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  اتفاقية
  وحكومة الجمهورية العربية السورية حكومة الجمهورية اللبنانية بين

  للتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات
  

ـ  د ب ا بع ا فيم شار إليهم سورية الم ة ال ة العربي ة الجمهوري ة وحكوم ة اللبناني ة الجمهوري رفين " إن حكوم الط
  ،"المتعاقدين

سيرة ا ا  ز م ة تعزي ا بأهمي ًا منهم وة   يمان دة األخ ه معاه ا نصت علي ًا مم ا، وانطالق ة بينهم سيق القائم اون والتن لتع
ع     1991والتعاون والتنسيق المبرمة بينهما عام   اعي الموق اون االقتصادي واالجتم ، وإنفاذًا لما نص عليه اتفاق التع

   ،1993بينهما عام 

د           تثماري في بل شاط االس دعيم الن تثماري      وتأسيسًا على رغبتهما المشترآة في ت اخ االس اد المن ق إيج يهما عن طري
الالزم للمستثمرين ورجال األعمال اللبنانيين والسوريين بغية حفزهم على تأسيس وإقامة مشاريع استثمارية يكون   

  من شأنها دعم التنمية االقتصادية في البلدين،

  :اتفقتا على ما يلي

  تعريفات :المادة األولى
م يقتض                  يقصد بال  :ألغراض هذه االتفاقية   ا ل أتي م كلمات والعبارات الواردة في هذه االتفاقية المعاني المبينة فيما ي

  :السياق معنى آخر

يم                    "استثمارات"تعني آلمة    .1 ستثمر في إقل د وت ستثمري طرف متعاق جميع أنواع األصول التي يمتلكها أحد م
ى      "تثماراتاس"وتشمل آلمة   . الطرف المتعاقد اآلخر طبقًا لقوانين وأنظمة هذا األخير         بوجه خاص وليس عل

  :سبيل الحصر

ازات والرهون                 .أ  ة واالمتي األموال المنقولة وغير المنقولة، وآذلك الضمانات المتعلقة بها آالرهون العقاري
  .األخرى وأية حقوق أخرى مماثلة

 .حصص وأسهم وسندات الشرآات واألوراق المالية  .ب 

 .داء ذو قيمة اقتصادية أو بأةاقتصاديمطالبات بأموال استخدمت لخلق قيمة   .ج 

ة               .د  حقوق الملكية الصناعية والفكرية وتشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات االختراع والعالمات التجاري
ة          سمعة التجاري ي وال صنيع التقن ات الت ة وعملي واألسماء التجارية والتصاميم الصناعية واألسرار التجاري

 .نين ولوائح إقليم الطرف المتعاقد المقام عليه االستثماروآذلك الحقوق المماثلة األخرى التي تقرها قوا

ة أو                        .ه  وارد الطبيعي ازات البحث عن الم شمل امتي د، وت انون أو عق امتيازات األعمال التجارية الممنوحة بق
 .تنميتها أو استخراجها أو استغاللها

ذا                       شرط أال يكون ه تثمار، ب صفته اس تثمار األصول ب شريع      وال يخل أي تعديل في شكل اس ًا لت ديل مخالف التع
  .الطرف المتعاقد في اإلقليم الذي أقيم عليه هذا االستثمار

 :"مستثمر"تعني آلمة  .2
  األشخاص الطبيعيون من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين وفقًا لقوانينه،  .أ 

شرآات           .ب  ل ال دين مث رفين المتعاق ن الط ة أي م وانين وأنظم ق ق سون وف اريون المؤس خاص االعتب األش
 ،والمشترآة والجمعيات واتحادات رجال األعمال والشرآات والمنشآت الفرديةالخاصة 
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د اآلخر             أي من الطرفين المتعاقدين أو مؤسساتهما العامة،        .ج  يم الطرف المتعاق الذين وظفوا استثمارًا في إقل
  . وفقًا للقوانين واألنظمة النافذة

