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 األوربيت -إتفاقيت المشاركت المصريت  بيان

 سريان االتفاقيتمدة و

ٔنٔٗت ) - َٕٕي  55قٔنح( ٗف  55ٔلؼد يظهٔ  االذؽـاق اال ٍم  اذفاليح اللايح يُطمح ذعانج  5005ي تثهٔك
ٕل االذفاليح ؼيى ا 55ؼهج تٍي انطهفٍي ٗف يكج الظاْا  ًا يًرك ػايا ٍي ـق ٗ( تُي نرُفيم )ذؽهيه ذكنيع

ٔنٔٗت اٗن  ُشأ اال ظهيح ٍي انٍهغ انظُاػيح لاخ اًن  ٌُح . 56ذؽهيه انٕانقاخ اًن
 
ٓه انصاَٗ انراٗن نهرانيؿ انمٖ ذفطه فّي  - ٔل ٍي انش ـم االذفاق ؼيى انُفال ٗف انيٕو اال ٕظة االذفاليح يك ًٔت

غ تاٌركًال اظهاءاخ انرظكيك   .االطهاف تؼؼٓا انثؼ
 
ـطان انطهف  - ٓٗ ْما االذفاق تا ألٖ ٍي انطهفٍي ٌا ُي ٕغ(  ٍهٖ االذفاق نًكج غيه يؽكٔقج )يفر ٔي

ـطان . ٓه ٍي ذانيؿ ْما اال ٌهيٌا ْما االذفاق تؼك ٌرح أش  ٗٓ ـه ،ٔيُر  اال
 
ٕنيح نلى - ُح  335ٔطكن لهان انٍيك نئيً انعًٓ ٔنٔٗت  5005ٍن ٕافمح ػٗه االذفاق اال تشٌأ اًن

ٌٗط ن ٔنٔٗت .انًٕر رأٌيً يشانكح تٍي يظه ٔاالذؽاق اال
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السلع التي تتمتع 
باإلعفاء

 والسلع الزراعيت والسلع الصناعيت السلع فى التجارة االوروبيت المصريت المشاركت اتفاقيت تغطى -

 : كالتالى المصنعت الزراعيت

 أوال: السلع الصىاعيت :
ٗ انٍهغ انظُاػيح تٍي انطهفٍي ٍي كم انميٕق انكًيح ٔانرؼهيفح يرى تًمرٗؼ االذفاليح  ذؽهيه انرعانج ف

ّٕظ انراٗن : ػؽح ٗف االذفاليح ٔلنك ػٗه ان ٔويُيح ٕي ٔل ٌهؼيح  ًهكيح ٔفما نعكا  انع
   

 بالىسبت للصادراث المصريت مه السلع الصىاعيت : -
ظه ٌا ذرًرغ طاقناذٓا انظُاػيح اٗن تهكٌا االذؽاق األ  ٕو ذريػ االذفاليح ًن نٔٗت تاالػفاء ٍي انٌه

ٕل االذفاق ؼيى انُفال . ٕن ـق ـهٖ لاخ أشه يًاشم ٔلنك ف ٕو أ ًهكيح ٔأيح ٌن  انع
 
 :أما بالىسبت لصادراث االتحاد االوروبي لمصر مه السلع الصىاعيت -

ـهٖ  ٌٔ أٖ ليٕق كًيح ٔأ ليٕق أ ـهٖ لاخ أشه يًاشم ٔق ٕو أ ًهكيح ٔأيح ٌن ٕو انع فيرى اػفائٓا ٍي انٌه
 أشه يًاشم ٔلنك طثما نهثهَايط انىيُٗ انراٗن : لاخ

 
 السلع المدرجت في القائمت االولي :-5

ٕل االذفاليح ؼيى انُفال  الل شالز ٌُٕاخ ٍي ذانيؿ ـق ًهكيح ػهيٓا ذكنيعياـ  ٕو انع ٔيرى انغاء انٌه
ًهكيح تٍُة  ٕو انع غ ٗف انٌه ٕل االذفاليح ؼيى انُفال شى 55ٔلنك تٕالغ ذففي ٌُٕيا  %55% ػُك ـق

