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أهمية القرار
واالتــحــاد  األردن  بــيــن  المنشأ  قــواعــد  تبسيط  ــرار  قـ تــوقــيــع  تــم 
الفور  على  النفاذ  حيز  ودخــل   ،2016 تموز   19 بتاريخ  ــــي  األوروب
وحتى نهاية العام 2026. إال أنه في كانون األول 2018 تم إجراء 
إطــار  الــقــرار فــي  التعديالت على شــروط االســتــفــادة مــن  بعض 
تاريخ   2018/1 رقم  األوروبية  األردنية  الشراكة  لجنة  قــرار  صــدور 
المنتجات  أمام  منشأ مبسطة  قواعد  تطبيق  ليتم   ،2018/12/4
اثنـــان  المملـكة، وضــمن  المصنعــة في جمــيع منـــاطق  األردنية 
وخمسين  فصـــاًل جمركيًا، كمـــا تم تمـــديد مــــدة العمل بالقـــــرار 

حتى 12/31/ 2030.

أمـــام عــدد كبير من  الــمــجــال  ــقــرار أن يفتح  ال أن مــن شــأن هــذا 
بموجب  الجمركية  اإلعفاءات  من  لالستفادة  األردنية  المنتجات 
الصادرات  ــادة  زي وبالتالي  األوروبــيــة،  األردنــيــة  الشراكة  اتفاقية 
تزيد فرص  أن  المتوقع  األوروبــيــة. ومــن  الــســوق  إلــى  األردنــيــة 
العمل لألردنيين بشكل غير مباشر نتيجة لزيادة حجم االستثمارات 

الجديدة والصادرات.

من المستفيد
قواعد  تبسيط  قـــرار  مــن  تستفيد  شركتك  تجعل  أن  أجــل  مــن 
النظر  بغض  رئيسيين  شرطين  تحقيق  من  التأكد  يجب  المنشأ، 
عن الموقع الجغرافي التي تتواجد فيه منشأتك الصناعية وهي: 

نسبة العمالة ، والسلع الصناعية المشمولة في إطار القرار.

نسبة العمالة
نسبة  توظيف  الصناعية  الشركات  على  الــقــرار،  من  لالستفادة 
عمالة محددة من الالجئين السوريين وبنسبة ال تقل عن 15% من 
إجمالي العمالة على خط اإلنتاج المخصص للتصدير إلى االتحاد 

األوروبي في إطار القرار داخل المصنع.

السلع الصناعية المشمولة في إطار القرار
قائمة  ضمن  المدرجة  الصناعية  والسلع  المنتجات  القرار  يشمل 
المناطق  فــي  مصنعة  جمركيا  فصال  خمسين  تشمل  مــحــددة 
واألجــهــزة  األلبسة،  المنتجات:  هــذه  أهــم  وتتضمن  الــمــحــددة. 
ــاصــات،  ــب ــة، والـــكـــوابـــل، واالثــــــاث، وال ــي ــرون ــكــت الــكــهــربــائــيــة واالل
ومستحضرات  والــدهــانــات،  الثمينة،  والــمــعــادن  واالســمــنــت، 
التجميل، و المنظفات والصابون وغيرها من المنتجات الكيماوية، 
من  وغيرها  البالستيك،  ومنتجات  الــرخــام،  و  الحجر  ومنتجات 
المنتجات. والجدول في اخر النشرة يبين وصف الفصول الجمركية 

المشمولة في القرار.
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ــريــت، اتـــربـــة واحـــجـــار، مـــواد 125 ــح، كــب مــل
جبسية، كلس )جير( واسمنت

وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات 227
تقطيرها، مواد قارية، شموع معدنية

منتجات كيميائية غير عضوية، مركبات 328
معادن  مــن  عضوية  غير  او  عــضــويــة، 
ثمينة، أو من معادن أتربة نادرة أو من 

عناصر مشعة أو من نظائر )ايزوتوب(
منتجات كيمائية عضوية429
أسمدة531



خــالصــات لــلــدبــاغــة والــصــبــاغــة، مــواد 632
ــاغ، ألـــوان  ــبـ دابـــغـــة ومــشــتــقــاتــهــا، أصـ
ــواد ملونة  ــ ومـ )بــيــجــمــنــت(  ســطــحــيــة 

أخرى، دهانات ورنيش، معاجين، حبر
ــات عــطــريــة 733 ــجــ ــ ــن ــ زيــــــوت عـــطـــريـــة ورات

تطرية  او  عطور  محضرات  )رزيــنــويــد(، 
)كوزماتيك( أو تجميل )تواليت(

نشاط 834 ذات  عضوية  عــوامــل  صــابــون، 
محضرات  غسيل،  محضرات  سطحي، 
شموع  اصطناعية،  شــمــوع  تشحيم، 
تلميع،  أو  صقل  مــحــضــرات  مــحــضــرة، 
ــاف مــمــاثــلــة،  ــ ــن شـــمـــوع اضــــــاءة وأصــ
طب  "شموع  النماذج  لصنع  معاجين 
األســـنـــان، ومــحــضــرات طــب االســنــان 

أساسها الجص
النشاء 935 أساسها  منتجات  زاللية،  مواد 

المعدل، غراء، أنزيمات
منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي1037
منتجات كيماوية متنوعة )المبيدات(1138
لدائن ومصنوعاتها1239
مطاط ومصنوعاته1340
صالل وجلود خام )عدا الجلود بالفراء( 1441

جلود مدبوغة أو مهيأة

ــد، أصـــنـــاف عــدة 1542 مــصــنــوعــات مـــن جــل
ــوازم السفر،  لـ الــحــيــوانــات والــســراجــة، 

حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها
مقلدة 1643 وفــــراء  طبيعية  ــفــراء  ب جــلــود 

