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 المحتويات
    

  تنفيذيالملخص ال. 
 

 مقدمة. 
 

 نبذة عن االتفاقيات االقتصادية األردنية مع دول العالم. 
 

  التركية –اتفاقية التجارة الحرة األردنية.  
 

  وتركيا األردنأهم االتفاقيات الموقعة بين. 
 

 ردنية من تركيا حسب اإلعفاءات الجمركية او الرسم للتعرفة جدول يبين المستوردات األ
 .7102الجمركية للعام 

 

 ،وتضم ما يلي: الـــمــرفــقــات 

o  7102جدول يبين مستوردات االردن كمدخالت ومستلزمات انتاج من تركيا للعام. 

o 7102( لسنة 0بالغ رقم )ال. 

o  بالسلع الزراعية والمعفاة ضمن جدول السلع واألصناف المحددة الكمية السنوية الخاصة

 االتفاقية.

o .جدول السلع غير المشمولة باالتفاقية 

o .جدول االصناف المعفاة من الرسوم الجمركية حسب التعريفة الجمركية وضمن االتفاقية 

o باالتفاقية. جدول القوائم المعفاة 
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 :ولـح تقرير
 األردنيةلى المستوردات وأثارها ع التركية –اتفاقية التجارة الحرة األردنية 

 
 تنفيذي:الملخص ال 
 

 ( 0/07/7112وقع االردن وتركيا على اتفاقية الشراكة إلقامة منطقة تجارة حرة بتاريخ )

( حيث تغطي االتفاقية السلع الزراعية 0/3/7100ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ ) عمان،في 

ين االردن وتركيا من خالل العالقات التجارية الثنائية ب تطويروالصناعية وتشمل أطر 

 .تأسيس منطقة التجارة الحرة
 

  التركية، فرصة واعدة لزيادة فرص النفاذ للصناعات –تشكل اتفاقية التجارة الحرة االردنية

خاصة من ناحية إمكانية استخدام مواد اولية تركية في  ،لى السوق االوروبيةإاالردنية 

ق االتحاد االوروبي من خالل تراكم المنِشأ الصناعات االردنية لغرض التصدير الى اسوا

متوسطي، حيث تمتلك تركيا قاعدة صناعية كبيرة من المواد الخام التي تساعد في -األورو

 انتاج العديد من الصناعات االردنية.
 

  تباينا واضحا في بين االردن وتركيا  مؤشرات حركة )الصادرات والمستوردات(شهدت

( حيث بلغت 0/3/7100التفاقية حيز التنفيذ بتاريخ )بعد دخول ا نشاطها التجاري

( 005.6لتصل الى ) دينار،( مليون 67.6ما مجموعه ) 7100الصادرات الوطنية في العام 

( مليون دينار لألعوام 62.5( و)62.2ثم تنخفض الى ) ،7102مليون دينار خالل العام 

 على التوالي. 7106و7105

 دينار،( مليون 323.2ما مجموعه ) 7100ية في العام في حين سجلت المستوردات االردن 

( 227.7( و)532.3، لتنخفض الى )7102( مليون دينار خالل العام 617.2لتصل الى )

 على التوالي. 7106و 7105مليون دينار لألعوام 

  منذ بين البلدين  والمستوردات( )الصادرات التجارة حركة مستويات هذا التباين فييعزى

 :العديد من االسباب، من أهمها لىإ( 1/3/1111اقية حيز التنفيذ بتاريخ )دخول االتف

غير المستقرة التي شهدتها دول المنطقة واالقليم  واالمنية االوضاع السياسية واالقتصادية  -

ثرت على حركة التبادل التجاري بين بلدان أالعراقية والسورية( والتي الجبهتين )وخاصة 

 .المنطقة
 

وال شك  واضح،على الطرقات بشكل لنقل البري حيث انخفض مستوى االمن ا تراجع حركة -

البضائع بين  انتقال ان االحداث في سوريا بشكل خاص أثرت بشكل مباشر على حركة

 .والمستوردات( )الصادراتالبلدين 
 

نحو السوق التركي جاء على حساب اسواق اخرى  التجار والمستوردين االردنيين توجهان   -

، غالق الحدود االردنية السوريةأ، بسبب االحداث المؤسفة هناك وسوق السوريوخاصة ال
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ن يتوجه التجار والمستوردين االردنيين نحو السوق التركي لتغطية أحيث من الطبيعي 

 احتياجات السوق المحلي من البضائع والسلع التي كانت تستورد من السوق السوري.
 

