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 )االفتا ( اتفاقية التجارة احلرة بني األردن ودول اتفاقية التجارة احلرة األوروبية 
 

بدول اتفاقية "مارة ليختينشتاين ومملكة النرويج واالحتاد السويسري فيما يلي ايشار إىل كل من مجهورية أيسلندة و 
 ،"قية االفتابدول اتفا"ويشار إليها فيما يلي )" االفتا ( التجارة احلرة األوروبية 

 "باألردن"واململكة األردنية اهلامشية ويشار اليها فيما يلي 
 

بالـنظر إىل أمهـية الـروابط التقليدية بني دول اتفاقية االفتا واألردن وخصوصاً اعالن التعاون املوقع يف جنيف يف                    
 قات الدائمة والوثيقة، واعترافاً بالرغبة املشتركة لتقوية هذه الروابط وبالتايل توطيد العال1997حزيران 

 
وبالتأكـيد على التزامها بمبادئ ميثاق األمم المتحدة وخصوصا  الديموقراطية التعددية المبنية             
علـى أساس قواعد القانون و الحريات االقتصادية والسياسية ومراعاة حقوق اإلنسان بما في              

 المشاركة بشكل فاعل    واستذكارا لرغبتها في   ذلك حقوق األشخاص الذي ينتمون إلى االقليات،      
 . المتوسطية-في عملية التكامل االقتصادية في المنطقة األوروبية 

 
وإدراكا للحاجة إلى تضافر الجهود لتعزيز االستقرار السياسي والتنمية االقتصادية في المنطقة            

 من خالل تشجيع التعاون الثنائي واإلقليمي،
 

هم في  إيجاد وتعزيز منطقة تجارة حرة ومتجانسة     ولقناعتهما الثابتة بأن هذه االتفاقية سوف تس      
 -بيـن دول حـوض المتوسـط وأوروبـا، لـذا فهي تشكل مساهمة هامة للتكامل األوروبي                

 المتوسطي،
 

و بالـنظر إلى التطورات السياسية واالقتصادية التي جرت في أوروبا والشرق األوسط خالل              
 ألوسط،األعوام الماضية، وخصوصا عملية السالم في الشرق ا

 
 ،وبالنظر إلى التفاوت  في مستويات النمو االقتصادي بين األردن ودول اتفاقية االفتا

 
ورغـبة مـنهما فـي ايجـاد ظروف مؤاتية لتطوير التجارة وتنويعها بينهما وتعزيز التعاون                
الـتجاري واالقتصـادي في المجاالت ذات االهتمام المشترك وفقا ألسس المساواة والمصلحة             

 ة وعدم التمييز والقانون الدولي،المتبادل
 

وبالنظر إلى التزام دول اتفاقية االفتا واألردن في التجارة الحرة المبنية على حقوق والتزامات              
والمشار إليها بعبارة   ( كـال الطرفين بموجب اتفاقية مراكش لتأسيس منظمة التجارة العالمية          

“WTO” (الثنائية واإلقليمية األخرى،وبموجب مواثيق التعاون المتعددة األطراف و 
 

وتصـميماً على تنفيذ هذه االتفاقية بما يضمن الحفاظ على البيئة وحمايتها وضمان االستخدام              
 األمثل للمصادر الطبيعية وفقا لمبدأ التنمية المستدامة،

 
باإلضـافة إلى القناعة التامة بأن هذه االتفاقية ستحدد شروط التحرير التدريجي لتجارة السلع              
والـتحرير النهائـي للـتجارة  بالخدمـات، وبالتالـي ستعمل على تطوير العالقات التجارية                

 واالستثمارية واالقتصادية بينهما،
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هذه " والمشار إليها فيما يلي ب      ( فقـد قرر الطرفان، بناء على ما تقدم، إبرام االتفاقية التالية            

 "):االتفاقية 
 

 1املادة 
 األهداف

 
 .الفتا واألردن بإنشاء منطقة تجارة حرة وفقا ألحكام هذه االتفاقيةتقوم دول اتفاقية ا

  
1 

تكـون أهـداف هذه االتفاقية، المبنية على أساس العالقات التجارية بين اقتصاديات السوق              
 : واالحترام للمبادئ الديموقراطية وحقوق اإلنسان، كما يلي

 

2 

ن دول اتفاقية االفتا واألردن، من خالل       تشجيع التنمية المستدامة للعالقات االقتصادية بي     
توسـيع التـبادل الـتجاري وبالتالـي تعزيز النشاط االقتصادي في دول اتفاقية االفتا               

 . واألردن، وتحسين ظروف المعيشة والعمالة وزيادة اإلنتاجية واالستقرار المالي
 

أ  

 . توفير ظروف المنافسة العادلة للتجارة بين األطراف
 
ب  

ة بهـذه الطـريقة بإزالة العوائق التي تقف أمام التجارة والتكامل االقتصادي             المسـاهم 
 .  المتوسطي والنمو االقتصادي المتجانس وتوسيع التجارة العالمية-األوروبي 

 

ج  

د . تعزيز تنمية العالقات االقتصادية المتوازنة بين األطراف من خالل التعاون  
 
 2املادة 

 نطاق االتفاقية
 

 :  هذه االتفاقية على ما يليتطبق
 

 

 من النظام المنسق لترميز السلع ووصفها       97 إلى   25المنـتجات الـواردة في الفصول       
(H.S) 1 باستثناء المنتجات الواردة في الملحق رقم . 

  

أ  

مع األخذ باالعتبار الترتيبات الواردة في ذلك       ) أ(المنـتجات المحـددة في البروتوكول       
 .البروتوكول

  

ب  

، والتي منشؤها   2األسـماك والمنتجات البحرية األخرى كما هي واردة في الملحق رقم            
 .أية دولة من دول اتفاقية االفتا أو األردن

  

ج  



 3

 3املادة 
 

 التعاون االقتصادي واملساعدة الفنية واملالية
 

نية مع  يعلـن الطـرفان استعدادهما لتعزيز التعاون االقتصادي وفقا ألهداف السياسة الوط           
التركـيز بشكل خاص على القطاعات التي تواجه صعوبات في عمليات إعادة الهيكلة في              

 . سياق جهود األردن لتحرير اقتصاده
 

1 

من اجل تسهيل تنفيذ هذه االتفاقية سيتفق الطرفان على اآلليات المناسبة للتعاون والمساعدة             
صا فيما يتعلق بمجال الملكية الفكرية      المالية والفنية بين السلطات التابعة لكل منهما وخصو       

