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أهمية القرار

تــم تــوقــيــع ق ــرار تبسيط قــواعــد المنشأ بــيــن األردن واالتــحــاد
األوروبـ ــي بتاريخ  19تموز  ،2016ودخــل حيز النفاذ على الفور
وحتى نهاية العام  .2026إال أنه في كانون األول  2018تم إجراء
بعض التعديالت على شــروط االســتــفــادة مــن الــقــرار فــي إطــار
صــدور قــرار لجنة الشراكة األردنية األوروبية رقم  2018/1تاريخ
 ،2018/12/4ليتم تطبيق قواعد منشأ مبسطة أمام المنتجات
األردنية المصنعــة في جمــيع منـــاطق المملـكة ،وضــمن اثنـــان
فصـــال جمركياً  ،كمـــا تم تمـــديد مــــدة العمل بالقـــــرار
وخمسين
ً
حتى .2030 /12/٣١
أن مــن شــأن هــذا الــقــرار أن يفتح الــمــجــال أم ــام عــدد كبير من
المنتجات األردنية لالستفادة من اإلعفاءات الجمركية بموجب
اتفاقية الشراكة األردنــيــة األوروبــيــة ،وبالتالي زيــادة الصادرات
األردنــيــة إلــى الــســوق األوروبــيــة .ومــن المتوقع أن تزيد فرص
العمل لألردنيين بشكل غير مباشر نتيجة لزيادة حجم االستثمارات
الجديدة والصادرات.

من المستفيد

مــن أجــل أن تجعل شركتك تستفيد مــن ق ــرار تبسيط قواعد
المنشأ ،يجب التأكد من تحقيق شرطين رئيسيين بغض النظر
عن الموقع الجغرافي التي تتواجد فيه منشأتك الصناعية وهي:
نسبة العمالة  ،والسلع الصناعية المشمولة في إطار القرار.

نسبة العمالة

لالستفادة من الــقــرار ،على الشركات الصناعية توظيف نسبة
عمالة محددة من الالجئين السوريين وبنسبة ال تقل عن  %15من
إجمالي العمالة على خط اإلنتاج المخصص للتصدير إلى االتحاد
األوروبي في إطار القرار داخل المصنع.

السلع الصناعية المشمولة في إطار القرار

يشمل القرار المنتجات والسلع الصناعية المدرجة ضمن قائمة
مــحــددة تشمل خمسين فصال جمركيا مصنعة فــي المناطق
الــمــحــددة .وتتضمن أهــم هــذه المنتجات :األلبسة ،واألجــهــزة
الــكــهــربــائــيــة وااللــكــتــرونــيــة ،وال ــك ــواب ــل ،واالثـ ـ ــاث ،والــبــاصــات،
واالســمــنــت ،والــمــعــادن الثمينة ،والــدهــانــات ،ومستحضرات
التجميل ،و المنظفات والصابون وغيرها من المنتجات الكيماوية،
ومنتجات الحجر و الــرخــام ،ومنتجات البالستيك ،وغيرها من
المنتجات .والجدول في اخر النشرة يبين وصف الفصول الجمركية
المشمولة في القرار.

قائمة الفصول الجمركية المشمولة بالقرار
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مــلــح ،كــبــريــت ،ات ــرب ــة واحـــجـــار ،م ــواد
جبسية ،كلس (جير) واسمنت
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وقود معدني ،زيوت معدنية ومنتجات
تقطيرها ،مواد قارية ،شموع معدنية
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منتجات كيميائية غير عضوية ،مركبات
عــضــويــة ،او غير عضوية مــن معادن
ثمينة ،أو من معادن أتربة نادرة أو من
عناصر مشعة أو من نظائر (ايزوتوب)
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منتجات كيمائية عضوية
أسمدة

5

6

32

7

33

خــاصــات لــلــدبــاغــة والــصــبــاغــة ،مــواد
داب ــغ ــة ومــشــتــقــاتــهــا ،أص ــب ــاغ ،ألـــوان
ســطــحــيــة (بــيــجــمــنــت) وم ـ ــواد ملونة
أخرى ،دهانات ورنيش ،معاجين ،حبر
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زيـ ـ ــوت ع ــط ــري ــة وراتـ ــنـ ــجـ ــات عــطــريــة
(رزيــنــويــد) ،محضرات عطور او تطرية
(كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)
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صــابــون ،عــوامــل عضوية ذات نشاط
سطحي ،محضرات غسيل ،محضرات
تشحيم ،شــمــوع اصطناعية ،شموع
مــحــضــرة ،مــحــضــرات صقل أو تلميع،
ش ــم ــوع اضــــــاءة وأصـ ــنـ ــاف مــمــاثــلــة،
معاجين لصنع النماذج "شموع طب
األس ــن ــان ،ومــحــضــرات طــب االســنــان
أساسها الجص
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مواد زاللية ،منتجات أساسها النشاء
المعدل ،غراء ،أنزيمات
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منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي
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منتجات كيماوية متنوعة (المبيدات)
لدائن ومصنوعاتها
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مطاط ومصنوعاته

