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 إخالء مسؤولية

أعدت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" دليل إجراءات االستيراد في إطار أعمال النشر املستمرة التي تقوم بها عن 

 دول العالم. إن الغرض من هذا الدليل هو تقديم رؤية عامة لعملية االستيراد في هذه الدولة وإجراءاتها، ومتطلبات الوثائق، ومساهميها،

ك بناًء على املعلومات املتاحة. ويخضع تحليل هذا الدليل وفهمه للتقدير الشخص ي، وال تتحمل "الصادرات السعودية"  أي عواقب وغير ذل

 يناتجة عن فهم أو تفسير أي جزء من هذا الدليل. وبشكل عام، فإن املعلومات املبّينة في هذا الدليل تمثل رؤية شاملة لبيئة االستيراد ف

ما نشجع املصدرين السعوديين على إجراء مزيد من الدراسات لإلملام بكل ما هو جديد وحديث عن إجراءات وعمليات هذه الدولة. ك

 االستيراد ومتطلباته. 
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 قواعد المنشأ .1

 قواعد المنشأ بين األردن والمملكة العربية السعودية 1.1

التجارة العربية الحرة الكبرى )جافتا( والتي تهدف إلى تحرير نطاق  في اتفاقيةمن الدول السبع عشرة  اململكة العربية السعودية واألردن

 1بين أعضاء املجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لجامعة الدول العربية. وتوسيعه العالقات التجارية

 2ملكة العربية السعودية.قر قانون الجمارك األردني، تسري قواعد املنشأ على الواردات من املي، وحسبما جافتاوفًقا ألحكام اتفاقية 

 3األردن -قواعد المنشأ التفضيلية  1.1.1

 
 
عد قواعد املنشأ الخاصة بالصادرات السعودية إلى األردن مشتقة من اإلجراءات التي وضعها مجلس جامعة الدول العربية، وتم التصديق ت

ما يلي ملخص لقواعد املنشأ الخاصة باملنتج  )جافتا(. فيعلى هذا األمر بموجب املادة التاسعة من اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى 

 الذي يتم تصنيفه بالتالي كمنتج ذي منشأ عربي:

الحصول عليها" من دولة عضو مصّدرة،  /كبضائع ذات "منشأ قومي"، أو كبضائع "تم إنتاجها بالكاملمن أجل تصنيف البضائع  .1

  :أدناهالفئات املذكورة  إحدىمي هذه البضائع إلى تيجب أن تن

 منتجات معدنية مستخرجة من أرضها أو مياهها أو قاع بحرها.  (أ

 منتجات زراعية تم حصدها هناك.  (ب

لدت وتمت تربيتها هناك، ومنتجات تم الحصول عليها من حيوانات تمت تربيتها هناك، بما في ذلك املنتجات  (ج حيوانات و 

 بري هناك. التي تم الحصول عليها من الصيد البحري وال

منتجات الصيد البحري وغيرها من املنتجات البحرية املستخرجة من البحر بواسطة سفنها، وتتضمن كذلك منتجات تمت  (د

 معالجتها وتصنيعها من هذه املنتجات على متن السفن.

 السترجاع املواد الخام.املواد املستخدمة والتي تم الحصول عليها هناك وتعد مالئمة فقط   (ه

 والخردة التي تم الحصول عليها من عمليات التصنيع التي تجرى هناك.النفايات  (و

 البضائع التي تم الحصول عليها من املنتجات املشار إليها في البنود من )أ( إلى )و(. (ز

 على البضائع في الدول األعضاء.  %40يجب إضافة قيمة مقدارها  (ح

 

 ن. يمكن للمصّدر السعودي الحصول على شهادة املنشأ من مديرية التمويمدةتالحكومية املع الجهاتيتم إصدار شهادة املنشأ بمعرفة  .2

بوزارة التجارة والصناعة أو من فروع الوزارة في املدن الرئيسية. تكون شهادات املنشأ هذه بمثابة إثبات ملنشأ البضائع بما يضمن 

  sabc.org/-http://www.us.4 اإللكترونيقع ها بموجب التعريفات التفضيلية. ملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املو ءإعفا

                                                             
 حكومة لبنان 1
 قانون الجمارك األردني 2
  حكومة لبنان 3
  مجلس األعمال السعودي األمريكي 4

http://www.us-sabc.org/
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 القيود التجارية .2

 القيود التجارية في األردن 2.1

( ا، من بينها قيود متعلقة بالتعريفة الجمركية )وهي األكثر شيوعً عدة عوائق تجارية الدول التي تتعامل مع غيرها في مجال التجارة  تواجه

ة حركة التجار تعيق رفع كافة القيود التي قامت الدول األعضاء في اتفاقية جافتا ب ،2005، ومنذ عام غير متعلقة بالتعريفة الجمركية وقيود

 بأحكام البرنامج التنفيذي لجافتا
ً

   ، وبرغم ذلك، يسمح البرنامج بوجود اإلعفاءات التالية:  وضوابطه عمال

  ّأما املنتجات  5ضة.مخّف جمركية نة أقل تقدًما )السودان واليمن( أن تتقدم بطلب للحصول على تعريفات يمكن لدول معي

  6قيود التجارية.رفع ال من رغمالباملطبقة فستخضع للقوانين املحلية  ،املحظور التجارة فيها ألسباب دينية وبيئية وأمنية وصحية
 

 القيود الجمركية 2.1.1

 األساسيةالرسوم الجمركية  2.1.1.1

  .تعد الرسوم الجمركية األساسية هي تعريفة مفروضة على البضائع التي يتم نقلها عبر الحدود الدولية 

  التفاقية جافتا، قامت األردن برفع كافة التعريفات الجمركية األساسية على البضائع ذات املنشأ العربي شريطة استيفاء وفًقا

 1.1.1.7القسم في هذه البضائع االشتراطات املذكورة 

 8المضادة الرسوم 2.1.1.2

  ّفرض على منتجات مستوردة معي يتأثر باإلجراءات م لها نة )صناعية وزراعية( إذا كان الدعم املقّد الرسوم املضادة هي رسوم ت 

 تخذ بشأنها.التي ت  

  تفرض الحكومة األردنية الرسوم املضادة ألنها ترى أنه من املناسب بعد إجراء التحقيقات حماية اإلنتاج الوطني من البضائع

 املماثلة أو املناِفسة. 

 9رسوم مكافحة اإلغراق 2.1.1.3

  ّأقل من قيمتها  تصديرهانة )صناعية وزراعية( إذا كان سعر يتم فرض رسوم مكافحة اإلغراق على منتجات مستوردة معي

 العادية.

  
ّ
ل في الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير للمنتجات ال يمكن أن يتجاوز مبلغ رسوم مكافحة اإلغراق هامش اإلغراق املتمث

 محل التعامل.

 10رسوم الحماية 2.1.1.4

 ليس  خالف رسوم مكافحة اإلغراق، الغرض من فرض رسوم الحمايةب
 
جحفة )مثل إغراق السوق بالسلع العثور على املمارسات التجارية امل

فرض على الواردات التي سبّ واملعونات وغيرها(  بت أضراًرا خطيرة للصناعات الوطنية في األردن أو لفرضها على منتجات معينة، ولكنها ت 

 
ّ
  .3.1.2 القسمإلى  الرجوعل تهديًدا لها. ملزيد من املعلومات، يرجى تشك

                                                             
 االستثمار في اليمن 5
 حكومة لبنان 6
 منظمة التجارة العاملية 7
 قانون حماية اإلنتاج الوطني 8
 قانون حماية اإلنتاج الوطني 9

 التجارة في األردن 10
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  القيود غير الجمركية 2.1.2

ة يينص البرنامج التنفيذي التفاقية جافتا على رفع كافة القيود غير الجمركية، ومع ذلك فإنه يعفي املنتجات املمنوع استيرادها ألسباب صح

 ما يلي  مزيد من املعلومات التفصيلية عن السلع املحظور استيرادها. . في11وبيئية ودينية وأمنية

 استيرادهاالسلع المحظور  2.1.2.1

ورة ألسباب املحظ باملنتجاتما يلي قائمة  تم تفعيل حظر هذه السلع بمعرفة مجلس الوزراء األردني بما يراعي االلتزامات الدولية لألردن. في

 أخرى: 

  وغير ذلك. ملزيد من  الواردات املحظورة ألسباب صحية وأمنية وبيئية، مثل أنواع معينة من األلعاب النارية ورذاذ فوتوبلوكر

 املعلومات عن السلع املحظور استيرادها، يرجى زيارة الرابط التالي

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf*  ،3.8 الجدول  ،40-39. ص. 

  عقوبات اقتصادية املحظور استيرادها تلك السلع القادمة من دول فرض عليها مجلس األمن الدوليتشمل السلع األخرى.   

  
 
صة لالستهالك املحلي. برغم معفية من الحظر على هذه السلع املستوردة شريطة أن تكون مخصّ  الحرة في األردن عد املناطقت

ملناطق الحرة. يمكن الحصول على إلى نة دخول بضائع معيّ  1998من قانون الجمارك األردني لسنة  123ذلك، تحظر املادة 

   https://www.customs.gov.jo/english/customs_6_en.shtmمعلومات تخص هذا األمر من الرابط التالي: 

 12تراخيص االستيراد وقيوده 2.1.2.2

  لة بموجب بصيغته املعّد ، 2001لسنة  21تتوافق شروط الترخيص في األردن مع التنمية ولوائح قانون االستيراد والتصدير رقم

 . 2003القانون املؤقت رقم 

  ّمركي على تصاريح للتخليص الج/نة لالستيراد يتطلب استيراد املنتجات التي تم فرض قيود عليها الحصول على تراخيص معي

تيراد تصدرها وزارة الصناعة والتجارة أو السلطات الحكومية املختصة )املؤسسة العامة للغذاء والدواء األردنية، أو قبل االس

 وزارة الصحة أو غيرها(.

  شهًرا ويمكن تجديدها عند انتهائها. 12تسري هذه التراخيص ملدة 

  على بطاقة استيراد من وزارة الصناعة والتجارة يجب على جميع املستوردين األردنيين وشركات التجارة األجنبية الحصول

من قيمة البضائع املستوردة. بالنسبة للكيانات غير التجارية، مثل  %5ألغراض التخليص الجمركي أو دفع رسوم جمركية تعادل 

 . املستشفيات والبنوك والفنادق، تقوم الوزارة بإصدار بطاقة خاصة تسري ملدة محددة ولغرض استيرادي معين فقط

  عفى البضائع التي تدخل البالد بموجب حالة الدخول املؤقتة، والبضائع املحفوظة في املستودعات الجمركية، والبضائع التي
 
ت

 13تستفيد من قانون تشجيع االستثمار شرط الحصول على رخصة استيراد.

 حصص االستيراد 2.1.2.3

  (.2.1.2خذها الحكومة )مشروحة في املادة حماية تتّ  جراءاتإعلى ضوء  قد تقوم األردن بفرض قيود كمية على واردات معينة 

                                                             
 حكومة لبنان 11
 منظمة التجارة العاملية 12

 التحديثات على وللحصول  املعلومات من املزيد ملعرفة اإلنترنت متصفح على الرابط هذا ولصق نسخ يرجى *

 صادرات الواليات املتحدة 13

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf
https://www.customs.gov.jo/english/customs_6_en.shtm
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 التجارة الرسمية 2.1.2.4

 ،بموجب األحكام التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة.   تحتفظ األردن بحقها في التجارة الرسمية في أنواع محددة من املنتجات

 رة املستخدمة ألغراض التعدين، واملنتجات الزراعية. هذه املنتجات هي املواد املتفّج 

  وهماعان بحقوق تجارية خاصة أو حصرية شركتان تمارسان التجارة الرسمية في األردن وتتمتّ توجد: 

o حقوقتملك املحدودة:  األردنية الفوسفات مناجم شركة 
ً
حصرية الستيراد املواد املتفجرة املستخدمة ألغراض املناجم  ا

 . تخزينها وبيعهاو  واملحاجر 

o حقوقتملك  :األردنية البترول مصفاة شركة 
ً
 حصرية الستيراد النفط واملنتجات الهيدروكربونية لالستخدام املحلي.  ا

  
 
جارة عد وزارة الصناعة والتتصنف الحكومة األردنية الشعير والقمح )بما في ذلك دقيق القمح والنخالة( كسلعتين ضروريتين وت

والتموين األردنية املستورد الوحيد لهذه املنتجات. يتم طلب العروض بمعرفة وزارة الصناعة والتجارة والتموين األردنية من 

 املستوردين املهتمين بنقل هذه السلع من دولة املنشأ إلى األردن.  

