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 ارىـطا ارةـتج اقـاتف
 الميركسورتجمع و بين جمهورية مصر العربية

                          ***************** 
 

جمهوريةةةة انرجنتةةةينو وجمهوريةةةة البراريةةة، الفيوراليةةةةو وجمهوريةةةة بةةةاراجوا و 
 :وجمهورية اوروجواىو وجمهورية مصر العربية

 

فةةإ سرءةةوا د مسةةب مةةةاضبه   اممةةل  ايم تةة  نالتجةةت  مت ةة  منا ةةور  مةةم   رغبةة  -

 امالءاثتورمت منتابوين  

 

ا أك بم سهى مناتممو     بالتجت نظة  منا ةور  منبان ة  ابضةو نض مسةب ممظتة  منا ةور  -

 منلونت   .

 

اسدرمرم  بون م فود وت منا ور  منلةر   ةةو   فةإ   ءة ت منا ةور  منلونت ة ي ا لظة   -

 رمر منلونتإ ابشكم خوص  فإ  مت   سالدوت أاثق ب ن شل ب   .مالءاض

 

أخةة م فةةإ مالسابةةور أن سته ةة  مناكومةةم مالدالةةوي  ال  شةةتم فضةة   لرجةةر  ةةبرج إ -

 امابويل نها ور  بم أجضو سنشوا  لوان مدالوي  أشتم.

 

 :جهـإ افق سهى مو 

 (1ماوة )
 

مةةةن الميركسةةةور  كةةة،  ةةة تفاليةةةةو طانطةةةراع المتعالةةةوةط نغةةةراذ  ةةة   اا

 وجمهورية مصر العربية. 

طانطةةةةراع المولعةةةةةط  ةةةةر جمهوريةةةةة انرجنتةةةةينو وجمهوريةةةةة البراريةةةة، 
الفيوراليةةةةو وجمهوريةةةة بةةةاراجوا و وجمهوريةةةة اوروجةةةواىو وجمهوريةةةة مصةةةر 

 العربية.
 

 (2ماوة )
 

 وع   ا ااتفاق ااطارى  و تموية العاللات بين انطراع المتعالوةو 
التفاوذ إللامة منطمة تجارة  لياتآوالتوسع فر التجارة ولتوفير شروط  رلتعري

 حرة توافما مع لواعو وضوابط منظمة التجارة العالمية.
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 (3ماوة )
 

انطةةةراع  ك(و تتفةةة2كخطةةةوة ىولةةةا نحةةةو الهةةةوع المشةةةار  ليةةة  فةةةر المةةةاوة)
المتعالةةوة ع ةةا  بةةرا  اتفةةاق تفضةةي ر محةةوووو يهةةوع  لةةا ريةةاوة تةةوفمات التجةةارة 

 الثنائية من خال، منح النفا  الفعا،  لا ىسواله  بتموي  مرايا متباولة.
 

تتفك انطراع المتعالوة ع ا  جراء مفاوضةات ووريةة بهةوع توسةيع نطةاق 
 ااتفاق التفضي ر المحووو.

 
 (4ماوة )
 

نطراع المتعالوة ع ا  نشاء لجنة تفاوذ. يكون ىعضاؤ ا عن ا توافك
الميركسور    مجموعة السوق المشتركة ىو ممث يها. وعن جمهورية مصر 
 العربية ورارة التجارة الخارجية ىو ممث يها. ولتحميك الهوع المحوو فر الماوة

 (و تشك، لجنة المفاوضات برنامج عم، ل مفاوضات.2)
 

 التفاوذ ك ما اتفمت انطراع المتعالوة ع ا  لن.وتجتمع لجنة 
 

 (5ماوة )
 

 لتحميك: أواةك نة المفاوضاتجتعم، ل
تباو، المع ومات عن التعريفة الجمركية التر يطبمها ك، طرع ع ا التجارة -ى(

 الثنائية والتجارة مع انطراع انخرى وك لن عن سياساته  التجارية.
 
