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  1/10   12/2004/ 1لجنة النقلمحضر اجتماع 

    المشترآةالسورية اللبنانيةالنقل  لجنة محضر اجتماع
  ]1/12/2004 بيروت[

  
بناًء على دعوة معالي وزير األشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية األستاذ ياسين جابر، قام السيد وزير 

نية يوم األربعاء النقل في الجمهورية العربية السورية المهندس مكرم عبيد بزيارة إلى الجمهورية اللبنا
جنة النقل السورية اللبنانية المشترآة بحضور سعادة األمين العام للمجلس ل، عقد خاللها اجتماع ل1/12/2004

  .1األعلى السوري اللبناني األستاذ نصري الخوري، وشارك بها السادة الواردة أسماؤهم في المرفق رقم 

  :قشة بنود جدول األعمال وفق ما يليوبعد تبادل الكلمات الترحيبية، تمت متابعة ومنا

   :أوًال
التوقيع باألحرف األولى على مشروع اتفاقية في مجال تسهيالت إنشاء شرآات مالحية خاصة مشترآة   .أ 

 ).2مرفق رقم (

  )3مرفق رقم  (التوقيع على اتفاق حول اإلعفاء المتبادل من الرسوم في مجال النقل الجوي  .ب 

  .ور التي تم تنفيذها في مجاالت النقل المختلفة استعراض المواضيع واألم:ثانيًا

  : إلى اللجنة االقتصادية واالجتماعية التخاذ ما يلزم بشأنهاةرفع التوصيات التالي :ثالثًا

معاملة سفن البلدين في مرافئهما نفس المعاملة لجهة تسديد الضرائب والرسوم بالعملة المحلية في إطار  •
  .    د الرسوم المطبقة عليهاالتكامل االقتصادي بينهما وتوحي

الرسوم بين المرافئ السورية واللبنانية لوضع سياسة تعاون تكاملية على ضوء الدراسة التي هياآل توحيد  •
  .كواسإلأنجزتها ا

  .              بينهما من جميع الرسوم والبدالت المفروضة وجوًا وبحرًاني البلدين المتنقلين برًاإعفاء مواط •

  عة أمور النقلمتاب: رابعًا
  ): الطرقي( النقل البري

  :تم االتفاق على استصدار القرارات والتشريعات الالزمة لتحقيق ما يلي  .أ 

معاملة وسائط النقل اللبنانية نفس معاملة وسائط النقل السورية بالنسبة للضرائب لجهة التسديد بالعملة  .1
ارتكابها مخالفات جمرآية بالنسبة لمخالفة المحلية في البلدين على أساس المعاملة بالمثل، وأيضًا عند 

 .الحموالت المحورية وغيرها

معاملة وسائط النقل اللبنانية نفس معاملة وسائط النقل السورية بالنسبة لرسم العبور للسيارات المحملة  .2
 .والفارغة

ت قرار اللجنة االقتصادية واالجتماعية القاضي باإلعفاء المتبادل للشاحنات والباصا لتنفيذ .3
 إذ أن الجانب اللبناني ال ،والميكروباصات ووسائط النقل األخرى العاملة بين البلدين من جميع الرسوم

يستوفي على المرآبات السورية بأنواعها وفئاتها سواء عند دخولها أو مغادرتها األراضي اللبنانية أية 
 .رسوم

  .ي آال الجانبينتوحيد البدالت والعموالت وتأمين الخدمات في محطات االنطالق ف .4

و خروجها فارغة من سوريا إلى لبنان أإعفاء الترفيق للشاحنات العادية والمبردة اللبنانية عند  دخولها  .5
 .لألراضي السورية) ترانزيت(وبالعكس ، وآذلك تسهيل إجراءات الترفيق لهذه الشاحنات العابرة 
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جانب اللبناني أنه بانتظار إقرار مشروع فيما يتعلق بموضوع توحيد أنظمة الحموالت المحورية، أفاد ال .6
القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون السير الذي يتضمن األنظمة الجديدة للحموالت المحورية 

