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وحدة التصدير الخاصة بالشركات
BPWA (WEU)المملوكة من قبل سيدات



الـتـصـديـر؟  
لـم  

 بشكل عام، تساعد الصادرات الشركات على دخول
 أسواق جديدة خارج البالد لتحقيق وفورات الحجم

 واالنتاج، فضًال عن تعزيز ونشر العالمة التجارية وأصولها
على نطاق أوسع.ا

 عندما ترغب الشركات في التصدير، عليها أن تدرج التصدير
 كهدف ضمن خططها الشاملة، فقد تتطلب الصادرات: زيادة

 االستثمارات في الطاقة ا�نتاجية؛ زيادة تنوع المنتجات
 وجودتها، وتخصيص المنتج ليالئم احتياجات ومتطلبات
 السوق، وزيادة التوظيف أو جذب كفاءات جديدة من ذوي

 الخبرة في التجارة الدولية، واالستثمار في تسجيل العالمات
التجارية وحمايتها في أسواق التصدير المختارة ... إلخ.ا



 تعتبر الصادرات من ا¬ولويات الرئيسية للحكومة ا¬ردنية، التي تم إبرازها في إطار االستراتيجيات
 الوطنية: رؤية ا¬ردن 2025           , وخطة النمو االقتصادي ا¬ردني 2018 - 2022، وخطة النهضة

ا¬ردنية (2020-2019).ا

 بهدف تشجيع الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للشركات ا�ردنية في السوق العالمي، أدخلت
 الحكومة ا�ردنية بموجب نظام رقم 13/2020(1) من قانون االستثمار ا�ردني رقم 30/2014

خصًما على الصادرات للشركات الصناعية ا�ردنية التي تصنع منتجات قابلة للتصدير. ابتدءا من

 وفي عام 2020، سيتم تطبيق خصم إضافي بنسبة 5 في المائة على قيمة الصادرات التي تتعدى
 تلك المسجله في 2019. حيث يطبق هذا الخصم على العديد من القطاعات لتشمل ا¬غذية المصنعه

والمنتجات الكيماوية والمنتجات الورقية والمنتجات الخشبية وا¬ثاث وغيرها

حيث تطبق شروط خاصة في الخصم على الصادرات لقطاعي ا�دوية والمالبس والجلود.ا

 عالوة على ذلك، فإن النظام رقم 106/2016(2) يعفي أرباح الصادرات من ضريبة الدخل لبعض
الصناعات المختارة العاملة في قطاع الخدمات.ا

ستقدم ا�قسام االحقه ا�سئلة المتكررة المتعلقة بالصادرات مقسمة على النحو التالي:ا

ا(1) نظام رقم 13/2020  

ا(2)نظام رقم 106/2016 

0304 01

ما هي حوافز التصدير؟
 (JV)

 عام 2019، خصم على الصادرات بما يعادل 3 في المائة من إجمالي الصادرات السنوية للشركة. ا

02

مصطلحات
التجارة ا�ساسية

الوصولتسويق الصادرات
إلى ا�سواق

االتفاقيات التجارية، وشهادة
المنتج، والتغليف والتوسيم

وثائق التصدير
الوثائق المتعلقة بالحدود

لجمركيه – الوثائق المطلوبة
على الحدود وليس متطلبات

المستهلك

https://www.istd.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%82%D9%85_44_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%82%D9%85_13_%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_2020_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-0.pdf
https://www.ammanchamber.org.jo/Uplaoded/PRFiles/4637.pdf


http://www.wcoomd.org

01
 رمز النظام المنسق هو نظام خاص بمنظمة الجمارك العالمية                      ¬رقام الرموز

 المستخدمة لتصنيف المنتجات للتجارة عبر الحدود. يتضمن رمز النظام المنسق 99 فصًال
 مجمعة في 21 قسًما. تعتبر ا¬رقام الستة ا¬ولى من رمز النظام المنسق ثابتة في جميع البلدان؛

وما يليها يمكن للبلدان إدخال الفروق الوطنية الخاصة بها.ا

HS

 النباتات وا¬جزاء (بما في ذلك البذور والفواكه) غير المصنفة في موضع آخر
 في العنوان رقم 1211، من النوع المستخدم بشكل أساسي في صناعة

 العطور أو الصيدلة أو لمبيدات الحشرات أو مبيدات الفطريات أو ا¬غراض
 المماثلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة ، وإن كانت مقطوعة أو مطحونة

أو مسحوقة.ا

 النباتات وأجزاء النباتات (بما في ذلك الفاكهة والبذور)، من النوع المستخدم
 بشكل أساسي في صناعة العطور أو الصيدلة أو لمبيدات الحشرات أو مبيدات
 الفطريات أو ا¬غراض المماثلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، سواء كانت

مقطوعة أو مطحونة أو مسحوقة.ا

HS 12
 زيوت البذور والفواكه، حبوب متنوعة، حبوب وفواكه، نباتات صناعية أو طبيه،

القش والعلف

HS 1211

HS 121190

12 11 90 00 00
فــصــل بــنــد بــنــد فـرعي تفرعه ا¯قليمية تفرعه المحلية

ا(3) منظمة الجمارك العالمية 

(FAQ): أسئلة متكررة
مــصــطــلــحــات الــتــجــارة ا¬ســاســيــة

HS Codeما هو رمز النظام المنسق/ البند الجمركي
 (3)(WCO)

الـوصـفرقـم رمـز

 (WCO)



https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm

كيف يتم استخدام رمز النظام المنسق؟ 02
 يحدد رمز النظام المنسق/البند الجمركي السلعة التي يتم تصديرها، وبالتالي يتم استخدامه

من أجل:ا

كيف يتم تصنيف التجارة العالمية في الخدمات(4)؟ا03
تصنف (منظمة التجارة العالمية) التجارة في قطاع الخدمات تحت أربعة طرق:ا

أ.

ب.

ج.

د.

(4)

تحديد التعرفة الجمركية الوطنية والدولية المطبقة على المنتج المصدر.ا

تحديد متطلبات قواعد المنشأ للمنتج.ا

تحديد المعايير الفنية ومعايير الجودة التي تنطبق على المنتج.ا

إجراء التحاليل ا¯حصائية للتجارة.ا

                                                 الطريقة ا�ولى: التوريد عبر الحدود
 يشمل تدفق الخدمات من أراضي أحد ا¬عضاء إلى أراضي عضو آخر (مثل الخدمات المصرفية أو

المعمارية المنقولة عبر االتصاالت أو البريد).ا
 مثال: يتلقى مستخدم في الدولة "أ" خدمات من الخارج من خالل االتصاالت السلكية والالسلكية أو

البريد.ا

الطريقة الثانية: االستهالك في الخارج
 يعنى به انتقال مستهلك (مثل السائح أو المريض) من أراضي أحد ا¬عضاء الى أراضي عضو آخر

للحصول على الخدمة.ا
مثال: رعايا البلد "أ" انتقلوا إلى الخارج كسياح أو طالب أو مرضى للحصول على الخدمات المطلوبة.ا

(cross-border supply)

(consumption abroad)

  كيف يتم تصنيف التجارة العالمية في الخدمات 



https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/

ما هي مصطلحات التجارة الدولية؟04
 مصطلحات التجارة الدولية هي المصطلحات ا¬ساسية المستعملة عالميا في التجارة لبيع

 البضائع. يتم إصدارها وتحديثها من قبل غرف التجارة الدولية                التي توفر كذلك تدريًبا
عبر ا�نترنت على استخدام هذه المصطلحات التجارة الدولية مثل

 المشروحة أيًضا في دليل         غرفة التجارة الدولية . تعتبر هذه الشروط مهمة للغاية عند
االتفاق على السعر والشروط التي تحكم شحنة التصدير.ا

 انظر الملحق مصطلحات التجارة الدولية

الطريقة الثالثة: الوجود التجاري
 يعني ضمنÑ أن مقدم الخدمة من بلد عضو يؤسس وجوًدا إقليمًيا ،يتضمن تملك أو استئجار

 مبان في إقليم عضو آخر لتقديم خدمة (مثل الفروع المحلية لشركات التأمين ا¬جنبية أو
سالسل الفنادق).ا

