
 
 

 
 

 

 

 منتدى األعمال األمريكي األردني يسلط الضوء على الفرص

 في األردن،  محور إقليمي للتجارة األمريكية العربية التجارية
 

 الملك عبدهللا يشدد على مركز األردن الجيوستراتيجي

 مليون مستهلك عربي 053" ألكثر من موثوقةكـ"بوابة 

 

 التزام الواليات المتحدة تجاه األردن ّكدزيارة الرئيس أوباما إلى األردن هذا األسبوع تؤ

 

األمريكية العربية الوطنية دعمها مؤخًرا إلى منتدى  التجارة قدّمت غرفة

 مجمع الملك حسين لألعمالاألعمال األمريكي األردني الثاني الذي أقيم في 

في عاصمة األردن عّمان. وأقيم المؤتمر الذي يمتدّ على يومين برعياة جاللة 

الحسين الذي افتتح الحدث بإلقاء كلمة رئيسة هدفت إلى  بن هللا عبد الملك

إلهام مجتمعي األعمال األردني واألمريكي. وقدّم الرئيس والمدير التنفيذي 

األمريكية العربية الوطنية السيد دايفد حمود بعض المالحظات  التجارة لغرفة

استراتيجيّة في خالل جلسة عامة تحت عنوان "تحويل التحديات إلى فرص:

 نمو إقليمية".

 

وساعد المنتدى على وضع األساسات لزيارة الرئيس األمريكي باراك أوباما 

إلى األردن هذا األسبوع، وهي زيارة سلّطت الضوء على العالقة السياسية 

والتجارية المهّمة والطويلة األمد بين الواليات المتحدة واألردن. وأقيم أّول 

فعرض فرص األعمال المتوفرة في األردن كما سلّط  1122منتدى في العام 

الضوء على دور المملكة كوجهة استثمار مستقّرة وجذابة في منطقة تزداد 

اضطرابًا. وقال حمود: "لطالما تواجد األردن في منطقة خطرة لكن ازدادت 

هذه المنطقة خطًرا منذ بداية الربيع العربي. غير أّن االضطرابات ولّدت 

ا جديدة وإّن األردن يحسن وضع نفسه في مركز المنطقة اآلمنة أيًضا فرصً 

 للمصالح التجارية األمريكية."

* * * 

 

أشار جاللة الملك عبدهللا الثاني في خالل 

منتدى األعمال األمريكي األردني إلى أّن 

" للوصول إلى منطقة موثوقةاألردن "بوابة 

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا.



 
 

 
 

 

 

وأشار الملك عبدهللا في كلمته االفتتاحية إلى "مركز األردن الجيوستراتيجي وعالقاته اإليجابية مع البلدان" مما يساهم في جعل 

لفرص التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا." وأضاف أّن للوصول إلى ا موثوقةالمملكة الهاشمية "بوابة 

مليون مستهلك  051الشركات األمريكية العاملة في األردن "تتمتّع بإمكانيّة مميزة للوصول إلى األسواق النامية التي تشمل 

 باإلضافة إلى موارد استراتيجية وحيوية.
 

وشدد الملك عبدهللا على العالقة المميزة 

بين األردن والواليات المتحدة إذ "وقف 

من أجل  –البلدان جنبًا إلى جنب لعقود 

السالم والتنمية واالستقرار العالمي". 

وأشار إلى أّن اقتصادي البلدين يختلفان 

بشكٍل كبير في الحجم والنطاق "لكّن 

األساسي متشابه. ففي كال البلدين يسعى 

الناس إلى فرص العمل واألمن 

وفي كال البلدين نجد حاجة  االقتصادي

طارئة للنمو االقتصادي الشمولي بعد 

الركود العالمي." واقترح الملك األردني 

تحسين العالقة التجارية بين البلدين ذوي 

حفيز النمو الشراكة القديمة بهدف ت

 االقتصادي في كالهما.
 

