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  تقديــم

  

، من جانب،  " ) صرم"المشار اليها فيما بعد بـ ( إن جمهورية مصر العربية 

، واالتحاد الكونفدرالى ، ومملكة النرويجاينتتنشوإمارة ليخ، نداوجمهورية آيسل

 من جانب آخر، )"دول األفتا " بـفيما بعد جميعا  شار إليهمالم( السويسري 

   :"االطراف"ـ ار اليهم فيما بعد بويش

وباألخص  في االعتبار أهمية الروابط القائمة بين مصر ودول األفتا ، آخذين

لرغبة  وادراكا ل،١٩٩٥زرمات في ديسمبر إعالن التعاون الموقع في 

  .ارساء عالقات قوية ودائمة لتالى وباالمشتركة في تقوية تلك الروابط 
  

وتعهدهم  عضوية مصر ودول االفتا في منظمة التجارة العالمية  الىوايماء

لمنظمة والواجبات المترتبة على اتفاقية مراكش المنشئة بااللتزام بالحقوق 

الدولة األولى بالرعاية والمعاملة  مبدأى بما في ذلك ، التجارة العالمية

  .الوطنية
 

 رغبتهم في المشاركة بفاعلية في عملية التكامل االقتصادي في  الىوايماء

للبحث عن السبل  ، وتعبيرا عن استعدادهم للتعاون ة األورومتوسطيلمنطقةا

  . هذه العمليةتعزيز لوالوسائل
 

 بالمبادئ واالهداف الواردة فى ميثاق األمم المتحدة اللتزامهم تأكيداو

  . نواإلعالن العالمي لحقوق اإلنسا
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وزيادة  فيما بينهم وتنويع التجارةتنمية ايجاد ظروف مواتية ل في رغبةو

االقتصادي في المجاالت ذات االهتمام المشترك على اسس التجارة والتعاون 

  . المشتركة ، وعدم التمييز والقانون الدولى من المساواة، والمنفعة
 

طراف وتنمية متعدد االلمشاركة في دعم النظام التجاري  ا علىتصميماو

منظمة التجارة  مع قواعد الخاصة بالتجارة الحرة بما يتماشىعالقاتهم 

  .العالمية
 

على انه  هذه االتفاقية يمكن تفسير أى من بنود في االعتبار انه ال وآخذين

 اعفاءا من التزاماتهم الواردة في اتفاقيات دولية اخرى يمنح االطراف

  .عالميةمنظمة التجارة الوباالخص اتفاقية 
 

   .دامة التنمية المستتطوير في خلق فرص عمل من خالل وراغبين
 

            تنمية وتعميق الروابط االقتصادية  امكانيةبحثلاستعدادهم  عن اعالناو

  . االتفاقية  هذهمدها الى مجاالت اخري ال تشملهاو
 

وجهات ا مالئما لتبادل المعلومات وخلق اطارية ت االتفاقهن هذ بأقتناعاوا

   .التجارة والتنمية االقتصاديةالخاصة بالنظر 
 

 ا مشجعة للعالقات االقتصادية ظروفتوفرسهذه االتفاقية  بأن واقتناعا

  . التجارية واالستثمارية بينهمو
 

التالية  حرةالتجارة الاتفاقية اقامة منطقة برام إ ا سبق،لتحقيق م،  اوقد قرر

  )."تفاقية هذه اال" المشار اليها فيما بعد بـ (
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  الفصل األول

  احكام عامة

  

  )١ (مادةال

  األهداف

 من ية االتفاق تجارة حرة تمشيا مع إحكام هذهمنطقة مصر ودول االفتا تقيم -١

 .دولهم  والتنمية االقتصادية فى الرفاهية تدعمخالل رؤية 

تجارية بين اساس عالقات  على تقوم التىإن اهداف هذه االتفاقية  -٢

 : ، هىاقتصاديات السوق 

االتفاقية العامة  من )٢٤(، اتساقا مع المادة  تحرير تجارة السلع تحقيق: أ

   ؛ )١٩٩٤ الجات  إتفاقيةالمشار اليها فيما بعد بـ ( للتعريفات والتجارة

 التجارة فى زيادةو االستثمار تدفقاتزيادة  لالتطوير التدريجي لبيئة مالئمة: ب

   ؛الخدمات

   ؛ و لحقوق الملكية الفكرية الةمالئمة وفعضمان حماية : ج

 من خالل طراف للعالقات االقتصادية بين االالتطوير المتجانسدعم : د

  . الفنية والماليةالمساعدات 

  

  )٢(مادة ال

  االتفاقيةالعالقات التجارية التى تحكمها 
  

ل تطبق هذه االتفاقية على العالقات التجارية بين مصر ، من جانب ، ودو

  .حده ، من الجانب اآلخر فتا كل على اإل
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  )٣(مادةال

 التطبيقات االقليمية 

فى  الطرفين باستثناء ما هو وارد اراضيتطبق هذه االتفاقية على  

  ).ج(بروتوكول ال

  

  الفصل الثاني

  تجارة السلع

  

  )٤ (مادةال

  مجــالال

  

  : دول االفتاحدىإهذا الفصل على المنتجات التالية ذات منشأ مصر او يطبق 
  

 المنـسق   ممن النظـا   )٩٧( الى   )٢٥(يع المنتجات الواردة فى الفصول      جم: أ

  ؛) ١ ( فى ملحقواردة، باستثناء المنتجات ال للتعريفة الجمركية

، مـع األخـذ فـى       ) أ(بروتوكول  ال فى   واردةالسلع الزراعية المصنعة ال   : ب

   ؛)١(ملحق ال فى هذا البروتوكول ، وكذا واردةاالعتبار الترتيبات ال

   ؛ و)٢( ملحقال فى واردألسماك والمنتجات البحرية األخرى كما هو ا: ج

مـن النظـام المنـسق      ) ٢٤(الى   )١(السلع الزراعية الواردة فى الفصول      : د

   .)٣(ملحق ال فى حددللتعريفة الجمركية كما هو م
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  )٥ (مادةال

  قواعد المنشأ

  والتعاون بين اإلدارات الجمركية

  

  .األدارى التعاون طرق عد المنشأ و قوا)ب(بروتوكول ال تضمني

  

  )٦(مادة ال

  الضرائب الجمركية على الواردات

  والرسوم ذات األثر المماثل

  

