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 :الـمـحـتــويــات 

 
 

 ة ـقدمـم •
 اهداف ومنهجية الدراسة •
 ة ـداف االتفاقيـاه •
 ة ـاور االتفاقيـمح •
 ة ـع الصناعيـارة السلـتج •
 ة ـات الزراعيـالمنتج •
 أـد المنشـقواع •
 ردن ودول االتحاد االوروبي ألاقية على التبادل التجاري بين أثر االتفا •
 ردن ودول االتحاد االوروبي ألالتبادل التجاري بين ا) 1(جدول رقم  •
  ودول العالم األردنالتبادل التجاري بين ) 2(جدول رقم  •
 الصادرات األردنية إلى دول االتحاد االوروبي أهم  •
 وروبيمعوقات التصدير إلى دول االتحاد اال •
 ردناألأثر االتفاقية على حركة االستثمار االوروبي في  •
حجم المشاريع االوروبية المستفيدة من قانون تشـجيع االسـتثمار لالعـوام            ) 3(جدول رقم    •

1996-2004  
حجم المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع االستثمار حسب الـدول لالعـوام          ) 4(جدول رقم    •

1996-2004  
 دنألرلى اإالمساعدات المالية أثر االتفاقية على  •
 الخالصة  •
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ء .���� ��- :��� وا������� ا�رد���� ا�������� ��- :���                 ا�ورو��� وا�9ول ا��75  �  ا��5��6

��9وأ=��$ى ، ����� ����
 ا����D$م ����- ا�����5��6 ا4ورو�����  ا�����6ري ���A( ا4'&���ق ه��@? ا4'&�

E
 0 �18/1/1977ر� �� .+ �$وآG(  وا�ردن ، ا���
 

 بعد انتهاء جميع إجراءات المصـادقة       1/5/2002 حيز التنفيذ في      االتفاقية ودخلت    
 بـين  المبرمـة تورية عليها في جميع الدول االطراف وحلت محل اتفاقية التعـاون    الدس

لى منطقـة تجـارة حـرة بـين     إ سيتم التوصل تدريجيا      ، ه وعلي . 1977الجانبين عام   
 سنة تبدأ من تاريخ دخول االتفاقيـة حيـز          12على  ألالجانبين خالل مدة انتقالية حدها ا     

 0التنفيذ
 

 وه��+  .��+ ��J��Kأن ا�������� ا�رد����� ا��������� ودول ا�����5��6 و���- ا�9��6$ �����@آ$        
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����9أت ��K&����@ ا4'&�
����� �	���9 ا���
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 -:1/5/2004( هــ@? ا4'&ـــ�
��ت ا�D�5رًا �ـــ- ا�ورو��� �Aـ
 
-  � 29/4/2004ا'&�
�� ا��	�ون ا���6ري ا���
	� �E ��0.�آ�� ���ر
-  � 3/6/2003ا'&�
�� ا��	�ون ا���6ري ا���
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ا'&�
�� ا��	�ون ا4

1976 
- �
�� ا��9 ا���
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 29/4/1994ا'&�
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،  �- ا�9ول ا���KQ ذات ا�9=( ا��$'&���G� R�5 Eى ا4.�$اد   دول ا�A'4د ا4ورو�+  '	�D$   و
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 . ����9اول    "ا����رو "��R '6$��� ا��A'4د ا4
���Wدي ا�����( و�k$ح ا�	���� ا�����9ة                 إا�X��4ل  

ا��9ول  ���-   �$� 'XK( ا�Es�7D وا���9Zت وا�Z�4ص ��'�Gع �9ىو���ز ا��Gق ا4ورو�+    
���- �����6�Kت ا��K�W	J     �75ء ، .&+ ا��Gق ا�����9       �ا    �� دو��� ��75 او ����Gردة    .�+ أ
�� � 0	��Xت � ا�A$ �9ون أا��XK( دو�� �75 
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ردن ودول ا��A'4د    ��	$.� أ�pر ا4'&�
��� R��5 �$آ�� ا����Dدل ا����6ري ���- ا               -

 0ردن  �ات ا4ورور��� .+ اا4ورو�+، و�$آ� ا�04*��ر
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 0 �2014م ��X2K '�6رة �$ة ���Aل �5م 
2.                $�pدل ا���6ري �- ا�$�0م ا��6$آ��� وا�$��0م ا�=�$ى ذات ا��D��� )ا���� $$Aا��

)pا���� ،        R�5 ا��6$آ�� $�x د��Xو�- ا�  E���:       ا���� وا����اد��Aرا���5 وا�mا� E��Gا� 
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 0وا��	�ون
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 :ةــيـاقــفـ االتمــحــاور
 
 

 :ي ـنـي واالمـياسـور السـمحـال: اوال 
 

    يتضمن هذا المحور المبادئ والقواعد العامة التي تحكم التعاون بـين الطـرفين فـي           
لـى  إالمجال السياسي واالمني ، وتتوخى االتفاقية من خالل الحوار السياسـي التوصـل              

من ، الديموقراطية ،    ألبالسالم ، ا  "هداف المشتركة وبخاصة تلك المتعلقة      ألمجموعة من ا  
 0 "قليميةإلنمية احقوق االنسان ، الت
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 :ي ـافـقـي والثـاعـمـور االجتـمحـال: ا ـانيـث  
 

   يتضمن هذا المحور المبادئ والقواعد العامة التي تحكم التعاون بـين الطـرفين فـي               
المجال الثقافي واالجتماعي ، وتتوخى االتفاقية من خالل الحـوار المتواصـل تحسـين              

وروبي ، وزيادة الوعي    أل االتحاد ا   دول ن بصفة قانونية في   شروط العمل لألردنيين العاملي   
 وثقافات الطرفين ومحاربة التمييز ، كما ويهدف هـذا المحـور مـن خـالل           بحضارات

