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Với lòng mong muốn tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước 

trên cơ sở cùng nhau tôn trọng những nguyên tắc chủ quyền, độc lập dân tộc và không 

can thiệp vào công việc nội bộ, tôn trọng sự bình đẳng và cùng có lợi, có ý thức rằng việc 

phát triển quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật và thương 

mại sẽ đem lại những lợi ích cho hai nước và hai dân tộc, đã thoả thuận như sau: 

 

Điều 1 

 

Hai Bên sẽ thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và kinh tế trên các lĩnh vực sau:  

1. Khai thác tài nguyên thiên nhiên  

2. Nghề cá  

3. Công nghiệp  

4. Y tế và chăm sóc người bệnh.  

Nghề thủ công  

6. Ðào tạo kỹ thuật  

7. Văn hoá, thể thao và du lịch  

8. Thương mại.  

 

Điều 2 

 

Hai Bên sẽ xác định những lĩnh vực hợp tác khác có tính đến kinh nghiệm và kh năng sẵn 

có của mỗi Bên. Sự hợp tác sẽ được mở rộng thông qua những hiệp định và nghị định thư 

do hai Bên ký kết trên cơ sở hiệp định này và phù hợp với những quy định luật lệ hiện 

hành ở mỗi nước. 

 

Điều 3 

 

Hai Bên sẽ tiến hành những biện pháp cần thiết liên quan đến trao đổi chuyên gia, trao 

đổi thông tin về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật và thương mại giữa hai nước 

và các phát minh khoa học. Hai Bên khuyến khích việc tham gia các cuộc hội thảo khoa 

học được tổ chức ở hai nước. 

 

Điều 4 

 

Không Bên nào được cung cấp cho bên thứ ba những thông tin hoặc tài liệu liên quan đến 

sự hợp tác giữa hai Bên nếu không có sự đồng ý trước của bên kia. 

 

Điều 5 

 



Hai Bên sẽ trao đổi hàng hoá nội địa sản xuất như nguyên liệu, lương thực và các sản 

phẩm công nghiệp, với điều kiện việc xuất nhập những hàng hoá trên không được trái với 

những quy định và luật lệ hiện hành ở mỗi nước. 

 

Điều 6 

 

Khi cần thiết, hai nước sẽ tiến hành những biện pháp thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi cho sự hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật và thương mại giữa các công dân 

và các tổ chức ở hai nước để thành lập những dự án phát triển liên doanh, Hiệp định về 

những dự án này được ký kết phù hợp với Ðiều 2 của hiệp định này và phù hợp với 

những quy định và luật lệ hiện hành ở mỗi nước. 

 

Điều 7 

 

hững người (hoặc chuyên viên) được cử đến một trong hai nước theo hiệp định này phải 

tôn trọng những quy định và luật lệ hiện hành ở nước mà họ được cử đến. 

 

Điều 8 

 

Bất cứ sự tranh chấp nào nẩy sinh giữa hai Bên sẽ được giải quyết trên tinh thần hữu 

nghị. 

 

Điều 9 

 

Hiệp định này được ký cho thời hạn năm (5) năm, có hiệu lực từ ngày ký và mặc nhiên 

được gia hạn thêm thời hạn năm (5) năm cho đến khi một trong hai Bên ký kết báo trước 

sáu (6) tháng bằng văn bản ý muốn chấm dứt hiệp định.  

Theo yêu cầu của bên này hoặc bên kia, hiệp định này có thể được bổ sung sửa đổi trên 

cơ sở thoả thuận chung.  

Hiệp định được làm tại Sana ngày 10 tháng 6 năm 1991 thành hai bản, một bản bằng 

tiếng Việt, tiếng A rập, tiếng Anh, cả hai văn bản đều có giá trị như nhau, sẽ lấy bản tiếng 

Anh để so sánh.  