 رسوم أخرى  جمركية جديدة أو أية رسوميفرض على الواردات أيةلن  -١

اعتبارا من  ، وذلك التجارة بين مصر ودول األفتا فيذات أثر مماثل 

  .نفاذ تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز ال

على الواردات واية تدريجيا تقوم مصر بتخفيض ضرائبها الجمركية  -٢

طبقا فتا االدول احدى  ذات منشأ على السلعرسوم ذات اثر مماثل 

                ) .٤(للملحق 

تقوم دول االفتا بالغاء اية ضرائب جمركية على الواردات واية رسوم  -٣

  هذه دخولي تاريخفذات أثر مماثل على المنتجات ذات منشأ مصر 

  .االتفاقية حيز النفاذ
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  )٧(مادة ال

   األساسيةالرسوم الجمركية
  

، افطرعلى الواردات بين االالمطبقة  الجمركيةالتعريفات تكون فئات  -١

  هي الفئات طبق عليها التخفيضات الواردة في هذه االتفاقية ،تالتى 

أقل مطبقة في تاريخ المربوطة في منظمة التجارة العالمية أو أية فئات 

وإذا ما طبق بعد دخول االتفاقية حيز . دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ 

 . تطبيق الفئات المخفضةيتمالنفاذ أى تخفيض للتعريفة الجمركية فإنه 

تبلغ االطراف كل منهم اآلخر بالفئات المطبقة لدى كل منهم في تاريخ   -٢

  .دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ 

  

  )٨( مادةال

  الضرائب الجمركية ذات الطبيعة المالية

  

  . الضرائب الجمركية ذات الطبيعة المالية على) ٦(المادة ايضا     تطبق 

  

  )٩ (مادةال

  واإلجراءات  ذات األثر المماثلعلى الواردات القيود الكمية 

  

 جراءات ذات أثر مماثلواية ايتم إلغاء كافة القيود الكمية على الواردات   -١

 هاعتبارا من تاريخ دخول هذ  ،تجارة بين مصر ودول األفتا العلى

  . حيز النفاذيةاالتفاق
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إجراءات ذات اثر  ية ألن تفرض أية قيود كمية جديدة على الواردات او -٢

  .مصر ودول األفتا مماثل على التجارة بين 

  

  ) ١٠ (مادةال

  الضرائب الجمركية والقيود الكمية على الصادرات

  

ر ودول االفتا أية ضرائب جمركية أو قيود كمية أو أية مص من كللن تطبق 

  .إجراءات ذات اثر مماثل على الصادرات فيما بينهم

  

  )١١( مادةال

  الضرائب الداخلية

  

 او ممارسات داخلية ذات طبيعة  تمتنع االطراف عن تطبيق أية اجراءات-١

زية بين يمعاملة تميالى بصورة مباشرة او غير مباشرة ، سواء  ، ؤديمالية ت

  . طرف آخردولةمنتجات طرف والمنتجات المماثلة ذات منشأ 
  

لن تستفيد المنتجات المصدرة الى اراضي احد االطراف من رد الضرائب  -٢

الداخلية غير المباشرة بما يتجاوز قيمة الضرائب غير المباشرة المفروضة 

   .عليها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
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  )١٢(مادةال

  دفوعات والتحويالتالم

  

               بـين مـصر وإحـدي دول االفتـا          بالتجـارة    تعلقةمالمدفوعات  التكون   -١

 من  مستثناه الطرف الذي يقيم فيه الدائن ،        لدولةالمدفوعات ل تلك  تحويل  و

  .أية قيود 
  

 علـى    او قيود إداريـة    قيود على تحويل العملة   األطراف عن اية    تمتنع   -٢

 التى   األجل  قصيرة او متوسطة   تسهيالت ائتمانية  قبول او   سداد، او   المنح

  . قيمينم التجارية التى يشارك فيها العملياتتغطى 

  

  )١٣(مادةال

   المواصفات الفنيةاجراءات

  

، باالجراءات الفنية فيما يتعلق تخضع حقوق والتزامات االطراف -١

ية واعتماد المطابقة، التفاقية منظمة التجارة العالموالمواصفات القياسية 

  .الخاصة بالعوائق الفنية للتجارة 
  

الموصفات  الفنية واالجراءات في مجال االطراف تعاونهم عززت -٢

ف زيادة الفهم المتبادل ألنظمتهم وتسهيل  واعتماد المطابقة، بهدالقياسية

 تهيئة المجال المكانية ابرام اتفاقيات  من اجل، الدخول ألسواقهم

  .اعتراف متبادل
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 على عقد مشاورات في افطروافق االت) ١( قرةدون اإلخالل بالف -٣

أن  مصر أو احدى دول االفتاعتبر عندما تاللجنة المشتركة، نطاق 

 يمكن أن قد اتخذ إجراءات دول االفتا أو مصرواحد أو اكثر من 

 وذلك بهدف  ،تجارة إلي إيجاد أو قد أوجدت بالفعل عوائق للتؤدي

 التجارة العالمية  منظمةاتفاقيةتوافق مع يمالئم التوصل إلى حل 

 .الخاصة بالعوائق الفنية للتجارة

  

  )١٤ (مادةال

   والحيوانيةمعايير الصحة والصحة النباتية

  

  والحيوانية الخاصة بالصحة والصحة النباتيةاجراءاتهم طرافطبق االت -١

اجراءات جديدة يكون من شأنها أية وال يتم اتخاذ ، بطريقة غير تمييزية 

  .اعاقة التجارة

وفقا التفاقية منظمة التجارة ) ١( فى الفقرة ة الواردالمبادئيتم تطبيق  -٢

،  والحيوانيةالعالمية الخاصة بتطبيق اجراءات الصحة والصحة النباتية

  . لتشكل جزءا من هذه االتفاقيةتضمينها تم والتى 

  

  )  ١٥ (مادةال

  مؤسسات التجارة الحكومية

  

 بمؤسسات التجارة الحكومية  علق   فيما يت  طرافاال تلتزاما حقوق وا  تكون -٣

 تفـسير   ومفهوم   ،   ١٩٩٤ الجات    اتفاقية  من )١٧( الحكام المادة خاضعة  
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 لتشكل جـزءا  تضمينهاتم  ، والتى ١٩٩٤ الجات تفاقيةا من )١٧ (المادة

   .هذه االتفاقيةمن 

  

  )١٦ (مادةال

  واالجراءات التعويضية الــدعــم

  