 تؼك لنك .
 تتشاوح التى االنتاج وهذخالت والخاهات الوكىنات وبعض واالالت الشأسوالية السلع القائوة هزه وتضن

 % .5و% 1 بين عليها الجوشكية الشسىم

 
 السلع المدرجت في القائمت الثاويت : -5
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ٍثح  ًهكيح ػهيٓا ُت ٕو انع غ انٌه ٔن  %50يرى ذففي ٕل االذف 3تؼك يه اق ؼيى انرُفيم,ٔ  ٌُٕاخ ٍي ـق
ٍثح  ٔن  إنغاءٌُٕاخ ؼٗر يرى  6ٌُٕيا نًكج  %55ُت ًهكيح تانكايم تؼك يه ٕو انع ٌُٕاخ ػٗه  50انٌه

ٕل االذفاق ؼيى انُفال  . ـق
غ انٍهغ االٌرصًانيح انٗر نى ذشًهٓا انمائًح االٔٗن  الخ اَراض ٔتؼ ٔيـك ٌيطح  ٔذؼى ِْم انمائًح ٌهؼأ 

ًهكيح ػهٓي ٕو انع ٔغ انٌه  % .5%ٔ 3ا تٍي ٔذرها
 

 السلع المدرجت في القائمت الثالثت :-3
ٍثح   ًهكيح ػهيٓا ُت ٕو انع غ انٌه ٕل االذفاق ؼيى انرُفيم,5يرى ذففي ـًً ٌُٕاخ ٍي ـق ٔن   % تؼك يه

ٍثح  ٍثح  في %5ُٔت ُح انرانيح,شى ُت د ٌُٕاخ %55اٍن  .نًكجٌ 
الكيح ا نظُاػيح انٗر نى ذشًهٓا انمائًرٍي ٔذؼى ٔانقاخ يظه ٍي انغانثيح انٍاؼمح ٍي انٍهغ االٌٓر

 االٔٗن ٔانصاَيح .
 

 السلع المدرجت في القائمت الرابعت :-4
ٍثح  ًهكيح ػهيٓا ُت ٕو انع غ انٌه ٔن  %50يرى ذففي ٕو هرى ذؽهييٌُٕاخٔ  6ٌُٕيا تؼك يه ْا ٍي انٌه

ًهكيح تؼك يٗؼ  ٕل االذفاق ؼيى انُفال 55انع  . ٌُح ٍي ـق
 . ٔذؼى تظفح أٌاٌيح انٍياناخ

 
 ثاويا: السلع الزراعيت :

ظهيح ًشانكح اًن ٖ انًهف انىناٗػ الذفاليح ان ٌيغ لائًح انٍهغ انىناػيح -اؼٕر ٔنٔتيح ػٗه ٕذ اال
ٔنٔٗت اٗن أكصه ٍي يائح ٌهؼح يماتم  ظهيح انٗر يًٍك ذظكيهْا نالذؽاق اال ٌهؼح ٔفما الذفاق  55اًن

ظكنج ان،ٔيًٍك ذمٍيى  5711 ظهيح اًن ٔنٔٗتانٍهغ انىناػيح اًن ٕػاخ : ٗ االذؽاق اال  اٗن انتؼح يًع
 

ٕن   - ًْٓا: ْو ًهكيح( ٔأ ض ٍي انرؼهيفح انع ٌى ذظكيه يؽكقج )اػفاء انؽظ ٔيٕا ض كًيح  ٌهغ نٓا ؼظ
ة ٔانمهَثيط ،انفً ،انعىن ،انفيان ،انفاطٕنيا انفؼهاء  ً،انثظم ،انصٕو ،انكَه انمطف ،انثطاط
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ٕق ،انفهأنح . ٕؾ ،انثهل ب ،انف  ،انكُرإن
 
ًْٓا: انثظالخ  ٌهغ - ض( ٔأ ـم انؽظ ًهٗك قا ٌى ذظكيه)اػفاء ظ ض كًيح ٔنيً نٓا يٕا نٓا ؼظ