لة الملك عبدهللا في ما يخّص أهمية توليد فرص وعقّب سعادة سفير الواليات المتحدة في األردن ستيوارت جونز على رسا

العمل فقال: "ليس لسفارة الواليات المتحدة أولوية أكبر من تقريب الشركات األردنية واألمريكية من أجل توليد العمل الفعّال 

األمريكية على  بهدف تنمية الشركات األردنية الخاصة من خالل الشراكات مع الشركات األمريكية." وشّجع السفير الشركات

االستفادة من خبرات األردن اإلقليمية، مرّكًزا على استخدام المملكة الهاشمية كـ"منصبة للوثب إلى األسواق العراقية." وأشار 

 السفير أيًضا إلى روح اإللهام عند المتعهدين األردنيين الشباب الذين يلعبون دوًرا متزايد األهمية في القّوة العاملة للمملكة وال

 يريدون سوى "بدئ العمل".
 

 للتنمية األمريكية وفي السياق نفسه، أشارت مورا أونيل وتشغل منصب المدير الرئيس لالبتكار والمستشار األكبر في الوكالة

في المائة من تمويل الوكالة لألردن يُخصص إلى تنمية القطاع الخاص. وأفادت السيدة أونيل أّن هذه  12الدولية إلى أّن 

ين تشّجع هذا عدات ترّكز بأغلبها على الشراكات العامة/الخاصة وأّن الوكالة تعمل على مساعدة األردن في صياغة قوانالمسا

 النوع من الشراكات.

 التعاون الحالي الثاني يناقشانالملك عبدهللا الرئيس باراك أوباما وجاللة 

 والمستقبلي بين الواليات المتحدة والمملكة الهاشمية األردنية.



 
 

 
 

 

وتحدث وزيران أردنيان في المنتدى، فأشار 

معالي وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني 

ا إلى أّن البلدين قد اعتمدا مؤخًرا بيانًا مشتركً 

حول مبادئ االستثمار الدولي وبيانًا مشترًكا 

حول الخدمات تكنولوجيا المعلومات 

طالٍب يتخّرج  0111واالتصاالت. وأضاف أّن 

سنويًا من األردن وأن المملكة تتمتّع بأعلى نسبة 

اإلنكليزية( في العالم -أفراد ثنائيي اللغة )العربية

لمائة، في ا 49وبنسبة إجادة للقراءة والكتابة تبلغ 

باإلضافة إلى مخزون من المهارات الشابة. 

ويقدّم األردن أيًضا "موظفين يتمتعون بمهارات 

عالية إلى الشركات األجنبية العاملة في 

األردن." وقد أسست الحكومة مؤخًرا صندوقًا 

لتشجيع نمو الشركات المتوسطة الحجم 

والصغيرة كما قدّمت شركة االستثمارات 

مليون  151( مبلغ OPIC)الخاصة في الخارج 

دوالر أمريكي إلى األردن لضمان توفير 

 ة في البلد، بحسب الوزير حلواني.القروض إلى الشركات المتوسطة الحجم والصغير

 

في المائة ويوفّر مناطق اقتصادية خاصة تبلغ  211وقال الوزير حلواني أّن األردن يشّجع اليوم الشركات ذات األسهم األجنبية 

 5في المائة وحسب. وقد أدّت هذه المحفزات جزئيًا إلى تحقيق األردن نسبة نمّو حقيقي سنويّة تبلغ  5بة الدخل فيها نسبة ضري

دوالر  2291في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في خالل العقد المنصرم باإلضافة إلى أّن الدخل الوطني للفرد ارتفع من 

. وختم الوزير كالمه قائالً: "برهن األردن أنه واحة من االستقرار 1121لعام في ا 9421إلى  1111أمريكي في العام 

 والتطلّع إلى األمام وهو مستعدّ للعمل." 

