
 اتفاق تجاري بين
 

حكىمة الجمهىرية اللبنانية 

 

و حكىمة سلىفاكيـا 

 

 
انًشبض انًٛٓب فٙ يب ٚهٙ ثـ  )اٌ حكٕيخ اندًٕٓضٚخ انهجُبَٛخ ٔ حكٕيخ خًٕٓضٚخ ؼهٕفبكٛب 

ضغجخ يًُٓب فٙ رٕثٛك انؼاللبد االلزظبزٚخ ٔانزدبضٚخ ثٍٛ  (" انططفٍٛ انًزؼبلسٍٚ " 

: انجهسٍٚ ٔرًُٛزٓب ػهٗ اؼبغ انًؽبٔاح ٔانًُفؼخ  انًزجبزنخ ، لس ارفمزب ػهٗ يب ٚهٙ 

 

انًبزح االٔنٗ 

 

ٚزرص انططفبٌ انًزؼبلساٌ كم االخطاءاد انًُبؼجخ نزؼعٚع انزؼبٌٔ االلزظبز٘ ٔانزدبض٘ 

 0ثٍٛ انجهسٍٚ ٔرؽٓٛهّ ٔرًُٛزّ ٔفمب نهمٕاٍَٛ ٔاالَظًخ انًطػٛخ االخطاء نسٖ كم يًُٓب 

 

انًبزحانثبَٛخ 

 

ًُٚح كم ططف يزؼبلس انططف انًزؼبلس االذط يؼبيهخ انسٔنخ االكثط ضػبٚخ فٙ كبفخ 

 0االيٕض انًزؼهمخ ثبنزجبزل انزدبض٘ نهؽهغ ثًُٛٓب 

 

:  غٛط اٌ االحكبو انًصكٕضح اػالِ ال رُطجك ػهٗ انًُبفغ ٔااليزٛبظاد 

 

انزٙ يُحٓب أ ؼًُٛحٓب ا٘ ا٘ يٍ انططفٍٛ انًزؼبلسٍٚ نجهساٌ يدبٔضح ثغٛخ رؽٓٛم  - أ

انزدبضح ػجط انحسٔز ، 

 

انزٙ رُزح ػٍ ارفبلبد حٕل ارحبز خًطكٙ أ ردبضح حطح ٚكٌٕ ا٘ يٍ انططفٍٛ  - ة

لس زذم ػضٕا فٛٓب أ ؼٛسذم فًٛب ثؼس ، أ ػٍ ارفبلبد رؤز٘ انٗ اَشبء ارحبز 

خًطكٙ أ يُطمخ ردبضح حطح لس ُٚضى انٛٓب ا٘ يٍ انططفٍٛ ،  

 

ال رؤثط احكبو ْصا االرفبق ػهٗ يٕخجبد ا٘ يٍ انططفٍٛ انُبشئخ ػٍ ا٘ ارفبق أ  - ج

يؼبْسح زٔنٛخ اذطٖ َبفصح ، ذبطخ رهك انًؼمٕزح ثٍٛ اندًٕٓضٚخ انهجُبَٛخ ٔا٘ 

 0ػضٕ اذط فٙ خبيؼخ انسٔل انؼطثٛخ 

 



انًبزح انثبنثخ 

 

ٚزفك انططفبٌ انًزؼبلساٌ ػهٗ اطساض اخبظاد االؼزٛطاز ٔانزظسٚط ، طجمب نهمٕاٍَٛ 

ٔاالَظًخ انًطػٛخ االخبضئء فٙ كم يٍ انجهسٍٚ ، فًٛب ذض إَاع انؽهغ انزٙ رؽزهعو 

 ٚزى اطساض االخبظاد ٔفك احكبو ٔ شطٔط ال رمم ضػبٚخ ػٍ رهك 0يثم ْصِ االخبظاد 

 0انزٙ رًُح أل٘ ثهس آذط ، ضًٍ احكبو انًبزح انثبَٛخ يٍ ْصا االرفبق 

 

انًبزح انطاثؼخ 

 

اٌ اؼزٛطاز انجضبئغ ٔغٛط شنك يٍ اشكبل انزؼبٌٔ ضًٍ َطبق ْصا االرفبق رزى ػهٗ 

اؼبغ ػمٕز ردبضٚخ رجطو ثٍٛ اشربص يٍ ضػبٚب انجهسٍٚ ، طجمب الحكبو ْصا االرفبق 

 0ٔنهمٕاٍَٛ ٔاالَظًخ انؽبضٚخ انًؼفٕل فٙ كال انجهسٍٚ 

 

