موائمة 

 مع االحتياجات.

 لقاء غرفة صناعة إربد مع السفير التونسي 

وعضو ل لقائه لنائب رئيس غرفة صناعة إربد المهندس مأمون حالوة بحث السفير التونسي خالد السهيلي خال  
ومدير عام الغرفة نضال الصدر، في عمان يوم االثنين الموافق مجلس االدارة السيد موفق بني هاني 

 . افاق تعزيز التعاون بين القطاعين الصناعيين في تونس واألردن وزيادة حجم التبادل الصناعي  11/11/2019
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ر السفير التونسي على أهمية تطوير العالقات الصناعية بين البلدين، من خالل تبادل الخبرات والزيارات وأشا  
 . لممثلي القطاع الصناعي بما يخدم الصناعات ويعزز من تنافسيتها في كال البلدين

معامالت وثمن السفير تجربة غرفة صناعة إربد في مجال إحداث النافذة الواحدة داخل الغرفة لخدمة   
الصناعيين، إلى جانب دور وحدة دعم التشغيل التي ترعاها الغرفة في مجال تدريب وتشغيل الشباب الباحثين عن 

 . فرص العمل

من جانبه اكد حالوه على أهمية استفادة الجانب التونسي من الحوافز واالتفاقيات التي يوفرها األردن   
 . مليون دوالر 50البلدين والتي ال زالت ال تزيد عن للمستثمرين، بهدف زيادة حجم الصادرات بين 

ولفت حالوه إلى إيجابيات تعزيز التعاون بين المركز الفني للتعبئة والتغليف في تونس والمركز الوطني للتعبئة   
والتغليف االردني بما يخدم مصلحة الجانبين، الفتا إلى ضرورة تعزيز مشاركة الصناعيين في كال البلدين 

 . قين في الفعاليات الصناعية بما يسهم في اطالع األطراف على فرص االستثمار والتبادل الصناعيالشقي

وأكد السيد موفق بني هاني على عمق العالقات بين الشعب التونسي واالردني وضرورة ترجمة ذلك من خالل 
 زياررة التبادل التجاري بين البلدين.

عي في إربد ومدنها الصناعية، وأبرز الصناعات المنتجة وأسواق وعرض حالوه خالل اللقاء الواقع الصنا  
 تصديرها.

 لقاء غرفة صناعة إربد مع السفير الصيني 

 ادارة برئيس وأعضاء مجلس  22/12/2019اكد السفير الصيني بان ويفانغ خالل لقائه يوم األحد الموافق   
لى تنشيط الحركة التجارية مع األردن ال سيما غرفة صناعة إربد في مقر الغرفة، ان جمهورية الصين تحرص ع

ولفت إلى ان  محافظة إربد، لما تحويه من مميزات استثمارية في القطاع الصناعي ومختلف القطاعات األخرى 
مليون دوالر أمريكي، بزيادة كبيرة على أساس سنوي بلغت  356إجمالي وارادات الصين من األردن بلغت 

129.61 ٪. 

لصيني أهم المشروعات والبرامج التي تبنتها الصين في مجال المساعدات واالستثمار في وعرض السفير ا  
األردن الذي استقبل أكثر من مليون ونصف الجىء خالل السنوات الماضية، الفتًا الى ان االستثمار في مجال 
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حجم استهالك فاتورة الصخر الزيتي الذي تبنته الصين سيوفر االف فرص العمل الى جانب توفير نسبة جيدة من 
 . الطاقة في األردن

وقال أنه وفي ظل الظروف االقتصادية الصعبة والتحديات التي تواجهها المملكة، فإن الصين حريصة على   
 تنفيذ برنامج المساعدات لألردن.

ي تضم من جانبه عرض رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، الواقع االقتصادي والصناعي لمدينة إربد الت  
مدنًا صناعية وتنموية تسهم في دعم االقتصاد الوطني، واكد على عمق العالقات األردنية الصينية في مختلف 

من قيمة مستوردات  % 14مليار دوالر تمثل  2.7المجاالت حيث تبلغ قيمة مستوردات األردن من الصين نحو 
 . المملكة

صينية في األردن واستغالل المزايا والحوافز التي يوفرها واشار أبو حسان الى اهمية زيادة االستثمارات ال  
 . للمستثمرين خاصة مع تمتع األردن بموقع مهم على خارطة المنطقة

كما اطلع السفير على تجربة وحدة دعم التشغيل في غرفة صناعة إربد ودورها في تدريب وتأهيل الشباب   
  وتوفير فرص العمل.

 صحاب المطابع لقاء قطاع التعبئة والتغليف ا

بحضور رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو  30/12/2019يوم االثنين الموافق  اً نظمت غرفة صناعة اربد لقاء
وعدد من حسان  وممثل القطاع عن الغرفة في غرفة صناعة االردن مامون حالوة ومدير الغرفة نضال الصدر 

تتمثل بمنافسة غير عادل وشرعية من مطابع غير  يالت التحديات التي تواجههمأصحاب المطابع .وذلك لمناقشة 
مرخصة وال يحق لها قانونا مزاولة المهمن وتعمل غطاءات مختلف كالدعاية واالعالن والتصميم وخالفه من 

 .المسميات

حذر اصحاب مطابع تجارية في اربد من ان قطاع الطباعة في اربد يمر بازمة حقيقية تعرضه لالنهيار بعد حيث 
 .ن القطاعات المزدهرة فيما مضى ويشكل الرافعة االولى لقطاع التغليف والورق والكرتون ان كان م

وان اقروا بالتطور التكنولوجي الهائل الذي اصاب القطاع بشكل عام اال انهم في ذات الوقت طالبوا ببعض 
وقادرا على المنافسة في  اجراءات الحماية والتمكين له ومعالجة العقبات والمشاكل التي تقف بوجهه ليبقى قائما

 .السوق المحلي

واكد عامر يغمور صاحب مطبعة ان المطابع المرخصة في اربد ال تتجاوز خمسين مطبعة تخضع لقانون 
ارمة قانها مطبعة وتضع  المطبوعات والنشر وتعليماته بينما هناك مئات المحال والمنشات التي تسوق نفسها على
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االمر التملك اي مقومات او مؤهالت لممارسة مهنة الطباعة وتقوم بالطباعة  بهذا الخصوص بينما هي في حقيقة
 .خارج اربد مما انعكس سلبا على الطلب

ولفت زياد حلوش "صاحب مطبعة" ان العمالة الماهرة اصبحت ندرة في هذا القطاع على مستوى محافظة اربد 
ديثة من الصعوبة بمكان توفيره مما يضطر بعض حتى ان ايجاد"طبيع" ماهر قادر على استخدام التكنولوجيا الح

 . المطابع الى استخدام العمالة الماهرة الوافدة

ودعا حلوش الى ضرورة اتخاذ اجراءات لتخفيض الكلف والضرائب على المطابع وتشديد الرقابة على المطابع  
واالشتراطات المطلوبة وعدم منحها غير المرخصة والمؤهلة لممارسة المهنة وال تنطبق عليها المواصفات والمعايير 

