
 اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية 
 إعالن أغادير

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة األردنية الهاشممية وحكوممة همهور مة سمونك وحكوممة 
 همهور ة مصر العربية .

لكممة األردنيممة سنفيممًا" إل النممغن يرممادلر إل الموطمم  مممة اممرل حكومممة المملكممة المغربيممة وحكومممة المم
الهاشمممية وحكومممة الرمهور ممة ال ونكممية وحكومممة همهور ممة مصممر العربيممةا ممرلنممة يرممادلر المغربيممة 

 مشأن إطامة منطقة لل بادل الحر سضم الرول العربية الم وسطية. 8/5/2001ب ار خ 
لقائمممة سممربة بممية شممعوا دممًو الممرول والعغطمما  القو ممة ا ال مم *وانطغطمما" مممة روامممة األعمموة العربيممة 

 بينهاا
سطو ر ال عاون االط صادي وال راري ودنمه فيما بينها نلى يساس المكماواة ممة   ف *ورغبة منها  

مخ لمما المرمماال ا وسعا مما ال كامممت  فمم يهممت سوسممي  طانممرة المصممالك المشمم رعة والمنمماف  الم بادلممة 
 االط صادي بينها ودنم ال نمية وال قرم لشعوبها الشقيقةا

ممما يرمعهما ممة اسفاتيما   انطغطماأدمية العمت نلى سحر ر ال بادل ال راري بينهاا *وإيمانا" منها م
مم  اييعمة ال وههما  االط صمادية الحرل مة  سم غممدًا المرالا ومة عمغل يميج هرلمرة   ف ثنائية  

 نلى الكاح ية الرولية واالطليميةا وما يفرضه ذلك مة م طلبا  وسحريا .
رول العربيةا وإدراكا" ألدمية دنمم ال عماون العربم  المشم رسا وسم يا" *وانكراما" م  مي اق هامعة ال

الرهممود الميًولممة الطامممة  فمم وسطو ردمماا وإسممهاما"  الكيممر  إلممى سطييممط منطقممة ال رممارة الحممرة العربيممة 
 سوق نربية مش رعةا

 وسمطية سنمية المبادال  ال رار ة وسحر ردا ودنم الشراكة )المشارعة( العربيمة الم ف *ورغبة منها  
وسشممممري  االسمممم  مارا  الم بادلممممة فيممممما بينهمممماا وهعممممت فضممممائها االط صممممادي يك ممممر انممممرماها" وهممممًما" 

 الخارهيةا لغس  مارا  
*وانطغطمما" مممما يرممم  عمممت اممرل منهمما ممممة اسفاتيمما  شممراكة ) مشمممارعة ( ممم  االسحمماد األوروبممم ا 

 طية لل بادل الحر.ول حقيط يدرال إل إنغن برشلونة إل مشأن إطامة المنطقة األوروم وس
سعمممر المممرول األامممرال  ال ممم *وانكمممراما" مممم  مبمممادت ومق ضممميا  اسفاتيممما  مناممممة ال رمممارة العالميمممة 

 ينضام فيهاا
 اسفقت نلى ما لل  :

 
 
 
 



 الفصل األول 
 األحكام العامة 

 التعارف المادة األولي : 
ربيمة والمملكممة األردنيممة . مموهم  دممًو االسفاتيمة لمم م إنشمام منطقممة لل بمادل الحممر بمية المملكممة المغ1

س نضممم  ال مم الهاشمممية والرمهور ممة ال ونكممية وهمهور ممة مصممر العربيممة والممرول العربيممة الم وسممطية 
 يشار إليها فيما معر مالمنطقة. وال  إليها الحقا" 

سصمادق نلمى دمًو  ال م . يع ير ينضام المنطقة المشار إليهما الحقما" إل المرول األامرال إلا المرول 2
 سنضم إليها. ال  ( 1عت دولة نربية يعري مشار إليها مالفقرة )االسفاتية و 

 إطامة منطقة سبادل حر بية الرول العربية الم وسطية بم إلاالسفاتيةإل. اسفاتية. يشار الحقا" إلى 3
لرنمممة وءرام الخارهيمممة ولرنمممة وءرام ال رمممارة الخارهيمممة واللرنمممة الفنيمممة  دممم . مؤسكممما  االسفاتيمممة 4

 معة سنفيً دًو االسفاتية والوحرة الفنية لرناية شئون دًو االسفاتية.المني قة ننها لم ا
 

 المادة الثانية
 أهداف االتفاقية 

. سقمموم الممرول األاممرال ممنشممام منطقممة لل بممادل الحممر بينهمما مصممفة سرر ريممة عممغل ف ممرة ان قاليممة ال 1
ووفقما" لنصممو   دعممول دمًو االسفاتيمة حيما النفمماذ ابقما" لنصويمها ممة اب مرام 1/1/2005س رماوء 

واالسفاتيممما  األعمممر  الملحقمممة ماسفممماق  1994االسفاتيمممة العاممممة لل عر فممما  الرمرعيمممة وال رمممارة لكمممنة 
 إنشام منامة ال رارة العالمية.

