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 جيبوتي في الحرة والمناطق الموانئ سلطةو              سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة       

 على
 الخاصةالمناطق في مجال تعاون التطوير التجارة و 

 
 الحللللرة والمنللللاطق المللللوانئ سلللللطةو  العقبللللة االقتصللللادية الخاصللللة فللللي المملكللللة االردنيللللة ال ا للللميةان سلللللطة منطقللللة 

 (  ب " االطراف" ممن االن فصاعدا سي ار الي جم ورية جيبوتي ) في
 .ذات الصلةتسريع التنمية االقتصادية الشاملة لبلدانهم و  اعترافا بدور المناطق الخاصة والحرة في تشجيع

ضفاء الطابع المؤسسي على العالقات الودية بينمع االخذ بعين   االطراف. االعتبار الرغبة بتعزيز وا 
 2016نيسان في شهر اآلراء في االجتماع الوزاري االخير الذي تم عقده في عمان  اتفاقمع االخذ بالحسبان 

 .ذات الصلةوفقا للقوانين السائدة واالنظمة في بلدانهم و 
 :تفقوا على التاليقد ا

 ال دف: 1المادة 
 دددددو لتعزيدددددز تنميدددددة التعددددداون بدددددين االطدددددراف فدددددي مجدددددا  المنددددداطق االقتصدددددادية الحدددددرة ان الهددددددف مدددددن مدددددذ رة التفدددددا م  دددددذه 

ليقيمددددوا صدددددناعاتهم والمسددددتنمرين مددددن الطددددرفين  والخاصددددة ووضددددع اطددددار مؤسسددددي يهدددددف الددددى تسدددددهي  اعمددددا  االشددددخا 
 .  والبيئة االستنمارية المقدمة لى المنطقتين واالستفادة من الحوافز وشر اتهم في 

 نطاق التعاون: 2المادة 
 تباد  المعلومات ومشار ة الخبرات من خال  زيارات المسؤولين والخبراء من  ال المؤسستين. -1
   التجارة.وتطوير  الخاصةاون بين المؤسستين في مجا  استنمار المنطقة عالت -2
لمشدددددتر ة لشدددددرق السدددددوق ا فدددددي والتجدددددارة لمجتمدددددع االعمدددددا  االردندددددي التعددددداون بدددددين المؤسسدددددتين فدددددي تدددددوفير التسدددددهيالت -3

تددددددوفير تسددددددهيالت لمجتمددددددع االعمددددددا  الجيبددددددوتي لالسددددددتنمار  ;، وبددددددالع  والدددددددخو  فددددددي السددددددوق االفريقدددددديوجنددددددوق افريقيددددددا 
 والتجارة في منطقة العقبة.

 .حداث بالتناوق في االردن وجيبوتيالتنظيم المشترك للندوات واال -5
 .  تفا م  ذهللتنفيذ بنود اتفاقية ا بحسن النية وممارسة الحر  الواجق التصرف -6

 التنفيذ: 3المادة 
 فدددددان االطدددددراف سيباشدددددرون 2ور فدددددي المدددددادة وتنفيدددددذ البرندددددام  المدددددذ  1بدددددادراك اال دددددداف المنصدددددو  عليهدددددا فدددددي المدددددادة 

 .ى التعاون ذي المنفعة المتبادلةبالنشاطات ذات الصلة باالعتماد عل
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 االست ارة الم تركة: 4المادة 
سدددديتم عقدددددد اجتماعدددددات التشدددداور فدددددي اي وقدددددت يددددتم االتفددددداق عليدددددل بالتندددداوق فدددددي جيبدددددوتي واالردن وفددددي حالدددددة عددددددم القددددددرة 

 .تباد  الونائق عوضا عن االجتماع على عقد االجتماع بسبق ظروف معينة سيتم
 التعديل: 5المادة 
يددددددتم تنقيحهددددددا بموافقددددددة مشددددددتر ة خطيددددددة مددددددن االطددددددراف وسدددددديتم  مددددددن المم ددددددن ان يددددددتم تعدددددددي  مددددددذ رة التفددددددا م  ددددددذه او ان

 .  يمها من خال  وسيلة اتصا  معتمدةتقد
 حل النزاعات والخالفات: 6المادة 

التشدددداور  اي نددددزاع او خددددالف بددددين االطددددراف علددددى التفسددددير وهاو التنفيددددذ لمددددذ رة التفددددا م  ددددذه سدددديتم حلددددل وديددددا مددددن خددددال 
 .او التفاوض بين االطراف

 بدء السريان واالن اء: 7المادة 
 سنوات  3ستدخ  مذ رة التفا م  ذه حيز السريان في تاريخ توقيعها من قب  الطرفين وستبقى نافذة لمدة 

قدددددد وقعدددددوا علدددددى مدددددذ رة  ذات الصدددددلةشددددهادة علدددددى مدددددا ذ دددددر فدددددان الموقعدددددون ادنددددداه المفوضدددددين اصدددددوليا مدددددن قبددددد  سدددددلطاتهم 
 التفا م  ذه .

بواقدددددددع  2017ايدددددددار  مدددددددن 2االردن فدددددددي  –صدددددددفحات وقدددددددد تدددددددم توقيعهدددددددا فدددددددي العقبدددددددة ( 2) مدددددددنان مدددددددذ رة التفدددددددا م  دددددددذه 
 .( باللغة العربية2باللغة االنجليزية ونالث نسخ اصلية )( 2اصلية ) تيننسخ
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