 مثال: يتم تقديم الخدمة داخل البلد "أ" من خالل شركة تابعة أو فرعية أو مكتب تمثيلي محلي
لشركة أجنبية الملكية وا�دارة (بنك، مجموعة فنادق، شركة إنشاءات ... إلخ).ا

الطريقة الرابعة: حضور ا�شخاص الطبيعيين
 وذلك بدخول أشخاص من أحد البلدان ا¬عضاء الى أراضي عضو آخر لتقديم خدمة (مثل

 المحاسبين أو ا¬طباء أو المعلمين). على أن الملحق الخاص بحركة ا¬شخاص الطبيعيين يشير
 الى حرية ا¬عضاء في اتخاذ تدابير تتعلق بالجنسية أو ا�قامة أو الوصول إلى سوق العمل بشكل

دائم.ا
 مثال: يقدم مواطن أجنبي خدمة داخل البلد "أ" كفرد مستقل (على سبيل المثال، مستشار،

عامل صحي) أو كموظف لدى مورد خدمة (مثل شركة استشارية، مستشفى، شركة إنشاءات).ا

(commercial presence) 

(presence of natural persons)

الطريقة ا�ولى

التوريد
عبر الحدود

Cross-border supply
الطريقة الثانية

االستهالك
في الخارج

Consumption abroad
الطريقة الثالثة

الوجود
التجاري

Commercial presence
الطريقة الرابعة

حضور ا�شخاص
 الطبيعيين

Presence of natural persons

(5)(ICC) 
 CIF  CIP و   Ex-Works و FOB و

ICC

(I- 2020 Incoterms)

 (ICC) (5) غرف التجارة الدولية



https://www.macmap.org

ما هي التعرفة الجمركية؟05
 التعرفه الجمركية هي ضريبة ُتفرض على البضائع المستوردة على الحدود الجمركية. يجب على

 الشركة المصدرة أوالً تحديد رمز النظام المنسق لمنتجها ثم التحقق مما إذا كانت هنالك أي
 اتفاقيات تجارية تفضيلية موقعة مع البلد المستورد قد تقلل أو تلغي التعريفات الجمركية

والرسوم ا¬خرى المفروضة على الحدود الجمركية.ا

 توفر قاعدة البيانات الخاصة بمركز التجارة الدولية           أداة بحث بسيطة عن النظام
 المنسق/البند الجمركي                     يساعد في تحديد اعباء التعرفة الجمركية للمنتج و البلد

وفًقا التفاقية التجارة(6).ا

      

كيف يمكن للشركات التصدير06

الصادرات غير المباشرة:ا 
 عندما يتم شحن المنتج إلى مشتر دولي من خالل بائع محلي مثل وكيل تصدير أو شركة تجارية

 أو تسويقية. في هذه الحالة، ال تشارك الشركة في التفاوض مع المشتري الدولي، وال تتحمل أي
 مخاطر في إتمام مبيعات التصدير ¬ن الصفقة / الدفع يتم مع المشتري المحلي، وبالتالي يتم

 التعامل معها على أنها مبيعات محلية. عادة يتم االعتماد على الصادرات غير المباشرة من قبل
الشركات الصغيرة ذات القدرات ا�نتاجية الصغيرة والهيكل ا�داري الصغير

انظر س 17 كيف يمكن للشركات التصدير.ا

التصدير المباشر:ا  
 عندما تتفاوض الشركة مع مشتر دولي حول شروط وأحكام اتفاقيات البيع وشحن البضائع

 مباشرة إليه (انظر س 7 استراتيجيات دخول السوق الدولية).  التصدير المباشر عملية مكلفة
 تتطلب توظيف طاقم ذي خبرة في التجارة الدولية والتسويق الدولي مع اللغة ا�نجليزية أو

 مهارات لغوية أخرى وفقا للسوق المستهدف. عادة ما يتم اعتماد الصادرات المباشرة من قبل
الشركات التي تتمتع بهيكل إداري متقدم مع حجم تصدير كبير.ا

 (ITC) 
 (HS code) 

تــــســــويــــق الــــصــــادرات

يمكن للشركات تصدير البضائع بشكل مباشر أو غير مباشر:ا

(6) التفاقية التجارة 



07
 يمكن للشركات اعتماد استراتيجيات مختلفة لدخول ا¬سواق الدولية اعتماًدا على نوع المنتج

الذي تبيعه وخبرة الشركة في التصدير:ا

ما هي أكثر االستراتيجيات شيوًعا في دخول ا�سواق الدولية ؟

مستوى المبتدئين 1 - التصدير المباشر:ا

      عندما تبيع الشركة منتجاتها مباشرة في السوق المستهدفة دون استخدام وسيط على شكل
 (من شركة إلى شركة)          أو(شركة إلى مستهلك)           . من أمثلة البيع المباشر: البيع من

 خالل   المعارض والبيع عبر ا�نترنت باستخدام التجارة ا�لكترونية والبيع من خالل موزع / بائع
 تجزئة. قد تتضمن اتفاقيات المبيعات المبرمه في عمليات التصدير المباشر: أمر شراء         ،

اتفاقية إنتاج و/أو اتفاقية ترخيص للتصنيع نيابة عن المشتري.ا

المستوى المتوسط 2 -التصدير من خالل وكالء:ا

 عندما توقع شركة اتفاقية مع وكيل لبيع منتجاتها في البلد المستهدف نيابة عنها. قد يكون
وكيال يعمل بنظام العمولة أو وكيل توزيع، أو ما هو أكثر تقدًما مثل وكيل االمتياز.ا

المستوى المتقدم 3 - التصدير من خالل تأسيس وجود تجاري(7):ا 

 في هذه الحالة تستثمر الشركة في السوق المستهدف من خالل إنشاء مكتب منفذ بيع
بالتجزئة أو مكتب مبيعات مملوك لها، أو كمشروع مشترك.ا

انظر الطريقة 3 س 3 :الوجود التجاري.ا(7) 

B2B B2C 

(PO)



كيف يتم اختيار سوق التصدير؟

09Market Research

08
 وجود جهات اتصال / أقارب / أصدقاء في السوق المستهدف سيساعد في تقليل منحنى

 التعلم حيث يمكن لجهة االتصال أن توفر الدعم في الوصول إلى المشترين المحتملين
فيه.ا

معرفة لغة السوق المستهدف يمكن أن يقلل من صعوبات التواصل.ا

 إن وجود فرص وصول تفضيلية من خالل االتفاقيات التجارية يقلل من تكلفة التصدير وقد
يجعل منتجك أكثر تنافسية.ا

 إذا كنت تبيع منتجات عرقية، فإن وجود مغتربين من مجتمعك في هذا السوق سيزيد من 
فرص مبيعات المنتج.ا

 الوضع االقتصادي للبلد المستهدف مثل: العملة، التضخم، الناتج المحلي ا�جمالي، دخل
 الفرد، إجمالي السكان، مؤشر الفساد ... إلخ، سيساعد في تحديد المخاطر المالية والتكاليف

المرتبطة بالتصدير إلى السوق.ا

ماذا يعني دراسة السوق                                       ؟
 تهدف دراسه السوق إلى تكوين فهم أفضل للدولة والمستهلكين والبيئة التنظيمية

 والمنافسة في هذا السوق المستهدف. عند التصدير إلى بلد ما، يجب على المصدر أن يتحقق
مما يلي:ا

 فهم الوضع االقتصادي العام لذلك البلد، والعملة، والتضخم ... الخ. يمكن الحصول على 
 هذه البيانات من مصادر على ا�نترنت مثل البنك الدولي ومؤتمر ا¬مم المتحدة للتجارة

.والتنمية                      ...إلخ

فهم شرائح السوق:ا

(UNCTAD)

أ.

ب.

