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أود أن أبــدأ باإلشــارة انــه تكثر فــي األردن المؤسســات الصغيرة 
شــركة  ألــف  مائــة  مــن  أكثــر  يوجــد  حيــث  والمتوســطة. 
ــي  ــن إجمال ــو 97% م ــا نح ــي مجموعه ــكل ف ــة، تش ومؤسس
أعــداد الشــركات. توظف المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
النســبة األكبــر مــن العمالــة فــي المملكــة، وهــي العمــود 
الفقــري لالقتصــاد الوطنــي. فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، 
واجهــت العديــد مــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
ــى  ــك إل ــرّد ذل ــاطاتها. وم ــة نش ــي ممارس ــرة ف ــات كثي صعوب
الصراعــات الطويلــة فــي المنطقــة والحــدود المغلقــة مــع 
الــدول المجــاورة والتــي أثــرت بشــكل ســلبي علــى النمــط 
ــى  ــك إل ــد أدى ذل ــة. لق ــي المملك ــع ف ــادي المتب ــاري االعتي التج
وضــع اقتصــادي صعــب، وتحديــداً تأثــرت شــركات التصديــر. 
لقــد انخفضــت بعــض الصــادرات إلــى النصــف ومــا دون النصــف 
ممــا جعلهــا تتخلــى عــن االعتمــاد علــى األســواق اإلقليميــة 
ــى  ــة عل ــركات األردني ــاعدة الش ــل مس ــن أج ــا. وم ومخاطره
أســواق  إلــى  للدخــول  الجهــود  بــذل  يتوجــب  فإنــه  النمــو، 

ــة. ــر تقليدي ــدة غي جدي

وفــي العقــود األخيــرة، حافــظ األردن علــى نشــاطاته التجاريــة 
مــع األســواق المجــاورة وغيرهــا مــن األســواق. األمــر الــذي 
فــي  انفتاحــًا  االقتصــادات  أكثــر  أحــد  اليــوم  األردن  جعــل 
المنطقــة العربيــة، وأصبــح كثيــر مــن شــركائه التجارييــن 
قادريــن علــى دخــول الســوق األردنــي، كمــا نجحــت الشــركات 
األردنيــة فــي المنافســة علــى المســتوى العالمــي. ومــع ذلــك، 
ال يــزال هنــاك الكثيــر ممــا يجــب عملــه لزيــادة قــدرات األردن 
إليجــاد مزيــد مــن فــرص العمــل وتحقيــق نمــو اقتصــادي 
مســتدام مــن خــالل الصــادرات. إذ يوجــد إمكانــات كبيــرة غيــر 
ــي األســواق اإلقليميــة وفــي األســواق العالميــة  مســتغلة ف

ــًا . أيض

المســتغلة  غيــر  األســواق  أحــد  األوروبــي  الســوق  ويعتبــر 
ــريكًا  ــه ش ــى كون ــالوة عل ــأردن. وع ــبة ل ــر بالنس ــكل كبي بش
تجــاري  شــريك  أكبــر  هــو  األوروبــي  االتحــاد  فــإن  سياســيًا، 
للمملكــة. لقــد كانــت الصــادرات األردنيــة إلــى االتحــاد األوروبــي 
محــدودة منــذ دخــول اتفاقيــة الشــراكة حّيــز التنفيــذ فــي 
عــام 2002. فــي الوقــت الحاضــر نحــن دولــة مســتوردة مــن

االتحــاد األوروبــي أكثــر ممــا هــي مصــدرة إليــه. لحســن الحــظ، 
اإلمكانيــات لذلــك واعــدة. ومــع وجــود المســاعدة المناســبة 
ــال  ــاب األعم ــن اصح ــد م ــتطيع العدي ــة، يس ــة الريادي والعقلي
األردنييــن االســتفادة والوصــول إلــى نحــو خمســمائة مليــون 
تبســيط  إن  األوروبــي.  االتحــاد  دول  أســواق  فــي  مســتهلك 
قواعــد المنشــأ أمــام الصناعــات والبضائــع األردنيــة اعتبــاراً 
مــن عــام 2016، يعتبــر خطــوة فــي االتجــاه الصحيــح لخلــق مزيد 

ــي. ــاد األوروب ــي دول االتح ــة ف ــركات األردني ــرص للش ــن الف م

تبذلهــا حكومــة  التــي  الكثيــرة  الجهــود  واآلن، كجــزء مــن 
الشــركات  مســاعدة  فــي  الهاشــمية  األردنيــة  المملكــة 
مــن  فإنــه  الخارجيــة،  األســواق  إلــى  الوصــول  فــي  األردنيــة 
دواعــي ســروري أن أقــدم لكــم دليــل التصديــر إلــى دول االتحــاد 
األوروبــي. إنــه دليــل مســاند وشــامل للشــركات الصناعيــة 
األردنيــة. فهــو يتضمــن معلومــات وإرشــادات تســاعدكم 
ــد  ــّد أح ــذي يُع ــي وال ــوق األوروب ــى الس ــر إل ــدء بالتصدي ــى الب عل

أكبــر األســواق علــى مســتوى العالــم.

ومــن خــالل دليــل التصديــر إلــى دول االتحــاد األوروبــي تســتطيع 
الشــركات الصناعيــة األردنيــة اآلن الحصــول علــى: 1( معلومات 
تفصيليــة حــول متطلبــات تصديــر المنتجــات إلــى دول االتحــاد 
األوروبــي، 2( معلومــات حــول كيفيــة االســتفادة مــن اتفاقيــة 
التجــارة األردنيــة - األوروبيــة وكيفيــة الوصــول إلــى الســوق 
األوروبــي، 3( نقــاط االتصــال فــي برامــج تطويــر األعمــال فــي 
األردن، و 4( التعــّرف علــى األدوات الالزمــة إلعــداد اســتراتيجية 

تصديــر.

مــع  مســتدامة  تجاريــة  روابــط  إيجــاد  أن  يقيــن  علــى  إننــي 
مشــترين أوروبييــن يتطلــب مزيــداً مــن الجهــود، مــن كل 
أننــي  لكــم  أؤكــد  وإننــي  والخــاص.  العــام  القطاعيــن  مــن 
ســأخصص وقتــي لمســاعدة الشــركات األردنيــة علــى النمــو، 
ســواء داخــل المملكــة وخارجهــا، وأتطلــع للمحافظــة علــى 
األردن  بيــن  مــا  األمــد  وطويلــة  قويــة  اقتصاديــة  شــراكة 

األوروبــي. واالتحــاد 
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يتصــف القطــاع الخــاص األردنــي بالحيويــة والطمــوح. وقــد 
اكتســبت كثيــر مــن الشــركات األردنيــة خبــرات دوليــة جّمــة. 
ــركات  ــدد الش ــة ع ــة الماضي ــنوات القليل ــدى الس ــى م وزاد عل
الــدول  مــن  عــدد  مــع  الحــدود  إلغــالق  ونظــراً  المصــدرة. 
المجــاورة، أخــذت الشــركات األردنيــة بالبحــث عــن فــرص 
جديــدة فــي أســواق غيــر تقليديــة. ويعتبــر الســوق األوروبــي 
أحــد أســواق التصديــر األكثــر اهتمامــًا فــي الوقــت الحاضــر.

ومنــذ عــام 2002، أبــرم األردن اتفاقيــة تجــارة حــرة مــع االتحــاد 
األوروبــي. ممــا ســمح للعديــد مــن الشــركات األردنيــة تصديــر 
منتجاتهــا بســهولة أكبــر إلــى الســوق األوروبــي. مــع ذلــك، 
لــم تقــم الكثيــر مــن تلــك الشــركات باالســتفادة مــن تلــك 
االتفاقيــة. حيــث بلغــت الصــادرات إلــى الســوق األوروبــي مــا 
معدلــه نســبة 4% فقــط مــن إجمالــي الصــادرات األردنيــة أي 
بقيمــة إجماليــة نحــو 400 مليــون يــورو ســنويًا، وهــو حجــم 
ــي  ــى األردن والت ــة إل ــتوردات األوروبي ــع المس ــة م ــل مقارن ضئي

ــنويًا. ــورو س ــارات ي ــة ملي ــو أربع ــل نح تص

وفــي عــام 2016، طــرح االتحــاد األوروبــي مبــادرة علــى األردن 
لتقديــم الدعــم التجــاري للمنتجــات الصناعيــة المصــدرة إلــى 
الســوق األوروبــي. وعملــت تلــك المبــادرة على تجديــد اهتمام 
كثيــر مــن الشــركات بفــرص عمــل جديــدة. وبالرغــم مــن أن 
ــد  ــإن العدي ــزداد، ف ــي ي ــاد األوروب ــع االتح ــارة م ــام بالتج االهتم
مــن رجــال األعمــال والصناعييــن األردنييــن يجــدون صعوبــات 
األوروبــي.  المســتهلك  نحــو  طريقهــم  استكشــاف  فــي 
وبمتطلبــات  األوروبــي  بالســوق  المحــدودة  فالمعرفــة 
المنتــج األوروبــي وقفــت عائقــًا فــي طريــق االســتفادة مــن 

الفــرص اإلقتصاديــة المتاحــة.

ــي، تعمــل  ــر إلــى دول االتحــاد األوروب ومــن خــالل دليــل التصدي
وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن علــى تزويــد شــركاتكم 
برؤيــة واضحــة حــول كيفيــة التوجــه للتصديــر إلــى الســوق 

ــول: ــات ح ــدم معلوم ــامل ويق ــل ش ــذا الدلي ــي. ه األوروب

ــي،  ــاد األوروب ــى دول االتح ــر إل ــل التصدي ــى دلي ــالع عل ــد االط بع
التصديــر  عمليــة  لبــدء  األساســية  األدوات  لديــك  يتوفــر 
ــر  ــر للتصدي ــة التحضي ــن أن عملي ــم م ــركتك. وبالرغ ــي ش ف
تتطلــب وقتــًا وجهــداً، فــإن التصديــر مــن األردن أمــر يســير 
تبيــع  المصــدرة  فالشــركات  عديــدة.  مكاســب  ويحقــق 
ــر  ــركات غي ــك الش ــن تل ــر م ــًا أكث ــق أرباح ــي تحق ــر وبالتال أكث
المصــدرة. ومهمــا كان حجــم شــركتك أو حجــم القطــاع 
الــذي تعمــل فيــه، فــإن العوائــد المتحققــة مــن بيــع منتجاتــك 

وخدماتــك خــارج المملكــة ســتكون كبيــرة.

السوق األوروبي

مزايا اتفاقية الشراكة األردنية األوروبية

متطلبات االتحاد األوروبي الواجب توفرها في منتجك

المشورة حول عملية التصدير

برامج تطوير األعمال المقدمة في األردن

إرشادات ممارسة األعمال في االتحاد األوروبي

معلومــات االتصــال للمنظمــات الوطنيــة والدوليــة ذات 
ــرف  ــش، والغ ــاد والتفتي ــهادات االعتم ــزودي ش ــة، وم الصل
ــة(  ــي )28 دول ــاد األوروب ــي دول االتح ــة ف ــة والصناعي التجاري
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لماذا التصدير إلى االتحاد األوروبي؟

إجمالي الصادرات إلى االتحاد األوروبي سنويًا.
أكثر من

1600 مليار 
يورو

تشــكل دول االتحــاد األوروبــي الثمانيــة وعشــرين 
مجتمعــة مــا نســبته مــن إجمالــي التجــارة العالميــة.

نســبة التجــارة مــع االتحــاد األوروبــي، إذ يعتبــر االتحاد 
األوروبــي الشــريك التجــاري األكبــر لأردن.

%16

%1٧

االتحــاد األوروبــي مفتــوح علــى الكثيــر مــن الســلع 
بفضــل  وذلــك  األردن  مــن  الصناعيــة  والبضائــع 

األوروبيــة. األردنيــة  الشــراكة  اتفاقيــة 

الرسوم
الجمركية

صفر

ــلع  ــى الس ــة عل ــة المطبق ــة الجمركي ــدل التعرف مع
الــواردة إلــى الســوق األوروبيــة قليــل جــداً، تســتطيع 
غالبــة المنتجــات األردنيــة دخــول الســوق األوروبيــة 

بتعرفــة الصفــر.

ماحظة

مستوردات االتحاد االوروبي حسب السلعة

زيوت معدانية وزيت التشحيم ومواد أخرى ذات صلة

منتجات كيميائية ومواد أخرى ذات صلة 

بضائع وسلع صناعة محلية

آالت ومعدات نقل

غيرها

زيوت معدانية وزيت التشحيم ومواد أخرى ذات صلة

منتجات كيميائية ومواد أخرى ذات صلة 

بضائع وسلع صناعة محلية

آالت ومعدات نقل

غيرها

%٩,٨0

%2٤,10

%2٧

%26,٣0

%12,٨0

المصدر: دليل DGTRADE اإلحصائي لعام 2016المصدر: دليل DGTRADE اإلحصائي لعام 2016

165,٤0

٤0٨,20

٤56,٤0

٤٤٤,٣0

21٤,٤0

مستوردات االتحاد االوروبي حسب مجموعات البضائع
)بالمليار يورو(

المجموع 16٨٨,٨ مليار يورو
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السوق الواحدة

ــي  ــاد األوروب ــى االتح ــر إل ــه ُينظ ــى أن ــدة. بمعن ــوق الواح ــدأ الس ــق مب ــل وف ــم. ويعم ــتوى العال ــى مس ــواق عل ــر األس ــد أكب ــي أح ــوق األوروب ــر الس يعتب
كمنطقــة جغرافيــة واحــدة بــدون أيــة حــدود داخليــة أو أيــة حواجــز تنظيميــة تعيــق حركــة وانســياب البضائــع أو الخدمــات أو األفــراد أو رأس المــال 
ــى أســواق الــدول األخــرى فــي االتحــاد األوروبــي. إذا  بحريــة. فالمنتجــات التــي يتــم قبولهــا فــي ســوق إحــدى دول االتحــاد األوروبــي، ســوف تدخــل إل

كنــت مســتعداً وراغبــًا فــي استكشــاف أســواق جديــدة، فــإن الســوق األوروبــي يمنــح شــركتك ومنتجاتــك فرصــًا كبيــرة.

وبالرغــم مــن وجــود فــوارق واختافــات فــي العديــد مــن الثقافــات واللغــات فــي الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي، فــإن االتحــاد يعمــل علــى تعزيــز 
التعــاون مــا بيــن الشــعوب فــي القــارة األوروبيــة، وتشــجيع الوحــدة فيمــا بينهــا مــع المحافظــة علــى التنــوع. ويعتبــر هــذا مفيــداً للــدول األعضــاء 

مــن حيــث:

التبادل التجاري ما بين الدول األوروبية.

إزالة الحواجز الفنية أمام التجارة.

خفض االزدحامات والطوابير الطويلة من الشاحنات عند النقاط الحدودية.
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االتحاد الجمركي
ُيعــّد االتحــاد الجمركــي أحــد أهــم مظاهــر الســوق الواحــدة. ويعنــي اعتمــاد تطبيــق عــام موحــد للقواعــد المشــتركة علــى الحــدود الخارجيــة للســوق 
الواحــدة. فالرســوم والتعرفــة الجمركيــة المعتمــدة هــي ذاتهــا فــي كافــة دول االتحــاد والتــي تطبــق عنــد دخــول المنتجــات مــن خــارج المنطقــة. 
ــة  ــة الثماني ــدول األوروبي ــع ال ــا. جمي ــي أوروب ــرى ف ــى أخ ــة إل ــن دول ــرة م ــع العاب ــلع والبضائ ــى الس ــة عل ــوم جمركي ــتيفاء رس ــدم اس ــي ع ــذا يعن وه

والعشــرين تطبــق تعرفــة جمركيــة موحــدة علــى البضائــع الــواردة مــن خــارج منطقــة االتحــاد األوروبــي.

إن الحكومة األردنية ملتزمة في تحسين وإنجاح الشركات األردنية.

ــة  ــوم الجمركي ــن الرس ــاة م ــاد معف ــي االتح ــاء ف ــدول األعض ــواق ال ــى أس ــة إل ــة األردني ــادرات الصناعي ــول الص ــارة بدخ ــة التج ــمحت اتفاقي ــد س لق
ــي. ــوق األردن ــى الس ــول إل ــا بالدخ ــزة ذاته ــة المي ــادرات األوروبي ــح الص ــم من ــا ت ــرى. كم ــوم األخ والرس

عند التصدير إلى االتحاد األوروبي فإنك تستفيد من أسواق 2٨ دولة أوروبية تضم نحو 500 مليون مستهلك

                
                   
       

رومانيا سلوفاكيا السويد  المملكة
المتحدة

المانيا

البرتغال

فرنسا

بولندا

فنلندا

هولندا

استونيا

مالطا

 جمهورية
التشيك

ليتوانيا

قبرص

التفيا

كرواتيا

إيطاليا

بلغاريا

أيرلندا

بلجيكا

هنغاريا

النمسا

اليونان

سلوفينيا اسبانيا

الدنمارك

لوكسمبورغ

العاقات األردنية األوروبية

وقع األردن واالتحاد األوروبي اتفاقية الشراكة األردنية األوروبية. 1٩٩٧
دخلت االتفاقية حّيز التنفيذ بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة ما بين الجانبين. 2002

الدول االعضاء في االتحاد األوروبي الـ 2٨ 
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المفوضية األوروبية في األردن
https://eeas.europa.eu/delegations/jordan_en

األردن واالتحاد األوروبي ــ التجارة ــ المفوضية األوروبية 
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/jordan/

السوق الواحدة األوروبية ـ المفوضية األوروبية 
https://ec.europa.eu/growth/single-market_en

فرص	العمل

تــم تحريــر كامــل للتجــارة مــا بيــن األردن واالتحــاد األوروبــي. ومــن أجــل تشــجيع التجــارة العالميــة، يعمــل األردن واالتحــاد األوروبــي معــًا 
مــن أجــل: 201٤

لمزيد من المعلومات:

تحقيق النمو اإلقتصادي إيجاد مزيد من فرص العمل التخفيف من الفقر



المكاسب 
المتحققة من 
اتفاقية التجارة
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قرار  تبسيط قواعد المنشأ 2016
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صفحة 21
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تعزيــز  بهــدف  الــدول  بيــن  تبــرم  اتفاقيــة  هــي  التجــارة  اتفاقيــة 
التجــارة  اتفاقيــة  وتتضمــن  بينهــا.  فيمــا  االقتصاديــة  العاقــات 
أحكامــًا تهــدف إلــى تســهيل التعامــل التجــاري وخفــض تكاليفــه مــع 
الدولــة )الشــريك التجــاري(. أبــرم األردن اتفاقيــة تجــارة مــع االتحــاد 
ــن  ــراكة«. م ــة الش ــرف بـــ »اتفاقي ــي ُتع ــام 2002، والت ــذ ع ــي من األوروب
خــال هــذه االتفاقيــة، عمــل الجانبــان األردنــي واألوروبــي علــى تحريــر 
ــة  ــوم الجمركي ــض الرس ــي خف ــا يعن ــن، مم ــلع باالتجاهي ــارة الس تج
علــى البضائــع الصناعيــة، وكذلــك الزراعيــة. ومــن خــال اتفاقيــة 
األردنيــة  الصناعيــة  الشــركات  مــن  الكثيــر  تســتطيع  الشــراكة 
دخــول الســوق األوروبــي بــدون اســتيفاء رســوم جمركيــة. كمــا 

توجــد معاملــة تفضليــة علــى المنتجــات الزراعيــة والســمكية.

تــم  المنتجــات  لتصنيــف  عالمــي  نظــام  هــو  المنســق  النظــام 
بمثابــة  وهــو  العالميــة.  الجمــارك  منظمــة  قبــل  مــن  تطويــره 
التجــارة العالميــة.  لغــة عالميــة والرمــز المعتمــد للســلعة فــي 
ويتــم التعــرف علــى كل مجموعــة منتجــات مــن خــال رمــز منتــج، 
ويســتخدم العتمــاد تصنيــف موحــد. كمــا تســتخدم معلومــات 
الرســوم الضريبيــة وتحديــد  أجــل توحيــد احتســاب  المنتــج مــن 
منشــأها. وكلمــا زاد عــدد خانــات رمــز النظــام المنســق، كلمــا كان 

وصــف مجموعــات المنتــج أكثــر دقــة.

يتــم تطبيــق النظــام المنســق، بشــكل موحد فــي أرجاء العالــم، على 
مجموعــات المنتجــات لغايــة ســت خانــات. وعندمــا يتــم تقديــم 
البيــان الجمركــي للتخليــص علــى البضاعــة لــدى االتحــاد الجمركــي 
منســق  نظــام  حســب  مصنفــة  عــادة  تكــون  فإنهــا  األوروبــي، 
لتصنيــف رمــز التســميات الموحــدة. ومــن خالــه يمكنــك التعــرف 
علــى المتطلبــات األوروبيــة والمتطلبــات الوطنيــة لمنتجــك. يبنــي 
الموحــدة  التســميات  الســلع علــى رمــز  نظــام منســق لتصنيــف 
علــى النظــام المنســق مكــون مــن ســت خانــات، ويتوســع أكثــر 
إلــى تقســيمات فرعيــة مكونــة مــن ثمانــي أو عشــر خانــات. عنــد 
تحديــد نســبة تعرفــة االســتيراد لمنتــج يدخــل الســوق األوروبــي، 
يقــوم مســتورد بضاعتــك باإلفصــاح عــن رمــز التســميات الموحــدة 
المكــون مــن ثمانــي خانــات لــدى الســلطات الجمركيــة الوطنيــة فــي 

ــي. ــاد األوروب ــي االتح ــو ف ــة العض الدول

فــي  للبضاعــة  االقتصاديــة  الجنســية  بمثابــة  المنشــأ  يعتبــر 
التجــارة العالميــة. قواعــد المنشــأ هــي المعاييــر الفنيــة التــي تحــدد 
فيمــا لمنتــج معيــن اكتســاب المنشــأ. واكتســاب المنشــأ تعنــي 
اإلعفــاء  مــن  لاســتفادة  مؤهــًا  يكــون  أن  المنتــج  بمقــدور  أن 
مــن الرســوم أو أي معاملــة تفضيليــة أخــرى عنــد دخــول المنتــج 
تجعــل  للمنتــج  المنشــأ  اكتســاب  إن  التجــارة.  اتفاقيــة  بموجــب 
األردن« تســتفيد مــن  إشــارة »صنــع فــي  التــي تحمــل  المنتجــات 
اتفاقيــة  بموجــب  المعتمــدة  المخفضــة  الجمركيــة  الرســوم 

األوروبيــة. األردنيــة  الشــراكة 

التعرفة
ــع  ــى البضائ ــة عل ــة المفروض ــوم الضريبي ــب الرس ــي نس ــة ه التعرف
ــك  ــى أن منتج ــأ إل ــد المنش ــدك قواع ــوق. ترش ــي الس ــتوردة ف المس
يمكــن اعتبــار منشــأه األردن وبالتالــي يتمتــع برســوم جمركيــة 
المطالبــة  عــن  مســؤواًل  المســتورد  يكــون  عمومــًا،  تفضيليــة. 
بهــذه المعاملــة التفضيليــة مــن الســلطات الجمركيــة فــي الدولــة 
المســتوردة. وإذا لــم يكــن منتجــك يلبــي متطلبــات قواعــد المنشــأ 
لاســتفادة مــن اتفاقيــة الشــراكة األردنيــة األوروبيــة، فــإن علــى 
مســتورد منتجــك فــي االتحــاد األوروبــي أن يدفــع الرســم الجمركــي 

ــق. المطب
مــن  اإلســتفادة  عــدم  يفضــل  المســتورد  فــإن  حــال،  أيــة  وعلــى 
ــة.  ــة األوروبي ــراكة األردني ــة الش ــل اتفاقي ــة مث ــة التفضيلي االتفاقي
إذ فــي حــال اتفــق الجانبــان المســتورد والُمصــّدر علــى أن الجهــود 
متطلبــات  تلبيــة  ســبيل  فــي  المنفقــة  والمصاريــف  المبذولــة 
رســم  علــى  المتحققــة  المنافــع  علــى  تتفــوق  المنشــأ  قواعــد 
ــل  ــك تدخ ــل بضائع ــار لجع ــًا خي ــاك دوم ــى هن ــض، يبق ــي مخف جمرك
الســوق األوروبــي مقابــل دفــع رســم جمركــي كامــل والــذي ينطبــق 

علــى الــدول غيــر األوروبيــة.

ــة  ــان القطني ــأ ــــ القمص ــد المنش ــى قواع ــوذج عل نم
ــو ــة بول الخفيف

الرســم الجمركــي علــى القمصــان القطنيــة الخفيفــة بولــو والتــي 
ــن  ــبة 12% م ــددة بنس ــي 10 20 6110 مح ــي األوروب ــد الجمرك ــل البن تحم
أي دولــة غيــر أوروبيــة. ونتيجــة توقيــع األردن اتفاقيــة شــراكة مــع 
يســتطيع  األوروبــي،  االتحــاد 
مــن  االســتفادة  المســتورد 
المعاملــة التفضيليــة وعــدم 
فــي  جمركيــة  رســوم  دفــع 
القطنيــة  القمصــان  أن  حــال 
الخفيفــة تحمــل عامــة عليهــا 
وفقــًا  المنشــأ  كدولــة  األردن 

المنشــأ. لقواعــد 

العامة  الجمارك  دائرة  مع  االتصال  يمكنك 
يتم  الذي  المنسق  النظام  رمز  لمعرفة 

تصنيف منتجاتك بموجبه.
معلومة

)HS Codes( رموز النظام المنّسق لتصنيف السلع

قواعد المنشأ
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األوروبيــة،  األردنيــة  الشــراكة  اتفاقيــة  فــي  مكاســب  بوجــود 
شــركاء  إيجــاد  علــى  األوروبيــة  الشــركات  مــن  العديــد  عملــت 
ــركات  ــح ش ــم تنج ــظ، ل ــوء الح ــا لس ــي. إنم ــوق األردن ــي الس ــل ف عم
أردنيــة كثيــرة فــي تأســيس شــراكات تجاريــة طويلــة األمــد مــع 
نظيراتهــا األوروبيــة. وبالنســبة لبعــض الشــركات األردنيــة، فــإن 
متطلبــات قواعــد المنشــأ المشــددة شــكلت عوائــق فــي طريــق 
ــق  ــوز 2016، اتف ــهر تم ــي ش ــي. ف ــاد األوروب ــى االتح ــادرات إل ــادة الص زي
األردن واالتحــاد األوروبــي علــى خفــض الحواجــز التجاريــة أمــام عــدد 
ــد  ــيط قواع ــال تبس ــن خ ــك م ــة وذل ــات الصناعي ــن المنتج ــر م كبي
المنشــأ للمنتجــات األردنيــة حيــث دخــل القــرار حيــز النفــاذ بتاريــخ                      
1٩-٧-2016 ولغايــة ٣1-12-2016. إن هــدف هــذا القــرار هــو حفــز التجــارة 
ــروف  ــين الظ ــي تحس ــاهمة ف ــي المس ــي األردن وبالتال ــتثمار ف واالس
والاجئيــن  لأردنييــن  التشــغيل  فــرص  وتوفيــر  االقتصاديــة 

الســوريين علــى حــد ســواء.
قطاعــات  فــي  تتركــز  األردنيــة  الصناعيــة  الصــادرات  هيكليــة  إن 
األســمدة،  وصناعــات  والفوســفات  والمحيــكات،  النســيج 
والصناعــات الكيميائيــة والباســتيكية، وصناعــة اآلالت ومعــدات 
لقــد  التجميــل.  النقــل، واألدويــة، والكهربائيــات، ومســتحضرات 
المنتجــات  هــذه  حصــول  المنشــأ  قواعــد  تبســيط  قــرار  ســمح 

وميّســر. أســهل  بشــكل  المنشــأ  صفــة  علــى  وغيرهــا 

كيف تستيفد من تبسيط قواعد المنشأ ؟
مــن أجــل أن تجعــل شــركتك تســتفيد مــن قــرار تبســيط قواعــد 
المنشــأ، يجــب التأكــد مــن تحقيــق ثاثــة شــروط رئيســية وهــي:

المناطق التنموية والمدن الصناعية المحددة
المصانــع التــي يمكنهــا االســتفادة مــن قــرار تبســيط قواعد المنشــأ 
يجــب أن تكــون مقامــة فــي واحــدة مــن المناطــق التنمويــة أو المــدن 

الصناعيــة التــي تــم تحديدهــا والمنتشــرة فــي أرجــاء المملكــة.

المنتجات والمواد الصناعية
إن المنتجــات المشــمولة بقــرار قواعــد المنشــأ هــي وحدهــا التــي 
يمكنهــا االســتفادة مــن متطلبــات تبســيط قواعــد المنشــأ. أمثلــة 
ــن  ــًا. وم ــا تالي ــح صوره ــات موض ــة المنتج ــي 52 مجموع ــن إجمال م
ــن  ــتفيدة م ــات المس ــات المنتج ــة مجموع ــى كاف ــاع عل ــل االط أج

ــي: ــي التال ــع اإللكترون ــى الموق ــول إل ــاء الدخ ــرار، الرج الق

منطقــة   1٨ ضمــن  مــن  واحــدة  فــي  اإلنتــاج  مرافــق  تكــون  أن 
محــددة. صناعيــة  ومدينــة  تنمويــة 

ان يكــون منتجــك ضمــن مجموعــة منتجــات )52 فصــل جمركــي( 
مســتفيدة مــن هــذا القــرار.