والمسـائل الجمركـية واللوائح الفنية والمجاالت األخرى حيثما تقتضي الضرورة ، ولهذه             
 . الغاية فان الطرفين سينسقان جهودهما مع المنظمات الدولية ذات العالقة

2 

 
 4املادة 

 
 قواعد املنشأ

  والتعاون يف جمال اإلدارة اجلمركية
 
 

 .قواعد المنشأ وأساليب التعاون اإلداري) ب(البروتوكول ُيدرج 
  

1 

يقـوم الطرفان باتخاذ اإلجراءات المالئمة بما في ذلك المراجعات من قبل اللجنة المشتركة              
، 14،  9،  8،  7،  5وترتيـبات التعاون اإلداري لضمان تطبيق األحكام الواردة في المواد           

نسجام وفعالية، والعمل على تقليل االجراءات با) ب( مـن هـذه االتفاقية وبروتوكول        23
الرسـمية المفروضة على التجارة قدر اإلمكان والتوصل إلى الحلول المقبولة من الجانبين             

 .ألية صعوبات تنشأ عن تنفيذ تلك األحكام
  

2  

، يقرر الطرفان  اإلجراءات المناسبة      2بـناءا علـى المـراجعات المشار إليها في الفقرة           
 . تخاذهاالواجب ا

3 

 
 5املادة 

 
 الرسوم اجلمركية والرسوم ذات األثر املماثل على املستوردات

 
لـن يتم فرض رسوم جمركية جديدة أو رسوم ذات اثر مماثل على المستوردات في عملية                

 . التجارة بين دول اتفاقية االفتا واألردن
 

1 



 4

م ذات أثر مماثل على   يترتـب علـى الطرفيـن إلغـاء جميع الرسوم الجمركية وأية رسو            
اسـتيراد المنتجات التي منشؤها دول اتفاقية االفتا أو األردن في تاريخ دخول هذه االتفاقية               

 . 3حيز التنفيذ ، باستثناء ما هو وارد في الملحق رقم 
 

2 

 6املادة 
 

 الرسوم األساسية
 

الية والمذكورة في   تكون  الرسوم األساسية لكل منتج والتي ستطبق عليها التخفيضات  المتت           
/2هذه االتفاقية وفقاً لنسبة رسوم التعرفة الجمركية للدولة األولى بالرعاية المطبقة بتاريخ             

4/2000 . 

1 

  
إذا تم قبل أو في أثناء أو بعد دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ تخفيض أي رسم تعرفة بناءا                  

زامات الناتجة عن جولة    علـى أسـاس غـير تعـاقدي، وخصوصا التخفيضات وفقاً لاللت           
االروغـواي وعـن دخول االردن في منظمة التجارة العالمية، فان هذه الرسوم المخفضة              

اعتباراً من تاريخ تطبيق ) 1(يجـب ان تحل محل الرسوم االساسية المشار اليها في الفقرة        
 . هذه التخفيضات أو من تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ اذا جاء بعده

2 

  
 مقّربة ألقرب منزلة عشرية أو      5يجـب أن تطبق الرسوم المخفضة المحسوبة وفقا للمادة          

 . لثاني منزلة عشرية في حال الرسوم المحددة
3 

  
 7املادة 

  
 الرسوم الجمركية ذات الطبيعة المالية 

  
  .تنطبق أحكام المادة الخامسة أيضاً على الرسوم الجمركية ذات الطبيعة المالية

  
 8املادة 

  
 الرسوم الجمركية والرسوم ذات األثر المماثل على الصادرات

  
ال يجوز فرض أية رسوم جمركية جديدة أو رسوم ذات أثر مماثل على الصادرات لتأثيرها        

 . على التجارة بين دول اتفاقية االفتا واألردن
1 

  
لجمركية و أية رسوم ذات اثر مماثل       على دول اتفاقية االفتا واألردن إلغاء جميع الرسوم ا        

علـى الصادرات بتاريخ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ، باستثناء ما هو وارد في الملحق               
  .4رقم 

2 

  
 9املادة 

  



 5

 القيود الكمية و اإلجراءات ذات األثر المماثل 
 على المستوردات أو الصادرات

  
مستوردات أو الصادرات و اإلجراءات ذات      ال يجـوز فرض أية قيود كمية جديدة على ال         

 . األثر المماثل على التجارة بين دول اتفاقية االفتا واألردن
1 

علـى دول اتفاقـية االفتا واألردن إلغاء جميع القيود الكمية وأية إجراءات ذات اثر مماثل                
ء ما هو   علـى المستوردات أو الصادرات  بتاريخ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ، باستثنا            

 . 5وارد في الملحق رقم 

2 

  
 10املادة 

  
 استثناءات عامة

  
ال تمـنع هـذه االتفاقية فرض قيود أو حظر على المستوردات أو الصادرات أو نقل السلع    
العابرة بالترانزيت إال إذا كانت مبررة على أسس المحافظة على األخالق العامة أو التمشي              

والتي تشمل حماية صحة وحياة البشر أو الحيوانات        : من العام   مـع المصلحة العامة أو األ     
أو النـباتات والبيـئة، وحمايـة الكنوز الوطنية ذات القيمة الفنية أو التاريخية أو األثرية،                
وحمايـة الملكـية الفكرية والقواعد المتعلقة بالذهب أو الفضة أو المحافظة على المصادر              

ن تنفذ هذه اإلجراءات باالقتران  مع القيود على         الطبيعـية المعرضـة للنضوب، شريطة أ      
أن هذا الحظر أو تلك القيود ال تشكل وسائل للتمييز التعسفي           . اإلنتاج أو االستهالك المحلي   

 .  أو قيود مستترة على التجارة بين الطرفين

 

  
 11المادة 

  
 احتكار الدولة

  
ت تدريجية، عدا االستثناءات الواردة في    يقـوم األردن و دول اتفاقـية االفتا بإجراء تعديال         

دون اإلخالل بالتزاماتهما المدرجة أو التي ستدرج وفقاً لالتفاقية العامة          ) ج(الـبروتوكول   
ة            يلى أية احتكارات حكومية     ")1994بالجات"المسماة فيما يلي     (1994للـتعرفة والتجارة     ا  عا كأي× العώو ا ��Z�T�i  ث التفامية  ا  ت    يلة  ي و ا ا ك تة òتÍẋي با و  ľوم ل Υ  ،Ť
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بر أحد  يوافـق الطرفان على عقد مشاورات فورية في إطار اللجنة المشتركة في حال اعت             

