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  نص محضر 
  اجتماعات الوفدين االقتصاديين العربي السوري واللبناني 

   1968 تشرين األول 8 أيلول ـ 16التي عقدت في دمشق بتاريخ 
  

انطالقًا من عالقات األخوة وحسن الجوار التي تربط الشعبين الشقيقين في الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية     
ه مصلحة      السورية، ورغبًة من حكومتي الب   ا في ا لم لدين في إعادة تنظيم العالقات االقتصادية بينهما، وفي تطويره

  .البلدين الشقيقين

ورغبًة منهما في حل جميع القضايا المعلقة بينهما، وإزالة العوائق والصعوبات التي تعترض تطبيق االتفاق الثنائي 
  ).التابالين(عين بين البلدين واتفاقات المتعلق بالترانزيت والنقل واالتفاق االقتصادي الثنائي الموق

د                     فقد قدم إلى دمشق وفد لبنان برئاسة األستاذ نصري سلهب رئيس المجلس األعلى للجمارك اللبنانية، وعقد مع وف
ى                   لة اجتماعات في مبن عربي سوري برئاسة السيد الدآتور آرم توما نائب حاآم مصرف سوريا المرآزي، سلس

  .1968 تشرين األول 8 واختتمت في 1968 أيلول 16دأت في المصرف المرآزي بدمشق، ب

  :وآان وفدا البلدين مؤلفين على الشكل التالي

  :الوفد اللبناني
      السيد نصري سلهب:رئيس

     السيد أحمد األسير :أعضاء
  السيد فؤاد أبو صالح
  السيد فرنسيس اسحق
  السيد جورج ريشا
  السيد فريد الصلح
  السيد محمد شعيتو

  د حسين الحجةالسي

    الدآتور الياس سابا:مستشار
  

  :الوفد العربي السوري
     الدآتور آرم توما: رئيس

     السيد محمد الشريف :أعضاء
  الدآتور طه بالي
  السيد برهان آيال

  السيد عبد اللطيف قطيط
  السيد منذر عوض

  السيد نصرت ملال حيدر
  الدآتور أنيس شعراني
  السيد عمر الشربجي

  وود بشارةالدآتور دا
  المهندس نصوح ملص

  الدآتور أحمد أبو الشامات 
  السيد حنين داالل
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  المهندس محمود القاضي
  السيد ميشيل رحال
  السيد حسين فاضل

  السيد عبد الغني الصباغ
  السيد نذير التوام

  :وقد اشتمل جدول األعمال الذي وضع باتفاق الوفدين، على المواضيع التالية

  .1968 لعام 104ري رقم المرسوم التشريعي السو .1

  .1968 لعام 10618المرسوم اللبناني  رقم  .2

  ).اقتسام رسم المصب مناصفة(موضوع التابالين  .3

  :1953االتفاق االقتصادي لعام  .4
  .تعديله، وإعادة النظر في الجداول الملحقة به، وتصديقه وإبرامه ووضعه موضع التنفيذ -
  .موضوع المنشأ -
  .غراققضايا إعانات التصدير ورسم اإل -
  .الروزنامة الزراعية -
  . على أساس جدول التعريفة الموحد1953تبنيد المنتجات الواردة في الجداول الملحقة باتفاقية عام  -
  .سعر الصرف لليرة السورية -
  .تنظيم شؤون منتجات منطقة الحدود -

ام  .5 اق ع ه، تصديقه وإبرام  1965اتف اق االقتصادي، تعديل ل، الملحق باالتف ؤون النق يم ش ه ووضعه  لتنظ
  .موضع التنفيذ

  :اتفاق الترانزيت العربي .6
  .تطبيقه وتوزيع شحن البضائع -
  .نقل البضائع غير المشمولة بالنسب -

  .نقل البضائع إلى العراق .7

  .اإلجراءات األخيرة تجاه السيارات السورية .8

  .وضع سيارات الرآوب الكبيرة والصغيرة .9

  .القضايا المالية المعلقة .10

  .1951 المعقود عام وضع ملحق لالتفاق القضائي .11

  .موضوع إلغاء خط سكك الحديد الضيق .12

  .أمالك اللبنانيين في سوريا .13

  .تنفيذ مضمون المحضر المشترك، واعتماد محاضر اللجان الفرعية .14

وقد بحث الوفدان في اجتماعات اللجان المنبثقة عنهما، وفي الجلسات التي عقداها بكامل هيئتهما، جميع المواضيع           
  :وباعتبارها آال ال يتجزأ واتفقا بالنتيجة على ما يليالمحددة أعاله، 

