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 �تــــــ	�ـــ���ــا�
 

• � � ـــ�ـــ
 
• � ا�رد�ـ���ـ�ر�ــ�رة ا��ــ���ـ�ات ا���ـ���ـ��ــ��ـ���ـ�� ���ر�� ���$ ـ���ـ �2006�م ـ���ـ

2005��م ــا�:  
� ـــ� ا�رد��ـــ�ر��ــ�رة ا��ــ) ا���ــا���� -. 
� ـــ�درات ا�رد��ــا�* -. 
 .� ــ�هــ��ـ�د ,*ـــ$ ا���ـــا�+� -
� ـــ	ردات ا�رد��ـــا��+� -. 
- � .�ريــ/ان ا���ــا��
 

�ــ�درات ا�رد��ــ) ��*ــ�2 ا�+��ــا���آ •� �  .2006�م ـــ
 
�ـــ	ردات ا�رد��ــ) ���+�ــ�2 ا�+��ــا���آ •� � .2006�م ــــ

 
� ــ� ا�رد��ـــ�ر�ــ�ت ا���ـــ5 ا�,4�3�ــاه •. 

 
� ا�ــ�رة ا���ر�ــ) ا���ــا���� •��ـــرد� �6�ــ$ ا�ــ��� ـــ�ول ا�. 

 
ــ�ر��ــ�رة ا��ــ) ا���ـــ����ــا • ��ــــ�ول ا�ورو6�ــ$ ا�ـــ. 

 
ـ����ـ�ر��ــ�رة ا��ــ����ـ) ا���ــ����ـ��ــا�� • ��� ــ����ـ� :ـ����ـ	�ـــ�ول ا�9�ــ����ـ$ ا�ـ����ـ   

�� ـــا��6�. 
 

� ــــ��;�ــ��ة ا�ـــ�ت ا���ـــ	��ــ$ ا�ـــ ة �رــ) ا���ـــ���ــا� •. 
 

 .ا��=>� •
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( ــ�ر�2 *ــ+ــ *�2006م ــ$ــ� �ــ�ـ�ر!ــ�رة ا�"ــ	ـا��
 �2005م ـــ$ــا�

 
       �ــ�ــ�ـــ 

 
��������
ُ       ��������������د��  �������� ا��������� � ا��������رة ا���ر��� ا����� �  �"�������! ا

�2-� و+��01�0/ 
.-�، ا��,�+* ، وا��'��ت ا�")� 'ة  و  ،آ����#"�ر �3 �03 
����4� �0 

������د��ا�,�����6ت +���5 �  و���' ازدادت أه"���� ا������رة ا���ر���� ���7 ����ور    آ���1�ا
�� ا����ر����� ���3�; ا����'ول    ������� ��>ا����' ا����>�; ���� � و
����'د ا�������ت   وا ?��<����0 ا

  . ا�'و��� و
�4-� ا�)�7 وا��'��ت 1/ ا��Bاقا���0@آ��وا�"�����ت 
 

�������د�� وا���     �������ت ا�?
�������0 ا����'ول    و
������� اB
 ا�#,����3��0 /E�����Dر����� ا�����/ 

��0'ف ا���5 
,"���� ا�"����د�ت ا����ر����    ، ��'ا��0"�� أدوات ا������د�� ا��"���+/و /��01 

 ����B"+ 5وإ���  �6,���Bا�����درات ا� ����",
 و��1/ ا�"I��3�D �1 ��*  ، +���5 و��* ا�����Bص 
���ت  ����م �, أ���
M +�5 هKL ا��'ول آ#��� ��; ا���>ا���ت J��1 �0��'�D� /�1 ا���Bاق                  

  .�3+?�ء آ��I ا�� B��3م "�آ�� ��?Q� او  ا��Pىلا�'و
 

����د�� ا����"��   +�QءاوTB3?* وا<'ًا �;        �ه"�� أ ردنW ا  ادرك D1' ، ا�",�BU* ا
 ���������ت ا����ر����  ،ه��Lا ا���'ور ا�"�>ا���' �������رة ا���ر�?
� وا ����ط ��1/ ا��'���' ���; ا

���"�� وا�'و��� �"Bاآ�� هKL ا���Bرات       � و�1/ ه�Lا     .وا����?�دK ��; �>ا��ه��       ا�#,�E�� وا
 ��������7 ا�������رة  ا��'�#���� ا�������ا
����ت وا �����0ج ا�)�������ت �����م Z�����3  ،ا�����6ر

 �� 0ا���ر
 

�����د ا��W      ، /,6B ا����رة ا���ر�� 1/ ا 
��Mو     �ردن دورًا  ���� +����T 5�' ا
�����د�� ا�"���?�� +��5 ا�")��Bردات ��; ا�)��7 ا�"          إ���+�ت اDا� '"��
���?�� ��Bاء   ذ 

�� او ا�����0@آ��   ����B���0 او ا�,� ������ �ا����T^ <�آ��� ا�����درات 
,"��B   ، آ"��� ا
I4�3    ظ و  ��)��رعB����،          /��� I�a /�1 ��T�P    �7     ���>�>ه��  ا�'و������
 ود+"��0 و

 و����>ان  
�����B���1 Jة ا�"���>ان ا������ري    +������b���5 ���; أ-���  ����0<�آ����0، �"���  
 .ا�"'B1+�ت 

 
رد ��� ا�6ره�� ا����م ��; �1)�?� ا� ?���ح       �Wر�� ا���ر�� او�' ا��"'ت ا�)���� ا���    

Zازن +���5 ا������B���"دي ا�������� وا�������I ���7 ا�����آ�ء ا������ر��; +���5 أ���e ���;  ،ا
̂   ، و
�f�D ا�"���J ا�"���آ�   ،ا��1�4. ��� 'D1 اL�          f���6 5��+ �6 آ����اB�b �4�""ا� 

����دي وا����ري  �
�>�>     ،ا������ ا M �و
�"�f �,��خ ا������    ،���ت ا�)Bق g ا�5 
����د�� � .ا
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 2006ــ$ــ�م �%*ــ34ات ا��ـ	ــ�رة ا�"ــ�ر!�ــ� 
 2005*ــ+ــ�ر�2 *ــ( ا�ــ$ـــ�م 

      

����� 3�� ���ت ا������رة ا���ر���� ا        W  م����� �ا������رة  إ���5 ، 2006رد ��� Z���>  ان 

 ����) �")���Bردات اوا�)���7 ا�"����د 
���'��ه�  وا�����درات ا�6B,����  ( اWرد ����ا���ر
 �+�?
��Dر �� ��B��� ��"3 ���(  *) 12.2%  (   7ن د�,�ر ، او  ) D"3  )1286.5'ار    ��I ار

����Z آ��I ���; ا�����درات ا���Lي ����D*ا�����م  B��",� ������  qء ذ������ '��� وا�)���7 ا�"����د  ، و
 B� '> 5�+  0اء ا���ر�� وا�")�Bردات
�'��ه�

 
�هـــ�  و���� ��� ا����اض �ـ����� �ـ�ز ا��
	رات ا��ـ�        ��ـ

 0ــ2ـــ�ر1% 0ــــ/     2006+ــ
�ع ا�ــ�(�رة ا�'ــ�ر&ــ�% $ـــ#ل !ــــ�م        
  :2005!ـــــ�م 

  
 :رد�ـ�ـ�  ا!ـ�ـ��ـ5 ا��ـ	ـ�رة ا�ــ"ـ�ر!ـ�� ا 
         
��"��    2006رد ��� �P@ل +��م       r�3 W ا"��/ ا�����رة ا���ر��� ا           ��� *) 11778.9 (

 %)12.2(�����Bن د�,���ر و3>����دة  )�����0   ) 1286.5( �3ر
?���ع ���D'ارة  �����Bن د�,���ر، 
  B���0ن د�,�ر) 10492.4(   ا�����D�2005  rر � �7 ا"��/ ا����رة ا���ر�� ���م 

 
 :ا�ـــ9ـــــ�درات ا�ـــ/8ـــــ�7�      
 


�0U ا         u  ت��E��>رادةBا�     Z����Z ا����درات       ًا آ��� ًا "B) 1( 1/ ا��'ول ر /�1 
���Bن د�,�ر 3>���دة  ) B"�� �� ^v�3 w�> *) 2902.7+   ،���2006م  رد ��  Wا�6B,�� ا 
�����Bن ) 2570.2(ا������B�����2005   rن د�,���ر ، ��Dر ��� ���7 +���م  ) ��D�)332.5'اره� 
 0) %12.9 (وB",3  )��*د�,�ر ، 

 
��"��� ا"����/ ا������رة    ) ���,6B� ����(  ���� *) 24.6%��4��b^ ا�����درات ا ���'  و   ;���

 0 2005+�م ) I3�D� )24.4% 2006ا���ر�� ���م 
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2006-2005  ��	
� �����ات ا���	رة ا��	ر�� ا�رد�

11778.9
10492.4

2902.7 2570.2

760.4 479.3

8115.8
7442.9

-4452.7 -4393.4

2006 2005

� ا����رة ا���ر��� ا�رد��� ���ا�

ا���درات

ا�)'& ا��%�د $�#"!ه�

ا��)�(ردات

ا���,ان ا����ري

 
 
 

  :إ�ــ�دة ا��ــــ9ـ��ـــ
 

�� Bع ��"� <��P 2006 ،  r��3 w@ل +�م    ����aB ار
?�+�+�دة ا���'��   0b' إ         *�" 
�����Bن ) 281.1(3>����د��D� K'اره�   ،�����Bن د�,���ر ) 760.4(ا�)���7 ا�"����د 
���'��ه�    
B���" �3   ^���v و����(,3� B������،ن د�,����ر) 479.3( ا�������r 2005د�,����ر  ��Dر ���� ����7 +����م 

)58.6%(. 
 
