وزارة الصناعة والتجارة الخرجية
قطاع االتفاقات التجارية

اتفاق
المشاركة المصرية األوروبية
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شبكة اتفاقات التجارة لالتحاد األوروبي
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اتفاق المشاركة بين مصر واالتحاد األوروبى
استغرقت المفاوضات بين مصر واالتحاد األوروبي األعوام
.99-95
تم توقيع اتفاق المشاركة بين مصر واالتحاد األوروبي
باألحرف األولى في  26يناير  2001ونهائيا في  25يونيو
.2001

5

اتفاق المشاركة المصرية األوروبية
ونظرا لرغبة الطرفان في تفعيل االتفاقية ،اقترحت
المفوضية األوروبية أن يتم تنفيذ أحكام االتفاق المتعلقة
بالنواحي التجارية تنفيذا مبكرا اعتبارا من أول يناير
 2004بموجب خطابات متبادلة.
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اإلطار العام للجانب التجارى في اتفاق
المشاركة مع االتحاد األوروبي
تحرير التجارة وحرية حركة السلع:
يقيم االتحاد األوروبي ومصر تدريجيا منطقة تجارة حرة
خالل فترة انتقالية تمتد  15عام يتم خاللها إلغاء الرسوم
الجمركية والقيود الكمية والرسوم ذات األثر المماثل  ،وبما
يتماشى مع أحكام االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة
لعام  1994وباقي االتفاقيات المتعددة األطراف.
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اإلطار العام للجانب التجاري
في اتفاق المشاركة مع االتحاد األوروبي
 السلع الصناعية:
• صادرات السلع الصناعية:
يسمح بدخول صادرات مصر إلى االتحاد األوروبي من
المنتجات الصناعية فورا وبدون رسوم جمركية أو أي رسوم ذات
أثر مماثل  ،وخالصة من القيود الكمية أو أي قيود أخرى ذات أثر
مماثل.
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تابع :اإلطار العام للجانب التجاري
في اتفاق المشاركة مع االتحاد األوروبي
واردات السلع الصناعية:
يتم الغاء الرسوم الجمركية والرسوم ذات األثر المماثل
المطبقة على واردات مصر من التحاد االوروبي تدريجيا خالل
فترة انتقالية  15عام طبقا للبرنامج الزمني التالي:
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تابع :اإلطار العام للجانب التجاري
في اتفاق المشاركة مع االتحاد األوروبي
السلع المدرجة فى القائمة األولى  :يتم إلغاء الرسوم التدريجية
عليها خالل ثالث سنوات من دخول االتفاقية حيز النفاذ بواقع %25
من بداية التنفيذ ثم  %25سنويا بعد ذلك وتضم هذه القائمة (السلع
الرأسمالية واآلالت والمعدات والخامات ومدخالت االنتاج التى
تتراوح الرسوم الجمركية عليها بين 1و.)% 5
السلع المدرجة فى القائمة الثانية  :يتم تخفيض الرسوم الجمركية
عليها بنسبة  %10بعد مرور  3سنوات من دخول االتفاقية حيز
النفاذ وبنسبة  %15سنويا لمدة  6سنوات حتى يتم إلغاء الرسوم
الجمركية بالكامل بعد مرور  10سنوات على دخول االتفاق حيز
النفاذ .وتضم هذه القائمة (سلعا وسيطة ومدخالت انتاج وبعض
السلع االستثمارية).
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تابع :اإلطار العام للجانب التجاري
في اتفاق المشاركة مع االتحاد األوروبي
• السلع المدرجة فى القائمة الثالثة  :يتم تخفيض الرسوم الجمركية
عليها بنسبة  %5بعد مرور  5سنوات من دخول االتفاق حيز النفاذ
وبنسبة  %5فى السنة التالية ثم بنسبة  %15لمدة  6سنوات ،
وتضم هذه القائمة (واردات من السلع االستهالكية والصناعية).
• السلع المدرجة فى القائمة الرابعة  :يتم تخفيض الرسوم الجمركية
عليها بنسبة  %10سنويا بعد مرور  6سنوات ويتم تحريرها من
الرسوم الجمركية بعد مضى  15سنة من دخول االتفاق حيز النفاذ.
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تابع :اإلطار العام للجانب التجاري
في اتفاق المشاركة مع االتحاد األوروبي
 السلع الزراعية والسمكية والزراعية المصنعة:
• فى يونيو  2010دخل االتفاق الجديد بين مصر واالتحاد األوروبي لتحقيق مزيد
من التحرير فى مجال التجارة فى السلع الزراعية والزراعية المصنعة واألسماك
حيز النفاذ.
• يقوم االتفاق على مبدأ أساسي مفاده أن جميع الصادرات والواردات من السلع
الزراعية والزراعية المصنعة واألسماك معفاة تماما من الرسوم الجمركية إال
مجموعة صغيرة من المنتجات التى تطبق عليها بعض القيود سواء كانت قيود
كمية (حصص) أو قيوم زمنية (مواسم) .ومن ثم فهو يعفي  %90من
الصادرات الزراعية المصرية إلى االتحاد األوروبي إعفاءا كامال في حين يضع
حصصا ومواسم على مجموعة ضئيلة للغاية من السلع الزراعية .
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تابع :اإلطار العام للجانب التجاري
في اتفاق المشاركة مع االتحاد األوروبي

السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومنتجات المصايد
واألسماك :
التوقيع على اتفاق لمزيد من التحرير في تجارة السلع الزراعية دخل
االتفاق حيز النفاذ فى  2010وهذا االتفاق يعفي  %90من
الصادرات الزراعية المصرية إلى االتحاد األوروبي إعفاءا كامال في
حين يضع حصصا ومواسم على مجموعة ضئيلة للغاية من السلع
الزراعية .
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مقارنة بين االتفاق القديم والجديد
أوال  :الصادرات الزراعية والزراعية المصنعة ومنتجات األسماك إلى االتحاد األوروبي
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المعاملة فى إطار اتفاقية
المشاركة
بدون حصة وخالل موسم يبدأ من
 1نوفمبر إلى  31مارس
حصـة قــدرها  3278طن خالل
الفترة من أول فبرايرحتى  15يونيه
مع زيادة سنوية بنسبة ، %3
وتخفيض في الرسوم الجمركية
بنسبة  %50لما يتجاوز الحصة

البند الجمركي

السلعة

07020000

الطماطم طازجة أو مبردة

07032000

ثوم طازج أو مبرد

07070005

الخيار الطازج أو المبرد

حصة قدرها  546طن خالل الفترة حصة قدرها  3000طن خالل
من أول يناير حتى نهاية فبراير ،الفترة من  15نوفمبر حتى 15
مايو  ،مع زيادة سنوية بنسبة %3
مع زيادة سنوية بنسبة %3

07099070

كوسة طازجة أو مبردة

07099080

خرشوف طازج أو مبرد

08101000

الفراولة

080610

العنب

بدون حصة خالل الفترة من أول
أكتوبر حتى نهاية ابريل
بدون حصة خالل الفترة من أول
نوفمبر حتى نهاية مارس
حصــة قدرها  10000طـن خالل
الفترة من أول أكتوبر حتى نهاية
أبريل  ،مع زيادة سنوية بنسبة %5
لمدة خمس سنوات
بدون حـصة خالل الفترة من أول
فبراير حتى نهاية يوليه

بدون حصة خالل الفترة من أول
نوفمبر حتى نهاية فبراير
بدون حصة خالل الفترة من أول
نوفمبر حتى نهاية فبراير
حصــة قدرها  1705طـن خالل
الفترة من أول أكتوبر حتى نهاية
مارس
بدون حـصة خالل الفترة من أول
فبراير حتى  15يوليه

المعاملة في اطار االتفاق الجديد

بدون حصة من أول نوفمبر حتى
 30يونيه
حصة قدرها  4000طن خالل
الفترة من  15يناير الى  30يونيه
 ،مع زيادة سنوية بنسبة ، %3
وتخفيض في الرسوم الجمركية
بنسبة  %50لما يتجاوز الحصة .

