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"بالنســبة لــأردن ،التنميــة أولويــة .وبالرغــم مــن كافــة التحديــات اإلقليميــة ،لقــد ســعينا جاهديــن لتلبيــة االحتياجــات الملحــةـ
وإليجــاد فــرص العمــل ،ولتحســين مســتوى الحيــاة مــن خــال االســتمرار فــي خطــوات اإلصــاح وعقــد الشــراكات ( )....األردن
يقــدّ ر عالي ـ ًا شــراكتنا القويــة مــع االتحــاد األوروبــي ودول األعضــاء ،وإننــا ملتزمــون ،بدعمكــم لنــا ،علــى العمــل مع ـ ًا باتجــاه تحقيــق
مســتويات متقدمــة أكثــر مــن الشــراكة".
جاللة الملك عبداهلل الثاني مخاطب ًا البرلمان األوروبي في عام
2015
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تمهيد
معالي المهندس يعرب القضاة
وزير الصناعة والتجارة والتموين

أود أن أبــدأ باإلشــارة انــه تكثر فــي األردن المؤسســات الصغيرة
والمتوســطة .حيــث يوجــد أكثــر مــن مائــة ألــف شــركة
ومؤسســة ،تشــكل فــي مجموعهــا نحــو  %97مــن إجمالــي
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
صعوبــات كثيــرة فــي ممارســة نشــاطاتها .ومــر ّد ذلــك إلــى
الصراعــات الطويلــة فــي المنطقــة والحــدود المغلقــة مــع
الــدول المجــاورة والتــي أثــرت بشــكل ســلبي علــى النمــط
التجــاري االعتيــادي المتبــع فــي المملكــة .لقــد أدى ذلــك إلــى
وضــع اقتصــادي صعــب ،وتحديــدا ً تأثــرت شــركات التصديــر.
لقــد انخفضــت بعــض الصــادرات إلــى النصــف ومــا دون النصــف
ممــا جعلهــا تتخلــى عــن االعتمــاد علــى األســواق اإلقليميــة
ومخاطرهــا .ومــن أجــل مســاعدة الشــركات األردنيــة علــى
النمــو ،فإنــه يتوجــب بــذل الجهــود للدخــول إلــى أســواق
جديــدة غيــر تقليديــة.
وفــي العقــود األخيــرة ،حافــظ األردن علــى نشــاطاته التجاريــة
مــع األســواق المجــاورة وغيرهــا مــن األســواق .األمــر الــذي
جعــل األردن اليــوم أحــد أكثــر االقتصــادات انفتاحــ ًا فــي
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 خــال الصــادرات .إذ يوجــد إمكانــات كبيــرة غيــر
مســتغلة فــي األســواق اإلقليميــة وفــي األســواق العالميــة
أيض ـ ًا .
ويعتبــر الســوق األوروبــي أحــد األســواق غيــر المســتغلة
بشــكل كبيــر بالنســبة لــأردن .وعــاوة علــى كونــه شــريك ًا
سياســي ًا ،فــإن االتحــاد األوروبــي هــو أكبــر شــريك تجــاري
للمملكــة .لقــد كانــت الصــادرات األردنيــة إلــى االتحــاد األوروبــي
محــدودة منــذ دخــول اتفاقيــة الشــراكة حيّــز التنفيــذ فــي
عــام  .2002فــي الوقــت الحاضــر نحــن دولــة مســتوردة مــن

االتحــاد األوروبــي أكثــر ممــا هــي مصــدرة إليــه .لحســن الحــظ،
اإلمكانيــات لذلــك واعــدة .ومــع وجــود المســاعدة المناســبة
والعقليــة الرياديــة ،يســتطيع العديــد مــن اصحــاب األعمــال
األردنييــن االســتفادة والوصــول إلــى نحــو خمســمائة مليــون
مســتهلك فــي أســواق دول االتحــاد األوروبــي .إن تبســيط
قواعــد المنشــأ أمــام الصناعــات والبضائــع األردنيــة اعتبــارا ً
مــن عــام  ،2016يعتبــر خطــوة فــي االتجــاه الصحيــح لخلــق مزيد
مــن الفــرص للشــركات األردنيــة فــي دول االتحــاد األوروبــي.
واآلن ،كجــزء مــن الجهــود الكثيــرة التــي تبذلهــا حكومــة
المملكــة األردنيــة الهاشــمية فــي مســاعدة الشــركات
األردنيــة فــي الوصــول إلــى األســواق الخارجيــة ،فإنــه مــن
دواعــي ســروري أن أقــدم لكــم دليــل التصديــر إلــى دول االتحــاد
األوروبــي .إنــه دليــل مســاند وشــامل للشــركات الصناعيــة
األردنيــة .فهــو يتضمــن معلومــات وإرشــادات تســاعدكم
ُعــد أحــد
علــى البــدء بالتصديــر إلــى الســوق األوروبــي والــذي ي ّ
أكبــر األســواق علــى مســتوى العالــم.
ومــن خــال 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  )4التع ـرّف علــى األدوات الالزمــة إلعــداد اســتراتيجية
تصديــر.
إننــي علــى يقيــن أن إيجــاد روابــط تجاريــة مســتدامة مــع
مشــترين أوروبييــن يتطلــب مزيــدا ً مــن الجهــود ،مــن كل
مــن القطاعيــن العــام والخــاص .وإننــي أؤكــد لكــم أننــي
ســأخصص وقتــي لمســاعدة الشــركات األردنيــة علــى النمــو،
ســواء داخــل المملكــة وخارجهــا ،وأتطلــع للمحافظــة علــى
شــراكة اقتصاديــة قويــة وطويلــة األمــد مــا بيــن األردن
واالتحــاد األوروبــي.
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ومــن خــال دليــل التصديــر إلــى دول االتحــاد األوروبــي ،تعمــل
وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن علــى تزويــد شــركاتكم
برؤيــة واضحــة حــول كيفيــة التوجــه للتصديــر إلــى الســوق
األوروبــي .هــذا الدليــل شــامل ويقــدم معلومــات حــول:

يتصــف القطــاع الخــاص األردنــي بالحيويــة والطمــوح .وقــد
جمــة.
اكتســبت كثيــر مــن الشــركات األردنيــة خبــرات دوليــة ّ
وزاد علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة عــدد الشــركات
المصــدرة .ونظــرا ً إلغــاق الحــدود مــع عــدد مــن الــدول
المجــاورة ،أخــذت الشــركات األردنيــة بالبحــث عــن فــرص
جديــدة فــي أســواق غيــر تقليديــة .ويعتبــر الســوق األوروبــي
أحــد أســواق التصديــر األكثــر اهتمامــ ًا فــي الوقــت الحاضــر.

السوق األوروبي
مزايا اتفاقية الشراكة األردنية األوروبية
متطلبات االتحاد األوروبي الواجب توفرها في منتجك

ومنــذ عــام  ،2002أبــرم 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  %4فقــط مــن إجمالــي الصــادرات األردنيــة أي
بقيمــة إجماليــة نحــو  400مليــون يــورو ســنوي ًا ،وهــو حجــم
ضئيــل مقارنــة مــع المســتوردات األوروبيــة إلــى األردن والتــي
تصــل نحــو أربعــة مليــارات يــورو ســنوي ًا.

المشورة حول عملية التصدير
برامج تطوير األعمال المقدمة في األردن
إرشادات ممارسة األعمال في االتحاد األوروبي
معلومــات االتصــال للمنظمــات الوطنيــة والدوليــة ذات
الصلــة ،ومــزودي شــهادات االعتمــاد والتفتيــش ،والغــرف
التجاريــة والصناعيــة فــي دول االتحــاد األوروبــي ( 28دولــة)
بعــد االطــاع علــى دليــل التصديــر إلــى دول االتحــاد األوروبــي،
يتوفــر لديــك األدوات األساســية لبــدء عمليــة التصديــر
فــي شــركتك .وبالرغــم مــن أن عمليــة التحضيــر للتصديــر
تتطلــب وقتــ ًا وجهــداً ،فــإن التصديــر مــن األردن أمــر يســير
ويحقــق مكاســب عديــدة .فالشــركات المصــدرة تبيــع
أكثــر وبالتالــي تحقــق أرباحــ ًا أكثــر مــن تلــك الشــركات غيــر
المصــدرة .ومهمــا كان حجــم شــركتك أو حجــم القطــاع
الــذي تعمــل فيــه ،فــإن العوائــد المتحققــة مــن بيــع منتجاتــك
وخدماتــك خــارج المملكــة ســتكون كبيــرة.

وفــي عــام  ،2016طــرح 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
االهتمــام بالتجــارة مــع االتحــاد األوروبــي يــزداد ،فــإن العديــد
مــن رجــال األعمــال والصناعييــن األردنييــن يجــدون صعوبــات
فــي استكشــاف طريقهــم نحــو المســتهلك األوروبــي.
فالمعرفــة المحــدودة بالســوق األوروبــي وبمتطلبــات
المنتــج األوروبــي وقفــت عائقــ ًا فــي طريــق االســتفادة مــن
الفــرص اإلقتصاديــة المتاحــة.

اﺳﺘﻘﺮار

زﻳﺎدة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
وا رﺑﺎح

اﻻﻋﺘﻤﺎد ا ﻗﻞ ﻋﻠﻰ
ا ﺳﻮاق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت
اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ

رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

اﻛﺘﺴﺎب ﺧﺒﺮات
ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة

اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد ا وروﺑﻲ
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لماذا التصدير إلى االتحاد األوروبي؟
أكثر من
 1600مليار إجمالي الصادرات إلى االتحاد األوروبي سنوي ًا.
يورو

%16

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

%1٧

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

مستوردات االتحاد االوروبي حسب السلعة

الرسوم
الجمركية
صفر

االتحــاد األوروبــي مفتــوح علــى الكثيــر مــن الســلع
والبضائــع الصناعيــة مــن األردن وذلــك بفضــل
اتفاقيــة الشــراكة األردنيــة األوروبيــة.

مالحظة

معــدل التعرفــة الجمركيــة المطبقــة علــى الســلع
الــواردة إلــى الســوق األوروبيــة قليــل جــداً ،تســتطيع
غالبــة المنتجــات األردنيــة دخــول الســوق األوروبيــة
بتعرفــة الصفــر.

مستوردات االتحاد االوروبي حسب مجموعات البضائع
(بالمليار يورو)
المجموع  ١٦٨٨,٨مليار يورو

%12,8٠

214,4٠

%26,3٠

444,3٠

%٢٧
%٩,٨٠

٤56,4٠
165,4٠

%٢٤,١٠

٤08,2٠

زيوت معدانية وزيت التشحيم ومواد أخرى ذات صلة

زيوت معدانية وزيت التشحيم ومواد أخرى ذات صلة

منتجات كيميائية ومواد أخرى ذات صلة

منتجات كيميائية ومواد أخرى ذات صلة

بضائع وسلع صناعة محلية

بضائع وسلع صناعة محلية

آالت ومعدات نقل

آالت ومعدات نقل

غيرها

غيرها
المصدر :دليل  DGTRADEاإلحصائي لعام 2016
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المصدر :دليل  DGTRADEاإلحصائي لعام 2016

السوق الواحدة
يعتبــر الســوق األوروبــي أحــد أكبــر األســواق علــى مســتوى العالــم .ويعمــل وفــق مبــدأ الســوق الواحــدة .بمعنــى أنــه يُنظــر إلــى االتحــاد األوروبــي
كمنطقــة جغرافيــة واحــدة بــدون أيــة حــدود داخليــة أو أيــة حواجــز تنظيميــة تعيــق حركــة وانســياب البضائــع أو الخدمــات أو األفــراد أو رأس المــال
بحريــة .فالمنتجــات التــي يتــم قبولهــا فــي ســوق إحــدى دول االتحــاد األوروبــي ،ســوف تدخــل إلــى أســواق الــدول األخــرى فــي االتحــاد األوروبــي .إذا
كنــت مســتعداً وراغب ـ ًا فــي استكشــاف أســواق جديــدة ،فــإن الســوق األوروبــي يمنــح شــركتك ومنتجاتــك فرص ـ ًا كبيــرة.
وبالرغــم مــن وجــود فــوارق واختالفــات 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
يُعــدّ 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.
وهــذا يعنــي عــدم اســتيفاء رســوم جمركيــة علــى الســلع والبضائــع العابــرة مــن دولــة إلــى أخــرى فــي أوروبــا .جميــع الــدول األوروبيــة الثمانيــة
والعشــرين تطبــق تعرفــة جمركيــة موحــدة علــى البضائــع الــواردة مــن خــارج منطقــة االتحــاد األوروبــي.

عند التصدير إلى االتحاد األوروبي فإنك تستفيد من أسواق  28دولة أوروبية تضم نحو  500مليون مستهلك

اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﻓﻨﻠﻨﺪا

اﺳﺘﻮﻧﻴﺎ

اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل

ﺑﻮﻟﻨﺪا

ﻫﻮﻟﻨﺪا

ﻣﺎﻟﻄﺎ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﺪﻧﻤﺎرك

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺘﺸﻴﻚ

ﻗﺒﺮص

ﻛﺮواﺗﻴﺎ

ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

اﻟﻨﻤﺴﺎ

ﻻﺗﻔﻴﺎ

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

أﻳﺮﻟﻨﺪا

ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ

اﻟﻴﻮﻧﺎن

ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ

اﻟﺴﻮﻳﺪ

اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ

ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ

روﻣﺎﻧﻴﺎ

الدول االعضاء في االتحاد األوروبي الـ 28

العالقات األردنية األوروبية
إن الحكومة األردنية ملتزمة في تحسين وإنجاح الشركات األردنية.

1997
2002

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

لقــد ســمحت اتفاقيــة التجــارة بدخــول الصــادرات الصناعيــة األردنيــة إلــى أســواق الــدول األعضــاء فــي االتحــاد معفــاة مــن الرســوم الجمركيــة
والرســوم األخــرى .كمــا تــم منــح الصــادرات األوروبيــة الميــزة ذاتهــا بالدخــول إلــى الســوق األردنــي.
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٢٠١٤

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

ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ

التخفيف من الفقر

إيجاد مزيد من فرص العمل

تحقيق النمو اإلقتصادي

لمزيد من المعلومات:
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
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المكاسب
المتحققة من
اتفاقية التجارة

2

المنسق
رموز النظام
ّ

صفحة ٢٠

قواعد المنشأ

صفحة ٢٠

قرار تبسيط قواعد المنشأ 2016

صفحة ٢١

التصديــر بموجــب قــرار تبســيط
قواعــد المنشــأ

صفحة ٢٣
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اتفاقيــة التجــارة هــي اتفاقيــة تبــرم بيــن الــدول بهــدف تعزيــز
العالقــات االقتصاديــة فيمــا بينهــا .وتتضمــن اتفاقيــة التجــارة
أحكامـ ًا تهــدف إلــى تســهيل التعامــل التجــاري وخفــض تكاليفــه مــع
الدولــة (الشــريك التجــاري) .أبــرم األردن اتفاقيــة تجــارة مــع االتحــاد
األوروبــي منــذ عــام  ،2002والتــي ُتعــرف بـــ «اتفاقيــة الشــراكة» .مــن
خــال هــذه االتفاقيــة ،عمــل الجانبــان األردنــي واألوروبــي علــى تحريــر
تجــارة الســلع باالتجاهيــن ،ممــا يعنــي خفــض الرســوم الجمركيــة
علــى البضائــع الصناعيــة ،وكذلــك الزراعيــة .ومــن خــال اتفاقيــة
الشــراكة تســتطيع الكثيــر مــن الشــركات الصناعيــة األردنيــة
دخــول الســوق األوروبــي بــدون اســتيفاء رســوم جمركيــة .كمــا
توجــد معاملــة تفضليــة علــى المنتجــات الزراعيــة والســمكية.

المنسق لتصنيف السلع ()HS Codes
رموز النظام
ّ
النظــام المنســق هــو نظــام عالمــي لتصنيــف المنتجــات تــم
تطويــره مــن قبــل منظمــة الجمــارك العالميــة .وهــو بمثابــة
لغــة عالميــة والرمــز المعتمــد للســلعة فــي التجــارة العالميــة.
ويتــم التعــرف علــى كل مجموعــة منتجــات مــن خــال رمــز منتــج،
ويســتخدم العتمــاد تصنيــف موحــد .كمــا تســتخدم معلومــات
المنتــج مــن أجــل توحيــد احتســاب الرســوم الضريبيــة وتحديــد
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
األوروبــي ،فإنهــا تكــون عــادة مصنفــة حســب نظــام منســق
لتصنيــف رمــز التســميات الموحــدة .ومــن خاللــه يمكنــك التعــرف
علــى المتطلبــات األوروبيــة والمتطلبــات الوطنيــة لمنتجــك .يبنــي
نظــام منســق لتصنيــف الســلع علــى رمــز التســميات الموحــدة
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
الدولــة العضــو فــي االتحــاد األوروبــي.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
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ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ داﺋﺮة اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ رﻣﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻚ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ.

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

التعرفة
التعرفــة هــي نســب الرســوم الضريبيــة المفروضــة علــى البضائــع
المســتوردة فــي الســوق .ترشــدك قواعــد المنشــأ إلــى أن منتجــك
يمكــن اعتبــار منشــأه األردن وبالتالــي يتمتــع برســوم جمركيــة
تفضيليــة .عمومــ ًا ،يكــون المســتورد مســؤو ً
ال عــن المطالبــة
بهــذه المعاملــة التفضيليــة مــن الســلطات الجمركيــة فــي الدولــة
المســتوردة .وإذا لــم يكــن منتجــك يلبــي متطلبــات قواعــد المنشــأ
لالســتفادة مــن اتفاقيــة الشــراكة األردنيــة األوروبيــة ،فــإن علــى
مســتورد منتجــك فــي االتحــاد األوروبــي أن يدفــع الرســم الجمركــي
المطبــق.
وعلــى أيــة حــال ،فــإن المســتورد يفضــل عــدم اإلســتفادة مــن
االتفاقيــة التفضيليــة مثــل اتفاقيــة الشــراكة األردنيــة األوروبيــة.
والمصــدّ ر علــى أن الجهــود
إذ فــي حــال اتفــق الجانبــان المســتورد
ُ
المبذولــة والمصاريــف المنفقــة فــي ســبيل تلبيــة متطلبــات
قواعــد المنشــأ تتفــوق علــى المنافــع المتحققــة علــى رســم
جمركــي مخفــض ،يبقــى هنــاك دومــ ًا خيــار لجعــل بضائعــك تدخــل
الســوق األوروبــي مقابــل دفــع رســم جمركــي كامــل والــذي ينطبــق
علــى الــدول غيــر األوروبيــة.

نمــوذج علــى قواعــد المنشــأ ــــ القمصــان القطنيــة
الخفيفــة بولــو
الرســم الجمركــي علــى القمصــان القطنيــة الخفيفــة بولــو والتــي
تحمــل البنــد الجمركــي األوروبــي  6110 20 10محــددة بنســبة  %12مــن
أي دولــة غيــر أوروبيــة .ونتيجــة توقيــع األردن اتفاقيــة شــراكة مــع
االتحــاد األوروبــي ،يســتطيع
المســتورد االســتفادة مــن
المعاملــة التفضيليــة وعــدم
دفــع رســوم جمركيــة فــي
حــال أن القمصــان القطنيــة
الخفيفــة تحمــل عالمــة عليهــا
األردن كدولــة المنشــأ وفقــ ًا
لقواعــد المنشــأ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ

ﻟﻄﻔ ًﺎ أﻧﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻌﻨﻮان" :اﺳﺘﺨﺪام اداة
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ )"(EU Help Desk
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ
اﻟﺨﺎص ﺑﻚ.

قرار تبسيط قواعد المنشأ عام 2016
بوجــود مكاســب فــي اتفاقيــة الشــراكة األردنيــة األوروبيــة،
عملــت العديــد مــن الشــركات األوروبيــة علــى إيجــاد شــركاء
عمــل فــي الســوق األردنــي .إنمــا لســوء الحــظ ،لــم تنجــح شــركات
أردنيــة كثيــرة فــي تأســيس شــراكات تجاريــة طويلــة األمــد مــع
نظيراتهــا األوروبيــة .وبالنســبة لبعــض الشــركات األردنيــة ،فــإن
متطلبــات قواعــد المنشــأ المشــددة شــكلت عوائــق فــي طريــق
زيــادة الصــادرات إلــى االتحــاد األوروبــي .فــي شــهر تمــوز  ،2016اتفــق
األردن واالتحــاد األوروبــي علــى خفــض الحواجــز التجاريــة أمــام عــدد
كبيــر مــن المنتجــات الصناعيــة وذلــك مــن خــال تبســيط قواعــد
المنشــأ للمنتجــات األردنيــة حيــث دخــل القــرار حيــز النفــاذ بتاريــخ
 ٢٠١٦-٧-١٩ولغايــة  .٢٠١٦-١٢-٣١إن هــدف هــذا القــرار هــو حفــز التجــارة
واالســتثمار فــي األردن وبالتالــي المســاهمة فــي تحســين الظــروف
االقتصاديــة وتوفيــر فــرص التشــغيل لألردنييــن والالجئيــن
الســوريين علــى حــد ســواء.
إن هيكليــة الصــادرات الصناعيــة األردنيــة تتركــز فــي قطاعــات
النســيج والمحيــكات ،والفوســفات وصناعــات األســمدة،
والصناعــات الكيميائيــة والبالســتيكية ،وصناعــة اآلالت ومعــدات
النقــل ،واألدويــة ،والكهربائيــات ،ومســتحضرات التجميــل .لقــد
ســمح قــرار تبســيط قواعــد المنشــأ حصــول هــذه المنتجــات
وميســر.
وغيرهــا علــى صفــة المنشــأ بشــكل أســهل
ّ

كيف تستيفد من تبسيط قواعد المنشأ ؟

ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ

إذا أردت ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻨﺘﺠﻚ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ
ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اوروﺑﻲ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ
اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ  /ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد
اوروﺑﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اوروﺑﻴﺔ.

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.

