
 

HIỆP ĐỊNH  

GI ỮA CHÍNH PHỦ C ỘNG HOÀ XÃ HỘI C HỦ NGHĨA V IỆ T NA M  VÀ 

CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC M A -RỐC NGÀ Y 2 8  THÁNG 6  NĂM  20 0 1   

VỀ TĂ NG C ƯỜN G QU AN HỆ THƯƠN G M ẠI -KINH TẾ,  XÚC TI ẾN  

THƯƠN G M ẠI VÀ HÀNG HOÁ DỊCH VỤ  

 

Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma 

Rốc, dưới đây gọi là "các Bên ký kết”. 

Xét tới các quan hệ ưu đãi hiện tại giữa hai nước;  

Với lòng mong muốn phát triển, tăng cường các quan hệ thương mại - kinh tế và 

xúc tiến thương mại hàng hoá và thương mại dich vụ giữa hai nước trên cơ sở bình 

đẳng và cùng có lợi;  

Đã thoả thuận như sau:  

 

Đ iều 1 

Các Bên ký kết sẽ dành cho nhau quy chế Tối huệ quốc trên tất cả các mặt liên 

quan đến thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ giữa hai nước. Tuy nhiên, điều 

khoản này sẽ không được áp dụng đối với các lợi thế, các ưu đãi và các thoả thuận 

khác mà một trong các Bên ký kết đã dành hoặc sẽ dành cho:  

a) Các nước láng giềng nhằm tạo thuận lợi cho biên mậu;  

b) Các nước thành viên của Liên minh quan thuế hoặc Khu mậu dịch tự do mà 

một trong hai Bên ký kết đang hoặc sẽ có thể trở thành thành viên;  

c) Các nước thứ ba trong khuôn khổ Thoả ước khu vực hoặc đa phương nhằm 

hội nhập kinh tế.  

 

Đ iều 2  

Các Bên ký kết sẽ áp dụng mọi biện pháp thích hợp nhằm tạo thuận lợi, củng cố 

và đa dạng hoá thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ theo luật pháp và quy 

định hiện hành ở mỗi nước. 

 

Đ iều 3 

Các điều khoản của Hiệp đinh này không gây cản trở cho việc áp dụng các điều 

cấm hoặc các hạn chế đối với nhập khẩu và xuất khẩu nhằm bảo vệ an ninh, y tế , các 

hệ động thực vật, di sản lịch sử, khảo cổ và nghệ thuật của hai Bên ký kết.  

 

Đ iều 4 

Nhằm phát triển hơn nữa quan hệ thương mại song phương theo luật pháp và 

quy định hiện hành ở mỗi nước, các Bên ký kết sẽ khuyến khích việc trao đổi các 

đoàn doanh nghiệp giữa hai nước.  
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Đ iều 5  

Nhằm bảo đảm sự liên tục của các quan hệ thương mại, các Bên ký kết sẽ 

khuyến khích việc ký kết các hợp đồng ngắn hạn và dài hạn giữa các pháp nhân và tự 

nhiên nhân hai nước.  

 

Đ iều 6  

Các thanh toán đối với các giao dịch được ký kết trong khuôn khổ Hiệp định 

này sẽ được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi theo các quy định hiện hành về 

ngoại hối ở mỗi nước.  

 

Đ iều 7  

Các Bên ký kết sẽ dành cho nhau các thuận lợi cần thiết đối với việc tham dự 

các hội chợ thường xuyên và không thường xuyên được tổ chức ở mỗi nước, và việc 

tổ chức trên lãnh thổ mỗi nước các triển lãm thương mại, hội thảo và các hoạt động 

tương tự khác theo luật pháp và quy định hiện hành ở mỗi nước.  

 

Đ iều 8  

Theo luật pháp và quy định hiện hành ở hai nước, mỗi Bên ký kết sẽ cho phép 

nhập khẩu các sản phẩm sau đây có xuất xứ từ lãnh thổ Bên ký kết kia :  

a) Miễn thuế hải quan và các loại thuế tương đương đối với hàng mẫu, ấn phẩm 

quảng cáo không có giá trị thương mại và chỉ để dùng cho quảng cáo và tìm kiếm đơn 

đặt hàng; 

b) Miễn thuế hải quan và các loại thuế tương đương đối với các hàng hoá, sản 

phẩm và các thiết bị cần thiết cho việc tổ chức các hội chợ, các triển lãm thương mại 

được tạm nhập, với điều kiện là các hàng hoá, sản phẩm và các thiết bị này sẽ được tái 

xuất sau đó.  

 

Đ iều 9  

Theo nguyên tắc tự do quá cảnh quy định tại các Hiệp định của Tổ chức Thương 

mại thế giới (WTO), mỗi Bên ký kết sẽ tạo thuận lợi cho :  

- Tự do quá cảnh đối với các hàng hoá xuất phát từ lãnh thổ một Bên ký kết và 

đến lãnh thổ của một nước thứ ba;  

- Tự do quá cảnh đối với hàng hoá xuất phát từ lãnh thổ một nước thứ ba và đến 

lãnh thổ của Bên ký kết kia.  

 

Đ iều 10  

Thành lập một Uỷ ban Thương mại hỗn hợp gồm các đại diện của các Bên ký 

kết, Uỷ ban này sẽ chịu trách nhiệm :  

a) Theo dõi việc áp dụng các điều khoản của Hiệp định này,  

b) Đánh giá quan hệ thương mại song biên;  
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c) Đề ra các biện pháp có thể xúc tiến các quan hệ thương mại. 

Uỷ ban sẽ tiến hành họp luân phiên tại Hà Nội và Rabat theo đề nghị của một 

trong hai bên ký kết.  

 

Đ iều 11  

Nếu cần thiết, Hiệp định này sẽ có thể được sửa đổi bổ sung sau khi có sự tham 

vấn giữa các bên ký kết. Các sửa đổi bổ sung này sẽ có hiệu lực sau khi có sự phê 

chuẩn của hai bên ký kết theo luật pháp và quy định hiện hành ở mỗi nước.  

 

Đ iều 12 

 Mọi tranh chấp có thể phát sinh từ việc giải thích hoặc áp dụng Hiệp định này 

sẽ được giải quyết qua đường ngoại giao.  

 

Đ iều 13  

Hiệp định này sẽ có hiệu lực tạm thời kể từ ngày ký và sẽ có hiệu lực chính thức 

kể từ ngày thông báo cuối cùng về việc hoàn thành các thủ tục cần thiết để Hiệp định 

có hiệu lực theo các quy trình được áp dụng ở mỗi nước.  

Hiệp định này được ký kết cho một thời hạn 05 năm và có thể được gia hạn cho 

các thời hạn tương tự, trừ phi một trong các bên ký kết thông báo cho bên kia, bằng 

văn bản ít nhất là ba tháng trước khi Hiệp định hết hiệu lực, ý định chấm dứt Hiệp 

định.  

 

Đ iều 14  

Các điều khoản của Hiệp định này sẽ được tiếp tục áp dụng sau khi Hiệp định 

hết hiệu lực đối với tất cả các hợp đồng đã được ký kết trong thời gian hiệu lực của 

Hiệp định cho đến khi các hợp đồng này được thực hiện xong. Làm tại Rabat ngày 28 

tháng 6 năm 2001 thành 02 bản gốc bằng tiếng A-rập, tiếng Việt và tiếng Pháp, ba văn 

bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có bất đồng về giải thích, bản tiếng Pháp sẽ 

là quyết định 