.إنشممممام منطقممممة ال بممممادل الحممممر مممممة يهممممت سطممممو ر النشمممما  االط صمممماديا ودنممممم ال شممممغيتا وء ممممادة 2
 األارال.االن اهية وسحكية المك وي الم يش  داعت الرول 

المممرول األامممرال فيمممما يخممم  : ال رمممارة  فممم .سنكممميط الكياسممما  االط صمممادية الكليمممة والقطا يمممة 3
الخارهيممة والفغحممة ) الارانممة ( والصممنانة والناممام الضممر ي  والمرممال المممال  والخممرما  والرمممارس 

 وبما لوفر المنافكة الموضو ية بية الرول األارال. 
لشمرو   ممواس المراال  االط صادية بهرل سوفير مناخ  فئارال ال قر   بية سشر عا  الرول األ
 االنرماج بية الرول األارال ..

 
 
 
 
 



 الفصل الثاني
 ترتيبات تحرير التجارة 

 المادة الثالثة : 
 السلع الصناعية

 
سخضمم  الكممل  )المممواد والمن رمما ( الصممنا ية الم بادلممة بممية الممرول األاممرال لناممام سفكيممك الرسمموم 

 ذا  األثر المماثت ننر االس يراد نلى الشكت ال ال  األعر  لرسوم والضرائ  الرمرعية وا
ي. ال بادل الفوريا ننر دعول االسفاتية حيا النفاذا لإلنفام ال ام للقموائم الخاضمعة لل فكيمك الفموري 

والمًي يضمم 1الملحمط رطمم  فم والكر   م  االسحاد األوروب ا لهمًو االسفاتيمة ودمى القموائم المررهمة 
 ا لل  م

 وال مم ( السفمماق الشممراكة بممية المملكممة المغربيممة واالسحمماد األوروبمم  3القائمممة الممواردة مممالملحط رطممم )
سمنوا  والكمل  المعفماة عليما"  3سشمت الكمل  الخاضمعة لل فكيمك ال مرر ر  عمغل ف مرة ان قاليمة ممرسها 

 ننر دعول دًا االسفاق حيا النفاذ.
الشممراكة بممية المملكممة األردنيممة الهاشمممية واالسحمماد األوروبمم   ( السفمماق3القائمممة ي مممة الملحممط رطممم )

سمنوا  والكمل  المعفماة  4سشمت الكل  الخاضعة لل فكيك ال رر ر  عغل ف رة ان قاليمة ممرسها   وال  
 كليا" ننر دعول دًا االسفاق حيا النفاذ.

 وال م واالسحماد األوروبم  ( السفاق الشمراكة بمية الرمهور مة ال ونكمية 3القائمة الواردة مالملحط رطم )
سمنوا  والكمل  المعفماة عليما"  5ممرسها  ان قاليمةسشمت الكمل  الخاضمعة لل فكيمك ال مرر ر  عمغل ف مرة 

 ننر دعول دًا االسفاق حيا النفاذ.
هممراول سحر ممر الكممل  المضمممنة ماسفمماق المشممارعة بممية همهور ممة مصممر العربيممة  فمم القائمممة األولممى 

 3مممرسها  ان قاليممةشمممت الكممل  الخاضممعة لل فكيممك ال ممرر ر  عممغل ف ممرة س وال مم واالسحمماد األوروبمم  
 سنوا  ننر دعول دًا االسفاق حيا النفاذ.

 ا. اس مرار العمت ماالنفاما  الفور ة المنصو  نليها ماالسفاتيا  ال نائية.
الخاضمممعة للرسممموم الرمرعيمممة ريمممر المفككمممة فور ممما"ا لممم م  األعمممر  ج. مخصمممو  الكمممل  الصمممنا ية 

 عحر يطص  للف رة االن قاليةا وذلك نلى النحو ال ال   1/1/2005سار خ  اد ان م
 %.80*براية مة سار خ دعول االسفاتية حيا النفاذ : سخفيض بنكبة 

 % .100: إنفام عل  بنكبة  1/1/2005*براية مة 
 
 
 



 المادة الرابعة : 
 السلع )المواد والمنتجات( الزراعية الفالحية 

 الفغحية(( المصنعة والمن را  الارا ية 
الفصممول  فمم الفغحيممة (( والارا يممة )الفغحيممة( المصممنعة والمصممنفة  -لمم م سحر ممر الكممل  الارا يممة 

مممة الناممام المنكممطا وذلممك ابقمما" لليرنممامت ال نفيممًي السفاتيممة سيكممير وسنميممة ال بممادل  24إلممى  1مممة 
 .منطقة سرارة حرة نربية عيري  الطامةال راري بية الرول العربية 

 
 المادة الخامسة: 
 تجارة الخدمات 

همراول االسفاتيمة العاممة ل رمارة الخمرما  لمناممة   فم المواردة    ال ااماسهماسل ام الرول األارال ب نفيً  
ال رممارة العالميممة فيممما ل علممط ب حر ممر سرممارة الخممرما  وسكممع  ل وسممي  نطمماق سرممارة الخممرما  فيممما 

عممت مممة الممرول األاممرال سقمموم لرنممة وءرام ال رممارة   فممبينهمما وفقمما" للقمموانية واألنامممة المعمممول بهمما 
سرمممارة الخمممرما  بمممية المممرول األامممرالا مشمممكت دوري معمممر  فممم الخارهيمممة برراسمممة ال طمممور الحايمممت 

 دعول دًو االسفاتية حيا النفاذ .
 