ارﺑﺪ:
ﻣﻨﻄﻘﺔ ارﺑﺪ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻤﻔﺮق:
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻃﻼل
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻔﺮق اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(

ﻋﻤﺎن:
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻴﺰة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺴﻄﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎرﻛﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻮﻗﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪا اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ

اﻟﺰرﻗﺎء:
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻀﻠﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﺻﻴﻔﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﺨﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ وادي اﻟﻌﺶ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻜﺮك:
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪا اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻌﺎن:
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﺎن اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ

اﻟﻌﻘﺒﺔ:
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻮﻳﺮة
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

المدن والمناطق الصناعية والتنموية المؤهلة لالستفادة من
قرار تبسيط قواعد المنشأ

مــن أجــل أن تجعــل شــركتك تســتفيد مــن قــرار تبســيط قواعــد
المنشــأ ،يجــب التأكــد مــن تحقيــق ثالثــة شــروط رئيســية وهــي:
أن تكــون مرافــق اإلنتــاج فــي واحــدة مــن ضمــن  18منطقــة
تنمويــة ومدينــة صناعيــة محــددة.
ان يكــون منتجــك ضمــن مجموعــة منتجــات ( 52فصــل جمركــي)
مســتفيدة مــن هــذا القــرار.
تشــغيل مــا نســبتهم  %15علــى األقــل مــن الالجئيــن الســوريين
مــن مجمــوع العامليــن ،وتصــل النســبة إلــى  %25فــي عــام .2018

المنتجات والمواد الصناعية
إن المنتجــات المشــمولة بقــرار قواعــد المنشــأ هــي وحدهــا التــي
يمكنهــا االســتفادة مــن متطلبــات تبســيط قواعــد المنشــأ .أمثلــة
مــن إجمالــي  52مجموعــة المنتجــات موضــح صورهــا تاليــ ًا .ومــن
أجــل االطــاع علــى كافــة مجموعــات المنتجــات المســتفيدة مــن
القــرار ،الرجــاء الدخــول إلــى الموقــع اإللكترونــي التالــي:

http://www.mit.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/
PDFs/AR/Depar tements/industrial%20
development/Pamphlet%20Arabic_%20Email%20
Format.pdf.
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خطــوات الحصــول علــى رقــم الترخيــص مــن أجــل االســتفادة مــن
تبســيط قواعــد المنشــأ

اﻟﻤﻮاد
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ

اﻟﺪﻫﺎﻧﺎت

اﻟﺤﺎﻓﻼت

ﻣﻮاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

اﻟﺒﺴﺔ

ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات
اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ

اﺟﻬﺰة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻤﻨﻴﻮم

اﺛﺎث

اﻟﻜﻮاﺑﻞ

اﻟﺨﻄﻮة
اوﻟﻰ

ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ أو ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺣﺪى ﻏﺮﻓﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﻌﺒﺌﺔ وإرﻓﺎق ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

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

اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

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

مجموعات المنتجات التي تستفيد من تبسيط قواعد المنشأ

نسبة العمالة السورية
يعتبــر خلــق فــرص العمــل لألردنييــن ولالجئيــن الســوريين خطــوة
مهمــة مــن أجــل زيــادة قــدرات االقتصــاد الوطنــي فــي ضــوء واقــع
أزمــة اللجــوء الســوري .ومــن أجــل االســتفادة مــن قــرار تبســيط،
فإنــه مطلــوب مــن المصانــع تشــغيل مــا نســبته  %15علــى األقــل
مــن العمــال الســوريين ضمــن القــوى العاملــة لديهــا فــي إنتــاج
المنتجــات المنــوي تصديرهــا إلــى االتحــاد األوروبــي .واعتبــاراً مــن
الســنة الثانيــة مــن القــرار فــإن تلــك النســبة ســوف تصــل إلــى .%25
ومــن الممكــن أن تســاعد كل مــن وزارة العمــل ومنظمــة العمــل
الدوليــة فــي تســهيل عمليــة التشــغيل.

إجراءات استصدار رقم تفويض التصدير
علــى الشــركات الراغبــة بالتصديــر بموجــب تبســيط قواعــد المنشــأ
تعبئــة النمــوذج المعتمــد والــذي يمكــن الحصــول عليــه مــن أحــد
المواقــع اإللكترونيــة لــوزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن أو إحــدى
الغــرف الصناعيــة .يتضمــن نمــوذج طلــب معلومــات عــن المصنــع
والتــي يتــم التحقــق منهــا لــدى الجهــات المعنيــة .فــي حــال أن
المصنــع يلبــي كافــة المتطلبــات بموجــب القــرار الجديــد فإنــه يعتبر
مســتحق ًا لالســتفادة مــن قواعــد المنشــأ المبســطة ،ويتــم منحــه
رقــم تفويــض .ثــم يتــم ذكــر هــذا الرقــم علــى شــهادات الحركــة
 EUR.1أو  EUR-MEDالمســتخدمة للتصديــر بموجــب اتفاقيــة
الشــراكة األردنيــة األوروبيــة.
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ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ا°ردﻧﻴﺔ ،أﻣﺎﻧﺔ ﻋﻤﺎن ،أو ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ا°ردﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ وان ﻛﺎن ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﺤﺪدة.

اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

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 اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﻮزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ داﺋﺮة اﻟﺠﻤﺎرك ﺻﺪار رﻗﻢ ﺗﻔﻮﻳﺾ
ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ.

اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﺮاﺑﻌﺔ

اﻟﺨﻄﻮة
اﻟﺴﺎدﺳﺔ

ﺗﺨﺎﻃﺐ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﻤﺼﻨﻊ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻼﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ وإﺻﺪار رﻗﻢ
اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ.

التصدير بموجب تبسيط قواعد المنشأ
مثال شركة أردنية لتصنيع المالبس
لــدى مالــك شــركة مصنــع مالبــس ينتــج قمصــان خفيفــة قطنيــة /
بولــو فــي مدينــة الحســن الصناعيــة  /اربــد .يبحــث مالــك الشــركة
عــن مشــتري فــي الســوق األوروبيــة .ونتيجــة لتبســيط قواعــد
المنشــأ أمــام المنتجــات األردنيــة ،أصبــح تصديــر القمصــان
القطنيــة الخفيفــة أســهل إلــى االتحــاد األوروبــي .وهــذا أعطــى
المصنــع ميــزة تنافســية .فــي الماضــي ،قبــل تبســيط قواعــد
المنشــأ ،كان علــى المصنــع أن يقــوم بغــزل خيــوط القطــن فــي
األردن وذلــك للمحافظــة علــى منشــأ القمصــان القطنيــة بولــو.
أمــا بعــد تبســيط قواعــد المنشــأ ،فــإن بمقــدور المصنــع اســتخدام
القمــاش المنســوج فــي الصيــن أو الهنــد أو بنغالديــش إلتمــام
تصنيــع القمصــان الخفيفــة.
وبعــد أن نظــم عالقــات 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
بدايــة الحصــول علــى رقــم تفويــض مــن وزارة الصناعــة والتجــارة
والتمويــن تؤكــد بموجبــه امتثالــه لمتطلبــات قــرار تبســيط قواعــد
المنشــأ .وبعــد تطبيقــه الخطــوات المحــددة للحصــول علــى رقــم
تفويــض ،أصبــح جاهــزاً لشــحن بضائعــه مــن قمصــان بولــو مــن
العقبــة إلــى إيطاليــا.

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:
h t t p : / / ex p o r t h e l p . e u ro p a . e u / t h d a p p / d i s p l ay.
htm?page=rt%2frt_EUProductClassificationSystem.
html&docType=main&languageId=en
أداة المساعدة االلكترونية (:)EU Help Desk
trade.ec.europa.eu/tradehelp

أداة المساعدة االلكترونية ()EU Help Desk
تعتبــر هــذه االداة أحــد األدوات المفيــدة التــي تســاعد شــركتك فــي
ممارســة التجــارة مــع أوروبــا ،هــو عبــارة عــن خدمــة إلكترونيــة
توفــر لــك المعلومــات حــول كيفيــة مباشــرة التصديــر إلــى االتحــاد
األوروبــي .توفــر هــذه الخدمــة المجانيــة شــروط التصديــر الخاصــة
بــكل منتــج إلــى االتحــاد األوروبــي .وتعــرف المســتوردين فــي الــدول
المتعامليــن تجاريـ ًا معهــا فيمــا إذا كان بمقدورهــم االســتفادة مــن
معــدل الرســوم المخفضــة ومــا هــي الشــروط الواجبــة لالســتفادة
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
الدليــل نمــاذج حــول متطلبــات المنتجــات.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ دول اﻻﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮدة
ﻓﻲ أداة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
) (EU Help Deskﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ
trade.ec.europa.eu/tradehelp
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البيــع للمســتهلكين األوروبييــن يعنــي التأكــد أن منتجاتــك
متوافقــة مــع التعليمــات األوروبيــة والوطنيــة .إن هــدف وجــود
متطلبــات المنتــج هــو ضمــان ســامة ورفــاه المســتخدم .عــادة مــا
يكــون المســتوردون فــي دول االتحــاد األوروبــي الذيــن يجــب عليهــم
إثبــات المطابقــة مــع متطلبــات المنتــج األوروبيــة .فــإذا لــم يكــن
المنتــج يلبــي المتطلبــات الضروريــة ،لــن تســتطيع بيعــه فــي
الســوق األوروبــي .يمكنــك التحقــق مــن أداة المســاعدة االلكترونيــة
( )EU Help Deskبخصــوص المتطلبــات الخاصــة بمنتجــك .عــاوة
إلــى مــا ســبق ،فــإن مؤسســة المواصفــات والمقاييــس األردنيــة،
وبرامــج تطويــر األعمــال ،ومــز ّودي شــهادات االعتمــاد والتفتيــش
فــي القطــاع الخــاص ،والمدرجــة تفاصيلهــا فــي جــزء آخــر مــن هــذا
الدليــل ،يمكنهــا مســاعدتك فــي جعــل منتجــك يلبــي متطلبــات
االتحــاد األوروبــي.

مستحضرات التجميل
تتفــاوت مســتحضرات التجميــل مــن المنتجــات الصحيــة
اليوميــة كالصابــون والشــامبو والمعطــر ومعجــون األســنان
إلــى مســتحضرات التجميــل الدالــة علــى الرفاهيــة مــن ضمنهــا
العطــور ومــواد الزينــة والمكيــاج .يتــم وضــع ضوابــط مســتحضرات
التجميــل بهــدف ضمــان الســامة والتــي تخضــع بشــكل رئيســي
لقانــون االتحــاد األوروبــي لمســتحضرات التجميــل .حيــث يتطلــب
التشــريع األوروبــي إخضــاع كافــة المنتجــات الجديــدة إلــى تقييــم
ســامة مبنــي علــى أســاس علمــي متخصــص قبــل الموافقــة علــى
طرحهــا فــي األســواق للبيــع.

التشريعات الخاصة :بمستحضرات التجميل
يجــب علــى مســتحضرات التجميــل المباعــة فــي الســوق األوروبــي
ســواء للمســتهلكين أو لالســتخدام االحترافــي االلتــزام
بالمتطلبــات الــواردة فــي قانــون مســتحضرات التجميــل األوروبــي
رقــم  2009/1223الــذي يحــدد كافــة القواعــد لتقييــم المنتــج
وســامة مكوناتــه .إن المبــدأ الرئيســي الــذي يرتكــز عليــه تشــريع
مســتحضرات التجميــل هــو أن الشــخص أو الشــركة التــي تقــوم
بطــرح منتــج مســتحضر تجميــل فــي الســوق تكــون مســؤولة
عــن ذلــك المنتــج ،وهــو مــا يُعــرف بـــ «الشــخص المســؤول» .إنهــا
مســؤولية ذلــك الشــخص أو الشــركة (عــادة مــا يكــون الجهــة
الصانعــة أو المســتوردة) ضمــان ســامة ذلــك المنتــج وتلبيتــه
كافــة المتطلبــات المحــددة فــي تشــريع مســتحضرات التجميــل.
إن ســامة المســتهلك هــدف رئيســي لصناعــة وبيــع مســتحضرات
التجميــل فــي أوروبــا ،وأن المســؤولية األساســية عــن ســامة
المنتــج تقــع علــى الجهــات الصانعــة .ومــن أجــل التقيــد بالتزاماتهــا
بموجــب القانــون األوروبــي لمســتحضرات التجميــل ،يجــب علــى
الشــركات الوفــاء بواجبــات محــددة قبــل طــرح المنتــج فــي الســوق،
ومــن ضمنهــا:
إبــاغ المفوضيــة األوروبيــة حــول كل منتــج ،مــن خــال النافــذة
اإللكترونيــة المخصصــة لإلبــاغ عــن منتــج مــادة تجميــل.
تكليــف «شــخص أو شــركة» محــدد ضمــن منطقــة االتحــاد
األوروبــي.
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عدم تجربة مواد اختبار على الحيوان.
إجراء تقييم سالمة على أن تكون نتائجها متاحة للتفتيش.
تقديم معلومات حول المنتج.
االمتثــال بقواعــد البطاقــات والملصقــات وعــرض المكونــات.
بعــض أنــواع المكونــات تســتخدم فقــط بكميــات محــددة ،ضمــن
شــروط محــددة ،أو أنهــا ال تســتخدم مطلق ـ ًا.

سالمة المنتج
تســتند أعمــال تقييــم ســامة مكونــات ومنتجــات مســتحضرات
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
الســامة والفعاليــة .علــى أن يكــون الشــخص المعنــي بتطبيــق
قواعــد الســامة يمتلــك مؤهــات مناســبة وخبــرات ذات عالقــة.

قاعدة بيانات ()Cosling
يمكنــك الحصــول علــى معلومــات تفصيليــة حــول متطلبــات
منتجــك مــن مســتحضرات التجميــل مــن قاعــدة بيانــات مكونــات
مســتحضرات التجميــل ( )Coslingالخاصــة بالمفوضيــة األوروبيــة
.https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_en
إن هــذا الموقــع اإللكترونــي يســمح لــك البحــث عــن اســم المــادة
كمــا هــي مذكــورة فــي القانــون األوروبــي لمســتحضرات التجميــل
وأحــد المكونــات الــواردة فــي القائمــة لغايــات إعــداد العالمــات
والملصقــات ،أو البحــث عــن اســم المــادة العطريــة المســتخدمة
فــي تصنيــع المنتــج.

التسويق
يعتبــر اإلعــان جــزءاً مهمـ ًا فــي تعريــف جمهــور المســتهلكين علــى
أصنــاف مســتحضرات التجميــل .فهــو يوضــح كيفيــة اســتخدام
المنتــج والفئــات المســتهدفة والطريقــة األفضــل لالســتعمال،
وبالتالــي فهــو يقــدم معلومــات تســاعد المســتهلكين علــى اتخــاذ
قــرار الشــراء بعقالنيــة .يحــدد القانــون األوروبــي لمســتحضرات
التجميــل المبــادىء المتبعــة فــي مــا يتــم ذكــره مــن قبــل
الصناعييــن حــول المعلومــات التــي يتــم ذكرهــا علــى أغلفــة
العبــوات ،إضافــة إلــى وضــع المعلومــات المتعلقــة بالصحــة التــي
يمكــن التدليــل عليهــا علــى أغلفــة العبــوات .وهــذا موضــح بموجب
تشــريع المفوضيــة األوروبيــة  2013/655الــذي يحــدد المعاييــر العامة
لتبريــر المعلومــات المتبعــة فيمــا يتعلــق بمنتجــات مســتحضرات
التجميــل.

لمزيد من المعلومات:
ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ :إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﻚ
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻃﺒﻴﻌﻲ" أو "ﻋﻀﻮي" ،ﻳﻤﻜﻨﻚ
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
www.cbi.eu/market-information/n
atural-ingredients-cosmetics/buye
r-requirements/

مستحضرات التجميل  /المفوضية األوروبية:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics en
القانون األوروبي لمستحضرات التجميل:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=URISERV:co0013
نافذة اإلبالغ عن مستحضرات التجميل:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cpnp/
index en.htm

العالمات والبطاقات التعرفية
يتضمــن القانــون األوروبــي لمســتحضرات التجميــل مجموعــة
مــن القواعــد الصارمــة الواجــب االلتــزام بهــا فــي وضــع العالمــات
والبطاقــات علــى منتجــات مســتحضرات التجميــل ،ويجــب أن
تكــون جميعهــا ظاهــرة علــى وعــاء المنتــج ،وعبوتــه ،وإذا لــم تكــن
المســاحة المتاحــة تســمح بذلــك ،يتــم إرفــاق نشــرة ورقيــة .وبدون
العالمــات والملصقــات المناســبة ،ال يتــم الســماح للمنتــج بدخــول
الســوق األوروبــي .وتتضمــن متطلبــات العالمــات والملصقــات مــا
يلــي:
االســم أو االســم المســجل وعنــوان الشــخص المســؤول .يتــم
ذكــر المحتــوى المعيــاري بالــوزن أو الحجــم فــي وقــت التعبئــة.
الفتــرة الزمنيــة المتبقيــة التــي يمكــن للمســتحضر المحافظــة
علــى وظيفتــه الرئيســية ،بينمــا يوجــد فــي ظــروف تخزيــن
مناســبة.
تاريــخ فتــرة الصالحيــة كحــد أدنــى ،فــي حــال أنهــا تقــل عــن ثالثيــن
شــهراً.
احتياطات محددة يجب مراعاتها عند االستخدام.
رقم طلبية اإلنتاج أو رقم المرجع للتعريف بالمستحضر.
وظيفة المستحضر ،ما لم تكن واضحة من الشكل الخارجي.

فهم تشريعات مستحضرات التجميل ـ أوروبا:
https://www.cosmeticseurope.eu/cosmetics-industry/
understanding-cosmetics-regulation/

المنتجات النسيجية والمحيكات
لمصــدّ ري الصناعات
يســتمر االتحــاد األوروبــي فــي كونه ســوق ًا جاذبـ ًا ُ
النســيجية والمحيــكات .فقــد ارتفعــت قيمــة إجمالــي مســتوردات
االتحــاد األوروبــي مــن المنتجــات النســيجية والمحيــكات فــي الفتــرة
مــن  2005حتــى  2015حوالــي  32مليــار يــورو .وفــي عــام  ،2015وصلــت
قيمــة مســتوردات دول االتحــاد األوروبــي الثمانــي والعشــرين مــن
المالبــس نحــو  81مليــار يــورو.

التشــريعات المتعلقــة بالمنتجــات النســيجية
و ا لمحيــكا ت
يجــب علــى كافــة الشــركات الراغبــة فــي إنتــاج وتصديــر أو بيــع
المنتجــات النســيجية والمالبــس فــي االتحــاد األوروبــي أن تلتــزم
بالتشــريعات الناظمــة لهــا والتــي تؤكــد معرفــة المســتخدمين
للمنتجــات التــي ينــوون اســتخدامها .حيــث يعتمــد هــذا التشــريع
بشــكل أساســي علــى:

قائمة بالمكونات المحددة حسب الوزن تنازلي ًا.

مكونات الخيوط المستخدمة.

بلد المنشأ ،للسلع الواردة إلى االتحاد األوروبي.

العالمات والملصقات.
إشارة إلى األجزاء غير النسيجية ذات المنشأ الحيواني.

الرقابة على مستحضرات التجميل
تســتطيع الشــركات والســلطات الحكوميــة المعنيــة ،مــن خــال
رصــد كفــاءة فعاليــة مســتحضرات التجميــل ،والرقابــة علــى
ســامة المنتجــات فــي الســوق وذلــك بإجــراء اختبــارات مناســبة
لمســتحضرات التجميــل وللشــركات الصانعــة وإجــراءات التســويق
وبيــع التجزئــة لتلــك المنتجــات .ويجــب اإلبــاغ عــن أيــة آثــار غيــر
مرغوبــة إلــى الشــخص المســؤول والســلطات المعنية.وهــذا
يضمــن ســامة مســتحضرات التجميــل المطروحــة فــي الســوق
األوروبــي وأنهــا تخضــع للرقابــة فــي كامــل أرجــاء أوروبــا.

إن اإلشــارة إلــى مكونــات الخيــوط فــي المنتــج أمــر إلزامــي فــي
كافــة مراحــل عمليــات التصنيــع والتوزيــع التجــاري للمنتــج .إن
جميــع المنتجــات التــي تحتــوي علــى  %80مــن وزنهــا علــى األقــل
خيــوط نســيجية ،بمــا فيهــا المــواد الخــام ،وشــبه المص ّنعــة،
والمصنعّ ــة ،وشــبه الجاهــزة ،والجاهــزة مشــمولة بهــذا التشــريع.
وبموجــب تشــريع النســيج يوجــد اســتثناء مطبــق علــى المنتجــات
المنتجــة بشــكل خــاص حســب الطلــب ينتجهــا خياطــون يعملــون
لحســابهم الشــخصي .وال يغطــي التشــريع ك ً
ال مــن المقاســات أو
بلــد المنشــأ أو تعليمــات الغســيل والعنايــة بالمالبــس.
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العالمات والبطاقات التعريفية
طبقـ ًا لتشــريع النســيج ،يجــب وضــع عالمــات وبطاقــات علــى كافــة
المنتجــات النســيجية التــي يتــم تســويقها فــي أســواق االتحــاد
األوروبــي .ويمكــن االســتعاضة عــن العالمــات والبطاقــات بالوثائــق
التجاريــة المصاحبــة للمنتــج لتلــك المنتجــات التــي لــن يتــم
عرضهــا فــي األســواق لالســتخدام المســتهلك األخيــر .يجــب أن
تشــير العالمــات والبطاقــات إلــى مكونــات الخيــوط بشــكل واضــح
ومقــروء .ويتــم عــادة اللجــوء إلــى الترجمــة إلــى لغــة أو أكثــر مــن
لغــات دول االتحــاد األوروبــي المنــوي التصديــر إليهــا .وعــاوة علــى
ذلــك ،توجــد قواعــد محــددة بدقــة تبيــن كيفيــة وضــع العالمــات
والبطاقــات علــى المنتــج .علــى ســبيل المثــال ،فــإن مفــردة
«قطــن» وعبــارة «مزيــج حشــوة قطــن» يمكــن اســتخدامها فقــط
للمنتجــات ذات تركيببــة نســيج محــددة .وبالتالــي يتحتــم عليــك
أن تحــدد التركيبــة الخاصــة لنســيج ذلــك المنتــج.
ومــن أجــل معرفــة المزيــد حــول المتطلبــات اإلضافيــة للعالمــات
والبطاقــات الخاصــة بــدول االتحــاد األوروبــي ،يمكنــك االتصــال مــع
الســلطات الوطنيــة المعنيــة .ويتــم ذلــك مــن خــال االســتعانة
أداة المســاعدة االلكترونيــة (.)EU Help Desk
علــى ســبيل المثــال ،فــإن الســلطة المعنيــة بمراقبــة المنتجــات
النســيجية والمحيــكات فــي هولنــدا هــي ســلطة ســامة الغــذاء
والمنتجــات االســتهالكية الهولنديــة .تقــوم هــذه المؤسســة
الوطنيــة بمراقبــة ورصــد االمتثــال بالتشــريع األوروبــي والتشــريعات
الهولنديــة اإلضافيــة مثــل قانــون المنتجــات النســيجية منــذ تاريــخ
 17نيســان  ،2012ونظــام إعفــاء المنتجــات النســيجية بتاريخ  9تشــرين
أول  .1974ويمكــن للشــركات الحصــول علــى المعلومــات حــول
أنشــطة ســامة الغــذاء والمنتجــات االســتهالكية الهولنديــة
بشــأن المنســوجات والمحيــكات فــي نافــذة الحكومــة الهولنديــة
إلرشــاد أصحــاب الشــركات مــن رجــال األعمــال الريادييــن علــى
الموقــع اإللكترونــي التالــي:
http://www.answersforbusiness.nl/regulation/labellingclothing

ولمزيــد مــن االسترشــاد حــول مــدى تأثيــر تشــريع  REACHعلــى
أعمــال شــركتك ،الرجــاء مراجعــة الفصــل التالــي مــن هــذا الدليــل
حــول المــواد الكيماويــة وكذلــك المعلومــات اإلضافيــة المقدمــة
ضمــن فقــرة «معلومــات إضافيــة».

