
 اتفاق تعاون تجاري واقتصادي

بيه 

حكىمت الجمهىريت اللبىاويت 

و 

حكىمت جمهىريت بيالروس 
 

 

 

اٌ حكىيح انجًهىسَح انهثُاَُح و حكىيح جًهىسَح تُالسوط ، انًشاس انُهًا فٍ يا َهٍ 

، حشطا يُهًا عهً ذعضَض اواطش انظذالح وانرعاوٌ تٍُ " انطشفٍُ انًرعالذٍَ " تـ 

انثهذٍَ ،  

 

وسغثح يُهًا فٍ ذىطُذ انعاللاخ انرجاسَح وااللرظادَح تٍُ انذونرٍُ عهً اساط 

انًساواج وانًُفعح انًشرشكح ،  

 

والشاسا تانجهىد انرٍ َثزنها انثهذاٌ يٍ اجم احرشاو انمىاعذ واالَظًح انًطثمح عادج فٍ 

 0يجال انرجاسج انذونُح ، تًا فٍ رنك ذهك انراتعح نًُظًح انرجاسج انعانًُح 

 

: لذ اذفمرا عهً يا َهٍ 

 

: المادة االولى 

 

َرخز انطشفاٌ انًرعالذاٌ ، وفما نهمىاٍَُ واالَظًح انىطُُح انًشعُح االجشاء فٍ 

انجًهىسَح انهثُاَُح و جًهىسَح تُالسوط ، انرذاتُش انضشوسَح كافح تغُح ذأيٍُ ذًُُح 

 0انرعاوٌ انرجاسٌ وااللرظادٌ تٍُ انذونرٍُ عهً اساط ثاترح واليذ طىَم 

 

المادة الثاويت 

 

ًَُح كم يٍ انطشفٍُ انًرعالذٍَ انطشف االخش يعايهح انذونح االكثش سعاَح فٍ جًُع 

: انًُادٍَ انًرعهمح تااليىس انرانُح 

 



انضشائة وانشسىو انجًشكُح اَا كاٌ َىعها ، انًطثمح تانُسثح نالسرُشاد وانرظذَش تًا 

فٍ رنك طشق جثاَرها ، 

 

انمىاعذ واالجشاءاخ انًرعهمح تانرظذَش واالسرُشاد ، تًا فُها ذهك انًرعهمح تانرخهُض 

انجًشكٍ وانرشاَضَد وانرخضٍَ وَمم انثضائع يٍ سفُُح انً اخشي ، 

 

طشق دفع وذحىَم انًثانغ انرٍ ذذفع نماء انسهع وانخذياخ ، 

 

انمىاعذ انًرعهمح تثُع وششاء وَمم وذىصَع وذخضٍَ واسرعًال انسهع فٍ انسىق انًحهُح ، 

انضشائة وانشسىو انذاخهُح اَا كاٌ َىعها ، انًفشوضح تشكم يثاشش او غُش يثاشش 

 0عهيانسهع انًسرىسدج 

 

ًَُح كم يٍ انطشفٍُ انًرعالذٍَ انسهع انرٍ َكىٌ يُشؤها انطشف انًرعالذ االخش او 

 0انًظذسج انً اساضُه يعايهح غُش ذًُُضَح فًُا َرعهك ترطثُك انمُىد و يُح انشخض

 

المادة الثالثت 

 

: ال ذسشٌ احكاو انًادج انثاَُح عهً يا َهٍ 

 

االيرُاصاخ انرٍ ًَُحها اٌ يٍ انطشفٍُ انًرعالذٍَ نذول يجاوسج تغُح ذسهُم حشكح 

انرجاسج عثش انحذود ،  

 

االيرُاصاخ انرٍ ذًُح نثهذاٌ َايُح تًىجة اذفالاخ دونُح ووفما نهرششَعاخ انذاخهُح نكال 

انثهذٍَ ، 

 

االيرُاصاخ انُاذجح عٍ يشاسكح اٌ يٍ انطشفٍُ انًرعالذٍَ انفعهُح او انًحرًهح فٍ اذحاد 

او يُطمح ذجاسج حشج، / جًشكٍ و

 

االيراَضاخ انرٍ ذًُح نهثهذاٌ االعضاء فٍ جايعح انذول انعشتُح تًىجة اذفالاخ اتشيرها 

حكىيح انجًهىسَح انهثُاَُح ، 

 

المادة الرابعت 

 



َرى اسرُشاد انثضائع وانخذياخ وذظذَشها عهً اساط عمىد يثشيح تٍُ اشخاص 

او اشخاص لاَىٍَُُ ذاتعٍُ نهطشفٍُ انًرعالذٍَ وفما نمىاٍَُ واَظًح كم يٍ /طثُعٍُُ و 

 0انذونرٍُ وطثما نهًاسساخ انرجاسَح انذونُح انًشعُح االجشاء 

 

ال َكىٌ اٌ يٍ انطشفٍُ انًرعالذٍَ يسؤوال عٍ انرضاياخ االشخاص انطثُعٍُُ 

 0وانماَىٍَُُ انُاذجح عٍ انعمذ 

 

المادة الخامست 

 