 المادة السادسة: 
 قواعد المنشأ

ليروسوعممول طوانممر  .سع يممر ذا  منشممأ ومصممرر محليممية الكممل  )المممواد والمن رمما ( المن رممة ابقمما" 1
( لهمًو االسفاتيمة والمطمابط ليروسوعمول طوانمر المنشمأ األوروم وسمطيةا وأليمة IIالمنشأا الملحط رطم )
 سعرلغ  سطري نليه 

.سرفممط الكممل  )المممواد والمن رمما ( ذا  المنشممأ والمصمممرر المحليمميةا المصممررة مممة إحممر  المممرول 2
الرولممة  فمم صممرر نممة الكمملطا  المخ صممة ا شممهادة منشممأ ساألعممر  األاممرال إلممى الرولممة الطممرل 

نفممك الرولممةا وفقمما" ليروسوعممول طوانممر  فمم المصممررة وسؤشممر وسراطمم  مممة اممرل الكمملطا  المخ صممة 
 المنشأ الخا  بهًو االسفاتية.

يمكمممة إهرا دممما نلمممى دمممًا  ال ممم .سمممررس لرنمممة وءرام ال رمممارة الخارهيمممة مشمممكت دوري ال عمممرلغ  3
 ليم لقوانر المنشأ.اليروسوعول بهرل ضمان ال طييط الك

 
 
 
 



 الفصل الثالث 
 الترتيبات المصاحبة للتحرير 

 المادة السابعة: 
 تحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب 

 ذات األثر المماثل وقاعدة احتسابها
المرول  فم ال عر فة الرمرعية حك  النكم  المطبقمة  ف .يقصر مالرسوم الرمرعية الرسوم الميينة  1

 فممم المطبقمممة  األعمممر  والرسممموم والضمممرائ  ذا  األثمممر المماثمممت  31/12/1997األنضمممام ب مممار خ 
ال سخضم  لهمما  وال مم الممرول األامرال نلممى الكمل  المكم وردة  إحمر سفرضمها  ال مم ال مار خ الممًعور 

 من را  الرولة الطرل نفكها.
.ال يروء فرض يية رسوم همرعية هرلرة يو رسموم وضمرائ  يعمري ذا  يثمر مماثمت نلمى الكمل  2
 لم بادلة بية الرول األارال معر دعول دًو االسفاتية حيا النفاذ.ا
ذا  األثر المماثمت ننمر يو  األعر  الرسوم الرمرعية والرسوم والضرائ    ف سخفيض    يي.إذا سم  3

معر دعول دًو االسفاتية حيا النفاذا فمن الرسوم والضرائ  المخفضمة سحمت محمت سلمك المنصمو  
 لمادة.مة دًو اIالفقرة  ف نليها 

سصمني  الكمل  الم بادلمة فيمما  ف ( HS.س ب  الرول األارال هرول ال عر فة الرمرعية المنكقة )4
 بينها.

.سقوم الرول األارال ننر ال وتي  نلى دًو االسفاتيةا ب بادل المك نرا  الخاية ب حرلمر الرسموم 5
ال ممار خ المشممار إليهمما  فمم ذا  األثممر المماثممت المطبقممة لممرلها  األعممر  الرمرعيممة والرسمموم والضممرائ  

 ( مة دًو المادة.4(ا وفقا" لرراول ال عر فة الواردة مالفقرة )Iالفقرة ) ف 
 

 المادة الثامنة:
 القيود غير الجمركية 

ذلمك ال مرابير واالهمراما   فم سل ام الرول األارال ماالءالة الفور ة لكافة القيود ريمر الرمرعيمة ممما 
الممواردا ا وسشمممت دممًو القيممودا نلممى وهممه الخصممو ا  فمم لمم حكم طممر س خممًدا الرولممة الطممرل ل ال مم 

سفرض نلمى االسم يراد. وال يرموء فمرض ييمة طيمود ريمر  ال  القيود الكمية والنقرية واالدار ة والفنية  
همرعيممة هرلممرةا وذلممك مممما ل ماشمم  ممم  األحكممام الخايممة ممنامممة ال رممارة العالميممة واسفاتيممة سيكممير 

 .الكير  ية الرول العربية وسرسيبا  منطقة ال رارة الحرة العربية وسنمية ال بادل ال راري ب
 
 
 



 المادة التاسعة: 
 القيمة الجمركية 

اسفاتيمة  فم سطيط الرول األامرال ننمر سحرلمر القيممة الرمرعيمة للكمل  المكم وردة النصمو  المواردة 
 منامة ال رارة العالمية الخاية مال قييم الرمرع .