رخصة مزاولة مهنة الطباعة بخالف ذلك الن موازين المنافسة العادلة اصبحت غير متوفرة بين المطابع 
المرخصة والتي تلتزم بدفع الضرائب وغيرها من الرسوم المطلوبة مع مطابع ال تتحمل مثل هذه الكلف ممن 

 .اسماهم بالدخالء على المهنة

عساف"صاحب مطبعة" اكثر تشاؤما بالواقع الذي يعيشه القطاع ووصفه انه دخل مرحلة االنهيار  وبدا سامي
الفعلي الفتا الى ان معظم المطابع اصبحت تقدم اسعارا اقل من التكلفة الفعلية وهو ما يضع القطاع برمته على 

 .مستوى محافظة اربد على حافة االنهيار

ع على اهمية انشاء مدرسة مطبعية على مستوى اقليم الشمال على غرار وتوافقت اراء عدد من اصحاب المطاب
المدرسة المطبعية الموجودة في ماركا بالعاصمة عمان تكون قادرة على توفير العمالة الماهرة والخبيرة في هذا 

لطباعة اتساقا المجال في الوقت الذي اكدوا فيه على اهمية تغيير العقلية النمطية القديمة في التعاطي مع مهنة ا
 .مع التطورات التكنولوجية الهائلة التي طرات على القطاع

بالمريرة وقد تؤدي اذا استمرت   من جانبه اعتبر ابو حسان ان المعاناة التي يمر بها هذا القطاع في محافظة اربد
لى مشاكلهم ان تصيبه بالشلل التام وهو ما دفع بغرفة الصناعة الى التواصل مع اصحاب المهنة للوقوف ع

والعمل مع الجهات ذات العالقة على ايجاد الحلول المناسبة لها مؤكدا ان يقوم القطاع بتطوير نفسه بالدرجة 
 .االولى ليواكب التطورات الحديثة ويكون اكثر قدرة تنافسية جودة وسعرا

يذ برنامج التدريب الداخلي ولفت ابو حسان ان اولى الخطوات التي تسير بها الغرفة بالتنسيق مع وزارة العمل تنف
داخل المطابع لتخريج عمال مهرة في هذا القطاع يكونوا قادرين على مواكبة التطورات وتخفيض كلفة العمالة 
الوافدة الى جانب العمل مع البلديات المعنية وهيئة االعالم الى تشديد الرقابة على المحال التي تمارس هذه المهنة 

 .خارج القانون والتعليمات
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وتدارس اصحاب مصانع تغليف وتعبئة وكرتون مع اصحاب مطابع فكرة انشاء مطبعة قادرة على تلبية احتياجات 
التغليف والتعبئة والكرتون غير الموجودة في اي مطبعة داخل المحافظة خصوصا طباعة النايلون التي يضطر 

 .اصحابها الى تلبية احتاجاتهم من مطابع في العاصمة عمان

 2019ثانيا: ورش العمل خالل عام 

 ورشة عمل حول برنامج تعزيز الصادرات األردنية 

عقدت غرفه صناعة اربد وبالتعاون مع غرفة صناعة االردن ورشة توعوية ممولة من الحكومة الهولنديه حول   
واألرشاد بألية عمل  وذلك بهدف التوعية  30/1/2019برنامج تعزيز الصادرات األردنية في يوم األربعاء الموافق 

وشروط االستفادة من البرنامج الذي يعنى برفع الطاقات التصديريه للمنشأت الصناعية، بحضور نائب رئيس 
 الغرفة المهندس مأمون حالوه  والسيد خالد خراشقه عضو مجلس إدارة الغرفة وأصحاب المصانع المختلفة.

حيث رحب  بداية  بالحضور الكريم،  من ثم قدم الممثلين  بدأت فعاليات الورشة التي أدارها المهندس حالوه  
ردن شرحًا مفصاًل عن كيفية التقديم للبرنامج  وماهي الخدمات التي يقدمها للدخول إلى عن غرفة صناعة األ

األسواق األوروبية، وذلك من أجل زيادة الصادرات  للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز قدراته ومساهمته في 
قتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، والوصول الى رفع القدرات التصديرية للمنشآت الصناعية من النمو األ

 خالل منظومة متكاملة من البرامج والجهود الممنهجة  وفقَا ألفضل الممارسات الدولية.

لجميع في في ختام أعمال الورشة تم االستماع الى االستفسارات واالسئله من قبل أصحاب المصانع، وشارك ا  
طرح مقترحاتهم لمناقشة القضايا المشتركة والوصول لمعالجات تنسيقية بإجماع ورأي موحد، ومن ثم عبر 
المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لغرفة صناعة إربد وغرفه صناعة  األردن على حسن االستقبال وكرم الضيافة 

 متمنين لفريق العمل كل التقدم والنجاح.

 برز التعديالت على قانون ضريبة الدخل والمبيعاتتحليل أورشة عمل حول 

نظمت غرفة صناعة  إربد بالتعاون مع أعضاء جمعية خبراء الدخل السيد مهند قنيبي والسيد رامي  نيروخ  من  
وبحضور نائب رئيس الغرفة المهندس مـأمون حالوة والمدراء الماليين وعددًا من (BDO)  مكتب سمان مشاركون 

لعامة  لغرفة الصناعة  ورشة عمل بعنوان تحليل أبرز التعديالت على قانون ضريبة  الدخل أعضاء الهيئة ا
 . 20/3/2019والمبيعات وذلك يوم األحد الموافق 
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حيث قام السيد قتيبي والسيد نيروخ وهما متخصصين بمجال ضرائب الدخل بتوضيح أبرز التعديالت التي   
على استفسارات الحضور حيث تم طرح عدد من المواضيع الهامه مثل  طرأت على قانون ضريبة الدخل، واإلجابة

ضريبة الدخل المفروضة على القطاع الصناعي داخل المناطق التنموية وخارجها، وكيفية احتساب الضريبة 
اقتطاعها والتهرب الضريبي والعقوبات المفروضة في حالة ثبوت التهرب والضرائب المفروضة على الصادرات و 

من األمور الهامه، حيث القت الورشة استحسانا من الحضور ألهمية المواضيع التي تم مناقشتها وإثرائها  والعديد
 .بخبرات مقدمي الورشة

وفي نهاية اللقاء قام المهندس مأمون حالوة بتقديم الشكر الجزيل للسادة المحاضرين وزمالئهم على جهدهم   
 .قانون واإلجابة على استفسارات الحضورالمشكور بتوضيح التعديالت التي تمت على ال

 ISOورشة تعريفية حول شهادات ال

بمختلف أنواعها  ISO أقامت غرفة صناعة إربد ورشة تعريفيه حول عالمات المطابقة العالميه و شهادات ال  
، وهدفت الورشة لتعريف 20/4/2019بحضور مختصين ومستشارين بهذا المجال، وذلك يوم األحد الموافق 

حاب المصانع بالشهادات والمعايير والمتطلبات الالزمة ودورها في تعزيز المنتج وتسهيل تصديره وتسويقه ال أص
 .سيما ان هذه الشهادات عالمية واصبحت جزء اساس في الصناعة العالمية