 ما 7102زمات انتاج من تركيا خالل العام بلغت مستوردات االردن كمدخالت ومستل ،

( من حجم المستوردات االردنية من %6.6( مليون دينار، مشكلة ما نسبته )37مجموعه )

ن أب (، علما  2)الجدول رقم 7102( مليون دينار للعام 222تركيا والبالغة ما مجموعه )

( مليون دينار 576.2إجمالي مستوردات المملكة من مدخالت االنتاج بلغت ما مجموعه )

 .7102خالل العام 
 

  لالتفاقية بتنازالت جمركية ما قيمته  والخاضعةبلغت المستوردات االردنية من تركيا

اجمالي المستوردات من تركيا للعام  ( من%1.91( مليون دينار، مشكلة ما نسبته )132)

11129  

( مليون دينار .1119خاضعة لالتفاقية ما مجموعه )الفي حين بلغت المستوردات غير  

ما المستوردات الخاضعة لالتفاقية بنسبة الصفر بالتعريفة الجمركية أ( %1.92وبنسبة )

 9(%11( مليون دينار وبنسبة )1294فقد بلغت ما مجموعه )

يتم استيراده والخاضع لالتفاقية ضمن تنازالت جمركية يبلغ ما مجموعه  ان ما حيث

من اجمالي المستوردات االردنية من تركيا  (%1.91( مليون دينار وبنسبة )132)

، وهذا يوضح ان الشق التجاري من 1112 خالل العام( مليون دينار 121والبالغة )

 االتفاقية وخاصة المستوردات االردنية يسير ضمن المستوى الطبيعي9

 

  يكاد يصل في كثير من 7102و7106ن قيمة مستوردات االردن من السوق التركي للعام أ ،

وعلى  ،مرتبطة معها باتفاقيات تجارة حرة اخرىحيان الى مستوردات االردن من دول اال

 ما مجموعهاالمارات العربية المتحدة  منسبيل المثال فقد بلغت المستوردات االردنية 

على التوالي وهذا  7102و7106خالل عامي  دينار( مليون 673.2مليونا و)( 215.5)

 من مصر ما مجموعه األردنيةوبلغت المستوردات  يا،تركيفوق بكثير مستورداتنا من 

 .7102و7106خالل عامي ( مليون دينار 335.2( مليونا و)336.2)
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:مقدمة -أوال   

صادية   نائي والجماعي أدوات اقت تعتبر االتفاقيات االقتصادية والتجارية التي توقعها الدول بشقيها الث

ت التجارية عموما وإلى تنمية الصادرات الوطنية على وجه مهمة جدا، فهي تهدف الى تنمية المبادال

مات وفي المقابل فانه يترتب على هذه الدول كثير   الخصوص، فتح االسواق  ،من االلتزا قدمتها  في م

 كامل. بإعفاءضة او ما برسوم جمركية مخف  إأمام منتجات الدول االخرى 
 

األردن أهميــة هــذا الــدور  أدركالميــة، فقــد االقتصــادية الع المنظومــةوبوصــفه واحــدا  مــن اعضــاء  

ية  ية والدول ية واالقليم ية الثنائ يات التجار من االتفاق يد  في العد خرط  ية، وان جارة الخارج يد للت المتزا

طورات  هذه الت بة  ستفادةلمواك ها،من  واال هذا  مزايا في  طارو هاج اإل سات وانت سم السيا قام بر  ،

 الخارجية.ة االستراتيجيات الحديثة لتشجيع التجار
 

صاد   صعيد االقت لوطني،وتلعب التجارة الخارجية في األردن دورا  نشطا على  عات  ا مد القطا إذ تعت

االقتصــادية المختلفــة علــى المســتوردات مــن الســلع المختلفــة ســواء االنتاجيــة منهــا او الوســيطة او 

شكل  االستهالكية، مو ب صادرات تن صبحت حركة ال ما ا حوظك سارع ومل صة مت ظل ، خا سعي في 

لتعزيزها ودعمها وتشجيع حركتها، لما لها من أثر مباشر على تصحيح فجوة الميزان التجاري  الدولة

 المدفوعات.وميزان 
 

وقـد اسـتمدت السياسـة التجاريـة الخارجيـة األردنيــة اطارهـا العـام مـن فلسـفة االنفتـا  االقتصــادي  

جاريي شركاء الت مع ال مل  عالم، والتعا لى ال توازن ع صالح الم يق الم كافؤ، وتحق من الت سس  لى أ ن ع

نب  ا  المشتركة، لذا فقد قطعت المملكة شوطا كبير لى جا على طريق التحرير االقتصادي والتجاري، ا

 االقتصادية.تعزيز آليات السوق، وتعميق مناخ الحرية 
 

قد   شكل و ية ب صادية االردن سات االقت هت السيا ساتاتج خ عام، والسيا خاص  شكل  ية ب الل التجار

ناخ  العالم،السنوات االخيرة نحو االنفتا  االقتصادي والتجاري مع مختلف دول  ئة م هدف تهي وذلك ب

لى التك   قادر ع تي اقتصادي وطني  ية ال سية والتكنولوج صادية والسيا طورات االقت ستيعاب الت يف وا

  .يشهدها العالم
 

شوطا   يق طويال   وقد خطى االردن  صادالتح   على طر صاد وال يرر االقت قل االقت جاري ، حيث انت ت

قد  فيههيمن علية القطاع العام الى اقتصاد يلعب الوطني من اقتصاد ي   القطاع الخاص دورا رياديا ، ول

استطاع من خالل سياسة االنفتا  االقتصادي والتجاري تجاوز محدودية امكانياته المادية والطبيعية ، 

صادية والت ته االقت يز عالقا من  تعز كن  ضمام  حيث تم خالل االن من  عالم  لف دول ال مع مخت ية  جار

من  التفاقيات يد  ضمام  للعد نب االن لى جا عددة االطراف ، ا ية ومت ية ثنائ ية وعالم حرة عرب تجارية 

 اتفاقيات حماية وتشجيع االستثمار، ومنع االزدواج الضريبي مع عدد من الدول العربية واالجنبية .