 14المعايير 2.1.2.5

 ّددت  .2000لسنة  22قانون املواصفات واملقاييس رقم  في الواردةلى أساس األحكام املعايير املنصوص عليها في األردن ع ح 

 ( تعد مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنيةJSMOعترف بها على الصعيد الوطني إلعداد املواصفات  .هاوتطبيق ( هيئة م 

 عدت ( مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنيةJSMOعضًوا من أعضاء املؤسسات الدولية ): 

o )املنظمة الدولية للمعايير )أيزو 

o الدستور الغذائي 

o القانونية  للمقاييس الدولية املنظمة(OIML) 

o الدولية  الكهروتقنية وغير  ذلك، اللجنة(IEC)  

 ( أصدرت مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنيةJSMO:نوعين من املواصفات )15 

o  نظفات. على سبيل املثال، املتهوسالم التي تؤثر على صحة املستهلك املعايير للمنتجاتإصدار هذه  إلزامية: تممعايير 

 الكيماوية واملنتجات الغذائية واألجهزة الكهربائية وأجهزة السالمة الشخصية.

o  واملستوردين؛ على سبيل املثال، األثاث واملنسوجات واملالبس واألحذية. للمصنعين بالنسبة اختيارية: اختياريةمعايير 

 من هذا الدليل. 9 الفصلمن املعلومات بشأن عملية املوافقة املعيارية في  تتوفر مزيد 

                                                             
 منظمة التجارة العاملية 14

  إدارة التجارة الدولية15 
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 16الفنية  الالئحة 2.1.2.6

  التي تفرض الئحة فنية على منتجات معينة. واألنظمةيوجد في األردن عدد من القوانين 

 ( شكل مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية
 
معايير منظمة التجارة الدولية املتعلقة بالعوائق  استفسار عن( نقطة JSMOت

 لقرارات بشأن املعايير والالئحة الفنية وإصدار الشهادات.النشر املعلومات واتخاذ  WTO- TBTالفنية على التجارة 

 اصفات مؤسسة املو الفنيين وتقديم املقترحات إلى  الخبراء من يمكن ألحد األطراف املعنية إعداد الالئحة الفنية بمساعدة لجنة

 يوًما. 60ما بعد متاحة للتعليقات ملدة  ( التي تكون فيJSMOواملقاييس األردنية )

  ًارة االتصاالت ووز  صناعةبل هيئات حكومية أخرى مثل وزارة البيئة وهيئة تنظيم ا إصدار اللوائح الفنية من قِ من املمكن أيض

 الصحة.

 17االعتماد وتقييم المطابقة 2.1.2.7

  
 
 ( هيئة تصديق على املستوى الوطني.  JSMOواصفات واملقاييس األردنية )مؤسسة امل عتبر ت

  يمنح مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية  2000لسنة  22القوانين املوضوعة بواسطة قانون املواصفات واملقاييس رقم

 السلطة إلصدار الشهادات بالنسبة للمنتجات الخاضعة للتنظيم في األردن.

   تعين على كما ي هيئات تقييم املطابقة.  االختبار منري منتجات معينة الحصول على شهادات املطابقة وتقارير صّد يتعين على م

اتفاقيات اعتراف متعددة األطراف موقع عليها  من املنظمة  اعتماد أبرمتدة من قبل هيئات هيئات التقييم هذه أن تكون معتم

 (.IAFالدولي لالعتماد )(/ املنتدى ILACالدولية العتماد املختبرات )

  من هذا الدليل. 9 لفصلاتتوفر مزيد من املعلومات بشأن إجراءات تقييم املطابقة في 

 18االعتماد 2.1.2.8

 .تقوم وحدة االعتماد لدى مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية باعتماد مختبرات الفحص واملعايرة في األردن 

 ء، امليكانيك، الفيزياء، اإلنشاءتقدم خدمات فحص في مجاالت مختلفة: الغذا،باألردن معامل فحص حكومية وخاصة يوجد ،

 ، اختبار األحياء الدقيقة، وما إلى ذلك.ة، التعدين، املياه، البيئة، الزراعءالكيميا

  ي األردن:املعتمدة ف والعامة الخاصة حول املختبراتقد يقوم الخبراء السعوديين بزيارة الرابط املذكور أدناه ملعلومات تفصيلية 

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Exporting_Better/Quality_Management/

Redesign/Managing%20Quality%20in%20Jordan.pdf   

 وضع العالمات التعريفية  2.1.2.9

 تخضع متطلبات وضع العالمات التعريفية ملا يلي 

                                                             
 منظمة التجارة العاملية 16
 التجارة العامليةمنظمة 17
 مركز التجارة الدولية18

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Exporting_Better/Quality_Management/Redesign/Managing%20Quality%20in%20Jordan.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Exporting_Better/Quality_Management/Redesign/Managing%20Quality%20in%20Jordan.pdf
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o  19مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية 

o املؤسسة العامة للغذاء والدواء األردنية 

  هذا الدليل. من 10 الفصلفي  التعريفيةتتوفر املزيد من املعلومات حول وضع العالمات 

 20متطلبات الصحة والصحة النباتية 2.1.2.10

  الحيوانية  والحيوانات واملنتجات النباتية واملنتجات النباتات استيراديتعين استيفاء متطلبات الصحة والصحة النباتية قبل

 إلى األردن. واألدوية الغذائية املوادو 

  يقع على عاتق املؤسسة العامة للغذاء والدواء األردنية(JFDA) وزارة تتحّمل في حين  وجودتها، مسئولية سالمة األغذية واألدوية

 .واألمراض اآلفات من والنباتية ةالحيواني الصحة لحمايةالزراعة مسئولية إجراءات الصحة والصحة النباتية 

 ضعت  بموجب التشريعات التالية: املطّبقة متطلبات الصحة والصحة النباتية في األردن على أساس األحكام  و 

o  (2001/79)الغذاء  على الرقابة قانون 

o  2015لسنة  24قانون الدواء والصيدلة رقم 

o  2003من قانون إدارة الغذاء والدواء لسنة  31القانون رقم 

o  2002لسنة  44رقم  الزراعة قانون 

o  2015لسنة  30قانون الغذاء رقم 

 المعالجات التجاريه .3

 المعالجات التجاريه فى األردن 3.1

 الحرة التجارة منطقةمع أحكام منظمة التجارة العاملية. تسمح لوائح إلى حد كبير  21املعالجات التجاريهالتشريع األردني بشأن يتوافق 

تتعارض مع إجراءات منظمة التجارة  أال بشرط  األعضاء الدول )جافتا( بتطبيق القيود واإلجراءات الحمائية بواسطة  الكبرى  العربية

مائية )تم باعتبارها إجراءات ح الوقائية التدابير ا على تعليمات معينة حول تطبيق العاملية. عالوة على ذلك، ينص برنامج تنفيذ جافتا أيضً 

 . لذلك، يمكن لألردن ممارسة اإلجراءات الحمائية املذكورة أدناه.22(2.1.3في  أدناه شرحها

 عويضاتمكافحة اإلغراق والت 3.1.1

السوق بالسلع إغراق نظام مكافحة يحّدد لم تبادر األردن باتخاذ أية إجراءات مضادة أو تعويضية ضد أي شريك من الشركاء التجاريين. 

ضة. الوجبات املفرو  التعويضية ومدىتطبيق إجراءات مكافحة اإلغراق والتدابير  تستوجبالحاالت التي إلى  200323لسنة  26رقم  واملعونات

 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/jo/jo066en.pdfملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة موقع 

                                                             
 مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية19
 منظمة التجارة العاملية20
 منظمة التجارة العاملية 21

 حكومة لبنان 22 
  لوائح مكافحة إغراق السوق بالسلع واملعونات 23

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/jo/jo066en.pdf
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 إجراءات الحماية 3.1.2

بجانب اللوائح بشأن حماية  2004لسنة  21رقم  الوطني اإلنتاج حماية قانون يشمل التشريع الذي يحكم إجراءات الحماية في األردن 

 ملدةشكل تعريفة رسوم إضافية محددة وبشكل استطرادي  . يتم تطبيق إجراءات الحماية هذه في2000لسنة  55اإلنتاج الوطني رقم 

 .سنوات وثالث سنتين بين تتراوح

منها فقط  وقائية ثالثة إجراءاتو ؛ والورق واألحذية البناء صناعات، بادرت األردن باتخاذ ستة إجراءات وقائية داخل 2016-2008ما بين 

 24عن فرض إجراءات تعويضية. أسفرت

إال أن التزاماتها باعتبارها عضو من   25لألردن  فرض إجراءات وقائية على املنتجات الزراعية،يحّق بموجب اتفاقية جافتا،  امللفت أّنه

 26سمح لها بفرض إجراءات وقائية.تأعضاء منظمة التجارة العاملية ال 

 الموانئ الرئيسية في األردن .4

 الرئيسية في األردن البحرية الموانئ 4.1

. هذا وقد لعب ميناء العقبة دوًرا العقبة لخليج الشمالي الشاطئ على األردن جنوب العقبة مدينةفقط يقع في  اء واحًد تمتلك األردن مينا

اعد على . شهد امليناء دعًما حكومًيا سوأفريقيا موقعه االستراتيجي الذي يربط بين الشرق األوسطبفضل ئيسًيا في نمو االقتصاد األردني ر 

بنية تطوير ال االستثمار فيو ؛  من جهة البحري  صناعةال وتطوير  إدارة في واإلسهامالخاص في االستثمار  صناعةمشاركة ال ، يشملنموه

 .من جهة أخرى  التحتية وحوسبة عمليات امليناء

 امليناء في مدينة العقبة حالًيا ثالث منشآت متكاملة:يضّم 

 ميناء العقبة 

 ميناء حاويات العقبة 

 27محطة العقبة الصناعية 

 الجدول املبين أدناه يشير إلى املعلومات الرئيسية مثل املنتجات التي يتم تسليمها باملنشآت املتكاملة املختلفة وموقعها اإللكتروني.

 : معلومات حول محطات امليناء املختلفة في األردن1الجدول 

 املوقع اإللكتروني البضائع املتداولة املنشأة املتكاملة

وحبوب عامة بضائع ميناء العقبة  http://www.aqabaports.com.jo/ 

ميناء حاويات 

 العقبة
 /https://www.act.com.jo بضائع تجارية عامة

محطة العقبة 

 الصناعية

منتجات بترولية، خشبية، كيماوية )على 

املثال، البوتاسيوم واألسمدة والكبريت سبيل 

 واألمونيا (

http://www.aqabaports.com.jo/En/PortMap.aspx?Catego

ryID=3  

                                                             
 العامليه التجاره منظمه 24
 لبنان حكومه 25
 العامليه التجاره منظمه 26
 االردنيه الناشئه 27

http://www.aqabaports.com.jo/
https://www.act.com.jo/
http://www.aqabaports.com.jo/En/PortMap.aspx?CategoryID=3
http://www.aqabaports.com.jo/En/PortMap.aspx?CategoryID=3
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 .1ح أدناه في الشكل ميناء العقبة كما يقع في األردن موّض 

 

 العقبة باألردن: ميناء 1شكل 

 الموانئ البرية الرئيسية بين األردن والمملكة العربية السعودية 4.2

يكون  ولذلك 28.تتم في الغالب التجارة الثنائية بين الدول العربية، بما في ذلك األردن واململكة العربية السعودية، بواسطة الطرق البرية

التجارية بين الدول العربية األعضاء. هناك ثالثة معابر حدودية/موانئ برية بين األردن دور رئيس ي في النهوض بالعالقات  للموانئ البرية

 .2 الجدول في أدناهح ، كما هو موّض 29واململكة العربية السعودية

 : معلومات حول املوانئ البرية بين األردن واململكة العربية السعودية2الجدول 

 هي معروفة املوانئ البرية كما

 في األردن

املوانئ البرية كما هي معروفة في 

 30اململكة العربية السعودية
 سلطة اإلشراف املختصة

األردنية الجمارك حالة عمار املدورة  

 الجمارك األردنية31 الحديثة العمري 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة32 مدينة حقل الدرة

 

                                                             
 البرى  للنقل العربى اإلتحاد 28
 االردنيه السياحه تنشيط هيئة 29
  مكان الوصول اململكة العربية السعودية30
  الجمارك األردنية 31
 وكالة اليابان للتعاون الدولي 32
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 الرئيسية في األردنالوصول إلى األسواق الداخلية  4.3