ــوريين  ــن الس ــن الاجئي ــل م ــى األق ــبتهم 15% عل ــا نس ــغيل م تش
ــام 201٨. ــي ع ــى 25% ف ــبة إل ــل النس ــن، وتص ــوع العاملي ــن مجم م

قرار تبسيط قواعد المنشأ عام 2016

معلومة
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لمزيد من المعلومات في الدليل من أجل 
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المنتجات في االتحاد ا�وروبي للمنتج 
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معلومة

إذا أردت معرفة فيما إذا كان منتجك 
يستفيد من تبسيط قواعد المنشأ 

للدخول إلى السوق ا�وروبي، يمكنك 
االتصال مع وزارة الصناعة والتجارة 

والتموين / مكتب التجارة مع االتحاد 
ا�وروبي التابع للمفوضية ا�وروبية.
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التنموية (بما في ذلك مدينة 
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منطقة الهاشمية الصناعية
منطقة الرصيفة الصناعية
منطقة السخنة الصناعية

منطقة وادي العش الصناعية

اربد:
منطقة اربد التنموية 
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ا�ثاث

ا�لبسة

الدهانات المواد 
الكيماوية

منتجات 
ا�لمنيوم

مواد التنظيف الحافالت

ا�جهزة 
الكهربائية

مستحضرات 
التجميل

الكوابل

مجموعات المنتجات التي تستفيد من تبسيط قواعد المنشأ

نسبة العمالة السورية
يعتبــر خلــق فــرص العمــل لأردنييــن ولاجئيــن الســوريين خطــوة 
ــع  ــوء واق ــي ض ــي ف ــاد الوطن ــدرات االقتص ــادة ق ــل زي ــن أج ــة م مهم
ــيط،  ــرار تبس ــن ق ــتفادة م ــل االس ــن أج ــوري. وم ــوء الس ــة اللج أزم
فإنــه مطلــوب مــن المصانــع تشــغيل مــا نســبته 15% علــى األقــل 
إنتــاج  القــوى العاملــة لديهــا فــي  مــن العمــال الســوريين ضمــن 
المنتجــات المنــوي تصديرهــا إلــى االتحــاد األوروبــي. واعتبــاراً مــن 
الســنة الثانيــة مــن القــرار فــإن تلــك النســبة ســوف تصــل إلــى %25. 
ــل  ــة العم ــل ومنظم ــن وزارة العم ــاعد كل م ــن أن تس ــن الممك وم

ــغيل. ــة التش ــهيل عملي ــي تس ــة ف الدولي

ــن  ــتفادة م ــل االس ــن أج ــص م ــم الترخي ــى رق ــول عل ــوات الحص خط
ــأ ــد المنش ــيط قواع تبس

إجراءات استصدار رقم تفويض التصدير
علــى الشــركات الراغبــة بالتصديــر بموجــب تبســيط قواعــد المنشــأ 
ــد  ــن أح ــه م ــول علي ــن الحص ــذي يمك ــد وال ــوذج المعتم ــة النم تعبئ
المواقــع اإللكترونيــة لــوزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن أو إحــدى 
الغــرف الصناعيــة. يتضمــن نمــوذج طلــب معلومــات عــن المصنــع 
أن  حــال  فــي  المعنيــة.  الجهــات  لــدى  منهــا  التحقــق  يتــم  والتــي 
المصنــع يلبــي كافــة المتطلبــات بموجــب القــرار الجديــد فإنــه يعتبر 
مســتحقًا لاســتفادة مــن قواعــد المنشــأ المبســطة، ويتــم منحــه 
ــة  ــهادات الحرك ــى ش ــم عل ــذا الرق ــر ه ــم ذك ــم يت ــض. ث ــم تفوي رق
اتفاقيــة  بموجــب  للتصديــر  المســتخدمة   EUR-MED أو   EUR.1

ــة. ــة األوروبي ــراكة األردني الش

تواصل مع دائرة الجمارك للتأكد أن المنتج يندرج ضمن المواد 
المعفاه (٥٠ فصل جمركي) في فصول النظام المنسق.

الخطوة 
ا�ولى

تواصل مع وزارة العمل للتحقق من معلومات العمل والنسب 
المئوية للعمالة السورية.

الخطوة 
الثالثة

الخطوة 
الثانية

الخطوة 
الرابعة

الخطوة 
السادسة

الخطوة 
السابعة

الخطوة 
الخامسة

طباعة نموذج الطلب من الموقع ا�لكتروني لوزارة الصناعة 
والتجارة والتموين أو من المواقع ا�لكترونية �حدى غرفة 

الصناعة وتعبئة وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة.

تواصل مع وزارة الشؤون البلدية، هيئة تشجيع االستثمار 
ا°ردنية، أمانة عمان، أو شركة المدن الصناعية ا°ردنية للتحقق 

من المواقع الجغرافية للمصنع وان كان يقع ضمن المناطق 
التنموية الثماني عشر المحددة.

تواصل مع غرفة الصناعة في منطقتك لتوفير ا°دلة أن منتجك 
يلبي قواعد المنشأ المطلوبة والتأكد أن المعلومات المقدمة 
في نموذج الطلب صحيحة وإرفاق أية وثائق مطلوبة من قبل 

السلطات المعنية إضافة  الى الموافقة الخطية على إجراء 
التفتيش، على المصنع للتأكد من المتطلبات.

تقديم الطلب الذي تم الحصول عليه من الموقع ا�لكتروني 
لوزارة الصناعة والتجارة والتموين مع الوثائق الداعمة للموافقة 

عليه تم التواصل مع دائرة الجمارك �صدار رقم تفويض 
للمصنع.

تخاطب وزارة الصناعة والتجارة والتموين المصنع والمؤسسات 
المعنية �عالمهم بالموافقة على الطلب وإصدار رقم 

التفويض.
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معلومة
تفاصيل متطلبات المنتجات والقطاعات 
للتصدير إلى دول االتحاد ا�وروبي موجودة 

في أداة المساعدة االلكترونية 
(EU Help Desk) على الرابط  

 trade.ec.europa.eu/tradehelp

التصدير بموجب تبسيط قواعد المنشأ

مثال شركة أردنية لتصنيع المابس 
ــة /  ــة قطني ــان خفيف ــج قمص ــس ينت ــع ماب ــركة مصن ــك ش ــدى مال ل
ــركة  ــك الش ــث مال ــد. يبح ــة / ارب ــن الصناعي ــة الحس ــي مدين ــو ف بول
قواعــد  لتبســيط  ونتيجــة  األوروبيــة.  الســوق  فــي  مشــتري  عــن 
القمصــان  تصديــر  أصبــح  األردنيــة،  المنتجــات  أمــام  المنشــأ 
أعطــى  وهــذا  األوروبــي.  االتحــاد  إلــى  أســهل  الخفيفــة  القطنيــة 
قواعــد  تبســيط  قبــل  الماضــي،  فــي  تنافســية.  ميــزة  المصنــع 
القطــن فــي  بغــزل خيــوط  يقــوم  أن  المصنــع  المنشــأ، كان علــى 
األردن وذلــك للمحافظــة علــى منشــأ القمصــان القطنيــة بولــو. 
أمــا بعــد تبســيط قواعــد المنشــأ، فــإن بمقــدور المصنــع اســتخدام 
إلتمــام  بنغاديــش  أو  الهنــد  أو  الصيــن  فــي  المنســوج  القمــاش 

الخفيفــة. القمصــان  تصنيــع 
وبعــد أن نظــم عاقــات عمــل مــع مشــترين مهتميــن فــي إيطاليــا، 
قــرر المصنــع عــرض قمصــان بولــو فــي الســوق اإليطالــي. وقبــل 
البــدء بالتصديــر واالســتفادة مــن الرســوم الجمركيــة بنســبة صفر 
% المطبقــة فــي اتفاقيــة الشــراكة األوروبيــة، يحتــاج مالــك المصنــع 
ــارة  ــة والتج ــن وزارة الصناع ــض م ــم تفوي ــى رق ــول عل ــة الحص بداي
والتمويــن تؤكــد بموجبــه امتثالــه لمتطلبــات قــرار تبســيط قواعــد 
ــم  ــى رق ــول عل ــددة للحص ــوات المح ــه الخط ــد تطبيق ــأ. وبع المنش
تفويــض، أصبــح جاهــزاً لشــحن بضائعــه مــن قمصــان بولــو مــن 

العقبــة إلــى إيطاليــا. 

)EU Help Desk( أداة المساعدة االلكترونية
ــي  ــركتك ف ــاعد ش ــي تس ــدة الت ــد األدوات المفي ــذه االداة أح ــر ه تعتب
ممارســة التجــارة مــع أوروبــا، هــو عبــارة عــن خدمــة إلكترونيــة 
توفــر لــك المعلومــات حــول كيفيــة مباشــرة التصديــر إلــى االتحــاد 
ــر الخاصــة  األوروبــي. توفــر هــذه الخدمــة المجانيــة شــروط التصدي
بــكل منتــج إلــى االتحــاد األوروبــي. وتعــرف المســتوردين فــي الــدول 
المتعامليــن تجاريــًا معهــا فيمــا إذا كان بمقدورهــم االســتفادة مــن 
ــتفادة  ــة لاس ــروط الواجب ــي الش ــا ه ــة وم ــوم المخفض ــدل الرس مع
تلــك. وتوضــح هــذه الخدمــة بشــكل محــدد كيفيــة االســتفادة 
مــن المعاملــة التفضيليــة بموجــب تبســيط قواعــد المنشــأ. كمــا 
توجــد معلومــات وإرشــادات أخــرى حــول كيفيــة اســتخدام مكتــب 
المســاعدة التجاريــة مــع أوروبــا. عــاوة علــى ذلــك، يتضمــن هــذا 

ــات. ــات المنتج ــول متطلب ــاذج ح ــل نم الدلي

لمزيد من المعلومات:

اتفاقية الشراكة األردنية األوروبية:
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/
countries/jordan/
 

قواعد المنشأ / المفوضية األوروبية:
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/basic-rules

 
نظام تصنيف المنتجات األوروبية:

ht tp ://expor the lp .europa.eu/thdapp/d isp lay.
htm?page=rt%2frt_EUProductClassificationSystem.
html&docType=main&languageId=en

:)EU Help Desk( أداة المساعدة االلكترونية
trade.ec.europa.eu/tradehelp



متطلبات 
المنتج
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منتجاتــك  أن  التأكــد  يعنــي  األوروبييــن  للمســتهلكين  البيــع 
وجــود  هــدف  إن  والوطنيــة.  األوروبيــة  التعليمــات  مــع  متوافقــة 
متطلبــات المنتــج هــو ضمــان ســامة ورفــاه المســتخدم. عــادة مــا 
يكــون المســتوردون فــي دول االتحــاد األوروبــي الذيــن يجــب عليهــم  
ــن  ــم يك ــإذا ل ــة. ف ــج األوروبي ــات المنت ــع متطلب ــة م ــات المطابق إثب
فــي  بيعــه  تســتطيع  لــن  الضروريــة،  المتطلبــات  يلبــي  المنتــج 
الســوق األوروبــي. يمكنــك التحقــق مــن أداة المســاعدة االلكترونيــة 
)EU Help Desk( بخصــوص المتطلبــات الخاصــة بمنتجــك. عــاوة 
إلــى مــا ســبق، فــإن مؤسســة المواصفــات والمقاييــس األردنيــة، 
ــش  ــاد والتفتي ــهادات االعتم ــزّودي ش ــال، وم ــر األعم ــج تطوي وبرام
ــذا  ــن ه ــر م ــزء آخ ــي ج ــا ف ــة تفاصيله ــاص، والمدرج ــاع الخ ــي القط ف
الدليــل، يمكنهــا مســاعدتك فــي جعــل منتجــك يلبــي متطلبــات 

ــي. ــاد األوروب االتح

الصحيــة  المنتجــات  مــن  التجميــل  مســتحضرات  تتفــاوت 
األســنان  ومعجــون  والمعطــر  والشــامبو  كالصابــون  اليوميــة 
الرفاهيــة مــن ضمنهــا  الدالــة علــى  التجميــل  إلــى مســتحضرات 
العطــور ومــواد الزينــة والمكيــاج. يتــم وضــع ضوابــط مســتحضرات 
التجميــل بهــدف ضمــان الســامة والتــي تخضــع بشــكل رئيســي 
ــب  ــث يتطل ــل. حي ــتحضرات التجمي ــي لمس ــاد األوروب ــون االتح لقان
التشــريع األوروبــي إخضــاع كافــة المنتجــات الجديــدة إلــى تقييــم 
ســامة مبنــي علــى أســاس علمــي متخصــص قبــل الموافقــة علــى 

طرحهــا فــي األســواق للبيــع.

مستحضرات التجميل

التشريعات الخاصة: بمستحضرات التجميل
ــي  ــوق األوروب ــي الس ــة ف ــل المباع ــتحضرات التجمي ــى مس ــب عل يج
االلتــزام  االحترافــي  لاســتخدام  أو  للمســتهلكين  ســواء 
ــي  ــل األوروب ــتحضرات التجمي ــون مس ــي قان ــواردة ف ــات ال بالمتطلب
المنتــج  لتقييــم  القواعــد  كافــة  يحــدد  الــذي   200٩/122٣ رقــم 
ــريع  ــه تش ــز علي ــذي يرتك ــي ال ــدأ الرئيس ــه. إن المب ــامة مكونات وس
مســتحضرات التجميــل هــو أن الشــخص أو الشــركة التــي تقــوم 
مســؤولة  تكــون  الســوق  فــي  تجميــل  مســتحضر  منتــج  بطــرح 
ــا  ــؤول«. إنه ــخص المس ــرف بـــ »الش ــا ُيع ــو م ــج، وه ــك المنت ــن ذل ع
الجهــة  يكــون  مــا  )عــادة  الشــركة  أو  الشــخص  ذلــك  مســؤولية 
الصانعــة أو المســتوردة( ضمــان ســامة ذلــك المنتــج وتلبيتــه 
ــل. ــتحضرات التجمي ــريع مس ــي تش ــددة ف ــات المح ــة المتطلب كاف
إن ســامة المســتهلك هــدف رئيســي لصناعــة وبيــع مســتحضرات 
ســامة  عــن  األساســية  المســؤولية  وأن  أوروبــا،  فــي  التجميــل 
المنتــج تقــع علــى الجهــات الصانعــة. ومــن أجــل التقيــد بالتزاماتهــا 
التجميــل، يجــب علــى  القانــون األوروبــي لمســتحضرات  بموجــب 
الشــركات الوفــاء بواجبــات محــددة قبــل طــرح المنتــج فــي الســوق، 

ــا: ــن ضمنه وم

سامة المنتج
ــتحضرات  ــات مس ــات ومنتج ــامة مكون ــم س ــال تقيي ــتند أعم تس
التجميــل إلــى تقييــم المخاطــر التــي قــد تحدثهــا. فمــن الجانــب 
الصناعــي، مطلــوب مــن الجهــات الصانعــة تقديــم ملــف معلومــات 
للمنتــج، والــذي يعتبــر ملفــا خاصــا لــكل منتــج، يغطــي جانبيــن همــا 
بتطبيــق  المعنــي  الشــخص  يكــون  أن  علــى  والفعاليــة.  الســامة 
ــة. ــرات ذات عاق ــبة وخب ــات مناس ــك مؤه ــامة يمتل ــد الس قواع

)Cosling( قاعدة بيانات
متطلبــات  حــول  تفصيليــة  معلومــات  علــى  الحصــول  يمكنــك 
منتجــك مــن مســتحضرات التجميــل مــن قاعــدة بيانــات مكونــات 
ــة ــة األوروبي ــة بالمفوضي ــل )Cosling( الخاص ــتحضرات التجمي مس

.https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_en
ــادة  ــم الم ــن اس ــث ع ــك البح ــمح ل ــي يس ــع اإللكترون ــذا الموق إن ه
ــل  ــتحضرات التجمي ــي لمس ــون األوروب ــي القان ــورة ف ــي مذك ــا ه كم
العامــات  إعــداد  لغايــات  القائمــة  فــي  الــواردة  المكونــات  وأحــد 
ــتخدمة  ــة المس ــادة العطري ــم الم ــن اس ــث ع ــات، أو البح والملصق

فــي تصنيــع المنتــج. 

التسويق 
يعتبــر اإلعــان جــزءاً مهمــًا فــي تعريــف جمهــور المســتهلكين علــى 
أصنــاف مســتحضرات التجميــل. فهــو يوضــح كيفيــة اســتخدام 
المنتــج والفئــات المســتهدفة والطريقــة األفضــل لاســتعمال، 
وبالتالــي فهــو يقــدم معلومــات تســاعد المســتهلكين علــى اتخــاذ 
لمســتحضرات  األوروبــي  القانــون  يحــدد  بعقانيــة.  الشــراء  قــرار 
قبــل  مــن  ذكــره  يتــم  مــا  فــي  المتبعــة  المبــادىء  التجميــل 
أغلفــة  علــى  ذكرهــا  يتــم  التــي  المعلومــات  حــول  الصناعييــن 
العبــوات، إضافــة إلــى وضــع المعلومــات المتعلقــة بالصحــة التــي 
يمكــن التدليــل عليهــا علــى أغلفــة العبــوات. وهــذا موضــح بموجب 
تشــريع المفوضيــة األوروبيــة 201٣/655 الــذي يحــدد المعاييــر العامة 
لتبريــر المعلومــات المتبعــة فيمــا يتعلــق بمنتجــات مســتحضرات 

التجميــل.

ــذة  ــال الناف ــن خ ــج، م ــول كل منت ــة ح ــة األوروبي ــاغ المفوضي إب
ــل. ــادة تجمي ــج م ــن منت ــاغ ع ــة لإلب ــة المخصص اإللكتروني

االتحــاد  منطقــة  ضمــن  محــدد  شــركة«  أو  »شــخص  تكليــف 
األوروبــي.

عدم تجربة مواد اختبار على الحيوان.

إجراء تقييم سامة على أن تكون نتائجها متاحة للتفتيش.

تقديم معلومات حول المنتج.

المكونــات.  البطاقــات والملصقــات وعــرض  االمتثــال بقواعــد 
بعــض أنــواع المكونــات تســتخدم فقــط بكميــات محــددة، ضمــن 

ــًا. ــتخدم مطلق ــا ال تس ــددة، أو أنه ــروط مح ش
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يســتمر االتحــاد األوروبــي فــي كونه ســوقًا جاذبــًا لُمصــّدري الصناعات 
النســيجية والمحيــكات. فقــد ارتفعــت قيمــة إجمالــي مســتوردات 
االتحــاد األوروبــي مــن المنتجــات النســيجية والمحيــكات فــي الفتــرة 
ــت  ــام 2015، وصل ــي ع ــورو. وف ــار ي ــي ٣2 ملي ــى 2015 حوال ــن 2005 حت م
قيمــة مســتوردات دول االتحــاد األوروبــي الثمانــي والعشــرين مــن 

المابــس نحــو ٨1 مليــار يــورو.

المنتجات النسيجية والمحيكات

النســيجية  بالمنتجــات  المتعلقــة  التشــريعات 
ت لمحيــكا ا و

بيــع  أو  وتصديــر  إنتــاج  فــي  الراغبــة  الشــركات  كافــة  علــى  يجــب 
المنتجــات النســيجية والمابــس فــي االتحــاد األوروبــي أن تلتــزم 
الناظمــة لهــا والتــي تؤكــد معرفــة المســتخدمين  بالتشــريعات 
ــريع  ــذا التش ــد ه ــث يعتم ــتخدامها. حي ــوون اس ــي ين ــات الت للمنتج

بشــكل أساســي علــى:

فــي  إلزامــي  أمــر  المنتــج  فــي  الخيــوط  مكونــات  إلــى  اإلشــارة  إن 
التجــاري للمنتــج. إن  التصنيــع والتوزيــع  كافــة مراحــل عمليــات 
جميــع المنتجــات التــي تحتــوي علــى ٨0% مــن وزنهــا علــى األقــل 
المصّنعــة،  وشــبه  الخــام،  المــواد  فيهــا  بمــا  نســيجية،  خيــوط 
ــريع.  ــذا التش ــمولة به ــزة مش ــزة، والجاه ــبه الجاه ــة، وش والمصنّع
وبموجــب تشــريع النســيج يوجــد اســتثناء مطبــق علــى المنتجــات 
المنتجــة بشــكل خــاص حســب الطلــب ينتجهــا خياطــون يعملــون 
لحســابهم الشــخصي. وال يغطــي التشــريع كًا مــن المقاســات أو 

بلــد المنشــأ أو تعليمــات الغســيل والعنايــة بالمابــس.

العامات والبطاقات التعرفية
مجموعــة  التجميــل  لمســتحضرات  األوروبــي  القانــون  يتضمــن 
مــن القواعــد الصارمــة الواجــب االلتــزام بهــا فــي وضــع العامــات 
أن  ويجــب  التجميــل،  مســتحضرات  منتجــات  علــى  والبطاقــات 
تكــون جميعهــا ظاهــرة علــى وعــاء المنتــج، وعبوتــه، وإذا لــم تكــن 
المســاحة المتاحــة تســمح بذلــك، يتــم إرفــاق نشــرة ورقيــة. وبدون 
العامــات والملصقــات المناســبة، ال يتــم الســماح للمنتــج بدخــول 
ــا  ــات م ــات والملصق ــات العام ــن متطلب ــي. وتتضم ــوق األوروب الس

يلــي:

الرقابة على مستحضرات التجميل
تســتطيع الشــركات والســلطات الحكوميــة المعنيــة، مــن خــال 
علــى  والرقابــة  التجميــل،  مســتحضرات  فعاليــة  كفــاءة  رصــد 
ســامة المنتجــات فــي الســوق وذلــك بإجــراء اختبــارات مناســبة 
لمســتحضرات التجميــل وللشــركات الصانعــة وإجــراءات التســويق 
ــر  ــار غي ــة آث ــن أي ــاغ ع ــب اإلب ــات. ويج ــك المنتج ــة لتل ــع التجزئ وبي
المعنية.وهــذا  والســلطات  المســؤول  الشــخص  إلــى  مرغوبــة 
يضمــن ســامة مســتحضرات التجميــل المطروحــة فــي الســوق 

األوروبــي وأنهــا تخضــع للرقابــة فــي كامــل أرجــاء أوروبــا.

مكونات الخيوط المستخدمة.

العامات والملصقات.

إشارة إلى األجزاء غير النسيجية ذات المنشأ الحيواني.

ــم  ــؤول. يت ــخص المس ــوان الش ــجل وعن ــم المس ــم أو االس االس
ــة. ــت التعبئ ــي وق ــم ف ــوزن أو الحج ــاري بال ــوى المعي ــر المحت ذك

الفتــرة الزمنيــة المتبقيــة التــي يمكــن للمســتحضر المحافظــة 
تخزيــن  ظــروف  فــي  يوجــد  بينمــا  الرئيســية،  وظيفتــه  علــى 

مناســبة.

تاريــخ فتــرة الصاحيــة كحــد أدنــى، فــي حــال أنهــا تقــل عــن ثاثيــن 
شــهراً.

احتياطات محددة يجب مراعاتها عند االستخدام.

رقم طلبية اإلنتاج أو رقم المرجع للتعريف بالمستحضر.

وظيفة المستحضر، ما لم تكن واضحة من الشكل الخارجي.

قائمة بالمكونات المحددة حسب الوزن تنازليًا.

بلد المنشأ، للسلع الواردة إلى االتحاد األوروبي. 

معلومة: إذا كنت ترغب تسويق منتجك 
على أنه "طبيعي" أو "عضوي"، يمكنك 

االطالع على المتطلبات في الموقع 
ا�لكتروني 

www.cbi.eu/market-information/n
atural-ingredients-cosmetics/buye
r-requirements/

لمزيد من المعلومات:

مستحضرات التجميل / المفوضية األوروبية:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics en
 

القانون األوروبي لمستحضرات التجميل:
h t t p : / / e u r - l ex . e u ro p a . e u / l e g a l - c o n te n t / E N /
TXT/?uri=URISERV:co0013 

نافذة اإلباغ عن مستحضرات التجميل:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cpnp/
index en.htm

فهم تشريعات مستحضرات التجميل ـ أوروبا:
https://www.cosmeticseurope.eu/cosmetics-industry/
understanding-cosmetics-regulation/
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المواد الكيماوية
ــل  ــي يدخ ــات الت ــدى الصناع ــيج إح ــكات والنس ــة المحي ــر صناع تعتب
رئيســي،  بشــكل  بأنواعهــا  الكيماويــة  المــواد  اســتخدام  فيهــا 
وبالتالــي فهــي تعتمــد علــى مــوّردي المــواد الكيماويــة. وبالرغــم 
مــن دورهــم كمســتخدمين لهــا، فإنــه غيــر مطلــوب مــن مصّنعــي 
 .REACH المحيــكات والمابــس التــزام التســجيل بموجــب تشــريع
ــذي  ــريع )REACH(، ال ــي تش ــؤولية ف ــن للمس ــاع مجالي ــذا القط وله
هــو تشــريع أوروبــي تــم إقــراره لتحســين حمايــة صحــة اإلنســان 
والبيئــة مــن المخاطــر التــي يمكــن أن تتســببها المــواد الكيماويــة. 
حيــث أن مســؤوليتهم تنحصــر فــي نقــل المعلومــات والتواصــل 

ــي:    ــد ف ــلة التوري ــر سلس عب

إعرف فيما إذا كان تشريع REACH مالئمًا 
لمنتجاتك وذلك باالطالع على دليل 

المعلومات CBI.EU على الرابط ا�لكتروني:
www.cbi.eu/market-information/b
uyer-requirements/reach

العامات والبطاقات التعريفية
طبقــًا لتشــريع النســيج، يجــب وضــع عامــات وبطاقــات علــى كافــة 
االتحــاد  أســواق  فــي  تســويقها  يتــم  التــي  النســيجية  المنتجــات 
األوروبــي. ويمكــن االســتعاضة عــن العامــات والبطاقــات بالوثائــق 
يتــم  لــن  التــي  المنتجــات  لتلــك  للمنتــج  المصاحبــة  التجاريــة 
عرضهــا فــي األســواق لاســتخدام المســتهلك األخيــر. يجــب أن 
ــح  ــكل واض ــوط بش ــات الخي ــى مكون ــات إل ــات والبطاق ــير العام تش
ــن  ــر م ــة أو أكث ــى لغ ــة إل ــى الترجم ــوء إل ــادة اللج ــم ع ــروء. ويت ومق
ــى  ــاوة عل ــا. وع ــر إليه ــوي التصدي ــي المن ــاد األوروب ــات دول االتح لغ
ذلــك، توجــد قواعــد محــددة بدقــة تبيــن كيفيــة وضــع العامــات 
مفــردة  فــإن  المثــال،  ســبيل  علــى  المنتــج.  علــى  والبطاقــات 
»قطــن« وعبــارة »مزيــج حشــوة قطــن« يمكــن اســتخدامها فقــط 
ــك  ــم علي ــي يتحت ــددة. وبالتال ــيج مح ــة نس ــات ذات تركيبب للمنتج

أن تحــدد التركيبــة الخاصــة لنســيج ذلــك المنتــج.
ــات  ــة للعام ــات اإلضافي ــول المتطلب ــد ح ــة المزي ــل معرف ــن أج وم
ــع  ــال م ــك االتص ــي، يمكن ــاد األوروب ــدول االتح ــة ب ــات الخاص والبطاق
الســلطات الوطنيــة المعنيــة. ويتــم ذلــك مــن خــال االســتعانة 

.)EU Help Desk( االلكترونيــة  المســاعدة  أداة 
علــى ســبيل المثــال، فــإن الســلطة المعنيــة بمراقبــة المنتجــات 
النســيجية والمحيــكات فــي هولنــدا هــي ســلطة ســامة الغــذاء 
المؤسســة  هــذه  تقــوم  الهولنديــة.  االســتهاكية  والمنتجــات 
الوطنيــة بمراقبــة ورصــد االمتثــال بالتشــريع األوروبــي والتشــريعات 
الهولنديــة اإلضافيــة مثــل قانــون المنتجــات النســيجية منــذ تاريــخ 
1٧ نيســان 2012، ونظــام إعفــاء المنتجــات النســيجية بتاريخ ٩ تشــرين 
أول 1٩٧٤. ويمكــن للشــركات الحصــول علــى المعلومــات حــول 
الهولنديــة  االســتهاكية  والمنتجــات  الغــذاء  ســامة  أنشــطة 
ــة  ــة الهولندي ــذة الحكوم ــي ناف ــكات ف ــوجات والمحي ــأن المنس بش
علــى  الريادييــن  األعمــال  رجــال  مــن  الشــركات  أصحــاب  إلرشــاد 

الموقــع اإللكترونــي التالــي:
http://www.answersforbusiness.nl/regulation/labelling-
clothing

المابس الواقية
إذا كانــت المابــس التــي تبيعهــا مصممــة للوقايــة ضــد مخاطــر 
ــب  ــخصية ويج ــة ش ــس واقي ــر ماب ــا تعتب ــامة فإنه ــة والس الصح
أن تلبــي متطلبــات الصحــة والســامة األوروبيــة. غالبيــة أصنــاف 
النســيج والمحيــكات ال يلزمهــا أن تحمــل عامــة CE. وإنمــا مابس 
ــة  ــدات الوقاي ــريع مع ــمولة بتش ــط مش ــي فق ــخصية ه ــة الش الوقاي
CE. إن هــذا الرمــز يعنــي أن  الشــخصية ويجــب أن تحمــل عامــة 

المنتــج يلتــزم بمتطلبــات الصحــة والســامة األوروبيــة.