واالجراءات التعويضية للدعم  بالنسبة طراف حقوق والتزامات االتخضع -١

، واتفاقية منظمة ١٩٩٤ من اتفاقية الجات )١٦( والمادة )٦(إلحكام المادتين 

التجارة العالمية الخاصة بالدعم واإلجراءات التعويضية واتفاقية منظمة التجارة 

  . العالمية الخاصة بالزراعة
  

ع طرف م أن الدعم الممنوح يؤثر على التجارة طرافإذا وجد أحد اال -٢

 وفقا لالتفاقيات المشار إليها الئمة، فيحق لهذا الطرف اتخاذ اإلجراءات المآخر

 .الخاصة بذلك التنفيذية  واالجراءاتأعاله والتشريعات الداخلية

  

  )١٧ (مادةال

  اإلغراقمكافحة 

  

مكافحة  اجراءات فيما يتعلق بتطبيق طراف حقوق والتزامات االتخضع -١

 واالتفاقية الخاصة ١٩٩٤ الجات  اتفاقية من)٦(اإلغراق الحكام المادة 

  .١٩٩٤ الجات  اتفاقية من)٦( بتطبيق المادة
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 ،في التجارة مع طرف آخر يتم هناك اغراق االطراف أناذا وجد احد  -٢

 المناسبة وفقا لالتفاقيات المشار اتخاذ اإلجراءاتفإنه يحق لهذا الطرف 

   .ة بذلكالخاص المطبقةاليها اعاله والتشريعات الداخلية 

  

  )١٨(مادةال

  اجـراءات الوقايـة

  

اتفاقية منظمة التجارة و ١٩٩٤الجات اتفاقية  من) ١٩(تطبق أحكام المادة  -١

 .طراف بين االباجراءات الوقايةالعالمية الخاصة 
  

 الجات  اتفاقيةمن )١٩( وفقا الحكام المادة اجراءات الوقايةقبل تطبيق   -٢

الطرف يقوم ، باجراءات الوقايةة الخاصة منظمة التجارة العالمياتفاقية و

موافاة اللجنة المشتركة بكل البيانات ب فى تطبيق هذه اإلجراءات الراغب

 بهدف التوصل للوضع ة شاملدراسة من اجل اجراء مطلوبةالذات الصلة 

جري ت هذا الحل ،مثل  التوصل الى جلمن ا و.طراف  لالمقبولالى حل 

هذه  واذا لم تؤدي. ار اللجنة المشتركةت فورية في اط مشاوراطرافاال

 بدء تاريخمن  يوما ٣٠ الى اتفاق خالل طراف توصل االالىالمشاورات 

 فأنه يمكن للطرف،  لتجنب تطبيق اجراءات الوقاية اليجاد حلالتشاور

  اتفاقيةمن) ١٩(الراغب في تطبيق اجراءات الوقاية تطبيق احكام المادة 

اإلجراءات ب الخاصةالتجارة العالمية  واتفاقية منظمة ١٩٩٤الجات 

   . الوقائية
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على األطراف فأنه  وفقا الحكام هذه المادة ، اجراءات الوقاية عند اختيار -٣

لتحقيق اهداف هذه  لإلجراءات التى تسبب اقل ضرر ةعطاء اولويإ

  .االتفاقية
  

 هذه تخضعو، ية المشتركة فورا بأية إجراءات وقا اللجنة يتم اخطار-٤

 بهدف إلغاءها صورة دورية خالل اللجنة المشتركةللتشاور بجراءات اال

  .في اسرع وقت تسمح به الظروف 
  

  )١٩(مادةال

  الموائمة الهيكلية
  

 من هذه من المادة السادسة) ٢(الفقرة أحكام  استثناءا منيجوز لمصر  -١

اتخاذ إجراءات استثنائية لمدة محدودة وذلك بزيادة الضرائب ، االتفاقية

 . جمركيةالضرائب الفرض اعادة  أو مركيةالج

 الوليدة أوو  الجديدة على الصناعاتفقط تطبيق هذه اإلجراءات يمكن  -٢

، أو تواجه صعوبات جسيمة، قطاعات التي تخضع إلعادة الهيكلة العلى

 دما تنطوى تلك الصعوبات على مشاكل وعلى وجه الخصوص عن

  .اجتماعية

 على واردات مصر التى تطبقية ال يجوز ان تتعدى الضرائب الجمرك -٣

التي فرضت بموجب  دول االفتا  احدىمن المنتجات التى يكون منشؤها

من القيمة، ويجب أن تحافظ على هامش % ٢٥هذه اإلجراءات عن 

ال يجوز أن يتعدى  و.االفتادول تفضيلى للمنتجات التي يكون منشؤها 

من % ٢٠جراءات اجمالى قيمة الواردات من المنتجات الخاضعة لهذه اإل
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خر سنة تتوافر اجمالى واردات المنتجات الصناعية من دول االفتا طبقا آل

 .اإلحصاءات عنها

 أجازت تطبق هذه اإلجراءات لمدة ال تزيد عن خمس سنوات، إال إذا -٤

، و يوقف تطبيقها في مدة أقصاها انتهاء الفترة اللجنة المشتركة مدة أطول

 .االنتقالية

اإلجراءات على منتج معين بانقضاء فترة تزيد عن ال يجوز تطبيق هذه  -٥

 ثالث سنوات من تاريخ إلغاء كافة الضرائب الجمركية، والقيود الكمية،

 .اإلجراءات ذات األثر المماثل على المنتج المعنىوالرسوم  و

تقوم مصر بإخطار اللجنة المشتركة بأية إجراءات استثنائية تعتزم  -٦

 تعقد مشاورات فى نطاق دول األفتاحدى إتطبيقها، وبناء على طلب 

. ذلك قبل تطبيقها اإلجراءات والقطاعات المعنية، واللجنة المشتركة حول

وعند تبنى مثل هذه اإلجراءات، تزود مصر اللجنة المشتركة بجدول 

بموجب هذه أو تم زيادتها زمني إللغاء الضرائب الجمركية التي فرضت 

لتدريجى لهذه الضرائب الجمركية هذا الجدول اإللغاء احدد وي. المادة

نهاية بمعدالت سنوية متساوية، بحيث يبدأ اإللغاء في موعد ال يتجاوز 

 .وللجنة المشتركة أن تقر جدوال زمنيا مختلفا.  من تطبيقهاالسنة الثانية

على سبيل االستثناء ،   يجوز للجنة المشتركة) ٤( الفقرة  استثناء من احكام-٧

 جديدة ، ان صعوبات التى تواجه اقامة صناعات ال فى االعتبارةاخذ

لمدة ) ١( والواردة فى الفقرة دق على المعايير التى اتخذتها مصرتصا

  . الخاصة بالفترة االنتقالية اقصاها أربعة اعوام بعد االثنى عشر عاما 
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  )٢٠ (مادةال

