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  االتفاق االقتصادي بين لبنان وسوريا 
  5/3/1953المعقود في دمشق بتاريخ 

  وتعديالته بموجب محضر اجتماعات الوفدين االقتصاديين 
  8/10/1968 اللبناني والعربي السوري في دمشق بتاريخ

  
  إن الحكومتين اللبنانية والسورية،

ا وفي             رغبًة منهما في تنظيم العالقات االقتصادية بين بلديهما و         ة بينهم م الصالت الطبيعي ى أسس تالئ توطيدها عل
  .إقرار مبدأ تبادل الحاصالت والمنتجات المحلية وتسهيل مرور البضائع األجنبية والوطنية

  :اتفقتا على ما يلي

  :المادة األولى
ادلة وفقًا ألحكام هذا    يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العالقات االقتصادية بين بلديهما وتوطيدها لمنفعتهما المتب           

  .االتفاق ولألنظمة المرعية في آل من البلدين على أن ال تتعارض وأحكام هذا االتفاق

  تبادل اإلنتاج الزراعي والحيواني والصناعي
  :المادة الثانية

ى  تسمح الحكومة اللبنانية باستيراد المنتوجات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ السوري المستوردة مباشرة إ              .1 ل
  .لبنان، وتسمح الحكومة السورية بتصدير هذه المنتوجات

ى                  .2 اني المستوردة مباشرة إل تسمح الحكومة السورية باستيراد المنتوجات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ اللبن
  .سوريا، وتسمح الحكومة اللبنانية بتصدير هذه المنتوجات

  :المادة الثالثة
اني   تعفى من الرسوم الجمرآية ومن إجاز     أ اللبن ات االستيراد والتصدير المنتوجات الزراعية والحيوانية ذات المنش
  . المرفق بهذا االتفاق، وذلك عند تبادلها مباشرة بين البلدين)1(أو السوري المدرجة في الجدول رقم 

  :المادة الرابعة
ت    .1 وري المس أ الس ناعية ذات المنش ات الص تيراد المنتوج ة باس ة اللبناني مح الحكوم ان  تس ى لبن رة إل وردة مباش

ة والخامسة من                     ة والرابع رات الثالث ام الفق وتسمح الحكومة السورية بتصدير هذه المنتوجات، وذلك وفقًا ألحك
  .هذه المادة

ى سوريا   .2 رة إل توردة مباش اني المس أ اللبن تيراد المنتوجات الصناعية ذات المنش ة السورية باس تسمح الحكوم
دير هذه المنتوجات وذلك وفقًا ألحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من هذه            وتسمح الحكومة اللبنانية بتص   

  .المادة

م           .3 اق    )2(تعفى المنتوجات الصناعية ذات المنشأ اللبناني أو السوري المدرجة في الجدول رق ذا االتف  المرفق به
  .من الرسوم الجمرآية عند تبادلها مباشرة بين البلدين

دين المنتوجات الصناعية                تستفيد من تخفيض قدره    .4 ة في آل من البل ة المطبق ة العادي ة الجمرآي  نصف التعريف
  . المرفق بهذا االتفاق عند تبادلها مباشرة بين البلدين)3(اللبنانية أو السورية المدرجة في الجدول رقم 

 والمدرجة في     سورييسمح الطرفان المتعاقدان بتبادل المنتوجات الصناعية األخرى ذات المنشأ اللبناني أو ال            .5
م  د  )4(الجدول رق ي البل ة ف ة المطبق ة العادي ة الجمرآي ذه المنتوجات للتعريف اق وتخضع ه ذا االتف ق به  المرف

  .المستورد
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م                    .6 ة موضوع الجدول رق ) أ/5(تسمح حكومة الجمهورية العربية السورية باستيراد المنتجات الصناعية اللبناني
  .سوم الجمرآيةالمرفق بهذا االتفاق، معفاة من الر

م         .7 ة موضوع رق تيراد المنتجات الصناعية اللبناني المرفق  ) أ/6(تسمح حكومة الجمهورية العربية السورية باس
  .بهذا االتفاق، مع منحها تخفيضًا في الرسوم الجمرآية قدره خمسون بالمائة من التعريفة العادية

م       تسمح حكومة الجمهورية اللبنانية باستيراد المنتجات الصناع       .8 المرفق  ) ب/5(ية السورية موضوع الجدول رق
  .بهذا االتفاق، معفاة من الرسوم الجمرآية

م              .9 المرفق  ) ب/6(تسمح حكومة الجمهورية اللبنانية باستيراد المنتجات الصناعية السورية موضوع الجدول رق
  . العاديةبهذا االتفاق مع منحها تخفيضًا في الرسوم الجمرآية قدره خمسون بالمائة من التعريفة

  :المادة الخامسة
دابير                            اذ الت دين اتخ اق يحق لكل من الطرفين المتعاق ذا االتف شذوذًا عن أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من ه

  :التالية

ة أو                   .1 فرض إجازة التصدير أو االستيراد ألغراض تنظيمية على تصدير أو استيراد بعض المنتوجات الزراعي
  . المرفق بهذا االتفاق)1(ي الجدول رقم الحيوانية المدرجة ف

ذلك                              .2 ورًا ب ه ف ه شرط أن يعلم د الطرف اآلخر أو الحد من ى بل منع تصدير أية منتوجات زراعية أو حيوانية إل
  .وأن يكون منع التصدير أو الحد منه عامًا وشامًال سائر البلدان

ر أو   .3 د الطرف اآلخ ن بل ات صناعية م ة منتوج تيراد أي ع تصدير أو اس ا من د منهم ات ( الح تثناء المنتوج باس
اق      )3( و )2(المدرجة في الجدولين رقم      ذا االتف رفقين به ع أو             )  الم ذلك وأن يكون المن ورًا ب ه ف شريطة أن يعلم

  .الحد عامًا وشامًال سائر البلدان

  :المادة الخامسة مكرر
م    دول رق ي الج واردة ف ات ال أن المنتج ق بش ات  األ) ب/6(و) آ/6(و) ب/5(و) آ/5(تطب ى المنتج ة عل ام المطبق حك

  . المرفقين بهذا االتفاق)3( و)2(الواردة في الجدولين رقم 

  :المادة السادسة
ة                            ك بموافق ة وذل ات الجمرآي دنيا الموحدة من التعريف ديل الحدود ال اق وتع ذا االتف ة به يمكن تعديل الجداول المرفق

  .مجلس الوزراء في آل من البلدين

  للبناني والسوريحماية اإلنتاج الوطني ا
  :المادة السابعة

ا يستورد              .1 ى م ان وسوريا عل ة في لبن يتعهد الطرفان المتعاقدان بفرض حد أدنى موحد من التعريفات الجمرآي
 )3( و)2( و)1(من غير هذين البلدين من المنتوجات الزراعية والحيوانية والصناعية المدرجة في الجداول رقم 

  .ًا لما هو وارد في الجداول المذآورةالمرفقة بهذا االتفاق وذلك وفق

شذوذًا عن أحكام الفقرة األولى من هذه المادة يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن ال يتقيد بتطبيق الحد األدنى    .2
ع     ي يمن ة أو الصناعية الت ة أو الحيواني ات الزراعي ى المنتوج روض  عل ة المف ة الجمرآي ن التعريف د م الموح

