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  النقاط الرئيسية يف بعض االتفاقات الستة 
  *.للتعاون االقتصادي بين األردن والفلسطينيين

  
  

  :التجاري أوالً ـ االتفاق 
ومناطق السلطة بما  املنشأ الوطني  واخلدمات ذات  احلرة النتقال السلع  العمل بمبدأ التجارة  تأكيد التزام ـ   

اجلمركية  جميع الرسوم  ألحد الطرفين من  ذات املنشأ الوطني  ك تعفى البضائع ذل ولتحقيق . الزراعية يف ذلك السلع  
وهي يف  املنتجات احمللية  التي تفرض على  الضرائب والرسوم  ويستثنى من ذلك  خرى والضرائب األُ والرسوم 

السلطة  ة التي تستوفيها القيم الهاشمية وضريبة  اململكة األردنية  املبيعات املطبقة يف  احلاضر ضريبة  الوقت 
  .الفلسطينية الوطنية 

ى أن عل تبادلها بين الطرفين  أنواع السلع التي تم  كل ستة أشهر على  الهدف يجري اتفاق  للوصول إىل هذا 
  .الكامل للتجارة التحرير النهائي  الوصول إىل  اً إىل حين تدريج توسيع القوائم  يجري 
  .الترانزيت أراضيها على أساس  الفلسطينية عبر  املنتجات الزراعية  تصدير  األردنية تسهل احلكومة ـ   
وحديد  سمنت ومن األ املشتقات النفطية  الفلسطيني من  متطلبات اجلانب  كالً أو جزءاً من  يؤمن األردن ـ    
  .البناء
  .الوطنية الشبكة الكهربائية  درس ربط ـ   

  :واملصريف نقدي اجملال ال ثانياً ـ االتفاق يف 
السلطة  ) مناطق(خرى يف أُ إىل جانب عمالت  األردين عملة تداول  على استمرار الدينار  اتفق الطرفان ـ   

 . جلميع الغايات ووسيلة دفع قانونية  الوطنية 
ذلك  اخملتصة ويشمل السلطة الفلسطينية  الفلسطينية من  مناطق السلطة  الترخيص للبنوك يف  يتم ـ     

  .الفلسطينية لها يف املناطق  فروع أو مكاتب جديدة  للبنوك األردنية بفتح  الترخيص 
يتفق الطرفان  لسلطة النقد الفلسطيني  استكمال األطر الرقابية  حتى يتم : املصريف الرقابة واإلشراف ـ     
والقواعد  تتوىل وضع األسس  وسلطة النقد الفلسطينية  املركزي األردين  مشتركة بين البنك  تشكيل جلنة رقابية  على 

يف  البنوك األردنية العاملة  واملكاتب العائدة إىل  على الفروع  املصرفية اإلشراف والرقابة  اخلاصة بعمليات  واآللية 
  . املناطق الفلسطينية

   :جمال النقل ثالثاً ـ االتفاق يف 
اجلوية بهدف تسهيل  والبري واألرصاد  النقل اجلوي والبحري  التنسيق يف جماالت  اتفق الطرفان على ـ   

  .تنقل األشخاص والسلع 
ن يكون أاألردنية و الفلسطينية يف املعاهد  تدريب وتأهيل الكوادر  االتفاق على : لبريدوا االتصاالت ـ   

  .البلدان العربية البريد الفلسطيني إىل  األردن املنفذ لتوزيع  
  :التربوي االتفاق : رابعاً 
اجلانب  تي يطلبها الفترة ال الضفة الغربية إىل  املدرسية األردنية يف  املناهج والكتب  يستمر تطبيق ـ   

اخلصوصية  املواد املدرسية إلبراز  إضافية يف خمتلف  إصدار مطبوعات  وللسلطة الفلسطينية  الفلسطيني 
  .الفلسطينية

  .األردنية وتعادلها مع الشهادات  بالشهادات الفلسطينية  التربية والتعليم األردنية  تعترف وزارة ـ   
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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