ح أدناه، معلومات كما هو موّض  ،3 الجدول م والكرك والزرقاء األسواق الداخلية الرئيسية في األردن.  يقّد  إربدتمثل أسواق مدن عمان و 

حول املسافة بين هذه األسواق الداخلية الرئيسية ونقاط املغادرة الرئيسية في اململكة العربية السعودية ونقاط املراقبة الحدودية في 

 طة مغادرة في امللكة العربية السعودية. نظرة عامة حول امليناء البري األمثل لدخول األردن لكل نق 4 الجدول ميقّد األردن. عالوة على ذلك، 

 األسواق الداخلية في األردن من نقاط املغادرة الرئيسية في السعوديةأهم الوصول إلى  – 3جدول 

 الرياض

 الدمام

 جدة

كم 1522  

كم 1902  

كم 1121  

 

 الدرة

 عمان

 الزرقاء

 اربد

 الكرك

كم 347  

كم 368  

كم 427  

كم 289  

 الرياض

 الدمام

 جدة

كم 1422  

كم 1816  

كم 1158  

 

 املدورة

 عمان

 الزرقاء

 اربد

 الكرك

كم 345  

كم 366  

كم 425  

كم 287  

 

  األسواق الداخلية في األردن.أهم للوصول إلى ييتمّتع بأكثر موقع استراتيجي  البري  العمري ميناء ضح من الجدول أعاله، فإن كما يتّ 

 

 

 

 

نقطة املغادرة في 

  السعودية

 امليناء البري في األردن
 

 أهم األسواق الداخلية في األردن

املسافة من نقطة 

 املغادرة في السعودية
 االسم

املسافة من املوانئ   االسم

  البرية في األردن

 الرياض

 الدمام

 جدة

كم 1294  

كم 1461  

كم 1598  

مري   الع 

 

 عمان

 الزرقاء

 اربد

 الكرك

 

كم 153  

كم 131  

كم 201  

كم 201   
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 املوانئ البرية األمثل للوصول إلى األردن من السعودية -4الجدول 

نقطة املغادرة في 

 السعودية

 

 امليناء البري األمثل للوصول إلى األردن

 الرياض

 الدمام
 العمري 

 الدرة جدة

 

 33نقل بالشاحنات في األردنلل التكلفه التقديريهنظرة عامة على  – 5الجدول 

 

 المستخدمة في المملكة العربية السعودية شحنخطوط ال 4.4

 من المملكة العربية السعودية إلى األردن فترة االنتظارالرئيسية و شحنخطوط ال 4.4.1

حن تمر عليها سفن الش التيالعزيز وميناء الجبيل هي املوانئ  هللا وميناء امللك عبد ، فإن ميناء جدة وميناء امللك عبد34linescapeوفًقا ل 

 املتجهة إلى ميناء العقبة باألردن. 

                                                             
 اإلدارية لالستشارات كاميلوت بيانات قاعدة 33

 34 linescape 

نقطة املغادرة 

 في السعودية

 )بالريال السعودي(نقل بالشاحنات لل التكلفه التقديريهعامة على  نظرة 

 املنسوجات

السلع 

االستهالكية 

 املعمرة

 منتجات األغذية مواد التعبئة 
املواد الكيماوية 

 والكيميائية

أهم األسواق 

 الداخلية 

 الرياض

6000 - 7000  6000 - 7000  6000 - 7000  6000 - 7000  6000 - 7000  عمان 

8500 - 9500  8500 - 9500  8500 - 9500  9,000 - 10,000  8500 - 9500  اربد 

6000 - 7000  6000 - 7000  6000 - 7000  6000 - 7000  6000 - 7000  الزرقاء 

6000 - 7000  6000 - 7000  6000 - 7000  6000 - 7000  6000 - 7000  الكرك 

 الدمام

 

4,500 - 5,500  4,500 - 5,500  4,500 - 5,500  4,500 - 5,500  4,500 - 5,500  عمان 

6,500 - 7,500  6,500 - 7,500  6,500 - 7,500  6,500 - 7,500  6,500 - 7,500  اربد 

4,500 - 5,500  4,500 - 5,500  4,500 - 5,500  4,500 - 5,500  4,500 - 5,500  الزرقاء 

4,500 - 5,500  4,500 - 5,500  4,500 - 5,500  4,500 - 5,500  4,500 - 5,500  الكرك 

 جدة

4,600 - 5,600  4,600 - 5,600  4,600 - 5,600  4,600 - 5,600  4,600 - 5,600  عمان 

6,600 - 7,600  6,600 - 7,600  6,600 - 7,600  7,100- 8,100  6,600 - 7,600  اربد 

4,600 - 5,600  4,600 - 5,600  4,600 - 5,600  5,100- 6,100  4,600 - 5,600  الزرقاء 

4,600 - 5,600  4,600 - 5,600  4,600 - 5,600  5,100- 6,100  4,600 - 5,600  الكرك 
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 :أدناه، يرجى زيارة الرابط املوضح املهله املحدده املعلومات الخاصة بجداول السفن و  أحدثللحصول على 

http://www.linescape.com/  

 الرئيسية بين المملكة العربية السعودية واألردن أسعار المسارات 4.4.2

يرات دتكلفة الشحن من موانئ اململكة العربية السعودية إلى املوانئ األردنية تم تقديرها في الجدول املذكور أدناه. والجدير بالذكر أن التق

تستند إلى افتراضات معينة تم توضيحها أيًضا في الجدول. تم تقدير تكاليف الشحن باستخدام املوقع االلكتروني  

http://worldfreightrates.com/en/freight  .متطلبات سعر  على للحصول  االلكتروني املوقع هذا زيارة السعوديين للمصدرين يمكن 

 .االفتراضات من مجموعة أية مع بهم الخاصة الشحن

 اململكة العربية السعودية إلى األردنتقديرات تكلفة الشحن لخطوط الشحن الرئيسية من  -6الجدول 

 زمن التوصيل )باأليام( املوانئ في األردن املوانئ في السعودية
 تكلفة النقل

 )بالريال السعودي( 

5 -3 ميناء العقبة ميناء جدة  680,5- 180,8  

هللا ميناء امللك عبد 41 - 40 ميناء العقبة    - 

العزيز )الدمام( ميناء امللك عبد  العقبةميناء    16- 91  700,9- 950,13  

43 -13 ميناء العقبة ميناء الجبيل  700,9- 950,13  

 افتراضات التكلفة* 

 ( طريقة الشحن املختارة هي املحيط1

 .املتاحة في أسعار الشحن العالمي الصناعات( تستند التكاليف املقدرة إلى 2

 ريال سعودي(. 375,000دوالر أمريكي ) 100,000( تم تسعير قيمة جميع املنتجات املحسوبة بنحو 3

 قدم. 40سعة  وحاويات ذات( تم اختيار حمولة حاوية كلية 4

 أو مؤمنة(. )خطيرة رسوم ثانويه إضافيه( لم يتم اختيار أي 5

 ( تكلفة النقل هي تقدير تقريبي.6

 التسهيالت الرئيسية للخدمات اللوجستية .5

 35األردنالمناطق الحرة والمناطق التنموية في  5.1

 
ّ
هيئة االسككككتثمار األردنية، وهي هيئة حكومية مسككككتقلة موحدة إلنشككككاء املناطق الحرة واملناطق  2014لسككككنة  30ل قانون االسككككتثمار رقم شككككك

 ب. تهدف هيئة االسككككككككككككتثمار إلى تعزيز بيئة االسككككككككككككتثمار في هذه املناطق وبالتالي جذتهاومراقب هاوتنظيم التنموية واملناطق الصككككككككككككناعية باألردن

لجنة حرية التصرف في تسريع تقديم الخدمات الحكومية ومنح الحوافز االستثمارية األخرى وتقديم تملك الاتجاهات استثمار أجنبية أكثر. 

 اإلعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب.

 المناطق الحرة 5.1.1

 36نشأة المناطق الحرة 5.1.1.1

للتصدير وتجارة الترانزيت. تم إنشاء إدارة املناطق الحرة مسبًقا من ِقَبل شركة هة املناطق الحرة باألردن لتشجيع الصناعات املوّج  نشأت

 املناطق الحرة تلتها هيئة املناطق التنموية واملناطق الحرة ويشرف عليها حالًيا هيئة االستثمار املوحدة باألردن.

                                                             
 وزارة الخارجية األمريكية 35
 منظمة التجارة العاملية 36

http://www.joc.com/sailings/Sailings-SearchResults?origin=Saudi%20Arabia&direction=&destination=Jordan&carrier=&vesselTypes=container&days=30&date=5/12/2016&searchUrl=http://www.joc.com/sailings&key=SSzPRFY4vIZG1KyKXSrGEjBSogFp9I/nJIXLS2TgexKL+JwjhYgJdF/zSAYsg2bm
http://worldfreightrates.com/en/freight
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 37مفهوم المناطق الحرة وتحديد موقعها  5.1.1.2

 عن العديد من املناطق الحرة تمتلك األردن خمس مناطق حرة عامة ) 
ً

الزرقاء وسحاب ومطار امللكة علياء الدولي والكرك والكرامة( فضال

 .هاوتعزز  الخاصة التي تخدم تجارة الترانزيت

 كيتم إيداع السلع والبضائع من املصادر املختلفة في املناطق الحرة ألغراض التخزين والتصنيع. املناطق الحرة خارج اختصاص هيئة الجمار 

 األردنية وبالتالي ال تخضع هذه البضائع لرسوم وضرائب اإلنتاج. 

ل كافة املناطق الحرة التجارة من خالل تقديم سبل الراحة والبنية التحتية مثل الكهرباء واملياه وشبكات االتصاالت الحديثة وشبكات تسهّ 

 قيمة وساحات ومنشآت تخزين. عالو  نقل داخلية
ّ
 التجارية التالية: ر الفوائد ة على ذلك، توف

 اإلعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم على البضائع املصدرة واملستوردة 

  داخل ا أو نقلهرة خارج األردن وتجارة الترانزيت وبيع البضائع اإلعفاء من ضريبة الدخل ألرباح املشروع من البضائع املصّد

 حدود املناطق الحرة.

  َوالخدمات االجتماعية لرواتب وعالوات املوظفين غير األردنيين املشاركين في املشاريع باملناطق ي الدخل اإلعفاء من ضريبت

 الحرة.

  ،واإلنشاءات العقارية في املناطق الحرة. ضرائب املباني واألراض ي،و اإلعفاء من رسوم الترخيص 

 38 الخاصة االقتصادية العقبة منطقة 5.1.1.3

نشئت 
 
  الخاصة االقتصادية العقبة منطقة 2001في عام أ

ّ
ف من منطقة معفية من الرسوم ومنطقة منخفضة الضرائب ومنطقة التي تتأل

 ال  .كم(، واملوانئ البحرية األردنية ومطار امللك حسين الدولي 27تشمل الشريط الساحلي األدنى بأكمله ) ةاالقتصادي صناعاتدة المتعّد 

 طوير العقبة.وشركة ت الخاصة االقتصادية العقبة منطقةسلطة  يتوالهابل لجنة تشجيع االستثمار األردنية ل ا إلىوتطويره اتنظيمه يخضع

 
ّ
 :التالية ةيالتجار  الحوافز  الخاصة االقتصادية العقبة منطقة ر توف

 من ضريبة الدخل على صافي الربح. %5 بنسبة تعريفة موحدة 

  راض ي واملباني على املمتلكات املستخدمة.اإلعفاء من الضرائب العقارية السنوية على األ 

 .اإلعفاء من الضرائب على أرباح األسهم واألرباح املوزعة 

 .استيراد معفي الرسوم على السلع بكميات تجارية من املنطقة الجمركية الوطنية وبالخارج  

 عدم وجود قيود على األسهم األجنبية في االستثمار 

 قيود على العملة األجنبية عدم وجود 

 املال ورأس لألرباح سترداد كاملإ 

  طة للعمل والهجرةإجراءات نِش 

                                                             
 املكتب االقتصادي والتجاري لألردن 37
 املجلس االقتصادي والتجاري األردني 38
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 100 بنسبة أجنبية ملكية٪ 

  من العمالة األجنبية %70ما يصل حتى 

  للبيع أو  لإليجار  األراض ي توافر 

 وامللكية الحقوق  على الكاملة الضمانات 

 التنموية المناطق 5.1.2

في األردن : منطقة امللك حسين بن طالل التنموية في املفرق ومنطقة معان التنموية، ومنطقة اربد التنموية  تنمويةهناك خمس مناطق 

  .39ومنطقة البحر امليت التنموية ومنطقة جبل عجلون التنموية.

