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  اتفاقية بين لبنان وسوريا
  

  .بين حكومة الجمهورية اللبنانية الممثلة بحضرة السيد الفرد نقاش وزير الخارجية والمغتربين

  "الحكومة اللبنانية" بـ : والمسماة فيما يلي

  فريقًا أوًال

  . وزير األشغال العامة والمواصالت وحكومة الجمهورية السورية الممثلة بحضرة السيد نبيه الغزي

  "الحكومة السورية" والمسماة فيما يلي بـ 

  فريقًا ثانيًا

ى أراضيها،   .ت.ح.بما أن الحكومة السورية قد أخبرت الحكومة اللبنانية برغبتها في إنهاء امتياز سكة حديد ش              عل
  .ت.ح.باالتفاق مع شرآة ش

م                     ين رق ابين الملحق ام الكت ًا ألحك ؤدي وفق ذا المشروع، ي ة           المت 9وبما أن تنفيذ ه ومتين اللبناني ين الحك ا ب ادلين فيم ب
اتج         1952 شباط سنة    4والسورية والمرفقين باتفاقية شتورا المؤرخة في        ، إلى تصفية االستثمار المشترك الحالي الن

  .عن تطبيق الصكوك االمتيازية واإلضافية لهذه السكة الحديدية

ذه التصفية و  ق ه ة لتحقي دابير الالزم ه يقتضي توضيح الت ث أن دولتين، وحي ن ال ل م ات آ وق والتزام لحصر حق
  .اعتبارًا من نهاية الشراآة، بالخطوط القائمة في أراضي آل منهما فقط

  :قد تم االتفاق على ما يلي

  توزيع الخطوط واألبنية والمنشآت الفنية والمنشآت الثابتة: 1المادة 
ة            ة وبصورة عام ة تبقى مخصصة             إن الخطوط واألبنية والمنشآت الفنية والمنشآت الثابت ر المنقول وال غي  آل األم

  .لشبكة الدولة التي توجد فيها

  توزيع القاطرات والشاحنات واألثاث واألدوات والتموينات: 2المادة 
إن القاطرات والشاحنات، والمشمعات، والسالسل، واألدوات واألثاث والتموينات الموجودة في المخازن وبصورة            

ا شرآة ش     عامة آل األشياء المتحرآة التي     ا تخصص للشبكة              . ت.ح. تملكه تثمار خطوطه تعملها في اس ي تس والت
ة              ذلك الموجودات الفعلي ا تسمح ب در م اق وبق ذا االتف ة به السورية أو للشبكة اللبنانية، حسب جداول التوزيع المرفق

  .بتاريخ إنهاء الشراآة

ياء    ير لألش ة الس هيل حري اني والسوري بتس ريقين اللبن ن الف ل م د آ ن  يتعه ا م ة نقله داول بغي ذه الج ذآورة به الم
ريقين أيضًا          . األراضي الموجودة فيها إلى الشبكة التي خصصها بها التوزيع         د آل من الف ة يتعه ذه الغاي ًا له وتحقيق

ياء في أراضي إحدى                                  ذه األش د خروج أو دخول ه د أو تخصيص عن بأن يمتنع عن فرض أي رسم أو حق أو قي
  . األحكام القانونية المرعية اإلجراءالدولتين وذلك على الرغم من

  تحديد حقوق والتزامات آل من الدولتين بعد انفصال الشبكتين السورية واللبنانية: 3المادة 
بكتين السورية                      اعتبارًا من نهاية االستثمار المشترك يجري تطبيق الصكوك االمتيازية واإلضافية في آل من الش

اه شرآة ش            واللبنانية بصورة مستقلة وتصبح حقوق     يما تج ة وال س الخطوط    . ت.ح. والتزامات آل دول محصورة ب
  .الواقعة في أراضيها

تثمار   (ومن الواضح أنه اعتبارًا من التاريخ المذآور توزع األعباء المالية          ات االس ا   ) الداخلة في نفق وارد ذآره وال
ادة     رات  7في الم از المؤر         /ب/1ب،  /ب/1أ،  /1 الفق ديل االمتي ة تع  1925 تشرين األول سنة   12خة في    ج، من اتفاقي

