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 : مراجعة أوليةاألوروبية –اتفاقية الشراكة األردنية 

 أستاذ االقتصاد في جامعت اليسموك، األزدن. ،الدكتوز منرز الشسع         
 زئيس مجلس، إدازة الجمعيت العسبيت للبحوث االقتصاديت للدوزة الحاليت.   
 

 :ملخص

الرئٌسٌة التفاقٌة  رتتضمن الدراسة أهم المحاو
إذ  األردن واالتحاد األوروبً،الشراكة بٌن 

تتطرق إلى المحور السٌاسً واألمنً 
واالقتصادي و المالً واالجتماعً واإلنسانً 

وكٌفٌة  بالتفصٌل وكذلك تناقش المحور الصناعً
التوصل إلى إقامة منطقة تجارة حرة، وفً 

الجوانب الهامة المتعلقة  األخٌر تبرز الدراسة
 .باتفاقٌة الشراكة مع األردن

Résumé : 
Cette étude traite des grands axes de 

l’accord de partenariat entre la Jordanie 

et l’Union Européenne, en abordant les 

axes suivants : politiques, sécuritaire, 

économiques, financiers, sociaux et 

humains.  

L’axe industriel est traité profondément 

en vue d’instaurer une zone franche 

d’échange. 

Enfin cette étude met en exergue les 

aspects importants de cet accord pour la 

Jordanie. 

 

تعتبر مناطق جنوب وشرق البحر األبٌض المتوسط والشرق األوسط 
بمجموعها منطقة ذات أهمٌة استراتٌجٌة حٌوٌة لالتحاد األوروبً. وتهدف فكرة 

متوسطٌة" إلى تحوٌل حوض البحر األبٌض المتوسط إلى منطقة -"الشراكة األورو
؛ تعزٌز الحوار حوار وتبادل وتعاون، وذلك لضمان: السلم واالستقرار واالزدهار

السٌاسً؛ تطوٌر التعاون فً المجاالت االقتصادٌة، والمالٌة، واالجتماعٌة، والثقافٌة، 
وٌعتبر التحول االقتصادي  .0000والبعد االنسانً؛ إقامة منطقة تجارة حرة بحلول عام 

 مفهوماً محورٌاً فً مسألة التعاون المالً/التموٌلً بٌن االتحاد ومنطقةوحرٌة التجارة 
 1المتوسط.

متوسطٌة" -وٌحكم سٌاسة االتحاد تجاه منطقة المتوسط مفهوم "الشراكة االورو
بٌن االتحاد االوروبً  0995الشاملة التً انطلقت فً أعقاب مؤتمر برشلونة عام 

 األثنا عشر، وأطلق على هذه الشراكة مسمى "عملٌة برشلونة". ٌونوشركاؤه المتوسط
ائر، تونس )دول المغرب(؛ مصر، اسرائٌل، األردن، زأما الشركاء فهم: مراكش، الج

كما  السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة، لبنان، سورٌا )دول المشرق(؛ تركٌا، قبرص، مالطا.
 تشارك لٌبٌا بصفة مراقب فً بعض االجتماعات.

 المحاور الرئيسية التفاقية الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي

 :المحور السياسي واألمني -1

ٌتضمن هذا المحور المبادئ والقواعد العامة التً تحكم التعاون بٌن الطرفٌن 
السٌاسً واألمنً. وتتوخى االتفاقٌة التوصل، من خالل الحوار السٌاسً  ٌنفً المجال
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المتواصل، الى مجموعة من األهداف المشتركة وبخاصة تلك المتعلقة بالسالم واألمن 
التنمٌة اإلقلٌمٌة. وقد تم االتفاق التام بٌن الطرفٌن والدٌموقراطٌة، وحقوق االنسان، و

 على جمٌع بنود هذا المحور.