  ^�4��bرةو����
���; ا"����/ ا������رة ا���ر���� ) %6.4  (*+���دة ا�����'�� ����  )����إ  

 0 ���2005م ) %4.5 (*  و��  )�����2006م 
 
 :ا�ــ�ــــ�0ـــ/ردات       
   

��"����� ا�")�����Bردات  ^�����?
 إ�����2006I�������  5 �م ������رد ������ W ا ا���ر������       ار
�����Bن د�,���ر ، ��Dر ��� ���7 +���م     ) 672.9( 3>����دة  ��v�3^  ،د�,���ر�����Bن ) 8115.8(

 0) %9( و3,)��  "D� B'اره� ،���Bن د�,�ر) v) 7442.9*ا���� 2005
 
  �4���bردات اوB����("ا� ^W �����(  ����� ����� رد*) ا�������رة  ) %68.9 /�����"��"���� ا ;����

    0 2005+�م ) %70.9 (* ، و��  )��2006ا���ر�� +�م 
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 :ا�ـــــ�ــــ�;ان ا��ـــــــ	ـــــ�ري    

      
       I��"�� ;���3 ا�"���>ان ا������ري ا�?���ق I��#"�  ) ����,6Bا�)���7 ا�"����د وا�����درات ا�


���'��ه� ( وا�����درات ا�6B,���� (  ، أي  ���; ��0* أ���Pى  وا�")���Bردات��0* ���; 
  .)ا�")�Bردات  وا�)�7 ا�"��د 
�'��ه�

 
) 4452.7(رد ��/ ���� ��"r���3 '��D1 W   *��+B ا�����> ��1/ ا�"���>ان ا������ري ا    و+����*     

 ا������D�2005  rر �* ���3> +��م       %) 1.3(  �3ر
?��ع  )���*       ، B���2006ن د�,��ر +��م      
 . ���Bن د�,�ر) 4393.4(

 
 )1(5 ــ�ول ر3ــ�

�ــ� ا�رد��ــ�ر��ـــ�رة ا��ــ���ات ا���ــ� � )ــ�ــ
�	ن د�A�ر2005-2006�                    

B�A*ا��4ق 2006 2005 ا��  �D+�
��Eا��% 

 ��ا����) ا����رة ا���ر�
�� ا�رد�

10492.4 11778.9 1286.5 12.2 

 12.9 332.5 2902.7 2570.2 ا���درات
 58.6 281.1 760.4 479.3 �"��د 
�'��ه�ا�)�7 ا

 9 672.9 8115.8 7442.9 ا�")�Bردات
 1.3 59.3 4452.7- 4393.4- ا�"�>ان ا����ري
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 ا�ـ�ــآـ�� ا�0%$ــ5 �ــ%ــ9ـ�درات ا�رد�ــ�ــ�
  2006 �ـــ$ــ�م 

       
   Z�>رB���
 ;��� Zy�����3 ����� I4���3 ���� رد�Bظ ��P@ل ا�)��,Bات  ا������رة ا���ر���� ا

 ����z�"ى   ا�B���(� e��?  *����+ أ����� Z��� /��1ا�vز�����0 ا��B
، ا� ان 
�آ�����0 ا�)����/ و
������د��   إ���5 ا��'���' ا�����Bر ا�",���Bد ���; ��P@ل ا ��Q"�م ا�ردن    ������ت ا�?
� ���; ا

 .وا�#,�E�� وا�'و��� 
               �Kـــ�ــ و�� �اد ا�ــــ�ـــ5 ا�ــ) اهــ	ــ�*ــL ــا�=ل ـــ�رة�  :2006�م ـــــ
 

  :�ــD+ــ�M ا •
 

         �� B��"  5ا��� ���� ���Tدرات ا���)���، <���w  "���ا���bرت 3�� ���ت ا������رة ا���ر
      ���,6Bا����درات ا� �"E��%) )18�  � ����(�  B�"  )��   ،ا<��^ ا�"�
�� ا�و�1 5/ 

����Bن د�,��ر    ) 744.7( �B���  ،   I3�Dن د�,�ر ) I��� )879 ا�P2006    5@ل ا���م   
��; ا"���/ ا����درات ا�6B,���       %) 30.2( ، و�4b^ ��  )���*       P 2005@ل +�م 

  .����2006م 
 

 :�ة ـــ�ــــM9ا •
 

�ءت ا��"'ة 1/ ا�"�
�� ا�#� �� 1/ ��E"� ا����درات ا�رد ��� ا�"���0* إ��5                 
  ̂ ���?
            إ���5  2006 ا����"'ة ا�"���'رة ��P@ل +���م    ��"���ا����Bاق ا����"����، ��D1' ار

����Bن د�,��ر    ) 198.1(�I�3�D   ،  %) 15.5(  و3,)��  "B���،      Bن د�,�ر ) 228.8( 
 0 2005+�م 

 
•  ��ــNــ�ات ا�*�ــ��ـــ:  
 
����Bن د�,��ر    ) 210.2( ار
?�^ ا�"Bاد ا�"��'رة ��; ����Qات ا����'�� ا��5                

 ،%)6.2( و3,)����  "��B�����، ^��v�3 Bن د�,���ر) 12.4( 3>����دة ،  ��P2006@ل +���م 
 I3�D� )197.8 (��� ل +�م@P ن د�,�رB2005 0   

 
 :ا�Dــ	,ــ�س ا�ــ�ـــــ�م  •
 


���س ا�����م      Bا<����^ ����دة ا�� ����
Bاد ا�"���'رة ا���5  ا�"��ا��ا���3* ��1/ ��E"���   ا�"�
 �����Bن د�,���ر +���م   )181.2(   أ� ا ���0 ا �?I����� ^��Q ا���5   ا����Bاق ا����"���� ، 

2006    I3�D� ،)196.1 (  ل +��م@Pن د�,�رB���2005��3 � �?��ض 3 ، و  r         )
 %) .7.6(���Bن د�,�ر و3,)�� ) 14.9
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 �ـــ/ردات ا�رد��ــ��0ـ5 �ـ%ــ�� ا�0%$ـآـا��
  �2006م �ــ$ــ 

 
 :�م ــ�ـ�ول ا�ــ�Dــا� •
 
 اWو��5 ��; ا"���/ ا�")��Bردات ا�رد ���           �
���  ا<��^ ���دة ا�����ول ا����م ا�"          

 ،����Bن د�,���ر ) I�����  )1434.1 إ��B����  5ظ ، <��w ار
?���^ 3��I4   ����2006م  
  ���0�"�� ^��v�3 Kن د�,���ر) 220.9( و3>����دB�����، B��"  *���(,3و  )18.2 (%، I��3�D� 

 B���02005ن د�,�ر P@ل +�م ) 1213.2(
  
 :�ت ــ�را�ــ�رات وا�ـ+�ــا� •
 

��"����*             0��b 2006' ا�������اد ا�)�����رات ار
?�+���� ������P ���aB@ل +����م       ^���v�3 ، 
 وB������ *�����(  B���",3ن د�,����ر ،) 98.9( �����دة B������ ^���v�3ن د�,����ر و3>) 718.9( 
)16(%، I3�D� )620 ( ل +�م@P ن د�,�رB���2005 0 
 
 : اSت وا�ـRــ/ة وادوات �Qــ�� وا�ــ/اؤهــ�   •
 
0>ةو ت~�ا �ءت      ���3"�
�� ا�#��#* +�5 ��E"��       وا>اؤه� ا�W�� ا�دوات و ا 

����Bن د�,��ر، B�"  *��(,3      ) 598.2( ا�"Bاد ا�")�Bردة ، <�w ار
?�^ ����I ا��5         
)5.8(%،   ^���v�3 Kو3>�����د  )ل +����م    ) 33.1@���P ن د�,����رB������2006 I���3�D� ، 
 B���2005 0ن د�,�ر P@ل ا���م ) 565.1(

 
• Qـ�ت وا�Rــ��ـRـ�ات آــ/ة وT�6ـــ� �: 
 
��"��� ا�")���Bردات ���; ا    ^���?
�ارW��0>ة ت و�         3,)����        ا�E�3�04���� ا�"���'ات وا

 ، ��Dر ��* ���7 +���م B�����2006ن د�,���ر ��P@ل +���م ) 597.8( �����I ا���5 %) 2( 
2005   ،  *v585.8( وا���� (       *��(  �� ��4�ن د�,�ر ، �B��� )7.3 (%   /���"�; ا

 02006ا�")�Bردات P@ل +�م 
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�ـــــ�ر�ـــ�ــ�ـــ�ت ا�ــــ�ــــ�3ـــ4ـــ5 ا�,ــــأه 
�ــــ�ـــــرد�M ا 

 
    ���P5 اWم ردن�"��Q ��3 ^��B
 ، �������Bات �0"��� �������� ا������رة ا���رP 5إ��� 

K'��+ت ا������?
� ا   ����E�,-و ����"��� J���1 /��1 ا~���1ق   أ���0"^ ،�����د�� و
��ر���� دو����� وا
������B ، ا�����م ا�",������ت اWرد ������ا������'���
 و����; اه���Z ه���KL ،ا�������� ا������#"�ر�� و
���ت �?
� :ا

 
• A�ــ������ـ���ـــ�ــا��رة ـــ������ـ��ــ� ا�ـ������ـ�ــVـ�ردن ا+���������را �������;  J�������TW اأ : 

11/4/2000  Z���������د    ��1/ ه��KL ا�",U"���   136 ا��B��Q ر�، وB��4� q�L��3ن ا
                ��"U,"ت ا������?
�' د��BU,� /1 IP� ا�)�Bق ا�����"/ ا��Lي 
�4"�� ا /,6B0ا� 

 D1  '��'���3' اU,�   7��"�� J��T"� ا����رة ا����"��،     �BQ+ /1�  وBP'3ل اWردن 

�<� ا�?��T� �����درات ا�رد ���       إه"�0  ا� وا���#"�ر��،   �; ا�?�ص ا����ر�  
 0 دو�� ا�Pى BP'��135ل ا�5 أ�Bاق 

 
� ـ���ـ�3ـــ4ــا, •���ــــ���ـ� ا�ورو6�ـــ���ـ ا�رد��ا��Wاآــ���ـ :   �������?
أن ����; أه���'اف ا


���7 �1ص ا���� ا�"���ر�7 ا�"����آ�            �����Wا �ورو3�Wا �رد �Wا �اآ��ا�
��ب ا   D1�;، وا��������bة إ��5 اWردن، <��w       ا�"���#"�رات اWورو3��   3�; ا�


���ون �1/ �����!        5�+ �,
��� +��P I�1 5ص �3���#"�ر، و�?
�
��Bي ا

���رة            ��D�,� *����"�+��، و
0'ف إ�5 ا�����د�� وا�ا�"���ت ا�)����� وا

             �0
'�� �����D� ورو3/ �3' ��1ة ا�
��د ا� ا��3'اء   ��,* ) 12(<�ة 3�; اWردن  وا
�       L�?,ا�� <�> ����?
� آ"� ا �0 
,� +��5 ا+?��ء      ) 1/5/2002(; 
�ر�� دBPل ا

           M� � ;�� MEا��Qوا� �م ا��"�آ��B7 ا������"ا�)�7 ا��,�+�� ا�رد ��� ��; 
 L�?,ا�� <�> ����?
�
��د ا�وروB1 /3ر دBPل ا� 0ا

 
• � ا�;Dــ��ـ�6ـــ�ة ا��ـ��ـ�رة ا��ـ��ـ�ــ�� ا��ـ��ـXAـ�اf��1  و��11997/ +���م  :   �ىـــ��ـ

��� ا��� ��� ا��,?�Lي �",��D� ا�����رة ا����ة ا���3��� ا����4ى،               �?
اWردن +�5 ا
  ����-�ا�����/ 
���QD/ ��3?����� ا������Bم ا��"�آ����� وا������Bم وا�����QاME ذات ا

� إ���5 ا������ر ا�I����4 ��"���7   %) 10(ا�""�-��3 I,)����D� M'اره�  B��Tو ،��B,���
  1/1/02005ا+���را �; ا�)�7 

 
� ا������D�دل ا�� •�����XA �������  ا,4�3X����9	ا��� ������6��             ������ري ا������� ����6�Z ا������ول ا�

���D� ا�����دل ا������ري ا���� ��3�; ا���'ول     ) :أ:��د�� ( ,� �����?
���7 +���5 اBا�� Z��
 
   ����B�"ا� �د��  (ا���3���yأ ����?
 )25/2/2004(�1/ �'�,�� ا����3ط ���3ر��         ) أ


,?�Lا u+@ن أ�yد�� ا�Lي و�    ) 6/7/2006(ود�P^ <�> ا��,?�L ��3ر��         Iآ� *��
  ;� )    e B�
����   �و
�) . 8/5/2001(�1/  ) ا�ردن ، ��� ، ا�"�vب، �?
�"�' ا
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����ي ��",���� 1�"��� ��3�;    Dا� I����4ا�� J����
��� وا����/ ���Bرو��B�2 ا����ا+��' ا�",B�
���� ��; �P@ل ا����'ام ��'P@ت ا ���ج ��; �,��2 أي                    �?
�ا�'ول ا��6اف 1/ ا

             ����� ا��yد�� او دول ا�?