  :40التي توفرها املناطق التنموية في األردن: التجاريةالحوافز تشمل 

 5% معدل الضريبة على دخل الشركات 

 إلعفاء من ضريبة املبيعاتا 

 اإلعفاء من الرسوم الجمركية 

 اإلعفاء من الخدمات االجتماعية وضرائب األرباح 

 100% ملكية أجنبية 

 إجراءات التسجيل والترخيص املبسطة 

 ى والحوافز املنصوص عليها في قانون املناطق الحرة وأي إجراءات تشريعية أخر  املتعلقة برسوم الضرائب جميع اإلعفاءات 

 معمول بها.

 المقدمة في موانئ األردن الخدمات/  التخزينمنشآت  5.2

 خدمات التخزين/أنواع منشآت  5.2.1

 41أنواع المستودعات 5.2.1.1

 المستودعات العامة 5.2.1.1.1

قيمها مؤسسة عامة أو شركة، وتشرف السلطات الحكومية على ترخيص الشركة والقرارات منشآت للتخزين ت  عبارة عن املستودعات العامة 

  جهةاملستودعات وكذلك تحديد البخصوص موقع 
ّ
عالوة على ذلك يحق ملصلحة الجمارك اإلشراف على املستودعات  .فة بإدارتهااملكل

  .42العامة.

                                                             
 املجلس االقتصادي والتجاري األردني 39
 تطوير األردن 40
 األردنيةالجمارك  41
 الجمارك األردنية 42
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 المستودعات الخاصة 5.2.1.1.2

 أّما الشركات أو وحدات تصنيع فردية؛  كبرى  شركاتمن ِقبل معظمها مملوكة  تكون الخاصة هي منشآت تخزين  املستودعات

  .43التي تملك وحدات إنتاج أكبر وتشهد طلًبا أكثر من العمالء، فتستخدم املستودعات الخاصة كمراكز للتوزيع.

 األردن في الحكومية التخزين وكاالت 5.2.1.2

 44اللوجستيه العقبة قرية 5.2.1.2.1

قدرات و  اللوجستيةفي تطوير الخدمات للمساهمة أداة لتكون ، التي تديرها شركة أ بي إم تيرمنالز، اللوجستيةقرية العقبة  نبعت فكرة

ربة ن من مراكز التوزيع للمستودعات التي تقع على مقياثن القريةالبضائع في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، وحاليا تمتلك  استيعاب

 الخدمات التالية: اللوجستية، وتقدم قرية العقبة والعبور  االستيراد تجارة يعمليتَ  ليسهّ  مما( ACT)من محطة حاويات العقبة 

 مستودعات التخزين واملناولة 

 واملناولة ساحات مفتوحة للتخزين 

 الناقل إلى الحاوية من أو  أخرى  إلى حاوية من للبضائع املباشرة ملناولةإلى  ضافةباإل  هاوتفريغ  الحاويات تحميل  

 الشحن حاويات محطة (CFS) 

 مركز الخدمة 

 45ميناء حاويات العقبة 5.2.1.2.2

 ذات قيمة مضافة إلي الحاويات ومناولة الحاويات في املحطة. أخرى  خدماتجانب  إلىيوفر ميناء حاويات العقبة منشآت تخزين للحاويات، 

 تكاليف التخزين 5.2.1.2.3

 :أدناه الرابط زيارة يرجى العقبة، حاويات ميناء في التخزين تكاليف حول  تفاصيل على للحصول 

https://www.act.com.jo/sites/default/files/new%20tariff%20English%20headed%20final%202015.pdf- الالئحة من 2 الجزء 

 10 املادة التنظيمية

دناه زيارة الرابط أ ىلحاجات التخزين املتنوعة من جميع أنحاء األردن، يرج اتاملستودعالتخزين في أسعار للحصول على ، وعالوة على ذلك

 ل مواصفات الشحن.يسجتو 

http://jordan.shipping-international.com/storage-warehouses/ 

                                                             
   GSIالحلول العاملية 43
 قرية العقبة اللوجستية 44
 ميناء حاويات العقبة 45

https://www.act.com.jo/sites/default/files/new%20tariff%20English%20headed%20final%202015.pdf
http://jordan.shipping-international.com/storage-warehouses/
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 : األردنالشاملة عملية االستيراد .6

 46ةلشاملعملية االستيراد ا 6.1

 تعمل دائرة الجمارك األردنية تحت إشراف وزارة املالية وتتحكم في حركة جميع البضائع عبر حدود البالد.

 أدناه املذكورة األغراض من ألي البضائع دخول ب 20/1998 الجمارك قانون  من( 65) املادةتسمح 

 التداول الحر 

  العبور 

 التخزين 

 اإليداع في املناطق الحرة 

 املؤقت بالدخول  نظام السماح 

 ألغراض التصنيع بالدخول  السماح 

راءات لتخزين، ملجموعة إجل مكانت لالستهالك املحلى أأيجب أن تمتثل جميع املنتجات املستوردة التي سيتم تخليصها جمركًيا، سواء 

 أدناه: 2 الشكلفي  لألردنالتخليص الجمركي، وتم توضيح عملية االستيراد الشاملة 

 عملية االستيراد الشاملة عبر الموانئ البحرية 6.1.1

 

 :االستيراد قبل ما إجراءات: األولى املرحلة

.عالوة  47مسبًقا قبل وصول البضائع، كما يتوّجب على متعهد البضائع تقديم بيان الشحنة،ال بّد من تطبيق إجراءات ما قبل االستيراد 

من وزارة الصناعة والتجارة لتجّنب التعّرض للغرامة من  صادرةبطاقة استيراد  حيازة منعلى ذلك، يجب على املستورد التجاري التأكد 

تعريف مميز، يسهل عملية التخليص الجمركي، كما قد يتوّجب على املستورد  وتوفر بطاقة املستورد للمستورد رقم48قبل دائرة الجمارك، 

 49أن يحصل على رخصة استيراد و/ تخليص قبل االستيراد من بعض الجهات الحكومية املعينة الستيراد السلع الخاضعة لرقابة معينة،

 .املستورد وترخيص املستورد بطاقة حول  املعلومات من ملزيد التوالي على  7.2.7و 7.2.6 األقسام إلى الرجوع يرجى

طلوبة والرسوم الجمركية )إن وجدت( عن طريق تسجيل بيانات : يمكن الحصول على املعلومات املتعلقة بالوثائق املساعدة اململحوظة

 البضائع على نظام التعريفة الجمركية املتكاملة في دائرة الجمارك األردنية عبر هذا الرابط

 https://www.customs.gov.jo/cits/Login_en.aspx 

 ،
ً

 "مشترك جديد" على املوقع اإللكتروني  الضغط على خيار  طريق عنالستخدام هذه الخدمة، ٌينصح املصدرون السعوديون بالتسجيل أوال

                                                             
 املفوضية األوروبية46
 الجمارك األردنية 47
  صادرات الواليات املتحدة 48
  صادرات الواليات املتحدة 49

file:///C:/Users/Hasan/Desktop/Jordan_Import%20Guide_Camelot_Translation.docx%23_Import_License_/
file:///C:/Users/Hasan/Desktop/Jordan_Import%20Guide_Camelot_Translation.docx%23_Import_License_/
https://www.customs.gov.jo/cits/Login_en.aspx
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االردن –ميناء بحرى : عملية االستيراد الشاملة عبر 2الشكل   

 السفينة وصول : الثانية املرحلة

البضائع، يقوم وكيل الشحن بإخطار املستورد ومسئول التخليص الجمركي، وعلى قبطان بمجرد دخول السفينة امليناء وبدء تفريغ 

السفينة تقديم بيان الشحنة األصلي ونسخة عنه إلى ممسئولي الجمارك، باإلضافة إلى الوثائق الداعمة األخرى والترجمات ذات الصلة في 

 ..50ل السفينة إلي امليناءغضون ست وثالثين ساعة )باستثناء أيام العطل الرسمية( من دخو 

 .51تكون خدمات وسيط التخليص الجمركي املرخص مطلوبة لجميع الواردات التجارية. :ملحوظة

 

 

                                                             
 الجمارك األردنية 50
 دليل الخدمات التجارية األمريكية 51

 املرحله العمليه =

1 2 3 

إجراءات ما قبل 
 االستيراد

 

 وصول السفينة
 

تقديم الوثيقة اإلدارية الوحيدة 
 ناتللبيا عبر التبادل االلكتروني

 

4 5 6 

 الخدمات املستورد/  العميل
 والنقل اللوجستية

 في الجمركي التخليص
 الرسوم ودفع ميناء

 

 شكل توضحي لعملية االستيراد عبر الموانئ البحرية

Zoll 
Doua ne 
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 للبيانات االلكتروني التبادل عبر  البيان اإلدارى الواحد تقديم: الثالثة املرحلة

معروف باسم البيان اإلداري الواحد، ويتم تسجيل البيان  تعتمد األردن عملية بيان جمركي واحد إلتمام جميع اإلجراءات الجمركية، وهذا

يمكن أيًضا لصاحب  52اإلداري الواحد من قبل وكيل التخليص الجمركي على االنترنت عن طريق التبادل االلكتروني للبيانات في األردن.

 من الرسوم؛
ً

ويمكن لصاحب اإلقرار فحص البضائع قبل  53 اإلقرار استخدام مكاتب الخدمة في املنافذ الجمركية للبيان الجمركي بدال

 العينات الخاضعةتقديم البيان عند الضرورة بعد حصوله على إذن من الدائرة؛ وإذا تم تنفيذ الفحص تحت إشراف الدائرة، فإن تلك 

 54للفحص تترّتب عليها الرسوم والضرائب املستحقة.

 لي(.الدو  يتبع التبادل االلكتروني لبيانات التخليص الجمركي في األردن للنظام اآللي للبيانات الجمركية )االسيكودا :ملحوظة

 الرسوم ودفع يناءامل في الجمركي التخليص: الرابعة املرحلة

 .التسجيل رقم تعيين ويتم  البيان من النظام يتحّقق  ، الجمركي التصريح تسجيل من الجمركي التخليص وكيل/  املستورد ينتهىأن  بعد

اء، الوثائق الداعمة عند االقتض إلى املختصين باإلضافةمسئولي دائرة الجمارك  إلى ايقوم صاحب اإلقرار بطبع نسخة من البيان ويقدمه
ركي؛ ويمكن لجمحضور املستورد / وكيل التخليص ابوعلى املسئولين املعنيين فحص البضائع بشكل كلي / جزئي في منطقة الجمارك 55

ذكور والتغليف ملوقع املإلى ااتغطية تكاليف نقل البضائع املعنية تتحّمل  اهالبضائع في موقع أخر، إال أنّ  فحص ألطراف املعنية أيَضا طلبل

 56واملناولة.

 بويشمل التفتيش الجمركي التحقق من تفاصيل البضائع 
ً
 الجمركي.التصريح مقارنة

إخطار تقييم لدفع الرسوم والضرائب، ويتم تأمين املبلغ ملرة واحدة، ويقوم التبادل إصدار االنتهاء من التفتيش ومراجعة الوثائق، يتم فور 

اج عن بختم اإلشعار بعد اإلفر  بدوره الذي يقوم ،االلكتروني للبيانات بطباعة إشعار التخليص الذي يتم تقديمه ملوظف بوابة الجمارك

 57البضائع.

