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  1/2     بروتوآول تعاون في مجال الصناعة

  بروتوآول تعاون
  ةاعنفـي مجال الص

  بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية
  

  إن حكومة الجمهورية العربية السورية

  وحكومة الجمهورية اللبنانية

ا                   ودة بينهم رغبًة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين ضمن إطار معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق المعق
  .22/5/1991دمشق بتاريخ في 

اريخ      روت بت ي بي د ف ة المنعق سورية اللبناني سيق ال ة والتن ة المتابع اع هيئ ضر اجتم ي مح ا ورد ف ذًا لم وتنفي
  :، ال سيما البندين سابعًا وثامنًا منه المتعلقين في المجال الصناعي16/9/1993ـ15

  :اتفقتا على ما يلي

  :المادة األولى
  :لمعنية في البلدين لعقد اتفاقات فيما بينهما تشمل ما يليدعوة المؤسسات والشرآات ا

ات               .أ  شأ، وفق الكمي اني المن سوبر فوسفات المثلث اللبن تيراد سماد ال ل اس توريد الفوسفات السوري المنشأ مقاب
 .والشروط التي يتم االتفاق عليها بين الجانبين المعنيين

واد أنابيب االسب            .ب  شاريع        ) اترنيت (ستوس  استيراد حاجات الجانب السوري من م ا لم ر غالس ومتمماته والفيب
شروط                     ات وال ًا للمواصفات والكمي ك وفق ان، وذل الري ومياه الشفة والصرف الصحي وغيرها المنتجة في لبن

  .التي يتفق عليها الجانبان المعنيان

  :المادة الثانية
  .تحسب األسعار وفقًا لألسعار العالمية الرائجة

  :المادة الثالثة
  :اللجنة الصناعية المشترآة المشكلة برئاسة السيدين وزيري الصناعة في البلدين المهام التاليةتتولى 

صناعي      .أ  ز القطاع ال ام ـ خاص ـ مشترك     (تنسيق السياسات المشجعة للنشاط الصناعي بما يؤدي إلى تعزي ) ع
  .في البلدين وإقامة المشاريع الصناعية المشترآة ذات الفائدة الحيوية للجانبين

  .اإلشراف على وضع الدراسات الرامية إلى توحيد المواصفات والمقاييس المطبقة في آال البلدين  .ب 

ي                 .ج  اإلشراف على إعداد دراسات الجدوى االقتصادية والمالية في مجال إقامة المشاريع الصناعية المشترآة الت
  .يتفق عليها الجانبان

راح            .د  اق واقت دى                  السهر بوجه عام على تنفيذ أحكام هذا االتف شأ ل د تن ي ق صعوبات الت ذليل ال أنه ت ا من ش  آل م
  .التطبيق

اًء                .ه  ى طلب أحد الطرفين، أو بن اًء عل تجتمع اللجنة بالتناوب في البلدين مرتين في السنة وآلما دعت الحاجة بن
  .على دعوة األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

  :المادة الرابعة
  .ماده من المراجع المختصة في البلدينيعمل بهذا البروتوآول فور اعت
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  2/2     بروتوآول تعاون في مجال الصناعة

  على نسختين أصليتين باللغة العربية 4/12/1993حرر ووقع في دمشق بتاريخ 

  عن حكومة الجمهورية اللبنانية  عن حكومة الجمهورية العربية السورية

  الدآتور أسعد رزق  الدآتور أحمد نظام الدين

  وزير الصناعة والنفط  وزير الصناعة

  

  


