
 
 وحدة الدراسات والشؤون الصناعية

 

 قطاع التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبيةمعوقات و واقع 
 

 

 المقدمة: -1
دورًا رئيسيًا في خدمة القطاعات  لورق والكرتون والموازم المكتبيةقطاع التعبئة والتغميف وايمعب 

مدخاًل انتاجيًا ضروريا لمنتجات واسعة الصناعية األخرى، وتشكل صناعة التعبئة والتغميف 
كالمواد الغذائية والتموينية والكيماوية ومستحضرات التجميل واالجيزة الكيربائية وااللكترونية 
وغيرىا من منتجات القطاعات الصناعية، وتشيد صناعة التعبئة والتغميف تراجعًا واضحًا في 

عمى مستوى محافظتي الزرقاء والمفرق فقد حجم المبيعات المحمية والتصدير السباب مختمفة، ف
مميون  11ما يقارب  1025بمغ مجموع صادرات التعبئة والتغميف حتى نياية العام الماضي 

والتي بمغت فيو صادرات القطاع ما  1021بالمائة مقارنة بعام  21دوالر تقريبا منخفضة بنسبة 
 مميون دوالر تقريبًا. 1552مجموعو 

 

 ت عمى قطاع التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبيةتأثير المستوردا -2

ان االرتفاع في الصادرات الصناعية لعدد من القطاعات التي تحتاج لمنتجات التعبئة والتغميف 
لم يرافقو ارتفاعا في المبيعات المحمية لمواد التعبئة والتغميف، وىذا يدل عمى اعتماد بعض 

نتاج المستوردة من الورق والكرتون ومنتجات التغميف من ورق الصناعات عمى مدخالت اال
البولي بروبمين المطبوع واالكياس والعبوات البالستيكية، بالرغم من وجود عدد كبير من المصانع 
التي تقوم بانتاج مواد التعبئة والتغميف وبجودة عالية وباعمى المواصفات القياسية العالمية 

االسباب في تراجع المبيعات المحمية لقطاع التعبئة والتغميف والتي  واالردنية، ومن ىنا تكمن
تتمثل بضعف التشبيك بين الصناعات الوطنية، وحاجة المصانع المندرجة تحت قطاع التعبئة 



والتغميف والورق والكرتون الى مزيد من الدعم الفني في مجال تسويق منتجاتيا محميًا وفي اسواق 
 التصدير.

( وتفرعاتو 14)بند التعرفة الجمركية  جات التعبئة والتغميف مدار البحث ضمنوتقع معظم منت
 والتي تشمل ما يمي:

 (1جدول رقم )

 ( وتفرعاته84بند التعرفة الجمركية )

HS Code وصف التصنيف 
 عمب من الورق المقوى مثقبا لمتيوية المعد لنقل الصيصان 481910100
 او ورق مقوى مموجعمب وصناديق اخر من ورق  481910900
 عمب الثقاب من ورق او ورق مقوى غير مموج 481920100

481920200 
ن كان مغطى بطبقة من األلمنيوم اليزيد سمكيا  عمب الكرتون المشمع وا 

( ممم المستورد لتعبئة المنتجات الصناعية أو الزراعية من ورق 0.1عن )
 او ورق مقوى غير مموج

481920300 
ئرية، من ورق أو ورق مقوى غير مموج، المستوردة من عمب الكرتون الدا

 قبل مصانع األجبان لتعبئة أجبان المثمثات
 عمب وصناديق اخرى قابمة لمطي من ورق او ورق مقوى غير مموج 481920900

481930100 
اكياس من ورق معد لتعبئتو بالمنتجات الصناعية، يبمغ عرض قاعدتيا 

 ( سم او اكثر10)
 ( سم او اكثر10كياس اخر من ورق يبمغ عرض قاعدتيا )ا 481930900
 اكياس اخرى من ورق معد لتعبئتو بالمنتجات الصناعية 481940100

481940300 
مخاريط من ورق أو ورق مقوى، المستورد من قبل المصانع كمدخالت 

 إنتاج

481940900 
رق ومخاريط من و  اكياس اخرى واكياس صغيرة )عدا المعدة لالسطوانات(

 او ورق مقوى
 اغمفة اخرى بما في ذلك جعب االسطوانات، من ورق او ورق مقوى 481950000

481960000 
عمب لحفظ الممفات واالوراق والرسائل وما يماثميا من االنواع المستعممة 

 .في المكاتب والمحالت التجارية، من ورق او ورق مقوى



 تم( وتفرعاتو، 14لتغميف ضمن البند الجمركي )ولدراسة تزايد المستوردات من مواد التعبئة وا
كما ىو موضح في   (1025-1002) رصد مستوردات المممكة من ىذه المنتجات خالل الفترة