الجمركية وغير  اإلجراءاتتباو، المع ومات بشأن: النفا   لا انسواق, -ب(

الصحة والصحة النباتية, المواصفات الفنية, لواعو المنشأ,  تالجمركية,  جراءا
والنظ  الجمركية اإلغراق واإلجراءات التعويضية,  الولائية, مكافحة تاإلجراءا

 الخاصة وتسوية المنارعات ضمن مسائ، ىخرى.
 

(, بما فر  لن 3) تحويو والتراح  جراءات تحميك ان واع المحووة فر الماوة-ج(
 المتع مة بتسهي، التجارة.

 

تجارة حرة بين تجمع الميركسور و  ع ا منطمةوضع معايير ل تفاوذ -و(
 .جمهورية مصر العربية
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التفاوذ بشأن اتفاق إللامة منطمة تجارة حرة بين تجمع الميركسور - ـ(
 وجمهورية مصر العربية طبما ل معايير المتفك ع يها.

 

 تنفي  المها  انخرى التر تحوو ا انطراع المتعالوة.-و(

 

 (6ماوة )
 

ومن ىج، توسيع المعرفة المتباولة عن فرص التجارة وااستثمار لكال 
الطرفينو تمو  انطراع المتعالوة برياوة ىنشطة تنمية التجارة مث،  لامة الح مات 

 و النوواتو  وانسواق.ذالنماشية, البعثات التجارية, المعار
 

 
 (7ماوة )
 

تعم، انطراع المتعالوة ع ا تعرير تنمية اننشطة المشتركة والتر تهوع 
 لا تنفي  مشروعات التعاون فر المجاات الرراعية والصناعية ضمن مجاات 

 ت الفنية.ىخرى من خال، تباو، المع ومات, برامج التوريب, والبعثا
 

 (8ماوة )
 

الخومات فيما  وتنويع تجارةتعم، انطراع المتعالوة ع ا رياوة توسيع 
لالتفالية العامة ل تجارة فر  التفاوذ وطبمابينه  بالطريمة التر تحوو ا لجنة 

 . (جاتسالخومات )

 
 (9ماوة )
 

انطراع المتعالوة ع ا التعاون فر تنمية عاللات ىوثك بين  توافك
مؤسساتها المعنية فر مجاات صحة النبات والحيوان, المواصفات المياسية, 
سالمة الغ اء, ااعتراع المتباو، بإجراءات الصحة والصحة النباتيةو من خال، 

 الص ة.طبما ل معايير الوولية  ات  الموضوعاتااتفالات المتع مة به   
 
 
 
 
 
 (11ماوة )
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يوخ،   ا ااتفاق حير النفا  بعو مرور ثالثين يوما من ليا  انطراع المتعالوة -1

و  كتابة وعبر المنوات الوب وماسية بإكما، اإلجراءات الواخ ية باإلخطاررسميا 
 الالرمة.

 
 يسرى   ا ااتفاق لموة ثالث سنواتو ويجوو ت مائيا ما ل  يمرر احو انطراع-2

المتعالوة التمو  بإخطار كتابر عبر المنوات الوب وماسية عو  تجويو . ويجب ىن 
يتخ    ا المرار لب، ثالثين يوما من انمضاء موة الثالث سنوات. وينتهر العم، 

 بااتفالية بعو ستة ىشهر من تاريخ اإلخطار.
 
      يواع, تكون حكومة باراجوا   ر جهة 1( فمرة 11نغراذ الماوة )-3

 ااتفالية من جانب الميركسور.
 
و تمو  حكومة 3( فمرة 11ول وفاء بوظائع اإليواع الممررة فر الماوة )-4

باراجوا  بإخطار بالر الوو، ىعضاء المريكسور بتاريخ وخو،   ا ااتفاق حير 
 النفا .

 
 (11ماوة )
 

خطارات يمكن تعوي،     ااتفالية بموافمة انطراع المتعالوة عن طريك تباو، اإل

 عبر المنوات الوب وماسية. 

 
 ونسختين بال غات انسبانيةمن فر موينة............., جمهورية........., فر يو ..........  حرر

وفا حالة ى  خالع فر  يع النصوص لها  ات الحجية.وجماإلنج يرية, العربية  ,ةالبرتغالي

 التفسير يعتو بالنص اانج يرى.

 

 
 
 
 
 

         


