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  االتفاق االقتصادي اللبناني ـ السوري
  

  إن الحكومتين اللبنانية والسورية

  :رغبًة منهما في تنظيم العالقات االقتصادية بين بلديهما وتوطيدها على أسس تالئم الصالت الطبيعية القائمة بينهما

  :اتفقتا على ما يلي

  :المادة األولى
ذا              يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية وتوطيد العال       ام ه ًا ألحك ة وفق ا المتبادل قات االقتصادية بين بلديهما لمنفعتهم

  .االتفاق ولألنظمة المرعية في آل من البلدين

   تبادل اإلنتاج الزراعي والحيوانيـ 1

  :المادة الثانية
اني المستوردة مباشرة                       .1 أ اللبن ة ذات المنش ة والحيواني تيراد المنتجات الزراعي ى  تسمح الحكومة السورية باس إل

  .سوريا وتسمح الحكومة اللبنانية بتصدير هذه المنتجات

ى                    .2 أ السوري المستوردة مباشرة إل ة ذات المنش ة والحيواني تيراد المنتجات الزراعي ة باس تسمح الحكومة اللبناني
  .لبنان وتسمح الحكومة السورية بتصدير هذه المنتجات

  :المادة الثالثة
ازات ا .1 ة ومن إج ى من الرسوم الجمرآي ي تعف ة المدرجة ف ة والحيواني تيراد والتصدير المنتجات الزراعي الس

م  دول رق د    )1(الج ى بل رة إل توردة مباش دين والمس رفين المتعاق د الط د أح ي بل ة ف اق المنتج ذا االتف ق به  المرف
  .الطرف اآلخر

ى تص            .2 تيراد عل ابقة يجوز لكل من الطرفين فرض إجازة التصدير واالس رة الس ام الفق دير أو شذوذًا عن أحك
  . المرفق بهذا االتفاق)1(استيراد بعض المنتجات المدرجة في الجدول رقم 

  :المادة الرابعة
ا يستورد               .1 ى م اتفق الطرفان المتعاقدان على فرض حد أدنى موحد من التعرفات الجمرآية في سوريا ولبنان عل

ًا      )1( رقم   من غير هذين البلدين من المنتجات الزراعية والحيوانية المدرجة في الجدول            المرفق بهذا االتفاق وفق
  .لما هو مبين في الجدول المذآور ويستثنى القمح والدقيق من حكم هذه الفقرة

ين آل من الطرفين                            .2 ة ب ة والحيواني ادل المنتجات الزراعي ى تب ادة عل ال تسري أحكام الفقرة السابقة من هذه الم
  .المتعاقدين والمملكة األردنية الهاشمية

  إلنتاج الصناعي تبادل اـ 2

  :المادة الخامسة
ي     .1 ا يل ا فيم وص عليه اني المنص أ اللبن ناعية ذات المنش ات الص تيراد المنتج ورية باس ة الس مح الحكوم تس

  .والمستوردة مباشرة إلى سوريا وتسمح الحكومة اللبنانية بتصدير هذه المنتجات

أ   .2 ناعية ذات المنش ات الص تيراد المنتج ة باس ة اللبناني مح الحكوم ي  تس ا يل ا فيم وص عليه وري المنص الس
  . والمستوردة مباشرة إلى لبنان وتسمح الحكومة السورية بتصدير هذه المنتجات

  :وذلك وفقًا لألحكام التالية
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 المرفق بهذا االتفاق من الرسوم الجمرآية المرعية )2(تعفى المنتجات الصناعية المدرجة في الجدول رقم   .أ 
ا            ويفرض آل من  . في البلد المستورد    الطرفين المتعاقدين حدًا أدنى موحدًا من التعريفات الجمرآية على م

ا                   ًا لم ذآور وفق يستورد من غير بلد الطرف اآلخر من بعض المنتجات الصناعية المدرجة في الجدول الم
  .هو مبين في هذا الجدول

ي   الملحق بهذا االتفاق إلى تعريفة جمرآي     )3(تخضع المنتجات المدرجة في الجدول رقم         .ب  ة مخفضة تبلغ ثلث
  .التعرفة العادية المطبقة في البلد المستورد

أ              .ج  ة ذات المنش واد األولي يخضع تبادل المنتجات الصناعية ذات المنشأ المحلي األخرى التي ال تقل نسبة الم
ة   ين بالمئ ي صنعها عن الخمس ة ف ة الداخل د العامل ي والي ة %)50(المحل ى التعريف ا إل اليف إنتاجه ن تك  م

  .آية العادية المرعية في البلد المستوردالجمر

  :المادة السادسة
ى                           ة المفروض عل ة الجمرآي ق الحد األدنى الموحد من التعريف يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن ال يتقيد بتطبي

دة للتص          ا المع دير المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو الصناعية التي يمنع الطرف اآلخر تصديرها أو يحدد آمياته
  .أو يفرض عليها رسم تصدير

  :المادة السابعة
أ                 د الطرف اآلخر بشهادة منش ى بل دين إل د أحد الطرفين المتعاق واردة من بل ترفق المنتجات ذات المنشأ المحلي ال

  .تؤشر عليها السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر

  :المادة الثامنة
ة وال  .1 ة والحيواني ات الزراعي توردة    ال تخضع المنتج دين والمس رفين المتعاق د الط د أح ي بل ة ف ناعية المنتج ص

ة أو                          ة المماثل ى المنتجات المحلي وق الرسوم المفروضة عل ة تف مباشرة إلى بلد الطرف اآلخر إلى رسوم داخلي
  .على موادها األولية

تيفاء رسم االستهالك                 .2 المفروض لمصلحة   شذوذًا عن أحكام الفقرة السابقة يحق لكل من الطرفين المتعاقدين اس
ى أن ال       دان، عل ع البل ى جمي بة إل دًا بالنس ذا الرسم واح دل ه ذة بشرط أن يكون مع ة الناف ًا لألنظم ديات وفق البل

  . بالنسبة للمنتجات األخرى%5 بالنسبة للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمرآية و%1يتجاوز 

  :المادة التاسعة
ديل الجداول المرفقة بهذا االتفاق بما في ذلك الحدود الدنيا الموحدة من يمكن باتفاق حكومتي الطرفين المتعاقدين تع  

  .التعريفات الجمرآية ويصبح التعديل نافذًا بمجرد تصديقه من قبل حكومتي الطرفين

  :المادة العاشرة
اريخ   يصبح هذا االتفاق نافذًا بعد انقضاء خمسة أيام على يوم تبادل وثائق اإلبرام ويعمل به لمدة سنة اعتب               ارًا من ت

اء                اريخ انته نفاذه ويتجدد سنة فسنة إذا أبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف اآلخر قبل ثالثة أشهر على األقل من ت
  .االتفاق رغبته في التجديد ووافق الطرف اآلخر على ذلك خالل شهرين اعتبارًا من تاريخ هذا التبليغ

و ال             ا ممثل ع عليهم اريخ         حرر على نسختين أصليتين وق دين في شتورا بت ادى  9 الموافق   1952 شباط سنة      4بل  جم
  .1371األولى 

  
  عن حكومة الجمهورية السورية

  ]مضاء فوزي سلوإ[
  رئيس مجلس الوزراء

  عن حكومة الجمهورية اللبنانية
  ]مضاءعبد اهللا اليافيإ[

  رئيس مجلس الوزراء
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  )1(الجدول رقم 
  يالمرفق باالتفاق االقتصادي السوري اللبنان

  1952 شباط 4المؤرخ في 
  

  المنتجات الزراعية والحيوانية السورية واللبنانية
  المعفاة من الرسوم الجمرآية

رقم 
التعريفة 
 الجمرآية

  ادةــــــــــــم المـــــــــــــاس

الحد األدنى 
  الموحد

من التعريفة 
  الجمرآية

المفروض على 
  الوارد األجنبي

  %11   الخالخيول، واألمهار، فحول الخيل  1
  %11  الحمير، البغال والنغال  2
  %11  نوع البقر  3
   ق عن الرأس 75  الحمالن  أ/4
  ق عن الرأس 150  الكباش والخرفان، النعاج  ب/4
   ق عن الرأس 75  الجديان  أ/5
  ق عن الرأس 150  التيوس والعناز  ب/5
  %11  نوع الخنازير  6
  %11  األرانب والدواجن  7
  %11  الطيور والدواجن  8
  %11  الصيد  9