(B2C) من الشركة إلى العمالء

(B2B) من الشركات الى الشركات

تحديد الشريحة المستهدفة حسب: العمر، والجيل، والعرق، والتعليم، والجنس،ا
والجغرافيا، ... إلخ.ا

تحديد الصناعة المستهدفة والوكالء والموزعين وتجار التجزئة وتجار الجملة الذين يمكن
االتصال بهم لبيع المنتج.ا



كيفية وضع خطة تسويق:ا 10
 بمجرد اكتمال البحث عن السوق، يمكن للشركة البدء في بناء خطة التسويق. يوصى بأال

 تكون خطة التسويق معقدة أو مثالية، بل كافية لوضع ا¬سس والسماح لها بالتطور مع خبرة
 السوق. في البداية، تحتاج الشركة إلى التأكد من أن السوق الذي تختاره يتضمن فرصا حقيقية،

 وبالتالي فإن خطة التسويق ضرورية لتوثيق عملية التفكير وحساب التكاليف والمخاطر
المرتبطة بدخول السوق.ا

 تحديد السوق المستهدف: بناًء على دراسه السوق التي أجريت سابًقا، قم بإعداد وصف
واضح للعميل المستهدف.ا

 إعداد بيان يحدد مكانتك بالنسبة للمنافسين: معرفة العميل المستهدف، كيف
 تنوي تحديد مركز شركتك / منتجك في ذلك السوق، ما هي القيمة المضافة / الميزة

التنافسية الخاصة بك مقابل تجار التجزئة / الموردين اÖخرين.ا

 ما هي نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات / التحديات                في 
 السوق(التحليل الرباعي): قد تتعلق               بالوضع السياسي والظروف االقتصادية

 والقدرة ا�دارية والقدرة التشغيلية وجودة المنتج والكمية والحجم والمنافسة ومرونة السعر
(مرونة العميل للسعر) ... إلخ.ا

 المتطلبات الفنية والتكاليف المصاحبة: ستضيف إلى تكلفة المنتج، لذا يجب التحقق
من التكلفة واحتسابها.ا

 موظفون / مستشارون جدد لدعم خطة التسويق: تحديد ما إذا كنت ستحتاج إلى
خبراء لتحسين خطتك، أو إجراء بحث إضافي لسد الفجوات المحددة في

 إستراتيجية التسعير وإستراتيجية التوزيع: من ا¬همية بمكان عند دخول السوق
 تحديد السعر والتأكد من أن هذا السعر يشمل شروط التسليم (انظر مصطلحات التجارة

 الدولية) وتكاليف الصيانة أو الخدمة إذا لزم ا¬مر، با�ضافة الى الرسوم. يجب أن تركز
 استراتيجية التوزيع على التكتيكات التي يجب اعتمادها لتجنب المواجهة المباشرة مع

المنافسين ا¬قوياء مع زيادة التواجد في السوق والحصة السوقية تدريجيÑ.ا

 ما هي التوقعات المالية: كم عدد الوحدات التي يمكن بيعها شهرًيا / ربع سنوي / 
 موسم / سنة في هذا السوق، وما هو سعر التعادل لكل وحدة مع ا¬خذ في االعتبار جميع

التكاليف المرتبطة بدخول هذا السوق؟

 المراقبة والتحكم: كيفية ضبط وقياس مؤشرات أداء الخطة وكيفية تحديثها.ا 

 (SWOT)

 (SWOT)

 (SWOT)



المنتج:ا
 تحديد ما هو المنتج الذي سيتم بيعه في السوق وكيفية تحديده، وما هي شهادات الجودة

 المطلوبة، وهل سيحتاج المنتج إلى ضمان أو دعم خدمة ... إلخ، وما هو حجم المبيعات المتوقع،
ومن هم المنافسون.ا

 التغليف:ا
 كيف يتم تغليف المنتج للمستهلك، هل هناك أي معايير للسوق، ما هو الوزن / الحجم لكل

عبوة إذا تم بيعها للمستهلكين / تجار الجملة / الموزعين ... إلخ؟

السعر:ا
 ما هو السعر المناسب لبيع المنتج، وما هي التعرفة الجمركية على المنتج، وما هي ترتيبات
 الدفع وشروط التسليم (انظر مصطلحات التجارة الدولية                       ، وشروط االئتمان أو

الخصومات، والحد ا¬دنى للطلب، والضمان والكفالة المقدمة المقدم في السوق؟
انظر س -13 كيفية تسعير المنتج

المكان:ا
 كيف يتم بيع المنتج؟ هل يباع على أساس موسمي؟ ما هي قنوات التوزيع وفي أي المدن، هل

تعتبر التجارة ا�لكترونية خياًرا مالئما؟ ما المعارض الواجب حضورها… الخ.ا
انظر قنوات التوزيع س18

ا�شخاص:ا
هل هنالك حاجة لموظفين ذوي مهارات خاصة لبيع المنتج ودعم خطة التسويق؟

الترويج:ا
 كيف تروج للمنتج؟ هل هناك أي معارض خاصة لتحضرها في السوق؟ هل أنت بحاجة لØعالن:

كيف وأين؟

 فهم المنافسين في السوق: استعلم واستفد من الجمعيات -في قطاعك- في السوق لمعرفة
 المزيد عن المنافسين (مواقع التجارة ا�لكترونية) للتعرف على العالمات التجارية / ا¬سعار /

التعبئة والتغليف المنافسة ... إلخ.ا

(Marketing Mix) فهم المزيج التسويقي                                الواجب استخدامه:ا 

(INCOTERM

الترويجا�شخاصالمكانالسعرالتغليفالمنتج
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12Fair-Trade

 نعم، قد تتمكن الشركات من الحصول على منح لتمويل أبحاث السوق والخطة التسويق، أو
 الحصول على تمويل من أجل اعتماد المنتج / المصنع. يوجد في ا¬ردن العديد من المنظمات التي

تقدم المنح أو ا�عانات الجزئية، أو تقدم خدمة استشارية بدون تكلفة. وتشمل هذه المنظمات:ا

 المؤسسة ا¬ردنية لتطوير المشاريع ا�قتصادية
شركة بيت التصدير 

غرف الصناعة والتجارة
مشاريع الجهات المانحة المخصصة لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

جمعيات مثل جمعية المصدرين ا¬ردنيين            أو جمعيات خاصة بالصناعة وغيرها 

                    با¯ضافة إلى ذلك، يمكن لمنظمات مثل الصندوق الوطني لدعم المشاريع
 باالشتراك مع غرفة صناعة عمان           تقديم دعم جزئي لسد تكلفة الحصول على شهادة

الجودة.ا
 يمكن لمنظمات مثل جمعية ا�عمال ا�ردنية ا�وروبية                 توفير خبراء متقاعدين من
 هولندا (برنامج الخبراء ا�ول          ) ¯جراء دراسات السوق أو تقديم أي مساعدة فنية أخرى

للشركة بتكلفة مخفضة.ا

 التجارة العادلة هي عندما يتقاضى المنتجون في البلدان النامية ثمنÑ عادالً مقابل عملهم من قبل
 الشركات في البلدان المتقدمة(10). يمكن أن تساعد التجارة العادلة في تسويق منتجات المزارعين

 وصغار المنتجين للمشترين الدوليين الذين يطبقون مبادئ التجارة العادلة. في البداية، يجب
 تقييم الشركة للتأهل لعالمة التجارة العادلة التجارية والتي تكون جزًءا من سلسلة قيمة التجارة

العادلة.ا
تقدم العديد من المنظمات شهادة التجارة العادلة لشركات مثل:ا

1
2
3
4
5

هل يوجد في ا�ردن منظمات يمكنها دعم تكاليف التسويق أو
تقديم الدعم لتلبية المتطلبات الفنية للسوق المستهدف؟

(JEDCO)
 (JE)

(JEA)

 (8)(NAFES)
(ACI)

(9)(JEBA)
PUM

التسويق باستخدام التجارة العادلة                        ؟

http://www.hcst.gov.jo/en/node/155

https://www.fairtrade.net/

 Fair-Trade America و
(11)Fair-Trade Internationalهناك أيًضا العديد من مواقع التجارة ا�لكترونية للتجارة العادلة التي

يمكن استخدامها للمساعدة في ترويج منتجات شركات التجارة العادلة. 

https://www.traidcraft.co.uk/fairtrade-the-definition
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 تعد المعارض التجارية قنوات مهمة للوصول إلى العمالء. أكثر المعارض فعالية للحضور هي
 تلك التي تتعلق بالصناعة التي يعمل فيها المصدر. يمكن البحث عن هذه المعارض بسهولة

باستخدام ا�نترنت.ا

 Breakeven point is the point at which total revenues equal total costs
Formula Sales (S)= Variable Costs (VC) + Fixed costs (FC)

Price elasticity refers to the consumer’s relative influence to any fluctuation in product price.