تثمار        "عائدات"تعني آلمة    .3 يس الحصر                المبالغ الصافية الناتجة عن االس ى وجه الخصوص ول ا عل ا فيه  بم
ة     ال اإلداري اء األعم ات لق وع، والمقبوض مالية، والري اح الرأس د واألرب هم والفوائ اح األس اح وأرب األرب

ويتمتع عائد االستثمار في حالة إعادة استثماره بنفس الحماية التي يتمتع           . والمساعدة الفنية أو البدالت األخرى    
 .بها االستثمار

 :"إقليم"صطلح يعني م .4
  :بالنسبة للجمهورية العربية السورية  .أ 

وفقًا للقانون الدولي أراضي الجمهورية العربية السورية بما فيها مياهها الداخلية وبحرها اإلقليمي وباطن              
ناطق البحرية األخرى    حقوق سيادية عليها والم    اء الجوي الذي يعلوها والتي لسوري     هذه األراضي والفضا  

سوري ي ل وارد      ااوالت ظ الم تغالل وحف شاف واس راض استك ا ألغ يادية عليه وق س ة حق ي ممارس ق ف لح
  .الطبيعية

  :بالنسبة للجمهورية اللبنانية  .ب 
صادية        أراضي الجمهورية اللبنانية، بما في ذلك البحر        ة االقت ز       اإلقليمي، والمنطق ذلك اإلفري الخاصة وآ

ار              ي يم ة الت اه اإلقليمي انون             القاري الذي يمتد خارج حدود المي داخلي والق انون ال ًا للق ان، وفق ا لبن س عليه
  .الدولي، حقوق السيادة، والوالية القانونية

  تشجيع وحماية االستثمار: المادة الثانية
تثمار                            .1 د اآلخر الس ستثمرين من الطرف المتعاق ة للم ًا مؤاتي ئ ظروف دين ويهي يشجع آل من الطرفين المتعاق

 .ستثمارات وفق قوانينه وأنظمتهرؤوس األموال في إقليمه ويقبل هذه اال

ستثمر                  .2 ة والعمل للم يقدم آل من الطرفين المتعاقدين التسهيالت والتصاريح الالزمة للدخول والخروج واإلقام
ولمن تتصل أعمالهم اتصاًال دائمًا أو مؤقتًا باالستثمار من خبراء وإداريين وفنيين وعمال بصرف النظر عن                  

 .قوانين المعمول بها في الطرف المتعاقد المضيفالجنسية، وفقًا للتشريعات وال

ل   .3 ه من قب ه وأنظمت ًا لقوانين ة وفق تثمارات الموظف ة االس ه بحماي وم ضمن إقليم د أن يق ى آل طرف متعاق عل
ة                        ة أو تمييزي ر قانوني دم إلحاق الضرر من خالل إجراءات غي مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد اآلخر وبع

تثمارات، ك االس إدارة تل ا أو ب دها، أو بيعه ا، أو تمدي ق فيه ة الح تعمالها، أو ممارس تمرارها، أو اس  أو اس
 .آما تتمتع هذه االستثمارات بحماية وأمن آاملين وشاملين. تصفيتها

 .يقوم آل من الطرفين المتعاقدين بتطبيق تشريعاته الضريبية دون أي تمييز .4

  ة الوطنيةأحكام الدولة األآثر رعاية والمعامل: المادة الثالثة
ستثمرين  .1 تثمارات الم صفة ضمن أراضيه الس ة ومن ة عادل ضمان معامل دين ب زم آل من الطرفين المتعاق يلت

ا آل طرف                  . التابعين للطرف المتعاقد اآلخر    ي يمنحه ك الت ة من تل ل رعاي وهذه المعاملة يجب أن ال تكون أق
ابعي ستثمرين ت ة ضمن أراضيه من جانب م تثمارات الموظف د لالس ا آل متعاق ي يمنحه ك الت ه، أو من تل ن ل