إﻋﺮف ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﺸﺮﻳﻊ  REACHﻣﻼﺋﻤ ًﺎ
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻚ وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  CBI.EUﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
www.cbi.eu/market-information/b
uyer-requirements/reach

المالبس الواقية
إذا كانــت المالبــس التــي تبيعهــا مصممــة للوقايــة ضــد مخاطــر
الصحــة والســامة فإنهــا تعتبــر مالبــس واقيــة شــخصية ويجــب
أن تلبــي متطلبــات الصحــة والســامة األوروبيــة .غالبيــة أصنــاف
النســيج والمحيــكات ال يلزمهــا أن تحمــل عالمــة  .CEوإنمــا مالبس
الوقايــة الشــخصية هــي فقــط مشــمولة بتشــريع معــدات الوقايــة
الشــخصية ويجــب أن تحمــل عالمــة  .CEإن هــذا الرمــز يعنــي أن
المنتــج يلتــزم بمتطلبــات الصحــة والســامة األوروبيــة.
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:

المواد الكيماوية
تعتبــر صناعــة المحيــكات والنســيج إحــدى الصناعــات التــي يدخــل
فيهــا اســتخدام المــواد الكيماويــة بأنواعهــا بشــكل رئيســي،
وبالتالــي فهــي تعتمــد علــى مــورّدي المــواد الكيماويــة .وبالرغــم
مــن دورهــم كمســتخدمين لهــا ،فإنــه غيــر مطلــوب مــن مص ّنعــي
المحيــكات والمالبــس التــزام التســجيل بموجــب تشــريع .REACH
ولهــذا القطــاع مجاليــن للمســؤولية فــي تشــريع ( ،)REACHالــذي
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
عبــر سلســلة التوريــد فــي:
إعــام الشــركات الصانعــة للمــواد الكيماويــة ،فــي حــال وجودهــا
فــي دول االتحــاد األوروبــي ،حــول كيفيــة قيــام صانعــي المحيــكات
والمالبــس اســتخدام المــواد الكيماويــة ،وبالتالــي يمكنهــم
إضافــة اســتخدام المــواد الكيماويــة فــي التســجيل بموجــب
تشــريع .REACH
إعــام شــروط االســتخدام اآلمــن إلــى باقــي أطــراف سلســلة
التوريــد.
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تشريع  REACHوقطاع النسيج – نشرة صحفية :ECHA
https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/
entry/1_13_textile
القائمة اإلسترشادية لمتطلبات العالمات والبطاقات في الدول
األعضاء في االتحاد األوروبي ـ اإلدارة األمريكية للتجارة العالمية:
http://web.ita.doc.gov/tacgi/overseasnew.nsf/
annexview/EU+Member+Labeling+Requirements
ما هو تشريع  REACH؟ ــ :CBI
https://www.cbi.eu/market-information/buyerrequirements/reach/

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

تشريع REACH
هــو تشــريع أوروبــي يهــدف إلــى تحســين حمايــة صحــة االنســان
والبيئــة .يرتكــز علــى أســاس التصريــح الذاتــي مــن قبــل المنتــج
والمــورّد .ويتــم عبــر أربــع عمليــات فــي التشــريع ،تحديــداً هــي
تســجيل وتقييــم وتفويــض وحظــر المــواد الكيماويــة.
مــن حيــث المبــدأ ،يُط ّبــق 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 والمالبــس واألثــاث واألجهــزة الكهربائيــة.
وهنــاك مجموعــات منتجــات معينــة ،مثــل مكونــات األطعمــة
والمــواد الصيدالنيــة معفــاة مــن نطــاق هــذا التشــريع .إن لهــذا
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.
يســتند تشــريع  REACHإلــى أربعــة إجــراءات رئيســية لضمــان
التصنيــع والتوزيــع واالســتخدام اآلمــن للمــواد والمنتجــات
الكيماويــة التــي تشــتمل عليهــا وهــي :تســجيل وتقييــم وتفويــض
وحظــر المــواد الكيماويــة.

التفويــض ـ وظيفــة هــذا اإلجــراء هــو الســيطرة المناســبة علــى
كافــة المخاطــر التــي تســببها المــواد الكيماويــة الخطــرة فــي
الســوق .ويكــون الهــدف هــو اســتبدال المــواد الكيماويــة الخطــرة
ببدائــل آمنــة عندمــا تكــون مقبولــة فنيــ ًا واقتصاديــ ًا.
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
االســتهالكية كاإلطــارات أو المالبــس أو المجوهــرات).

الممثل الوحيد
بصفتــك شــركة ُمصــدّ رة إلــى االتحــاد األوروبــي ،يجــب عليــك
التأكــد أن يتقيّــد زبائنــك بالتشــريعات األوروبيــة .علــى ســبيل
المثــال ،يجــب عليــك إعالمهــم معلومــات تفصيليــة حــول تركيــب
ومكونــات المــادة التــي ُتصدّ رهــا إلــى االتحــاد األوروبــي .إذا كنــت
ُمص ّنع ـ ًا أو ُمنتج ـ ًا أو ُمصــدّ راً ،يمكنــك تعييــن مــا يُعــرف بـــ الممثــل
الوحيــد مــن أجــل الوفــاء بالتزامــات المورّديــن مثــل تســجيل المــواد
واإلشــارة إلــى المــواد ذات الخطــورة .إن هــذا البديــل يســمح لــك فــي
إدارة امتثــال منتجاتــك بشــكل وثيــق فــي الســوق األوروبــي .يجــب
أن يكــون الممثــل الوحيــد شــركة أو شــخص مقيــم فــي االتحــاد
األوروبــي.

التســجيل ـ يجــب تســجيل كل مــادة منفــردة تدخــل الســوق
األوروبــي بمعــدل طــن واحــد أو أكثــر فــي الســنة (ســواء بمفردها أو
ضمــن مزيــج) لــدى الوكالــة األوروبيــة للمــواد الكيماويــة ()ECHA
مــن قبــل الشــركة المســتوردة أو مــن قبــل ممثــل وحيــد ،وإالّ ال
يمكــن تســويقها وبيعهــا فــي الســوق األوروبــي.
التقييــم ـ تقــوم الوكالــة األوروبيــة للمــواد الكيماويــة بالتحقــق
مــن المعلومــات المقدمــة فــي ملفــات التســجيل ،وتدقيــق كافــة
المقترحــات لضمــان تجنــب كافــة الفحوصــات غيــر الضروريــة
علــى الحيوانــات .كمــا تقــوم الــدول األوروبيــة منفــردة علــى
تقييــم المــواد الكيماويــة جــرّاء مخــاوف معينــة تتعلــق بصحــة
اإلنســان والبيئــة.
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التصنيف ووضع البطاقات والتغليف

اشتراطات السالمة العامة

فــي حــال توريــد مــواد كيماويــة خطــرة إلــى دول االتحــاد األوروبــي،
يجــب عليــك التقيّــد بتشــريع التصنيــف ووضــع البطاقــات
والتغليــف ( .)CLPهــذا التشــريع مكمــل لتشــريع ( )REACHويضمــن
تبــادل معلومــات المــواد الخطــرة بشــكل واضــح إلــى العامليــن
والمســتهلكين باســتخدام الصــور والعبــارات التوضيحيــة علــى
البطاقــات والعالمــات ونشــرات بيانــات الســامة.
وقبــل طــرح المــواد الكيماويــة أو مزيــج المــواد فــي الســوق ،يجــب
عليــك أن تقــوم بـــ:

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
ذلــك الممثــل ،ينطبــق الشــرط علــى المســتورد.
وبالنســبة لألعــداد الكبيــرة مــن المنتجــات المنظمــة بالتشــريعات
األوروبيــة ،يجــب علــى الصانــع أو المســتورد تحديــد وكتابــة اســم
المنتــج والعالمــة التجاريــة المســجلة واالســم التجــاري والعنــوان
علــى المنتــج أو الغــاف .ويوضــح تشــريع الســامة العامــة
للمنتــج هــذا الموضــوع كواحــد مــن التدابيــر التــي يجــب علــى
المنتجيــن اتخاذهــا للبقــاء علــى اطــاع حــول المخاطــر المحتملــة
لمنتجاتهــم.

تحديــد أيــة مخاطــر يمكــن أن تشــكل تهديــداً لصحــة االنســان
والبيئــة وتصنيفهــا وفقــ ًا لتصنيــف المخاطــر المعروفــة.
وضــع العالمــات والملصقــات علــى المــواد الكيماويــة الخطــرة
باســتخدام مجموعــة عالمــات النظــام المعيــاري المحــددة فــي
تشــريع ( )CLPبحيــث يتعــرف العاملــون والمســتهلكون علــى
تأثيــرات تلــك المــواد قبــل التعامــل معهــا.
لمزيد من المعلومات:
المواد الكيماوية ـ المفوضية األوروبية:
_http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index
en.htm
 REACHو  CLPو المبيــدات الحيويــة  biocidesمــن شــركات غيــر
أوروبيــة ـ :ECHA
https://echa.europa.eu/support/getting-started/enquiryon-reach-and-clp

عالمة CE
يظهــر الحرفــان  CEعلــى الكثيــر من المنتجــات المتداولة في الســوق
األوروبيــة الواحــدة .وهــذه العالمــة دليــل توافقــي إلزامــي لســلع
محــددة مباعــة ضمــن االتحــاد األوروبــي .ويمكــن تــداول العديــد مــن
مجموعــات المنتجــات الصناعيــة فــي أســواق االتحــاد األوروبــي فــي
حــال أنهــا تحمــل هــذه العالمــة الموحــدة .إن
هــذه العالمــة بمثابــة شــهادة منتــج تبيــن أن
المنتــج يلبــي المتطلبــات القانونيــة فــي مجاالت
الســامة والصحــة والبيئــة ،وأنــه اجتــاز إجــراءات
The CE - mark
تقييــم المطابقــة ذات الصلــة.

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

ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اردﻧﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﺟﻴﺪﻛﻮ( وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ
ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ  CEﻟﻤﻨﺘﺠﻚ.

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

سالمة المنتج
ال يســمح بدخــول او المتاجــرة بمنتجــات غيــر آمنــة وعرضهــا
للمســتهلكين األوروبييــن .توجــد إرشــادات أوروبيــة حــول ســامة
المنتــج تضمــن أن كل منتج يســتخدمه المســتهلك ســليم وآمن.
ووفقــ ًا لقانــون الســامة العامــة للمنتجــات ،يلتــزم الصانعــون
والموزعــون فــي االتحــاد األوروبــي علــى تقديــم فقــط منتجــات تلبــي
اشــتراطات الســامة العامــة تلــك .إحــدى أكثــر الشــهادات شــهرة
والدالــة علــى ســامة المنتــج هــي عالمــة (.)CE
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غايات عالمة CE
عالمة  CEمطلوبة للعديد من المنتجات ألنها:
تبيّــن أن الصانــع تحقــق أن هــذه المنتجــات تلبــي متطلبــات
الســامة والصحــة والبيئــة األوروبيــة.
تعتبر مؤشراً على امتثال المنتج للتشريعات األوروبية.
تسمح بحرية حركة المنتجات ضمن السوق األوروبي.
فالمنتجــات التــي تحمــل عالمــة  CEيمكــن بيعهــا وتداولهــا بحريــة
فــي كافــة أرجــاء مناطــق االتحــاد األوروبــي .وال يجــوز للحكومــات
الوطنيــة فــي االتحــاد االوروبــي طلــب اشــتراطات إضافيــة لســامة
المنتــج والصحــة .وفــي حــال أن المنتجــات ال تلبــي المعاييــر
األوروبيــة ،عندئــذ ال يتــم وضــع العالمــة علــى المنتجــات وال يســمح
بتداولهــا فــي االتحــاد األوروبــي.

مجموعات منتجات العالمة CE
ليســت كل المنتجــات تحمــل عالمــة  .CEوإنمــا فئــات المنتجــات
فقــط التــي تخضــع ألحــكام قوانيــن أوروبيــة محــددة تشــترط حمــل
هــذه العالمــة .أنــواع مختلفــة مــن المنتجــات محكومــة بتشــريعات
أوروبيــة مختلفــة ،حيــث يوجــد مــا يزيــد عــن عشــرين تشــريع ًا تحــدد
فئــات المنتجــات التــي تشــترط حمــل عالمــة .CE
المنتجات ،على سبيل المثال ،التي تشترط حمل عالمة  CEهي:

لمزيد من المعلومات:
ملخص تشريع سالمة المنتج ـ المفوضية األوروبية:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=URISERV:I21253
عالمة :CE
http://europa.eu/youreurope/business/product/cemark/index_en.htm

المنتجات اإلنشائية.

المواصفات والمقاييس والشهادات

المعدات.
األدوات الطبية.

المقاييس

األجهزة الكهربائية.
معدات الضغط.
معدات الوقاية الشخصية.
أما المنتجات التالية فهي ال تشترط حمل عالمة :CE
المواد الكيماوية.
المنتجات الدوائية والصيدالنية.
مستحضرات التجميل والمواد الغذائية.
غالبية صناعة المحيكات والنسيج والمالبس.

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻃﻼع اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط ﺣﻤﻞ
رﺟﺎء زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ:
ﻋﻼﻣﺔ ،CE
ً
ec.europa.eu/growth/single-mark
et/ce-marking/manufacturers

المواصفــات والمقاييــس هــي مجموعــة أدوات إرشــادية طوعيــة
تقــدم مواصفــات فنيــة للخدمــات والعمليــات والمنتجــات،
مثــل أدوات شــاحن المعــدات الكهربائيــة .أنــت غيــر مضطــر
الســتخدامها ،كمــا يمكنــك اختيــار حلــول فنيــة أخــرى لتلبيــة
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
اشــتراطات المقاييــس وضمــان الجــودة.
وبالرغــم مــن أن المقاييــس طوعيــة ،إال أن اســتخدامها وتطبيقهــا
يثبــت أن منتجاتــك وخدماتــك تحقــق مســتوى معين ـ ًا مــن الجــودة
والســامة والموثوقيــة .كمــا تســتطيع الشــركات تجــاوز متطلبات
الجــودة المطلوبــة بالقانــون .ويتــم ذلــك أحيان ـ ًا مــن خــال الطلــب
مــن المورديــن العمــل وفــق نظــام إدارة جــودة مــا مثــل ،ISO 9001
والــذي أصبــح فــي قطاعــات معينــة ،كالقطــاع الصناعــي مثــ ً
ا،
ممارســة معياريــة وشــرط ًا إلزامي ـ ًا للدخــول إلــى الســوق األوروبــي.
وفــي بعــض الحــاالت ،تتــم اإلشــارة إلــى المقاييــس فــي التشــريعات
كطريقــة مفضلــة أو حتــى كشــرط إجبــاري للتق ّيــد بقوانيــن معينــة.

مسؤوليات الصانع
فــي حــال أن المنتــج مســتورد مــن األردن أو أي بلــد منشــأ آخــر خــارج
االتحــاد األوروبــي ،فــإن علــى المســتورد األوروبــي التحقــق مــن قيامــك
باتخــاذ كافــة الخطــوات الضروريــة للتطبيق المناســب لوضــع عالمة
 .CEالمســتوردون الراغبــون ببيــع المنتــج بموجــب أســمائهم،
تحمــل مســؤولية المنتــج مــن خــارج منطقــة االتحــاد
يســتطيعون
ّ
األوروبــي .فــي هــذه الحالــة ،يجــب علــى المســتورد األوروبــي اتخــاذ
الخطــوات الضروريــة لتطبيــق عالمــة .CE
وفــي حــال عــدم وجــود اشــتراطات أو أعــراف محــددة للمنتــج ،عندئــذ
يجــب إجــراء تقييــم حــول ســامة المنتــج وفــق األســس التاليــة:
توصيات المفوضية األوروبية.
الممارسات الفضلى في القطاع.
الحالة الراهنة للتكنولوجيا.
مســتوى الســامة العامــة التــي قــد يتوقعهــا المســتهلك جــرّاء
اســتخدام المنتــج.
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إن إنتــاج منتجــات وفقــ ًا لمعاييــر الجــودة والســامة يســاعد
شــركتك فــي:

فيمــا يلــي عــدد مــن الخدمــات المتوفــرة التــي تســاعد فــي ضمــان
تلبيــة منتجــك االشــتراطات المطلوبــة:

بناء ثقة المستهلك.

الفحوصات المخبرية للمواد الكيماوية واألسمدة.

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

عالمات المطابقة مثل عالمة .CE

حماية البيئة وصحة المستهلك.

شهادات المعايير العالمية مثل شهادة .ISO 9001

المواصفات الخاصة بالدولة

خدمات الشهادات

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

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

الحجم  /األبعاد والقياسات.
الوزن.

ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﻬﺎدات واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ.

التركيبة.
العالمات والبطاقات.
التغليف.
الفحوصات.

الشهادات
شــهادة المطابقــة للمنتــج هــي عمليــة التأكيــد علــى أن المنتــج قــد
اجتــاز فحوصــات األداء وفحوصــات ضمــان الجــودة ،لبيــان مطابقتــه
للمعاييــر المنصــوص عليهــا فــي القواعــد أو المواصفات.ويتــم
إصــدار الشــهادات فقــط مــن قبــل هيئــة اعتمــاد مســتقلة معتــرف
بهــا دوليــ ًا ،والتــي تقــوم بدورهــا بتحديــد فيمــا إذا كان المنتــج
أو الخدمــة أو النظــام المعنــي يحقــق متطلبــات المواصفــة.
يوجــد فــي األردن برامــج تطويــر أعمــال يمكنهــا مســاعدتك فــي
تحقيــق المعيــار المناســب لمنتجــك .وهــذه البرامــج مدرجــة فــي
هــذا الدليــل .وإضافــة إلــى مــا ســبق ،يوجــد فــي األردن جهــات مــن
القطــاع الخــاص تقــدم خدمــات االعتمــاد والتفتيــش يمكنهــا أيضـ ًا
مســاعدتك فــي الحصــول علــى المعاييــر والشــهادة المناســبة.
مهمــا كان مجــال عملــك ســواء فــي قطــاع المنســوجات ،األدويــة
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
لالســتخدام ويحقــق مســتوى الجــودة التــي يتوقعهــا .وفــي األردن،
يســتطيع كال القطاعيــن العــام والخــاص مســاعدتك فــي تلبيــة
االشــتراطات مــن خــال مــا يُعــرف بـــ هيئــات تقييــم المطابقــة.
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لمزيد من المعلومات:
المواصفات وشهادات المطابقة ـ :ISO
http://iso.org/iso/home/stanards/certification.htm
معلومات حول المعايير الطوعية ـ خارطة معايير :ITC
http://www.standardsmap.org/
المواصفات األوروبية ـ المفوضية األوروبية:
http://europa.eu/growth/single-market/europeanstandards_en
االعتراف المتبادل ـ أوروبا خاصتك:
http://europa.eu/youreurope/business/product/
technical-standards/index_en.htm
قائمــة إرشــادية للمنتجــات غيــر الخاضعة للمعاييــر والمواصفات
األوروبيــة ـ المفوضيــة األوروبية:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/freemovement-sectors/mutual-recognition/products-list/

العالمات والبطاقات التعريفية

المركز الوطني للتعبئة والتغليف JOPack

تضمــن قواعــد العالمــات والبطاقــات التعريفيــة أن يحصــل
المســتهلكون علــى المعلومــات التــي يحتاجونهــا لتمكينهــم مــن
اتخــاذ قــرارات ثابتــة عنــد شــراء المنتجــات .ويكــون المســتوردون
المحليــون فــي دول االتحــاد األوروبــي مســؤولين عــن إبــاغ المورّدين
األجانــب حــول اشــتراطات العالمــات المطبقــة ،حيــث أن جميــع
المنتجــات التــي تبــاع فــي دول االتحــاد األوروبــي تحتــاج إلــى نمــوذج
محــدد للبطاقــة ،بينمــا يعتمــد توفيــر أيــة تفاصيــل مطلوبــة علــى
طبيعــة المنتــج.

المركــز الوطنــي للتعبئــة والتغليــف  JOPackهــو إحدى المؤسســات
األردنيــة التــي يمكنهــا مســاعدتك في تلبيــة احتياجاتك مــن خدمات
تصميــم العبــوات والتغليــف والملصقــات التعريفيــة .المركــز
ممــول ومنفــذ بالتشــارك مــن قبــل المفوضيــة األوروبيــة وغرفــة
صناعــة األردن ،ويعمــل علــى مســاعدة المؤسســات والشــركات
الصغيــرة والمتوســطة علــى تحســين التغليــف وتصميــم البطاقات
والعالمــات لتتوافــق مــع المقاييــس واألوروبيــة .إن تأســيس المركز
يســاعد فــي نمــو الشــركات المحليــة وتحســين تصميــم منتجاتهــا
وبالتالــي تكــون أكثــر تنافســية فــي األســواق المحليــة والدوليــة.

وبالنســبة لألعــداد الكبيــرة مــن المنتجــات المنظمــة بالتشــريعات
األوروبيــة ،يجــب علــى الصانــع أو المســتورد تحديــد وكتابــة اســم
المنتــج والعالمــة التجاريــة المســجلة واالســم التجــاري والعنــوان
علــى المنتــج أو الغــاف .ويســتطيع المســتوردون االتصــال مــع
الســلطات المعنيــة فــي أيــة دولــة أوروبيــة لالسترشــاد بخصــوص
العالمــات والبطاقــات والتغليــف.

يقدم المركز المساعدة والخدمات التالية:
تصميم الغالف.
تصميم هيكلي.
العالمة التجارية للمنتج (.)Branding
مراجعة البيانات الفنية.

داللة المنشأ

فحوصات التغليف المخبرية.

وفقـ ًا لتشــريع الجمــارك األوروبيــة ،يجــب اإلشــارة باســتمرار إلــى بلــد
المنشــأ فــي الحقــل المحــدد فــي بيــان االســتيراد الجمركــي .عالمــة
المنشــأ تــدل إلــى الدولــة التــي نشــأ منهــا المنتــج طبقــ ًا لقواعــد
المنشــأ.

دورات تدريبية.
الهندسة الميكانيكية.
لمزيد من المعلومات:

اشتراطات اللغة
إذا كنــت ســتبيع إلى شــركات أخــرى ،وليس إلــى المســتهلك النهائي،
ال يوجــد التــزام باســتخدام لغــة محــددة لمنتجاتــك .أمــا بالنســبة
للبيــع للمســتهلك النهائــي ،فإنــك قــد تكــون ملزمــ ًا باســتخدام
اللغــة الوطنيــة للدولــة التــي تريــد التصديــر إلــى أســواقها .وكقاعــدة
عامــة ،دول االتحــاد األوروبــي تحــدد اللغــات التــي يجــب اعتمادهــا
لعــرض معلومــات المنتجــات.
قد تنطبق اشتراطات اللغة على ما يلي:
مواصفات المنتج.
البطاقات والعالمات.
دليل المستخدم.
تعليمات التركيب.
االحتياطات المتخذة قبل التشغيل أو االستعمال.
وتتفــاوت هــذه االشــتراطات حســب القوانيــن والمنتجــات
والخدمــات والقطاعــات والمجموعــة المســتهدفة .فالمنتجــات
ذات المخاطــر العاليــة يجــب أن تحمــل علــى األقــل لغــة الدولــة
األوروبيــة التــي يطــرح فيهــا المنتــج للبيــع .وبالنســبة للمنتجــات
األخــرى ،توصــي المفوضيــة األوروبيــة اســتخدام عــدة لغــات لعــرض
معلومــات المنتــج.