ولمزيــد مــن االسترشــاد حــول مــدى تأثيــر تشــريع REACH علــى 
ــل  ــذا الدلي ــن ه ــي م ــل التال ــة الفص ــاء مراجع ــركتك، الرج ــال ش أعم
ــة  ــة المقدم ــات اإلضافي ــك المعلوم ــة وكذل ــواد الكيماوي ــول الم ح

ضمــن فقــرة »معلومــات إضافيــة«. 

إعــام الشــركات الصانعــة للمــواد الكيماويــة، فــي حــال وجودهــا 
فــي دول االتحــاد األوروبــي، حــول كيفيــة قيــام صانعــي المحيــكات 
يمكنهــم  وبالتالــي  الكيماويــة،  المــواد  اســتخدام  والمابــس 
بموجــب  التســجيل  فــي  الكيماويــة  المــواد  اســتخدام  إضافــة 

.REACH تشــريع 

سلســلة  أطــراف  باقــي  إلــى  اآلمــن  االســتخدام  شــروط  إعــام 
التوريــد. 

لمزيد من المعلومات:

الصناعات النسيجية واألزياء واإلبتكارية ـ المفوضية األوروبية:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion.en
 
  األسئلة المتكررة حول تشريع المنتجات النسيجية ـ المفوضية

األوروبية:

:ECHA وقطاع النسيج – نشرة صحفية REACH تشريع
https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/
entry/1_13_textile
 
الدول  العامات والبطاقات في  القائمة اإلسترشادية لمتطلبات 

األعضاء في االتحاد األوروبي ـ اإلدارة األمريكية للتجارة العالمية:
http://web.ita.doc.gov/tacgi/overseasnew.nsf/
annexview/EU+Member+Labeling+Requirements

:CBI ؟ ــ  REACH ما هو تشريع
https://www.cbi .eu/market- information/buyer-
requirements/reach/
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 REACH تشريع
االنســان  إلــى تحســين حمايــة صحــة  أوروبــي يهــدف  هــو تشــريع 
والبيئــة. يرتكــز علــى أســاس التصريــح الذاتــي مــن قبــل المنتــج 
هــي  تحديــداً  التشــريع،  فــي  عمليــات  أربــع  عبــر  ويتــم  والمــوّرد. 

الكيماويــة. المــواد  وحظــر  وتفويــض  وتقييــم  تســجيل 
مــن حيــث المبــدأ، ُيطّبــق هذا التشــريع على كافــة المــواد الكيماوية، 
ليــس فقــط تلــك المســتخدمة فــي العمليــات الصناعيــة فحســب، 
وإنمــا كذلــك تلــك المســتخدمة فــي الحيــاة اليوميــة مثــل منتجــات 
التنظيــف والدهانــات والمابــس واألثــاث واألجهــزة الكهربائيــة. 
األطعمــة  مكونــات  مثــل  معينــة،  منتجــات  مجموعــات  وهنــاك 
إن لهــذا  التشــريع.  الصيدالنيــة معفــاة مــن نطــاق هــذا  والمــواد 
التشــريع تأثيــراً علــى كثيــر مــن الشــركات فــي االتحــاد األوروبــي. فــإذا 
كنــت ترغــب بيــع منتجاتــك الكيماويــة أو منتجــات ذات صلــة أخــرى 
إلــى الســوق األوروبــي، مــن المهــم مراعــاة االلتزامــات الواجــب عليــك 

التقيــد بهــا بموجــب هــذا التشــريع.
لضمــان  رئيســية  إجــراءات  أربعــة  إلــى   REACH تشــريع  يســتند 
والمنتجــات  للمــواد  اآلمــن  واالســتخدام  والتوزيــع  التصنيــع 
الكيماويــة التــي تشــتمل عليهــا وهــي: تســجيل وتقييــم وتفويــض 

الكيماويــة. المــواد  وحظــر 

الممثل الوحيد
عليــك  يجــب  األوروبــي،  االتحــاد  إلــى  ُمصــّدرة  شــركة  بصفتــك 
ســبيل  علــى  األوروبيــة.  بالتشــريعات  زبائنــك  يتقّيــد  أن  التأكــد 
المثــال، يجــب عليــك إعامهــم معلومــات تفصيليــة حــول تركيــب 
كنــت  إذا  األوروبــي.  االتحــاد  إلــى  ُتصّدرهــا  التــي  المــادة  ومكونــات 
ــل  ــرف بـــ الممث ــا ُيع ــن م ــك تعيي ــّدراً، يمكن ــًا أو ُمص ــًا أو ُمنتج ُمصّنع
الوحيــد مــن أجــل الوفــاء بالتزامــات الموّرديــن مثــل تســجيل المــواد 
واإلشــارة إلــى المــواد ذات الخطــورة. إن هــذا البديــل يســمح لــك فــي 
ــب  ــي. يج ــوق األوروب ــي الس ــق ف ــكل وثي ــك بش ــال منتجات إدارة امتث
أن يكــون الممثــل الوحيــد شــركة أو شــخص مقيــم فــي االتحــاد 

األوروبــي.

الســوق  تدخــل  منفــردة  مــادة  كل  تســجيل  يجــب  ـ  التســجيل 
األوروبــي بمعــدل طــن واحــد أو أكثــر فــي الســنة )ســواء بمفردها أو 
 )ECHA( لــدى الوكالــة األوروبيــة للمــواد الكيماويــة )ضمــن مزيــج
مــن قبــل الشــركة المســتوردة أو مــن قبــل ممثــل وحيــد، وإالّ ال 

يمكــن تســويقها وبيعهــا فــي الســوق األوروبــي.   

ــق  ــة بالتحق ــواد الكيماوي ــة للم ــة األوروبي ــوم الوكال ــم ـ تق التقيي
مــن المعلومــات المقدمــة فــي ملفــات التســجيل، وتدقيــق كافــة 
المقترحــات لضمــان تجنــب كافــة الفحوصــات غيــر الضروريــة 
علــى  منفــردة  األوروبيــة  الــدول  تقــوم  كمــا  الحيوانــات.  علــى 
ــة  ــق بصح ــة تتعل ــاوف معين ــّراء مخ ــة ج ــواد الكيماوي ــم الم تقيي

اإلنســان والبيئــة.

ــى  ــبة عل ــيطرة المناس ــو الس ــراء ه ــذا اإلج ــة ه ــض ـ وظيف التفوي
كافــة المخاطــر التــي تســببها المــواد الكيماويــة الخطــرة فــي 
الســوق. ويكــون الهــدف هــو اســتبدال المــواد الكيماويــة الخطــرة 

ــًا.   ــًا واقتصادي ــة فني ــون مقبول ــا تك ــة عندم ــل آمن ببدائ

حظــر المــواد الكيماويــة ـ يتــم حظــر بعــض المــواد أو الخليــط 
التــي قــد تشــكل أخطــاراً غيــر مقبولــة مــن دخــول الســوق األوروبــي 
)مثــل: االسبســتوس(، إضافــة إلــى فــرض قيــود علــى اســتخدامات 
معينــة )مثــل: الملدنــات فــي ألعــاب األطفــال ومــواد مســتلزمات 
األطفــال(، أو وضــع حــدود علــى تركيــز المــواد )مثل: فــي المنتجات 

االســتهاكية كاإلطــارات أو المابــس أو المجوهــرات(.

األوروبــي  الســوق  مســتوردات  إجمالــي  مــن   %10 عــن  يزيــد  مــا  إن 
هــي منتجــات كيماويــة ومــواد متشــابهة بقيمــة إجماليــة تزيــد 
للمنتجيــن  كبيــرة  فرصــة  يوفــر  وهــذا  يــورو.  مليــار  مائــة  عــن 
األردنييــن للمنتجــات الكيماويــة الذيــن يعرفــون كيفيــة دخــول 
كبيــرة  كميــات  بتصديــر  حاليــًا  األردن  يقــوم  األوروبيــة.  الســوق 
مــن األســمدة والدهانــات إلــى األســواق اإلقليميــة، وهنــاك إمكانيــة 
زيــادة نشــاطه التجــاري فــي األســواق األوروبيــة. ويجــب علــى منتجــي 
ومســتوردي ومــوّردي أي مــن المنتجــات الكيماويــة الخطــرة فــي 
دول االتحــاد األوروبــي االمتثــال بشــكل دقيــق لتشــريعات الصحــة 
والســامة والبيئــة. التشــريعان الرئيســيان المطبقــان همــا تشــريع 
REACH )تســجيل وتقييــم وتفويــض وحظــر المــواد الكيماويــة( 

وتشــريع CLP )التصنيــف ووضــع العامــات والتغليــف(.

المنتجات الكيماوية
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تستطيع المؤسسة ا�ردنية لتطوير 
المشاريع االقتصادية (جيدكو) وغيرها من 
مقدمي خدمات تطوير ا�عمال مساعدتك 

في الحصول على عالمة CE لمنتجك.

التصنيف ووضع البطاقات والتغليف
فــي حــال توريــد مــواد كيماويــة خطــرة إلــى دول االتحــاد األوروبــي، 
البطاقــات  ووضــع  التصنيــف  بتشــريع  التقّيــد  عليــك  يجــب 
والتغليــف )CLP(. هــذا التشــريع مكمــل لتشــريع )REACH( ويضمــن 
العامليــن  إلــى  الخطــرة بشــكل واضــح  المــواد  تبــادل معلومــات 
علــى  التوضيحيــة  والعبــارات  الصــور  باســتخدام  والمســتهلكين 

الســامة. بيانــات  ونشــرات  والعامــات  البطاقــات 
ــب  ــوق، يج ــي الس ــواد ف ــج الم ــة أو مزي ــواد الكيماوي ــرح الم ــل ط وقب

عليــك أن تقــوم بـــ:

اشتراطات السامة العامة
المنتجــون مطالبــون بعــرض منتجــات ســليمة وآمنــة فقــط فــي 
الســوق. وبالنســبة للمصنعيــن األردنييــن، فــإن مثــل هــذا الشــرط 
ينطبــق علــى ممثليهــم فــي االتحــاد األوروبــي، أو فــي حــال غيــاب 

ــتورد. ــى المس ــرط عل ــق الش ــل، ينطب ــك الممث ذل
وبالنســبة لأعــداد الكبيــرة مــن المنتجــات المنظمــة بالتشــريعات 
األوروبيــة، يجــب علــى الصانــع أو المســتورد تحديــد وكتابــة اســم 
ــوان  ــاري والعن ــم التج ــجلة واالس ــة المس ــة التجاري ــج والعام المنت
العامــة  الســامة  تشــريع  ويوضــح  الغــاف.  أو  المنتــج  علــى 
علــى  يجــب  التــي  التدابيــر  مــن  كواحــد  الموضــوع  هــذا  للمنتــج 
المنتجيــن اتخاذهــا للبقــاء علــى اطــاع حــول المخاطــر المحتملــة 

. تهــم لمنتجا

CE عامة
يظهــر الحرفــان CE علــى الكثيــر من المنتجــات المتداولة في الســوق 
لســلع  إلزامــي  توافقــي  دليــل  العامــة  وهــذه  الواحــدة.  األوروبيــة 
محــددة مباعــة ضمــن االتحــاد األوروبــي. ويمكــن تــداول العديــد مــن 
مجموعــات المنتجــات الصناعيــة فــي أســواق االتحــاد األوروبــي فــي 

حــال أنهــا تحمــل هــذه العامــة الموحــدة. إن 
هــذه العامــة بمثابــة شــهادة منتــج تبيــن أن 
المنتــج يلبــي المتطلبــات القانونيــة فــي مجاالت 
الســامة والصحــة والبيئــة، وأنــه اجتــاز إجــراءات 

ــة. ــة ذات الصل ــم المطابق تقيي

CE  غايات عامة
عامة CE مطلوبة للعديد من المنتجات ألنها:

تحديــد أيــة مخاطــر يمكــن أن تشــكل تهديــداً لصحــة االنســان 
والبيئــة وتصنيفهــا وفقــًا لتصنيــف المخاطــر المعروفــة.

وضــع العامــات والملصقــات علــى المــواد الكيماويــة الخطــرة 
ــي  ــددة ف ــاري المح ــام المعي ــات النظ ــة عام ــتخدام مجموع باس
علــى  والمســتهلكون  العاملــون  يتعــرف  بحيــث   )CLP( تشــريع 

تأثيــرات تلــك المــواد قبــل التعامــل معهــا.

متطلبــات  تلبــي  المنتجــات  هــذه  أن  تحقــق  الصانــع  أن  تبّيــن 
األوروبيــة.  والبيئــة  والصحــة  الســامة 

تعتبر مؤشراً على امتثال المنتج للتشريعات األوروبية.

تسمح بحرية حركة المنتجات ضمن السوق األوروبي.

لمزيد من المعلومات:

المواد الكيماوية ـ المفوضية األوروبية:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index_
en.htm
 
REACH و CLP و المبيــدات الحيويــة biocides مــن شــركات غيــر 

:ECHA أوروبيــة ـ
https://echa.europa.eu/support/getting-started/enquiry-
on-reach-and-clp

:ECHA نشرة معلومات تعريفية للمصدرين غير األوروبيين ـ
https://echa.europa.eu/documents/10162/13563/
leadlet reach 2018 non eu en.pdf

التصنيف ووضع العامات والتغليف ـ أوروبا خاصتك:
http://europa.eu/youreurope/business/product/
chemicals-packaging-labelling-classification/index_en.
htm

وعرضهــا  آمنــة  غيــر  بمنتجــات  المتاجــرة  او  بدخــول  يســمح  ال 
للمســتهلكين األوروبييــن. توجــد إرشــادات أوروبيــة حــول ســامة 
المنتــج تضمــن أن كل منتج يســتخدمه المســتهلك ســليم وآمن. 
الصانعــون  يلتــزم  للمنتجــات،  العامــة  الســامة  لقانــون  ووفقــًا 
والموزعــون فــي االتحــاد األوروبــي علــى تقديــم فقــط منتجــات تلبــي 
اشــتراطات الســامة العامــة تلــك. إحــدى أكثــر الشــهادات شــهرة 

.)CE( ــة ــي عام ــج ه ــامة المنت ــى س ــة عل والدال
فالمنتجــات التــي تحمــل عامــة CE يمكــن بيعهــا وتداولهــا بحريــة 
فــي كافــة أرجــاء مناطــق االتحــاد األوروبــي. وال يجــوز للحكومــات 
الوطنيــة فــي االتحــاد االوروبــي طلــب اشــتراطات إضافيــة لســامة 
المعاييــر  تلبــي  ال  المنتجــات  أن  حــال  وفــي  والصحــة.  المنتــج 
األوروبيــة، عندئــذ ال يتــم وضــع العامــة علــى المنتجــات وال يســمح 

بتداولهــا فــي االتحــاد األوروبــي.

سامة المنتج

The CE - mark
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من أجل االطالع الكامل على كافة 
مجموعات المنتجات التي تشترط حمل 

عالمة CE، رجاًء زيارة موقع: 
ec.europa.eu/growth/single-mark
et/ce-marking/manufacturers

المقاييس
المواصفــات والمقاييــس هــي مجموعــة أدوات إرشــادية طوعيــة 
والمنتجــات،  والعمليــات  للخدمــات  فنيــة  مواصفــات  تقــدم 
مضطــر  غيــر  أنــت  الكهربائيــة.  المعــدات  شــاحن  أدوات  مثــل 
لتلبيــة  أخــرى  فنيــة  حلــول  اختيــار  يمكنــك  كمــا  الســتخدامها، 
متطلبــات ضروريــة محــددة فــي التشــريعات األوروبيــة ذات الصلــة. 
إن العمــل وفــق معاييــر محــددة يعنــي أنــك تؤكــد أن نظــام إدارتــك، 
وعمليــة التصنيــع، وإجــراءات الخدمــة والثوثيــق متوافقــة مــع كافــة 

الجــودة. المقاييــس وضمــان  اشــتراطات 

وبالرغــم مــن أن المقاييــس طوعيــة، إال أن اســتخدامها وتطبيقهــا 
ــودة  ــن الج ــًا م ــتوى معين ــق مس ــك تحق ــك وخدمات ــت أن منتجات يثب
والســامة والموثوقيــة. كمــا تســتطيع الشــركات تجــاوز متطلبات 
الجــودة المطلوبــة بالقانــون. ويتــم ذلــك أحيانــًا مــن خــال الطلــب 
 ،ISO 9001 مــن المورديــن العمــل وفــق نظــام إدارة جــودة مــا مثــل
مثــًا،  الصناعــي  كالقطــاع  معينــة،  قطاعــات  فــي  أصبــح  والــذي 
ــي.  ــوق األوروب ــى الس ــول إل ــًا للدخ ــرطًا إلزامي ــة وش ــة معياري ممارس
ــى المقاييــس فــي التشــريعات  وفــي بعــض الحــاالت، تتــم اإلشــارة إل
كطريقــة مفضلــة أو حتــى كشــرط إجبــاري للتقّيــد بقوانيــن معينــة.

CE  مجموعات منتجات العامة
ليســت كل المنتجــات تحمــل عامــة CE. وإنمــا فئــات المنتجــات 
فقــط التــي تخضــع ألحــكام قوانيــن أوروبيــة محــددة تشــترط حمــل 
هــذه العامــة. أنــواع مختلفــة مــن المنتجــات محكومــة بتشــريعات 
أوروبيــة مختلفــة، حيــث يوجــد مــا يزيــد عــن عشــرين تشــريعًا تحــدد 

.CE فئــات المنتجــات التــي تشــترط حمــل عامــة
المنتجات، على سبيل المثال، التي تشترط حمل عامة CE هي:

مسؤوليات الصانع
ــارج  ــر خ ــأ آخ ــد منش ــن األردن أو أي بل ــتورد م ــج مس ــال أن المنت ــي ح ف
االتحــاد األوروبــي، فــإن علــى المســتورد األوروبــي التحقــق مــن قيامــك 
باتخــاذ كافــة الخطــوات الضروريــة للتطبيق المناســب لوضــع عامة 
أســمائهم،  بموجــب  المنتــج  ببيــع  الراغبــون  المســتوردون   .CE
يســتطيعون تحّمــل مســؤولية المنتــج مــن خــارج منطقــة االتحــاد 
األوروبــي. فــي هــذه الحالــة، يجــب علــى المســتورد األوروبــي اتخــاذ 

.CE ــة ــق عام ــة لتطبي ــوات الضروري الخط

وفــي حــال عــدم وجــود اشــتراطات أو أعــراف محــددة للمنتــج، عندئــذ 
يجــب إجــراء تقييــم حــول ســامة المنتــج وفــق األســس التاليــة:

:CE أما المنتجات التالية فهي ال تشترط حمل عامة

المنتجات اإلنشائية.

المعدات.

األدوات الطبية.

األجهزة الكهربائية.

معدات الضغط.

معدات الوقاية الشخصية.

المواد الكيماوية.

المنتجات الدوائية والصيدالنية.

مستحضرات التجميل والمواد الغذائية.

غالبية صناعة المحيكات والنسيج والمابس.

توصيات المفوضية األوروبية.

الممارسات الفضلى في القطاع.

الحالة الراهنة للتكنولوجيا.

ــّراء  ــتهلك ج ــا المس ــد يتوقعه ــي ق ــة الت ــامة العام ــتوى الس مس
اســتخدام المنتــج.

لمزيد من المعلومات:

ملخص تشريع سامة المنتج ـ المفوضية األوروبية:
h t t p : / / e u r - l ex . e u ro p a . e u / l e g a l - c o n te n t / E N /
TXT/?uri=URISERV:I21253
 

 :CE عامة
http://europa.eu/youreurope/business/product/ce-
mark/index_en.htm

المواصفات والمقاييس والشهادات
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يمكنك العثور على عناوين التواصل مع 
مزودي خدمات الشهادات والتفتيش في 

هذا الدليل.

يســاعد  والســامة  الجــودة  لمعاييــر  وفقــًا  منتجــات  إنتــاج  إن 
فــي: شــركتك 

ــان  ــي ضم ــاعد ف ــي تس ــرة الت ــات المتوف ــن الخدم ــدد م ــي ع ــا يل فيم
تلبيــة منتجــك االشــتراطات المطلوبــة:

بناء ثقة المستهلك.

أكثــر  إلــى األســواق مــن خــال جعــل منتجاتــك  وصــول أفضــل 
ســواها. مــع  ومقارنــة  ماءمــة 

حماية البيئة وصحة المستهلك.

الفحوصات المخبرية للمواد الكيماوية واألسمدة.

.CE عامات المطابقة مثل عامة

.ISO 9001 شهادات المعايير العالمية مثل شهادة

الحجم / األبعاد والقياسات.

الوزن.

التركيبة.

العامات والبطاقات.

التغليف.

الفحوصات.

المواصفات الخاصة بالدولة
االتحــاد  دول  كافــة  تغطــي  موحــدة  مواصفــات  توجــد  ال  عندمــا 
الــدول  فــي  تنطبــق  أن  المختلفــة  للمواصفــات  يمكــن  األوروبــي، 
األوروبيــة. وفــي مثــل هــذه الحــاالت، يجــب عليــك التقّيــد فقــط 
بالقواعــد الســارية فــي الدولــة التــي ترغــب ببيــع منتجــك فيهــا.
حــول  الوطنيــة  القواعــد  تتفــاوت  قــد  الخصــوص،  وجــه  وعلــى 

يلــي: بمــا  الخاصــة  الشــروط 

خدمات الشهادات
مديريــة شــهادات المطابقــة في مؤسســة المواصفــات والمقاييس 
شــهادات  إصــدار  علــى  تعمــل  للشــهادات  حكوميــة  هيئــة  هــي 
المطابقــة للمنتجــات. كمــا يوجــد العديــد مــن الهيئــات فــي القطــاع 
الخــاص فــي األردن لخدمــات الشــهادات والتفتيــش تقــدم خدمــات 

ــك. ــة CE لمنتج ــى عام ــول عل ــة للحص ــم المطابق تقيي

الشهادات
شــهادة المطابقــة للمنتــج هــي عمليــة التأكيــد علــى أن المنتــج قــد 
اجتــاز فحوصــات األداء وفحوصــات ضمــان الجــودة، لبيــان مطابقتــه 
المواصفات.ويتــم  أو  القواعــد  فــي  المنصــوص عليهــا  للمعاييــر 
إصــدار الشــهادات فقــط مــن قبــل هيئــة اعتمــاد مســتقلة معتــرف 
المنتــج  كان  إذا  فيمــا  بتحديــد  بدورهــا  تقــوم  والتــي  دوليــًا،  بهــا 
المواصفــة.  متطلبــات  يحقــق  المعنــي  النظــام  أو  الخدمــة  أو 
يوجــد فــي األردن برامــج تطويــر أعمــال يمكنهــا مســاعدتك فــي 
ــي  ــة ف ــج مدرج ــذه البرام ــك. وه ــب لمنتج ــار المناس ــق المعي تحقي
ــن  ــات م ــي األردن جه ــد ف ــبق، يوج ــا س ــى م ــة إل ــل. وإضاف ــذا الدلي ه
القطــاع الخــاص تقــدم خدمــات االعتمــاد والتفتيــش يمكنهــا أيضــًا 

مســاعدتك فــي الحصــول علــى المعاييــر والشــهادة المناســبة.

ــة  ــوجات، األدوي ــاع المنس ــي قط ــواء ف ــك س ــال عمل ــا كان مج مهم
أو المــواد الكيميائيــة، وألجــل أن تكــون قــادراً علــى بيــع منتجــك فــي 
الســوق األوروبــي، يجــب علــى منتجــك أن يحقــق متطلبــات المنتجات 
األوروبيــة، وذلــك للتأكيــد للمســتهلك األوروبــي بــأن المنتــج آمــن 
ــي األردن،  ــا. وف ــي يتوقعه ــودة الت ــتوى الج ــق مس ــتخدام ويحق لاس
يســتطيع كا القطاعيــن العــام والخــاص مســاعدتك فــي تلبيــة 

االشــتراطات مــن خــال مــا ُيعــرف بـــ هيئــات تقييــم المطابقــة.

لمزيد من المعلومات:

 :ISO المواصفات وشهادات المطابقة ـ
http://iso.org/iso/home/stanards/certification.htm 

:ITC معلومات حول المعايير الطوعية ـ خارطة معايير
http://www.standardsmap.org/

المواصفات األوروبية ـ المفوضية األوروبية: 
http://europa.eu/growth/single-market/european-
standards_en

االعتراف المتبادل ـ أوروبا خاصتك: 
http://europa.eu/youreurope/business/product/
technical-standards/index_en.htm

قائمــة إرشــادية للمنتجــات غيــر الخاضعة للمعاييــر والمواصفات 
األوروبيــةـ  المفوضيــة األوروبية: 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-
movement-sectors/mutual-recognition/products-list/
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مواصفات المنتج.

البطاقات والعامات.

دليل المستخدم.

تعليمات التركيب.

االحتياطات المتخذة قبل التشغيل أو االستعمال.

تصميم الغاف.

تصميم هيكلي.

.)Branding( العامة التجارية للمنتج

مراجعة البيانات الفنية.

فحوصات التغليف المخبرية.

دورات تدريبية.

الهندسة الميكانيكية.

داللة المنشأ
وفقــًا لتشــريع الجمــارك األوروبيــة، يجــب اإلشــارة باســتمرار إلــى بلــد 
المنشــأ فــي الحقــل المحــدد فــي بيــان االســتيراد الجمركــي. عامــة 
المنشــأ تــدل إلــى الدولــة التــي نشــأ منهــا المنتــج طبقــًا لقواعــد 

ــأ. المنش

JOPack المركز الوطني للتعبئة والتغليف
المركــز الوطنــي للتعبئــة والتغليــف JOPack هــو إحدى المؤسســات 
األردنيــة التــي يمكنهــا مســاعدتك في تلبيــة احتياجاتك مــن خدمات 
المركــز  التعريفيــة.  والملصقــات  والتغليــف  العبــوات  تصميــم 
ممــول ومنفــذ بالتشــارك مــن قبــل المفوضيــة األوروبيــة وغرفــة 
صناعــة األردن، ويعمــل علــى مســاعدة المؤسســات والشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة علــى تحســين التغليــف وتصميــم البطاقات 
والعامــات لتتوافــق مــع المقاييــس واألوروبيــة. إن تأســيس المركز 
يســاعد فــي نمــو الشــركات المحليــة وتحســين تصميــم منتجاتهــا 

وبالتالــي تكــون أكثــر تنافســية فــي األســواق المحليــة والدوليــة.

يقدم المركز المساعدة والخدمات التالية:

اشتراطات اللغة
إذا كنــت ســتبيع إلى شــركات أخــرى، وليس إلــى المســتهلك النهائي، 
ــبة  ــا بالنس ــك. أم ــددة لمنتجات ــة مح ــتخدام لغ ــزام باس ــد الت ال يوج
للبيــع للمســتهلك النهائــي، فإنــك قــد تكــون ملزمــًا باســتخدام 
اللغــة الوطنيــة للدولــة التــي تريــد التصديــر إلــى أســواقها. وكقاعــدة 
عامــة، دول االتحــاد األوروبــي تحــدد اللغــات التــي يجــب اعتمادهــا 

ــات. ــات المنتج ــرض معلوم لع

قد تنطبق اشتراطات اللغة على ما يلي:

والمنتجــات  القوانيــن  حســب  االشــتراطات  هــذه  وتتفــاوت 
والخدمــات والقطاعــات والمجموعــة المســتهدفة. فالمنتجــات 
الدولــة  لغــة  األقــل  علــى  تحمــل  أن  يجــب  العاليــة  المخاطــر  ذات 
ــات  ــبة للمنتج ــع. وبالنس ــج للبي ــا المنت ــرح فيه ــي يط ــة الت األوروبي
األخــرى، توصــي المفوضيــة األوروبيــة اســتخدام عــدة لغــات لعــرض 

المنتــج. معلومــات 

يحصــل  أن  التعريفيــة  والبطاقــات  العامــات  قواعــد  تضمــن 
المســتهلكون علــى المعلومــات التــي يحتاجونهــا لتمكينهــم مــن 
اتخــاذ قــرارات ثابتــة عنــد شــراء المنتجــات. ويكــون المســتوردون 
المحليــون فــي دول االتحــاد األوروبــي مســؤولين عــن إبــاغ الموّردين 
جميــع  أن  حيــث  المطبقــة،  العامــات  اشــتراطات  حــول  األجانــب 
ــوذج  ــى نم ــاج إل ــي تحت ــاد األوروب ــي دول االتح ــاع ف ــي تب ــات الت المنتج
محــدد للبطاقــة، بينمــا يعتمــد توفيــر أيــة تفاصيــل مطلوبــة علــى 

طبيعــة المنتــج.

وبالنســبة لأعــداد الكبيــرة مــن المنتجــات المنظمــة بالتشــريعات 
األوروبيــة، يجــب علــى الصانــع أو المســتورد تحديــد وكتابــة اســم 
ــوان  ــاري والعن ــم التج ــجلة واالس ــة المس ــة التجاري ــج والعام المنت
مــع  االتصــال  المســتوردون  ويســتطيع  الغــاف.  أو  المنتــج  علــى 
ــوص  ــاد بخص ــة لاسترش ــة أوروبي ــة دول ــي أي ــة ف ــلطات المعني الس

العامــات والبطاقــات والتغليــف.