  1968 لعام 104المرسوم التشريع السوري رقم : أوًال
  :وافق الجانب السوري على ما يلي
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  . من قيمة هذه البضائع%5إلغاء الرسم المفروض على البضائع اللبنانية المصنعة والمحددة بنسبة  .1

دًال من              تحديد بدل الخدمات المستوفى على السيا      .2 ) 100(رات اللبنانية الداخلة إلى سورية بعشر ليرات سورية ب
رة   (ليرة وإبدال عبارة     ة لي م             ) مئ ة للمرسوم التشريعي رق رارات التطبيقي ا وردت في الق ام  104حيثم  1968 لع

  .بالنسبة للسيارات اللبنانية) عشر ليرات(بعبارة 

واردة إ     .3 ى        تحديد بدل الخدمات المستوفى على البضائع ال ا عل ارة عبره ة السورية أو الم ة العربي ى الجمهوري ل
  :الشكل اآلتي

ى                      .أ  ر أراضيها إل ة السورية أو عب ة العربي اثنان باأللف من قيمة البضائع الصادرة من لبنان إلى الجمهوري
ي    : البلدان اآلتية ر أراضي      . األردن ـ العراق ـ الكويت ـ إمارات الخليج العرب ان عب ى لبن واردة إل أو ال

  .مهورية العربية السورية من البلدان المذآورةالج

ة      .ب  ة العربي ر أراضي الجمهوري ه عب واردة إلي ان أو ال ن لبن ة البضائع الصادرة م ن قيم األلف م ة ب خمس
  .السورية من وإلى البلدان األخرى

  .وذلك إلى أن يتم توحيد بدالت الخدمات بين البلدان العربية
  .من تاريخ تصديق هذا المحضر ساعة )48(يجري تنفيذ ما تقدم خالل 

  1968 لعام 10618المرسوم اللبناني رقم : ثانيًا
م          ام    10618وافق الجانب اللبناني على إلغاء المرسوم رق ك خالل   1968 لع ذا      )48( وذل اريخ تصديق ه  ساعة من ت

  .المحضر

  موضوع التابالين اقتسام رسم المصب مناصفة: ثالثًا
ين آل     طالب الوفد العربي السوري باقتس     ة وب ام رسم المصب باالستناد إلى االتفاقات المعقودة بين الدولتين من جه
  .منهما والتابالين من جهة أخرى

  .أجاب الوفد اللبناني بأنه يطلب إحالة هذه القضية على لجنة خاصة من الخبراء في البلدين للبت بها

ق االتفاقات المنّوه بها، وتكون هذه اللجنة مفوضة  فتقرر باالتفاق إحالة هذه القضية على لجنة مشترآة لدراستها وف 
ل                                    رار من قب ذا الق ذ ه ذا المحضر وينف اريخ تصديق ه ًا من ت دة أقصاها خمسة عشر يوم ا خالل م باتخاذ قراره

  .الحكومتين فور صدوره

  1953االتفاق االقتصادي لعام : رابعًا
  :ه ووضعه موضع التنفيذتعديله وإعادة النظر في الجداول الملحقة به وتصديقه وإبرام  .أ 

دين في             .1 ين البل ة       1953 آذار   5تقرر اعتماد االتفاق االقتصادي المعقود ب ادة الرابع ى الم ديل عل  وإدخال تع
  :عشرة منه ليصبح نصها آما يلي

م                  " ا ل ًا سنة فسنة م د تلقائي يعمل بهذا االتفاق لمدة سنة اعتبارًا من تاريخ تبادل وثائق اإلبرام، قابلة للتجدي
  ".لغ أحد الطرفين اآلخر رغبته بإلغائه أو  تعديله قبل ثالثة أشهر من انتهاء مفعوله، على األقليب

  :اتفق الجانبان على إضافة األحكام التالية إلى االتفاق .2

  :تضاف إلى المادة الرابعة من االتفاق الفقرات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة التالية -
ة العر   .6 ة الجمهوري مح حكوم وع       تس ة موض ناعية اللبناني ات الص تيراد المنتج ورية باس ة الس بي

  .المرفق بهذا االتفاق، معفاة من الرسوم الجمرآية) أ/5(الجدول رقم 
م                 .7 ة موضوع رق تيراد المنتجات الصناعية اللبناني ة السورية باس تسمح حكومة الجمهورية العربي

ا تخفيضًا في الرسوم            ) أ/6( ة من           المرفق بهذا االتفاق، مع منحه دره خمسون بالمائ ة ق  الجمرآي
  .التعريفة العادية
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م                   .8 تيراد المنتجات الصناعية السورية موضوع الجدول رق تسمح حكومة الجمهورية اللبنانية باس
  .المرفق بهذا االتفاق، معفاة من الرسوم الجمرآية) ب/5(