  .ت.ح.بالتساوي بين القسمين اللبناني والسوري من شبكة ش
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  أحكام متعلقة بمأموري االستثمار: 4المادة 
م          ين رق ابين الملحق ة شتورا                )9(بموجب أحكام الكت رفقين باتفاقي ة والسورية والم ومتين اللبناني ين الحك ادلين ب  المتب

تثمار ش          1952 شباط سنة    4المؤرخة في    أموري اس ع م وق      . ت.ح. تحسب تعويضات تسريح جمي ى أساس الحق عل
اريخ                            و سرحوا في الت ا ل ان وسوريا آم ين لبن ة الشراآة ب اريخ نهاي ا بت ة به أمورين المطالب ؤالء الم التي يمكن له

  .المذآور، وذلك بغية توزيع األعباء المذآورة بين الحكومتين

اقي         من مجموع تعويضات التسريح    %40يقيد   ة السورية والب ة الحكوم  المحسوبة على الشكل اآلنف الذآر على ذم
  . يقيد على ذمة الحكومة اللبنانية%60وقدره 

فور نهاية الشراآة تعلن الحكومة السورية الئحة المأمورين الذين تبغي االحتفاظ بهم والذين ستأخذهم على عاتقها،                
ذا          أما بقية المأمورين فيبقون على عاتق الشبكة ال        لبنانية، ويقيد مبلغ تعويضات التسريح للمأمورين الملحقين على ه

ا هو موضح                      دين، آم دائن والم ابين، ال ين الحس رق ب المنوال بالشبكة السورية لحساب الحكومة السورية، ويقيد الف
ة ف                      ة الدائن ى الحكوم دفع إل ور وضع   أعاله، على ذمة الحكومة المدينة في حسابات تصفية المصالح المشترآة، وي

  .هذا االتفاق موضع التنفيذ

أمورين                              دم بشأن تعويضات تسريح الم د تق ة ق ة مطالب ائج أي ق بنت إن سوريا تبري ذمة لبنان من آل مسؤولية تتعل
دم                      د تق ة ق المخصصين للشبكة السورية، وآذلك فإن لبنان يبرئ ذمة سوريا من آل مسؤولية تتعلق بنتائج أية مطالب

  .بشأن تعويض تسريح المأمورين المخصصين للشبكة اللبنانية

زاع                و نتيجة لتقسيم المأمورين على هذا الشكل، يعترف لقضاء آل من الدولتين بحق البت وحده دون سواه في آل ن
  . قد ينشأ بين االستثمار والمأمورين المرتبطين بشبكة تلك الدولة

  تصفية حسابات االستثمار عن الفترة السابقة لتاريخ نهاية الشراآة: 5المادة 
ال الشبكة         إن حسابات االستثمار عن      اريخ انتق ذآور، أي بت اريخ الم المدة السابقة لتاريخ انتهاء الشراآة، توقف بالت

واستعادتها من قبل الحكومة السورية، وتخفض األعباء والنفقات الثابتة السنوية، فيما . ت.ح.السورية من امتياز ش  
وج الصافي   "خص حساب    ام     " المنت دورة ع ي يت         1954ل دة الت ة بنسبة الم ا حساب      المالي وج الصافي    "ناوله " المنت

  .المذآور

ين أول تشرين األول سنة                 ة ب رة الواقع تثمار    1945تجري تصفية جميع هذه الحسابات عن الفت اء االس اريخ انته  وت
ة شتورا المؤرخة في                     ة المحددة في اتفاقي ق النسب المئوي ة       1952 شباط سنة      4المشترك بتطبي ، وتصفي آل دول

دون أن           . ت.ح.مع شرآة ش  حسابها فيما خص حصتها      مباشرة وتجري هذه التصفية بدون تدخل الدولة األخرى وب
  .تكون إحدى الدولتين مسؤولة تجاه األخرى عن هذه التصفية