العامات والبطاقات التعريفية

لمزيد من المعلومات:

إرشادات البطاقات والعامات والتغليف ـ المفوضية األوروبية: 
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/labelling-and-
packaging/
 
المفوضيــة  ـ  المســتهلك  معلومــات  فــي  اللغــة  اســتخدام 

األوروبيــة: 
h t t p : / / e u r - l ex . e u ro p a . e u / l e g a l - c o n te n t / E N /
ALL/?uri=URISERV:132036

البرلمان األوروبي ـ  داللة المنشأ : 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/
briefing/2013/130513/LDM BRI%282013%29130513 
REV1 EN.pdf

أوروبــا  ـ  والتعبئــة  والعامــات  التصنيــف  تشــريعات  توضيــح 
 : صتــك خا

http://europa.eu/youreurope/business/product/
chemicals-packaging-labelling-classification/index_
en.htm

Jopack.org :المركز الوطني للتعبئة والتغليف
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Example of an Energy label for a refrigerator

فــي االتحــاد األوروبــي، تــم تصميــم الكثيــر مــن المنتجــات الكهربائيــة 
كفــاءة  معاييــر  مــن  األدنــى  الحــد  لتلبــي  اليومــي  االســتخدام  ذات 
الطاقــة. يقــدم ملصــق الطاقــة األوروبــي معلومــات حــول كفــاءة 
األكثــر  مــن  المنتجــات  يقّيــم  الملصــق  أن  كمــا  المنتــج.  طاقــة 
ــة  ــي الطاق ــن إجمال ــه يبي ــى أن ــة إل ــاءة. باإلضاف ــل كف ــى األق ــاءة إل كف
ملصــق  إن  بالمنتــج.  صلــة  ذات  أخــرى  ومعلومــات  المســتهلكة 
الطاقة هو ارشــادات أوروبية )EU Directive( يســمح للمســتهلكين 
علــى  الشــركات  ويشــجع  بوعــي  المنتجــات  شــراء  قــرارات  اتخــاذ 

التطويــر واالســتثمار فــي تصميــم منتجــات موفــرة للطاقــة.

المنتجات التي تشترط ملصقات الطاقة هي:

طوعيــة  خطــة  هــو  الزهــرة«  »شــعار  أو  األوروبــي  البيئــة  ملصــق 
المنتجــون  يســتطيع  الغذائيــة.  غيــر  والخدمــات  للمنتجــات 
ــى  ــق عل ــاد الملص ــاروا اعتم ــة أن يخت ــو التجزئ ــتوردون وبائع والمس
منتجاتهــم. إن هــدف الملصــق هــو تشــجيع اإلنتــاج واالســتهاك 
اهتمامــًا  يولــون  األوروبييــن  المســتهلكين  وألن  المســتدام. 
متزايــداً بخصــوص اســتدامة المنتجــات، فــإن وضــع ملصــق البيئــة 
األوروبــي علــى منتجــك ســيكون لــه األفضليــة فــي الســوق األوروبــي.

ملصق البيئة األوروبي:

إذا كنــت تريــد أن تبيــع أيــًا مــن تلــك المنتجــات فــي دول االتحــاد 
ــول  ــات ح ــن معلوم ــة تتضم ــة أو بطاق ــع عام ــب وض ــي، يج األوروب
مقــدار الطاقــة المســتخدمة. كمــا يجــب أن تلبــي الحــد األدنــى مــن 
معاييــر كفــاءة الطاقــة المعتمــدة فــي االتحــاد األوروبــي. كمــا يلــزم 
طباعــة المعلومــات الفنيــة. وتوجــد متطلبــات عامــات وبطاقــات 
الفرديــة. وبالنســبة  المنتجــات  بالنســبة لمجموعــات  منفصلــة 
ــاج  ــات إنت ــاك متطلب ــة * هن ــع العام ــا م ــم ذكره ــي ت ــات الت للمنتج
ــاد  ــي االتح ــدة ف ــة المعتم ــاءة الطاق ــر كف ــع معايي ــق م ــة تتواف أردني

األوروبــي.

ملصق كفاءة الطاقة

ملصق البيئة األوروبي

أجهزة تكييف.

معدات طهي الطعام المنزلية.

جايات الصحون المنزلية*.

سخانات المياه والمدافىء.

.LED المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة

المصابيح المنزلية*.

مصابيح فلورسنت*.

المدافىء.

الثاجات المنزلية*.

معدات التبريد المتخصصة.

حارقات الوقود الصلب.

أجهزة التلفزيون*.

المجففات الدوارة*.

المكانس الكهربائية.

وحدات التهوية المنزلية.

الغساالت المنزلية*.

يتوافــق  منتجــك  أن  منتجاتــك  ومســتهلكي  لزبائنــك  ُيظهــر 
مــع معاييــر بيئيــة صارمــة، وبالتالــي فإنهــم يختــارون منتجــك 

بســهولة.

هــو شــهادة تحقــق مــن قبــل طــرف ثالــث معتــرف بهــا فــي كافــة 
دول االتحــاد األوروبــي.

ُيعّزز سمعتك من خال إظهار المسؤولية البيئية.

نموذج ملصق الطاقة لثالجة

لمزيد من المعلومات:

منتجات ترشيد الطاقة ـ المفوضية األوروبية:  
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-
efficiency/energy-efficient-products

 http://www.standardsmap.org :ملصقات الطاقة



35

يمكنك االطالع على كافة المنتجات 
المشمولة في تشريع التصميم البيئي أو 

التي تتطلب ملصق الطاقة في:  
ec.europa.eu/growth/single-mark
et/european-standards/harmonis
ed-standards/ecodesign/

تشــريع التصميــم البيئــي هــو بمثابــة إطــار عمــل يحــدد المتطلبــات 
ــة.  ــات الكهربائي ــي المنتج ــة ف ــتهاك الطاق ــة الس ــة اإللزامي البيئي
الدفيئــة  الغــازات  انبعاثــات  خفــض  هــو  التشــريع  هــذا  هــدف  إن 
والتأثيــرات البيئيــة الســلبية طيلــة دورة حيــاة المنتــج. ومــن خــال 
تحديــد المعاييــر األدنــى لترشــيد الطاقــة علــى المســتوى األوروبــي، 
ــة  ــريعات الوطني ــن التش ــد م ــة العدي ــون مواجه ــر الصانع ــن يضط ل

ــي. ــوق األوروب ــي الس ــم ف ــع منتجاته ــدون بي ــا يري عندم

مجموعــات المنتجــات الخاضعــة ألحــكام تشــريع التصميــم البيئــي 
هــي: 

Ecodesign وتشــريع  ويتــم اســتكمال تشــريع التصميــم البيئــي 
عامــات وبطاقــات الطاقــة باســتخدام مواصفــات أوروبيــة موائمة. 
وتــدل هــذه المواصفــات الفنيــة أن المنتــج متوافــق مــع المتطلبــات 

اإللزاميــة.

أحــد المعاييــر المهمــة هــو اســتبدال اســتخدام المــواد الخطــرة فــي 
اإلنتــاج بمــواد آمنــة. يوجــد علــى الموقــع اإللكترونــي لملصــق البيئــة 

تفاصيــل كل مجموعــة منتــج.

المنتجات التي يمكنها اعتماد ملصق البيئة األوروبي:

Ecodesign التصميم البيئي

مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الشخصية.

المابس والنسيج.

الدهانات واألصباغ.

المعدات اإللكترونية.

األغطية.

األثاث وفرشات النوم.

مستلزمات الحدائق واألسمدة.

المعدات المنزلية.

زيوت التشحيم.

المنتجات الورقية.

معدات منزلية أخرى.

أدوات ومعدات اإلجازات.

معدات التبريد المتخصصة.

محوالت الكهرباء.

معدات الصوت والصورة.

األفران والمواقد الصناعية.

األدوات والمعدات الصناعية

وحدات التهوية.

الحارقات البخارية.

األساك وكوابل الكهرباء.

أجهزة الخوادم / سيرفرات ومعدات حفظ البيانات.

لمزيد من المعلومات:لمزيد من المعلومات:

الملصق البيئي األوروبي لأعمال ـ المفوضية األوروبية: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabel-
for-businesses.html

مجموعات ومعايير منتجات الملصق البيئي: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-
groups-and-criteria.html

كيفية تقديم طلب الحصول على الملصق البيئي األوروبي:
http://europa.eu/youreurope/business/environment/
ecolabel/index_en.htm

التصميم البيئي ـ المفوضية األوروبية:  
http://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/
ecodesign en

ملصق البيئة األوروبي
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تم نقل تشريع WEEE وتشريع RoHS إلى 
القانون الوطني. ويتم تطبيق وتنفيذ 

القانون الوطني من قبل السلطات 
المعنية في الدولة العضو في االتحاد 

ا�وروبي.

يولــي المســتهلكون فــي االتحــاد األوروبــي اهتمامــًا متزايــداً بالقضايــا 
البيئيــة باالعتمــاد علــى  موضوعــات مثــل إدارة النفايــات، مســتويات 
ــة  ــتهاك الطاق ــتويات اس ــون، مس ــيد الكرب ــي أكس ــاز ثان ــاث غ انبع
والطاقــة الخضــراء حيــث أنهــا تلعــب دوراً هامــا عنــد اتخــاذ قــرار 
الشــراء. إن وجــود أداء بيئــي جيــد فــي شــركتك قــد يعــزز فرصــك فــي 

النجــاح فــي دخــول الســوق األوروبــي.

يوجــد فــي االتحــاد األوروبــي سياســة حــول إدارة النفايــات تركــز علــى: 
منــع النفايــات، التدويــر وإعــادة االســتعمال، وتحســين التخلــص مــن 

النفايــات والتصــرف بهــا.

وفيمــا يتعلــق بالتجــارة، فــإن منــع النفايــات هــو األمــر األكثــر أهميــة 
حيــث إن اســتعمال كميــات أقــل مــن المــواد غيــر الضرورية ســيؤدي 

إلــى إنتــاج كميــات قليلــة مــن النفايــات.

بموجبــه  تعمــل  مفهــوم  للشــركات  المجتمعيــة  المســؤولية 
فــي  والبيئيــة  المجتمعيــة  االهتمامــات  مراعــاة  علــى  الشــركات 
أعمــال شــركاتها وتعاماتهــا مــع الجهــات األخــرى علــى أســاس 
التــي  الشــركة  ممارســات  إلــى  يشــير  المفهــوم  هــذا  إن  طوعــي. 
تشــتمل علــى مبــادرات تفيــد المجتمــع. ويمكــن ان تتنــوع تلــك 
الممارســات فــي مجــاالت كثيــرة مثــل تخصيــص جــزء مــن عائــدات 
الشــركة ألعمــال خيريــة وتنفيــذ عمليــات »أكثــر مرعــاة للبيئــة«.

احتلــت نشــاطات المســؤولية المجتمعيــة مراكــز متقدمــة فــي 
حيــث  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  فــي  الشــركات  عمــل  برامــج 
أصبــح مــن الشــائع اآلن بيــن الشــركات األوروبيــة أن تــدرج بعــض 
تحــدد  وبينمــا  أعمالهــا.  فــي  واالجتماعيــة  البيئيــة  االعتبــارات 
المتطلبــات القانونيــة األســاس الــذي بموجبــه تدخــل المنتجــات 
ــذ  ــة تأخ ــؤولية المجتمعي ــات المس ــإن متطلب ــا، ف ــي أوروب ــوق ف الس
ُبعــداً أكبــر مــن ذلــك. فهــي ال تراعــي األداء االجتماعــي للشــركات 
األوروبيــة فحســب، وإنمــا مــا يتعلــق بالشــركات المــوّردة أيضــًا. 
وعلــى نحــو مماثــل، لــم تعــد االعتبــارات البيئيــة فــي عمليــات االنتــاج 
تؤخــذ باالعتبــار فــي المواقــع األوروبيــة فقــط، بــل فــي كامــل مواقــع 

سلســلة التوريــد بــدءاً مــن المرافــق الخاصــة بالمــوّرد.

البيئة والنفايات

المسؤولية المجتمعية للشركات

ــة  ــة واإللكتروني ــدات الكهربائي ــات المع ــون نفاي قان
)WEEE(

المــواد  مــن  معقــد  خليــط  واإللكترونيــة  الكهربائيــة  المعــدات 
والمكونــات والتــي قــد يســبب محتواهــا الخطرمشــكات بيئيــة 
فعلــه  يجــب  مــا  بشــأن  تشــريع  يوجــد  حيــث  خطيــرة.  وصحيــة 
هــذا  ويلــزم  المعــدات.   هــذه  عــن  الناتجــة  النفايــات  بخصــوص 
التشــريع المســتورد بالمشــاركة فــي خطــط الجمــع عندمــا يعيــد 
المســتهلكون المعــدات الكهربائيــة واإللكترونيــة دون مقابــل. 
المــوّرد  مــن  األوروبــي  المســتورد  يطلــب  قــد  إذ  االنتبــاه  ويجــب 

االلتزامــات. تلــك  ببعــض  الوفــاء 
ويمكــن توجيــه األســئلة واالستفســارات بشــأن عمليــة التنفيــذ 
وفــي مــا إذا كان  منتجــك خاضــع ضمــن نطــاق قانــون WEEE  إلــى 
شــبكة مكاتــب التســجيل الوطنيــة فــي الــدول األعضــاء فــي االتحــاد 

األوروبــي.

)RoHs( تقييد المواد الخطرة
يشــير الرمــز )RoHS( إلــى تقييــد المــواد الخطــرة، والــذي يؤثــر علــى 
ــة.  ــات الكهربائي ــم المنتج ــا ومعظ ــات بأكمله ــة اإللكتروني صناع
مــواد  عشــر  اســتخدام  تقييــد  علــى   RoHS تشــريعات  وتعمــل 
خطــرة موجــودة فــي المنتجــات الكهربائيــة واإللكترونيــة. علــى 
أن  األوروبــي  الســوق  فــي  لاســتخدام  القابلــة  المنتجــات  جميــع 
تجتــاز متطلبــات RoHS. وســيتأثر أي نشــاط تجــاري ببيــع منتجــات 
كهربائيــة أو إلكترونيــة، معــدات، مــواد نصــف مجمعــة، كابــات، 
مكونــات أو قطــع الغيــار القابلــة لاســتخدام مباشــرة إلــى بلــدان الـــ 
RoHS ، أو بيعهــا للموزعيــن فــي حــال تــم اســتخدام أي مــن المــواد 

العشــر المقيــدة االســتخدام.

WEEE رمز قانون نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية

لمزيد من المعلومات:

االتحاد األوروبي وإدارة النفايات ـ المفوضية األوروبية: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm 

المفوضيــة  ـ   WEEE قانــون  تنفيــذ  حــول  عناويــن  معلومــات 
األوروبيــة: 

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/contacts 
en.htm
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يتوقــع المســتهلكون األوروبيــون أن المنتجــات أو الخدمــات التــي 
ــم  ــة، وأن يت ــروري بالبيئ ــر ض ــرراً غي ــبب أذى وض ــن تس ــترونها ل يش
تلــك  مثــل  مقبولــة  اجتماعيــة  ظــروف  فــي  وإنتاجهــا  تصنيعهــا 
ــد  ــع توج ــة. وبالطب ــل الدولي ــة العم ــات منظم ــي اتفاقي ــددة ف المح
ــام  ــدى االهتم ــث م ــن حي ــة م ــق األوروبي ــن المناط ــا بي ــات م اختاف
بشــأن  اختافــًا  هنــاك  أن  كمــا  والبيئيــة،  المجتمعيــة  بالقضايــا 
القضيــة التــي تحظــى باالهتمــام األكبــر، وهــذا يعتمــد علــى المنتــج 

ــة. ــى المنطق ــة إل ــث إضاف ــدار البح م

المســؤولية  للتواصــل بشــأن ممارســات  الرئيســية  الوســيلة  إن 
المجتمعيــة للشــركات مــع المســتهلك األوروبــي هــي مــن خــال 
البطاقــات والعامــات البيئيــة والمجتمعيــة. هنــاك اهتمــام كبيــر 
التــي  والمحيــكات  المابــس  منتجــات  فــي  المســتهلكين  لــدى 
تراعــي فــي االعتبــار ظــروف العمــل واالنتــاج. وبالنســبة للمنتجــات 
تراعــي  طــرق  تطويــر  الشــركات  تســتطيع  األخــرى،  الصناعيــة 
االعتبــارات البيئيــة. مثــال: إنتــاج أنــواع طــاء ودهانــات أساســها 

ــت. ــن الزي ــدال م ــاء ب الم

يبحث المشترون ا�وروبيون عن 
موردين يلتزمون بالمعايير الجيدة 

للمسؤولية المجتمعية والبيئية. فهم 
يختارون الموردين الذين يسعون لتحسين 
أدائهم في المجاالت الرئيسية مثل عمالة 

ا�طفال وتقليل ا�ضرار بالبيئة.

FAIRTRADE  شعار شهادة اعتماد القطن

وهــذا يعنــي أن الشــركات األوروبيــة غالبــًا مــا تفــرض متطلبــات 
إضافيــة علــى المورديــن. مثــال ذلــك، ازديــاد الطلــب على الشــهادات 
الواجــب توفرهــا لــدى الموّرديــن إلــى الســوق األوروبــي. واعتمــاداً على 
أداء المــوّرد فــي مجــاالت أخــرى، فقــد يرغــب المســتورد األوروبــي 

ــل. ــة أفض ــة وبيئي ــال مجتمعي ــي أداء أعم ــاركة ف ــاون والمش التع

لمزيد من المعلومات:

المسؤولية المجتمعية للشركات / أوروبا: 
www.csreurope.org

مــا هــي المســؤولية المجتمعيــة للشــركات ؟ منظمــة األمــم 
الصناعيــة: للتنميــة  المتحــدة 

http://www.europa.eu/environment/waste/weee/
contacts.en.htm



البدء 
بالتصدير
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التصدير المباشر وغير المباشر

النقل

المسائل القانونية

صفحة ٤2

صفحة ٤2

صفحة ٤5

البحث عن الشريك التجاري 
صفحة ٤0المناسب ٤



40

معلومة
البحث عن شريك تجاري، من ا�فضل  عند 
أسواق  إلى  االنتقال  ثم  واحد  سوق  اختبار 

أخرى كلما ازدادت خبرتك وتطورت.

إن تحديــد فيمــا إذا كانــت شــركتك مهيئــة للتصديــر إلــى االتحــاد 
األوروبــي يشــّكل تحديــًا فــي البدايــة. ومــن أجــل تقييــم إمكانيــة 
وجــود شــركتك فــي الســوق األوروبــي إضافــة إلــى متطلبــات الوصــول 
ــك.  ــن لذل ــط الجيدي ــتعداد والتخطي ــك االس ــه يلزم ــاك، فإن ــى هن إل
وعنــد التحضيــر للتصديــر، يجــب عليــك القيــام بالمراحــل الكاملــة 
لعمليــة التصديــر. الشــكل التالــي يوضــح الخطــوات التفصيليــة 

ــك: لذل

تحفيز االستثمار في التصدير

 إجراء أبحاث حول سوق التصدير
المناسب لمنتجك

تحليل وتعديل منتجك

البحث عن شريك تجاري

التفاوض حول شروط البيع

ترتيب وسائط النقل

نموذج يوضح مراحل عميلة التصدير

معلومة
التصدير  خطة  نموذج  استخدام  يمكنك 
استراتيجية  �عداد  الدليل  هذا  في  الواردة 

تصدير لشركتك. 

الســوق األوروبــي ســوق كبيــر. مكــون مــن 2٨ دولــة بأكثــر مــن 
ترغــب  التــي  األســواق  تحديــد  مســتهلك.  مليــون  خمســمائة 
ــاري  ــريك التج ــن الش ــث ع ــي البح ــة ف ــوة التالي ــي الخط ــا ه بمتابعته
المناســب. ويجــب أن ُيظهــر تحليــل الســوق أي األســواق األكبــر 

لمنتجــك. اختراقــًا  واألســهل  نمــواً  واألســرع  حجمــًا 

يمكنــك البحــث عــن شــركاء تجارييــن وزيــادة معرفتــك باألســواق 
األوروبيــة مــن خــال عــدد مــن المؤسســات أو النشــاطات.

البحث عن الشريك التجاري المناسب

الغرف التجارية والغرف الصناعية
تعتبــر الغــرف التجاريــة والصناعيــة نقــاط اتصــال أولــى ممتــازة إذا 
كنــت تبحــث عــن مشــترين محتمليــن أو كنــت ترغــب فــي الحصــول 
علــى معرفــة أفضــل حــول الســوق. يمكنــك االتصــال مــع غرفــة 
صناعــة األردن أو غرفــة الصناعــة فــي محافظتــك فــي عمــان أو إربــد 
أو الزرقــاء. عناويــن الغــرف التجاريــة والصناعيــة األردنيــة واألوروبية 

مذكــورة فــي هــذا الدليــل.

البعثات الدبلوماسية
األردن  فــي  العاملــة  األجنبيــة  الدبلوماســية  البعثــات  تســتطيع 
مســاعدتك فــي التواصــل مــع مشــترين محتمليــن. غالبــًا مــا يوجــد 
ــذي  ــية ال ــات الدبلوماس ــي الممثلي ــادي ف ــاري أو اقتص ــار تج مستش
ــل  ــة لعم ــز المتحقق ــال والحواف ــة األعم ــول بيئ ــك ح ــه إعام يمكن

ــاده. ــي ب ــاري ف ــاط تج نش
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معلومة
إن التركيز على مجموعات دول ا�قليم 

أقل كلفة من اختيار أسواق متباعدة في 
االتحاد ا�وروبي، خصوصًا عندما تخطط 

للقيام برحالت أو تنظيم نشاطات 
تسويقية.

البعثات التجارية
فــي  األردنيــة  الشــركات  ترويــج  فــي  األردنيــة  الحكومــة  تنشــط 
الخــارج. إذا كنــت مهتمــًا باالنضمــام إلــى إحــدى البعثــات التجاريــة أو 
ــة  ــع هيئ ــال م ــك االتص ــات، يمكن ــول المتطلب ــر ح ــرف أكث ــد التع تري

االســتثمار أو غرفــة صناعــة األردن.

المعارض التجارية
بديــل آخــر هــو زيــارة المعــارض التجاريــة الخاصــة بالقطــاع الــذي 
ــرض  ــاع لع ــي القط ــة ف ــركات العامل ــي الش ــث تلتق ــه. حي ــل في تعم
ــد  ــم العدي ــة تنظي ــدول األوروبي ــي ال ــم ف ــا. يت ــا أو خدماته منتجاته
المعــرض  ويعتبــر  العــام.  مــدار  علــى  التجاريــة  المعــارض  مــن 
التجــاري فرصــة ثمينــة للقــاء مشــترين محتمليــن إضافــة إلــى لقــاء 

الشــركات المنافســة لــك.

التجارة اإللكترونية
للســلع  التجاريــة  التبــادالت  إتمــام  اإللكترونيــة  التجــارة  تعنــي 
ــة  ــركات األردني ــتطيع الش ــت. وتس ــبكة االنترن ــر ش ــات عب والخدم
التجاريــة  األســواق  مواقــع  مــن  كبيــرة  كميــات  مــن  االســتفادة 
المتوفــرة علــى الشــبكة لبيــع وشــراء المنتجــات. موقــع الســوق 
التجــاري هــو موقــع إلكترونــي تقدمــه أطــراف ثالثــة متعــددة. وتتــم 
الســوق  التجاريــة مــن قبــل مشــّغل موقــع  المعامــات  معالجــة 
التجاريــة  األســواق  مواقــع  عــن  القليلــة  األمثلــة  ومــن  التجــاري. 

الشــهيرة مــا يلــي:

ابحــاث الســوق )المعلومــات العامــة/ أبحــاث الســوق 
مدفوعــة األجــر(

المعلومــات التجاريــة المتاحــة لــدى منظمات ومؤسســات إقليمية 
ودولية مثل أداة المســاعدة االلكترونيــة )EU Help Desk(، منظمة 
والتنميــة  للتجــارة  المتحــدة  األمــم  مؤتمــر  العالميــة،  التجــارة 
)UNCTAD(، منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD(، مركــز 
تشــجيع الــواردات مــن الــدول الناميــة )CBI( هــي مجــرد أمثلــة قليلــة 
مــن العديــد مــن المنظمــات التــي تمتلــك مواقــع معلومــات عامــة 
ــور  ــك العث ــث يمكن ــة. حي ــة ذات قيم ــات تجاري ــدم بيان ــة تق مجاني
علــى بيانــات ودراســات تفصيليــة خاصــة بــكل دولــة فــي قطــاع 

ــره. ــة وغي الصناع

كمــا يمكــن أن تكــون أبحــاث الســوق مدفوعــة األجــر مفيــدة للغاية، 
لكــن يترتــب علــى اســتخدامها بالعــادة دفــع تكاليــف مثــل رســوم 
اشــتراك ســواء فــي المنظمــة أو فــي المطبوعــات والمنشــورات. إن 
ــن  ــث ع ــا تبح ــداً عندم ــون مفي ــة يك ــات التجاري ــتخدام المعلوم اس
الســكانية واتجاهــات  المؤشــرات  أبــرز  تحليــات تفصيليــة مثــل 

الســوق وعــدد مــرات الشــراء وغيــر ذلــك. 

www.alibaba.com علي بابا ــ

www.amazon.com أمازون ــ

www.ebay.com إي باي ــ

معرض لندن السنوي للمابس ومستلزماتها
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معلومة
بينما يشتري الموزع منتجك، هو من 

يقرر هامش الربح الذي يتقاضاه. إن العمل 
من خالل موزع يعني بالعادة مخاطر أقل، 

لكن نسبة عمولة أكبر على المبيعات.

حالمــا تتخــذ قــرارك فــي تصديــر منتجــك إلــى االتحــاد األورويــي، فــإن 
لديــك عــدداً مــن الخيــارات التــي تتفــاوت مــا بيــن التصديــر المباشــر 
إلــى تاجــر التجزئــة، أو إلــى قنــوات تجاريــة مــن مختلــف الوســطاء 
مثــل وكاء ومســتوردين وتجــار جملــة وتجــار تجزئــة. إن قنــوات 
ــكل  ــد ش ــم يعتم ــن تختاره ــن الذي ــا والعاملي ــي تعتمده ــارة الت التج

ــد. ــلة التزوي ــن سلس ــك ضم ــك وقوت ــى موقع ــي عل رئيس

ُيســّمى بيــع منتجــك مباشــرة إلــى تاجــر التجزئــة بالتصديــر المباشــر. 
أمــا عندمــا تبيــع منتجــك عبــر وســيط، فإنــه ُيســّمى بالتصديــر غيــر 
المباشــر، حيــث يقــوم وكيــل تجــاري أو مــوزع بتمثيــل شــركتك 
ــويق  ــج والتس ــام التروي ــى مه ــتيراد ويتول ــد االس ــي بل ــك ف ومنتجات

والبيــع والتوزيــع.

إن اتخــاذ قــرار بشــأن الخيــار األفضــل لشــركتك يعتمــد علــى منتجــك 
مّيــزات  ُيبّيــن  التالــي  الجــدول  التصديــر.  ســوق  طلبــات  وعلــى 
وســلبيات كل مــن التصديــر المباشــر والتصديــر غيــر المباشــر.

ــد أن  ــي، وبع ــوق األوروب ــي الس ــاري ف ــريك التج ــى الش ــور عل ــد العث بع
ترتيبــات  تتخــذ  أن  توزيــع منتجاتــك، يجــب عليــك  تقــرر طريقــة 
النقــل. يوجــد عــدد مــن الطــرق لنقــل منتجــك مــن األردن إلــى أوروبا. 
ــري  ــل الب ــر النق ــواً. ويعتب ــراً أو ج ــراً أو بح ــا ب ــع إم ــل البضائ ــن نق يمك
إلــى أوروبــا بالشــاحنات األكثــر صعوبــة فــي الوقــت الراهــن نتيجــة 
الشــحن  يعتبــر  بينمــا  المغلقــة.  والحــدود  اإلقليميــة  الظــروف 
الجــوي،  أرخــص مــن الشــحن  البديــل األمثــل. فهــو  البحــري هــو 
إنمــا يســتتغرق وقتــًا أطــول. فــي حــال أنــك قــررت شــحن منتجاتــك 
بحــراً، هنالــك العديــد مــن وكاء الشــحن البحــري فــي األردن الذيــن 

بمقدورهــم أن يتولــوا مهمــة الشــحن.

إن الســوق الواحــدة واالتحــاد الجمركــي تعنــي أن البضاعــة الداخلــة 
ــت  ــا كان ــة مهم ــراءات الجمركي ــس اإلج ــى نف ــع إل ــوق تخض ــى الس إل
ــد  ــى أح ــة إل ــل البضاع ــا تدخ ــا. حالم ــى أوروب ــج إل ــول المنت ــة دخ نقط
األســواق الداخليــة فــي أوروبــا، فإنــه يســهل نقلهــا بحريــة إلــى باقــي 
ــول  ــة دخ ــون نقط ــد ال تك ــادة. ق ــري ع ــل الب ــة بالنق ــدول األوروبي ال
البضاعــة إلــى أوروبــا هــي المقصــد األخيــر، وفــي غالــب األحيــان فإنــك 

ــي.  ــد النهائ ــى المقص ــال إل ــة لانتق ــل إضافي ــائط نق ــى وس ــاج إل تحت

التصدير المباشر وغير المباشر

النقل

التصدير المباشر

التصدير غير المباشر

الميزات

الميزات

السلبيات

السلبيات

تواصل مباشر مع الزبائن.

