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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/2

بالت�سديـق علـى التفاقيتـني الإطاريتـني للتعـاون

 القت�سادي والتجاري وال�ستثماري والفني بني دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية وكل من الوليات املتحدة الأمريكية وجمهورية البريو

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى التفاقية الإطارية للتعاون القت�سادي والتجاري وال�ستثماري والفني بني جمل�س 

املوقعة فـي مدينة نيويورك  الأمريكية  املتحدة  العربية والوليات  التعاون لدول اخلليج 

بتاريخ 25 �سبتمرب 2012م ، 

وعلى التفاقـية الإطاريـة للتعـاون القت�ســادي والتجــاري وال�ستثمــاري والفني بــني دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وجمهورية البريو املوقعـة فـي مدينة ليمـا فـي الأول 

من اأكتوبر 2012م ، 

وبعد العر�س على جمل�س ال�سورى ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

الت�سديق على التفاقيتني امل�سار اإليهما وفقا لل�سيغتني املرفقتني .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 5 من ربيــع الأول �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 7 من ينايــــــــــــــر �سنة 2014م
 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان



اجلريدة الر�سمية العدد )1042(

التفاقية الإطارية 

للتعاون االقت�سادي والتجاري واال�ستثماري والفني

 بني جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والواليات املتحدة االأمريكية 

اإن جمل�س التعا�ن لد�ل اخلليج العربية ) جمل�س التعا�ن ( ، �اأع�ضا�ؤه كل من الإمارات 

العربية املتحدة ، مملكة البحرين ، اململكة العربية ال�ضعودية ، �ضلطنة عمان ، د�لة قطر 

�د�لة الكويت  )الد�ل الأع�ضاء ( ،

�حكومة الوليات املتحدة الأمريكية ) الوليات املتحدة ( ،

�ي�ضار اإليهما معا فيما بعد " بالطرفني" �"بالطرف" ب�ضورة منفردة ،

رغبة منهما فـي تطوير �تعزيز التعا�ن القت�ضادي �التجاري �ال�ضتثماري �الفني بينهما  

على اأ�ضا�س امل�ضا�اة �املنفعة املتبادلة ،

اإذ ياأخـــذان بعني العتبــار اأهمية تعزيـــز عالقات ال�ضداقة القائمة بينهمــا ، مع مراعـــاة 

القوانني �الأنظمة اخلا�ضة بكل منهما ، 

��ضعيا لإيجاد اآلية لتعزيز احلوار حول املبادرات اخلا�ضة بزيادة التبادل التجاري بينهما ، 

يتم من خاللها حتديد املوا�ضيع ذات العالقة فـي هذا املجال ، 

د�ليا  بها  املعرتف  الأ�ضا�ضية  العمل  حقوق  �حماية  بتبني  التزامهما  جمددا  يوؤكدان  �اإذ 

للعمال  الأ�ضا�ضية  �احلقوق  املبادئ  حول  الد�لية  العمل  منظمة  اإعالن  فـي  �ردت  التي 

1998 ( �ت�ضمينها فـي القوانني �الأنظمة �التطبيقات اخلا�ضة بكل منهما  �متابعتها ) 

��ضمان التطبيق الفعلي لتلك القوانني �الأنظمة ، 

�الأنظمة اخلا�ضة  للقوانني  �فقا  عليها  �املحافظة  البيئة  �اإدراكا منهما لأهمية حماية 

بكل من الطرفني ، �رغبة منهما فـي حتقيق تكامل ال�ضيا�ضات التجارية �البيئية �اإ�ضهامها 

فـي تعزيز التنمية امل�ضتدامة ، 

قد تو�ضال اإىل التفاقية الإطارية التالية :
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املــادة االأولـــــى 

�ال�ضتثماري  �التجاري  القت�ضادي  التعا�ن  لتعزيز  املمكنة  الفر�س  الطرفان  يبحث 

�الفني فـي جمالته املختلفة بينهما ، �ت�ضجيع تبادل املعلومات �اخلربات الفنية الالزمة 

فـي تلك املجالت �فق اأحكام يتم التفاق عليها بني الطرفني .

املــادة الثانيــــة

يبحث الطرفان الفر�س املمكنة لتو�ضيع �حترير عالقاتهما التجارية مبا فـي ذلك خف�س 

اأ�  اإزالــة احلواجــــز  اجلمركيـــة �غيــــر اجلمركيـــة فـــي �جــه التبـــادل التجـــاري �ال�ضتثمـــار ،

التجارة  منظمة  جتاه  التزاماتهما  فيها  مبا  الد�لية  التزاماتهما  احل�ضبان  فـي  اآخذين 

العاملية ، �يعتزمان ال�ضعي لال�ضتفادة من هذه الفر�س ح�ضبما يكون منا�ضبا .