لبشريه والموارد ا  9001فقد جرى خالل الورشة  الشرح عن عدد من هذه الشهادات منها التصنيع الرشيق وايزو 
 .وحول شهادات السالمه والصحة المهنيه والبيئة  CE MARKINGوال  وصناعة ااألغذية والصناعات الدوائية

واكد المحاضرون بالورشة على ضرورة االستفادة من هذه الشهادات، عبر تلبية اسسها واشتراطاتها من قبل  
روحات عن الية الحصول والتقدم لها وما هي أصحاب العمل لما لها من فائدة كبيرة على مصالحهم حيث قدموا ش

 . االشتراطات المطلوبة لتحقيقها

الصندوق الوطني لدعم المؤسسات )نافس(   مع  وجاءت الورشة على خلفية توصيات سابقة للقاء عقد بالتعاون   
ة لغرفة صناعة الذي حضره نائب رئيس الغرفة المهندس مأمون حالوة والمدير العام وعدد من أعضاء الهيئة العام

إربد وفريق عمل الصندوق؛ بهدف التعريف بالخدمات والدعم الذي يقدمه الصندوق للحصول على شهادات 
 ختلف انواعها، وعالمات المطابقة العالميه.بم   ISOال
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 ورشة تعريفية بالخدمات االلكترونية لوزارة الصناعة

في مقر غرفة صناعة إربد ورشة  24/7/2019الموافق  نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوم األربعاء  
 تعريفية بالخدمات اإللكترونية التي تقدمها الوزارة وخاصة تلك المتعلقة بخدمة القطاع الصناعي.

وأكد رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، على أهمية ما أنجزته وزارة الصناعة والتجارة من حوسبة معظم   
ى المستثمرين والمواطنين من مختلف القطاعات، وبين  أيضًا أن غرفة صناعة إربد كانت خدماتها بما يسهل عل

اإللكترونية وأهمها شهادات المنشأ، بما ينسجم  خدماتمواكبة للخدمات اإللكترونية من خالل توفير العديد من ال
  .مع مشروع الحكومة اإللكترونية وتوجهات جاللة الملك عبد هللا الثاني

فريق يمثل دوائر مراقبة الشركات وحماية الملكية الصناعية والسجل التجاري، عرضًا ألهم الخدمات وقدم   
  . خدمة إلكترونية جديدة 14اإللكترونية والتي أحدثت الوزارة منها مؤخرًا 

إصدار وتشتمل الخدمات اإللكترونية على تسجيل وتعديل بيانات المستثمر وتسجيل وتعديل بيانات ونقل ملكية و   
شهادة المؤسسات الفردية وشطبها، كما تشمل الخدمات تسجيل وتعديل ونقل ملكية اإلسم التجاري وإصدار شهادة 
اإلسم التجاري والترخيص بإستخدام االسم التجاري وشطبه، اضافة الى مراحل تسجيل وكيل تجاري وتعديل أو 

 . أخيرًا إصدار شهادات الوكالء والوسطاء التجاريينالغاءه، وتسجيل وسيط وكالة تجارية وتعديلها او الغائها، و 

وعرض أعضاء الفريق للخدمات اإللكترونية المتصلة بدائرة مراقبة الشركات إلى جانب الخدمات المتعلقة بحماية   
 . قريباً  % 98الملكية الصناعية وبراءات االختراع، الفتين إلى خدمات الوزارة اإللكترونية ستصل لنحو 

لفريق أن هدف الخدمات اإللكترونية هو تبسيط وتسريع اإلجراءات واإلرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وأكد ا  
 . للمواطنين وكافة المتعاملين بما يعزز بيئة االستثمار ويسهم في التنمية االقتصادية

هيل على المواطنين وبين أن تلك االنجازات تأتي ترجمة لتوجيهات جاللة الملك عبدهللا الثاني للحكومة للتس  
 .إزالة المعيقات التي تواجههموالمستثمرين بما يسهم في توفير الوقت والجهد و 

وجرى خالل الورشة التي أدارها مدير عام غرفة صناعة إربد نضال الصدر بحضور مستثمرين بالقطاع   
راءات المتصلة بالتسهيل على الصناعي ، توضيح آليات استخدام الخدمات اإللكترونية التي تقدمها الوزارة واإلج

 .الصناعيين



 غـرفــــة صنــاعــــــة اربـــــــــــد
 

 27         2019التقرير السنوي لعام 

 

 ورشة تعريفية ببرنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير

في غرفة صناعة إربد  8/8/2019 الموافق المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع اإلقتصادية يوم الخميس أقامت  
م الدعم الفني والمالي للشركات المستهدفة ورشة تعريفية ببرنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير لتقدي

 الصغيرة ومتوسطة 

الحجم بهدف رفع قدراتها اإلدارية واالنتاجية وتعظيم صادرات قطاع الصناعة المحّلي بحضور ممثلين من 
القطاعين العام والخاص.  ويستهدف برنامج "دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير" الشركات الصناعية 

وسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية، حيث سيتم اعطاء األولوية للشركات التي تستهدف أسواقًا الصغيرة ومت
 غير تقليدية )األسواق غير المجاورة واألسواق الجديدة( بقيمة مليون دينار أردني. 

أجل وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور بّشار الزعبي، أن أهداف برنامج دعم الشركات الصناعية من 
التصدير تتمّثل بالمساهمة في زيادة وتنوع صادرات القطاع الصناعي األردني، وتشجيع الصناعات الوطنية وزياده 
تنافسيتها، وتشجيع وتعزيز التشبيك والترابطات بين الشركات اإلقتصادية المحلّية المصدرة والمساندة لتعزيز 

القيمة المضافة وسالسل القيمة باإلضافة إلى فتح أسواق تنافسية المنتج األردني في األسواق الدولية وتعظيم 
 جديدة وزيادة الصادرات الى األسواق الحالية .

ولفت إلى هدف البرنامج الخاص بتقديم خدمات ترويج الصادرات للشركات المستهدفة والمساهمة في تخفيض  
 العجز بالميزان التجاري وحل مشكله البطالة .

المتوّقعة لبرنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير أشار الّزعبي، إلى أنها تتمّثل  وفيما يتعّلق بالنتائج  
شركة صناعية، والمساهمة في تخفيف العجز في الميزان التجاري ومساعدة  20بتقديم الدعم الفني والمالي إلى 

التكنولوجي لخطوط االنتاج  الشركات األردنية في الوصول الى االسواق الدولية، ومساعدتهاعلى رفع المستوى 
وبناء السمعة التجارية للمنتجات األردنية في األسواق الدولية والمساهمة في توفير فرص عمل لألردنيين وتخفيف 

 معدل البطالة.