���د ا�ورو�3/ او دول      �; �; ا�'ول ا���6اف �1/ ا

����ا آ��@ا �����رة 1/ ا�)�7 ا���,�+�� وا�>را+���              ����?
�ا���1 ، و
��,5 ا


�ر�� د�0�BP <�> ا�,?�ذ  ;�. 
 

� ـ��ـ�3ـا,4 •��ـ��ـ��;�ــ�ة ا�ـ��ـ��ـــ�ت ا��ــ��ـ	��ـــ$ ا�ـــ��ـ�ة ــ��ـ�ــ ا�ا��ـ�ـ��ـ�رة : 
�����ت ا�"����'ة ا����4���� +���5 اBردن وا�W7 ا���
����رة و ���D�,� e����2
 ������?


�������د��، 24/10/2000<����ة ���3�; ا������'�; ���1/ � ���03'ف 
�>����> ا��@�����ت ا
�����دي، وز���دة ��1ص ا����#"�ر ، وز���دة 
,�1)��� ا�)���7         �و
����7 ا�,"�B ا

   +��5 و�* ا��"�Bم      و+�5 ا�")��Bى ا��'و�/      3��P I4ص  وا��'��ت 3�; ا���'�;  
����� <���> ا��,?���L ����3ر��   �?
������  ، 17/12/2001ود���P^ ا�?
� و
���I4 ه��KL ا

      ��B���
 /��1 ��"0� ���?�ا���/ ����1^ أآ��� ا���Bاق ا�����Z أ����م ا�)���7 ا�رد ��� �,�
    w��> ;�� ردنW1/ ا �ر��"#��������د اWرد �/    
�1B�� ا����� ا@� '��' ، �,��خ 

��
���درة +��5       �Bدة �* +�5 
�)��;   �و ��0�� ا�",�1)��  ا�",����ت اWرد ��� و
 ���0�� ودو��� 

 
•  Z�� ا������رة ا�����ة ��6���XAردنMا ����� ا����ول اMورو6��X6ورا  )����KM7 ) :ا��� و

 ��B)����ا، ( ����;ا�����/ 
Z���Q آ���ً@) ا�����1W (ا�ردن ورا3����� ا����'ول ا�ورو3����� 

����رة <���ة ��3�;     )ا�,���و��و ،���,������; ، ا�)���,'ا  ���D�,� ����������� ا�?
 +���5 ا

����� <���> ا��,? ،21/6/2001ا����� ��; ����3ر�� �?
����L ا�I����4 ����3ر��   ود���P^ ا
1/9/02002   

                                  
� ا��ـــ��ـ[ ا�*A�\ــ��ـA�]ــ� ا��ـ��ـ4�3�ـا, •�� ــ��ـ�ـــ�هـــ)Qiz(  :   ������?
�د���P^ ا

 <�w ا+�"�'ت �'�,�� ا��)��; ا���,�+�� �1/            1998 +�م<�> ا��,?�L ا�?��/ 1/     
7 �,���
���0 �����3� ا���    ���"�
'BPل ا���5 ا����Bاق  ار��3' آ",���D� ��T,�+�� �.ه���� 

����  ا����4�� دون ا�* ر�Bم "�آ�� ، و�D' آ��ن   �?
� ا-�� ��"�Bس +��KL�0�    5 ا
      ������
�����ت ا�"����'ة ا����4���� ، وBا���5 ا� �رد ����ز����دة <���Z ا�����درات ا


"���7 ا�����درات �ا�",���f6 ا����,�+�� ا�".ه���� ����>ة  )����� ��� /��1 I��#"�
ردن، 
 +���5 ا�",�����ت ا����/ 
��'B���  IPق   ا����,�+�� ���; P@����0 �3+?���ءات "�آ���� 

         I#"��3 �����"ا� M�6 4"��ت أو�� '�'�
���ت ا�"��'ة ا����4�� دون Bا�   ��"�+ ،
         ��
��,� +������z 5ورة 
���اآZ ا�",���2 ���7 أ����اI�E وا�)��� ������?
�ان ه��KL ا

��,�� 0 ا�6B,�� ا�?�)
 

� ا������رة ا�����ة ��$ EA��9�K	رة •��������: ا,4�3�?
  و���7 ا�ردن و���,B1�vرة +���5 ا
���D� ا������رة ا�����ة ��3�; ا�����'�; ����3ر��     ,� ������
��0'ف ا���5  16/5/2004إ ، 

������د�� ��3�; ا�ردن و���,B1�vرة و
,"���� ا�����اآ�ت ��3�;      �
�>���> ا��@����ت ا
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������د��        ،ا�����'�;�  ���Uا �"��� 
�"���B1�v,��� *��3 7رة ���; ����Pات ��1/ ا��,"���� ا
�����B ا�",���خ ا�����#"�ري    
���� وB�B,4وا��، ?
������ ا���5 ر7��1     آ"��� 
��0'ف ا�

 ا��5 � �M ا�����د   ،�)��Bى ا�����دل ا�����ري ��1/ ا�)��7 وا���'��ت �3�; ا�����'�;      
 ���'�
'�'ة ��",���ت ا�رد �� 1/ ا��Bاق ا���ر�� �; �P@ل ���            ��1ص  


�� ��7 آ�I ��; ا�ردن                 ��

)"J 3* �; ا��4 ��� 
I���4 ا�",��2 ��7 ا��'ول ا���/ 
���ت 
��رة <�ة �?
 .و�,B1�vرة �3

 

��'IP ا�)���7 ا�رد ���� ا���5 ا�)��Bق ا�)��,B1�vري ��?���K ���;           و      ������?
���M اB"3

            <��> ����?
�
�ر�� دBPل ا ;� I-�""ا� �-Wى ذات ا�P�ا���Bم ا��"�آ�� وا���Bم ا
  L�?,7 ا�)��7      ،ا���Q�
 ا�")��Bردة ��; ���I ا�ردن ا��5     ذات ا�",��2 ا�)�,B1�vري   3�,"� 


'ر��/ +�5 ا����Bم ا��"�آ���       ��?�
B�TBل ا��5 ا�+?��ء ا�I���4 +��5 ���1ات        ��،

����اوح ��3�;   ������D� ا�,?���ذ  ) 10(و) 5(ا <���> ������?
�آ"��� 
��B,���.  �1Bات ���; دB��Pل ا

������ إ����اءات ���T�P� ���3"������ و�����1�4� ا����'+Z وا�����yاق ���1/ <����ل 
����Qر  �?
�ا
 .ا��,�+�ت ا�"���� �اء ا������ 

 
  L���1/ ه��� �آ������ا�" �ا�)���" Iو�����K���1 I���#"�
������ت �?
�/ �������0 ���?����� ا������Bم  ا

�����Q ا��Pى آ�                ;"�Q�
���  ��ا��"�آ�� ا�5 <'ه� ا�د 5 او ا��0E�v آ����، آ"�� وا ��0 
��ع ا��'��ت ، و   �<�آ� رأس ا�"�ل ، و<"��� ا�"�4�� ا�?���4� ، وا��?��ظ +��5             <���  

 .ا����� و<BDق ا��"�ل 
 
������ت <������ ا�B���TBل ا����5 ا�����Bاق    �?
� ا����5 ���Lب ، ا1����z�ا�'و������و
�1Bه���KL ا

�� ، و    B�B,4ا�� ID رات و�"#�������ت ��7          
>دادا�?
�
 �,�71 ا���?�دة �; هKL ا  ;�(�
  M���vآ�ت +���5 ا������ا� KLرة ه��'��Dو� �آ�ت ا�"����������� �وا�����'��� �رة ا��,�1)���'��Dا�

آ��"Bا�T?�ت و�Bا+�'   (   +�5 ا��BاfE ا��"�آ�� وy�� ا��"�آ�� 1/ ا��Bاق ا�'و���  
 ) .ا�",�2 

 
  '���
�,��/ ا�""���4� ا��T@<�ت 
�������� ��1/     و K@��+ا KرBآL��"ت ا�������?
�������D+ M' ا


������د�� ،  ���+���ت اDار  ������! ا�'��Tوا I�'����3 *���B4ا�� ^����� w���>  ;��� ����<> 
����* ،  آB ���Dن ���3اءات ا�����Pاع ،     B"ا� �ت ا����ر���������?
�ا�B��Dا �; ا�",)���"� ���7 ا

����� Bن ا������ار ا����ر����� وا�",����(1� y����� ا�"�����و+   ، /,6Bج ا��������� �      * ، <"������ ا
 .وy��ه� �; ا�BDا �; 

 
   '���������ع ا������ص �)����ه"� ����+�1� y�����T /���1 ،* ا����������ت    ه������تأ����0"^وDا� 

����د�� ا�"���?� ،        ��*    ه��3+���روا�BDا �; ا��'�'ة ور�Z ا�)����ت اB"ا�"��ك وا� 
�Eا��e     �د������������دي   و3,��ء ا����ا
����ت و������ت ا�     ،   ��,���6ت ا��T@ح ا

Bا �* ا��������  !���"3. 
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ــ�ـ�ـ� ا�رد�ـــ�ر�ــ�ــ�رة ا�ــ�ـا�� ��ــ�3ــ4ـــ$ دول ا,ـ� 
XA �Dىـــــ;ــ� ا�ــ�6�ــ�ـــ�رة ا��ــ�ة ا�ـ�ــ� ا��ــ�ــ 

 
�D� ا����رة ا���ة ا���3�� ا���4ى ���3ر��                ,� ����
Z ا�+@ن +; إ)19/2/1997 (

���* �3�; ا��'ول ا���3��� �1/ ا����م               ا��,�دا ا�5   B"ري ا���

�)�� و
,"�� ا����دل ا ����?
ا
1981. 