املــادة الثالـثــــة

يبحث الطرفان الفر�س املمكنة لتو�ضيع التبادل التجاري بينهما من خالل :

- تعزيز تبادل املعلومات اخلا�ضة بالتجارة �ال�ضتثمار .

- بحث �ضبل الن�ضر �التعريف بالقوانني �الت�ضريعات املتعلقة بال�ضتثمار لدى الطرفني .

بالتجارة  املعنية  �الهيئات  املوؤ�ض�ضات  بني  خا�ضة  الأعمال  قطاع  ات�ضالت  ت�ضجيع   -

�ال�ضتثمار .

- بحث الو�ضائل الكفيلة بتعزيز بيئة منا�ضبة للتجارة الد�لية �ال�ضتثمار مبا فـي ذلك 

تعزيز �ضيادة القانون �توفري ال�ضفافية �موؤ�ض�ضات عامة خالية من الف�ضاد .

اإزالة  اأ�  للتخفي�س  الالزمة  ال�ضر�ط  ا�ضتطالعية حول  مناق�ضات  فـي عقد  النظر   -

احلواجز التجارية �ال�ضتثمارية بينهما .

خمتلف  فـي  الوطنية  الب�ضرية  املوارد  �تطوير  التدريب  ت�ضهيل  �ضبل  فـي  النظر   -

القطاعات القت�ضادية .

- بحث الو�ضائل الكفيلة لت�ضهيل التبادل العلمي �الأكادميي فـي املجالت القت�ضادية .

- ت�ضهيل �ضراكات القطاع اخلا�س ، �الفر�س املالئمة للنقل الطوعي للتقنية . 
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املــادة الرابعــة

يبحث الطرفان الفر�س املمكنة لت�ضهيل �تر�يج ال�ضتثمارات الد�لية فـي �ضتى القطاعات 

�زيادة  الوظائف  �اإيجاد  التقنية  تطوير  بهدف  �اخلدمات  ال�ضلع  فيها  مبا  القت�ضادية 

النمو فـي اقت�ضاداتهما .

املــادة الخام�ســة 

�التجارية  القت�ضادية  �البعثات  �الوفود  املمثلني  تبادل  ت�ضجيع  على  الطرفان  يعمل 

�الفنية بينهما ، �بحث �ضبل حتقيق ذلك .

املــادة ال�ساد�ســة 

�التجاري  القت�ضادي  للتعا�ن  م�ضرتكة  جلنة  التفاقية  هذه  مبوجب  الطرفان  يوؤ�ض�س 

ذلك   ال�ضر�رة  تقت�ضي  عندما  اأ�   ، منتظم  اأ�ضا�س  على  جتتمع   ، �الفني  �ال�ضتثماري 

اأ�ضهر من  �ضتة  امل�ضاركة خالل  الطرفان م�ضتوى  ، �يحدد  الطرفني  بلدان  فـي  بالتنا�ب 

دخول هذه التفاقية حيز النفاذ ، �تكون من مهامها ما يلي :

- بحـــث �اإقــرار التو�ضيــات الكفيلــة بتعزيــز �تطويــر التعــا�ن القت�ضـــادي �التجــاري 

�ال�ضتثمــاري �الفنــي بني الطرفــني ، �كــل ما يعزز العالقــات القت�ضادية �زيــادة 

حجم التبادل التجاري �ال�ضتثمار بينهما .

امل�ضائل  حل  �ت�ضهيل  الطرفني  بني  ال�ضتثمارات  لت�ضجيع  املمكنة  الفر�س  بحث   -

املتعلقة بال�ضتثمار . 

- بحث اأية م�ضائل تتعلق بالتجارة �ال�ضتثمار ح�ضبما يقرره الطرفان .

بر�توكولت  اأ�  اتفاقيات  عنها من  ينبثق  �ما  التفاقية  اأحكام هذه  تنفيذ  متابعة   -

م�ضرتكة بني الطرفني .

