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للترويج لقرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع األردنية بالرغم من اإلجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة 

وإجراءات االستفادة منه بغرض زيادة الصادرات األردنية واستقطاب االستثمارات ، 19/7/2016في 

على تفويض للتصدير  فقط( شركة 12حيث حصلت ) ،نجاز المتحق  كان ععيفا  للغايةاألجنبية، إال أن اإل

 (11.51)نت من التصدير بكميات بلغت قيمتها ( شركات فقط تمك  6)منها  ،لى دول االتحاد األوروبيإ

وهنغاريا  نسا وبلجيكامن إسبانيا وقبرص وفر كل   المنتجات المصدرة أسوا   تلك  تاستهدفو ،مليون يورو

 وهولندا.

التي ون المزايا اإلعافية التي منحها االتحاد األوروبي لألردن فيما يخص تبسيط قواعد المنشأ فإ ؛وعليه

ي إلى بروكسل األسبوع الماع –حفظه هللا  –خالل زيارة جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين  جاءت

 األردنية لزيادة صادراتها إلى األسوا  األوروبية.للصناعات أكبر حافزا   جاءت لتعطي

، بغرض تجاوز الصعوبات 19/7/2016قد تم االتفا  على تعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع في ف

يمكن التنبؤ  التي اإليجابياتمن والتي حالت دون تحقي  االستفادة المأمولة من القرار في صيغته السابقة، 

مباشرة في مصلحة الصناعة المحلية، وذلك بفتح الطريق بشكل أوسع أمام  تعديلالهذا َيُصب بها أن 

ير تطو يساعد على ، كمااألوروبي، وزيادة فرص التصدير االتحادالبضائع األردنية للدخول إلى دول 

تماشى تلى توفير وظائف الئقة إمعايير السلع األردنية باإلضافة بيئة األعمال في المملكة والتركيز على 

ُمّدة الالجديدة التي قد تدخل السوق األردني  الستثماراتهذا التعديل ايمنح ، كما مع المعايير الدولية

من  ةاالستفادوبالتالي  ،رأس مالها استعادةقُدرة أكبر على و ،اقتصاديةتحقيق وفورات حجم ل الكافية

 .التبسيط وتحقيق األرباح المرجّوة تعديل قرار

 ما يلي:ك ،مؤخرا   عليهاوالتعديالت التي طرأت  تبسيط قواعد المنشأرارات قل جدوال  أدرج أدناه 

 الرقم
 قرار تبسيط قواعد بنود 

المنشأ الموقع في 
19/7/2016 

 قرار تبسيط قواعدبنود تعديل 
في  الُمعلن عنهاالمنشأ 
17/12/2018 

 الفروقات

السماح بقاعدة تغيير البند  1
مواد الجمركي، أي استخدام 

 أولية من بنود جمركية أخرى

لم يتم تعديل هذا البند، وما 
 يزال العمل به مستمرا  

 ال يوجد

السماح باستخدام مواد أجنبية  2
كحد  (%70)بنسبة ال تتجاوز 

 أقصى من سعر المنتج

لم يتم تعديل هذا البند، وما 
 يزال العمل به مستمرا  

 ال يوجد

السماح بأن تتعدى قيمة جميع  3
المواد األولية المستخدمة ذات 
المنشأ األجنبي عن قيمة المواد 

 المحلية

لم يتم تعديل هذا البند، وما 
 يزال العمل به مستمرا  

 ال يوجد

سنوات  (10)فترة  اعتماد 4
كصالحية للعمل بإجراءات 

نتهي تلالتبسيط المتف  عليها، 
 31/01/2026بتاريخ 

أخرى سنوات  (4)فترة إعافة 
لعمل بإجراءات اصالحية ل

تنتهي لالتبسيط المتف  عليها، 
 31/01/2030بتاريخ 

ية لتطبي  الفترة الزمن زيادة
بدال   31/01/2030القرار لغاية 

 .31/01/2026من 
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فصال  من  (50)شمل القرار  5
السلع الصناعية ذات المنشأ 

 األردني

 ال يوجد 

منطقة  (18)شمل القرار  6
جغرافية تعم المناط  التنموية 
والمدن الصناعية ومدن ومناط  

 أخرى

التغطية الجغرافية لهذا القرار 
 كافة أراعي المملكةتشمل 

م لتع التغطية الجغرافيةشمول 
كافة مناط  المملكة بدال  من 

 .تنموية وصناعية ( منطقة18)

توظيف نسبة عمالة سورية  7
محددة في المنشآت المستفيدة من 

 (%15)القرار بنسبة ال تقل عن 
من إجمالي موظفي المصنع 
الواحد خالل العامين األول 
والثاني، لتصل في بداية العام 

 .(%25)الثالث إلى 

توظيف نسبة عمالة سورية في 
المنشآت المستفيدة من القرار 

 من (%15)بنسبة ال تقل عن 
الواحد إجمالي موظفي المصنع 

ن على خط اإلنتاج العاملي أو
 طيلة، للتصديرالمخصص 

 المعدل.فترة تطبي  القرار 

تعديل آلية تطبي  شرط توظيف 
نسبة العمالة المحددة من 
الالجئين السوريين داخل المنشأة 
الصناعية بحيث ال تقل عن 

 فترة تطبي  القرار طيلة (15%)
إلى ما  ارتفاعها، بدال  من المعدل

من بداية  (%25)ال يقل عن 
 .العام الثالث

العدد اإلجمالي لفرص العمل  8
المطلوب توفيرها لالجئين 

 (200,000) تصل لـ  السوريين 
فرصة عمل في القطاع 

 فقط. الصناعي

العدد اإلجمالي لفرص العمل 
المطلوب توفيرها لالجئين 

 (60,000) تصل لـ  السوريين 
فرصة عمل في مختلف 

 .القطاعات االقتصادية

تخفيض العدد اإلجمالي لفرص 
العمل المطلوب توفيرها لالجئين 

 (200,000)السوريين من 
فرصة عمل في القطاع 

 (60,000)الصناعي إلى 
فرصة عمل على األقل في 
 ،مختلف القطاعات االقتصادية

تصبح أي شركة أردنية قادرة ل
د على التصدير إلى االتحا

األوروبي بغض النظر عن شرط 
 .توظيف العمالة السورية