 والنقل اللوجستية الخدمات: الخامسة املرحلة

 املستودع. إلىونقل البضائع من منطقة الجمارك  اللوجستيةيقوم املستورد / وكيل التخليص الجمركي بترتيب الخدمات 

 العميل/  املستورد: السادسة املرحلة

 .العميل/  املستورد قبل من املستوردة البضاعة استالم يتم

                                                             
  سانتاندر التجارية 52
 املفوضية األوروبية 53

 الجمارك األردنية 54
 املفوضية األوروبية 55
 الجمارك األردنية 56
 األوروبية املفوضية57
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 الشاملة عبر الموانئ البريةعملية االستيراد  6.1.2

 

األردن -: عملية االستيراد الشاملة عبر املوانئ البرية 3الشكل   
 املرحله العمليه =

 شكل توضحي لعملية االستيراد عبر الموانئ البرية

1 

صدر
ُ
 مصنع ا مل

2 

 الشاحنات إيصال

 البرية املوانئ إلى

3 

الوصول إلى ميناء 
 األردن البري 

Zoll 
Doua ne 

4 

 الجمركي التخليص

 الرسوم ودفع

5 

 اللوجستيه الخدمات

 والنقل

6 

 املستورد/  العميل
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 عملية التخليص الجمركي 6.2

 

: عملية التخليص الجمركي4الشكل   

 ما قبل عملية تسجيل اإلقرار الجمركى: ىاألول املرحلة

 58ساعة بعد وصول السفينة. 36ذلك( بتقديم البيان في غضون  إلىطيران وما  ةالبضائع )سفينة أو شركيقوم ناقل  .1

 من إجمالي قيمة الشحنة املستوردة. %2.5املستورد بطاقة مستورد أو دفع رسوم الجمارك بما يعادل يحمل يجب أن  .2

3.  
ّ
 مستورد صترخي بمثابة يكون  سوف وهذا به املصرح الحكومية الجهات من االستيراد قبل التخليص املقيدة البضائع بعض بتتطل

 59.البضائع لهذه

 60 البيان اإلدارى الواحداملرحلة الثانية: تسجيل 

 يحصل املستورد / وكيل التخليص الجمركي على الوثائق املطلوبة الالزمة لعمليات التخليص الجمركي للبضائع املستوردة. .1

                                                             
 الجمارك األردنية 58
 منظمة التجارة العاملية 59
 املفوضية األوروبية 60

 املرحله العمليه=

 

 تسجيل عملية قبل ما
 الجمركي اإلقرار 

تسجيل البيان اإلدارى الواحد في 
 نظام تبادل البيانات اإللكتروني

 

 الوثائقمراجعة 

 التخليص إشعار  استالم
 

دفع الرسوم الجمركية 
 عن البضائع الواردة

 

 فحص البضائع الواردة

1 2 3 

4 5 6 

 شكل توضيحي لعملية التخليص الجمركي
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د وإرفاق الوثائق الداعمة عن آسيكوداالجمركي عن طريق  البيان اإلدارى الواحديقوم املستورد / وكيل التخليص الجمركي بتسجيل  .2

 االقتضاء

يتم تصنيف البضائع على أنها خضراء، ويتم اإلفراج عنها على الفور عندما يتم تصنيفها على أنها  آسيكودا، عبر  التسجيل بمجرد .3

 صفراء، وتصنف على أنها حمراء تبًعا ملراجعة الوثائق الداعمة والتفتيش الجسدي.

 61الوثائق مراجعة: الثالثة املرحلة

ند الوثائق الداعمة والتوثيق ع إلى املختصين باإلضافةئرة الجمارك مسئولي دا إلىيقوم صاحب اإلقرار بطبع نسخة من البيان ويقدمه 

 االقتضاء، ثم يتم مراجعة تلك الوثائق للتأكد من اكتمالها وتوافقها مع املعايير الوطنية واللوائح الفنية.

 الواردة البضائع فحص: الرابعة املرحلة

مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية واملؤسسة  )منالتنظيمية الوطنية  الجهاتيقوم مسئولو الجمارك املخولين مع ممثلين عن  .1

حضور وكيل التخليص ب فحص البضائع كلًيا / جزئًيا في املناطق الجمركية املخصصة ب62(األمر لزم إذاالعامة للغذاء والدواء 

 63الجمركي.

أنها تحتوي على بضائع ممنوعة أو بضائع ال تتطابق مع الوصف الوارد في بح أي عبوة، إذا كانوا يشتبهون تملوظفي الجمارك ف يحق .2

لم يحضر الوثائق الجمركية؛ كما أن لهم سلطة القيام بذلك حتى في حال عدم وجود املستورد / وكيل التخليص الجمركي، إذا 

بلغ بهالطرف املعني التفتيش الذي 
 
 .64مسبًقا. أ

مية الحكو الجهات  تجريهامزيد من االختبارات  إلىالبضائع باملعلومات املقدمة، ويؤدي عدم الوضوح أو عدم التطابق  ةمقارنتتّم  .3

س طلب املزيد من الوثائق الداعمة لنف ا، عالوة على ذلك يمكنهاألردنية(ذات الصلة )على سبيل املثال مؤسسة املواصفات واملقاييس 

 .65السبب.

بة على الجمركية الرسوم دفع: الخامسة املرحلة
ّ
 الواردة البضائع املترت

 66لدفع الرسوم الجمركية. آسيكودافور االنتهاء من تفتيش البضائع وإتمام مراجعة الوثائق، يتم إصدار إخطار التقييم من قبل  .1

ائع للضريبة اإلفراج عن البضشخاص الخاضعين يجوز لأل علًما أّنه، يتم اإلفراج عن البضائع للمستورد، الرسوم املتوّجبة بعد سداد .2

 67دون مبلغ مقابل للبنك أو ضمان نقدي وذلك وفًقا للشروط والقواعد التي يحددها املدير.

 68التخليص إشعار  استالم: ةالسادس املرحلة

قدم ملوظف بوابة الجماركابطب آسيكودا نظام سمحي  .ئعالبضا عن اإلفراجيختم اإلخطار بعد بدورة الذي  ،عة إخطار التخليص الذي ي 

                                                             
 املفوضية األوروبية 61
 األردنيةمؤسسة املواصفات واملقاييس  62
 الجمارك األردنية  63
 الجمارك األردنية 64
 الجمارك األردنية 65
 املفوضية األوروبية 66
 الجمارك األردنية 67
 املفوضية األوروبية  68
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 وتكلفة عملية االستيراد الشاملة فترة االنتظار 6.3

 69ستيراد شحنات البضائع القياسية.بإين توالتكلفة املتعلّق  املهلة الزمنية أدناه 7 الجدول ببّين الدولي، لبنك ا بحسب

 األردن -: اإلطار الزمني والتكلفة لعملية االستيراد 7الجدول 

 إجراءات التصدير التسلسليالرقم 
 الزمني اإلطار 

 (بالساعات)

 التكلفة

 (بالريال السعودي)

 113 55 إعداد الوثائق 1

 679 79 عمليات الفحص والتخليص الجمركي 2

 792 134 :اإلجمالي

 وثائق االستيراد الرئيسية .7

 لوثائق االستيراد الرئيسيةجدول ملخص  7.1

 70الوثائق اإللزامية 7.1.1

 األردن. ىالستيراد البضائع إلمطلوبة هناك خمس وثائق إلزامية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 تقرير ممارسة أنشطة األعمال 69
 دليل صادرات الواليات املتحدة األمريكية 70
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 األردن -الوثائق اإللزامية لالستيراد  :8 جدول ال

الرقم 

 التسلسلي
  الوثيقة

ُ
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 إلىتقدم  قدم منت

1 
بوليصة 

 لشحنا
          الجمارك شركة الشحن

2 
الفاتورة 

 التجارية
          الجمارك املصدر

3 
قائمة 

 التعبئة
          الجمارك املصدر

4 
شهادة 

 املنشأ

 اللوازم دائرة

 التابعة العامة

 التجارة وزارة

 والصناعة

 العربية اململكة)

( / السعودية

 و  التجارة غرف

الصناعه 

 املحليه

 الجمارك

5 
 وارداتبيان 

 الجمارك

وكيل التخليص 

الجمركي 

 املرخص له

          الجمارك

 :ملحوظة

 والتغليف ، التعبئة منتجات -4 الغذائية، املنتجات – 3 يمرات،لوالبو  الكيماويات -2 البناء، مواد -1

  واملجوهرات الثمينة املعادن -7 واإللكترونيات، الثقيلة املعدات-6 املعمرة، االستهالكية السلع -5

 املنسوجات -9 ،األدويه -8

 

 71الوثائق اإلضافية 7.1.2

طلببشكل عام   ما يلي بيان تلك الوثائق: عدد من الوثائق اإلضافية للتلخيص الجمركي وفي ي 

 

 

 

                                                             
  املفوضية األوروبية  71
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 األردن – الوثائق اإلضافية لالستيراد: 9 الجدول 

الرقم 

 التسلسلي
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تقدم إلي تقدم من الوثيقة

1 

 االستيراد رخصة

 التخليص/ 

 على املسبق

 72الواردات

 الوزارات مختلف

 األردن في املعنية
          الجمارك

2 
 / املستورد بطاقة

  73التسجيل رقم

 التجارة وزارة

 والصناعة

 (األردن)

          الجمارك

3 
 الصحة شهادة

 النباتية

 االعتماد سلطة

 املنشأ بلد في
          الجمارك

 صحيةال شهادةال 4
سلطة االعتماد 

 في بلد املنشأ
         الجمارك

5 

 الذبح شهادة

 شهادة/  الحالل

 74الحالل

 سالمةال فحص

 ئيةالغذا
          الجمارك

 :ملحوظة

 ،منتجات التعبئة والتغليف -4، الغذائيةاملنتجات  – 3، يمراتلالكيماويات والبو  -2، مواد البناء -1

  املعادن الثمينة واملجوهرات -7، املعدات الثقيلة واإللكترونيات-6، السلع االستهالكية املعمرة -5

 املنسوجات -9، األدويه -8

 نظرة عامة على الوثائق 7.2

 75بوليصة شحن بري  /شحن عبر المحيط بوليصة 7.2.1

 :تقوم بوليصة الشحن بالدور التالى

   فيه الناقل باستالمه للحمولة ويكون بمثابة دليل على إبرام عقد للنقل. قرّ إيصال ي 

  ثبت وثيقة قابلة للتداول ملكية البضائع التي مت 
ّ
سل

 
بموجب تسليم بوليصة الشحن شريطة أن تكون الشحنة قد نقلت "بصورة  ت

 بصورة صحيحة. جرت التصديقات التالية وأن تكون كافةمقبولة" 

 البرية. عبر الحدود لالستيراد بوليصة الشحن البري و يم بوليصة الشحن عبر املحيط لالستيراد عبر الحدود البحرية يجب تقد 

 التوالي: على 6و  5 األشكالفي  املوضحةعينات لبوليصة الشحن عبر املحيط وبوليصة الشحن البرية 

                                                             
 الواليات املتحدة األمريكيةدليل صادرات  72
 دليل قانون األعمال األردني 73
  الدليل التجاري لدولة األردن، دليل صادرات الواليات املتحدة األمريكية 74
 التجارة الدولية  75
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 لبوليصة شحن عبر املحيطعينة  :5 الشكل

 

  عينة لبوليصة الشحن البري : 6 الشكل

 الفاتورة التجارية 7.2.2

 يقّد شراؤها الفاتورة التجارية هي فاتورة بالبضائع التي تم 
ّ
 نمها البائع للمشتري وتستخدم تلك الفواتير غالًبا في التجارة الخارجية حيث تمك

 .76تقييمها للرسوم الجمركيةالحكومة من تحديد القيمة الفعلية للبضائع عند 

يجب أن تعرض الفاتورة التجارية للتخليص الجمركي في األردن تفاصيل مثل القيمة والوزن والشحن ورسوم التأمين، كما يجب أن تكون 

العربية واإلنجليزية( ويطلب من  )اللغةموثقة من قبل كاتب العدل، وعلى الرغم من انه من غير املتوقع أن تكون الفاتورة ثنائية اللغة 

 77.الترجمه العربيهاملستورد 

 تجارةال منظمة وأعضاء األردن بين اتفاق بسبب األردنية السفارة قبل من تجاريةال الوثائق على مصادقةلل حاجة هناك تعد لم: مالحظة

 .78(.السعودية العربية اململكة ذلك في بما) العاملية

                                                             
 صادرات الواليات املتحدة األمريكيةدليل  76
  دليل البلد التجاري األردني، دليل صادرات الواليات املتحدة األمريكية 77
 املجلس االقتصادي و التجاري األردني 78
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 أدناه 7 الشكل في التجاريةتم عرض عينة للفاتورة 

 

 عينة للفاتورة التجارية:7 الشكل

 قائمة التعبئة 7.2.3

وتحتوي قائمة التعبئة الدولية على تفاصيل عن البائع واملشتري والشاحن والفاتورة لة حول الشحنة، توفر قائمة التعبئة معلومات مفصّ 

مية أو كرتون وك أسطوانةصندوق،  :والناقل ووضع البنود والوصف ونوع العبوة على سبيل املثالوالرقم وتاريخ الشحن ووسيلة النقل 