 
 المادة العاشرة: 

 الوطنية المعاملة 
 سعامت الكل  ذا  منشأ ومصرر الرول األارال الم بادلة فيما بينها معاملة الكل  الوانية.

 
 المادة الحادية عشرة: 
 المشتريات الحكومية 

فعليممما" ننمممر مقارنمممة العمممروض  و سرانممم  يحكمممام دمممًو االسفاتيمممة فيمممما يخممم  الرسممموم والضمممرائ  الممممؤدا 
عت دولة ارل ابقا" ألحكام دمًو االسفاتيمة وبمما ال   ف   الخاية مالمناطصا  العالمية ل ور ر الكل 

 عت منها. ف إاار المعاملة ال فضيلية  ف ل عارض م  القوانية واألنامة الكار ة 
 

 المادة الثانية عشرة: 
 الضريبة على القيمة المضافة وضريبة المبيعات 
سكم فير  ال م بة للمن را  ل م سحرلر ونام الضر بة نلى القيمة المضافة يو ضر بة المييعا  مالنك

ماح كممماا الرسممموم الرمرعيمممة والرسممموم  اسممم يرادداال خفيضممما  الرمرعيمممة ننمممر  يو االنفممماما  ممممة 
يو ال خفيضممما  المممواردة مالممممادسية  االنفممماما  ذا  األثمممر المماثمممت وفقممما" لنكممم   األعمممر  والضمممرائ  

 ال ال ة نشرة. ةاالسفاتية الماد ال ال ة والرامعة مة دًو 
 الماليةالمعامغ  

سرري سكو ة المعامغ  المالية الم علقة مالمبادال  ال رار ة بية الرول األارال ماحمري العممغ  
يو  اسفاطمما  عممت منهمما وذلممك دون االعممغل مأيممة  فمم الحممرة ابقمما" لل شممر عا  والقمموانية المعمممول بهمما 

 سرسيبا  سار ة بية معض الرول األارال .
 المادة الرابعة عشرة: 

 المعارض
سقمممام لمممر  المممرول  ال ممم المعمممارض واألسمممواق الروليمممة  فممم ت عمممت دولمممة امممرل نلمممى المشمممارعة سعمممم

بلممردا وسقممرم لهممما  فمم ا عممما سكمممك عممت منهمما ممطاممممة المعممارض الرائمممة والمؤط ممة األعممر  األاممرال 
 عت دولة ارل . ف ال كهيغ  الغءمة ل حقيط ذلك وفقا" للقوانية واألنامة النافًة 



 الفصل الرابع
 ءاتاإلجرا

 
 المادة الخامسة عشرة: 

 اإلجراءات الوقائية 
إنشمممام مناممممة ال رمممارة  اسفاتيمممة فممم يحمممط لكمممت امممرل سطييمممط إهمممراما  الوطايمممة المنصمممو  نليهممما 

امرل ينمه سمم اسم يراددا داعمت يراضميه  يييقمرر  ال م العالمية و طيط ذلك فقمة مالنكمبة للمن رما  
مطلمط يو نكمي  مالمقارنمة ماالن ماج المحلم   الرول األارال مكميا  م االرة سوام مشكت  إحر مة  

سنمم ت من رمما   ال مم وبحيممت سكممي  يو سهممرد مملحمماق ضممرر هكمميم مالصممنانة يو الارانممة المحليممة 
ا وذلمممك ابقممما" للقمممموانية األعمممر  مماثلمممة يو منافكمممة مشمممكت مباشمممر ل لمممك المكممم وردة ممممة األامممرال 

 .  االسفاتية ف عت مة الرول األارال  ف وال شر عا  المطبقة 
 

 المادة السادسة عشرة : 
 الصناعات الوليدة

 األعمر  يمكة لكت دولة ارل عمغل ف مرة ال فكيمك ال مرر ر  للرسموم الرمرعيمة والرسموم والضمرائ  
مممة يحكممام المممادسية ال ال ممة والرامعممة وذلممك  اسمم  نامسممرابير ألهممت محممرود  اسخمماذ ذا  األثممر المماثممت 

ذا  األثمر  األعمر  ت مالرسوم الرمرعية والرسموم والضمرائ  با ادة الرسوم الرمرعية يو ممنادة العم
سواهممه  ال م المماثمت المعممول بهما مالنكمبة للصمنانا  الوليممرة يو ططانما  مصمرد إنمادة الهيكلمة يو 

 يعوبا  هرية.
وبالرمرول  اسخماذوسنموي  اسم  نائ إهمرام  ممأي األعر  وسقوم عت دولة ارل ممنغم الرول األارال  

ذا  األثممر المماثممت المفروضممة مموهمم  دممًو  األعممر  رسمموم الرمرعيممة والضممرائ  اللغممام ال الامنمم 
 المادة 