بكة ش اة لش ا السلف المعط اطي االستهالك من . ت.ح.أم ترآة ورصيد احتي وال المصالح المش أخوذة من أم والم
ذل       دولتين من        قروض المفوضية العليا االفرنسية وآ ى  1936عن سنة   " المنتوجات الصافية   "ك حصة ال  1941 حت

ة                             ى أساس النسب المئوي دولتين عل د لحساب آل من ال تثمار تقي التي احتفظت بها الشرآة لسد عجز واردات االس
  :للتوزيع التالية المحددة فيما بينهما بموجب االتفاقيات المتعلقة بالمصالح المشترآة وهي

   لسوريا  56%
  للبنان  44%

ل وقف حساب                  تم تصفيتها قب وج  "ومن المسلم به أن المبالغ المتعلقة بالمدة السابقة النتهاء الشراآة والتي لم ت المنت
تكميلية تسدد بنفس الشروط     " منتوج صاف " المالية سوف تدخل في حساب أو حسابات         1954لدورة عام   " الصافي

  . المالية1954 لدورة عام" المنتوج الصافي"المتبعة في تسديد 

  :6المادة 
تثمار                     ة اس ين مديري يجب أن تعقد اتفاقات بين المرجع اإلداري الذي ستعينه الحكومة السورية للشبكة السورية، وب

ة وآل               . ت.ح.ش عن الشبكة اللبنانية، لتنظيم إدارة المحطات المشترآة، وتبادل المناقالت وتبادل األدوات المتحرآ
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ات                 الشؤون التي ال بد من تنظ      ذه االتفاق ق ه ى أن تطب يمها لتأمين استمرار النقل بين الشبكتين اللبنانية والسورية عل
  .حال وضع هذا االتفاق موضع التنفيذ

ومتين                     إن الحك ة ف اقالت دولي ولما آانت الشبكتان السورية واللبنانية تؤمنان فيما بينهما أو عن طريق الترانزيت من
ذلك  ا دعت الحاجة ل اوران، آلم ة ضمن الشروط ستتش بكتين ذات العالق ين الش اقالت ب ذه المن تمرار ه أمين اس لت
  .الدولية المطبقة في مثل هذه األحوال

  :7المادة 
توضع أحكام هذه العقد موضع التنفيذ اعتبارًا من يوم انتهاء الشراآة أي في تاريخ تسلم الحكومة السورية بصورة      

  .ت.ح.ا لشرآة شفعلية الخطوط التي منحت امتيازها في أراضيه

  :8المادة 
ا                      .ح.تعلن الحكومتان أنهما أطلعتا شرآة ش      ه، م ا علي د إطالعه ذه الشرآة بع اق وأن ه ذا االتف ى مضمون ه ت عل

  .أبدت أي تحفظ وتعهدت بتطبيقه فيما خصها آما هو موضح في آتبها المرفقة ربطًا

  1954 تموز 7شتورا في 

  

  جمهورية اللبنانيةعن حكومة ال  عن حكومة الجمهورية السورية
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  شرآة سكة حديد
  شام حماه وتمديداتها

  مجلس اإلدارة
  )17(، جادة دي فيليه، باريس 63

  1954 تموز 7بيروت في 
  

  حضرة وزير األشغال العامة في الجمهورية اللبنانية المحترم

  )المديرية العامة لمراقبة الشرآات(

  سيدي الوزير،

ى اال ارة إل ق تصفية باإلش ة لتحقي دابير الالزم ذي يوضح الت وم ال ذا الي اريخ ه ان بت ين سوريا ولبن ود ب اق المعق تف
د ش                 ة واإلضافية لسكة حدي رمتم    . ت.ح.االستثمار المشترك الحالي الناتج عن تطبيق الصكوك االمتيازي ذي تك وال

  .س لدينا أي تحفظ نبديه بهذا الشأنبإبالغنا إياه، نتشرف ونؤآد لكم أنه فيما يتعلق بنا سنطبق أحكامه التي لي

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  