كيفية عرض المنتجات أثناء المعارض:ا15
 يعد عرض المنتج في المعارض أمًرا ضرورًيا لجذب الزائرين باستخدام ا¬لوان والتأثيرات البصرية.
 عادة ما تكون المساحة المستخدمة للعرض في أكشاك العرض محدودة للغاية، وبالتالي يجب

 محاولة زيادتها إلى الحد ا¬قصى لضمان رؤية المنتج والعالمة التجارية بشكل جيد مع مساحة
 كافية للمفاوضات الخاصة. عادًة ما يقدم خريجو التسويق المرئي ومصممو الديكور الداخلي

ووكاالت ا�عالن واالتصاالت مرجًعا جيًدا حول كيفية تصميم وتقديم منتجك في معرض.ا

(12)

(13)

كيف يتم تسعير المنتج؟

كيفية التعرف على المعارض التجارية والمعارض التجارية:ا

 تسعير المنتج ليس عملية سهلة. يمكن للشركات اعتماد العديد من استراتيجيات التسعير لكل
سوق ومنطقة. العناصر الرئيسية التي يجب مراعاتها عند تسعير المنتج هي:ا

 با°ضافة إلى ذلك، عند التسعير لسوق تصدير وتقديم عرض أسعار للمشتري، يجب
التحقق من التكاليف التالية قبل تقديم عرض ا�سعار:ا

1
2
3
4
5

 التكلفة الفعلية لتصنيع المنتج ونقطة التعادل(12)ا
أسعار المنافسين

السعر الذي سيدفعه العميل (مرونة السعر(13)ا)ا
هامش الربح الذي تسعى إليه الشركة.ا

حجم المبيعات المتوقع.ا

1

2

3

إلخ ،  ...CIF ،EX-factory، (FOB)DDP شروط التسليم: كم سيكلف تسليم البضائع
I- 2020 Incoterms انظر الملحق مصطلحات التجارة الدولية

تكاليف تكييف المنتج: متطلبات التعبئة والتغليف، شهادات الجودة ... الخ.ا

خصومات السعر: يمكن أن ينطبق ذلك على السداد المبكر والمشتريات الكبيرة والشراء
في غير موسمها.ا



ما الذي يجب البحث عنه قبل اختيار المعرض التجاري:ا 16

كيف يمكن للشركات تقليل التكاليف والتحديات المتعلقة بتسويق 17
الصادرات وشحن الصادرات:ا

 تجد الشركات التي تبيع كميات صغيرة صعوبة بالغة في إجراء أبحاث السوق، أو تطوير خطة
تسويقية، أو حتى إدارة عملية التصدير (انظر س 6 - كيف يمكن للشركات التصدير).ا

 لذلك ينصح بشدة النظر في التوصيات التالية:ا

 كل معرض تجاري يعرض بيانات ومعلومات إحصائية لترويج المعرض للمشترين والبائعين
 المحتملين (المشتركين في المعرض). هذه المعلومات مفيدة في التحليل والفهم ¬نها يمكن

أن تزود الشركة بمعلومات عن:ا

 نوع الحضور وعددهم: كم عدد الزوار مقسوًما على الدول وفي بعض ا¬حيان سلسلة
المشترين الرائدين ... إلخ.ا

 ما إذا كانوا ينظمون مسبًقا خدمة الربط بين المشترين المحتملين: تشارك المعارض
بشكل متزايد في ربط المشتري مع البائع؛ حيث يتم دفع رسوم خاصة لهذه الخدمة ا�ضافية.ا

 الندوات الخاصة: قد تحضر الشركات ندوات خاصة بالصناعة يتم تنظيمها خالل المعرض،
وهذه الندوات مفيدة للتواصل والتعرف على المزيد حول الصناعة وأحدث التوجهات فيها.ا

 دراسة قائمة المشتركين في المعرض: المشتركون هم من المنافسين، وبالتالي يجب
 على الشركات أيًضا التخطيط لزيارة المنافسين اÖخرين لفهم المزيد عن المزيج التسويقي

 الذي يعتمدونه لمنتجاتهم.ا

تحديد وكيل محلي يمكنه بيع منتجاتهم في ا¬سواق الدولية، و / أو

 التوجه للتسويق والمبيعات الجماعية من خالل إنشاء شركة تسويقية/تجارية مع مجموعة
 من الشركات التي تبيع المنتجات التكميلية. حيث ستمتلك كل شركة أسهمÑ في تلك

 الشركة التسويقية التجارية. يمكن أن تضم هذه الشركة موظفي تسويق وتجاريين يقومون
 بالتجارة الدولية نيابة عن المساهمين / المالكين، وشحن المنتج نيابة عن الشركة المصنعة

با�ضافة إلى الترويج للمنتج عبر ا�نترنت باستخدام التجارة ا�لكترونية

استخدام شبكة التجارة العادلة كقناة تسويق (راجع س 12 التسويق من خالل التجارة العادلة)ا

Alibaba و Amazon.. استخدم ا¬سواق االفتراضية للترويج لمنتجاتك بشكل جماعي مثل                                     الخ
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 تعد قنوات التوزيع جزًءا من قنوات التسويق التي تستخدمها الشركة لبيع منتجاتها

 والترويج لها. ُتستخدم قنوات التوزيع لعرض أو بيع أو تسليم المنتج أو الخدمة إلى المشتري.
وتشمل الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة والوكالء.ا

 
 والقناتان ا�خريان للتسويق هما قنوات االتصال وقنوات الخدمة: تشمل قنوات االتصال

 الصحف والمجالت والراديو والتلفزيون والبريد والهاتف وا�عالن ا�لكتروني باستخدام مواقع
 الويب وإعالنات                ووسائل التواصل االجتماعي مثل لينكد إن وفايسبوك ... إلخ. تستخدم
 قنوات الخدمة للمساعدة في إبرام المعامالت مع المشترين وتشمل المستودعات وشركات

.النقل والبنوك وشركات التأمين ... إلخ

كيف يمكن االستفادة من البيع بالتجزئة عبر ا¯نترنت كقناة توزيع؟19

 البيع بالتجزئة عبر ا�نترنت أو التجارة ا�لكترونية (التجارة ا�لكترونية) هو سوق افتراضي. ميزة
 البيع بالتجزئة عبر ا�نترنت هي أنه بال حدود ويمكن أن يصل إلى أي عميل                       لديه

 اتصال با�نترنت. نظًرا لسهولة الوصول يجب على الشركات التي تتبنى التجارة ا�لكترونية أن
 تكمل التجزئة االفتراضية الخاصة بها باستراتيجية إعالن إلكتروني قوية لضمان حصولها على

 رؤية كافية في مساحة السوق االفتراضية، وبما أن ا¬جهزة المحمولة حققت حركة مرور أكثر
 بكثير من أجهزة الكمبيوتر المكتبية، فعلى الشركات أن تفكر أيًضا في االستثمار في موقع

ن للجّوال سريع االستجابة بالكامل يمكن أن يمنح الزائرين التجربة الكاملة التي  ُمحسَّ
سيحصلون عليها على جهاز الكمبيوتر المكتبي.ا

 
 يمكن تطوير البيع بالتجزئة عبر ا�نترنت داخل موقع الشركة نفسه، ويمكن الترويج له

 باستخدام وسائل التواصل االجتماعي مثل: فيسبوك وانستجرام. هناك خيار آخر للبيع بالتجزئة
عبر ا�نترنت وهو االستفادة من بائعي ا¬سواق االفتراضية من ا¬طراف الثالثة مثل