 79.واألبعادالعبوات واإلجمالي الصافي والوزن اإلجمالي )بالكيلو جرام( وعالمات العبوة 

 أدناه: 8عينة من قائمة التعبئة مبينة في الشكل 

 لقائمة التعبئة عينة :8 الشكل

 

                                                             
 دليل صادرات الواليات املتحدة األمريكية 79
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 المنشأشهادة  7.2.4

ة متحصل عليها بالكامل أو منتجة أو مصنعة دق على أن البضائع املستور شهادة املنشأ هي وثيقة تصّد  فإّن  ،غرفة التجارة الدوليةبحسب 

  ،بالنسبة لشهادة املنشأ لألردن  .80 أو معالجة في بلد معين
ً

ل بعلى أن البضائع ذات منشأ عربي ويتم إصدارها من قِ  يجب أن تكون دليال

 .أدناه 9 كلالشفي  العربيةدة الصادرة لالستخدام في الدول لشهادة املحّد لنة وزارة التجارة والصناعة باململكة العربية السعودية، وتظهر عيّ 

 

  عينة لشهادة املنشأ للدول العربية  :9 الشكل

 بيان واردات الجمارك 7.2.5

قدم  للجمارك موضًحا معلومات عن البضائع املستوردة، ويتم استخدام املعلومات الواردة في اإلعالن لتقييم البيان الجمركي هو إعالن ي 

بين في الجمركي، كما هو م التصريح م وكيل التخليص الجمركي املرخص له في األردن نموذجالرسوم والضرائب املفروضة على السلع؛ ويقّد 

 81.دناهأ 11و 10 لشكلا

 

 1الصفحة  نموذج التصريح الجمركي  :10 الشكل

                                                             
 غرفة التجارة الدولية 80 

 املفوضية األوروبية 81
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 2 الصفحة نموذج التصريح الجمركي :11الشكل 

  82رخصة االستيراد / التخليص المسبق على الواردات 7.2.6

 تتطلب لتيا البضائع قائمة يلي ما وفياملستوردون رخصة االستيراد / التخليص املسبق على الواردات الستيراد البضائع املقيدة، يحّصل 

 :تمنحها التي املختصة والسلطات االستيراد قبل موافقة

 البيئة وزارة. البلدية الشؤون وزارة الصحة؛ وزارة :مواد البناء

 وزارة الصحة ;والدواءاملؤسسة العامة للغذاء  :املنتجات الغذائية

 االتصاالت صناعة تنظيم هيئة :االلكترونيات

 الصحة وزارة. والعقاقير األغذية إدارة :األدويه

 بطاقة المستورد 7.2.7

 ملستورد اهذه البطاقة  وتمنحبطاقة املستورد من الدائرة التجارية بوزارة الصناعة والتجارة في األردن،  يمكن الحصول على
ً
ملفات و  عددا

 .83عدم وجودها.حال ه في متغرييتم  إذبطاقة املستورد،  حيازةنصح املستورد بمعينة لتسهيل التخليص الجمركي، وي  

 :أدناه التالي الرابط طريق عن املستورد بطاقة على للحصول  بطلب ممستوردالتقّد لل يمكن

http://www.mit.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=200  ثم نوع الخدمة ,”خدمات االستيراد والتصدير“ دائرةال اسم على انقر 

 ”مرة ألول  مستورد بطاقة وإصدار  املستوردين سجل تسجيل“

 الشهادة الصحية 7.2.8

الرقابة، حيث يحصل املستورد عليها  تحت الدولية التجارة على والحفاظ وسالمته، اإلنسان صحة حماية الصحية الشهادة من الغرض

نموذج الشهادة الصحية كما هو 84 ،األدويهمن قبل السلطات املختصة في الدولة املنتجة مثل املواد الغذائية والكيماويات والبوليمرات 

 أدناه. 12 الشكل فيمبين 

                                                             
 الدليل التجاري للواليات املتحدة، دليل صادرات الواليات املتحدة82
 منظمة التجارة العاملية 83
 تركيا-دليل إجراءات االستيراد 84

http://www.mit.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=200
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 عينة للشهادة الصحية: 12 الشكل

 شهادة الصحة النباتية 7.2.9

ورد، منظمة حماية النباتات في البلد املست إلىشهادة الصحة النباتية هي وثيقة رسمية صادرة عن منظمة حماية النباتات في البلد املصدر 

لإلجراءات املناسبة وتعتبر خالية من اآلفات الحجرية وخالية  وتشهد بأن النباتات أو املنتجات النباتية في نطاق الشهادة تم فحصها وفًقا

عتبر 85ا من اآلفات الضارة األخرى، وتتالءم مع قواعد الصحة النباتية الحالية في البلد املستورد، ليً عم
 
 ضروريةشهادات الصحة النباتية وت

 .أدناه 13الشكل مبين في هو  الستيراد بعض املنتجات الغذائية في األردن، نموذج شهادة الصحة النباتية كما

 

 عينة شهادة الصحة النباتية:13 الشكل

                                                             
 الوكالة الكندية للتفتيش على األغذية 85
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 شهادة الذبح الحالل / شهادة الحالل 7.2.10

مية، مع الشريعة اإلسال  وأّنه متوافقحالل من املجلس اإلسالمي لألغذية كتأكيد على أنه تم إجراء فحص شامل ملنتج معين الصدر شهادة ت
 أدناه. 14 الشكلفي  مبينةنموذج شهادة حالل  87لألردن،ويجب إرفاق شهادة حالل مع شحنة اللحوم وأي منتج من أصل حيواني للتصدر 86

 

نموذج شهادة حالل: 14 الشكل  

 أهم الجهات الحكومية الرئيسية المرتبطة باالستيراد .8

 أهم الجهات الحكومية المعنية باستيراد جميع أنواع المنتجات 8.1

ص عنجهات حكومية في عملية االستيراد في األردن، بغض النظر عن نوع املنتج.  تشارك عّدة
ّ
هذه الجهات الحكومية مع  ويوجد ملخ

 .10 الجدول  فيكترونية إللا هافي عملية االستيراد ومواقع اأدواره

 الحكومية الرئيسية املرتبطة باالستيراد الجهات :10 الجدول 

 املوقع اإللكتروني الدور  الحكومية الرئيسيةالجهات 

 /http://www.mit.gov.jo تهماوتنمي والصناعة التجارة تعزيز  عن مسئولة  وزارة التجارة والصناعة

 األردنية البحرية اللجنة
 النقل وصناعة املوانئ تشغيل تسهيل عن مسئولة 

 تهماوتنمي األردن في البحري 
http://www.jma.gov.jo/ 

 األردنية استثمار  هيئة
 املناطقو  الصناعية، املناطق تطوير  مسئوله عن 

 الصناعية واملناطق التنموية،
http://www.jic.gov.jo/ 

 /https://www.customs.gov.jo هاوتصدير  البضائع استيراد مراقبة مسئولة عن  الجمارك األردنية

 واملقاييس املواصفات مؤسسة

 األردنية

 ورصد الفنية، واملعايير  اللوائح توفير  عن مسئولة 

 اءباستثن املنتجات لجميع الشاملة االستيراد عملية

 األدويه

http://www.jsmo.gov.jo/ 

 

                                                             
 املجلس اإلسالمي لألغذية  86
 األردن -نقطة لنقطة، معلومات عن الدولة  87

http://www.mit.gov.jo/
http://www.jma.gov.jo/
http://www.jic.gov.jo/
https://www.customs.gov.jo/
http://www.jsmo.gov.jo/
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معينة والتي تستهدفها المملكة العربية  صناعاتأهم الجهات الحكومية المعنية في  8.2

 السعودية

 يلي ام وفي. املنتجات أو  الصناعة نوع على بناءً  األردن في االستيراد بعملية عنيةامل األخرى  أو الوكاالت الحكومية الجهات من عدد هناك

قدمة،الخدمات  املنتج،/  الصناعة أنواع مثل املعلومات إلى بعض باإلضافة الرئيسية الكيانات أو الوكاالت بأسماء قائمة
 
الدور  وكذلك امل

 :أدناة 11 الجدول  في اإللكترونية وستجد مواقعهم االستيراد، عملية في الجهاتالذي تلعبه هذه 

 معينة صناعاتالجهات الحكومية املعنية باستيراد  :11جدول 

 املوقع االلكتروني الوظيفة/الدور  /املنتجصناعةال الحكوميةالجهة 

 والدواء للغذاء العامة جهةال

 االردنيه

 الغذائية املنتجات

 واملستحضرات الطبية

 املنتجات استيراد تنظيم 

 واملستحضرات الغذائية

 الطبية

 واختبار  فحص عن مسئولة 

 الغذائية املنتجات

 الطبية واملستحضرات

http://www.jfda.jo/  

 صناعة تنظيم هيئة

 االتصاالت

 تكنولوجيا منتجات

 واالتصاالت املعلومات

 علىاإلشراف  عن ولةمسئ 

 االتصاالت معدات استيراد

 .والالسلكية السلكية

 متوفرغير 

 بناء مواد البيئة وزارة
 علىاإلشراف  عن ولةمسئ 

 البناء مواد استيراد
http://www.moenv.gov.jo/  

 

 أهم وكاالت المعايير وإجراءات الحصول على موافقتها .9

 صناعةوكاالت المعايير بحسب ال 9.1

صدر  علىيتم التصديق 
 
صدرها امل التسعة التي حددتها "الصادرات السعودية" من قبل إحدى  الصناعاتن في يو ن السعودو البضائع التي ي 

 التالية: الجهات

 88(JSMOمؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية ) .1

  89(JFDA)األردنية  والدواء للغذاء العامة جهةال .2

في تك األردن،هذه البضائع إلى  لدخول و . البالد إلى البضائعبمجرد دخول  األردني لمنتجل مطابقة شهادة على الحصول  يتم: مالحظة

 .90املعتمدة املطابقة هيئات عن الصادرة االختبار  تقارير /  املطابقة شهادات

                                                             
 مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية 88
 األردنيةاملؤسسة العامة للغذاء والدواء  89
 منظمة التجارة العاملية 90

http://www.jfda.jo/
http://www.moenv.gov.jo/
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 .شهاداتهم علىللحصول  يحتاجونها التي وهيئات املعايير  الصناعات 12 جدول في  املصفوفةتوضح 

 هيئات املعايير لصناعات محددة: 12جدول ال

الرقم 

 التسلسلي
 رابط املوقع االلكتروني 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الوكالة

1 

مؤسسة 

املواصفات 

واملقاييس 

  األردنية

(JSMO) 

         
http://www.jsmo.gov.jo/en/ 

2 

 العامة جهةال

 والدواء للغذاء

 ( JFDA) االردنيه

        
 http://www.jfda.jo/ 

 مالحظة:

  االستهالكية السلع – 5 والتغليف، التعبئة - 4 الغذائية، املنتجات - 3 والبوليمرات، الكيمياء - 2 البناء، مواد - 1
ُ
 املعدات - 6 عمرة،امل

 واملجوهرات الثمينة املعادن - 7 ،واإللكترونيات الثقيلة

 منسوجات – 9 ،الطبيةاملستحضرات  – 8

 

 91(JSMOمؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية ) 9.2

  للشركات مطابقة شهادات األردنية واملقاييس املواصفات مؤسسة تصدر 
 
طابق منتجاتها أن تؤكد التي صنعةامل  التي الفنية لوائحوال املعايير  ت 

 السلع جميعب يتعلق ام في الفنية واللوائح املعايير  تنفيذ عن سئولةم األردنية واملقاييس املواصفات مؤسسةوتعتبر . األردنية الحكومة وضعتها

 (.الطبية املواد باستثناء) والخدمات واملنتجات

 92مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية من مطابقهال شهادة علىعملية الحصول  9.2.1

 

 شهادة مطابقة علىاألولي: تقديم نموذج طلب للحصول  املرحلة

  مرخصة أردنية صناعية منظمة) الطرف على يجب
ً
من قسم إصدار  رسمي طلب نموذج بسحب مطابقة شهادة طلبالذي يقوم ب( قانونيا

مكن الحصول على هذا النموذج عن طريق مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنيةالشهادات ب . ي 

http://www.jsmo.gov.jo/en/Who%20are%20we/Organizationstructure/certification%20Department/Our%20Services/Pages/

Service-Details.aspx?serviceid=51 .  وتحديد الخيار األول    

 