  ق عن الرأس 300  صغار الجمال  أ/12
  ق عن الرأس 900  الجمال  ب/12
  %11  لحوم القصابة الطازجة أو المبردة أو المجمدة  13
  %25  الطيور الدواجن المذبوحة  14
  %25  الصيد المذبوح  15
  %11  اللحوم األخرى الطازجة أو المبردة أو المجمدة  16
  %11  الخ… لكاملالحليب الطازج ا  22
  %11  قشدة الحليب  23
  %11  الحليب وقشدته ـ وغيره  24/2
  %25  الزبدة الطازجة والمملحة حتى ما آان منها مصهورًا  25
  %25  الجبن بأنواعه المختلفة  26
  %11  بيض الطيور الدواجن  27
  %25  العسل الطبيعي  28
  %25  الخ… مصارين الحيوانات ومثاناتها ومعدها   31
  معفى  الخ.. لعظام والقرون ا  34
  معفى  بزور دود القز  أ/38
  %25  بصيالت ودرنات وجذور نباتات مزهرة أو مورقة  40
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  معفاة  الفسائل والطعوم، غراس الكرم األميرآية   أ/41
  معفى  وغيرها  ب/41
  معفاة   الخ… األغراس الحرجية وأغراس التزيين   أ/42
  معفاة  خال… النباتات والشجيرات األخرى   ب/42
  %40  األزهار والبراعم المقطوعة للباقات أو للتزيين  43
  %40  الخ … األغصان الوارقة   44
  %25  الكمأة الطازجة أو المجففة  ب/45
  %50  الزيتون  46
  %50  البندورة  47
  %50  البصل والكرات والثوم  48
  %50  )باستثناء البطاطا المعدة للبذار(البطاطا   49
    ق للكيلو غرام5  )أرضي شوآي(خرشوف الهليون وال  أ/50
    ق للكيلو غرام5  القنبيط ولخنة بروآل  ب/50
    ق للكيلو غرام5  األخرى) الملفوف(جميع أنواع اللخنة   ج/50
    ق للكيلو غرام5  الخس وخضر السلطة األخرى  د/50
    ق للكيلو غرام5  الجزر   1هـ/50
  لكيلو غرام  ق ل5  الخ.. اللفت، شوندر، السلطة  2هـ/50
    ق للكيلو غرام6  الفاصولياء، فول المزارع  1و 50
    ق للكيلو غرام5  البزلياء  2و 50
    ق للكيلو غرام5  الخضر األخرى ذوات القرون  3و 50
    ق للكيلو غرام6  الخيار، خيار المخلل، القرع، الكوسى وما يماثلها  ز/50
  رام  ق للكيلو غ5  الخضر األخرى غير المذآورة  ح/50
  %50  الخضر ذوات القرون اليابسة بحبوبها حتى المقشورة أو المقطعة  51
  %50  الخ… الخضر والنباتات الصالحة لألآل  52
  %50  الموز  ب/54
  %50  البرتقال والمندرينة  أ/55
  %50  الليمون الحامض  ب/55
  %50  وغيرها  ج/55
  %50  التين  56
    ق آيلو قائم10  العنب الطازج  أ/57
    ق آيلو قائم25  الزبيب  ب/57
  ق  آيلو 75  اللوز المقشر  أ/58

  صافي
    ق آيلو صافي20  اللوز بقشره  ب/58
  ق للكيلو 100  الفستق المقشر  ج/58

  غرام
    ق للكيلو غرام50  الفستق بقشره  د/58
  %50  الجوز المقشر  هـ/58
  %50  الجوز بقشره  و/58
   ق للكيلو12.5  التفاح  أ/59
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  %50حد أدنى 
     ق للكيلو6  السفرجل  أ/59
    ق للكيلو12.5  الكمثرى  ب/59

  %50حد أدنى 
ائم 10  المشمش  1/أ/60 و ق   ق آيل

  %50حد أدنى 
    ق آيلو قائم10  الدراقن  2/أ/60
    ق آيلو قائم20  الكرز  ب/60
    ق آيلو قائم10  )برقوقه(الخوخ   ج/60
.   ليرات س10  االيكي دنيا  د/60

  للمائة آيلو 
    ق للكيلو 7.5  وغيرها  هـ/60
    ق آيلو قائم20  الفريز، عنب الدب، عنب الثعلب  أ/61
    ق آيلو قائم5  البطيخ األصفر  ب/61
    ق آيلو قائم3.5  البطيخ األخضر  ج/61
    ق آيلو قائم7.5  وغيرها مما لم يذآر  د/61
  %50  التفاح والكمثرى المجففة  أ/62
  %40  الخوخ المجفف  ب/62
  %50  اوغيره  ج/62
  ----  الحنطة، الحنطة الرقيقة السمراء  68
  %11  األرز  70
  %50  الشعير  71
  %11  الشوفان  72
  %11  الذرة الصفراء  73
  ----  الحنطة السوداء  أ/74
  %50  الدخن  ب/74
  %50  الزؤان والحبوب األخرى  ج/74
  ----  دقيق الحنطة  أ/75
  %50  الخ… دقيق الشيلم والشعير والشوفان   ب/75
  %11  دقيق األرز  ج، د/75
  %50  الجريش والسميد وحبوب الغالل المقشورة أو المدورة  76
  %50  النخالة  77
  %25  دقيق البقول ودقيق األثمار غير المذآورين وال في مكان آخر  78
 اعتبارًا من %11  بزر القطن والقنب باستثناء البذور المعدة للزراعة  أ/83

1/11/1952  
  %11  بزور السمسم  ب/83
  معفاة  الحبوب واألثمار المعدة للبزار وغيرها  84
  معفى  الشوندر السكري  85
ذور      أ/88 ب والب ور والطحال اب واألوراق والقش ار واألعش ذور واألزه واع الج أن

  المستعملة فقط في الطب
  

11%  
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  %25  السوس بأنواعه  ج/88
    داخلة في مكان آخرالنباتات وأجزاؤها، البزور واألثمار غير المذآورة وال ال  89

25%  
  %11  قش الحبوب الخام، حتى المهشم منه وعصافاتها  90
  %11  الكأل األخضر أو اليابس، قرون الخضر، الشوندر والجذور الكلئية األخرى  أ/91
  %25  وغيرها  ب/91
  معفى  قشر الدباغة، قشور السماق وأوراقه وعساليجه  ب/92
  معفى  هار واألثمار والبذور الصالحة للدباغةالجذور واألعشاب واألوراق واألز  ج/92
  %25  المواد النباتية المستعملة في صناعة السالل والحصر  95
  معفى  المواد النباتية المعدة في صناعة المكانس والفراجين  98

  %50  القمر الدين  أ/142
  %25  الدبس  143
  %25  لب الشوندر  163
  معفى   النباتيةالكسب وغيره من بقايا استخالص الزيوت  165
ف        168 تعملة لعل ر المس ان آخ ي مك ذآورة ف ر الم أ غي ة المنش ات النباتي النفاي

  الحيوانات
11%  

   ق للكيلو228  التنباك  أ/171
   ق للكيلو41.30  التبغ ورقًا  ب/171
  معفى  صالل الغنم بصوفها  أ/348
  معفى  صالل المعز بشعرها  ب/348
  معفى  الخ… خشب الوقود   380
  %15  )الدردار(لخشب المستدير الخام ا  و/382
  %15  )الحور(الخشب المستدير الخام   ح/382
  معفى  )الحور الرومي(الخشب المستدير   ط/382
  %15  )الدردار(األخشاب المربعة بالفأس   و/383
  %15  )الحور(األخشاب المربعة بالفأس   ح/383
  معفى  الصوف آتًال  493
  معفى  الشعر  494
  %11  وبر المعز  أ/495
  %25  وبر الحيوانات األخرى  ب/495
  %25  فضاالت الصوف والوبر الناعم  496
  %25  فضاالت الشعر والوبر الخشن  497
  %25  القطن الخام  518
  %25  فضاالت القطن  519
  %25  القنب  542
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  )2(الجدول رقم 
  المرفق باالتفاق االقتصادي السوري اللبناني

  1952 شباط 4المؤرخ في 
  

  المعفاة من الرسوم الجمرآية ات الصناعية السورية واللبنانيةالمنتج

  ـ المنتجات المعفاة والخاضعة للحد األدنى الموحد آ

رقم التعريفة 
  ادةــــــــــــم المـــــــــــــاس  الجمرآية

 الحد األدنى الموحد
من التعريفة 
  الجمرآية
على  المفروض

  الوارد األجنبي
خضر والنباتات الصالحة لألآل، محضرات األثمار، محضرات ال  144 لغاية 138