وسقوم لرنة وءرام ال رارة الخارهية برراسة االهمراما  المق رحمة ممة الرولمة الطمرل المعنيمة وال لم م 
 سطييط دًو االهراما  إال معر موافقة اللرنة المًعورة

 
 المادة السابعة عشرة : 

 الدعم واإلغراق
ا فمنممه يمكممة األعممر  وارداسهمما مممة األاممرال  فمم دولممة اممرل حالممة دنممم يو إرممراق  ييإذا واههممت 

الممممرنم والرسمممموم  اسفمممماطي  المغئمممممة لمواههممممة م ممممت دممممًو الحمممماال  وفقمممما" ألحكممممام  االهممممراما  اسخمممماذ 



ا" ال رارة العالمية وذلك ابقم منامة إنشامالملحق ان ماسفاتية  االرراقال عو ضية وإهراما  مكافحة 
 االسفاتية ف عت مة الرول األارال  ف للقوانية وال شر عا  المطبقة 

 المادة ال امنة نشرة
 مياان المرفونا   ف علت 

ميمماان المممرفونا  يو ممما لهممرد  فمم إذا واههممت إحممر  الممرول األاممرال مخمماار يو مشمماكت يو علممت 
امممة ال رممارة العالميممة. االهممراما  المناسممبة وذلممك وفقمما" ل حكممام من اسخمماذ محممروذ ذلممكا يحممط لهمما 

ال رارة الخارهية ماالهرام  ونليها ين سحرد الرمرول   وءراموسخطر الرولة الطرل الم ضررة لرنة  
 اللغائها الامن 

 
 المادة التاسعة عشرة: 

 ال تسري عليها أحكام االتفاقية  التيالسلع 
المرلمممك االط صمممادي ال سكمممري يحكمممام دمممًو االسفاتيمممة نلمممى الكمممل  المممواردة ممممالقوائم المع ممممرة ممممة 

وااله ممممان  لرامعمممة المممرول العربيمممة والمكممم  ناة ممممة الماايممما الممنوحمممة ماليرنمممامت ال نفيمممًي السفاتيمممة 
 يو يمنية يو بيئية . سيكير وسنمية ال بادل ال راري بية الرول العربيةا ألسباا دلنية يو يحية

 
 المادة العشرون: 
 حماية النظام العام 

القوانية األمنية والصحية والقموانية الم علقمة  إلىلة بية الرول األارال سخض  همي  الكل  الم باد 
وحمايممة  والفنمم محمايممة األعممغق والناممام العممام وال ممراذ المموان  وال ممار خ  واألرعيولمموه  )ا ثممار( 

عممت الممرول األاممرال. وال يرمموء اسمم خرام دممًو القيممود واالهممراما  عحممواها  فمم الييئممة المعمممول بهمما 
 لل بادل ال راري بية الرول األارالرير همرعية 

 المادة الحادية والعشرين 
 اإلجراءات الصحية والصحية النباتية 

الصممحية والصممحية النباسيممة الغءمممة لحمايممة يممحة وحيمماة  االهممراما   اسخمماذ  األاممراليحممط للممرول 
مممممم   االهممممراما  س عمممممارض دممممًو  آالللحفمممماي نلممممم  النباسمممما ا شممممر طة  يووالحيوانمممما   األشممممخا  

لقموانية الحرمر الارانم   األاراليا  دًو االسفاتية. و سخض  البضائ  الم بادلة بية الرول مق ض
 واالهمممراما  دمممًو القيمممود  اسممم خراموالييطمممري المعممممول بهممما فممم  عمممت منهممما ننمممر االسممم يراد وال يرممموء 

 اسفمماطي  كحممواها ريممر همرعيممة لل بممادل ال رمماري بممية الممرول األاممرالا وذلممك مممما ال ل عممارض ممم  
مناممة ال رمارة العالميمة ومم  االسفاتيما  الروليمة   ماسفاتيةوائط الفنية والصحية النباسية الملحق ية  الع

 إل الصلةذا   األعر  



 المادة الثانية والعشرون 
 الملكية الفكرية 

 االع مممرا سل مممام المممرول األامممرال محمايمممة حقممموق الملكيمممة الفكر مممة ممممما فيهممما حمممط المؤلممما وبمممراما  
 الم ي مةوالرسوم الصنا ية والنماذج الصنا ية والعغما  الرغرافية وال كميا  والعغما  ال رار ة  

 مال ااممما  ل يممتا وعممًلك حمايممة األنمممال األدبيممة والفنيممة وبممرامت الحاسممواا وذلممك دون االعممغل 
نمة مناممة ال رمارة العالميمة وبمالقوانية واألناممة النافمًة لممري  المني قمة ماالسفاتيما  المرول األامرال 

 االسفاتيةدًو  ف ولة ارل كت د 
 الم علقة محقوق الملكية الفكر ة. األمورس ولى لرنة وءرام ال رارة الخارهية م امعة عافة 