                                                             
 مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية 91

 مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية 92 

 

http://www.jsmo.gov.jo/en/
http://www.jfda.jo/
http://www.jsmo.gov.jo/en/Who%20are%20we/Organizationstructure/certification%20Department/Our%20Services/Pages/Service-Details.aspx?serviceid=51
http://www.jsmo.gov.jo/en/Who%20are%20we/Organizationstructure/certification%20Department/Our%20Services/Pages/Service-Details.aspx?serviceid=51
http://www.jsmo.gov.jo/en/Who%20are%20we/Organizationstructure/certification%20Department/Our%20Services/Pages/Service-Details.aspx?serviceid=51
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 مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية من مطابقه شهادة على: عملية الحصول 15شكل ال

 

 املرحلة الثانية: فحص البضائع ومراجعة الوثائق

  البضائع فحصب الجهة داخل الصلة ذات الشهادات قسم من مسئول  سيقوم
 
 يقوم أي سوفو . لالختبار تمثيلية عينة وسحب خزنةامل

ً
ضا

 .املنشأ بلد منالصادرة  شهاداتال ذلك في بما املنتجات، وثائق جميع استعراضب

ختبر للعينات
ُ
 املرحلة الثالثة: تحليل امل

فوضة ختبار اال  للتحليل إلى هيئات سحبها تم التي العينات يتم إرسال
 
 املعايير  يطابق املنتجهذا  كان إذا ما بشأن قرار  التخاذ الصلة ذات 93امل

 .ال أم املحلية

 94املطابقة شهادة إصدار : الرابعة املرحلة

طابق العينة أن االختبارات نتائج أظهرت إذا  تطابق عدمولكن في حال وجود . مطابقة شهادة الشهادات بإصدار  إصدار  قسميقوم  املعايير، ت 

 وأسباب هذا الرفض قد تم عرضها. مطابقة شهادة على الحصول  طلب رفضذلك إلى  يؤدي ،املعايير في

                                                             
 93 Intracen 

 مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية 94 

 العمليه املرحله=

 

ختبر تحليل 
ُ
 للعينات امل

 

 فحص البضائع 
 ومراجعة الوثائق

 

 تقديم نموذج طلب
 

 إصدار شهادة املطابقة
 

1 2 3 

4 

 مؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية من مطابقهرسم توضيحي لعملية الحصول على شهادة 
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  95 تحملةالتكاليف الم   9.2.2

ت  لرئيسيةا التكاليف بعض ذكر وتم  مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنيةشهادة مطابقة من  علىعند الحصول  حملةهناك عدة تكاليف م 

 .13 الجدول  يف

ت13الجدول 
ُ
 شهادة مطابقة من مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية علىللحصول  حملة: التكاليف امل

 املبلغ نوع الرسوم/املصاريف

  215 رسوم شهادة املطابقة
ً

 اسعوديً  رياال

  55 املادي الفحص رسوم
ً

 اسعوديً  رياال

  55 املفتش رسوم
ً

 اسعوديً  رياال

 رسوم متنوعة )نقل العينة، الخ(

يتحملها الطرف 

الذي يقوم بتقديم 

 الطلب

  55 املطابقة شهادات من إضافية نسخ
ً

 اسعوديً  رياال

 

مركي الخاص بمؤسسة المواصفات والمقاييس األردنية للسلع الخاضعة  9.2.3 عملية التخليص الج 

  96للرقابة في الميناء

 

صدر : األولى املرحلة
ُ
 الوثائق ُيحضر  السعودي امل

  ليحص  
 
 :املذكورة الوثائقهذه  على السعودي صدر امل

 املعتمدة املطابقة تقييم هيئات عن الصادرة املطابقة شهادات/  االختبارات تقارير  .1

 زارةو  مثل) املعنية األردنية السلطات من( األمر يقتض ي حيثما) رخصةالحصول على /  ستيراداال  قبلالجمركي ما  تخليصال .2

 (.والصناعة التجارة وزارة واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا

 ومراجعتها خالل التخليص الُجمركي الوثائقالثانية: تقديم  املرحلة

  الجمارك هيئة من سئولينإإلى  الوثائق هذه الجمركي التخليص عميل قدمي  
 
ة املواصفات مؤسس ين منممثل مسئولين إلى باإلضافة ردنية،األ

د من ص ختبار اال  تقارير  أو  املطابقة شهاداتمن  ن املسئولو  ويتحقق. الجمركي التخليص اتإجراء أثناءواملقاييس األردنية 
ّ
 حتها،للتأك

قها ،وصالحيتها  (.ذلك إلى وما والنموذج، واملنتجات، املصنعة، الشركة نفسمثل التحقق من كونها ) وتطاب 

 

 

 

                                                             
 مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية 95

 منظمة التجارة العاملية96 
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ستوردة  املرحلة
ُ
 الثالثة: تقوم مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية بالفحص وأخذ عينات من املنتجات امل

 
 
 إجراء يتم ليها،إ السلع نقل يتم التي( األخضر أو  األصفر، األحمر،)نظام األسيكودا  قبل من التي تم تعيينها الجمركي التخليص لفئات طبقا

 املنتجات، نوع حول  املعلومات من ملزيد. الجمركي التخليص وكيل بحضور  واألحمر وذلك باللون األصفر  املصنفة للسلع االحًق  مادي فحص

 * https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf  زيارة: يرجى

 ال تخضع 
 
 امرضيً  ملقدمةا لوثائقل وجز امل تقييمبشرط أن يكون ال مادية الختبارات األخضر  باللون  املصنفة السلععادة

  البضائع ىإجراء مسح عل يتم ،(الصفراء) توسطةامل خاطر ذات امل نتجاتامل ىإل بالنسبة
 
 ونتائج وثائقال تكون  أن شريطة، البالد لحتى تدخ

 مرضية املادي الفحص

 الخاص بمؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية للسلع الخاضعة للرقابة في امليناء: عملية التخليص الُجمركي 16الشكل 

 املرحله العمليه=

1 2 3 

4 5 

مركي الخاص بمؤسسة المواصفات  لع والمقاييس األردنية للسرسم توضيحي لعملية التخليص الج 

 الخاضعة للرقابة في الميناء

صدر 
ُ
 السعودي امل

 الوثائق ُيحضر 
 وأخذ بالفحص JSMO تقوم
ستوردة املنتجات من عينات

ُ
   امل

ختبر  تحليل
ُ
 إلى السلع تسليم   للعينات امل

 املستورد

 الوثائق ومراجعة تقديم

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf


 

 

40 

منحو  لفحصها الشحنة من عينات سحب يتم ،(الحمراء) العالية املخاطر  ذات ملنتجاتإلي ا بالنسبة ويتم  ،ةللشحن مؤقت إفراج تصريح ي 

 .املطابقة تقييم نتائجتظهر  حتى املنتجات تخزينب للمستوردين السماح

ختبر  تحليل: الرابعة املرحلة
ُ
 للعينات امل

فوضة  ختبار اال  للتحليل إلى هيئات سحبها تم التي العينات بإرسال مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنيةتقوم 
 
 قرار  التخاذ لةالص ذاتامل

 .ال أم املحلية املعايير  يطابق املنتجهذا  كان إذا ما بشأن

ستورد إلى البضائع تسليم: الخامسة املرحلة
ُ
 امل

 .تورداملس إلى البضائع تسليم يتم ،الفحص ونتائج االختبار  قارير لت املطابقة تقييمكذلك من و بنجاح  راجعةعند االنتهاء من امل

ت 9.2.4  97ةحملالتكاليف الم 

ت14جدول 
ُ
 في التخليص الجمركي ملؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية حملة: التكاليف امل

 املبلغ نوع الرسوم/املصاريف

  5284 من أقل أو  تساوي  قيمة ذات للشحنات) الحدودي الفحص رسوم
ً

  55 (اسعوديً  رياال
ً

 اسعوديً  رياال

  5284 من أكثر  قيمة ذات للشحنات) الحدودي الفحص رسوم
ً

  110 (اسعوديً  رياال
ً

 اسعوديً  رياال

 

 االردنيه المؤسسة العامة للغذاء والدواء 9.3

  سالمة وجودة الغذاء والدواء في األردن.بهي املسئولة عن التحكم  املؤسسة العامة للغذاء والدواء

المؤسسة العامة للغذاء الخاصة ب عملية التخليص الجمركي لألغذية المستوردة في الميناء 9.3.1

 98والدواء

 

 املصدر السعودي الوثائقاملرحلة األولى: يجهز 

 يحّصل املصدر السعودي املوافقات والوثائق املذكورة أدناه:

 .جب ي تخليص ما قبل االستيراد/ رخصة استيراد من املؤسسة األردنية للغذاء والدواء/ وزارة الزراعة بناء على طبيعة املنتج

 والصناعة.تسجيل املستوردين ملنتجات النبات والحيوان مع وزارة التجارة 

 الصحة والصحة النباتية، شهادة حالل، شهادة املالءمة لالستهالك اآلدمي وشهادة صالحية املنتج لالستهالك في بلد  شهادات

 99املنشأ املنشأ املطلوبة من السلطات املختصة في بلد

                                                             
 منظمة التجارة العاملية 97

 التحديثات على وللحصول  املعلومات من املزيد ملعرفة اإلنترنت متصفح على الرابط هذا ولصق نسخ يرجى *

 منظمة التجارة العاملية98
 التصدير األمريكيالدليل التجاري لألردن، دليل  99 
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 االردنيه : عملية التخليص الجمركي الخاصة باملؤسسة العامة للغذاء والدواء17 الشكل

نصح بأخذ املعايير من مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية حيث أن مؤسسة الغملحوظة   صارمة جًدا تجاه  االردنيهذاء والدواء : ي 

 100انتهاكات قانون الغذاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمركي للتخليص الوثائق تقديم الثانية:  املرحلة

الجمركي الوثائق املطلوبة للمسئولين من هيئة جمارك األردن وكذلك ممثلي املؤسسة العامة الغذاء والدواء ووزارة يقدم وكيل التخليص 

 الزراعة

 101املرحلة الثالثة: مراجعة الوثائق والفحص من قبل الرقابة الجمركية

ة جمركية بشرط اقتناع مسئولي املؤسسة العاماملنتجات التي تم تصنيفها على أنها متوسطة الخطورة يتم تحريرها عقب سداد الرسوم ال

وهيئة الجمارك األردنية ووزارة الزراعة بمراجعة الوثائق املقدمة والفحص املادي. املنتجات التي يتم تصنيفها على  االردنيهللغذاء والدواء

 املرحلة الرابعة بعد الفحص املبدئي وتدقيق الوثائق.  إلىأنها بالغة الخطورة تنتقل 

                                                             
 وزارة الزراعة األمريكية خدمات الزراعة الخارجية 100 

 منظمة التجارة العاملية 101

 التحديثات على وللحصول  املعلومات من املزيد ملعرفة اإلنترنت متصفح على الرابط هذا ولصق نسخ يرجى  *

 املرحله العمليه=

 

1 2 3 

4 5 

يجهز املصدر السعودي 
 الوثائق

 

تقديم الوثائق للتخليص 
 الجمركي

فحص البضائع ومراجعة 
 الوثائق

 

 تحليل املختبر
   للعينات 

 

إخراج البضائع 
 للمستورد

 

 الجمركي الخاص بالمؤسسة العامة للغذاء والدواءتوضيح لعملية التخليص 
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بناء على بلد املنشأ وتاريخ التاجر متوسطة الخطورة )قناة صفراء(  حمراء( أو الخطورة )قناة : املواد الغذائية املصنفة كبالغة ملحوظة

بل ق( بواسطة األسيكودا. يتقرر التصنيف بناء على وحدة إدارة الخطر واللجنة الفنية )إذا كانت قابلة للفساد وخصائص املواد الغذائية

 عليها اللجنة العليا للرقابة الغذائية.ق أن تواف

 ملعمل التحليلعينات أخذ املرحلة الرابعة:  

 .يتم أخذ عينة مادية من املنتجات املصنفة كبالغة الخطورة وإرسالها للتحليل باملختبر لتحديد مطابقتها ملعايير الصحة والصحة النباتية

 * https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf  برجاء زيارة املوقعللمزيد من املعلومات عن الصحة والصحة النباتية 

  املرحلة الخامسة: إخراج املنتجات الغذائية للمستورد

 فتخضع ،بالنسبة للمنتجات غير متوافقة مع معايير الصحة والصحة النباتيةتؤدي نتائج املختبر املرضية إلخراج املنتجات للمستورد أما 