البرامج والمشاريع المشتركة إلى ازالة عوامل الهجرة وذلك بايجاد فرص عمل وتـوفير             
رأة في التنمية االقتصـادية ،      التدريب والتأهيل في المناطق االقل حظا ، وزيادة دور الم         

إلى جانب تحسين النظام الصحي ونظام الضمان االجتماعي ، وتبادل الزيارات الشـبابية             
 0بقصد زيادة الوعي والتفهم للثقافات المختلفة

 
 : الـمـحـور االقـتصـادي والـمـالـي :ثـالثـا 

 
االتحاد االوروبـي   ل  ودوردن  أللى انشاء منطقة تجارة حرة بين ا      إيهدف هذا المحور       

خالل فترة انتقالية مدتها اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ دخول االتفاقية حيـز التنفيـذ ،                 
 :ويشتمل هذا المحور على االمور التالية 

 0تجارة المنتجات الصناعية والزراعية -
حركـة روؤس   وحريـة    ،المدفوعات و الخدماتوتبادل   ، تأسيس الشركات  قوقح -

 0سة والمناف ،االموال
              0حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية -
 0التعاون المالي -
 0التعاون االقتصادي في مجاالت الصناعة والزراعة واالستثمار -
 0المواصفات والمقاييس -
 والسـياحة   ، والبيئـة  ، والتكنولوجيـا  ، والعلـوم  ، والطاقـة  ، واالتصـاالت  ،النقل -

 0واالحصاءات
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 : الـسلـع الـصـناعـيـة تـجـارة

 
 

ردن أل االتفاقية على تأسيس منطقة تجارة حرة في تجارة السلع الصناعية بـين ا             نصت   
، وعلى عدم فرض أية ضرائب او رسوم جديـدة علـى السـلع              ودول االتحاد االوروبي  

لى منطقة  إالمتبادلة بين الطرفين والتخفيف التدريجي للضرائب المفروضة حاليا للوصول          
مع ضـرورة االلتـزام     ) كحد أعلى ( سنة من تاريخ توقيع االتفاقية       12ارة حرة خالل    تج

 :  الصناعية فقد نصت االتفاقية على ما يلي وبخصوص السلع  .)الجات( بأحكام اتفاقية 
 

لى دول االتحاد االوروبـي مـن       إردنية  ألإعفاء الصادرات من السلع الصناعية ا       -    
خرى ذات االثر المماثل اعتبارا من تاريخ دخول االتفاقيـة          ألاالرسوم الجمركية والرسوم    

 0حيز التنفيذ 
ردن من كافـة الرسـوم      أللى ا إوروبية  ألإعفاء المستوردات من السلع الصناعية ا      -

ثر المماثل تدريجيا خالل فترة زمنية مقـدارها        ألالجمركية والرسوم االخرى ذات ا    
 : ، وعلى النحو التالي ز التنفيذ اثني عشر عاما من تاريخ دخول االتفاقية حي

 
 :وروبية المستثناه من التحرير أل  قائمة السلع الصناعية ا-1

السـجائر،  (  من التحرير الجمركي وهـي  وروبية المستوردهألالسلع اتم استثناء عدد من     
حذية  ألثاث ، ا  ألنواع ا ألبسة المستعملة ، عدد من      ألالسيارات المستعملة ، رب البندورة ، ا      

 0 )السجاد
 
 الرسوم الجمركية والرسوم االخرى     جميع من   المعفاهوروبية  أل قائمة السلع الصناعية ا    -2

 0 دخول االتفاقية حيز التنفيذ منذ
 
والتـي  %) 10(أو  %) 5( قائمة السلع الصناعية الخاضعة حاليا لتعرفـة مقـدارها           -3

ل االتفاقية حيز التنفيـذ  ولى من دخوأل من السنة اءعليها ابتدا الجمركي  سيجري التخفيض 
 هذه القائمة على عدد من المواد االستهالكية االساسية ،          وتشتملسنويا ،   %) 20(وبمعدل  

الت صناعية ، مدخالت صـناعية      آجزاء و أولية للصناعات ،    أجهزة الطبية ، ومواد     ألوا
            0 سمدة أ و ،دويةأ ،مواد كيماوية للصناعة

 
والتـي  %) 40،%30،%20( الخاضعة حاليا لتعرفة مقـدارها        قائمة السلع الصناعية   -4

 من مطلع السنة الخامسة لدخول االتفاقيـة حيـز   ء عليها ابتدا الجمركيسيجري التخفيض 
سنويا ، وتشمل هذه القائمة السلع الصناعية التي تنتج محليا والتي           %) 10(التنفيذ وبمعدل   

 0 للتكيف تحتاج الصناعات القائمة منها الى فترة انتقالية
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 :المـنتـجـات الـزراعـيـة 

 
 

لـى دول   إردنية التي سمحت االتفاقية بتصديرها      ألهم المنتجات الزراعية ا   أفيما يلي      
 :لى خمسه اقسام وهي إ وتنقسم ،االتحاد االوروبي

 
وبـدون  %) 100(معفاه من الرسوم الجمركية بنسـبة       الردنية  ألالسلع الزراعية ا   -

الملوخية ، البامية ، بعض انـواع       (  ديد مواعيد لدخولها وهي     سقوف كمية او تح   
الفلفل ، البلح ، الخضار المجففة ، الحمضـيات المعصـورة ، الفلفـل االحمـر                

ويالحظ ان اغلب هذه المنتجات الزراعية      ) المطحون ، الجريب الفروت ، البرتقال     
كونها ليست مـن    ما بسبب الظروف الجوية أو      إال تنتج في دول االتحاد االوروبي       

 0السلع التي اعتاد عليها المستهلك االوروبي
 
وبـدون  %) 100(معفاه من الرسوم الجمركية بنسـبة       الردنية  ألالسلع الزراعية ا   -