هوامش ربح أعلى.

عدم االعتماد على شركاء أجانب.

لدى الوسيط معرفة بالسوق وقنوات التوزيع.

إمكانية تغطية أوسع للسوق.

مخاطر مالية أقل.

مخاطر مالية أكبر.

مزيد من الوقت وجهد الموظفين.

تغطية محدودة للسوق.

مخاطر معرفة قليلة حول السوق والثقافة.

هوامش ربح أقل.

االعتماد على جهد الشريك الوسيط.

عدم وجود تواصل مباشر مع الزبائن.

معلومة
تذّكر أن الوكيل التجاري هو وسيط يحصل 
حجم  من  مئوية  بنسبة  عمولة  على 

مبيعات منتجك.
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أهم 20 ميناء شحن أوروبي مرتبط مع العقبة

تم إعداد التقديرات استنادا إلى Maersk Point-To-Point Scheduling tool  و CMA-CGM Routing Finder على أساس حاوية حجم ٤0 قدم

النقل البحري
بالنســبة للمنتجــات الصناعيــة والتركيبيــة، وكذلــك المنتجــات ذات فتــرة الحيــاة طويلــة نســبيًا، فــإن الشــحن مــن العقبــة هــو البديــل األمثــل 
للوصــول إلــى الســوق األوروبــي بســرعة وكفــاءة. األردن متصــل بشــكل جيــد مــع الموانــىء األوروبيــة والعديــد مــن نقــاط الدخــول إلــى أوروبــا بحــراً. 
إن الســوق األوروبــي الواحــد واالتحــاد الجمركــي تعنــي أن البضاعــة الداخلــة إلــى الســوق تخضــع إلــى نفــس اإلجــراءات الجمركيــة مهمــا كانــت نقطــة 
ــن  ــر م ــة بأكث ــدول األوروبي ــط ال ــا. ترتب ــى أوروب ــة إل ــع الداخل ــل البضائ ــتخدامًا لنق ــيوعًا واس ــر ش ــو األكث ــري ه ــحن البح ــر الش ــج. يعتب ــول المنت دخ

ثاثمائــة مينــاء رئيســي فيمــا بينهــا.

الربط  بين الخطوط البحرية
ــى  ــة إل ــية إضاف ــج الرئيس ــىء الخلي ــى موان ــحن إل ــات الش ــه خدم ــر في ــث يتوف ــة. حي ــاء العقب ــر مين ــم عب ــة تت ــة األردني ــارة الخارجي ــة التج إن غالبي
العديــد مــن الموانــىء العالميــة مباشــرة. لقــد تطــور مينــاء العقبــة بشــكل كبيــر فــي الســنوات القليلــة األخيــرة، ويعتبــر حاليــًا أحــد الموانــىء 
اإلقليميــة الهامــة ونقطــة الربــط مــا بيــن البحــر المتوســط والمنطقــة العربيــة. ُيبّيــن الجــدول التالــي أكبــر عشــرين مينــاء شــحن أوروبــي ونقــاط 

الربــط إلــى العقبــة. كمــا يوضــح الجــدول التصنيــف ومــدة الشــحن وموانــىء التوقــف المحتملــة مــا بيــن الرحــات.

فمــن العقبــة، يوجــد العديــد مــن بدائــل خطــوط الشــحن وهــي متوفــرة مــرة أســبوعيًا. تقــدم شــركات الشــحن خدمــات إلــى الموانــىء األوروبيــة 
الرئيســية مثــل الجزيــرة الخضــراء )الجيثــراس( / إســبانيا وبرشــلونة وفالنســيا وجنــوا ومــن هنــاك تصــل البضاعــة إلــى األســواق األوروبيــة بســرعة 

خــال فتــرة ٩ إلــى 15 يومــًا. أمــا الموانــيء األوروبيــة البعيــدة عــن األردن مثــل روتــردام وهامبــورغ، فإنهــا تســتغرق عــادة فتــرة زمنيــة أطــول.
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طنجة (المغرب)

ألِخثيراس (اسبانيا)، روتردام (هولندا)

جدة (السعودية)، جنوة (إيطاليا) أو 
جدة (السعودية)، ال سبيتسيا (إيطاليا)

جدة (السعودية)، طنجة(المغرب) أو 
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جدة (السعودية)

طنجة (المغرب)، بريمرهافن (المانيا)

ألِخثيراس (اسبانيا)

طنجة (المغرب) ، بريمرهافن (المانيا)

مارساكسلوخك (مالطا)

طنجة (المغرب)

جدة (السعودية)، طنجة (المغرب)
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تكاليف الشحن البحري
تتفــاوت تكاليــف الشــحن البحــري بشــكل كبيــر اعتمــاداً علــى المقصــد النهائــي للبضاعــة وعلــى مــزّود خدمــات الشــحن. عمومــًا كلمــا كان المكان 
أبعــد، كلمــا زادت تكاليــف عمليــة الشــحن. وعنــد مقارنــة خدمــات مــزّود الشــحن، يجــب االنتبــاه إلــى الفتــرة الزمنيــة المحــددة للتســليم والتــي 

تعتبــر أكثــر العوامــل أهميــة بالنســبة لتوفيــر المنتــج إلــى المســتهلكين األوروبييــن.

ــات  ــود تفاوت ــة وج ــب ماحظ ــة. يج ــىء األوروبي ــى الموان ــة إل ــاء العقب ــن مين ــات م ــحن الحاوي ــور ش ــة ألج ــة التقديري ــح الكلف ــي يوض ــدول التال الج
كبيــرة فــي أجــور الشــحن علــى مــدار العــام، وأن األســعار التقديريــة الــواردة هــي إلعطــاء نبــذة لاسترشــاد لفتــرة زمنيــة تشــهد فيهــا نشــاطات 

الشــحن البحــري هــدوءاً نســبيًا، كشــهر نيســان علــى ســبيل المثــال.  

النقل داخل االتحاد األوروبي
يعتبــر مينــاء روتــردام الهولنــدي أكبــر موانــىء شــحن البضائــع فــي أوروبــا، يليــه مينــاء أنتــورب البلجيكــي. لقــد تطــورت أعمــال تلــك الموانــىء 

كثيــراً عبــر الســنوات بحيــث أصبحــت مراكــز تزويــد وتقديــم خدمــات مثــل التخزيــن وخدمــات سلســلة التبريــد وتصنيــع المــواد والبضائــع.

حالمــا تدخــل منتجاتــك إلــى االتحــاد األوروبــي، فإنــك تكــون قــادراً علــى نقلهــا داخــل االتحــاد باســتخدام البنيــة التحتيــة المتعــددة لوســائط النقــل 
ــات  ــي والعاق ــاد األوروب ــي االتح ــي ف ــوق الداخل ــاحنات. إن دور الس ــحن بالش ــة، أو الش ــكك الحديدي ــحن بالس ــر، أو الش ــري القصي ــحن البح ــل الش مث
التجاريــة الوثيقــة بيــن دول االتحــاد األوروبــي مدعومــة بالعديــد مــن البنــى التحتيــة الضخمــة والمتنوعــة مــن وســائط النقــل. يجــب أن تقــوم أنــت 

والجهــة المشــترية علــى تحديــد الشــريك اللوجســتي المناســب لنقــل منتجاتــك إلــى أماكــن أخــرى داخــل االتحــاد األوروبــي إن لــزم األمــر.

وكيل الشحن أو الشركة الناقلة
تعمــد العديــد مــن الشــركات المصــدرة إلــى االتحــاد األوروبــي إلــى االســتعانة بوكيــل شــحن  أو شــركة ناقلــة. إن وكيل الشــحن جهة وســيطة تعرف 
كيفيــة نقــل بضائعــك بفعاليــة وكفــاءة واتخــاذ كافــة اإلجــراءات المتعلقــة بالنقــل. ويتولــى وكيــل الشــحن أو الشــركة الناقلــة كافــة الخطــوات 
المتعلقــة بوثائــق النقــل والتأميــن والتخزيــن. إن كلفــة أجــور وكيــل الشــحن أو الشــركة الناقلــة يعتمــد علــى منتجــك وشــروط التســليم. مــن 
حيــث الجوهــر، فــإن جميــع الشــركات الناقلــة هــي وكاء شــحن حيــث تقــدم خدمــات ثانويــة مكملــة لشــحن البضائــع مــن نقطــة إلــى أخــرى. غالبــًا 
مــا تقــدم الشــركة الناقلــة بدائــل نقــل متعــددة األشــكال لغايــات نقــل منتجاتــك، بينمــا يتخصــص وكيــل الشــحن بنــوع محــدد مــن وســائط النقــل 

كالشــحن الجــوي أو الشــحن البحــري.

معلومة
يمكنك البحث عن معلومات وعناوين شركات التزويد واللوجستيات على العناوين ا�لكترونية التالية:

النقابة اللوجستية ا�ردنية: 
نقابة مالحة ا�ردن:

www.jla.jo
www.shipping.com.jo

نماذج حول زمن الترانزيت والتكاليف

مكان التسليم

خط السير التقريبي

زمن الترانزيت التقديري

الكلفة التقديرية لنقل حاوية
 20 قدم

الكلفة التقديرية لنقل حاوية
 40 قدم

ألِخثيراس 
(اسبانيا)

أنتويرب 
(بلجيكا)

فليكستو 
(المملكة 
المتحدة)

جنوة
 (إيطاليا)

هامبورغ
(المانيا)

روتردام
(هولندا)

العقبة - 
ألِخثيراس

العقبة - 
ألِخثيراس - 

أنتويرب

العقبة - 
جدة - 

فليكستو
العقبة -

جنوة
العقبة - 
طنجة - 
هامبورغ

العقبة -
ألِخثيراس -

روتردام

     

16 يوم16 يوم12 يوم21 يوم23 يوم10 ايام

900 - 500
 دينار أردني

1100 - 650
 دينار أردني

1100 - 650
 دينار أردني

800 - 400
 دينار أردني

1200 - 800
 دينار أردني

1200 - 800
 دينار أردني

1000 - 600
 دينار أردني

1500 - 1000
 دينار أردني

1500 - 1000
 دينار أردني

1000 - 600
 دينار أردني

1500 - 1100
 دينار أردني

1500 - 1100
 دينار أردني
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يمكنك االستفادة من نماذج العقد الدولي معلومة
المتاحة من قبل غرفة التجارة الدولية.

القواعــد الدوليــة لتفســير شــروط التجــارة لعــام 2010 
الصــادرة عــن غرفــة التجــارة الدوليــة 

ICC Incoterms 2010
واضحــة  اتفاقيــة  وجــود  المهــم  مــن  بحــراً،  بضائعــك  نقــل  عنــد 
القواعــد  النقــل. لهــذا تعتبــر  مبرمــة مــع المســتورد بخصــوص 
مفيــدة.  أداة   2010 لعــام  التجــارة  شــروط  لتفســير  الدوليــة 
وباســتخدام تلــك القواعــد، فإنــك تتبــع معاييــر دوليــة للتجــارة 

يلــي: بمــا  تقــوم  أن  تســتطيع  فإنــك  خالهــا  ومــن  العالميــة، 

التأمين
ــل.  ــة النق ــال عملي ــدان خ ــف أو الفق ــى التل ــع إل ــّرض البضائ ــد تتع ق
بوجــود تأميــن بحــري، فإنــك تحمــي بضاعتــك وشــحناتك مــن تلــك 
وباســتخدام  النقــل.  عمليــة  مــن  لجــزء  المحتملــة  المصاريــف 
قواعــد تفســير التجــارة الدوليــة ICC Incoterms 2010، فإنــك تعرف 
بالتحديــد مــدى المســؤولية التــي تقــع عليــك تجــاه ظــروف الشــحنة، 
ويمكنــك ترتيــب مقــدار التأميــن المســتحق علــى مــواد الصــادرات. 
وهــذه تعتبــر تغطيــة تأمينيــة خاصــة للمصدريــن للحمايــة ضــد 
ضمــان  تقديــم  يتــم  البضاعــة.  قيمــة  المســتورد  ســداد  عــدم 
تمويــل الصــادرات مــن قبــل العديــد مــن المؤسســات فــي المملكة. 

متطلبات المنتج
ــة  ــات عام ــد متطلب ــابقة، توج ــول الس ــي الفص ــه ف ــم توضيح ــا ت كم
وخاصــة للمنتــج يجــب تلبيتهــا عنــد التصديــر إلــى االتحــاد األوروبــي. 
قــد تحتــاج بعــض المنتجــات إلــى تعديــات قبــل أن يتم تســويقها في 
االتحــاد األوروبــي. مثــال: قــد تحتــاج األجهــزة الكهربائيــة إلــى فولتية 
ــس  ــذا ينعك ــرى. وه ــات أخ ــة، أو قياس ــة مختلف ــس كهربائي ومقاب
ــًا  ــات. أحيان ــات واإلعان ــات المعلوم ــتخدم وبطاق ــل المس ــى دلي عل
أنــت مضطــر لتعديــل شــروط الكفالــة. وفــي غالبيــة الحــاالت، فــإن 
منتجــك بحاجــة إلــى تعديــل مــن نــوع مــا مــن أجــل إتمــام بيعــه فــي 

االتحــاد األوروبــي.   

الشحن الجوي
ــا.  ــى أوروب ــر إل ــل للتصدي ــيلة نق ــم وس ــي أه ــو ثان ــوي ه ــحن الج الش
ــرة  ــات ذات فت ــادة للمنتج ــوي ع ــحن الج ــتخدم الش ــن األردن، يس م
األخــرى.  الزراعيــة  والمنتجــات  الزهــور  مثــل  القصيــرة،  الحيــاة 
وغالبــًا مــا يكــون الشــحن الجــوي قليــًا جــداً فــي التجــارة مــا بيــن 
الــدول األوروبيــة. مطــار فرانكفــورت بألمانيــا هــو أكبــر المطــارات 
ــيفول /  ــار ش ــه مط ــوي يلي ــحن الج ــة الش ــث حرك ــن حي ــة م األوروبي

أمســتردام فــي هولنــدا ثــم مطــار هيثــرو / لنــدن فــي بريطانيــا. 

لمزيــد مــن المعلومــات حــول القواعــد الدوليــة لتفســير شــروط 
التجــارة ICC Incoterms 2010 واســتخداماتها، يمكنــك الرجــوع 

إليهــا علــى الموقــع اإللكترونــي لغرفــة التجــارة الدوليــة.   

ــل  ــوزع أو وكي ــع م ــي م ــاس هيكل ــى أس ــل عل ــط للعم ــت تخط إذا كن
ــل. ــاق توكي ــع أو اتف ــد توزي ــرام عق ــن إب ــن المستحس ــع، م بي

تحديد من يتولى أمور النقل وإلى أي مكان.

على  والحصول  البضاعة  على  التأمين  أمور  يتولى  من  تحديد 
التصاريح والتراخيص واإلجراءات الجمركية وأية متطلبات أخرى.

أي  وإلى  الشحن  وتكاليف  المخاطر  تتحمل  التي  الجهة  تحديد 
الشروط العامة لتسليم البضاعة والدفعات.مكان.

الضمانات.

كيفية التعامل في حال اإلخال بأحد بنود العقد.

التحويل وملكية البضاعة.

إلى المستهلك  المنتج يصل  أن  العامة للمنتج  تضمن الشروط 
األخير سليمًا وقابًا لاستخدام.

وخصائصه  المنتج  بتركيبة  للمنتج  الخاصة  الشروط  تتعلق 
المادية والعامات والتغليف وتسجيل المنتجات.

العقود الدولية
قانونيــة  ترتيبــات  إجــراء  األوروبــي  االتحــاد  إلــى  التصديــر  يتطلــب 
وتعاقديــة دوليــة مــع زبائنــك. فــإذا كنــت تبيــع مباشــرة إلــى زبونــك 
إبــرام عقــد. وبالرغــم مــن أن  األوروبــي، فإنــه مــن المستحســن 
ــاعد  ــي يس ــع الدول ــد البي ــًا، إال أن عق ــوب قانوني ــر مطل ــر غي ــذا األم ه
ــة  ــات تجاري ــدوث نزاع ــع ح ــن ويمن ــكا الجانبي ــور ل ــح األم ــي توضي ف
فــي حــال حــدوث تأخيــر علــى التســليم أو تلــف البضاعــة. وفــي حــال 
 ICC Incoterms 2010 اســتخدامك قواعــد تفســير شــروط التجــارة
دولــي.  بيــع  عقــد  إبــرام  المستحســن  مــن  فإنــه  البضائــع،  لنقــل 

ــي:  ــا يل ــب م ــتطيع ترتي ــك تس ــي، فإن ــع الدول ــد البي ــب عق وبموج

مسائل قانونية
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وثائق ومستندات التصدير
قبــل أن يغــادر المنتــج بلــدك األردن ويبــدأ رحلتــه إلــى المســتهلك 
الوثائــق  مــن  مجموعــة  تحضيــر  منــك  مطلــوب  فإنــه  األوروبــي، 
والمســتندات. تاليــًا قائمــة بأهــم الوثائــق والمســتندات الضروريــة 
الخدمــات  مــزّود  أو  المشــتري  مــع  تتواصــل  أن  تأكــد  للتصديــر. 
ــة.    ــرى مطلوب ــتندات أخ ــاك مس ــت هن ــة إذا كان ــتية ومعرف اللوجس

ُتســّجل  الوثيقــة  وهــذه  ـ  للصفقــة  تفصيليــة   تجاريــة  فاتــورة   .1
المعاملــة مــا بيــن البائــع والمشــتري. عــادة مــا يتــم تجهيــز الفواتيــر 
التجاريــة مــن قبــل البائــع. الفاتــورة التجاريــة بمفردهــا ال تمنــح 
حــق ملكيــة البضاعــة، مــا لــم يرفــق معهــا وثيقــة تثبــت قيــام 
المســتورد بســداد القيمــة اإلجماليــة. يتوفــر علــى شــبكة االنترنــت 

ــة. ــورة التجاري ــن الفات ــاذج ع نم

2. قائمة / مانيفســت الشــحن ــ إن قائمة الشــحن وبوليصة الشــحن 
تحمــان معلومــات وبيانــات متشــابهة. ال تكون المفاهيــم واضحة 
ــدم كا  ــد تخ ــن ق ــن الوثيقتي ــدى هاتي ــان، إح ــض األحي ــي بع ــًا. ف دوم
الغرضيــن. عمومــًا، تعتبــر بوليصــة الشــحن وثيقــة قانونيــة تركــز 
وتوثـّـق موضوعــات مثــل ملكيــة البضاعــة. بينمــا تكــون مانيفســت 

الشــحن معنيــة باألمــور الماديــة للشــحنة مثــل الــوزن والحجــم.

3. شــهادة مطابقــة المنتــج ــــ بالنســبة لبعــض المنتجــات، تكــون 
المواصفــات  مؤسســة  تصــدر  مطلوبــة.  المطابقــة  شــهادة 
والمقاييــس األردنيــة شــهادة مطابقــة للمنتجــات األردنيــة وغيــر 
األردنيــة. تشــهد الشــهادة أن منتجــًا معينــًا يتطابــق مــع معيــار 

معيــن.

االســتفادة  أردت  إذا  ــــ   )EUR-MED أو   EUR.1( المنشــأ  شــهادة   .4
مــن الميــزات التــي توفرهــا اتفاقيــة الشــراكة األردنيــة األوروبيــة، 
يلزمــك الحصــول علــى شــهادة الحركــة EUR.1 أو EUR-MED. إن 
ــًا مــن هاتيــن الشــهادتين مهمــة واألكثــر اعترافــًا بهــا كشــهادة  أي
ــي  ــي ف ــاد األوروب ــن األردن واالتح ــا بي ــة م ــارة الخارجي ــي التج ــأ ف منش
إطــار اتفاقيــة الشــراكة األردنيــة األوروبيــة لتحصــل منتجاتــك علــى 
معاملــة تفضيليــة عنــد دخــول الســوق األوروبي.ويمكــن لدائــرة 
الجمــارك العامــة األردنيــة أن تســاعدك فــي الحصــول علــى هــذه 

الوثيقــة أو المانيفســت الجمركــي.

لمزيد من المعلومات:

البعثات الدبلوماسية األجنببية في األردن ـ الحكومة األردنية:  
h t t p : / / w w w. j o rd a n . g ov. j o / w p s / p o r t a l / ! u t / p /
b 1 / 0 4 _ S j 7 Q 0 N b I 0 M L e 0 M N C P 0 I _
K S y z L T E 8 s y c z P S 8 w B 8 a P M 4 s M s 
vS3CvN0NDQxcPZ0NPJ18gsw9LIwMjcJM9INT8_
R z o x w V A Q H b Y H 0 ! / 

بيانــات الصــادرات والــواردات العالميــة ـ خارطــة تجــارة تكنولوجيــا 
 www.trademap.org المعلومــات: 

دليل CBI للتصدير إلى أوروبا:
https://www.cbi.eu/sites/default/files/market_
information/researches/exporting-to-europe-introduction-
manual.pdf

   :ToFairs مصدر معلومات معارض التجارة العالمية ـ
www.tofairs.com

 :ExpoDatabase ـ قاعدة بيانات المعارض التجاريةـ 
www.expodatabase.com

ـ شبكة المؤسسات األوروبية: روزنامة النشاطاتـ 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/
ListEvents?nolayout=true

ـ المعارض والمؤتمرات: غرفة صناعة األردنـ 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/
listEvents?nolayout=true

Incotermsـ  غرفة التجارة الدولية: 
www.store.iccwbo.org/incoterms-2

معلومــات حــول النظــام الضريبــي واالتحــاد الجمركــي فــي االتحــاد 
ــة: ــة األوروبي ــي ـ المفوضي األوروب

https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en
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2) Complete 
only where 
the reg-
ulations of 
the exporting 
country or 
territory 
required 

A EUR.1 Movement Certificate

1) If goods are 
not packed 
ndicate number 
of articles or 
state «in bulk» 
as appropriate 

EUR.1 نموذج شهادة الحركة



خطة 
التصدير
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ــر  ــر أداة تطوي ــة التصدي ــوذج خط ــر نم ــك. يعتب ــتعداد لذل ــب االس ــه يتوج ــة، فإن ــاطاتك التصديري ــيع نش ــر أو توس ــدء بالتصدي ــب الب ــت ترغ إذا كن
أعمالــك الدوليــة. باســتخدامك هــذا النمــوذج، فإنــه يســاعدك علــى إيجــاد خطــة عمــل ويســاعدك علــى تحديــد مــا يلــي:

نقاط القوة ونقاط الضعف لدى شركتك ومنتجك.

جاهزية شركتك ومنتجك للتصدير.

سوق التصدير والفئة المستهدفة.

أحكام وشروط البيع.

بدائل النقل ومتطلباته.

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 من خالل استخدامك نموذج خطة التصديرخطة التصدير
يمكنك تحسين فرصك في إيجاد عالقة تجارية ناجحة في سوق التصدير

قم بتعبئة البيانات هنا

قم بتعبئة البيانات هنا

١.معلومات الشركة

٢.الجاهزية للتصدير

اسم الشركة وعنوانها

هدف الشركة وغاياتها

الفرع / الفروع
الموقع / المواقع

هيكلية الملكية

نشاطاتها
منتجاتها

نقاط البيع الخاصة بالمنتج
توصيف السوق ا�ردني

حوافز التصدير

تخصيص الموارد

وصف السوق

مدى توفر معرفة و وقت وقدرة على 
قيادة عملية التصدير 

حصة السوق

التمويل
معلومات المحاسبة

موارد التمويل المتوفرة للتصدير

وصف الشركة
تاريخها

رأس المال المدور
عدد الموظفين
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تحليل المنتج
التعديالت المطلوبة على المنتج

الجودة

السوق / ا�سواق المستهدفة
اثباتات المؤيدة ل�سواق المستهدفة
المصادر المستخدمة في أبحاث السوق

التغليف
البطاقات والعالمات

كتيبات التشغيل

التسويق

وصف الزبون

متطلبات المنتج على المستوى الدولي

تسعير المنتج

المنافسون

التصدير المباشر وغير المباشر

الشروط وا�حكام

اتفاقيات البيع الدولية

المحليون والدوليون

مدى الطلب من المستهلك
وضع المنتج

إستراتيجية التسويق

الدفعات
شكل الدفعات

شروط الدفعات

تكاليف النقل
التكاليف الوطنية والدولية

استخدام وسيط نقل

المسؤولية المالية

التغليف
تغليف النقل

التغليف التجاري
وضع العالمات

أحكام قانونية

الوثائق
الفاتورة

شهادة المنشأ
البيانات الجمركية

الشهادات الدولية / إنكوتيرم
التأمين البحري

الجمارك
الفاتورة التجارية

بيان القيمة الجمركي
وثائق الشحن

قائمة التعبئة
الوثيقة ادارية الواحدة

٣.دخول السوق

٤.شروط البيع

٥.النقل

قم بتعبئة البيانات هنا

قم بتعبئة البيانات هنا

قم بتعبئة البيانات هنا



اجتماعات 
األعمال في 

االتحاد األوروبي
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ّــر أن االنطبــاع األول يتــم مــرة واحــدة فقــط، وبالتالــي فــإن عــدم االســتعداد  التحضيــر للتصديــر يعنــي االســتعداد لمواجهــات أعمــال جديــدة. تذكـ
لاجتمــاع، أو عــدم معرفــة مــا هــي أعــراف أو عــادات شــريكك التجــاري يمكــن أن يقلــل فرصــك فــي تأســيس عاقــة أعمــال. النصائــح واإلرشــادات 

التاليــة ستســاعدك عنــد التحضيــر لاجتمــاع مــع شــريك تجــاري أوروبــي:

كــن دائمــا علــى أهبــة االســتعداد  ــــ  هــذا يعنــي وجــود جــدول أعمــال لاجتمــاع، وبطاقــات تعريــف شــخصية كافيــة، قائمــة أســعار منتجاتــك، إضافــة 
ــى  ــة إل ــرعة الممكن ــدى الس ــة وم ــة الازم ــث الكمي ــن حي ــك م ــال منتجات ــك إيص ــف يمكن ــر كي ــاري. فّك ــريكك التج ــن ش ــك ع ــر نفس ــى أن تخب إل

زبائنــك المحتمليــن.

ـــ  توجــد اختافــات فــي اللغــة والثقافــة وممارســات األعمــال فــي الــدول األوروبيــة المختلفــة. إن التعــّرف علــى عــادات وطبائع  إعــرف ثقافــة أعمالــك ـ 
الشــعوب مســألة مهمة.

ـــ إن توفــر أفــكار تمهيديــة رئيســية للحديــث فــي بدايــة أيــة اجتمــاع عمــل أمــر مهــم لتحديد مســار  اعــرف شــيئا عــن السياســة والرياضــة المحليــةـ 
االجتماع بالشــكل الســليم.

تحديــد أهدافــك فــي االجتمــاع ــــ  إن تحديــد هدفــك بشــكل واضــح مــن االجتمــاع أو الزيــارة، ســوف يضفــي الوضــوح عليــك وعلــى شــريكك التجــاري. 
ويتفــاوت ذلــك مــا بيــن إعطــاء مقدمــة عامــة وحتــى إتمــام عمليــة البيــع.

ترجمــة بطاقــات التعريــف الشــخصية والكاتالــوج إلــى اللغــة المحليــة ــــ ســيكون لهــذا األمــر تأثيــر إيجابــي علــى زبائنــك وُيبّيــن مــدى جديتــك فــي 
التعامــل التجــار معهــم. ومــن أجــل تجّنــب أي إحــراج ممكــن، يجــب التحقــق مــن ســامة الترجمــة وذلــك باالســتعانة بشــخص مــن الدولــة ذاتهــا.

ـــ  تأكــد أن المعلومــات والمــواد التعريفيــة التــي أعددتهــا ســهلة القــراءة والفهم.  توفيــر نشــرات ومطبوعــات تعريفيــة عــن شــركتك ومنتجاتــكـ 
وقــم بذكــر شــهادات عمــاء وزبائــن ســابقين. كمــا أن توفــر عينــات ونمــاذج عــن منتجــك مفيــد فــي بيــان جــودة وتمّيــز منتجــك. عــاوة علــى 

ذلــك، تأكــد أن أعمالــك متاحــة بشــكل ســهل إلــى زبائنــك الدولييــن.

ـــ يعتمــد إتمــام الصفقــات علــى الثقــة، إلــى حــد كبيــر. ويتــم كســب الثقــة مــن خــال الوفــاء بالوعود،  متابعــة الموضوعــات التــي تــم االتفــاق عليهــاـ 
وهــي أســهل طريقــة إليجــاد عاقــة عمــل جيــدة. مــع ذلــك، ال تقــدم وعــوداً ال تســتطيع الوفــاء بهــا.    
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لمزيد من المعلومات:

اختافات آداب واصول أداء األعمال والفوارق الثقافية في الدول األوروبية:  
www.kwintessential.co.uk
www.executiveplanet.com

www.msi-network.com
www.cultursity.com

www.intercultural-crosscultural-communication.com

     www.ec.europa.eu/environment/waste/weee/contacts_en.htm :Ethnologue - اللغات واألديان في االتحاد األوروبي
 

ممارسات األعمال في الدول األوروبية:
www.doingbusiness.org

www.executiveplanet.com
www.worldbiz.com

www.worldbusinessculture.com



المساعدة في 
تطوير األعمال
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الحكومــة األردنيــة جاهــزة إلنجــاح أعمالــك ونشــاطاتك التجاريــة فــي 
أنحــاء العالــم. ومــن أجــل دعــم تنميــة أعمالــك، توجــد مؤسســتان 
حكوميتــان مكلفتــان بمســاعدتك فــي ممارســة أعمالــك فــي أرجــاء 
العالــم، وهمــا: هيئــة االســتثمار األردنيــة والمؤسســة األردنيــة 

لتطويــر المشــاريع االقتصاديــة.

