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مصادر لواردات اإلتحاد األوروبي للسلع )أي الدول المصدرة للسلع إلى اإلتحاد األوروبي(: تركيا   5أهم  
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 :األردني والمحيكات الجلدية الصناعات قطاع مزايا

العديككككد مككككن الميككككزات التككككي تضككككعه علككككى قا مككككة  يمتلككككا قطككككاع الصككككناعات الجلديككككة والمحيكككككات فككككي االردن
أبككككككرا القطاعككككككات الصككككككنااية جككككككذبًا ل سككككككتقمارات، حيككككككا ت مككككككن نقطككككككة القككككككوة للقطككككككاع فككككككي هككككككذا المجككككككال 
بإتفاقيككككات التجككككارة الحككككرة الموقعككككة مككككن قبككككل االردن مككككع العديككككد مككككن األسككككوا  العالميككككة  جككككاء علككككى رأسككككهم 

التككككككي تمككككككنو منتجاتكككككه الوصككككككول الككككككى أ قكككككر مككككككن حككككككوالي إتفاقيكككككة التجككككككارة الحكككككرة مككككككع الواليككككككات المتحكككككدة، و 
مليككككون مسككككتهلا فككككي سككككو  واحككككدة مككككمن نفككككي اإلجككككراءات والمتطل ككككات، دون أيككككة تعرفككككة جمركيككككة  300

مفرومككككككة علككككككى تلككككككا المنتجككككككات، إمككككككافة الككككككى السككككككو  األوروبككككككي، بعككككككد توقيككككككع إتفاقيككككككة ت سككككككيط قواعككككككد 
يكككككككة، والتكككككككي منحككككككك  منتجكككككككات القطكككككككاع فرصكككككككة المنشككككككك ، التكككككككي سككككككك قها إتفاقيكككككككة الشكككككككرا ة األوروبيكككككككة األردن

قككككر  البلككككد األُيعككككد األردن  -باسككككتقناء تركيككككا - عككككالوة علككككى  لككككاالككككدخول دون أيككككة تعرفككككة جمركيككككة عليهككككا  
جغرافيكككككًا مكككككن أسكككككوا  اإلتحكككككاد األوروبكككككي األمكككككر الكككككذي يمككككككن أن ُيتكككككرجم  لكككككا إلكككككى وفكككككورات فكككككي ت كككككالي  

 الشحن 

عامكككككًا، مكككككع مكككككا يزيكككككد عكككككن الكككككف مصكككككنع للمالبكككككي واالحذيكككككة  20بخبكككككرة تزيكككككد عكككككن القطكككككاع يتمتكككككع  مكككككا 
، لتتكككككرجم تلكككككا الميكككككزات عامكككككل 500 بيكككككرة التكككككي تضكككككم أ قكككككر مكككككن مكككككمن المصكككككانع المنهكككككا  85ُيصكككككنف 

 مليار دوالر سنويًا من منتجات القطاع  5 1والخبرات الى تصدير ما يزيد عن 

نكككككه تطلكككككو مسكككككتور مكككككن المهكككككارة واإلهتمكككككام بالتفاصكككككيل ويمكيتمتكككككع هكككككذا القطكككككاع بال قافكككككة العماليكككككة وي مكككككا 
الككككف  75، حيككككا وصككككل إجمككككالي العككككاملين فككككي القطككككاع الككككى حككككوالي اسككككتيعا  عككككدد كبيككككر مككككن العككككامالت 

وتجككككدر اإلشككككارة إلككككى أن المجتمككككع األردنككككي هككككو مجتمككككع فتككككي حيككككا تصككككل نسكككك ة الشكككك ا   عامككككل وعاملككككة 
لي عكككككدد السككككككان، األمكككككر الكككككذي يجعلهكككككم مكككككن % مكككككن إجمكككككا70سكككككنة إلكككككى  30الكككككذين تقكككككل أعمكككككارهم عكككككن 

 مناسو وتم  تنمية مهاراتهم العمالة القابلة ألن ت ون ماهرة، إ ا ما تلقوا التدريو ال

 

 

 



 

 الى دول االتحاد االوروبي   الوقت الُمقدر وتكلفة الشحن

 الميناء
 قدم 20حاوية السعة 

 دوالر أمريكي 
 قدم 40حاوية السعة 

 الوقت المسار دوالر أمريكي 

 يوم  16 جنوة  –جده  –العق ة  1180 745 جنور 

 يوم  21 الجزيرة الخضراء  -طنجة   -جدة   -العق ة  1580 895 الجزيرة الخضراء

 يوم  23 روتردام   –جده  –العق ة  1000 705 روتردام 

 يوم  25 هامبورغ –جده  –العق ة  1000 705 هامبورغ
 