ذه                      ث، إذا آانت ه د ثال ابعين ألي بل طرف متعاقد لالستثمارات الموظفة ضمن أراضيه من جانب مستثمرين ت
 .المعاملة المذآورة أخيرًا أآثر رعاية

تثمار           .2 ستثمرين واالس نح الم أن يم دًا ب ًا متعاق زم طرف ة بحيث تل ر رعاي ة األآث ة الدول سر معامل ات يجب أال تف
التابعة للطرف المتعاقد اآلخر الميزات الناتجة عن أي اتحاد جمرآي أو اقتصادي قائم حاليًا أو سينشأ مستقبًال                 

 . أو عن منطقة تجارة حرة أو منظمة اقتصادية إقليمية قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين عضوًا فيها
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ا أي من الطرفين الم               زة يوليه ة              وال تخل تلك المعاملة بأية مي د ثالث بموجب اتفاقي ستثمرين من بل دين لم تعاق
  .لتجنب االزدواج الضريبي أو اتفاقيات أخرى على أساس متبادل بشأن أمور الضرائب

ستثمرين              )1( ال تفسر أحكام الفقرة    .3 تثمارات والم نح االس ابعين  من هذه المادة بحيث تلزم أي من الطرفين بم الت
ة الممنو   للطرف المتعاقد اآلخر   ك         المعامل ق بتمل ا يتعل ه بم ابعين ل ستثمرين الت ة ال  حة للم وق العيني ة عقاري  الحق

  .والحقوق العينية األخرى

  التأميم ونزع الملكية: المادة الرابعة
ة       .1 صادرة أو أي أميم  أو الم ة أو الت زع الملكي دين لن رفين المتعاق ن الط ستثمري أي م تثمارات م ضع اس ال تخ

ـ      (اشر أو غير مباشر     إجراءات أخرى ذات أثر مماثل بشكل مب       د ب ة   "يشار إليها فيما بع زع الملكي يم    ") ن في إقل
ع         ل دف الطرف المتعاقد اآلخر إال إذا آان ذلك وفقًا للقانون والمنفعة العامة وعلى أساس غير تمييزي وفي مقاب

 .تعويض عادل طبقًا لإلجراءات القانونية وبدون تأخير

اذ       مباشرة ائجة في السوق لالستثمار المنزوع ملكيته       يكون التعويض معادًال للقيمة الحقيقية الر      .2 اريخ اتخ ل ت  قب
قرار نزع الملكية أو تاريخ إعالنه، وفقًا لوضع اقتصادي عادي وسابق على أي تهديد بنزع الملكية ويتم سداد                  
التعويض المستحق بدون تأخير ويتمتع بحرية التحويل آما يشمل فائدة بمعدل عادل ومنصف، ومع ذلك يجب      

ة         ) ليبور(ن ال تقل قيمة الفوائد عن سعر الفائدة     أ زع الملكي اريخ ن رة ستة أشهر من ت السائد في لندن خالل فت
 .الفعلي حتى تاريخ السداد

ادة       .3 ام الم ذي         )7(مع عدم اإلخالل بحقوق المستثمر بموجب أحك ستثمر ال ذا الم ه يحق له ة فإن ذه االتفاقي  من ه
ادة    تتعرض استثماراته إلجراء نزع الملك     ية وفقًا لتشريعات الطرف المتعاقد الذي اتخذ هذا اإلجراء، طلب إع

ضائية  لطة ق ة س ًا    النظر بمعرف ه وفق ستحق ل ويض الم يم التع ي تقي ذا الطرف، ف ستقلة له لطة أخرى م أو س
ضمان                           د ل ة آل جه زع الملكي ذي اتخذ إجراء ن د ال للقواعد التي نصت عليها هذه المادة ويبذل الطرف المتعاق