  محضرات النباتات األخرى أو محضرات أجزائها
  

40%  
  %40  الزجاج غير المشغول المصبوب صفائح أو ألواحًا  ب/665
  %40  الزجاج غير المشغول صفائح أو مسحوبًا أو منفوخًا   666
عية الفارغة القوارير الضخمة والعادية، القناني وغيرها من األو  671

  المصنوعة من الزجاج والمعدة لنقل الموائع وحفظها
  

25%  
  %40  المصنوعات الزجاجية  675و 673
  %11  أرحية الطواحين  632
  %35  الفراجين  آ وب/969
  %40  الخل  161
  %11  )سراميك(البالط الرملي   أ/652

  

  ب ـ المنتجات المعفاة التي ال تخضع للحد األدنى الموحد
يفة رقم التعر
  ادةــــــــــــم المـــــــــــــاس  الجمرآية

  الحبال واألمراس  566
  الحصر  ب/412
  البسط  534ب و/511
  مصنوعات خشب الموزاييك  404
  الحاجات المعدنية المصنوعة من النحاس والبرونز  811
  اإلسفلت  أ/203
  بالط اإلسفلت المضغوط ومعجونه  أ/638
  اليةالجوارب الرج  583 لغاية 580
  مصنوعات السكر  125
  األحجار المكسرة  187
  الحاجات المصنوعة من الفخار العادي  ب/649
  القرميد العادي  647
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  اإلسبيداج  304أ و/176
  األلمنيوم أقراص  ب/776
  اآلجر الناري  650
  في التعريفة اللبنانية  ب/639
  في التعريفة السورية         ج/639

  قساطل اإلسمنت المضغوطة
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  )3(الجدول رقم 
  المرفق باالتفاق االقتصادي السوري اللبناني

  1952 شباط 4المؤرخ في 
  

  المنتجات الصناعية السورية واللبنانية
  التي تخضع إلى تعريفة جمرآية مخفضة 

  تعادل ثلثي التعريفة العادية المطبقة في البلد المستورد 
  ادةــــــــــــم المـــــــــــــاس  ريفةرقم التع

  النشا  أ/82
  المعاجين الغذائية  134
  الجوارب النسائية  583 لغاية 580
  الجعة في براميل وزجاجات  152
  الشوآوالته واألصناف المصنوعة منها  132
  البسكويت  136
  النبيذ   ب/153
  البالط الطبيعي والحجر  186 – 185
  نت العاديةقساطل اإلسم  ب/639
  البرشام  150
  المصنوعات المعدنية المصنوعة من حديد الصب  أ/752أ، /2أو/ 708
  األآياس المعدة لتعبئة اإلسمنت  أ/429
  غزل الحرير الطبيعي  أ/443
  الكليكوز  ب/123
  )الموبيليا(المفروشات الخشبية   402
  الكرتون  417
  )اإلسمنت(الترابة األفرنجية   أ/192
  ابونالص  ب/320
  المرايا  668
  الجلود المدبوغة  353 لغاية 349
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  اتفــاق 
  ملحق باالتفاق االقتصادي السوري ـ اللبناني

  
  .إلحاقًا باالتفاق االقتصادي الموقع بين الحكومتين السورية واللبنانية بتاريخ هذا اليوم

تيفاء ضري               ة باس ة اللبناني دة        لما آانت الحكومة السورية تطالب الحكوم اح مصفاة طرابلس العائ دخل عن أرب بة ال
ة     . لمنتوجات المصفاة التي استهلكت في سورية في الماضي والتي تستهلك في المستقبل            ولما آانت الحكومة اللبناني

ين تنتخب آل من             ين اثن ى حكم ى عرض الخالف عل ال تعترف للحكومة السورية بهذا الحق فقد اتفق الجانبان عل
ًا                . نهماالحكومتين واحدًا م   ًا مكتوب وعلى آل فريق أن يعين حكمه خالل أسبوعين من تاريخ تقديم الفريق اآلخر طلب

  .بذلك

يس                        ومتين تسميان رئ إن الحك إذا لم يتفق الحكمان على حل الخالف يعين الحكمان فيصًال فإذا لم يتفقا على تعيينه ف
دل             محكمة النقض واإلبرام في المملكة المصرية فيصًال فإذا لم يقب          ة الع يس محكم ى رئ ل تعهدان بتسمية الفيصل إل

  .الدولية في الهاي خالل شهر من تاريخ عدم قبول رئيس محكمة النقض واإلبرام المصري

ويجري . إن قرار الحكمين أو قرار الفيصل فيما إذا اختلف الحكمان في الرأي يعتبر قرارًا قطعيًا ملزمًا للحكومتين                
  . عليه الطرفان وفي حال الخالف فيكون في المحل الذي يختاره الفيصلالتحكيم في المكان الذي يتفق

  

  1952 شباط سنة 4 حرر في شتورا بتاريخ

  

  

  عن حكومة الجمهورية اللبنانية
  ]عبد اهللا اليافي مضاءإ[

  رئيس مجلس الوزراء

  عن حكومة الجمهورية السورية
  ]مضاء فوزي سلوإ[

  رئيس مجلس الوزراء
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  رية السوريةالجمهو
  رئاسة مجلس الوزراء

  
  )1(الكتاب المتبادل رقم 

  
  حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية المعظم

  إلحاقًا باالتفاق االقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم،

ة القطر الشقيق لبن                د بمعامل د             أتشرف بإعالم دولتكم أن الحكومة السورية تتعه ة أي بل ل عن معامل ة ال تق ان معامل
ة أو         ال التجاري آخر في آل ما يتعلق بالتبادل التجاري وانتقال األشخاص بين بلديهما ونقل األموال وممارسة األعم

  .الزراعية أو الصناعية في أراضيها

د  دين وحرصها الش ين البل ة ب رًا للصالت الطبيعي ة السورية، نظ إن الحكوم ك ف ى ذل د وباإلضافة إل ى توطي يد عل
تيراد                           أ فتسمح باس د المنش تيراد من بل التعاون بينهما لعلى استعداد للشذوذ بالنسبة إلى لبنان عن قاعدة حصر االس

  .البضائع األجنبية من لبنان آلما اقتضت ذلك مصلحة البلدين التجارية

  .عتبارات السياسية والعسكريةآما أنها تتوسع في السماح بانتقال األشخاص من سوريا إلى لبنان مع مراعاة اال

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  1952 شباط سنة 4حرر في شتورا بتاريخ 

  

  ]فوزي سلوإمضاء [  
  رئيس مجلس الوزراء
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  الجمهورية اللبنانية
  رئاسة مجلس الوزراء

  
  )1(الكتاب المتبادل رقم 

  
  ة السورية المعظمحضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهوري

  :أتشرف بإعالم دولتكم أني أخذت آتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمثبت نصه فيما يلي

  إلحاقًا باالتفاق االقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم،" 

ل عن                  ة ال تق ان معامل د   أتشرف بإعالم دولتكم أن الحكومة السورية، تتعهد بمعاملة القطر الشقيق لبن ة أي بل معامل
ة أو         ال التجاري آخر في آل ما يتعلق بالتبادل التجاري وانتقال األشخاص بين بلديهما ونقل األموال وممارسة األعم

  .الزراعية أو الصناعية في أراضيها

د    ى توطي ديد عل دين وحرصها الش ين البل ة ب رًا للصالت الطبيعي ة السورية، نظ إن الحكوم ك ف ى ذل وباإلضافة إل
تيراد                          التعاون أ فتسمح باس د المنش تيراد من بل  بينهما لعلى استعداد للشذوذ بالنسبة إلى لبنان عن قاعدة حصر االس

  .البضائع األجنبية من لبنان آلما اقتضت ذلك مصلحة البلدين التجارية

  ."عسكريةآما أنها تتوسع في السماح بانتقال األشخاص من سوريا إلى لبنان مع مراعاة االعتبارات السياسية وال

ة القطر الشقيق                     ا بمعامل د من جهته ا تتعه تكم بأنه م دول ه وأن تعل ا ورد في ًا بم ة أن تأخذ علم ة اللبناني يسر الحكوم
  .سوريا معاملة مماثلة لما ورد في هذا الكتاب

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  1952 شباط سنة 4حرر في شتورا بتاريخ 

  