الطرفيـن بـأن الطرف اآلخر قد أتخذ إجراءات من المحتمل أن تشكل أو تكون قد شكلت                 
عائقـاً فنـياً للـتجارة، حسـب تعريف اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول العوائق الفنية                

 . للتجارة، و ذلك بهدف أيجاد حل مالئم

2 

كام اتفاقية منظمة التجارة    تخضـع الـتزامات األطـراف باإلبالغ عن األنظمة الفنية ألح          
 .العالمية حول العوائق الفنية للتجارة

3 

  
 13املادة 

  
 التجارة بالمنتجات الزراعية

  
يعلـن الطرفان استعدادهما لتعزيز تنمية التبادل التجاري بالمنتجات الزراعية ، وذلك بقدر             

 . ما تسمح به سياساتهما الزراعية
1 

  
مت كل دولة من دول اتفاقية االفتا واألردن بعقد ترتيب ثنائي ينص لتحقـيق هذا الهدف، قا    

 . على اإلجراءات الالزمة لتسهيل التجارة بالمنتجات الزراعية بينها
2 

  
يطـبق الطـرفان أنظمتهما فيما يتعلق باألمور الصحية وصحة النبات وبطريقة بعيدة عن              

 جديدة يمكن أن تؤدي إلى إعاقة       التميـيز، علمـاً أنـه ال يجوز لهما فرض أية إجراءات           
 .  التجارة بشكل غير مبرر

3 

  
 14املادة 

  
 الضرائب واألنظمة الداخلية

  
 من  3يلـتزم الطـرفان بتطبيق أية ضرائب داخلية أو رسوم أو أنظمة أخرى وفقا للمادة                

 .  واتفاقيات منظمة التجارة العالمية األخرى ذات العالقة1994اتفاقية الجات 
1 

  
ال يجـوز للمصدرين االنتفاع من رديات الضرائب الداخلية التي تزيد عن مقدار الضرائب            

 . المباشرة وغير المباشرة المفروضة على المنتجات المصدرة إلى إقليم أحد الطرفين
2 

  
 15املادة 

  
 المدفوعات والتحويالت المالية

  
ين دول اتفاقية االفتا واألردن وتحويل تلك       تكـون المدفوعـات المالـية المتعلقة بالتجارة ب        

 . المدفوعات إلى إقليم الطرف الذي يقيم به الدائنون حرة و دون أية قيود
1 

  



 7

علـى الطرفيـن األحجـام عن فرض أي قيود صرف عملة أو قيود إدارية على المنح أو                  
التجارية التي  تسديد أو قبول القروض القصيرة أو المتوسطة األمد والتي تغطي المعامالت            

 . يشارك بها أي مقيم

2 

  
ال يجـوز تطبـيق أية إجراءات تقييدية على الحواالت المتعلقة باالستثمارات، وخصوصا             
إعـادة األمـوال المستثمرة أو المعاد استثمارها إلى بلد المستثمر و أي نوع من العائدات                

 . الناجمة عن ذلك النشاط

3 

  
 16املادة 

  
 كومية المشتريات الح

  
يـأخذ الطـرفان بعين االعتبار بأن التحرير الفاعل لمشترياتهم الحكومية على أساس عدم              

 . التمييز والتبادلية بأنه هدف اساسي لهذه االتفاقية
1 

  
لهـذا الغـرض، فـان على الطرفين وضع القواعد ضمن إطار اللجنة المشتركة من أجل                

لتطورات التي تتم تحت رعاية منظمة التجارة       ضـمان عملية التحرير و يؤخذ باالعتبار ا       
 . العالمية

2 

  
 3 . يسعى الطرفان لالنضمام إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول المشتريات الحكومية

  
 17املادة 

  
 حماية الملكية الفكرية 

  
ق الملكية الفكرية   يقوم الطرفان بمنح وضمان الحماية المالئمة والفعالة وغير التمييزية لحقو         

وتوفـير اإلجـراءات لتطبـيق هذه الحقوق لمكافحة االنتهاكات والتزوير والقرصنة، وفقا             
 .  من هذه االتفاقية واالتفاقيات الدولية المشار إليها الحقا6ألحكام هذه المادة و الملحق 

1 

  
وجيب أن تكون اإلعفاءات من هذا      . اهمينح الطرفان  رعايا الطرف اآلخر معاملة ال تقل عن تلك املمنوحة لرعاي            

املشار ( من االتفاقيات املتعلقة بالنواحي التجارية حلقوق امللكية الفكرية          3االلتزام وفقا لألحكام الرئيسية للمادة      
 )). TRIPS(إليها فيما يلي باتفاقية تريبس

2 

  
ايا أي دولة يمـنح الطـرفان رعايـا الطرف األخر معاملة  ال تقل عن تلك الممنوحة لرع             

من اتفاقية تريبس فان أي أفضلية أو خدمة أو حصانة أو           ) د( الفقرة   4ووفقا للمادة   . أخرى
مـيزة مشـتقة مـن االتفاقيات الدولية المطبقة قبل هذه االتفاقية وتم تبليغها إلى األطراف                

ن األخـرى بعد ستة اشهر على األكثر من دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ يجب أن تعفى م               
هـذا االلـتزام، شـريطة أن ال تشـكل أي تمييز تعسفي أو غير مبرر لرعايا األطراف                  

(يجـب إعفاء األطراف  من اإلبالغ إذا سبق لهم إبالغ مجلس اتفاقية تريبس               . األخـرى 
TRIPS (                ويجـب أن تكـون اإلعفـاءات من هذا االلتزام  تبعا لألحكام الرئيسية التفاقية

 .   منها5 و 4تريبس وخاصة المادتين 

3 
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يوافـق الطرفان حسب طلب أي منهما على مراجعة األحكام المتعلقة بحماية حقوق الملكية              

  بهدف إجراء المزيد من التحسينات على        6الفكـرية المتضـمنة في هذه المادة والملحق         
مسـتويات الحماية وتجنب أو معالجة االشكاالت التجارية الناتجة عن المستويات الحقيقية            

 . ية حقوق الملكية الفكريةلحما
 
 
 
 

4 

 18المادة 
  

 قواعد املنافسة املتعلقة بااملؤسسات
  

ال تتوافق األمور التالية مع التطبيق السليم لهذه االتفاقية من حيث تأثيرها على التجارة بين               
 : دول اتفاقية االفتا واألردن

1 

  
سات المتفق عليها بينها والتي تهدف      جميع االتفاقيات بين المؤسسات وقراراتها والممار     

