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اIاداIادّة ة 9

يــــدخل هــــذا االتـــفــاق حــيّــز الـتــطــــبــيق عــنــد تـاريخ
آخـــــر اإلشــــــعـــــارين الـــــدالــــX عـــــلى اســـــتـــــكــــمـــــال إجــــراءات
اIـــصــــــادقــــــة اIـــتــــطـــلـــبــــة في كال الــــبـــلـــديـن ويـــظل ســـاري
اIـفـعـول Iـدة خـمس (5) سـنـوات قـابــلـة لـلـتـــجـديـد ضـمـنـيـا
Iدة �اثلة ما لم يبلغ أحد الطرفX الطرف اآلخر بإشعار
كــتــابـي مــســبق مــدته ســتــة (6) أشــهــر بـــرغــبــته في إنــهــاء

العمل به.

حــرّر ووقع في دمـــشق بــتــاريخ  27 شــوّال عــام 1426
اIوافق 29 نوفمبر سنة 2005.

اIاداIادّة ة 6

يقوم الطرفان بـتشكيل جلنة ثنائية مشتركة تعمل
عـلـى بـلــورة بـنـود االتــفـاق وتــنـفــيـذ مــقـتـضــيـاته وجتــتـمـع
مـرة كـل سـنـة بـالتنــاوب في كال الـبلـديــنq كمـا تـتــولى
تـــتـــبــع وتـــقــــيـــيـم الــتـــعــــــاون بـــX الـــبـــلــــديـن فـي مـــجــال
الصـناعـة التـقلـيديـة وتقـد¤ اقتـراحات بـخصـوص وسائل

تدعيمه وتطويره.

اIاداIادّة ة 7

يــتــعـــهــد الـــطــرفـان بــالـــعــمل ســــويـا عــــلى تــرجــمـة
هــذا االتـــفــاق إلى بــــرامــج قـــابــلــة لـلــتــــنـفــيـذ مـع الـقــيـام
بـكــل اإلجـراءات الـتي تــخـدم قـطـاع الــصـنـاعـة الـتــقـلـيـديـة
فـي كــال الــــــبـــــــلـــــديـن وتـــــهــــــــيىء الــــــــظـــــروف اIـــــنــــــاســـــبـــــة

لتنفيذها.

اIاداIادّة ة 8

يـــقــوم كل طـــرف مـــتــــعـــاقــد بـــإشــعـــار الــطـــرف اآلخــر
بــالــطــرق الـــدبــلــومــاســيــة بــاIــوافــقـــة الــرّســمــيّــة عــلى هــذا
االتــــفــــاق فـــــور إتــــمــــام إجــــراءات اIــــصــــادقــــة عـــــلــــيه وفــــقــــا
لــــلـــــتــــــشــــريـــــعــــــات اIــــعـــــــمــــول بـــــــهــــا في كـــال الــــبـــــــلــــدين

اIتعـاقدين.
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أوامــرأوامــر
أمر رقم أمر رقم 06 - - 03 مؤر مؤرّخ فـــي خ فـــي 29 محر محرّم عامم عام1427 اIوافق  اIوافق 28 فبراير سنـة  فبراير سنـة q2006 يحـدq يحـدّد شـروط وقـواعد �ارسة الشعائرد شـروط وقـواعد �ارسة الشعائر

الدينية لغير اIسلمX (استدراك).الدينية لغير اIسلمX (استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الرسمية - العدد 12 الصادر بتاريخ أول صفر عام 1427 اIوافق أول مارس سنة 2006.

- الصفحتان 2 و25  - رقم النص  :

- بدال من - بدال من : أمر رقم 03-06..........

- يقرأ - يقرأ : أمر رقم 06-02 مكرر....... 

وبالنتيـجةq يصحح أيضـا نفس الرقم في القانون رقم 06-09 اIتضمن اIوافـقة على هذا األمر ( اجلـريدة الرسمية-
العدد 27 الصادر بتاريخ 27 ربيع األول عام 1427 اIوافق 26 أبريل سنة q2006 الصفحتان 2 و 4).

(الباقي بدون تغيير).