البندورة ، الثوم ، الخيار     ( سقوف كمية ولكن ضمن مواعيد محددة لدخولها وهي         
، الكوسا ، الشـومر ،      الصغير ، الفاصوليا ، الباذنجان ، الفلفل الحلو ، البقدونس           

 0) الشمام الصغير ، البطيخ
 

ولكن مـع   %) 100(معفاه من الرسوم الجمركية بنسبة      الردنية  ألالسلع الزراعية ا   -
 ، الزهور     الحلوة البطاطا( تحديد سقوف كمية وتحديد مواعيد محددة لدخولها وهي         

 ) راولة الخس ، االسبراجوس ، مصنعات الخضار والفواكة ، ورب البندورة والف
 

 ضمن سقوف كميـة ومواعيـد       برسوم جمركية مخفضة  ردنية  ألالسلع الزراعية ا   -
الجزر ، البصل ، التين ، المانجا ، الجوافة ، الماندلينا ،            ( محددة لدخولها ، وهي       

   0) الليمون 
 

 0%) 100(الجبنة البيضاء معفاه من الرسوم الجمركية بنسبة  -
 

عية من تحرير التجارة فـي بعـض المراحـل          ويعتبر استثناء بعض السلع الزرا    
والسماح بدخول كميات محددة من السلع الزراعية األردنية فـي فتـرات زمنيـة              

 الصادرات األردنية إلى دول االتحاد       دخول  المعيقات امام   أهم وحصص محددة من  
  0االوروبي

 
 



 
)6( 

 
 قـواعــد الـمنـشـأ

 
 

 
ردنية من السلع الصناعية على     ألرات ا  الصاد ولحصل يشترط االتحاد االوروبي        

 توفر عـدد مـن      االعفاءات الجمركية والمعاملة التفضيلية الواردة في اتفاقية الشراكة       
 0الشروط والقواعد في السلعة لتكسب الدولة المصدرة بموجبها صفة المنشأ 

 
 وهو التراكم الذي يكـون ضـمن         )الثنائيحق التراكم   (  حيث تحتوي االتفاقية على     

اتفاقية تجارة حرة بين طرفين اثنين فقط بحيث تعتبر المواد المسـتوردة ذات منشـأ               
الطرف االخر على انها مواد ذات منشأ وطني دون خضوعها لعمليات تصنيعية كافية             
وتعامل هذه المواد على انها مواد ذات منشأ وطني ، وهذه العمليات يجب ان تتجاوز               

 بتراكم المواد الوسـيطة      هذا الحق  يسمحو ة المنشأ العمليات البسيطة التي ال تمنح صف     
 0المستوردة من دول االتحاد االوروبي فقط 

 
والذي يسمح بتـراكم    ) حق التراكم القطري للمنشأ   (  االتحاد االوروبي االردن      ومنح 

دولة تضم دول االتحاد االوروبي ، دول شرق ووسـط اوروربـا ،             ) 40(المنشأ مع   
 جنوب المتوسط ، مع االخذ بعين االعتبـار ضـرورة قيـام             دول) االفتا(دول رابطة   

بتوقيـع  ) تـراكم المنشـأ  (لى هذه المبـادرة  إتلك الدول التي ترغب باالنضمام جميع  
 0اتفاقيات تجارة حرة فيما بينهما 
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  :نـرفيـن الطـاري بيـتجـبادل الـلى التـية عـفاقـر االتـأث          
 
 

حيث تعود العالقـات     ردن بعالقات اقتصادية مع االتحاد االوروبي منذ نشأته       أل ا يرتبط   
 والتـي اسـتطاع     بينهمـا،  اتفاقية التعاون العامة     بموجب 1977 إلى العام المنظمة معه   

 قيـود   أيـة االردن من خاللها تصدير السلع الصناعية معفاه من الرسوم الجمركية ودون            
لـى  إادى  ممـا  بدرجة كافيـة   العالقات لم تكن منظمة ولكن هذه،1979 العامكمية منذ  
ردنيـة  أل حجم التبادل التجاري بين الطرفين وخاصة فيما يتعلق بالصـادرات ا           محدودية

 0لالتحاد االوروبي 
 

 مـا   2004بلغت قيمة اجمالي التجارة الخارجية مع دول المجموعة االوروبية عـام               
 مقارنه مـع قيمـة      %)29.7(مو مقدارها    وبنسبة ن  مليون دينار، ) 1431.9( مجموعه  

مليـون دينـار    ) 1103.5(  والبالغـه    2003 عام    لهذه الدول  اجمالي التجارة الخارجية  
 0مليون دينار) 328.4( وبزيادة بلغت 

 
من اجمـالي   %) 3.1(لى دول االتحاد االوروبي ما نسبته       إ  وشكلت الصادرات االردنية    

ردنيـة مـا نسـبته      ألن بلغـت المسـتوردات ا      ، في حي   2004ردنية عام   ألالصادرات ا 
 0 2004ردنية عام ألمن اجمالي المستورات ا%) 23.5(
 

وروبيـة ، حيـث بلـغ       أل الدول ا  لمصلحة   ويستنتج من ذلك ان الميزان التجاري يميل        
) 993.9(مليون دينـار ، مقابـل       ) 1286.7(  ما مجموعه    2004العجز التجاري عام    

 0مليون دينار ) 292.8( ادة بلغت  وبزي2003مليون دينار عام 
  

لى ان حجم التجارة بين الطـرفين لـم         إ) 1(تشير البيانات المتوفرة في الجدول رقم       و   
ردنية التي شهدت في بعض السنوات انخفاضا كبيرا ،         أليتأثر كثيرا وبالتحديد الصادرات ا    

لغـت قيمـة    فقـد ب   ،ردن ارتفاعـا طفيفـا    أللى ا إفي حين شهدت الصادرات االوروبية      
عـام  ) السنة التي وقعت فيها االتفاقيـة     ( لى دول االتحاد االوروبي     إالصادرات األردنية   