 
���� ��<��� ا�+?��ء ا�I���4 ��; ا����Bم ا��"�آ��� وا���QاME ذات                      �?
�وو�T^ ا

 ذات �,���2 +���3/، و������ط �+�����ر ا�)����* ،)1/1/2005(ا�-��� ا�""�-��I ا���3'اء ���; 
  ������?
������f ا
����yاض ،�1B���
 ا����/ �����Dه�  ، 1����0 �Bا+��' ا�",���2 ا��?�������    ان 

�"�+/ وا��/ ��      �����دي وا����' ا����w ، و����; ا���4"�ل �Bا+�'            
�>ال ا�"��e ا 
�Bا+' �,��2 ��<���� 
��"�' ���'أ ا�"B�4ن ا�"���/ ا����3/            
ا�",�� ا��?�����    ����> f��


ID ا�D�"�� ا�"1��Q� ا�,���b� +�; ا ����0 �1/ ا�'و��� +�;                � w��3)40 (%   ��"�Dا� ;��
�0  .ا�,E�0�� ��)��* +,' ا
"�م ا ��

 
���� و
,?��Lه� ��; ���I ا��'ول                 +��� وZy���3 �; ا ��QDء       �?
���� ا@� ��,Bات +��5 ا 


Bا* ا������f ا�?���/   
>الا�+�Qء ، ا� ان ه,�ك ��3 ا�"��آI وا���ا��I ا��/ ��   
  �D�� ا��,?�Lي ��",�� ����،     �Dل دون ا��?�دة ا�B�
�ع ا���ص ��3�I4 ا�"��Bب     وا��/ 

��� ��) ا�6ز هbc ا��W�آa وا���ا3�a �; ا�+?�ءات ، Kو : 
 

ا�B�Dد ا�?,�� ، ا�B��Dد ا�دار��� ، ا�B��Dد          ( و
�"I �� ��/    : ا�B�Dد y�� ا��"�آ��     •
 ) .ا�,D'�� ، ا�B�Dد ا�"���� ، ا�B�Dد ا��"�آ��

• ������ I-�""ا� �-Wذات ا MEا�Qم وا�Bا��"�ار �1ض ا��� �ا��"�آ� �?. 
ا�"�����v* ���'ى ����3 ا���'ول ا�+���Qء M���6 /��1 ا�����#,�ء +���5 ا���?����Qت        •

 .ا��"�آ�� 

)�B� ا�,>ا+�ت  • ���g I��?
 .+'م 
�Bا+' ا�",�� ا��?����� / �Bا+' ا�",��  •. 
 .�z! ا�,ID ا���ي وا����ي •
•  ���� �����د�� وا�
��3� ا�0��آI ا. 
• BQ7 ا�� �اء�B"��3 �D���"ا� ���QDا� �ا�3 ا�'و��. 
 . �D ا�"����Bت ا�@ز�* �����رة ا���,��  •
•      J,��� �3B���T، و �ال ��3�; ا���'ول ا���3���B����
,I��D ا����1اد ورؤوس ا �3B���T

 .ا���b��ات 
���D� ا������رة ا�����ة ا���3����       •,� ������?
+��'م B"��bل "���7 ا���'ول ا���3���� ��1/ ا

 .ا���4ى 
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•           ��������ع ا��'��ت 1/ ا��� ��� ا��,?�Lي ���D� ا�����رة ا����ة      +'م B"bل ,�
 .ا���3�� ا���4ى

 
و1�"� ��/ ا�'ول ا���3��� ا�+��Qء �1/ �,��D� ا�����رة ا����ة ا���3��� ا����4ى وا���/                

 :�b�3ت ا�����f ا�?��/ ��0
 

1-                        �����Rا� ��� ا�����ة -2ا����;� ا�رد��6��  ا��رات ا�
3-                       Z���Dا� �;��               4-�� ا�+�	د��6��  ا����;� ا�
� ُ\��ن                                        -5AX�9 6-�X3 �  دو�
7-                                   ��6�Eا�� �  ا���R	ر�� ا�+	ر�� -8 ا����;
9-                              ����AD�ا� ��  ا���R	ر�� ا���ا3-10 ا���R	ر�� 

11-                       ��6��*� ا� ��R�� 12- Z	ر�X+�K  
13-                                   g�	;ا� �� -14   دو��  ا���R	ر�� ا��	�+
15-                              ��D�� ا������ -16 ا����ه�  ا���R	ر�� ا�+	دا�
17-                    ��A��       ا���R	ر�� ا�

 
ـــ�ــ�رة ا�رد�ـ��ـا� �� ـــ�ـــ�6ـــ�ــ�ول ا�ــ$ ا�ــ: 
 

              w��> ، ���
���� ا�'ول ا���3�� ا����q ا����ري ا�ول �@ردن 1/ 
��ر
* ا���ر    

��I ا����رة ا���ر�� ا�رد �� �7 ا�'ول ا���3��� ا�"�
��� ا�و��w��> ;�� 5 ا�ر���م           

 ار
?�+��  2006ة ا�رد �� �7 ا�'ول ا���3�� +��م  ا�"��D� وا�,)��� ، D1' ���^ ا����ر    
�aB���     *+B"�� �� ^v�3 )4372.7 (     ن د�,��رB����  ،   3>���دة)ن د�,��ر   ) 604.9B����

 B"  ��(,3و)16 (% ر * �7 +�م�D� ،2005 �vوا���� )ن د�,�ر) 3767.8B���. 
  '���;  %) �4�b)37.1^ ا�����رة ا���ر��� ا�رد ��� ��7 ا��'ول ا���3��� ���  )���*                    و

)��* 2006��"* ا����رة ا���ر�� ���م   �� I3�D� ، (36 (% 0 ����2005م 
                                                

 )2(                                              ��ول ر53 
��6��$ ا��ول ا� �� ا����) ا����رة ا���ر�

�	ن د�A�ر                                      �                                                  
BA*ا��4ق 2006 2005 ا�  �D+�

��Eا��% 
 $ ��ا����) ا����رة ا���ر�

��6�� ا��ول ا�
3767.8 4372.7 604.9 16 

 13.6 141 1177 1036 ا���درات
 19.6 45.7 278.5 232.8 ا�)�7 ا�"��د 
�'��ه�

 16.7 418.2 2917.2 2499 ا�")�Bردات
 18.8 231.5 1461.7- 1230.2- ا�"�>ان ا����ري
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  : 2006�م ــــ�ـــ� �ــــ�6�ـــ�ول ا��ـــh ا�ــ� ا�ـــ�درات ا�رد��ــ*ـا�
 


����ري ���@ردن ���; <���Z���> w ا�����درات         q����b اآ���� �ا���'ول ا���3��� ������
    
              *�"��ا�����Dل ا����درات   ا�رد �� ، <��w ����^ اM��y ا���Bاق ا���3��� ز���دة �1/ 

 0 2006ا�رد �� P@ل +�م 
 

����Bن د�,��ر ، ��;       ) 1177( �� ��"�*    D12006' ا����D^ ا��Bاق ا����3� P@ل +�م       
     *��vا���� �رد ����    او ����  )����*       ،�����Bن د�,���ر ) 2902.7( ��"��* ا"����/ ا�����درات ا

 �0; ا"��/ ا���درات ا�رد �� %) 40.5( 
 

�ء    '�� ا�و�h   ا�+	ق ا�� وD,ا��� (K (3ا�         w��> ، ��� رد� 1/ ا����Dل ا����درات ا
 *���"�� ���� I�Dن د�,���ر) 326.5(ا����B�����، *����(  ���� او )27.7 (% /����"��"��� ا ;���

        Z- ، ��3ا�5 ا�'ول ا��� �رد ���   ا���درات ا���iا� �D,����6 دي	� وD3�"�*        ا�+	ق ا�+
 -��Z ا�)��Bق ا�����را
/ وا�)��Bري ،)21.3%( �����Bن د�,���ر او ����  )����*   ) 250.9( 

 *����"�D3 /��B����4ا�/  ) 65.9 ( و)110.2 ( و )172.9( وا�Bن د�,�����ر +�����5 ا������B�������         
) Z� 0 )3 ا �U ا��'ول ر
 
ـــ	ردات ا�رد��ــ�+�ــا� � 2006�م ـــ�ـــ� �ــ�6�ــ�ــ�ول ا�ــZ ا�ــ
 


����ري   أ����Q ا���'ول ا���3�������1ن و+������T 5�' ا�")���Bردات ا�رد ����   q����b اآ����
���@ردن ���; <���Z���> w ا"����/ ا�")���Bردات ا�رد ���� ، <���w ار
?���^ ا�")���Bردات 

�����Bن د�,���ر +���م  ) 2917.2( إ���B�����2005 5ن د�,���ر +���م  ) 2499( ا�رد ���� ���; 
    B���0ن د�,�ر ) 418.2( و3>��دة �D'اره� 2006

 
����Bن  ) 2080.1(ن D3�"*    ��رد دو�� ��'رة  و
���� ا�""�4� ا���3�� ا�)�Bد�� أآ��      

�; ا"��/ ا�")�Bردات اWرد �� ��; ا��'ول ا���3��� ،      % ) 71.3( او ��  )��*     ،د�,�ر
Z���-/
2����    *���"�D3 ق ا�"�����يB���(ا� )ري    ) 341.9B���(ق ا�B���(ا� Z���- ، ن د�,����رB������


/وا������را  *���"�D3 / ����,ن د�,����ر +����5   ) 56.8 ( و)152.8 ( و)178.2(  وا���B������
 0ا��Bا�/ 

 
  

���D��,    a;��W6 (د ا�رد�����3*��=� (��� ا�����[ ا�����9ا,���6��ا������رة \���م و ا����ول ا�
��[ �A6	د          DX�6 ���6��� L a;W6�ص ، و��/ى ذ�j ا�h ا��/ام ا��ول ا��� ا�رد��ا���ر�
              hا�� �K��nى، ا�Lت ا��� ا�;�Dى ��ر�� $ ا,4�3�6��� ا����رة ا���ة ا��XA ��ا,4�3

   �����9����آ���a ا��3*����د��    ,�����رب ا��*�����o ا��3*����د�� وا�+R�6 ا�����W, و �����6�� ا�
 ��6��� K) ا��ول ا��� وا�����\� 0وا�����
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� ا��*�رة��أه5 ا�+�$ ا�رد��6�� :    ���ول ا�
-  � ا���Qر وا�?Bاآ� ا���ز
 ا�دو��  -
-  �(��� ا
 ا���Bا �ت ا����  -
- ��E�3�040>ة وا�"�'ات ا�� ا
 
 

�� ا��+�	ردة Z ا��ول ا��� أه5 ا�+�$ ا�رد��6�:                      
 النفط -
 الحبوب  -
 االلبسة  -
 المواد الغذائية -
 المواد الكيماوية -
 اللدائن ومصنوعاتها -

 
 
 

  ����
ا�)	�� ا���	رة ا��	ر�� �' دول ا$#	"� �! �� ا���	رة ا���ة ا�
2006-2005 ��	
ا�+*�ى �

4372.7
3767.8

1177 1036

278.5 232.8

2917.2
2499

-1461.7 -1230.2

2006 2005

� ا����رة ا���ر��� -&���ا�
دول ا$��2�3 -01/� ا����رة ا�.!ة
ا�%!��9 ا�78!ى
ا���درات