 

أّما معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان فقال إّن األردن "يشّق طريقه" بفضل قّوة واستقرار مؤسساته وهو ما 

واالبتكار الذي سيساعد على إنتاج سياساٍت  للتنافسية الوطني ء على التأسيس األخير للمجلستفتقر إليه المنطقة. وسلّط الضو

في  51تعزز بدورها نمّو ريادة األعمال عند الشباب األردني. وأشار إلى أّن األردن يسعى إلى تنمية قطاعاته األساسية بنسبة 

 القطاع األردني الخاص الحيوي. الل إشراكالمائة في خالل السنوات الخمسة القادمة وذلك باألغلب من خ

الوطنية السيد دايفد  مريكية العربيةاأل التجارة غرفةالرئيس والمدير التنفيذي ل

حمود شارك في جلسة تحت عنوان "تحويل التحديات إلى فرص:استراتيجيّة 

س مجموعة قعوار وسفير أردني نمو إقليمية". من اليسار إلى اليمين: رئي

سابق في الواليات المتحد، السيد كريم قعوار؛ الرئيسة التنفيذية لشركة 

 غرفة، السيدة رندا أيوبي؛ الرئيس والمدير التنفيذي لهولدنج جروب روبيكون

الوطنية السيد دايفد حمود؛ شريك في شركة زاد  مريكية العربيةاأل التجارة

طهبوب. ليسوا في الصورة: مدير الشؤون العامة القابضة، السيد اسماعيل 

 .واالتصاالت في شركة كوكا كوال الشرق األوسط السيد أنطوان طيّار



 
 

 
 

 

وتشّكل الطاقة تحديًا خاًصا في األردن، بحسب قول الوزير حسان الذي أشار 

في  21إلى أن نسبة تكاليف الطاقة من الناتج المحلي اإلجمالي قد وصلت إلى 

المائة في السنتين المنصرمتين. غير أّن األردن في صدد وضع أساسات 

ز طبيعي في العقبة باإلضافة إلى مدّ أنابيب نفط وغاز من إلنشاء محطة غا

في المائة من طاقته وأشار الوزير حسان إلى  40العراق. يستورد األردن 

ميغاواط من الطاقة من خالل الطاقة البديلة، ال سيما  2111وجود خطة لتوليد 

 .1120الطاقة الشمسية، مع حلول العام 
 

* * * 
 

من الصفقات في خالل المنتدى بما فيها اتفاق لبناء فندق  وتّم التوقيع على عدد

 5011غرفة وتبلغ كلفته مليار دوالر أمريكي مما سيولّد  925فخم يتضّمن 

 مركز وظيفة. وأدى اتفاق آخر إلى إنشاء شراكة بين شركة سان إديسون و

والتطوير بهدف إنتاج الطاقة الشمسية، مما  للتصميم الثاني عبدهللا الملك

مليون دوالر أمريكي في خالل خمس سنوات.  151وظيفة ويؤدي إلى مبيعات تبلغ قيمتها ما فوق الـ 511يولد أكثر من س

ألف دينار أردني بالتعاون مع شركة  511ومّهد اتفاق ثالث الطريق لوزارة الخارجية األمريكية بإنشاء صندوق تبلغ قيمته 

شركة ناشئة في خالل خمس  511مركزها األردن تسعى إلى إطالق  وهي شركة استثمار بذري وتنمية – 511أويسيس 

سنوات. أّما اتفاق رابع، وهو جزء من حملة "لندع األردن تشرق"، فسيمّول مبادرة من شركة بترا سوالر والمؤسسة األردنية 

 نظام شمسي على السطوح في جميع أنحاء األردن.  5111لتطوير المشاريع إلنشاء 

 

ة الختامية للمنتدى، أعلنت شركة الطيران الملكية األردنية أنّها ستستهّل في نهاية صيف هذه السنة رحالت وفي خالل الحفل

مباشرة بين عّمان وواشنطن العاصمة فتكمل هذه الرحلة مجموعة الرحالت الحالية المباشرة إلى شيكاغو وديترويت 

 ونيويورك.