 .أو يحدد آمياتها المعدة للتصدير أو يفرض رسمًا على تصديرهاالطرف اآلخر تصديرها 
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  الرسوم الداخلية
  :المادة الثامنة

د أحد الطرفين  .1 توردة من بل ي المس أ المحل ة والصناعية ذات المنش ة والحيواني ال تخضع المنتوجات الزراعي
د المستور              ى       المتعاقدين مباشرة إلى بلد الطرف اآلخر إلى رسوم داخلية في البل وق الرسوم المفروضة عل د تف

  .المنتوجات المحلية المماثلة أو على موادها األولية

ديات                  .2 تيفاء رسم استهالك لمصلحة البل دين اس ابقة يحق لكل من الطرفين المتعاق رة الس ام الفق شذوذًا عن أحك
 بالنسبة %)1(وز بشرط أن ال يكون معدل هذا الرسم أآثر من الرسم المطبق على أي بلد آخر وعلى أن ال يتجا

  . بالنسبة للمنتوجات األخرى%)5(للمنتوجات المعفاة من الرسوم الجمرآية في التعريفة العادية و

  إثبات منشأ اإلنتاج الزراعي والحيواني والصناعي
  :المادة التاسعة

والصناعية المنظمة يتعهد آل من الطرفين المتعاقدين بقبول شهادات المنشأ العائدة للمنتوجات الزراعية والحيوانية 
  .من قبل السلطات المختصة في بلد الطرف اآلخر وذلك وفقًا لألنظمة المرعية في آل منهما

  .يجب أن تصحب آل بضاعة تتمتع باإلعفاء أو التفضيل الجمرآي بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية مختصة
ة المحل                د العامل ة والي ة المحلي واد األولي ة               ويشترط أال تقل نسبة الم اج الكلي اليف اإلنت ة من تك ين بالمائ ة عن أربع ي

  .لتعتبر البضاعة من منشأ بلد المصدر 
  .يجب أن تكون شهادة المنشأ طبق األنموذج اآلتي، فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية المتبادلة بين البلدين

ة         …… ...أن هذه السلع هي من منشأ       .. ……….تشهد  "  ة المحلي واد األولي وأن نسبة الم
  ". على األقل من تكاليف اإلنتاج الكلية%)40(واليد العاملة المحلية تبلغ 

ا        وب إفادته على إدارة الجمارك في جميع األحوال أن تتثبت من أن شهادة المنشأ المعطاة هي عائدة للبضاعة المطل
  .من أحكام هذا االتفاق

ل        يتعهد الطرفان بإرفاق جميع البضائع التي تدخل إلى بلد الطرف اآل    يلة نق ة وس خر تحت أي وضع جمرآي وبأي
ل الجوي          ( ة والنق ارة                 ) بما في ذلك الطرود البريدي ا عب ان الجمرآي توضع عليه خاصة  "بنسخة إضافية عن البي

  .لكي تضم هذه النسخة إلى معامالت التخليص" بالجمارك السورية أو اللبنانية

  الترانزيـــت
  :المادة العاشرة

د  .  بتسهيل حرآة الترانزيت عبر بلديهمايتعهد الطرفان المتعاقدان  ويعتبر نقًال بالترانزيت عبر األراضي التابعة لبل
أحد الطرفين نقل البضائع واألمتعة الشخصية أيًا آان منشؤها سواء نقلت من واسطة نقل إلى واسطة نقل أخرى أم          

دأ وينتهي     لم تنقل أو أودعت المستودعات أم لم تودع أو طرأ تبديل على شحنها أم لم ي      امًال يب ًال آ طرأ مما يؤلف نق
  .خارج حدود البلد الذي جرى عبره الترانزيت

د             ق بل يارات عن طري ة أو في الس ة في السكة الحديدي ويعتبر آذلك نقًال بالترانزيت نقل المواشي والحيوانات الحي
  .أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف اآلخر وذلك وفقًا لألنظمة المرعية

د الطرف اآلخر بمانيفست                             ترف ى بل ل أحد الطرفين إل لة بالترانزيت من قب ة الشخصية المرس ق البضائع واألمتع
د المصدر حسب      ي بل ة ف لطات الجمرآي ل الس ن قب ه م ر علي د يؤش ه المعتم ل أو وآيل يلة النق ه صاحب وس ينظم

ر حدود بل         ة عب د أن تتحقق     األصول ويعتمد عليه في بلد المقصد لدى مرور البضاعة واألمتع د الطرف اآلخر بع
ًا                          ك وفق ل وذل يلة النق ى وس السلطات الجمرآية في هذا البلد األخير من سالمة الرصاص الجمرآي المضروب عل

  .لألنظمة المرعية
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  :المادة الحادية عشرة
ار  .1 ة الم ات الحي ة الشخصية والمواشي والحيوان اء البضائع واألمتع دين بإعف د آل من الطرفين المتعاق ة يتعه

ي                   ك الت بأراضيه بطريق الترانزيت من الرسوم الجمرآية وجميع الرسوم األخرى ما عدا الرسوم الصحية وتل
ة ورسم الرصاص          ا رسوم الدمغ ا فيه امالت الرسمية بم أمين المع ئة عن ت وًال للخدمات الناش دًال معق ل ب تمث

  .الجمرآي

ى    يتعهد آل من الطرفين المتعاقدين بعدم إخضاع البضائع الوارد         .2 الده إل ة أو الصادرة بطريق الترانزيت عبر ب
واردة أو الصادرة                ى البضائع ال ة عل بلد الطرف اآلخر إلى رسوم مرفأ أية آانت أنواعها تفوق الرسوم المطبق

  .إلى أي بلد ثالث عبر بالده

  اللجنة المشترآة الدائمة
  :المادة الثانية عشرة

  : دائمة تعمل طيلة مدة االتفاق مهمتهايتعهد الطرفان المتعاقدان بتأليف لجنة مشترآة

ذليل                        .1 دين وت ين البل ام ب السهر بوجه عام على تنفيذ أحكام هذا االتفاق واقتراح آل ما من شأنه تسهيل التبادل الع
  .الصعوبات التي قد تنشأ لدى التطبيق

تحقيق في صحتها النظر في اعتراضات المستوردين والمصدرين والسائقين والمسافرين في آل من البلدين وال .2
  .واقتراح الحلول المالئمة على حكومتي الطرفين المتعاقدين

  أحكام ختامية
  :المادة الثالثة عشرة

ة                               ة األردني ة والمملك دين من جه ين أحد الطرفين المتعاق ات ب د من اتفاق د أو يعق ا عق اق م ذا االتف ال تمس أحكام ه
  .خفيضات جمرآية أوامتيازات خاصةالهاشمية أو المملكة العراقية تنص على إعفاءات أو ت

  :المادة الرابعة عشرة
غ أحد                              م يبل ا ل ًا سنة فسنة م د تلقائي ة للتجدي رام، قابل ائق اإلب يعمل بهذا االتفاق لمدة سنة اعتبارًا من تاريخ تبادل وث

  . الطرفين اآلخر رغبته في إلغائه أو تعديله قبل ثالثة أشهر من انتهاء مفعوله، على األقل

  

  .لى نسختين أصليتين وقع عليهما ممثلو الطرفين المتعاقدينحرر ع

  

  .1953وقع في دمشق بتاريخ الخامس من آذار من سنة 
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  الجمهورية السورية
  
  