تيراد المنتجات الصناعية السورية موضو              .9 م     تسمح حكومة الجمهورية اللبنانية باس ع الجدول رق
ة من             ) ب/6( دره خمسون بالمائ ة ق ا تخفيضًا في الرسوم الجمرآي المرفق بهذا االتفاق مع منحه

  .التعريفة العادية

المرفقة بهذا المحضر، باالتفاق االقتصادي     ) ب/6(و) أ/6(و) ب/5(و )أ/5(تلحق الجداول األربعة رقم      -
  . لحقة به الم4 و3 و2 و1 باإلضافة إلى الجداول رقم 1953لعام 

  .فستق العبيد:  مادة1953 الملحق باالتفاق االقتصادي لعام )1(تضاف إلى الجدول رقم  -

  :1953 الملحق باالتفاق االقتصادي لعام )4(تضاف المنتجات الصناعية التالية إلى الجدول رقم  -
  .ألواح وصفائح من مطاط مبرآن -
  .قفازات من جلد ومن نسج مصنرة أو غير مصنرة -
  .مظالت -
  .مة جلديةأحز -
  .جلود ساعات -
  .مكابس لعصر الزيتون -
  .غاز البوتان -

  : مكرر التالي نصها5 المادة 1953تضاف إلى االتفاق االقتصادي لعام  .3
ادة " رر " 5" م م      : مك دول رق ي الج واردة ف ات ال أن المنتج ق بش )  ب/6(و) آ/6(و ) ب/5(و ) آ/5(تطب

  ."المرفقين بهذا االتفاق) 2( رقم األحكام المطبقة على المنتجات الواردة في الجدولين
  . )3( و)2(، وإعادة النظر في الجدولين رقم 1953تطبيق االتفاق االقتصادي لعام  .4

  : تقرر باالتفاق ما يلي
، وخاصة المواد الثانية والثالثة والرابعة منه، التي تقضي بعدم 1953تطبيق أحكام االتفاق االقتصادي لعام 

ى المنتجات ا  د عل م  فرض أي قي ي الجدولين رق واردة ف ذه )3( و)2(ل ادل ه ه بحيث يجري تب رفقين ب  الم
وآذلك تطبيق األحكام المشار إليها أعاله      . المنتجات بين البلدين بكل حرية وبدون أي عائق أو أية صعوبة          

م                   دة رق ) أ/6(و  ) أ/5(على المنتجات التي أضيفت إلى االتفاق المذآور والتي هي موضوع الجداول الجدي
  ).ب/6(و 

م                ادة النظر في الجدولين رق ى إع ام          )3( و )2(واتفق الجانبان عل اق االقتصادي لع رفقين باالتف ، 1953 الم
د     ي البن ين ف و مب ا ه ًا لم كل وفق ي ستش ترآة الت ة المش ى اللجن ذلك إل د ب ى أن يعه ي تضع 5عل اه، آ  أدن

ع ه                 اريخ توقي ك تبقى         . ذا المحضر  التعديالت المنوه بها خالل فترة ال تتجاوز شهرًا من ت تم ذل ى أن ي وإل
م                      واردة في الجدولين رق ادل المنتجات ال  سارية  )3( و)2(التدابير المعمول بها في آل من البلدين بشأن تب

ذه                            تيراد أي من ه ع اس د أو من أنه الحد أو التقيي المفعول وال يضاف إليها أي حكم أو أي تدبير جديد من ش
  .المنتجات

دين القاضية                       وتعهد الجانبان بأن يت    ا في آل من البل دابير المعمول به بادال صورتين طبق األصل عن الت
  . المتقدم ذآرهما)3( و)2(بتقييد أو منح تبادل المنتجات الواردة في الجدولين رقم 

  :اللجنة المشترآة .5
ام        ادي لع اق االقتص ي االتف ا ف ترآة المنصوص عليه ة المش كل اللجن ن وزارة   1953تش ين ع ن ممثل  م

ووزارة الزراعة ووزارة الخارجية وإدارة الجمارك في لبنان، ومن ) مصلحة الصناعة(تصاد الوطني االق
ة    ة ووزارة الزراع ة ووزارة الخارجي ارة الخارجي اد والتج ن وزارة الصناعة ووزارة االقتص ين ع ممثل