مليـون  ) 68.4( لـى   إ 1998مليون دينار، انخفضت عام     ) 77.2(  ما مجموعه    1997
 مـا    لتصـل الـى    1999 عـام    واصلت باالنخفاض و،  %) 11.3(دينار و بنسبة بلغت       

مليون ) 35( إلى    لتصل كبير بشكل   واستمرت باالنخفاض مليون دينار ،    ) 60.6(مجموعه  
 0%) 42.2( وبنسبة بلغت 2000دينار عام 
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) 49.4( ما مجموعه    لىإ لتصل   2001 عام    باالرتفاع  قيمة الصادرات األردنية   بدأتو   
السنة التي دخلت فيهـا االتفاقيـة        ( 2002 عام   ، أال انها عاودت باالنخفاض    مليون دينار 

 ومن ثم ارتفعـت  ، %) 10.3(دينار وبنسبة بلغت  مليون) 44.3( لى إ  لتصل)تنفيذحيز ال 
مليـون  ) 72.6(لى  إ مجدداارتفعت  ومليون دينار ،    ) 54.8( ما مجموعه    لىإ 2003عام  

 0%) 32.4(و بنسبة   2004دينار عام 
 

 1997 عـام     فقد بلغت   المستوردات األردنية من دول االتحاد االوروبي      أما بخصوص    
مليـون دينـار    ) 887( الـى    1998مليون دينار ، انخفضت عام      ) 946.4(ما مجموعة   

مليون دينار ، ارتفعت إلـى      ) 799.2( ما مجموعه    1999وبلغت عام   %)  6.2(وبنسبة  
 وروبـي أل قيمة المستوردات األردنية مـن االتحـاد ا        ، وعاودت مليون دينار   ) 1002.2(

لـى  إمليـون دينـار ، ارتفعـت        ) 973.4( ما قيمتـه     لىإ لتصل   2001عام  االنخفاض  
مليون ) 1048.7(  ما مجموعه    2003 ، وبلغت عام     2002مليون دينار عام    ) 1029.9(

مليـون دينـار    ) 1359.3( لـى   إ 2004واستمرت باالرتفاع لتصل خالل عام      دينار ،   
 0%) 29.6(وبنسبة نمو بلغت 

 
 
دن ودول االتحاد االوروبي يالحظ مما تقدم ان حركة التبادل التجاري بين االر    

لى إ هه المتوجردنيةألاالولى ضعف وتدني قيمة الصادرات اتتصف بسمتين اساسيتين ، 
�n��  -� y7االسواق االوروبية سواء من حيث االرقام المطلقه او االرقام النسبية ، 

�R دول ا�A'4د ا�ورو�+ ��60 إأن �	aS ا��Wدرات ا�رد��� ) 3و1( ر
a و��-ا�96
�R ا�W	���ت وا�	$ا
�( ا��+ إ$ا:	ً� واAzً� �	9 د=�ل ا4'&�
�� ��m ا��K&�@، و	mى ذ�_ '

 حجم فتتمثل بارتفاعالثانية أما السمة �R ه@? ا�9ول ، إا��Wدرات ا�رد���   د=�ل J'�ا:
 0 بشكل عاموروبيألردنية من دول االتحاد األالمستوردات ا
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 )1(م ـدول رقـج
 وروبــيألودول االتــحــاد ا ردنألادل الـتجـاري بــيـن اـالـتـب  

1997-2004 
 

 مليون دينار                                                  
الــمــيزان  الـمستـوردات الـصـادرات الـسنــة

 التــجــاري
1997 77.2 946.4 -869.2 
1998 68.4 887 -818.6 
1999 60.6 799.2 -738.6 
2000 35 1002.2 -967.2 
2001 49.4 973.4 -924 
2002 44.3 1029.9 -985.6 
2003 54.8 1048.7 -993.9 
2004 72.6 1359.3 -1286.7 

 نشرة االحصاءات السنوية للتجارة الخارجية/ دائرة االحصاءات العامة: المصدر 
 

 
 

 )2(م ـدول رقـج
 ودول الـعـالـم ردنألالـتـبادل الــتجـاري بـيـن ا

1997-2004 
 

                                             مليون دينار
 الـمـيزان التــجــاري الـمستــوردات الـصـادرات الـسنــة
1997 1067.1 2908 -1606.6 
1998 1046.3 2714.3 -1436.4 
1999 1051.3 2635.2 -1336.4 
2000 1080.8 3259.4 -1912.8 
2001 1352.3 3453.7 -1826.9 



2002 1556.7 3558.9 -1595 
2003 1675 4072 -1887.1 
2004 2334 5762.8 -2962.5 

 نشرة االحصاءات السنوية للتجارة الخارجية/ دائرة االحصاءات العامة: المصدر 
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  )3(  8 ـــ
ول ر�ــ6

 % ـــ�د ا:ورو&ــ)ــ5 دول ا��ــ� ا�ــ�درات ا:رد#ـ4ـ8 ا�ــأه
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و�+ ���5ام  أهa ا��Wدرات ا4رد��� ا�R دول ا�A'4د ا�ور)3(�D- ا�96ول ر
�yz ا�96ول أهa ا�E�G ا��+ �9ث j= $��Q' ����5ل ه@? 2004 – 1997 n�� ،

ا�&�0&�ت، آ�ر����� و��0&�� وا�jح ��'�س، ا��7Zر وا�&�اآJ، آ��ر9 : (ا�54ام وه+
 0)ا��Wد�م، ا�GD�4، ا��رق، =$دة و.j7ت

 
�� ا�R دول ا�A'4د ا�ورو�+ و'%�$ ا�����Dت ا4و��� �����( ا��G	�W�� +درات ا�رد�   

 -� ax$��� _درات ا�رد��� وذ��Wا� -� $Dا�آ ��WKا� )�A' س�'�Dح ا�jأن .}� أ� Rا�
����ن د�Kر، ا�Z&�7 ا�R ) 15.9 (1997ا�� +. ��z�&Z	u ا��KGات، ���Q�� n �5م 