منا�ضبة  تراها  متخ�ض�ضة  عمل  فرق  اأ�  اأخرى  فرعية  جلان  اأية  بت�ضكيل  اللجنة  �تخول 

اأن  �ح�ضبما تقت�ضيه ال�ضر�رة ، �حتديد مهام ��ظائف تلك اللجان �فرق العمل ، على 

ترفع اللجان الفرعية �فرق العمل املذكورة تقاريرها �تو�ضياتها للجنة امل�ضرتكة .
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املــادة ال�سابعــة 

�اأحكام   ، العربية  اخلليج  لد�ل  التعا�ن  ملجل�س  الأ�ضا�ضي  النظام  باأحكام  الإخالل  د�ن 

التفاقية القت�ضادية بني د�ل املجل�س ، فاإن هذه التفاقية �اأية اإجراءات تتخذ مبوجبها 

ل توؤثر باأي حال من الأحوال على �ضلطة الد�ل الأع�ضاء فـي جمل�س التعا�ن للقيام فرديا 

باأن�ضطـــة ثنائيـــة للتعـــا�ن مع الوليات املتحــدة فـي املجالت التي ت�ضملهــا هذه التفاقيــة ، 

اأ� فـي عقد اتفاقيات ثنائية معها .

اإن هذه التفاقية �اأية اإجراءات تتخذ مبوجبها ل توؤثر باأي حال من الأحوال على �ضلطة 

جمل�س  فـي  الأع�ضاء  الد�ل  اإحدى  مع  للتعا�ن  ثنائية  باأن�ضطة  للقيام  املتحدة  الوليات 

التعا�ن فـي املجالت التي ت�ضملها هذه التفاقية ، اأ� فـي عقد اتفاقيات ثنائية معها .

ثنائية  اتفاقيات  مبوجب  الطرفني  �التزامات  حقوق  مع  التفاقية  هذه  تتعار�س  �ل 

 موقعة من قبل الوليات املتحدة �اأي من الد�ل الأع�ضاء ، حيث �ضت�ضتمر تلك 
)1(

م�ضبقة 

التفاقيات كمجالت منا�ضبة للوليات املتحدة �تلك الد�ل الأع�ضاء لبحث امل�ضائل التي 

تقع �ضمن اخت�ضا�س د�ل جمل�س التعا�ن .

املــادة الثامنـــة 

يجوز مبوافقة الطرفني تعديل ن�ضو�س هذه التفاقية .

املــادة التا�سعـــة

يت�ضا�ر الطرفان حول كل ما يتعلق بتنفيذ اأحكام هذه التفاقية ، بهدف التو�ضل اإىل حل 

�دي لأي من الق�ضايا اأ� الأ�ضئلة التي تهم اأيا من الطرفني .

املتحدة  العربية  الإمارات  التجاري �ال�ضتثماري بني  للتعا�ن  الإطارية  ، التفاقية  الثنائية  ت�ضمل هذه التفاقيات 
 )1(

�الوليات املتحدة الأمريكية )15 مار�س 2004م( ، التفاقية الإطارية للتعا�ن التجاري �ال�ضتثماري بني مملكة البحرين 

�الوليات املتحدة الأمريكية )18 يونيو 2002م( ، التفاقية الإطارية للتعا�ن التجاري �ال�ضتثماري بني اململكة العربية 

ال�ضعودية �الوليات املتحدة الأمريكية )31 يوليو 2003م( ، التفاقية الإطارية للتعا�ن التجاري �ال�ضتثماري بني �ضلطنة 

عمان �الوليات املتحدة الأمريكية )7 يوليو 2004م( ، التفاقية الإطارية للتعا�ن التجاري �ال�ضتثماري بني د�لة قطر 

الكويت  التجاري �ال�ضتثماري بني د�لة  للتعا�ن  الإطارية  ، التفاقية  2004م(  الأمريكية )19 مار�س  املتحدة  �الوليات 

�الوليـــات املتحــــدة الأمريكيــــة )6 فربايــــر 2004م( ، اتفاقيــــة التجـــارة احلــــرة بني مملكـــــة البحريــــن �الوليـــات املتحــــدة 

) 14 �ضبتمرب 2004م ( اتفاقية التجارة احلرة بني �ضلطنة عمان �الوليات املتحدة )19 يناير 2006م( .
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املــادة العا�ســـرة 

يقوم كل طرف باإ�ضعار الطرف الآخر خطيا باإنهاء الإجراءات القانونية الداخلية الالزمة 

اآخر  ، �ت�ضبح هذه التفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ  لدخول هذه التفاقية حيز النفاذ 

اإ�ضعار خطي بذلك .

تظل هذه التفاقية �ضارية املفعول ما مل يخطر اأحد الطرفني الطرف الآخر كتابة ، قبل 

�ضتة اأ�ضهر على الأقل من تاريخ الإنهاء ، برغبته فـي اإنهائها .