     

 األردنية مع دول العالم: القتصاديةااالتفاقيات عن  نبذه -ثانيا
 

 منـظـمـة الـتجارة الـعـالمـية: 

قم  00/2/7111ردن اعتبارا من ألصبح اأ  هذه  036العضو ر كون  المنظمة،في  بذلك ي و

 ،المنظمــةاتفاقيــات  هاالقتصــاد الــوطني قــد دخــل فــي منظومــة الســوق العــالمي الــذي تحكمــ
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جارة ال قد وبدخول األردن في عضوية منظمة الت ية، ف صبحعالم فرص  أ من ال يد  تع بالعد يتم

معظم األسواق التجارية واالستثمارية، اهمها إتاحة الفرصة للصادرات االردنية للدخول الى 

  العالمية.
 

  األوروبية: األردنيةاتفاقية الشراكة 
من الإهدفت االتفاقية  عام لى إقامة منطقة تجارة حرة بين األردن واالتحاد األوروبي اعتبارا  

ية  (،0/5/7117حيز التنفيذ في ) ودخلت، 7102 وتسمح االتفاقية بدخول الصادرات األردن

ثر إ خرى ذات األ سوم األ ية والر سوم الجمرك من الر ها  بي واعفاء حاد األورو لى دول االت

حاد  من االت صناعية  صادرات ال سمح لل بل ت ية، وبالمقا فاذ االتفاق بدء ن تاريخ  من  ثل  المما

ثلالج من الرسوم ةاألردن معفااألوروبي دخول  ثر المما ية والرسوم ذات األ ستثناء مرك ، با

  قائمه منتجات معينة.
 

 اتفاقية التجارة الحرة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: 
ية  بهدف 0222وقعت االتفاقية في العام  سوق عرب شتركة،إقامة  في  م يذ  يز التنف ودخلت ح

عام  لع ال صلت0222مط مل ، وو ير الكا لة التحر لى مرح ية ا جارة االتفاق في  للت سلع  في ال

ثل 0/0/7115) ( من خالل االعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضرائب ذات األثر المما

ية  صادرات األردن في ال بين جميع الدول العربية األعضاء، وحققت االتفاقية زيادات مطردة 

 الستفادة من التجارة البينية في المنطقة العربية. وبينت مدى ا المتتالية،على مدى األعوام 
 

  (المتوسطة )أغاديراتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية: 
ية المتوسطية ) لدول العرب بين ا حر  جاري ال بادل الت قة الت ية منط يةتم التوقيع على اتفاق  اتفاق

تاريخ )( ودخل75/7/7112أغادير( في مدينة الرباط بتاريخ ) يذ ب ( 6/2/7116ت حيز التنف

المغــرب، تـــونس( فـــي  مصـــر، )االردن،تنفيــذا إلعـــالن أغــادير الـــذي وقعـــه كــل مـــن 

طري  ةاليورو متوسطيوتعتمد االتفاقية قواعد المنشأ  (.2/5/7110) مل الق تيح التكا تي ت وال

م للمنشأ تاج  مدخالت ان ستخدام  خالل ا شأ أي فيما بين الدول االطراف في االتفاقية من  ن من

، وتتبنــى اإلفتــادول  أو األوروبــيمــن الــدول االطــراف فــي اتفاقيــة اغــادير او دول االتحــاد 

 النفاذ.االتفاقية تحريرا كامال للتجارة في السلع الصناعية والزراعية من تاريخ دخولها حيز 
 

 اتفـاقـية التـجارة الـحـرة مـع الـواليـات المـتحـدة االمريكية:  

لدين وقع األردن وا بين الب حرة  جارة  لواليات المتحدة االمريكية على اتفاقية تأسيس منطقة ت

صادية 72/01/7111في  بين األردن  بهدف تعزيز العالقات االقت ية واالستثمارية  والتجار

تاريخ والواليات المتحدة االمريكية يذ ب شكل  02/07/7110، ودخلت االتفاقية حيز التنف ، وت

ئة هذه االتفاقية التي فتح طوير البي ت أكبر اسواق العالم أمام السلع االردنية منعطفا مهما في ت

االستثمارية في األردن من حيث توفير مناخ جديد لالقتصاد األردني، وتشجيعه على تحسين 

يا  يا ودول ثر جودة المنتجات األردنية وجعلها قادرة على المنافسة محل ية األك بر االتفاق ، وتعت