قنوات الخدمة قنوات االتصالقنوات التوزيع

ما هي قنوات التوزيع؟

 Google 

(B2B / B2C) 

Amazon و  
Alibaba.e-bay يتلقى بائعو الطرف الثالث هؤالء رسوم اشتراك شهرية اتعاب إحالة مقابلو 

تحقيقه نيابة عن عمالئهم.ا  



https://www.macmap.org/

ما هي التزامات ا�ردن في التجارة الدولية؟20
 منذ انضمام االردن إلى منظمة التجارة العالمية (14) في 11 أبريل 2000، أصبح من الدول

 الموقعة على مختلف الترتيبات التي تحكم التجارة الدولية، وبشكل رئيسي: االتفاقية العامة
للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات            )، واالتفاقية العامة في الخدمات التجارية (الجاتس

 واتفاقية تيسير التجارة           ، واتفاقية متعلقة بالجوانب ذات الصلة بالتجارة من حقوق الملكية
 الفكرية             واالتفاق على تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية           وبناًء عليه، يجب على

    الحكومة ا¬ردنية ضمان امتثال نظامها التجاري لالتفاقيات المذكورة أعاله.ا

The WTO governs the global system of trade rules, it acts as a forum for negotiating trade agreements, it
settles trade disputes between its members and it supports the needs of developing countries.

الـــوصـــول إلــى ا¬ســـواق

GATT,(GATS 
 (TFA)

(TRIP)(SPS)

ما هي االتفاقات التي توفر معاملة تفضيلية للسلع / الخدمات21
المصنعة والمصدرة من ا�ردن(15)؟

 وقع ا¬ردن اتفاقيات تجارية مع عدة دول وهو مستفيد من نظام ا¬فضليات المعمم             من
 بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية. با�ضافة إلى ذلك، وقع ا¬ردن أيًضا عدًدا من االتفاقيات

 التجارية ا�قليمية الثنائية والمتعددة ا¬طراف والتي بموجبها ستستفيد صادراته من خفض أو
 إلغاء التعريفة الجمركية والرسوم عند الدخول. تطبق هذه االتفاقيات متطلبات قواعد المنشأ

 المتنوعة (انظر             لضمان أن البضائع المستوردة تخضع لعملية معالجة كافية في بلد
 المنشأ ا¬ردن. توفر قاعدة البيانات الخاصة بمركز التجارة الدولية          أداة بحث سهلة حول

 التعريفات باستخدام رمز النظام المنسق                     حسب البلد لتحديد التعريفات المطبقة
    حسب نوع االتفاقية(16).ا

(GSP)

(CoO
(ITC) 

(HS Code) 

(15)

(16)

(16)

االتفاقات التي توفر معاملة تفضيلية للسلع / الخدمات المصنعة والمصدرة من ا¬ردن

http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=400&lang=1&redirect=1


https://www.efta.int/media/documents/legal-te
xts/free-trade-relations/Jordan/EFTA-Jordan%20

Free%20Trade%20Agreement.pdf 

https://register.consilium.europa.eu/doc/srv
?l=EN&f=ST%209429%202010%20INIT

http://www.agadiragreement.org/Pages
/viewpage.aspx?pageID=167

https://register.consilium.europa.eu/doc/sr

v?l=EN&f=ST%209429%202010%20INIT

 يعرض الجدول أدناه االتفاقيات التفضيلية الرئيسية مع وصف للقيمة المضافة المحلية الالزمة للحصول
على وصول تفضيلي. هذه االتفاقيات مدرجة في موقع الجمارك ا¬ردنية(17):ا

  (17)

  (18)The PAFTA is sometimes referred to as the Greater Arab Free Trade Agreement (GAFTA)

 اتفاقية شراكة بين االتحاد
ا�وروبي وا�ردن

ا¬ردن والواليات
المتحدة ا¬مريكية

أيسلندا، ليختنشتاين،ا
النرويج، سويسرا، ا¬ردن

اتفاقية أغادير

افتا-ا�ردن

 ا¬ردن: ان ال يقل مجموع تكلفة قيمة المواد
 المنتجة في ا¬ردن با�ضافة إلى التكلفة

 المباشرة لعمليات المعالجة التي يتم
 إجراؤها في ا¬ردن عن 35 في المائة من

القيمة المتوافقة مع سعر البضاعة فوب

 تختلف قواعد المنشأ لعموم
 اليورو المتوسط حسب مجموعة

المنتجات
(RoO) قواعد المنشأ المبسطة

 ينطبق على منتجات محددة: المالبس،
 المعدات الكهربائية وا�لكترونية، ا¬ثاث،

 الكابالت، الحافالت، ا�سمنت، الطالء،
 المعادن الثمينة، مستحضرات التجميل،

 المنظفات والصابون، أحجار البناء وا¬بعاد،
البالستيك.ا

http://www.animaweb.org/sites/default/
�les/dg_taxud.pdf 

 النمسا؛ بلجيكا؛ بلغاريا؛
 كرواتيا؛ قبرص؛ جمهورية

 التشيك؛ الدنمارك؛ إستونيا؛
 فنلندا؛ فرنسا؛ ألمانيا؛

 اليونان؛ هنغاريا؛ ايرلندا؛
 إيطاليا؛ التفيا. ليتوانيا.

 لوكسمبورغ؛ مالطا؛ هولندا؛
 بولندا؛ البرتغال؛ رومانيا؛

 جمهورية سلوفاكيا؛
 سلوفينيا. إسبانيا؛ السويد؛

 ا¬ردن.ا

https://services.customs.gov.jo/JCcits/List_Unprftab.aspx

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=9d1a360321f2b9e
6dc71a35091ff28c2&node=19:1.0.1.1.5.11&rgn=div6?utm_sourc
e=google&utm_medium=google&utm_term=(not%20provided
)&utm_content=undefined&utm_campaign=(not%20set)&gcli
d=undefined&dclid=undefined&GAID=2142834516.159801004
6#se19.1.10_1703

United States-Jordan Free
Trade Agreement

https://ustr.gov/trade-agreement

s/free-trade-agreements/jordan-f

ta/final-text

 اتفاقية بين الواليات المتحدة
 وا�ردن بشأن إنشاء منطقة

تجارة حرة

محتوى القيمة المضافةا�طـرافاالتــفــاقــيــة

https://ec.europa.eu/trade/policy/cou
ntries-and-regions/countries/jordan

تطبيق قواعد المنشأ لعموما¬ردن، مصر، تونس، المغرب
ا�ورو متوسط

https://register.consilium.europa.eu/doc/srv
?l=EN&f=ST%209429%202010%20INIT

تطبيق قواعد المنشأ
ا�ورومتوسطية

(18)(PAFTA)
اتفاقية منطقة التجارة

 الحرة العربية
 البحرين ومصر والعراق 
 وا¬ردن والكويت ولبنان

 وليبيا والمغرب وعمان وقطر
 والمملكة العربية السعودية

 والسودان والجمهورية
 العربية السورية وتونس
 وا�مارات العربية المتحدة

 واليمن، وانضمت إليها الحًقا
دولة فلسطين والجزائر.ف

القيمة المضافة 40 في المئة



ما هي المتطلبات الفنية؟ 22
 المتطلبات الفنية هي المعايير واالنظمة الفنية وتدابير الصحة والصحة النباتية           وإجراءات

 تقييم المطابقة التي يتم إجراؤها على السلع قبل التصدير. من الضروري معرفة المتطلبات
الفنية المطبقة على المنتج المصدر.ا

 يمكن أن توفر مؤسسة المواصفات والمقاييس ا¬ردنية                     للُمَصدر المساعدة في تحديد
 المتطلبات الفنية المطبقة حسب المنتج والبلد المستهدف. في بعض الحاالت، يمكن أن يساعد
 االعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين             والهيئات المماثلة في البلدان المستهدفة في

 تبسيط عمليات التبادل التجاري، وتوفير الوقت والجهد والمال عند إجراء تقييمات المطابقة،
ولكن هذه االتفاقات المتبادلة  تنطبق على عدد محدود من البلدان(21)ا.ا