  ]مضاءعبد اهللا اليافيإ[  
  س الوزراءرئيس مجل
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  13/30    )مع مالحقه والكتب المتبادلة(االتفاق االقتصادي السوري اللبناني 

  

  الجمهورية السورية 
  رئاسة مجلس الوزراء

  
  )2(الكتاب المتبادل رقم 

  
  حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية المعظم

  :يإلحاقًا باالتفاق االقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم، أتشرف بأن أؤآد لدولتكم اتفاقنا على ما يل

ذآر                         .1 اق االقتصادي اآلنف ال في الحالة التي تلجأ فيها الحكومة اللبنانية، باالستناد إلى المادة السادسة من االتف
ة أو                            ة أو حيواني ى منتجات زراعي ة المفروض عل ة الجمرآي إلى عدم تطبيق الحد األدنى الموحد من التعريف

دة للت    ات المع د الكمي ديرها أو تحدي ع تص بب من ناعية بس ل   . صديرص ن قب دير م ى التص م عل رض رس أو ف
رد من             ا ي ى م الحكومة السورية، فإنه يحق للحكومة السورية أن تفرض إجازات استيراد ورسومًا جمرآية عل

  .هذه المنتجات من لبنان إلى بالدها

ة ال                           .2 ة الجمرآي دنيا الموحدة من التعريف ق بعض الحدود ال ى عدم تطبي مفروضة  إذا لجأت الحكومة اللبنانية إل
على المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو الصناعية عندما تضطر الحكومة السورية لمنع تصدير هذه المنتجات           
ى                          العودة إل د ب ة تتعه ة اللبناني إن الحكوم ى تصديرها ف أو لتحديد الكميات المعدة للتصدير أو لفرض رسوم عل

د              تطبيق التعريفة الموحدة المتفق عليها عند إباحة تصدير ه         ة دون تحدي ذه المنتجات من سوريا بصورة مطلق
ذه  ى إباحة تصدير ه ا عل ة عن عزمه ة اللبناني ة السورية الحكوم م الحكوم ى أن تعل م تصدير عل دون رس وب

  .المنتجات قبل أسبوع من موعد تطبيقه

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  1952 شباط سنة 4حرر في شتورا بتاريخ 

  

  ]مضاء فوزي سلوإ[  
  س مجلس الوزراءرئي
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  الجمهورية اللبنانية
  رئاسة مجلس الوزراء

  
  )2(الكتاب المتبادل رقم 

  
  حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية المعظم

  :أتشرف بإعالم دولتكم أني أخذت آتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمثبت نصه فيما يلي

  :االقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم، أتشرف بأن أؤآد لدولتكم اتفاقنا على ما يليإلحاقًا باالتفاق " 

ذآر                  .1 اق االقتصادي اآلنف ال ادة السادسة من االتف ى الم في الحالة التي تلجأ فيها الحكومة اللبنانية، باالستناد إل
ر                 ة المف ة الجمرآي ة أو           إلى عدم تطبيق الحد األدنى الموحد من التعريف ة أو حيواني ى منتجات زراعي وض عل

صناعية بسبب منع تصديرها أو تحديد الكميات المعدة للتصدير أو فرض رسم على التصدير من قبل الحكومة 
ذه   رد من ه ا ي ى م ة عل ومًا جمرآي تيراد ورس ازات اس ة السورية أن تفرض إج ه يحق للحكوم السورية، فإن

  .المنتجات من لبنان إلى بالدها

ت الحكومة اللبنانية إلى عدم تطبيق بعض الحدود الدنيا الموحدة من التعريفة الجمرآية المفروضة على             إذا لجأ  .2
ذه المنتجات أو                     ع تصدير ه المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو الصناعية عندما تضطر الحكومة السورية لمن

ة اللبنانية تتعهد بالعودة إلى تطبيق لتحديد الكميات المعدة للتصدير أو لفرض رسوم على تصديرها فإن الحكوم
دون               د وب ة دون تحدي التعريفة الموحدة المتفق عليها عند إباحة تصدير هذه المنتجات من سوريا بصورة مطلق
ذه المنتجات                         ى إباحة تصدير ه ا عل ة عن عزمه ة اللبناني رسم تصدير على أن تعلم الحكومة السورية الحكوم

  ."قبل أسبوع من موعد تطبيقه

  .رني أن أعلم دولتكم موافقة الحكومة اللبنانية على جميع ما جاء فيهويس

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  1952 شباط سنة 4حرر في شتورا بتاريخ 

  

  ]مضاء عبد اهللا اليافيإ[  
  رئيس مجلس الوزراء
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  الجمهورية اللبنانية
  رئاسة مجلس الوزراء

  
  )3(الكتاب المتبادل رقم 

  
  حب الدولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية المعظمحضرة صا

  إلحاقًا باالتفاق االقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم، 

ات          اء بعض المنتج ه بإعف دت بموجب راق تعه ع الع ًا م دت اتفاق ة عق ة اللبناني تكم أن الحكوم إعالم دول رف ب أتش
  .ة بحال ورودها إلى لبنانالحيوانية والزراعية من الرسوم الجمرآي

ولما آان االتفاق االقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم يقضي بأن يفرض آل من البلدين حدًا أدنى من                    
م                )1(الرسوم الجمرآية على ما يرد إليه من غير البلد اآلخر من اإلنتاج الحيواني والزراعي الوارد في الجدول رق

  .ورالمرفق باالتفاق المذآ

راق      ى الع لذلك فإنني أرجو بأن يكون معروفًا بأنه للحكومة اللبنانية الحق بتطبيق اإلعفاء الذي تعهدت به بالنسبة إل
د يجري                        ا ق ق م في مشروع االتفاق المعقود بين لبنان والعراق، على أن يكون للحكومة السورية أيضًا الحق بتطبي

  .ينها وبين الحكومة العراقيةاالتفاق عليه من إعفاء في الرسوم الجمرآية ب

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  1952شباط سنة  4حرر في شتورا بتاريخ 

  

  ]مضاء عبد اهللا اليافيإ[  
  رئيس مجلس الوزراء
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  الجمهورية السورية
  رئاسة مجلس الوزراء

  
  )3(الكتاب المتبادل رقم 

  
  هورية اللبنانية المعظمحضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء في الجم

  :أتشرف بإعالم دولتكم أني أخذت آتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمثبت نصه فيما يلي

  إلحاقًا باالتفاق االقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم، " 

اء        ه بإعف دت بموجب راق تعه ع الع ًا م دت اتفاق ة عق ة اللبناني تكم أن الحكوم إعالم دول رف ب ات  أتش  بعض المنتج
  .الحيوانية والزراعية من الرسوم الجمرآية بحال ورودها إلى لبنان

ولما آان االتفاق االقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم يقضي بأن يفرض آل من البلدين حدًا أدنى من                    
م      الرسوم الجمرآية على ما يرد إليه من غير البلد اآلخر من اإلنتاج الحيواني والز              ) 1 (راعي الوارد في الجدول رق

  .المرفق باالتفاق المذآور

راق      ى الع لذلك فإنني أرجو بأن يكون معروفًا بأنه للحكومة اللبنانية الحق بتطبيق اإلعفاء الذي تعهدت به بالنسبة إل
ا                   ق م د يجري     في مشروع االتفاق المعقود بين لبنان والعراق، على أن يكون للحكومة السورية أيضًا الحق بتطبي  ق

  ."االتفاق عليه من إعفاء في الرسوم الجمرآية بينها وبين الحكومة العراقية

  

  .ويسرني أن أعلم دولتكم موافقة الحكومة السورية على جميع ما جاء فيه

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  1952 شباط سنة 4حرر في شتورا بتاريخ 

  

  ]إلمضاء فوزي سلوإ[  
  رئيس مجلس الوزراء
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  17/30    )مع مالحقه والكتب المتبادلة(االتفاق االقتصادي السوري اللبناني 

  

  الجمهورية اللبنانية
  رئاسة مجلس الوزراء

  
  )4(الكتاب المتبادل رقم 

  
  حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية المعظم

  إلحاقًا باالتفاق االقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم، 

إعالم دول ي    أتشرف ب دخل ف ي ي كر والمصنوعات الت ى الس ة عل ومًا داخلي توفي رس ة تس ة اللبناني تكم أن الحكوم
ة                               و من السكر األبيض وثماني ًا عن آل آيل ًا لبناني ين غرش وازي ثالث ان ت ترآيبها السكر المستوردة من خارج لبن