�فـي حالة اإنهاء هذه التفاقية ، فاإن ذلك ل يوؤثر فـي �ضالمة اأ� ا�ضتمرارية اأية اتفاقيات  

اأ� م�ضاريـــع اأ� اأن�ضطة اأبرمت �فق هذه التفاقيــة ، اإلـــى حني النتهـــاء من تلك التفاقيـــات 

اأ� امل�ضاريع اأ� الأن�ضطة .

املــادة الحاديـة ع�سـرة

حــررت هـــذه التفاقيـــة مـــن ن�ضختني باللغتني العربية �الإجنليزية ، �لكل منهمـــا نفــ�س 

احلجية .

مت التوقيع على التفاقية فـي مدينة نيويورك بالوليات املتحدة الأمريكية ، فـي 9 ذ� القعدة 

1433هـ املـوافـق 25 �ضبتمرب 2012م .

عن جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية        

وزير اخلارجية باململكة العربية ال�سعودية

رئي�س الدورة احلالية للمجل�س الوزاري 

ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية  

االأمني العام ملجل�س التعاون

 لدول اخلليج العربية

       عن حكومة الواليات املتحدة االأمريكية

         نائبة املمثل التجاري للواليات املتحدة
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FRAMEWORK AGREEMENT FOR TRADE, ECONOMIC, INVESTMENT 

AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE COOPERATION 

COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF THE GULF AND THE 

GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (“the GCC”), whose 
Member States are the United Arab Emirates, the Kingdom of Bahrain, the 
Kingdom of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman, the State of Qatar, and the State 
of Kuwait (“the GCC Member States”), and the Government of the United States 
of America (“the United States”),
hereinafter referred to collectively as “the Parties,” and individually as “a Party”: 

Desiring to develop and enhance the economic, commercial, investment and 
technical cooperation between them on the basis of equality and mutual benefits;

Recognizing the importance of maintaining the friendly relations existing
between them; 

Taking into consideration their respective laws and regulations;

Seeking to create a mechanism for further dialogue on initiatives for expanding 
their trade by identifying relevant issues for particular engagement;

Reaffirming their commitment to adopting and maintaining internationally 
recognized fundamental labor rights as stated in the ILO Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-Up (1998) in their 
respective laws, regulations and practices and to ensuring the effective enforcement 
of those laws and regulations; and

Recognizing the importance of protecting and preserving the environment in 
accordance with their respective laws and regulations, and desiring to ensure 
that trade and environmental policies are mutually supportive in furtherance of 
sustainable development;

Have concluded the following Framework Agreement:
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 Article One

The Parties shall consider possible opportunities for promoting all aspects of 
economic, commercial, investment and technical cooperation between them, and 
for encouraging the exchange of information and necessary technical expertise in 
those fields on mutually agreed terms.

Article Two

The Parties shall consider possible opportunities for expanding and liberalizing 
their trade relations, including the reduction or elimination of tariff and non-
tariff barriers to trade and investment, taking into account their international 
obligations, including those of the World Trade Organization, and intend to pursue 
such opportunities, where appropriate.

Article Three

 The Parties shall consider possible opportunities for expanding exchanges between 
them through:

• Enhancing the exchange of information on trade and investment issues; 

• Considering means to publish or otherwise make the Parties’ respective laws 
and regulations on investment available to the public;

• Encouraging business communications particularly between the institutions 
and organizations concerned with trade and investment;

• Considering means to promote an open and predictable environment for 
international trade and investment, including by strengthening the rule of 
law and promoting transparent and corruption-free public institutions;

• Considering possible exploratory discussions on the conditions necessary 
for more comprehensive reduction or elimination of barriers to trade and 
investment between them;

• Considering means to facilitate training and development of national human 
resources in various economic sectors;

• Considering means to facilitate scientific and academic exchanges in economic 
fields; and
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• Facilitating private sector partnerships and appropriate opportunities for 
voluntary technology transfer.

Article Four

The Parties shall consider possible opportunities for facilitating and promoting 
international investment in the various sectors of their respective economies, 
including with respect to goods and services, with a view to improving technology, 
creating jobs and furthering economic growth in their respective economies. 

Article Five

The Parties shall encourage exchanges of representatives, delegations and economic, 
commercial, and technical missions between them and consider means to facilitate 
such exchanges.