 .إلى منع المنافسة أو تقييدها أو تشويهها
أ   

   
إسـاءة اسـتعمال إحـدى المؤسسات أو اكثر لمركزها المسيطر في أراضي الطرفين              

 . بالكامل أو في جزء كبير منها
ب  

   
ؤسسات  أيضاً على نشاطات الشركات العامة وأي شركات أو م         1تطـبق أحكـام الفقـرة       

يمنحها الطرفان حقوقا خاصة أو حصرية، بالقدر الذي ال يشكل تطبيق أحكام الفقرة المشار              
 . إليها إعاقة قانونية أو واقعية ألدائها المهام الموكلة لها

2 

  
إذا اعتبر أي طرف خالل خمس سنوات بعد دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ أن الممارسات               

ـ         تسـبب أو تهدد بالتسبب في حدوث ضرر رئيسي   2 و   1ن  المشـار إلـيها فـي الفقرتي
بمصـالحها أو خسـارة ماديـة لصناعتها المحلية، فانه يجوز لذلك الطرف اتخاذ التدابير               

 .  الحقا25ًالمناسبة وفقا للشروط واالجراءات الواردة في المادة 

3 

  
 يجب تمديدها لفترات    3تقـرر اللجنة المشتركة ما إذا كانت الفترة المشار إليها في الفقرة             

 .سنوات وذلك بمراعاة الوضع االقتصادي في األردن5إضافية مدة كل منها 
4 

  
 ، يجوز للطرف الذي يعتبر      3، بعد انتهاء الفترة المحددة في الفقرة        4دون اإلخالل بالفقرة    

قا   اتخاذ تدابير مناسبة وف     2 و 1أن الممارسـة المعنـية غـير متوافقة مع أحكام الفقرتين            
 .  الحقا25ًللشروط واإلجراءات الواردة في المادة 

5 

 
 

 

 19المادة 
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 الدعم
  

 من  16تخضـع حقوق والتزامات الطرفين المتعلقة بالدعم واإلجراءات التعويضية  للمادة            
 واتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الدعم واإلجراءات التعويضية،         1994اتفاقـية الجات    

 . يرد خالف ذلك في هذه المادةباستثناء ما 

1 

  
يتعهد الطرفان بضمان شفافية إجراءات الدعم بتبادل إبالغاتهما السنوية المقدمة إلى منظمة            

 من اتفاقية منظمة    25 والمادة   1994 من اتفاقية الجات     1-16الـتجارة العالمية وفقاً للمادة      
 .التجارة العالمية حول الدعم واإلجراءات التعويضية

  

2 

قـبل مباشرة أي دولة من دول اتفاقية االفتا أو األردن، وحسب الحالة، بإجراء التحقيقات               
لـتحديد وجـود و درجة تأثير أي دعم مشكوك به في األردن أو في دولة من دول اتفاقية                   

 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول  11االفـتا،  كمـا هـو منصوص عليه في المادة            
 التعويضية، فان على الطرف الذي ينوي إجراء التحقيق إبالغ الطرف           الدعـم واإلجراءات  

 يوماً من تاريخ تسلم     45الـذي ستخضـع بضـائعه للتحقيق خطيا وإعطاءه مهلة قدرها            
ويجب أن تجرى المشاورات في مقر      . األشـعار للتشاور بهدف إيجاد حل مقبول للجانبين       
.  يوما من تاريخ استالم اإلبالغ20الل اللجنة المشتركة، إذا طلب أي من الطرفين ذلك، خ

3 

  
 20املادة 

  
 اإلغراق

  
  

إذا تبيـن لدولـة من دول اتفاقية االفتا وجود اغراق في التجارة مع األردن بالمعنىالوارد                
، أو إذا تبين لألردن وجود اغراق بالمعنى ذاته في          1994 من اتفاقية الجات لعام      6بالمادة    

ن دول اتفاقية االفتا،  فانه يجوز للطرف المعني اتخاذ اإلجراءات المالئمة            التجارة مع أي م   
 1994 من اتفاقية الجات     6إزاء هـذا التصـرف وفقـا لالتفـاق حـول تنفيذ المادة رقم               

 .  الحقا25ًواإلجراءات الواردة في المادة 

 

  
 21املادة 

  
 اإلجراءات العاجلة اخلاصة باسترياد منتجات معينة

  
  : عندما يتم استيراد أي منتج بكميات متزايدة وتحت ظروف تسبب أو تهدد بالتسبب في

  
كامل أضـرار خطيرة للمنتجين المحليين لمنتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر في             

 في جزء منها، أو  أحد الطرفين أو منطقة 
  أ
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 اختالالت جديه في أي قطاع من االقتصاد، 
 

رف المعني اتخاذ التدابير المالئمة وفقا للشروط وتبعا لألجراء الوارد          فإنـه يجوز للط   
 . الحقا25ًفي المادة 

 
 
  

ب  

 22املادة 
  

 التكيف اهليكلي
  

 من 4يمكـن اتخاذ إجراءات استثنائية من قبل األردن لفترة محدودة بناء على أحكام المادة            
 . أو إعادة فرضهاالمفروضة هذه االتفاقية على شكل زيادة الرسوم الجمركية 

1 

  
يمكن أن تتعلق هذه اإلجراءات فقط بالصناعات الناشئة أو قطاعات معينة تمر بعملية إعادة              
هـيكلة  أو تواجـه صعوبات خطيرة، وخصوصا عندما تؤدي هذه الصعوبات إلى مشاكل              

 . اجتماعية كبيرة

2 

  
ية المضافة التي يطبقها األردن على      بعـد نفاذ هذه االجراءات،  فان مجمل الرسوم الجمرك         

على ان تحافظ على % 25منـتجات منشـؤها فـي دول اتفاقية االفتا ال يجوز أن تتجاوز         
وعلى ان يكون المجمل    . عنصـر التفضـيل للمنتجات التي منشؤها في دول اتفاقية االفتا          

من % 20السـنوي لمعدل قيمة مستوردات المنتجات الخاضعة لهذه اإلجراءات ال يتجاوز            
مجمـل معـدل القيمة السنوية للمستوردات من المنتجات الصناعية التي منشؤها في دول              

 . اتفاقية االفتا خالل أخر ثالث سنوات تتوفر عنها احصاءات

3 

  
أن ال يتجاوز تطبيق هذه اإلجراءات خمس سنوات مالم تجيز اللجنة المشتركة فترة أطول 

ى أبعد تقديرعند انتهاء الفترة  االنتقالية القصوى        ويجب أن يتوقف تطبيقها عل    . مـن ذلـك   
 .  البالغة اثنتي عشرة سنة