 إعادة التصدير و النقص الخطير
  

 :إلى )١٠( المادةعندما يؤدى االلتزام بأحكام  -١

 الطرف المصدر ، بالنسبة للمنتج  عليها ثالثة يطبقالى دولةإعادة التصدير   ) أ(

  أو رسومالمعنى، قيودا تصديرية كمية ، أو رسوم تصدير أو إجراءات

  ذات اثر مماثل، أو

نقص خطير، أو تهديد بوقوعه، لمنتج اساسى للطرف المصدر،وعندما   ) ب(

إلى صعوبات عاله أها  المشار إليظروفتؤدى، أو يحتمل أن تؤدى، ال

 الطرف اتخاذ اإلجراءات المالئمة طبقا أن لهذارئيسية للطرف المصدر، ف

 .من هذه المادة) ٢(لإلجراءات الموضحة في الفقرة

من هذه ) ١(تحال الصعوبات الناشئة عن الحاالت المشار إليها في فقرة  -٢

ارات الزمة ويمكن للجنة اتخاذ أية قر. المادة إلى اللجنة المشتركة لفحصها

وإذا لم تتخذ مثل هذه القرارات خالل ثالثين .  لوضع حد لهذه الصعوبات

يوما من إحالة األمر إليها، فانه يمكن للطرف المصدر تطبيق اإلجراءات 

ويتعين أن تكون اإلجراءات غير . المالئمة بشأن تصدير المنتج المعنى

   .أن تزال عندما ال تبرر الظروف استمرارهايزيه، ويتم

التى تسبب أقل لإلجراءات تعطى األولوية فأن عند اختيار اإلجراءات  -٣

  .االتفاقية هذه داءاضطراب أل

لمشاورات دورية في اطار اللجنة المشتركة االجراءات المتخذة  تخضع  -٤

 .الظروففي اسرع وقت تسمح به بهدف إلغائها 
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  )٢١ (مادةال

  استثناءات عامة

  

و تقييد الواردات أو الصادرات حول دون حظر أ في هذه االتفاقية ما يال يوجد

           ،السياسة العامةأو اآلداب العامة، خاصة بالبضائع العابرة العتبارات أو 

             أو لحماية صحة وحياة البشر أو الحيوانات أو النباتات، ،األمن العامأو 

               ة أو األثرية، أو لحماية الثروات الوطنية ذات القيمة الفنية،أو التاريخي

           ،أو اجراءات تتعلق بالذهب أو الفضة   ،أو لحماية حقوق الملكية الفكرية

          يجب اال تمثل هذه القيود و . أو المحافظة على الموارد الطبيعية المستنزفة

ن او الحظر وسائل للتمييز التعسفى او القيود المستترة على حركة التجارة بي

  .الطرفين

  

  )٢٢(مادةال

  االستثناءات األمنية

  

  :ال تمنع هذه االتفاقية أي طرف من اتخاذ أية إجراءات 
  

يعـتبرها ضـرورية لمنـع إفشــاء المعلومات بمـا يتعارض   ) أ(

  .ومصالحه األمنية األساسية 

       ،حة أو الذخيرة أو المواد الحربيةتتصل بإنتاج أو تجارة األسل  ) ب(

طوير، أو اإلنتاج الذي الغني عنه ألغراض أوبالبحوث والت

الدفاع، علي أال تخل تلك التدابير بشروط المنافسة فيما يتعلق 

   أو لألغراض العسكرية البحتة،هادفةبالمنتجات غير ال
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يعتبرها أساسية ألمنه الذاتي في حالة االضطرابات الداخلية   ) ج(

في وقت النظام،و علي القانون وعلى المحافظةالخطيرة التي تؤثر 

          ،الخطير الذى يشكل تهديدا بالحربالحرب أو التوتر الدولي 

       لتنفيذ االلتزامات التي ارتضاها بغرض الحفاظ على السالمأو

 .األمن الدوليينو
  

  الفصل الثالث

  حقوق الملكية الفكرية
  

  )  ٢٣ (مادةال

  حقوق الملكية الفكرية

  

ر تمييزية لحقوق الملكية غيعالة و حماية مناسبة وفطرافضمن االتمنح وت -١

ضد انتهاكها وبما فى ذلك هذه الحقوق نفيذ  إجراءات لتويوفروا، الفكرية

  من)٥( والملحق  ،بما يتوافق مع نصوص هذه المادة، التزوير والقرصنة

منظمة التجارة العالمية الخاصة بجوانب التجارة  االتفاقية واتفاقية هذه

 .لفكريةالملكية احقوق المتعلقة ب

 معاملة تفضيلية ال تقل عن تلك االطراف األخرى مواطنى االطرافمنح ت -٢

ويجب أن تكون االستثناءات من هذا االلتزام وفقاً . الممنوحة لمواطنيه

الملكية الفكرية حقوق من اتفاقية حماية ) ٣(لألحكام األساسية للمادة 

 .لمنظمة التجارة العالمية 
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 تقل عن تلك  معاملة تفضيلية الاف األخرىاالطر مواطنى االطرافمنح ت -٣

ويجب ان تكون االستثناءات من هذا .  دولة أخرىالممنوحة لمواطنى أية

 الملكية الفكرية لمنظمة التجارة  حقوقااللتزام وفقا الحكام اتفاقية حماية

  . منها )٥(، ) ٤(العالمية وباالخص المادتين
  

من هذه االتفاقية  )٥( لملحق بصورة دورية هذه المادة واطرافراجع االت -٤

وفي حالة تأثير مشكالت . ر المستقبليلضمان فاعلية التطبيق والتطوي

مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية على التجارة ، يتم عقد مشاورات عاجلة 

 .للتوصل الى حلول مرضية للطرفين 
  

، على دول من هذه االتفاقية )٥(ملحق البهدف تيسير تطبيق هذه المادة و -٥

 .)٧(فنية تمشيا مع الفصل  وفتا ان توفر لمصر مساعدات ماليةاال

  

  رابعالالفصل 

  اتـالخدم واراتـاالستثم
  

  )٢٤(مادةال

   االستثمار ظروف

  