وبّين أن آلية عمل البرنامج تتمّثل بدعوة الشركات لتقديم الطلبات والوثائق المطلوبة والتي تنتهي في الثاني من   
المقبل، ومن ثم تتم عملية المراجعة وتقييم الطلبات اداريا وفنيا واختيار الشركات التي تنطبق عليها  أيلول

المعايير، يليها توقيع االتفاقيات مع المشاريع التي تم اختيارها وبدء تنفيذ األنشطة المتعّلقة بهذه المشاريع ومن ثم 
 تقييم نتائج المشاريع ونشر قصص نجاحها.
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 " ش دليل أنظمة الموارد البشرية في " صناعة اربدورشة تناق

ورشة تعريفية ألصحاب  4/9/2019نظمت وحدة دعم التشغيل التابعة لغرفة صناعة اربد يوم األربعاء الموافق 
العمل تناولت الدليل االرشادي النظمة الموارد البشرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي كانت وزارة العمل 

 . رًا بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الدوليأطلقته أخي

وأكد نائب رئيس غرفة صناعة اربد المهندس مأمون حالوة خالل افتتاحه ألعمال الورشة ، على أهمية الدليل 
االرشادي الذي جاء نتاجًا لعمل جماعي هدفه تحسين األداء الوظيفي ووضع نظام ثابت للموارد البشرية في 

 . المؤسسات

أضاف أن االهتمام بالعمالة في المؤسسات من نواحي االستقطاب والتدريب والتقييم والحوافز الوظيفية يسهم في و 
 . التوافق والرضى للعاملين وخفض معدل الدوران الوظيفي بما ينعكس على المؤسسات وانتاجيتها

، أن الدليل االرشادي للموارد البشرية  من جهته ، اكد مدير التشغيل واإلرشاد المهني في وزارة العمل صالح بدارنه
جهد مميز لتنظيم سير العمل وتوحيد أنظمة الموارد البشرية لدى مؤسسات القطاع الخاصة بهدف الحد من 

 . السلبيات العميقة للعمالة في تلك المؤسسات

لدور الوحدة في وعرضت مديرة وحدة دعم التشغيل في غرفة صناعة اربد مرام عبد النبي ، لتجربة الوحدة في 
باحث عن عمل  3500تدريب وتأهيل الباحثين عن فرص العمل ، مشيرة إلى استطاعة الوحدة تشبيك نحو 

شهور في المشروع الذي تنفذه  6شخص لمدة  650بوظائف مناسبة لغاية االن ، عالوة على استدامة عمل نحو 
  .الوحدة حاليا بالتعاون مع الوكالة األلمانية

جيوسي من الوكالة االلمانية ايجازًا حول الدليل، الفتة إلى هدف الدليل االرشادي في تشجيع وعرضت ربى ال
ودعم تطبيق أنظمة وتعليمات العمل الوطنية في المملكة، وتقديم اإلرشاد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول 

 . النموذج االمثل للموارد البشرية مع األخذ بمالحظات أصحاب العمل حول الدليل

وتخلل الورشة نقاش مع مجموعة من أصحاب العمل في محافظة اربد تركز على األنظمة الوظيفية ومدى 
 .تحقيقها للعدالة والتوافق بين العاملين و مؤسساتهم
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 " ورشة تعريفية بحوافز وخدمات هيئة االستثمار في " صناعة اربد

، ورشة تعريفية تناولت المزايا  8/10/2019لثالثاء نظمت غرفة صناعة اربد بالتعاون مع هيئة االستثمار يوم ا
  .والحوافز والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين  في مختلف القطاعات االستثمارية والقطاع الصناعي خاصة

وقدم فريق عمل من الهيئة شرحا عن خدمة المكان الواحد لتسجيل وترخيص المشاريع االستثمارية من خالل 
 . ءات واختصار الوقت الستخراج الموافقات لمختلف المشروعات االستثماريةتبسيط اإلجرا

وعرض الفريق لالعفاءات الضريبية والجمركية بتسهيالت ومزايا تقدمها هيئة االستثمار لجذب المستثمرين ، إلى 
  .جانب مزايا المناطق الحرة والتنموية وما توفره من حوافز واعفاءات المستثمرين

ق الهيئة دور قسم المتابعة وتمكين المستثمر في إيجاد الحلول لمختلف المشكالت والمعيقات التي واستعرض فري
 . قد تواجه الشركات القائمة بهدف إدامة وتنشيط نمو القطاعات االستثمارية

 وتخلل الورشة نقاش مع ممثلي القطاع الصناعي في محافظة اربد ومالحظاته حول التحديات التي تواجه القطاع
 الصناعي وأهمها العمالة والطاقة وعدم استقرار التشريعات .

 ورشة توعوية للتعريف ببدء المرحلة الثانية من مشروع "نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة

ورشة  20/11/2019يوم االربعاء  نظمت الجمعية العلمية الملكية بغرفة صناعة اربد بمدينة الحسن الصناعية 
ء المرحلة الثانية من مشروع "نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة" في قطاع الصناعات الغذائية توعوية للتعريف ببد

 .(والكيميائية األردنية الممول من االتحاد األوروبي بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو

والمتوسطة في األردن لتحقيق اكبر قدر  ويهدف المشروع دعم الجهات الراغبة من المنشآت الصناعية الصغيرة
من التوفير في استهالك الطاقة، وذلك من خالل تحفيزهم لتطبيق افضل الممارسات في مجال ترشيد استهالك 

 .مصادر الطاقة المختلفة ورفع كفاءة استخدامها

دعم وتطوير في  وقال نائب رئيس غرفة صناعة اربد المهند مأمون حالوة أن الصناعات األردنية تحتاج إلى
جميع المجاالت وخصوصا ما يعمل منها على توفير الهدر في الطاقة أو مدخالت اإلنتاج حيث أن ذلك يحسن 

والمنتج،  من جودة اإلنتاج بما ينعكس إيجابا وبشكل فوري على القدرة التنافسية والتطويرية للمؤسسة الصناعية
اج والقدرة التنافسية فضال عن تحسين األداء البيئي من خالل مبينا أن مشروع نقل الطاقة يعزز من كفاءة اإلنت

تحسين اإلنتاجية وضبط الهدر. واستعرضت رئيس الفريق الوطني للمشروع المهندسة جيهان حداد المنهجية 
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المستخدمة في المشروع ومراحل التطبيق وشروط االشتراك وآلية االختيار، مبينة أن المرحلة األولى من المشروع 
نجاحًا ملحوظًا في توفير استهالك الموارد والطاقة وفي تقليل كلف اإلنتاج لدى تنفيذه في عدة مصانع  حققت

أردنية ضمن قطاع الصناعات الغذائية، حيث أن الشركات التي طبقت توصيات التدقيق البيئي والتدقيق لكفاءة 
ج بنسب مختلفة ومجدية اقتصاديا لهذه استهالك الموارد والطاقة والمياه استطاعت تحقيق وفر في كلف اإلنتا

الشركات. كما عرضت حداد للمنهجية التي سيتبعها المشروع مع الشركات بهدف تحقيق الوفر في استهالكات 
 .الطاقة والمياه والمواد وبما يساهم في زيادة تنافسية الشركات األردنية

