
  االتفاقية االقتصادية بين منظمة التحرير الفلسطينية 
 والمملكة األردنية الهاشمية في مجال التجارة واالستثمار 

  

  : في مجال التجارة واالستثمار

الضفة الغربية وقطاع غزة تمنح هذه االتفاقية تعريفة جمرآية تفضيلية للبضائع والمنتجات المتبادلة بين  •
والبضائع المتفق عليها معفاة من الجمارك ) A1, A2, B(واألردن، وتدخل البضائع المدرجة في القوائم 

إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وإلى األردن، شريطة أن ال يزيد حجم االستيراد عن الحصص المحددة 
  ). 2 وملحق1أنظر ملحق(

  .  سلعة للقوائم88واتفق الجانبان على إضافة ) A1, A2(تضمنت االتفاقية توسيع قوائم  •
اتفق الجانبان على تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية وتطويرها، وضرورة تسهيل إجراءات االستيراد  •

  . والتصدير بين الجانبين، وإقامة مستودعات تخزين لتسهيل دخول وخروج وإعادة تحميل البضائع
تقديم التسهيالت االئتمانية لتمويل التجارة البينية، وتسهيل إجراءات دخول رجال اتفق الطرفان على أهمية  •

  . األعمال الفلسطينيين واألردنيين، وتشجيع إقامة المعارض والندوات وورشات العمل في آل البلدين
 اتفق الجانبان على ضرورة دعم المبادرات الهادفة إلى إيجاد فرص استثمارية تشكل نواة لالستثمار •

  . المشترك بين البلدين

   :في مجال النقل

لنقل البضائع الصادرة في األردن إلى ) Point to Point(اتفق الطرفان على اعتماد نظام النقل  •
  . األراضي الفلسطينية عبر جسر الملك حسين

م يكون سير الشاحنات من نقاط العبور إلى محطات التفريغ في األراضي الفلسطينية وبالعكس بموجب نظا •
  . القوافل، وعدم فرض قيود على عددها وآميات وأنواع البضائع المنقولة من خالل المعابر بين البلدين

اتفق الطرفان على تشجيع تأسيس شرآة مشترآة لنقل البضائع بالشاحنات بين البلدين مناصفة بين القطاع  •
  . الخاص في البلدين

ني لألراضي الفلسطينية من خالل جسر األمير محمد األرد) الكلنكر(اتفق الجانبان على تصدير االسمنت  •
  . باإلضافة إلى جسر الملك حسين

  : في مجال الزراعة

، A1اتفق الطرفان على إضافة الخضار والفواآه الطازجة والمشمولة بالرزنامة الزراعية إلى قائمة  •
  . A1والعمل على إضافة مدخالت اإلنتاج الزراعي المنتجة في األردن إلى قائمة 

وافق الجانبان األردني على إعطاء األفضلية لشراء زيت الزيتون الفلسطيني لتلبية حاجة السوق األردني  •
 . شريطة توفر المنافسة السعرية والمطابقة للمواصفات األردنية 
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