شأ نجاحا واألكثر استغال ال من قبل المصدرين األردنيين وذلك لسهوله تحقيق مبدأ قواعد المن

 باالتفاقيات األخرى.
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  األفتا(األردن ورابطة الدول األوروبية )منطقة التجارة الحرة بين: 
لدول   طة ا قع االردن وراب يو من)اإل ةاألوروب كال   ضم  تي ت تا( ال شتاين ف سرا، لختن ، )سوي

تاريخ ايسلندا، والنرويج( على  جانبين ب بين ال ، 70/6/7110اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة 

   0/2/7117ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ الكامل بتاريخ 

                                   

 اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة : 

ــار  ــدين بت ــين البل ــرة ب ــارة ح ــة تج ــة منطق ــة إقام ــى اتفاقي ــنغافورة عل ــع االردن وس يخ وق

يذ ،06/5/7112 يز التنف لت ح ستوى و (،7115في )آب  ودخ فع م لى ر ية ا هدف االتفاق ت

يدة  صديرية جد فرص ت جاد  نب اي لى جا لدين، ا بين الب خدمات  التبادل التجاري في السلع وال

مع  شأ  مل المن للمنتجات االردنية في االسواق الخارجية من خالل ما تسمح به من امكانية تكا

 أال انهــا تتميــز، حــرةمــع كــل مــن االردن وســنغافورة باتفاقيــات تجــارة  الــدول التــي تــرتب 

عدم  لى  لك ا عزى ذ لوب وي شكل المط ها بال ني ل صدر االرد ستغالل الم عدم ا حدوديتها و بم

سوق ته قدر في ال سة  لى المناف سنغافورع في منطقة  يال من وجودة  ستفيد  لذي ي تو  وا المف

 سة.ارتكاز االسواق االسيوية العالمية المناف
 

 :االتفاقية الكندية 

( في عمان ودخلت حيز 72/6/7112وقع االردن وكندا على اتفاقية تجارة حرة بتاريخ )

وتعتبر أول اتفاقية تجارة حرة وقعتها كندا مع دوله عربية،  (،0/01/7107التنفيذ بتاريخ )

ي مجال العمل الى جانب التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية لالستثمارات واتفاقية للتعاون ف

 واتفاقية في مجال البيئة.
 

 :اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا 

( في 0/07/7112وقع االردن وتركيا على اتفاقية الشراكة إلقامة منطقة تجارة حرة بتاريخ )

تغطي االتفاقية السلع الزراعية والصناعية و( 0/3/7100ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ ) عمان،

سيس منطقة الع تطويروتشمل أطر  خالل تأ من  يا  بين االردن وترك ية  ية الثنائ القات التجار

 .التجارة الحرة
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 :التركية-اتفاقية التجارة الحرة االردنية  –ثالثا  

  ،( في عمان0/07/7112االردن وتركيا على اتفاقية الشراكة إلقامة منطقة تجارة حرة بتاريخ ) وقع 

( حيث تغطي االتفاقية السلع الزراعية والصناعية وتشمل 0/3/7100ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ )

التي  ير العالقات التجارية الثنائية بين االردن وتركيا من خالل تأسيس منطقة التجارة الحرةوأطر تط

 – والصحة ،تقع في نطاقها الرسوم الجمركية والحصص الكمية )الكوتا( والمواصفات والصحة

مكافحة االغراق وقواعد المنشأ والمنافسة العادلة ومنع االحتكار وتدابير النباتية وتدابير الحماية و

الدعم واالجراءات التعويضية وحماية الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية والتعاون االقتصادي 

 والتقني وفض النزاعات.

فرصة واعدة لزيادة فرص النفاذ للصناعات االردنية  التركية،–اتفاقية التجارة الحرة االردنية وتشكل 

مكانية استخدام مواد اولية تركية في الصناعات االردنية إمن ناحية  االوروبية، خاصةالى السوق 

حيث تمتلك  متوسطي،-لى اسواق االتحاد االوروبي من خالل تراكم المنِشأ األوروإلغرض التصدير 

 اد الخام التي تساعد في انتاج العديد من الصناعات االردنية.تركيا قاعدة صناعية كبيرة من المو

 (1جدول رقم )
 (1112-1111) لألعوام حجم التجارة بين االردن وتركيا

 مليون دينار                                                                                                                 

 نسبة التغير% المستوردات نسبة التغير% دراتالصا السنة

7100 67.6 52.5 323.2 0- 

7107 22.5 23 625.7 20.6 

7103 62.2 77- 532.5 71.7- 

1111 11294 4294 4119. 11 

7105 62.2 21.2- 532.3 01.2- 

7106 62.5 5.2- 227.7 07.0- 

7102 65.2 7 222 7.3 
 المصدر: دائرة االحصاءات العامة9 

في نشاطها  واضحا   تباينا  بين االردن وتركيا  والمستوردات( )الصادراتمؤشرات حركة شهدت 

بلغت الصادرات الوطنية في  (، حيث0/3/7100بعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ ) التجاري

( مليون دينار خالل العام 005.6لتصل الى ) دينار،( مليون 67.6ما مجموعه ) 7100العام 

على  7106و7105 خالل عامي( مليون دينار 62.5و) مليونا (62.2الى ) انخفضتثم  ،7102

 التوالي.