  .وفق مذآرة التفاهم بهذا الشأن

  :  الوثيقة النهائية المتعلقة بتوحيد وثائق نقل البضائع  .ب 
لنقل بين آل من لبنان وسوريا واألردن والموقعة من قبل أصحاب  لمذآرة التفاهم بشأن توحيد وثائق اتنفيذًا 

، وحيث أن الجانب 12/1/2004المعالي وزراء النقل في الدول الثالث خالل اجتماعهم في عمان بتاريخ 
األردني قد أبدى بعض المالحظات حول هذه الوثائق، فقد قام الجانب اللبناني بدراستها وإعداد مسودة الصيغة 

وقد تم عرض الوثائق المذآورة على .  بعين االعتبار مالحظات الجانب األردنية لهذه الوثائق آخذًاالنهائي
تفاق على أن يقوم الجانب اللبناني الجتماع حيث أبدى موافقته عليها، وتم االالجانب السوري خالل هذا ا

  .بموافاة الجانب األردني بها العتمادها بشكل نهائي

تابعة اإلجراءات الرسمية بشأن ن الجانب السوري أنه يقوم بم، بّيCMRاتفاقية ى وريا إلفيما يتعلق بانضمام س  .ج 
  . تفاقيةنضمام إلى هذه االاال

تفق الجانبان على ضرورة متابعة تطبيق تعليمات نقل المواد الخطرة أو المواد القابلة لإلنفجار على الطرق ا  .د 
عليها من قبل أصحاب المعالي وزراء النقل في البلدان الثالث وفق مذآرة التفاهم بهذا الشأن والتي تم التوقيع 

  .  12/1/2004خالل اجتماعهم في عمان بتاريخ 

  :الطرق
عمار المخطط إلاستعرض المجتمعون مراحل العمل في تحويرة الشيخ عياش وعرض ممثل مجلس اإلنماء وا

مالها آمراآز حدودية لكافة اإلدارات وسيتم إنجاز التوجيهي الشامل لكافة األبنية الجديدة التي سيتم إنشاؤها الستع
  . دوالر أميرآي12,700,000 شهر وتقدر تكاليف التنفيذ بـ 18الدراسة النهائية خالل 

أما موضوع إزالة العوائق أمام تنفيذ الجسر والطريق، تعهد الجانب اللبناني بإزالتها خالل شهر آانون األول 
  .)آهرباء+ هاتف (الجاري 

 آلم وبناء جسر 4 البحث في األشغال المطلوبة لتامين طريق العبودية الحالي ومنها صيانة طريق بطول آما تم
  .إضافي واستمالك ساحة لوقوف السيارات والكميونات

ضمن األراضي اللبنانية وقام .  م1200ضمن األراضي السورية و.  م600وأفاد الجانب السوري انه قام بتزفيت 
 ومدة األشغال على أن يبدأ التنفيذ قريبًا.  مليون ليرة سورية32,000,000افي على نفقته بقيمة بتلزيم بناء جسر إض

  .ستة اشهر

لكي يتم تنفيذها بأقرب )  م2800تزفيت بطول (وأفاد الجانب اللبناني انه بصدد إعداد ملف تلزيم األشغال المطلوبة 
  .وقت ممكن

  :سكك الحديد
   : العبودية–خط حديد طرابلس   .أ 

 حيث سيقوم الجانب 8/11/2004ام الجانب السوري بتسليم الجانب اللبناني تتمة الدراسة التنفيذية بتاريخ ق .1
  .اللبناني بتدقيقها خالل شهرين من تاريخ االستالم وإبالغ الجانب السوري بالنتيجة

يح لزوم قام الجانب السوري بتسليم الجانب اللبناني جدول يتضمن الكميات الالزمة من حديد التسل .2
 . المشروع