  )1(الكتاب المتبادل رقم 
  

  حضرة وزير االقتصاد الوطني في الجمهورية اللبنانية

  خ هذا اليوم،إلحاقًا باالتفاق االقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاري

ان                 ى لبن ال السوريين إل رى ضرورة إلخضاع انتق ددة، ت ارات متع ة السورية، العتب أتشرف بإعالمكم أن الحكوم
ى    اني، عل ب اللبن داها الجان ي أب ة الت ة للرغب تعمل، إجاب ا س دوائر المختصة وأنه ا ال ازة تمنحه ى إج للحصول عل

  .قضية السورية المتاخمة لألراضي اللبنانيةالتوسع في منح هذه اإلجازات وبصورة خاصة لسكان األ

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

   1372 جمادى الثانية 19حرر في دمشق بتاريخ 

  1953 آذار 5الموافق 

  

  التوقيع   
  منير دياب

  وزير االقتصاد الوطني
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  الجمهورية اللبنانية
  

  
  )1(الكتاب المتبادل رقم 

  
  الوطني في الجمهورية السوريةحضرة وزير االقتصاد 

  :أتشرف بإعالمكم أني أخذت آتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمثبت نصه فيها يلي

ان                     " ى لبن ال السوريين إل رى ضرورة إلخضاع انتق أتشرف بإعالمكم أن الحكومة السورية، العتبارات متعددة، ت
ا ستعمل،                 دوائر المختصة، وأنه ا ال ى إجازة تمنحه ى              للحصول عل اني، عل داها الجانب اللبن ي أب ة الت ة للرغب إجاب

  ."التوسع في منح هذه اإلجازات وبصورة خاصة لسكان األقضية السورية المتاخمة لألراضي اللبنانية

  .يسر الحكومة اللبنانية أن تأخذ علمًا بما ورد فيه

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  1953 آذار 5حرر في دمشق بتاريخ 

  

  التوقيع  
  زير االقتصاد الوطنيو

  جورج حكيم
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  الجمهورية السورية
  

  
  )2(الكتاب المتبادل رقم 

  
  حضرة وزير االقتصاد الوطني في الجمهورية اللبنانية

  :إلحاقًا باالتفاق االقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم أتشرف بأن أؤآد لكم اتفاقنا على ما يلي

ذآر                      في الحالة ال   .1 اق االقتصادي اآلنف ال ابعة من االتف ادة الس ى الم تي تلجأ فيها إحدى الحكومتين، باالستناد إل
ة أو                  ة أو حيواني ى منتوجات زراعي ة المفروض عل ة الجمرآي إلى عدم تطبيق الحد األدنى الموحد من التعريف

 التصدير من قبل الحكومة صناعية بسبب منع تصديرها أو تحديد الكميات المعدة للتصدير أو فرض رسم على
ذه       دها من ه األخرى، فإنه يحق لهذه الحكومة أن تفرض إجازات استيراد ورسومًا جمرآية على ما يرد إلى بل

  .المنتوجات من البلد اآلخر

ة المفروضة                            .2 ة الجمرآي دنيا الموحدة من التعريف ق بعض الحدود ال ى عدم تطبي إذا لجأت إحدى الحكومتين إل
ات ال  ى المنتوج ذه         عل دير ه ع تص رى لمن ة األخ طر الحكوم دما تض ناعية عن ة أو الص ة أو الحيواني زراعي

د                 ومتين تتعه ًال من الحك إن آ المنتوجات أو لتحديد الكميات المعدة للتصدير أو لفرض رسوم على تصديرها ف
د  بالعودة إلى تطبيق التعريفة الموحدة المتفق عليها عند إباحة تصدير هذه المنتوجات بصورة مطل      قة دون تحدي

  .وبدون رسم تصدير على أن تبلغ هذه التدابير حال اتخاذها

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

   1372 جمادى الثانية 19حرر في دمشق بتاريخ 

  1953 آذار 5الموافق 

  

  التوقيع   
  منير دياب

  وزير االقتصاد الوطني
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  الجمهورية اللبنانية
  

  
  )2(الكتاب المتبادل رقم 

  
  حضرة وزير االقتصاد الوطني في الجمهورية السورية

  :أتشرف بإعالمكم إني أخذت آتابكم المؤرخ بتاريخ هذا اليوم والمثبت نصه فيما يلي

  :إلحاقًا باالتفاق االقتصادي الموقع بين حكومتينا بتاريخ هذا اليوم أتشرف بأن أؤآد لكم اتفاقنا على ما يلي"

ذآر                   في الحالة التي تلجأ فيها إ      .1 اق االقتصادي اآلنف ال ابعة من االتف ادة الس ى الم حدى الحكومتين، باالستناد إل
ة أو                  ة أو حيواني ى منتوجات زراعي ة المفروض عل ة الجمرآي إلى عدم تطبيق الحد األدنى الموحد من التعريف

ل الحكومة صناعية بسبب منع تصديرها أو تحديد الكميات المعدة للتصدير أو فرض رسم على التصدير من قب
ذه       دها من ه األخرى، فإنه يحق لهذه الحكومة أن تفرض إجازات استيراد ورسومًا جمرآية على ما يرد إلى بل

  .المنتوجات من البلد اآلخر

ة المفروضة                            .2 ة الجمرآي دنيا الموحدة من التعريف ق بعض الحدود ال ى عدم تطبي إذا لجأت إحدى الحكومتين إل
ة أو الحي   ات الزراعي ى المنتوج ذه        عل دير ه ع تص رى لمن ة األخ طر الحكوم دما تض ناعية عن ة أو الص واني

د                 ومتين تتعه ًال من الحك إن آ المنتوجات أو لتحديد الكميات المعدة للتصدير أو لفرض رسوم على تصديرها ف
د        بالعودة إلى تطبيق التعريفة الموحدة المتفق عليها عند إباحة تصدير هذه المنتوجات بصورة مطلقة دون تحدي

  ."بدون رسم تصدير على أن تبلغ هذه التدابير حال اتخاذهاو

  .ويسرني أن أعلمكم موافقة الحكومة اللبنانية على جميع ما جاء فيه

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  1953 آذار 5حرر في دمشق بتاريخ 

  

  التوقيع   
  وزير االقتصاد الوطني

  جورج حكيم
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  الجمهورية اللبنانية
  

  
  )3(ب المتبادل رقم الكتا

  
  حضرة وزير االقتصاد الوطني في الجمهورية السورية

باإلشارة إلى أحكام المادة العاشرة من االتفاق المعقود بين بلدينا بتاريخ هذا اليوم، أتشرف بأن أؤآد لكم اتفاقنا على           
  .إجراء مباحثات عاجلة لتنظيم الترانزيت ومرور وسائل النقل في أراضي البلدين

  .ضلوا بقبول فائق االحتراموتف

  1953 آذار 5حرر في دمشق بتاريخ 

  

  التوقيع   
  وزير االقتصاد الوطني

  جورج حكيم
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  الجمهورية السورية 
  
  

  )3(الكتاب المتبادل رقم 
  

  حضرة وزير االقتصاد الوطني في الجمهورية اللبنانية

  :خ هذا اليوم والمثبت نصه فيما يليأتشرف بإعالمكم أني أخذت آتابكم المؤرخ بتاري

باإلشارة إلى أحكام المادة العاشرة من االتفاق المعقود بين بلدينا بتاريخ هذا اليوم أتشرف بأن أؤآد لكم اتفاقنا على "
  ."إجراء مباحثات عاجلة لتنظيم الترانزيت ومرور وسائل النقل في أراضي البلدين