 .م إعادة النظر بصورة عاجلةتما

زع ملكي        .4 دين بن ي ت     في حالة قيام أحد الطرفين المتعاق شرآات الت ًا    ة أصول إحدى ال شائها وفق سها أو إن م تأسي
د اآلخر جزءًا من أسهمها،                         ستثمرو الطرف المتعاق ك م للتشريعات النافذة في أي جزء من إقليمه، وآان يمتل

ادل المنصف            )1( الفقرة   فعلى ذلك الطرف أن يراعي تطبيق أحكام        من هذه المادة بما يوفر حتمًا التعويض الع
 .الستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد اآلخر الذين يمتلكون األسهم

  تعويض األضرار أو الخسائر: المادة الخامسة
د اآلخر                  يم الطرف المتعاق دين لخسائر في إقل ستثمري أحد الطرفين المتعاق تثمارات م ة تعرض اس  نتيجة  في حال

د اآلخر                     حرب، أو نزاعات أخرى مسلحة، أو حالة طوارئ وطنية أو اضطرابات مدنية، يمنح ذلك الطرف المتعاق
ويض ورد      سبة للتع ك بالن ة، وذل ة ثالث ستثمري دول ستثمريه أو م ا لم ي يمنحه ك الت ن تل ضلية ع ل أف ة ال تق معامل

 . لغ يتم دفعها بموجب هذه المادة بحرية التحويلالحقوق ألصحابها وأي شكل من أشكال التسوية، وتتمتع أي مبا

  إعادة تحويل رأس المال والعائدات: المادة السادسة
ي       ة الت نفس العمل يسمح آل من الطرفين المتعاقدين بتحويل رأس المال وعائداته المستثمرة في إقليمه إلى الخارج ب

ذا        ورد بها أصًال أو بأية عملة قابلة للتحويل بحرية وبدون تأخير  اريخ ه سائد في ت سعر الصرف ال ل ب  ويتم التحوي
 :التحويل ويشمل ذلك على سبيل المثال

  .رأس المال المستثمر بما فيه العوائد المعاد استثمارها لغرض صيانة أو زيادة االستثمار  .أ 

 . األرباح أو حصص أرباح األسهم والفوائد أو العائدات األخرى المستحقة عن االستثمار  .ب 

 .جة عن التصفية الكلية أو الجزئية لالستثماراألموال النات  .ج 
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تثمار    .د  ل االس ا بغرض تموي ي يحصل عليه دها الت روض وفوائ ساط الق داد أق وانين   س ًا للق ه وفق ع في أو التوس
 .واألنظمة النافذة في آال الطرفين المتعاقدين

 . من هذه االتفاقية)5 - 4(التعويضات المذآورة في المادتين   .ه 

 .   المدفوعات المتحصلة عن أية منازعات مرتبطة باالستثمار  .و 

دين                         .ز  تثمار أحد الطرفين المتعاق املون في مشروعات اس ا الع ي تلقاه الرواتب واألجور واألتعاب األخرى الت
 .المقامة على إقليم الطرف المتعاقد اآلخر

  الحلول: المادة السابعة
عاقدين أو وآيله المعين استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد اآلخر في الحاالت التي يضمن فيها أحد الطرفين المت

اتهم              سوية متطلب ستثمرين لت ى هؤالء الم دفوعات إل سداد م وم ب ة ويق المقامة على إقليمه ضد المخاطر غير التجاري
ه         د األول أو وآيل ة الطرف المتعاق ى أحقي ين بموجب   وفقًا لهذه االتفاقية، فإن الطرف المتعاقد اآلخر يوافق عل المع

ذا        ات له وق والمطالب اوز الحق ى أال تتج ستثمرين عل ؤالء الم اوى ه وق ودع رته لحق ي مباش ول ف ق الحل دأ ح مب
  .المستثمر