Article Six

The Parties hereby establish a Joint Committee for trade, economic, investment 
and technical cooperation (TEITC) under this Agreement. The Committee shall 
convene alternately in the countries of the two Parties on a regular basis or when 
necessary. The two Parties shall mutually agree on level of representation within 6 
months after entry into force of this Agreement.

The functions of the Joint Committee shall include the following:
• Considering and adopting recommendations for enhancing economic, 

commercial, investment and technical cooperation between the Parties, 
fostering their economic relations and increasing the volume of trade and 
investment between the United States and the GCC ;

• Considering possible opportunities for promoting international investment 
between the Parties and facilitating the resolution of concerns regarding 
investment ;

• Ensuring implementation of the provisions of this Agreement and other 
agreements or protocols made between the Parties based on this Agreement ; 
and

• Considering any trade and investment-related matters as the Parties may 
decide.

-8-
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The Joint Committee is authorized to set up any subcommittees or specialized 
working teams, at its discretion and when deemed necessary. The Joint Committee 
shall specify the duties and functions of such subcommittees and working teams. The 
subcommittees and working teams shall submit their reports and recommendations 
to the Joint Committee.

Article Seven

Without prejudice to the provisions of the GCC Charter and those of the GCC 
Economic Agreement, this Agreement and any measures taken hereunder, shall 
in no way affect the authority of GCC Member States to individually undertake 
bilateral activities with the United States in the fields covered by this Agreement or 
conclude bilateral agreements with the United States.

This Agreement and any measures taken hereunder, shall in no way affect the 
authority of the United States to undertake bilateral activities with individual 
GCC Member States in the fields covered by this Agreement or conclude bilateral 
agreements with individual GCC Member States.

This Agreement is without prejudice to the rights and obligations under prior bilateral 
agreements signed by the GCC Member States and the United States(1). Those 
agreements will continue to provide fora for the GCC Member States and the 
United States to address issues that remain within the competency of the GCC 
Member States.

(1) These bilateral agreements include the United Arab Emirates-United States Trade and Investment 

Framework Agreement signed March 15,2004; the Bahrain-United States Trade and Investment Framework 

Agreement signed June 18, 2002; the Saudi Arabia-United States Trade and lnvestment Framework 

Agreement signed July 31, 2003; the Oman-United States Trade and Investment Framework Agreement 

signed July 7, 2004; the Qatar-United States Trade and lnvestment Framework Agreement signed March 

19,2004; the Kuwait-United States Trade and Investment Framework Agreement signed February 6, 2004; 

the Bahrain - United States Free Trade Agreement signed September 14, 2004; and the Oman-United States 

Free Trade Agreement signed January 19, 2006 .

-9-
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Article Eight

The provisions of this Agreement may be amended with the mutual consent of the 
Parties.

Article Nine

The Parties shall consult on any matter arising from implementation of the provisions 
of this agreement with a view to amicably resolving any questions or concerns on 
the part of one or more Parties.

Article Ten

The two Parties shall notify each other in writing of the finalization of any necessary 
internal legal procedures for entry into force of this Agreement. This Agreement 
shall enter into force on the date of the delivery of the last written notification to 
the other Party. 

This Agreement shall remain valid unless either Party notifies the other Party in 
writing, at least six months prior to the termination date, of its intention to 
terminate the Agreement.

If the Parties terminate this Agreement, such termination shall not affect the validity 
or duration of any agreements or projects or activities made under the present 
Agreement until such agreements or projects, or activities are completed.

 Article Eleven

This Agreement was done in the Arabic and English Languages, the two texts being 
equally authentic.

Signed in the city of New York, New York, on 25 of September, 2012 .

                    For and on Behalf of the
                   Government of

                    The United States of America

For and on Behalf of the Cooperation Council 
for the Arab States of the Gulf

Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of 
Saudi Arabia

Current President of the GCC Ministerial 
Counsel

Secretary General of the Cooperation Council for
 the Arab States of the Gulf

-10-
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التفاقيـــة الإطاريـــة 

للتعاون االقت�سادي والتجاري واال�ستثماري والفني

 بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وجمهورية البريو

اإن حكومات كل من دولة الإمارات العربية املتحدة ، مملكة البحرين ، اململكة العربية ال�سعودية ،

�سلطنة عمان ، دولة قطر ، دولة الكويت ، الأع�ساء فـي النظام الأ�سا�سي ملجل�س التعاون 

لـــدول اخلليـــج العربيـــة ، وي�ســـار اإليهــــا فيمــــا بعــــد"بــــدول جملــــ�س التعــــاون" ، مــــن جهــــة ،

وحكومـــــة جمهوريــــــة البيــــــرو وي�ســـــار اإليهــــــا فيمـــــا بعــــــد "بالبيــــــرو" مــــــن جهـــــة اأخــــرى ، 

وي�سار اإليهما معا فيما بعد "بالطرفني املتعاقدين" .