 :المحور االقتصادي والمالي -2

تهدف االتفاقٌة الى إنشاء منطقة تجارة حرة بٌن األردن واالتحاد األوروبً 
فٌذ خالل فترة انتقالٌة مدتها اثنتا عشرة سنة ابتداء من تارٌخ دخول االتفاقٌة حٌز التن

واالتفاقٌة  GATTوذلك وفقا ألحكام هذه االتفاقٌة، واالتفاقٌة العامة للتعرفه والتجارة 
، وٌشتمل هذا المحور على تجارة المنتجات الصناعٌة GATSالعامة لتجارة الخدمات 

والمنتجات الزراعٌة، وحق تأسٌس الشركات والخدمات، والمدفوعات وحركة رأس 
ٌة الفكرٌة والتجارٌة والصناعٌة والتعاون المالً والتعاون المال والمنافسة، وحق الملك

االقتصادي فً مجاالت الصناعة والزراعة واالستثمار والمواصفات والمقاٌٌس والنقل 
واالتصاالت والطاقة والعلوم والتكنولوجٌا والبٌئة والسٌاحة واإلحصاءات ومكافحة 

 2المخدرات.

ها التصحٌحٌة ومواجهة ما قد ٌنجم ومن اجل مساعدة الدول على تنفٌذ برامج 
 عن إقامة منطقة تجارة حرة من صعوبات مالٌة لدول المتوسط، قام االتحاد األوروبً

الذي ٌعتبر األداة المالٌة  PROGRAME MEDA بانشاء ما ٌسمى "برنامج مٌدا"

وٌقدم البرنامج دعم فنً ومالً  متوسطٌة.-الرئٌسٌة لالتحاد لتنفٌذ الشراكة األورو
 واكبة االصالحات الهٌكلٌة )االقتصادٌة واالجتماعٌة( للشركاء من دول المتوسط.لم

للفترة  ٌورو( ملٌار 3.435تخصٌص دعم مالً بقٌمة ) تم MEDA Iوبموجب برنامج 
، إضافة الى تقدٌم قروض من بنك االستثمار األوروبً بمبلغ مماثل للفترة 0995-0999

 ً تقدمها الدول األعضاء فً االتحاد األوروبً.نفسها، كذلك المساعدات الثنائٌة الت

 لألردن ملٌون ٌورو( 054تم تخصٌص مبلغ ) ، MEDA Iبرنامج  وضمن

على منح وقروض أخرى لدعم  األردن حصل كماعلى شكل منح وقروض مٌسرة، 
الموازنة وبرنامج التصحٌح االقتصادي. وٌتوقع أن ٌكون لألردن نصٌب جٌد من 

( 5.35وتصل مخصصاته إلى ) 0006-0000غطً الفترة الذي ٌ MEDA Iبرنامج
( ملٌار ٌورو ٌتوقع أن ٌقدمها بنك االستثمار األوروبً 7.4ملٌار ٌورو، باالضافة إلى )

 3على شكل قروض لدول المتوسط.

 :المحور االجتماعي واإلنساني -3

ٌتضمن هذا المحور المبادئ والقواعد العامة التً تحكم التعاون بٌن االتحاد 
األوروبً واألردن فً المجال االجتماعً واإلنسانً وتتوخى االتفاقٌة من خالل الحوار 
المتواصل تحسٌن شروط العمل لألردنٌٌن العاملٌن بصفة قانونٌة فً دول االتحاد، وٌتم 
التأكٌد فً هذا المجال على التعلٌم والتدرٌب، الشباب، الثقافة واإلعالم، الهجرة والسكان 

 ة التعاون فً مكافحة تهرٌب المخدرات، واإلرهاب الدولً.والصحة، وزٌاد

 :القطاع الصناعيمحور  -4
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تهدف اتفاقٌة الشراكة الى التوصل الى منطقة تجارة حرة فً تجارة السلع 
 الصناعٌة بٌن األردن ودول االتحاد األوروبً وفقا لما ٌلً:

تحاد األوروبً إعفاء الصادرات من السلع الصناعٌة األردنٌة الى دول اال -أ
من كافة الرسوم الجمركٌة والرسوم األخرى ذات األثر المماثل اعتبارا من تارٌخ دخول 

 (.0/0/0999هذه االتفاقٌة حٌز التنفٌذ )

إعفاء الصادرات من السلع الصناعٌة األوروبٌة الى األردن من كافة  -ب
ل فترة زمنٌة الرسوم الجمركٌة والرسوم األخرى ذات األثر المماثل تدرٌجٌا خال

، 0000مقدارها اثنا عشر عاما اعتبارا من دخول هذه االتفاقٌة حٌز التنفٌذ وحتى عام 

 عدا قائمة استثنائٌة محددة.