انًبزح انربيؽخ 

 

ًُٚح كم يٍ انططفٍٛ انًزؼبلسٍٚ انططف انًزؼبلسٍٚ انططف انًزؼبلس االذط يؼبيهخ انسٔنخ 

االكثط ضػبٚخ فٙ يدبل انُمم انجحط٘ ٔاؼزؼًبل يُشآد نًطافٗء ٔرؤيٍٛ احزٛبخبد 

 0انؽفٍ ٔيؼبيهخ طبلًٓب ، ٔشنك ٔفمب نهمٕاٍَٛ ٔاالَظًخ انؽبضٚخ انًفؼٕل فٙ كال انجهسٍٚ 

 

انًبزح انؽبزؼخ 

 

ٚؼعظ كم يٍ انططفٍٛ يشبضكخ ضػبٚب انططف االذط فٙ انًؼبضع انٕطُٛخ ٔاالؼٕاق 

 0انزدبضٚخ فٙ اضاضّٛ ٔفمب نهمٕاٍَٛ ٔاالَظًخ انؽبضٚخ انًفؼٕل فٙ كم يٍ انجهسٍٚ 

 

انًبزح انؽبثؼخ 

 

ٚؽًح انططفبٌ انًزؼبلساٌ ، ٔفمب نهمٕاٍَٛ ٔاالَظًخ انؽبضٚخ انًفؼٕل فٙ ثهسًٚٓب ، 

:  االؼزٛطاز انًؤلذ انًؼفٗ يٍ انطؼٕو اندًطكٛخ انٗ االاضًٛٓب ، ٔشنك 

 

اايٕاز انًؽزٕضزح يؤلزب الخطاء انفحٕطبد ٔاالذزجبضاد انًٕافك ػهٛٓب يٍ - أ

انؽهطبد انًرزظخ ،  

 

نهًٕاز انًؽزٕضزح يؤلزب ثٓسف انًشبضكخ فٙ اؼٕاق ٔيؼبضع ٔانزٙ ٚؼبز - ة

رظسٚطْب ثؼس شنك ،  

 



نهًٕاز انزٙ نٛؽذ شاد لًٛخ ردبضٚخ ٔانًؽزٕضزح الؼزرسايٓب فٙ االػالَبد                - ج

 0ٔانًُبلظبد 

 

انًبزح انثبيُخ 

 

رزى انًسفٕػبد ثٍٛ االشربص يٍ ضػبٚب انجهسٍٚ ، ضًٍ َطبق ْصا االرفبق ، ثؼًالد 

  0لبثهخ نهزحٕٚم انحط 

 

انًبزح انزبؼؼخ 

 

ثغٛخ رؽٓٛم رُفٛص ْصا االرفبق ، ارفك انططفبٌ انًزؼبلساٌ ػهٗ اَشبء ندُخ يشزطكخ رشزًم 

:  رشًم يٓبيٓب 0ػهٗ يًثهٙ ثهس٘ انططفٍٛ 

 

يطاخؼخ رُفٛص ْصا االرفبق ، - أ

 

 0زضاؼخ ايكبَٛخ ظٚبزح ٔرُٕٚغ انزجبزل انزدبض٘ ٔانؼاللبد انزدبضٚخ ثٍٛ انجهسٍٚ - ة

 

ٔضغ ٔزضاؼخ االلزطاحبد انزٙ رٓسف انٗ انزٕطٛخ نهططفٍٛ ثبرربش اخطاءاد  - ج

 0يٍ شؤَٓب رًُٛخ انزؼبٌٔ انزدبض٘ ٔااللزظبز٘ رًُٛخ َبشطخ 

 

ردزًغ انهدُخانًشزطكخ يطح فٙ انؽُخ فٙ ػبطًزٙ انجهسٍٚ ثبنزُبٔة أ فٙ ا٘ ٔلذ ٚزفك 

 0ػهّٛ انططفبٌ انًزؼبلساٌ 

 

انًبزح انؼبشطح 

 