اإذ ياأخذان بعني العتبار اأهمية عالقات ال�سداقة القائمة بني الطرفني املتعاقدين ، ورغبة 

منهمــا فـــي تطويــر وتعزيــز وتنميــة التعــاون القت�ســادي والتجــاري وال�ستثمــاري والفني 

بينهما على اأ�سا�س امل�ساواة واملنفعة املتبادلة ، ومع مراعاة القوانني والأنظمة املعمول بها 

فـي كال الطرفني . 

فقد تو�سال اإىل التفاقية الإطارية التالية :

املــادة االأولـــــى

يعمل الطرفان املتعاقدان على ت�سجيع التعاون القت�سادي والتجاري وال�ستثماري والفني 

فـي جمالته املختلفة بينهما ، وت�سجيع تبادل املعلومات واخلربات الفنية الالزمة فـي تلك 

املجالت .

املــادة الثانيــــة 

التجاريــة  عالقاتهمــا  وحتريــر  لتو�سعــة  والو�سائــل  ال�سـبــل  املتعاقــدان  الطرفــان  يبحــث 

مبـــا فــــي ذلـك اإجـــراء مباحثـــات حــول جــدوى اإقامــة منطقــة جتــارة حـرة بينهمـا ، اآخذيـن 

ولهــذا   ، العامليــة  التجــارة  منظمــة  واأحكــام  ومبــادئ  الدوليــة  التزاماتهمــا  احل�سبان  فـي 

التجارة  اتفاقية  اإبرام  لتقييم جدوى  به  درا�سة خا�سة  باإجراء  كــل طرف  يقــوم  الغــر�س 

احلرة بني الطرفني .
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املــادة الثالـثــــة

ي�سعــى الطرفــان املتعاقــدان اإلــى تهيئــة البيـئــة املالئمــة لتو�سيع التبـادل التجــاري بينهمـــا 

من خالل : 

1 - ت�سجيع وت�سهيل التبادل التجاري بينهما والتعاون على اإزالة العوائق التجارية 

التي قد تواجه التبادل التجاري بينهما .

2 - ت�سجيع ات�سالت قطاع الأعمال خا�سة بني املوؤ�س�سات والهيئات املعنية بالتجارة 

اخلارجية .

3 - ت�سهيل التدريب ونقل التقنية .

القت�سادية  واملنهجيات  والإح�سائيات  التجاري  التبادل  ب�ساأن  املعلومات  تبادل   -  4

والتجارية ، مع مراعاة قوانني ال�سرية املعمول بها فـي كل منهما .

املــادة الرابعــة 

ي�سعى الطرفان املتعاقدان اإىل اتخاذ ترتيبات من اأجل ت�سجيع التدفقات الراأ�س مالية بينهما ،

وقيام م�سروعات ا�ستثمارية م�سرتكة ، وت�سهيل ا�ستثمارات املوؤ�س�سات وال�سركات ، والتبادل 

والزراعة  والطاقة  وال�سياحة  والتجارة  القت�ساد  جمالت  خمتلف  فـي  والتقني  العلمي 

وال�سناعة .

املــادة الخام�سة  

يعمل الطرفان املتعاقدان على ت�سجيع تبادل زيارات املمثلني والوفود  والبعثات القت�سادية 

والتجاريـــة والفنيـــة بينهمـــا ، واإقامـــة املعـــار�س وتقديـــم الت�سهيـــالت وامل�ساعـــدات الالزمـــة 

لتحقيق ذلك . 

املــادة ال�ساد�سـة 

تنبثق عن هذه التفاقية جلنة م�سرتكة للتعاون القت�سادي والتجاري وال�ستثماري والفني ،

 ، الطرفني  بلدان  فـي  بالتناوب  ذلك  ال�سرورة  تقت�سي  اأو عندما   ، اأ�سا�س منتظم  على  جتتمع 

برئا�سة م�سرتكة ، متثل فيها بريو بوزارة اخلارجية ، ومن جانب جمل�س التعاون ، دولة 

الرئا�سة والأمانة العامة ، ويحدد م�ستوى امل�ساركة فـي حينه ، ويكون من مهامها ما يلي :
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1 - متابعة تنفيذ اأحكام هذه التفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات اأو بروتوكولت 

م�سرتكة بني الطرفني .