تم االتفاق على أن يبادر الجانب اللبناني إلى معالجة مسألة تأمين العوارض البيتونية حتى إذا ما تمكن من  .3
تحديد الجهة التي سيتم شراء العوارض منها وباألسعار المناسبة والتعاقد مع جهة خارجية متخصصة في 

ة العامة للخطوط الحديدية السورية باألمر بعد يجري تبليغ المؤسس. مجال مراقبة الصنع واالستالم
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وفي ضوء ذلك تتعهد المؤسسة بالمشارآة في لجنة االستالم الفني للعوارض . موافقة المرجع المختص
 . بتسمية فني من قبلها

أعلم الجانب اللبناني الجانب السوري بأنه سيبدأ بتسليم القضبان الحديدية لزوم المشروع في شهر آانون  .4
، وسيقوم الجانب السوري باإلعالم عن مكان التسليم خالل أسبوع من تاريخه وقد تم تحديد ي القادمالثان

 .مرفأ طرطوس للتسليم من قبل المؤسسة وأعلم الجانب اللبناني بذلك

جانبين لتحديد نتيجة هذه قدم الجانب السوري السعر لمجموعة مواد التثبيت وسيتم التواصل بين ال .5
 .لةأالمس

 قانونية، فاعتبر الجانب اللبناني أن ذلك من مهام – مالية –جانب السوري تشكيل لجنة فنية طلب ال .6
 .االستشاري الذي ستكلفه المصلحة

 5/9/2004خ تاريخ /2629طلب الجانب السوري من الجانب اللبناني اإلسراع باإلجابة عن الكتاب رقم  .7
لجانب اللبناني بالرد خالل  ووعد ا24/11/2004نظرًا للضرورة خالل االجتماع في بيروت بتاريخ 

 .أسبوع

تقوم المؤسسة حاليًا بإعداد آشف تقديري جديد بالكميات واألسعار سوف يقدم إلى الجانب اللبناني بتاريخ  .8
  بناًء على الدراسة التنفيذية المقدمة إلى الجانب اللبناني 1/12/2004

  : الحدود السوريةـخط حديد رياق   .ب 
ة                    سيقوم الجانب اللب   .1 اه في منطق ا لحل موضوع أنابيب المي ناني بالتأآيد على مصلحة مياه زحلة ومتابعته

  .مسار الخط

ات         .2 وع التقاطع ة موض ة لمعالج الحلول المقترح ة ب ذآرة مرفق اني م ب اللبن سوري الجان ب ال لم الجان س
 .الطرقية الكائنة على مسار الخط لمتابعتها مع الجهات المعنية

 .بين على االستمرار بأعمال تمديد الخط، على أن يتمَّ معالجة أي إعاقة في حينهاتمَّ االتفاق بين الجان .3

د وعد                .4 ة من المؤسسة، وق اني اإلسراع بصرف الكشوف المقدم تمنى الجانب السوري على الجانب اللبن
 .الجانب اللبناني بتلبية الطلب

 .ركسيقوم الجانبان بمعالجة جدول المقارنة واألعمال اإلضافية بشكل مشت .5

 .التأآيد على استمرار لجنة متابعة الخط بعقد اجتماعاتها آل خمسة عشر يومًا .6

  :النقل البحري
 اـسوري  ـلبنان( سكوا حول تبادل نقل البضائع عبر مرافئ الدول الثالث إلا ما يتعلق بالدراسة التي قامت بهاب .1

 اجتماع ثالثي للتباحث في نتائج الدراسة واتخاذ ما يلزم بشأنها، فقد اتفق الجانبان على الدعوة إلى) األردن
  .   وتم تكليف الجانب اللبناني بتنسيق الدعوة لهذا اإلجتماع. المذآورة ووضع اآللية التنفيذية لتطبيقها

من خالل اللجان  رافئ اللبنانية والمرافئ السوريةالتأآيد على تفعيل اتفاقات األخوة والتعاون الموقعة بين الم .2
  .لغرضالمشكلة لهذا ا