إرشادات البطاقات والعالمات والتغليف ـ المفوضية األوروبية:
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/labelling-andpackaging/
اســتخدام اللغــة فــي معلومــات المســتهلك ـ المفوضيــة
األوروبيــة:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
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
توضيــح تشــريعات التصنيــف والعالمــات والتعبئــة ـ أوروبــا
خا صتــك :
http://europa.eu/youreurope/business/product/
_chemicals-packaging-labelling-classification/index
en.htm
المركز الوطني للتعبئة والتغليفJopack.org :
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ملصق كفاءة الطاقة
فــي االتحــاد األوروبــي ،تــم تصميــم الكثيــر مــن المنتجــات الكهربائيــة
ذات االســتخدام اليومــي لتلبــي الحــد األدنــى مــن معاييــر كفــاءة
الطاقــة .يقــدم ملصــق الطاقــة األوروبــي معلومــات حــول كفــاءة
طاقــة المنتــج .كمــا أن الملصــق يقيّــم المنتجــات مــن األكثــر
كفــاءة إلــى األقــل كفــاءة .باإلضافــة إلــى أنــه يبيــن إجمالــي الطاقــة
المســتهلكة ومعلومــات أخــرى ذات صلــة بالمنتــج .إن ملصــق
الطاقة هو ارشــادات أوروبية ( )EU Directiveيســمح للمســتهلكين
اتخــاذ قــرارات شــراء المنتجــات بوعــي ويشــجع الشــركات علــى
التطويــر واالســتثمار فــي تصميــم منتجــات موفــرة للطاقــة.
المنتجات التي تشترط ملصقات الطاقة هي:
أجهزة تكييف.
معدات طهي الطعام المنزلية.
جاليات الصحون المنزلية*.
سخانات المياه والمدافىء.
المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة .LED
المصابيح المنزلية*.

ملصق الطاقة
نموذج
لثالجة Example
of an Energy
label for
a refrigerator

مصابيح فلورسنت*.
المدافىء.
الثالجات المنزلية*.

لمزيد من المعلومات:

معدات التبريد المتخصصة.

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

حارقات الوقود الصلب.

ملصقات الطاقةhttp://www.standardsmap.org :

أجهزة التلفزيون*.
المجففات الدوارة*.

ملصق البيئة األوروبي

المكانس الكهربائية.
وحدات التهوية المنزلية.
الغساالت المنزلية*.
إذا كنــت تريــد أن تبيــع أيــ ًا مــن تلــك المنتجــات فــي دول االتحــاد
األوروبــي ،يجــب وضــع عالمــة أو بطاقــة تتضمــن معلومــات حــول
مقــدار الطاقــة المســتخدمة .كمــا يجــب أن تلبــي الحــد األدنــى مــن
معاييــر كفــاءة الطاقــة المعتمــدة فــي االتحــاد األوروبــي .كمــا يلــزم
طباعــة المعلومــات الفنيــة .وتوجــد متطلبــات عالمــات وبطاقــات
منفصلــة بالنســبة لمجموعــات المنتجــات الفرديــة .وبالنســبة
للمنتجــات التــي تــم ذكرهــا مــع العالمــة * هنــاك متطلبــات إنتــاج
أردنيــة تتوافــق مــع معاييــر كفــاءة الطاقــة المعتمــدة فــي االتحــاد
األوروبــي.

ملصــق البيئــة األوروبــي أو «شــعار الزهــرة» هــو خطــة طوعيــة
للمنتجــات والخدمــات غيــر الغذائيــة .يســتطيع المنتجــون
والمســتوردون وبائعــو التجزئــة أن يختــاروا اعتمــاد الملصــق علــى
منتجاتهــم .إن هــدف الملصــق هــو تشــجيع اإلنتــاج واالســتهالك
المســتدام .وألن المســتهلكين األوروبييــن يولــون اهتمامــ ًا
متزايــداً بخصــوص اســتدامة المنتجــات ،فــإن وضــع ملصــق البيئــة
األوروبــي علــى منتجــك ســيكون لــه األفضليــة فــي الســوق األوروبــي.
ملصق البيئة األوروبي:
يُظهــر لزبائنــك ومســتهلكي منتجاتــك أن منتجــك يتوافــق
مــع معاييــر بيئيــة صارمــة ،وبالتالــي فإنهــم يختــارون منتجــك
بســهولة.
هــو شــهادة تحقــق مــن قبــل طــرف ثالــث معتــرف بهــا فــي كافــة
دول االتحــاد األوروبــي.
يُع ّزز سمعتك من خالل إظهار المسؤولية البيئية.
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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:
مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الشخصية.
المالبس والنسيج.
الدهانات واألصباغ.
المعدات اإللكترونية.
األغطية.

التصميم البيئي Ecodesign
تشــريع التصميــم البيئــي هــو بمثابــة إطــار عمــل يحــدد المتطلبــات
البيئيــة اإللزاميــة الســتهالك الطاقــة فــي المنتجــات الكهربائيــة.
إن هــدف هــذا التشــريع هــو خفــض انبعاثــات الغــازات الدفيئــة
والتأثيــرات البيئيــة الســلبية طيلــة دورة حيــاة المنتــج .ومــن خــال
تحديــد المعاييــر األدنــى لترشــيد الطاقــة علــى المســتوى األوروبــي،
لــن يضطــر الصانعــون مواجهــة العديــد مــن التشــريعات الوطنيــة
عندمــا يريــدون بيــع منتجاتهــم فــي الســوق األوروبــي.
مجموعــات المنتجــات الخاضعــة ألحــكام تشــريع التصميــم البيئــي
هــي:

األثاث وفرشات النوم.

معدات التبريد المتخصصة.

مستلزمات الحدائق واألسمدة.

محوالت الكهرباء.

المعدات المنزلية.

معدات الصوت والصورة.

زيوت التشحيم.

األفران والمواقد الصناعية.

المنتجات الورقية.

األدوات والمعدات الصناعية

معدات منزلية أخرى.

وحدات التهوية.

أدوات ومعدات اإلجازات.

الحارقات البخارية.
األسالك وكوابل الكهرباء.
أجهزة الخوادم  /سيرفرات ومعدات حفظ البيانات.
ويتــم اســتكمال تشــريع التصميــم البيئــي  Ecodesignوتشــريع
عالمــات وبطاقــات الطاقــة باســتخدام مواصفــات أوروبيــة موائمة.
وتــدل هــذه المواصفــات الفنيــة أن المنتــج متوافــق مــع المتطلبــات
اإللزاميــة.

ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻻﻃﻼع 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/

ملصق البيئة األوروبي

لمزيد من المعلومات:
الملصق البيئي األوروبي لألعمال ـ المفوضية األوروبية:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabelfor-businesses.html

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

مجموعات ومعايير منتجات الملصق البيئي:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/productsgroups-and-criteria.html
كيفية تقديم طلب الحصول على الملصق البيئي األوروبي:
http://europa.eu/youreurope/business/environment/
ecolabel/index_en.htm
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البيئة والنفايات
يولــي المســتهلكون فــي االتحــاد األوروبــي اهتمامـ ًا متزايــداً بالقضايــا
البيئيــة باالعتمــاد علــى موضوعــات مثــل إدارة النفايــات ،مســتويات
انبعــاث غــاز ثانــي أكســيد الكربــون ،مســتويات اســتهالك الطاقــة
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.

قانــون نفايــات المعــدات الكهربائيــة واإللكترونيــة
( )WEEE
المعــدات الكهربائيــة واإللكترونيــة خليــط معقــد مــن المــواد
والمكونــات والتــي قــد يســبب محتواهــا الخطرمشــكالت بيئيــة
وصحيــة خطيــرة .حيــث يوجــد تشــريع بشــأن مــا يجــب فعلــه
بخصــوص النفايــات الناتجــة عــن هــذه المعــدات .ويلــزم هــذا
التشــريع المســتورد بالمشــاركة فــي خطــط الجمــع عندمــا يعيــد
المســتهلكون المعــدات الكهربائيــة واإللكترونيــة دون مقابــل.
ويجــب االنتبــاه إذ قــد يطلــب المســتورد األوروبــي مــن المــورّد
الوفــاء ببعــض تلــك االلتزامــات.
ويمكــن توجيــه األســئلة واالستفســارات بشــأن عمليــة التنفيــذ
وفــي مــا إذا كان منتجــك خاضــع ضمــن نطــاق قانــون  WEEEإلــى
شــبكة مكاتــب التســجيل الوطنيــة فــي الــدول األعضــاء فــي االتحــاد
األوروبــي.

تقييد المواد الخطرة ()RoHs
يشــير الرمــز ( )RoHSإلــى تقييــد المــواد الخطــرة ،والــذي يؤثــر علــى
صناعــة اإللكترونيــات بأكملهــا ومعظــم المنتجــات الكهربائيــة.
وتعمــل تشــريعات  RoHSعلــى تقييــد اســتخدام عشــر مــواد
خطــرة موجــودة فــي المنتجــات الكهربائيــة واإللكترونيــة .علــى
جميــع المنتجــات القابلــة لالســتخدام فــي الســوق األوروبــي أن
تجتــاز متطلبــات  .RoHSوســيتأثر أي نشــاط تجــاري ببيــع منتجــات
كهربائيــة أو إلكترونيــة ،معــدات ،مــواد نصــف مجمعــة ،كابــات،
مكونــات أو قطــع الغيــار القابلــة لالســتخدام مباشــرة إلــى بلــدان الـــ
 ، RoHSأو بيعهــا للموزعيــن فــي حــال تــم اســتخدام أي مــن المــواد
العشــر المقيــدة االســتخدام.

ﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﺗﺸﺮﻳﻊ  WEEEوﺗﺸﺮﻳﻊ  RoHSإﻟﻰ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ .وﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد
اوروﺑﻲ.
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رمز قانون نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية WEEE

لمزيد من المعلومات:
االتحاد األوروبي وإدارة النفايات ـ المفوضية األوروبية:
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
معلومــات عناويــن حــول تنفيــذ قانــون  WEEEـ المفوضيــة
األوروبيــة:
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/contacts
en.htm

المسؤولية المجتمعية للشركات
المســؤولية المجتمعيــة للشــركات مفهــوم تعمــل بموجبــه
الشــركات علــى مراعــاة االهتمامــات المجتمعيــة والبيئيــة فــي
أعمــال شــركاتها وتعامالتهــا مــع الجهــات األخــرى علــى أســاس
طوعــي .إن هــذا المفهــوم يشــير إلــى ممارســات الشــركة التــي
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
برامــج عمــل الشــركات فــي الســنوات القليلــة الماضيــة ،حيــث
أصبــح مــن الشــائع اآلن بيــن الشــركات األوروبيــة أن تــدرج بعــض
االعتبــارات البيئيــة واالجتماعيــة فــي أعمالهــا .وبينمــا تحــدد
المتطلبــات القانونيــة األســاس الــذي بموجبــه تدخــل المنتجــات
الســوق فــي أوروبــا ،فــإن متطلبــات المســؤولية المجتمعيــة تأخــذ
بُعــداً أكبــر مــن ذلــك .فهــي ال تراعــي األداء االجتماعــي للشــركات
األوروبيــة فحســب ،وإنمــا مــا يتعلــق بالشــركات المــورّدة أيضــ ًا.
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 بالمــورّد.

وهــذا يعنــي أن الشــركات األوروبيــة غالبــ ًا مــا تفــرض متطلبــات
إضافيــة علــى المورديــن .مثــال ذلــك ،ازديــاد الطلــب على الشــهادات
الواجــب توفرهــا لــدى المورّديــن إلــى الســوق األوروبــي .واعتمــاداً على
أداء المــورّد فــي مجــاالت أخــرى ،فقــد يرغــب المســتورد األوروبــي
التعــاون والمشــاركة فــي أداء أعمــال مجتمعيــة وبيئيــة أفضــل.
ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻤﺸﺘﺮون اوروﺑﻴﻮن ﻋﻦ
ﻣﻮردﻳﻦ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻴﺪة
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .ﻓﻬﻢ
ﻳﺨﺘﺎرون اﻟﻤﻮردﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
أداﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ
اﻃﻔﺎل وﺗﻘﻠﻴﻞ اﺿﺮار ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.

لمزيد من المعلومات:
المسؤولية المجتمعية للشركات  /أوروبا:

www.csreurope.org

مــا هــي المســؤولية المجتمعيــة للشــركات ؟ منظمــة األمــم
المتحــدة للتنميــة الصناعيــة:
http://www.europa.eu/environment/waste/weee/
contacts.en.htm

يتوقــع المســتهلكون األوروبيــون أن المنتجــات أو الخدمــات التــي
يشــترونها لــن تســبب أذى وضــرراً غيــر ضــروري بالبيئــة ،وأن يتــم
تصنيعهــا وإنتاجهــا فــي ظــروف اجتماعيــة مقبولــة مثــل تلــك
المحــددة فــي اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة .وبالطبــع توجــد
اختالفــات مــا بيــن المناطــق األوروبيــة مــن حيــث مــدى االهتمــام
بالقضايــا المجتمعيــة والبيئيــة ،كمــا أن هنــاك اختالفــ ًا بشــأن
القضيــة التــي تحظــى باالهتمــام األكبــر ،وهــذا يعتمــد علــى المنتــج
مــدار البحــث إضافــة إلــى المنطقــة.
إن الوســيلة الرئيســية للتواصــل بشــأن ممارســات المســؤولية
المجتمعيــة للشــركات مــع المســتهلك األوروبــي هــي مــن خــال
البطاقــات والعالمــات البيئيــة والمجتمعيــة .هنــاك اهتمــام كبيــر
لــدى المســتهلكين فــي منتجــات المالبــس والمحيــكات التــي
تراعــي فــي االعتبــار ظــروف العمــل واالنتــاج .وبالنســبة للمنتجــات
الصناعيــة األخــرى ،تســتطيع الشــركات تطويــر طــرق تراعــي
االعتبــارات البيئيــة .مثــال :إنتــاج أنــواع طــاء ودهانــات أساســها
المــاء بــدال مــن الزيــت.

شعار شهادة اعتماد القطن FAIRTRADE
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إن تحديــد فيمــا إذا كانــت شــركتك مهيئــة للتصديــر إلــى االتحــاد
ّ
يشــكل تحديــ ًا فــي البدايــة .ومــن أجــل تقييــم إمكانيــة
األوروبــي
وجــود شــركتك فــي الســوق األوروبــي إضافــة إلــى متطلبــات الوصــول
إلــى هنــاك ،فإنــه يلزمــك االســتعداد والتخطيــط الجيديــن لذلــك.
وعنــد التحضيــر للتصديــر ،يجــب عليــك القيــام بالمراحــل الكاملــة
لعمليــة التصديــر .الشــكل التالــي يوضــح الخطــوات التفصيليــة
لذلــك:

ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ

ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪاد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻟﺸﺮﻛﺘﻚ.

البحث عن الشريك التجاري المناسب

ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

الســوق األوروبــي ســوق كبيــر .مكــون مــن  28دولــة بأكثــر مــن
خمســمائة مليــون مســتهلك .تحديــد األســواق التــي ترغــب
بمتابعتهــا هــي الخطــوة التاليــة فــي البحــث عــن الشــريك التجــاري
المناســب .ويجــب أن يُظهــر تحليــل الســوق أي األســواق األكبــر
حجمــ ًا واألســرع نمــواً واألســهل اختراقــ ًا لمنتجــك.

إﺟﺮاء أﺑﺤﺎث ﺣﻮل ﺳﻮق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﻨﺘﺠﻚ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ

ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎري ،ﻣﻦ اﻓﻀﻞ
اﺧﺘﺒﺎر ﺳﻮق واﺣﺪ ﺛﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ أﺳﻮاق
أﺧﺮى ﻛﻠﻤﺎ ازدادت ﺧﺒﺮﺗﻚ وﺗﻄﻮرت.

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

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﺠﺎري

اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ

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

ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ

ﻧﻤﻮذج ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻴﻠﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
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تســتطيع البعثــات الدبلوماســية األجنبيــة العاملــة فــي األردن
مســاعدتك فــي التواصــل مــع مشــترين محتمليــن .غالبـ ًا مــا يوجــد
مستشــار تجــاري أو اقتصــادي فــي الممثليــات الدبلوماســية الــذي
يمكنــه إعالمــك حــول بيئــة األعمــال والحوافــز المتحققــة لعمــل
نشــاط تجــاري فــي بــاده.

البعثات التجارية
تنشــط الحكومــة األردنيــة فــي ترويــج الشــركات األردنيــة فــي
الخــارج .إذا كنــت مهتمـ ًا باالنضمــام إلــى إحــدى البعثــات التجاريــة أو
تريــد التعــرف أكثــر حــول المتطلبــات ،يمكنــك االتصــال مــع هيئــة
االســتثمار أو غرفــة صناعــة األردن.

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
اســتخدام المعلومــات التجاريــة يكــون مفيــداً عندمــا تبحــث عــن
تحليــات تفصيليــة مثــل أبــرز المؤشــرات الســكانية واتجاهــات
الســوق وعــدد مــرات الشــراء وغيــر ذلــك.

المعارض التجارية
بديــل آخــر هــو زيــارة المعــارض التجاريــة الخاصــة بالقطــاع الــذي
تعمــل فيــه .حيــث تلتقــي الشــركات العاملــة فــي القطــاع لعــرض
منتجاتهــا أو خدماتهــا .يتــم فــي الــدول األوروبيــة تنظيــم العديــد
مــن المعــارض التجاريــة علــى مــدار العــام .ويعتبــر المعــرض
التجــاري فرصــة ثمينــة للقــاء مشــترين محتمليــن إضافــة إلــى لقــاء
الشــركات المنافســة لــك.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ

إن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت دول اﻗﻠﻴﻢ
أﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر أﺳﻮاق ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﻓﻲ
اﻻﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ ،ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺨﻄﻂ
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺮﺣﻼت أو ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎت
ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ.

التجارة اإللكترونية
تعنــي التجــارة اإللكترونيــة إتمــام التبــادالت التجاريــة للســلع
والخدمــات عبــر شــبكة االنترنــت .وتســتطيع الشــركات األردنيــة
االســتفادة مــن كميــات كبيــرة مــن مواقــع األســواق التجاريــة
المتوفــرة علــى الشــبكة لبيــع وشــراء المنتجــات .موقــع الســوق
التجــاري هــو موقــع إلكترونــي تقدمــه أطــراف ثالثــة متعــددة .وتتــم
ّ
مشــغل موقــع الســوق
معالجــة المعامــات التجاريــة مــن قبــل
التجــاري .ومــن األمثلــة القليلــة عــن مواقــع األســواق التجاريــة
الشــهيرة مــا يلــي:
علي بابا ــ www.alibaba.com

معرض لندن السنوي للمالبس ومستلزماتها

أمازون ــ www.amazon.com
إي باي ــ www.ebay.com

ابحــاث الســوق (المعلومــات العامــة /أبحــاث الســوق
مدفوعــة األجــر)
المعلومــات التجاريــة المتاحــة لــدى منظمات ومؤسســات إقليمية
ودولية مثل أداة المســاعدة االلكترونيــة ( ،)EU Help Deskمنظمة
التجــارة العالميــة ،مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة
( ،)UNCTADمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ( ،)OECDمركــز
تشــجيع الــواردات مــن الــدول الناميــة ( )CBIهــي مجــرد أمثلــة قليلــة
مــن العديــد مــن المنظمــات التــي تمتلــك مواقــع معلومــات عامــة
مجانيــة تقــدم بيانــات تجاريــة ذات قيمــة .حيــث يمكنــك العثــور
علــى بيانــات ودراســات تفصيليــة خاصــة بــكل دولــة فــي قطــاع
الصناعــة وغيــره.
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التصدير المباشر وغير المباشر
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 وكالء ومســتوردين وتجــار جملــة وتجــار تجزئــة .إن قنــوات
التجــارة التــي تعتمدهــا والعامليــن الذيــن تختارهــم يعتمــد شــكل
رئيســي علــى موقعــك وقوتــك ضمــن سلســلة التزويــد.
ـمى بيــع منتجــك مباشــرة إلــى تاجــر التجزئــة بالتصديــر المباشــر.
يُسـ ّ
ـمى بالتصديــر غيــر
أمــا عندمــا تبيــع منتجــك عبــر وســيط ،فإنــه يُسـ ّ
المباشــر ،حيــث يقــوم وكيــل تجــاري أو مــوزع بتمثيــل شــركتك
ومنتجاتــك فــي بلــد االســتيراد ويتولــى مهــام الترويــج والتســويق
والبيــع والتوزيــع.
إن اتخــاذ قــرار بشــأن الخيــار األفضــل لشــركتك يعتمــد علــى منتجــك
وعلــى طلبــات ســوق التصديــر .الجــدول التالــي يُبيّــن ميّــزات
وســلبيات كل مــن التصديــر المباشــر والتصديــر غيــر المباشــر.
التصدير المباشر
الميزات
تواصل مباشر مع الزبائن.
هوامش ربح أعلى.
عدم االعتماد على شركاء أجانب.
السلبيات
مخاطر مالية أكبر.
مزيد من الوقت وجهد الموظفين.
تغطية محدودة للسوق.
مخاطر معرفة قليلة حول السوق والثقافة.
التصدير غير المباشر
الميزات
لدى الوسيط معرفة بالسوق وقنوات التوزيع.
إمكانية تغطية أوسع للسوق.
مخاطر مالية أقل.
السلبيات
هوامش ربح أقل.
االعتماد على جهد الشريك الوسيط.
عدم وجود تواصل مباشر مع الزبائن.
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ

ّ
ﺗﺬﻛﺮ أن اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻫﻮ وﺳﻴﻂ ﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ
ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻣﻨﺘﺠﻚ.

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮي اﻟﻤﻮزع ﻣﻨﺘﺠﻚ ،ﻫﻮ ﻣﻦ
ﻳﻘﺮر ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺎﺿﺎه .إن اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮزع ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎدة ﻣﺨﺎﻃﺮ أﻗﻞ،
ﻟﻜﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﻮﻟﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت.

النقل
بعــد العثــور علــى الشــريك التجــاري فــي الســوق األوروبــي ،وبعــد أن
تقــرر طريقــة توزيــع منتجاتــك ،يجــب عليــك أن تتخــذ ترتيبــات
النقــل .يوجــد عــدد مــن الطــرق لنقــل منتجــك مــن األردن إلــى أوروبا.
يمكــن نقــل البضائــع إمــا بــراً أو بحــراً أو جــواً .ويعتبــر النقــل البــري
إلــى أوروبــا بالشــاحنات األكثــر صعوبــة فــي الوقــت الراهــن نتيجــة
الظــروف اإلقليميــة والحــدود المغلقــة .بينمــا يعتبــر الشــحن
البحــري هــو البديــل األمثــل .فهــو أرخــص مــن الشــحن الجــوي،
إنمــا يســتتغرق وقت ـ ًا أطــول .فــي حــال أنــك قــررت شــحن منتجاتــك
بحــراً ،هنالــك العديــد مــن وكالء الشــحن البحــري فــي األردن الذيــن
بمقدورهــم أن يتولــوا مهمــة الشــحن.
إن الســوق الواحــدة واالتحــاد الجمركــي تعنــي أن البضاعــة الداخلــة
إلــى الســوق تخضــع إلــى نفــس اإلجــراءات الجمركيــة مهمــا كانــت
نقطــة دخــول المنتــج إلــى أوروبــا .حالمــا تدخــل البضاعــة إلــى أحــد
األســواق الداخليــة فــي أوروبــا ،فإنــه يســهل نقلهــا بحريــة إلــى باقــي
الــدول األوروبيــة بالنقــل البــري عــادة .قــد ال تكــون نقطــة دخــول
البضاعــة إلــى أوروبــا هــي المقصــد األخيــر ،وفــي غالــب األحيــان فإنــك
تحتــاج إلــى وســائط نقــل إضافيــة لالنتقــال إلــى المقصــد النهائــي.