2 - معاجلة اأية �سعوبات اأو نزاعات قد تن�ساأ من الختالف فـي تف�سري تطبيق ن�سو�س 

هذه التفاقية .

3 - اإقـــرار التو�سيـــات الكفيلـــة بتعزيــز التعــاون القت�ســادي والتجــاري وال�ستثمـــاري 

والفني بني الطرفني املتعاقدين ، وكل ما يعزز العالقات القت�سادية وزيادة حجم 

التبادل التجاري بينهما . 

ويحــق للجنــة امل�سرتكــة ت�سكيــل اأيــة جلــان فرعيــة اأخــرى اأو فــرق عمــل متخ�س�ســة تراها 

منا�سبة وح�سبما تقت�سيه ال�سرورة ، وحتديد مهام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل ، 

على اأن ترفع اللجان وفرق العمل املذكورة تقاريرها وتو�سياتها للجنة امل�سرتكة . 

اأحكــــام عامـــة 

املــادة ال�سابعـــة 

واأحكام   ، العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  الأ�سا�سي  النظام  باأحكام  الإخالل  دون 

التفاقية القت�سادية بني دول املجل�س ، فاإن هذه التفاقية واأية اإجراءات تتخذ مبوجبها 

يجب األ توؤثر باأي حال من الأحوال على �سلطة الدول الأع�ساء فـي جمل�س التعاون للقيام 

باأن�سطة ثنائية للتعاون مع البريو ، اأو العك�س ، فـي املجالت التي ت�سملها هذه التفاقية ، 

اأو فـي عقد اتفاقيات ثنائية معها .

املــادة الثامنــــة 

يجوز مبوافقة الطرفني املتعاقدين تعديل ن�سو�س هذه التفاقية .

املــادة التا�سعـــة

يقوم كل طرف باإ�سعار الطرف الآخر خطيا باإنهاء الإجراءات القانونية الالزمة ، وت�سبح 

هذه التفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ اآخر اإ�سعار بذلك ، اأو فـي اأي موعد اآخر يتفق عليه 

الطرفان . 
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تظل هذه التفاقية �سارية املفعول ما مل يخطر اأحد الطرفني املتعاقدين الطرف الآخر 

كتابة ، قبل �ستة اأ�سهر على الأقل ، برغبته فـي اإنهائها .

وفـي حالة اإنهاء هذه التفاقية ، فاإن اأية اتفاقيات اأو م�ساريع اأو اأن�سطة اأبرمت وفق هذه 

التفاقيـــة الإطاريــــة �ســـوف تظـــل نافـــذة حتــى النتهـــاء مـــن تلــك التفاقيـات اأو امل�ساريـع 

اأو الأن�سطة . 

املــادة العا�ســــرة 

حررت هذه التفاقية من ثالث ن�سخ باللغات العربية والأ�سبانية والإجنليزية ، ولكل منها 

نف�س احلجية ، وعند الختالف يرجح الن�س باللغة الإجنليزية .

مت التوقيع على التفاقية فـي مدينة ليما ، جمهورية البريو ، فـي اليوم الأول من �سهر 

اأكتوبر 2012م .

عــن حكومـــات 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

  عــن حكومـــة

 جمهوريــة البيــــرو 

وزيــر اخلارجيــة 

باململكة العربية ال�سعودية

دولة الرئا�سة مبجل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية                

   وزيــر اخلارجيــة 

بجمهوريـــة البيــــرو

االأمانــة العامــة 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
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 FRAMEWORK AGREEMENT ON ECONOMIC, COMMERCIAL, 

INVESTMENT AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN

THE MEMBER STATES OF THE COOPERATION COUNCIL 

FOR THE ARAB STATES OF THE GULF (GCC)

 AND THE REPUBLIC OF PERU

The United Arab Emirates , the Kingdom of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia, 

the Sultanate of Oman, the State of Qater and the State of Kuwait, that are Parties to 

the Charter of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, hereinafter 

referred to as the "GCC States", and 

The Republic of Peru, hereinafter referred to as "Peru" ,

And collectively hereinafter referred to as "the Contracting Parties", 

Recognizing the importance of the friendly relations already existing between 

them, and 

Desiring to develop and enhance the economic, commercial, investment and 

technical cooperation between them on the basis of equality and mutual benefits, 

and 

Taking into consideration the laws and regulations in force in their countries, 

Have concluded the following Framework Agreement :

 Article One 

The Contracting parties shall promote all aspects of economic, commercial, 

investment and technical cooperation between them, and encourage the exchange 

of information and necessary technical expertise in those fields.
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Article Two

The Contracting Parties shall consider and adopt, where appropriate, tangible 

means and tools for expanding and liberalizing their trade relations, 

including initiating discussions on the feasibility of a Free Trade Area between 

them, taking into account their international obligations and the provisions of the 

World Trade Organization. For this purpose, each party shall undertake its own 

feasibility study for a Free Trade Agreement between the GCC States and Peru. 