ًعففح ،انثطاطا ،انثهذمال ،انكًصهٖ ،انفٕاّك  ٕظح ،انفؼهأاخ ان ًؽف ًعًكج ٔان ٔانكنَاخ ،انفؼهأاخ ان
ٕقاَٗ . ٕل اٍن ٕق ،انف ٍم ااٌل ٍى ،انؼ ًٍ  ،االنو ،ويد ان

 
ض ًك - ٌى ذظكيه ٔنيً نٓا ؼظ ٌى انرظكيه( ٌهغ نٓا يٕا ـم يٕا ًهٗك قا ٌى انع يح)اػفاء ٍي انه

ة انطاوض ،انثطيؿ . ٔػيش انغهاب ،االٌثهض ،انفهفم انؽٕه ،انُؼ ف  ًْٓا: انفهٕش  ٔأ
 
خ  - ٌٗف ،انعهية فٔه ًْٓا انثهػ ،انعٕافح ٔانًإَع ،انٕي ٌى ذظكيه ٔأ ال يٕا ض كًيح  ٌهغ نيً نٓا ؼظ

ًه ،انكىتهج ، ٌٕ ،انش ٕق ،انياٍَ ٕن ،انفهفم ااٌل طُاػح انؼط ٍرفكيح ٗف  ٔن ٔانُثاذاخ اًن انكهأيح ،انثم
ٌٕ انًانػ ٔانؽٕه .  ٔاالقٔيح ،انهًي

 
 :اما بالىسبت للوارداث الزراعيت

ػح ػٗه     ًهكيح انًفٔه ٕو انع غ ٔا انغاء انٌه ظهٖ تفف ة اًن ظد االذفاليح ايؼا ػٗه لياو انعَا ُف
ٔنٔٗت ًُرعاخ انىناػيح ٍي االذؽاق اال غ ان ٔيُرعاخ االنثٌا تاالػافح اٗن  ٔانقاخ تؼ يصم انهؽٕو 

ؼٓا ٗف ؼكٔق  ًهكيح ٔا ـف ٕو انع ًُرعاخ يؼيُح انغاء انٌه ٍثح ن غ انفؼه ٔانفاكٓح ،كًا يرى تاُن تؼ
ض انرؼهيفيح انًرفك ػهيٓا .  انؽظ

 
 ثالثا:السلع الزراعيت المصىعت :

 :بالىسبت للصادراث المصريت-
ظد االذفاليح ػٗه ذؽهيه ظىٗئ يؽك ظكنج ٍي يظه اٗن االذؽاق فمكَ  ظُؼح اًن ٔق نهٍهغ انىناػيح اًن

ٔنٔٗت ،ٔفما نصالشح لٕائى :  اال
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ًهكيح ػهيٓا .-5 ٕو انع  ٌهغ ال ذُرعٓا يظه ٔيرثاقل انعاَثٌا انغاء انٌه
ٌٕ انظُاٗػ فيٓا  .-5 ٕو ػٗه انًك ٔنٔٗت انٌه  ٌهغ يهٗغ االذؽاق اال
 
ٌٕ انُظ -3 ٕو ػٗه انًك ٌٕ انىناٗػ .30اٗػ ٔذهٗغ لائًح شانصح ذهٗغ انٌه ٕو انًك  % ٍي ٌن
 
ظد االذفاليح ػٗه ػٗه ذهذيثاخ ذطثك  أما بالىسبت للوارداث المصريت - ظُؼح ،ُف ٍي انٍهغ انىناػيح اًن

ٍى اٗن شالشح لٕائى : ظُؼح ذُم ظه ٍي انٍهغ انىناػيح اًن ٔنٔٗت ًن  ػٗه طاقناخ االذؽاق اال
 

 القائمت االولي : -
ٖ ػٗه ٌهغ يرى تؼ ـهٖ ٔذؽٕر ٕو اال ًهكيح ٔانٌه ٕو انع ٕل االذفاليح ؼيى انُفال انغاء انٌه ك ػايٍي ٍي ـق

ٔنٔٗت . ٓا ٍي االذؽاق اال ػح ػٗه انٕانقاخ ُي ًاشم انًفٔه  لاخ االشه اًن
 

 القائمت الثاويت :-
 الى هصش الى هنها الىاسدات على الوفشوضة الوواثل االثش رات والشسىم الجوشكية الشسىم تخضع سلع
 : التالية يضاتالتخف