هيئة االستثمار األردنية
معنيــة  وطنيــة  حكوميــة  هيئــة  هــي  األردنيــة  االســتثمار  هيئــة 
ــة  ــادرات. دور الهيئ ــجيع الص ــة وتش ــتثمارات األجنبي ــذاب االس باجت
هــو تطويــر وتشــجيع الصــادرات األردنيــة، واســتخدام األدوات لتعزيز 
تنافســية الســلع والخدمــات األردنيــة، وزيــادة وصــول الصــادرات 
األردنيــة  االســتثمار  هيئــة  تعمــل  جديــدة.  أســواق  إلــى  األردنيــة 
ــتهدفة  ــواق مس ــول أس ــي دخ ــة ف ــركات األردني ــاعدة الش ــى مس عل
ــود  ــات والوف ــة والبعث ــارض التجاري ــي المع ــاركة ف ــال المش ــن خ م

التجاريــة.

برامج أخرى لتطوير األعمال
اعتمــاداً علــى حجــم ومســتوى احترافيــة شــركتك، قــد يلزمــك 
مســاعدة إضافيــة لتتمكــن مــن تســويق منتجــك فــي أرجــاء العالــم. 
تاليــًا مجموعــة مــن برامــج تطويــر األعمــال الموجــودة فــي هــذا 

ــل:  ــن أج ــا م ــتعانة به ــك االس ــي يمكن ــل والت الدلي

فــي هــذا الفصــل تجــد برامــج تطويــر األعمــال المقدمة فــي المملكة 
والتــي يمكــن أن تســاعد شــركتك فــي التحضيــر للتصديــر. غالبيــة 
ــادة  ــدد ع ــطة وتتح ــرة والمتوس ــركات الصغي ــة للش ــج متاح البرام

علــى أســاس المشــاركة فــي الكلفــة.

المؤسســة األردنيــة لتطويــر المشــاريع االقتصاديــة 
JEDCO

)جيدكــو(  االقتصاديــة  المشــاريع  لتطويــر  األردنيــة  المؤسســة 
الشــركات  إلــى  الدعــم  بتقديــم  معنيــة  حكوميــة  مؤسســة  هــي 
الوطنيــة. تتمتــع مؤسســة جيدكــو بخبــرة طويلة في مجــال تطوير 
ــطة  ــرة والمتوس ــئة والصغي ــركات الناش ــاعدة الش ــث ومس وتحدي
الحجــم وذلــك بتقديــم المســاعدة الفنيــة المتخصصــة، إضافــة إلــى 
المســاعدة فــي الحصــول علــى التمويــل. إذا كنــت مالــكًا لمؤسســة 
صغيــرة أو متوســطة الحجــم، فــإن بمقــدور جيدكــو مســاعدتك فــي 

تطويــر أعمالــك. تقــدم جيدكــو الخدمــات التاليــة:

الحصول على عامة CE لمنتجك.

.ISO تحقيق المعايير الدولية

إجراء أبحاث السوق.

المساعدة في تسويق وتثبيت العامة التجارية لمنتجك.

تقديم المشورة حول التغليف والعامات.

االمتثال للقوانين والمعايير األوروبية.

تقديم مساعدة في التسويق والبيانات التجارية.

مساعدتك في الوصول إلى التمويل.

تقديم الوصول إلى الخبرات االستشارية المعقولة.
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غرفة صناعة عمان

برنامج دعم المصانع لتوافق العالمات والشهادات مع المواصفات الدولية

مستمرة مع إمكانية المراجعة

الفترة الزمنية الالزمة للمصنع للحصول على عالمة أو شهادة مطابقة المنتج المطلوبة

غرفة صناعة عمان تدعم قطاع الصناعة في ا�ردن من خالل:
1. تطوير جودة وتنافسية الصناعات ا�ردنية في السوقين المحلي والعالمي.

2. تزويد المصدرين ا�ردنيين إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة غير التقليدية.
3. تشجع الصناعيين في الحصول على عالمات مطابقة والمعايير الدولية من خالل الدعم المادي المباشر. ودعم 
الشركات الوطنية في الحصول على ضمان الجودة المطلوب لديهم. وتقدم غرفة صناعة عمان الدعم المادي على 

شكل منح تعادل 50٪ من قيمة كلفة االستشارات واالختبارات، بسقف محدد يستند إلى معايير البرنامج.
غرفة  قبل  من  الممول  المصانع  دعم  برنامج  في  المشمولة  للمنتجات  الدولية  المواصفات  وشهادات  العالمات 

صناعة عمان هي: 
• عالمة CE، عالمة UL، عالمة وشهادة حالل، عالمة الجودة ا�ردنية

ISO 9001، ISO 22000، HACCP، ISO 14001، OHSAS 18001 :شهادة العالمات الدولية مثل •

تقدم طلبات المساعدة إلى غرفة صناعة عمان. ويتم منح المساعدة بعد تلبية المتطلبات التالية:
1. الشركة عضو في غرفة صناعة عمان، وقامت بتجديد عضويتها، وسددت بدل خدمة المجتمع.
2. الشركة مشتركة في مؤسسة الضمان االجتماعي وال يتجاوز عدد موظفيها عن 249 موظفًا. 

3. رأس مال الشركة المسجل ال يتجاوز مليون دينار. 

 الموقع
 ا«لكتروني

 والبريد
 ا«لكتروني

ورقم الهاتف

وصف البرنامج

مدة البرنامج

 مدة برنامج
المساعدة

الشعار

اسم البرنامج

مزّود الخدمة

٤٦٤٣٠٠١-٠٦

www.aci.org.jo(أنقر برامج)

aci@aci.org.jo

 معايير اختيار
الشركات



60

تفاصيل البرنامج

غرفة صناعة عمان

برنامج دعم المعارض الدولية

ا�قليمية  ا�سواق  إلى  الوصول  على  الصناعية  الشركات  وتشجيع  التصديرية  القدرات  تطوير  إلى  البرنامج  يهدف 
والدولية.

يمكن للبرنامج تقديم منح مادية �عضاء الغرفة بسقف محدد يرتكز إلى معايير البرنامج.  

لالطالع على االجراءات والشروط المطلوبة، الرجاء االتصال مع غرفة صناعة عمان. المعايير الرئيسية هي:

يتم تقديم طلب الحصول على المساعدة إلى غرفة صناعة عمان. يتم منح المساعدة بعد تلبية الشروط التالية:
1. الشركة عضو في غرفة صناعة عمان، وقامت بتجديد عضويتها السنوية، وسددت بدل خدمة المجتمع.

ـ يجب أال يقل رأس المال المسجل عن 30 ألف دينار وعدد الموظفين المشتركين  2. بالنسبة للمؤسسات الصناعيةـ 
في الضمان االجتماعي عن عشرة موظفين.

3. بالنسبة للمؤسسات الحرفية ــ يجب أال يقل رأس المال المسجل عن 20 ألف دينار وعدد الموظفين المشتركين 
في الضمان االجتماعي عن ثمانية موظفين.  

وصف البرنامج

مستمرة مدة البرنامج

يمكن للمساعدة المقدمة أن تمتد لفترة شهر واحد بعد انتهاء مدة المعرض.  مدة برنامج
المساعدة

اسم البرنامج

مزّود الخدمة

 الموقع
 ا�لكتروني

 والبريد
 ا�لكتروني

ورقم الهاتف

الشعار

٤٦٤٣٠٠١-٠٦

www.aci.org.jo(أنقر برامج)

aci@aci.org.jo

 معايير اختيار
الشركات
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تفاصيل البرنامج

مركز تطوير ا�عمال

توفر العديد من البرامج اسم البرنامج

مزّود الخدمة

 الموقع
 ا�لكتروني

 والبريد
 ا�لكتروني

ورقم الهاتف

الشعار

مركز تطوير ا�عمال منظمة غير ربحية ملتزمة بتعزيز النمو االقتصادي وا�صالح العام في ا�ردن والشرق ا�وسط. 
يقدم المركز العديد من البرامج للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتعظيم  ا�ردنية  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تنافسية  تعزيز  على  البرنامج  يركز  ــ  تطوير  برنامج 
مكاسب االتفاقيات التجارية. يقدم البرنامج منحًا مالية لالستشارات في المجاالت الفنية، والمساعدة التسويقية، 
ا�سواق،  إلى  والوصول  والعمليات،  المنتجات  وتطوير  السوق،  وتقييم  وتحليل  ا�عمال،  واستراتيجيات  وخطط 

والتشبيك وتيسير التصدير، وبناء قدرات ا�دارة الوسطى.

برنامج خط التصدير Export Line ــ بالتعاون مع مركز تشجيع الواردات من الدول النامية ومقره هولندا، يقدم مركز 
دعمًا  تتلقى  البرنامج  في  المشاركة  الشركات  ا�وروبية.  ا�سواق  دخول  في  للشركات  المساعدة  ا�عمال  تطوير 
التجارية،  المعارض  في  المشاركة  السوق،  معلومات  تدريب،  خطط  العمل،  في  االستشارات  خالل  من  فرديًا 

والنشاطات التجارية المباشرة. 
كما ينظم مركز تطوير ا�عمال العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية القصيرة المتنوعة:

البرنامج يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة باستخراج بيانات دخل ولوائح رصيد  ــ هذا  التمويل  إلى  الوصول   •
الشركات  إقراض تلك  البنوك على  المشتركة يساعد  المالية  اللغة  إن استخدام هذه  المالية للشركات.  والنسب 

بسالمة وثقة.
• دراسات تحليل الجدوى ــ  هذا البرنامج يدرب المشاركين على استخدام أدوات وحلول عملية على بناء نماذج مالية 

شاملة ومرنة على نحو أفضل. ويمكن استخدامه لتحّري جدوى فرص االستثمار.
• ا�بتكار للتطوير ــ  هذا البرنامج الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة يساعد في إيجاد خطط عمل مبتكرة، مع 

متابعة إضافية من قبل المستشارين والخبراء.
• الريادة المهنية ــ يعمل هذا البرنامج على رفع سويّة المنتج والعمليات،، وتأجيج شعلة الريادة في داخل الشركة 

والتشبيك مع الشركات ا�خرى والموّردين والمشترين المحليين.
• ورشات عمل تكنولوجيا الريادة ــ هذا البرنامج يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل بتنافسية وإبداع 

للتفّوق على المنافسين في السوق، والتزّود بالكفايات السلوكية الريادية.
• الريادة الخضراء ــ يعمل هذا البرنامج على تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمهارات وا�دوات الالزمة لزيادة 

القيمة االجتماعية والبيئية باستخدام نماذج عمل تجارية تراعي البيئة.

وصف البرنامج

 معايير اختيار
تتفاوت معايير االختيار، للتعّرف ولمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة مركز تطوير ا�عمال الشركات

٥٨٦٥٠٠٢-٠٦

 مدة برنامجمستمرةمدة البرنامج
المساعدة

 تتفاوت مدة البرنامج ويمكن أن تستمر
 من أسبوع واحد حتى ثالثة شهور

info@bdc.org.jo

www.bdc.org.jo
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البنك ا�وروبي ل
عمار والتنمية

 برنامج استشارات البنك ا�وروبي ل
عمار والتنمية إلى الشركات الصغيرة

مستمرة مدة البرنامج

اسم البرنامج

مزّود الخدمة

الشعار

جاهزة  لتكون  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  إلى  الفنية  المساعدة  منح  والتنمية  ل
عمار  ا�وروبي  البنك  يقدم 
للتصدير. ومن خالل برنامج المشورة للشركات الصغيرة، يستطيع البنك مساعدتك بتوفير االستشاري االحترافي 

الذي يقدم المشورة حول كيفية تحسين المعايير وجودة المنتج والعمل وفقًا للممارسات المثلى في قطاعك.

في  االستشارية  الخدمات  كلفة  من   ٪70-50 تغطي  ا�ردنية  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  منحًا  البنك  يقدم 
هذه  مثل  في  المشمولة  المجاالت  يورو.  آالف  عشرة  المقدمة  للمنحة  القصوى  القيمة  وتبلغ  عديدة.  مجاالت 

المساعدات هي: 
• إعداد االستراتيجيات

• تطوير الصادرات
• التسويق

• التطوير التنظيمي
• العمليات

• التكنولوجيا
• الحلول الهندسية

• إدارة الجودة
• اµدارة المالية

• ترشيد الطاقة والبيئة
• تكنولوجيا االتصال والمعلومات

وصف البرنامج

الشركات الصغيرة والمتوسطة ا�ردنية التي:
• توظف 250 موظفًا أو أقل للدعم االستشاري المحلي، و 500 موظف أو أقل للدعم االستشاري الدولي

• لديها سنتان خبرة عملية على ا�قل
• أكثر من 50٪ ملكية أردنية أو سورية

٠٦-5٦35037 ٠٦-5٦35036٠٦-5٦35038 //

المستفيدون

 مدة برنامج
المساعدة

تمتد حتى عشرة شهور لمشاريع 
االستشارات المحلية، وحتى 18 شهر 

لمشاريع االستشارات الدولية 

 الموقع
 اµلكتروني

 والبريد
 اµلكتروني

ورقم الهاتف
alsahebk@ebrd.com  / knowhowjordan@ebrd.com

www.facebook.com/JordanSBS

http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/jordan.html20%
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info@EJABI.org.jo 

EuroJordanian Advanced Business Institute

تفاصيل البرنامج

(EJABI) المعهد ا�وروبي ا�ردني ل�عمال المتقدمة

برامج تنمية إدارية قصيرة

مستمرة

يستطيع كافة ا�شخاص ومندوبو الشركات المهتمين المشاركة في هذه الدورات 
(تنطبق الشروط وا�حكام)

تعتمد على البرنامج التدريبي المحدد، وتتفاوت مدد البرامج من يوم واحد إلى عدة أيام أو أسابيع

٠٦-4٦44133

منذ إنشائه في كانون ثاني ٢٠٠٤، كان الهدف ا�ساسي معهد ا�وروبي ا�ردني ل�عمال المتقدمة (إيجابي) هو تحسين 
مهارات وأداء المديرين وتعزيز تنافسية الشركات في ا�ردن. هذا المعهد جزء من غرفة صناعة عمان، ويهدف إلى 
دعم الشركات ومجتمع ا�عمال في المملكة من خالل توفير التدريب في كافة مجاالت عمل الشركات. توفر برامج 

التنمية ا«دارية القصيرة المعرفة والمهارات والقدرات الالزمة لتطوير الكادر البشري لدى كافة العمالء.

البرامج التدريبية الخاصة بالتصدير تشمل:
• اللوجستيات وإدارة سلسلة التزويد

• التسويق الدولي للتصدير إلى أسواق جديدة
• اللغة ا«نجليزية ل�عمال 

 ISO 9001 أنظمة إدارة الجودة •

مدة البرنامج

اسم البرنامج

مزّود الخدمة

وصف البرنامج

 مدة برنامج
المساعدة

 معايير اختيار
الشركات

الشعار

 الموقع
 ا«لكتروني

 والبريد
 ا«لكتروني

ورقم الهاتف
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Finnpartnership

خدمة مطابقة

مستمرة. يمكن تقديم طلبات خدمة المطابقة على مدار العام.

خدمة المطابقة خدمة مجانية للشركات التي:
- لديها أساس مالي متين

OECD-DAC مسجلة ضمن سجل الدول في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية -
- تأسست قبل أكثر من سنة واحدة على ا�قل من تاريخ التسجيل.

- قادرة على أن تصف بوضوح أوصاف الشريك التجاري الذي تبحث عنه.

تستلم الشركات المسجلة رسالة متابعة بالبريد ا¯لكتروني مرة سنويًا تطلب فيها مالحظات وتغذية راجعة حول 
نتائج الخدمة. وتبقى كافة الشركات التي تجيب على تلك الرسالة مشمولة في الخدمة.

+358-934843314

مدة البرنامج

اسم البرنامج

مزّود الخدمة

وصف البرنامج

 مدة برنامج
المساعدة

الشعار

 الموقع
 ا¯لكتروني

 والبريد
 ا¯لكتروني

ورقم الهاتف

الفنلندية. تساعد  النامية أمام نظيراتها من الشركات  يعمل مرفق المطابقة هذا على وضع الشركات من الدول 
Finnpartnership الشركات في البحث عن فرص تعاون وعمل جديدة. الهدف هو تحفيز االستثمارات والشراكات 

التجارية طويلة ا�مد ما بين الدول النامية وفنلندا.
تستطيع الشركات ا�ردنية الباحثة عن شركاء تجاريين في فنلندا التقدم بطلب خدمة مطابقة. يتم تعبئة الطلب 
إلكترونيا. ويتم تسجيل معلومات الشركة في قاعدة بيانات بحث عن شريك تجاري على الموقع ا¯لكتروني للمرفق 

حيث يتم البحث فيه عن ملفات الشركات.
المعارض  ومؤسسات  الصلة،  ذات  الشركات  إلى  مباشرة  شركتك  معلومات  إرسال   Finnpartnership تستطيع 

التجارية، والمؤسسات ا�خرى المعنية باالستيراد والتصدير.

المستفيدون

http://finnpartnership.fi/www/en/matchmaking/index.php

Matchmaking@finnpartnership.fi
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 الشبكة ا	وروبية للشركات

دعم ائتالف تعاون شركات ا	عمال ا	ردنية للشبكة ا	وروبية للشركات متوفر حتى عام ٢٠٢١ مدة البرنامج

اسم البرنامج

مزّود الخدمة

 مدة برنامج
المساعدة

الشعار

الشركات  إلى تسهيل وصول  ا	ردنية  ائتالف تعاون شركات ا	عمال  ا	وروبية للشركات، يسعى  الشبكة  من خالل 
المشاريع  لتطوير  ا	ردنية  المؤسسة  ضمن  موجود  االئتالف  هذا  العالمية.  ا	سواق  إلى  والمتوسطة  الصغيرة 
دعم  خدمات  االئتالف  يقدم  عمان.  صناعة  وغرفة  والتكنولوجيا  للعلوم  ا	على  والمجلس  (جيدكو)  االقتصادية 
ا	عمال واالبتكار التي تساعد على تنافسية الشركات واستدامتها. وتعمل الشبكة ا	وروبية للشركات على دعم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة الطموحة على االبتكار والنمو على المستوى العالمي. فهي تقدم الخبرة الدولية مع 

المعرفة المحلية في العديد من الخدمات المستهدفة.
تعاون  طلبات  آالف  تتضمن  فهي  ا	عمال.  لفرص  إلكترونية  بيانات  قاعدة  أكبر  الشبكة  تدير  ــ  الشراكة  خدمات   •
الشركات والتكنولوجيا والبحوث، وكذلك العروض من الشركات والمؤسسات البحثية والتنموية. قاعدة البيانات 

متاحة مجانًا.
• المهمات التجارية المباشرة B2B: تنظم الشبكة فعاليات مطابقة أعمال سريعة وفعالة في المؤتمرات الدولية 

والمعارض التجارية. كما تنظم مهمات ووفود تجارية دولية التي تؤدي إلى العديد من الشراكات الناجحة.
إلى  الوصول  المعايير،  ا	وروبية،  التشريعات  موضوعات:  حول  معلومات  الشبكة  تقدم  االستشارية:  الخدمات   •

ا	سواق الدولية، العقود العامة العالمية، حقوق الملكية الفكرية، ترشيد الطاقة والموارد، والتحسينات ا¾دارية.  

وإجراء  التكنولوجيا  ونقل  ا	عمال  مجاالت  في  بالتعاون  المهتمون  والباحثون  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
البحوث مع شركاء أوروبيين. كشركة صغيرة أو متوسطة الحجم وتكون مؤهلة لتلقي الدعم، يجب أن تكون:

• مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو أية مؤسسة حكومية أخرى
• لديها الخبرة والمقدرة الفنية

• لديها االستطاعة المالية لتغطية فعاليات الشراكة الدولية.
يمكن الحصول على الوثائق المطلوبة لتقديم الطلب باالتصال مع جيدكو.

 معايير اختيار
الشركات

ائتالف تعاون الشركات ا	ردنية

وصف البرنامج

دعم تقديم استشارات قصير المدة يقدم إلى المشارك في الشبكة ا	وروبية للشركات

 الموقع
 ا¾لكتروني

 والبريد
 ا¾لكتروني

ورقم الهاتف

www.business-jordan-een.jo

een.jedco@jedco.gov.jo

فرعي: 06-5603507٢٣٣٣
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info@cafraj.net

CCI FRANCE JORDANIE
CAFRAJ

تفاصيل البرنامج

خدمات دعم الشركات

مستمرة مدة البرنامج

اسم البرنامج

مزّود الخدمة

الشعار

غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في ا�ردن

 الموقع
 ا�لكتروني

 والبريد
 ا�لكتروني

ورقم الهاتف

06-4633091

وصف البرنامج

تقدم الغرفة المساعدة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية لممارسة العمل التجاري في ا�ردن ومساعدة 
الشركات الصغيرة والمتوسطة ا�ردنية في اختراق السوق الفرنسي. 

مع نظيراتها  بعالقات تجارية  البدء  أو  إلى فرنسا  بالتصدير  الراغبة  ا�ردنية  الشركات  إلى  دعمًا تجاريًا  الغرفة  تقدم 
الفرنسية. لدى الغرفة مجموعة كبيرة من الخدمات �عضائها مثل:

• دراسات السوق
• المطابقة بين الشركات وتنظيم المعارض التجارية

• إقامة مكاتب محلية
• االستشارات القانونية

• االستشارات التسويقية

دائرة دعم الشركات في الغرفة مكلفة تمامًا بتقديم الخدمات حسب طلب الزبون سواء كان من أعضاء الغرفة أو 
الشركات الفرنسية ذات المشروعات التنموية في ا�ردن.

 معايير اختيار
الشركات

 مدة برنامج
المساعدة

يعتمد على مساعدة دعم الشركة.
المساعدة قصيرة ا�مد وتكون مستهدفة عادة.  

www.cafraj.com/business-services/company-support-services 
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www.jade-project.org 

info@jade-project.org 

تفاصيل البرنامج

JADE المبادرة ا�ردنية لتطوير المؤسسات

٢٠١٧ - ٢٠١٩ مدة البرنامج

اسم البرنامج

مزّود الخدمة

الشعار

مؤسسة القادة الدوليين

وصف البرنامج

 مدة برنامج
المساعدة

 الموقع
 ا�لكتروني

 والبريد
 ا�لكتروني

ورقم الهاتف

06-5007307

JADE هي جزء من مساعدة كبيرة من االتحاد ا�وروبي لدعم تنمية القطاع  المبادرة ا�ردنية لتطوير المؤسسات 
الخاص في ا�ردن.

القطاع  تنافسية  لتحسين  الريادية  والمشاريع  المؤسسات  في  وا�دارية  الفنية  القدرات  تحسين  إلى    JADE تهدف 
والتجارة  الصناعة  وغرف  التجارية  الخدمات  ومقدمي  الوسيطة  ا�ردنية  الجهات  مع  بالتعاون   JADE تعمل  الخاص. 

على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات مثل:
• تطوير مؤسسات ذات إمكانيات نمو عالية لتطوير وتحسين أعمالها وعمليات ا�نتاج فيها.

• دعم الشركات في تطوير معاييرها الدولية وشهادات االعتماد.
• تطوير المهارات الفنية وتعزيز المنتجات أو الخدمات للمساهمة في زيادة القيمة االقتصادية.

 معايير اختيار
الشركات

تشغيل،  فرص  وإيجاد  قوية  نمو  إمكانيات  ولديها  المالي  االستقرار  ذات  ا�ردنية  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
وإمكانية تصدير و/أو عقد روابط محلية. ويمكن تقديم دعم البرنامج إلى الشركات النشطة في القطاعات التالية:

• تكنولوجيا االتصال والمعلومات
• الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

• الصناعات البالستيكية والمطاطية
• الهندسية

• السياحية

تمتد من أربعة إلى ستة شهور وفقًا لنوع الخدمة والشركة 
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www.nafes.org.jo

nafes@nafes.org.jo 

تفاصيل البرنامج

الصندوق الوطني لدعم المؤسسات

مستمرة مدة البرنامج

اسم البرنامج

الصندوق الوطني لدعم المؤسساتمزّود الخدمة

 معايير اختيار
الشركات

لمعرفة كيفية التقدم بطلب تمويل البرنامج التدريبي لشركتك، الرجاء زيارة الموقع ا�لكتروني للصندوق. يجب 
على الشركات ا¢ردنية الراغبة بالحصول على دعم الصندوق أن تلبي المتطلبات التالية:

١. مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين
٢. ال يزيد عدد موظفي الشركة عن ٢٤٩

القطاع  في  العاملة  الشركات  تستبعد  بينما  فقط،  الخدمات  أو  الصناعي  القطاع  في  الشركة  عمل  مجال  يكون   .٣
التجاري. 

٤. الشركات العاملة مع المؤسسات االستشارية. وكذلك الشركات التي يمكن أن تساهم جزئيا في رسوم الخدمات 
االستشارية.

 مدة برنامج
تتكون مساعدة البرنامج عادة من دعم  قصير ا¢مد على شكل مشروع استشاري أو برنامج تدريبيالمساعدة

وصف البرنامج

الصندوق الوطني لدعم المؤسسات (نافس) منظمة غير حكومية ذات هدفين: ا¢ول: مساعدة الشركات الصغيرة 
الصناعة  مجاالت  في  الناشئة  الشركات  مساعدة  والثاني:  وتنافسية،  كفاءة  أكثر  لتكون  ا¢ردنية  والمتوسطة 

والخدمات الوصول إلى الموارد االستشارية العملية التي تحتاجها.

االستشارات  رسوم  من  أجزاء  تحمل  في  المساهمة  خالل  من  الشركات  دعم  لتعزيز  الجهود  الصندوق  يبذل 
المعتمدة لـ ١) المشاريع االستشارية، ٢) البرامج التدريبية. تتفاوت نسب دعم التمويل للمشاريع االستشارية من 

٥٠-٨٠%. ومن ا¢مثلة عن المشاريع االستشارية ما يلي:
• النظم ا�دارية وخطط ا¢عمال

• إدارة ا�نتاج
• التحليل المالي وا�دارة المالية

• تحليل التسويق ودعم المبيعات
• دراسات الجدوى

• دعم تنمية الموارد البشرية
• تحسين ا�نتاجية

• تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحكومة ا�لكترونية 
• كافة الدراسات التشخيصية المتعلقة بتطوير نظم ا�دارة

كما يقدم الصندوق برامج تدريبب عام ومتخصص.
في هذه الحالة، يعتمد حجم التمويل على إجمالي كلفة المشروع. 

الشعار

 الموقع
 ا�لكتروني

 والبريد
 ا�لكتروني

ورقم الهاتف

06-5333895
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jordan@grofin.com 

تفاصيل البرنامج

صندوق نمو ا�ردن

مستمرة مدة البرنامج

اسم البرنامج

نمومزّود الخدمة

 مدة برنامج
تعتمد على الشركة أو على الريادي / رجل ا�عمال، يمكن تقديم مساعدة إما قصيرة أو متوسطة ا�مد.المساعدة

الشعار

 الموقع
 ا�لكتروني

 والبريد
 ا�لكتروني

ورقم الهاتف

06-٥٨٥١٨١١

وصف البرنامج

شركات  إلى  ا�مد  طويل  العملي  والدعم  التمويل  من  متكامًال  حًال   GroFin إدارة  خالل  من  نمو،  صندوق  يقدم 
ونمو  مستدام،  تشغيل  إيجاد  هو  الهدف  إن  والمتوسطة.  الصغيرة  والشركات  الناشئة،  والشركات  الرياديين، 
اقتصادي، وأثر اجتماعي إيجابي من خالل رعاية وتوسعة قطاع ا�عمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة 

الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا.

يهدف صندوق نمو ا�ردن إلى:
• توفير عائد مادي مستدام إلى المستثمرين وذلك بتنفيذ استراتيجية استثمارية تجارية إبداعية باستخدام أدوات 

تصفية ذاتية للديون على نحو واسع.
• االستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ا�ردنية بما فيها تلك الموجودة في المحافظات والمملوكة 

أو المدارة من قبل نساء، ذات ا�مكانية الكبيرة للنمو عبر تقديم تمويل قصير ا�مد (٣-٥ سنوات).
بكل  خاصة  دعم  حلول  بتوفير  االستدامة  إلى  للوصول  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  تقدم  تسريع   •

شركة.

المستفيدون

الرياديون أو أصحاب ا�عمال الراغبين ببدء أو تطوير مشاريع. وهم عادة الشركات الصغيرة أو المتوسطة الحجم 
ا�ردنية التي تكون أكبر من مقدار المساعدة الميكروية، وصغيرة جداً بالنسبة للملكية الخاصة.

