
 

 أحذية للرياضة؛ أحذية تنـس وأحذية كرة السلة وأحذية ألعاب القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة 

 القطاع؛ الجلدية والمحيكات 
للرياضة؛ أحذية تنـس وأحذية كرة السلة وأحذية ألعاب  أحذية

 القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة 
 640411رمز النظام المنسق:  

 تعرفة اإلتحاد األوروبي 
MFN :16.9 % 

 % 0التفضيلية: 
 وصف عمليات الصناعة ومدخالت اإلنتاج: الجلود والمطاط والبوليستر والبالستيك 

 اإلتحاد األوروبي استيرادًا لهذه السلع: المانيا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا دول في  5أعلى 
مصادر لواردات اإلتحاد األوروبي للسلع )أي الدول المصدرة للسلع إلى اإلتحاد األوروبي(: فيتنام   5أهم  

 والصين وإندونيسيا وكمبوديا وبنغالديش 

 البلد 
التعرفه الجمركية )أي هل 
هناك اتفاقية تجارة حرة مع  

 اإلتحاد األوروبي( 

% )اإلتحاد األوروبي لبلدان  11.9فيتنام  
 نظام األفضليات المعمم(

 % )ال شيء( 16.9الصين  
% )اإلتحاد األوروبي لدول 11.9إندونيسيا 

 نظام األفضليات المعمم(
% )اإلتحاد األوروبي للبلدان  0كمبوديا 

 األقل نموًا(
% )اإلتحاد األوروبي للبلدان  0بنغالديش  

 األقل نموًا(

 

 



 

 :مزايا قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات األردني

ــات فــــي االردن ــة والمحيكــ ــاع الصــــناعات الجلديــ ــة  يمتلــــك قطــ ــد مــــن الميــــزات التــــي تضــــعه علــــى قا مــ العديــ
أبــــــرا القطاعــــــات الصــــــنااية حــــــذ ًا ل ســــــتقماراتي حيــــــا تكمــــــن نقطــــــة القــــــوة للقطــــــاع فــــــي هــــــذا المجــــــال 
ــهم  ــاء علــــى رأســ ــة. حــ ــوا  العالميــ ــع العديــــد مــــن األســ ــن قبــــل االردن مــ ــة مــ ــارة الحــــرة الموقعــ  إتفاقيــــات التجــ

ــدةي و  ــارة الحــــــرة مـــــع الواليــــــات المتحـــ ــن حــــــوالي إتفاقيـــــة التجـــ ــى أكقــــــر مـــ ــه الوصــــــول الـــ ــنل منتجاتـــ التــــــي تمـــ
ــاتي دون أيــــة تعرفــــة حمركيــــة  300 ــدة ضــــمن نفــــس اإلحــــراءات والمتطل ــ ــون مســــتهلك فــــي ســــو  واحــ مليــ

ــد  ــي  قواعــــ ــة ت ســــ ــد توقيــــــع إتفاقيــــ ــيي  عــــ ــى الســــــو  األوروبــــ ــافة الــــ ــك المنتجــــــاتي إضــــ ــى تلــــ ــة علــــ مفروضــــ
يـــــــةي والتـــــــي منحـــــــ  منتجـــــــات القطـــــــاع فرصـــــــة المنشـــــــ ي التـــــــي ســـــــ قها إتفاقيـــــــة الشـــــــراكة األوروبيـــــــة األردن

ــا.  ــة حمركيــــة عليهــ ــة تعرفــ ــكالــــدخول دون أيــ ــا - عــــالوة علــــى  لــ ــتقناء تركيــ ــد األردن  - اســ ــد األُيعــ قــــرب البلــ
ــالي   ــاد األوروبـــــي األمـــــر الـــــذي يمكـــــن أن ُيتـــــرحم  لـــــك إلـــــى وفـــــورات فـــــي تكـــ ــًا مـــــن أســـــوا  اإلتحـــ حغرافيـــ

 الشحن.

ــا  ــع كمـــ ــاع يتمتـــ ــن القطـــ ــد عـــ ــرة تزيـــ ــة  20 خبـــ ــنع للمال ـــــس واالحذيـــ ــف مصـــ ــن الـــ ــد عـــ ــا يزيـــ ــع مـــ ــًاي مـــ عامـــ
ي لتتـــــرحم تلـــــك الميـــــزات عامـــــل 500كبيـــــرة التـــــي تضـــــم أكقـــــر مـــــن ضـــــمن المصـــــانع المنهـــــا  85ُيصـــــنف 

 مليار دوالر سنويًا من منتجات القطاع. 1.5والخبرات الى تصدير ما يزيد عن 

نـــــه تطلـــــو مســـــتوى مـــــن المهـــــارة واإلهتمـــــام  التفاصـــــيل ويمكيتمتـــــع هـــــذا القطـــــاع  الكقافـــــة العماليـــــة ويكمـــــا 
ــامالت  ــدد كبيــــر مــــن العــ ــوالي اســــتيعاب عــ ــاملين فــــي القطــــاع الــــى حــ ــالي العــ الــــف  75ي حيــــا وصــــل إحمــ

وتجــــدر اإلشــــارة إلــــى أن المجتمــــع األردنــــي هــــو مجتمــــع فتــــي حيــــا تصــــل نســــ ة الشــــ اب  عامــــل وعاملــــة.
لي عـــــدد الســـــكاني األمـــــر الـــــذي يجعلهـــــم مـــــن % مـــــن إحمـــــا70ســـــنة إلـــــى  30الـــــذين تقـــــل أعمـــــارهم عـــــن 

 مناسو وتم  تنمية مهاراتهم.العمالة القابلة ألن تكون ماهرةي إ ا ما تلقوا التدريو ال
 

 

 



 

 الى دول االتحاد االوروبي  الوقت الُمقدر وتكلفة الشحن

 قدم 20حاوية السعة  الميناء
 دوالر أمريكي 

 قدم 40حاوية السعة 
 الوقت المسار دوالر أمريكي 

 يوم  16 حنوة  –حده  –العق ة  1180 745 حنوى 
 يوم  21 الجزيرة الخضراء  -طنجة   -حدة   -العق ة  1580 895 الجزيرة الخضراء

 يوم  23 روتردام   –حده  –العق ة  1000 705 روتردام 
 يوم  25 هامبورغ –حده  –العق ة  1000 705 هامبورغ

 