ا�)'& ا��%�د $�#"!ه�

ا��)�(ردات

 ا���,ان ا����ري
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 )3(جـدول رقـم 
 ةـاقيـع دول اتفـية مـارة األردن الخارجـتج

 برىـة الكـرة العربيـجارة الحـقة التـ منط
 ���Bن د�,�ر

 ا��+�	ردات ا�*�درات 
�  2006 2005 ا�D��انD+�

��Eا��% 
2005 2006  �D+�

��Eا��% 
 74- 5.1 19.6 14- 326.5 379.6 ا�
ـ�اق

 10.3 178.2 161.5 2.5- 110.2 113 0/ر.ـ	

1( 7.4 2.9 2.7 9.3 24.6 22.5 ا�

ـ	*� 16.3 14.4 -11.6 2.5 0.335 -86.6 

 31 341.9 260.9 16.7 34.1 29.2 �2ـ�

1 345 24.8 23.2 -6.4 11.2 16.5 47.3 

 7.3 56.8 52.9 4.4 46.7 44.7 �*!	ن

1.�� 473.8 24.1 4.2 15.4 15.7 13.6 ا�*

 42.5- 24.9 43.3 32.6 65.9 49.7 ا�+/.7

 20 10.2 8.5 5 12.7 12.1 9ُ)	ن

 2.3 4.4 4.3 44.8 33.9 23.4 " ـ�

 18.3 2080.1 1758.3 45.6 250.9 172.3 ا�3
/د.�

 18 13.1 11.1 18.1- 2.7 3.3 ا�);ـ�ب

 41.1- 2 3.4 24 35.7 28.8 ا�3ـ/دان

 13.5- 3.2 3.7 1.7- 5.8 5.9 $/�ـ>

 1.8 152.8 150.1 80.4 172.9 95.8 ا��	رات

 16.7 2917.2 2499 13.6 1177 1036 ا�)�)/ع
 D�!3*� ا�ا

 )	���ا
ا�2	درات 

وا�)�3/ردات 
% 

40.3% 40.5%  33.6% 36%  
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ـ�ــ�ر�ــ�ـ�رة ا�ـــ�ـا��) ــ��ـ�ـــا� ��ــ�3ــ4ــ$ دول ا,ــ� 

 الـشراكـة االردنيـة االوروبيـة
 

 
 االتفاقية على تأسيس منطقة تجارة حرة في تجارة السلع الصناعية بـين   نصت    

، وعلى عدم فرض أية ضرائب او رسوم جديـدة          ردن ودول االتحاد االوروبي   ألا
لتخفيف التدريجي للضرائب المفروضة حاليـا      على السلع المتبادلة بين الطرفين وا     

كحـد  ( سنة من تاريخ توقيع االتفاقيـة        12للوصول إلى منطقة تجارة حرة خالل       
 ) . الجات( مع ضرورة االلتزام بأحكام اتفاقية ) أعلى

 
 بعـد انتهـاء جميـع إجـراءات         1/5/2002    ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ في      

جميع الدول االطراف وحلت محل اتفاقية التعـاون        المصادقة الدستورية عليها في     
وعليه ، سيتم التوصل تـدريجيا إلـى منطقـة           . 1977المبرمة بين الجانبين عام     

 سنة تبدأ مـن تـاريخ   12تجارة حرة بين الجانبين خالل مدة انتقالية حدها األعلى  
 0دخول االتفاقية حيز التنفيذ

 
 :  على ما يلي وبخصوص السلع الصناعية فقد نصت االتفاقية

 
إعفاء الصادرات من السلع الصناعية االردنية الى دول االتحاد االوروبي من            -

الرسوم الجمركية والرسوم االخرى ذات األثر المماثل اعتبـارا مـن تـاريخ             
 .دخول االتفاقية حيز التنفيذ 

إعفاء المستوردات من السلع الصناعية االوروبية الى االردن من كافة الرسوم            -
ركية والرسوم االخرى ذات االثر المماثل تدريجيا خـالل فتـرة زمنيـة             الجم

مقدارها اثني عشر عاما من تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفيذ ، وعلى النحـو              
 :التالي 

 
 :قائمة السلع الصناعية األوروبية المستثناه من التحرير   -1

       الجمركـي وهـي    تم استثناء عدد من السلع األوروبية المستورده مـن التحريـر            
السجائر، السيارات المستعملة ، رب البندورة ، األلبسة المستعملة ، عـدد مـن              ( 

 0) أنواع األثاث ، األحذية  السجاد
 
 الرسوم الجمركية والرسـوم  جميع من المعفاهوروبية أل قائمة السلع الصناعية ا    -2

  0 دخول االتفاقية حيز التنفيذمنذاالخرى 
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%) 10(أو  %) 5( مقـدارها    يفـة  الصناعية الخاضعة حاليـا لتعر      قائمة السلع  -3
ولـى مـن دخـول      أل من السـنة ا    ءعليها ابتدا  الجمركي   والتي سيجري التخفيض  

 هذه القائمة على عـدد مـن       وتشتملسنويا ،   %) 20(االتفاقية حيز التنفيذ وبمعدل     
جزاء أاعات ،   ولية للصن أجهزة الطبية ، ومواد     ألالمواد االستهالكية االساسية ، وا    

            0 سمدة أ و ،دويةأ ،الت صناعية ، مدخالت صناعية مواد كيماوية للصناعةآو
 
%) 40،%30،%20( مقـدارها    يفة قائمة السلع الصناعية الخاضعة حاليا لتعر      -4

 من مطلع السنة الخامسـة لـدخول   ء عليها ابتدا الجمركي والتي سيجري التخفيض  
سنويا ، وتشمل هذه القائمة السلع الصـناعية        %) 10(عدل  االتفاقية حيز التنفيذ وبم   

 0التي تنتج محليا والتي تحتاج الصناعات القائمة منها الى فترة انتقالية للتكيف 
 

 :ة ـيـزراعـجات الـنتـ   الم
 
لى إردنية التي سمحت االتفاقية بتصديرها      ألهم المنتجات الزراعية ا   أفيما يلي      

 :لى خمسه اقسام وهي إوتنقسم  ،دول االتحاد االوروبي
 

%) 100(معفاه من الرسوم الجمركيـة بنسـبة        الردنية  ألالسلع الزراعية ا   -
الملوخية ، البامية ،    (  وبدون سقوف كمية او تحديد مواعيد لدخولها وهي         

بعض انواع الفلفل ، البلح ، الخضار المجففة ، الحمضيات المعصـورة ،             
ويالحظ ان اغلـب    ) الفروت ، البرتقال  الفلفل االحمر المطحون ، الجريب      

مـا بسـبب    إهذه المنتجات الزراعية ال تنتج في دول االتحاد االوروبـي           
الظروف الجوية أو كونها ليست من السلع التي اعتـاد عليهـا المسـتهلك              

 0االوروبي
 
%) 100(معفاه من الرسوم الجمركيـة بنسـبة        الردنية  ألالسلع الزراعية ا   -

البنـدورة ،  ( ضمن مواعيد محددة لدخولها وهي     وبدون سقوف كمية ولكن     
الثوم ، الخيار الصغير ، الفاصوليا ، الباذنجان ، الفلفل الحلو ، البقدونس ،              

 0) الكوسا ، الشومر ، الشمام الصغير ، البطيخ
 

%) 100(معفاه من الرسوم الجمركيـة بنسـبة        الردنية  ألالسلع الزراعية ا   -
 البطاطا( مواعيد محددة لدخولها وهي     ولكن مع تحديد سقوف كمية وتحديد       

 ، الزهور  الخس ، االسبراجوس ، مصنعات الخضار والفواكـة ،             الحلوة
 ) ورب البندورة والفراولة 
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 ضـمن سـقوف كميـة       برسوم جمركية مخفضة  ردنية  ألالسلع الزراعية ا   -
الجزر ، البصـل ، التـين ، المانجـا ،           ( ومواعيد محددة لدخولها ، وهي      

   0) لماندلينا ، الليمون الجوافة ، ا
 

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

ويعتبر استثناء بعض السلع الزراعية من تحريـر التجـارة فـي بعـض              
المراحل والسماح بدخول كميات محددة من السلع الزراعية األردنية فـي           

صـادرات  فترات زمنية وحصص محددة من أهم المعيقات امام دخـول ال          
  0األردنية إلى دول االتحاد االوروبي

    
 :أ ــمنشـواعد الـق    

 
ردنيـة مـن السـلع      أل الصـادرات ا   ولحصل يشترط االتحاد االوروبي        

الصناعية على االعفاءات الجمركية والمعاملة التفضيلية الواردة فـي اتفاقيـة           
الدولة المصـدرة   الشراكة توفر عدد من الشروط والقواعد في السلعة لتكسب          

 0بموجبها صفة المنشأ 
 

 وهو التراكم الـذي يكـون        )الثنائيحق التراكم   (  حيث تحتوي االتفاقية على     
ضمن اتفاقية تجارة حرة بين طرفين اثنين فقط بحيث تعتبر المواد المسـتوردة             
ذات منشأ الطرف االخر على انها مواد ذات منشـأ وطنـي دون خضـوعها               

ية وتعامل هذه المواد على انها مواد ذات منشأ وطنـي ،            لعمليات تصنيعية كاف  
 وهذه العمليات يجب ان تتجاوز العمليات البسيطة التي ال تمنح صـفة المنشـأ             

 بتراكم المواد الوسيطة المستوردة من دول االتحاد االوروبي          هذا الحق  يسمحو
 0فقط 
 
والـذي  ) شـأ حق التراكم القطري للمن    ( لالردن االتحاد االوروبي    منحكما    

دولة تضم دول االتحاد االوروبي ، دول شـرق         ) 40(يسمح بتراكم المنشأ مع     
دول جنوب المتوسط ، مع االخذ بعين       و ،)االفتا(ووسط اوروربا ، دول رابطة      

لى هذه المبادرة   إتلك الدول التي ترغب باالنضمام      جميع  االعتبار ضرورة قيام    
 0رة فيما بينها بتوقيع اتفاقيات تجارة ح) تراكم المنشأ(
 

           ���� ار3�م ا����رة $ ا��ول ا�ورو6W,ا����ول ر5�3            ، و (�K ��A�D) )5 آ�� ه�( 
���r ان  ا�����6) أ���qا���h \���م و���	دs ، ����� \���h ا�*���درات ا�رد��������	س �=,4�3 

a��i ا������Aا ، ا�+��	�� ،�;+���D	رج ، ا�������رك ،     �����v ا����ول ا�ورو6D��� �A,در���<
 w�D, 5�  ، j�Wم ا����  .2006ا����	ن د�A�ر �
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 )4(��ول ر53 

��$ ا��ول ا�ورو6 �� ا����رة ا���ر�
�	ن د�A�ر �                                                                                        

 )��  ا�?�ق 2006 2005 ا��,!
��vا��% 

 $ ��ا����) ا����رة ا���ر�
�� ا��ول ا�ورو6

1897.9 1992.5 94.6 +5 

 10.2 9.3 99.7 90.4 ا���درات
 30.8 2.9 12.3 9.4 ا�)�7 ا�"��د 
�'��ه�

 4.5 82.4 1880.5 1798.1 ا�")�Bردات
 4.1 70.2 1768.5- 1698.3- ا�"�>ان ا����ري

 
 
     'D1        ^v�3   ��
���د ا�ورو�3/   �7 دول   ��"� ا"��/ ا����رة ا���ر� 2006 +��م ا

��+B"�� ����*   )1992.5 (ن د�,���رB�����، ���� ��Dر ��� ���7 ��"��� ا"����/ ا������رة ا���ر
 و���(,3� B�����،ن د�,���ر) 94.6(و3>����دة  ،�����Bن د�,���ر) 1897.9(  ا������r 2005+���م 
B"   )5 (%. 