لطاقة خالل الورشة قصص نجاح لمصانع و استعرض المهندس عبد هللا ابوسعدة من المركز الوطني لبحوث ا
ومؤسسات طبقت منهجية "نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة". وعرض خالل الورشة فيلم قصير يبين نتائج المرحلة 

( في األردن. و حقق المشروع خالل تنفيذ المرحلة األولى وفرا ماليا بحدود 2018-2015األولى من المشروع)
ميجاوات من الطاقة  22000مصنعًا غذائيًا من خالل توفير سنوي يزيد على  12 مليون دينار سنويا في 1ر6
طنا من النفايات الصلبة التي  80طن من المواد الخام، وتجنب إنتاج  400متر مكعب من المياه و 63000و

 .يتم طمرها

 

 2019ثالثًا: الندوات خالل عام 

 ندوة تؤكد أهمية إيجاد حواضن ألعمال مهن السيدات

فعاليات الندوة التعريفية بالجمعية األردنية  6/7/2019استضافت غرفة صناعة اربد يوم السبت الموافق   
الصناعية لسيدات األعمال، بحضور أمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز ورئيس الغرفة هاني أبو حسان 

 . وجمع من سيدات المهن واألعمال في محافظة إربد

أبو حسان، حرص الغرفة على دعم دور المرأة في مختلف المجاالت خاصة  حيث اكد رئيس الغرفة هاني
االقتصادية لغاية تمكينها في المجتمع، مؤكدًا على أهمية رؤية الجمعية األردنية لسيدات األعمال الصناعية في 

 زيادة تفعيل دور المرأة االقتصادي من خالل تنظيم المهن وزيادة تنافسية منتجاتها.

سة اللجنة النسائية في غرفة صناعة إربد وعضوة مجلسها فايزه المالح، أكدت على أهمية اللقاء في وكانت رئي  
التعريف بآليات تلقي الدعم للمشروعات النسائية لغاية تفعيل دور المرأة في التنمية االقتصادية وتقديم المقترحات 

 اإليجابية لهذا الغرض.
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لى تكامل مختلف األنشطة الهادفة إلى تفعيل دور الجمعيات وتحقيق وقال المغاريز ان إدارة السجل تسعى إ  
أهدافها وغاية إنشائها، الفتا إلى أهمية تأطير العمل اإلنتاجي النسوي بالتنسيق مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع 

تقلل  وأشار إلى ضرورة إيجاد حاضنة ألعمال السيدات من شأنها ان الوضع المعيشي، المدني بما يحقق تحسين
 عليهن كلف االنتاج وتحقق لهن دوام 

االستدامة واالستمرارية وبالتالي تحقيق عائد افضل تنعكس آثاره على المستوى المعيشي للمرأة واسرتها في مختلف 
 .شرائح المجتمع

دور وبينت رئيسة الجمعية األردنية الصناعية لسيدات األعمال نيفين الشوابكة، أن الجمعية تطمح إلى تعزيز   
المرأة في القطاع الصناعي، من خالل مساعدتهن في تسويق منتجاتهن بالمشاركة في المعارض المحلية والدولية 

 بجناح خاص بالجمعية.

وتخلل اللقاء نقاشات مع سيدات األعمال والمهن تركزت على آلية تنظيم المهن المتشابهة للسيدات وسبل   
 . الصدددعمها، إلى جانب التوعية الدورية بهذا 

 ندوة تعريفية بالشركة األردنية لضمان القروض

عقدت غرفة صناعة إربد بحضور رئيسها السيد هاني أبو حسان ومدير عام الشركة األردنية لضمان القروض   
، ندوة تعريفية بالخدمات المقدمة من الشركة خاصة ما 22/7/2019الدكتور محمد الجعفري يوم االثنين الموافق 

 مج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات.يتصل ببرنا

 %25من الناتج المحلي ويوظف ما نسبته  % 25أهمية القطاع الصناعي الذي يسهم بنحو بو حسان وعرض أ  
أسعار الطاقة وارتفاع الرسوم ارتفاع إلى ما يعانيه القطاع من تحديات أهمها  محلية، الفتاً من القوى العاملة ال

 . لتشريعات وشح التمويلوالضرائب وعدم استقرار ا

وأضاف أبو حسان أن تلك التحديات حدت من قدرة منافسة الصناعة الوطنية في األسواق الخارجية إلى جانب   
 عدم تمكنها من االستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ إلى اآلن.

ائها إلى تطوير النظام األردني وقال الدكتور محمد الجعفري أن الشركة األردنية لضمان القروض تسعى منذ إنش  
  .لضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية بما يساعد المنتجين األردنيين في زيادة مبيعاتهم المحلية والخارجية
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وأكد الجعفري أن الهدف الرئيسي للشركة يتمثل في ضمان مصلحة المستثمرين بما ينعكس إيجابا على االقتصاد 
 . لتنميةالوطني وتعزيز مسيرة ا

وقالت مديرة ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية في الشركة أمل جرادات، أن الُمصدر األردني يتمكن   
بفضل توفر الضمان من زيادة صادراته إلى الدول التي يتعامل معها وولوج أسواق جديدة عن طريق منح 

ذلك يمكنه الحصول على قيمة صادراته من أحد تسهيالت بالسداد من دون اإلصرار على فتح اعتماد مستندي، وك
البنوك التجارية بشروط مناسبة بفضل توفر الضمان ودون الرجوع عليه في حالة عدم السداد من قبل المستورد، 

 .وكذلك الحال بالنسبة لمبيعاته المحلية

لصادرات والمبيعات ودعت جرادات الشركات الصناعية األردنية الى االستفادة من توفر نظام ضمان ائتمان ا
المحلية ، الفتة إلى إن نظام ضمان ائتمان الصادرات متوفر حاليا في معظم الدول الصناعية، وقد أصبح 
المصّدر في تلك الدول ال يقدم على التصدير قبل حصوله على ضمان ائتمان صادراته لدى هيئة الضمان في 

 . ومته للصادرات الوطنيةبلده إلدراكه ألهمية الضمان المتاح له كدعم توفره حك

 (PUM) ندوة حول برنامج الخبراء الهولنديين

بالتعاون مع جمعية األعمال األردنية األوروبية )جيبا( في  1/10/2019يوم الثالثاء  نظمت غرفة صناعة اربد
يم المعونه الفنية مدينة الحسن الصناعية اليوم الثالثاء ندوة تعريفية عن برنامج الخبراء الهولنديين الهادف إلى تقد

 .والدراسات واالستشارات في مجاالت متعددة

وأشار مدير عام الجمعية ايمن قفاف إلى التعاون المشترك بين القطاع الخاص ونظرائه في اوروبا، وتعريف 
 .القطاع الصناعي بفرص األعمال المتاحة في األردن والدول األوروبية

لخدمة مئات المؤسسات،  2002راء الهولنديين الذي بدأ منذ عام وعرض قفاف لبرامج وآلية عمل برنامج الخب
وسبل االستفادة منها من خالل المساعدات الفنية والدراسات واالستشارات التي يقدمها البرنامج في مجاالت انتداب 
خبراء من مختلف التخصصات ما ينعكس بالفائدة على المؤسسات والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في 