لمستثمري األطراف  وشفافة، وتفضيلية، مستقرة ظروفا طراف االتوفر -١

 .دولهم األخرى الذين يستثمرون أو يرغبون في االستثمار في 
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الطرف دولة يجب ان تعامل استثمارات مستثمري أحد االطراف في  -٢

بما  من حيث الحماية واألمن متساوية عادلة ومعاملةكافة األوقات اآلخر في 

 .القانون الدولىمع  يتماشى
 

 شركات تأسيس توسيع نطاق هذه االتفاقية لتشمل حق تنظر االطراف في -٣

 المشتركة توصيات  اللجنةتقدمو. االطراف االخرى دول في أحد االطراف

  . تحقيق هذا الهدف ل

  

  )٢٥(مادةال

   االستثماراترويجت

  

 تدفق االستثمار والتكنولوجيا عبر الحدود أهمية زيادة طراف درك االت  

يشتمل التعاون في هذا يمكن ان و .التنميةكوسيلة لتحقيق النمو االقتصادي و

  :المجال على ما يلى 

لى فرص االستثمار وقنوات المعلومات الوسائل المالئمة للتعرف ع  )أ 

  ؛ االستثمار اجراءاتالخاصة ب

لترويج   لطرافتخذها اال تباإلجراءات التيتقديم المعلومات المتعلقة ) ب

المساعدات الفنية، والدعم المالي، وتامين (لالستثمارات في الخارج 

  ؛ )، ألخ االستثمارات 

 من  تدفق االستثماراتزيادةالمناخ القانوني الالزم لتشجيع توسيع نطاق  ) ج

 خالل ابرام اتفاقيات ثنائية ؛ و

 الصغيرة وبخاصة للمشروعات لالستثمارات المشتركة تطوير آليات  ) د

 .والمتوسطة 
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 يدرك الطرفان أنه من غير المالئم تشجيع االستثمارات على حساب -٢

  .الصحة ، والسالمة والبيئة معايير 

  

  )٢٦(مادة

   الخدماتتجارة

  

لتجارة االتفاقية العامة  التزاماتهم طبقا لشروط على طرافؤكد االت -١

، وبخاصة االلتزمات )"الجاتس" المشار اليها فيما بعد بـ(الخدمات 

 االولى بالرعاية للتجارة فى خر شرط الدولةالخاصة بمنح كل منهم اآل

  .هذه االلتزاماتالخدمات التى تغطيها 

  هذه المعاملة الفإن) الجاتس (ماتلتجارة الخدتفاقية العامة تماشيا مع اال -٢

 : تطبق على 

 محدد كما هو ية اتفاقأية احكام  بموجبي طرفالمزايا الممنوحة بمعرفة ا: أ

بموجب اجراءات تم تطبيقها على اساس  او س من الجات)٥(فى المادة 

  ؛ أومثل هذه االتفاقيات 

املة الدولة االولى المزايا االخرى الممنوحة طبقا لقائمة االستثناءات من مع: ب

   . اللتزاماتهم في الجاتساى طرف من ملحقة بالرعاية
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  )٢٧ (مادةال

  حق التأسيس وتحرير الخدمات

  

ى  هذه االتفاقية لتشمل حق اى طرف ف مجال توسيعفي األطراف تنظر -١

 الخدمات  توريدخر ، وتحريرتأسيس شركات فى أراضى الطرف اآل

  .خرفي طرف آالخدمات  شركات طرف الى مستهلكى اسطةبو

 األهداف الواردة فى نفيذ، لتللجنة المشتركة التوصيات الالزمة اتقدم -٢

 ان تأخذ عليهاهذه التوصيات ل اللجنة المشتركة وعند وضع). ١(الفقرة 

 األولى بالرعاية أ الدولة المستفادة من تطبيق مبدخبرة الاعتبارهافى 

 ، س فى اطار الجاتمتهتمشيا مع التزامامنوح من كل طرف لآلخر الم

 .ا منه)٥(وخاصة المادة 

 من قبلمن هذه المادة ) ١(وتتم الدراسة االولى للهدف الوارد بالفقرة  -٣

نهاية العام الخامس من تاريخ دخول  موعد اقصاه اللجنة المشتركة فى

  . االتفاقية حيز النفاذ

  

 الخامسالفصل 

  المدفوعات وانتقال رأس المال

  

  )٢٨(مادةال

   الجاريةمعامالتت المدفوعا

رية بأن تتم بعملة قابلة الجاللعمليات  لكافة المدفوعات  بالسماح االطرافتعهدت

  ) .٣٠(، وذلك وفقا الحكام المادة للتحويل
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  )٢٩(مادةال

   األموالسحركة رؤو

  

  لالستثماراألموالالتحويل بعمالت حرة لرؤوس حرية  طراف االضمنت -١

وكذلك أية عوائد ناتجة عن ، لقوانينهم ا في الشركات التى تم انشائها وفق

  . هذه االستثمارات ذلك ، والمبالغ الناتجة عن تصفيات

ؤوس األموال بين  حركة انتقال رسهيلبهدف تمشاورات  طراف االعقدت -٢

  .الالزمةظروف توافر التحقيق التحرير الكامل فور و، مصر ودول األفتا

  

  )٣٠(مادةال

  صعوبات ميزان المدفوعات

  

صعوبات جسيمة تتعلق بميزان ى دول االفتا أو مصر حداواجه تا عندم

           من دول االفتا  يجوز للطرف المعنى  أو تهديد بحدوث ذلك،المدفوعات،

 في إطار واردةشى مع الشروط الا، و بما يتموفقا لمقتضى الحالأو مصر 

قد الدولى،  صندوق الننظاممن ) ١٤(،)٨ ( والمادتين١٩٩٤ لعام الجاتاتفاقية 

فيما يتعلق بالمدفوعات الجارية اذا كانت هذه اتخاذ إجراءات تقييدية 

            من دول االفتا ويقوم الطرف المعنى . االجراءات ذات ضرورة قصوى

مع تقديم جدول ،  فوراً بهذه اإلجراءات االطراف االخرىبإبالغ أو مصر 

  .ة  ممكنفي اقرب فرصةزمنى إلزالة تلك اإلجراءات 
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  الفصل السادس

  المنافسة والموضوعات االقتصادية األخرى

  

  )٣١ (مادةال

  قواعد المنافسة الخاصة بالمشروعات

  