  .واإلصالح الزراعي وإدارة الجمارك في سوريا
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ذآور، بشكل دوري    )12(طة بها بموجب أحكام المادة تجتمع هذه اللجنة للقيام بالمهام المنو     اق الم  من االتف
  .في دمشق وبيروت على التوالي مرة آل ثالثة أشهر على األقل، وفي وقت بناًء على طلب أحد الطرفين

  :موضوع المنشأ  .ب 
  :اتفق الجانبان على ما يلي

أ ص    .1 هادة منش ي بش اء أو التفضيل الجمرآ ع باإلعف ل بضاعة تتمت ة أن تصحب آ ة حكومي ن جه ادرة ع
  . مختصة

اج                        اليف اإلنت ة من تك ين بالمائ ة عن أربع ويشترط أال تقل نسبة المواد األولية المحلية واليد العاملة المحلي
  .الكلية لتعتبر البضاعة من منشأ البلد المصدر

  . البلدينأن تكون شهادة المنشأ طبق األنموذج اآلتي، فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية المتبادلة بين .2
هد "  أ  ... ……….تش ن منش ي م لع ه ذه الس د  . ………...أن ه ة والي ة المحلي واد األولي بة الم وأن نس

  ". على األقل من تكاليف اإلنتاج الكلية %)40(العاملة المحلية تبلغ 
وب                      .3 دة للبضاعة المطل اة هي عائ أ المعط ع األحوال من أن شهادة المنش أن تتثبت إدارة الجمارك في جمي

  .ها من أحكام هذا االتفاقإفادت
ة                            .4 د الطرف اآلخر تحت أي وضع جمرآي وبأي ى بل دخل إل ي ت يتعهد الطرفان بإرفاق جميع البضائع الت

ا    ) بما في ذلك الطرود البريدية والنقل الجوي(وسيلة نقل   بنسخة إضافية عن البيان الجمرآي توضع عليه
  . النسخة إلى معامالت التخليصلكي تضم) خاصة بالجمارك السورية أو اللبنانية(عبارة 

  :قضايا إعانات التصدير ورسم اإلغراق  .ج 
ال   ي ح ى بعض المنتجات السورية، وف م إغراق عل رار الخاص بفرض رس اء الق ى إلغ اني إل د الجانب اللبن يعم

  .مهصدور قانون الدعم في لبنان يتعهد الجانب اللبناني، تعديله الستثمار المنتجات المصدرة إلى سوريا من أحكا
ان                 ى لبن د تصديرها إل ة عن ى المنسوجات والغزول القطني رر عل آما يقوم الجانب السوري بإعادة وقف الدعم المق

  .وذلك تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل
ذا المحضر، ويجري            )48(ينفذ إلغاء اإلغراق في لبنان وإيقاف الدعم في سوريا خالل            اريخ تصديق ه  ساعة من ت

  .لمنتجات المصدرة إلى سوريا من أي دعم في لبنان فور صدور قانون الدعم فيهالعمل على استثناء ا

  :الروزنامة الزراعية  .د 
  :اتفق الجانبان على ما يلي

ي الزراعة   1968أن يجتمع خالل شهر تشرين األول   -  ممثلون عن آل من وزارة الزراعة اللبنانية ووزارت
ة الس  ارة الخارجي اد والتج ي واالقتص الح الزراع ادل واإلص ة لتب ة الزراعي ع الروزنام وريتين لوض

  .المنتجات الزراعية بين البلدين بكافة تفاصيلها
تيراد العرق                - ى اس ود الجانب السوري إل ل يع تيراد العنب السوري، وبالمقاب اني باس أن يقوم الجانب اللبن

  .اللبناني وعنب المائدة، وذلك في اليوم الثاني لتوقيع هذا المحضر
ًا عن            أن يسمح الجانب     - تج محلي اح المن ه عرض التف ل في السوري باستيراد التفاح اللبناني في آل وقت يق

  .حاجة االستهالك المحلي على أّال يتأخر السماح باالستيراد عن بداية العام الذي يلي موسم اإلنتاج
ع لنظام اإلجازة   وأآد الوفد السوري بأن استيراد الحمضيات اللبنانية مسموح به طيلة أيام السنة وأنه ال يخض   

  .المسبقة وال إلى أية شروط أخرى

ام          .ه  اق االقتصادي لع ة باالتف داول الملحق واردة في الج د المنتجات ال ة    1953تبني ى أساس جدول التعريف  عل
  :الموحد

م                      واردة في الجداول رق ة والصناعية ال ة والحيواني  )4( و)2( و )1(اتفق الجانبان على تبنيد المنتجات الزراعي
س بنود جدول التعريفة الجمرآية الموحد لدول الجامعة العربية مع االحتفاظ ببنود التعريفة الجمرآية على أسا