  تسوية المنازعات بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد اآلخر: المادة الثامنة
ة عن        .1 ذه االتفاقي ام ه دين      أية منازعات قانونية تنشأ مباشرة بموجب أحك ين أي من الطرفين المتعاق تثمار ب  اس

 .وأحد مستثمري الطرف المتعاقد اآلخر، يتم تسويتها وديًا بين طرفيها المعنيين

رة            .2 اريخ طلب                     )1(إذا لم يتم تسوية هذه المنازعة وفقًا ألحكام الفق رة ستة أشهر من ت ادة خالل فت ذه الم  من ه
 : إلى أي منتقديم المنازعةللمستثمر تسويتها آتابًة، يجوز 

  . المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد المضيف لالستثمار  .أ 

دول                    .ب  ة في ال وال العربي تثمار رؤوس األم الجهات المختصة بتسوية المنازعات وفقًا لالتفاقية الموحدة الس
 .1980العربية لسنة 

س      .ج  ة الخاصة بت ضى االتفاقي شئ بمقت ذي أن تثمار ال ات االس سوية منازع دولي لت ز ال ات المرآ وية منازع
اريخ         ي وقعت في واشنطن بت ، إذا 1965مارس   18االستثمار بين الدول وبين مواطني الدول األخرى الت

 آانت هذه االتفاقية تنطبق على الطرفين المتعاقدين،  

ل سكرتارية المرآز                   قواعد  (أو بموجب القواعد التي تحكم التسهيالت اإلضافية إلدارة اإلجراءات من قب
النزاع ولكن ليست          ) اإلضافيةالتسهيالت   إذا آانت الدولة المتعاقدة للمستثمر أو الدولة المتعاقدة الطرف ب

  .آلتاهما طرفًا في المرآز الدولي لتسوية الخالفات حول االستثمارات

 : هيئة تحكيم خاصة يتم تشكيلها آما يلي  .د 

ين با      .1 ين المعني م ثالث     يعين آل طرف في المنازعة محكمًا واحدًا ويختار المحكم ا المشترك محك تفاقهم
من مواطني دولة ثالثة لها عالقات دبلوماسية مع الطرفين المتعاقدين، رئيسًا للهيئة ويجب تعيين جميع               

 . المحكمين خالل شهرين من تاريخ إخطار المستثمر برغبته في عرض المنازعة على التحكيم

رة   .2 ي الفق ا ف شار إليه دة الم ات خالل الم تم التعيين م ت ي  ) 1/د (إذا ل ن طرف ادة يحق ألي م ذه الم ن ه م
ه أو القاضي               ة أو نائب دل الدولي ة الع يس محكم اق آخر، أن يطلب من رئ المنازعة، في حالة غياب اتف

 .الذي يليهما في األقدمية من غير مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، إجراء التعيينات الالزمة

تم              تصدر هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية األصوا      .3 ًا للطرفين وي ة قانون ة وملزم ا نهائي ت، وتكون قراراته
ذه                      ام ه ًا ألحك ا وفق ًا في المنازعة وتتخذ قراراته ذي هو طرف د ال وانين الطرف المتعاق ًا لق تنفيذها وفق

 .االتفاقية وقوانين الطرف المتعاقد الذي هو طرفًا في المنازعة والمبادئ العامة للقانون الدولي العام
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اق                 تقوم هيئة ا   .4 تم االتف م ي ا ل ى طلب أي من طرفي المنازعة وم لتحكيم بتفسير قرارها وأسبابه بناًء عل
 ).هولندا(على خالف ذلك بين أطراف المنازعة يكون مكان التحكيم الهاي 

دولي           ارة ال انون التج دة لق م المتح ة األم يم للجن د التحك ة قواع ق الهيئ اله تطب ر أع ا ذآ اة م ع مراع وم
  ).1976يونسترال (

  .وفي حالة اختيار المستثمر إحدى طرق التسوية السابقة فال يحق له اختيار الطرق األخرى

  تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين: المادة التاسعة
ع              .1 ة ألي منازعة تق يسعى الطرفان المتعاقدان بحسن نية وبروح من التعاون إلى التوصل لتسوية عاجلة وعادل

سير أو      ق بتف دان في مفاوضات                      بينهما تتعل ان المتعاق دخل الطرف ذا الخصوص ي ة وفي ه ذه االتفاقي ق ه  تطبي
اق خالل ستة أشهر                     ى اتف مباشرة وهادفة للتوصل إلى مثل هذه التسوية وإذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إل

ى                     دين إل ى طلب أي من الطرفين المتعاق يم    من تاريخ إثارة المنازعة، يجوز تقديم المنازعة بناًء عل ة تحك  هيئ
  .مكونة من ثالثة أعضاء

ًا لرئاسة         .2 ان محكم ذان المحكم ار ه يعين آل طرف متعاقد خالل شهرين من تاريخ تسلم الطلب، محكمًا، ويخت
شل أي من                        ة ف دين، وفي حال ات دبلوماسية مع الطرفين المتعاق ا عالق ة له الهيئة يكون من مواطني دولة ثالث

يس                 الطرفين المتعاقدين في تعيين محكم     د اآلخر أن يطلب من رئ ه خالل المدة المحددة يجوز للطرف المتعاق
 .محكمة العدل الدولية تعيين هذا المحكم

ى                      .3 اًء عل رئيس بن ّين ال ا، يع رئيس خالل شهرين من تعيينهم إذا لم يتوصل المحكمان إلى اتفاق حول اختيار ال
 . ليةطلب أي من الطرفين المتعاقدين، من قبل رئيس محكمة العدل الدو

رتين                   .4 ة في الفق  )2(إذا تعذر على رئيس محكمة العدل الدولية أداء المهمة المنصوص عليها في الحاالت المبين
رار                          )3(و إن ق دين، ف واطني أحد الطرفين المتعاق ة من م  من هذه المادة أو إذا آان رئيس محكمة العدل الدولي

رئيس         التعيين يتخذ من قبل نائب رئيس محكمة العدل الدولية، وإ          ع تحول دون أداء نائب ال ذا آانت هناك موان
ذي           ة ال ل عضو المحكم لهذه المهمة أو آان من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين فإن قرار التعيين يتخذ من قب

 .يليه في المرتبة على أن ال يكون من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين

ق             تصدر هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية األصوات، وتكو       .5 دين وتطب ة للطرفين المتعاق ة وملزم ا نهائي ن قراراته
وتطبق بالنسبة لموضوع الخالف أحكام هذه االتفاقية  ) يونسترال( المحكمة بالنسبة إلجراءاتها قواعد تحكيم الـ     

 ).السويد(أو ستوآهولم ) هولندا(وما تقتضيه من أحكام القانون الدولي ويكون مكان التحكيم الهاي 

م                تقدم جميع الط   .6 لبات وتستكمل جميع جلسات االستماع خالل ثمانية أشهر من تاريخ اختيار المحكم الثالث ما ل
اريخ إغالق             ة أو ت يتفق على خالف ذلك، وتصدر الهيئة قرارها خالل شهرين من تاريخ تقديم الطلبات النهائي

 .جلسات السماع، أيهما يكون الحقًا لآلخر

ساوي    .7 دان بالت ان المتعاق ل الطرف اليف     يتحم رين وتك ين اآلخ الرئيس والمحكم ة ب صاريف الخاص ا الم بينهم
 .اإلجراءات األخرى، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تقرر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين نسبة أعلى من التكاليف

  حدود موانع االتفاقية: المادة العاشرة
  :ال تقيد هذه االتفاقية من

رارات اإل         .أ  وانين واإلجراءات والق ة ألي من               أحكام الق ة الدولي ضائية وااللتزامات القانوني ام الق ة، واألحك داري
  ،الطرفين المتعاقدين