4 

  
 فيما يتعلق بمنتج ما إذا مضت مدة تزيد عن أربع           اجراءات استثنائية ال يجـوز تطبيق أي      

سنوات منذ إلغاء جميع الرسوم والقيود الكمية أو الرسوم أو اإلجراءات ذات األثر المماثل              
 . لك المنتجالمتعلقة بذ

5 

  
و بناء على    يقوم األردن بإبالغ اللجنة المشتركة عن أي اجراءات استثنائية يعتزم اتخاذها،          

طلب دول اتفاقية االفتا و يتم عقد المشاورات حول تلك االجراءات والقطاعات التي تنطبق              
جنة المشتركة  وعند اتخاذ مثل تلك اإلجراءات  يقوم األردن بتزويد الل         . علـيها قبل تنفيذها   

بجـدول زمنـي إللغاء الرسوم الجمركية المطبقة وفقا لهذه المادة بحيث ينظم إلغاء العمل               
بهـذه الرسـوم علـى أقساط سنوية متساوية تبدأ بعد سنتين من تطبيقها على أبعد تقدير،                 

 . ويجوز للجنة المشتركة اعتماد جدول زمني مختلف

6 
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 هذه المادة ، يجوز للجنة المشتركة بشكل استثنائي          من 5بغـض النظر عما جاء في الفقرة        
 لفترة أقصاها   1أن تخول األردن المحافظة على اإلجراءات التي سبق اتخاذها وفقا للفقرة            

 عاما عندما يتعلق األمر بالصعوبات المتعلقة       12ثـالث سنوات بعد الفترة االنتقالية البالغة        
قطاعات خاضعة لعمليات إعادة هيكلة أو      بإنشـاء صناعات جديدة أو عندما تكون بعض ال        

 . عندما تواجه صعوبات خطيرة

7 

  
  

 23املادة  
  

 إعادة التصدير والنقص احلاد  
  
  

 : من هذه االتفاقية إلى أي من األمورالتالية9و 8إذا أدى االلتزام بأحكام المادتين 
  

 

صدر قيود تصديرية كمية خاصة     إعادة التصدير إلى دولة ثالثة يطبق عليها الطرف الم        
 بالمنتج المعني أو رسوم تصديرية أو إجراءات أو رسوم ذات أثر مماثل أو،

   

  أ

 حدوث نقص حاد أو تهديد بنقص حاد  بمنتج أساسي للطرف المصدر؛
 

وحيـث تـؤدي األور المذكورة اعاله إلى حدوث صعوبات رئيسية للطرف المصدّر             
راءات المالئمة وفقا للشروط واالجراءات الواردة في       فـيجوز لذلك الطرف اتخاذ اإلج     

 ويجب ان تكون تلك اإلجراءات غير تمييزية وان يتم إلغاءها عندما ال تعود              25المادة  
 . الظروف تبرر إبقاء العمل بها

ب  

   
 24املادة  

  
 صعوبات ميزان  املدفوعات 

  
  

 1 . قييدية ألغراض ميزان المدفوعاتيتوجب على الطرفين السعي لتجنب فرض إجراءات ت
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الطرف الذي يعاني صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات أو تحت التهديد المباشر بذلك،             
 ومذكرة التفاهم الحكام ميزان     1994يمكـنه وفقـاً للشـروط المحـددة في اتفاقية الجات            

ة محدودة وبناءا على    ، تبني إجراءات تقييدية تجارية لفتر     1994المدفوعات التفاقية الجات    
وعليه، يجب  . أسس غير تمييزية تتعدى ما هو ضروري لمعالجة وضع ميزان المدفوعات          

مـنح األفضلية إلى اإلجراءات المتعلقة باألسعار و التي تخفف تدريجياً مع تحسن ظروف              
ويتوجب . مـيزان المدفوعات وإلغاؤها عندما ال تعود الظروف تبرر الحاجة لإلبقاء عليها           

 دول اتفاقية االفتا،  طبقا للحالة، إبالغ األطراف األخرى واللجنة المشتركة إن أمكن              علـى 
ويترتب على اللجنة المشتركة، وفقا لطلب من       . قبـيل تطبيقها وتقديم جدول زمني إلزالتها      

 . قبل أي طرف آخر، تحري الحاجة إلى المحافظة على االجراءات المتخذة
 
 

2 

 25املادة  
 

 اص بتطبيق التدابري الوقائيةاإلجراء اخل
  
  

قـبل الـبدء باتخاذ إجراءات لتطبيق التدابير الوقائية المبينة في الفقرات التالية، فان على               
الطرفيـن السـعي لحل أية خالفات بينها من خالل المشاورات المباشرة وابالغ األطراف              

 .األخرى بذلك

1 

  
ذي سيلجأ لتطبيق تدابير وقائية أن يقوم بإبالغ         فان على الطرف ال    6دون اإلخـالل بالفقرة     

األطـراف األخـرى واللجـنة المشتركة فوراً بهذه التدابير وتقديم جميع المعلومات ذات              
ويجب ان تتم المشاورات بين األطراف دون تأخير في اللجنة المشتركة من أجل             . العالقـة 

 .إيجاد حل مقبول لجميع األطراف
  

2 

، فان على األطراف المعنية أن تقدم المساعدة المطلوبة إلى          18فـيما يـتعلق بالمادة      
اللجـنة المشتركة لتحري األمر، و حيثما كان مالئما، استبعاد الممارسات المعترض            

إذا فشـل الطرف المعني بوضع حد للممارسة المعترض عليها خالل الفترة            . علـيها 
المشتركة في الوصول إلى    المحـددة مـن قبل اللجنة المشتركة، أو إذا أخفقت اللجنة            

اتفاق بعد إجراء المشاورات أو بعد ثالثين يوما من االحالة الى تلك المشاورات،  فانه               
يجـوز للطـرف المعنـي تبني التدابير المالئمة للتعامل مع الصعوبات الناجمة عن              

 . الممارسة موضوع البحث

 3 أ

   
در بقضية االغراق فور بدء     ، فإنه يجب إبالغ الطرف المص     20فـيما يـتعلق بالمادة      

وفي حالة عدم وضع حد لحالة      . سـلطات الطـرف المستورد بإجراء التحقيق حولها       
 أو عدم الوصول    1994 التفاقية الجات    6اإلغراق وفقا للمعنى المذكور في المادة رقم        