الموافقة على مضمون توصيات محضر اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق األخوة والتعاون بين  .3
  :من حيث 25/11/2004مرفأي بيروت والالذقية المؤرخ في 

  .ضرورة توحيد هيكلية الرسوم وتسميتها  .أ 
  .تحديد وتوحيد العمليات االستثمارية وتسميتها  .ب 
  .جور بين المرافئالسعي لمقاربة البدالت واأل  .ج 

تفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود واجتماعات التنسيق والتعاون بين إدارات المرافئ اولتحقيق ذلك، 
  .المعنية في آال البلدين
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فيما يتعلق بالمسح الهيدروغرافي، اتفق الجانبان على دعوة مرآزي البحوث العلمية في آال البلدين للتنسيق  .4
  .  المسح الذي قام به الجانب الفرنسيواإلستفادة من نتائج 

  : تم التأآيد على،فيما يتعلق بالخطة المشترآة لمكافحة التلوث البحري .5
  .إعادة تفعيل اللجنة ووضع برنامج عمل زمني الجتماعاتها .1
حوادث التلوث بالزيت  لاإلسراع بإصدار التشريعات الوطنية الخاصة المتعلقة بخطة الطوارئ لالستجابة .2

 I.M.Oالضارة األخرى وفق التشريعات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمواد 
الترآيز على الجانب العملي من خالل الزيارات الميدانية للمواقع التي يمكن أن تكون مصادر تلوث  .3

  .نفطي في البلدين
رية العامة المديدعوة الجانب اللبناني لالستفادة من زورق مكافحة التلوث الذي تعاقدت على شرائه  .4

  . في أعمال مكافحة التلوثاللموانئ في سوري

  :النقل الجوي
تم إقرار النظام األساسي لشرآة تاآسي الجو بصيغته النهائية وسيصار إلى توقيعه بعد أخذ موافقة مجلسي   .أ 

  .جتماع القادم في دمشقإدارتي الشرآتين خالل اال

تطوير آفاق التعاون بينهما في مجال اتفاقيات المشارآة تم توقيع مذآرة تفاهم بين مؤسستي الطيران الوطنية ل  .ب 
بالرموز، واتفاق التحاصص النسبي للرآاب على بعض خطوط آال المؤسستين وتطوير اتفاق التحاصص 

  .النسبي للشحن، واتفاقيات نقل المجموعات السياحية

  .توقيع إتفاق في مجال التدريب والصيانة  .ج 

لزمني الوارد في ووفق البرنامج ا(يذ جميع المراحل المتعلقة بالمشروع، تم تشكيل لجنة مشترآة لمتابعة تنف  .د 
  :وفق ما يلي) قتصادية ما أمكن ذلكدراسة الجدوى اال

  عن الجانب السوري  عن الجانب اللبناني

  المهندس فراس محمد  السيد نزار خوري
  السيد مروان جزائري  وليد أبي اللمع. د

  الويالسيد سمير نح  السيد صباح مارون
    ستاذ جورج مالطاأل

  :الطيران المدني
 مانشستر ـتم االتفاق على إعطاء الحرية الخامسة الخاصة لمؤسسة الطيران العربية السورية على مقاطع بيروت 

 مدريد على أساس المعاملة بالمثل للشرآة اللبنانية عند طلبها تسيير رحالت ـ آازبالنكا وبيروت ـوبيروت 
  .بالحرية الخامسة

  وزير األشغال العامة والنقل
 الجمهورية اللبنانية في

  األمين العام
 للمجلس األعلى السوري اللبناني

  وزير النقل
 الجمهورية العربية السورية في

 المهندس مكرم عبيد األستاذ نصري الخوري األستاذ ياسين جابر
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  )1مرفق رقم (
  ة ـ السوريةالئحة المشارآين في اجتماع لجنة النقل اللبناني