 وصلت دينار،( مليون 323.2ما مجموعه ) 7100في حين سجلت المستوردات االردنية في العام  

( مليون 227.7و) مليونا (532.3)لى إخفض ن، لت7102( مليون دينار خالل العام 617.2لى )إ

 على التوالي. 7106و 7105 ل عاميخالدينار 
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منذ دخول االتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ مستويات التجارة بين البلدين  هذا التباين فيعزى وي  

غير المستقرة التي شهدتها دول  واالمنية الى االوضاع السياسية واالقتصادية( 1/3/1111)

ثرت على حركة التبادل التجاري ألتي العراقية والسورية( واالجبهتين )المنطقة واالقليم وخاصة 

 انعدام توفر االمن على الطرقات9 جراءتراجع النقل البري بشكل واضح والمنطقة بين بلدان 

، ما مجموعه 1112مستوردات االردن كمدخالت ومستلزمات انتاج من تركيا خالل العام  بلغت

 ةاالردنية من تركيا والبالغ ( من حجم المستوردات%494شكلة ما نسبته )م   دينار،( مليون 31)

 ن إجماليأبعلما  (،1)الجدول رقم 1112 خالل العام الماضي( مليون دينار 121ما مجموعه )

( مليون دينار خالل العام .2149بلغت ما مجموعه )مستوردات المملكة من مدخالت االنتاج 

11129 

                                                         
 (1جدول رقم )                                                  

 .الجمركي فئة الرسمحسب  ةموزع 1112-1112 لألعوامالمستوردات االردنية من تركيا 
 ن دينارمليو                                                                                       

 نسبة التغير% 1112 1114 الصنف

          مستوردات غير خاضعه لالتفاقية

حسب  كاملة دفع رسوم جمركية)

 (التعريفة

121 1119. 291- 

مستوردات خاضعة لالتفاقية بتنازالت 

 جمركية

11191 132 11 

 لالتفاقية بنسبةمستوردات خاضعه 

 بالتعريفة الجمركية الصفر
1294 1294 492 

 -492 2193 2291 خرىأ

 392 121 12191 المجموع
 المصدر: دائرة الجمارك العامة 
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حيث بلغت  الجمركية،من تركيا حسب الرسوم  األردنيةتوزيع المستوردات  السابقيظهر الجدول 

كلة ما ( مليون دينار، مش  732المستوردات االردنية الخاضعة لالتفاقية بتنازالت جمركية ما قيمته )

، في حين بلغت المستوردات غير 7102جمالي المستوردات من تركيا للعام إ( من %22.0نسبته )

( اما المستوردات الخاضعة %72.5( مليون دينار وبنسبة )027.2خاضعة لالتفاقية ما مجموعه )ال

( مليون دينار وبنسبة 22.6لالتفاقية بنسبة الصفر بالتعريفة الجمركية فقد بلغت ما مجموعه )

(01%.) 

      

 وتركيا األردنبين  الموقعةأهم االتفاقيات  رابعا: 

  اتفاقيــة بــين حكــومتي المملكــة األردنيــة الهاشــمية والجمهوريــة التركيــة لتجنــب االزدواج الضــريبي

 (.0222ولترتيب بعض المسائل األخرى فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال )
 

  ية غرف التجار حاد ال بين ات عاون  ية ت ية اتفاق غرف التجار حاد ال ية وات مالت الترك بادل الع سواق ت وأ

 (.0226األردنية )
 

 ( 0222اتفاقية تأسيس مجلس أعمال أردني تركي.) 
 

  بادل ية االستثمار المت شجيع وحما يا لت ية ترك شمية وجمهور ية الها كة األردن مة الممل بين حكو ية  اتفاق

(0223.) 
 

 البريــة الخــدمات ب تركيــا تتعلــقية وحكومــة جمهوريــة اتفاقيــة بــين حكومــة المملكــة األردنيــة الهاشــم

(0222.) 
 