* * * 

 

لطاقة والمياه، ولذلك تلعب الموارد الطبيعية القليلة والثروة البشرية دوًرا كبيًرا في يواجه األردن تحديات كبيرة في استخدام ا

استراتجيات البلد التنموية. ورّكز منتدى األعمال األمريكي األردني على قطاعات صناعيّة أساسية مثل الطاقة والمياه والبيئة 

والصحة، بما في ذلك الصيدلة، والتعليم وتنمية البنى التحتية،  وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتعهيد العمليات الخارجية

والصناعة والصناعات األساسية وغيرها من الخدمات ذات الصلة.  وأظهرت معلومات أصدرها المنتدى أّن األردن يتمتّع 

المي في االتصاالت "بإحدى أكثر قوى العمل كفاءةً ومنافسةً في المنطقة التي تدعمها البنى التحتية ذات المستوى الع

 وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، باإلضافة إلى القدرات اللوجيستية."
 

 سعادة سفير الواليات المتحدة في

 يسلّط الضوء األردن ستيوارت جونز

 على الفرص التجارية في خالل منتدى

 األعمال األمريكي األردني.



 
 

 
 

 

ويشّكل األمن المائي أحد أكبر التحديات التي يواجهها األردن. وإّن المملكة تعالج هذه المشكلة بسبٍل مبتكرة تسعى إلى تقليص 

الن" في األردن حول استخدام المياه وهما:  مشروع توصيل استخدام المياه وزيادة مخزونها. ويتمحور "مشروعان هائ

متر مكعّب من المياه كّل سنة إلى عّمان من مخزون المياه الجوفية في منطقة الديسي في  211111111الديسي الذي سيضّخ 

البحر الميت  -جنوب األردن؛ ومشروع قناة البحر األحمر

ن والبالد الذي يسعى إلى توفير المياه العذبة إلى األرد

المجاورة وإلى حفظ مستوى مياه البحر الميت )الذي يتقلّص 

بنسبة متر في السنة نتيجة فائض االستخدام( وتوليد الطاقة 

 الكهرومائية.
 

 –ويصّب األردن جّل اهتمامه على النمو الصناعي والصناعة 

وهو ما توّضحه  –ال سيما عمليات المصب )المشتقة( 

وحدة االستخبارات االقتصادية  معلومات حديثة أصدرتها

(. فبحسب هذه الوحدة، إّن األردن يسير نحو مضاعفة 1120)

مشاريع صناعية أربع مرات ضمن نمّو الناتج المحلي 

 1122في المائة( والعام  2.1) 1121اإلجمالي بين العام 

في المائة(. وتأتي الصناعة في المرتبة الثانية بفارق  9.4)

المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في  في 1قليل مع نمو من 

 .1122في المائة في العام  5.2إلى  1121العام 
 

 1121في المائة في األردن بين العامين  25ويعتمد كال القطاعان على االستثمار األجنبي المباشر النامي وقد ارتفع بنسبة 

والتنمية.  للتجارة المتحدة األمم يكي، بحسب مؤتمرمليار دوالر أمر 10.9مليار دوالر أمريكي إلى  11.9، أي من 1122و

 1114في المائة بين العامين  10وبقي االستثمار األجنبي المباشر األمريكي على توافق مع االتجاهات العامة مع نمو بنسبة 

 االقتصادي. للتحليل المتحدة الواليات ، علًما أّن السنة األخيرة هي محور دراسة يقوم بها مكتب1121و
 

* * * 
 

لالستثمار األمريكي في األردن أهميّة لكّن التجارة األمريكية مهمة أيًضا وتشّجع بدورها االستثمار. وكان األردن الدولة 

 العربية األولى التي وقّعت على اتفاقية التجارة الحرة مع الواليات المتحدة وهو يحصد منافع هذه االتفاقية بحيث سّجلت

في المائة في السنة في خالل السنوات الثالثة قبل التنفيذ الكامل لالتفاقية. وسّجلت  2بنسبة متوّسطة تبلغ  التجارة الثنائية نمًوا