 .اع الخاصالقط

واشار مدير عام غرفة صناعة اربد نضال الصدر إلى ان التعاون مع )جيبا( كان له أثر كبير في استفادة عدد 
 .من الشركات والمؤسسات الصناعية

ولفت إلى سعي الغرفة لالستفادة من خبرات المؤسسات الدولية والصديقة في تطوير أعمالها وتعزيز عالقات 
 .خرى لخدمة محافظة اربد وقطاعها الصناعيالغرفة مع المؤسسات األ
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 .واعقب الندوة حوار حول آلية عمل البرنامج وكيفية تقديم الطلبات واألسس المتبعة لالستفادة منه

 

 2019رابعًا: الوفود الخارجية خالل عام 

 الوفد الصيني المتخصص بصناعة المالبس 

بس والمحيكات مدينة الحسن الصناعية، حيث كان وفد من الشركات الصينيه المتخصصة بصناعة المال زار  
في استقبالهم المهندس خلدون النادي عضو مجلس ادارة غرفة صناعة إربد والمدير العام السيد نضال الصدر 

، حيث عرض لهم 1/5/2019ومدير مدينة الحسن الصناعية السيد معتز نمروقة وذلك  يوم االربعاء الموافق 
 ت الموجودة بها.المدن الصناعية والميزا

وقام المهندس خلدون النادي عضو مجلس اإلدارة بشرح عن المزايا التي تمنحها الدولة للمستثمرين بهذه المدن،   
باإلضافة إلى المميزات المتوفرة باألردن من حيث الموقع الجغرافي واالتفاقيات التجارية الموقعة بين االردن والدول 

 ظمه والقوانين الجاذبة لالستثمار.االخرى والبنيه التحتيه واالن

وتجول أعضاء الوفد الزائرفي عدد من المصانع الصناعية المتخصصة بصناعة النسيج والمحيكات؛ لألطالع   
على الوضع الصناعي والتكنولوجي المستخدم في التصنيع، حيث أبدى الوفد أعجابه بالمستوى المتطور الموجود 

 في المصانع.

 نية وفد السفارة األلما

زار وفد من الوزارة االتحاديه للتعاون االقتصادي والتنميه وعلى رأسها االستاذة الدكتوره كلوديا ورننج، ووفد من 
لمانية للتعاون الدولي، غرفة صناعة إربد وذلك يوم األربعاء الموافق السفاره األلمانية وممثلي الوكالة األ

 ارة الغرفة السيد هاني أبوحسان ومدير الغرفه وموظفيها.، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إد3/7/2019

وقد تم استعراض كلمات ترحيبيه من قبل الطرفين واإلشادة بالشراكة القائمه بينهما،  وتم عرض تقديمي يبين 
إنجازات الغرفة وما تم تحقيقه باالضافه الى عرض قصص نجاح بعض الباحثين عن عمل الذين تم وتدريبهم من 

 ة دعم التشغيل المموله من الوكاله األلمانيه للتعاون الدولي.خالل وحد
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وتم مناقشة خدمات التشغيل مع عدد من أرباب العمل الذين استفادو من خدمات الوحدة، وفي الختام قدم السيد   
 أبو حسان  باسم غرفة الصناعه درع شكر لممثلة الوزاة االتحاديه الدكتوره كلوديا والوفد المرافق.

 2019ًا: المعارض التي شاركت وقامت بها الغرفة خالل عام خامس

 فرصة عمل 500لتوفير  2019إفتتاح معرض إربد الوظيفي 

افتتح مندوب وزير العمل أمين عام الوزارة زياد عبيدات في مدينة الحسن للشباب يوم الثالثاء الموافق   
يل إربد ووحدة دعم التشغيل بغرفة صناعة الذي تنظمه مديرية تشغ 2019معرض إربد الوظيفي   23/4/2019

إربد، بحضور نائب رئيسها المهندس مأمون حالوة   وذلك بالتعاون مع برنامج زيادة فرص التشغيل الممول من 
 الوكالة االلمانية للتعاون الدولي.

والغذاء فرصة عمل للشباب والشابات بقطاعات الصحة والتعليم والصناعة  500ويهدف المعرض إلى توفير   
والخدمات للباحثين عن العمل، المؤهلين أكاديميا بدرجات البكالوريوس او الدبلوم او التدريب المهني إضافة إلى 

 غير الحاصلين على اي مؤهل اكاديمي.

بين حالوة ان وحدة دعم التشغيل في الغرفة اسست بسياق التاكيد على اشراك ابناء المجتمع بالتنمية االقتصادية 
اد فرص عمل مناسبة لهم بعد منحهم فرص التدريب والتاهيل ومن ثم تشبيكهم مع مؤسسات العمل بما عبر ايج

 ينسجم مع رؤية وتطلعات جاللة الملك عبدهللا الثاني .

مستمرون في أماكن  %60شاب وفتاة منهم  2700ولفت إلى أن الوحدة استطاعت لغاية االن تشغيل أكثر من 
وهي مرشحة  % 20باتت مؤرقة خاصة في محافظة إربد التي بلغت فيها قرابة عملهم، وأضاف ان البطالة 

 للزيادة بظل التاثر بعوامل اقتصادية طالت بنية االقتصاد والخدمات وابرزها موجات اللجوء.

وقال عبيدات ان الوزارة تعول على القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعاًل في التنمية المستدامة ال سيما بظل  
من الناتج المحلي االجمالي وبظل ارتفاع معدالت البطالة التي وصلت إلى اكثر من  % 70ته بما نسبته مساهم

 .% 27وتزاداد في صفوف االناث لتصل الى  19%

واكد على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في توفير فرص العمل وهو ما تعمل عليه الحكومة من  
طاعين العام والخاص وزيادة الثقة المتبادلة اتساقا مع إدراك الجميع لحجم التحديات خالل تعزيز الشراكة بين الق
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التي يواجهها االردن خاصة في جانب شح فرص العمل وارتفاع معدالت البطالة وتفاوتها بين محافظات المملكة 
 بنسب كبيرة.

 60الق عدة برامج هدفها توفير واستعرض عبيدات إجراءات الوزارة بمجاالت مواجهة تحديات البطالة عبر إط
الف فرصة عمل خالل العامين الحالي والقادم الفتا إلى انه تم لغاية االن توفير ما يزيد عن ثمانية االف فرصة 

 عمل .

واستعرضت المستشارة التقنية لبرنامج زيادة فرص التشغيل في الوكالة االلمانية زين وهبه، أهداف البرنامج الرامية  
ة هدفها الخروج بمبادرات تسهم في زيادة فرص التشغيل بمحافظة إربد عبر معارض تم عقد مثيل لها لبناء شراك

 في محافظات معان والكرك والبلقاء ناهيك عن أنشطة متنوعة اخرى تخدم االغراض المرجوة.