من خالل  (ITC)وتم االعتماد عمى البيانات التي يوفرىا مركز التجارة العالمي (، 1جدول رقم )
 معمومات عن التجارة الدولية. المعني  بتقديم www.trademap.orgالموقع االلكتروني 

 

ة نمو مستوردات المممكة الكمية من مواد التعبئة والتغميف بمغت ان نسب( 1رقم )جدول ويبين 
كما يالحظ نمو نسبة مستوردات مواد التعبئة والتغميف من دول معينة كالصين التي  %(.55)

%( وىي نسبة عالية 542ف )بمغت نسبة نمو مستوردات المممكة منيا من مواد التعبئة والتغمي
%(، ومن ثم تايبيو بنسبة 2551%(، تمييا البرتغال بنسبة )2151استراليا بنسبة ) تميياجدًا، 

(151.)% 

 

( ان المممكة العربية السعودية واالمارات 1اما عمى مستوى الدول العربية فيبين جدول رقم )
لتي تستورد منيما المممكة منتجات التعبئة العربية المتحدة والكويت ىما الدول العربية الرئيسية ا

(، حيث بمغت نسبة نمو المستوردات من المممكة 14والتغميف تحت بند التعرفة الجمركية )
%( بينما بمغت نسبة ىذه المستوردات من دولة 20العربية السعودية ضمن ىذا البند ما نسبتو )

 %(.55كويت )%( ومن دولة ال11االمارات العربية المتحدة ما نسبتو )

 

وتؤثر ىذه المستوردات بشكل رئيسي عمى المصانع الواقعة ضمن قطاع التعبئة والتغميف والورق 
والكرتون والموازم المكتبية في المممكة وتحد من قدرتيا عمى المنافسة المحمية بسبب وجود نسب 

كبيرة من منتجات التغميف والمنتجات الورقية الموجود منيا صناعة محمية تتصف استيراد 
بالجودة العالية، غير أن كمف االنتاج العالية والمشاكل والمعوقات التي تواجو قطاع التعبئة 

 والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية تيدد نمو واستقرار القطاع والحد من تنافسيتو. 

 



 (2م )جدول رق

 (44مسخورداث المملكت من مواد الخعبئت والخغليف ححج بند الخعرفت الجمركيت )

 نسبت النمو

% 
 مصدر االسخيراد 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 العالم 291539 315289 306357 280473 328357 288685 260677 302040 254402 215624 35

 المملكت العربيت السعوديت 54063 59179 54430 47272 66379 51067 43717 52510 43638 33819 60

 الصيه 53692 57211 47328 40231 39553 24336 14853 12327 10816 7827 586

 الىمسا 16257 17623 13736 12946 17199 8421 8543 12650 5769 5591 191

 حركيا 13085 7340 6743 5029 9294 10171 9533 5168 4016 5600 134

 فىلىدا 11294 6894 10275 8043 7777 12343 7406 15020 14797 8804 28

 فروسا 9294 9787 8640 9070 12795 8948 8840 9761 8068 8733 6

 اإلماراث العربيت المخحدة 8543 9573 10273 8345 8576 7237 7469 7066 5463 5945 44

 البرحغال 7679 9674 5590 2487 2469 1234 630 479 776 528 1354

 أودوويسيا 7301 11004 10564 7017 8870 11985 9972 15054 17283 11158 35-

 لبىان 6113 6757 7921 9108 11049 10607 10312 10794 7169 5683 8

 إيطاليا 5982 4457 4105 5826 7587 7193 8071 6821 10172 4962 21

 الوالياث المخحدة 5560 7049 7168 4861 5634 7153 7281 5100 5533 4161 34

 مصر 5148 3955 4245 7097 18090 20023 21185 20095 14049 10829 52-

 حايبيه، الصيىيت 4575 6526 5403 2583 1924 1234 1471 1022 924 1301 252

 إسباويا 4302 2787 3552 4320 2133 2065 3800 1515 2552 1306 229

 هولىدا 4036 4159 3531 2573 2675 2775 3336 2658 1735 1453 178

 أسخراليا 3355 3148 3412 2123 240 1731 615 1026 412 218 1439

 المملكت المخحدة 3259 3711 3604 1880 3077 3188 3886 3028 5148 4014 19-

 روسيا 3207 5242 2153 4299 2477 1758 4523 1893 1637 1475 117

 الكويج 2976 3597 4028 3199 2376 1790 1268 2011 1934 1653 35

 www.trademap.org (ITC)المصدر: مركز الخجبرة العبلمي 



 

