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  ملحق لالتفاق االقتصادي المعقود 
  بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية 

  1953 آذار 5في 
  

  إن الحكومتين السوریة واللبنانية 

  :رغبًة منهما في تنظيم شؤون النقل البري بسيارات الشحن بين بلدیهما قد اتفقتا على ما یلي

  :المادة األولى
ول سيارات الشحن محملة إلى أراضيه آما یسمح بدخولها فارغة بقصد تحميل البضائع     یسمح آل من الطرفين بدخ    

  .المعدة ألراضي الطرف اآلخر

  :المادة الثانية
  :یسمح الطرفان بدخول سيارات الشحن العائدة لكل منهما إلى األماآن التالية

  دمشق، حمص، حماه، حلب، الالذقية، إدلب: في سوریا
  بلس، صيدا، صور، زحلة، بعلبكبيروت، طرا: في لبنان

ى                          رًا، وفي حال اضطرارها إل و مت افة خمسة عشر آيل یحق للشاحنات المحملة أن تتجاوز األماآن المذآورة لمس
اآن                       ى أم يارات إل تثنائية، بوصول الس تجاوز هذه المسافة یمكن للمراآز الجمرآية المختصة السماح، بصورة اس

  .لك مع اإلجراءات الجمرآية النافذةالتفریغ المقصودة على أال یتعارض ذ

  :المادة الثالثة
  .یعتمد آل من الطرفين الحمولة المسجلة على رخص سير السيارات

  :المادة الرابعة
  :یقتسم الطرفان الحموالت المتبادلة بينهما بالنسب التالية من وزن الحموالت اإلجمالي

   بالمئة للسيارات السوریة65
  انية بالمئة للسيارات اللبن35

  :المادة الخامسة
  .یتعهد آل من الطرفين بتطبيق نفس أجور النقل المعتمدة لدیه على السيارات السوریة واللبنانية دون تمييز

  :المادة السادسة
یحدد الحد األعلى للعمولة التي یتقاضاها أصحاب المراتب في آل من البلدین لقاء الخدمات التي یقدمونها لسيارات        

  :الشحن آما یلي

  .خمسة بالمئة من أجور النقل عن المئة ليرة األولى
  .اثنان ونصف بالمئة عن أجور النقل عما یزید عن المئة ليرة

  :المادة السابعة
ين عن                      یحدث لدى آل من الطرفين في األماآن المذآورة في المادة الثانية من هذا الملحق، مكتب فرعي یضم ممثل

دین حسب           اإلدارة المختصة بالنقل وعن نقابات ما      ين البل ة ب ل السلع المتبادل ولى تنظيم نق يارات الشحن ویت لكي س
ذا                     ة من ه ادة الرابع دور متسلسل یحقق المساواة بين السيارات السوریة واللبنانية بالنسب المنصوص عليها في الم

  . الملحق



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 
 

  2/2    )حول تنظيم شؤون النقل البري (1953 آذار 5ملحق لالتفاق االقتصادي المعقود في 
  

  :المادة الثامنة
ابعة م             ان عن آل               یستوفي آل من المكاتب الفرعية المنصوص عليها في المادة الس دره ليرت ًا ق ذا الملحق مبلغ ن ه

ة الصادرة عن المكتب   ليم البطاق د تس ك عن ه وذل ة نفقات يارة فارغة لتغطي دة عن آل س رة واح ة ولي يارة محمل س
  .الفرعي

  :المادة التاسعة
لة أو على المراآز الجمرآية المختصة في البلدین أن تتحقق من أن السيارات الداخلة أو الخارجة، سواء آانت محم    

يارات     تثناء الس ق، باس ذا الملح ن ه ابعة م ادة الس ي الم ه ف ب الفرعي المنصوص علي ة المكت ل بطاق ة، تحم فارغ
  .الفارغة الراجعة إلى البلد المسجلة فيه

  :المادة العاشرة
ة النسب         ة مطابق ة بغي ب الفرعي ن المكات اءات م ع اإلحص ولى جم ي یت از رئيس رفين جه ن الط ل م دى آ أ ل ینش

ة أشهر        المنصوص   رة آل ثالث ك م ذا الملحق وذل ة من ه ادة الرابع ي الم ا ف ة   . عليه ة العربي ي الجمهوری ولى ف تت
ل في وزارة األشغال                   ة للنق ة العام ة المدیری ة اللبناني وزارات المواصالت وفي الجمهوری السوریة األمانة العامة ل

ا             ام           العامة والنقل اإلشراف على أعمال هذا الجهاز، آما یتولى آال الجه ق أحك ة بتحقي اذ اإلجراءات الكفيل زین اتخ
  .هذا الملحق

  :المادة الحادية عشرة
  .یصبح هذا الملحق نافذًا فور التصدیق عليه من قبل السلطات المختصة في البلدین

 تموز  10 الموافق  1385 ربيع األول 11حرر على نسختين أصليتين وقع عليهما ممثال الطرفين في بيروت بتاریخ          
1965.  

  

  ن حكومة الجمهوریة اللبنانيةع
  بهيج تقي الدين

  وزیر االقتصاد الوطني

  عن حكومة الجمهوریة العربية السوریة
  سميح فاخوري

  وزیر المواصالت

  

  

  

  