+ ، و'1'����2004ن د�Kر �5م ) ap ،)22.2 ار'&	� ا�R ����2000ن د�Kر �5م ) 12(
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 لـى إعـوقـات الـتصـديـر ـم  

 دول االتـحـاد األوروبـي
 
 
 

 حيـــز   دخـول االتفاقيـة    على   سنوات  ثالث  من يقرب ما   بالرغم من انقضاء      
 والعراقيل التـي  المعوقات ، اال أن هناك بعض    1/5/2002التنفيــذ بتــاريــخ   

والتي تحـول دون   ،ية الشراكة األردنية األوروبية  التفاقتواجه التطبيق الفعلي    تزال  ما  
 ،   التي تنص عليها االتفاقية     بالشكل المطلوب من اإلعفاءات    األقتصاد األردني استفادة  

 : والعراقيلالمعوقاتوفيما يلي أبرز هذه 

 ،  المطبقة داخل االتحاد االوروبـي    المعايير والمقاييس والمواصفات     اختالف وتعدد    .1
يزيـد فـي صـعوبة      ات كل دولة في االتحاد عن االخرى        حتياج ا حيث ان اختالف  

 0االنتاج وتطبيق كافة الشروط في التصنيع والتغليف والنقل 
 
تصل نسـبة   (في االتفاقية  المنصوص عليها التشدد في تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية        .2

وهذا من الصعب تحقيقة     %80القيمة المضافة المحلية المطلوبة في بعض السلع إلى       
 آخـر لـى   إ قاعدة القيمة المضافة للمنتجات تختلف من منتج         حيث ان  )في األردن   

غير متوفرة محلياً ، وفي حال استيرادها من دول االتحاد األوروبي  ليـتم              ومعظمها
لى القيمة المضافة فإن تكلفة المنتجات تكون عالية بحيـث تصـبح غيـر              إاضافتها  

 . األخرى البلدانمنافسة لمنتجات 
 
ـ    كمتطلب أساس  (EURO1)تخدام شهادة   طلب اس  .3  لعـدم    بياناتهـا،  ة وصعوبة تعبئ

 .وجود توعية كافية فيما يتعلق بهذه الشهادة
 
 إلى االتحاد   تأخر السير في اجراءات تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المصدرة          .4

 سيتم اعفاؤها بعد عشر سنوات مـن      التي  من السلع  ا ، حيث ان هناك عدد     االوروبي
 0 زياده حجم الصادراتدونوهي مده طويله تقف حائال  ،وقيع االتفاقيةتاريخ ت

                               
 على المعلومات الدقيقة التي تبين الفرص التصديرية فـي          على الحصول عدم القدرة    .5

 وغياب التنسيق والعمل    ،ردنيينألاالسواق االوروبية من قبل العديد من المصدرين ا       
 0ين القطاعات االقتصادية بجهد جماعي ب
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) Packing & Labeling(عدم القدرة على االيفاء باشتراطات التعبئـة والتغليـف    .6
 0للخضار والفواكة والمواد الغذائية واالستهالكية المصدرة إلى االتحاد االوروبي 

 
يفرض االتحاد االوروبي شهادات صحية متشددة ومتطلبات متعلقة بـالجودة علـى             .7

 الملكيـة الفكريـة ممـا       ، باالضافة إلى االجراءات المتعلقة بحقوق      جات الزراعية المنت
 0ردنيين أليشكل عوائق غير جمركية امام المصدرين ا

 
القدرات التسويقية للشركات األردنية المصدرة ، وعدم معرفة المصـدريين          ضعف   .8

 0األردنيين بالقوانين والتشريعات االوروبية النافذة 
 
 قـدرات مهنيـة عاليـة      مع منتجين اوروبيين اقوياء يمتلكون        العادلة غيرالمنافسة   .9

حيث يتصف السوق االوروبي بالمنافسة الشديدة مما يجبر الشركات          ،وتكنولوجيا متقدمة 
على مـن التـي   أ ومنتجات وخدمات ذات قيمة وجودة     عاالمصدرة ان تقدم للمستهلك سل    

 0تقدمها الشركات المنافسة 
 
ع دول مجاورة لالتحاد االوروبي تمتلك الخبرات المتراكمة فـي          المنافسة الحادة م   .10

المغرب العربي ، دول اوروبـا      قبرص ، تركيا ،     ( التعامل مع االسواق االوروبية مثل      
 0) الشرقية سابقا

 
B!!'C (  ا?8/9A!!6ت ا?<را+2!!; و68/90)7!!6 5!!$ض 23!!1د 0/.!!&دة +*!!( )'!!&%$ #"!!     .11

 D2# 6ت!!E*F/0 G!!0 ;!!%اول ز290!!; ، 23!!1د ادار&!!K2$ه!!6 وM2; وN!!O2!!; و(  P!!8C G!!0 &!!N% 6!!A0 
ردY2C ، ;2W ان ا?$ز06W; ا?<را+2!; ا?VA$وG!0 ;!U اN(T!6د اTورو#!Q            R!9A( Sا?'6درات ا 

                  ;!%6AC 6ب!# G!0 S([!( S/?وا P7%&? 62*N0 6دة ?/1ا5$ه&N0 P\10ا S5 68/9تA?ا  "# $%&'(
P7(68/900 
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                   � � ـ�ـ ��ـ�ـ��ـ�ـ� ا��ـأ� : ردن'&� ا %�آ� ا�#"! �ر ا�ورو

 
 
R2 5!!$ص ا063!!;  8 اT\6\!!2; ).!!  اTرد2W!!; اTورو#2!!; ان G!!0 اه!!&اف ا)236V!!; ا?.!!$اآ;       

ا?A.6ر%R ا?A./$آ; وا?6Ahح #G!0 c!W6Kd? 6!7/2e*0 f06e ا?F!$ف ا?SW6!b إذا ?!P %/"!6رض               
     f!A"?ا Pi9( S/?ا ;O6j?2; ا*NA?ا G2W1اk?ا R0 l?ا   ذm!ه S!5 5!6ن      ا$F?6ع ، و3!& ا?/!<م ا!Fk?