المجموعة األوروبٌة، وبموجب االتفاقٌة العامة للتعاون بٌن األردن  أنورغم 
وم الجمركٌة ، قد ألغت الرس08/0/0977والمجموعة األوروبٌة التً تم توقٌعها بتارٌخ 

، إال ان حجم ذلك التارٌخ المفروضة على الصادرات الصناعٌة األردنٌة كلٌا اعتبارا من
الصادرات الكلٌة بقً ضئٌال، بل تراجعت صادرات األردن الى االتحاد األوروبً من 

فٌما ازدادت قٌمة  0003ملٌون دٌنار عام  (55.3الى ) 0996(ملٌون دٌنار عام  86)
ملٌون دٌنار لألعوام  (0049.5( ملٌون الى )964االتحاد من ) لدوالمستوردات من 

نفسها، وذلك نظرا لبعض القٌود غٌر الجمركٌة التً ٌفرضها االتحاد األوروبً على 
الصادرات الصناعٌة الى دول االتحاد والمتمثل بشكل أساسً بقواعد المنشأ 

 4والمواصفات والمقاٌٌس.

صناعٌة لالتحاد األوروبً، وبخاصة فً ونظرا ألهمٌة زٌادة الصادرات ال
ضوء توقع زٌادة مستوردات األردن من االتحاد األوروبً بعد التخفٌض التدرٌجً 

بٌة، فقد طالب الوفد األردنً وللتعرفة الجمركٌة المفروضة على السلع الصناعٌة األور
المفاوض بضرورة توفٌر دعم مالً وفنً من االتحاد األوروبً لالرتقاء بأداء 
الصناعات األردنٌة الواعدة بالتصدٌر الى االتحاد األوروبً. وقد وافق الجانب 

 اتاألوروبً على تضمٌن اتفاقٌة الشراكة العالن مشترك ٌنص على تقدٌم المساعد
الفنٌة للصناعات األردنٌة لتمكٌنها من التكٌف مع متطلبات الشراكة وزٌادة  والمالٌة 

انب األوروبً على منح دول المتوسط حق المنشأ تها التصدٌرٌة، وقد وافق الجاقدر
التراكمً شرٌطة ان ٌتم التزام هذه الدول بقواعد المنشأ األوروبٌة وتوجه هذه الدول الى 

 إقامة منطقة تجارة حرة فٌما بٌنها.

فٌما ٌتعلق بالمستوردات الصناعٌة من االتحاد األوروبً، فانه سٌترتب  أما
الرسوم األخرى ذات األثر المماثل لتصل الى الصفر على تخفٌض الرسوم الجمركٌة و

 فً نهاٌة الفترة االنتقالٌة ما ٌلً:

انخفاض فً اإلٌرادات الجمركٌة بافتراض عدم اتخاذ أٌة إجراءات  - أ
 تعوٌضٌة.

تخفٌض الحماٌة للصناعات الوطنٌة بعد خمس سنوات من دخول  - ب
فع خالل السنوات الخمس األولى االتفاقٌة حٌز التنفٌذ، علما بأن الحماٌة الجمركٌة سترت
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 نظراً لتخفٌض التعرفة الجمركٌة على مستلزمات الصناعة.

وبناء على ذلك وإلعطاء الصناعات الوطنٌة فترة كافٌة للتكٌف مع تخفٌض 
 ، فقد قامةالحماٌة، وكذلك الحد من أثر خفض اإلٌرادات الجمركٌة على خزٌنة الدول

بإجراءات التخفٌض على الرسوم الجمركٌة  فٌما ٌتعلق المفاوض الجانب األردنً
 :ٌلً بالتوصل إلى ماوالرسوم ذات األثر المماثل، 

موافقة الجانب األوروبً على استثناء المستوردات من السلع التالٌة من  -
: السجائر والمشروبات (NEGATIVE LIST)  التحرٌر الجمركً، او ما ٌسمى ب

%( من 05لبندورة، واأللبسة المستعملة و )الكحولٌة، والسٌارات المستعملة، ورب ا
وقد أكد الجانب األردنً بشكل خاص  %( من األثاث واألحذٌة والسجاد.50) المالبس و

على أهمٌة استثناء سلع المالبس واألحذٌة واألثاث من التحرٌر الجمركً لما لصناعاتها 
وكثٌفة  ،جمالمحلٌة من آثار اجتماعٌة كبٌرة، حٌث أن هذه الصناعات صغٌرة الح

االستخدام للعمالة، وان منتجاتها موجهة بشكل أساسً للسوق الداخلٌة وبخاصة لفئات 
 الدخل المتوسط والمتدنً.