  .ورية على ما جاء فيهويسرني أن أعلمكم موافقة الحكومة الس

  .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

   1372 جمادى الثانية 19حرر في دمشق بتاريخ 

  1953 آذار 5الموافق 

  

  التوقيع   
  منير دياب 

  وزير االقتصاد الوطني
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 

  11/26    )مع الجداول والكتب (8/10/1968، المعدل بموجب محضر اجتماعات 1953االتفاق االقتصادي اللبناني السوري لعام 
  

  )1(جدول رقم 
  المنتوجات الزراعية والحيوانية السورية واللبنانية 

  رآية المعفاة من الرسوم الجم
  رقم التعريفة القديمة

  سوريا  لبنان

رقم التعريفة 
  الحالية في
  سوريا ولبنان

  ــادةـــم المــاسـ

حد من الحد األدنى المو
التعريفة الجمرآية 

  المفروض
  على الوارد األجنبي

الخيول، األمهار، فحول الخيل،   1/1من   1  1
  الحصن المخصية، األفراس

11%  

2  2  
بغال، والنغال، صغار الحمير، ال  1/1من 

  البغال
11%  

  %11  نوع البقر  1/2  3  3
  عن الرأس.  ق75  الحمالن  1/4من   أ/4  أ/4
  عن الرأس.  ق150  الكباش والخرفان والنعاج  1/4من   ب/4  ب/4
  عن الرأس.  ق75   الجديان  1/4من   أ/5  أ/5
  عن الرأس.  ق150  التيوس والعناز  1/4من   ب/5  ب/5
  %11  ، الخنانيص والخنازيرنوع الخنزير  1/3  6  6
  %11  األرانب  الدواجن  1/6من   7  7
  %11  الطيور  الدواجن  1/5  8  8
  %11  الصيد  1/6من   9  9

  عن الرأس.  ق300  )صغار الجمال( الفصالن   1/6من   أ/12  أ/12
  عن الرأس.  ق900  الجمال  1/6من   ب/12  ب/12
 المبردة أو لحوم القصابة الطازجة   5/4 ومن 2/1من   13  أ و ب/13

  المجمدة
11%  

  %25  الطيور الدواجن المذبوحة  2/3 ومن 2/2من   14  14
  %25  )حيوانات مصطادة(الصيد المذبوح و  2/4 ومن 2/1من   15  15
اللحوم األخرى الطازجة أو المبردة أو   2/4من   16  16

  المجمدة باستثناء شحم الخنزير
11%  

  الكيلوغرام صافي.  ق4  أسماك الماء العذب  3/1من   أ/19  أ/19
  %11  أسماك الب  3/1من   ب/19  ب/19
  %11  الخ … الحليب الطازج الكامل  4/1من   22  22
  %11  قشدة الحليب  4/1من   23  23
الخ …الحليب وقشدته المحفوظان  4/2من   ب/24  ب/24

  )عدا الحليب المجفف(
11%  

الزبدة الطازجة أو المملحة حتى ما   4/3  ب - أ/25  ب - أ/25
  :مصهورًاآان منها 

  )السمنة: ( المصهورة -ب

  %11الطازجة 
  %25المصهورة 

األبيض . الجبن بأنواعه المختلفة  4/4  26  26
  والقشقوان

25%  

بيض الطيور الدواجن، بيض طيور   4/5  27  27
  الصيد

  %15 غيرها 11%

  %25  العسل الطبيعي  4/6  28  28
  عفىممصارين الحيوانات ومثاناتها   5/4من   31  31
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  الخ… ومعدها
  معفى  الخ... العظام والقرون  5/9 من 5/8من   34  34
  معفى  بذور دود القز  5/15من   أ/38  أ/38
بصيالت ودرنات وبصالت وجذور   6/1  40  40

  نباتات مزهرة أو مورقة
25%  

الفسائل والطعوم، أغراس الكرم   6/2من   أ/41  أ/41
  األمريكية

  معفاة

      6/2من   ب/41  ب/41
ألغراس الحرجية وأغراس ا  6/2من   أ/42  أ/42

  الخ … التزيين
  معفى

  معفاة  النباتات والشجيرات األخرى  6/2من   ب/42  ب/42
األزهار والبراعم المقطوفة للباقات أو   6/3  43  43

  للتزيين
40%  

  %40  الخ… األغصان الوارقة  6/4  44  44
  %25  الكمأة الطازجة أو المجففة    ب/45  ب/45
  %50  الزيتون    46  46
  %50  البندورة    47  47
  %50  البصل الكرات والثوم    48  48
باستثناء البطاطا المعدة (البطاطا     49  49

  )للبذار
50%  

  الكيلوغرام قائم.  ق5  )أرضي شوآي(الهليون والخرشوف     أ/50  أ/50
  الكيلوغرام قائم.  ق5  )ملفوف(القنبيط ولخنة بروآسل     ب/50  ب/50
  الكيلوغرام قائم.  ق5  األخرى) الملفوف(نة جميع أنواع اللخ  7/1من   ج/50  ج/50
  الكيلوغرام قائم.  ق5  الخس وخضر السلطة األخرى   7/2من   د/50  2د أو/50
  الكيلوغرام قائم.  ق5  الجزر  7/3من   1/هـ/50  1/هـ/50
  الكيلوغرام قائم.  ق5  اللفت، شوندر السلطة الخ     2/هـ/50  2/هـ/50
  الكيلوغرام قائم .  ق6  لمزارعالفاصوليا، فول ا    1/و/50  1/و/50
  الكيلوغرام قائم.  ق5  البزلياء    2/و/50  2/و/50
  الكيلوغرام قائم.  ق5  الخضر األخرى ذوات القرون    3/و/50  3/و/50
الخيار خيار المخلل، القرع الكوسا     ز/50  ز/50

  وما يماثلها
  الكيلوغرام قائم.  ق6

  عن الكيلو القائم.  ق5  الخضر األخرى غير المذآورة    ح/50  ح/50
الخضر ذوات القرون، اليابسة   7/5  51  51

  بحبوبها حتى المقشورة أو المقطعة
  

50%  
… الخضر والنباتات الصالحة لألآل  7/4  52  52

  الخ 
50%  

   ق الكيلو القائم 20  الموز  8/1من   ب/54  ب/54
  %50حد أدنى لالستيفاء 

  الكيلو القائم  .  ق12,50  "فندييوسف أ"البرتقال والمندرينة   8/2من   أ/55  أ/55
  %50حد أدنى لالستيفاء 

  الكيلو القائم .  ق12,50  الليمون الحامض  8/2من   ب/55  ب/55
  %50حد أدنى لالستيفاء 

  %50األثمار المماثلة للبرتقال (وغيرها   8/2من   ج/55  ج/55
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  )والليمون
   8/10 من 8/3  56  56