 شركة و مؤسسة خاصة جرى أختيارها بعناية، 40واشتمل المعرض الذي شارك فيه أكثر من  
ضرات توعوية لكيفية التقدم لفرص العمل والنجاح في المقابالت، لخريجي الدبلوم  والبكالوريس المهني على محا

ولغير الحاصلين على مؤهل علمي، حيث تم رصد الوظائف المتوافرة من خالل زيارات ميدانية للشركات 
 صناعة.والمؤسسات نفذها فريق عمل من مديرية تشغيل اربد ووحدة دعم التشغيل بغرفة ال

 إفتتاح معرض الصناعات األردنية 

رعى رئيس غرفة صناعة إربد السيد هاني أبو حسان،  ومحافظ إربد رضوان العتوم، إفتتاح معرض الصناعات   
للبيع المباشر، في مدينة الحسن الرياضية للشباب، في يوم الخميس الموافق ” صنع في األردن“تحت إسم 

 عم الصناعات المحلية.وذلك بهدف تشجيع ود  16/5/2019

وقال أبو حسان إن المعرض يهدف بالدرجة األولى لدعم وتحفيز الصناعة المحلية من خالل تمكينها من   
عرض منتجاتها بكل يسر وسهولة أمام المواطنين، وهو الذي يعد ركنًا أساسيًا في التسويق وتحسين المبيعات، 

 م الخدمة للطرفين المنتج والمستهلكوبالتالي فإن المعرض يسهم بشكل مباشر في تقدي

ا يسهل عملية موجاءت إقامة هذا المعرض من أجل تعريف المستهلكين باالبتكارات والمنتجات الوطنية، م  
تسويقها، وأن المنتجات والصناعات الوطنية قد وصلت لمراحل متقدمة وأصبحت ذات جودة عالية، والتي تأتي 

 .خالل التواجد بالمحافظات لتشجيع ودعم الصناعات المحلية من
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وقال نائب رئيس غرفة صناعة إربد المهندس مأمون حالوة في حفل االفتتاح، والذي أقامته غرفة صناعة إربد،   
، إن المعرض سيستمر يومي الخميس ”أردن النخوة“ضمن فعاليات ونشاطات المحافظة بشهر رمضان المبارك 

 .أسبوع وحتى نهاية الشهر الفضيلوالجمعة عند الساعة العاشرة مساء من كل 

وأكد العتوم أن المعرض فرصة مهمة للصناعة الوطنية، لعرض منتجاتها أمام الزبائن مباشرة وبأسعار تفضيلية   
ومناسبة جدا، وذلك إلتاحة المجال أمام العائالت واألسر لشراء حاجاتها  بيسر وسهولة خالل شهر رمضان، 

 في تشجيع ودعم المنتج األردنيمؤكدًا أن المعرض له دور مهم 

 

 2019سادسًا: المقابالت الوظيفية خالل عام 

 يوم وظيفي في عجلون  

رعى عطوفه محافظ عجلون بحضور رئيس مجلس إدارة غرفه صناعة إربد السيد هاني أبو حسان وعطوفة   
لمانية السيدة الورا، مساعد محافظ عجلون، ومدير مديرية شرطة محافظة عجلون، وممثلة برنامج الوكالة األ

والساده أعضاء الالمركزيه لمحافظة عجلون، فعاليات )مقابالت وظيفيه في القطاع الصناعي( في محافظة 
 .24/1/2019عجلون، وذلك في يوم الثالثاء الموافق 

عمل  حيث نظمت وحدة دعم التشغيل في غرفة صناعة إربد هذه الفعاليات بالمشاركه مع وزارة العمل و مديرية  
باحث  250حيث تقدم عن ما يزيد ، EPP\GIZ  عجلون، وبدعم من برنامج زيادة فرص التشغيل في األردن

وباحثة من أبناء المنطقة للحصول على الطلب الوظيفي،  وتنوعت الطلبات ألربع شركات بين طلبات العمل 
 .وكان من أبرزها الحياكة

تي عاشها البعض من العاملين، والتعريف بالخدمات والدورات وتم خالل اللقاء عرض قصص النجاح الملهمة ال  
والفرص التي تقدمها وحدة دعم التشغيل في إربد واالستماع إلى االستفسارات من قبل الحضور واإلجابة عليها من 

 قبل المسوؤلين.

 يوم وظيفي في لواء األغوار الشمالية

في لواء األغوار الشمالية  5/5/2019لسبت الموافق أقامت وحدة دعم التشغيل في غرفة صناعة إربد يوم ا  
 أللبسة الجاهزه.وتحديدًا قي معهد التدريب المهني، يوم وظيفي خاص بمصنع كالسيك ل
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فقد تم تعبئة طلبات التوظيف الخاصة في المصنع مع تقديم شرح مفصل عن آلية التعيين والفترة الزمنية   
 تشبيك بين أصحاب العمل والباحثين عنه.المخصصة للعمل، وذلك لضمان مصداقية ال

وكرمت بعض الموظفات اللواتي كنا نموذجًا يحتذى به للجميع والتي ترفع لهن القبعات احترامًا، حيث تم تغطية   
اليوم الوظيفي إعالميًا من التلفزيون األردني وذلك إللقاء الضوء على أهمية مثل هذه األيام الوظيفية بالتعاون مع 

 . هات الداعمةكافة الج

 يوم وظيفي في شركة الخط المستقيم لصناعة األلبسة 

نظمت وحدة دعم التشغيل في غرفة صناعة إربد بالتشارك مع مديرية عمل الحسن الصناعية مقابالت وظيفية   
 .17/7/2019كة الخط المستقيم لصناعة األلبسه، وذلك في يوم االربعاء الموافق خاصة بشر 

ة بتسير خطة إحالل العمالة األردنية بداًل من العمالة الوافدة ضمن التوجيهات الملكية السامية، فقد قامت  الشرك  
باإلشتراك مع كافة الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة بالسياسات العمالية؛ للعمل ضمن المسوؤلية 

 تي يمتلكها أبناء الوطن.المجتمعية والتخفيف من مشكلة البطالة لألستفادة من األمكانيات والخبرات ال

وظيفة حقيقية، وقد  ١٥٠باحث وباحثه بإجمالي عدد وظائف  ٢٠٠فقد بلغ عدد الباحثين عن العمل ما يقارب   
عقب اليوم الوظيفي إجتماع في غرفة صناعة إربد في مدينة الحسن الصناعية، برئاسة سعادة السيد هاني أبو 

ل والزمالء مديري وموظفين مديريات العمل في قطاع الشمال حسان وبحضور مندوبين عن معالي وزير العم
 وعدد من أصحاب المصانع والمستثمرين داخل المدينة الصناعية وخارجها.