قائمة السلع الصناعٌة األوروبٌة والتً تعفى من كافة الرسوم تحدٌد  -
تشتمل هذه القائمة بشكل و الجمركٌة والرسوم األخرى عند دخول االتفاقٌة حٌز التنفٌذ.

( سلعة رأسمالٌة التً ال تفرض علٌها رسوم جمركٌة او أٌة رسوم  490) ساسً علىأ

 أخرى.

%( 00%( او )5قائمة السلع الصناعٌة الخاضعة حالٌا لرسوم مقدارها) تحدٌد  -

والتً سٌجري التخفٌض علٌها تدرٌجٌا ابتداءا من السنة األولى من دخول االتفاقٌة حٌز 
وتشمل هذه القائمة السلع التالٌة: مواد استهالكٌة أساسٌة، %( سنوٌا. 00التنفٌذ وبمعدل )

أجهزة طبٌة، مواد أولٌة للصناعة، أجزاء آالت صناعٌة، مدخالت صناعٌة، مواد 
كٌمٌاوٌة للصناعة، أدوٌة، وأسمدة، ال تخضع هذه السلع لرسوم جمركٌة، بل لضرٌبة 

 استٌراد.% ( رسوم 5) +% ( ضرٌبة إضافٌة 5% ( او )5إضافٌة بواقع )

%( 30%( او )00قائمٍة السلع الصناعٌة الخاضعة حالٌا لرسوم بنسبة )تحدٌد   -
%( والتً سٌبدأ التخفٌض علٌها بدءا من مطلع السنة الخامسة لدخول االتفاقٌة 40او )

% ( سنوٌا، وتشمل هذه القائمة السلع الصناعٌة التً تنتج 00.5حٌز التنفٌذ بمعدل )

 القائمة منها الى فترة انتقالٌة للتكٌف.محلٌا وتحتاج الصناعات 

وقد نصت االتفاقٌة على السماح لألردن فً حالة الصناعات الناشئة، او فً 
حالة القطاعات التً تخضع العادة هٌكلة او تتعرض لمصاعب كبٌرة، وبخاصة اذا كان 

اجتماعٌة سلبٌة، ان تفرض ضرٌبة جمركٌة ال ٌتجاوز  آثارٌنتج عن هذه المصاعب 
%( على المستوردات من المنتجات المماثلة، وعلى ان ال تزٌد قٌمة 05دلها )مع

%( من إجمالً 00المستوردات من السلع التً تخضع لمثل هذا اإلجراء عن )

المستوردات من المنتجات الصناعٌة، إال انه ال ٌجوز فرض مثل هذه اإلجراءات اذا 
ئب والقٌود الكمٌة او أٌة ضرائب كان قد مر فترة أربع سنوات على إزالة جمٌع الضرا

 ذات أثر مماثل على تجارة سلعة ما.
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وقد وافق الجانب األوروبً على منح األردن فترة إضافٌة مدتها ثالث سنوات 
بعد انتهاء الفترة االنتقالٌة ٌسمح لألردن خاللها بفرض إجراءات استثنائٌة لحماٌة 

 الٌة.الصناعات الجدٌدة التً تقام خالل الفترة االنتق

وٌجدر كذلك اإلشارة الى ان تخفٌض الرسوم الجمركٌة والرسوم األخرى ذات 
األثر المماثل على المستوردات الصناعٌة من االتحاد األوروبً سٌؤدي الى تخفٌض 
األسعار النهائٌة لهذه المنتجات فً السوق األردنٌة، مما ٌؤدي الى زٌادة الدخول الحقٌقٌة 

شكل توزٌعاً للثروة الحقٌقٌة من الدولة للمواطنٌن، أي أنها ال للمواطنٌن، وهً بالتالً ت
تشكل خسارة لالقتصاد الوطنً، اال ان االنخفاض فً اإلٌرادات الجمركٌة والرسوم 
واألخرى المماثلة سٌكون بمستوى ٌصعب معه عدم اللجوء لتعوٌض بعضه لمواصلة 

الممكنة لتعوٌض  توفٌر مستوى كاف من اإلٌرادات للخزٌنة. وتتضمن المصادر
 االنخفاض من اإلٌرادات الجمركٌة والرسوم األخرى المماثلة ما ٌلً:

 .المساعدة المالٌة األوروبٌة لألردن على المدى المنظور 

 .فرض ضرٌبة نوعٌة على المستوردات من سلع معٌنه 

  إلغاء كل أو بعض اإلعفاءات الواردة فً قانون الضرٌبة العامة على
 المبٌعات.