 يوفر مكتب مساعدة التصدير في االتحاد ا¬وروبي(22)                           معلومات عن المتطلبات
    الفنية الالزمة عند التصدير إلى االتحاد ا¬وروبي. وكذلك االمر تفرض إدارة الغذاء والدواء ا¬مريكية

See http://www.jsmo.gov.jo/en/Pages/default.aspx

The EU export help desk: https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

The US food and Drug Administration (USFD): https://www.fda.gov/home

US standards portal ANSI

http://ptadb.wto.org/Country.aspx?code=400

محتوى القيمة المضافةا�طـرافاالتــفــاقــيــة

اتفاقية التجارة الحرة بين
كندا وا�ردن

اتفاقية التجارة الحرة بين
ا�ردن وسنغافورة (غير نشطة)ا

اتفاقية التجارة الحرة ا�ردنية
التركية (غير نشطة)ا

 نظام التفضيل المعمم
(19)(GSP)

ا¬ردن، كندا

ا¬ردن، سنغافورة

ا¬ردن، تركيا

 استراليا؛ كندا؛ اليابان؛ كوريا؛
 نيوزيلندا؛ النرويج؛ االتحاد
 الروسي؛ سويسرا؛ تركيا؛

الواليات المتحدة ا¬مريكية

 تصنع من مواد من أى بند عدا ذلك الخاص
بالمنتج أي تغييربند التعريفه الجمركيه

 يختلف حسب الدولة: على سبيل المثال:
 الواليات المتحدة ا¬مريكية %35 من

القيمة المقدرة

 (SPS)

(20)(JSMO)

JSMO

  (EU Help Desk)

(23)(USFD)غذية وا¬دوية با�ضافة إلى ا¬جهزة الطبية وغيرها. وايضا توفر بوابةÞمتطلبات فنية ل
ANSI(24)المعايير ا¬مريكية               معلومات إضافية عن المعايير المطبقة في الواليات المتحدة ا¬مريكية.ا

(20)

(19)

(21)

(23)

(22)

(24)

Managing Quality in Jordan 

https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Exporting_Better/Quality_Management/Redesign/Managing%20Quality%20in%20Jordan.pdf
https://www.standardsportal.org/usa_en/standards_system.aspx


Some products that are currently subject to export license:
Lentil, bulgur, freekeh, sugar and rice.

 
        

ما هي وثائق التصدير المطلوبة عند تصدير البضائع من ا�ردن؟23
هناك عدة وثائق مطلوبة عند تصدير البضائع من ا¬ردن إلى البلد المستورد، هذه الوثائق هي:ا

 عالوة على ذلك، هناك مستندات شحن يجب أن يعدها وكيل الشحن (وكيل الشحن)
 والتي تشمل: بوليصة الشحن الجوي / بوليصة الشحن والتأمين (إذا كانت الشحنة مؤمنة)
 وا¯قرار الجمركي. عادة ما يتم إرسال نسخة من هذه المستندات إلى المستورد عبر البريد

لتمكينه من تخليص الشحنة من الجمارك عند استالم الشحنة.ا

25
 وفقا لنوع المنتج المراد تصديره، فالجهات المسؤولة عن إصدار ترخيص التصدير هي: وزارة

 الصناعة والتجارة والتموين (للسلع المصنعة)، ووزارة الزراعة (للمنتجات الزراعية)، ووزارة الطاقة
والثروة المعدنية (للمنتجات المستخرجة).ا

ما هي رخصة التصدير؟24
 رخصة التصدير هي وثيقة رسمية تنظم تصدير بعض السلع المحددة. في ا¬ردن، تنظم رخصة

 التصدير تصدير مجموعة من منتجات التعدين المحاجر ومنتجات التصنيع والمنتجات الزراعية(25).
 يجب على المصدر مراجعة وزارة الصناعة والتجارة والتموين                 لمعرفة ما إذا كانت

المنتجات التي يرغب في تصديرها تخضع لقيود التصدير.ا

(CoO)

رخصة تصدير

فاتورة تجارية مع قائمة التعبئة

 شهادة منشأ معتمدة
شهادة الجودة للبضائع

الجاري شحنها

معايير التعبئة والتغليف ووضع
العالمات والتوسيم.ا

وثــائــق الــتــصــديــر

 (MoITS)

من هو المسؤول عن إصدار رخصة التصدير؟

(25) 

https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/GovernmentEntities/Ministries/MinistryServiceDetails_en/ministry%20of%20industry%20and%20trade/services/obtaining%20an%20export%20license/!ut/p/z1/hZBNb4JAEIb_CheOZUc-rPS2ghIVjGIbKZdmkQU2gV2yrNr213dDvTRp7Zzm45nMvC_KUYZyTi6sJooJTlpdv-bTt6nvA8wPkICThoDD-TZc7l4m8Oih4wjAH4EB5ff31_8B-gNbJkFSo7wnqnlgvBIo6xhng5IfhqgMxsvzmBNeGkqSkqJsoPLCTnRAmSgU0TCv9dig772Qymj1iA9UP5-P57G7ePYgwqu9nbqA422wiOJ0vXft-wCeTG-A54erKNhoAUvb04C_8Teu5wC4N-COQ9qCuhXFt9uYF85Ma5W0opJK6yx1u1GqH55MMOF6vVq1EHVLrZPoTPhtpRGDQtlPEh0oR32XfcZzf8V23XGmZvgLfS6R2A!!/#related


26
 يقوم المصدر بإعداد الفاتورة التجارية (أو فاتورة الشحن) وتستخدمها الجمارك لتحديد التعريفات

 الجمركية والرسوم المستحقة على استيراد البضائع. تشمل الفاتورة التجارية: اسم المصدر واسم
 المستورد ووصف المنتج ورمز النظام المنسق وسعر الوحدة والسعر ا�جمالي وكمية ووزن

 البضاعة. عادة ما يتم طباعته على رأس خطاب المصدر ويتم توقيعه من قبل المصدر المصرح له.
 يتم ختم الفاتورة التجارية من قبل غرفة الصناعة أو غرفة التجارة في المحافظة التي تعمل فيها

 الشركة المصنعة، وعادة ما تكون مصحوبة بقائمة تعبئة. بعد ختمها من الغرف، يجب التحقق
من صحة الفاتورة مع شهادة المنشأ             من قبل وزارة التجارة والصناعة والتموين.ا

27(CoO)

 هي وثيقة تجارة دولية ترافق الشحنة وتؤكد أن البضائع المصدرة قد تم الحصول عليها أو
 إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها بالكامل في بلد المنشأ ا¬ردن. لالستفادة من معاملة التعرفة

  التفضيلية للبلدان التي وقع ا¬ردن معها اتفاقيات تجارية ثنائية / متعددة ا¬طراف (انظر أنواع
 يجب على المصدر االمتثال لمتطلبات قواعد المنشأ التي يمكن تجميعها محلًيا و / أو ثنائًيا و /

أو إقليمًيا.ا

28
 غرف الصناعة / التجارة: تقوم غرف الصناعة أو التجارة باحتساب القيمة المضافة حسب

متطلبات قواعد المنشأ لكل اتفاقية تجارية وإصدار شهادة المنشأ.ا

وزارة الصناعة والتجارة والتموين: المصادقة على شهادة المنشأ.ا 

دائرة الجمارك: المصادقة على شهادة المنشأ وإصدار البيان الجمركي.ا

انظر الى المرفق الثاني: فاتورة تجارية

ما هي الفاتورة التجارية؟ 

 (CoO) 

