
 

 

 ية أخر، عدا البورسلين او الصيني أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ، وأدوات منزلية أخر،من مواد خزف 

 القطاع؛ الصناعات االنشائية

من مواد  أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ، وأدوات منزلية أخر،
 خزفية أخر، عدا البورسلين او الصيني: 

 691110رمز النظام المنسق:  

 تعرفة اإلتحاد األوروبي 
 % 12الدولة األولى بالرعاية:  

 % 0التفضيلية: 
 وصف عمليات الصناعة ومدخالت اإلنتاج: مواد السيراميك

 ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا
اإلتحاد األوروبي(:  مصادر لواردات اإلتحاد األوروبي من السلع )أي الدول المصدرة للسلع إلى  5أهم  

 الصين وتركيا وتايالند وبنجالديش واإلمارات العربية المتحدة

 البلد 
التعرفه )أي هل هناك اتفاقية 
تجارة حرة مع اإلتحاد 

 األوروبي( 

 % )ال شيء(12الصين  
، اإلتحاد األوروبي  CU% )0تركيا  

 وتركيا( 
 % )ال شيء(12تايلند 

)اإلتحاد األوروبي لبلدان  % 0بنغالديش  
 أقل البلدان نموًا(
 % )ال شيء( 8اإلمارات العربية المتحدة 

 

 

 



 

 قطاع الصناعات االنشائية في األردن:

يحتللللللل قطللللللاع الصللللللناعات اإلنشللللللائية ماانللللللة مميللللللزة بللللللين القطاعللللللات الصللللللنا ية األردنيللللللة، و شللللللغل 
الللللللف منشلللللل ة صللللللنا ية  2.7الللللللف عامللللللل وعاملللللللة، يعملللللللون  للللللمن  18القطللللللاع مللللللا يز للللللد عللللللن 

 مليون دينار. 315وحرفية، برأس مال يصل الى حوالي 

، مسللللجلًة نمللللوًا 2019مليللللون دينللللار خللللالل العللللام  113كمللللا بلغللللا قيمللللة صللللادرات القطللللاع حللللوالي 
% عنللللللللد المقارنللللللللة بصللللللللادرات العللللللللام السللللللللابق، ووفقللللللللًا لبيانللللللللات خار للللللللة إماانللللللللات 19.9بنسللللللللبة 

الدوليلللللللة، يمتللللللللك قطلللللللاع الصلللللللناعات اإلنشلللللللائية فلللللللر   التصلللللللدير الصلللللللادرة علللللللن مركلللللللز التجلللللللارة
 مليون دوالر. 100تصدير ة واعدة تصل الى ما يز د عن حوالي 

تتمثللللللل الميللللللزة التنافسللللللية لقطللللللاع الصللللللناعات اإلنشللللللائية، بتللللللوفر  للللللزء كبيللللللر مللللللن المللللللواد األوليللللللة 
الطبيعللللللة الجغرافيللللللة الداخلللللللة فللللللي العمليللللللة اإلنتا يللللللة للعديللللللد مللللللن منتجللللللات القطللللللاع، و لللللللك بسللللللب  

التللللللللي يتمتللللللللع بلللللللللا االردن، مللللللللا يجعللللللللل القطللللللللاع كو لللللللللة إسللللللللتثمار ة مميللللللللزة لللللللللد  الكثيللللللللر مللللللللن 
 المستثمر ن المحليين او حتى األ ان .

إ للللللافة الللللللى تلللللللك الميللللللزة، يمتلللللللك االردن فللللللائا مللللللن العمالللللللة داخللللللل السللللللو  المحلللللللي، والجللللللاهزة 
محليلللللة ومنللللللا الوافلللللدة، والتلللللي تتسلللللم للعملللللل فلللللي متتللللللف قطاعلللللات الصلللللناعات اإلنشلللللائية، منللللللا ال

 بالتبرات والكفاءات، التي تساعدها على مباشرة العمل مع بعا التدر   والتأهيل البسيط.

وتعتبللللللللر إتفاقيللللللللات التجللللللللارة الحللللللللرة الموقعللللللللة بللللللللين االردن وكللللللللل مللللللللن الواليللللللللات المتحللللللللدة، والللللللللدول 
ى حصلللللة داخلللللل األسلللللوا  العربيلللللة، واألسلللللوا  األوروبيلللللة، كميلللللزة لمنتجلللللات القطلللللاع ل سلللللتحو  علللللل 

العالميللللة، وخاصللللة مللللع عللللدم و للللود أيللللة تعرفللللة  مركيللللة تفر للللة علللللى هلللل   المنتحللللات الو نيللللة فللللي 
 تلك األسوا .

 