 5. ٕل االذفاليح ؼيى انُفال ٕو االٌاٌيح تؼك ػايٍي ٍي ـق  % ٍي انٌه

 50. ٕل االذفاليح ؼيى انُفال ٕو االٌاٌيح تؼك شالز ٌُٕاخ ٍي ـق  % ٍي انٌه

 55. ٕل االذفاليح ؼيى انُفال ٕو االٌاٌيح تؼك انتؼح ٌُٕاخ ٍي ـق  % ٍي انٌه

 

 القائمت الثالثت :-
 التخفيضات الى هنها الىاسدات على الوفشوضة الوواثل االثش رات والشسىم وشكيةالج الشسىم تخضع سلع

 : التالية

 5. ٕل االذفاليح ؼيى انُفال ٕو االٌاٌيح تؼك ػايٍي ٍي ـق  % ٍي انٌه
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 50. ٕل االذفاليح ؼيى انُفال ٕو االٌاٌيح تؼك شالشح اػٕاو ٍي ـق  % ٍي انٌه

ٕو االٌاٌيح تؼك انتؼح اػٕاو ي55 ٕل االذفاليح ؼيى انُفال .% ٍي انٌه ٍ ـق
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ٔنٔٗت ٗف ػاو      ًشانكح يغ االذؽاق اال ،كًا طكق انثهنًٌا  5003لايد يظه تانرظكيك ػٗه اذفاليح ان

ٔنٔٗت ػهيٓا  ٔلتهنًاَاخ  إٗن تاإلػافح ،أيؼااال ٗ.ٔنٔتيح أػؼاء األ انك ٔنٔت  الذؽاق اال
 
ٌٔ االَرظان ٔنغثح ٍي انط - ًىايا انٗر ذريؽٓا ٔق ٌهاع ترفؼيم االذفاليح ٔاالٌرفاقج ٍي ان هفٍي ٗف اال

ٔويه  ٕن  ٕنج ذثاقل نهفطاتاخ تٍي انٍيك االٌرال انككر ط ـطان ،ذى االذفاق ٗف  الظهاءاخ انرظكيك ٔاال
ًثه  ٔنٔٗت ٗف قٍي ع انرعانٖ اال ٌكال الٗي انًٕف ذطثيك ػٗه تكء  5003انرعانج انفانظيح ٔانٍيك تا

ٔنٔتيح اػرثانا ٍي  ظهيح اال ًشانكح اًن ٔن لهان انٍيك  5/5/5004انشك انرعانٖ الذفاليح ان طك ،ٔ
ٕنيح نلى  ُح  55نئيً انعًٓ ٔنٔٗت  5004ٍن غ أؼكاو االذفاق اال ٕافمح ػٗه انرُفيم انًثكه نثؼ تشٌأ اًن

.ٗ ٌط  انًٕر
 
ظهيح - ًشانكح اًن ٔنٔتيح اػرثانا ٍي  ٔتُاءا ػٗه لنك ذى انثكء ٗف ذُفيم اذفاليح ان غ  5/5/5004اال ٔذففي

ٔنٔٗت ٍي انٍهغ انظُاػيح55 ظهيح ٍي االذؽاق اال انٕانقج تانمائًح االٔٗن )انًهؽك  % ػٗه انٕانقاخ اًن
ٔنٔتيح( . 5 ظهيح اال ًشانكح اًن  ٍي اذفاليح ان
 
 
غ  5/5/5005ٔاػرثانا ٍي - ًهكي ػٗه انٕان55ذى ذففي غ انع ـهٖ نيظثػ اظًاٗن انرففي قاخ % أ

ٔنٔٗت  ٔل االذؽاق اال ظهيح انًكنظح تانمائًح األٔٗن ٍي ق  %.50اًن
 
ؼًاو ػشهج  5/5/5004ٔاػرثانا ٍي - ٔنٔتا انشهليح  إٗنظكق  أػؼاءذى َا ٔنٔٗت ٍي أ االذؽاق اال