ذا               ة به ا والمرفق ة المشار إليه اد الجداول ـ األربع دة، واعتم ة الجدي ة الجمرآي ود التعريف القديمة إلى جانب بن
  .1953المحضر جزءًا ال يتجزأ من اتفاق عام 
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  :ريةسعر صرف الليرة السو  .و 
  :اتفق الجانبان على اعتماد سعري الصرف التاليين

   قرشًا لبنانيًا لليرة السورية81 -
   قرشًا سوريًا لليرة اللبنانية123 -

دين وهي              د في آل من البل دوالر األميرآي المعتم ى األسعار الرسمية لل ًا سوريًا   380وذلك استنادًا عل  قرش
  . قرشًا لبنانيًا308و

ارًا           دين اعتب ة في آل من البل دوائر الجمرآي آما اتفقا على تطبيق أسعار الصرف هذه في تحديد القيمة لدى ال
  .من اليوم التالي لتاريخ تصديق هذا المحضر

ذآر في                          ة ال د أسعار الصرف آنف اد تحدي تقبل، يع وعند آل تعديل رسمي لقيمة إحدى هاتين العملتين في المس
  .، باتفاق الطرفينضوء التعديالت الطارئة

  :تنظيم شؤون منتجات منطقة الحدود  .ز 
يم الخاص بسكان الحدود من حيث                         اني أن التعم جوابًا على استيضاح من الجانب السوري، أآد الجانب اللبن
م من السلطات                      ي تعطى له السماح لهم بإدخال وإخراج منتجات أراضيهم على أساس المستندات الرسمية الت

  .ي المفعولاإلدارية، ال زال سار

ًا ام : خامس اق ع ه ووضعه موضع  1965اتف ه وإبرام اق االقتصادي، تعديل ل، الملحق باالتف يم شؤون النق  لتنظ
  التنفيذ

  :اتفق الجانبان على ما يلي

  : بحيث تصبح آما يلي10/7/65تعديل المادة الثانية من االتفاق الذي وقعه ممثال البلدين في بيروت بتاريخ  .1

دخول أراضي          : المادة الثانية " ا ب د آل منهم ة المسجلة في بل يسمح آل من الطرفين لسيارات الشحن العمومي
ل دون الحصول                   اآن التحمي ى أم ذلك التوجه إل غ وآ اآن التفري ى أم الطرف اآلخر وهي محملة والوصول إل
احنة      يارات الش اطى الس ى أال تتع لطة أخرى عل ة س ن أي ة أو م لطات الجمرآي ن الس يرة خاصة م ى تأش عل

  ".المسجلة في بلد أحد الطرفين النقل الداخلي في أراضي الطرف اآلخر

ع                    .2 الي لتوقي اإلسراع في تصديق وإبرام االتفاق المشار إليه أعاله والعمل بالمادة الثانية المعدلة منه في اليوم الت
  .هذا المحضر

يارات  إعطاء السيارات الشاحنة السورية في لبنان حموالت مطابقة من حيث الوزن للحمو         .3 الت التي تعطى للس
، 18/8/1967 تاريخ 6970الشاحنة اللبنانية المماثلة وفقًا لما جاء في مذآرة مديرية الجمارك العامة اللبنانية رقم 

وآذلك إعطاؤها تسهيالت أوسع مما جاء في تلك المذآرة لتصبح التسهيالت الممنوحة لها من حيث الحموالت         
هيالت ال    ع التس اوية م ا متس د        وغيره تم توحي ا ي ك ريثم رى، وذل ة األخ احنة العربي يارات الش ة للس ممنوح

د                 الحموالت بين السيارات الشاحنة المسجلة في الدول العربية المنضمة إلى اتفاق الترانزيت العربي عمًال بالبن
  .الحادي عشر من االتفاق المذآور

  . أشهر في بيروت ودمشق على التواليتشكيل لجان مشترآة لدراسة الشكاوى تعقد اجتماعات دورية آل ثالثة .4

 مع تعديله على السلطة التشريعية في آل من البلدين خالل عشرة أيام من 1965تعهد الجانبان بإحالة اتفاق عام  .5
  .تصديق هذا المحضر، إلبرامه

  اتفاق الترانزيت العربي: سادسًا
المحددة في اتفاق الترانزيت، العربي     اتفق الجانبان على وجوب تطبيق النسب       : تطبيقه وتوزيع شحن البضائع    .1