النقل البحري
بالنســبة للمنتجــات الصناعيــة والتركيبيــة ،وكذلــك المنتجــات ذات فتــرة الحيــاة طويلــة نســبي ًا ،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
دخــول المنتــج .يعتبــر الشــحن البحــري هــو األكثــر شــيوع ًا واســتخدام ًا لنقــل البضائــع الداخلــة إلــى أوروبــا .ترتبــط الــدول األوروبيــة بأكثــر مــن
ثالثمائــة مينــاء رئيســي فيمــا بينهــا.

الربط بين الخطوط البحرية
إن غالبيــة التجــارة الخارجيــة األردنيــة تتــم عبــر مينــاء العقبــة .حيــث يتوفــر فيــه خدمــات الشــحن إلــى موانــىء الخليــج الرئيســية إضافــة إلــى
العديــد مــن الموانــىء العالميــة مباشــرة .لقــد تطــور مينــاء العقبــة بشــكل كبيــر فــي الســنوات القليلــة األخيــرة ،ويعتبــر حالي ـ ًا أحــد الموانــىء
اإلقليميــة الهامــة ونقطــة الربــط مــا بيــن البحــر المتوســط والمنطقــة العربيــة .يُب ّيــن 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 أســبوعي ًا .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  9إلــى  15يومـ ًا .أمــا الموانــيء األوروبيــة البعيــدة عــن األردن مثــل روتــردام وهامبــورغ ،فإنهــا تســتغرق عــادة فتــرة زمنيــة أطــول.
أهم  20ميناء شحن أوروبي مرتبط مع العقبة
ﻣﺪة اﻟﺸﺤﻦ
@
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺔ
)ﺑﺎﻳﺎم(

ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺘﻮﻗﻒ

1

ﻫﻮﻟﻨﺪا

روﺗﺮدام

16-13

أﻟﺨﺜﻴﺮاس )اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ(
ِ

2

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

أﻧﺘﻮﻳﺮب

27-23

أﻟﺨﺜﻴﺮاس )اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ(
ِ

3

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

ﻫﺎﻣﺒﻮرغ

19-16

ﻃﻨﺠﺔ )اﻟﻤﻐﺮب(

4

ﻫﻮﻟﻨﺪا

أﻣﺴﺘﺮدام

18-15

أﻟﺨﺜﻴﺮاس )اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ( ،روﺗﺮدام )ﻫﻮﻟﻨﺪا(
ِ

5

اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

أﻟﺨﺜﻴﺮاس
ِ

10

-

6

ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﻣﺎرﺳﻴﻠﻴﺎ

22-20

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

7

ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﻟﻮﻫﺎﻓﺮ

37

ﺟﺪة )اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( ،ﻃﻨﺠﺔ)اﻟﻤﻐﺮب( أو
ﺟﺪة )اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( ،ﻓﻠﻴﻜﺴﺘﻮ )اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة(

8

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

إﻳﻤﻨﺠﻬﺎم

25-22

أﻟﺨﺜﻴﺮاس )اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ( ،روﺗﺮدام )ﻫﻮﻟﻨﺪا(
ِ

9

اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ

12-9

-

10

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

ﺑﺮﻳﻤﺮﻫﺎﻓﻦ

16-13

ﻃﻨﺠﺔ )اﻟﻤﻐﺮب(

11

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﺗﺮﻳﻴﺴﺘﻲ

16-13

ﺑﻮر ﺳﻌﻴﺪ )ﻣﺼﺮ(

12

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻟﻨﺪن

27-25

ﺟﺪة )اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ(

13

اﻟﻨﺮوﻳﺞ

ﺑﺮﻏﻦ

27-24

ﻃﻨﺠﺔ )اﻟﻤﻐﺮب( ،ﺑﺮﻳﻤﺮﻫﺎﻓﻦ )اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ(

14

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﺟﻨﻮة

15-12

-

15

اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل

ﺳﻴﻨﻴﺲ

17-13

أﻟﺨﺜﻴﺮاس )اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ(
ِ

16

ﻻﺗﻔﻴﺎ

رﻳﻐﺎ

24-21

ﻃﻨﺠﺔ )اﻟﻤﻐﺮب(  ،ﺑﺮﻳﻤﺮﻫﺎﻓﻦ )اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ(

17

اﻟﻴﻮﻧﺎن

ﺑﻴﺮاﻳﻮس

12-9

ﻣﺎرﺳﺎﻛﺴﻠﻮﺧﻚ )ﻣﺎﻟﻄﺎ(

18

اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ

14-11

-

19

اﻟﺴﻮﻳﺪ

ﻏﻮﺗﻨﺒﺮغ

21-19

ﻃﻨﺠﺔ )اﻟﻤﻐﺮب(

20

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﺳﺎوﺛﻬﺎﻣﺒﺘﻮن

37-25

ﺟﺪة )اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ( ،ﻃﻨﺠﺔ )اﻟﻤﻐﺮب(

ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺸﺤﻦ

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

تم إعداد التقديرات استنادا إلى  Maersk Point-To-Point Scheduling toolو  CMA-CGM Routing Finderعلى أساس حاوية حجم  40قدم

43

تكاليف الشحن البحري
تتفــاوت تكاليــف الشــحن البحــري بشــكل كبيــر اعتمــاداً علــى المقصــد النهائــي للبضاعــة وعلــى مــز ّود خدمــات الشــحن .عمومـ ًا كلمــا كان المكان
أبعــد ،كلمــا زادت تكاليــف عمليــة الشــحن .وعنــد مقارنــة خدمــات مــز ّود الشــحن ،يجــب االنتبــاه إلــى الفتــرة الزمنيــة المحــددة للتســليم والتــي
تعتبــر أكثــر العوامــل أهميــة بالنســبة لتوفيــر المنتــج إلــى المســتهلكين األوروبييــن.
الجــدول التالــي يوضــح الكلفــة التقديريــة ألجــور شــحن الحاويــات مــن مينــاء العقبــة إلــى الموانــىء األوروبيــة .يجــب مالحظــة وجــود تفاوتــات
كبيــرة فــي أجــور الشــحن علــى مــدار العــام ،وأن األســعار التقديريــة الــواردة هــي إلعطــاء نبــذة لالسترشــاد لفتــرة زمنيــة تشــهد فيهــا نشــاطات
الشــحن البحــري هــدوءاً نســبي ًا ،كشــهر نيســان علــى ســبيل المثــال.
ﻧﻤﺎذج ﺣﻮل زﻣﻦ اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

أﻟﺨﺜﻴﺮاس
ِ
)اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ(

أﻧﺘﻮﻳﺮب
)ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ(

ﺧﻂ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻲ

اﻟﻌﻘﺒﺔ -
أﻟﺨﺜﻴﺮاس
ِ

اﻟﻌﻘﺒﺔ -
أﻟﺨﺜﻴﺮاس -
ِ
أﻧﺘﻮﻳﺮب

ﻓﻠﻴﻜﺴﺘﻮ
)اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة(
اﻟﻌﻘﺒﺔ -
ﺟﺪة -
ﻓﻠﻴﻜﺴﺘﻮ

 10اﻳﺎم

 23ﻳﻮم

 21ﻳﻮم

 12ﻳﻮم

اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺣﺎوﻳﺔ
 20ﻗﺪم

900 - 500
دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ

1100 - 650
دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ

1100 - 650
دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ

800 - 400
دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ

1200 - 800
دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ

اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺣﺎوﻳﺔ
 40ﻗﺪم

1000 - 600
دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ

1500 - 1000
دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ

1500 - 1000
دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ

1000 - 600
دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ

1500 - 1100
دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ

زﻣﻦ اﻟﺘﺮاﻧﺰﻳﺖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي

ﺟﻨﻮة
)إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ(

ﻫﺎﻣﺒﻮرغ
)اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ(

روﺗﺮدام
)ﻫﻮﻟﻨﺪا(

اﻟﻌﻘﺒﺔ -
ﺟﻨﻮة

اﻟﻌﻘﺒﺔ -
ﻃﻨﺠﺔ -
ﻫﺎﻣﺒﻮرغ

اﻟﻌﻘﺒﺔ -
أﻟﺨﺜﻴﺮاس -
ِ
روﺗﺮدام

 16ﻳﻮم

 16ﻳﻮم
1200 - 800
دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ
1500 - 1100
دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ

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
مثــل الشــحن البحــري القصيــر ،أو الشــحن بالســكك الحديديــة ،أو الشــحن بالشــاحنات .إن دور الســوق الداخلــي فــي االتحــاد األوروبــي والعالقــات
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 وكالء شــحن حيــث تقــدم خدمــات ثانويــة مكملــة لشــحن البضائــع مــن نقطــة إلــى أخــرى .غالبـ ًا
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
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ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺰوﻳﺪ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اردﻧﻴﺔwww.jla.jo :
ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻼﺣﺔ اردنwww.shipping.com.jo :

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

ICC Incoterms 2010

عنــد نقــل بضائعــك بحــراً ،مــن المهــم وجــود اتفاقيــة واضحــة
مبرمــة مــع المســتورد بخصــوص النقــل .لهــذا تعتبــر القواعــد
الدوليــة لتفســير شــروط التجــارة لعــام  2010أداة مفيــدة.
وباســتخدام تلــك القواعــد ،فإنــك تتبــع معاييــر دوليــة للتجــارة
العالميــة ،ومــن خاللهــا فإنــك تســتطيع أن تقــوم بمــا يلــي:
تحديد من يتولى أمور النقل وإلى أي مكان.
تحديد من يتولى أمور التأمين على البضاعة والحصول على
التصاريح والتراخيص واإلجراءات الجمركية وأية متطلبات أخرى.
تحديد الجهة التي تتحمل المخاطر وتكاليف الشحن وإلى أي
مكان.
لمزيــد مــن المعلومــات حــول القواعــد الدوليــة لتفســير شــروط
التجــارة  ICC Incoterms 2010واســتخداماتها ،يمكنــك الرجــوع
إليهــا علــى الموقــع اإللكترونــي لغرفــة التجــارة الدوليــة.

التأمين
قــد تتعــرّض البضائــع إلــى التلــف أو الفقــدان خــال عمليــة النقــل.
بوجــود تأميــن بحــري ،فإنــك تحمــي بضاعتــك وشــحناتك مــن تلــك
المصاريــف المحتملــة لجــزء مــن عمليــة النقــل .وباســتخدام
قواعــد تفســير التجــارة الدوليــة  ،ICC Incoterms 2010فإنــك 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
عــدم ســداد المســتورد قيمــة البضاعــة .يتــم تقديــم ضمــان
تمويــل الصــادرات مــن قبــل العديــد مــن المؤسســات فــي المملكة.

مسائل قانونية
العقود الدولية
يتطلــب التصديــر إلــى االتحــاد األوروبــي إجــراء ترتيبــات قانونيــة
وتعاقديــة دوليــة مــع زبائنــك .فــإذا كنــت تبيــع مباشــرة إلــى زبونــك
األوروبــي ،فإنــه مــن المستحســن إبــرام عقــد .وبالرغــم مــن أن
هــذا األمــر غيــر مطلــوب قانونيــ ًا ،إال أن عقــد البيــع الدولــي يســاعد
فــي توضيــح األمــور لــكال الجانبيــن ويمنــع حــدوث نزاعــات تجاريــة
فــي حــال حــدوث تأخيــر علــى التســليم أو تلــف البضاعــة .وفــي حــال
اســتخدامك قواعــد تفســير شــروط التجــارة ICC Incoterms 2010
لنقــل البضائــع ،فإنــه مــن المستحســن إبــرام عقــد بيــع دولــي.
وبموجــب عقــد البيــع الدولــي ،فإنــك تســتطيع ترتيــب مــا يلــي:
الشروط العامة لتسليم البضاعة والدفعات.
الضمانات.
كيفية التعامل في حال اإلخالل بأحد بنود العقد.
التحويل وملكية البضاعة.
إذا كنــت تخطــط للعمــل علــى أســاس هيكلــي مــع مــوزع أو وكيــل
بيــع ،مــن المستحســن إبــرام عقــد توزيــع أو اتفــاق توكيــل.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ

ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

متطلبات المنتج
الشحن الجوي
الشــحن الجــوي هــو ثانــي أهــم وســيلة نقــل للتصديــر إلــى أوروبــا.
مــن األردن ،يســتخدم الشــحن الجــوي عــادة للمنتجــات ذات فتــرة
الحيــاة القصيــرة ،مثــل الزهــور والمنتجــات الزراعيــة األخــرى.
وغالبــ ًا مــا يكــون الشــحن الجــوي قليــ ً
ا جــداً فــي التجــارة مــا بيــن
الــدول األوروبيــة .مطــار فرانكفــورت بألمانيــا هــو أكبــر المطــارات
األوروبيــة مــن حيــث حركــة الشــحن الجــوي يليــه مطــار شــيفول /
أمســتردام فــي هولنــدا ثــم مطــار هيثــرو  /لنــدن فــي بريطانيــا.

كمــا تــم توضيحــه فــي الفصــول الســابقة ،توجــد متطلبــات عامــة
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
ومقابــس كهربائيــة مختلفــة ،أو قياســات أخــرى .وهــذا ينعكــس
علــى دليــل المســتخدم وبطاقــات المعلومــات واإلعالنــات .أحيانــ ًا
أنــت مضطــر لتعديــل شــروط الكفالــة .وفــي غالبيــة الحــاالت ،فــإن
منتجــك بحاجــة إلــى تعديــل مــن نــوع مــا مــن أجــل إتمــام بيعــه فــي
االتحــاد األوروبــي.
تضمن الشروط العامة للمنتج أن المنتج يصل إلى المستهلك
األخير سليم ًا وقاب ً
ال لالستخدام.
تتعلق الشروط الخاصة للمنتج بتركيبة المنتج وخصائصه
المادية والعالمات والتغليف وتسجيل المنتجات.
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وثائق ومستندات التصدير
قبــل أن يغــادر المنتــج بلــدك األردن ويبــدأ رحلتــه إلــى المســتهلك
األوروبــي ،فإنــه مطلــوب منــك تحضيــر مجموعــة مــن الوثائــق
والمســتندات .تالي ـ ًا قائمــة بأهــم الوثائــق والمســتندات الضروريــة
للتصديــر .تأكــد أن تتواصــل مــع المشــتري أو مــز ّود الخدمــات
اللوجســتية ومعرفــة إذا كانــت هنــاك مســتندات أخــرى مطلوبــة.
 .1فاتــورة تجاريــة تفصيليــة للصفقــة ـ وهــذه الوثيقــة ُتســجّ ل
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
نمــاذج عــن الفاتــورة التجاريــة.
 .2قائمة  /مانيفســت الشــحن ــ إن قائمة الشــحن وبوليصة الشــحن
تحمــان معلومــات وبيانــات متشــابهة .ال تكون المفاهيــم واضحة
دوم ـ ًا .فــي بعــض األحيــان ،إحــدى هاتيــن الوثيقتيــن قــد تخــدم كال
الغرضيــن .عموم ـ ًا ،تعتبــر بوليصــة الشــحن وثيقــة قانونيــة تركــز
وتوثّــق موضوعــات مثــل ملكيــة البضاعــة .بينمــا تكــون مانيفســت
الشــحن معنيــة باألمــور الماديــة للشــحنة مثــل الــوزن والحجــم.
 .3شــهادة مطابقــة المنتــج ــــ بالنســبة لبعــض المنتجــات ،تكــون
شــهادة المطابقــة مطلوبــة .تصــدر مؤسســة المواصفــات
والمقاييــس األردنيــة شــهادة مطابقــة للمنتجــات األردنيــة وغيــر
األردنيــة .تشــهد الشــهادة أن منتجــ ًا معينــ ًا يتطابــق مــع معيــار
معيــن.
 .4شــهادة المنشــأ ( EUR.1أو  )EUR-MEDــــ إذا أردت االســتفادة
مــن الميــزات التــي توفرهــا اتفاقيــة الشــراكة األردنيــة األوروبيــة،
يلزمــك الحصــول علــى شــهادة الحركــة  EUR.1أو  .EUR-MEDإن
أي ـ ًا مــن هاتيــن الشــهادتين مهمــة واألكثــر اعتراف ـ ًا بهــا كشــهادة
منشــأ فــي التجــارة الخارجيــة مــا بيــن األردن واالتحــاد األوروبــي فــي
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 r d a n . g o v. j o / w p s / p o r t a l / ! u t / p /
_b1/04_Sj7Q0NbI0MLe0MNCP0I
K S y z LT E 8 s y c z P S 8 w B 8 a P M 4 s M s
_vS3CvN0NDQxcPZ0NPJ18gsw9LIwMjcJM9INT8
RzoxwVAQHbYH0!/
بيانــات الصــادرات والــواردات العالميــة ـ خارطــة تجــارة تكنولوجيــا
المعلومــاتwww.trademap.org :
دليل  CBIللتصدير إلى أوروبا:
_https://www.cbi.eu/sites/default/files/market
information/researches/exporting-to-europe-introductionmanual.pdf
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مصدر معلومات معارض التجارة العالمية ـ :ToFairs
www.tofairs.com
قاعدة بيانات المعارض التجارية ــ :ExpoDatabase
www.expodatabase.com
روزنامة النشاطات ــ شبكة المؤسسات األوروبية:
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/
ListEvents?nolayout=true
غرفة صناعة األردن ــ المعارض والمؤتمرات:
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
األوروبــي ـ المفوضيــة األوروبيــة:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en

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

2) Complete
only where
the regulations of
the exporting
country or
territory
required

EUR.1Movement
شهادة الحركةCertificate
نموذج
A EUR.1
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إذا كنــت ترغــب البــدء بالتصديــر أو توســيع نشــاطاتك التصديريــة ،فإنــه يتوجــب االســتعداد لذلــك .يعتبــر نمــوذج خطــة التصديــر أداة تطويــر
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.

ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
.١ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪاﻣﻚ ﻧﻤﻮذج ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮﺻﻚ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻨﺎ

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ
اﻟﻔﺮع  /اﻟﻔﺮوع
اﻟﻤﻮﻗﻊ  /اﻟﻤﻮاﻗﻊ
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
وﺻﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪور
ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻫﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ
ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ
ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ
ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﺴﻮق اردﻧﻲ
وﺻﻒ اﻟﺴﻮق
ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق
.٢اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد
ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ و وﻗﺖ وﻗﺪرة ﻋﻠﻰ
ﻗﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻣﻮارد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ
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ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻨﺎ

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ
اﻟﺠﻮدة
اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ
اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت واﻟﻌﻼﻣﺎت
ﻛﺘﻴﺒﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
.٣دﺧﻮل اﻟﺴﻮق

ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻨﺎ

اﻟﺴﻮق  /اﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﺛﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﺑﺤﺎث اﻟﺴﻮق
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻣﺪى اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
وﺿﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ
إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
وﺻﻒ اﻟﺰﺑﻮن
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن
اﻟﻤﺤﻠﻴﻮن واﻟﺪوﻟﻴﻮن
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ
.٤ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ

ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻨﺎ

اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺪﻓﻌﺎت
ﺷﻜﻞ اﻟﺪﻓﻌﺎت
ﺷﺮوط اﻟﺪﻓﻌﺎت
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم
.٥اﻟﻨﻘﻞ

ﻗﻢ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻨﺎ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻂ ﻧﻘﻞ
اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ
ﺗﻐﻠﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ اﻟﺘﺠﺎري
وﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﻟﻔﺎﺗﻮرة
ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻨﺸﺄ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺪوﻟﻴﺔ  /إﻧﻜﻮﺗﻴﺮم
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮي
اﻟﺠﻤﺎرك
اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﺑﻴﺎن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ
وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺸﺤﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ادارﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
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اجتماعات
األعمال في
االتحاد األوروبي
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التحضيــر للتصديــر يعنــي االســتعداد لمواجهــات أعمــال جديــدة .تذكــ ّـر أن االنطبــاع األول يتــم مــرة واحــدة فقــط ،وبالتالــي فــإن عــدم االســتعداد
لالجتمــاع ،أو عــدم معرفــة مــا هــي أعــراف أو عــادات شــريكك التجــاري يمكــن أن يقلــل فرصــك فــي تأســيس عالقــة أعمــال .النصائــح واإلرشــادات
التاليــة ستســاعدك عنــد التحضيــر لالجتمــاع مــع شــريك تجــاري أوروبــي:
كــن دائمــا علــى أهبــة االســتعداد ــــ هــذا يعنــي وجــود جــدول أعمــال لالجتمــاع ،وبطاقــات تعريــف شــخصية كافيــة ،قائمــة أســعار منتجاتــك ،إضافــة
إلــى أن تخبــر نفســك عــن شــريكك التجــاريّ .
فكــر كيــف يمكنــك إيصــال منتجاتــك مــن حيــث الكميــة الالزمــة ومــدى الســرعة الممكنــة إلــى
زبائنــك المحتمليــن.
إعــرف ثقافــة أعمالــك ــــ توجــد اختالفــات فــي اللغــة والثقافــة وممارســات األعمــال فــي الــدول األوروبيــة المختلفــة .إن التعـرّف علــى عــادات وطبائع
الشــعوب مســألة مهمة.
اعــرف شــيئًا عــن السياســة والرياضــة المحليــة ــــ إن توفــر أفــكار تمهيديــة رئيســية للحديــث فــي بدايــة أيــة اجتمــاع عمــل أمــر مهــم لتحديد مســار
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 ويُب ّيــن مــدى جديتــك فــي
التعامــل التجــار معهــم .ومــن أجــل تج ّنــب أي إحــراج ممكــن ،يجــب التحقــق مــن ســامة الترجمــة وذلــك باالســتعانة بشــخص مــن الدولــة ذاتهــا.
توفيــر نشــرات ومطبوعــات تعريفيــة عــن شــركتك ومنتجاتــك ــــ تأكــد أن المعلومــات والمــواد التعريفيــة التــي أعددتهــا ســهلة القــراءة والفهم.
وقــم بذكــر شــهادات عمــاء وزبائــن ســابقين .كمــا أن توفــر عينــات ونمــاذج عــن منتجــك مفيــد فــي بيــان جــودة وتم ّيــز منتجــك .عــاوة علــى
ذلــك ،تأكــد أن أعمالــك متاحــة بشــكل ســهل إلــى زبائنــك الدولييــن.
متابعــة الموضوعــات التــي تــم االتفــاق عليهــا ــــ يعتمــد إتمــام الصفقــات علــى الثقــة ،إلــى حــد كبيــر .ويتــم كســب الثقــة مــن خــال الوفــاء بالوعود،
وهــي أســهل طريقــة إليجــاد عالقــة عمــل جيــدة .مــع ذلــك ،ال تقــدم وعــوداً ال تســتطيع الوفــاء بهــا.
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:لمزيد من المعلومات
:اختالفات 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
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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
هيئــة االســتثمار األردنيــة هــي هيئــة حكوميــة وطنيــة معنيــة
باجتــذاب االســتثمارات األجنبيــة وتشــجيع الصــادرات .دور الهيئــة
هــو تطويــر وتشــجيع الصــادرات األردنيــة ،واســتخدام األدوات لتعزيز
تنافســية الســلع والخدمــات األردنيــة ،وزيــادة وصــول الصــادرات
األردنيــة إلــى أســواق جديــدة .تعمــل هيئــة االســتثمار األردنيــة
علــى مســاعدة الشــركات األردنيــة فــي دخــول أســواق مســتهدفة
مــن خــال المشــاركة فــي المعــارض التجاريــة والبعثــات والوفــود
التجاريــة.