  8/11من 
  %50  التين

  الكيلو القائم .  ق10   الطازجالعنب  8/4  أ/57  أ/57
  %50حد أدنى لالستيفاء 

  8/10من   ب/57  ب/57
   8/11ومن 

  الكيلو القائم .  ق25  الزبيب
  %50حد أدنى لالستيفاء 

  8/10ومن 8/5من   أ/58  أ/58
  8/11ومن 

  الكيلو الصافي.  ق75  اللوز المقشر

  8/10ومن 8/5من   ب/58  ب/58
  8/11ومن 

  و القائمالكيل.  ق20  اللوز بقشره

  8/10ومن 8/5من   ج/58  ج/58
  8/11ومن 

  الكيلو الصافي.  ق100  الفستق المقشر

 8/10 ومن 8/5من   د/58  د/58
  8/11ومن 

  الكيلو الصافي.  ق50  الفستق بقشره

 8/10 ومن 8/5من   هـ/58  هـ/58
  8/11ومن 

  %50  الجوز المقشر

 8/10 ومن 8/5من   و/58  و/58
  8/11ومن 

  %50  الجوز بقشره

  الكيلو القائم .  ق20  التفاح  8/6  أ/59  أ/59
  %50حد أدنى لالستيفاء 

  الكيلو القائم .  ق6  السفرجل   8/10ومن   ب/59  2/أ/59
  %50حد أدنى لالستيفاء 

  الكيلو القائم .  ق20  الكمثرى   8/11و  ج/59  ب/59
  %50حد أدنى لالستيفاء 

  الكيلو القائم .  ق10  المشمش    1/أ/60  1/أ/60
  %50حد أدنى لالستيفاء 

  الكيلو القائم .  ق10  الدراقن   8/7  2/أ/60    2/أ/60
  %50حد أدنى لالستيفاء 

  الكيلو القائم .  ق20  الكرز   8/10ومن   ب/60  ب/60
  %50حد أدنى لالستيفاء 

  الكيلو القائم .  ق10  )  برقوق(الخوخ   8/11ومن   ج/60  ج/60
  %50حد أدنى لالستيفاء 

  الكيلو القائم .  ق10  االيكي دنيا    د/60  د/60
  %50حد أدنى لالستيفاء 

  الكيلو القائم .  ق7,5  )من األثمار وذات النوى(وغيرها     هـ/60  هـ/60
  %50حد أدنى لالستيفاء 

 8/10 ومن 8/8  أ/61  أ /61
  8/11ومن 

  الكيلو القائم .  ق20  ...الفريز عنب الدب عنب الثعلب الخ 
  %50حد أدنى لالستيفاء 

  الكيلو القائم .  ق5  البطيخ األصفر  8/9  ب/61  ب/61
  %50حد أدنى لالستيفاء 

  الكيلو القائم .  ق3,5  البطيخ األخضر  8/10ومن   ج/61  ج/61
  %50 حد أدنى لالستيفاء
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  الكيلو القائم .  ق7,5  الخ… وغيرها مما لم يذآر  8/11ومن   د/61  د/61
  %50 حد أدنى لالستيفاء

التفاح والكمثرى المجففة حتى المقطع   8/10من   أ/62  أ/62
  منها قطعًا أو شرائح

50%  

الخوخ المجفف حتى المقطع منه قطعًا   8/11ومن   ب/62  ب/62
  أو شرائح

50%  

وغيرها من الفواآه المجففة حتى   8/12ومن   ج/62  ج/62
  المقطع منها قطعًا أو شرائح

50%  

  -  الحنطة، الحنطة الدقيقة السمراء   10/1  68  68
  %11  األرز  10/6  70  70
  %50  الشعير  10/3  71  71
  %11  الشوفان  10/4  72  72
  %11  الذرة الصفراء  10/5  73  73
  -  الحنطة السوداء  10/7من   أ/74  أ/74
  %50  الدخن  10/7من   ب/74  ب/74
  %50  الزوان والحبوب األخرى  10/7من   ج/74  ج/74
  الكيلو الصافي. ق2  دقيق الحنطة  11/1من   أ/75  أ/75
  %50  الخ… دقيق الشيلم والشعير والشوفان  11/1من    ب75   ب75
  %11  دقيق األرز وغيرها  11/1من    د،ج/75  د،ج/75
الجريش، السميد وحبوب الغالل   11/12  76  76

  المقشورة والمدورة
50%  

  %50  الخ … النخالة  23/2  77  77
دقيق البقول ودقيق األثمار غير   11/4 – 11/3  78  78

  مكان آخرالمذآورة في 
25%  

 ومن 12/1من   2،3ب/83  1/أ/83
12/2  

بزر القطن والقنب باستثناء البذور 
  المعدة للزراعة

11%  

 ومن 12/1من   1/ب/83  1/أ/83
12/2   

  %11  بزر السمسم

  12/3من   ب/84  ب/84
  12/8من 

الحبوب واألثمار المعدة للبذار 
  )غيرهاو(

  معفى

  معفى  الشوندر السكري  12/4من   85  85
أنواع الجذور واألزهار واألعشاب   12/7من   أ  /88  أ/88

واألوراق والقشور والطحالب والبذور 
  الخ… المستعملة في الطب

11%  

جذور السوس، السوس مسحوقًا   12/7من   ج/88  1/ج/88
  وخالصة السوس 

25%  

89  89  
 8/13 ومن 8/5من 

النباتات وأجزاؤها، البذور واألثمار 
 في مكان غير المذآورة وال الداخلة

  آخر

25%  

  9/9 ومن 9/3و  90  90
12/9  

قش الحبوب الخام حتى المهشم منه 
  ومصافاتها

11%  

الكأل األخضر أو اليابس، قرون   12/10  أ/91  أ/91
الخضر، الشوندر والجذور الكلئية 

11%  
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  األخرى
  %25   وغيرها    ب/91  ب/91
 القرون النباتات وأجزاؤها، األثمار،  13/1من   ب د أ/92  د ج ب أ/92

النباتية، األثمار الطبية، الجوز 
والبذور الصالحة للصناعة أو الدباغة 

حتى المطحون منها باستثناء الحناء 
  ورقًا ومسحوقًا

  معفى

المواد النباتية المستعملة في صناعة   14/1من   ب/95  ب/95
  )غيرها(السالل والحصر و

25%  

نس المواد النباتية المعدة لصناعة المكا  14/3  98  98
  …والفراجين إلخ 

  معفى

 ومن 15/7من   ز/105  ز/105
15/10  

الكيلو الحد األدنى .  ق25  زيت الزيتون
   من القيمة25%

  %50  القمر الدين  20/5من   1/أ/142  1/أ/142
  20/5من   143  143/2

  20/7ومن 
  %25  دبس القنب والخرنوب

  %25  لب الشوندر ونفايات مصانع السكر  23/3من   163  163
الكسب وغيره من بقايا استخالص   23/4من   165  165

  الزيوت النباتية
  معفى

النفايات النباتية المنشأ غير المذآورة   23/6  168  168
في مكان آخر المستعملة لعلف 

  الحيوانات

11%  

  الكيلو الصافي.  ق228  التنباك  24/1من   أ/171  أ/171
 لو الصافيالكي.  ق41.30  الخ… التبغ ورقًا  24/1من   ب/171  ب /171
  معفى  صالل الغنم بصوفها  41/1من   أ/348  أ/348
  معفى  صالل المعز بشعرها  41/1من   ب/348  ب /348
  معفى  الخ… خشب الوقود  44/1  380  380
  %15  )الدردار(الخشب المستدير الخام   44/3من   و/382  و/382
  %15  )الحور(الخشب المستدير الخام   44/3من   ج/382  ج/382
  معفى  )الحور الرومي(الخشب المستدير   44/3من   ط/382  ط/382
  %15  )الدردار(األخشاب المربعة بالفأس   44/4من   و/383  و/383
  %15  )الحور(األخشاب المربعة بالفأس   44/4من   ح/383  ح/383
  %11  شرانق دود الحرير  50/1  441  441
  معفى  الصوف آتًال  53/1من   493  493
  معفى  الشعر  5/3  494  494
  %11  وبر الماعز والحيوانات األخرى  53/2  495  495
  %25  فضالت الصوف والوبر الناعم  53/3  496  496
  %25  فضالت الشعر والوبر الخشن  53/3  من 5/3من   497  497
  %25  القطن الخام  55/1من   518  518
   55/2من   519  519