 تجات الزراعيةالمن -5

لمفاوضات، مجموعة من المطالب التً قدم الجانب األردنً خالل جوالت ا
تهدف بشكل أساسً الى زٌادة الصادرات الزراعٌة األردنٌة الى دول االتحاد األوروبً 
من خالل اإلعفاء الكامل للسلع المصدرة من الرسوم الجمركٌة، وزٌادة كمٌاتها 

بة وأنواعها، وفترة دخولها الى أسواق االتحاد، واإللغاء الكلً او الجزئً من ضرٌ
الدخول. وقد عول الجانب األردنً على أهمٌة منح دول االتحاد األوروبً تسهٌالت 
إضافٌة للصادرات الزراعٌة األردنٌة، وبخاصة ان األردن ٌتمتع بمٌزة نسبٌة فً القطاع 

ته الصناعٌة الى االتحاد اته على زٌادة صادراالزراعً، وانه فً ضوء محدودٌة قدر
، فال بد من السماح بدخول كمٌات اكبر من السلع الزراعٌة األوروبً فً المدى القصٌر

الى دول االتحاد لمواجهة الزٌادة فً المستوردات األردنٌة من االتحاد األوروبً فً ظل 
تخفٌض التعرفة الجمركٌة والرسوم األخرى على المنتجات الصناعٌة األوروبٌة بعد 

 دخول االتفاقٌة حٌز التنفٌذ.

ً على إدخال السلع الزراعٌة التالٌة معفاة من الرسوم وافق الجانب األوروب
ودون تحدٌد موعد لدخولها وهً:  ،%( بدون سقوف كمٌة000الجمركٌة بنسبة )

والبامٌا وبعض أنواع الفلفل، والبلح، والخضار المجففة، والحمضٌات  ،الملوخٌة
لعة المعصورة، والفلفل األحمر المطحون، والجرٌب فروت، والبرتقال وتخضع س

 البرتقال لسعر الدخول.

كما وافق الجانب األوروبً على إدخال السلع الزراعٌة التالٌة معفاة من 
%( وبدون سقوف كمٌة ولكن ضمن مواعٌد محددة 000الرسوم الجمركٌة بنسبة )
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لدخولها وهً: البندورة، الثوم، الخٌار الصغٌر، الفاصولٌا، الباذنجان، الفلفل الحلو، 
 ا، الشومر، الشمام الصغٌر، البطٌخ، السلٌري.البقدونس، الكوس

ووافق الجانب األوروبً على إدخال السلع التالٌة معفاة من الرسوم الجمركٌة 
ولكن مع تحدٌد سقوف كمٌة وتحدٌد مواعٌد محددة لدخولها وهً: البطاطا الجدٌدة، 

 ولة.الزهور، الخس، االسبراجوس، مصنعات الخضار والفواكه، رب البندورة، الفرا

ووافق الجانب األوروبً على إدخال السلع التالٌة ضمن سقوف كمٌة ومواعٌد  
محددة لدخولها وان تخضع هذه السلع لتعرفة جمركٌة مخفضة وهً: الجزر، والبصل، 
والتٌن، والمانجا، والجوافه، والمندلٌنا، واللٌمون. كما وافق االتحاد على إدخال االجبان 

م ٌمنح االتحاد أي تسهٌالت لدخول منتجاته الزراعٌة الى البٌضاء األردنٌة. هذا ول
 األردن فً الوقت الحاضر.

 حقوق الملكية الفكرية -6

ٌمنح األردن فترات سماح متفاوتة لمراجعة، واعادة صٌاغة، وتنفٌذ  
قوانٌن حقوق الملكٌة المقبولة دولٌاً والمتضمنة فً المواثٌق الدولٌة التً تغطً هذا 

 الجانب.