مقارنة بين االتفاق القديم والجديد
البند الجمركي

السلعة

1006
100620
100630
100640

األرز
أرز أسمر
أرز أبيض
كسر أرز

160413

سردين وساردينال ورنجة صغيرة أو أسبرط

160414

تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت
األطلنطي ( ساردا )
سكر قصب أو بنجر وسكر نقي كميائيا
بحالته الصلبة

1701

15

1702
باستثناء البند
17029010

أنواع سكر أخر ،بما فيها الالكتوز
والمالتوز والجلوكوز والفركتوز ،المنقى
كيماويا في حالتها الصلبة  ،سوائل سكرية
غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين
مضافة ،عسل صناعي وان كان ممزوجا
بعسل طبيعي ،سكر وعسل أسود محروقان
(كراميل)

170250

فركتوز منقى كيماويا

المعاملة فى إطار اتفاقية
المشاركة

المعاملة في اطار االتفاق
الجديد

حصة قدرها  57600طن
حصة قدرها  19600طن
حصة قدرها  5000طن

حصة قدرها  20000طن
حصة قدرها  70000طن
حصة قدرها  80000طن
مع زيادة سنوية قدرها  %5لمدة
خمس سنوات

ال توجد معاملة تفضيلية

ال توجد معاملة تفضيلية

ال توجد معاملة تفضيلية

ال توجد معاملة تفضيلية

ال توجد معاملة تفضيلية

ال توجد معاملة تفضيلية

ال توجد معاملة تفضيلية

ال توجد معاملة تفضيلية

ال توجد معاملة تفضيلية

حصة قدرها  1000طن معفاة من كافة
الرسوم الجمركية  ،وتخفيض في الرسوم
الجمركية لما يتجاوز الحصة بنسبة%100
على الرسم القيمي  %30 +على المكون
الزراعي

مقارنة بين االتفاق القديم والجديد
البند الجمركي
ex 17049099
18061030ex

ex
18061090

ex
18061095

ex 19019099
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السلعة
مصنوعات حلوى أخرى من سكر  ،غير
محتوية على كاكاو  ،تحتوى على  %70أو
أكثر وزنا من السكروز
مسحوق كاكاو يحتوى على ≥  %70سكروز
(سكر)

المعاملة فى إطار اتفاقية
المشاركة
ال توجد معاملة تفضيلية
ال توجد معاملة تفضيلية

مسحوق كاكاو يحتوى على ≤  %80سكروز
(سكر)

ال توجد معاملة تفضيلية

شيكوالته ومحضرات غذائية أخرى تحتوى
على كاكاو  ،بشكل كتل أو ألواح أو قضبان
يتجاوز وزنها  2كجم أو بشكل سائل أو
معجون أو مسحوق أو حبيبات أو بأشكال
أخر مماثلة في أوعية أو في أغلفة جاهزة
للتداول الفوري  ،يزيد وزن محتواها عن 2
كجم  ،تحتوى على ≥  %70وزنا من
السكروز

ال توجد معاملة تفضيلية

خالصات الشعير الناشظ (مالت) .محضرات غذائية
من الدقيق أو السميد أو النشاء أو خالصات المالت
التي ال تحتوى على كاكاو أو تحتوى عليه بنسبة تقل
عن  %40وزنا محسوبة على أساس مادة الكاكاو
والمنزوع دسمها كليا  ،غير مذكورة وال داخلة في مكان
آخر ،محضرات غذائية من األصناف الداخلة في
البنود من 0401إلي  0404غير محتوية على كاكاو
أو محتوية عليه بنسبة تقل عن  %5وزنا محسوبة
على أساس مادة الكاكاو والمنزوع دسمها كليا  ،غير
مذكورة وال داخلة في مكان آخر ،تحتوي على أكثر من
أو يساوى  %70وزنا من السكروز /أيزوجلوكوز
محتوية على كاكاو أو محتوية عليه بنسبة تقل عن
 %5وزنا محسوبة على أساس مادة الكاكاو والمنزوع
دسمها كليا  ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر،
تحتوي على أكثر من أو يساوى  %70وزنا من
السكروز /أيزوجلوكوز

ال توجد معاملة تفضيلية

المعاملة في اطار االتفاق الجديد
 1000طن معفاة من كافة الرسوم
الجمركية ،مع زيادة سنوية قدرها  %10لمدة
خمس سنوات
 500طن معفاة من كافة الرسوم الجمركية،
مع زيادة سنوية قدرها  %5لمدة خمس
سنوات
 500طن معفاة من كافة الرسوم الجمركية،
مع زيادة سنوية قدرها  %5لمدة خمس
سنوات
 500طن معفاة من كافة الرسوم الجمركية،
مع زيادة سنوية قدرها  %5لمدة خمس
سنوات