المؤسســة األردنيــة لتطويــر المشــاريع االقتصاديــة

JEDCO

المؤسســة األردنيــة لتطويــر المشــاريع االقتصاديــة (جيدكــو)
هــي مؤسســة حكوميــة معنيــة بتقديــم الدعــم إلــى الشــركات
الوطنيــة .تتمتــع مؤسســة جيدكــو بخبــرة طويلة في مجــال تطوير
وتحديــث ومســاعدة الشــركات الناشــئة والصغيــرة والمتوســطة
الحجــم وذلــك بتقديــم المســاعدة الفنيــة المتخصصــة ،إضافــة إلــى
المســاعدة فــي الحصــول علــى التمويــل .إذا كنــت مالــك ًا لمؤسســة
صغيــرة أو متوســطة الحجــم ،فــإن بمقــدور جيدكــو مســاعدتك فــي
تطويــر أعمالــك .تقــدم جيدكــو الخدمــات التاليــة:
الحصول على عالمة  CEلمنتجك.
تحقيق المعايير الدولية .ISO
إجراء أبحاث السوق.
المساعدة في تسويق وتثبيت العالمة التجارية لمنتجك.
تقديم المشورة حول التغليف والعالمات.
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برامج أخرى لتطوير األعمال
اعتمــاداً علــى حجــم ومســتوى احترافيــة شــركتك ،قــد يلزمــك
مســاعدة إضافيــة لتتمكــن مــن تســويق منتجــك فــي أرجــاء العالــم.
تاليــ ًا مجموعــة مــن برامــج تطويــر األعمــال الموجــودة فــي هــذا
الدليــل والتــي يمكنــك االســتعانة بهــا مــن أجــل:
االمتثال للقوانين والمعايير األوروبية.
تقديم مساعدة في التسويق والبيانات التجارية.
مساعدتك في الوصول إلى التمويل.
تقديم الوصول إلى الخبرات االستشارية المعقولة.
فــي هــذا الفصــل تجــد برامــج تطويــر األعمــال المقدمة فــي المملكة
والتــي يمكــن أن تســاعد شــركتك فــي التحضيــر للتصديــر .غالبيــة
البرامــج متاحــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة وتتحــدد عــادة
علــى أســاس المشــاركة فــي الكلفــة.

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺰ ّود اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎن

اﺳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﺸﻬﺎدات ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

وﺻﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎن ﺗﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اردن ﻣﻦ ﺧﻼل:
 .1ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻮدة وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اردﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
 .2ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اردﻧﻴﻴﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
 .3ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ .ودﻋﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺪﻳﻬﻢ .وﺗﻘﺪم ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي ﻋﻠﻰ
ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺢ ﺗﻌﺎدل  ٪50ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻻﺧﺘﺒﺎرات ،ﺑﺴﻘﻒ ﻣﺤﺪد ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
اﻟﻌﻼﻣﺎت وﺷﻬﺎدات اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﻤﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻏﺮﻓﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎن ﻫﻲ:
• ﻋﻼﻣﺔ  ،CEﻋﻼﻣﺔ  ،ULﻋﻼﻣﺔ وﺷﻬﺎدة ﺣﻼل ،ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺠﻮدة اردﻧﻴﺔ
• ﺷﻬﺎدة اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞISO 9001، ISO 22000، HACCP، ISO 14001، OHSAS 18001 :

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﺗﻘﺪم ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎن .وﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﻌﺪ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎن ،وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ،وﺳﺪدت ﺑﺪل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 .2اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻋﻦ  249ﻣﻮﻇﻔ ًﺎ.
 .3رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

ﻣﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

اﻟﺸﻌﺎر

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

اﻟﻤﻮﻗﻊ
ا»ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﺒﺮﻳﺪ
ا»ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

٠٦-٤٦٤٣٠٠١
) www.aci.org.joأﻧﻘﺮ ﺑﺮاﻣﺞ(
aci@aci.org.jo
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ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺰ ّود اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎن

اﺳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ

وﺻﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺳﻮاق اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺢ ﻣﺎدﻳﺔ ﻋﻀﺎء اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﺴﻘﻒ ﻣﺤﺪد ﻳﺮﺗﻜﺰ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.

ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺮاءات واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ،اﻟﺮﺟﺎء اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎن .اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ:
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

اﻟﺸﻌﺎر
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ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎن .ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﻌﺪ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎن ،وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،وﺳﺪدت ﺑﺪل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 .2ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ــ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻘﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻦ  30أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ.
 .3ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ــ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻘﻞ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻦ  20أﻟﻒ دﻳﻨﺎر وﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ.

ﻣﺴﺘﻤﺮة

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

اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

٠٦-٤٦٤٣٠٠١
) www.aci.org.joأﻧﻘﺮ ﺑﺮاﻣﺞ(
aci@aci.org.jo

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺰ ّود اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل

اﺳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﺻﻼح اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اردن واﻟﺸﺮق اوﺳﻂ.
ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ــ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ اردﻧﻴﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ
ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺤ ًﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻔﻨﻴﺔ ،واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ،
وﺧﻄﻂ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻋﻤﺎل ،وﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻮق ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺳﻮاق،
واﻟﺘﺸﺒﻴﻚ وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،وﺑﻨﺎء ﻗﺪرات ادارة اﻟﻮﺳﻄﻰ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻂ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ  Export Lineــ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻣﻘﺮه ﻫﻮﻟﻨﺪا ،ﻳﻘﺪم ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ دﺧﻮل اﺳﻮاق اوروﺑﻴﺔ .اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺘﻠﻘﻰ دﻋﻤ ًﺎ
ﻓﺮدﻳ ًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﺧﻄﻂ ﺗﺪرﻳﺐ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮق ،اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ:
وﺻﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺸﻌﺎر

• اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ــ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻴﺎﻧﺎت دﺧﻞ وﻟﻮاﺋﺢ رﺻﻴﺪ
واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت .إن اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬه اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ إﻗﺮاض ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺑﺴﻼﻣﺔ 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 ﻟﺘﺤﺮّي ﺟﺪوى ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
• اﺑﺘﻜﺎر 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 اﺧﺮى واﻟﻤﻮرّدﻳﻦ واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ.
• ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻳﺎدة ــ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وإﺑﺪاع
ﻟﻠﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،واﻟﺘﺰ ّود ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ.
ّ
• اﻟﺮﻳﺎدة اﻟﺨﻀﺮاء ــ ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎرات وادوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺰﻳﺎدة
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎذج ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ.

ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر ،ﻟﻠﺘﻌﺮّف وﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻟﺮﺟﺎء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل

ﻣﺴﺘﻤﺮة

ﻣﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ
ﻣﻦ أﺳﺒﻮع واﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر
٠٦-٥٨٦٥٠٠٢
www.bdc.org.jo
info@bdc.org.jo
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ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺰ ّود اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﺒﻨﻚ اوروﺑﻲ ﻟ ﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﺳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺒﻨﻚ اوروﺑﻲ ﻟ ﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة

ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ اوروﺑﻲ ﻟ ﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰة
ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ .وﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ،ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻻﺣﺘﺮاﻓﻲ
اﻟﺬي ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺸﻮرة ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ وﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻚ.

وﺻﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻨﺤ ًﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اردﻧﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ  ٪70-50ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة .وﺗﺒﻠﻎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻤﻨﺤﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﺸﺮة آﻻف ﻳﻮرو .اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻫﻲ:
• إﻋﺪاد اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
• ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﺎدرات
• اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
• اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
• اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
• اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
• اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
• إدارة اﻟﺠﻮدة
• اµدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
• ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ
• ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اردﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ:
• ﺗﻮﻇﻒ  250ﻣﻮﻇﻔ ًﺎ أو أﻗﻞ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﻤﺤﻠﻲ ،و  500ﻣﻮﻇﻒ أو أﻗﻞ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﺪوﻟﻲ
• ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻨﺘﺎن ﺧﺒﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ
• أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪50ﻣﻠﻜﻴﺔ أردﻧﻴﺔ أو ﺳﻮرﻳﺔ

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺴﺘﻤﺮة

ﻣﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﻋﺸﺮة ﺷﻬﻮر ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﺣﺘﻰ  18ﺷﻬﺮ
ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻮﻗﻊ
اµﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﺒﺮﻳﺪ
اµﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
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اﻟﺸﻌﺎر

٠٦-5٦35038 / ٠٦-5٦35037 / ٠٦-5٦35036
http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-small-businesses/jordan.html20%
alsahebk@ebrd.com / knowhowjordan@ebrd.com
www.facebook.com/JordanSBS

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺰ ّود اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻤﻌﻬﺪ اوروﺑﻲ اردﻧﻲ ﻟﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ )(EJABI

اﺳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ إدارﻳﺔ ﻗﺼﻴﺮة

ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ  ،٢٠٠٤ﻛﺎن اﻟﻬﺪف اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌﻬﺪ اوروﺑﻲ اردﻧﻲ ﻟﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ )إﻳﺠﺎﺑﻲ( ﻫﻮ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﻣﻬﺎرات وأداء اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اردن .ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎن ،وﻳﻬﺪف إﻟﻰ
دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺠﺘﻤﻊ اﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت .ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا»دارﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﺎدر اﻟﺒﺸﺮي ﻟﺪى ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻼء.
وﺻﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺗﺸﻤﻞ:
• اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت وإدارة ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺪ
• اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة
• اﻟﻠﻐﺔ ا»ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻋﻤﺎل
• أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﺠﻮدة ISO 9001

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﺷﺨﺎص وﻣﻨﺪوﺑﻮ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪورات
)ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم(

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺴﺘﻤﺮة

ﻣﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

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

اﻟﺸﻌﺎر
EuroJordanian Advanced Business Institute

اﻟﻤﻮﻗﻊ
ا»ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﺒﺮﻳﺪ
ا»ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

٠٦-4٦44133
www.EJABI.org.jo
info@EJABI.org.jo
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ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺰ ّود اﻟﺨﺪﻣﺔ

Finnpartnership

اﺳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ

وﺻﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أﻣﺎم ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﻳﺔ .ﺗﺴﺎﻋﺪ
 Finnpartnershipاﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص ﺗﻌﺎون وﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة .اﻟﻬﺪف ﻫﻮ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺸﺮاﻛﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻣﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻓﻨﻠﻨﺪا.
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اردﻧﻴﺔ 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.
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ  Finnpartnershipإرﺳﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺮﻛﺘﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻌﺎرض
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﺧﺮى اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ:
 ﻟﺪﻳﻬﺎ أﺳﺎس ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺘﻴﻦ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﺠﻞ اﻟﺪول ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ OECD-DAC ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ. -ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺼﻒ ﺑﻮﺿﻮح أوﺻﺎف اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ.

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺴﺘﻤﺮة .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.

ﻣﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

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

اﻟﺸﻌﺎر

اﻟﻤﻮﻗﻊ
ا¯ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﺒﺮﻳﺪ
ا¯ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
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ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺰ ّود اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﺋﺘﻼف ﺗﻌﺎون اﻟﺸﺮﻛﺎت ا ردﻧﻴﺔ

اﺳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺸﺒﻜﺔ ا وروﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

وﺻﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺒﻜﺔ ا وروﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ،ﻳﺴﻌﻰ اﺋﺘﻼف ﺗﻌﺎون ﺷﺮﻛﺎت ا ﻋﻤﺎل ا ردﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ وﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ إﻟﻰ ا ﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻫﺬا اﻻﺋﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ا ردﻧﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﺟﻴﺪﻛﻮ( واﻟﻤﺠﻠﺲ ا ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎن .ﻳﻘﺪم اﻻﺋﺘﻼف ﺧﺪﻣﺎت دﻋﻢ
ا ﻋﻤﺎل واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ .وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ ا وروﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ دﻋﻢ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
• ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ــ ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ أﻛﺒﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻔﺮص ا ﻋﻤﺎل .ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ آﻻف ﻃﻠﺒﺎت ﺗﻌﺎون
اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺒﺤﻮث ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ .ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ.
• اﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة  :B2Bﺗﻨﻈﻢ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أﻋﻤﺎل ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ
واﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻬﻤﺎت ووﻓﻮد ﺗﺠﺎرﻳﺔ دوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ.
• اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ :ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت :اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ا وروﺑﻴﺔ ،اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ،اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ا ﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻮارد ،واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ا¾دارﻳﺔ.

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﻤﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ا ﻋﻤﺎل وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وإﺟﺮاء
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 اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﺟﻴﺪﻛﻮ.

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

دﻋﻢ اﺋﺘﻼف ﺗﻌﺎون ﺷﺮﻛﺎت ا ﻋﻤﺎل ا ردﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ا وروﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٢٠٢١

ﻣﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

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

اﻟﺸﻌﺎر

اﻟﻤﻮﻗﻊ
ا¾ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﺒﺮﻳﺪ
ا¾ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

06-5603507

ﻓﺮﻋﻲ٢٣٣٣ :

www.business-jordan-een.jo
een.jedco@jedco.gov.jo
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ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺰ ّود اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اردن

اﺳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺧﺪﻣﺎت دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت

وﺻﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺗﻘﺪم اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اردن وﻣﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اردﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺮاق اﻟﺴﻮق اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
ﺗﻘﺪم اﻟﻐﺮﻓﺔ دﻋﻤ ًﺎ ﺗﺠﺎرﻳ ًﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اردﻧﻴﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ أو اﻟﺒﺪء ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ .ﻟﺪى اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﺜﻞ:
• دراﺳﺎت اﻟﺴﻮق
• اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
• إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺤﻠﻴﺔ
• اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
• اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺸﺮﻛﺎت

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

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺴﺘﻤﺮة

ﻣﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻗﺼﻴﺮة اﻣﺪ وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻋﺎدة.

اﻟﺸﻌﺎر

اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
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ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺰ ّود اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎدة اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ

اﺳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﻤﺒﺎدرة اردﻧﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت JADE

اﻟﻤﺒﺎدرة اردﻧﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  JADEﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اردن.
وﺻﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺗﻬﺪف  JADEإﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ وادارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص .ﺗﻌﻤﻞ  JADEﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اردﻧﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻏﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺜﻞ:
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ذات إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻧﻤﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺴﻴﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ.
• دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻫﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺷﻬﺎدات اﻻﻋﺘﻤﺎد.
• ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اردﻧﻴﺔ ذات اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻟﺪﻳﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻧﻤﻮ ﻗﻮﻳﺔ وإﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﺗﺸﻐﻴﻞ،
وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ و/أو ﻋﻘﺪ رواﺑﻂ ﻣﺤﻠﻴﺔ .وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
• اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
• اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ واﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ
• اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
• اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

٢٠١٩ - ٢٠١٧

ﻣﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺷﻬﻮر وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﺸﻌﺎر

اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

06-5007307
www.jade-project.org
info@jade-project.org
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ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺰ ّود اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

اﺳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت )ﻧﺎﻓﺲ( ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ذات ﻫﺪﻓﻴﻦ :ا¢ول :ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ا¢ردﻧﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ.

وﺻﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻳﺒﺬل اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺠﻬﻮد ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ أﺟﺰاء ﻣﻦ رﺳﻮم اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟـ  (١اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ (٢ ،اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ .ﺗﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺐ دﻋﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﻦ
 .%٨٠-٥٠وﻣﻦ ا¢ﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• اﻟﻨﻈﻢ ادارﻳﺔ وﺧﻄﻂ ا¢ﻋﻤﺎل
• إدارة اﻧﺘﺎج
• اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ وادارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
• ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ودﻋﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
• دراﺳﺎت اﻟﺠﺪوى
• دﻋﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
• ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
• ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
• ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ ادارة
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﺐ ﻋﺎم وﻣﺘﺨﺼﺺ.
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع.

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﻟﺸﺮﻛﺘﻚ ،اﻟﺮﺟﺎء زﻳﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق .ﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ا¢ردﻧﻴﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺪوق أن ﺗﻠﺒﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .١ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
 .٢ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ٢٤٩
 .٣ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻘﻂ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺘﺠﺎري.
 .٤اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ .وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﻲ رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ.

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺴﺘﻤﺮة

ﻣﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

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

اﻟﺸﻌﺎر
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اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

06-5333895
www.nafes.org.jo
nafes@nafes.org.jo

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺰ ّود اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻧﻤﻮ

اﺳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺻﻨﺪوق ﻧﻤﻮ اردن

ﻼ ﻣﺘﻜﺎﻣ ً
ﻳﻘﺪم ﺻﻨﺪوق ﻧﻤﻮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة  GroFinﺣ ً
ﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻃﻮﻳﻞ اﻣﺪ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﺮﻳﺎدﻳﻴﻦ ،واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ .إن اﻟﻬﺪف ﻫﻮ إﻳﺠﺎد ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺴﺘﺪام ،وﻧﻤﻮ
اﻗﺘﺼﺎدي ،وأﺛﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻋﺎﻳﺔ وﺗﻮﺳﻌﺔ ﻗﻄﺎع اﻋﻤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
وﺻﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻳﻬﺪف ﺻﻨﺪوق ﻧﻤﻮ اردن إﻟﻰ:
• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺎدي ﻣﺴﺘﺪام إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وذﻟﻚ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات
ﺗﺼﻔﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ واﺳﻊ.
• اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ اردﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ
أو اﻟﻤﺪارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺴﺎء ،ذات اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﺼﻴﺮ اﻣﺪ ) ٥-٣ﺳﻨﻮات(.
• ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺣﻠﻮل دﻋﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ
ﺷﺮﻛﺔ.

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون

اﻟﺮﻳﺎدﻳﻮن أو أﺻﺤﺎب اﻋﻤﺎل اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﺑﺒﺪء أو ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ .وﻫﻢ ﻋﺎدة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة أو اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ
اردﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻴﻜﺮوﻳﺔ ،وﺻﻐﻴﺮة ﺟﺪاً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺪﻳﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻜﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄن اﻟﻄﻠﺐ.

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺴﺘﻤﺮة

ﻣﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﺎدي  /رﺟﻞ اﻋﻤﺎل ،ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة إﻣﺎ ﻗﺼﻴﺮة أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻣﺪ.

اﻟﺸﻌﺎر

اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

06-٥٨٥١٨١١
http://www.nomou-mena.com/
jordan@grofin.com
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ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺰ ّود اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﺳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

وﺻﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺸﺮﻛﺎت

 PUMــ ﻛﺒﺎر ﺧﺒﺮاء ﻫﻮﻟﻨﺪا

 PUMﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮﻟﻨﺪا .ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ .ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻀﻢ ﻧﺤﻮ  ١٥٠ﻣﻨﺪوب ﻓﻲ  ٣١دوﻟﺔ ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ا¦ردن .وﺗﺮﺗﺒﻂ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﺮﻳﺎدﻳﻴﻦ وﻣﺆﺳﺴﺎت دﻋﻢ ا¦ﻋﻤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ.
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ  PUMﻣﻊ ﺣﻮاﻟﻲ  ١٥٠٠ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺮدي .ﻳﻘﺪم ﻛﺒﺎر اﻟﺨﺒﺮاء
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت وﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻬﻤﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻗﺼﻴﺮة ا¦ﻣﺪ أو
ﻣﺘﻜﺮرة أو ﻋﺒﺮ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ.

ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ا¦ردﻧﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة  PUMوﻫﻲ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ .وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺳﻔﺮ وأﺗﻌﺎب اﻟﺨﺒﺮاء وﺑﺪل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة وﺟﻮدﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ
ا¦ردﻧﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴﺖ ووﺟﺒﺎت اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺪوب اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ا¦ﻋﻤﺎل ا¦ردﻧﻴﺔ
ا¦وروﺑﻴﺔ.

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺴﺘﻤﺮة

ﻣﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

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

اﻟﺸﻌﺎر

اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﺒﺮﻳﺪ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
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اﻟﺴﻴﺪ أﻳﻤﻦ ﻗﻔﺎف  /اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم  -ﻣﻨﺴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ JEBA – PUM
07-96966798 / 06-٥667447
www.jeba.org.jo/about_pum.aspx & www.pum.nl
info@jeba.org.jo / ayman.qaffaf@pum.nl

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺰ ّود اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺨﺒﺮاء – أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ SES

اﺳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺨﺒﺮاء – أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

وﺻﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺨﺒﺮاء  SESﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ا°ﻟﻤﺎﻧﻴﺔ .وﺗﻀﻢ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮة آﻻف ﺧﺒﻴﺮ أﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ واﻟﻨﺸﻄﻴﻦ .ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ
وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ إﻟﻰ ا¼ﺧﺮﻳﻦ .إﻧﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﻤﺸﻮرة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ وإﻟﻰ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ا¦دارﻳﻴﻦ .ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﻫﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﻳﻘﺪم ﻛﺒﺎر اﻟﺨﺒﺮاء اﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻗﻄﺎﻋ ًﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔ ًﺎ.

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أﺣﻘﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،وﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻼم ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،اﻟﺮﺟﺎء اﻻﺗﺼﺎل
ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن.

ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺴﺘﻤﺮة

ﻣﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

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

اﻟﺸﻌﺎر

اﻟﻤﻮﻗﻊ
ا¦ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
واﻟﺒﺮﻳﺪ
ا¦ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺨﺒﺮاء ا°ﻟﻤﺎن ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎن
اﻟﺴﻴﺪ ﻓﻬﻤﻲ اﻟﻨﺠﺎر
06-4644133 / 079-5168600

ﻓﺮﻋﻲ٣١٣ :

lang.ses-bonn.de/en/
SES-FN@gmx.de
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تاليـ ًا قائمــة بأهــم الــوزارات والمؤسســات وعناوينهــا التــي يمكنهــا
مســاعدتك فــي عمليــة التصديــر.