  1/12/2004 بيروت
  

    :السوريعن الجانب 
  معاون الوزير لشؤون النقل الجوي وتنمية الموارد  الدآتور محمود زنبوعه

  معاون الوزير لشؤون النقل البري  الدآتور المهندس موسى الشعار
  مدير عام المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي  المهندس صالح أحمد

  مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية  اد غزالالمهندس محمد إي
  معاون مدير عام مؤسسة الطيران العربية السورية  السيد فراس محمد

  مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني  الدآتور جميل عجيب
  مدير عام المؤسسة العامة للمواصالت الطرقية  المهندس حسين عرنوس

  مدير عام الشرآة العامة لمرفأ الالذقية  لك شيخ ياسينالدآتور محمد ما
  مدير عام الشرآة العامة لمرفأ طرطوس  المهندس زآي نجيب 
  معاون مدير النقل البحري  السيد عبد اهللا فتوح

  مدير النقل بالخطوط الحديدية  المهندس عقيل اسماعيل
  مدير النقل الطرقي  الدآتور إبراهيم عميرة

  مدير النقل الجوي  محمد سردينيالعميد الطيار 
  مدير المشاريع االستثمارية  السيد خليل الخليل

  المدير التجاري في مؤسسة الطيران العربية السورية  السيد مروان  جزائري
  مدير مشروع خط الحديد طرابلس العبودية  المهندس جابر صالح

   لسوريةمشروع خط الحديد رياق ـ الحدود امدير   المهندس لبيب حمدان 

    :اللبنانيعن الجانب 
  مدير عام النقل البري والبحري  عبد الحفيظ القيسيالمهندس 
   الطرق والمبانيمدير عام   فادي النمارالمهندس 
   عام الطيران المدنيمدير   حمدي شوقالدآتور 

   عام ـ رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروتمدير    حسن قريطمالمهندس 
  عام ـ رئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشتركمدير    دينالسيد رضوان بو نصر ال

  عام ـ رئيس مجلس إدارة شرآة طيران الشرق األوسطمدير   السيد محمد الحوت
  رئيس مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس  السيد أنطوان بشارة

  مدير مصلحة استثمار مرفأ طرابلس  المهندس مروان بارودي
  رئيس دائرة الوصاية والنقل البري  إلهام الخبازاآلنسة 

  رئيس دائرة  المشاريع البرامج  المهندس أحمد هيثم الولي
  رئيس قسم الشؤون التجارية  السيد علي المصري
  رئيس قسم الدروس واالتفاقات الدولية  السيد طوني عساف 

  محاسب الموانئ األولية والثانوية  السيد وهيب آجا
  رئيس مصلحة الدروس ـ مديرية الطرق والمباني   فران المهندس غازي

  المدير اإلقليمي لألشغال العامة في محافظة البقاع  المهندس أحمد الحجار
  رئيس مصلحة النقل الجوي ـ المديرية العامة للطيران المدني  السيد عبد اللطيف عبد اللطيف

  مديرية الجمارك العامة  المراقب بدري الضاهر 
  مدير الشؤون التجارية ـ مرفأ بيروت  سن خنافرالسيد مح
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  مدير إدارة الدراسات ـ مرفأ بيروت  المهندس جوزف فرحات
  مصلحة سكك الحديد والنقل المشترآة  السيد نبيه برجي

  مصلحة سكك الحديد والنقل المشترآة  المهندس وليد واآيم
  مصلحة سكك الحديد والنقل المشترآة  المهندس فادي بعيني

  مجلس اإلنماء واإلعمار  يد جورج جاموسالس
  مجلس اإلنماء واإلعمار  المهندس إبراهيم إبراهيم
  مجلس اإلنماء واإلعمار  المهندس غازي عسيران
  استشاري لمجلس اإلنماء واإلعمار  المهندس رامي الخوري