 1000طن معفاة من كافة الرسوم الجمركية
 ،مع زيادة سنوية قدرها  %10لمدة خمس
سنوات

مقارنة بين االتفاق القديم والجديد
البند الجمركي
ex 21011298

ex 21012098

ex 21069059

ex 21069098

ex 33021029
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المعاملة فى إطار اتفاقية
المشاركة

المعاملة في اطار االتفاق
الجديد

محضرات أخرى اساسها البن تحتوى
على أكثر من أو يساوي  %70وزنا من
السكروز /أيزوجلوكوز

ال توجد معاملة تفضيلية

 1000طن معفاة من كافة الرسوم
الجمركية ،مع زيادة سنوية قدرها %10
لمدة خمس سنوات

محضرات أخرى اساسها شاي أو مته
تحتوى على أكثر من أو يساوي %70
وزنا من السكروز/أيزوجلوكوز

ال توجد معاملة تفضيلية

 500طن معفاة من كافة الرسوم
الجمركية  ،مع زيادة سنوية قدرها %5
لمدة خمس سنوات

سوائل سكرية أخرى منكهة او ملونة (ما
عدا أيزوجلوكوز  ،لكتوز  ،جلوكوز ،
مولتودكسترين ) تحتوى على  %70أو
أكثر وزنا من السكروز /أيزوجلوكوز

ال توجد معاملة تفضيلية

 500طن معفاة من كافة الرسوم
الجمركية ،مع زيادة سنوية قدرها %5
لمدة خمس سنوات

محض ـرات غذائيــة تحتــوي علــي وزن <=
 %1.5دسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم %5 =< ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكروز أو
أيزوجلوكوز  %5 =< ،جلوكوز أو <=
 %5نشا من النوع المستخدم في صناعة
المشروبات  ،تحتـوى علـى ≥  %70وزنـا
من السكروز /أيزوجلوكوز

ال توجد معاملة تفضيلية

 1000طن معفاة من كافة الرسوم
الجمركية ،مع زيادة سنوية قدرها %10
لمدة خمس سنوات

السلعة

محضرات أخر من النوع المستخدم في
صناعة المشروبات ،تحتوى جميعها
على عناصر مكسبات الطعم
للمشروبات  ،ال تزيد نسبة الكحول فيها
عن  ، %0.5تحتوى على  %70أو
أكثر وزنا من السكروز /أيزوجلوكوز

ال توجد معاملة تفضيلية

 1000طن معفاة من كافة الرسوم
الجمركية ،مع زيادة سنوية قدرها %10
لمدة خمس سنوات

مقارنة بين االتفاق القديم والجديد
ثانيا  :الواردات الزراعية والزراعية المصنعة ومنتجات األسماك من االتحاد األوربي

\C:\Users\a.elwassal\Desktopاتفاق الزراعة
الجديد مع االتحاد األوروبي مقارنة باتفاق المشاركةdocx.
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أحكام عامة
لننن تفننرض قيننود كميننة جدينندة أو أيننة قيننود أخننرى ذات اثننر
مماثل وتلغى القيود الكمية على الواردات أو أية قينود أخنرى
ذات اثر مماثل على التجارة بين الطرفين عند دخنول االتفناق
حيز النفاذ .
ويحظر الطرفنان أينة تندابير أو ممارسنات ذات طبيعنة مالينة
داخلية تنددي للتميينز بنين منتجنات أحند الطنرفين والمنتجنات
المتشابهة الناشئة في أراضى الطرف اآلخر .
ال يحنننول االتفننناق دون تتسننني اتحنننادات جمركينننة ومنننناطق
تجارة حرة أو ترتيبات للتجارة الحدودية.
19