  55/3من 
  %25  فضالت القطن والقطن المنسول خامًا

  %25  القنب  57/1    
  %25  فستق العبيد  12/1من   542  542
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  )2(الجدول رقم 
  المنتجات الصناعية السورية واللبنانية المعفاة من الرسوم الجمرآية

  رقم التعريفة القديمة

  سوريا  لبنان

  رقم التعريفة
  الحالية في 
  سوريا ولبنان

  ــادةــــم المــاس

الحد األدنى الموحد من 
التعريفة الجمرآية 

المفروض على الوارد 
  األجنبي

137  
  لغاية
144  

137  
  لغاية
144  

   إلى 20/1
20/7   

  21/4ومن 

محضرات الخضر والنباتات الصالحة     
لألآل، محضرات األثمار، محضرات     
رات   رى أو محض ات األخ النبات

ا  س    (أجزائه دين ودب ر ال تثناء قم باس
  )العنب ودبس الخرنوب

الكيلو غرام .  ق35
نصف القائم حد أدنى 

  %40 لالستيفاء

   70/4من   ب/665  ب/665
  70/6ومن 

بوب،     غول المص ر المش اج غي الزج
  )وغيره(صفائح أو ألواحًا 

الكيلو غرام .  ق12
  الصافي 

  %40حد أدنى لالستيفاء 
   70/5من   666  666

  70/6ومن 
فائح أو     غول، ص ر المش اج غي الزج

  مسحوبًا أو منفوخًا
الكيلو غرام .  ق12

  الصافي
  %40حد أدنى لالستيفاء 

اني   70/10من   أ وج/671  ب/671 ة، القن خمة العادي وارير الض الق
ة  ة الفارغ ن األوعي ا م وغيره
ل   دة لنق اج والمع ن الزج المصنوعة م
ة   تثناء األوعي ا باس ع وحفظه الموائ

  المعدة لتعبئة األمصال واألدوية

25%  

   70/6من   ب/667  ب/667
  )وغيرها(

  70/7من 

واح     فائح أو أل غول ص اج المش الزج
وع        ب ا وبن استثناء المعد لصناعة المراي

ز   ة اون نوع بطريق اص المص خ
  ويتسبورج

 الكيلو غرام . ق12
  الصافي 

  %25حد أدنى لالستيفاء 

تعملة       70/14  673  673 أصناف الحاجات الزجاجية المس
ات  ابيح والثري وير، المص ي التن ف
ن  ا م ابيح وغيره الت المص ومظ
ا   ات ولوازمه زاء المصابيح والثري أج

صنوعة من الزجاج، غير المذآورة   الم
  وال الداخلة في مكان آخر 

40%  

   70/13من  بأ و/675 أ وب/675
  70/21ومن 

اج     ن الزج نوعة م ات المص الحاج
ذآورة  ر الم وس غي وخ أو المكب المنف

  وال الداخلة في مكان آخر 

40%  

  %11  أرحية الطواحين غير مرآبة  68/4من   أ/632 أ وب/632
  %35  الفراجين  96/2من   ب ،أ/969   ب،أ/969
  %40  الخل الصالح لألآل  22/10  161  161
ال     69/7من   أ/652  أ/652 ن الصلص نوع م بالط المص ال

  الرملي 
11%  

  %25  ...الحبال واألمراس الخ   59/4  566  566
  46/2من   ب/412  ب/412

  
  %25  الحصر والبسط المنسوجة من القش
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/511من
  ب
  

من 
  ب/511
  534و

  58/1من 
  58/2من 

  %25  البسط

  %50  مصنوعات خشب الموزاييك  44/27من   أ/404  أ/404
  %40  طاوالت الزهر  97/4من   977من   977من 
ن     83/6من   1/أ/811  1/أ/811 نوعة م ة المص ات المعدني الحاج

  النحاس والبرونز
25%  

  %11 اإلسفلت الطبيعي المعد لتزفيت الطرق  27/15من   أ/203  أ/203
فلت   ا  68/8من   أ/638  أ/638 ن اإلس نوع م بالط المص ل

  المضغوط 
  والمعد لتبليط الطرق ومعجونه

  
11%  

 ق الكيلو غرام نصف 50  مصنوعات السكر    17/4  125  125
القائم حد أدنى لالستيفاء 

30%  
  %11  األحجار المكسرة  25/17من   187  187
ار    69/12من   ب/649  ب/649 ن الفخ نوعة م ات المص الحاج

  العادي
25%  

  69/5من   أ/647  أ/647
  

ي       القرميد العادي، المطلي وغير المطل
  بالفرنيش

11%  

  أ/176
  أ/304و 

  أ/176
  أ/304و 

  %11  االسبيداج  25/8

  معفى  األلومينيوم أقراص  76/3من   780  ب/776
  %1  اآلجر الناري  69/2 و 69/1  650   650
  %25  قساطل األسمنت المضغوطة  68/11من   د/639  ج/639
   50/2  أ/443  أ/443

  50/8من و
  %25  خيوط الحرير الطبيعي

  %11  ماء الزهر  33/5من  و/319من   317من 
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  )3(الجدول رقم 
  المنتوجات الصناعية السورية واللبنانية التي تخضع إلى تعريفة جمرآية مخفضة 

  تعادل نصف التعريفة العادية المطبقة في البلد المستورد

 رقم التعريفة القديمة

  سوريا  لبنان

  ةرقم التعريف
  الحالية في
  سوريا ولبنان

  ــادةـــم المــاسـ

حد من الحد األدنى المو
التعريفة الجمرآية 

  المفروض
  على الوارد األجنبي

  %50  نشاء الحبوب، نشاء البطاطا غيرها  11/8  أ/82  أ/82
  %25  المعاجين الغذائية  19/3  134  134
أ /132
  وب

أ /132
  وب

للكيلو نصف . ( ق80آ ـ  ناف المصنوعة منهاالشوآوالته واألص  18/6
حد .  ق200القائم ب ـ 

  )%40أدنى  لالستيفاء 
أ /136
  وب

أ /136
  وب

  %40  البسكويت  19/8من 

  %40  العرق  22/9من   ج/157  ج/157
  %40  النبيذ  22/5من   ب/153  ب/153
  %40  )غير الشمبانيا(الخمور المزبدة   22/5من   أ/154  أ/154
  %11 الخ … األحجار األخرى المعدة للنحت  25/16  185  185
186  186  25/21  

  25/32من 
… األحجار الكلسية واألحجار األخرى

  .الخ
11%  

  %25  قساطل األسمنت العادية  68/11من   ب/639  ب/639
  %11  االترنيت قساطل وألواحًا  68/12من   641  641
  %25  البرشام   19/6من   أ/150  أ/150
  %11 سير المصنوعة من الحديد الصب الموا  73/17  أ/708  أ/708
الوصل من الحديد الصب بقطر يزيد   73/20من   أ/708/2  أ/708/2