  .للبضائع األجنبية المنقولة من لبنان إلى األردن
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ب   .2 مولة بالنس ر المش ائع غي ل البض ي     : نق ر العرب ق القط ي تلح ة الت وري باألضرار البالغ ب الس ر الجان ذّآ
ة وأصر                   ة ووطني ر المشمولة بالنسب من أجنبي ه من البضائع غي ى حق  من  السوري بسبب عدم حصوله عل

  .جديد على تحديد نسبة معينة من هذا النقل بالسيارات الشاحنة السورية
ذا                       وبعد التداول بهذا الموضوع أعلن الجانب اللبناني عن تفهمه لوجهة نظر الجانب السوري وطلب بحث ه

ي  اق الترانزيت العرب ى اتف قيقة المنضمة إل ة الش دول العربي ي ال ل يضم ممثل اع مقب ي اجتم ر ف ق فواف. األم
  .الجانب السوري

  نقل البضائع إلى العراق: سابعًا
اق                        ام االتف ق أحك ى حسن تطبي ه بالمساعدة عل بناًء على طلب الجانب السوري، يقوم الجانب اللبناني ضمن إمكانات

  .المعقود بين سوريا والعراق بشأن الحموالت المنقولة من لبنان إلى العراق

  ات السوريةاإلجراءات األخيرة تجاه السيار: ثامنًا
ان وبتسهيل                  يقوم الجانب اللبناني بإزالة جميع العوائق واإلجراءات المتخذة تجاه السيارات الشاحنة السورية في لبن

  .مرورها ومعامالتها الجمرآية
ل                 دفاتر دخول من قب دهم ب ك بتزوي يارات الشاحنة وذل ائقي الس آما يقوم الجانب اللبناني بتسهيل دخول وخروج س

  . اللبنانية بغية عدم تأخيرهم في مراآز الحدود اللبنانيةسلطات األمن
يارات ـ                ائقين السوريين والس وق الس ى حق اظ عل ولى الحف ل سورية تت ة تأسيس مكاتب نق وتجيز السلطات اللبناني

  .الشاحنة السورية وتنظيم عملها وتأمين الحموالت لها في جو مناسب يكفل حسن سير عملها

  آوب الكبيرة والصغيرةوضع سيارات الر: تاسعًا
ل                     ة قب ي آانت قائم يقوم الجانب اللبناني بمعاملة سيارات نقل الرآاب العمومية الكبيرة والصغيرة المعاملة ذاتها الت

  .، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ توقيع هذا المحضر30/7/1968تاريخ 

  القضايا المالية المعلقة: عاشرًا
ا،           "المصالح المشترآة "ال  يقتسم البلدان أرصدة أمو    .1  بوضعها القائم في سجالت آل منهما وبالعملة المدونة فيه

ا وهي  ق عليه ابقة المتف ى أساس النسب الس د التقاص الرصيد   %44 لسورية و %56عل ان، ويحول بع للبن
  .النهائي الذي يترتب ألحد البلدين عند اآلخر

وم إجراء                يحدد سعر الليرة السورية بالنسبة لليرة اللبناني       روت ي ة، في التقاص والتحويل بسعرها في سوق بي
  .التحويل

ذ يستوجب استصدار                  48يجري تنفيذ ما تقدم خالل       ان التنفي ذا المحضر، إال إذا آ  ساعة من تاريخ تصديق ه
  .قانون وفي هذه الحالة يجب إال يتعدى أجله نهاية السنة الجارية

وا     .2 ابات أم دة حس وفًا بأرص دان آش ادل البل لة  "ل يتب ائية المحص وم القض تعلة  " و"الرس واد المش وم الم  "رس
د التقاص الرصيد         "الحواالت البريدية "و  حسب القيود المدونة في سجالتهما بتاريخ هذا المحضر، ويحول بع

  .النهائي الذي يترتب ألحد البلدين عن اآلخر
  .يتم تحويل الرصيد في مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ تصديق هذا المحضر

دولي عن   .3 ي معرض دمشق ال اني ف اح اللبن ديد أجور أرض الجن ة موضوع تس اني بمالحق وم الجانب اللبن يق
  . ليرة سورية25916.80 والبالغة 1957 - 1954الدورات األربعة لسنوات 

  :أما بالنسبة للقضايا المالية المعلقة األخرى بما فيها القضايا الناجمة عن االنفصال الجمرآي وهي .4
  يانصيبأرباح ال

  تصفية حساب الليرة
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ا المالية المعلقة ـ إن وجدت ـ   وغيرها من القضاي. ت.ح.تعويضات نهاية الخدمة لموظفي شرآة سكة حديد ش
ي           ة ف ين عن اإلدارات ذوات العالق ة من ممثل ذه الغاي ة تصفية مشترآة تشكل له ى لجن ا عل رر إحالته د تق فق