 ;%$eV?2; اe*A?1ق اkN? ;%6AN?ا q2EF(6ل وA?آ; رأس ا$C $%$N/#0 
 

 6A!!h?6#حو)N/!!1ي ا)236V!!; ا?.!!$اآ; +*!!( t f!!'5!!6ص 6Ab/!!\T6#ر ، Y!!2C ا?/!!<م ا?F$5!!6ن 
 P%&!!!k/# 672!!!Uارا )!!!*+ ;!!!Av6k?وا G25$!!!F?ا G!!!0 يQ ;!!!"#6/?60ت ا&!!!j?62 ?.!!!$آ6ت اN%ر&!!!(

 وذ?!!l #7!!&ف ا?/6آ2!!& +*!!( اT\!!$اع #"A*2!!; ا?/f!!06e ا3T/'!!6دي t!!&60)67 #'!!1رة )68ر%!!;
 6A792#0 
 

اT اG!!0 PM$?6!!# w!!W اه2A!!; دور ا6Ab/!!\Tر S!!5 ا236V(T!!; ، 5!!6ن ا6Ab/!!\Tرات اTورو2#!!;          
 60 زا?!y دون ا?hA!/1ى ا?FA*!1ب Y!2C         ردنS5 Q ا  ا?2V/hA&ة 1W63 G0ن ).R28 ا6Ab/\Tر    
 1t2002 0ل ا2C ;236V(T< ا?/S5 m2V9 +6م 1س #"& د*Aا67W اfe.# y{VjW واzU و0

 
 A80 ;!!A23 y!!}*# S!!5!!1ع ا6Ab/!!\Tرات اTورو#2!!; ا?1W6!!3 G!!0 |&2V/!!hAن ).!!R28 ا6Ab/!!\Tر  

0*2!1ن د%9!6ر اردw!+1A80 6!0 )393 (        Y!2C ، S!W      2004 إ?( +!6م     G0 1996 +6م    اTردن
   ;Eh9#و?( وTا ;E($A?6ع ا?'69+; اF3 f/Cا)6رات   %) 60.2Ab/!\Tا P!8C G0  ;!2#وروTا

            ;E!h9#و ;b?6b?2; واW6b?ا ;E($A?6# 62تV./hA?69دق واV?6ع اF3 6ءK P�  ،)38.4 (%          )
1.3 (%   S?ا?/1ا )*+ )  6A*+ن[#          S!5 ;!2#وروT6رات اAb/\Tا GA{/( T 6راتAb/\Tا |mه 

 6F3 (0ع اT6'(Tت وا?62A| وا?/68رة وا?j&60ت 
 

    P3(إ )4(و%.2$ ا?8&ول ر? Tا P8C ان      R28!.( 1نW6!3 G!0 2&ةV/!hA?ورو#2; اT6رات اAb/\
(                وy*e!� wEh9# 0*12ن د%69ر ) 1997w+1A80 60 y}*#  )58.7ا6Ab/\Tر +6م  

0*2!1ن د%9!6ر   ) 54.5( P8C G0 ا6Ab/\Tرات ا?e*2; ?*"!6م ذا)!w ، اy!{VjW إ?!(           %) 15.4
 0%) 7.1(  وy}*# ;Eh9# 1998+6م 
 

T6رات اAb/!!\Tا y!!}*#1999ورو#2!!; +!!6م و w!!/A23 6!!0 )70.5 ( 0*2!!1ن د%9!!6رy*e!!0!!6 و� 
 w/E!!hW)12.8 (%     )!!?�2 إ!!h# fe!!.# y!!"V(ار ، w!!(2!!; ?*"!!6م ذا*e?6رات اAb/!!\Tا P!!8C G!!0
 %) 5.3( وy}*# 1AW wEh9# 02000*12ن د%69ر +6م ) 74.3(
 
 
 

 



)16( 
   y{VjWورو#2; +6م     اT6رات اAb/\Tا?( 2001 ا     w/A23 60  )41 (%9!6ر  0*12ن د  y*e!و�

       w/EhW 60 )4.6 (%  ، w(2; ?*"6م ذا*e?6رات اAb/\T P8C G0 f!'/? 6ضVjWT6# و+6ودت 
 0%) 22.6( وy}*# ;Eh9# 02002*12ن د%69ر +6م ) 31.7( إ?( 
 

 0!!6 و�!!0y*e*2!!1ن د%9!!6ر ) 47.5(  إ?!!( P!!� 2003 ار)y!!"V ا6Ab/!!\Tرات اTورو#2!!; +!!6م 
    w/EhW )18.1 (%    ?6رت اAb/!\Tا P8C G0            fe!.# y!{VjW6دت وا!+ P!� ، w!(2!; ?*"!6م ذا*e

 0%) 87.7(0*12ن د%69ر وy}*# wEh9# ) 5.8( إ?(  ?/'2004f آ2E$ا K&ا +6م 
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 )4(0 ــ/ول ر�ـ-

 �ر! ـ�; ا�#"ــ:1ــ� 9نـ�8ـ7 �ـ�/ة 5ـ"�ـ�� ا4 3ــورو�' �رات اــ0 ا�#"!ــ1ـ%
 2004 -91996ام ــــ>�ـــ4