 يوما من تحرير البالغ، فأنة يجوز للطرف        30إلـى أي حـل آخـر مقـبول خالل           
 . دابير المناسبةالمستورد اتخاذ الت

ب  
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، تقوم اللجنة المشتركة بتحري الحالة أو الوضع ويجوز         23 و   21فيما يتعلق بالمادتين    
. لهـا اتخاذ القرارات الالزمة للحد من الصعوبات المبلغ عنها من قبل الطرف المعني             

وفـي حـال غـياب مثل هذا القرار خالل ثالثين يوما من عرض األمر على اللجنة                 
كة، فانـه يجـوز للطـرف المعني تبني التدابير الضرورية من اجل معالجة            المشـتر 
 . الوضع

  ج

   
 ، علـى الطـرف المعني تزويد اللجنة المشتركة بجميع           32وفـيما يـتعلق بالمـادة       

المعلومات ذات العالقة والضرورية إلجراء تحري كامل للوضع بهدف الوصول إلى           
نة المشتركة بالوصول إلى الحل المذكور أو       وفي حال فشل اللج   . حل مقبول بشكل عام   

إذا مضـت فـترة تسـعين يوما من تاريخ اإلبالغ، فانه يجوز للطرف المعني اتخاذ                
 .  التدابير المالئمة

  د

   
  

يجـب تبلـيغ التدابير الوقائية المتخذة فورا إلى كل من الطرفين واللجنة المشتركة، حيث               
برها ضرورية من اجل تصحيح الوضع الذي أدى        يجـب تقيـيد نطاقهـا والمدة التي تعت        

. لتطبـيقها، وال يجـب أن تتجاوز الضرر الناجم عن الممارسة أو الصعوبات مدار البحث           
وان . ويجب اعطاء األولوية لمثل هذه التدابير والتي تسبب أقل تشويش لعمل هذه االتفاقية            

لة من دول اتفاقية االفتا، التدابـير المتخذة من قبل األردن ضد أي ممارسة من قبل أي دو            
كما أن التدابير المتخذة ضد أي ممارسة       . يجـب فقط أن تؤثر على التجارة مع تلك الدولة         

يتسبب بها األردن تجاه دولة أو أكثر من دول اتفاقية االفتا فيجب أن تطبق تلك االجراءات                
 . فقط على التجارة التي تأثرت بالممارسة المذكورة فقط

4 

  
تكـون التدابـير الوقائـية المتخذة موضوع المشاورات المنتظمة داخل اللجنة            يجـب أن    

 .المشتركة بهدف تخفيفها أو تبديلها أو إلغائها عندما ال يكون هناك مبرر لبقائها
  

5 

عندما تجعل الظروف االستثنائية التي تتطلب اجراءاً فورياً التحري المسبق مستحيالً، فانه            
 تطبيق التدابير االحترازية العاجلة     23 و   21 و 20حاالت المواد   يجوز للطرف المعني في     

ويتوجب التبليغ عن أية تدابير بدون أي تأخير كما يجب          . الضـرورية لمعالجـة الوضـع     
 . إجراء المشاورات بين الطرفين بأسرع وقت ممكن في اللجنة المشتركة

6 

  
 26املادة  

  
 االستثناءات األمنية 

  
  

ي هذه االتفاقية ما يمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ التدابير التي يراها ضرورية              ال يوجد ف  
 :من اجل

  

 

  أ . منع تسرب المعلومات التي تتعارض ومصالحه األمنية
   

ب : حماية مصالحه األمنية أو تنفيذ االلتزامات الدولية أو السياسات الوطنية  
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ذخيرة ومستلزمات الحروب، شريطة أن ال تؤدي        المـتعلقة بالمتاجرة باألسلحة وال     -1

هذه التدابير إلعاقة شروط المنافسة فيما يتعلق بالمنتجات التي ال يعتزم استخدامها            
بالـتحديد لألغراض العسكرية والمتاجرة بالسلع األخرى والمواد والخدمات بشكل          

 مباشر أو غير مباشر لغرض تزويد المؤسسات العسكرية، أو

  

   
مـتعلقة بعدم إنتشار األسلحة البيولوجية والكيميائية واألسلحة النووية أو أجهزة            ال -2

 . التفجير النووية األخرى
  

   
   .  المتخذة في زمن الحروب أو في األزمات الدولية الخطيرة األخرى-3
   

 27املادة  
  

 تطوير االتفاقية 
  
  

ة في ضوء التطورات األخرى في العالقات       يـتعهد الطـرفان بمـراجعة االتفاقـية الحالي        
االقتصـادية الدولية ، وذلك في إطار منظمة التجارة العالمية والتحري في هذا المجال في               
ضوء أي عامل ذي صلة، إمكانية زيادة تنمية وتعميق التعاون وفقاً لهذه االتفاقية وتوسيعها              

 المشتركة تحري هذه    ويجـوز للطرفين الطلب من اللجنة     . لتشـمل مجـاالت التغطـيها     
لبدء بإجراء  ااإلمكانية، و حيثما كان ذلك ممكنا تقديم التوصيات في شأنها وخصوصا إتاحة             

 .مفاوضات
   

1 

 خاضعة للتصديق أو    1سـتكون االتفاقيات الناجمة عن اإلجراء المشار إليه في الفقرة رقم            
 .الموافقة من قبل الطرفين وفقا لإلجراءات المتبعة في كل منهما

 

2 

 28املادة  
  

 اخلدمات واالستثمارات 
  
  

و في  . يعـترف الطـرفان باألهمية المتزايدة لبعض المجاالت مثل الخدمات واالستثمارات          
ضـوء جهودهما للتطوير التدريجي وتوسيع نطاق تعاونهما وخصوصا في مجال التكامل            

ع االستثمارات وتحقيق    المتوسـطي، فانهما سيتعاونان من اجل زيادة تشجي        -األوروبـي   
الـتحرير التدريجي وفتح األسواق المتبادل للتجارة في الخدمات مع األخذ باالعتبار العمل             

 . القائم برعاية منظمة التجارة العالمية

1 

  
 واألردن بمراجعة التطورات في قطاعات الخدمات بهدف دراسة         االفتا  تقـوم دول اتفاقية     

  .إجراءات التحرير بين الطرفين
2 
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 واألردن  هذا التعاون من خالل اللجنة المشتركة بهدف تطوير           االفتاسـتناقش دول اتفاقية     
 .وتعميق عالقاتهما بموجب هذه االتفاقية

  

3 

 29املادة  
  

 اللجنة املشتركة 
  
  