ة                  البلدين لدراسة هذه المواضيع وتصفيتها، على        ة بمهل ذه اللجن ا في ه دين ممثليه أن تعين حكومة آل من البل
دين خالل            ومتي البل ى حك ا إل ا ومقترحاته ائج عمله ة نت دم اللجن ذا المحضر وتق اريخ تصديق ه أسبوع من ت

  . شهرين من التاريخ المذآور للعمل بموجبها

  1951وضع ملحق لالتفاق القضائي المعقود عام : حادي عشر
و ب الس ين الجان اريخ    ب دين بت ين البل ود ب اق القضائي المعق ى االتف ال نص عل ى إدخ اق عل بق االتف د س ه ق ري أن

ة            25/2/1951 لطات القانوني ن الس ادرة ع رارات الص رى الق اب األخ ومتين لحس ن الحك ل م ذ آ من أن تنف  يتض
اع   المختصة في آل من البلدين والمتعلقة بتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات التي تنشأ بسبب      أخر أو االمتن الت

ين السلطات                       ذ باتصال مباشر ب ذا التنفي ة ويجري ه ة الثاني ين في أراضي الدول ل أشخاص مقيم عن دفعها من قب
ديها               ى      . المتماثلة في البلدين على أن تطبق آل منهما أصول التحصيل حسب القوانين النافذة ل ا سبق أن اتفق عل آم

ث تش    ذا الموضوع بحي ول ه ر ح ق آخ روع الح ان   مش ن اللج رارات الصادرة ع رح الق ديل المقت ام التع مل أحك
  .الجمرآية

راء   ه بوجه الحصر إج د إلي ل من شهرين وعه ذ أق ًا خاصًا عين من دًا لبناني ك وف اني أن هنال أوضح الجانب اللبن
غية وليس ثمة ما يمنع الوفدين المذآورين من عقد اجتماعات ب. مباحثات حول هذا الموضوع مع وفد سوري مماثل

  . الوصول إلى حلول توفق بين مصلحة آل من البلدين الشقيقين
ا في غضون شهرين                       ى أن ينجزا مهمتهم وقد اتفق الجانبان على إحالة هذا الموضوع على الوفدين المختصين عل

  .من تاريخ توقيع هذا المحضر

  موضوع إلغاء خط سكك الحديد الضيق: ثاني عشر
ة          في معرض مناقشة هذا الموضوع، أدل      ى الجانب اللبناني أنه على الرغم من الخسارة التي تصيب الحكومة اللبناني

اع                ذا االجتم من جراء استمرار سير الخط الحديدي الضيق، فإن االعتبارات التي أوضحها الجانب السوري في ه
  .تدعو الجانب اللبناني إلى سحب طلبه القاضي بإلغاء هذا الخط

  سورياأمالك اللبنانيين في : ثالث عشر
ع     هل دف ل ويس وريا وأن يعج ي س ة والمصادرة ف انيين المؤمم الك اللبن الج قضية أم اني أن تع ب اللبن ب الجان طل

  .الحقوق المترتبة لهم
أجاب الجانب السوري أن قوانين التأميم تعامل اللبنانيين نفس معاملة السوريين بهذا الصدد، وأودع الجانب اللبناني 

ة  ن النصوص المتعلق خًا ع ديم اإليضاحات   نس د بتق آت، ووع رآات والمنش أميم الش ة وبت ة الزراعي د الملكي  بتحدي
  .الكافية حول الموضوع بكتب متبادلة بين الطرفين

  تنفيذ مضمون المحضر المشترك واعتماد محاضر اللجان الفرعية: رابع عشر
ارًا من اليوم التالي لتصديقه من   تعتبر بنود هذا المحضر التي لم يرد نص على تحديد موعد تنفيذها، نافذة اعتب              .1

  .ويجري العمل على تصديقه خالل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ توقيعه. حكومتي البلدين
ذا المحضر                                 .2 ا جاء في ه ا ال يتعارض مع م دين فيم ة عن الوف ة المنبثق اع اللجان الفرعي تعتمد محاضر اجتم

  .للرجوع إليها آلما دعت الحاجة إلى ذلك

امن من تشرين األول سنة               1388اريخ السادس عشر من رجب سنة           حرر في دمشق بت    ة الموافق الث  1968 هجري
  .ميالدية

  عن الجانب العربي السوري
  كرم توما

  عن الجانب اللبناني
  نصري سلهب
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  )1(ملحق الجدول رقم 
  المرفق باالتفاق االقتصادي السوري اللبناني 

