
 الفصل العشرون

 استثناءات
 

 استثناءات عامة : ١-٢٠المادة 

المعاملة الوطنية ونفاذ السلع إلى     (ألغـراض الفـصول مـن الثانـي إلى السابع            .١

األسـواق، والمنـسوجات والملبوسات، وقواعد المنشأ، وإدارة الجمارك، وتدابير          

 هذه االتفاقية   ، أدرج ضمن  )الـصحة والصحة النباتية، والعوائق الفنية أمام التجارة       

 ١٩٩٤من الجات ) ٢٠( لتصبح جزءاً ال يتجزأ منها، المادة      - مع تعديل ما يلزم      –

) ٢٠(ويدرك الطرفان أن التدابير المشار إليها في المادة   . والمالحظات التفسيرية لها  

 تشمل التدابير البيئية الالزمة لحماية حياة أو صحة اإلنسان          ١٩٩٤مـن الجـات     

تسري على التدابير المتعلقة    ) ٢٠(من المادة   ) ب( وأن الفقرة    والحـيوان والنبات،  

 .بالمحافظة على الموارد الطبيعية الحية وغير الحية القابلة للنفاذ
  
التجارة عبر الحدود في     ()1(ألغراض الفصول العاشر والثاني عشر والثالث عشر      .     ٢

 مع تعديل   -االتفاقية  أدرج ضمن هذه    ) الخدمات واالتصاالت والتجارة اإللكترونية   

من الجاتس بما في ذلك     ) ١٤( لتـصبح جزءاً ال يتجزأ منها، المادة         -مـا يلـزم     

 .هوامشها

) ١٤(من           المادة             ) ب(ويدرك الطرفان أن التدابير المشار إليها في الفقرة         

مـن اتفاقـية الجـاتس تشمل التدابير البيئية الالزمة لحماية حياة  وصحة اإلنسان      

 . يوان أو النباتوالح
 

 األمن األساسي : ٢-٢٠المادة 

 :يجب أال يفسر أي شيء في هذه االتفاقية على أنه
 

يلزم أياً من الطرفين بأن يقدم أو يسمح بإتاحة أية معلومات يقرر أن الكشف       )أ(

 . عنها يتعارض مع مصالحه األمنية األساسية

                                                 
 .  تسري هذه المادة بصرف النظر عما إذا كان يتعين تصنيف المنتجات الرقمية على أنها سلع أو خدمات (1)



 

 للوفاء بالتزاماته   يمـنع أياً من الطرفين من تطبيق تدابير يعتبرها ضرورية           )ب(

بشأن الحفاظ على، أو إعادة السلم واألمن الدولي أو لحماية أي من مصالح             

 .األمن األساسي الخاص به
 

 :األمور الضريبية  : ٣-٢٠المادة 

باسـتثناء ما هو مبين في هذه المادة، ليس في هذه االتفاقية ما يسري على التدابير                 .١

 .الضريبية

فاقية ما يؤثر على حقوق والتزامات أي من الطرفين بمقتضى أية           ليس في هذه االت    .    ٢

معاهـدة ضـريبية، وفـي حالة وجود أي تعارض بين هذه االتفاقية وأية معاهدة               

وفي حالة وجود   .  ضريبية ترجح أحكام المعاهدة الضريبية في حدود ذلك التعارض        

 لتلك المعاهدة،   معاهـدة ضريبية بين الطرفين تتولى السلطة المختصة وحدها، وفقاً         

 .مسئولية تقرير ما إذا كان هناك تعارض بين هذه االتفاقية وتلك المعاهدة

 ):٢(على الرغم من حكم الفقرة  .  ٣

من فصل المعاملة الوطنية ونفاذ السلع      ) المعاملة الوطنية  (٢ – ٢يسري حكم المادة    )   أ (

رورية لتنفيذ تلك المادة،    إلى األسواق، وأية أحكام أخرى من هذه االتفاقية تكون ض         

من إتفاقية الجات   ) ٣(علـى التدابيـر الضريبية إلى نفس مدى سريان أحكام المادة            

١٩٩٤. 