 مدفوعات ورأس المالال -7

تمت موافقة الطرفٌن، األردنً واألوروبً، على حرٌة حركة رأس المال 
بدء سرٌان اتفاقٌة الشراكة، وذلك بما ٌتفق والتزامات كل طرف  للعملٌات الجارٌة منذ

فً ظل اتفاقٌة صندوق النقد الدولً، وحرٌة حركة رأس المال لالستثمار المباشر بٌن 
وٌله وما ٌنشأ عنه من أرباح، مع إبقاء حركة رأس المال األردنً الطرفٌن، واعادة تح

لالستثمار غٌر المباشر فً أوروبا خاضعا للتشرٌعات األردنٌة المعمول بها، الى ان ٌتم 
االتفاق بٌن الطرفٌن، وعندما تسمح الظروف بذلك، على التحرٌر الكامل لحركة رأس 

ضرورة ان ٌفرض إجراءات تقٌٌدٌة لمدة المال بٌنهما، وٌحق لكل طرف، اذا اقتضت ال
ستة اشهر على حركة رأس المال اذا نشأ عنها او كانت تهدد بان ٌنشأ عنها صعوبات 
جدٌة الدارة السٌاسة النقدٌة، واستقرار سعر الصرف. وٌحق للطرف الذي ٌواجه مٌزان 

قا التفاقٌة مدفوعاته صعوبات جدٌة، قائمة او محتملة، العودة لفرض إجراءات تقٌٌدٌة وف
الجات واتفاقٌة صندوق النقد الدولً بالحد األدنى الضروري لمعالجة الموقف، مع 
االلتزام بإعالم الطرف اآلخر بهذه اإلجراءات، وتقدٌم جدول زمنً إلزالتها وذلك 

قد أكد األردن على أهمٌة ان ٌقدم االتحاد األوروبً مساعدة مالٌة وبالسرعة الممكنة. 
ان مدفوعاته فً حالة تعرضه للمصاعب، خاصة وان مواصلة التزام لألردن لدعم مٌز

األردن بتنفٌذ برامج تصحٌح وإصالح هٌكلً قد تؤدي الى حاجة األردن لمساعدات 
 طارئة لمواجهة احتٌاجات غٌر متوقعة نتٌجة التحرٌر المطرد لالقتصاد الوطنً.

ٌنص على انه  وقد وافق الجانب األوروبً على تضمٌن االتفاقٌة على إعالن
فً حالة تعرض مٌزان المدفوعات األردنً لمصاعب جراء تنفٌذ اتفاقٌة الشراكة، ٌعقد 
األردن واالتحاد األوروبً مشاورات لتحدٌد افضل السبل لمساعدة األردن فً مواجهة 

 تلك الصعوبات وعلى ان تجري هذه المشاورات بالتنسٌق مع صندوق النقد الدولً.
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 :ردنأهمية االتفاقية لأل

من المتوقع ان تساعد االتفاقٌة فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة فً األردن من  (1
خالل زٌادة حجم األسواق الخارجٌة المتاحة أمام المنتجات األردنٌة. ومن هذا المنطلق 
كان توجه األردن إللغاء سٌاسة إحالل المستوردات وتبنً سٌاسة النمو المبنٌة على 

مثلة بسٌاسة التصدٌر المعتمدة على قوى السوق من ناحٌة التوجه نحو الخارج والمت
 وتنمٌة وتفعٌل القطاع الخاص كمحرك رئٌسً لهذا النمو من ناحٌة أخرى.

ان اتساع السوق الخارجً وتنفٌذ سٌاسات اإلصالح والتكٌف على المستوٌٌن 
رات الكلً والجزئً سٌؤدي الى جذب االستثمارات المحلٌة والخارجٌة )بلغت االستثما

-0996) األوروبٌة التً استفادت من قانون تشجٌع االستثمار فً األردن خالل األعوام
ملٌون دوالر أمٌركً( وتوظٌفها فً القنوات االستثمارٌة  000.0( حوالً )0998

 المولدة للدخل والعمالة مما سٌؤدي الى تخفٌض وطأة البطالة والفقر.