ْى )تٕنُكا  ٔ ٔنٔتيح ظهيح األ ًشانكح اًن ؼًايٓى إٗن اذفاليح ان ًعه-ٔتانراني َا -ٌهٕفاكيا-انرشيك-ان
َٕيا ص-ٌهٕفيُيا-نيرٕاَيا-ياالذف-ايٍر ٔنٔٗت الٌيًا تؼك ٔتانراني  يانطا(،-لثه ٕق اال االٌرفاقج ٍي اذٍاع اٍن
ؼًاو  الكيح كثيهج ذثهغ أكصه ٍي  األػؼاء انعكقَا ياليٍي ًٍَح  505يًا يرهذة ػهّي إػافح لٕج آٌر

ٔنٔٗت انري ذثهغ لٕايٓا  إٗن ٕاق االذؽاق اال ٌٕ ًٍَح. 315ٌأ  يهي
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ؼًاو- ٕاءيح تٍي  إٗنظكق  أػؼاء ٔكُريعح اَل ٔنٔتيح، ذى إتهاو اذفاليح اًن ظهيح األ ًشانكح اًن اذفاليح ان

ٔنٔٗت  ًثه  فييظه ٔاالذؽاق اال ض انظاقناخ انىناػيح  ٔانري 5004قٍي ٌيغ ؼظ ذمٗؼ تٕر
ظهيح  ٕاق إٗناًن ٔنٔٗت ٌأ ًشانكح. 55كًا ذمٗؼ تمنك انًاقج  االذؽاق اال  ٍي اذفاليح ان

 
ٕو انع إنغاء- ظهيح ٍي انٍهغ انظُاػيحانٌه ـهٖ لاخ أشه يًاشم  ًهكيح ػٗه انظاقناخ اًن ٕو أ ٔأيح ٌن

ـهٖ لاخ أشه يًاشم . ٌٔ أٖ ليٕق كًيح ٔأ ليٕق أ  ٔق
 
ٍيط- ظهيح ٍي يُرعاخ انغىل ٔاُن ض انكًيح ػٗه انظاقناخ اًن  . انغاء انؽظ
 
غ انٍهغ انىناػيح- ض انكًيح نثؼ ٌى انرظكيه نثؼ وياقج انؽظ غ يٕا ٕو ،ٔيك تؼ غ انٍهغ ،ٔانغاء انٌه

ض ٌُٕيح نٍهغ ظكيكج .  ًهكيح ٗف اطان ؼظ  انع
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ظهيح ًشانكح اًن ظهٖ ذرًصم ٗف االٗذ :-ذريػ اذفاليح ان ًىايا ناللرظاق اًن ٔنٔتيح انؼكيك ٍي ان  اال

 
 أوال: في المجال التجارى :

 بالىسبت للسلع الصىاعيت
ظهيح ا-5 ٔنٔتيحوياقج ؼعى انظاقناخ اًن ٕاق األ ًهكيح  نظُاػيح اٗن ااٌل ٕو انع ٍػ طهيك اوانح انٌه

ـهٖ لاخ أشه يًاشم ٔانغاء كافح انميٕق انكًيح ػهيٓا اػرثانا ٍي  ٕو أ  . 5/5/5004ٔأيح ٌن
طُاػح  -5 ظهيح ٍي يُرعاخ  ض( ػٗه انظاقناخ اًن االٌرفاقج ٍي االنغاء انًثكه نهميٕق انكًيح)انؽظ

ٍيط ٌٔ االَرظ انغىل ٔاُن التً ٗف اطان ق ٕظاخ ٔاًن ٍُ ٕظة اذفاق اًن ٕػك انغاء ذهك انميٕق ًت ان ًن
ٔل يُايه  ـهٖ ـاطح 5005يُظًح انرعانج انؼانًيح )أ ٔل اال ض ػٗه طاقناخ انك ( ٔلثم انغاء انؽظ

 االٌيٕيح . 
 
