
 اتفاق تعاون اقتصادي و تقىً

 بٍه 

 المملكت المغربٍت و الجمهىرٌت اللبىاوٍت 
 

 

اٌ حكٕيخ انًًهكخ انًغشثٛخ ٔ حكٕيخ اندًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ ار رحٕدًْب انشغجخ انًشزشكخ فٙ رًُٛخ 

رعبًَٔٓب االلزظبد٘ ٔ انزمُٙ عهٗ اسس يزُٛخ رمذٚشًا نذٔس ْزا انزعبٌٔ فٙ انزمشٚت ٔ انشفع يٍ 

يسزٕٖ شعجًٛٓب انشمٛمٍٛ ٔ صٚبدح سفبْٛزًٓب ٔ رحمٛك سغجزًٓب فٙ انزعدٛم فٙ ثزحمٛك انزمذو 

: االلزظبد٘ ٔ انفُٙ لشسرب عمذ ارفبلٛخ نٓزا انغشع َظٓب كًب ٚهٙ

 

 

المادة االولى 

 

ٚعًم انغشفبٌ انزعبلذاٌ عهٗ البيخ رعبٌٔ الزظبد٘ ٔ رمُٙ يزٍٛ ثًُٛٓب ٔ ٚعًالٌ عهٗ رمٕٚزّ ٔ 

رعضٚضِ ثكم يب ٚكفم رمذو ثهذًٚٓب انٗ الظٗ حذ يًكٍ 

 

المادة الثاوٍت 

 

: اٌ انزعبٌٔ االلزظبد٘ انز٘ ٚذخم فٙ َغبق ْزِ االرفبلٛخ ٚشًم يب ٚهٙ

 

انزعبٌٔ ثٍٛ انًؤسسبد ٔ انًشبسٚع ٔ غٛشًْب يٍ انٓٛئبد راد انغبثع االلزظبد٘ سٕاء         . أ

كبَذ عبيخ او خبطخ أ يخزهغخ فٙ اعبس انزًُٛخ االلزظبدٚخ فٙ انجهذٍٚ ٔ كزنك فًٛب ٚخض 

اَشبء يعبْذ انجحث انعهًٙ ٔ رجبدل االخزشاعبد ٔ انًسزُذاد ٔ انًعهٕيبد انزمُٛخ، 

رُظٛى ٔ رُفٛز انزعبٌٔ ٔ انجحث فٙ يٛبدٍٚ انضساعخ ٔ انظُبعخ ٔ انسٛبحخ ثًب سٛزفك عهّٛ    . ة

 انغشفبٌ انًزعبلذاٌ،

انمٛبو ثًشبسٚع يشزشكخ نالَزبج ٔ انعًم عهٗ رٕسٛعٓب ٔ رًُٛزٓب ٔ رُشٛظ انزدبسح ٔ االسزثًبس     . ج

 .ثٍٛ انجهذٍٚ ثًب سٛزفك عهّٛ انغشفبٌ انًزعبلذاٌ فٙ انًسزمجم

 

المادة الثالثت 

 

: اٌ انزعبٌٔ انزمُٙ انز٘ ٚذخم فٙ َغبق ْزِ االرفبلٛخ ٚشًم يب ٚهٙ

 

اسسبل انخجشاء ٔ انزمٍُٛٛ فٙ يدبالد انظُبعخ ٔ انضساعخ ٔ انسٛبحخ،         . أ

اعذاد االعش ٔ رجبدل االسبرزح ٔ رذسٚت ٔ اعذاد االٚذ٘ انعبيهخ انفُٛخ انالصيخ نهزًُٛخ    . ة

. االلزظبدٚخ فٙ كال انجهذٍٚ انًزعبلذٍٚ

 

 

 

 



المادة الرابعت 

 

نهٕطٕل انٗ ْزِ انغبٚبد رعًم حكٕيزب انجهذٍٚ ضًٍ ايكبَبد كم يًُٓب عهٗ رشدٛع اثشاو 

ارفبلٛبد خبطخ ثٍٛ انٓٛئبد راد انغبثع االلزظبد٘ ٔ انًؤسسبد انعهًٛخ فٙ كال انجهذٍٚ 

 

المادة الخامست 

 

 (انًغشثٙ ٔ انهجُبَٙ)رسٓٛاًل نزغجٛك َظٕص ْزا االرفبق رشكم ندُخ يشزشكخ يٍ اندبَجٍٛ 

يًٓزًٓب دساسخ انزذاثٛش انًفظهخ نجشَبيح انزعبٌٔ االلزظبد٘ ٔ انزمُٙ ٔ ردزًع ثُبء عهٗ عهت 

ٔرنك ثبنزُبٔة فٙ انًغشة ٔ ... انظشفٍٛ فٙ كم يشح رذعٕ انحبخخ انٗ رجبدل ٔخٓبد انُظش 

. نجُبٌ

 

المادة السادست 

 

ٚدت عهٗ انزمٍُٛٛ ٔ كم االشخبص انزٍٚ سٛمًٌٕٛ ثبنًًهكخ انًغشثٛخ ٔ اندًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ ثغٛخ 

اَدبص انًٓبو انًُبعخ ثٓى ثًمزضٗ ْزِ االرفبلٛخ اٌ ٚزمٛذٔا ثبنمٕاٍَٛ ٔ االَظًخ انًعًٕل ثٓب فٙ 

. ثهذ البيزٓى

 

المادة السابعت 

 

سعًٛب ٔساء االسزفبدح اكثش يب ًٚكٍ يٍ انزعبٌٔ انزمُٙ فبٌ حكٕيزٙ انجهذٍٚ رًُحبٌ انزسٓٛالد 

انالصيخ نهزمٍُٛٛ ٔ نكم االشخبص انعبيهٍٛ عهٗ رُفٛز ْزِ االرفبلٛخ 

 

المادة الثامىت 

 

ٚظجح ْزا االرفبق َبفز انًفعٕل ثعذ اَمضبء خًسخ عشش ٕٚيًب عهٗ ربسٚخ رجبدل ٔثبئك اثشايّ ٔ 

ٚعًم ثّ نًذح سُخ ٔاحذح لبثهخ نهزًذٚذ رهمبئًٛب سُخ ثعذ سُخ يب نى ٚعهى احذ انغشفٍٛ كزبثّ ٔ لجم 

َٓبٚخ انسُخ اندبسٚخ نالرفبق ثثالثخ اشٓش عهٗ االلم ثشغجزّ فٙ آَبء انعًم ثبالرفبق 
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