ة                         .ب  واردة في اتفاقي ك ال ك تل ا في ذل ستثمر بم االلتزامات الخاصة بين الطرف المتعاقد المضيف لالستثمار والم
  لالستثمار أو ترخيص باالستثمار،
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ة في                 متى آانت تخول استثمارات أو نشاطات متصلة بمع        ذه االتفاقي ا ه ي تمنحه ك الت املة أآثر تفضيًال من تل
 .  األوضاع المماثلة

  ما يخرج عن نطاق االتفاقية: المادة الحادية عشرة
ال تحول هذه االتفاقية دون تطبيق أي من الطرفين المتعاقدين لإلجراءات الالزمة للمحافظة على النظام العام،                 .1

 .حالل السالم واألمن الدوليين، أو حماية مصالحه األمنية األساسيةأو القيام بالتزاماته بالحفاظ أو إ

تثمارات،                   .2 شاء االس ق بإن دين إلجراءات خاصة تتعل اذ أي من الطرفين المتعاق ال تحول هذه االتفاقية دون اتخ
 .القواعد المنصوص عليها في هذه االتفاقيةشرط أن ال تخل  بأي من المبادئ وب

  ق تطبيق االتفاقيةنطا: المادة الثانية عشرة
د   االستثماراتعند دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ تسري أحكامها أيضًا على       التي وظِّفت في أراضي طرف متعاق

 االتفاقيةَبْيَد أن هذه . وفقًا لقوانينه وأنظمته من قبل مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد اآلخر قبل دخولها حيز التنفيذ
  .التي تكون قد نشأت قبل دخولها حيز التنفيذال تسري على الخالفات 

  التنسيق بين الطرفين المتعاقدين: المادة الثالثة عشرة
تعتبر آل من وزارة االقتصاد والتجارة في الجمهورية العربية السورية ووزارة المالية في الجمهورية اللبنانية هي                

  .الل األمانة العامة للمجلس األعلى اللبناني السوريالجهات المعنية بالتنسيق بين الطرفين المتعاقدين وذلك من خ

  الدخول في حيز التنفيذ: المادة الرابعة عشرة
ة                              .1 اريخ آخر إشعار باستكمال اإلجراءات القانوني ًا من ت ين يوم د ثالث ة سارية المفعول بع ذه االتفاقي تصبح ه

 .للمصادقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين

ة محل ا .2 ذه االتفاقي اريخ  تحل ه دين بت ين البل ة ب تثمارات الموقع ة االس شجيع وحماي ة ت د 12/1/1997تفاقي ، عن
 .دخولها حيز التنفيذ

ة                          .3 ة الالزم نفس اإلجراءات القانوني ديل ل دين، ويخضع التع اق الطرفين المتعاق ة باتف ذه االتفاقي ديل ه يجوز تع
 .لسريان هذه االتفاقية

  المدة واالنتهاء: المادة الخامسة عشرة
دين بإخطار                              تسري م أحد الطرفين المتعاق م يق ا ل ر محددة م دة غي دها لم  هذه االتفاقية لمدة عشر سنوات، تجدد بع

تثمارات المنجزة           اء سريانها، وتبقى االس اريخ انته الطرف المتعاقد اآلخر برغبته في إنهائها قبل سنة واحدة من ت
  . اإلنهاءقبل تاريخ إنهائها خاضعة لها لمدة عشر سنوات من تاريخ هذا

اريخ           ا ذات                18/7/2010حررت ووقعت هذه االتفاقية في دمشق بت ة لكل منه ة العربي سخ أصلية باللغ ى ثالث ن  عل
  .الحجية

  عن حكومة
  الجمهورية اللبنانية

  عن حكومة
  الجمهورية العربية السورية

 وزيرة المالية

  األستاذة ريا حفار

 وزيرة االقتصاد والتجارة

  صي مرعي عاءالسيدة لميا
 