مع  ومقارنتها  االحتياجات  بدراسة  يقوم  الذي  طلب  لكل  استثمار  مدير  تكليف  يتم  الطلب،  تعبئة  استكمال  بعد 
معايير االستثمار، ويتم اتخاذ القرار المناسب بشأن الطلب.

http://www.nomou-mena.com/ 
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تفاصيل البرنامج

PUM ــ كبار خبراء هولندا

مستمرة مدة البرنامج

اسم البرنامج

مزّود الخدمة

الشعار

 الموقع
 ا�لكتروني

 والبريد
 ا�لكتروني

ورقم الهاتف

06-٥667447
 JEBA – PUM السيد أيمن قفاف / المدير العام - منسق برنامج

07-96966798 /

وصف البرنامج

الصغيرة  للشركات  المستدامة  التنمية  لتشجيع  تعمل  هولندا.  حكومة  قبل  من  ممولة  مستقلة  منظمة   PUM
وترتبط  ا¦ردن.  بينها  من  العالم،  أرجاء  في  دولة   ٣١ في  مندوب   ١٥٠ نحو  تضم  شبكة  للمنظمة  والمتوسطة. 

المنظمة مباشرة مع الرياديين ومؤسسات دعم ا¦عمال والشركاء المحليين.
 

تعمل منظمة PUM مع حوالي ١٥٠٠ من كبار الخبراء الذين يشاركون المعرفة على أساس فردي. يقدم كبار الخبراء 
المساعدة الفنية واالستشارات في مجاالت وقطاعات متعددة، سواء من خالل مهمات استشارية قصيرة ا¦مد أو 

متكررة أو عبر النشاطات التدريبية بواسطة االنترنت.

المنظمة  PUM وهي مجانية. وتتحمل  تستطيع الشركات ا¦ردنية الصغيرة والمتوسطة االستفادة من مساعدة 
الشركة  تقدم  بينما  المملكة.  في  وجودهم  فترة  طيلة  الحياة  على  التأمين  وبدل  الخبراء  وأتعاب  سفر  مصاريف 

ا¦ردنية المبيت ووجبات الطعام والمواصالت الداخلية.

ا¦ردنية  ا¦عمال  جمعية  في  للمنظمة  المحلي  المندوب  خالل  من  المساعدة  على  الحصول  طلب  تقديم  يتم 
ا¦وروبية.

 معايير اختيار
الشركات

تمتد  لفترة  ُبْعد  عن  والدعم  توصياته  ويقدم  أسبوعين.  لمدة  استشاراته  الخبير  يقدم  الشركة،  داخل  للزيارات 
¦سبوعين آخرين بعد الزيارة. كما يمكن ترتيب زيارات الحقة للخبير. 

 مدة برنامج
المساعدة

www.jeba.org.jo/about_pum.aspx & www.pum.nl

info@jeba.org.jo / ayman.qaffaf@pum.nl
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lang.ses-bonn.de/en/

SES-FN@gmx.de 

تفاصيل البرنامج

خدمة كبار الخبراء – ألمانيا

مستمرة مدة البرنامج

اسم البرنامج

مزّود الخدمة

تتفاوت مدة تقديم الخدمة من ثالثة إلى ستة أسابيع، وبحد أقصى إلى ستة شهور. ويمكن طلب عودة الخبير لمهمات 
متابعة للتأكد من استدامة عمله.  

 مدة برنامج
المساعدة

الشعار

فرعي: 06-4644133٣١٣ /
 الموقع

 ا¦لكتروني
 والبريد

 ا¦لكتروني
ورقم الهاتف

079-5168600

مكتب ممثل مؤسسة خدمة كبار الخبراء ا°لمان غرفة صناعة عمان
السيد فهمي النجار

SES مؤسسة خدمة كبار الخبراء – ألمانيا

وصف البرنامج

مؤسسة خدمة كبار الخبراء SES هي مؤسسة الصناعة ا°لمانية. وتضم نحو عشرة آالف خبير ألماني من مجتمع 
مهاراتهم  نقل  المتقاعدين  من  الراغبين  إلى  الفرصة  المؤسسة   تقدم  والنشطين.  المتقاعدين  الصناعة 
وإلى  المتخصصين  العمال  إلى  والمشورة  المساعدة  تقدم  ربحية  غير  مؤسسة  إنها  ا¼خرين.  إلى  ومعارفهم 
إلى  إضافة  والمتوسطة،  الصغيرة  الشركات  مجاالت  في  المؤسسة  هذه  تنشط  عمومًا  ا¦داريين.  الموظفين 
فنية  مساعدة  شكل  على  والخدمات  االستشارات  الخبراء  كبار  يقدم  المحلية.  السلطات  أو  الكبيرة  الشركات 

باالستفادة من معارفهم المتخصصة في أكثر من خمسين قطاعًا مختلفًا.  

للحصول على معلومات حول أحقية االستفادة من الخدمة، ومن أجل استالم طلب تقديم الخدمة، الرجاء االتصال 
مع مكتب ممثل المؤسسة في عمان. 

 معايير اختيار
الشركات



المنظمات 
الرئيسية
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صفحة ٧٤المنظمات الوطنية٨

غرف التجارة والصناعة في دول 
االتحاد األوروبي

صفحة ٧6المنظمات الدولية

مزودي الشهادات الخاصة 
صفحة ٧5والتفتيش

صفحة ٧٧
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www.mit.gov.jo

Info@mit.gov.jo

www.jci.org.jo

jci@jci.org.jo & info@jci.org.jo

www.cbj.gov.jo

info@cbj.gov.jo

www.ici.org.jo

info@ici.org.jo

www.customs.gov.jo

customs@customs.gov.jo

www.jsmo.gov.jo

rssinfo@rss.jo

العبدلي ــ شارع الملكة نور
ص. ب. ٢٠١٩ عمان ١١١٨١ ا�ردن

جبل عمان / الدوار الثاني ــ
٣٣ شارع الكلية العلمية ا�سالمية

ص. ب. ٨١١٩٨٦ عمان ١١١٨١ ا�ردن

دابوق / شارع خير الدين المعاني (يثرب سابقًا) ــ 
مبنى رقم ٥٠

ص. ب. ٩٤١٢٨٧ عمان ١١١٩٤ ا�ردن

06-٥٦٢٩٠٦٠

06-٤٦٤٢٦٤٩

06-٥٣٠١٢٢٥

٦٣٦ /١٢٢ /١٦٧

٤٦٣٠٣١٠-٠٦ / ٤٦٣٠٣٠١-٠٦

٥٣٤٤٧٠١-٠٦

٧٢٥٨٢٢٢-٠٢ / ٧٢٥٨٢٢١-٠٢ / ٧٢٥٨٣٠٠-٠٢

٨٨ / ٤٦٢٣١٨٦-٠٦

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

غرفة صناعة ا�ردن

مؤسسة المواصفات والمقاييس ا�ردنية

www.jedco.gov.jo

crm@jedco.gov.jo
06-٥٦٠٣٥٠٧

المؤسسة ا�ردنية لتطوير المشاريع 
االقتصادية (جيدكو)

العبدلي ـ شارع كريمة القرشي ـ مبنى رقم ١
ص. ب. ٧٧٠٤ عمان ١١١١٨ ا�ردن

وسط المدينة ـ شارع الملك حسين ــ مبنى رقم ٦٠
ص. ب. ٣٧ عمان ١١١١٨ ا�ردن

ص. ب. ١٤٣٨ الجبيهة / عمان ١١٩٤١ ا�ردن

٢٣٠٠

الحي الشرقي ــ ميدان الملكة نور
ص. ب. ٣٥٣٥ اربد ٢١١١٠ ا�ردن

وسط المدينة - شارع الملك حسين
ص. ب. ٩٠ عمان ١١١١٨  ا�ردن

البنك المركزي ا�ردني 

الجمعية العلمية الملكية 
مركز التقييم ومطابقة الجودة

غرفة صناعة اربد

دائرة الجمارك العامة

jsmo@jsmo.gov.jo ،ولالستفسار حول الحواجز الفنية أمام 
enquiry@jsmo.gov.jo :التجارة

www.jocc.org.jo

عبدون / شارع ا�ميرة بسمة ــ مبنى رقم ٢١٨

غرفة تجارة ا�ردن

info@jocc.org.jo

06-5902040

تاليــًا قائمــة بأهــم الــوزارات والمؤسســات وعناوينهــا التــي يمكنهــا 
مســاعدتك فــي عمليــة التصديــر.

المؤسسات الوطنية
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www.ammanchamber.org.jo

info@ammanchamber.org.jo

www.jic.gov.jo

info@jic.gov.jo

www.jfda.jo

info@jfda.jo

www.dos.gov.jo

stat@dos.gov.jo

06-٥666151

06-٥608400 / 415

06-٥632000

06-٥300700

غرفة تجارة عمان

الشميساني / شارع ا�مير شاكر بن زيد ـ 
مبنى رقم ٩

ص. ب. ٢٨٧ عمان ١١١١٨ ا�ردن

الدوارالخامس / شارع وادي صقرة ــ مبنى رقم ٨٩
ص. ب. ٨٩٣ عمان ١١٨٢١ ا�ردن

هيئة االستثمار ا�ردنية

مؤسسة الغذاء والدواء ا�ردنية

شفا بدران ــ شارع أحمد الكايد القطيشات 
ص. ب. ٨١١٩٥١ عمان ١١١٨١ ا�ردن

الجبيهة ـ شارع ياجوز
ص. ب. ٢٠١٥ عمان ١١١٨١ ا�ردن

دائرة ا¶حصاءات العامة

www.zci.org.jo

info@zci.org.jo

02-7258300 / 02-7258221 / 02-7258222

غرفة صناعة الزرقاء

جبل طارق ـ خلف مبنى المحافظة
ص. ب. ٨٦٣٩ الزرقاء ١٣١٦٢ ا�ردن

DNV

Abu Mayyaleh Complex, Office No. 6, Al Hureyyah 
St., Near Electric Mall, Amman, Jordan
P. O. Box 630051 Amman 11163 Jordan

www.dnv.com

dnv.jordan@orange.jo

06-4206060

www.aqc.jo 

23 Ali Sarairah St., Sweifieh, Amman, Jordan

info@aqc.jo

06-5833576 / 06-5833577

ISO quality certification services and food safety

Absolute Quality Certification Jordan

DNV provides business assurance which includes 
certification, assessment and verification services. 
In addition, DVN provides rules for classification, 
service specifications, standards and recommended 
practices.

www.aci.org.jo

aci@aci.org.jo

٤٦٤٣٠٠١-٠٦

غرفة صناعة عمان

جبل عمان / الدوار الثاني ـ 
٣٣ شارع الكلية العلمية ا¶سالمية

ص.ب. ١٨٠٠ عمان ١١١١٨  ا�ردن

تاليــًا قائمــة بأبــرز الجهــات المــزّودة للشــهادات والتفتيــش مــن 
القطــاع الخــاص فــي األردن. تقــدم هــذه الجهــات خدمات الشــهادات 
والفحوصــات والتفتيــش الازمــة للبــدء بعمليــة تصديــر منتجــك.

مزّودو الشهادات والتفتيش من القطاع الخاص
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SGS Jordan Co.

Caracas Building, Entrance No. 1, 3rd Floor, 
Office 311, Al-Jbeiha, Yajouz St., Amman, Jordan
P.O. Box 930388 Amman 11193 Jordan

www.sgs.com

me.ssc.jordan@sgs.com

06-5377355

inspection, verification, testing and certification 
services.

TÜV Rheinland

Um Uthinah, Saaed Bin Abi Waqqas St., 
Naouri Building #29, Amman - Jordan

www.tuv.com

ghazi.dabbas@naouri.com 

06-5004000 Ext: 7500 / 07-95648899

TÜV Rheinland provides services in management 
systems, certification and certification of quality 
assurance systems. It also provides certification of 
products for CE-Marking.

Services provided through Near East Inspection Co., 
part of the Naouri Group

TÜV AUSTRIA Hellas 

Building No. 1 first floor, 61 Abdulrahim Alwakid 
St., Alshmeisani, Opposite to Le Meridian Hotel, 
Amman, Jordan
P.O Box 204917 Amman 11121 Jordan

www.tuev.at

gm@tuvaustriahellas-jo.com

06-5686771

TÜV AUSTRIA HELLAS provides management system
certification and certification of quality assurance 
systems. TÜV AUSTRIA HELLAS also provides 
certification of products such as CE-Marking.

Bureau Veritas

Ismail Al-Belbaisi Bldg., 2nd Floor, Office No. 3,
Prince Hamza St., Alhashimi Amman, Jordan
P.O. Box 930316 Amman 11193 Jordan

www.bureauveritas.com

Alaa.al-hmoud@jo.bureauveritas.com
hisham.almajali@jo.bureauveritas.com 
06-5060670

Bureau Veritas provides inspection services such as 
verification of product conformity to national 
regulation and national or international standards.

Intertek

Um Uthinah, Saaed Bin Abi Waqqas St., 
Naouri Building #29, Amman - Jordan

www.intertek.com

co-jordan@naouri.com / Ghazi.dabbas@naouri.com

06-5004000 Ext 7524 / 07-95648899

Intertek provides testing, inspecting and certification 
services to industries worldwide.

Services provided through Near East Inspection Co., 
part of the Naouri Group

Lloyd's Register Quality Assurance

Adel Hajarat Complex, 2nd Floor, Office 208,
Salah Izhimat St, Swifieh, Amman, Jordan
P.O. Box 850936, Amman 11185 Jordan

www.lrqa.com

amman-lrqa@lr.org

06-5865740

Independent provider of professional assurance 
services including management system 
certification, validation, verification and training.
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تقــدم المؤسســات الدوليــة المذكــورة تاليــًا مجموعــة كبيــرة مــن 
المعلومــات المتوفــرة للجمهــور لمســاعدة شــركتك فــي عمليــة 

التصديــر. 

المؤسسات الدولية

Brussels office

Wiener Hauptstrasse 63, 1045 Vienna, Austria 

http://www.wko.at 

office@wko.at

+43 – 5 90 900 / 4315

Avenue de Cortenberg 30, 1040 Brussels , Belgium

+32 – 2 286 58 80 

Austria – THE AUSTRIAN FEDERAL ECONOMIC 
CHAMBER (WKÖ - WIRTSCHAFTSKAMMER 

ÖSTERREICH)

Austro – Arab Chamber of Commerce

www.aacc.at 

headoffice@aacc.at

+43 – 1 513 3965

Brussels office 

International Chamber of Commerce

iccwbo.org
Practical information on international standards 
when doing business.

Enterprise Europe Network

http://een.ec.europa.eu/
Business network to help businesses innovate and 
grow on an international scale.

International Chamber of Commerce

http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/en-GB/
index.html
Trade data and statistics on country level.

Jordan and the EU – European Commission

http://ec.europa.eu/trade/policy/
countries-and-regions/countries/jordan/
Information on bilateral trade and trade statistics.

International Trade Center – Trade Map

http://www.trademap.org/
statistical data about worldwide import and export.

CBI – Centre for the Promotion of Imports 
from developing countries

www.cbi.eu
Sector specific information and advice on exporting 
to the EU.

EU Trade Helpdesk

exporthelp@ec.europa.eu 
trade.ec.europa.eu/tradehelp

Advice on import rules and trade statistics.

YourEurope – Business

europa.eu/youreurope/business/
Practical guide to doing business in the EU.

Euromed Trade Helpdesk

http://euromed.macmap.org/
Facilitating trade and investment in the Euro 
Mediterranean region.

OECD International Trade Statistics

http://www.oecd.org/trade/its/ 
Trade statistics on OECD member countries

تعتبــر غــرف التجــارة أحــد المصــادر الهامــة فــي مســاعدتك للبحــث 
المحتمليــن، وذلــك مــن خــال فهــم  التجارييــن  الشــركاء  عــن 
الســوق، والحصــول علــى معلومــات حــول إجــراءات االســتيراد. تاليــًا 
ــة.  ــة أوروبي ــي كل دول ــارة ف ــرف التج ــات غ ــن مؤسس ــة بعناوي قائم
الصناعــة  غرفــة  إلــى  توجيهــك  التجــارة  غــرف  تســتطيع  كمــا 

المعنيــة. 

غرف الصناعة والتجارة في دول االتحاد األوروبي 
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Bulgaria – BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE 
AND INDUSTRY (БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО 

РОМИШЛЕНА ПАЛАТА)

Cyprus – CYPRUS CHAMBER OF 
COMMERCE AND INDUSTRY

Denmark – CONFEDERATION OF DANISH 
ENTERPRISE (DANSK ERHVERV)

Finland – FINLAND CHAMBER OF COMMERCE 
(KESKUSKAUPPAKAMARI)

Ghorfa Arab – German Chamber of 
Commerce & Industry

Brussels office 

Germany – ASSOCIATION OF GERMAN CHAMBERS 
OF INDUSTRY AND COMMERCE (DEUTSCHER 

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERTAG – DIHK) 

38, GRIVAS DIGENIS AVE. & 3, DELIGIORGIS STREET
P.O.BOX 21455, 1509 NICOSIA, CYPRUS 

www.ccci.org.cy

chamber@ccci.org.cy

+357 – 22 88 98 00

Børsen 1217 Copenhagen 
Denmark

www.danskerhverv.dk 

info@danskerhverv.dk

+45 – 3374 6000

9, Iskar Str., 1058 Sofia, 
Bulgaria 

www.bcci.bg

bcci@bcci.bg 

+359 – 2 811 74 00

P.O. Box 1000, Aleksanterinkatu 17, FIN-00101, 
Helsinki, Finland

www.kauppakamari.fi 

keskuskauppakamari@chamber.fi

+358 – 9 424 262 00

Breite Straße 29, 10178 Berlin, 
Germany

www.ihk.de

info@dihk.de 

+49 – 30 20 308 – 0

Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin, 
Germany

www.ghorfa.de 

ghorfa@ghorfa.de

+49 – 30 2789 070 / 2789 0713

Avenue des Arts, 19 A-D, 1000 Brussels, 
Belgium 

info@dihk.de

+32 – 2 286 1611
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Brussels office 

Hungary – HUNGARIAN CHAMBER OF 
COMMERCE AND INDUSTRY 

(MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA) 

Brussels office Brussels office 

Arab – Italian Chamber of Commerce

Italy – ASSOCIATION OF ITALIAN CHAMBERS OF 
COMMERCE, INDUSTRY, CRAFT AND AGRICULTURE 
(UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO,

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA)

Lithuanian Business Representation – LITBRE 

Brussels office 

Lithuania – ASSOCIATION OF LITHUANIAN 
CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS 
(LIETUVOS PREKYBOS, PRAMONES IR AMATURUMU 

ASSOCIACIJA) 

Malta – THE MALTA CHAMBER OF COMMERCE, 
ENTERPRISE & INDUSTRY 

Maltese-Arab Chamber of Commerce, 
Industry and Agriculture

Szabadság tér 7,1054, Budapest, 
Hungary 

www.mkik.hu 

mkik@mkik.hu

+36 – 1 474 5141

11, Boulevard Bischoffsheim, 1000 Brussels , 
Belgium

hcci.bxl@skynet.be 

+32 – 2 737 1403 

Piazza Sallustio 21, 00187 Roma, 
Italy

www.unioncamere.it

unioncamere@unioncamere.it 

+39 – 6 470 41 

Avenue Marnix, 30, 1000 Bruxelles, 
Belgium 

sede.bruxelles@unioncamere.eu

+32 – 2 510 09 70

Via Monti Parioli 48, 00197 Roma, 
Italy

www.cameraitaloaraba.org

itaraba@tin.it 

+39 – 06 322 6751

Vašingtono a.1-63A, LT-01108, Vilnius, 
Lithuania 

www.chambers.lt 

info@chambers.lt

+370 – 5 261 2102

Av. De Cortenbergh 168, Brussels, 
Belgium

tomas.vasilevskis@litbre.eu 

+32 – 2 237 66 75 

Exchange Buildings, Republic Street, Valletta, 
Malta 

www.maltachamber.org.mt

info@maltachamber.org.mt 

+356 – 2123 3873 

Avenue d'Auderghem, 289, 1040 Brussels, 
Belgium

ddebono@mbb.org.mt 

+32 – 2 737 1403 

Auberge San Anton, Vjal De Paule, Balzan, 
Malta

www.maccia.com 

maccia@go.net.mt 

+356 – 21 48 2750 / – 48 2707
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Poland – POLISH CHAMBER OF COMMERCE 

Romania – CHAMBER OF COMMERCE 
AND INDUSTRY OF ROMANIA 

(CAMERA DE  COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI) 

Brussels office 

Slovenia – CHAMBER OF COMMERCE AND 
INDUSTRY OF SLOVENIA 

(GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE) 

Scandinavian – Arab Chamber of Commerce

Sweden – THE ASSOCIATION OF SWEDISH
CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY 
(SVENSKA HANDELSKAMMARFÖRBUNDET) 

Belgium – FEDERATION OF CHAMBERS OF 
COMMERCE AND INDUSTRY OF BELGIUM 

(FEDERATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DE BELGIQUE / FEDERATIE DER 

KAMERS VOOR HANDEL & NIJVERHEID VAN BELGIE) 

Brussels office Arab – Belgian – Luxembourg 
Chamber of Commerce

Trębacka 4 Street, 00-074 Warszawa, 
Poland 

www.kig.pl 

kig@kig.pl

+48 – 22 630 96 00 

2 Octavian Goga Blvd., Sector 3, Bucharest, 
Romania

www.ccir.ro

ccir@ccir.ro

+40 – 21 319 01 14 / -18 

Dimičeva 13, 1504, Ljubljana, 
Slovenia 

www.gzs.si 

info@gzs.si 

+386 – 1 58 98 000 

6 Avenue Lloyd George, 1000 Brussels, 
Belgium

www.sbra.be 

info@sbra.be

+32 – 2 645 1910

Västra Trädgardsgatan 9 , Stockholm, 
Sweden 

www.ccir.ro

info@chamber.se

+46 – 8 555 100 00 

www.sa-cc.org 

gustaf.grof@sa-cc.org 

+46 – 70 875 5788 / +44 – 7770 277 802

Avenue Louise 500, 1000 Brussels, 
Belgium

www.ccir.ro

info@belgianchambers.be

+32 – 2 209 05 50 

www.ablcc.org 

info@ablcc.org

+32 – 2 344 8204
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Florentinum, Na Florenci 2116/15 , 110 00 Praha, 
Czech Republic 

www.komora.cz 

office@komora.cz

+420 – 266 721 300 

Brussels office 

The Czech Republic – CZECH CHAMBER OF 
COMMERCE  

(HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY) 

Avenue des Arts 19 A/D , 3rd floor, 1000 Brussel, 
Belgium 

brussels@cebre.cz

+32 – 2 502 07 66 

Croatia – CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY 
(HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA) 

Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, 
Croatia

www.hgk.hr 

hgk@hgk.hr 

+385 – 1 456 15 55 

Toom-Kooli 17, 10130, Tallinn, 
Estonia

www.koda.ee 

koda@koda.ee

+372 604 00 60 

Estonia – ESTONIAN CHAMBER OF 
COMMERCE AND INDUSTRY 

(EESTI KAUBANDUS - TÖÖSTUSKODA) 

Complex No 3, Abdul Al Muneim Rifai St. 3, 
Amman Jordan

www.cafraj.com

info@cafraj.net 

+962 (06) 463 3091

250 bis, Boulevard Saint Germain, 75007 
Paris, France

www.ccfranco-arabe.org

sg@ccfranco-arabe.org / fahed@ccfranco-arabe.org 

+331 – 4553 2012

6, Akademias str., Athens 10671, 
Greece 

www.uhc.gr 

keeuhcci@uhc.gr 

+30 – 21 033 871 04-5

Embassy of Greece - 6, rue des Petits Carmes, 1000 
Brussels, Belgium

Konstantinidou.uhcci@skynet.be

+32 – 2545 5530 

Greece – UNION OF HELLENIC CHAMBERS 
OF COMMERCE

180-182 Kifissias Ave, Athens, 
Greece

www.arabhellenicchamber.gr

chamber@arabgreekchamber.gr 

+30 – 210 6726882 / 6746 578 (6711210 ext:101)

Arab-Hellenic Chamber of Commerce 
and Development

Brussels office 

Arab Franco Chamber of Commerce

France – CCI FRANCE Jordanie France - CAFRAJ
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Sint Jacobsstraat 300, 3511 BT, 
The Netherlands

www.kvk.nl 

info@kvk.nl

+31 – 88 5858 1585

K. Valdemara iela 35, 1010, Riga, 
Latvia 

www.chamber.lv 

info@chamber.lv

+371 – 6 722 55 95 / +371 – 6 720 11 04

Rue Alcide de Gasperi 7, 2981, 
Luxembourg 

www.cc.lu 

direction@cc.lu

+352 – 42 39 391

Luxembourg – CHAMBER OF 
COMMERCE OF  THE GRAND DUCHY 

OF LUXEMBOURG (CHAMBRE DE COMMERCE DU 
GRANDDUCHE DE LUXEMBOURG)3rd Floor, Newmount House, 22-24 Lower Mount 

Street, Dublin 2, Ireland

www.chambers.ie

info@chambers.ie

+353 – 1 400 43 00 

Croatia – CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY 
(HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA) 

60 Merrion Square, Dublin 2, 
Ireland

www.aicc.ie

info@aicc.ie 

+353 – 1 662 4451 / 662 1577

Arab – Belgian – Luxembourg Chamber 
of Commerce

www.ablcc.org

info@ablcc.org

+32 – 2 344 8204

Rue de la Loi, 26 2nd floor, 1040 Brussels, 
Belgium 

baguiar@eupportunity.eu

+351 – 991 935 121

Brussels office

Rua Portas de Santo Antão 89, Lisboa, 
Portugal 

www.ccip.pt 

geral@ccip.pt 

+ 351 – 213 224 050 

Portugal – PORTUGUESE CHAMBER 
OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE LISBOA - 
CÂMARA COMÉRCIO E INDÚSTRIA PORTUGUESA) 

Avenida Fontes Pereira de Melo 19-8/1050, 116 
Lisboa, Portugal

www.cciap.pt 

cciap@cciap.pt

+351 – 21 313 8 100 / - 103

Arab – Portuguese Chamber of Commerce 
and Industry

The Netherlands – NETHERLANDS 
CHAMBER  OF COMMERCE (KAMER 

VAN KOOPHANDEL)

Latvia – LATVIAN CHAMBER OF COMMERCE 
AND INDUSTRY (LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS 

UN RŪPNIECĪBAS KAMERA)

The Joint Arab-Irish Chamber of Commerce

Ireland – CHAMBERS IRELAND
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Ribera del Loira 12, 28042, Madrid, 
Spain 

www.camaras.org

info@cscamaras.es 

+34 91 590 69 00 

Rue du Luxembourg 19-21, 1000 Brussels, 
Belgium 

delegacion.bruselas@cscamaras.es 

+32 – 2 705 67 50

Gorkeho 9, SK-816 03, Bratislava 1, 
Slovak Republic

www.sopk.sk

sopkurad@scci.sk 

+421 – 254 43 3291 

Slowakia – SLOVAK CHAMBER OF COMMERCE 
AND INDUSTRY (SCCI) (SLOVENSKA OBCHODNA 

A PRIEMYSELNA KOMORA (SOPK)
65 Petty France, SW1H 9EU, 
London 

www.britishchambers.org.uk 

enquiries@britishchambers.org.uk

+44 – 20 7654 5800

Croatia – CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY 
(HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA) 

43 Upper Grosvenor Street, London, 
England

info@abcc.org.uk 

+44 – 20 7 235 4363 / 7 6594855

Arab-British Chamber of Commerce

The United Kingdom – BRITISH 
CHAMBERS OF COMMERCE

www.abcc.org.uk

Brussels office

Spain – CÀMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA 



أداة المساعدة 
اإللكترونية 

)EU Help Desk(
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صفحة ٨٨نماذج عن متطلبات المنتجات٩

االستفادة من إدارة البحث 
صفحة ٧٧)My Export( صادراتي
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تعرفة استيراد القمصان القطنية الخفيفة ذات رمز منتج ٦١١٠٢٠١٠ �ي دولة 
المعلومة  هذه   .%١٢ هو  تفضيلية  تجارة  اتفاقيات  وبدون  أوروبية  غير 

موجودة في حقل "رسوم المستوردات ا�وروبية".

تعمل اتفاقية الشراكة ا�وروبية ا�ردنية على خفض تعرفة المستوردات 
٦١١٠٢٠١٠، من ا�ردن لتكون صفر بالمائة في حال تمت  المنتج، رمزه  لهذا 
المنشأ. مما يعني عدم دفع رسوم مستوردات  تلبية متطلبات قواعد 

للجمارك.

يمكنك االطالع على إحصائيات التجارة لمنتجك في حقل "إحصائيات" في 
هذه البرمجية. في هذه الحالة، يتم إدراج إحصائيات التجارة ما بين ا�ردن 
وكنزات  (جرزات   ٦١١٠٢٠١٠ الرمز  ذات  المنتجات  لمجموعة  وبريطانيا 

وغيرها) للسنتين ٢٠١٥ و ٢٠١٦.

كانت قيمة البضائع الواردة إلى بريطانيا من ا�ردن تحت الرمز ٦١١٠٢٠١٠ هي 
 ٢٣٨٥١٢ بقيمة   ٢٠١٥ عام  في  كانت  بينما   .٢٠١٦ عام  في  يورو   ٢٦٥٨٣٠

يورو.