 Article Three

The Contracting Parties shall seek to provide a climate favorable for expanding trade 

exchanges between them through, inter alia :

1- Promote and facilitate trade exchanges between them, and cooperate to 

resolve trade impediments that may arise in trade between them.

2 - Encouraging business communications particularly between the institutions 

and organizations concerned with foreign trade.

3 - Facilitating training and technology transfer.

4 - Exchanging information on trade, as well as economic and trade statistics 

and methodology, subject to the laws of each Contracting Party concerning 

confidentiality.

Article Four

The Contracting Parties shall take appropriate arrangements for encouraging capital 

flows between them, setting up joint investment projects, facilitating corporate 

investments as well as scientific and technological exchanges, in the various fields 

of economy, trade, tourism, energy, agriculture and industry.
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Article Five

The Contracting Parties shall encourage exchanging visits of representatives, 

delegations and economic, commercial and technical missions between them, and 

organizing exhibitions and provide the necessary facilities and assistance to this 

end .

Article six

A Joint Committee for Economic, Commercial, Investment and Technical 

Cooperation shall be established under this Agreement. The Joint Committee shall 

convene alternatively in each Contracting Party on a regular basis or when deemed 

necessary . The Joint Committee shall be co-chaired by the Ministry of Foreign 

Affairs of Peru, and the rotating presidency of the GCC with the Gulf Cooperation 

Council Secretariat-General. The level of participation will be mutually agreed to 

between the two Contracting Parties .

Functions of the Committee shall include the following :

1 - Following up implementation of the provisions of this Agreement and other 

bilateral agreement or protocols made between the Contracting Parties 

based on this Agreement .

2 - Addressing any difficulties or disputes that may arise from the different 

interpretation or application of the provisions of this Agreement .

3 - Adopting recommendations for enhancing economic, commercial, investment 

and technical cooperation between the Contracting Parties, and fostering 

their economic relations and increasing the volume of trade between them.
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The Joint Committee shall be authorized to set up any subcommittees or 

specialized working teams, at its discretion and when deemed necessary. The 

Joint Committee shall specify the duties and functions of such subcommittees and 

working teams, provided. The subcommittees and working teams shall submit their 

reports and recommendations to the Joint Committee.

GENERAL PROVISIONS

Article Seven

Without prejudice to the provisions of the GCC Charter and those of the GCC 

Economic Agreement, this Agreement and any measures taken hereunder, shall 

in no way affect the authority of GCC Member States to individually undertake 

bilateral activities with Peru in the fields covered by this Agreement or conclude 

bilateral agreements with Peru and vice versa .

Article Eight

The provisions of this Agreement may be amended with mutual consent of the 

Contracting Parties .

Article Nine

The two Contracting Parties shall notify each other in writing of the finalization of 

the necessary internal legal procedures . This Agreement shall enter into force on 

the date of the delivery of the last written notification or on such other date agreed 

by the Contracting Parties .

This Agreement shall remain valid unless either Contracting Party notifies the 

other Contracting Party in writing at least six months prior to the termination 

date, of its intentions to terminate the Agreement .
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When this Agreement is so terminated, the termination of this Agreement shall 

not affect the validity or duration of any agreements or projects or activities made 

under the present Agreement until the completion of such agreements or projects, 

or activities .

Article Ten

This Agreement was done in Arabic, Spanish and English languages, the three texts 

being equally authentic. Where discrepancy occurs, the English text shall prevail.

Signed in Lima, Republic of Peru, on this 1st day of October 2012 .

 For and on Behalf of the 

Republic of Peru 

For and on Behalf of the Member States of the 

Cooperation Council for the Arab States of the 

Gulf (GCC) 

Minister of Foreign Affairs of 

the Republic of Peru 

Minister of Foreign Affairs of the Kingdom 

of Saudi Arabia Presidency of the Gulf 

Cooperation Council

Secretariat General

Gulf Cooperation Council