 المتحدة. الواليات تعداد في المائة في خالل السنوات الثالثة الماضية،  وذلك بحسب مكتب 22هذه التجارة أيًضا نمًوا بنسبة 
 

األمريكية العربية الوطنية أّن قيمة المنتجات التي تصدرها الواليات المتحدة  تجارةال غرفةالتي أجرتها وقد أظهرت األبحاث 

في المائة من حّصة السوق في األردن.  21.4، أي 1125مليار دوالر أمريكي مع حلول العام  1.95إلى األردن ستصل إلى 

 ووزير االتصاالت معالي وزير الصناعة والتجارة

 يلقي كلمة أساسية في حاتم الحلوانيوتكنولوجيا المعلومات 

 خالل خالل منتدى األعمال األمريكي األردني.



 
 

 
 

 

وستصل قيمة الخدمات التي تصدّرها الواليات المتحدة إلى 

مليون دوالر أمريكي،  201إلى  1125لعام األردن مع حلول ا

في المائة من حّصة السوق في األردن. أّما مجمل  21أي 

 –المنتجات والخدمات  –التصديرات األمريكية إلى األردن 

مليار دوالر أمريكي في نهاية  0.24فمن المتوقع أن تصل إلى 

 .1125العام 

 

تلك األردنية  ولطالما تخّطت التصديرات األمريكية إلى األردن

إلى الواليات المتحدة لكّن تصديرات المنتجات األردنية ستفوق 

، بحسب الدراسة التي 1124تلك األمريكية مع حلول العام 

األمريكية العربية الوطنية، إذ سترتفع  التجارة أجرتها غرفة

مليار دوالر أمريكي وسترتفع  0.540تصديرات األردن إلى 

مليار دوالر  0.504األردن حتى  التصديرات األمريكية إلى

أمريكي. وهذه هي السنة األولى من "العبور" من الواليات 

 .1111مليون دوالر أمريكي مع حلول العام  211المتحدة إلى األردن التي من المتوقع أن توسع ثغرة التصديرات بأكثر من 

 

األمريكية العربية الوطنية الحقًا  التجارة حرة وستصدر غرفةوتستفيد التجارة األمريكية األردنية أيًضا من اتفاقية التجارة ال

هذه السنة دراسة مفّصلة حول "تأثيرات اتفاقية التجارة الحرة". لقراءة موجٍز حول أكثر الواليات األمريكية تصديًرا إلى 

 . هناالرجاء الضغط  1121األردن في العام 

* * * 
 

شّكلت العالقة األمريكية األردنية حجر أساس لسياسات الواليات المتحدة في المنطقة للعديد من السنوات وستستمّر الحال كذلك 

بالتزام الملك بحسب الرئيس األمريكي باراك أوباما الذي زار األردن هذا األسبوع.   وقال الرئيس أوباما: "أرّحب بشدة 

عبدهللا في المواطنية الفاعلة حيث يلعب المواطنون دوًرا أكبر في مستقبل هذا الوطن. ويدرك جاللة الملك في هذه األوقات 

المثقّلة بالتغيير واالضطرابات في المنطقة أّن األردن يمتلك فرصة كبيرة لتبيان منافع اإلصالح الحقيقي والسلمي، بما في ذلك 

 "ة أقوى والحكم الحسن والشفافية.أحزاب سياسي

ضيوف من كبار الشخصيات ينضّمون إلى جاللة الملك عبدهللا 

الثاني ومنهم: سمّو األميرة سميّة بنت الحسن رئيسة جامعة 

وزير التخطيط والتعاون  معالياالميرة سميّة للتكنولوجيا؛ 

ووزير معالي وزير الصناعة والتجارة ولي جعفر حسان؛ والد

سعادة ؛ وحاتم الحلوانياالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

 .سفير الواليات المتحدة في األردن ستيوارت جونز

http://www.nusacc.org/trade-data/2012/country/13TD12JordanEN.pdf
http://www.nusacc.org/trade-data/2012/country/13TD12JordanEN.pdf