حيث ان ذلك التفاقية، هذه ايعتبر ما يلى غير متوافق مع األداء الصحيح ل -١

  :حدى دول األفتاإمصر و تأثير على التجارة بين قد يكون له

، االتحادات بين المشروعات وقرارات كافة االتفاقات بين المشروعات،  )أ (

             والممارسات المنسقة بين المشروعات، التي يكون هدفها أو تأثيرها منع 

   وأو تقييد أو تشويه لمنافسة؛

بصورة كلية ستخدام من جانب مشروع أو أكثر لوضع مهيمن االإساءة   )ب (

   ؛طراففي أراضى االأو لجزء جوهرى 

 حيز هذه االتفاقيةة خالل خمس سنوات من دخول تقوم اللجنة المشترك -٢

  . من هذه المادة) ١(النفاذ، بإقرار القواعد الالزمة لتنفيذ الفقرة

فأنه في حالة اذ ما ، ) ٢(غياب القواعد المشار اليها فى الفقرة حالة  فى -٣

 تخص  أو مشروعات هناك ممارسات من مشروعاعتبر اى طرف ان

 ان هذه الممارسات تسببو، ) ١(حكام الفقرة خر غير متوافقة مع اطرف آ

، محلية لصناعتها ال ماديا أو ضررالحهلمصا اضرار بالغة أو تهدد بإحداث

 اتخاذ االجراءات هيمكنفأنه ، الخاصة بها الخدماتصناعة بما في ذلك 

تلي  يوم عمل ٣٠المالئمة بعد التشاور فى اطار اللجنة المشتركة او بعد 

  .احالة ذلك للتشاور
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 األطراف تقوم، ) ٢ (طبقا للفقرة عليها يتفق اية أحكام مخالفة وبالرغم من -٤

طبقا لمتطلبات قوانينهم  الموضوعة لقيود اخذين فى االعتبار االمعلوماتتبادل ب

الوطنية المتعلقة بالسرية ، وبصفة خاصة القواعد المتعلقة بسرية األعمال 

  . والمهن

  

  )٣٢ (مادةال

  المؤسسات العامة
  

بالنسبة للمؤسسات العامة والمؤسسات التى منحت حقوق خاصة او حقوق 

 بضمان أنه اعتبارا من العام الخامس من  المشتركةتقوم اللجنة، قاصرة عليها 

 مطبقة او اجراءات، ال توجد اية تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ

         .صالحهمتتعارض مع م تعيق التجارة بين االطراف  محتفظ بهااجراءات

لن تعوق هذه االحكام اداء القانون أو بصفة خاصة االعمال الموكلة لتلك 

   .المؤسسات 
  

  ) ٣٣ (مادةال

  المشتريات الحكومية
  

وتعقد اللجنة  .التحرير المطرد للمشتريات الحكوميةهدف  علي توافق االطراف

  .المشتركة مشاورات لتحقيق هذا الهدف
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  السابعالفصل 

  المالية  الفنية واتالمساعد
  

 )٣٤ (مادةال

  األهداف والنطاق

  

المالية ، وذلك الفنية وتعلن دول االفتا استعدادها لتزويد مصر بالمساعدات  -١

  :  ، وذلك بهدفوطنية سياستهم الطبقا الهداف

 وبصفة خاصة زيادة، هذه االتفاقية  الواردة ب الشاملةاألهدافتسهيل تنفيذ :  أ

  ؛ ومار الناتجة عن هذه االتفاقية فرص التجارة واالستث

   . لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة  الذاتية مصرجهوددعم : ب
  

 وإعادة هيكلة بعملية تحرير المساعدات على القطاعات التى تأثرت وتركز -٢

 يات القطاعات التى يمكنها ان تقرب بين اقتصادصاد المصرى، وكذلكاالقت

فرص التى توفر  المصرى، وبخاصة القطاعات دول االفتا واالقتصاد

 .العمل والنمو

  

  )٣٥ (مادةال

  األساليب والوسائل
  

                    عن طريق برامج االفتا تقدم المساعدات لمصر بصورة ثنائية او -١

 .همااو مزيج من كال
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 األساليب والوسائل خدام أنسبواستعلى األطراف التعاون بهدف تحديد  -٢

 المنظمات الدولية ذات اخذا في االعتبار جهود هذا الفصل ، نفيذالفعالة لت

 . الصلة

تتعاون االطراف بهدف تعزيز جهود التنمية المستدامة من خالل تطبيق  -٣

، لالتفاق على الطرق والوسائل الخاصة بالمساعدةهذا الفصل على 

  .أخذها فى االعتباريمكن الجوانب الخاصة بالبيئة التى 

  :  على طرق المساعدات شتملت  -٤

  .ونقل الخبرات والتدريبتبادل المعلومات ، : أ

 او اية لتنمية ،صناديق او  ،ذات الميزة التفضيليةقروض والمنح ، ال: ب

  .وسائل مالية اخرى

  .الحلقات الدراسية وورش العملمثل  أعمال مشتركة نفيذت: ج

    .دارى االدعم فنى وال: د

  

  )٣٦ (مادةال

  مجاالت التعاون

  

اى مجال يتم االتفاق المشترك عليه بين االطراف والتى تغطى المساعدات 

مصر لالستفادة من الزيادة فى التجارة الدولية  امكانات يمكن ان تخدم وتدعم

  :واالستثمارات متضمنة على وجه الخصوص

  . باالسواق لفرص التجاريةالترويج لالترويج للتجارة ، تيسير التجارة ، : أ

  .المنشأالموضوعات الخاصة بالجمارك و: ب

  .األسماك والبيئة البحرية: ج
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والحيوانية بما في ذلك التوحيد  الفنية ، والصحة والصحة النباتية جراءاتاال: د

  .الشهاداتاصدار والقياسي 

  .إحصاءات التجارة واالستثمار: ـه

ت مثل حقوق الملكية الفكرية والمشتريات  وتطبيق القوانين فى مجاالالنظم: و

   . الحكومية

  .محلية  الشروعاتتنمية الم: ز

  

  الثامنالفصل 

  األحكام االجرائية والمؤسسية 
  

  )٣٧ (مادةال

  اللجنة المشتركة

  

هذه  لجنة مشتركة تكون مهمتها متابعة واإلشراف على تنفيذ يتم انشاء -١

  . المختصةبالجهاتا  ممثلة فيهاالطراف ، وتكون كافة يةاالتفاق

يتم عقد و،  المعلومات االطرافتبادلتية ، التفاقهذه  بغرض التنفيذ السليم ل-٢

على اللجنة و. حالة طلب اى طرففي  اللجنة المشتركة في اطارمشاورات 

 بين التجارة ازلة معوقات  زيادةالمشتركة ان تضع تحت المراجعة امكانية

 .دول االفتا ومصر

 .الواردة في هذه االتفاقية حاالت فى القراراتلمشتركة اتخاذ للجنة ا يمكن -٣

 .توصياتتقديم الموضوعات االخرى في يمكن للجنة المشتركة و
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يكون ذلك  ماعند اللجنة المشتركة بناء على طلب اى طرف جتمعت-٤