و االنضمام الى تكتالت هناك توجه عالمً نحو إقامة تكتالت جدٌدة ا (2
اقتصادٌة قائمة، وعلٌه فان من الصعب على األردن البقاء فً اقتصاد قطري معزول. 
ومن الجدٌر بالذكر ان اتفاقٌة الشراكة ال تمنع قٌام تكتل عربً أوسطً، بل على العكس 
فان االتحاد األوروبً ٌشجع قٌام منطقة تجارة حرة عربٌة ذلك لالستفادة من أحكام 

عد المنشأ األوروبٌة، ورفع جودة المواصفات وتوحٌدها وتوحٌد المقاٌٌس وحفز قوا
 آلٌات التنسٌق العربً من خالل االجتماعات المتتالٌة مع االتحاد األوروبً.

ٌمكن استنباط إٌجابٌات االتفاقٌة بالنظر الى الفوائد التً حققتها الدول  (3
مع االتحاد األوروبً، فقد اشارت  المتوسطٌة التً وقعت على اتفاقٌات شراكة مماثلة

الدراسات التً تحلل تأثٌر االتفاقٌات على الرفاه االقتصادي واالجتماعً الى ان الفوائد 
المتوقعة لٌست قلٌلة، فقد تم تقدٌر زٌادة الناتج المحلً اإلجمالً بالنسبة للمغرب وتونس 

(سنوٌا %4.7%( و)0.5ٌن )نتٌجة لتأثٌر االتفاقٌات التً وقعتها مع االتحاد األوروبً ب

وٌأتً هذا النمو بشكل أساسً من الزٌادة فً القدرة التنافسٌة الناشئة عن تحقٌق التطابق 
والتناغم مع المعاٌٌر والمقاٌٌس الدولٌة وبالتالً خفض كلفة التجارة. وتشٌر الدراسات 

صل الى كذلك الى زٌادة متوقعة فً اإلنتاجٌة الكلٌة لعوامل اإلنتاج فً تونس قد ت
%( من الناتج المحلً اإلجمالً، واذا أخذنا التجربة التونسٌة فان الدراسات تشٌر 0.8)

الى ان االنخفاض الناتج فً اإلٌرادات نتٌجة التفاقٌة الشراكة ٌعادل فقط ربع اإلٌرادات 
 المتحصلة نتٌجة الضرائب الداخلٌة كضرٌبة المبٌعات وضرٌبة القٌمة المضافة.

ردنً األوروبً فً إطار اتفاقٌة الشراكة فً دعم موقف ساهم التعاون األ (4
 األردن التفاوضً لالنضمام الى منظمة التجارة العالمٌة.

صحٌح ان االتفاقٌة ستعمل على تفكٌك الرسوم الجمركٌة، وان حصٌلتها 

( 47( ملٌون دٌنار خالل السنة األولى و )األردن ( ، حٌث قدر االنخفاض بستنخفض

ل المرحلة األولى للتفكٌك والبالغة أربع سنوات، وٌتوقع ان تزداد بعد ملٌون دٌنار خال
 ولكن تبرٌر ذلك ٌكمن فً: ا،ذلك للفترة المتبقٌة وما ٌلٌه
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ان االستمرار فً فرض رسوم جمركٌة مرتفعة ٌؤدي فً اغلب االحٌان الى  -أ
الجمركٌة استمرار فترة الركود االقتصادي لمدة اطول، بسبب تحمل المنتجٌن لالعباء 

على مدخالت االنتاج، االمر الذي ال ٌحتمل تعوٌضه عند بٌع السلع المنتجه بسبب تدنً 
 النشاط االقتصادي.

 احتمال تمرٌر الرسوم الجمركٌة المرتفعة الى المستهلك فً نهاٌة المطاف. -ب

تشكل الرسوم المرتفعة عائقا امام االستثمار مما ٌؤثر سلباً على التنمٌة  -  ج
 صادٌة واالجتماعٌة.االقت

غض النظر عن االتفاقٌة، فان اإلٌرادات الجمركٌة مرشحة لالنخفاض على ب -د
أٌة حال بسبب انضمام األردن الى منظمة التجارة العالمٌة والتزامة بتخفٌض الرسوم 

 الجمركٌة بموجب االتفاقٌات المبرمة.

هٌكلة  عادةالتزام األردن ببرامج اإلصالح والتكٌف الهٌكلً ٌقتضً إ - ه
اإلٌرادات المحلٌة بحٌث تسند على التركٌز على االٌرادات من الضرائب مثل ضرٌبة 

 المبٌعات وضرٌبة الدخل لتعوٌض الخزٌنة عن النقص فً اإلٌرادات الجمركٌة.