ذسذد انًذفىعاخ نماء انسهع وانخذياخ انرٍ ذرى تًىجة انعمىد انًزكىسج فٍ انًادج 

انشاتعح يٍ هزا االذفاق تعًهح لاتهح نهرحىَم انحش َرفك عهُها طشفا انعمذ طثما نهمىاٍَُ 

 0واالَظًح انًشعُح االجشاء فٍ دونح كم يٍ انطشفٍُ انًرعالذٍَ 

 

المادة السادست 

 

َعرثش تهذ انًُشأ ، الغشاع ذطثُك هزا االذفاق ، انثهذ انزٌ ذى فُه ذظُُع انًُرج او جشي 

 0عهُه عًهُح ذحىَم جىهشَح 

 

 0َحرفظ انطشفاٌ انًرعالذاٌ تحك طهة شهاداخ انًُشأ نذي اسرُشاد أَح سهعح 

 

المادة السابعت 

 

َطثك انطشفاٌ انًرعالذاٌ لىاَُُهًا واَظًرهًا انىطُُح تشأٌ انسهع انرٍ َسًح تذخىنها 

انً اساضُهًا الغشاع اعادج انرظذَشسىاء تانشكم انزٌ ادخهد فُه او تعذ اخضاعهًا 

 0نعًهُاخ ذحىَهُح 

 

َسًح كم يٍ انطشفٍُ انًرعالذٍَ ، وفما نمىاَُُه واَظًره انىطُُح ، تاسرُشاد واعادج 

ذظذَش انسهع انًخظظح نرعضَض انُشاطاخ انرجاسَح كانًعاسع وانُذواخ انرٍ ذماو 

 0عهً اساضٍ دونره ودونح انطشف انًرعالذ االخش  

 

المادةالثامىت 

 

نضًاٌ ذُفُز احكاو هزا االذفاق ذُفُزا كهُا وفعهُا ، َرى اَشاء نجُح حكىيُح نثُاَُح 

 0 (انهجُح "َشاس انُها فًُا َهٍ تـ  )تُالسوسُح يشرشكح نهرعاوٌ انرجاسٌ وااللرظادٌ 



ذجرًع انهجُح تانرُاوب فٍ عاطًرٍ انذونرٍُ فٍ انًىعذ انزٌ َرفك فُه سئُسا انجاَثثٍ 

 0فٍ انهجُح 

 

 0ذضع انهجُح فٍ اجرًاعها االول َظايها انذاخهٍ واجشاءاخ عًهها 

 

المادة التاسعت 

 

َشجع انطشفاٌ انًرعالذاٌ االذظاالخ تٍُ االشخاص انطثُعٍُُ و انماَىٍَُُ انراتعٍُ نهًا 

ال سًُا عثش ذثادل انىفىد وانًشاسكح فٍ االسىاق وانًعاسع وذثادل انًعهىياخ وفرح 

يكاذة فشعُح نًُظًاخ انرجاسج انخاسجُح انراتعح نكال انذونرٍُ وفما نمىاَُُهًا واَظًرهًا 

 0انذاخهُح 

 

المادة العاشرة 

 

تانرىافك انًرثادل تٍُ انطشفٍُ  ًَكٍ اجشاء ذعذَالخ او ذغُُشاخ عهً هزا االذفاق

 0انًرعالذٍَ ورنك تًىجة تشوذىكىالخ ذعرثش جضءا ال َرجضأ يٍ هزا االذفاق

 

المادة الحاديت عشرة 

 

َسشٌ يفعىل هزا االذفاق نًذج غُش يحذدج وَذخم حُض انرُفُز يٍ ذاسَخ ذثادل 

االشعاساخ انخطُح انرٍ َثهغ تًىجثها كم يٍ انطشفٍُ انًرعالذٍَ انطشف االخش اذًاو 

 0االجشاءاخ انماَىَُح انًطهىتح نىضعه يىضع انرُفُز 

 

ًَكٍ الٌ يٍ انطشفٍُ انًرعالذٍَ اَهاء انعًم تهزا االذفاق عٍ طشَك اشعاس خطٍ انً 

 ذعرثش طالحُح هزا االذفاق يُرهُح تعذ 0انطشف انًرعالذ االخش عثش انمُىاخ انذتهىياسُح 

 0سرح اشهش يٍ ذاسَخ اسرالو انطشف انًرعالذ االخش هزا االشعاس 

 

تعذ اَهاء انعًم تهزا االذفاق، ذثمً احكايه ساسَح انًفعىل تانُسثح نهمعىد انًثشيح خالل 

 0فرشج سشَاَه ونى َرى ذُفُزها تشكم كايم حرً ذاسَخ اَهاء انعًم ته 

 

 

 عهً َسخرٍُ اطهُرٍُ تانهغاخ انعشتُح وانشوسُح 19/6/2001حشس فٍ تُشوخ تراسَخ 

واالَكهُضَح ، ذرًرع جًُعها تانحجُح انماَىَُح َفسها ، فٍ حال االخرالف فٍ ذفسُش احكاو 

 0هزا االذفاق ، َعرًذ انُض االَكهُضٌ 

 


