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Xuất phát từ lòng mong muốn phát triển và tăng cường quan hệ buôn bán trực tiếp 

giữa hai nước phù hộ với nhu cầu và mục tiêu phát triển của mình trên cơ sở bình đẳng, 

hai bên cùng có lợi, Nhận thấy các mối quan hệ buôn bán kể cả công ty nhà nước và tư 

nhân đều có lợi cho cả đôi bên, Chính phủ cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính 

phủ Cộng hoà Ả Rập Ai Cập, từ đây về sau gọi tắt là các Bên ký kết, đã thoả thuận như 

sau:  

 

Điều 1 

 

Các Bên ký kết sẽ hết sức khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và tăng cường khối 

lượng buôn bán giữa hai nước, thông qua các biện pháp và hình thức giao dịch buôn bán 

phù hợp với pháp luật hiện hành của mỗi nước. 

 

Điều 2 

 

Bất cứ một quy định nào trong Hiệp định này sẽ không được hiểu theo cách cản trở việc 

thực hiện hoặc việc thi hành của mỗi Bên ký kết về các biện pháp sau đây:  

a) Các biện pháp cần thiết để bảo vệ thăng bằng cán cân thanh toán của mình.  

b) Các biện pháp cần thiết để bảo hộ y tế công cộng, tinh thần, trật tự và an ninh.  

c) Các biện pháp cần thiết để ngăn cản việc làm tổn thất cho công nghiệp nội địa hoặc 

mối đe doạ công nghiệp nội địa.  

d) Các biện pháp cần thiết để bảo vệ đời sống con người, súc vật và cây cối chống bệnh 

tật, ô nhiễm hoặc đe doạ đời sống.  

e) Các biện pháp có liên quan tới lưu thông vũ khí, đạn dược, dụng cụ chiến tranh hoặc 

các vật liệu khác tiến hành trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm cung cấp cho một tổ chức quân 

sự.  

f) Các biện pháp có liên quan đến các nguyên liệu hạt nhân, nguồn gốc các nguyên liệu 

đó, hoặc các chất thải hạt nhân có phóng xạ trừ trường hợp do nhu cầu y tế đòi hỏi.  

 

Điều 3 

 

Mọi việc thanh toán xuất phát từ buôn bán giữa hai nước sẽ tiến hành bằng đồng tiền 

chuyển đổi tự do, theo đúng quy chế quản lý ngoại hối và các luật lệ liên quan khác, các 

quy tắc, quy phạm hiện hành ở mỗi nước. 

 

Điều 4 

 

1. Nhằm phát triển buôn bán hơn nữa giữa hai nước, các Bên ký kết sẽ khuyến khích và 

tạo dễ dàng cho việc đi thăm của các Ðại diện thương mại các nhóm và các đoàn đại biểu 

của Bên này sang thăm Bên kia và việc tham gia của Bên này vào các hội chợ thương 

mại, tổ chức triển lãm ở nước Bên kia theo các điều kiện sẽ được thoả thuận giữa các nhà 



có thẩm quyền của hai Bên ký kết.  

2.Việc miễn thuế hải quan và các phí tương tự khác đối với những hàng hoá trưng bầy tại 

hội chợ, triển lãm thương mại phải tuân theo luật pháp và các quy định của nước tổ chức 

hội chợ, triển lãm đó. 

 

Điều 5 

 

Nhằm tạo dễ dàng cho việc trao đổi hàng hoá và thanh toán giữa hai nước theo đúng luật 

pháp hiện hành của hai nước, mỗi Bên ký kết, theo yêu cầu của Bên kia, sẽ cung cấp, 

thông qua chuyên viên thương mại và đại diện thích hợp khác những thông tin cần thiết 

để phát triển mối quan hệ buôn bán và kinh tế giữa hai nước 

 

Điều 6 

 

Các công ty của mỗi Bên sẽ được phép lui tới các toà án của nước Bên kia theo đúng luật 

pháp và các quy định của nước đó.  

Mọi tranh chấp phát sinh đối với bất kỳ một giao dịch nào đã ký kết theo Hiệp định này 

sẽ được đưa ra giải quyết tại một tổ chức trọng tài được hai Bên thoả thuận trừ phi hai 

bên thoả thuận giải quyết tranh chấp ấy bằng cách thân thiện nào khác.  

 

Điều 7 

 

1. Các Bên ký kết có thể lập một Uỷ ban hỗn hợp hoặc một Cơ quan tư vấn của Chính 

phủ bao gồm đại diện của hai Bên để thực hiện các quy định của Hiệp định này, xem xét 

các biện pháp nhằm giải quyết các khó khăn hoặc tranh chấp có thể phát sinh trong quá 

trình thực hiện Hiệp định và đề xuất những biện pháp nhằm mở rộng và đa dạng việc 

buôn bán giữa hai nước.  

2. Việc lập một Uỷ ban hỗn hợp hoặc một cơ quan tư vấn của Chính phủ không được cản 

trở quyền của hai Bên tham khảo ý kiến nhau theo yêu cầu của mỗi Bên về mọi vấn đề 

mà hai Bên cùng quan tâm, cũng như các biện pháp cần thiết để mở rộng hợp tác với 

nhau và mở rộng quan hệ buôn bán nhằm thực hiện Hiệp định này.  

Theo yêu cầu của mỗi Bên, có thể tổ chức họp tại một địa điểm do hai Bên thoả thuận 

không chậm quá 60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

 

 

Điều 8 

 

1. Những quy định của Hiệp định này sẽ tiếp tục áp dụng sau khi Hiệp định kết thúc đối 

với những hợp đồng đã thoả thuận trong khuôn khổ và thời hạn hiệu lực của Hiệp định 

này mà chưa thực hiện xong vào ngày kết thúc Hiệp định này.  

2. Hiệp định này phải được các nhà có thẩm quyền của mỗi nước phê chuẩn hoặc phê 

duyệt và có hiệu lực từ ngày hai Bên trao đổi văn kiện phê chuẩn hoặc phê duyệt.  

Hiệp định này có giá trị 5 năm và sau đó tự động gia hạn thêm mỗi lần 5 năm trừ phi một 

Bên ký kết thông báo cho Bên kia ý định của mình muốn kết thúc Hiệp định, 3 tháng 

trước ngày hết hạn Hiệp định.  

4. Vào bất kỳ lúc nào trong khi Hiệp định này có hiệu lực, một bên có thể đề xuất bổ 



sung Hiệp định này bằng văn bản và Bên kia phải trả lời trong vòng 120 ngày tính từ 

ngày nhận được thông báo đó.  

Các điều khoản của Hiệp định này có thể được sửa đổi với sự thoả thuận của hai Bên ký 

kết.  

Làm tại Cairô ngày 15 tháng 5 năm 1994 bằng tiếng Việt Nam, tiếng ẢRập và tiếng Anh, 

các bản 