  رئيس جمعية أصحاب السفن اللبنانية  السيد أنور غزاوي 
  ابة وسطاء النقلرئيس نق  السيد سمير سرياني
  نائب رئيس نقابة مالكي الشاحنات المبردة في لبنان  السيد محمد غادر
  نائب رئيس نقابة مالكي الشاحنات المبردة  السيد أحمد الخير

  أمين سر نقابة وسطاء النقل  السيد عصام بهجت السبيعي
  رئيس نقابة مالكي الشاحنات المبردة في لبنان  السيد بولس بو عجوه 

  رئيس نقابة مالكي سيارات الشحن في لبنان  سيد شفيق القسيسال
  نائب رئيس نقابة وسطاء النقل  السيد يعقوب القيسي

  أمين الجمعية اللبنانية للنقل البحري  السيد حسن إبراهيم الجارودي 
  هيئة المالحة البحرية في الشمال  السيد ذو الفقار علم الدين

  لنقل والسياحةشرآة خدمات ا  السيد بهيج سكرية
  شرآة خدمات النقل والسياحة  العميد الرآن المتقاعد فكتور رحمه

  شرآة نقليات الجزائري  السيد فؤاد البوارشي
  رئيس مجلس إدارة شرآة أبو مرعي الين  السيد مرعي بو مرعي
    المهندس عبود خير

  :عن األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني
  رئيس دائرة النقل  زجي المهندس مالك يا
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  )2مرفق رقم (
  اتفاقية في مجال

  التسهيالت إلنشاء شرآات مالحية خاصة مشترآة
  

بالطرفين "إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية، المشار إليهما في هذه االتفاقية 
 من الروابط األخوية القائمة بينهما ورغبة آل ًا على حدة، وانطالقعاقد لكل حكومة وبالطرف المت"تعاقدينمال

منهما في تشجيع أصحاب السفن في القطرين الشقيقين على إنشاء شرآات مالحة مشترآة خاصة للنقل البحري 
  :اتفقتا على ما يلي

   األهداف:المادة األولى
حة البحرية في أراضي الطرفين المتعاقدين تهدف هذه االتفاقية إلى تشجيع إنشاء شرآات مشترآة خاصة للمال

وتقديم المؤازرة والدعم لها وتذليل العوائق والصعوبات التي تحول دون تحقيق األغراض التي تنشأ من أجلها هذه 
  .الشرآات

   ميدان التطبيق:المادة الثانية
العاملة في نقل األشخاص تطبق أحكام هذه االتفاقية على جميع الشرآات المشترآة الخاصة للمالحة البحرية   .أ 

والبضائع على مختلف أنواعها، السائلة والصلبة، بواسطة سفن ترفع علم دولة أحد الطرفين المتعاقدين 
  .والتابعة إلحدى الشرآات المشترآة الخاصة والمنشأة بعد تاريخ نفاذ هذه االتفاقية

خاص والبضائع وال على الخدمات المرفئية ال تطبق هذه االتفاقية على المالحة الساحلية الوطنية في نقل األش  .ب 
  .من أعمال قطر وإرشاد لدى آل طرف متعاقد

   تعاريف:المادة الثالثة
  :جل تطبيق هذه االتفاقية يقصد بالمصطلحات والعبارات التاليةأل

  :سفينة شرآة مالحية خاصة مشترآة  .أ 
ه والعائدة في ملكيتها أو استئجارها أو تعني آل سفينة تجارية مسجلة لدى أي من الطرفين المتعاقدين وترفع علم

  .إدارتها إلحدى الشرآات المالحية الخاصة المشترآة

  :السلطات المختصة  .ب 
  :السلطات المختصة، وفقًا لهذه االتفاقية، هي السلطات المكلفة بالنقل البحري وتحديدًا

  وزارة األشغال العامة والنقل: بالنسبة للجمهورية اللبنانية
  وزارة النقل: رية العربية السوريةبالنسبة للجمهو

