
 اتفاقيت بيه حكىمت الجمهىريت اللبىاويت

 و حكىمت جمهىريت كروتيا 

 حىل التعاون االقتصادي و التجاري 

 

اٌ زكٕيخ اندًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ ٔ زكٕيخ خًٕٓسٚخ كشٔارٛب، انًشبس انًٛٓب فًٛب ٚهٙ ثبنطشفٍٛ 

انًزؼبلذٍٚ، 

 

: سغجخ يًُٓب فٙ

 

رشدٛغ ٔ اسعبء ػاللبد الزظبدٚخ ٔ ردبسٚخ يٍ شأَٓب رسمٛك انًُبفغ انًزجبدنخ ثٍٛ انطشلٍٛ          -

انًزؼبلذٍٚ ػهٗ لبػذح انًغبٔاح 

رؼضٚض انؼاللبد انمبئًخ ػهٗ يجبدٖء انًغبٔاح ٔ االززشاو انًزجبدل ٔ انًُفؼخ انًشزشكخ          -

 

: لذ ارفمزب ػهٗ يب ٚهٙ

 

المادة االولى 

 

ٚزخز انطشفبٌ انًزؼبلذاٌ، ٔفمًب نهزششٚؼبد انٕطُٛخ نكم يًُٓب، االخشاءاد انضشٔسٚخ نزٕفٛش 

انظشٔف انًالئًخ نًضٚذ يٍ رًُٛخ انؼاللبد االلزظبدٚخ راد انًُفؼخ انًزجبدنخ فٙ خًٛغ انًدبالد 

. االلزظبدٚخ

 

يٍ اخم رسمٛك يؼذل ثبثذ نًُٕ انزدبسح انثُبئٛخ، ٚؼًم كم يٍ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ ػهٗ رشدٛغ رجبدل 

انغهغ ٔ انخذيبد ٔ انزؼبٌٔ فٙ االَزبج ٔ االعزثًبساد انًزجبدنخ ٔ االشكبل االخشٖ يٍ انزؼبٌٔ 

. االلزظبد٘ ػهٗ انًذٖ انطٕٚم، ٔ رنك ٔفمًب نهزششٚؼبد انٕطُٛخ نكال انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ

 

المادة الثاويت 

 

ًُٚر كم يٍ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ انطشف انًزؼبلذ االخش يؼبيهخ انذٔنخ االكثش سػبٚخ فٙ ػاللبرًٓب 

انزدبسٚخ ندٓخ انشعٕو اندًشكٛخ ٔ االػجبء االخشٖ انًفشٔضخ ػهٗ اعزٛشاد ٔ رظذٚش انغهغ راد 

. انًُشأ انٕطُٙ نهطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ

 

: ال رطجك ازكبو انفمشح االٔنٗ يٍ ْزِ انًبدح ػهٗ

 

االيزٛبصاد انزٙ يُسٓب ا٘ يٍ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ فٙ انغبثك أ لذ ًُٚسٓب فٙ انًغزمجم         . أ

. نهذٔل انًدبٔسح ثٓذف رغٓٛم انزدبسح ػجش انسذٔد

االيزٛبصاد انزٙ يُسٓب ا٘ يٍ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ فٙ انغبثك أ لذ ًُٚسٓب فٙ انًغزمجم نذٔل    . ة

ثبنثخ رجؼًب الرفبلٛخ يُطمخ ردبسح زشح أ نؼضٕٚزٓب فٙ ارسبد خًشكٙ أ رجؼًب نؼضٕٚزٓب فٙ 

ارفبلٛبد الزظبدٚخ الهًٛٛخ يزشبثٓخ أ فٙ اٚخ ردًؼبد اخشٖ 

االيزٛبصاد انًًُٕزخ نهذٔل انُبيٛخ ٔفمًب الرفبلٛخ انًُشئخ نًُظًخ انزدبسح انؼبنًٛخ ٔ نُظبو        . ج

 االفضهٛبد انًؼًى ٔ نهزشرٛجبد انذٔنٛخ االخشٖ انزٙ رسمك يُبفغ نهذٔل انُبيٛخ



االيزٛبصاد انزٙ يُسزٓب انسكٕيخ انهجُبَٛخ فٙ انغبثك أ لذ رًُسٓب فٙ انًغزمجم نهذٔل          . د

االػضبء فٙ خبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ 

 

المادة الثالثت 

 

ارا رى اعزٛشاد يُزح يب انٗ اساضٙ ا٘ يٍ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ ثكًٛبد يزضاٚذح أ فٙ ظشٔف 

رغججذ فٙ ازذاس ضشس خغٛى نهًُزدبد انٕطُٛخ انًًبثهخ نٓزا انًُزح أ انًُبفغخ يجبششح نّ، ٔ 