و من ال                    دخل في        عشر غرشًا عن آل آيلو من السكر األحمر وخمسين غرشًا لبنانيًا عن آل آيل ي ي مصنوعات الت
  .ترآيبها السكر

الواقع المخالف لنص                        ًا ب ولما آانت هذه الرسوم تختلف عن مثيالتها المطبقة في سوريا لذلك نرجو أن تأخذوا علم
  .الفقرة األولى من المادة الثامنة من مشروع االتفاق

ك نوا                    تم ذل ى أن ي ذه الرسوم وإل د ه ة السورية           وإننا نرى أن تسعى الحكومتان إلى توحي دل الحكوم ى أن تع فق عل
ى                       اء عل ان أو البق ة في لبن ًا للرسوم المطبق ى بعضها وفق ذآورة أعاله أو عل واد الم ى الم الرسوم المطبقة لديها عل

  .الوضع النافذ لديها حاليًا

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  1952 شباط سنة 4حرر في شتورا بتاريخ 

  

  ]مضاء عبد اهللا اليافيإ[  
  س مجلس الوزراءرئي
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  18/30    )مع مالحقه والكتب المتبادلة(االتفاق االقتصادي السوري اللبناني 

  

  الجمهورية السورية
  رئاسة مجلس الوزراء

  
  )4(الكتاب المتبادل رقم 

  
  حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية المعظم

  :أتشرف بإعالم دولتكم أني أخذت آتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمثبت نصه فيما يلي

ة                          إلحاقًا باالتفاق " ة اللبناني تكم أن الحكوم إعالم دول وم، أتشرف ب ذا الي اريخ ه ا بت ين حكومتين ع ب  االقتصادي الموق
وازي                ان ت تستوفي رسومًا داخلية على السكر والمصنوعات التي يدخل في ترآيبها السكر المستوردة من خارج لبن

عن آل آيلو من السكر األحمر وخمسين          ثالثين غرشًا لبنانيًا عن آل آيلو من السكر األبيض وثمانية عشر غرشًا             
  .غرشًا لبنانيًا عن آل آيلو من المصنوعات التي يدخل في ترآيبها السكر

الواقع المخالف لنص                        ًا ب ولما آانت هذه الرسوم تختلف عن مثيالتها المطبقة في سوريا لذلك نرجو أن تأخذوا علم
  .الفقرة األولى من المادة الثامنة من مشروع االتفاق

ة السورية                              وإن دل الحكوم ى أن تع ك نوافق عل تم ذل ى أن ي ذه الرسوم وإل د ه نا نرى أن تسعى الحكومتان إلى توحي
ى                       اء عل ان أو البق ة في لبن ًا للرسوم المطبق ى بعضها وفق ذآورة أعاله أو عل واد الم ى الم الرسوم المطبقة لديها عل

  ."الوضع النافذ لديها حاليًا

  . الحكومة السورية على جميع ما جاء فيهويسرني أن أعلم دولتكم موافقة

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  1952 شباط سنة 4حرر في شتورا بتاريخ 

  

  ]فوزي سلو مضاءإ[  
  رئيس مجلس الوزراء
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  19/30    )مع مالحقه والكتب المتبادلة(االتفاق االقتصادي السوري اللبناني 

  

  الجمهورية السورية
  رئاسة مجلس الوزراء

  
  )5(الكتاب المتبادل رقم 

  
  جمهورية اللبنانية المعظمحضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء في ال

ـ             غ ال ل رصيد حصة            )871492(عطفًا على المفاوضات الجارية بين الحكومتين بشأن مبل ذي يمث ًا ال  دوالرًا أميرآي
اني                         د اللبن الغ بالنق سوريا مما سلمته شرآة خط األنابيب عبر البالد العربية إلى لبنان زيادة عن حصته وبشأن المب

د آ       ة السورية ترجو                     والسوري المجمدة في بل إن الحكوم ي ف ا يل ذآورة فيم د اآلخر الم انبين لحساب البل ل من الج
  :موافقتكم على الحلول التالية لتنفيذها

  :أن تتفضل الحكومة اللبنانية باإليعاز لمن يجب  .أ 

ة                .1 ة السورية قيم ى أن تسدد الحكوم ى مكتب القطع السوري عل بتأمين تسليم الدوالرات المبحوث عنها إل
 ليرة لبنانية بواسطة شك يسحب ألمر وزارة          )1908567.48(والرات البالغة حسب السعر الرسمي      هذه الد 

  .المالية اللبنانية على حسابنا في مصرف سوريا ولبنان بيروت

ة       .2 اب الحكوم ى حس ورية إل ة الس اب الحكوم ة لحس ة اللبناني دى وزارة المالي ة ل دة أمان الغ المقي ل المب بنق
  .صرف سوريا ولبنان بيروتالسورية المفتوح لدى م

وح                         .ب  ة السورية المفت د عن حساب الحكوم ع التجمي ابقتين يرف رتين الس بعد إجراء العمليات المشار إليها في الفق
ة في مصرف سوريا                           ارك اللبناني د عن حساب الجم ع التجمي ا يرف لدى مصرف سوريا ولبنان في بيروت آم

  .ولبنان في دمشق

  :السورية واللبنانيةمن المتفق عليه بين الحكومتين   .ج 

د اآلخر :أوًال ذة لحساب البل ة المنف ام النقدي دين آاألحك ين البل ة ب ابات األخرى الموقوف د عن الحس ع التجمي   رف
  .واإلسراع في تصفيتها

د                       :ثانيًا دون قي تعمالها ب  إن المبالغ التي تستحق في المستقبل لكل من الحكومتين في بلد الطرف اآلخر يمكن اس
  .أو شرط

  .فضلوا بقبول فائق االحتراموت

  1952 شباط سنة 4حرر في شتورا بتاريخ 

  

  ]فوزي سلو مضاءإ[  
  رئيس مجلس الوزراء
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  20/30    )مع مالحقه والكتب المتبادلة(االتفاق االقتصادي السوري اللبناني 

  

  الجمهورية اللبنانية
  رئاسة مجلس الوزراء

  
  )5(الكتاب المتبادل رقم 

  
  حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية المعظم

  :ني أخذت آتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمثبت نصه فيما يليأتشرف بإعالم دولتكم أ

ل رصيد حصة     )871492(عطفًا على المفاوضات الجارية بين الحكومتين بشأن مبلغ الـ         " ذي يمث  دوالرًا أميرآيًا ال
الغ بال                     اني    سوريا مما سلمته شرآة خط األنابيب عبر البالد العربية إلى لبنان زيادة عن حصته وبشأن المب د اللبن نق

ة السورية ترجو                            إن الحكوم ي ف ا يل ذآورة فيم د اآلخر الم انبين لحساب البل د آل من الج والسوري المجمدة في بل
  :موافقتكم على الحلول التالية لتنفيذها

  :أن تتفضل الحكومة اللبنانية باإليعاز لمن يجب  .أ 

ى           .1 ى مكتب القطع السوري عل ة     بتأمين تسليم الدوالرات المبحوث عنها إل ة السورية قيم  أن تسدد الحكوم
 ليرة لبنانية بواسطة شك يسحب ألمر وزارة          )1908567.48(هذه الدوالرات البالغة حسب السعر الرسمي       

  .المالية اللبنانية على حسابنا في مصرف سوريا ولبنان بيروت

ورية      .2 ة الس اب الحكوم ة لحس ة اللبناني دى وزارة المالي ة ل دة أمان الغ المقي ل المب ة  بنق اب الحكوم ى حس إل
  .السورية المفتوح لدى مصرف سوريا ولبنان بيروت

وح                         .ب  ة السورية المفت د عن حساب الحكوم ع التجمي ابقتين يرف رتين الس بعد إجراء العمليات المشار إليها في الفق
ة في مصرف سوريا                           ارك اللبناني د عن حساب الجم ع التجمي ا يرف لدى مصرف سوريا ولبنان في بيروت آم

  .في دمشقولبنان 

  :من المتفق عليه بين الحكومتين السورية واللبنانية  .ج 

د اآلخر                :1 ذة لحساب البل ة المنف ام النقدي دين آاألحك ين البل ة ب ابات األخرى الموقوف  رفع التجميد عن الحس
  .واإلسراع في تصفيتها

د     إن المبالغ التي تستحق في المستقبل لكل من الحكومتين في بلد الطرف اآلخر يمكن ا    :2 دون قي تعمالها ب س
  ."أو شرط