 
��"���        و ^��v�3 ا�����درات اW���� ورو��3/ رد�
����د ا� ���� 2006 +���م  ا���5 دول ا

���+B"��* )  99.7 ( ن د�,����ر اوB�����������(  �����* ) 3.4 (%  ا������درات /�����"����; ا
�����Bن ) 1880.5 (  �,���0 ���� ��"���* رد ����W اا�")���Bرداترد ���� ، W  ^��v�3 ;���> /��1ا

   0 2006رد �� +�م �W; ا"��/ ا�")�Bردات ا%) 23.1 ( *او ��  )��،د�,�ر
 

 �"��J����� I ا��'ول ا�ورو��3� r��3 w��> ،            ا�"�>ان ا�����ري   و�)�,�� �; ذ�q ان         
) 1698.3(، �B����  I�3�Dن د�,��ر  ) B"�� �� * ) 1768.5+2006ا���> ا����ري +�م   

و������ ا����> ا�����ري ��B����.      7ن د�,��ر   ) 70.2(3>���دة   ،   B���2005ن د�,��ر +��م      
     ��"E+��>ا دا �ورو3����; ا"���/ ا�"��>ان      %) ���(  ��� I��� w��> )39.7*          ،ا�'ول ا

 0 2006رد / +�م Wا����ري ا
  

 :ــ�ول ا�وروAـــ�� ا��ــ5 ��0ــ/رد *7ــ@� ا�ردن   أهـــ= ا�
 

���; %) 23.1 (  رد ���� ���; ا���'ول ا�ورو���3� ����  �4��bW    *����(^ ا�")���Bردات ا      
 ا<' اه�Z ا���Bاق      ����)Mا�+	ق ا  ، و�����    2006رد �� +�م   Wا"��/ ا�")�Bردات ا  

ردن ���; Wات ارد ���� ، <���B���(� ^�4��b wرد   Wا����"���� وا�ورو���3� ��B���("ردات ا  
رد ��� ��; ا��'ول ا�ورو��3�     ��W; ا"���/ ا�")��Bردات ا     %) 33.5 ( *ا�"� �� ���  )���    
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���  ���Bن د�,�ر و
�5 ذ��q ا��Bاق آ�I ��;             ،) 631.5(، وD3�"�   ���2006م  ��Xا�   ��"�D3
  . ���Bن د�,�ر) D3 )184.7�"� ا����;� ا�����ةو���Bن د�,�ر، ) 297.7(
 

��ا�)	�� ا���	رة ا��	ر�� ا�رد�� �' دول ا$#	"� ا��Gاآ� ا�رد�� ا�ورو
2006-2005 ��	
� 

1992.5 1897.9

99.7 90.412.3 9.4

1880.5 1798.1

-1768.5 -1698.3

� ا����رة ا���ر��� -& دول ا$��2�3 ا�;!اآ����ا�

ا�رد��� ا�ورو��9

ا���درات 

ا�)'& ا��%�د $�#"!ه�

ا��)�(ردات 

ا���,ان ا����ري

 
 
 

 : مصدرة لالتحاد االوروبي أهم السلع االردنية ال
 اسمدة  -
 مجوهرات وحلي  -
 منتجات كيماوية -
 المنيوم  -
 ملح  -
 محضرات صيدلة  -
 كبريت  -

 
 :أهم السلع االردنية المستوردة من االتحاد االوروبي

 أالت واجهزة كهربائية  -
 اآلت صناعية  -
 ورق -
 حبوب -
 محضرات صيدلة  -
 لدائن ومصنوعاتها -
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 )5(م ــدول رقـج
 ةـاقيـع دول اتفـة مـارجيـالخارة األردن ـتج

 ةـة األوروبيـة األردنيـراكـ الش
 ���Bن د�,�ر 

 �	رداتــ+ـــ�ــا� �دراتــــ*ـــا� 
�  2006 2005 ا�ــ�و�ــ�D+�

��Eا��% 
2005 2006  �D+�

 ��Eا��% 
 11.7- 184.7 209.2 34.4 11.7 8.7 ا�))4+� ا�)��Hة

 14.5- 27.5 32.2 47.1- 0.148 0.280 ا.��!Hا
 65.5- 10.1 29.3 66.6 2 1.2 ا�/�	ن
	 19.2 297.7 249.6 18 19 16.1 ا. 	�
 9.3- 8.7 9.6 31.8- 1.5 2.2 ا�*�$;	ل
	 10 57.1 51.9 1.5 19.2 18.9 ا0*	�
 36.6- 16.8 26.5 3- 0.220 0.227 ا�Hا�)	رك
 H!4!5 1.9 4.4 131.5 104.3 122.8 17.7ا
H./3�5 46 43.8 67.2 0.184 0.110 ا 
 1.7- 22.3 22.7 242.2 1.4 0.409 ا�!)3	
	+�4� 10.6 11.5 8.5 55.6 56.5 1.6 
	3��5 1.7 1.4 -17.6 177.4 198.1 11.6 
	 5.7 631.5 597.1 32.8- 4.3 6.4 ا�)	�

 1861.3 7.1 0.362    �/آ3)*/رغ
 16.1- 80.9 96.5 36.4 11.6 8.5 ه/�!Hا
 107.8 7.9 3.8 - 1 1 "*�ص
	�	5/40    1.6 1.8 12.5 
MG$ 0.138 0.133 -3.6 12.8 10.1 -21 
	 30.2 1.3 0.998 37.9 1 0.725 5/40	آ
 35 74.7 55.3 22.7 2.7 2.2 ه!;	ر.	
�/�!Hا 67.4 14.9 8.9 10- 5.4 6 
	 98.9- 0.069 6.8 95- 0.113 2.3 ��/ا�
	 �	� 0.057 0.034 -40.3 0.312 0.508 62.8 
 4.5 1880.5 1798.1 10.2 99.7 90.4 /عا�)�)

ا�!3*� ا�D ا�)	�� 
ا�2	درات 
 %وا�)�3/ردات

3.5% 3.4%  24.1% 23.1%  
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ـ�ــ�ر�ــ�ـ�رة ا�ـــ�ـ) ا��ــ��ـ�ـــا� �  �ول ــا�$ ــ

 ةـربيـعـر الـيـوية غـاالسي
 

 
         /
2
��Z��> w ا�����رة     1/ ا�"�
��� ا�#� ��� ��; <        ا�'ول ا~���B� y�� ا���3��       

 0) 6ا �U ا��'ول ر�Z ( رد �� �7 �3�/ دول ا����W Zا���ر�� ا
 

            �"�� ^v�3 'D1ا �� ���  2006ا��'ول +��م   K �7 هL رد ��Wا"��/ ا����رة ا���ر
+B"��*) 2857.7 (   اره�'D� ن د�,�ر 3>��دةB���)330.1(   7�� �� ر�D� ، ن د�,�رB��� 

 0%)  13(، و3,)��  "D� B'اره� ���Bن د�,�ر ) 2527.6 (ا����r 2005+�م 
 
         KL7 ه����� ������"��� %) 24.2 ( * ����  )����ا�"�"B+��*و�4��b^ ا������رة ا���ر ;���

   0  2005+�م %) I3�D� ،)24  2006ا"��/ ا����رة ا���ر�� ���م 
 

 ) 6(��ول ر53 
 ��6���� ا�: ��	�$ ا��ول ا�9 �� ا����رة ا���ر�
�	ن د�A�ر                  �        

BA*ا�?�ق 2006 2005 ا�  ��vا�� ��( 
% 

 $ ��ا����) ا����رة ا���ر�
��6���� ا�: ��	� ا��ول ا�9

2527.6 2857.7 330.1 13 

 16.6 81.4 571 489.6 ا���درات
 30.5 4.4 18.8 14.4 ا�)�7 ا�"��د 
�'��ه�

 12 244.3 2267.9 2023.6 ا�")�Bردات
 10.4 158.5 1678.1- 1519.6- ا�"�>ان ا����ري

 
 

          Lاق ه�B0'ت ا���bوK ا�����'ان   ����(3 ��+�?
رد ���� ، W ��1/ ا�����Dل ا����درات ا  ار
 ���"�� ���� ^��Dا���� w���>* ) 571 ( ن د�,���ر +���مB�����2006 I��3�D� ، )489.6 ( نB�����

 16.6 (%0( B"   ^v�3 و3,)��،2005د�,�ر +�م 
 

           Lاق دول ه�Bا�� �����
رد ����  ، W+�� ��; ا���Bاق ا����0� ��",����ت ا      ا�"�"KBو
1;"               ���(  ���  ��+B"�"ا� KLه� ^�+Bا����درات ا��� M� � * ) 19.6 (%    /���"��; ا

����B�  ~ه�Z ا���Bاق ا  أ ، و������ ا�)�Bق ا�0,�'ي ��;     2006رد ��� +��م   Wا���درات ا 
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��� �+���D    رد ���� ،  ������Wدرات ا aD����9ا r���s� ) 49 (%    درات�) ا�*����ا���� Z��
�� �cR ا�رد�b \	ق � ا����	) ا�+,y(   ، و� (��Tا��9ا (    =��+ �����iا� ��D,ا��� (K
 �D+� � وا������/ي وا�*����D�+� )8.1(%،    (A    ��6�  ���ا��( ا5q ا�+	ق   ،  %) 15 (�

��D+� ��6) 5.5(% ) 4.3(% (ا�	ا�� h�\  0 
 

 ا�����q ا�����ري     
"#�I ا�"�"�+B�   D1   K' ا��T^ هL   ���2  ا��+�	ردات  ا�� +�5        

��Z ا������اد ، <���w 2006 �����مرد ����  Z���> /��1 W ا�")���Bردات اا�#��� /��+B"�� ���� *      

(                 ���Bن د�,��ر، �I�3�D    ) 244.3( ���Bن د�,�ر 3>��دة �D'اره�   ) 2267.9( 
 و����>ى ه��Lا ا���5،%) 12( ، و3,)����  "��B�����2005 ^��v�3 Bن د�,���ر +���م ) 2023.6

  0  ، ا�0,' ا����3ن، ، ا���; ا������ 
�آ��� �;  ا�")�Bردات ا�رد ���"�ار
?�ع 
 
 
 