انخفاض كلفة مدخالت اإلنتاج على الصناعٌٌن والقطاع الخاص بشكل عام  -و
 تالً حفز النمو فً اإلنتاج والتصدٌر.ٌؤدي الى رفع قدرتهم التنافسٌة وبال

انخفاض كلفة اإلنتاج المحلً الناتجة عن تفكٌك الرسوم الجمركٌة من شأنه  -ز
ان ٌخفض أسعار المنتجات االستهالكٌة المحلٌة، مما ٌعنً زٌادة الدخل الحقٌقً والقوة 

ذلك إبقاء الشرائٌة لدخل المواطن، وبالتالً رفع مستوى الرفاه للمواطنٌن. ٌضاف الى 
 مستوٌات األسعار فً حدود منضبطه فً المدى المنظور.

( دخول األردن الشراكة سٌؤمن استمرار االتحاد األوروبً فً تقدٌم المنح 6
 والمساعدات المالٌة والفنٌة لألردن.

تسمح االتفاقٌة للشركات األردنٌة بفتح فروع لها فً دول االتحاد األوروبً  (7
أ فٌها الشركات األوروبٌة نفسها، وتلتزم دول االتحاد بمنح بنفس الشروط التً تنش

الطاقم اإلداري األردنً العامل فٌها تأشٌرة عمل ولٌس تأشٌرة سٌاحٌة واذون إقامة طٌلة 
فترة العقد او العمل فً الشركة، األمر الذي سٌضفً طابع الشرعٌة على عمل األردنٌٌن 

 االتحاد. فً فروع الشركات األردنٌة العاملة فً دول

المتأتً من السٌاحة األوروبٌة من خالل دعم  ( من المتوقع ارتفاع الدخل8
االتحاد األوروبً للمشارٌع السٌاحٌة وتطوٌر قدراتها التنافسٌة حٌث ان االتفاقٌة تتضمن 

 تسهٌالت فً مجال التعاون السٌاحً.

معها  ( ان إجراءات الحماٌة فً االتفاقٌة سوف تساهم اذا ما تم التعامل9
بفعالٌة، بإعطاء فرصة كبٌرة للصناعات الوطنٌة لتتمكن من التكٌف مع متطلبات 
االتفاقٌة دون إلحاق الضرر بها، ومن أهم هذه اإلجراءات: حماٌة الصناعات الناشئة او 
قطاعات معٌنة تخضع العادة هٌكلة او تواجه مصاعب خطٌرة، حٌث ٌحق للطرف 

خالل الفترة االنتقالٌة ولمدة ال تزٌد عن خمس سنوات اما األردنً اتخاذ تدابٌر استثنائٌة 
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استثنائٌة ٌحق لألردن اإلبقاء  بصورة إعادة فرض رسم جمركً او زٌادته. وفً ظروف
على هذه التدابٌر لمدة أقصاها ثالث سنوات بعد انتهاء الفترة االنتقالٌة ٌجوز تمدٌدها 

اءات لحماٌة الصناعة الوطنٌة ضد ولمدة ال تتجاوز ثالث سنوات إضافٌة. واتخاذ إجر
اإلغراق وذلك فً حال تصدٌر منتجات من االتحاد األوروبً الى السوق األردنً 
بأسعار اقل من األسعار التً تباع فٌها نفس المنتجات فً األسواق األوروبٌة، باالستناد 

مناسبة لمنع الى قانون حماٌة اإلنتاج الوطنً الذي ٌعطً الحق اتخاذ التدابٌر الوقائٌة ال
وإذا تم استٌراد أي منتج بكمٌات متزاٌدة وتحت أوضاع من شانها  ممارسات اإلغراق.

مصاعب باو  او تهدد بإحداث مثل ذلك الضرر ان تسبب ضرر بالغ للمنتجٌن المحلٌٌن،
خطٌرة فً أي من قطاعات االقتصاد، فانه ٌحق لألردن فرض او زٌادة الرسم الجمركً 

 لحماٌة الصناعة او االقتصاد الوطنً. او إٌقاف االستٌراد

                                           
 :االهوامش
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