   وتعديالته1953 آذار 5المؤرخ في 
  

  دفستق العبي 

  
  )4(ملحق الجدول رقم 

  المرفق باالتفاق االقتصادي السوري اللبناني 
   وتعديالته1953 آذار 5المؤرخ في 

   ألواح وصفائح من مطاط مبرآن
  قفازات من جلد ومن نسج مصنرة أو غير مصنرة

  مظالت
  أحزمة جلدية
  جلود ساعات

  مكابس لعصر الزيتون
  غاز البوتان

  
  )أ/5(الجدول رقم 

  فق باالتفاق االقتصادي السوري اللبناني المر
   وتعديالته1953 آذار 5المؤرخ في 

  المنتوجات الصناعية اللبنانية المعفاة من الرسوم الجمرآية
  25/22  البند  الكلس

  25/23  من البند  االسمنت األبيض
  28/8  من البند  حامض الكبريتيك
  28/9  من البند  حامض النيتريك
  28/38  بندمن ال  آبريتات الصودا

  30/3  البند  أدوية الطب البشري أو البيطري
  33/1  البند  زيوت عطرية وراتنجات عطرية 

  33/3  البند  الخ.. زيوت عطرية مرآزة من شحوم أو زيوت نباتية
  33/4  البند  مخاليط مرآبة من اثنتين أو أآثر من مواد عطرة

  38/11  من البند  مواد مبيدة للحشرات
  39/2  من البند  البوليفينيلحبيبات من آلورور

  57/10   و57/6  البندان  خيوط ونسج من جوت
  62/3  من البند  أآياس من جوت

  73/18  البند  مواسير وأنابيب من حديد أو صلب 
  لوازم أنابيب ومواسير من نحاس

  )…الخ وصالت، مفاصل، أآواع،(
  74/8  البند

  84/22  من البند  آالت رفع باستثناء المصاعد
  85/20  من البند   آهربائية تضيئ بتوهج الشعيراتمصابيح
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  )ب/5(الجدول رقم 
  المرفق باالتفاق االقتصادي السوري اللبناني 

   وتعديالته1953 آذار 5المؤرخ في 
  المنتجات الصناعية السورية المعفاة من الرسوم الجمرآية

  18/4  من البند  زبدة الكاآاو
  18/5  البند  آاآاو ومسحوق غير محلى

  30/3  البند  ية الطب البشري أو البيطريأدو
  40/11  من البند  إطارات دراجات داخلية وخارجية

  40/14  من البند  مصنوعات من مطاط معدة لالستعماالت الفنية
  62/5  من البند  شريط األحذية

  73/11  من البند  سكك البرادي الحديدية المطلية
  73/21  من البند  الزوايا الفوالذية المثقبة

  73/29  البند  سالسل وأجزاءها من حديد صب أو حديد أو صلبال
  73/36  من البند  أفران و طباخات منزلية على الغاز

  84/10  من البند  مضخات ماء للري
  85/3  من البند  البطاريات الجافة

  90/26  من البند  عدادات ماء وآهرباء

  
  )أ/6(الجدول رقم 

  اني المرفق باالتفاق االقتصادي السوري اللبن
   وتعديالته1953 آذار 5المؤرخ في 

  المنتجات الصناعية اللبنانية التي تستفيد من تعريفة جمرآية مخفضة 
  تعادل نصف التعريفة العادية المطبقة في البلد المستورد

  69/10  البند  أجهزة صحية ثابتة من الخزف
  76/2  من البند كعدا األسال) بروفيلة( قضبان، عيدان، زوايا وأشكال خاصة من ألمنيوم 

  
  )ب/6(الجدول رقم 

  المرفق باالتفاق االقتصادي السوري اللبناني المؤرخ
   وتعديالته1953 آذار 5في 

  المنتجات الصناعية السورية التي تستفيد من تعريفة جمرآية مخفضة 
  تعادل نصف التعريفة العادية المطبقة في البلد المستورد

  19/2  من البند  )سترد بودرآا(محضرات غذائية أساسها النشاء 
  21/6  من البند  )بيكنغ بودر(خمائر اصطناعية محضرة 

  21/7  من البند  )جيلي(محضرات غذائية من هالم المائدة 
  83/9  من البند  سكاآين المائدة

  82/14  من البند  مالعق وشوك للمائدة
  84/40  من البند  غساالت آهربائية منزلية وقطعها المنفصلة

  85/12  من البند  بائية منزلية وقطعها المنفصلةأفران آهر
  