 ��	
� ���
� ا�O �./ا�)	�� ا���	رة ا��	ر�� �' ا�Hول ا�0
2005-2006

2857.7
2527.6

571 489.6
18.8 14.4

2267.9
2023.6

-1678.1 -1519.6

2006 2005

� ا����رة ا���ر��� -&���ا�
ا�#ول ا�=�("� >�! ا�%!��9 

ا���درات

ا�)'& ا��%�د $�#"!ه�

ا��)�(ردات 

ا���,ان ا����ري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25

 
 

 )7(5 ــ�ول ر3ــ�
ـ�ــ�ر�ـ�رة ا�ردن ا��ـ,� ��ـ�6�ـ� ا��ـ� :�ـ	�ـ�ول ا�9�ـ$ ا�ـ 

2005-2006 
�	ن د�A�ر                                                                        � 

 رداتا��+�	 ا�*�درات 
��  2006 2005 ا��و�D+�

��Eا��% 
2005 2006  �D+�

 ��Eا��% 
 67.3 0و937 0و560 44.5- .و193 .و348 اEK��+��ن
 65.6- 5.7 16.6 77.3 46.3 26.1 ا��ان
�� 18.7 215.6 181.6 32.5- 11 16.3 ,�آ

 59- 7.2 17.6 0و4- .و222 .و223 3�زL+��ن
 16.6- 1 1.2 66.4 1.3 0وEA6 781=دش
a�T10.7- 98.8 110.7 12.6 85.2 75.6 ا�9ا 
�;�=��9 1.7 1.3 -23.5 13.2 13.9 5.3 
�AR20.2 125.4 104.3 13.6 279.8 246.3 ا� 

 0و6- 15.8 15.9 68.8- 4.7 15.1 6�آ+��ن
 - - - 2.9 0و981 0و953 اذر6���ن

 0و8- 0و460 0و464 - - - اوز6�;+��ن
��/��� 17 31.6 85.8 52.8 49.8 -5.6 

��+� 1.4- 102.3 103.8 60 15.2 9.5 ا��و�
 46.6 13.2 9 66.7- 0و257 0وEA9 772�K	رة
��=��, 4.5 6 33.3 62.1 76.1 22.5 
��A�مK 3.3 12 263.6 3.1 4.5 45.1 

��D�Wا� Z� 23.5 848 686.6 14.6- 24.5 28.7 ا�*
 14.3 52.6 46 53.5 0و665 0و433 ه	�} آ	�}

 20.1 252.7 210.4 61.3 30 18.6 ا���6�ن
Z�D� 20 3 2.5 38.6- 3.5 5.7 ا�4�
 4.1 123.7 118.8 28.7- 5.2 7.3 ,��	ان
 3.5- 255.7 265 8.5 10.2 9.4 آ	ر�� ج
 12 2267.9 2023.6 16.6 571 489.6 ا����	ع
D�!3*� ا�ا 

  ا�)	�� ا�2	درات
 % وا�)�3/ردات 

19% 19.6%  27.1% 28%  
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ـــ�ــ�ر�ــ�ــ�رة ا�ـــ�ـ�ــ) ا�ــ��ـــ�ـــا� �  $ ــ
 يةـريكــدة االمـات المتحـواليـال

 

 
����� ا������رة ا�����ة        �?

���' ا)FTA ( ت������?
�������د�� وا����ر���� ا<��' اه��Z ا� ا

     ، Zردن �7 دول ا����� ،  �; ا��Bاق ا����0@آ�� ا��4���ة �'ا   �3+���ره�ا��/ و���0 ا
  w�>  7�
���رة <��ة         اWردنو �D�,� e��2
 ����?
���ت ا�"��'ة ا����4�� +�5 اBوا� 

����د��      ��24/10/2000ر��  33�; ا���'�;   �و
���7 ا�,"�B   ،   03'ف 
�>�> ا��@��ت ا
������دي� وز��دة 
,�1)���� ا�)���7 وا����'��ت ��3�; ا�����'�; ، وز����دة ���1ص ا�����#"�ر ،ا

* +�م   و+�5 ا�")�Bى ا�'و�/   3��P I4ص B3    ، '����� <��> ا��,?��L          و�?
�د�P^ ه�KL ا
  0 ��317/12/2001ر�� 

 
��� +���0 ا�)�دس �; <�> ا��,?��L ��1ن            �?
���; ا�)��7 ا�رد ���    %) 98(وBP'3ل ا

       I3�D"��34/ ، و����) 214 (2�1ن ه,��ك  
'K�?�� IP �; ا���Bم ا��"�آ�� ا�5 ا�)Bق ا
"�?��f +�����0 ��3�; ا����� ��;   �����* أرد ���� 
��'IP ا�)��Bق ا����M��(> /��4 ا���
�����ت ا�   

 �(��� و��U"�0 �; ا
 

���� <��> ا��,?��L �1/ آ�� Bن أول                     �?
� أر
?�Z��> 7 ا����درات       L,"12001 دB�Pل ا

?��Bق  "��B ا�")���Bردات اWرد ����         M��(,3 ����4���������ت ا�"����'ة اBإ���5 ا� �رد ���Wا

 .واJ�T ا�"�>ان ا����ري �"�J���� I اWردن 
 

       �?
���� ا����رة ا���ة اWرد �� ا����4�� ا��'ور ا���0م �1/ 
�?��> وز���دة                �D' آ�ن 
ا���درات اWرد �� إ�5 ا�)Bق ا����4/ وآ�ن ��0 اW-� ا�آ�� 1/ 
"4�; ا���درات            

   (,3 B",; ا�� �رد �WاM              ا�"��>ان I��B�
 أ+�B�"  ;� ��#43 5 ا�")��Bردات اWرد ��� و
ق ا�����4/ ا�)�Bق ا�#�� / ��3' ا��Bاق           اJ��T ا�)�B   و+����   ا����ري �����J اWردن ،      

ا�"�"B+��* ا������3� ���w���> ; ا�ه"���� ������درات اWرد ����  ����D'�� +���5 آ��@ ���;           
 0ا��Bاق ا�ورو3�� وا�'ول ا~���B� y�� ا���3�� 

 
����ت ا�"���'ة ا����4��� +��م                        B7 ا��� �رد ��Wا�����رة ا ��"�� ^v�3 'D1 2006  ��� 

      *�"�����Bن د�,�ر ، ��Dر �* ��7      ) )91.2 �,�ر ، 3>��دة �D'اره�     ���Bن د 1306.1 (( 
 7.5 (%0(  "v�3 B^ * و3,)�،���Bن د�,�ر) 1214.9( وا����v* 2005+�م 
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    w����>     ����� �����4����������ت ا�"�����'ة اBإ����5 ا� �رد ����Wا������درات ا ����"�� ^���v�3  
*�"���Dر �* ��B����    7ن د�,��ر ، �     ) 3)114.9>���دة   ،  B���2006ن د�,�ر +��م     905.1 ((

  0%) 14.5( و3,)�*  "B���2005، Bن د�,�ر +�م ) 790.2(
 

  �",�3 ^Q?� 4/      ا������"* ا�")�Bردات اWرد �� �; ا�)Bق ا ،    *��"�� �� ^v�3 w�>       
 B������2005ن د�,����ر +����م  ) 416.9( ، �B������2006 I���3�Dن د�,����ر +����م  ) 385.3( 

  0%) 7.5 (  ا �?�ضو3,)��
 
 

 ��	
� �ا�)	�� ا���	رة ا��	ر�� �' ا�/�.	ت ا�)��Hة ا���.+
2005-2006

1306.1
1214.9

905.1
790.2

15.7 7.8

385.3 416.9
535.5

381.1

2006 2005

� ا����رة ا���ر��� -& ا�(�"�ت���ا�

ا���.#ة ا�-!"��8 

ا���درات 

ا�)'& ا��%�د $�#"!ه� 

ا��)�(ردات

ا���,ان ا����ري
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 )8(!ــــ�ول ر�ـــ= 

	ـ�رةا�ردن ا�ــ"ــ�ر!ــ�ــ� *ـــ( 

  ا�ــ/���ت ا�ـ��ــGـــ�ة ا�*ــ�ــFـــ��
2005-2006 

�	ن د�A�ر                                                                                         � 
Bـــــ�� ا��Eـ��  ا�ـ4ـ�ق 2006 2005 ا��ـــ*ـAــــD+�

% 
�ا�ـــ*ـ�درات�A[	14.5 114.9 905.1 790.2  ا� 

 101.2 7.9 15.7 7.8 ا�+�$ ا����د ,*���ه�
 7.5- 31.6- 385.3 416.9 ا��+�	ردات 

 7.5 91.2 1306.1 1214.9 ا����) ا����رة 
 40.5 154.4 535.5 381.1 ا���/ان ا����ري

 
 

� ا��*�رة��أه5 ا�+�$ ا�رد��;��                           : ��	���ت ا�����ة ا�
 ا��)� و
Bا�0�3  -
 <�/ و��Bه�ات  -
- ��E�3�00>ة آ ا
 ا-�ث -
 ادو��  -
 

� ا����+�	ردة Zأه5 ا�+�$ ا�رد��;�� : ا�	���ت ا�����ة ا�
-  ��E�3�00>ة آ ا�ت وا
 �E�6ات -
 ���رات -
- ��
 ز�Bت  ��
 ورق -
 �,���ت آ�"�و��                           -
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 )9(= ـــ�ول ر�ـ!
آـأهJـ= ا�	ـ�ء ا�� Lــ ا�9–�ر����رد� �ــ�درات ا

 �2006م ــــ�
                                    ���Bن د�,�ر                                                                                                                 

 M�
�

 ا�ـــ'و�ــ�

ا�,)�� ا�ــ5 ا"��ـــ/  ا�ــD�ــ"ـــ� ا�ــZ ا�ــ'و�ــــ�
 %ا��ــــ�درات 

��ــ�ت ا�"�ـ�ــ'ة 1B31.1 905.1 ا�ــ 
 11.2 326.5 ا�ـــ�ــ�اق 2
 9.6 279.8 ا�ــــ0,ــ' 3
 8.6 250.9 ا�)�ـــBد�ـــ� 4
 6 172.9 ا��ــ�رات ا��ــ�3�ـــ� 5
 B� 110.2 3.8ر�� 6
7 I�ـــــE3 85.2 ا�ـــ�ا 
 2.3 65.9 ا�ــ4ــ�Bــــ^ 8
9 �E1.6 47.4 ا��>ا 

 1.6 46.7 �ـــ�,ـــــــ�ن 10
 78.8 2290.6 	ع����ا 

   
• ����>�
�����; ا Z���� ا������آ�ء ا�������ر��; �������درات أه���E�)6 (Z��ت ���1/ ا�����'ول ر

 ان ا�)��Bق ا������4/ ���� زال �����I ا�"�
���� ا�و���5 ��1/ ا������Dل  <���wا�رد ��� ، 
��; ا"���/ ا����درات      %) 31.1 ( )��* ا��I�D ��    وا�Lي  ،ا���درات ا�رد �� 

 *"�D3و �رد �� B���0ن د�,�ر ) 905.1(ا
 
•   /�����د�� أ�Zy �;    ��3 ،ا�� ا�)Bق ا���ا� y�� ا�")���Dة ، ا�     وا��,�� و�z+* ا