أن                        ًا ب ابكم المثبت نصه أعاله وأن أحيطكم علم ى مضمون آت ة عل ة اللبناني يسرني أن أعلم دولتكم موافقة الحكوم
ذ                      روت للتنفي ان في بي التعليمات الالزمة ستعطى إلى الدوائر المختصة في وزارة المالية وفي مصرف سوريا ولبن

  .موقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم موضع التنفيذلدى وضع االتفاق االقتصادي ال

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  1952 شباط سنة 4حرر في شتورا بتاريخ 

  

  ]مضاء عبد اهللا اليافيإ[  
  رئيس مجلس الوزراء
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  21/30    )مع مالحقه والكتب المتبادلة(االتفاق االقتصادي السوري اللبناني 

  

  الجمهورية السورية
  رئاسة مجلس الوزراء

  
  )6(الكتاب المتبادل رقم 

  
  اء في الجمهورية اللبنانية المعظمحضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزر

  .إلحاقًا باالتفاق االقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم

ي  1949 تموز  8 ليرة سورية المشار إليها في اتفاق        )44.589.082(وعطفًا على المباحثات الجارية بشأن مبلغ الـ         ، ل
  :القضية وفقًا لألسس التاليةالشرف أن أعلم دولتكم استعداد الحكومة السورية لحل هذه 

  :1المادة 
ة                     ة الجمهوري حال وضع االتفاق االقتصادي موضع التنفيذ يحول مصرف سوريا ولبنان بدمشق من حساب حكوم

اق          )44.589.082(اللبنانية إلى حساب حكومة الجمهورية السورية مبلغ الـ           تموز  8 ليرة سورية المشار إليها في اتف
1949.  

  :2المادة 
ة         تعترف ة اللبناني ة للحكوم ا مدين ابها بأنه ابقة لحس ادة الس  الحكومة السورية مقابل تحويل المبلغ المشار إليه في الم
بعمائة وخمسة                   )4.078.123.735.17(بمبلغ   ًا وس ة وعشرين ألف ة وثالث ًا وماي  أربعة مليارات وثمانية وسبعين مليون

ة              وثالثين فرنكًا أفرنسيًا وسبعة عشر سنتيمًا، يسدد م          ه في اتفاقي ًا   1949شباط    7ن حساب التصفية المشار إلي  وفق
  :للشروط والقواعد المحددة في المواد التالية

  :3المادة 
ًا لحساب                               ابًا فرعي اتره حس تح باسمها في دف ان ليف ى مصرف سوريا ولبن ًا إل رًا قطعي تصدر الحكومة السورية أم

اتفاقية تسديد الليرات السورية المبدلة في لبنان المؤرخة في  : ويدعى)  ـ حساب التصفية 1949 شباط سنة 7اتفاقية (
  . 1952 شباط 4

 فرنكًا أفرنسيًا، ويقيد هذا المبلغ في الحقل المدين من حساب           )4.078.123.735.17(يسجل في الحقل الدائن منه مبلغ       
  ." ـ حساب التصفية1949 شباط 7اتفاقية "

ة بصورة نهائ ة اللبناني ذلك، تحل الحكوم وق  وب ع الحق ي جمي ورية ف ة الس ة محل الحكوم ة للمراجع ر قابل ة وغي ي
ومتين السورية واألفرنسية                  وااللتزامات والضمانات المترتبة لها أو عليها بموجب اتفاق التصفية المعقود بين الحك

  . فرنك المذآور)407812373517( فيما يتعلق بأصل مبلغ الـ 1949 شباط 7بتاريخ 

  :4المادة 
ـ        توضع الفرن  ان المؤرخة في                   (كات المقيدة في الحساب الفرعي ل ة في لبن رات السورية المبدل ة تسديد اللي  4اتفاقي

تحت تصرف الحكومة اللبنانية على أقساط متتالية متساوية تستحق في أول نيسان وفي أول تشرين                    ) 1952شباط  
اريخ             ام، ويستحق أول قسط بت ى  1952 تشرين األول  1األول من آل ع ك إل ع الموجودات      وذل تم تسديد جمي  أن ي

غ المشار                 . المذآورة على أنه يحق للحكومة السورية، في أي وقت، بأن تسدد بصورة مسبقة آًال أو جزءًا من المبل
  . السابقة)2(إليه في المادة 

  :5المادة 
م             اب رق ات السورية     ال)3(تعلم الحكومتان السورية واللبنانية الحكومة الفرنسية بهذا االتفاق وفقًا للكت ملحق باالتفاق

  .1949 شباط سنة 7الفرنسية المؤرخة في 
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وتعلم الحكومة السورية الحكومة الفرنسية آي تحول بصورة غير قابلة لالسترداد من حساب التصفية السوري إلى  
م         ديم رق اني الق ـ      )1(الحساب اللبن ـغ ال ة في              407812373517 مبل ام المبين ًا لألحك يًا وفق ًا أفرنس ادتين    فرنك  4 و 3الم

  .السابقتين

  .فأرجو أن تتفضلوا بإعالمي موافقة الحكومة اللبنانية على نص هذا الكتاب

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  1952 شباط سنة 4حرر في شتورا بتاريخ 

  

  ]مضاء فوزي سلوإ[  
  رئيس مجلس الوزراء
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  الجمهورية اللبنانية
  ءرئاسة مجلس الوزرا

  
  )6(الكتاب المتبادل رقم 

  
  حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية المعظم

  :أتشرف بإعالم دولتكم أني أخذت آتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمثبت نصه فيما يلي

  .إلحاقًا باالتفاق االقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم"

ي  1949 تموز  8 ليرة سورية المشار إليها في اتفاق        )44.589.082(ثات الجارية بشأن مبلغ الـ      وعطفًا على المباح   ، ل
  :الشرف أن أعلم دولتكم استعداد الحكومة السورية لحل هذه القضية وفقًا لألسس التالية

  :1المادة 
ة    حال وضع االتفاق االقتصادي موضع التنفيذ يحول مصرف سوريا ولبنان بدمشق من حساب ح                ة الجمهوري كوم

اق          )44.589.082(اللبنانية إلى حساب حكومة الجمهورية السورية مبلغ الـ           تموز  8 ليرة سورية المشار إليها في اتف
1949.  

  :2المادة 
ة                   ة اللبناني ة للحكوم ا مدين تعترف الحكومة السورية مقابل تحويل المبلغ المشار إليه في المادة السابقة لحسابها، بأنه

غ  بعمائة       ) 4.078.123.735.17(بمبل ًا وس رين ألف ة وعش ة وثالث ًا وماي بعين مليون ة وس ارات وثماني ة ملي أربع
 1949 شباط  7وخمسة وثالثين فرنكًا أفرنسيًا وسبعة عشر سنتيمًا يسدد من حساب التصفية المشار إليه في اتفاقية         

  :وفقًا للشروط والقواعد المحددة في المواد التالية

  :3المادة 
ًا لحساب                             تصدر ا  ابًا فرعي اتره حس تح باسمها في دف ان ليف ى مصرف سوريا ولبن ًا إل رًا قطعي لحكومة السورية أم

اتفاقية تسديد الليرات السورية المبدلة في لبنان المؤرخة في "ويدعى )  ـ حساب التصفية 1949 شباط سنة 7اتفاقية (
  ". 1952  شباط4

 فرنكًا أفرنسيًا، ويقيد هذا المبلغ في الحقل المدين من حساب           )4.078.123.735.17(يسجل في الحقل الدائن منه مبلغ       
  ". ـ حساب التصفية1949  شباط7اتفاقية "

وق       ع الحق ي جمي ورية ف ة الس ل الحكوم ة مح ة للمراجع ر قابل ة وغي ة بصورة نهائي ة اللبناني ل الحكوم ذلك تح وب
ومتين السورية واألفرنسية         وااللتزامات والضمانات المترتبة لها أو عليها بموجب اتفاق ا         لتصفية المعقود بين الحك

  . فرنك المذآور)4.078.123.735.17( فيما يتعلق بأصل مبلغ الـ 1949  شباط7بتاريخ 

  :4المادة 
ـ           ان المؤرخة في                 (توضع الفرنكات المقيدة في الحساب الفرعي ل ة في لبن رات السورية المبدل ة تسديد اللي  4 اتفاقي