 كل طرف فى ويمثل ،  على االقلين مرة كل عامتنعقدلى ان عو ، ضروريا

  .هات المختصةاللجنة المشتركة بالج

  

  )٣٨ (مادةال

  إجراءات اللجنة المشتركة

  

  .على اساس الموافقة المشتركةاللجنة المشتركة تعمل  -١

على ان يتم  قرار اذا وافق ممثل احد االطراف باللجنة المشتركة على -٢

 ، اذا لم يتم تحديد  حيز النفاذ يدخل القرارفأن إجراءات دستورية ، استيفاء

  .ذلك التحفظ  بازالة اإلخطار  تاريخ ، فىالحقتاريخ 

  .قواعد االجراءات المنظمة العمالها تقوم اللجنة المشتركة بإقرار -٣

التى نشاء لجان فرعية ومجموعات عمل،  ان تقرر إ يمكن للجنة المشتركة-٤

 . ضرورية للمساعدة فى أتمام مهامهاتعتبرها

  

  )٣٩(مادةال

  الوفاء بااللتزامات والمشاورات
 

هداف والوفاء اإلجراءات الضرورية لضمان تحقيق اال ذ االطراف كافةتتخ-١

خالف فيما يتعلق بتفسير ر و ظهفي حال و . هذه االتفاقيةهم بموجببالتزامات

التشاور  كل جهد من خالل التعاون وتبذل االطراف، ية  االتفاقوتطبيق هذه

   .مرضي لهم إلى حل بغرض التوصل 
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آخر مطالبة كتابيا بعقد مشاورات مع طرف ل ا يجوز ألي من االطراف-٢

 أنها األمور االخرى التي يعتبرمن  أو أى إجراء فعلى أو مقترح أى بشأن

   عقد الذى يطلبيقوم الطرفو.  علي تنفيذ هذه االتفاقية تؤثريمكن ان

بهذا الطلب في نفس الوقت كتابة  ىخرف األاطربإخطار اال المشاورات

  .الخاصة بذلكت  المعلوماكافة بموإمداده
 

مشاورات في نطاق اللجنة المشتركة عقد في حالة طلب أى من االطراف  -٣

تاريخ استالم اإلخطار خـــالل عشرة أيام من فأنه يتم عقد هذه المشاورات 

 .الى حل مقبول لالطراف بغرض التوصل  وذلك،)٢( في الفقرة المشار إليه

  

  )٤٠ (مادةال

  ن التوازمؤقتة لالعادةأحكام 

  

 اذا اعتبر اى طرف من اطراف االتفاقية ان طرفا آخر قد فشل في الوفاء -١

ل التوصوفشلت اللجنة المشتركة فى  ، التزاماته بموجب هذه االتفاقيةإحدى ب

  اتخاذ المعنىللطرف ، فيجوز شهور ثالثة خالل  لالطرافمقبولالى حل 

. عالجة االختاللالعادة التوازن وماجراءات مؤقتة تكون مالئمة وضرورية 

. االتفاقيةهذه  لالجراءات التى تسبب أقل اضطراب الداء األولويةتعطى و

 المتخذة، جراءاتباالبصورة فورية  اخطار االطراف واللجنة المشتركة ويتم

. مشاورات دورية بهدف الغاء هذه االجراءاتعقد ب اللجنة المشتركة تقومو

 بقائها غير مبررة ، او اذا وفظر عندما تكون ويتم الغاء هذه االجراءات

  . وصدر قرار التحكيم وتم تنفيذه أحيل النزاع الى التحكيم،
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من هذه المادة دون مشاورات     ) ١(يمكن إتخاذ االجراءات طبقا للفقرة       -٢

 لالتفاقيـة مـن   انتهاك مادي حدوث في حاالتاللجنة المشتركة  مسبقة في   

فاقية بالتنصل من االتفاقيـة     ويكون االنتهاك المادي لهذه االت    . خرطرف آ 

على نحو التقره القواعد العامة للقانون الدولي ، او بانتهاك جسيم لعنصر            

 يكـون   عنـدما  دون التـشاور ، أو       مناخا يحول اساسي باالتفاقية  يخلق     

  .التأخير ضارا باهداف االتفاقية 

  

  )٤١ (مادةال

  التحكيم

  

 تفسير الحقوق وااللتزاما بتالمتعلقة، النزاعات بين االطرافيمكن احالة  -١

خالل مشاورات مباشرة  من ، التى لم يتم تسويتهافى اطار هذه االتفاقية

 ، يوم من تاريخ استالم طلب التشاور٩٠اللجنة المشتركة خالل أو في 

 كتابى خطارمن خالل إوذلك  النزاع، اطرف اى من بمعرفة التحكيم الى

خطار  من هذا اإلورةصيتم إرسال و . النزاعفيخر  اآلللطرف موجه

 اكثر طلب ةفى حالو . النزاعلحالةالى مصر او سكرتارية االفتا ، طبقا 

  الموضوعومتعلق بذاتمع نفس الطرف  نزاع احالة   واحدمن طرف

واحدة تختص بالنظر فى هذا تحكيم  لجنة فإنه يتم انشاء،  تحكيملجنةالى 

    . كلما كان ذلك ممكناالنزاع

 ،)٦( رقم قلملحل كيم ي ونظام عمل لجنة التحاالساسالنظام يخضع  -٢

  . النزاعافطرنهائية وملزمة الالتحكيم  وتكون قرارات لجنة
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    الثامنالفصل

  ةــكام ختاميــأح
  

  )٤٢ (مادةال

  تطوير االتفاقية

  

لتزم االطراف بمراجعة االتفاقية في ضوء التطورات االقتصادية الدولية، ت -١

في هذا النطاق وفي  يتموان ، ة العالميةاطار عمل منظمة التجار وذلك مثل

 دراسة امكانية تطوير وتعميق التعاون في اطار ،ضوء اية عوامل أخرى

 توجيهويمكن لالطراف .  تشملها الى مجاالت اخرى الااالتفاقية ومدههذه 

م توصيات كلما كان ذلك ي، وتقددراسة هذه االمكانيةلاللجنة المشتركة 

 .  المفاوضات  بدءهدفمالئما ، وخاصة ب

  