صالل وجلود خام (عدا الجلود بالفراء)
جلود مدبوغة أو مهيأة
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جــلــود بــفــراء طبيعية وفـ ــراء مقلدة
(اصطناعية) مصنوعاتها

51

ص ــوف ،وب ــر حــيــوانــي نــاعــم أو خشن،
خــيــوط وأقــمــشــة منسوجة مــن شعر
الخيل
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مــصــنــوعــات م ــن جــلــد ،أص ــن ــاف عــدة
الــحــيــوانــات والــســراجــة ،ل ــوازم السفر،
حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها

خشب ومصنوعاته ،فحم خشبي

قطن

ألياف نسيج نباتية أخرى؛ خيوط من ورق
وأقمشة منسوجة من خيوط من الورق
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شعيرات تركيبية أو اصطناعية ،أشرطة
ومــا يماثلها مــن أقمشة تركيبية أو
اصطناعية
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أل ــي ــاف تــركــيــبــيــة او اصــطــنــاعــيــة غير
مستمرة
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حــشــو ،لــبــاد وغــيــرمــنــســوجــات ،خيوط
ح ــزم ،حــبــال وامـ ــراس ،أصــنــاف صناعة
الحبال
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سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد
نسيجية
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أقــمــشــة مــنــســوجــة خــاصــة  ،أقمشة
بسطوح ذات خمل "أوب ــار" من مواد
نسيجية ،مسننات (دانــتــيــا) ،ديابيج،
أصــنــاف عــقــادة  ،مــطــرزات ( أقمشة
الستائر)
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نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو
منضدة ،أصناف نسيجية لالستخدام
التقني أو الصناعي
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أقمشة مصنرة أو كروشيه

ألبسة وتوابع ألبسة ،من مصنرات أو
كورشيه

28

29

62

30

63

31

64

أصناف أخرى جاهزة من مواد نسيجية،
مجموعات (أطقم) ،ألبسة مستعملة
وأصناف نسيجية مستعملة ،أسمال
وخرق
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أحــذيــة وطــمــاقــات ومــا يماثلها ،أجــزاْ
هذه األصناف
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أغطية رأس و اجزاؤها

مصنوعات من حجر او جص او اسمنت
او حرير صخري (اسبستوس أو اميانت)
أو ميكا ،أو من مواد مماثلة
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ألبسة وتوابع ألبسة ،من غير مصنرات
أو كورشيه
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منتجات من خزف
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لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ،وأحجار كريمة
أو شبه كريمة ،معادن ثمينة ،ومعادن
ع ــادي ــة مــكــســوة بــقــشــرة م ــن مــعــادن
ثمينة ،ومصنوعات هذه المواد ،حلي
الغواية (مقلدة) ،نقود( ،المجوهرات)
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زجاج ومصنوعاته
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مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو
من حديد أو من صلب (فوالذ)
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نحاس ومصنوعاته
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ألمنيوم ومصنوعاته
رصاص ومصنوعاته
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أصناف متنوعة من معادن عادية
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االت وأج ــه ــزة وم ــع ــدات كــهــربــائــيــة
وأجــــزاؤهــــا أج ــه ــزة تــســجــيــل وإذاع ـ ــة
الصوت والصورة في اإلذاعة المرئية
(ت ــل ــف ــزي ــون)و وأج ـ ـ ــزاء ول ـ ـ ــوازم هــذه
األجهزة (شاشات عرض ،أجهزة االنارة،
مكانس ،سخانات فورية للماء)
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ق ــاط ــرات وع ــرب ــات وم ــع ــدات للسكك
الحديدية أو ما يماثلها وأجزاؤها ،أجهزة
إشارة الية أو كهروالية لطرق المواصالت
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سيارات وج ــرارات ودراج ــات ومركبات
وعربات اخر ،واجزاؤها ولوازمها
أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير
الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس
أو لــلــفــحــص والــمــراقــبــة أو للقياس
والــضــبــط الــدقــيــق ،أدوات وأجــهــزة
للطب أو للجراحة ،أجــزاء ولــوازم هذه
األدوات واألجهزة
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قصدير ومصنوعاته
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عــدد ،أدوات قاطعة وأدوات مائدة،
من معادن عادية ،أجزاء هذه األصناف
من معادن عادية

مفاعالت نــوويــة ،مــراجــل ،االت وأجــهــزة
وأدوات الية ،واجزاؤها (األجهزة الكهربائية
مكيفات ،ثالجات ،جاليات ،غساالت)

٥١

٩٥

٥٢

96

أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها

أثــاث ،أثــاث للطب والــجــراحــة ،أصناف
لألسرة (حشايا ،حوامل حشايا ،وسائد
وأصــنــاف مــحــشــوة مــمــاثــلــة) وأجــهــزة
انارة ،غير مذكورة وال داخلة في مكان
اخــر ،إش ــارات ضوئية ،لــوحــات إعالنية
أو ارشادية مضيئة ،وأصناف مماثلة،
منشئات مسبقة الصنع
لــعــب أطـــفـــال والـ ــعـ ــاب مــجــتــمــعــات
وأصناف للتسلية أو الرياضة ،اجزاؤها
ولوازمها

مصنوعات متنوعة
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