اوية تستحق في أول نيسان وفي أول تشرين         تحت تصر ) 1952 شباط ف الحكومة اللبنانية على أقساط متتالية متس
اريخ             ام، ويستحق أول قسط بت ع الموجودات       1952 تشرين األول  1األول من آل ع تم تسديد جمي ى أن ي ك إل  وذل

غ المشار    على أنه يحق للحكومة السورية، في أي وقت، بأن تسدد بصورة مسبقة آًال أو جزء             . المذآورة ًا من المبل
  . السابقة)2(إليه في المادة 
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  24/30    )مع مالحقه والكتب المتبادلة(االتفاق االقتصادي السوري اللبناني 

  

  :5المادة 
م               اب رق ات السورية      ) 3(تعلم الحكومتان السورية واللبنانية الحكومة الفرنسية بهذا االتفاق وفقًا للكت الملحق باالتفاق

  .1949  شباط سنة7الفرنسية المؤرخة في 

ورة غير قابلة لالسترداد من حساب التصفية السوري إلى وتعلم الحكومة السورية الحكومة الفرنسية آي تحول بص 
ـغ    )1(الحساب اللبناني القديم رقم      ادتين             )4.078.123.735.17( مبل ة في الم ام المبين ًا لألحك يًا وفق ًا أفرنس  4 و3 فرنك

  .السابقتين

  ."فأرجو أن تتفضلوا بإعالمي موافقة الحكومة اللبنانية على نص هذا الكتاب

  .م دولتكم موافقة الحكومة اللبنانية على جميع ما جاء فيه وتعهدها بتنفيذ أحكامهويسرني أن أعل

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  1952شباط سنة  4حرر في شتورا بتاريخ 

  

  ]مضاء عبد اهللا اليافيإ[  
  رئيس مجلس الوزراء
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  25/30    )مع مالحقه والكتب المتبادلة(االتفاق االقتصادي السوري اللبناني 

  

  الجمهورية السورية
  رئاسة مجلس الوزراء

  
  )7(دل رقم الكتاب المتبا

  
  حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية المعظم

ة اقتصادية أتشرف                       د اتفاقي ة لعق ة اللبناني عطفًا على المفاوضات التي جرت بين وفدي الحكومة السورية والحكوم
ومتين السورية واللبناني         ين الحك اريخ    بإعالمكم بأن المادة الرابعة من االتفاق المعقود ب روت بت  28/1/1949ة في بي

ة الضرورية              ا التسهيالت الالزم نصت على تعاون الحكومتين تعاونًا وثيقًا في شؤون البترول وبأن تمنح آل منهم
ل أصحاب الشأن                          ار المصب من قب ة اختي ه في حال لتنفيذ االمتيازات البترولية التي تمنحها إحدى الحكومتين وبأن

ى        على الشاطئ اللبناني تطبق ب    ة عل ا القواعد المطبق افع بينهم ام المن دين واقتس شأن مرور األنابيب في أراضي البل
  .امتياز شرآة خط األنابيب عبر البالد العربية التابالين

د                    الخط  (وبما أن الحكومة السورية قامت بمنح التسهيالت الالزمة إلى شرآة نفط العراق المحدودة لمد الخط الجدي
ام                    الذي يصب على    ) الثاني ده في أواخر ع  1949الشاطئ اللبناني في طرابلس وآانت هذه الشرآة قد انتهت من م

ًا لألسس المتفق                   وآانت الحكومة اللبنانية تتقاضى رسوم التصدير من هذا الخط فإن الحكومة السورية تستحق وفق
ة السوري    . عليها بين الحكومتين مع شرآة التابالين نصف هذه الرسوم      ذلك ترجو الحكوم ة    ل ة اللبناني ة من الحكوم

  :موافقتها على ذلك وبالتالي

  .تسديد حصة الحكومة السورية من رسوم التصدير التي استوفتها من الخط الثاني الجديد المشار إليه أعاله  .أ 

ل     .ب  ا بصورة ال تقب از إليه اب واإليع ذا الكت ه ه ذي ينطوي علي اق ال دودة باالتف راق المح ط الع رآة نف إعالم ش
ة من رسوم التصدير عن                        المراجعة بتأد  درها خمسون بالمئ ة السورية بصورة مستمرة وق ة حصة الحكوم ي

  .الخط الجديد مباشرة إلى الخزينة السورية اعتبارًا من تاريخ أول استحقاق مقبل فصاعدًا

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  1952 شباط سنة 4حرر في شتورا بتاريخ 

  

  ]مضاء فوزي سلوإ[  
  اءرئيس مجلس الوزر
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  26/30    )مع مالحقه والكتب المتبادلة(االتفاق االقتصادي السوري اللبناني 

  

  الجمهورية اللبنانية
  رئاسة مجلس الوزراء

  
  )7(الكتاب المتبادل رقم 

  
  حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية المعظم

  :أتشرف بإعالم دولتكم أني أخذت آتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمثبت نصه فيما يلي

ة اقتصادية أتشرف              عطفًا على المفاوضات التي جرت بين     " د اتفاقي  وفدي الحكومة السورية والحكومة اللبنانية لعق
اريخ             روت بت ة في بي ومتين السورية واللبناني ين الحك  28/1/1949بإعالمكم بأن المادة الرابعة من االتفاق المعقود ب

ا التسهيال           ة الضرورية   نصت على تعاون الحكومتين تعاونًا وثيقًا في شؤون البترول وبأن تمنح آل منهم ت الالزم
ل أصحاب الشأن                          ار المصب من قب ة اختي ه في حال لتنفيذ االمتيازات البترولية التي تمنحها إحدى الحكومتين وبأن
ى            ة عل ا القواعد المطبق افع بينهم ام المن دين واقتس على الشاطئ اللبناني تطبق بشأن مرور األنابيب في أراضي البل

  .الد العربية التابالينامتياز شرآة خط األنابيب عبر الب

د                    الخط  (وبما أن الحكومة السورية قامت بمنح التسهيالت الالزمة إلى شرآة نفط العراق المحدودة لمد الخط الجدي
ام                       ) الثاني ده في أواخر ع  1949الذي يصب على الشاطئ اللبناني في طرابلس وآانت هذه الشرآة قد انتهت من م

ًا لألسس المتفق              وآانت الحكومة اللبنانية تتقاضى ر     سوم التصدير من هذا الخط فإن الحكومة السورية تستحق وفق
ة        . عليها بين الحكومتين مع شرآة التابالين نصف هذه الرسوم      ة اللبناني ة السورية من الحكوم ذلك ترجو الحكوم ل

  :موافقتها على ذلك وبالتالي

  .الخط الثاني الجديد المشار إليه أعالهتسديد حصة الحكومة السورية من رسوم التصدير التي استوفتها من   .ج 

ل     .د  ا بصورة ال تقب از إليه اب واإليع ذا الكت ه ه ذي ينطوي علي اق ال دودة باالتف راق المح ط الع رآة نف إعالم ش
ة من رسوم التصدير عن                          درها خمسون بالمئ ة السورية بصورة مستمرة وق ة حصة الحكوم المراجعة بتأدي

  ."ورية اعتبارًا من تاريخ أول استحقاق مقبل فصاعدًاالخط الجديد مباشرة إلى الخزينة الس

اق           ه حال وضع االتف ويسرني أن أعلم دولتكم موافقة الحكومة اللبنانية على جميع ما جاء فيه وتعهدها بتنفيذ أحكام
  .االقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم موضع التنفيذ

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  1952 شباط سنة 4 بتاريخ حرر في شتورا

  

  ]مضاء عبد اهللا اليافيإ[  
  رئيس مجلس الوزراء
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  27/30    )مع مالحقه والكتب المتبادلة(االتفاق االقتصادي السوري اللبناني 

  

  الجمهورية السورية
  رئاسة مجلس الوزراء

  
  )8(الكتاب المتبادل رقم 

  
  حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية المعظم

اللبنانية بشأن اقتسام رسوم التصدير المبحوث عنها في باإلشارة إلى المفاوضات الجارية بين الحكومتين السورية و
اريخ                 ة بت ة اللبناني ة       10/6/1947المادة الثانية من االتفاق المعقود بين الحكومة السورية والحكوم ادة الرابع  وفي الم

  .28/1/1949من االتفاق المعقود بين حكومتينا بتاريخ 

دو مم      ورية تغ ة الس تكم أن الحكوم إعالم دول رف ب ادتين       أتش ن الم ود م ى أن المقص د عل لتم بالتأآي ة إذا تفض تن
ل                    المذآورتين هو أن يجري اقتسام رسوم التصدير غير الصافية مناصفة بين الحكومتين بدون أي اقتطاع وال تنزي