  التركيــة لتجنــب االزدواج الضــريبي  األردنيــة الهاشــمية والجمهوريــةاتفاقيــة بــين حكــومتي المملكــة

 (. 0225ولترتيب بعض المسائل األخرى فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال )

 

 بي ني  صادي وصناعي وف ية اتفاقية تعاون اقت مة الجمهور شمية وحكو ية الها كة األردن مة الممل ن حكو

 (. 0223التركية )
 

 بين ية  جال  اتفاق في م عاون  شأن الت ية ب ية الترك مة الجمهور شمية وحكو ية الها كة األردن مة الممل حكو

 (. 0227العاملة )القوى 
 

  ية ية الترك مة الجمهور شمية وحكو ية الها كة األردن مة الممل بين حكو جاري  طوير اتفاق ت جال ت في م

 (.0221المتبادلة )وتنمية العالقات التجارية بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة 
 

  بين ية  خدمات الجو اتفاقية بين حكومة المملكة األردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية تتعلق بال

 (. 0223أقاليمها )وما وراء 
 

 (.0266تركيا )ردنية الهاشمية وجمهورية اتفاق تجاري واقتصادي بين المملكة األ 
 

  (.0261)التركية اتفاقية في مجال النقل الجوي بين المملكة األردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية 
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او الرسم للتعرفة الجمركية  الجمركية المستوردات األردنية من تركيا حسب اإلعفاءات :خامسا
 :1112للعام 

، وذلك حسب فئة الرسم بالتعريفة من تركيا ةمستوردات األردني( ال3رقم ) أدناه يظهر الجدول
حيث تفاوتت فئة الرسم على السلع المستوردة من تركيا حسب التعريفة الجمركية من  ،الجمركية

 حسب االتفاقية (ةالمعفا) جمركيمقارنه مع الرسم ال، بحد أقصى( %711بحد أدني إلى  )معفاة
  .التركية–األردنية 

 
 (3)جدول رقم 

 1112للعام  او الرسم الجمركي اإلعفاءاتمن تركيا حسب  األردنيةالمستوردات 
                                                                                                 

فئة الرسم حسب  التصنيف البند
 التعريفة الجمركية

الرسم حسب 
 االتفاقية

إجمالي 
 المستوردات

 المملكة
 )مليون دينار(

 

إجمالي 
المستوردات 
 من تركيا 

 )مليون دينار(

األهمية 
 النسبية%

 1.15 1.1.3 075.0 معفاة %5-معفاة  الحيوانات الحية 10

اللحوم بأنواعها  17
 واالحشاء

-%71-%5-معفاة 
75%-31% 

 0.1 3.2 ..758 معفاة

 8.3 3.7 38.3 معفاة %71-معفاة  االسماك 13

 1.0 8.3 717.7 معفاة %31-%5-معفاة  عسل ن، بيض،البا 11

  غير متوفر .1.32 معفاة %31-%01-معفاه منتجات حيوانية 15

أشجار ونباتات  .1
 حية

 1.5 1.112 1.0 معفاة 71%-01%

 2.. 5.2 81.7 معفاة %31-%71-%5 خضر ونباتات 12

 3.3 8 711.7 معفاة %31-%71 فواكه وثمار قشرية 18

 1.0 1818 5..00 معفاة %31-معفاه يبن وشا 11

 1.0 1.128 501.8 معفاة %01-%5-معفاه حبوب 01

 1.5 0.5 05.2 معفاة %31-%01-معفاه منتجات مطاحن 00

-%71-%5-معفاه بذور وثمار زيتية 07
31% 

 1.5 1.155 22.1 معفاة

 1.0 1.115 7.1 معفاة %31-%01-معفاة صمغ 03

 1.5 1.102 1.021 معفاة %31-5-معفاه مواد نباتية 01

شحوم ودهون  05
 وزيوت حيوانيه

 1.8 0.0 073.1 معفاة %31-معفاه

-71-%01-معفاه محضرات لحوم .0
31% 

 1.1 1.723 1.8. معفاة

 3.8 0.. 051.2 معفاة %31-معفاه سكر بأنواعه 02
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فئة الرسم حسب  التصنيف البند
 التعريفة الجمركية

الرسم حسب 
 االتفاقية

إجمالي 
 المستوردات

 المملكة
 )مليون دينار(

 