)اصطناعية( مصنوعاتها
خشب ومصنوعاته، فحم خشبي1744
نــاعــم أو خشن، 1851 ــوف، وبـــر حــيــوانــي  صـ

مــن شعر  وأقــمــشــة منسوجة  خــيــوط 
الخيل

قطن1952
ألياف نسيج نباتية أخرى؛ خيوط من ورق 2053

وأقمشة منسوجة من خيوط من الورق
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شعيرات تركيبية أو اصطناعية، أشرطة 2154
أو  تركيبية  أقمشة  مــن  يماثلها  ومــا 

اصطناعية
غير 2255 اصــطــنــاعــيــة  او  تــركــيــبــيــة  ــيـــاف  ألـ

مستمرة
حــشــو، لــبــاد وغــيــرمــنــســوجــات، خيوط 2356

ــراس، أصــنــاف صناعة  حـــزم، حــبــال وامــ
الحبال

مواد 2457 من  أخر  أرضيات  وأغطية  سجاد 
نسيجية

أقمشة 2558  ، خــاصــة  مــنــســوجــة  أقــمــشــة 
مواد  من  "أوبـــار"  خمل  ذات  بسطوح 
ديابيج،  )دانــتــيــال(،  مسننات  نسيجية، 
، مــطــرزات ) أقمشة  أصــنــاف عــقــادة 

الستائر(
أو 2659 مغطاة  أو  مطلية  أو  مشربة  نسج 

لالستخدام  نسيجية  أصناف  منضدة، 
التقني أو الصناعي

أقمشة مصنرة أو كروشيه2760
أو 2861 ألبسة، من مصنرات  وتوابع  ألبسة 

كورشيه

ألبسة وتوابع ألبسة، من غير مصنرات 2962
أو كورشيه

أصناف أخرى جاهزة من مواد نسيجية، 3063
مجموعات )أطقم(، ألبسة مستعملة 
أسمال  مستعملة،  نسيجية  وأصناف 

وخرق
أجــزْا 3164 يماثلها،  ومــا  أحــذيــة وطــمــاقــات 

هذه األصناف
أغطية رأس و اجزاؤها3265
مصنوعات من حجر او جص او اسمنت 3368

او حرير صخري )اسبستوس أو اميانت( 
أو ميكا، أو من مواد مماثلة

منتجات من خزف3469
زجاج ومصنوعاته3570
لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة 3671

ثمينة، ومعادن  أو شبه كريمة، معادن 
عـــاديـــة مــكــســوة بــقــشــرة مـــن مــعــادن 
حلي  المواد،  هذه  ومصنوعات  ثمينة، 

الغواية )مقلدة(، نقود، )المجوهرات(
أو 3773 )ظهر(  صب  حديد  من  مصنوعات 

من حديد أو من صلب )فوالذ(
نحاس ومصنوعاته3874
ألمنيوم ومصنوعاته3976
رصاص ومصنوعاته4078
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قصدير ومصنوعاته4180
مائدة، 4282 وأدوات  قاطعة  أدوات  عــدد، 

من معادن عادية، أجزاء هذه األصناف 
من معادن عادية

أصناف متنوعة من معادن عادية4383
وأجــهــزة 4484 االت  مــراجــل،  نــوويــة،  مفاعالت 

وأدوات الية، واجزاؤها )األجهزة الكهربائية 
مكيفات، ثالجات، جاليات، غساالت(

كــهــربــائــيــة 4585 ومـــعـــدات  وأجـــهـــزة  االت 
ــة  ــ ــزة تــســجــيــل وإذاعـ ــهـ وأجــــزاؤهــــا أجـ
المرئية  اإلذاعة  والصورة في  الصوت 
ــزيـــون(و وأجـــــــزاء ولـــــــوازم هــذه  ــفـ ــلـ )تـ
األجهزة )شاشات عرض، أجهزة االنارة، 

مكانس، سخانات فورية للماء(
للسكك 4686 ومـــعـــدات  وعـــربـــات  قـــاطـــرات 

أجهزة  وأجزاؤها،  يماثلها  ما  أو  الحديدية 
إشارة الية أو كهروالية لطرق المواصالت

ومركبات 4787 ودراجـــات  وجـــرارات  سيارات 
وعربات اخر، واجزاؤها ولوازمها

التصوير 4890 أو  للبصريات  وأجهزة  أدوات 
الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس 
للقياس  أو  ــة  ــمــراقــب وال لــلــفــحــص  أو 
وأجــهــزة  أدوات  الــدقــيــق،  والــضــبــط 
أجــزاء ولــوازم هذه  أو للجراحة،  للطب 

األدوات واألجهزة

أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها4991
أثــاث للطب والــجــراحــة، أصناف 5094 أثــاث، 

لألسرة )حشايا، حوامل حشايا، وسائد 
ــاف مــحــشــوة مــمــاثــلــة( وأجــهــزة  وأصــن
انارة، غير مذكورة وال داخلة في مكان 
إعالنية  لــوحــات  ــارات ضوئية،  إشـ اخــر، 
مماثلة،  وأصناف  مضيئة،  ارشادية  أو 

منشئات مسبقة الصنع
ــاب مــجــتــمــعــات 5195 ــعــ ــ لــعــب أطـــفـــال وال

اجزاؤها  الرياضة،  أو  للتسلية  وأصناف 
ولوازمها

مصنوعات متنوعة5296

مديرية التنمية الصناعية
وزارة الصناعة والتجارة والتموين 

تلفون: 5629030 - 06 فرعي: 636/122/167

 hala.ta@mit.gov.jo
laith.m@mit.gov.jo

Shaima.m@mit.gov.jo
Mais.a@mit.gov.jo
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www.mit.gov.jo
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