  :شرآات مالحية خاصة مشترآة  .ج 
ة بعد تاريخ نفاذ هذه االتفاقية مع مراعاة مبدأ التكافؤ أشرآات ومؤسسات المالحة الخاصة المشترآة المنش

البحري الدولي والمساواة بالنسبة للحصص واألسهم واإلدارة والعاملة في المالحة التجارية ضمن إطار النقل 
 للقوانين المرعية اإلجراء لدى أي من الطرفين المتعاقدين ولديها مرآزها الرئيسي أو ًاومسجلة وتعمل طبق

  .مكاتب فرعية أو من يمثلها لدى الطرف المتعاقد اآلخر

  :اللجنة المشترآة  .د 
لعالقة اللجنة المشكلة ألغراض هذه االتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الرسمية والخاصة ذات ا

  .بقطاع المالحة البحرية وصناعة النقل البحري للطرفين المتعاقدين
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   معاملة السفن:المادة الرابعة
يضمن آل من الطرفين المتعاقدين العمل في موانئه على معاملة سفن الشرآات المالحية الخاصة المشترآة   .أ 

ضات على الرسوم المرفئية وغيرها وفي نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه الوطنية في االستفادة من التخفي
أمور استعمال جميع التسهيالت المرفئية المؤمنة من قبل الموانئ من ناحية العمليات المالحية والتجارية 

 .للسفن وطواقمها والرآاب والبضائع وإصالح وصيانة السفن

التنفيذية الضرورية على الطرفين المتعاقدين وضمن اللجنة المشترآة وضع سياسة واتخاذ اإلجراءات   .ب 
لتطبيق هذه االتفاقية ولتشجيع إنشاء شرآات مالحية خاصة مشترآة عبر إعطاء سفن هذه الشرآات مزايا في 
النقل البحري لبضائع الطرفين المتعاقدين وإعفائها من الرسوم والضرائب وحسب ما تقرره اللجنة المشترآة 

  .وبعد موافقة الطرفين المتعاقدين

   الشرآة المالحية الخاصة المشترآة:ةالمادة الخامس
يجوز للشرآة المالحية الخاصة المشترآة شراء وبيع وإيجار واستئجار وتشغيل السفن التجارية بجميع   .أ 

 .أنواعها في أعالي البحار

يجوز للشرآة المالحية الخاصة المشترآة مزاولة أعمال النقل البحري للرآاب والبضائع، العارض   .ب 
لشحن والتفريغ والوآالة البحرية وتموين وإصالح وصيانة السفن المملوآة لها أو والمنتظم، وأعمال ا

المملوآة لشرآات أخرى أو التي تعمل لحسابها أو تحت إدارتها وتملك وحيازة المهمات والمعدات والعائمات 
  .لذلك

ميع جزيعاتها من تعفى الشرآة المالحية الخاصة المشترآة بكافة أوجه أنشطتها ومعامالتها وأرباحها وتو  .ج 
أنواع الضرائب والرسوم وذلك لمدة خمسة عشر سنة من تاريخ تأسيسها على أن ال يتجاوز عمر صنع سفنها 

  .عن عشر سنوات عند التسجيل

   اللجنة المشترآة:المادة السادسة
 دعوة تعقد اجتماعات اللجنة المشترآة مرة آل ستة أشهر بالتناوب بأحد بلدي الطرفين المتعاقدين ويمكن  .أ 

 .أعضاء اللجنة الجتماع استثنائي في بلد الطرف المتعاقد الذي تقدم بطلب ذلك االجتماع

تهدف اجتماعات اللجنة المشترآة إلى متابعة تنفيذ بنود هذه االتفاقية وتذليل آافة المعوقات التي تحد من   .ب 
شترآة بكافة السبل المتاحة تحقيق أهدافها واقتراح السبل اآليلة إلى دعم الشرآات المالحية الخاصة الم

وتسهيل تحقيق أغراضها وتشجيع شرآات المالحة في بلدي الطرفين المتعاقدين على الدمج وإنشاء خطوط 
 .مالحية مشترآة