يـتم األشـراف علـى إدارة تنفـيذ هذه االتفاقية من قبل لجنة مشتركة تتألف من ممثلين                  
، ويتوجـب على هذه اللجنة التصرف وفقا لإلعالن الموقع في جنيف في شهر              للطرفيـن 
 . 1997حزيران 

1 

  
لغـرض التنفـيذ المناسب لهذه االتفاقية، فان على الطرفين المتعاقدين تبادل المعلومات، و              

وعلى اللجنة المشتركة   . وفقـا لطلب أي  منهما عقد مشاورات من خالل اللجنة المشتركة             
 باسـتمرار إمكانـية زيادة عمليات إزالة العوائق التي تعترض التجارة وزيادة             أن تـتابع  

 . التعاون وفقا لهذه االتفاقية

2 

  
وفي الحاالت  . يجوز للجنة المشتركة اتخاذ القرارات في الحاالت الواردة في هذه االتفاقية          

 .األخرى يمكن للجنة المشتركة تقديم توصياتها
 

3 

 30املادة  
  

 راءات اللجنة املشتركةإج 
  
  

مـن اجل التنفيذ المناسب لهذه االتفاقية، يجب أن تجتمع اللجنة المشتركة عندما يكون ذلك               
. ويجوز ألي طرف طلب عقد اجتماع. ضروريا ولكنها تجتمع في العادة مرة واحدة سنويا

1 

  
 2 . تتخذ اللجنة المشتركة القرارات باتفاق الجميع

  
 استيفاء متطلبات   يستلزمبول أي ممثل ألي طرف في اللجنة المشتركة قراراً          فـي حـال ق    

 ما لم يتضمن    القرار حيز التنفيذ في تاريخ االشعار برفع التحفظ       فيجب أن يدخل    دستورية،  
 .القرار تاريخاً الحقاًُ لتنفيذه

3 

  
جرائية والتي لغـرض هـذه االتفاقـية، فانه يترتب على اللجنة المشتركة تبني قواعدها اإل      

 . ستتضمن، من بين أمور أخرى، أحكام عقد االجتماعات وتعيين الرئيس ومدة الرئاسة
4 

  
يجـوز أن تقرر اللجنة المشتركة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل حسب ما تراه ضروريا               

 .للمساعدة في إنجاز أعمالها
  

5 

 31املادة  
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 إجراءات تسوية الرتاعات 

  
  

ين السعي بشكل دائم لإلتفاق على تفسير وتطبيق هذه االتفاقية وبذل كل محاولة             على الطرف 
من خالل التعاون والمشاورات للوصول إلى حل مقبول للطرفين فيما يتعلق بأي أمر يؤثر              

 . سير العمل باالتفاقيةعلى 

1 

  
ء يجوز ألي طرف الطلب خطيا إجراء مشاورات مع أي طرف آخر فيما يتعلق بأي إجرا              

ويترتب . االتفاقيةب  العمل فعلي أو مقترح أو أي أمر آخر يمكن اعتباره بأنه يؤثر على سير            
علـى الطـرف الـذي يطلب إجراء المشاورات أن يقوم في الوقت ذاته بأشعار األطراف                

 . األخرى خطيا بذلك وتقديم المعلومات ذات الصلة

2 

  
 20 طلب أي من الطرفين ذلك خالل        يجب أن تجرى المشاورات في اللجنة المشتركة، إذا       

 .  بقصد التوصل إلى حل مقبول2يوما من استالم األشعار المشار إليه في الفقرة 
3 

  
يجوز إحالة النزاعات بين األطراف والمتعلقة بتفسير حقوقها والتزاماتها، والتي لم يتم حلها             

 يوما من تاريخ    90مـن خـالل المشـاورات المباشرة أو بواسطة اللجنة المشتركة خالل             
استالم طلب المشاورات، إلى التحكيم من قبل أي طرف في النزاع عن طريق اإلشعارات              

ويجب توزيع نسخة من هذا األشعار . الخطـية الموجهـة إلى الطرف اآلخر المتنازع معه       
 . على جميع األطراف

4 

  
 5 . 7يكون تشكيل وعمل الهيئة التحكيمية محكوما بالملحق رقم 

  
يتوجـب على الهيئة التحكيمية تسوية النزاع وفقا إلحكام هذه االتفاقية وتفسيرها وتطبيقها             

 . وفقا للقواعد المتعارف عليها لتفسير القانون الدولي العام
6 

  
 . يكون حكم الهيئة التحكيمية قطعيا وملزما ألطراف النزاع

 
7 

 32املادة  
  

 الوفاء بااللتزامات 
  
  

علـى األطـراف اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لضمان تحقيق أهداف هذه             يترتـب   
 . االتفاقية والوفاء بالتزاماتها وفقا لهذه االتفاقية

1 
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إذا اعتبرت دولة من دول اتفاقية االفتا بأن األردن، أو اعتبر األردن أن أية دولة من دول                 
ا لهذه االتفاقية فانه يجوز للطرف المعني       اتفاقـية االفتا قد أخفقت في الوفاء بالتزاماتها وفق        

 من  25اتخـاذ اإلجـراءات المالئمـة وفقـا للشروط وتبعا لإلجراءات الواردة في المادة               
 .االتفاقية

 
  

2 

 33املادة  
  

 املالحق والربوتوكوالت 
  
  

للجنة تعتـبر المالحق والبروتوكوالت المرفقة بهذه االتفاقية جزءا ال يتجزأ منها، ويجوز             
 .المشتركة تقرير تعديل المالحق والبروتوكوالت

 
 
  

 

 34املادة  
  

 العالقات التجارية واالقتصادية اخلاضعة هلذه االتفاقية 
  

دول اتفاقية االفتا   دولة من   تنطبق هذه االتفاقية على العالقات التجارية واالقتصادية بين كل          
كن ليس بالنسبة للعالقات التجارية بين دول       بمفردها من جانب و األردن من جانب آخر ول        

 .اتفاقية االفتا ذاتها، باستثناء ما يرد خالف ذلك في هذه االتفاقية
 
  
  

 

 35املادة  
  

 التطبيق اإلقليمي لالتفاقية 
  

 ."د"تنطبق هذه االتفاقية على مناطق األطراف المتعاقدة، باستثناء ما هو وارد في برتوكول 
 
 
 

 