  .أي نوع من النفقات

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  1952 شباط سنة 4حرر في شتورا بتاريخ 

  

  ]مضاء فوزي سلوإ[  
  يس مجلس الوزراءرئ
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  28/30    )مع مالحقه والكتب المتبادلة(االتفاق االقتصادي السوري اللبناني 

  

  الجمهورية اللبنانية
  رئاسة مجلس الوزراء

  
  )8(الكتاب المتبادل رقم 

  
  حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية السورية المعظم

  :أتشرف بإعالم دولتكم أني أخذت آتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمثبت نصه فيما يلي

ا            باإلشارة إل "  ى المفاوضات الجارية بين الحكومتين السورية واللبنانية بشأن اقتسام رسوم التصدير المبحوث عنه
اريخ    ة بت ة اللبناني ورية والحكوم ة الس ين الحكوم ود ب اق المعق ن االتف ة م ادة الثاني ي الم ادة 10/6/1947 ف ي الم  وف

اريخ           ا بت ين حكومتين ود ب دو            أتش . 28/1/1949 الرابعة من االتفاق المعق ة السورية تغ تكم أن الحكوم إعالم دول رف ب
ر                           ام رسوم التصدير غي ذآورتين هو أن يجري اقتس ادتين الم ى أن المقصود من الم د عل ممتنة إذا تفضلتم بالتأآي

  ."الصافية مناصفة بين الحكومتين بدون اقتطاع وال تنزيل أي نوع من النفقات

اق                   ويسرني إعالم دولتكم موافقة الحكومة اللبنانية        ه حال وضع االتف ذ أحكام دها بتنفي ه وتعه على جميع ما جاء في
  .االقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم موضع التنفيذ

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  1952 شباط سنة 4حرر في شتورا بتاريخ 

  

  ]مضاءعبد اهللا اليافيإ[  
  رئيس مجلس الوزراء
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  29/30    )مع مالحقه والكتب المتبادلة(االتفاق االقتصادي السوري اللبناني 

  

  ريةالجمهورية السو
  رئاسة مجلس الوزراء

  
  )9(الكتاب المتبادل رقم 

  
  حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية المعظم

تثمار  ائج اس اء ونت ة حول قضية تصفية أعب ومتين السورية واللبناني ين الحك ة ب ى المفاوضات الجاري ارة إل باإلش
تم           ) ت.ح.ش(شرآة الخطوط الحديدية شام حماه وتمديداتها        رى أن ت ة السورية ت م أن الحكوم لي الشرف أن أعلمك

رين األول       ن أول تش ارًا م رآة اعتب ذه الش تثمار ه ائج اس اء ونت فية أعب رآة    (1945تص ة ش تالم مراقب اريخ اس ت
  :على الوجه اآلتي) من قبل الحكومتين السورية واللبنانية" ت.ح.ش"

  نتائج االستثمار: 1المادة 
ذه  ) ت.ح.ش(بما أن شرآة    تطالب البلدين بنتائج خسائر حسابات االستثمار فإن آال من الحكومتين يتحمل نصف ه

  .1952الخسائر حتى نهاية عام 

  .ال يسري حكم هذه المادة على تعويضات التسريح المبين حكمها في المادة الثانية

  تعويضات التسريح: 2المادة 
  : الشرآة ومستخدموها وعمالها بين الحكومتين بالنسب اآلتيةتوزع تعويضات التسريح التي يستحقها موظفو هذه

  .على عاتق الحكومة اللبنانية) ستون (60%
  .على عاتق الحكومة السورية) أربعون (40%

  :3المادة 
) ت.ح.ش(تبقى أحكام المادة األولى من هذا الكتاب نافذة ومعموًال بها إلى أن تنهي إحدى الحكومتين امتياز شرآة                   

  .يهافي أراض

ام         ا                       1952وإذا تعذر ذلك حتى نهاية ع تثمار بينهم ائج االس اء ونت ع أعب ومتين في أسس توزي ين الحك اد النظر ب  يع
  .1953ابتداًء من أول آانون الثاني سنة 

  :4المادة 
ة في        الخطوط  تبقى أحكام المادة الثانية من هذا الكتاب نافذة ومعموًال بها إلى أن تصفى الشراآة السورية ـ اللبناني

  .الحديدية المذآورة وتطبق األحكام عينها على التصفية فيما يتعلق بتعويضات التسريح

  .في أراضيها) ت.ح.ش(ويجب أن تتم هذه التصفية فور إنهاء إحدى الحكومتين امتياز شرآة 

ذآ                      ة ال ى األسس اآلنف ة عل ة اللبناني ة الحكوم ذه حال   إن الحكومة السورية تغدو ممتنة إذا حصلت على موافق ر لتنفي
  .وضع االتفاق االقتصادي موضع التنفيذ

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  1952 شباط سنة 4حرر في شتورا بتاريخ 

  

  ]مضاء فوزي سلوإ[  
  رئيس مجلس الوزراء
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  30/30    )مع مالحقه والكتب المتبادلة(االتفاق االقتصادي السوري اللبناني 

  

  الجمهورية اللبنانية 
  رئاسة مجلس الوزراء

  
  )9(الكتاب المتبادل رقم 

  
   الجمهورية السورية المعظمحضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء في

  :أتشرف بإعالم دولتكم أني أخذت آتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمثبت نصه فيما يلي

تثمار                       "  ائج اس اء ونت ة حول قضية تصفية أعب ومتين السورية واللبناني باإلشارة إلى المفاوضات الجارية بين الحك
تم           ) ت.ح.ش(شرآة الخطوط الحديدية شام حماه وتمديداتها        رى أن ت ة السورية ت م أن الحكوم لي الشرف أن أعلمك

رين األول       ن أول تش ارًا م رآة اعتب ذه الش تثمار ه ائج اس اء ونت فية أعب رآة    (1945تص ة ش تالم مراقب اريخ اس ت
  :على الوجه اآلتي) من قبل الحكومتين السورية واللبنانية) ت.ح.ش(

  نتائج االستثمار: 1المادة 
ذه  )ت.ح.ش(بما أن شرآة     تطالب البلدين بنتائج خسائر حسابات االستثمار فإن آال من الحكومتين يتحمل نصف ه

  .1952الخسائر حتى نهاية عام 
  .ال يسري حكم هذه المادة على تعويضات التسريح المبين حكمها في المادة الثانية

  تعويضات التسريح: 2المادة 
  :رآة ومستخدموها وعمالها بين الحكومتين بالنسب اآلتيةتوزع تعويضات التسريح التي يستحقها موظفو هذه الش

  .على عاتق الحكومة اللبنانية) ستون (60%
  .على عاتق الحكومة السورية) أربعون (40%

  :3المادة 
) ت.ح.ش(تبقى أحكام المادة األولى من هذا الكتاب نافذة ومعموًال بها إلى أن تنهي إحدى الحكومتين امتياز شرآة                   

  .في أراضيها
ام         ا                       1952وإذا تعذر ذلك حتى نهاية ع تثمار بينهم ائج االس اء ونت ع أعب ومتين في أسس توزي ين الحك اد النظر ب  يع
  .1953 ابتداًء من أول آانون الثاني سنة

  :4المادة 
ة في الخط        وط تبقى أحكام المادة الثانية من هذا الكتاب نافذة ومعموًال بها إلى أن تصفى الشراآة السورية ـ اللبناني

  .الحديدية المذآورة وتطبق األحكام عينها على التصفية فيما يتعلق بتعويضات التسريح
  .في أراضيها) ت.ح.ش(ويجب أن تتم هذه التصفية فور إنهاء إحدى الحكومتين امتياز شرآة 

ذآر لت                      ة ال ى األسس اآلنف ة عل ة اللبناني ة الحكوم ذه حال   إن الحكومة السورية تغدو ممتنة إذا حصلت على موافق نفي
  ."وضع االتفاق االقتصادي موضع التنفيذ

اق           ه حال وضع االتف ويسرني أن أعلم دولتكم موافقة الحكومة اللبنانية على جميع ما جاء فيه وتعهدها بتنفيذ أحكام
  .االقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم موضع التنفيذ

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  1952 شباط سنة 4تاريخ حرر في شتورا ب

  ]مضاء عبد اهللا اليافيإ[  
  رئيس مجلس الوزراء

  