) الضرائب على الصادرات   (١٠ – ٢تـسري على التدابير الضريبية أحكام المادة        )  ب(

 .من فصل المعاملة الوطنية ونفاذ السلع إلى األسواق

 ):٢(ة مع مراعاة أحكام الفقر .   ٤

من فصل التجارة عبر الحدود في ) المعاملة الوطنية (٢ – ١٠تـسري أحكام المادة   )  أ (

من فصل الخدمات المالية، على     ) المعاملة الوطنية  (٢ – ١١الخـدمات والمـادة     

تدابيـر الـضرائب علـى الدخل، وعلى عوائد رأس المال أو رأسمال الشركات              

هالك خدمات معينة، إال أنه ال يوجد       الخاضـع للضرائب فيما يخص شراء أو است       

بهـذه الفقـرة مـا يمـنع أي طـرف من أن يشترط لالستفادة، أو االستمرار في            



 

االسـتفادة، مـن أيـة مزية تتعلق بشراء أو استهالك خدمة معينة أن يكون توفير          

 .الخدمة ضمن إقليمه

ر الحدود في   من فصل التجارة عب   ) المعاملة الوطنية  (٢ – ١٠تسري أحكام المادة    )  ب(

من فصل تجارة الخدمات    ) معاملة الدولة األكثر رعاية    (٣ – ١٠الخدمات والمادة   

من فصل الخدمات المالية والمادة     ) المعاملة الوطنية  (٢ – ١١عبر الحدود والمادة    

من فصل الخدمات المالية على التدابير      ) معاملـة الدولة األولى بالرعاية     (٣ – ١١

ـ      ضرائب علـى الدخل، أو عوائد رأس المال أو رأسمال          الـضريبية باسـتثناء ال

الـشركات الخاضـع للـضرائب أو الـضرائب علـى التركات واإلرث والهدايا              

 .(generation skipping transfers)والتحويالت المتعلقة بتخطي األجيال 
 

 :غير أنه ال يسري أي من أحكام المواد المشار إليها على
 
ولة األولى بالرعاية يتعلق بمزية منحها أي طرف إعماالً          أي التـزام فـي إطار الد      )  ج(

 التفاقية ضريبية؛

 أي حكم غير مطابق بشأن أي تدبير ضريبي قائم؛)    د(
 
 االستمرار أو التجديد الفوري لحكم غير مطابق بشأن أي تدبير قائم؛)  هـ(

 
ود التي    ال      تعـديل لحكم غير مطابق، بشأن أي تدبير ضريبي قائم، في الحد           أي  )  و( 

 إلى إنقاص مطابقة هذا التدبير ألي من        - وقت إجرائه    -يؤدي فيها ذلك التعديل   

 تلك المواد؛
 
اعـتماد أو تنفـيذ أي تدبيـر ضـريبي يهدف إلى ضمان عدالة أو فاعلية فرض                 )   ز(

 .من الجاتس) د (١٤وفقاً لما تسمح به المادة ( الضرائب أو تحصيلها 
 
 أو استمرار تلقي أية مزية تتعلق بالمساهمة في الصناديق          أي حكـم يجعـل تلقي     )  ح(

االئتمانـية للمعاشـات التقاعدية أو برامج المعاشات التقاعدية، أو تلقي أي دخل             



 

مـنها، مـشروطاً بـأن يحتفظ ذلك الطرف بوالية مستمرة على تلك الصناديق              

 .التقاعدية أو برنامج المعاشات التقاعدية
 

 :عن المعلوماتاإلفصاح  : ٤-٢٠المادة 

يجب أال يفسر أي شيء في هذه االتفاقية على أنه يتطلب من أي طرف أن يقدم أو يسمح                  

بإضـافة أية معلومات يؤدي الكشف عنها إلى إعاقة تنفيذ القانون أو يتعارض مع القانون               

الـذي يحمـي سـرية المعلومات الشخصية أو األمور المالية والحسابات المالية لعمالء              

 .المالية من األفرادالمؤسسات 