 9��5ن د@?�ر

 9عــــ1 ـــا4  ���تــ3":ــا4  ـــ�Cرا�ــا4 ق�دـــ�?ــا4 �ـــA?��ـا4 �ــا34?
1996 8.9 - 0.090 - 9 
1997 8.7 50 -------- - 58.7 
1998 6.2 48.3 0.040 - 54.5 
1999 58.5 11.9 ------ - 70.5 
2000 39.3 35 -------- - 74.3 
2001 30 6 --------- 5 41 
2002 31.7 - 0.050 - 31.7 
2003 47.5 - --------- - 47.5 
2004 5.8 - --------- - 5.8 
 393 5 0.180 151.2 236.6 ا4 1 9ع

 E5#�3 �:�1; ا�#"! �ر: اA 4/ر
 

 

 )5(0 ـ/ول ر�ـ-
 �رـــ"! ــ�; ا�#ــ:1ــ� 9نـ�8ـ� 7ــ�/ة 5ـ�ـ%ـ1ـ0 ا�#"ـ! ـ�رات ا4ـ��Fــ� ا4 3"

 2004-91996ام ـــ>�ــ�ت 4ـــ��IــG3H4 ا%ــ
 

 9��5ن د@?�ر
اJH?4  ا4 3":���ت �اC4را� ا�4?�دق اA4?��� ا34?�

 ا�LM4ي
 NFF34وا
�@/@/L4ا 

 C�5اآ
 ا�E 4 �ات
 وا�P 4رض

5/ن 
 ا4"���3
Q@وا4"�و 
� ا%��34

 ا4 1 9ع

1996 225.1 84.6 17.8 20  - - 347.6 
1997 222 118.6 17 5.5 4.2 - 11.7 379.2 
1998 184.3 208.1 25.5 46.1 14.5 - 3 481.6 
1999 369.3 99.1 27.9 31.5 0.050 0.050 20.7 548.8 
2000 194.9 562.1 2.2 32.1 - - 1.7 793.2 
2001 765.8 60.5 22.7 29.2 - - 3 881.3 
2002 277.4 2.9 5.1 6.1 - 6.3 3 301 
2003 239.5 12.3 5.8 3.8 - - 0.090 261.6 
2004 345.6 19.4 27.2 20 - - 5.9 418.3 
 4412.6 49 6.35 18.7 194.3 151.2 1167.6 2823.9 ا4 1 9ع
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 )6(-/ول ر�0 

 ��ــــ�Fــ�� وا4ـــورو�'�رات اــ! ــ� ا�#"ــ9 & ــ?ــG ا4ــ38
 2004-91996ام ــــ>�ــ4

 
 

! �رات ـــ� ا�#"ــ 9 &ــ�M ا4?ـــ3ــ8 �ــــ3?ــا4
 %��ـــرو�ا�و

! �رات ـــ� ا�#"ـ 9 &ـــ�M ا4?ــ3ـــ8
 %��ــــــ�Fــا4

1996 - - 
1997 552.2% 9% 
1998 -7.1% 27% 
1999 29.3% 13.9% 
2000 5.3% 44.5% 
2001 -44.8% 11.1% 
2002 -22.6% -65.8% 
2003 49.8% -13% 
2004 -87.7% 59.9% 

 مؤسسة تشجيع االستثمار: المصدر
 
 

 

 )7(0 ــ ر�/ولــ-

ة �ــ( ��#ـ�ن ���Dـ" ا���C!ـ�ر��� <�ـ8  ا�!�DرF" ا�! 

 2004-1996< ـG ا�ـ
ول �01ـ�ام �ـ( 
 
�2�ن د��Fر أرد#%(<�8 ا���C!�ر �(  

ا:��@آ%  ا�>@&% ا�!)2% ا� �
 وا��3
ي

 ا��M %23@ ا:رد#% دول أL@ى ا:ورو&%

1996 271.8 25.1 0.751 9 40.8 75.7 347.6 

1997 255.5 15.8 33.2 58.7 15.8 123.6 379.2 

1998 326.8 61.7 34.6 54.5 3.9 154.8 481.6 

1999 364.6 45.9 37.7 70.5 29.9 184.1 548.8 

2000 354.8 168.
4 

161.9 74.3 33.5 438.3 793.2 

2001 472.2 28.1 20.3 41 319.5 409.1 881.3 

2002 169.6 22.8 62.9 31.7 13.8 131.3 301 

2003 177.9 12.3 10 47.5 13.7 83.7 261.6 

2004 322.6 28.2 12.2 5.8 49.3 95.6 418.3 
 مؤسسة تشجيع االستثمار: المصدر
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 : ي ـالـمـاون الـتعـال: ا ـالثـث                 

 
  
 
مليون ) 423( مبلغ   2003-1999خالل االعوام    ردنأل ل MEDA  برنامج خصص      

من اجمالي المنح الملتـزم     %) 62(مليون يورو أو ما يعادل      ) 261.5(، تسلم منها    يورو
 ، وفـي عـام      2004-2002مليون يورو لالعـوام     ) 142 ( البرنامج بها ، وقد خصص   

  منهـا  مليون يورو، خصـص   ) 47( أطلقت المفوضية حزمة من المشاريع بتكلفة        2003
 في التخفيف من اثار الحرب علـى        هللمساهممليون يورو كمساعدة طارئة للخزينة      ) 35(

ولقطاع المياه  ) إجادة(ردنية  أل لبرنامج تحديث الصناعة ا    المتبقي وخصص الجزء    ،العراق
0 
 

 فقد وافقت المفوضية االوروبية على تخصيص مبلـغ         2006-2005أما بالنسبة لالعوام    
ردن وذلك كجزء من رزمـة مسـاعدات مخصصـة          ألمليون يورو كمساعدات ل   ) 110(

مليار يورو، وسوف تقدم هـذه المبـالغ بواقـع          ) 1.243(ول المتوسطية تقدر بحوالي     للد
 هذه المساعدات   توزيع ، اما عن     2006 ومثلها في عام     2005مليون يورو في عام     ) 55(

مليون يورو لترويج وتعزيز اتفاقيـة الشـراكة        ) 50(لغ  ب م 2005فسوف يخصص لعام    
 ،  قطاعيـة ر الجديدة من خالل اجراء اصالحات       االوروبية المتوسطية ودعم سياسة الجوا    