رنك كُزٛدخ نزطٕس أضبع غٛش يزٕلؼخ، ًٚكٍ نهطشف انًزضشس اٌ ٚطجك اخشاءاد زًبئٛخ ٔفمًب 

 ٔ ارفبلٛبد يُظًخ انزدبسح GATTالزكبو االرفبلٛخ انؼبيخ نهزؼشٚفبد اندًشكٛخ ٔ انزدبسح 

. WTOانؼبنًٛخ 

 

ٚطجك انطشفبٌ انًزؼبلذاٌ االخشاءاد انًُبعجخ ٔفمًب الزكبو االرفبلٛخ انؼبيخ نهزؼشٚفبد اندًشكٛخ ٔ 

 فٙ زبالد االغشاق انًثجذ انُبردخ WTO ٔ ارفبلٛبد يُظًخ انزدبسح انؼبنًٛخ GATTانزدبسح 

ػٍ اعزٛشاد انغهغ يٍ انطشف انًزؼبلذ االخش ٔ كزنك فٙ زبالد انذػى انًثجذ انًمذو نهغهغ 

. انًغزٕسدح

 

المادة الرابعت 

 

ٚدش٘ اعزٛشاد ٔ رظذٚش انغهغ ثٍٛ اندًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ ٔ خًٕٓسٚخ كشٔارٛب ػهٗ اعبط انؼمٕد 

انًجشيخ ثٍٛ االشخبص انطجٛؼٍٛٛ ٔ انًؼٍُٕٚٛ ٔفمًب نهزششٚؼبد انٕطُٛخ نكم يٍ انطشفٍٛ 

. انًزؼبلذٍٚ

 

المادة الخامست 

 

ٚزخز انطشفبٌ انًزؼبلذاٌ االخشاءاد انضشٔسٚخ، ٔفمًب نزششٚؼبرًٓب انٕطُٛخ، الػفبء انغهغ 

انًغزٕسدح انٗ اساضًٛٓب الغشاع غٛش ردبسٚخ يٍ انشعٕو اندًشكٛخ ٔ انضشائت، ٔ كزنك 

انغهغ انًغزٕسدح يؤلزًب الغشاع ػشضٓب فٙ انًؼبسع ٔ االعٕاق 

 

المادة السادست 

 

الغشاع رسغٍٛ ٔ البيخ رجبدل ردبس٘ ثُبئٙ يزُٕع، ارفك انطشفبٌ انًزؼبلذاٌ ػهٗ رغٓٛم ٔ 

رغشٚغ رجبدل انًؼهٕيبد ٔ رُظٛى انهمبءاد ثٍٛ سخبل االػًبل فٙ ثهذًٚٓب ٔ رشدٛغ انًشبسكخ فٙ 

. انًؼبسع ٔ االعٕاق انذٔنٛخ انزٙ رمبو ػهٗ اساضٙ ا٘ يًُٓب

 

المادة السابعت 

 

ٚزجبدل انطشفبٌ انًزؼبلذاٌ ارخبر االخشاءاد انًُبعجخ يٍ اخم اٌ ٚزؼشف كم يًُٓب نالخش ثُزبئح 

. االثسبس ٔ انشٓبداد الغشع رغٓٛم انزجبدل انزدبس٘ نهغهغ ٔ انخذيبد

 



ٚشدغ انطشفبٌ انًزؼبلذاٌ، ٔفمًب نزششٚؼبرًٓب انٕطُٛخ، انزؼبٌٔ ثٍٛ انًؤعغبد انًؼٛشح ٔ انزمٛٛظ 

. (انزسبنٛم ٔ االفبداد انًزؼهمخ ثدٕدح انًُزدبد)ٔ اندٕدح 

 

المادة الثامىت 

 

ٚشدغ انطشفبٌ انًزؼبلذاٌ يؤعغبرًٓب انًظشذ نٓب، ٔفمًب نزششٚؼبرًٓب انٕطُٛخ، ػهٗ رغٓٛم ٔ 

رغشٚغ اطذاس رشاخٛض االعزٛشاد ٔ انزظذٚش انًطهٕثخ نزُفٛز انؼمٕد انًجشيخ فٙ اطبس ْزِ 

. االرفبلٛخ

 

المادة التاسعت 

 

رزى رغٕٚخ انًذفٕػبد انُبردخ ػٍ اعزٛشاد ٔ رظذٚش انغهغ ٔ انخذيبد ثٍٛ انٓٛئبد انزبثؼخ 

نهطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ ثٕاعطخ ػًالد لبثهخ نهزسٕٚم ٔٔفمًب نهًبسعبد انزدبسٚخ انذٔنٛخ، اال فٙ زبل 