 :المصنعت والزراعيت الزراعيت للسلع النسبتب

ظهيح انٗر يًٍك ذظك-5 ٌيغ لائًح انٍهغ انىناػيح اًن ٔنٔٗت ٕذ اٗن اكصه ٍي يائح ٌهؼح يهْا نالذؽاق اال
 . 5711ٌهؼح ٗف اذفاق  55يماتم 

ض نرظكيه ٌهغ وناػيح ظكيكج-5 ٕل ػٗه ؼظ ض ٔأ يىايا ذعانيح  انؽظ نى ذرًرغ ٍي لثم تأٖ ؼظ
ٕن ٔانفهأنح ٔانًإَع ٔانعٕافح  الي ٔانْى ٔنٔٗت يصم: اًن ذفؼيهيح نكٖ ذظكيهْا نثهكٌا االذؽاق اال

 ٔ ٕل ٔانثهػ خ انُثاذيح ٔانثطاطا ٔانف ًعفف ٔانثاوالء ٔانثالَعٌا ٔانؼظائه ٔانىٕي انثظم ٔانصٕو ان
ٕقاَٗ .  اٍن

ٕل-3 ٌؼان انـك ٖ أ غ يٍٕر ظهيح . ذفي ًُرعاخ اًن غ ان  نثؼ
 
ٌى انرظكيه-4 غ انٍهغ انىناػيح . يك يٕا  نثؼ
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ض انرظكيه نهؼكيك ٍي انٍهغ انىناػيح-5 ذظكنْا يظه  نؼكج  انرظكيهيح انهئيٍيح انٗر يؼاػفح ؼظ
 % .566% ٔانفاطٕنيا 167% ،ٔانثهذمال 530يهاخ كانثطاطً 

 
ض انًؼفاج ٍي -6 ٔنٔٗت ػٗه انكًياخ انىائكج ٍػ انؽظ ًهكيح انٗر يفهػٓا االذؽاق اال ٕو انع غ انٌه ـف

غ اٗن  "ذفف ًهكيح  ٕو انع "3انٌه  % نهثطاطً
 
ض انرظكيه ٍي أغهة انظاقناخ انىناػيح -1 ٍثح وياقج ؼظ ع كم شالز ٌُٕاخ  ٌُٕيا %3ُت ٔانرفٔا

 نىياقذٓا .
 
ظُؼحذريػ االذفاليح -8 ٌٕ انظُاٗػ  يىيكا ٍي ذؽهيه ذعانج انٍهغ انىناػيح اًن ٌى انًك ٍػ طهيك انغاء ن

غ انٍهغ ٔ، ٕل ػٗه ؼظح 30ػٗه تؼ ـهٖ تاالػافح اٗن انؽظ ٌٕ انىناٗػ ػٗه ٌهغ أ % ٍي انًك
ًه ٕو ػٗه أنف ٍط ٍي ان ظهيح .يؼفاج ذًايا ٍي أٖ ٌن  ٗت اًن

 
 ثاويا: برامج تحديث االقتصاد المصرى ودعم قدراته :

ظهيح ًشانكح اًن ٔنٔتيح -ذريػ اذفاليح ان ظهٖاال ٍاػكج االلرظاق اًن ٕٔن  610ذثهغ  ذمكيى يُػ ًن ٌٕ ي يهي
ٓا يُؽح ليًرٓا  ٕيم تهايط اطالغ  550،ُي ظهيح ،اػافح اٗن ًذ ٕٔن نرؽكيس لطاع انظُاػح اًن ٌٕ ي يهي

ٕٔن ،ٔانرؼهيى  550ؽح لطاٗػ انظ ٌٕ ي ًيح  500يهي ٔق االظرًاٗػ ٍي أظم انُر ٕٔن ،ٔانظُك ٌٕ ي يهي
ص  555 ٕٔن ،ٔتهَايط ذؽكيس انمطاع انفا ٌٕ ي ٕٔن . 55يهي ٌٕ ي  يهي

 الثا: في مجال االستثمار :ث
ٔنٔٗت انٗى يظىه  ذريػ االذفاليح  ظىد االذفال   ظمب يىيك ٍي االٌرصًاناخ انًثاشهج ٍي االذؽاق اال يىح  ،ؼيىسَ 

ي االيٕال تٍي انعاَثٍي ٔلنك تٓكف ذشعيغ االٌرصًان .ػٗه اذفال االظهاءاخ انالويح نرشعيغ اَرمال نٔؤ
 