 (  بمبلغ وتخصص الخمسة ماليين الباقية لدعم جهود االردن في تطوير مجتمع المعلومات          
ماليين يورو كمساعدات فنيـة لتطـوير وتعزيـز الديمقراطيـة           ) 3( و مليون يورو ،  ) 2

لـدعم   فسوف يتم تخصيص خمسة ماليين يـورو         2006أما في عام    وحقوق االنسان ،    
ماليين يـورو لـدعم     ) 6(مليون يورو لدعم القطاع االجتماعي و       ) 42(سياسة الحوار و    

مليون يورو لتعزيز الديمقراطية    ) 2(مجتمع المعرفة من خالل القيام ببحوث وابتكارات و       
 0وحقوق االنسان 

 
حصل على مساعدات مالية وفنية من دول االتحاد االوروبي         ردن  ألمما تقدم  يالحظ ان ا     

لى دراسة متخصصـه    إ ، إال ان تاثير هذه المساعدات يحتاج         معه اتفاقية الشراكة    بموجب
 0لتقييم اثر المشاريع المستفيدة من هذه المساعدات 
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 :  الــخــالصـــة      
 
 

  حيـز  ردنية االوروبية ألاتفاقية الشراكة ا  بالرغم من مرور ثالث سنوات على دخول            
 بالشـكل   الى االسـواق االوروبيـة     ردنيةأل المنتجات ا  دخولالتنفيذ اال انها لم تسهم في       

 متواضعه جـدا مقابـل      وروبيةأل االسواق ا  إلى ردنيةأل الصادرات ا  تزالفما  ،   المطلوب
بـل ان هـذه      .ردنية من االتحـاد االوروبـي       أل حجم المستوردات ا    ملحوظ في  ارتفاع

 حيـث كانـت     ،التفاقية حيز التنفيذ بدال مـن ان ترتفـع         بعد دخول ا   الصادرات تراجعت 
 في السنوات   وصلت اليه  اعلى مما    1997لى االتحاد االوروبي عام     إردنية  ألالصادرات ا 

 0لتطبيق االتفاقية الالحقة
 
 :من أهمها لى مجموعه من المعوقات إردنية ألويعزى تراجع الصادرات ا    
 

   ، والتـي   المطلوبة    االوروبية يس والمواصفات لمعايير والمقاي ا ة أرتفاع قيم وجود   -
 جميـع  تطبيـق   وصعوبة مما يزيد من صعوبة االنتاج  لى اخرى إمن دولة   تختلف  

  0الشروط في التصنيع والتغليف والنقل 
 
التشدد في قواعد المنشأ التفصيلية حيث تختلف قاعدة القيمة المضافة للمنتجات من             -

 المواد االولية من اوروبا فان تكلفة تلك المـواد           واذا ما تم استيراد    .آخرمنتج إلى   
 0تكون عالية فتصبح السلع األردنية غير منافسة بالنسبة إلى الدول االخرى

 
 واسـتخدام طريقـة   ، للتصـدير سكمتطلب اساس)  1يورو( طلب استخدام شهادة    -

 عملية التصدير لعدم وجود وعـي كـاف    من يصعب ، مما معينة لتعبئة المعلومات  
   0مصدر االردني حول هذه الشهادة لدى ال

 
 وفي مجال المنتجات الزراعية فان الرزنامة الزراعية المفروضة مـن االتحـاد             -

االوروبي تمنع تصدير بعض المنتجات الزراعية في مواسم محددة لتوافرها محليا           
       0لديهم والتي تأتي من باب حماية منتجاتهم 

 
 متشددة ومتطلبات متعلقة بالجودة علـى       فرض االتحاد االوروبي شهادات صحية     -

   0المنتجات الزراعية 
 



ردنية المصدرة وعدم معرفة المصـدريين      ألضعف القدرات التسويقية للشركات ا     -
 0ردنيين بالقوانين والتشريعات االوروربية ألا
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  واعـادة ،اعادة دراسة بنود االتفاقيـة    لى  إ حاجة ماسة    وجودبناء على ما تقدم يتضح          
 لى االتحـاد االوروبـي    إامام الصادرات االردنية    تذليل العقبات    بصورة تضمن  غتهاصيا

  فيهـا خاصة فيما يتعلق بمسألة القيمة المضافة التي تشترط االتفاقية ان تصل بعض السلع  
 ومن الصعب توفير هـذه      ،لى االتحاد االوروبي  إمن قيمة البضائع المصدرة     %) 70(لى  إ

   0 حدودة جدامالنسب اال في صناعات 
 

أن االستفاده من أتفاقية الشراكة االردنية االوروبية يتطلب من القطاع العام بالتعاون مـع              
القطاع الخاص دراسة العقبات والمشاكل التي تحول دون االستفادة من االتفاقيـة بشـكل              
تفصيلي ووضع البرامج والخطط الالزمة لحلها او اعادة التفاوض بشانها مـع التركيـز              

ى القطاعات التصديرية االردنية التي يمكنها المنافسة داخل السـوق االوروبـي ومـا              عل
 0يتطلبة ذلك من معرفة تامة لحاجات السوق االوروبي 
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 :ع ــراجـمـ             ال
 

حصاءات التجارة الخارجيـة    إلالنشرة الشهرية   / دائرة االحصاءات العامة     -1
 0ردنية األ
 0 االوروبية -تفاقية الشراكة األردنيةإ -2
 0غرفة تجارة عمان / وحدة الدراسات واالتفاقيات الدولية / تقارير مختلفة  -3
األثار االقتصادية واالجتماعية التفاقية الشـراكة بـين االردن واالتحـاد             -4

 0الجمعية العلمية الملكية/ األوروبي 
 0مؤسسة تشجيع االستثمار  تقارير -5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

)23( 
 
 
 