تابع :أحكام عامة
اإلعالن المشترك على المادة  ( : 39التعاون االقتصادى)
يتفق الطرفان على أنه في حالة حدوث عدم توازن في إجمالي ميزانهما
التجاري بالشكل الذي يهدد العالقات التجارية يمكن ألي من الطرفين
الدعوة للمشاورات داخل لجنة المشاركة.
اإلغراق :
إذا وجد أحد الطرفين أن هناك إغراقا يحدث في تجارته مع الطرف اآلخر
فيمكن أن يتخذ التدابير المالئمة وفق اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
الدعم والرسوم التعويضية :
يطبق اتفاق منظمة التجارة العالمية حول الدعم والرسوم التعويضية بين
الطرفين .وتطبق أحكام المادة  19للجات  1994واتفاق منظمة التجارة
العالمية حول اإلجراءات الوقائية وقبل تطبيق تلك اإلجراءات فعلى الطرف
الذي ينوى تطبيق هذه التدابير أن يمد لجنة المشاركة بكل المعلومات
المطلوبة.
20

قواعد المنشت
ينظم البروتوكول رقم  4الملحق باتفاق المشاركة المصرية
األوربية قواعد المنشت المطبقة على السلع سواء المصدرة
إلى أو المستوردة من االتحاد األوروبى .
يشترط إلثبات المنشت تقديم أى من اإلثباتات التالية :
– (أ) شهادة الحركة  EUR1التي يوجد نموذج لها في الملحق ( 3أ).
– (ب) شهادة الحركة  EUR-MEDالتي يوجد نموذج لها في الملحق ( 3ب).
– (ج)أو في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة ( )1من المادة ( )22يقدم إعالن يوجد
نصه في الملحق ( 4أ) و(ب) ،.من المصدر على فاتورة أو إشعار التسليم أو أي مستند
تجارى آخر يتضمن وصف للسلع المعنية بتفصيل كاف يسمح بالتعرف عليها ( يشار إليه
فيما بعد "ببيان فاتورة " أو بيان فاتورة.) EUR-MED
21

التصديق علي شهادات المنشت
صدر قرار السيد وزير المالية رقم  1859لسننة  2004الني
يقضنننند منننند لطالرننننة السننننفارات و القنصنننن يات المصننننرية
الخننننارل التصننننديا ع ننننن أننننماتات المن نننن والمسننننتندات
المصاحرة لما
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أهم التطورات ذات األثر على التجارة بين مصر واالتحاد األوروبي خالل الفترة
()2011-2004

– التوقيع على اتفاق الموائمة األول في مايو  2004بمناسبة
انضمام عشر دور جديدة إلى عضوية االتحاد األوربي.
– التوقيع على خطة العمل الخاصة بسياسة الجوار في مار
.2007
– التوقيع على اتفاق الموائمة الثاني في  2007بمناسبة انضمام
دولتين إلى عضوية االتحاد (رومانيا – بلغاريا).
– التوقيع باألحرف األولى على اتفاق لمزيد من التحرير في تجارة
السلع الزراعية في عام  ، 2008والتوقيع النهائي عام 2009
ودخول االتفاق حيز النفاذ فى .2010
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أهم التطورات ذات األثر على التجارة بين مصر واالتحاد األوروبي
خالل الفترة ()2012-2004

– بدء المفاوضات بين مصر واالتحاد األوروبي بهدف تحرير
التجارة في الخدمات.
– التوقيع على إنشاء آلية لتسوية المنازعات عام .2010
– مبادرة اتفاقات مناطق التجارة الحرة والعميقة والشاملة
Deep and Comprehensive Free Trade
)Areas (DCFTA
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سبل الحصول على المعلومات للمصدرين

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية
http://www.mti.gov.eg/agreements/agree
ments.htm
قطاع االتفاقات التجارية :
http://www.tas.gov.eg
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سبل الحصول على المعلومات للمصدرين

مكتب مساعدة المصدرين باالتحاد األوروبي
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_en
.html
مركز دعم صادرات الدول النامية بهولندا:
http://cbi.nl/
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تطور الصادرات والورادات من وإلى االتحاد األوروبي خالل الفترة (9(2012 -2001شهور)
حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
Exports
17,389

Imports

17,094

15,145
14,315

14,435

13,310

9,619

9,356
8,358

7,672
6,811
6,216

5,937

4,710

4,603
4,593

4,433
3,590

3,303
2,705

3,037

3,499

3,919

2,142
1,335

9m2012

27

9m2011

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

1,361

2001