تدون وقائع اجتماعات اللجنة المشترآة وقراراتها في محاضر مؤشر عليها من قبل أعضاء اللجنة وموقعة   .ج 
طرفين المتعاقدين ومندوب المجلس األعلى السوري اللبناني وتعرض على من رئيسي الوفدين في آال بلدي ال

  .السلطات المختصة للموافقة والتصديق عليها

   تعديل االتفاقية:المادة السابعة
يمكن تعديل هذه االتفاقية أو اإلضافة عليها وذلك عبر المفاوضات بين السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين، 

  . لآللية المحددة في المادة الثامنةًاحيز التنفيذ وفقويدخل آل تعديل 

   دخول االتفاقية حيز التنفيذ:المادة الثامنة
 لألصول الدستورية المتبعة في بلد آل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول بعد ًاتبرم هذه االتفاقية وفق

تمام إبت ثماسية التي تعاقدين لوثائق اإلبرام بالطرق الدبلوثالثين يومًا من اليوم الذي يلي تاريخ تبادل الطرفين المت
  .اإلجراءات القانونية المتبعة بموجب القوانين الوطنية لكل منهما لدخول االتفاقيات الدولية حيز التنفيذ
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 البلدين  لألصول الدستورية في آل منًا أو استبدالها باتفاقية أخرى وفقتبقى االتفاقية سارية المفعول لحين تعديلها
  .الشقيقين

 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكليهما ذات الحجية 1/12/2004 تاريخ  بيروتحررت هذه االتفاقية في مدينة
  .وقع عليها ممثال حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية

  سوريةحكومة الجمهورية العربية ال عن  حكومة الجمهورية اللبنانية عن
  وزير النقل  وزير األشغال العامة والنقل

  مكرم عبيد  ياسين جابر
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  )3مرفق رقم (
  اتفاق

  حول اإلعفاء المتبادل من الرسوم في مجال النقل الجوي
  الجمهورية اللبنانيةحكومة  الجمهورية العربية السورية و حكومةبين

  

ة األخوة والتعاون والتنسيق المبرمة بين آل من الجمهورية العربية السورية والجمهورية انطالقًا من اتفاقي
  .اللبنانية

 البند رقم (1/10/2003  إلى محضر اجتماع لجنة النقل المشترآة السورية اللبنانية المنعقد في دمشق بتاريخوإشارًة
ؤسسات الطيران الوطنية من رسوم العبور والهبوط تبادل اإلعفاء المتبادل لم: المتعلق بالنقل الجوي المتضمن 1

  ).واإليواء واإلقالع وآافة الرسوم األخرى وآذلك أجور الخدمات األرضية التي تقدم في مطارات البلدين

  : فقد تم االتفاق بين حكومتي الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية على ما يلي
ر والهبوط واإليواء واإلقالع وآافة الرسوم األخرى المتعلقة بهذا الشأن اإلعفاء المتبادل من رسوم العبو .1

 .لمؤسسات الطيران الوطنية في البلدين
 الطرفين اإلعفاء المتبادل من آافة أجور الخدمات األرضية التي تقدم في مطارات البلدين لطائرات آال .2

 .العائدة لمؤسسات الطيران الوطنية في البلدين
 .ءات التنفيذية لمضمون هذا االتفاق من قبل الجهات المعنية في البلدينيتم وضع اإلجرا .3
يعتبر هذا االتفاق نافذًا من تاريخ إبرامه ويبقى ساري المفعول لمدة عامين ويجدد لمدد مماثلة بموافقة مجلس  .4

 .الوزراء في آال البلدين

  1/12/2004 في

  

  لعربية السورية الجمهورية ا حكومةعن   الجمهورية اللبنانية حكومةعن
  وزير النقل  وزير األشغال العامة والنقل

  مكرم عبيد  ياسين جابر

 
  