ما هي شهادة المنشأ             ؟

(CoO

ما هي الكيانات المسؤولة عن إصدار وتصديق

https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/GovernmentEntities/Ministries/MinistryServiceDetails_en/ministry%20of%20industry%20and%20trade
/services/industrial%20development%20calculation%20of%20local%20added%20value/!ut/p/z1/hZDLboMwEEV_xf2AyhMCVF4aSBABooQ0KvWm
srBDLRmDeEnt19dFbEtnNY8zo3sHM1xiZvisaj6q1nBt63fmf_iEAAQ3yGFfRECj4BwdL_cdvHj4bQHgj6CA2fb-6T_AKnD6PMxrzDo-fj4r82hx2SijhrH_Qu
0DKSOmJedGoLHnQuJykP2sKjngcp0qrpGQs9Rt10gzoorratKLzd8burUNxIWQAs1cT9IaY4s06h5ePYhpcnUKF2h2Dg9xVpyurrMN0J2_Ah6JkjhMrb

mj41mApCR1vT2AuwIb37tJg7um_M4CkqhL_fQD04titw!!/#contact

https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/GovernmentEntities/Ministries/MinistryServiceDetails_en/ministry%20of%20industry%20and
%20trade/services/ratification%20of%20the%20certificate%20of%20origin%20for%20local%20products/!ut/p/z1/hZDBboMwDIZfJXuAKS4
FphwDtIgCVUtXjeUyRRBoJJqgkFbann4p6nXMJ_vXZ8mfMcM1ZorfZc-t1IoPbv5k4VdICEB0ghLWVQI0ifbJ9nBewVuAP2YA_igKmC3v7_4D3A
WeKeOyx2zk9vIqVadxfZVKTtZ8I90hqdrb3HPVImt4K3A9CXOXjZhwbZxKJ5tZ6EHbi0CNMM9QPCJtZC8V6rRBg274gEaj21tjJ2fH5vuov3kPIK

XZ0at8oMU-3qRFtTv63jJAV-ETCEiSpXHuDLde4ACSk9wP1gD-E1h44UkoPF7rnyIimTz0L7-mRL4g/#contact

لمزيد من المعلومات قم بزيارة:ا
 احتساب القيمة المضافة

المصادقة على شهادة المنشأ

https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/GovernmentEntities/Ministries/MinistryServiceDetails_en/ministry%20of%20industry%20and%20trade/services/ratification%20of%20the%20certificate%20of%20origin%20for%20local%20products/!ut/p/z1/hZDBboMwDIZfJXuAKS4FphwDtIgCVUtXjeUyRRBoJJqgkFbann4p6nXMJ_vXZ8mfMcM1ZorfZc-t1IoPbv5k4VdICEB0ghLWVQI0ifbJ9nBewVuAP2YA_igKmC3v7_4D3AWeKeOyx2zk9vIqVadxfZVKTtZ8I90hqdrb3HPVImt4K3A9CXOXjZhwbZxKJ5tZ6EHbi0CNMM9QPCJtZC8V6rRBg274gEaj21tjJ2fH5vuov3kPIKXZ0at8oMU-3qRFtTv63jJAV-ETCEiSpXHuDLde4ACSk9wP1gD-E1h44UkoPF7rnyIimTz0L7-mRL4g/#contact


29
 التصدير إلى دول االتحاد ا�وروبي ودول الرابطة ا�وروبية للتجارة الحرة / شهادة           :

 تقدم هذه الشهادة دليًال على أن السلع تستحق معاملة تعريفة تفضيلية ¬نها تتوافق مع
 قواعد المنشأ ا¬وروبية أو قواعد               . يجب كتابة الشهادة باللغة ا�نجليزية ويجب أن

 تتضمن توقيع وختم المصدرين. يجب أن ترفق الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة بهذه الشهادة.
 بالنسبة للمنتجات التي ال تتجاوز قيمتها ا�جمالية 6000 يورو، تنص االتفاقية فقط على تقديم

إقرار الفاتورة بدالً من الشهادة.ا
 

 تراكم المنشأ ا�ورومتوسطي بموجب اتفاقية أغادير(27) / شهادة حركة                    : 
 شهادة المنشأ لدول ا¬ورو متوسطية هي دليل على أن البضائع تستحق معاملة تعريفة

 تفضيلية عند تصديرها إلى أوروبا. يجب استخدام شهادة الحركة عندما يتم شحن البضائع إلى
      أكثر من وجهة في أوروبا أو للتراكم بموجب اتفاقية أغادير، في حين يجب استخدام شهادة

  عند شحن البضائع إلى وجهة نهائية واحدة في أوروبا(28).

 الصادرات إلى الواليات المتحدة: تقدم هذه الشهادة دليال على  أن البضائع تستحق معاملة
 تفضيلية في التعريفة ¬نها تتوافق مع قاعدة المنشأ ا¬مريكية. يجب أن ترفق الفاتورة التجارية

 وقائمة التعبئة مع          . بمجرد وصول البضائع إلى الحدود الجمركية ا¬مريكية، سيقوم
 المستورد بإكمال بيان االفصاح �ثبات أن البضائع مؤهلة للوصول التفضيلي بموجب اتفاقية

التجارة الحرة بين ا¬ردن والواليات المتحدة.ا

 الصادرات إلى كندا / شهادة المنشأ لكندا: تقدم هذه الشهادة دليًال على أن البضائع
 تستحق معاملة تعريفة تفضيلية عند تصديرها إلى كندا ¬نها تتوافق مع قواعد المنشأ

 الكندية. وتكون على شكل بيان يقدم إلى سلطات الجمارك الكندية فقط عند الطلب. يجب
 على المصدر أن يرسله بالفاكس إلى المستورد الكندي خالل المهلة المحددة من قبل سلطات

الجمارك الكندية.ا

 الصادرات إلى الدول العربية                  شهادة المنشأ للدول العربية: شهادة المنشأ
 للدول العربية هي الدليل على أن البضائع تستحق معاملة التعرفة التفضيلية ¬نها تتوافق

مع قواعد المنشأ العربية.ا

 الصادرات إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية المختارين باستخدام نظام ا�فضليات 
 المعمم              النموذج (أ) هو شهادة منشأ تمنح البلدان النامية مثل ا¬ردن تخفيًضا غير

 متبادل للتعريفة الجمركية أقل من معدل الدولة ا¬كثر رعاية                   عند التصدير إلى
أعضاء منظمة التجارة العالمية المختارون الذين منحوا ا¬ردن ترتيبات تفضيلية

Pan Arab Free Trade Agreement (PAFTA) includes 17 Arab states:  Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Kuwait,
Lebanon, Libya, Morocco, Oman,  Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates and Yemen

MFN rate are the tariffs that countries promise to impose on imports from other members of the World Trade
Organization, unless the country is part of a preferential trade agreement.

  The European Free Trade Association (EFTA) is a regional trade organization and free trade area consisting
of four European states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

Agadir Export Guide http://www.agadiragreement.org/Pages/viewpage.aspx?pageID=167

Information obtained from the Industrial Development Directorate at the MoITS.

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

ما هي أنواع شهادات المنشأ الصادرة لكل سوق تصدير؟
EUR1

EUR1

(26)EFTA

EUR-MED

 (29)PAFTA

CoO

:(GSP)
     (30)(MFN)



30

31

ما هي معايير التعبئة والتغليف ووضع العالمات والتوسيم؟
 لدى الدول المستوردة معايير للتعبئة ووضع العالمات -عند الدخول للحدود-لعالمات العبوات

 الخارجية وعالمات العبوات الداخلية. عند تصدير البضائع إلى ا¬سواق العالمية، ينبغي تقييم
 معايير التعبئة والتغليف ووضع العالمات مسبقا. حيث يمكن الحصول على نظام الباركود

 للمنتج من جمعية الترقيم ا¬ردنية                               ؛ بينما يمكن الحصول على معايير التعبئة
 والتغليف ا¬خرى من البلدان المستهدفة. عادًة ما يقوم المستورد بإبالغ المصدر بنوع معايير

 التعبئة ووضع الملصقات التي يجب تطبيقها، ولكن يوصى بزيارة المواقع الحكومية الرسمية
للتحقق من المعيار حيث قد يؤثر ذلك على تكلفة المنتج.ا

 اعتماًدا على اتفاقية الشراء المبرمة مع المستورد / المشتري فيما يتعلق بمتطلبات التعبئة
 ووضع العالمات وشهادات الجودة وطريقة الشحن (البري والبحري والجوي) ومدة البيع المبرمة

�)، يجب على المصدر المضي قدًما في التعاقد مع وكيل شحن � � �  (انظر شروط التجارة الدولية 
أو وسيط تصدير لتجهيز الشحنة للتصدير:ا