إجمالي 
المستوردات 
 من تركيا 

 )مليون دينار(

األهمية 
 النسبية%

 . 3.2 1.8. معفاة %31-71-معفاه كاكاو 08

محضرات أساسها  01
 الحبوب

 00.0 05.3 1..03 معفاة %75-71-معفاه

محضرات خضر،  71
 فواكه،

 اثمار قشرية

 7 0.8 88.8 معفاة %31-75-معفاه

-%71-%01-معفاه محضرات غذائية 70
31% 

 3 1.8 0.5 معفاة

مشروبات وسوائل  77
 كحولية

 1.3 1.311 11.0 معفاة 711%-31%

بقايا ونفايات  73
 صناعات االغذية

 .1.1 .1.18 017.3 معفاة %31-معفاة 

 07.3 1.8 38.8 معفاة %051-%15 تبغ 71

 .0 3.5 70.8 معفاة %31-معفاة ملح وكبريت 75

 1.0 1.110 1.225 معفاة %5-معفاة  خامات معادن .7

وقود وزيوت  72
 معدنية

-%01-%5-معفاة 
71%-31% 

 1.7 1.031 1.1. معفاة

منتجات كيماوية  78
غير عضوية 

 ومركبات عضوية

 3.5 0.5 17.7 عفاةم %5-معفاة 

منتجات كيماوية  71
 عضوية

 1.10 1.012 ..0.5 معفاة معفاة

 1.3 0.5 313.1 معفاة معفاة منتجات صيدلة 31

-%71-%5-معفاة  اسمدة 30
31% 

 0.2 1.105 71 معفاة

-%5.. %5-معفاة  خالصات للدباغة 37
31% 

 5 7.8 1..5 معفاة

 ..1 ... 010.5 معفاة %5..-معفاه زيوت عطرية 33

صابون  31
 ومحضرات غسيل

 2.1 5.1 21.0  %5..-معفاة 

مواد أساسها الشى  35
 المعدل / غيراء

-%5.. –معفاة 
31% 

 1.. 1.8.1 03.5 معفاة
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فئة الرسم حسب  التصنيف البند
 التعريفة الجمركية

الرسم حسب 
 االتفاقية

إجمالي 
 المستوردات

 المملكة
 )مليون دينار(

 

إجمالي 
المستوردات 
 من تركيا 

 )مليون دينار(

األهمية 
 النسبية%

 . ..1.1 0.0 معفاة %5.. –معفاة  ومتفجرات بارود .3

منتجات تصوير  32
 فوتوغرافي

 1.11 1.117 1.1 معفاة %5..-معفاة 

ية منتجات كيمائ 38
 متنوعة

-%01-%5..-معفاه
71%-5% 

 3.3 3.1 017.5 معفاة

 5 73.7 155.3 معفاة %5..-معفاة  لدائن ومصنوعاتها 31

-%71-%5 –معفاة  مطاط ومصنوعاته 11
31% 

 2.3 1.1 2.7. معفاة

 3.7 1.107 1.321 معفاة %31-%01 –معفاة  جلود خام 10

مصنوعات من  17
 الجلد

 1 1.808 71.1 معفاة %31-%5-معفاة

 ..1 1.110 .1.01 معفاة %31-%71-%01 جلود بفراء طبيعية 13

-%01-%5-معفاة خشب ومصنوعاته 11
71%-75%-31% 

 3.7 1.0 075.8 معفاة

 3 1.113 1.118 معفاة %31-%5-معفاة  فلين ومصنوعاته 15

  غير متوفر 1.118 معفاة %31-%5-معفاة  مصنوعات قش .1

  غير متوفر 11.0 معفاة %5-معفاة  عجائن خشب 12

-%71-%01-معفاة ورق 18
31% 

 5.2 01.3 028 معفاة

كتب وصحف  11
 وصور

 7.. 0.0 ..02 معفاة %31-%01-معفاة

 8.. 1.112 1.017 معفاة %71-معفاة  حرير طبيعي 51

 5.8 1.531 1.3 معفاة %71-معفاة  صوف  50

 8 1.058 7 معفاة معفاة قطن 57

 0.1 .1.15 3.1 معفاة فاةمع الياف نسيجية 53

شعيرات تركيبية  51
 او صناعية

 ..05 7.. 31.5 معفاة %71-معفاة

الياف تركيبية او  55
 صناعية

 2..0 7.2 0..0 معفاة %71-%5-معفاة

حشو لباد وخيوط  .5
 خاصة

 08.3 7.2 01.2 معفاة %71-%5-معفاة
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فئة الرسم حسب  التصنيف البند
 التعريفة الجمركية

الرسم حسب 
 االتفاقية

إجمالي 
 المستوردات

 المملكة
 )مليون دينار(

 

إجمالي 
المستوردات 
 من تركيا 

 )مليون دينار(

األهمية 
 النسبية%

سجاد واغطية  52
 اخرى

 51.7 07 77.0 معفاة 71%

اصة أقمشة خ 58
 منسوجة

 02.0 0.8 01.5 معفاة %71-معفاة

-%01- %5-معفاة نسيج  51
71% 

 5.1 1.313 ... معفاة

 2.0 0.7 8..0 معفاة معفاة أقمشة مصنرة  1.

 0..7 18 ..083 معفاة %71 البسة وتوابع البسة 0.

البسة وتوابع البسة  7.
 غير مصنرة

 72.5 01.1 32.8 معفاة 71%- 5%

ن أصناف أخرى م 3.
 مواد نسيجية

 00 3.0 78 معفاة 71%-05%

 5.0 ..7 51.1 معفاة %31-%71-معفاة احذية 1.

 7.1 1.137 0.3 معفاة %31 اغطية راس 5.

