يرتبط األردن مع عدد من الدول العربية باتفاقيات أفضليات تجارية واتفاقيات تجارة حرة ثنائية تهدف الى تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية مع
الدول العربية وتعمل جنبا إلى جنب مع اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى علما بان االتفاقية األخيرة تمنح أفضليات تجارية أكثر من غالبية االتفاقيات
الثنائية العربية وللمستورد/المصدر حرية االختيار لالتفاقية التي يرغب بالتصدير أو االستيراد بموجبها.
األفضليات التجارية بموجب االتفاقيات التجارية واتفاقيات الحرة الثنائية التي يرتبط بها األردن مع عدد من الدول العربية :
اإلتفاقية

األفضليات التجارية ابتداء من 5002/1/1

اتفاقية التبادل التجاري الحر مع
جمهورية مصر العربية
تاريخ التوقيع10/12/1998 :
دخول االتفاقية حيز النفاذ28/12/1999 :

إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والضرائب ذات األثر المماثل على
جميع السلع المتبادلة ذات المنشأ األردني والمصري باستثناء
المنسوجات والمالبس الجاهزة ومنتجات حديد التسليح (الجدول
رقم  1من االتفاقية)

اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع
الجمهورية العربية السورية
تاريخ التوقيع8/10/2001 :
دخول االتفاقية حيز النفاذ21 /5/2002:

إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والضرائب ذات األثر المماثل على
جميع السلع المتبادلة ذات المنشأ األردني والسوري .

 اإلعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب ذات األثر المماثل لجميعالسلع ذات المنشأ األردني والمغربي الواردة في المرفق رقم ()1
من االتفاقية وعددها  65سلعة ،والسلع ضمن الفئات الجمركية
(صفر – )%56
 السلع ذات الفئات الجمركية (أعلى من  )%56يتم تخفيضاتفاقية التبادل التجاري الحر مع المملكة
الرسوم الجمركية والضرائب ذات األثر المماثل بشكل تدريجي عليها
المغربية
سنويا ولمدة  6سنوات من تاريخ دخول االتفاقية حيز حسب نسب
تاريخ التوقيع16/6/ 1998 :
التخفيض الواردة باالتفاقية بالجداول رقم( )5للجانب األردني ورقم
دخول االتفاقية حيز النفاذ3/10/1999:
( )3للجانب المغربي لتصل في نهايتها الى ( )%56من الرسوم
الجمركية والرسوم والضرائب األخر ذات االثر المماثل السلع
المغربية المستثناة من التخفيضات الواردة في المرفق رقم ( )4من
االتفاقية والسلع االردنية المستثناة من التخفيض واردة في المرفق
رقم( )6من االتفاقية
 االعفاء الكامل من الرسوم والضرائب األخر ذات االثر المماثلعلى السلع ذات المنشا التونسي الواردة في المرفق رقم ()1
والسلع ذات المنشا االردني الواردة في المرفق ( )5وبشكل كامل
اتفاقية منطقة تجارة حرة مع الجمهورية من تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ .
 فيما عدا ما ورد في الفقرة ( )1,5من االتفاقية يتم التخفيضالتونسية
التدريجي على السلع ذات المنشأ األردني والتونسي بنسبة %11
تاريخ التوقيع22/4/1998 :
من تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ .
دخول االتفاقية حيز النفاذ1111/5 / 16 :
 يستثنى من التحرير التدريجي السلع التونسية المنشا الواردة فيالمرفق رقم  3والسلع األردنية المنشأ الواردة في المرفق رقم  4من
االتفاقية بحيث يؤجل التخفيض عليها
اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة مع دولة
االمارات العربية المتحدة
تاريخ التوقيع21/5/2000 :
دخول االتفاقية حيز النفاذ5111/11/54 :

اعفاء كامل من الرسوم الجمركية والضرائب ذات االثر المماثل من
تاريخ  5113 / 1 / 1على جميع السلع ذات المنشا االردني
واالماراتي

اتفاقية التعاون التجاري مع الجمهورية
الجزائرية
تاريخ التوقيع19/5 /1997 :
دخول االتفاقية حيز النفاذ31 /1/1999:

اعفاء المنتجات ذات المنشأ األردني والجزائري من الرسوم
الجمركية والرسوم والضرائب االخر ذات االثر المماثل ويستثنى من
هذه االعفاءات السلع الواردة في القائمة في الملحق رقم ( )1من
االتفاقية

اتفاق تجاري مع الجمهورية اللبنانية
تاريخ التوقيع1/10/1992 :
دخول االتفاقية حيز النفاذ8/7/1993:

 اعفاء الخضار والفواكه من كافة الرسوم الجمركية والضرائب االخرذات االثر المماثل عند االستيراد مباشرة في ضوء الرزنامة الزراعية
المعتمدة بين البلدين
 اعفاء الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية والثرواتالطبيعية غير المصنعة المتبادلة بين البلدين من الرسوم الجمركية
والضرائب االخر ذات االثر المماثل
 اعفاء كامل المنتجات الصناعية ذات المنشا الوطني لكال الطرفينمن الرسوم والضرائب االخر ذات االثر المماثل الواردة في المرفق
رقم ( )1من االتفاقية كما تعفى السلع الواردة في المرفق رقم ()5
من االتفاقية بنسبة الثلث من الرسوم والضرائب االخر ذات االثر
المماثل

اتفاقية التعاون في مجال الشؤون
التجارية مع السلطة الوطنية
الفلسطينية
تاريخ التوقيع26/1/1995 :
دخول االتفاقية حيز النفاذ :سارية المفعول

إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والضرائب ذات األثر المماثل لجميع
السلع األردنية والفلسطينية المنشأ المتبادلة بين الطرفين ،مع
االخذ بعين االعتبار السلع المسموح تبادلها والواردة في
القائمة ) (Aو )(Bبموجب بروتوكول باريس .

اتفاقية التبادل التجاري الحر مع دولة
الكويت
تاريخ التوقيع25/12/2001 :
دخول االتفاقية حيز النفاذ9/4/2005:

إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات االثر
المماثل على كافة المنتجات الصناعية والزراعية التي منشؤها أحد
الطرفين المتعاقدين .

اتفاقية منطقة تجارة حرة مع جمهورية
السودان
تاريخ التوقيع6/2/2003 :
دخول االتفاقية حيز النفاذ29/8/2003 :

 االعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضرائب االخر ذات االثرالمماثل لجميع المنتجات السودانية المنشأ التي يتم تصديرها
مباشرة الى االردن من تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ .
 يتم التخفيض التدريجي على الرسوم الجمركية والضرائب ذات االثرالمماثل على السلع االردنية المنشأ المصدرة الى السودان بنسبة
 %56في  5116/1/1بنسبة  %41في  ,5115/1/1بنسبة  %01في
 5110/1/1وبنسبة  %111في 5112/1/1

اتفاقية منطقة تجارة حرة مع مملكة
البحرين
تاريخ التوقيع21/7/2001 :
دخول االتفاقية حيز النفاذ5116/6/51 :

اعفاء كامل من الرسوم الجمركية والضرائب ذات االثر المماثل على
جميع السلع الصناعية والزراعية االردنية والبحرينية المنشأ المتبادلة
بين البلدين ويستثنى من ذلك:
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