 
 المادة الثالثة والعشرون 
 المواصفات والمقاييس 

نل  ال عاون مة اهت سنكيط ال شر عا  الفنية والمقماليك والموايمفا  فيمما   األارالسعمت الرول  
إهمراما  سضم  يو  اسخماذ  إلم  األامرالالمرول  إحمر نمرال الروليمة. فم  حالمة لرموم  بينها ابقا ل 

مشماورا  فور مة بهمرل إيرماد  مممهرام األامرالمة شانها وض  حمواها سقنيمة لل رمارةا سقموم المرول 
 الحلول المناسبة

 امقة.ب وتي  اسفاتيا  حول االن رافا  الم بادلة الخاية مالمط االسرا نل   األارالسعمت الرول 
 

 الفصل الخامس 
 المقتضيات المؤسساتية 

 المادة الرابعة والعشرون : 
 مؤسسات االتفاقية: 

 : لجنة وزراء الخارجية : أوال
الكياسمية  االهمراما  ف  االسفاتية سخ   ب حرلمر  األارالسنشأ لرنة مة وءرام عارهية الرول   -ي

ة الم وسطية وعًلك فيما بينها وبية دول فيما بية الرول العربي  ريكاد لالكفيلة برف  وسوسي  مكار 
الكياسمم  السفاتيممة إطامممة منطقممة ال بممادل الحممر بممية  االاممار. عممما سخمم   بممرنم األوروبمم االسحمماد 

 الرول العربية الم وسطية.
ا ممبمادرة ممة ييمه دولمة امرل األممر اط ضم سر م  لرنة وءرام الخارهية سنو اا وعمًلك علمما   -ا 

م الممراعل  للرنممة الممًي سقممرو والمنصممو  نليممه فمم  الفقممرة ) دممم ( مممة دممًو فمم  االسفاتيممة ابقمما للنامما
ا وذلممك حكمم  ال رسيمم  األاممرالسمم م رئاسممة اللرنممة مال نمماوا بممية وءرام عارهيممة الممرول  -ج المممادة

 نليه الناام الراعل  للرنة بن  ا وما األارالللرول  األمرري



وي عبممار المممو فية سعممرض سويممياسها سنشممئ لرنممة نلمم  مكمم  إنيرمموء للرنممة وءرام الخارهيممة  -د 
 نل  اللرنة الوءار ة

سع مر لرنة وءرام الخارهية ناامها الراعل  وعًا الناام المراعل  للرنمة عبمار الممو فية ننمر   -دم  
 إنشائها

 ثانيا : لجنة وزراء التجارة الخارجية  
ممرة نلمى األطمت عمت  سنشأ لرنة وءار ة سر مم  نلمى مكم و  الموءرام لمكلفمية مال رمارة الخارهيمة –ي  

 المراعل االسفاتيمة ابقما" للنامام  فم الضرورة ذلك ممبادرة مة يية دولمة امرل  اط ضت سنة ا وعلما 
 للرنة 

طمر سع مرض مكميراسها  ال م نلمى سنفيمً االسفاتيمة وسمًليت الصمعوبا   ماالشمرالسخ   اللرنمة  –ا  
ررس اللرنمممة القضمممايا العاممممة وسحرلمممر سممميت سعميمممط ال عممماون واالنمممرماج بمممية يامممرال االسفاتيمممة ا وسممم

 فمم الم علقممة بهممًو االسفاتيممة يو ييممه هوانمم  يعممر  ذا  االد مممام المشمم رس ولهمما سمملطة اسخمماذ القممرار 
 دًا الشأن

 بمن  س م رئاسة اللرنة مال ناوا بية الرول األارال وذلك حك  ال رس  االمرر  ووفقا" لمما   –ج  
 ادسة مة دًو المادة المنصو  نليه مالفقرة الك الراعل نليه ناامها 

الغءمة  االهراما   اسخاذ ل عية نليها    ال  سع ير طرارا  اللرنة إلاامية لرمي  الرول األارال   –د 
 ل طييقها . عما يمكنها إيرار القرارا  الغءمة مة يهت سطو ر دًو االسفاتية

سعمرض سويمياسها نلمى سشكت اللرنمة الوءار مة لرنمة فنيمة مكلفمة مم امعمة سنفيمً دمًو االسفاتيمة و   -دم  
 سفوض هاما" مة اع صاياسها للرنة الفنية  يمكنها ين ال  اللرنة الوءار ة 

 للرنة الفنية  الراعل والناام  الراعل سع مر اللرنة الوءار ة ناامها  –و 
 المادة الخامسة والعشرون 

 مهام لجنة وزراء التجارة الخارجية
 الخصو  مالمهام ال الية :  سقوم لرنة وءرام ال رارة الخارهية نلى وهه
 مراهعة وسقييم يدام دًو االسفاتية بوهه نام 

سيت  ف ضوم الخيرة المك كبة مة عغل سطييقها ا والنار   ف مراهعة وسقييم ن ائت دًو االسفاتية  
 دنم العغطا  بية الرول األارال .