رزى رؽٕٚخ انرالفبد انًزؼهمخ ثزفؽٛط ٔرطجٛك ْصا االرفبق ػجط انًفبٔضبد ٔاشا نى ٚزى 

 0انزٕطم انٗ رٕافك يزجبزل ، رزى رؽٕٚزٓب ثبؼبنٛت اذطٖ رزٕافك يغ انمبٌَٕ انسٔنٙ 

 

ٚخ ػشطح زانًبزح انحب

 

رهك انزٙ نى  رطجك احكبو ْصا االرفبق ػهٗ خًٛغ انؼمٕز انًجطيخ ذالل فزطح ؼطٚبَّ ٔػهٗ

 0رُفص ثؼس ثزبضٚد آَبء انؼًم ثّ 

 

 

 



انًبزح انثبَٛخ ػشطح 

 

ٚسذم ْصا حٛع انزُفٛص ثزبضٚد رجبزل انًصكطاد انسثهٕيبؼٛخ انزٙ ٚجهغ ثًٕخجٓب كم يٍ 

انططفٍٛ انًزؼبلسٍٚ انططف انًزؼبلس االذط ثبؼزٛفبء انشطٔط انزٙ ٚؽزهعيٓب انزشطٚغ 

 0انٕطُٙ نسذٕل ْصا االرفبق حٛع انزُفٛص 

 ًٚكٍ ال٘ يٍ انططفٍٛ اٌ ٚؼطة ذطٛب ػٍ 0ٚؽط٘ يفؼٕل ْصا االرفبق نًسح غٛط يحسزح 

 ٚجمٗ ْصا االرفبق ؼبض٘ انًفؼٕل نًسح ثالثخ 0ضغجزّ ثبَٓبئّ ػجط انمُٕاد انسثهٕيبؼٛخ 

 0اشٓط يٍ ربضٚد رؽهٛى يصكطح آَبئّ ٔرؼزجط طالحٛخ يُزٓٛخ 

 

انًبزح انثبنثخ ػشطح 

 

ثزبضٚد زذٕل ْصا االرفبق حٛع انزُفٛص ، ُٚزٓٙ انؼًم ثبالرفبق انزدبض٘ ثٍٛ حكٕيخ 

آة 28اندًٕٓضٚخ انهجُبَٛخ ٔحكٕيخ خًٕٓضٚخ رشكٕؼهٕفبكٛب االشزطاكٛخ ، انًٕلغ ثزبضٚد 

1980 0 

 

انًبزح انطاثؼخ ػشطح 

 

ٕٚافك انططفبٌ انًزؼبلساٌ ػهٗ زضاؼخ انًطبنت انزٙ رُزح ػٍ ػمٕز اثطيذ ثٍٛ اشربص 

يٍ ضػبٚب نجُبٍَٛٛ ٔرشكٕؼهٕفبكٍٛٛ ذالل فزطح ؼطٚبٌ االرفبق انزدبض٘ ثٍٛ حكٕيخ 

اندًٕٓضٚخ انهجُبَٛخ ٔ حكٕيخ خًٕٓضٚخ رشكٕؼهٕفبكٛب االشزطاكٛخ االشزطاكٛخ انًٕلغ 

، ٔشنك فٙ حبل اطجح انًزؼبلس انزشكٕؼهٕفبكٙ  يٍ ضػبٚب 1980 آة 28ثزبضٚد 

 0خًٕٓضٚخ ؼهٕفبكٛب 

 

 ػهٗ َؽرزٍٛ اطهٛزٍٛ كم يُٓب ثبنهغبد 2001 َٛؽبٌ 2حطض ٔٔلغ فٙ ثٛطٔد ثزبضٚد 

 فٙ حبل 0انؼطثٛخ ٔانؽهٕفبكٛخ ٔاالَكهٛعٚخ ٔرزًزغ كبفخ انُظٕص ثُفػ انحدٛخ 

 0االذزالف فٙ انزفؽٛط، ٚؼزًس انُض االَكهٛع٘ 

 

 

 

 

 ػٍ حكٕيخ اندًٕٓضٚخ انهجُبَٛخ  ػٍ حكٕيخ خًٕٓضٚخ ؼهٕفبكٛب

 ٔظٚط االلزظبز ٔانزدبضح ٔظٚط االلزظبز

  ثبؼم فهٛحب0ٌز نٕثٕيٛط ْبضاخ
 