المؤسسات الوطنية

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ا ردﻧﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﺟﻴﺪﻛﻮ(
اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ـ ﺷﺎرع ﻛﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺮﺷﻲ ـ ﻣﺒﻨﻰ رﻗﻢ ١
ص .ب ٧٧٠٤ .ﻋﻤﺎن  ١١١١٨ا ردن

www.jedco.gov.jo

وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ

crm@jedco.gov.jo
06-٥٦٠٣٥٠٧

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

اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ا ردﻧﻲ

www.mit.gov.jo
Info@mit.gov.jo
06-٥٦٢٩٠٦٠

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

www.cbj.gov.jo

١٦٧/ ١٢٢/ ٦٣٦

info@cbj.gov.jo
٠٦-٤٦٣٠٣٠١ / ٠٦-٤٦٣٠٣١٠

ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ا ردن
ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺎن  /اﻟﺪوار اﻟﺜﺎﻧﻲ ــ
 ٣٣ﺷﺎرع اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﺳﻼﻣﻴﺔ
ص .ب ٨١١٩٨٦ .ﻋﻤﺎن  ١١١٨١ا ردن

www.jci.org.jo
jci@jci.org.jo & info@jci.org.jo
06-٤٦٤٢٦٤٩

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺠﻮدة
ص .ب ١٤٣٨ .اﻟﺠﺒﻴﻬﺔ  /ﻋﻤﺎن  ١١٩٤١ا ردن

rssinfo@rss.jo
٠٦-٥٣٤٤٧٠١
٢٣٠٠

ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة ا ردن

ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ارﺑﺪ

ﻋﺒﺪون  /ﺷﺎرع ا ﻣﻴﺮة ﺑﺴﻤﺔ ــ ﻣﺒﻨﻰ رﻗﻢ ٢١٨

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

info@jocc.org.jo

www.ici.org.jo

06-5902040

info@ici.org.jo

www.jocc.org.jo

٠٢-٧٢٥٨٣٠٠ / ٠٢-٧٢٥٨٢٢١ / ٠٢-٧٢٥٨٢٢٢

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ا ردﻧﻴﺔ
داﺑﻮق  /ﺷﺎرع ﺧﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ )ﻳﺜﺮب ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ( ــ
ﻣﺒﻨﻰ رﻗﻢ ٥٠
ص .ب ٩٤١٢٨٧ .ﻋﻤﺎن  ١١١٩٤ا ردن

www.jsmo.gov.jo
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داﺋﺮة اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺳﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  -ﺷﺎرع اﻟﻤﻠﻚ ﺣﺴﻴﻦ
ص .ب ٩٠ .ﻋﻤﺎن  ١١١١٨ا ردن

www.customs.gov.jo

، jsmo@jsmo.gov.joوﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﺣﻮل اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻔﻨﻴﺔ أﻣﺎم
اﻟﺘﺠﺎرةenquiry@jsmo.gov.jo :

customs@customs.gov.jo

06-٥٣٠١٢٢٥

٠٦-٤٦٢٣١٨٦ / ٨٨

ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰرﻗﺎء
ﺟﺒﻞ ﻃﺎرق ـ ﺧﻠﻒ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
 اردن١٣١٦٢  اﻟﺰرﻗﺎء٨٦٣٩ . ب.ص

www.zci.org.jo
info@zci.org.jo
02-7258300 / 02-7258221 / 02-7258222

ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﺎن
 اﻟﺪوار اﻟﺜﺎﻧﻲ ـ/ ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺎن
 ﺷﺎرع اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ا¶ﺳﻼﻣﻴﺔ٣٣
 اردن١١١١٨  ﻋﻤﺎن١٨٠٠ .ب.ص

www.aci.org.jo
aci@aci.org.jo
٠٦-٤٦٤٣٠٠١

مز ّودو الشهادات والتفتيش من القطاع الخاص
تاليــ ًا قائمــة بأبــرز الجهــات المــز ّودة للشــهادات والتفتيــش مــن
 تقــدم هــذه الجهــات خدمات الشــهادات.القطــاع الخــاص فــي األردن
.والفحوصــات والتفتيــش الالزمــة للبــدء بعمليــة تصديــر منتجــك

Absolute Quality Certification Jordan

ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة ﻋﻤﺎن
 ﺷﺎرع اﻣﻴﺮ ﺷﺎﻛﺮ ﺑﻦ زﻳﺪ ـ/ اﻟﺸﻤﻴﺴﺎﻧﻲ
٩ ﻣﺒﻨﻰ رﻗﻢ
 اردن١١١١٨  ﻋﻤﺎن٢٨٧ . ب.ص

www.ammanchamber.org.jo
info@ammanchamber.org.jo
06-٥666151

23 Ali Sarairah St., Sweifieh, Amman, Jordan
www.aqc.jo

ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اردﻧﻴﺔ

info@aqc.jo
06-5833576 / 06-5833577
ISO quality certification services and food safety

٨٩  ﺷﺎرع وادي ﺻﻘﺮة ــ ﻣﺒﻨﻰ رﻗﻢ/ اﻟﺪواراﻟﺨﺎﻣﺲ
 اردن١١٨٢١  ﻋﻤﺎن٨٩٣ . ب.ص

www.jic.gov.jo
info@jic.gov.jo

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

06-٥608400 / 415

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء اردﻧﻴﺔ
ﺷﻔﺎ ﺑﺪران ــ ﺷﺎرع أﺣﻤﺪ اﻟﻜﺎﻳﺪ اﻟﻘﻄﻴﺸﺎت
 اردن١١١٨١  ﻋﻤﺎن٨١١٩٥١ . ب.ص

06-4206060

www.jfda.jo

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

info@jfda.jo
06-٥632000

داﺋﺮة ا¶ﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺠﺒﻴﻬﺔ ـ ﺷﺎرع ﻳﺎﺟﻮز
 اردن١١١٨١  ﻋﻤﺎن٢٠١٥ . ب.ص

www.dos.gov.jo
stat@dos.gov.jo
06-٥300700
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Intertek

Lloyd's Register Quality Assurance

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

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

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

www.lrqa.com

www.intertek.com

amman-lrqa@lr.org

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

06-5865740

06-5004000 Ext 7524 / 07-95648899

Independent provider of professional assurance
services including management system
certification, validation, verification and training.

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

TÜV AUSTRIA Hellas
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

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.sgs.com

www.tuev.at

me.ssc.jordan@sgs.com

gm@tuvaustriahellas-jo.com

06-5377355

06-5686771

inspection, verification, testing and certification
services.

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.

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

Bureau Veritas

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

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

www.tuv.com

www.bureauveritas.com

ghazi.dabbas@naouri.com

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

06-5004000 Ext: 7500 / 07-95648899

06-5060670

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

Bureau Veritas provides inspection services such as
verification of product conformity to national
regulation and national or international standards.
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OECD International Trade Statistics
http://www.oecd.org/trade/its/
Trade statistics on OECD member countries

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

غرف الصناعة والتجارة في دول االتحاد األوروبي
تعتبــر غــرف التجــارة أحــد المصــادر الهامــة فــي مســاعدتك للبحــث
 وذلــك مــن خــال فهــم،عــن الشــركاء التجارييــن المحتمليــن
 تالي ـ ًا. والحصــول علــى معلومــات حــول إجــراءات االســتيراد،الســوق
.قائمــة بعناويــن مؤسســات غــرف التجــارة فــي كل دولــة أوروبيــة
كمــا تســتطيع غــرف التجــارة توجيهــك إلــى غرفــة الصناعــة
.المعنيــة

Austria – THE AUSTRIAN FEDERAL ECONOMIC
CHAMBER (WKÖ - WIRTSCHAFTSKAMMER
ÖSTERREICH)
Wiener Hauptstrasse 63, 1045 Vienna, Austria
+43 – 5 90 900 / 4315
office@wko.at

المؤسسات الدولية
تقــدم المؤسســات الدوليــة المذكــورة تاليـ ًا مجموعــة كبيــرة مــن
المعلومــات المتوفــرة للجمهــور لمســاعدة شــركتك فــي عمليــة
.التصديــر

EU Trade Helpdesk
trade.ec.europa.eu/tradehelp
exporthelp@ec.europa.eu
Advice on import rules and trade statistics.

CBI – Centre for the Promotion of Imports
from developing countries
www.cbi.eu
Sector specific information and advice on exporting
to the EU.

International Chamber of Commerce
iccwbo.org
Practical information on international standards
when doing business.

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

http://www.wko.at

Brussels office
Avenue de Cortenberg 30, 1040 Brussels , Belgium

Brussels office

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

+32 – 2 286 58 80

Austro – Arab Chamber of Commerce
+43 – 1 513 3965
headoffice@aacc.at
www.aacc.at

Jordan and the EU – European Commission
http://ec.europa.eu/trade/policy/
countries-and-regions/countries/jordan/
Information on bilateral trade and trade statistics.

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

International Trade Center – Trade Map
http://www.trademap.org/
statistical data about worldwide import and export.
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Bulgaria – BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY (БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО
РОМИШЛЕНА ПАЛАТА)

Finland – FINLAND CHAMBER OF COMMERCE
(KESKUSKAUPPAKAMARI)

9, Iskar Str., 1058 Sofia,
Bulgaria

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

+359 – 2 811 74 00

+358 – 9 424 262 00

bcci@bcci.bg

keskuskauppakamari@chamber.fi

www.bcci.bg

www.kauppakamari.fi

Cyprus – CYPRUS CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
38, GRIVAS DIGENIS AVE. & 3, DELIGIORGIS STREET
P.O.BOX 21455, 1509 NICOSIA, CYPRUS

Germany – ASSOCIATION OF GERMAN CHAMBERS
OF INDUSTRY AND COMMERCE (DEUTSCHER
INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERTAG – DIHK)
Breite Straße 29, 10178 Berlin,
Germany

+357 – 22 88 98 00

+49 – 30 20 308 – 0

chamber@ccci.org.cy

info@dihk.de

www.ccci.org.cy

www.ihk.de

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

Denmark – CONFEDERATION OF DANISH
ENTERPRISE (DANSK ERHVERV)
Børsen 1217 Copenhagen
Denmark
+45 – 3374 6000
info@danskerhverv.dk
www.danskerhverv.dk

+32 – 2 286 1611
info@dihk.de

Ghorfa Arab – German Chamber of
Commerce & Industry
Garnisonskirchplatz 1, 10178 Berlin,
Germany
+49 – 30 2789 070 / 2789 0713
ghorfa@ghorfa.de
www.ghorfa.de
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Hungary – HUNGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
(MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA)
Szabadság tér 7,1054, Budapest,
Hungary
+36 – 1 474 5141
mkik@mkik.hu
www.mkik.hu

Lithuania – ASSOCIATION OF LITHUANIAN
CHAMBERS OF COMMERCE, INDUSTRY AND CRAFTS
(LIETUVOS PREKYBOS, PRAMONES IR AMATURUMU
ASSOCIACIJA)
Vašingtono a.1-63A, LT-01108, Vilnius,
Lithuania
+370 – 5 261 2102
info@chambers.lt
www.chambers.lt

Brussels office
11, Boulevard Bischoffsheim, 1000 Brussels ,
Belgium
+32 – 2 737 1403
hcci.bxl@skynet.be

Brussels office
Lithuanian Business Representation – LITBRE
Av. De Cortenbergh 168, Brussels,
Belgium
+32 – 2 237 66 75
tomas.vasilevskis@litbre.eu

Italy – ASSOCIATION OF ITALIAN CHAMBERS OF
COMMERCE, INDUSTRY, CRAFT AND AGRICULTURE
(UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA)
Piazza Sallustio 21, 00187 Roma,
Italy

Exchange Buildings, Republic Street, Valletta,
Malta

+39 – 6 470 41

+356 – 2123 3873

unioncamere@unioncamere.it

info@maltachamber.org.mt

www.unioncamere.it

www.maltachamber.org.mt

Brussels office

Brussels office

Avenue Marnix, 30, 1000 Bruxelles,
Belgium

Avenue d'Auderghem, 289, 1040 Brussels,
Belgium

+32 – 2 510 09 70

+32 – 2 737 1403

sede.bruxelles@unioncamere.eu

ddebono@mbb.org.mt

Arab – Italian Chamber of Commerce
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Malta – THE MALTA CHAMBER OF COMMERCE,
ENTERPRISE & INDUSTRY

Maltese-Arab Chamber of Commerce,
Industry and Agriculture

Via Monti Parioli 48, 00197 Roma,
Italy

Auberge San Anton, Vjal De Paule, Balzan,
Malta

+39 – 06 322 6751

+356 – 21 48 2750 / – 48 2707

itaraba@tin.it

maccia@go.net.mt

www.cameraitaloaraba.org

www.maccia.com

Poland – POLISH CHAMBER OF COMMERCE
Trębacka 4 Street, 00-074 Warszawa,
Poland

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

+48 – 22 630 96 00

Västra Trädgardsgatan 9 , Stockholm,
Sweden

kig@kig.pl

+46 – 8 555 100 00

www.kig.pl

info@chamber.se
www.ccir.ro

Scandinavian – Arab Chamber of Commerce
Romania – CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY OF ROMANIA
(CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI)

+46 – 70 875 5788 / +44 – 7770 277 802
gustaf.grof@sa-cc.org
www.sa-cc.org

2 Octavian Goga Blvd., Sector 3, Bucharest,
Romania
+40 – 21 319 01 14 / -18
ccir@ccir.ro

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)

www.ccir.ro

Slovenia – CHAMBER OF COMMERCE AND
INDUSTRY OF SLOVENIA
(GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE)
Dimičeva 13, 1504, Ljubljana,
Slovenia
+386 – 1 58 98 000
info@gzs.si

Avenue Louise 500, 1000 Brussels,
Belgium
+32 – 2 209 05 50
info@belgianchambers.be
www.ccir.ro

Brussels office Arab – Belgian – Luxembourg
Chamber of Commerce
+32 – 2 344 8204

www.gzs.si

info@ablcc.org

Brussels office

www.ablcc.org

6 Avenue Lloyd George, 1000 Brussels,
Belgium
+32 – 2 645 1910
info@sbra.be
www.sbra.be
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Croatia – CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY
(HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA)

France – CCI FRANCE Jordanie France - CAFRAJ

Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb,
Croatia

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

+385 – 1 456 15 55

+962 (06) 463 3091

hgk@hgk.hr

info@cafraj.net

www.hgk.hr

www.cafraj.com

Arab Franco Chamber of Commerce
250 bis, Boulevard Saint Germain, 75007
Paris, France

The Czech Republic – CZECH CHAMBER OF
COMMERCE
(HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY)
Florentinum, Na Florenci 2116/15 , 110 00 Praha,
Czech Republic

+331 – 4553 2012
sg@ccfranco-arabe.org / fahed@ccfranco-arabe.org
www.ccfranco-arabe.org

+420 – 266 721 300
office@komora.cz
www.komora.cz

Brussels office
Avenue des Arts 19 A/D , 3rd floor, 1000 Brussel,
Belgium
+32 – 2 502 07 66
brussels@cebre.cz

Greece – UNION OF HELLENIC CHAMBERS
OF COMMERCE
6, Akademias str., Athens 10671,
Greece
+30 – 21 033 871 04-5
keeuhcci@uhc.gr
www.uhc.gr

Brussels office

Estonia – ESTONIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
(EESTI KAUBANDUS - TÖÖSTUSKODA)
Toom-Kooli 17, 10130, Tallinn,
Estonia
+372 604 00 60
koda@koda.ee
www.koda.ee

Embassy of Greece - 6, rue des Petits Carmes, 1000
Brussels, Belgium
+32 – 2545 5530
Konstantinidou.uhcci@skynet.be

Arab-Hellenic Chamber of Commerce
and Development
180-182 Kifissias Ave, Athens,
Greece
+30 – 210 6726882 / 6746 578 (6711210 ext:101)
chamber@arabgreekchamber.gr
www.arabhellenicchamber.gr

81

Ireland – CHAMBERS IRELAND
3rd Floor, Newmount House, 22-24 Lower Mount
Street, Dublin 2, Ireland
+353 – 1 400 43 00
info@chambers.ie
www.chambers.ie

Croatia – CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY
The Joint Arab-Irish Chamber of Commerce
(HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA)

Luxembourg – CHAMBER OF
COMMERCE OF THE GRAND DUCHY
OF LUXEMBOURG (CHAMBRE DE COMMERCE DU
GRANDDUCHE DE LUXEMBOURG)
Rue Alcide de Gasperi 7, 2981,
Luxembourg
+352 – 42 39 391
direction@cc.lu
www.cc.lu

60 Merrion Square, Dublin 2,
Ireland

Arab – Belgian – Luxembourg Chamber
of Commerce

+353 – 1 662 4451 / 662 1577

+32 – 2 344 8204

info@aicc.ie

info@ablcc.org

www.aicc.ie

www.ablcc.org

Latvia – LATVIAN CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY (LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS
UN RŪPNIECĪBAS KAMERA)
K. Valdemara iela 35, 1010, Riga,
Latvia
+371 – 6 722 55 95 / +371 – 6 720 11 04

Portugal – PORTUGUESE CHAMBER
OF COMMERCE AND INDUSTRY
(ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE LISBOA CÂMARA COMÉRCIO E INDÚSTRIA PORTUGUESA)
Rua Portas de Santo Antão 89, Lisboa,
Portugal
+ 351 – 213 224 050

info@chamber.lv

geral@ccip.pt

www.chamber.lv

www.ccip.pt

Brussels office

The Netherlands – NETHERLANDS
CHAMBER OF COMMERCE (KAMER
VAN KOOPHANDEL)
Sint Jacobsstraat 300, 3511 BT,
The Netherlands
+31 – 88 5858 1585

Rue de la Loi, 26 2nd floor, 1040 Brussels,
Belgium
+351 – 991 935 121
baguiar@eupportunity.eu

Arab – Portuguese Chamber of Commerce
and Industry

info@kvk.nl

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

www.kvk.nl

+351 – 21 313 8 100 / - 103
cciap@cciap.pt
www.cciap.pt
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Slowakia – SLOVAK CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY (SCCI) (SLOVENSKA OBCHODNA
A PRIEMYSELNA KOMORA (SOPK)
Gorkeho 9, SK-816 03, Bratislava 1,
Slovak Republic

The United Kingdom – BRITISH
CHAMBERS OF COMMERCE
65 Petty France, SW1H 9EU,
London
+44 – 20 7654 5800

+421 – 254 43 3291

enquiries@britishchambers.org.uk

sopkurad@scci.sk

www.britishchambers.org.uk

www.sopk.sk

Croatia – CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY
Arab-British Chamber of Commerce
(HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA)
43 Upper Grosvenor Street, London,
England
+44 – 20 7 235 4363 / 7 6594855

Spain – CÀMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA
Ribera del Loira 12, 28042, Madrid,
Spain
+34 91 590 69 00
info@cscamaras.es
www.camaras.org

Brussels office
Rue du Luxembourg 19-21, 1000 Brussels,
Belgium
+32 – 2 705 67 50
delegacion.bruselas@cscamaras.es
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info@abcc.org.uk
www.abcc.org.uk

أداة المساعدة
اإللكترونية
()EU Help Desk

9

االستفادة من إدارة البحث
( )My Exportصادراتي

صفحة 77

نماذج عن متطلبات المنتجات

صفحة 88

85

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

استخدام برمجية البحث (صادراتي) My Export
إحــدى أهــم األدوات والبرمجيــات المفيــدة التــي تقدمهــا أداة
المســاعدة اإللكترونيــة ( )EU Help Deskهــي  .My Exportواألكثــر
أهميــة هــو أن أداة البحــث هــذه تب ّيــن نســب التعرفــة والمتطلبــات
وترتيبــات التجــارة التفضيليــة المطبقــة لــكل دولــة ولــكل منتــج
علــى حــدة.

البحث عن المنتج My Export -

ويمكــن لهــذه الخدمــة اإللكترونيــة تقديــم إجابــات الستفســارات
أخــرى ،مثــل:

كيف يمكن لمنتجي أن يجتاز الحدود األوروبية ؟
تقــدم أداة المســاعدة اإللكترونيــة ( )EU Help Deskقائمــة كاملــة
مــن المتطلبــات الفنيــة والســامة والعالمــات التعريفيــة الواجــب
تلبيتهــا مــن قبــل منتجــك .كمــا يمكنــك التعــرّف علــى الوثائــق
الالزمــة للتخليــص الجمركــي والمعلومــات الخاصــة بإجــراءات
االســتيراد.

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

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺜﺎل ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻘﻤﺼﺎن
اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ .ﻣﻦ ﺧﻼل
ل "ﺟﺪ
رﻣﺰ ﻣﻨﺘﺠﻲ" ،اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﻟﻌﺜﻮر
ﺜﻮر أن
رﻣﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ اوروﺑﻲ ﻫﻮ .٦١١٠٢٠
.٦١١٠٢٠١٠٠٠

ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺼﺪﻳﺮ
ﻣﻨﺘﺠﻚ ﻣﻦ اردن إﻟﻰ اﻟﺴﻮق
اﻳﻄﺎﻟﻲ .أدﺧﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﺴﺐ
ﻣﺎ ﻳﻠﺰم.

إجراءات االستيراد My Export -

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

مــا هــي الجهــات التــي يجــب االتصــال معهــا فــي كل
دولــة عضــو فــي االتحــاد األوروبــي ؟
تقــدم أداة المســاعدة اإللكترونيــة ( )EU Help Deskالعناويــن
المطلوبــة فــي دول االتحــاد األوروبــي.

ما حجم مستوردات وصادرات منتجك ؟
يمكــن ألداة المســاعدة اإللكترونيــة ( )EU Help Deskمســاعدتك
فــي بحــوث الســوق مــن حيــث توفيــر إحصائيــات تفصيليــة حــول
تدفقــات كل منتــج علــى حــدة.

TRADE HELPDESK

البريد اإللكتروني لخدمة مكتب التجارة األوروبي
trade.ec.europa.eu/tradehelp
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فــي حقــل «إجــراءات االســتيراد» فــي هــذه البرمجيــة يمكنــك
البحــث عــن مزيــد مــن المعلومــات حــول إجــراءات االســتيراد
األوروبيــة والوثائــق الالزمــة للتخليــص الجمركــي وأســماء وعناويــن
الســلطات المعنيــة فــي ايطاليــا.

متطلبات المنتج My Export -

ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اوروﺑﻲ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت .ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺜﺎل ،ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ذات رﻣﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺴﻖ  ،٦١وﻫﻲ ﻣﻮاد ﻣﺤﻴﻜﺎت
وﻧﺴﻴﺞ ﻏﺮز أو ﺗﺮﺑﻴﻂ .ﻛﻤﺎ أن رﻣﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺴﻖ  ٦١١٠ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
وﻫﻲ ﺟﺮزات وﻛﻨﺰات وﺳﺘﺮات .أﻣﺎ رﻣﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺴﻖ  ٦١١٠٢٠ﻓﺈﻧﻪ ﻳُﺼ ّﻨﻒ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻧﺴﺠﺔ اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ.

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻨﺘﺞ اﻟﻘﻤﺼﺎن اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ
اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺑﻮﻟﻮ ذي اﻟﺮﻣﺰ  ٦١١٠٢٠١٠ﻣﺬﻛﻮرة .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﻄﻠﺐ،
ﺳﻮف ﺗﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺗﻔﺼﻴﻼت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻋﻨﺎوﻳﻦ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.