عن  نبحث  المثال،  هذا  في  المنتجات.  لتصنيف  ا�وروبي  النظام  هذا 
محيكات  مواد  وهي   ،٦١ المنسق  النظام  رمز  ذات  المنتجات  متطلبات 
ونسيج غرز أو تربيط. كما أن رمز النظام المنسق ٦١١٠ يزيد في التفاصيل 
وهي جرزات وكنزات وسترات. أما رمز النظام المنسق ٦١١٠٢٠ فإنه ُيصّنف 

المنتجات المصنعة من ا�نسجة القطنية.

القطنية  القمصان  منتج  الستيراد  المحددة  المتطلبات  المثال  هذا  في 
تنقر على كل متطلب،  ٦١١٠٢٠١٠ مذكورة. عندما  الرمز  الخفيفة بولو ذي 
وعناوين  المطلوبة  والوثائق  التشريعات  تفصيالت  إلى  تدخل  سوف 

الجهات المعنية في االتحاد ا�وروبي وغير ذلك.

ــة  تعتبــر هــذه الخدمــة التابعــة للمفوضيــة األوروبيــة نقطــة البداي
هــذه  األوروبــي.  االتحــاد  دول  إلــى  للتصديــر  لاســتعداد  الجيــدة 
الخدمــة اإللكترونيــة مجانيــة وتوضــح قواعــد االســتيراد النافــذة 
وحســب  الســلعة  حســب  مصنعــة  األوروبــي  االتحــاد  دول  فــي 
عــن  للبحــث  الخدمــة  هــذه  اســتخدام  يمكــن  الدولــة.  مســتوى 
تدفقــات التجــارة الحاليــة والســابقة. وتــزداد فائدتهــا عنــد الرغبــة 
بالمفاضلــة بيــن أســواق الــدول األجنبيــة المــراد دخولهــا. يوفــر 
قســم اإلحصائيــات فــي هــذا الموقــع اإللكترونــي أرقامــًا حــول تدفــق 
الصــادرات والمســتوردات مــا بيــن أي دولــة مــن جهــة ودول االتحــاد 
األوروبــي مــن جهــة أخــرى وبشــكل مفصــل لــكل منتــج علــى حــدة.  

ويمكــن لهــذه الخدمــة اإللكترونيــة تقديــم إجابــات الستفســارات 
أخــرى، مثــل:

كيف يمكن لمنتجي أن  يجتاز الحدود األوروبية ؟
تقــدم أداة المســاعدة اإللكترونيــة )EU Help Desk( قائمــة كاملــة 
ــب  ــة الواج ــات التعريفي ــامة والعام ــة والس ــات الفني ــن المتطلب م
تلبيتهــا مــن قبــل منتجــك. كمــا يمكنــك التعــّرف علــى الوثائــق 
بإجــراءات  الخاصــة  والمعلومــات  الجمركــي  للتخليــص  الازمــة 

االســتيراد.   

My Export - البحث عن المنتج

My Export - إجراءات االستيراد

كم الكلفة التي تترتب علّي ؟
تســتطيع أداة المســاعدة اإللكترونيــة )EU Help Desk( احتســاب 
مــدى  تخبــرك  كمــا  منتجــك،  علــى  المطبقــة  االســتيراد  رســوم 
رســوم  بــدل  تخفيــض  أو  إعفــاء  مــن  االســتفادة  فــي  أحقيتــك 
القيمــة  ضريبــة  حــول  معلومــات  تتوفــر  كذلــك  االســتيراد. 
المضافــة والرســوم األخــرى المطبقــة فــي كافــة الــدول األوروبيــة.    

كيفية الحصول على التعرفة التفضيلية ؟
اتفاقيــات   )EU Help Desk( اإللكترونيــة  المســاعدة  أداة  توضــح 
التجــارة التفضيليــة المطبقــة علــى منتجــك وبلــدك وكيفيــة إثبــات 

ــك. ــأ منتج منش

ــي كل  ــا ف ــال معه ــب االتص ــي يج ــات الت ــي الجه ــا ه م
ــي ؟ ــاد األوروب ــي االتح ــو ف ــة عض دول

العناويــن   )EU Help Desk( اإللكترونيــة  المســاعدة  أداة  تقــدم 
األوروبــي. االتحــاد  دول  فــي  المطلوبــة 

ما حجم مستوردات وصادرات منتجك ؟
يمكــن ألداة المســاعدة اإللكترونيــة )EU Help Desk( مســاعدتك 
فــي بحــوث الســوق مــن حيــث توفيــر إحصائيــات تفصيليــة حــول 

ــدة. ــى ح ــج عل ــات كل منت تدفق

TRADE HELPDESK

البريد اإللكتروني لخدمة مكتب التجارة األوروبي   
trade.ec.europa.eu/tradehelp 

أداة  تقدمهــا  التــي  المفيــدة  والبرمجيــات  األدوات  أهــم  إحــدى 
المســاعدة اإللكترونيــة )EU Help Desk( هــي My Export. واألكثــر 
أهميــة هــو أن أداة البحــث هــذه تبّيــن نســب التعرفــة والمتطلبــات 
ــج  ــكل منت ــة ول ــكل دول ــة ل ــة المطبق ــارة التفضيلي ــات التج وترتيب

ــدة.  ــى ح عل

يمكنــك  البرمجيــة  هــذه  فــي  االســتيراد«  »إجــراءات  حقــل  فــي 
االســتيراد  إجــراءات  حــول  المعلومــات  مــن  مزيــد  عــن  البحــث 
األوروبيــة والوثائــق الازمــة للتخليــص الجمركــي وأســماء وعناويــن 

ايطاليــا. فــي  المعنيــة  الســلطات 

My Export )استخدام برمجية البحث )صادراتي

في هذا المثال نبحث عن 
متطلبات منتج القمصان 

القطنية الخفيفة. من خالل "جد 
رمز منتجي"، استطعنا العثور أن 
رمز المنتج ا�وروبي هو ٦١١٠٢٠١٠٠٠.

ل "جد 
ثور أن 
.٦١١٠٢٠

على سبيل المثال، تريد تصدير 
منتجك من ا�ردن إلى السوق 

ا�يطالي. أدخل التفاصيل حسب 
ما يلزم.
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تعرفة استيراد القمصان القطنية الخفيفة ذات رمز منتج ٦١١٠٢٠١٠ �ي دولة 
المعلومة  هذه   .%١٢ هو  تفضيلية  تجارة  اتفاقيات  وبدون  أوروبية  غير 

موجودة في حقل "رسوم المستوردات ا�وروبية".

تعمل اتفاقية الشراكة ا�وروبية ا�ردنية على خفض تعرفة المستوردات 
٦١١٠٢٠١٠، من ا�ردن لتكون صفر بالمائة في حال تمت  المنتج، رمزه  لهذا 
المنشأ. مما يعني عدم دفع رسوم مستوردات  تلبية متطلبات قواعد 

للجمارك.

يمكنك االطالع على إحصائيات التجارة لمنتجك في حقل "إحصائيات" في 
هذه البرمجية. في هذه الحالة، يتم إدراج إحصائيات التجارة ما بين ا�ردن 
وكنزات  (جرزات   ٦١١٠٢٠١٠ الرمز  ذات  المنتجات  لمجموعة  وبريطانيا 

وغيرها) للسنتين ٢٠١٥ و ٢٠١٦.

كانت قيمة البضائع الواردة إلى بريطانيا من ا�ردن تحت الرمز ٦١١٠٢٠١٠ هي 
 ٢٣٨٥١٢ بقيمة   ٢٠١٥ عام  في  كانت  بينما   .٢٠١٦ عام  في  يورو   ٢٦٥٨٣٠

يورو.

عن  نبحث  المثال،  هذا  في  المنتجات.  لتصنيف  ا�وروبي  النظام  هذا 
محيكات  مواد  وهي   ،٦١ المنسق  النظام  رمز  ذات  المنتجات  متطلبات 
ونسيج غرز أو تربيط. كما أن رمز النظام المنسق ٦١١٠ يزيد في التفاصيل 
وهي جرزات وكنزات وسترات. أما رمز النظام المنسق ٦١١٠٢٠ فإنه ُيصّنف 

المنتجات المصنعة من ا�نسجة القطنية.

القطنية  القمصان  منتج  الستيراد  المحددة  المتطلبات  المثال  هذا  في 
تنقر على كل متطلب،  ٦١١٠٢٠١٠ مذكورة. عندما  الرمز  الخفيفة بولو ذي 
وعناوين  المطلوبة  والوثائق  التشريعات  تفصيالت  إلى  تدخل  سوف 

الجهات المعنية في االتحاد ا�وروبي وغير ذلك.

My Export - متطلبات المنتج

My Export - رسوم االستيراد

My Export - اإلحصائيات

في هذا المثال نبحث عن 
متطلبات منتج القمصان 

القطنية الخفيفة. من خالل "جد 
رمز منتجي"، استطعنا العثور أن 
رمز المنتج ا�وروبي هو ٦١١٠٢٠١٠٠٠.

ل "جد 
ثور أن 
.٦١١٠٢٠

على سبيل المثال، تريد تصدير 
منتجك من ا�ردن إلى السوق 

ا�يطالي. أدخل التفاصيل حسب 
ما يلزم.
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يمكنك الحصول على معلومات مشابهة وأكثر تفصيًال حول منتجك  في برمجية خدمة مكتب مساعدة التجارة ا�وروبية / معلومة
trade.ec.europa.eu/tradehelpالمفوضية ا�وروبية:

مــن أجــل فهــم أفضــل مــا يمكــن أن ينطبــق مــن متطلبــات المنتــج علــى منتجــك عنــد التصديــر إلــى االتحــاد األوروبــي، هنــاك العديــد مــن نمــاذج 
المنتجــات المدرجــة تاليــًا. المنتجــات المذكــورة تاليــًا هــي بعــض أنــواع المنتجــات الوطنيــة ذات إمكانيــة التصدير. وتتضمــن نماذج مــن قطاعات:

أمثلة حول متطلبات المنتجات

األسمدة
مستحضرات البحر الميت

المعدات واألجهزة الكهربائية
األثاث

المواد الكيماوية المنزلية
الصابون

المعدات الميكانيكية

الطاء والدهانات
الصناعات الباستيكية
المنسوجات والمابس

٣٣٠٤٩٩ – مثال مستحضرات العناية الجلد، أمالح البحر الميت

هذه المتطلبات نافذة من خالل تحديد مسؤولية الصانع أو المستورد تجاه منتجاتهم، وتطلب إعالم المستورد ا�ول، وإعداد ضوابط مراقبة في 
السوق.

الشروط الصحية والتسويقية ا�وروبية لمنتجات مستحضرات التجميل –

وصف المنتج

٣٣ – الزيوت ا�ساسية ومادة الراتنجيات، المواد العطرية، تحضير مستحضرات التجميل ومستلزمات المراحيض الصحية
٣٣٠٤ – مستحضرات تجميل أو زينة (ماكياج)، ومستحضرات العناية بالبشرة (غير ا�دوية)، بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات 

إكساب السمرة (اللون البرونزي)، ومحضرات العناية باليدين والقدمين
٣٣٠٤٩٩ – أخرى

رمز المنتج (رمز النظام المنسق / رمز التسمية التجارية)

متطلبات االتحاد ا�وروبي

التركيبة.
توفر المعلومات.

إعالم المستورد ا�ول.
التغليف والعالمات.

تقييم السالمة.
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.(REACH) إجراءات عامة للتسجيل والتقييم والتفويض ومنع المواد الكيماوية
أحكام خاصة بخصوص تصنيف وتغليف ووضع ملصقات للمواد والخليط.

شروط خاصة لحماية المنتجات النباتية والمنتجات الحيوية.

التمييز والتصنيف والتركيب
يتم تمييزا�سمدة التي تتوافق مع القانون بعبارة :أسمدة EC" وتخضع �حكام القانون المعنية بمجال ا�سمدة. وهي مدرجة في الملحق ١ مع 
بيان الحدود الدنيا والقصوى من المحتوى الغذائي (عناصر السماد مثل نيتروجين وفسفور وبوتاسيوم وغيرها) موضحة لكل نوع من أنواع 

السماد.

التعريف والتغليف ووضع الملصقات على المنتج
أن  EC"، يجب  "أسمدة  إلى عبارة  الملصقات. إضافة  أو  المنتج على عبوات ا�سمدة  ا°لزامية فيما يتعلق بتحديد هوية  القانون ا�مور  يحدد 
تتضمن تفاصيل تصف المحتوى الغذائي والعناصر ا�خرى، اسم المنتج واالسم التجاري، عنوان الشركة الصانعة، وحيثما كان مناسبًا، إشارة 

إلى خلطة ا�سمدة، وغيرها. كذلك توجد مواصفات تتعلق باالستعمال والتخزين والمناولة.

تقييم المطابقة والتتبع 
ا�سمدة التي تحمل العبارة "أسمدة EC" قد تخضع لتدابير رقابة للتحقق أنها تتوافق مع أحكام القانون. يتكفل بعملية المراقبة مختبرات 

معتمدة في كل دولة عضو وذلك بما يتوافق مع ا°جراءات الموحدة والموضحة في مالحق التشريعات الناظمة لºسمدة.

الملصق البيئي هو ملصق طوعي يوضع للمنتجات ذات العالقة بوسائط النمو، ومحسنات التربة وغيرها.

متطلبات تسويق المواد الكيماوية الخطرة والمبيدات الحشرية والمواد الحيوية –

متطلبات تسويق ا�سمدة –

طوعي ــ الملصق البيئي

وصف المنتج

رمز المنتج (رمز النظام المنسق / رمز التسمية التجارية)

متطلبات االتحاد ا�وروبي

٣١ – أسمدة. 
٣١٠٥ –  أسمدة معدنية أو   كيميائية تحتوي على اثنين أو ثالثة من عناصر السماد: نيتروجين وفسفور وبوتاسيوم، وأنواع أسمدة أخرى.

٣١٠٥١٠ منتجات هذا البند على شكل أقراص أو أشكال شبيهة أو ضمن أغلفة ال يزيد وزنها ا°جمالي عن ١٠ كيلوغرام.
٣١٠٥٢٠ – أسمدة معدنية أو   كيميائية تحتوي على ثالثة عناصر السماد: نيتروجين وفسفور وبوتاسيوم.

٣١٠٥٢٠١٠ –  مع محتوى نيتروجين يتجاوز ١٠% من وزن المنتج الجاف.
٣١٠٥٥١ –  أنواع أسمدة معدنية أو كيميائية أخرى تتضمن نوعين من عناصر السماد هما نيتروجين وفسفور.

٣١٠٥٢٠١٠ – مثال سماد البوتاسيوم المعدني مع محتوى نيتروجين يزيد ١٠% من محتوى السماد الجاف.
٣١٠٥٥١ – مثال سماد كيميائي يحتوي على نيتروجين وفسفور.
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٣٢٠٩١٠ – مثال دهانات أساسها بوليمرات أكريليك

(REACH) إجراءات عامة للتسجيل والتقييم والتفويض ومنع المواد الكيماوية
أحكام خاصة بخصوص التصنيف، وضع الملصقات  وتغليف المواد والخليط

شروط خاصة لحماية المنتجات النباتية، والمنتجات الحيوية ا�خرى

منع المنتجات التي تحتوي على الغازات الدفيئة الممزوجة بالفلور 
(مطلوب فقط الرذاذ المستخدم �غراض الترفيه والزينة التي تحتوي على كربونات هيدروفلور) ــ

المنتجات المستنزفة لغاز ا�وزون –
ممنوع استيراد المنتجات والمعدات التي تحتوي على مواد مستنزفة ل¶وزون إلى السوق ا�وروبي. المنتجات التي قد تحتوي مثل تلك المواد هي 

الثالجات والبرادات ومكيفات الهواء ومرشات داء الربو، المذيبات، قطع المعدات وا¹ليات. 

يمنع طرح المنتجات والمعدات المذكورة في الملحق ٣ في السوق ا�وروبي باستثناء المعدات العسكرية. إن هذا المنع ال ينطبق على المعدات 
التي تأسست وفق متطلبات  التصاميم البيئية.

متطلبات تسويق المواد الكيماوية الخطرة والمبيدات الحشرية والمواد الحيوية –

34 – صابون، مواد تنظيف، مستحضرات غسيل، معجون أسنان، مواد شمعية ومستحضرات (ل¶سنان)، مواد تلميع، شموع، معاجين – 3402 
عوامل عضوية ذات نشاط سطحي (عدا الصابون)، محضرات غواسل، ومحضرات غسيل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة) ومحضرات 

تنظيف، وإن احتوت على صابون، عدا تلك الداخلة في البند  3401.
340220 – المستحضرات المهيأة للبيع بالتجزئة.

340290 – أخرى.
34029090 – مستحضرات الغسل والمسح.

وصف المنتج

رمز المنتج (رمز النظام المنسق / رمز التسمية التجارية)

متطلبات االتحاد ا�وروبي

٣٢ - مستخلصات الصبغ والدبغ ومشتقاتها وا�صباغ والخضاب وغيرها وأية مواد ألوان ودهانات وطالء ورنيش وغيرها من المواد وا�حبار.
٣٢٠٩ - طالء ودهانات (بما فيها المواد الالمعة) ذات أساس البوليمرات الصناعية أو الطبيعية المعدلة في وسط مائي ٣١٠٥١٠ – سلع هذا البند 

على شكل أقراص أو أشكال مشابهة أو ضمن مغلفات ال يزيد الوزن ا×جمالي عن ١٠ كيلو غرام.
٣٢٠٩١٠ – المنتجات المصنعة بشكل أساسي من ا�كريليك وبوليمرات الفينيل.

وصف المنتج
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.(REACH) إجراءات عامة للتسجيل والتقييم والتفويض ومنع المواد الكيماوية
أحكام خاصة بخصوص تصنيف وضع الملصقات وتغليف المواد والخليط.

شروط خاصة بمنتجات حماية البيئة والمواد .

متطلبات تسويق المواد الكيماوية الخطرة والمبيدات الحشرية والمواد الحيوية –

قيود تسويقية استناداً إلى مستوى قابلية التحلل الحيوي ل�سطح.
وضع الملصقات وإلزامية ادراج معلومات المنتج.

تدابير رقابة وحماية.

متطلبات تسويق مواد التنظيفات –

الملصق البيئي هو ملصق طوعي لمنتجات التنظيف ذات ا¦غراض كافة ومنتجات التنظيف الصحي ومنتجات تنظيف الجاليات وغسل ا¦يدي 
والمالبس.

طوعي – الملصق البيئي

39 - البالستيك ومواده وما في حكمه.
3923 - مواد لنقل أو تعبئة السلع من البالستيك، سدادات، أغطية بالستيكية، وأية قطع لºغالق مصنوعة من البالستيك.

392321 – أكياس وجعب (بما في ذلك المخاريط).
392329 –غيرها.

39232990 – من لدائن أخرى غير بولي (فينيل كلورايد).
39219090 - أخرى.

392321 – على سبيل المثال ا¦كياس المصنعة خصيصًا من البولي إثلين المنخفض أو المرتفع الكثافة / وقمصان تي شيرت وغيرها  / مواد 
طباعية حتى 6 ألوان

.(PE/OPP/CPP) 3923990 – مثال: كافة أنواع الحقائب المطبوعة وغير المطبوعة
.(PE/PET/OPP/CPP )  39219090 – مثال لفافات مطبوعة مصقولة

وصف المنتج

رمز المنتج (رمز النظام المنسق / رمز التسمية التجارية)

رمز المنتج (رمز النظام المنسق / رمز التسمية التجارية)

متطلبات االتحاد ا¦وروبي

٣٤٠٢٩٠٩٠ – مثال مواد تنظيف غسل ا¦يدي.
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متطلبات عامة تتعلق بالتغليف ونفايات التغليف.
أحكام خاصة تتعلق بحجم العبوة.

قواعد خاصة حول كميات المنتجات قبل التعبئة.
قواعد خاصة حول المواد والمكونات المتعلقة بالمواد الغذائية.

متطلبات التغليف –

39 – البالستيك والمواد وما في حكمه.
3924 – أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية أخرى، وأدوات للنظافة والعناية بالصحة، من لدائن.

392410 – أدوات مائدة ومطبخ.

392410 – مثال أدوات الطعام البالستيكية .

السالمة العامة للمنتج –
المنتجون مطالبون بطرح المنتجات ا±منة فقط في السوق. عندما ال يكون الصانع قائمًا في االتحاد ا»وروبي، فإن هذا االلتزام ينتقل وينطبق على 

ممثله في االتحاد ا»وروبي، أو في حال غياب ممثله، على المستورد.

مواد مراقبة الصحة ذات الصلة بالمنتجات الغذائية–
إن طرح مواد تتصل مباشرة أو غير مباشرة مع المواد الغذائية في السوق ا»وروبي يجب أن يتقّيد بالمتطلبات الواردة في التشريع ا»وروبي لضمان 

مستوى عال من حماية صحة ا¿نسان ومصالح المستهلكين.

توجد معلومات خاصة في قاعدة البيانات ا»وروبية للمواد ذات العالقة بالمواد الغذائية والمستخدمة في إنتاجها. 

اشتراطات االسالمة العامة.
التزامات إضافية على الصانع والموزع.

مراقبة السوق.

قانون السالمة العامة للمنتج يحدد ا»حكام العامة التالية خصوصًا فيما يتعلق بـ:

وصف المنتج

رمز المنتج (رمز النظام المنسق / رمز التسمية التجارية)

متطلبات االتحاد ا»وروبي

متطلبات االتحاد ا»وروبي
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39172310 – مثال: مواسير PVC  صلبة تستخدام لتمديدات الكهرباء (في هذه الحالة ال تستخدم للمعدات المضغوطة).

منتجات لالستعمال في الطائرات المدنية.
منتجات لالستعمال في صناعة السيارات والمحركات.

منتجات لمعدات الضغط (مطلوبة فقط للبواخر، ا§نابيب، ملحقات السالمة، ولوازم الضغط مع حد أقصى لضغط (أكبر من 0.5 بار) .

إضافة إلى وجود متطلبات خاصة بشأن:

39 – ببالستيك ومواد من مواد شبهة.
3917 – أنابيب، مواسير، وخراطيم ولوازمها (مثل الفواصل وا§كواع والوصالت) من اللدائن.

391721 – أنابيب، مواسير، برابيش، صلبة.
391723 – المصنعة من البوليمر فينيل كلورايد.

39172310 – ا§نابيب الملساء التي تتجاوز أطوالها المقطع العرضي لها، سواء كانت مصممة الستعمال ا§سطح أو غير ا§سطح (ولكن ليس 
الستخدامات أخرى).

المعايير المنسقة.
وثائق التقييم ا§وروبية.

إعالن ا§داء.
.CE عالمة

المتطلبات الفنية ا§وروبية لمنتجات ا¿نشاءات – 

61102010 – مثال: قميص قطني خفيف بولو.

61 – مواد محيكات وأكسسوارات مالبس، محبوك أو كروشة.
6110 – جرزات، كنزات، سترات، معاطف قصيرة، ومواد مشابهة، محبوك أو كروشة.

611020 – من القطن.
61102010 – كنزات وسترات خفيفة أو ذات الياقة المدورة أو البلوزات.

وصف المنتج

رمز المنتج (رمز النظام المنسق / رمز التسمية التجارية)

متطلبات االتحاد ا§وروبي

وصف المنتج

رمز المنتج (رمز النظام المنسق / رمز التسمية التجارية)
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يمنع الطرح في السوق ا�وروبي منتجات المالبس المحاكة والجلدية تتضمن مواد كيماوية معينة، أو مزيج مواد ممنوعة.
ممنوع استخدام العديد من المواد أو خليط مواد كيماوية رئيسية في مواد محيكات أو جلدية.

85 – معدات وأدوات وقطع كهربائية وما في حكمها
(الريالي) والمنصهرات وأجهزة  المفاتيح والمرحالت  الكهربائية (مثل  الدوائر  أو لتقسيم  أو لوقاية  – أجهزة كهربائية لوصل وقطع   8536
امتصاص الصدمات الكهربائية ووصالت المآخذ الكهربائية وقواعد اللمبات "دوي" وغيرها من الموصالت وعلب التوصيل)، وجهد اليزيد عن 

1000 فولت، أو موصالت ل±لياف البصرية، ولحزم وكابالت ا�لياف البصرية.
853670 – موصالت ل±لياف البصرية، ولحزم وكابالت ا�لياف البصرية.

قيود حول استخدام مواد كيماوية معينة في المنتجات النسيجية والجلدية:

إضافة إلى ما سبق، توجد معايير فنية لمعدات الوقاية الشخصية.
وتوجد متطلبات طوعية على شكل الملصق البيئي لمنتجات المالبس.

نطاق المنتج وتركيبه.
متطلبات عامة للبطاقة التعريفية.
متطلبات خاصة لتركيببة الخيوط.

أسماء المصّرح لهم.
بدائل البطاقات التعريفية.

مراقبة السوق .

متطلبات بطاقات التعريف ا�وروببة للمالبس – 

وصف المنتج

منتجات لالستعمال في الطائرات المدنية.
منتجات لالستعمال في صناعة السيارات والمحركات.
منتجات لمعدات الوقاية الشخصية ولمعدات الضغط.

متطلبات غير محددة
متطلبات خاصة لـ:

853670 – مثال: كوابل ا�لياف البصرية.

رمز المنتج (رمز النظام المنسق / رمز التسمية التجارية)

متطلبات االتحاد ا�وروبي

متطلبات االتحاد ا�وروبي
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المنتجات المستنزفة ل�وزون.
تسويق المنتجات التي تحتوي على غازات الدفيئة المكونة من الفلور.

متطلبات تسويق المعدات الكهربائية وا�لكترونية.
معايير فنية للمعدات الكهربائية منخفضة الفولتية.

بطاقات المنتجات ذات الصلة بالطاقة (بطاقة الطاقة)
الواردة في قانون االتحاد  العامة للبطاقات  بالتعليمات  التي يتم طرحها في السوق ا�وروبي أن تتقيد  المنتجات ذات الصلة بالطاقة  يجب على 
ا�وروبي رقم 30/2010 ونماذج بطاقة الطاقة الخاصة التي حددتها المفوضية ا�وروبية بالتشريعات المكملة للقانون لكل مجموعة من ا�جهزة.

قانون االتحاد ا�وروبي رقم 30/2010 يحدد أطر العمل التي يسمح فيها للمستهلكين اتخاذ قرارات شراء راشدة بناء على معلومات مقدار الطاقة 
المستهلكة، كما يشجع القانون الصانعين تصميم منتجات أكثر ترشيداً للطاقة لتلبية طلب المستهلكين. 

المعايير الفنية ل�جهزة ومعدات السالمة
ومن أجل طرح السلعة في السوق ا�وروبية، يجب على تصميم وتصنيع الجهاز أن يلبي المتطلبات الواردة في القانون لمراعاة حماية وسالمة 

ا�شخاص مستخدمي تلك ا�جهزة والمعدات.

متطلبات التصميم البيئي �جهزة تكييف الهواء والمراوح
المفوضية  تشريع  في  الواردة  البيئي  التصميم  متطلبات  تلبي  أن  بعد  فقط  ا�وروبي  السوق  في  والمراوح  الهواء  تكييف  أجهزة  طرح  يمكن 
الستهالك  التدريجي  التقليل  وبالتالي  والمراوح،  الهواء  تكييف  أجهزة  في  الطاقة  أداء  تحسين  هو  التشريع  هدف  إن   .206/2012 رقم  ا�وروبية 

الطاقة عند االستخدام.   

متطلبات خاصة لـ:

كما توجد معايير تشريعية وطنية إضافية اعتماداً على الدولة المستوردة.

84 – مفاعالت نووية، مراجل، آالت وأجهزة وما في حكمه.
8415 – آالت وأجهزة تكييف هواء، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما في ذلك اÈالت التي ال يمكن تنظيم 

الرطوبة فيها على حدة.
841510 – من النوع المعد للنوافذ أو الجدران، مؤلفة جسما واحدا أو من نوع "سبليت سيستم" (المؤلفة من جزئين منفصلين).

853670 – نظام محتوى ذاتيًا.

853670 – مثال: جهاز تكييف هواء مصمم لتثبيته على الجدار مع نظام احتواء ذاتي.

وصف المنتج

رمز المنتج (رمز النظام المنسق / رمز التسمية التجارية)

متطلبات االتحاد ا�وروبي
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اشتراطات السالمة العامة.
التزامات إضافية على الصانع والموزع.

مراقبة السوق.

السالمة العامة للمنتج –
المنتجون مطالبون بطرح المنتجات ا�منة فقط في السوق. عندما ال يكون الصانع قائمًا في االتحاد ا�وروبي، فإن هذا االلتزام ينتقل وينطبق 

على ممثله في االتحاد ا�وروبي، أو في حال غياب ممثله، على المستورد.

قانون السالمة العامة للمنتج يحدد ا�حكام العامة التالية خصوصًا فيما يتعلق بـ:

94032080 – مثال: طاولة معدنية ذات سطح زجاجي.
940370 – مثال: كرسي بالستيكي.

94 – أثاث، أسرة، فرشات، دعائم فرشات، وسائد وما شابهها من أثاث حشو، مصابيح وأدوات إنارة، غير موضحة في مكان آخر، يافطات مضاءة، 
لوحات أسماء مضاءة، مجسمات جاهزة الصنع.

9403 –أثاث آخر وأجزاؤه.
940310 – أثاث مكتبي معدني.

940320 – أثاث معدني آخر.
94032020 – أسّرة.
94032080 – أخرى.

940370 – أثاث بالستيكي.

وصف المنتج

رمز المنتج (رمز النظام المنسق / رمز التسمية التجارية)

متطلبات االتحاد ا�وروبي
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