 ��3,)��� �����درات   ا���ر��� ا * ��� زال ����I ا�"�
��� ا�#� ��� ��; �3�; ا���Bاق         
/ ��; ا"���/ ا����درات ا�رد ��� ���      �ا�رد �� ، <�v�3 w^ <�* ا�)Bق ا���ا    

 *��( )11.2 (% �"�D3و)ن د�,�ر ) 326.5B���0 
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 )10(= ـــول ر��ــ!
آـأهJر��ـ= ا��	ـ�ء ا�� L–�0ـ ا����رد� �ــ/ردات ا

 ��2006م 
 

                                                                                   ���Bن د�,�ر                                                                  
�2 ــ�,ــ,

�ا�ـــ�و�ــ 
�� ا�ــh ا����ـــ)  ا�ــ��ــ�ـــ� ا9ــ5 ا�ــ�و�ــــD+Aا�

 %ا��+�	ردات 
 25.6 2080.1 ا�)�Bد�� 1
 10.4 848 ا���; ا������ 2
 7.7 631.5 ا�"� �� 3
4 ��4�������ت ا�"��'ة اB4.7 385.3 ا� 
5 ��� 341.9 4.2 
6 ����� 3.6 297.7 ا�
7 ��3B,ر�� ا��B3.1 255.7 آ 
 3.1 252.7 �نا���3 8

�آ�� 9 2.6 215.6 
10 �( �1 198.1 2.4 
 67.4 5506.6 ا�"�"Bع 

   

,����Bع �������در ا�")�����Bردات اWرد ������  • K@����+ا������'ول ا ;����� J����Q�� ) ������3ا���

   ��B���+�e4+ 5 ا���درات اWرد ��� ا���/ ا ����ت ا��0��y         ،) وا�ورو3�� وا
; ا�)���Bد�� ار
?�+����  ��1/ ا���'ول ا������3�  0��b '���D1'ت ا�")���Bردات اWرد ����� ���      

��"���*  ���aB���2006 +���م  ���� ^��v�3 ، )2080.1 (ن د�,���رB�����، ;��� ���0"Uو�� 
     �"�D3 *
�D��1702 (ا����ول ا���م و�(    *���(  ��� ن د�,��ر أوB��� )81.8(%  ;�� 

 ، و+��* D1' ا��T^ ا�)��Bد�� ا�����q ا�����ري ا�ول        �)�Bردا
,� �; ا�)�Bد��  
 ^v�3 *��3; %) 25.6(��ردن و� �رد �Wردات اB�("ا� /��" 0ا

 
•    ����y ��B����~ا���'ول ا *���'D� /��1و �ا�#� ��� ����
���ءت ا�����; ا�������� ��1/ ا�"� Z��-

   *��"�D3ردن ، وWرد �,���0 اB���(� /ا���� �ا���3���)ن د�,�ر) 848B�����، ^��v�3 ����(,3و
 �0; ا"��/ ا�")�Bردات ا�رد �� %) 10.4(
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• ����Bاق ا����"���� وD� /��1'���* ا���'ول وا<����^ ا�"� ���� ا�"�
���� ا�#��#��� +������T 5�' ا
 و��(,3�  B����،ن د�,��ر  ) 631.5( ا�ردن ��� ��"��*    �,��0  ا�وروw�> ، *�3 ا��Bرد   

  �0; ا"��/ ا�")�Bردات اWرد �� %) 7.7(

 
 
 : ــ� ـــ�ــ=>ـ ا�ـ

 
�������د 
�>����>���1/   ا�)�������ت ا����ر����� ا���ر����� ا�رد ���������D' ا����0"^    � ا

*  ��B ا ���ء       ا��4 ��
* ز��دةا�6B,/ و Bل +�5 ا���"+� و
���7 ا����ر ور�ل ا
ا��,�+�ت ا�"���?� ا��/ ا+�"' �0Q�3 +�5 ا�"Bاد ا���م وا�و��� ا�")��Bردة ��;             

��Bط و���'ات ا� ���ج ، وآ� �^ ا�����            P ا���رج وا����اد�0"��     � ����� �ا����ر�� 
"��B0� /17� دBPل ا�")�Bردات �;  Zدول ا���� . 

 
����   و�����^�?
����* ���7 دول ا������Z �"�ت ا������رة ا�����ة ا اBدورًا �0"��ً� ��1/ ز����دة 

���� ا����'�� ، آ"�� زادت         v�� ج ا��@زم��� ���;  ا���#"�رات ا��Qور�� �>��دK ا
                �1��zا �و��'�� MEا��Qم وا�Bو��; ا���ادات ا���� �ي ا�����'��ا��4 ��ت 
�I�v ا

 ��'��D
 ��y اقBا���درات ا�5 ا� Z�> 5ا�. 
 

 ;� Zy���3ا���3/ �;        أن  و I4�3 ا��?�د '����ت ا����ر�� ا�"���?��  ا�ردن �?
� ،ا
�����ت ا����ر����  �?
����� زال 
2-��ه���   ) آ������اآ� ا�ورو3���� (ا� ان ه,���ك ����3 ا

����z�ً?         Z���> Kدي ا���5 ز����د.��
 Z��� ���0 ا w���> ، ����,6Bا +���5 ا�����درات ا�'�� 
�6B,��� ا��5 دول   ا���درات ا��,6B� ��3�I4 ا�"��Bب ، <��4b w^ ا���درات ا        


��د  �، �"� ��B���  *���(  �� I4ن د�,�ر ) 99.7 ( �� ��"�* 2006  +�م ا�ورو3/ا
 )3.4 (%  *��vا�����درات ا���� ���"�� /����"�����Bن د�,���ر ، �"���  ) 2902.7( ���; ا

������ ا���5 
��' / <���� ه��KL ا�)��Bق ���; 
����رة ا�ردن ا���ر���� رZ��y دB��Pل         
��� <�> ا��,?�B,� e"P L,� Lات �?
� .ا

  

D'م   ًء 3,� �� 5�+  ، 'D1       �� رد�ا����درات  (  ���^ �.�bات ا����رة ا���ر�� ا

 �v�3^  ًا  "�P2006 B@ل +��م  ) ا�6B,�� ، ا�)�7 ا�"��د 
�'��ه� ، وا�")�Bردات        
  *��(  )12.2 (% w��>  ̂ ��?
����Bن د�,��ر   ) 3049.5( ��;    ا����درات ا��4���    ار
) 613.6( ��v�3^ و3>����دK ،2006 +���م �����Bن د�,���ر) 3663.1( ا���5 2005+���م 

أ���� ا�")���Bردات 0��b '��D1'ت ه��/ ا����Pى ،%)20.1( �����Bن د�,���ر و3"���  )����* 
    w���> ، �����4ا�����درات ا� ;��� I��� ار
?���^ ا�")���Bردات  ار
?�+��� و�M��(,3 ;��4 ا

  ;��� ����) I����� ،  )8115.8 ا���B�����2005   5ن د�,���ر +���م   ( 7442.9(ا���ر
 وB������ *����(,3ن د�,����ر،) 672.9(  ، 3>�����دة ����D'اره� B������2006ن د�,����ر +����م 

)9 (%. 
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 ا����درات ا�6B,��� وا�)��7    آ��ن �,"��D1  B'   ، وf���� �"�1 ��3> ا�"��>ان ا�����ري    

�ا�B�"  7 ا����>       دوًر �M(,3  ،    /�1 Z�0 ا+�5 ��; ا�")��Bردات      ا�"��د 
�'��ه�  

ا�������ري ����;  7 ا������> ?���، <����w ار
2006ا�������ري B����3رة ������aB� +����م    
  B����2006ن د�,��ر +��م       ) 4452.7( ، ا��5     2005+��م   ���Bن د�,��ر    ) 4393.4(

 �0�"�� K59.3(3>��د ( ^v�3 B"  *�(,3ن د�,�ر ، وB���)1.3.(% 
 

 ��P@ل ا�)��,Bات ا��Dد���� ���1ن ذ���B��� qف    ا�,)���� ������3اK7ت ه��Lواذا ���� ا����"�
e4�,������36,/   ا���Bد ا���������� +���5 ا<���6����ت ا�""���4� ���;   ����3'���'و +���5 ا

<��w ان ا �?��ض  )�M ا����> ا�����ري ���
�� ا����� B�",3           ،   ا��"@ت ا������  
  .ا���درات ا��4�� ، وار
?�ع او ا �?�ض ا���ر ا�,?� ا����"�� 
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 )11(5 ــ�ول ر3ــ�
�ــ� ا�رد��ــ�ر��ـــ�رة ا��ــ���ات ا���ــ� � )ــ�ــ

�	ن د�A�ر2005-2006�                    
B�A*ا��4ق 2006 2005 ا��  �D+�

��Eا��% 
 ��ا����) ا����رة ا���ر�

�� ا�رد�
10492.4 11778.9 1286.5 12.2 

 12.9 332.5 2902.7 2570.2 ا���درات
 58.6 281.1 760.4 479.3 ا�)�7 ا�"��د 
�'��ه�

 9 672.9 8115.8 7442.9 ا�")�Bردات
 1.3 59.3 4452.7- 4393.4- ا�"�>ان ا����ري

 $ ��ا����) ا����رة ا���ر�
��6�� ا��ول ا�

3767.8 4372.7 604.9 16 

 13.6 141 1177 1036 ا���درات
 19.6 45.7 278.5 232.8 ا�)�7 ا�"��د 
�'��ه�

 16.7 418.2 2917.2 2499 ا�")�Bردات
 18.8 231.5 1461.7- 1230.2- ا�"�>ان ا����ري

 $ ��ا����) ا����رة ا���ر�
�ا��ول ا�ورو�6 

1897.9 1992.5 94.6 5 

 10.2 9.3 99.7 90.4 ا���درات
 30.8 2.9 12.3 9.4 ا�)�7 ا�"��د 
�'��ه�

 4.5 82.4 1880.5 1798.1 ا�")�Bردات
 4.1 70.2 1768.5- 1698.3- ا�"�>ان ا����ري

 $ ��ا����) ا����رة ا���ر�
��6���� ا�: ��	� ا��ول ا�9

2527.6 2857.7 330.1 13 

 16.6 81.4 571 489.6 اتا���در
 30.5 4.4 18.8 14.4 ا�)�7 ا�"��د 
�'��ه�

 12 244.3 2267.9 2023.6 ا�")�Bردات
 10.4 158.5 1678.1- 1519.6- ا�"�>ان ا����ري

 $ ��ا����) ا����رة ا���ر�
��;�� ا�	���ت ا�����ة ا�

1214.9 1306.1 91.2 7.5 

 14.5 114.9 905.1 790.2 ا���درات
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 101.2 7.9 15.7 7.8 �)�7 ا�"��د 
�'��ه�ا
 7.5- 31.6- 385.3 416.9 ا�")�Bردات

 40.5 154.4 535.5 381.1 ا�"�>ان ا����ري
 

 