رسوم االستيراد My Export -
ﺗﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻘﻤﺼﺎن اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ذات رﻣﺰ ﻣﻨﺘﺞ  ٦١١٠٢٠١٠ي دوﻟﺔ
ﻏﻴﺮ أوروﺑﻴﺔ وﺑﺪون اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺠﺎرة ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﻫﻮ  .%١٢ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ
ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺣﻘﻞ "رﺳﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮردات اوروﺑﻴﺔ".

ﺗﻌﻤﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اوروﺑﻴﺔ اردﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردات
ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ،رﻣﺰه  ،٦١١٠٢٠١٠ﻣﻦ اردن ﻟﺘﻜﻮن ﺻﻔﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻤﺖ
ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ .ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم دﻓﻊ رﺳﻮم ﻣﺴﺘﻮردات
ﻟﻠﺠﻤﺎرك.

اإلحصائيات My Export -
ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻤﻨﺘﺠﻚ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ "إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت" ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺔ .ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻳﺘﻢ إدراج إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اردن
وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ذات اﻟﺮﻣﺰ ) ٦١١٠٢٠١٠ﺟﺮزات وﻛﻨﺰات
وﻏﻴﺮﻫﺎ( ﻟﻠﺴﻨﺘﻴﻦ  ٢٠١٥و .٢٠١٦

ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻮاردة إﻟﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اردن ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻣﺰ  ٦١١٠٢٠١٠ﻫﻲ
 ٢٦٥٨٣٠ﻳﻮرو ﻓﻲ ﻋﺎم  .٢٠١٦ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠١٥ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢٣٨٥١٢
ﻳﻮرو.
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أمثلة حول متطلبات المنتجات
مــن أجــل فهــم أفضــل مــا يمكــن أن ينطبــق مــن متطلبــات المنتــج علــى منتجــك عنــد التصديــر إلــى االتحــاد األوروبــي ،هنــاك العديــد مــن نمــاذج
المنتجــات المدرجــة تاليـ ًا .المنتجــات المذكــورة تاليـ ًا هــي بعــض أنــواع المنتجــات الوطنيــة ذات إمكانيــة التصدير .وتتضمــن نماذج مــن قطاعات:
األسمدة
مستحضرات البحر الميت
المعدات واألجهزة الكهربائية
األثاث

ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ

المواد الكيماوية المنزلية
الصابون
المعدات الميكانيكية

الطالء والدهانات
الصناعات البالستيكية
المنسوجات والمالبس

ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ وأﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴ ً
ﻼ ﺣﻮل ﻣﻨﺘﺠﻚ ﻓﻲ ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﺠﺎرة اوروﺑﻴﺔ /
اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اوروﺑﻴﺔtrade.ec.europa.eu/tradehelp :

وﺻﻒ اﻟﻤﻨﺘﺞ
 – ٣٣اﻟﺰﻳﻮت ا ﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﺎدة اﻟﺮاﺗﻨﺠﻴﺎت ،اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﻄﺮﻳﺔ ،ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﺮاﺣﻴﺾ اﻟﺼﺤﻴﺔ
 – ٣٣٠٤ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات 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
 – ٣٣٠٤٩٩أﺧﺮى

رﻣﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ )رﻣﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺴﻖ  /رﻣﺰ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ(
 – ٣٣٠٤٩٩ﻣﺜﺎل ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺠﻠﺪ ،أﻣﻼح اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﺤﺎد ا وروﺑﻲ
اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ا وروﺑﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ –
اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ.
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

إﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻮرد ا ول.
اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ واﻟﻌﻼﻣﺎت.

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻼﻣﺔ.

ﻫﺬه اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎﻧﻊ أو اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﺗﺠﺎه ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ،وﺗﻄﻠﺐ إﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻮرد ا ول ،وإﻋﺪاد ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق.
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 – ٣١أﺳﻤﺪة.
 – ٣١٠٥أﺳﻤﺪة ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ أو ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﺛﻨﻴﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻤﺎد :ﻧﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ وﻓﺴﻔﻮر وﺑﻮﺗﺎﺳﻴﻮم ،وأﻧﻮاع أﺳﻤﺪة أﺧﺮى.
 ٣١٠٥١٠ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻗﺮاص أو أﺷﻜﺎل ﺷﺒﻴﻬﺔ أو ﺿﻤﻦ أﻏﻠﻔﺔ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ وزﻧﻬﺎ ا°ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ  ١٠ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام.
 – ٣١٠٥٢٠أﺳﻤﺪة ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ أو ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻤﺎد :ﻧﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ وﻓﺴﻔﻮر وﺑﻮﺗﺎﺳﻴﻮم.
 – ٣١٠٥٢٠١٠ﻣﻊ ﻣﺤﺘﻮى ﻧﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ ﻳﺘﺠﺎوز  %١٠ﻣﻦ وزن اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺠﺎف.
 – ٣١٠٥٥١أﻧﻮاع أﺳﻤﺪة ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ أو ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻤﺎد ﻫﻤﺎ ﻧﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ وﻓﺴﻔﻮر.

رﻣﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ )رﻣﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺴﻖ  /رﻣﺰ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ(
 – ٣١٠٥٢٠١٠ﻣﺜﺎل ﺳﻤﺎد اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم اﻟﻤﻌﺪﻧﻲ ﻣﻊ ﻣﺤﺘﻮى ﻧﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ ﻳﺰﻳﺪ  %١٠ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺴﻤﺎد اﻟﺠﺎف.
 – ٣١٠٥٥١ﻣﺜﺎل ﺳﻤﺎد ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ وﻓﺴﻔﻮر.

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺨﻄﺮة واﻟﻤﺒﻴﺪات اﻟﺤﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ –
إﺟﺮاءات ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ وﻣﻨﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ).(REACH
أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺼﻨﻴﻒ وﺗﻐﻠﻴﻒ ووﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت ﻟﻠﻤﻮاد واﻟﺨﻠﻴﻂ.
ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ اﺳﻤﺪة –
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
ﻳﺘﻢ ﺗﻤﻴﻴﺰاﺳﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺒﺎرة :أﺳﻤﺪة  "ECوﺗﺨﻀﻊ ﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﺳﻤﺪة .وﻫﻲ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ  ١ﻣﻊ
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
ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻣﻮر ا°ﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮات اﺳﻤﺪة أو اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺒﺎرة "أﺳﻤﺪة  ،"ECﻳﺠﺐ أن
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺼﻒ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﺧﺮى ،اﺳﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ،ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﺎﻧﻌﺔ ،وﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒ ًﺎ ،إﺷﺎرة
إﻟﻰ ﺧﻠﻄﺔ اﺳﻤﺪة ،وﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ.
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﺘﺒﻊ
اﺳﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻌﺒﺎرة "أﺳﻤﺪة  "ECﻗﺪ 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 ﻣﻼﺣﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟºﺳﻤﺪة.
ﻃﻮﻋﻲ ــ اﻟﻤﻠﺼﻖ اﻟﺒﻴﺌﻲ
اﻟﻤﻠﺼﻖ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻫﻮ ﻣﻠﺼﻖ ﻃﻮﻋﻲ ﻳﻮﺿﻊ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻤﻮ ،وﻣﺤﺴﻨﺎت اﻟﺘﺮﺑﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
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 - ٣٢ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت اﻟﺼﺒﻎ واﻟﺪﺑﻎ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ واﺻﺒﺎغ واﻟﺨﻀﺎب وﻏﻴﺮﻫﺎ وأﻳﺔ ﻣﻮاد أﻟﻮان ودﻫﺎﻧﺎت وﻃﻼء ورﻧﻴﺶ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد واﺣﺒﺎر.
 - ٣٢٠٩ﻃﻼء ودﻫﺎﻧﺎت )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮاد اﻟﻼﻣﻌﺔ( ذات أﺳﺎس اﻟﺒﻮﻟﻴﻤﺮات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ ﻣﺎﺋﻲ  – ٣١٠٥١٠ﺳﻠﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﻗﺮاص أو أﺷﻜﺎل ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ أو ﺿﻤﻦ ﻣﻐﻠﻔﺎت ﻻ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻮزن ا×ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ  ١٠ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺮام.
 – ٣٢٠٩١٠اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻛﺮﻳﻠﻴﻚ وﺑﻮﻟﻴﻤﺮات اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ.

رﻣﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ )رﻣﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺴﻖ  /رﻣﺰ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ(
 – ٣٢٠٩١٠ﻣﺜﺎل دﻫﺎﻧﺎت أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﻮﻟﻴﻤﺮات أﻛﺮﻳﻠﻴﻚ

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ
ﻣﻨﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ اﻟﻤﻤﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻟﻔﻠﻮر
)ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻘﻂ اﻟﺮذاذ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻏﺮاض اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺰﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺑﻮﻧﺎت ﻫﻴﺪروﻓﻠﻮر( ــ
ﻳﻤﻨﻊ ﻃﺮح اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ  ٣ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اوروﺑﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .إن ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻊ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﻨﺰﻓﺔ ﻟﻐﺎز اوزون –
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻣﺴﺘﻨﺰﻓﺔ ﻟ¶وزون إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اوروﺑﻲ .اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﻮي ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد ﻫﻲ
اﻟﺜﻼﺟﺎت واﻟﺒﺮادات وﻣﻜﻴﻔﺎت اﻟﻬﻮاء وﻣﺮﺷﺎت داء اﻟﺮﺑﻮ ،اﻟﻤﺬﻳﺒﺎت ،ﻗﻄﻊ اﻟﻤﻌﺪات وا¹ﻟﻴﺎت.
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺨﻄﺮة واﻟﻤﺒﻴﺪات اﻟﺤﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ –
إﺟﺮاءات ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ وﻣﻨﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ )(REACH
أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ،وﺿﻊ اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت وﺗﻐﻠﻴﻒ اﻟﻤﻮاد واﻟﺨﻠﻴﻂ
ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﺧﺮى
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 – 34ﺻﺎﺑﻮن ،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
 – 340220اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻤﻬﻴﺄة ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
 – 340290أﺧﺮى.
 – 34029090ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﻐﺴﻞ واﻟﻤﺴﺢ.
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رﻣﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ )رﻣﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺴﻖ  /رﻣﺰ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ(
 – ٣٤٠٢٩٠٩٠ﻣﺜﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻏﺴﻞ ا¦ﻳﺪي.

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﺤﺎد ا¦وروﺑﻲ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﺨﻄﺮة واﻟﻤﺒﻴﺪات اﻟﺤﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ –
إﺟﺮاءات ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ وﻣﻨﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ).(REACH
أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺼﻨﻴﻒ وﺿﻊ اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت وﺗﻐﻠﻴﻒ اﻟﻤﻮاد واﻟﺨﻠﻴﻂ.
ﺷﺮوط ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﻮاد .
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻮاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻔﺎت –
ﻗﻴﻮد ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻞ اﻟﺤﻴﻮي ﻟﺳﻄﺢ.
وﺿﻊ اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت وإﻟﺰاﻣﻴﺔ ادراج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﺗﺪاﺑﻴﺮ رﻗﺎﺑﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ.
ﻃﻮﻋﻲ – اﻟﻤﻠﺼﻖ اﻟﺒﻴﺌﻲ
اﻟﻤﻠﺼﻖ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻫﻮ ﻣﻠﺼﻖ ﻃﻮﻋﻲ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ذات ا¦ﻏﺮاض ﻛﺎﻓﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺠﻼﻳﺎت وﻏﺴﻞ ا¦ﻳﺪي
واﻟﻤﻼﺑﺲ.

وﺻﻒ اﻟﻤﻨﺘﺞ
 - 39اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ وﻣﻮاده وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ.
 - 3923ﻣﻮاد ﻟﻨﻘﻞ أو ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ،ﺳﺪادات ،أﻏﻄﻴﺔ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ،وأﻳﺔ ﻗﻄﻊ ﻟºﻏﻼق ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ.
 – 392321أﻛﻴﺎس وﺟﻌﺐ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺨﺎرﻳﻂ(.
– 392329ﻏﻴﺮﻫﺎ.
 – 39232990ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻟﻲ )ﻓﻴﻨﻴﻞ ﻛﻠﻮراﻳﺪ(.
 - 39219090أﺧﺮى.

رﻣﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ )رﻣﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺴﻖ  /رﻣﺰ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ(
 – 392321ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ا¦ﻛﻴﺎس اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺧﺼﻴﺼ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻮﻟﻲ إﺛﻠﻴﻦ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ أو اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ  /وﻗﻤﺼﺎن ﺗﻲ ﺷﻴﺮت وﻏﻴﺮﻫﺎ  /ﻣﻮاد
ﻃﺒﺎﻋﻴﺔ ﺣﺘﻰ  6أﻟﻮان
 – 3923990ﻣﺜﺎل :ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ).(PE/OPP/CPP
 – 39219090ﻣﺜﺎل ﻟﻔﺎﻓﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﺼﻘﻮﻟﺔ ) .(PE/PET/OPP/CPP
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ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﺤﺎد ا«وروﺑﻲ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ –
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.

وﺻﻒ اﻟﻤﻨﺘﺞ
 – 39اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ واﻟﻤﻮاد وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ.
 – 3924أدوات ﻣﺎﺋﺪة وﻣﻄﺒﺦ وأواﻧﻲ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ أﺧﺮى ،وأدوات ﻟﻠﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ،ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ.
 – 392410أدوات ﻣﺎﺋﺪة وﻣﻄﺒﺦ.

رﻣﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ )رﻣﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺴﻖ  /رﻣﺰ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ(
 – 392410ﻣﺜﺎل أدوات اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ .

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﺤﺎد ا«وروﺑﻲ
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ –
ً
اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻄﺮح اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ا±ﻣﻨﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ا«وروﺑﻲ ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻳﻨﺘﻘﻞ وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﻣﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ا«وروﺑﻲ ،أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﻴﺎب ﻣﻤﺜﻠﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻳﺤﺪد ا«ﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ:
اﺷﺘﺮاﻃﺎت ااﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﺘﺰاﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻮزع.
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻮق.
ﻣﻮاد ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺤﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ–
إن ﻃﺮح ﻣﻮاد ﺗﺘﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ا«وروﺑﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻘﻴّﺪ 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 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ.
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وﺻﻒ اﻟﻤﻨﺘﺞ
 – 39ﺑﺒﻼﺳﺘﻴﻚ وﻣﻮاد ﻣﻦ ﻣﻮاد ﺷﺒﻬﺔ.
 – 3917أﻧﺎﺑﻴﺐ ،ﻣﻮاﺳﻴﺮ ،وﺧﺮاﻃﻴﻢ وﻟﻮازﻣﻬﺎ )ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻮاﺻﻞ وا§ﻛﻮاع واﻟﻮﺻﻼت( ﻣﻦ اﻟﻠﺪاﺋﻦ.
 – 391721أﻧﺎﺑﻴﺐ ،ﻣﻮاﺳﻴﺮ ،ﺑﺮاﺑﻴﺶ ،ﺻﻠﺒﺔ.
 – 391723اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻮﻟﻴﻤﺮ ﻓﻴﻨﻴﻞ ﻛﻠﻮراﻳﺪ.
 – 39172310ا§ﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻤﻠﺴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز أﻃﻮاﻟﻬﺎ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﻌﺮﺿﻲ ﻟﻬﺎ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ا§ﺳﻄﺢ أو ﻏﻴﺮ ا§ﺳﻄﺢ )وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ
ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت أﺧﺮى(.

رﻣﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ )رﻣﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺴﻖ  /رﻣﺰ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ(
 – 39172310ﻣﺜﺎل :ﻣﻮاﺳﻴﺮ  PVCﺻﻠﺒﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪام ﻟﺘﻤﺪﻳﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻤﻌﺪات اﻟﻤﻀﻐﻮﻃﺔ(.

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﺤﺎد ا§وروﺑﻲ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ا§وروﺑﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ا¿ﻧﺸﺎءات –
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻨﺴﻘﺔ.
وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ا§وروﺑﻴﺔ.
إﻋﻼن ا§داء.
ﻋﻼﻣﺔ .CE
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺄن:
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت.
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﻤﻌﺪات اﻟﻀﻐﻂ )ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺒﻮاﺧﺮ ،ا§ﻧﺎﺑﻴﺐ ،ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ ،وﻟﻮازم اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻊ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﻀﻐﻂ )أﻛﺒﺮ ﻣﻦ  0.5ﺑﺎر( .

وﺻﻒ اﻟﻤﻨﺘﺞ
 – 61ﻣﻮاد ﻣﺤﻴﻜﺎت وأﻛﺴﺴﻮارات ﻣﻼﺑﺲ ،ﻣﺤﺒﻮك أو ﻛﺮوﺷﺔ.
 – 6110ﺟﺮزات ،ﻛﻨﺰات ،ﺳﺘﺮات ،ﻣﻌﺎﻃﻒ ﻗﺼﻴﺮة ،وﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ،ﻣﺤﺒﻮك أو ﻛﺮوﺷﺔ.
 – 611020ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻦ.
 – 61102010ﻛﻨﺰات وﺳﺘﺮات ﺧﻔﻴﻔﺔ أو ذات اﻟﻴﺎﻗﺔ اﻟﻤﺪورة أو اﻟﺒﻠﻮزات.

رﻣﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ )رﻣﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺴﻖ  /رﻣﺰ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ(
 – 61102010ﻣﺜﺎل :ﻗﻤﻴﺺ ﻗﻄﻨﻲ ﺧﻔﻴﻒ ﺑﻮﻟﻮ.
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ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اوروﺑﺒﺔ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ –
ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻨﺘﺞ وﺗﺮﻛﻴﺒﻪ.
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ.
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺒﺔ اﻟﺨﻴﻮط.
أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺼﺮّح ﻟﻬﻢ.
ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ.
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻮق .
ﻗﻴﻮد ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ واﻟﺠﻠﺪﻳﺔ:
ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻄﺮح ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اوروﺑﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻼﺑﺲ 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.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻤﻌﺪات اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﺗﻮﺟﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻃﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻤﻠﺼﻖ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻼﺑﺲ.

وﺻﻒ اﻟﻤﻨﺘﺞ
 – 85ﻣﻌﺪات وأدوات وﻗﻄﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ
 – 8536أﺟﻬﺰة ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻮﺻﻞ وﻗﻄﻊ أو ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أو ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ واﻟﻤﺮﺣﻼت )اﻟﺮﻳﻼي( واﻟﻤﻨﺼﻬﺮات وأﺟﻬﺰة
اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ووﺻﻼت اﻟﻤﺂﺧﺬ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻤﺒﺎت "دوي" وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺻﻼت وﻋﻠﺐ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ( ،وﺟﻬﺪ ﻻﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ
 1000ﻓﻮﻟﺖ ،أو ﻣﻮﺻﻼت ﻟ±ﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ،وﻟﺤﺰم وﻛﺎﺑﻼت اﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ.
 – 853670ﻣﻮﺻﻼت ﻟ±ﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ،وﻟﺤﺰم وﻛﺎﺑﻼت اﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ.

رﻣﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ )رﻣﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺴﻖ  /رﻣﺰ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ(
 – 853670ﻣﺜﺎل :ﻛﻮاﺑﻞ اﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ.

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ:
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت.
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﻤﻌﺪات اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻟﻤﻌﺪات اﻟﻀﻐﻂ.
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وﺻﻒ اﻟﻤﻨﺘﺞ
 – 84ﻣﻔﺎﻋﻼت ﻧﻮوﻳﺔ ،ﻣﺮاﺟﻞ ،آﻻت وأﺟﻬﺰة وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ.
 – 8415آﻻت وأﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮاء ،ﻣﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮوﺣﺔ ﺑﻤﺤﺮك وﺗﺠﻬﻴﺰات ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﺮارة واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اÈﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
 – 841510ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﻨﻮاﻓﺬ أو اﻟﺠﺪران ،ﻣﺆﻟﻔﺔ ﺟﺴﻤﺎ واﺣﺪا أو ﻣﻦ ﻧﻮع "ﺳﺒﻠﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ" )اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ(.
 – 853670ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺘﻮى ذاﺗﻴ ًﺎ.

رﻣﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ )رﻣﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺴﻖ  /رﻣﺰ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ(
 – 853670ﻣﺜﺎل :ﺟﻬﺎز ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﻮاء ﻣﺼﻤﻢ ﻟﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪار ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﺣﺘﻮاء ذاﺗﻲ.

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ )ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ(
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اوروﺑﻲ أن ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎد
اوروﺑﻲ رﻗﻢ  30/2010وﻧﻤﺎذج ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اوروﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﺟﻬﺰة.
ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ رﻗﻢ  30/2010ﻳﺤﺪد 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 ﻟﺟﻬﺰة وﻣﻌﺪات اﻟﺴﻼﻣﺔ
وﻣﻦ أﺟﻞ ﻃﺮح اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اوروﺑﻴﺔ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎز أن ﻳﻠﺒﻲ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﺮاﻋﺎة ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺳﻼﻣﺔ
اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﻠﻚ اﺟﻬﺰة واﻟﻤﻌﺪات.
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء واﻟﻤﺮاوح
ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮح أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء واﻟﻤﺮاوح ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اوروﺑﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ
اوروﺑﻴﺔ رﻗﻢ  .206/2012إن ﻫﺪف اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻫﻮ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻮاء واﻟﻤﺮاوح ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻻﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ:
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﻨﺰﻓﺔ ﻟوزون.
ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﻮر.
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻔﻮﻟﺘﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة.
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وﺻﻒ اﻟﻤﻨﺘﺞ
 – 94أﺛﺎث ،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.
– 9403أﺛﺎث آﺧﺮ وأﺟﺰاؤه.
 – 940310أﺛﺎث ﻣﻜﺘﺒﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ.
 – 940320أﺛﺎث ﻣﻌﺪﻧﻲ آﺧﺮ.
 – 94032020أﺳﺮّة.
 – 94032080أﺧﺮى.
 – 940370أﺛﺎث ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻲ.

رﻣﺰ اﻟﻤﻨﺘﺞ )رﻣﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻨﺴﻖ  /رﻣﺰ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ(
 – 94032080ﻣﺜﺎل :ﻃﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ذات ﺳﻄﺢ زﺟﺎﺟﻲ.
 – 940370ﻣﺜﺎل :ﻛﺮﺳﻲ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻲ.

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ –
ً
اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻄﺮح اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻣﻨﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺼﺎﻧﻊ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻳﻨﺘﻘﻞ وﻳﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ ،أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﻴﺎب ﻣﻤﺜﻠﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮرد.
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻳﺤﺪد اﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ:
اﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﺘﺰاﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﻮزع.
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻮق.

96

اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ ــ ﺷﺎرع اﻟﻤﻠﻜﺔ ﻧﻮر
ص .ب 2019 .ﻋﻤﺎن  11181ا ردن
06-5629060

ﻓﺮﻋﻲ636 / 122/ 167:

Info@mit.gov.jo
www.mit.gov.jo

وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ٢٠١٧ ،