. ٔخٕد طشق اخشٖ يزفك ػهٛٓب ثٍٛ ْٛئبد االػًبل

 

المادة العاشرة 

 

فٙ عجٛم رٕفٛش افضم انظشٔف انًؤارٛخ نزًُٛخ انؼاللبد االلزظبدٚخ انثُبئٛخ، ٔ ثشكم خبص رهك 

انٓبدفخ انٗ رغٓٛم انزجبدل انزدبس٘، ارفك انطشفبٌ انًزؼبلذاٌ ػهٗ رشدٛغ انزؼبٌٔ ثٍٛ انًظبسف 

. انزدبسٚخ انزبثؼخ نكم يًُٓب

 

المادة الحاديت عشرة 

 

كشٔارٛخ يشزشكخ، ٚشبس انٛٓب الزمًب ة - ارفك انطشفبٌ انًزؼبلذاٌ ػهٗ اَشبء ندُخ الزظبدٚخ نجُبَٛخ

ركٌٕ يًٓزٓب االششاف ػهٗ رُفٛز االرفبلٛخ ٔ يؼبندخ انًشبكم انُبشئخ ػٍ رطجٛك ٔ رمذٚى " انهدُخ"

. انًمزشزبد انٗ زكٕيزٙ انجهذٍٚ زٕل يضٚذ يٍ رًُٛخ انؼاللبد انزدبسٚخ ٔ االلزظبدٚخ انثُبئٛخ

 

رزأنف انهدُخ يٍ يًثهٍٛ، رزٕنٗ رغًٛزٓى زكٕيزب انجهذٍٚ ٔ ردزًغ ثبنزُبٔة فٙ كم يٍ اندًٕٓسٚخ 

. انهجُبَٛخ ٔ خًٕٓسٚخ كشٔارٛب، ٔ رنك ثبالرفبق ثٍٛ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ

 

المادة الثاويت عشرة 

 

ال رؤثش ْزِ االرفبلٛخ ػهٗ انسمٕق ٔ االنزضيبد انُبشئخ ػٍ االرفبلٛبد انذٔنٛخ انُبفزح ٔ انزٙ ركٌٕ 

. اندًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ ٔ خًٕٓسٚخ كشٔارٛب اػضبء فٛٓب

 

المادة الثالثت عشرة 

 

رذخم ْزِ االرفبلٛخ زٛض انزُفٛز اػزجبسًا يٍ ربسٚخ اخش اشؼبس ال٘ يٍ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ ٚجهغ 

ثًٕخجّ انطشف االخش خطًٛب ٔ ثبنطشق انذٚجهٕيبعٛخ ػٍ ارًبو االخشاءاد انًطهٕثخ نٕضؼّ 

. يٕضغ انزُفٛز ٔفمًب نهزششٚؼبد انٕطُٛخ نهطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ



رجمٗ ْزِ االرفبلٛخ عبسٚخ انًفؼٕل نًذح خًظ عُٕاد اػزجبسًا يٍ ربسٚخ ٔضؼٓب يٕضغ انزُفٛز ٔ 

ردذد رهمبئًٛب ثؼذ رنك عُخ فغُخ 

 

فٙ زبل سغت ازذ انطشفٍٛ انًزؼبلذٍٚ ثبَٓبء انؼًم ثٓزِ االرفبلٛخ، ػهّٛ اٌ ٚخطش خطًٛب انطشف 

انًزؼبلذ االخش ٔ ثبنطشق انذٚجهٕيبعٛخ ػٍ سغجزّ ثبَٓبء انؼًم ثٓب، ٔ رنك لجم فزشح ال رمم ػٍ 

. عزخ اشٓش يٍ اَزٓبء يذرٓب

 

ارا اَزٓٗ انؼًم ثٓزِ االرفبلٛخ، ٚغزًش رطجٛك ازكبيٓب ػهٗ االنزضيبد غٛش انًُفزح ٔ انُبشئخ ػٍ 

. انؼمٕد انًجشيخ خالل فزشح عشٚبَٓب

 

 ثُغخزٍٛ اطهٛزٍٛ 2002 كبٌَٕ االٔل 13زشسد ْزِ االرفبلٛخ ٔٔلؼذ فٙ ثٛشٔد ثزبسٚخ 

. ثبنهغبد انؼشثٛخ ٔ انكشٔارٛخ ٔ االَكهٛضٚخ، رزًزغ كالًْب ثبنسدٛخ انمبََٕٛخ َفغٓب

 

. فٙ زبل انخالف فٙ انزفغٛش ٚؼزًذ انُض االَكهٛض٘

 

 

 

 

  

 

 