 صادرات قطاع التعبئة والتغميف -3
لمشظظركات المنتسظظبة لغرفظظة  قطظظاع التعبئظظة والتغميظظف والظظورق والكرتظظون والمظظوازم المكتبيظظة يالحظظظ أن صظظادرات

%( فظظي العظظام الظظذي سظظبقو، كمظظا 3%( وبنسظظبة )01بنسظظبة ) 5102عظظام خظظالل  تإنخفضظظ صظظناعة الزرقظظاء
يالحظ تذبذب كبير في صادرات القطاع مما كان لو أثظر كبيظر عمظى نمظو قطظاع التعبئظة والتغميظف والظورق 

 والكرتون بشكل عام.
 (1جدول رقم )

 صادرات قطاع التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية / مميون دوالر أمريكي

 التغير قيمة الصادرات السنة 

0202 0015 - 

0200 03141 - 52% 

0200 00152  +23% 

0202 04110  +51% 
0201 02,42 - 3% 

0202 00,22 - 01% 

 %00+  02,52 سبعة أشير 0202
 00,22 سبعة اشير 0203

 

 
 م المكتبيةأهم المعوقات التي تواجه قطاع التعبئة والتغميف والورق والكرتون والمواز  -4
 

قامت غرفة صناعة الزرقاء بعقد عدة اجتماعات لمقطاعظات الصظناعية المختمفظة خظالل السظنوات الماضظية 
ومنيا قطاع التعبئة والتغميف والورق والكرتون والموازم المكتبية، حيث تم رصد العديد مظن المعوقظات التظي 

 تواجو ذلك القطاع منيا:
 

 ورق التغميف والكرتون المطبوع من عمى  م وغيرىامؤسسات الغذائية من مطاعاعتماد ال
الخاصة قد يكون غير مطابق لممواصفات القياسية االردنية  الخارج كالصين، وىذا الكرتون

تعميمات استيراد وتداول المواد المعدة اضافة الى لممواد الغذائية،  والتغميفبإنتاج مواد التعبئة 
، لكون الكرتون البني مصنوع العامة لمغذاء والدواءالمؤسسة الصادرة عن  لمتالمس مع الغذاء

 من كرتون معاد تدويره.



 

 وارتفاع كمفة العمالة الوافدة.شح العمالة المحمية الماىرة وغير الميارة ، 

 

 

  عدم وجود مؤسسات تدريب أو أكاديميات متخصصة لتدريب وتأىيل العمالة الوطنية بحيث
 ي مجال المطابع عمى سبيل المثال.تعطي ىذه المؤسسات تدريبًا متخصصًا ف

 

 .ارتفاع كمف متطمبات السالمة العامة الالزمة لمعامل وعدم التزام العامل بارتدائيا 

 

  ارتفاع كمف االنتاج )طاقة، مياه، الورق اليالك( مما عمل عمى انخفاض تنافسية القطاع في
 االسواق المحمية واسواق التصدير.

 

 يالك الى االسواق المجاورة بالرغم من فرض رسوم عمى االستمرار في تصدير الورق ال
مما اثر عمى انتاج المصانع المحمية من الكرتون وزاد من كمف االنتاج التي اصاًل الصادرات 

ىي مرتفعة وتتمثل في ارتفاع كمف الماء والطاقة والعمالة. حيث ان ىذا ال يكفي لمنع 
ى المممكة عمى شكل منتجات نيائية منافسة تصدير الورق اليالك الى الخارج والذي يرجع ال

 لمصناعة الوطنية ومن مواد أولية محمية. 

 

  عدم وجود تنسيق بين بمديات المحافظة المختمفة ومصانع الورق والكرتون لجمع النفايات
الورقية بيدف إعادة تدويرىا مما يساىم في الحفاظ عمى البيئة من جية وحل مشكمة المواد 

 الورقية.الخام لمصناعات 

 
 