) ١(االتفاقات الناتجة عن اإلجراءات المشار إليها في الفقرة تخضع  -٢

   .اجراءاتهم الخاصة بذلك بما يتوافق مع اف طرللتصديق او موافقة اال
  

  

  )٤٣ (مادةال

  المالحق والبروتوكوالت
  

 .ها منا بهذه االتفاقية جزء ال يتجزءالملحقة المالحق والبروتوكوالت تعتبر

  . للجنة المشتركة ان تقرر تعديل تلك المالحق والبروتوكوالتويمكن
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  )٤٤ (مادةال

  التعديالت
  

                     االتفاقيـة غيـر تلـك المـشار اليهـا فـى        يتم تقديم التعديالت الخاصة بهذه    

   لالطـراف   من قبل اللجنـة المـشتركة         عليها  الموافقة تمالتى ت ) ٤٣(المادة  

دخل حيز النفاذ فى اليوم األول من الـشهر         ت، و  عليها    ةموافقأو ال  تصديق  لل

  .لقبول للتصديق أو اآخر وثيقة الثالث التالى إليداع 
  

  )٤٥ (مادةال

ة اتفاقيات  وايلتجارة الحرة ، التجارة الحدوديةاالتحادات الجمركية ، مناطق ا

  اخرى تفضيلية
  

مناطق  وأات جمركية ،  اتحادانشاءاو على بقاء هذه االتفاقية دون االال تحول 

أية اتفاقيات أخرى  وأ، ترتيبات خاصة بالتجارة الحدودية وأ، تجارة حرة

  .اذا كانت مؤثرة على الترتيبات التجارية الواردة في هذه االتفاقيةاال  ،ةتفضيلي
  

  )٤٦(مادة ال

  انضمام دول
  

التجارة الحرة االوروبية االنضمام  طقةمنفى جديد  عضو ةيمكن الى دول -١

على ، وانضمامها االتفاقية ، بشرط موافقة اللجنة المشتركة على  هذهلىا

 المنضمة والدول ة يتم التفاوض عليها بين الدولوالشروط التىاالسس 

  .اطراف االتفاقية
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 دولة منضمة ، يدخل االتفاق حيز النفاذ فى اليوم االول من بالنسبة ألية -٢

 . نضماموثائق االالشهر الثالث من تاريخ تبادل 
  

  

  )٤٧ (مادةال

  االنسحاب واالنتهاء
  

 دولة طرف االنسحاب من هذه االتفاقية وذلك عن طريق يةيمكن ال -١

 شهور من تاريخ تسلم ٦ ويكون االنسحاب سارى بعد .اخطار كتابى 

  .رالطرف األخر لإلخطا

، فإن العمل باالتفاقية ينتهي بانتهاء فترة االخطارانسحبت مصر ، ما اذا  -٢

 في نهاية منتهية  تعتبر االتفاقيةفإنحاب كافة دول االفتا وفى حالة انس

 .اخطار فترة آخر

 طقةمناية دولة من دول االفتا من المعاهدة المنشأة لاذا ما انسحبت  -٣

منسحبة  في نفس يوم انسحابها بحكم الواقعوبية تعتبر التجارة الحرة األور

 . من هذه االتفاقية

 طقةلمنالفتا من المعاهدة المنشأة فى حالة انسحاب اية دولة من دول ا -٤

لباقي التجارة الحرة األوروبية او من هذه االتفاقية ، يتم عقد اجتماع 

 . ر استمرار هذه االتفاقية  لمناقشة امالدول
  

  

  )٤٨ (مادةال

   فى تجارة السلع الزراعيةبشأن الترتيباتالعالقة 
  

 بين سلع الزراعية الخاصة بتجارة الةالترتيبات الثنائيتدخل حيز النفاذ  -١

هذه  فى تاريخ دخول )٣(والمشار اليها فى ملحق مصر ودول االفتا 
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 الترتيبات الثنائية هذهوتظل .  بالنسبة لدول االفتا ومصرالنفاذ حيز يةاالتفاق

 . فى هذه االتفاقيةاعضاءأطرافها لتجارة السلع الزراعية سارية طالما ظل 
 
من الترتيبات الثنائية أو مصر فتا  من دول االأية دولة فى حالة انسحاب  -٢

االتفاقية هذه  فأن، المبرمة بينهم الخاصة بالتجارة فى السلع الزراعية 

 سريان االفتا في نفس تاريخ وتلك الدولة من دول بين مصر الغيةتعتبر 

 .  من هذه الترتيباتاالنسحاب 

  
  

  )٤٩(المادة 

  الدخول حيز النفاذ
  

، النسبة للدول الموقعة التى صدقت على االتفاقيةبتدخل االتفاقية حيز النفاذ  -١

               التصديق وثائق اعتباراً من اليوم األول للشهر الثانى لتاريخ تبادل 

، بشرط أن تكون مصر من بين الدول التى قد أودعت وثائق الموافقةأو

  . تصديقها أو قبولها
  

 المتطلبات الدستورية لهـا     نتيجوز لدولة موقعة على االتفاقية ، اذا ما كا          -٢

، ان تطبق هذه االتفاقية بشكل مبدئي ، بشرط أن تكون مـصر قـد               تسمح

ويتم ابالغ باقي الدول الموقعة بشأن هذا التطبيـق         . صدقت على االتفاقية    

  .المبدئي 
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  )٥٠ (مادةال

  االيداع
  

  .لدول االفتابالنسبة دولة اإليداع ك حكومة النرويج تعمل
  

  

يض الالزمين للتوقيع على موقعان أدناه بان لديهم الصالحية والتفو يشهد ال      

  .هذه االتفاقية
  

، من نسختين  ٢٧/١/٢٠٠٧ ، بتاريخ )سويسرا(دافوس وقع هذا في     

وفى .  نفس الحجيةلكل منهماالعربية واإلنجليزية تين  بكل من اللغأصليتين

 الرجوع للنسخة يتمفإنه حالة وجود اى اختالف فى تفسير االتفاقية، 

 .اإلنجليزية

                       جمهورية مصر العربية  عن                                     نداآيسلعن جمهورية 
  

                ........................                              .......................  
  

  تنشتاينليخ عن امارة
  

........................  
  

  مملكة النرويجعن 
  

........................  
  

  االتحاد الكونفدرالى السويسريعن 
  

....................... 
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