   سم5عن 
11%  

ألواح المجاري وألواح منافذها   73/40  أ/752  أ/752
المصنوعة من الحديد الصب المعدة 

  لألقنية

  
11%  

األآياس المصنوعة من الورق المعدة   48/16من   1/أ/429  1/أ/429
  بئة األسمنتلتع

25%  

  %25  الكلوآوز  17/2من   ب/123  ب/123
 ومن 94/1من   402  402

 94/3 ومن 94/2
  84/41ومن 

  %50  أنواع أخرى من األثاث وأجزاؤها

 ومن 48/1من   417  417
  48/4 ومن 48/2

الورق المقوى غير المشغول وغير 
  المزين لفائف أو طلحيات

  
8%  

ون أو غير المطحون األسمنت المطح  25/23من   أ/192  أ/192
  الطبيعي أو الصنعي

11%  

الصابون العادي آتًال أو ألواحًا أو   34/1من   ب/320  ب/320
  قضبانًا

  للكيلو الصافي.  ق25
  %25حد أدنى لالستيفاء 

الزجاج صفائح مطلية بالقصدير أو   70/9من   668  668
  البالتين، المرايا الكبيرة والصغيرة

  
25%  
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ت المعدة للنعال بما فيها السبوت السبو  41/2من   349  349
المدبوغة بالكروم طلحيات أو ألواحًا 

  غير مقطعة

  للكيلو الصافي.  ق200
  %50حد أدنى لالستيفاء 

سبوت الحيوانات الكبيرة آسبت الثور   41/2من   350  350
والبقرة والخيل وغيرها من السبوت 

المماثلة، باستثناء السبوت الداخلة في 
  349الرقم 

   للكيلو الصافي . ق200
  %40حد أدنى لالستيفاء 

  للكيلو الصافي.  ق650  جلود العجول المدبوغة والمجهزة  41/2من   351  351
  %40حد أدنى لالستيفاء 

 ومن 41/3من   352  352
41/4  

جلود الحيوانات التي من نوعي الغنم 
  والماعز المدبوغة أو المجهزة

  للكيلو الصافي.  ق650
  %40حد أدنى لالستيفاء 

الجلود الملمعة أو المذهبة أو   41/8  353  353
مطلية (المفضضة أو الصفرية 

  )بالبرونز

40%  

أ /866
  وب

أ /866
  وب

  %25  المصابيح المعدة للتنوير الكهربائي  85/20من 

  %25  األثاث المصنوع من القش والخيزران  94/3 إلى 94/1من   413  413
 من النحاس الحنفيات المصنوعة  84/61من   856من   856من 

والنحاس المنكل بما فيها المعدة 
  للحمامات

25%  

  %25  السدادات المعدنية للقناني  83/13من   754من   754من 
من 
  ج/818

من 
  ب/818

  %25  األبازيم  83/9من 

أفران الطبخ والمدافىء العاملة   73/36من   735من   735من 
بالمازوت المصنوعة من الحديد 

الصب ومن صفائح الحديد أو 
  الخ… الفوالذ

25%  

  ج/أ/580
  ب/580

معطوفة 
على 
  ج/580

  3/أ/580
  ب/580

معطوفة 
على 
580/1/3  

الجوارب الطويلة والقصيرة الساق   60/3من 
المصنوعة من الحرير الطبيعي 

الصرف أو من مشتقاته أو من مزيجها 
  فقط أو مخلوطة بمواد نسيجية أخرى 

الدزينة القصيرة .  ق750
  الساق
ة الطويلة الدزين. ق1200
  الساق

  %50حد أدنى لالستيفاء 
أ /581
  وب

1-2 -3-4  
ب /581

 2و1
معطوفة 

على 
 -أ/581
  ب 

1-2 -3-4  

  2/أ/581
 -ج-ب -أ
  د

ب /581
معطوفة 

على 
581/1-2  
 -ج-ب -أ
  د

الجوارب الطويلة والقصيرة الساق   60/3من 
المصنوعة من الحرير الصنعي أو من 
فضالته أو من ألياف المواد النسيجية 

لصنعية أو من مزيجها فقط أو ا
  مخلوطة بمواد نسيجية أخرى

الدزينة القصيرة .  ق500
  الساق

  %50حد أدنى لالستيفاء 
الدزينة الطويلة .  ق700
  الساق

  %50حد أدنى لالستيفاء 
الدزينة القصيرة .  ق700
  الساق

  %50حد أدنى لالستيفاء 
الدزينة الطويلة .  ق1000
  الساق



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 

  20/26    )مع الجداول والكتب (8/10/1968، المعدل بموجب محضر اجتماعات 1953االتفاق االقتصادي اللبناني السوري لعام 
  

  %50حد أدنى لالستيفاء 
/1/أ/582

2  
أ/1/أ/582

  ب ، 
الجوارب الطويلة والقصيرة الساق   60/3من 

المصنوعة من الصوف الصرف أو 
  الممزوج

25%  

الجوارب الطويلة والقصيرة الساق   60/3من  أ/3/أ/583 أ/3/أ/583
المصنوعة من القطن الصرف أو 

  الممزوج

  

 أ أ
الدزينة القصيرة .  ق400    

  الساق 
  %30حد أدنى لالستيفاء 

الدزينة الطويلة .  ق600     ب ب
  الساق  

  %30حد أدنى لالستيفاء 
الدزينة القصيرة .  ق500     ج ج

  الساق
  %30حد أدنى لالستيفاء 

الدزينة الطويلة  . ق700     د د
  الساق

  %30حد أدنى لالستيفاء 
  الدزينة .  ق300     هـ هـ

  %30حد أدنى لالستيفاء 
449  
453  
450  
454  

449  
453  
450  
454  

النسج المصنوعة من الحرير الطبيعي   50/9
الصرف أو من مشتقاته أو من مزيجها 
  فقط أو مخلوطة بمواد نسيجية أخرى

40%  

أصناف العقادة المصنوعة من الحرير   58/7من   457  457
الطبيعي الصرف أو من مشتقاته أو من 
فضالت مشتقاته أو من مزيجها فقط أو 

  مخلوطة بمواد نسيجية أخرى

40%  

471  
 472  

475  
476  
479  
480  
483  
484  

471  
472  
475  
476  
479  
480  
483  
484  

   51/4من 
  56/7ومن 

النسج المصنوعة من الحرير الصنعي 
الصرف أو من فضالته أو من ألياف 

المواد النسيجية الصنعية أو من 
مزيجها فقط أو مخلوطة بمواد نسيجية 

  أخرى

خامًا أو مقصورة أو 
 الكيلو.  ق800مصبوغة 

الصافي حد أدنى 
  %50لالستيفاء 

مطبوعة أو مزينة أو 
الكيلو .  ق900مفننة 

الصافي حد أدنى 
  %50لالستيفاء 

الكيلو الصافي .  ق550
  %40حد أدنى لالستيفاء 

أصناف العقادة المصنوعة من الحرير   58/7من   487  487
الصنعي الصرف أو من فضالته أو 

 من ألياف المواد النسيجية الصناعية أو
من مزيجها فقط أو مخلوطة بمواد 

40%  
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  نسيجية أخرى
  %25  الخشب المعاآس  44/15  393  393
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  )4(الجدول رقم 
  المنتوجات الصناعية السورية واللبنانية التي يسمح بتبادلها بين البلدين