 قائمة التعبئة: تتضمن قائمة التعبئة اسم الشاحن والمرسل إليه والعنوان وتفاصيل االتصال
 والقياسات والوزن ا�جمالي الصافي والوزن ا�جمالي للبضائع، وقائمة مفصلة بكيفية تعبئة

 البضائع وعدد الطرود، وأي عالمات شحن ذات صلة، أو أي معلومات مهمة أخرى أو تعليمات خاصة
تتعلق بالتحميل والتعبئة الواردة في الشحنة.ا

 بوليصة الشحن / بوليصة الشحن الجوي: اعتماًدا على طريقة الشحن (برًيا أو بحرًيا أو جوًيا)،
يتم إعداد مستند الشحن من قبل وكيل الشحن. ا

(31)
(32)
(33)

(GS1 Jordan) https://www.gs1.org/standards/barcodes/ean-upc

See https://www.gs1.ee/doc/download/GS1EU%20Guidance%20for%20Standard%20Case%20Code%20Labeling.pdf

USFDA labelling standards for food, drugs, cosmetics and medical devices

(31)(GS1 Jordan)

أمثلة:ا
 معيار االتحاد ا¬وروبي لملصقات الصندوق الخارجي(32) الذي يوضح نوع نظام الباركود الذي يجب

استخدامه على صندوق التغليف الخارجي عند التصدير إلى االتحاد ا¬وروبي.ا

USFDAمعايير الوسم                لÞغذية وا¬دوية ومستحضرات التجميل وا¬جهزة الطبية(33).ا 

ما هي أنواع المستندات التي يعدها وكيل الشحن / وكيل الشحن؟

 البيان الجمركي: يتم إعداد البيان الجمركي من قبل وكيل الشحن. ويتم اعداد عدة نسخ منه. ا

وثائق التأمين: إذا كانت الشحنة مؤمنة، يتم إرفاق نسخة من التأمين مع وثائق الشحن. ا
انظر الى المرفق الثاني: فاتورة تجارية

https://www.registrarcorp.com/fda-labeling/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=fda-labeling&utm_content=1163956872&utm_campaign=42664692&matchtype=p&device=c&gclid=CjwKCAjwps75BRAcEiwAEiACMekg2BLUQVU7QJD7eF-52bvqsRovlqneDO4jT-OJ2WmtPHHWQ9CbfBoC3SsQAvD_BwE


مرفق 1: مصطلحات التجارة الدولية لعام 2020

https://shiphub.co/wp-content/uploads/EN-INCOTERMS-2020.png

المرفقات



 مرفق 2: فاتورة تجارية

فــاتــورة تــجــاريــة
التاريخ

وصف المنتج

رقم الفاتورة

المصدر

العنوان

المدينة                                     الرمز البريدي

البلد

التلفون                                    الفاكس

مسؤول االتصال

المستلم

العنوان

المدينة                                     الرمز البريدي

البلد

التلفون                                    الفاكس

مسؤول االتصال

الرقم الضريبيالرقم الضريبي النقلالوزن ا�جمالي

رقم بوليصة الشحن
فاتورة الخطوط الجوية

العدد ا�جمالي العملةأخرى

المجموعسعر الوحدةUOMالكميةبلد الصنعHS كود

المجموع
تكلفة الشحن

تكلفة التأمين

القيمة ا�جمالية للفاتورة

 صدرت هذه البضائع أو التقنيات أو البرامج من الواليات
 المتحدة وفقا للوائح إدارة الصادرات. يحظر أي تحويل

 مخالف لقوانين الواليات المتحدة. نشهد أن هذه الفاتورة
التجارية صحيحة.ا

أنا/ نحن نشهد ان معلومات هذه الفاتورة صحيحة وان محتويات الشحنة كما هو موضح اعاله

التاريخالتوقيعا°سم



 مرفق 3: قائمة تعبئة

فــاتــورة تــجــاريــة
التاريخ

رقم طلب الشراء

رقم الفاتورة

اسم الشركة

العنوان

المدينة                                     الرمز البريدي

التلفون

البريد ا°لكتروني

اسم العميل

العنوان

المدينة                                    الرمز البريدي

الهاتف

البريد ا°لكتروني

رقم طلب الشراءرقم الطلبتاريخ الطلب شركة الشحنتاريخ الشحن

رقم المنتجالبيانوزن المنتجالكمية المرسلة

المجموع

الوزن ا�جماليإجمالي المرسلإجمالي الطلب

مالحظات اضافية

تفاصيل الشحنة



 مرفق 4: ملخص الموارد على ا�نترنت حسب الموضوع

https://www.macmap.org/

اتفاقيات تجارية

بلدان نظام التفضيل المعمم

الرابطة ا�وروبية للتجارة الحرة

اتفاقية اغادير

اتفاقية شراكة بين االتحاد
ا�وروبي وا�ردن

أفضل المعارض التجارية 2020

الموقع ا¯لكترونينوع المعلوماتالموضوع

https://www.istd.gov.jo/AttachedArabic/Legisl
ations/2020/نظام20%رقم20%2013%لسنة

pdf.20%202020%نظام20%حوافز20%االنشطة20%الصناعية

https://www.istd.gov.jo/AttachedArabic/regula
tions/2020/%20نظام20%اعفاء20%صادرات20%السلع

والخدمات20%من20%رضيبة20%الدخل20%لعام

%202016%20-2020-2.pdf

https://www.traidcraft.co.uk/fairtrade-the-de
finition

https://www.fairtrade.net/

http://www.wcoomd.org/en/topics/nomencl
ature/instrument-and-tools/tools-to-assist-
with-the-classification-in-the-hs/hs-online.aspx

https://www.foreign-trade.com/reference/hs
code.htm

http://ptadb.wto.org/Country.aspx?code=400

https://www.efta.int/media/documents/legal
-texts/free-trade-relations/Jordan/EFTA-Jor
dan%20Free%20Trade%20Agreement.pdf

http://www.agadiragreement.org/Pages/vie
wpage.aspx?pageID=167

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-
and- regions/countries/jordan/

https://iccwbo.org/resources-for-business/i
ncoterms-rules/incoterms- 2020/

https://10times.com/top100

https://www.trademap.org/

https://comtrade.un.org/

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/e

n/WLD

https://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx

http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHo
me.aspx
https://services.customs.gov.jo/JCcits/List_U
nprftab.aspx

القوانين
 الئحة خصومات الصادرات

13/2020

ا¯عفاء من ضريبة الدخل على
قطاع خدمات ا�رباح

البحث

احصائيات تجارية

التعريفات الجمركية
والمستوردين المحتملين

التجارة العادلة

النظام المنسق (6 خانات)ا

مصطلحات التجارة الدولية

الوصول الى
ا�سواق



https://register.consilium.europa.eu/doc/sr
v?l=EN&f=ST%209429%2 02010%20INIT

http://www.jsmo.gov.jo/en/Pages/default.aspx

https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

https://www.fda.gov/home

https://www.standardsportal.org/usa_en/sta
ndards_system.aspx

https://www.gs1.org/standards/barcodes/ea
n-upc

https://portal.jordan.gov.jo/

 مرفق 4: ملخص الموارد على ا�نترنت حسب الموضوع

الموقع ا¯لكترونينوع المعلوماتالموضوع

الوصول الى
ا�سواق

إجراءات الحكومة
ا�ردني ورسومها

قواعد المنشأ ا�ورومتوسطية

المواصفات والمقاييس ا�ردنية

مكتب مساعدة التصدير
في االتحاد ا�وروبي

إدارة الغذاء والدواء ا�مريكية

بوابة المعايير ا�مريكية

نظام الباركود

جميع إجراءات توثيق التصدير
تبحث حسب الموضوع

 نوصـلـــكــم
   بـــــأســـــواق

الــعـالـــم



wexport@bpwa-amman.orgالبريد االلكتروني:ا

أرضي:ا305 5815 6 962+
www.bpwa-amman.org 

*

اتصل بنا:ا

Wexport تم إنشاؤها بدعم من الوكالة ا±لمانية للتعاون
الدولي/ برنامج التجارة الجل التوظيف