حيث تم مناقشة موضوع األحالل الوظيفي والتحديات التي تواجهه والخطوات التي ستتخذ مقدمًا  لتطبيقه بشكل   
 .ن لتدريب ورفع مهارة وكفاءة أبناء الوطن لتجهيزهم لسوق العملأوسع، مزامنة مع إطالق برنامج خدمة وط

 يوم وظيفي لّشباب في لواء الكورة 

وبدعم من الوكالة االلمانية  19/9/2019عقدت وحدة دعم التشغيل في غرفة صناعة إربد يوم الخميس الموافق   
 . باب ديرابي سعيديومًا لتوظيف الشباب في لواء الكورة في مركز ش، GIZللتعاون الدولي 

وقالت مديرة وحدة دعم التشغيل في غرفة صناعة إربد السيدة مرام عبدالنبي إن اليوم الوظيفي يهدف إلى حشد 
وتشبيك الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة، وتشجيع الشباب على اإلنضمام إلى القطاع القطاع الخاص في ظل 

لالطالع على الفرص تاحة الفرصة للشباب الباحث عن عمل ارتفاع معدالت البطالة بينهم، باالضافه إلى ا
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المقدمة من قبل أصحاب الشركات والمؤسسات من خالل زيارات ميدانية لسوق العمل لألستفادة من الوظائف 
 . المتاحة، واإلجابة عن كافة اسئلتهم واستفساراتهم في ما يتعلق بالوظائف المتوفرة

خالل الشراكة مع القطاعات والمؤسسات المختلفة على محاربة البطالة، واشارت إلى ان الوحدة حريصة من   
وتوفير فرص عمل مالئمة للشباب بما يكفل لهم حياة كريمة، الفته إلى ان االقبال الكبير من قبل الشباب على 

 اليوم الوظيفي دليل على الرغبة الكبيرة لدى الشباب للعمل.

عرض تقديمي عن وحدة دعم التشغيل وابرز مهامها وانجازاتها، باالضافة واشتملت فعاليات اليوم الوظيفي على   
 .الى حوار بين الممثلين عن أرباب العمل والشباب الباحثين عن وظائف 

 فعالية سجل بيناتك لتغير حياتك 

حملة سجل بياناتك لتغيير حياتك  26/12/2019يوم الخميس اطلقت وحدة دعم التشغيل في غرفة صناعة اربد 
 ي اربد والتي تهدف لجمع بيانات عن العاطلين عن العمل لمساعدتهم في ايجاد وظائف مناسبهف

انطالقا من مبدأ التشاركيه بين المؤسسات العامه والقطاع الخاص نظمت وحدة دعم التشغيل في غرفة صناع 
 محافظة اربداربد حملة سجل بياناتك لتغيير حياتك والتي القت اقباال كبيرا من قبل شباب وشابات 

وتهدف الحملة لالستفاده من المؤسسات المتخصصه في برامج التشغيل وبرنامج خدمة وطن للتدريب ورفع مهارة 
  وكفاءة الباحثين عن العمل

وتقدم وحدة دعم التشغيل في غرفة صناعة اربد مبادرات من شأنها ترسيخ مبادئ ريادة األعمال بالتعاون مع وزارة 
ل العاطلين عن العمل وتوفير العمال االردنيين المدربين والمؤهلين ضمن مهن يحتاجها العمل لتدريب وتشغي

 .الية سجل بيناتك لتغير حياتك وحدة دعم والتشغيل  القطاع الخاص للمساهمه في حل مشكلة البطاله
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 اربد  لغرفة صناعةدوالر قيمة الصادرات الصناعية  ارملي (1.1)
 2019 لعام

 

 

دوالر،  يار( مل1حوالي ) 2019لقيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لعام بلغت ا
( %31( مليون دوالر، بنسبة ارتفاع بلغت )816.2التي بلغت) 2018عام الصادرة لمقارنة بشهادات المنشأ 

ث بلغ عدد شهادات حي عن العام الماضي علما ان معظم هذه الزيادة تركزت بقطاع المحيكات والجلدية.
( شهادة للعام 15635( شهادة مقارنة مع )18936) 2019المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لعام 

 السابق. 
 
 )ويبين الجدول ادناه صادرات المدن الصناعية في اربد موزعة كالتالي: )مليون دوالر 

 النسبي  مقدار التغير مقدار التغير  2018عام   2019عام  المدينة الصناعية 
 %28.8 211.7 733.9 945.6 مدينة الحسن الصناعية

 %38.2 25.9 67.6 93.5 مدينة السايبر سيتي الصناعية
 %106 15.5 14.6 30.1 اربد 

 % 31 253.1 816.2 1069.3 الصادرات الصناعية الكلية 
 . ية الدول العربية( مليون دوالر حسب اتفاق83.2ومن الجدير بالذكر انه تم تصدير ما قيمته )

 
  :ويوضح الشكل ادناه الحصة النسبية لصادرات المدن الصناعية في اربد من اجمالي الصادرات الصناعية 
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  التركيب السلعي للصادرات القطاعية /الصادرات : 

 مقدار التغير النسبي  2018عام  2019عام  القطاع  التسلسل 
 %31 مليون دوالر 734.8 مليون دوالر 961.1 ياتقطاع الصناعات الجلدية والمحك 1
 %10 مليون دوالر 22.6 مليون دوالر 24.8 قطاع الصناعات التموينية والغذائية  2
 %11 مليون دوالر 11.2 مليون دوالر 12.4 قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية  3
 %239 مليون دوالر 6.3 مليون دوالر 21.2 قطاع الصناعات االنشائية 4
قطاع التعبئة والتغليف والكرتون واللوازم  5

 المكتبية 
 %124 مليون دوالر 1 مليون دوالر 2.3

 %13 مليون دوالر 25.6 مليون دوالر 30 قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية  6
قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات  7

 التجميل
 %13 مليون دوالر 8.1 مليون دوالر 9.2

 %40 مليون دوالر 6.6 مليون دوالر 9.1 قطاع البالستيكية والمطاطية 8
 %11- ألف دوالر 153 ألف دوالر 136 قطاع التعدين والمصادر الطبيعية 1
 %72- ألف دوالر 56 ألف دوالر 16 قطاع الصناعات الخشبية واألثاث 2
مليون  1069.3 المجموع الكلي للصادرات 

 دوالر
 %31 رمليون دوال  816.2

 
 :ويوضح الشكل ادناه الحصة النسبية للصادرات القطاعية في اربد من اجمالي الصادرات الصناعية 
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   :التوزيع الجغرافي للصادرات 

أشار ابو حسان إلى أنه وبحسب األرقام المسجلة لدى الغرفة فقد كانت الصادرات موزعة على المناطق 
 : )مليون دوالر(الجغرافية التالية
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 :وأشار رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان إلى أنه
 ( يتبين أن معظم صادراتنا هي من مدينة الحسن الصناعية 1حسب األرقام الواردة بالجدول رقم )

 ( من إجمالي الصادرات.%88حيث شكلت ما نسبته )
 (%78.5ريكية شكلت ما نسبته )إن صادرات غرفة صناعة اربد الى الواليات المتحدة األم 
 ( من الصادرات هي ضمن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.%90إن ) 
 ( 7.8إن صادرات األردن الى الدول العربية كانت نسبتها ما يقارب%.) 

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

 
 

 رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة اربد
 انــــــــــســـو حــــــي أبــــــانــــه                                                                      
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 البيانات املالية اخلتامية
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