 28المادة  إلىالمكانرة نلى سفاد  الناانا  وحلها نة ار ط المشاورا  اس نادا" 
ال عممرلغ  المق رحممة نلممى دممًو االسفاتيممة وإطممرار دممًو ال عممرلغ  ممم  مرانمماة الم طلبمما   فمم الناممر 

 القانونية لر  عت ارل
و حممممط لهممممًو اللرنممممة سشممممكيت لرممممان دائممممممة يو م خصصممممة يو فممممرق نمممممت وين سفوضممممها ييمممما ممممممة 

 ماالهما وسنفً همي  طراراسها الخاية بها ا  االهرائيةيغحياسها ا وسض  اللرنة الوءار ة القوانر 



 
 المادة السادسة والعشرون 

 مهام اللجنة الفنية 
سقممموم اللرنمممة الفنيمممة ب نفيمممً مممما سكلممما ممممه ممممة امممرل لرنمممة وءرام ال رمممارة الخارهيمممةا ونلمممى وهمممه 

 الخصو  مالمهام ال الية 
 م امعة سنفيً بنود االسفاتية

 م امعة سنفيً طرارا  لرنة وءرام ال رارة .
 ( مة دًو االسفاتية  27المادة )  إلىمكانرا  ل كو ة الناانا  اس نادا" سقريم ال

 المادة الكامعة والعشرون:
 الوحرة الفنية

سنشممأ ا مموهمم  دممًو االسفاتيممة ا وحممرة فنيممة لرنايممة شممئونها يكممون مممة اع صايمماسها سقممريم المشممورة 
 الملحط رطم  إلىاد سخ  سنفيً االسفاتية ماالس ن3 ال  همي  المكائت  ف  الفن والرنم 

 الفصت الكادس
 األحكام العامة والمق ضيا  الخ امية

 
 المادة الثامنة والعشرون 

 حل النزاعات 
 إلممىمممة يهممت سطييممط دممًو االسفاتيممة ا سقمموم الممرول األاممرال مال شمماور وال عمماون مممة يهممت ال ويممت 

 إهممرام ييخصممو  سوافممط آرام مشممأن عممت ممما يمكنممه ين لممؤثر نلممى حكممة سنفيممً دممًو االسفاتيممة يو م
يكممون طممر يسخممً يو سممي خً مممة طيممت إحممر  الممرول األاممرال يو مممة طيممت اممرل آعممر ال ل ماشممى ممم  

 يحكام دًو االسفاتية 
ناا  مشأن سفكير دًو االسفاتية يو إذا ان ير  إحر  الرول األارال ين دولة ارل  ييإذا ما نشأ 

سمرابير  اسخمً  المرول األامرال طمر  حمر إآعر طر يعلمت مال ااماسهما مموهم  دمًو االسفاتيمة ا يو ين 
س ضمنها االسفاتية ا فانه ل عية نلى الرول األارال المعنية بًل عمت ههمر  ال  سنق  مة الماايا 

 حلول مرضية لكت منها وذلك مة عغل ال شاور  إلىلل ويت 
( عمكمممة  45حمممت ممممرض عمممغل ف مممرة )  إلمممىإذا لمممم سممم مكة المممرول األامممرال المعنيمممة ممممة ال ويمممت 

 لرنة وءرام ال رارة الخارهية  إلىمطل  ال شاور ا يحال األمر  االبغغربعون لوما مة سار خ وي
سقممموم لرنمممة وءرام ال رمممارة الخارهيمممة برراسمممة الموضمممو  وس خمممً القمممرارا  الغءممممة ل كمممو ة الخغفممما  

 الخاية ب فكير وسطييط دًو االسفاتية 



را  لرنممة وءرام ال رممارة الخارهيممة مشممأن حممت سل ممام الممرول األاممرال ماالسفاتيممة مضمممان سطييممط طممرا
 الناانا  

حممت مممرض للممرول األاممرال المعنيممة  إلممىإذا لممم سمم مكة لرنممة وءرام ال رممارة الخارهيممة مممة ال ويممت 
 ف  الطرل سقريم ال  لهًو اللرنة ل عيية لرنة عاية لل حكيم   مشأن حت الناانا  ا يمكة للرولة

 الناا  
ارهيمة برراسمة الم  سعيمية لرنمة سحكميم ا وفمى حالمة طيولمه لم م سشمكيت سقوم لرنة وءرام ال رارة الخ

 15)  إلىمرة ال س عر  ثغثية لوما مة سار خ طيول الطل  ا وسخفض دًو المرة  ف لرنة سحكيم 
ناممام  ممممطرار( عمكممة نشممرة لوممما مالنكممبة للكممل  سممر عة ال لمما سقمموم لرنممة وءرام ال رممارة الخارهيممة 

 ويسك نمت لرنة ال حكيم
الغءمممة  االهممراما  سكممون طممرارا  لرنممة ال حكمميم ملامممة للممرول األاممرال ا وس خممً الممرول األاممرال 