  إتالفها. يتّم  الوزير أو  يحّددهاتصدير خالل فترة الختبار أو إعادة اال عادة إل 

 102فترة االنتظار 9.3.2

 أسبوع.و ساعة   24 بين ر لالنتهاء من إجراءات الفحص  والتحليل باملختبر الوقت املقرّ يستغرق 

 

 103ةمتحملةال التكاليف 9.3.3

 االردنيه في التخليص الجمركي للمؤسسة العامة للغذاء والدواء حملة: التكاليف املت15الجدول 

 التكلفة أنواع الرسوم/ املصاريف

  160 كيميائي أو ميكروبيولوجي( مادي،الفحص واالختبار )
ً

 اسعوديً  رياال

 

 104االردنيه والدواءعملية تسجيل مستحضرات األدوية بالمؤسسة العامة للغذاء  9.3.4

  :نفسها كالتالي العملية. االردنيه والدواءالعامة للغذاء  املؤسسة لدىاملستحضرات الدوائية التي تدخل السوق األردنية يجب أن يتم تسجيلها  كل

 املرحلة األولى: يستوفي املصدر السعودي الشروط املسبقة

يجب أن يجمع املصّدرون السعوديون الوثائق الالزمة لتسجيل املستحضرات الدوائية. توجد معلومات حول الوثائق األساسية املطلوبة 

  من هذا الدليل (9.3.5)  القسم فيمقدمة 

 املرحلة الثانية: تعيين وكيل

  ودي شركة أردنية محلية الترخيص كوكيل له ليصبح الوكيل املسئول عن كفاءة املنتج وجودته وسالمته.يجب أن يعّين املصدر السع

 االردنيه املرحلة الثالثة: تقديم طلب تسجيل مستحضرات األدوية للمؤسسة العامة للغذاء والدواء

الذي يحتوي على الوثائق املجمعة من املصّدر إلى يقوم الوكيل بطلب تسجيل املستحضر الدوائي ويقّدم ملف التسجيل / امللف األصلي 

  .االردنيه إدارة قسم تسجيل الدواء في املؤسسة العامة للغذاء والدواء

  .االردنيهبعد التصديق على طلب التسجيل يتم تقديم عشرة منتجات أصلية كعينات للمؤسسة العامة للغذاء والدواء 

                                                             
 منظمة التجارة العاملية 102

 منظمة التجارة العاملية 103 
 اإلدارية لالستشارات كاميلوت بيانات قاعدة 104

https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf
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  105املرحلة الرابعة: عينات التحليل املعملي

 .االردنيه مة في مختبر رقابة الجودة الخاص باملؤسسة العامة للغذاء والدواءللعينات املقّد يتم إجراء تحليل 

 االردنيه املرحلة الخامسة: املراجعة الفنية من قبل املؤسسة العامة للغذاء والدواء

 يتم نقل ملف تسجيل الدواء إلى اللجنة الفنية باملؤسسة العامة للغذاء والدواء ،بعد تحليالت املختبر املرضية وموافقات موقع التصنيع 

  للمزيد من الدراسات والتحقق. االردنيه

 االردنيه املرحلة السادسة: موافقة املؤسسة العامة للغذاء والدواء

 .يهاالردن ويدخل املنتج في سجل املؤسسة العامة للغذاء والدواء االردنيه يستلم الوكيل املوافقة من املؤسسة العامة للغذاء والدواء

                                                             
 سكوا 105 

 مرحلة العملية=

  : عملية تسجيل املستحضرات الدوائية18الشكل  

1 2 3 

 المستحضرات الدوائيةتوضيح لعملية تسجيل 

 

 

املراجعة الفنية من قبل املؤسسة 
 االردنيه العامة للغذاء والدواء

 

 عيناتاملختبر للتحليل 

 

تقديم طلب تسجيل مستحضرات 
 األدوية للمؤسسة العامة للغذاء والدواء

 

 األردنتعيين وكيل مفوض في 
 
 

يستوفي املصدر السعودي 
 الشروط املسبقة

 

موافقة املؤسسة 
 العامة للغذاء والدواء

 االردنيه
 

4 5 6 
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 لتسجيل المستحضرات االردنيه الوثائق األساسية المطلوبة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء  9.3.5

 106الدوائية

  اقانونيً  معترف بهنموذج تصريح وكالة 

 شهادة البيع الحر 

  فيهاقائمة بالبالد التي تم تسجيل املنتج 

  اقانونيً  معترف بهاشهادة أسعار 

 (8برجاء زيارة الرابط أدناه والتمرير لألسفل حتى القسم  ،تقرير تحليل املنتج )للمعلومات التفصيلية 

http://www.hjds.net/JFDALaws.php 

   (9من املعلومات برجاء زيارة الرابط أدناه والتمرير ألسفل حتى القسم  )ملزيدتقرير الدراسات السريرية 

http://www.hjds.net/JFDALaws.php 

 إدخال املنتج حول  معلومات 

  تصريح مع تفاصيل حول وحدة التصنيع 

 برجاء زيارة الرابط أدناه: ،ةملزيد من املعلومات التفصيلية حول الوثائق املطلوب  

http://www.hjds.net/JFDALaws.php 

 107فترة االنتظار  9.3.6

 .اشهرً  12عملية املوافقة على تسجيل مستحضرات دوائية جديدة في األردن حوالي تستغرق 

 األردن -لوائح التعبئة والتغليف ووضع الملصقات  .10

 الصناعات العامة 10.1

 الجهة التنظيمية للصناعة 10.1.1

 الجهة التنظيمية لكل الصناعات )ما عدا الدوائية( في األردن هي مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية 

  .برجاء زيارة الرابط أدناه ملزيد من املعلومات

http://www.jsmo.gov.jo/ 

                                                             
 لحكيما 106 
 اسكو 107 

http://www.hjds.net/JFDALaws.php
http://www.hjds.net/JFDALaws.php
http://www.hjds.net/JFDALaws.php
http://www.jsmo.gov.jo/


 

 

45 

 واللوائح القوانين 10.1.2

مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية السلطة إلصدار اللوائح املتعلقة بالتعبئة  2000لسنة  22يمنح قانون املواصفات واملقاييس رقم 

 والتغليف ووضع امللصقات لكل الصناعات في البلد.

 برجاء زيارة الرابط أدناه ملزيد من املعلومات

http://www.jsmo.gov.jo/  

  )"والتشريعالقوانين "اضغط على القائمة املنسدلة واختر  ثم "املؤسسةعن ")برجاء زيارة الرابط والضغط على 

 متطلبات ى: أدن16جدول ال

الرقم 

 التسلس ي
 املعلومات املطلوبة الفئة

 اسم املنتج 1

كل امللصقات يجب أن تكتب باللغة 

العربية أو عالمة ملصقة باللغة 

 العربية 

 وعنوانه اسم املصنع 2

 الوزن الصافي 3

 حليب مجفف(و  ،فيتامينات ومعادن )مثالمادة مقوية  4

 رقم التشغيل 5

 فترة الصالحية وتاريخ انتهاء الصالحية 6

 

 الصناعات الغذائية 10.2

 للصناعات الغذائيةجهة التنظيمية ال 10.2.1

تعمل باالشتراك مع مؤسسة املواصفات ) االردنيه والدواءالجهة التنظيمية للصناعات الغذائية في األردن هي املؤسسة العامة للغذاء 

 واملقاييس األردنية ووزارة الزراعة ووزارة الصحة(.

 القوانين واللوائح 10.2.2

 برجاء زيارة الرابط أدناه: ،الغذائيةملزيد من التفاصيل عن متطلبات وضع العالمة للصناعات 

http://apps.export.gov/article?id=Jordan-Labeling-Marking-Requirements 

 108األغذية الحالل تطلبات وضع ملصقاتم  10.2.3

 األغذية الحاللتطلبات وضع ملصقات م :17جدول ال

الرقم 

 التسلسلي
 املعلومات املطلوبة الفئة

1 
وضع توضيح ملكونات املنتج من الدهون واللحم أو مستخرجات اللحم 

 والجيالتين واملنفحة )إن وجدت(

كل امللصقات يجب 

أن تكتب باللغة 

العربية أو عالمة 

ملصقة باللغة 

 العربية 
2 

 

هيئة التصديقاسم و  "حالل"رقم شهادة    

                                                             
 منظمة التجارة العاملية108 

http://www.jsmo.gov.jo/
http://apps.export.gov/article?id=Jordan-Labeling-Marking-Requirements
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 الصناعات الدوائية 10.3

 الجهة التنظيمية للصناعات الدوائية 10.3.1

 .االردنيه الجهة التنظيمية للصناعات الدوائية في األردن هي املؤسسة العامة للغذاء والدواء

 للصناعة:ن زيارة الرابط أدناه للحصول على مزيد من املعلومات حول الجهة التنظيمية و ن السعوديو املصدر يستطيع 

http://www.jfda.jo/ 

 المراجع .11

الرقم 

 التسلسلي
 الروابط

1 http://www.economy.gov.lb/?/subSubcatInfo/2/91  

2 https://www.customs.gov.jo/english/customs_3_en.shtm  

3 http://www.economy.gov.lb/public/uploads/files/2340_7722_8709.pdf  

4 http://www.us-sabc.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3318%20   

5 http://www.investinyemen.org/content.php?c=1&langid=2&pageid=3  

6 http://www.economy.gov.lb/?/subSubcatInfo/2/91  

7 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf * 

8 http://www.arabruleoflaw.com/bankruptcyreform/wp-content/uploads/2014/05/JL_18.pdf  

9 http://www.arabruleoflaw.com/bankruptcyreform/wp-content/uploads/2014/05/JL_18.pdf  

10 enforcement.trade.gov/trcs/downloads/documents/jordan/GSGN1JOR1.doc *     

11 http://www.economy.gov.lb/?/subSubcatInfo/2/91  

12 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf  *  

13 http://apps.export.gov/article?id=Jordan-Import-Requirements-and-Documentation   

14 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf   *  

15 http://www.ita.doc.gov/td/standards/Markets/Africa,%20Near-

East%20and%20South%20Asia/Jordan/Jordan.pdf   

16 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf  * 

17 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf    *  

18 http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Exporting_Better/Quality

_Management/Redesign/Managing%20Quality%20in%20Jordan.pdf  

19 http://www.jsmo.gov.jo/en/Who%20are%20we/LegalAffairsUnit/Documents/StandardsMetrolo

gyLaw%20No22fortheyear%202000.pdf   

20 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf  * 

21 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf * 

22 http://www.economy.gov.lb/?/subSubcatInfo/2/91  

23 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/jo/jo066en.pdf  

http://www.jfda.jo/
http://www.economy.gov.lb/?/subSubcatInfo/2/91
https://www.customs.gov.jo/english/customs_3_en.shtm
http://www.economy.gov.lb/public/uploads/files/2340_7722_8709.pdf
http://www.us-sabc.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3318%20
http://www.investinyemen.org/content.php?c=1&langid=2&pageid=3
http://www.economy.gov.lb/?/subSubcatInfo/2/91
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf
http://www.arabruleoflaw.com/bankruptcyreform/wp-content/uploads/2014/05/JL_18.pdf
http://www.arabruleoflaw.com/bankruptcyreform/wp-content/uploads/2014/05/JL_18.pdf
http://www.enforcement.trade.gov/trcs/downloads/documents/jordan/GSGN1JOR1.doc
http://www.economy.gov.lb/?/subSubcatInfo/2/91
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf
http://apps.export.gov/article?id=Jordan-Import-Requirements-and-Documentation
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf
http://www.ita.doc.gov/td/standards/Markets/Africa,%20Near-East%20and%20South%20Asia/Jordan/Jordan.pdf
http://www.ita.doc.gov/td/standards/Markets/Africa,%20Near-East%20and%20South%20Asia/Jordan/Jordan.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s325_e.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Exporting_Better/Quality_Management/Redesign/Managing%20Quality%20in%20Jordan.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Exporting_Better/Quality_Management/Redesign/Managing%20Quality%20in%20Jordan.pdf
http://www.jsmo.gov.jo/en/Who%20are%20we/LegalAffairsUnit/Documents/StandardsMetrologyLaw%20No22fortheyear%202000.pdf
http://www.jsmo.gov.jo/en/Who%20are%20we/LegalAffairsUnit/Documents/StandardsMetrologyLaw%20No22fortheyear%202000.pdf
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