  والتي تخضع إلى تعريفة جمرآية آاملة
  رقم التعريفة القديمة

  سوريا  لبنان
  تعريفة الحاليةرقم ال

  ـــادةــــم المــــاســـ  في سوريا ولبنان

  زيت الكتان  15/10 ومن 15/7من   أ/105  أ/105
  زيت الكتان المطبوخ أو المؤآسد  15/8من   أ/107  أ/107
  الجعة  22/3  152  152
  الكحول االتيلية حتى المبدلة طبيعتها  22/9 من 22/8  158  158
  الكلس العادي والكلس المائي حتى المطحون منهما  25/22  190  190
  اآلستيلين  29/1من   هـ/217  2/و/217
  الهيدروجين  28/13من   و/217من   و/217من 
  المصول واللقاحات والمحضرات الجرثومية  30/2  291  291
ر     32/10 32/9 من 32/8  ب/308  ب/308 تثناء حب ة باس ا المختلف رة بأنواعه باغ المحض األص

  الطباعة
ة   32/9من   310  310 رنيش(األطلي زة ) ف ر المرآ زة أو غي ى . المرآ حت

ع  ن جمي باغية م واد ص باغ أو م ا أص اف إليه المض
  األنواع

  صابون الزينة   34/1من   د/320  د/320
   41/3 من 41/2من   354  354

  41/6 من 41/4من 
  الجلود المنعمة أو المخملة

ائب اليدوية النسائية المصنوعة من     حقائب السفر والحق    42/2من   360من    360من 
  الجلد 

  النعال واألعقاب المصنوعة من المطاط  64/5من   377من   أ/377
  أوراق التلبيس  44/14من   392  392
ة أو      94/1من   أ/401  أ/401 وس ملون ب المق ن الخش نوعة م د المص المقاع

ت    واء أآان ة س معة أو مزخرف الفرنيش أو مش ة ب مطلي
  مرآبة أم مفككة

   44/25من   د/405من   د/405من 
  44/24ومن 

  قوالب خشبية لألحذية ومالقط للغسيل

  خيوط الصوف المندوف  53/6  501  501
النسج المصنوعة من الصوف غير المذآورة في مكان          53/11  507  507

  آخر
  بيوت وخيم مصنوعة من الوبر الخشن  62/4من   517من   517من 
  1/أ/581
   3/ب/581

  معطوفة على
  1/أ/581

  1/أ/581
  ب/581

  معطوفة على
  1/أ/581

ن     60/1من  نارة م غل الص نوعات ش ن مص ًا، م ج، قطع النس
نعية  يجية الص اف النس ن األلي نعي أو م ر الص الحري

  الصرفة أو الممزوجة

النسج، قطعًا، من مصنوعات شغل الصنارة من القطن          60/1من   1/أ/583  1/أ/583
  الصرف الممزوج بمواد نسيجية أخرى

  ج/أ/581
 3/ب/581

  معطوفة

  3/أ/581
  ب /581

  معطوفة

   60/2من 
  60/4من 

  

األصناف األخرى من مصنوعات شغل الصنارة من            
نعية  يجية الص اف النس ن األلي نعي أو م ر الص الحري

  الصرفة أو الممزوجة 
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  3/أ/581على   ج/أ/581على 
   60/5من   4/أ/583   3/أ/583

   60/2من 
   60/4من 

ار أوشعار       األصناف غير المذآورة بم    ا فيها األلبسة دث
واد   زوج بم رف أو المم ن الص ن القط نوعة م المص

  نسيجية أخرى
   64/1من   601  601

  64/2من 
د أو من    ة المصنوعة من الجل ة البيتي وابيج واألحذي الب
د أو  ل من الجل ة وبنع واد النباتي يجية أو الم واد النس الم

  من المطاط
د       األحذية األخرى المصن     64/2من   602  602 د بنعل من الجل وعة من الجل

  أو من المطاط
  األحذية المصنوعة من المطاط  64/1من   604  604
   65/5من   ب/612  ب/613

  65/6من 
ن      نوعة م ال المص ات الرج ن قبع رى م واع األخ األن

  القطن
   65/5من   ب/615  ب/615

  65/6من 
ن        نوعة م اء المص ات النس ن قبع رى م واع األخ األن

  القطن
   65/5ن م  ب/616  ب/616

  65/6من 
ه (و) الكاسكيت(القبعات المعروفة بـ     ه (و) البون ) البيري
  المصنوعة من القطن

  )مطريات وشمسيات(المظالت   66/1من   617  617
  البالط العادي المصنوع من األسمنت  68/11من   ب/639  د/639من 
ة       76/15من   782  782 ة والمطبخي ن األدوات المنزلي ا م ي وغيره األوان

  ة من األلومينيوم المصنوع
  مكابس البالط  84/56من   840من   840من 

  ألواح وصفائح من مطاط مبرآن       
  قفازات من جلد ومن نسج مصنرة أو غير مصنرة      
  مظالت      
  أحزمة جلدية      
  جلود ساعات      
  مكابس لعصر الزيتون      
  غاز البوتان      
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 

  24/26    )مع الجداول والكتب (8/10/1968، المعدل بموجب محضر اجتماعات 1953االتفاق االقتصادي اللبناني السوري لعام 
  

  )أ/5(الجدول رقم 
  االقتصادي السوري اللبنانيالمرفق باالتفاق 
   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  من البند  آبريتات الصودا

  30/3  البند  دوية الطب البشري أو البيطريأ
  33/1  البند  زيوت عطرية وراتنجات عطرية 

  33/3  البند  …زيوت عطرية مرآزة من شحوم أو زيوت ثابتة الخ
  33/4  البند  مخاليط مرآبة من اثنين أو أآثر من مواد عطرة

  38/11  من البند  مواد مبيدة للحشرات
  39/2  البندمن   حبيبات من آلورورالبوليفينيل

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

  73/18  البند  مواسير وأنابيب من حديد أو صلب 
  74/8  البند  )…واصالت، مفاصل، أآواع، الخ(لوازم أنابيب ومواسير من نحاس 

  84/22  من البند  آالت رفع باستثناء المصاعد
  85/20  من البند  بتوهج الشعيراتمصابيح آهربائية تضيئ 
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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 آاآاو

  18/5  البند  آاآاو ومسحوق غير محلى
  30/3  البند  وية الطب البشري أو البيطريأد

  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  لسالل وأجزاؤها من حديد صب أو حديد أو صلبا

  73/36  من البند  أفران وطباخات منزلية على الغاز
  84/10  من البند  مضخات ماء للري
  85/3  من البند  البطاريات الجافة

  90/26  من البند  عدادات ماء وآهرباء
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  )أ/6(الجدول رقم 
  ي السوري اللبنانيالمرفق باالتفاق االقتصاد

   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  عدا األسالك) فيلةبرو( قضبان، عيدان، زوايا وأشكال خاصة من ألمنيوم 

  

  

  

  )ب/6(الجدول رقم 
  المرفق باالتفاق االقتصادي السوري اللبناني

   وتعديالته1953 آذار 5المؤرخ في 
   

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

  19/2  من البند  )آاسترد بودر( ة أساسها النشاء محضرات غذائي
  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  لبندمن ا  غساالت آهربائية منزلية وقطعها المنفصلة

  85/12  من البند  أفران آهربائية وقطعها المنفصلة
 
  