 ل طييط طرارا  اللرنة . 
 المادة التاسعة والعشرون 

 مراجعة االتفاقية 
دممممًو االسفاتيممممة ممراهعممممة االسفاتيممممة نلممممى يسمممماس ال طممممورا  المكمممم قيلية  فمممم سقمممموم الممممرول األاممممرال 
إاممار منامممة ال رممارة العالميممة والقيممام عممًلك  فمم ا عايممة  واالطليميممةروليممة للعغطمما  االط صممادية ال

دممًا الكممياق وفممى ضمموم المكمم ررا  ذا  الصمملة برراسممة إمكانيممة سطممو ر ال عمماون فيممما بينهمما  فمم 
سعممرض  ين األاممراللممم سشمممادا االسفاتيممة . و مكممة للممرول  ال مم المرمماال   إلممىوسعميقممه وسوسمميعه 

المني قممة نممة  تالن ممائسخضمم  مشممأنها ام الخارهيممة السخمماذ القممرار المناسمم  مق رحاسهما نلممى لرنممة وءر 
ًو دممم فممم  األامممرالللمصمممادطة نليهممما ممممة المممرول  ينمممغوالفقمممرة  فممم المنصمممو  نليهممما  االهمممراما  

 االسفاتية حك  ال شر عا  الخاية مكت منها .
 

 المادة الثالثون 
 االنضمام 

بيمة و منطقمة ال رمارة الحمرة العربيمة الكيمر  و هامعمة المرول العر   فم يمكة لكت دولمة نربيمة نضمو  
سرمارة حمرة ا الم  االنضممام إلمى  اسفاتيةسرسبة م  االسحاد االوروبى ماسفاتية شراكة )مشارعة( يو 

لرنة وءرام الخارهية ا و سل ام الرولة  ف   األارالدًو االسفاتية ا و ل م ذلك مموافقة همي  الرول  
 الكار ة ننر انضمامها مموه  يحكام دًو االسفاتية . المنضمة ل نفيً عافة االل ااما  
إامممار ال شممماور ا سحرلمممر ف مممرة ءمنيمممة ل فكيمممك الرسممموم  فممم  الخارهيمممةو يمكمممة للرنمممة وءرام ال رمممارة 

 الرمرعية لكل  سلك الرولة نلى يساس المعاملة مالم ت
 



 المادة الواحد و الثالثون 
 االنسحاب

يمكمة لكمت دولمة امرل ممة يامرال االسفاتيمة االنكمحاا لممرة ريمر محمرودة و   ةاالسفاتيمسكر  دًو  
العمت بهًو االسفاتية مالنكبة للرولمة المنكمحبة معمر  لن ه لرنة وءرام الخارهية بًلك.   ممشعارمنها  

دمًو االسفاتيمة سمار ة المفعمول مالنكمبة  يحكمامنلمى ين سبقمى  االشمعارمرور ثغثة يشمهر ممة سمار خ  
 حية انقضام دًو االل ااما   لىإناامها  ف لغل ااما  الواردة  

 المادة الثانية و الثالثون 
 األخرى الترتيبات 

همرعيمة يو منمااط لل رمارة  اسحمادا   النشمام اسفاتيما  س عارض دمًو االسفاتيمة مم  إمقمام يو إبمرام   ال
( مممة 4( و الفصممت )24الحممرة يو اسخمماذ سرسيبمما  مخصممو  سرممارة الحممرود ا و ذلممك وفقمما للمممادة )

 واالل ااما  الناشئة ننها 1994عامة لل عر فا  الرمرعية و ال رارة لعام االسفاتية ال
 المادة الثالثة والثالثون 

 يع ير بروسوعول طوانر المنشأ والمرفقا  الخاية بهًو االسفاتية هاما" ال ل راي منها 
 

 المادة الرابعة والثالثون 
 المصادقة والدخول حيز النفاذ

الرسم ور ة الخايمة مكمت  االهراما  تية مة طيت الرول األارال وفط س م المصادطة نلى دًو االسفا
س مممولى إشمممعار المممرول األامممرال  ال ممم منهممما ا و ممم م إلمممرا  وثمممائط المصمممادطة لمممر  المملكمممة المغربيمممة 

الممرول  ممشممعار االلممرا مممة سممار خ تيممام دولممة  اب ممراماألعممر  بممًلك وسممرعت دممًو االسفاتيممة حيمما النفمماذ 
الفقممرة األولممى مممة دممًو  فمم  إليهمماالمشممار  لإلهممراما  آعممر دولممة اممرل  مماشمم مااألاممرال األعممر  

 فم يرب  نكخ ييلية لكت منها نفك الحرية ووطعت   ف المادة حرر  دًو االسفاتية ماللغة العربية  
 م  2004فيرالر  25دم الموافط لم 1425محرم  4ب ار خ  ريكاد لمرلنة 

 
 
 
 
 
 
 
 



 نة حكومة
 المملكة المغربية

 
 

 نة حكومة
 مملكة األردنية الهاشميةال
 

 نة حكومة
 الرمهور ة ال ونكية

 
 نة حكومة

 همهور ة مصر العربية
 