مظالت مطر  ..
 وشمس

 5.1 1.135 1.513 معفاة 31%

ريش وازهار  2.
 اصطناعية

 ..1 1.115 1.252 معفاة 31%

مصنوعات من  8.
حجر او جبص او 

 اسمنت

 3 0.5 ..11 معفاة 31%-01%

-%71-%5-معفاة  منتجات من خزف 1.
31% 

 3.1 ..1 037 معفاة

-%71-%5 –معفاة زجاج ومصنوعاته 21
31% 

 5.2 7.8 18.8 معفاة

لؤلؤ طبيعي  20
 واحجار كريمة

-%01-%5-معفاة 
71%-31% 

 3.1 05.8 0..11 معفاة

حديد صب وحديد  27
 صلب

-%01-%5-معفاة 
71%-75%-31% 

 5.0 05.3 ..711 معفاة

مصنوعات  من  23
 حديد او فوالذ

-%01-%5-معفاة
75%-31% 

 00 71.1 7..77 معفاة

 0.5 0.7 1..2 معفاة-%05 –معفاة  نحاس ومصنوعاته 21
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فئة الرسم حسب  التصنيف البند
 التعريفة الجمركية

الرسم حسب 
 االتفاقية

إجمالي 
 المستوردات

 المملكة
 )مليون دينار(

 

إجمالي 
المستوردات 
 من تركيا 

 )مليون دينار(

األهمية 
 النسبية%

71%-31% 

 0.1 1.113 .1.05 معفاة %31 –معفاة  نيكل ومصنوعاته 25

المنيوم  .2
 ومصنوعاته

-%71-%05-معفاة
31% 

 3.8 1.5 005.1 معفاة

محجوز     22
لالستخدام 
 المستقبلي

  غير متوفر

رصاص  28
 ومصنوعاته

  غير متوفر 1.330 معفاة %31-%5-معفاة

  - ..7 معفاة %31-%5-معفاة  زنك ومصنوعاته 21

قصدير  81
 ومصنوعاته

 518.3 1.31 1.1.7 معفاة %31 –معفاة 

 0.5 1.111 1.751 معفاة %01-%5-معفاه معادن عادية 80

أدوات قاطعه عدد  87
 أدوات مائدة–

-%71-%01-معفاة
31% 

 02.. 1.121 7.. 

أصناف متنوعة  83
 من معادن عادية

-%71-%01-معفاة
31% 

 00.8 1.. 58.0 معفاة

مفاعالت نووية  81
 وأدوات الية

-%01 –معفاة 
05%-71%-31% 

 5 50.1 0172.7 معفاة

ومعدات  اآلالت 85
 كهربائية

-%01-%5-معفاة 
05%-71%-31% 

 3 75.8 8.0.0 معفاة

قاطرات وعربات  .8
 سكة حديد

 5.1 1.122 0.3 معفاة %01-معفاة 

 0.7 08.3 7...01 معفاة %31-%05-معفاة سيارات وجرارات  82

  غير 1.185 معفاة %01-معفاة  مركبات جوية  88

  غير - معفاة %01-معفاة  سفن وقوارب 81

أدوات وأجهزة  11
 للبصريات

-%01-%5-معفاة
05%-71%-31% 

 0.1 7.8 ..011 معفاة

-%05-%01-%5 أصناف ساعات  10
71%-31% 

 1.0 1.102 00.0 معفاة

 7.3 1.111 1.383 معفاة %31 أدوات موسيقية 17



 
 

16 
 

فئة الرسم حسب  التصنيف البند
 التعريفة الجمركية

الرسم حسب 
 االتفاقية

إجمالي 
 المستوردات

 المملكة
 )مليون دينار(

 

إجمالي 
المستوردات 
 من تركيا 

 )مليون دينار(

األهمية 
 النسبية%

 ..1 1.770 7.3 معفاة %31-%5 أسلحة وذخائر 13

-%01-%05-معفاة  اثاث واثاث للطب 11
71%-31% 

 2.3 01.2 012.0 معفاة

 3.2 1.171 71.5 معفاة %31-%01-معفاة لعب أطفال  15

-%01-%5-معفاة متنوعةمصنوعات  .1
71%-31% 

 3.3 0.1 1..5 معفاة

تحف فنية وقطع  12
 اثرية

-%75-%01-معفاة 
31% 

  - 1.001 معفاة

فصل تجميعي  18
من  المعفاةللجهات 
 الرسوم

 ..1 3.0 ..501 معفاة 

 6 619.2 )*(11911   المجموع 
 األردنيةالجمارك  المصدر: دائرة

 )النفط ومشتقاته( حسب  مستثنى منها،  1112( مليون دينار للعام 11.22المستوردات والبالغة )  إجمالي أن قيمةمالحظة: 

 دائرة الجمارك األردنية9إحصاءات 
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 التوضيحية:ات ــقــرفــمـــال    

o  7102من تركيا للعام كمدخالت ومستلزمات إنتاج  األردنجدول يبين مستوردات. 
 

o ( لسنة 0البالغ رقم )7102. 

 

o  جدول السلع واألصناف المحددة الكمية السنوية الخاصة بالسلع الزراعية والمعفاة ضمن

 االتفاقية.

 

o .جدول السلع غير المشمولة باالتفاقية 

 

o  المعفاة من الرسوم الجمركية حسب التعريفة الجمركية وضمن االتفاقية. األصنافجدول 

 

o .جدول القوائم المعفاة باالتفاقية 

 

 










































































































