 36ة املاد 
  

 االتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة والتجارة الحدودية واالتفاقيات التفضيلية األخرى 
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التمـنع هـذه االتفاقـية اإلبقاء على أو تشكيل اتحادات جمركية أو مناطق تجارة حرة أو                 
يه هذه  ترتيـبات  الـتجارة الحدودية أو االتفاقيات  التفضيلية ضمن النطاق الذي ال تؤثر ف               

 .اإلجراءات سلبيا على النظام التجاري الوارد في هذه االتفاقية
  

 

 37املادة  
  

 التعديالت 
  

 المعتمدة  33يجـب تقديم التعديالت على هذه االتفاقية من غير تلك المشار إليها في المادة               
 من قبل اللجنة المشتركة إلى األطراف ليتم الموافقة والتصديق عليها،

 

1 

اسـتثناء ما يتم االتفاق عليه بني األطراف فإن التعديالت تدخل حيز التنفيذ يف اليوم األول من الشهر الثالث                   ب 
 ،إليداع وثائق التصديق عليها

 

2 

 .جيب إيداع التعديالت ووثائق التصديق عليها لدى الدول املودع لديها 
 
 

3 

  
 38املادة 

  
 انضمام األعضاء اجلدد 

  
  

ي دولة عضو في اتفاقية االفتا الدخول في هذه االتفاقية، شريطة أن تقرر اللجنة              يجـوز أل  
المشـتركة الموافقـة علـى انضمامها وان يتم التفاوض بين الدولة المنضمة و األطراف               

ويجب إيداع وثيقة االنضمام    . المعنـية، وفقا للشروط واألحكام التي قد ترد في ذلك القرار          
 .  الغايةلدى الطرف المعين لهذه

1 

  
فـيما يتعلق بالدولة المنضمة، فان هذه االتفاقية يجب أن تدخل حيز التنفيذ في اليوم األول                

 . من الشهر الثالث الذي يلي إيداع وثيقة انضمامها
 

2 

 39املادة  
  

 االنسحاب و انتهاء االتفاقية 
  

ى الدولة المودع لديها  يجـوز ألي طرف االنسحاب من االتفاقية عن طريق إشعار خطي إل           
ويجب أن يدخل االنسحاب حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من تاريخ استالم            . وثـيقة االنضمام  

 . اإلشعار من قبل الدولة المودع لديها

1 
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إذا قامـت األردن باالنسحاب، فان هذه االتفاقية تنتهي في نهاية فترة اإلشعار، وإذا قامت               
 .  نسحاب فان االتفاقية تنتهي بنهاية فترة آخر إشعارجميع دول اتفاقية االفتا باال

2 

  
إذا انسـحبت أية دولة عضو في اتفاقية االفتا من المعاهدة التي تشكل اتفاقية التجارة الحرة                

نفس اليوم الذي يدخل فيه انسحابها      فعلياً من هذه االتفاقية في      األوروبية، فأنها بذلك تنسحب     
 .حيز التنفيذاألوروبية من اتفاقية التجارة الحرة 

 

3 

 40املادة  
  

 دخول االتفاقية حيز التنفيذ 
  
  

 بالنسبة للموقعين الذين يكونوا قد أودعوا       1/1/2002تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ       
بحلول ذلك التاريخ وثائق التصديق او الموافقة لدى الدولة المودع لديها، شريطة أن تكون              

 .   قامت بإيداع وثائق تصديقها أو موافقتهااألردن قد

1 

  
 فان هذه 1/1/2002فـيما يـتعلق بإيداع الموقعين لوثائق المصادقة أو الموافقة بعد تاريخ         

االتفاقـية يجـب أن تدخل حيز التنفيذ في اليوم األول للشهر الثالث الذي يلي إيداع وثائقه،       
.  بة لألردن في نفس التاريخ على أبعد تقديرشريطة أن يكون سريان مفعول االتفاقية بالنس

2 

  
يمكـن ألي مـن االطـراف الموقعيـن بتاريخ التوقيع أن يصرح بأنه سيقوم بتطبيق هذه                 

 في حال عدم تمكن ذلك      2002االتفاقـية بشـكل مؤقـت بحلول األول من كانون الثاني            
وبالنسبة ألي  . فاقيةالطـرف الموقـع من استكمال اجراءاته الدستورية للمصادقة على االت          

دولـة مـن دول اتفاقية االفتا، فان التطبيق المؤقت ممكن فقط اذا دخلت هذه االتفاقية حيز                 
 .التنفيذ بالنسبة لألردن أو أن االردن يطبق هذه االتفاقية بشكل مؤقت 

 
 
  

3 

 41املادة  
  

 اإليداع 
 

 .صادقة لديهاتعتبر حكومة النرويج هي الجهة التي يتم ايداع وثائق الم
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  وشهادة على ذلك فإن الموقعين ادناه المفوضين رسميا قد وقعوا هذه االتفاقية  
 

  
 بنسخة  2001تـم التوقـيع فـي دافوس في اليوم الحادي والعشرين من حزيران من عام                

وستقوم حكومة  . رسـمية واحـدة باللغـة االنجلـيزية وسيتم ايداعها لدى حكومة النرويج            
بإرسال نسخ مصدقة منها إلى جميع الدول الموقعة على  ) الدولـة المودع لديها     (ح  الـنروي 

 . هذه االتفاقية

 

 
 
 

 

  عن المملكة األردنية الهاشمية  لنداسعن جمهورية أي
  

 
 

   ليخنتشتاينامارة عن 
  

 
 

   عن مملكة النرويج
  

 
 

   عن االتحاد السويسري
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 كوالت املرفقة باالتفاقيةقائمة باملالحق والربوتو

  
 من النظام المنّسق و التي ال       97-25المنـتجات التـي تقع ضمن الفصول        

 تنطبق عليها هذه االتفاقية
  Iالملحق رقم 

 IIالملحق رقم  .  األسماك والمنتجات البحرية األخرى
 IIIم الملحق رق ) غير مشمولة( إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم ذات األثر المماثل 

 IVالملحق رقم  الرسوم الجمركية على الصادرات والرسوم ذات األثر المماثل
القيود الكمية المفروضة على الواردات والصادرات واإلجراءات ذات األثر         

 المماثل 
 Vالملحق رقم 

 VIالملحق رقم  حماية الملكية الفكرية
 VIIالملحق رقم  تشكيل ومهام الهيئة التحكيمية 

  
 بروتوكول أ نتجات الزراعية المعالجة الم

 بروتوكول ب قواعد المنشأ 
 بروتوكول ج  ليختينشتاين وسويسرا10االحتكارات الغير معدلة وفقا للمادة 

 بروتوكول د التطبيق اإلقليمي
 


