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  اتفاقية أخوة وتعاون
  بين

  مرفأ الالذقية في الجمهورية العربية السورية
  ومرفأ بيروت في الجمهورية اللبنانية

  

  انطالقًا من روح معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، 

  ري التجاري،وتوثيقًا للعالقات األخوية في قطاع النقل البح

  وتنسيقًا للنشاط البحري التجاري في مختلف فروعه ومجاالته في ما بين مرفأي الالذقية وبيروت، 

ى آل مستوى            وتحقيقًا ألهداف المرفأين في التطوير والتحديث وفي آل ما من شأنه إعالء مكانتهما االقتصادية عل
  . متاح

  :تم االتفاق بين

د                          إدارة الشرآة العامة لمرفأ الال     دس محم ام     المهن ديرها الع ا م ي يمثله سورية الت ة ال ة العربي ة في الجمهوري ذقي
  .أسعد هارون

دس                            ام المهن دير الع رئيس الم ا ال ي يمثله ة الت ة اللبناني روت في الجمهوري أ بي واللجنة المؤقتة إلدارة واستثمار مرف
  حسن آامل قريطم

  : على ما يلي

  : 1المادة 
صاد ي واقت اون فن ة تع ة   إقام روت وتقوي أ بي تثمار مرف ة وإدارة واس أ الالذقي ة لمرف شرآة العام ين ال اري ب ي وتج

  .عالقتهما للمساهمة بتبادل الخبرات بغية تحسين طرائق العمل اإلدارية والوظيفية والتجارية

  : 2المادة 
ات المتا                   شاط التجاري واإلمكان ادل المعلومات حول الن أ        وضع آلية مرنة تستهدف التنسيق في تب دى آل مرف حة ل

  .بهدف الوصول إلى أقصى درجات التعاون

  : 3المادة 
  .تدارس السبل اآليلة إلى جعل المرفأين قادرين على منافسة مرافئ الدول المجاورة

  : 4المادة 
دمها     ي يق دمات الت البهم بخصوص الخ ى مط ة التعرف عل أين بغي ال المرف ي آ شاحنين ف اقلين وال ع الن شاور م الت

  .المرفآن

  : 5مادة ال
شآت                   ائر المن زات وس دات والتجهي ات والمع تبادل المعلومات في المجاالت الفنية التي تتناول تطوير وتحديث اآللي

  .والمرافق المرفئية ما لم تتعارض مع شروط الموردين والمجهزين واالستشاريين في المرفأ المعني

  : 6المادة 
  . للعاملين في المرفأ في مختلف الشؤون الفنية واإلداريةإجراء المشاورات الالزمة بغية التأهيل والتدريب
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  : 7المادة 
أ مع المرافئ              ات آل مرف شطة وعالق تبادل نقل التقانة المرفئية في اإلدارة واالستثمار والهندسة وذلك في ضوء أن

  .عنيالعالمية ما لم تتعارض مع عقود المرافئ العالمية والشرآات الخارجية المتعاقدة مع المرفأ الم

  : 8المادة 
ي ضمن            إبالغ آل مرفأ الوزارات المعنية في بلده بأهمية السعي المشترك في مجال تحقيق األمن المالحي والمرفئ
أنظمة وقوانين المالحة في المياه اإلقليمية، والسعي إلى تسهيل مرور البضائع للدول األخرى الصادرة من أي من                  

  .المرفأين

  : 9المادة 
ه التع  ل أوج دورات      تفعي دوات وال ضور الن املين وح ة للع ارات الميداني ادل الزي الل تب ن خ أين م ين المرف اون ب

  .والمؤتمرات التي تقام في آل من البلدين وفي خارجهما في مجال النقل البحري

  : 10المادة 
ا                    ة وبياناته ة التجاري ات الحرآ ي ومعطي  اإلحصائية   وضع آلية مشترآة لتبادل المعلومات التي تطال العمل المرفئ

  .التي تنشر رسميًا من قبل المرفأ

  : 11المادة 
ل    صادية للعم دوى االقت اء بالج ستهدف االرتق ي ت داد البحوث والدراسات الت ة إع ة بغي شاورات الالزم راء الم إج

  .المرفئي بما يؤدي إلى زيادة عامل االستثمار من خالل تطوير المعايير اإلنتاجية وتخفيض آلفة التشغيل

  : 12المادة 
ا ذآر أعاله               ا أحدهما ضمن نطاق م ي يطلبه ساعدة الت ديم العون والم يبذل الجانبان الجهود الممكنة والمعقولة لتق

  .وفي حدود ما يتوفر لديهما في حدود القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء

  : 13المادة 
ة      تجتمع لجنة مصغرة منبثقة عن مجلسي إدارة المرفأين دوريًا لمتابعة تنفيذ         ة العام سيق مع األمان اق بالتن  هذا االتف

  .للمجلس األعلى السوري اللبناني

  :14المادة 
ى تحسين األداء                         ؤدي إل ا ي ة بم وزارة المعني تعدل أحكام هذا االتفاق بعد موافقة مجلسي إدارة المرفأين وتصديق ال

  .نحو األفضل

  :15المادة 
شاطات    يتناول هذا االتفاق حصرًا النشاطات التي تتوالها     الي الن اول بالت مباشرة آل من الهيئتين الموقعتين، وال يتن

ق الخصخصة                      اطن، أم عن طري المرفئية التي يتوالها الغير سواًء عن طريق التلزيم أم عن طريق المقاولة من الب
  .المستقبلية

  :16المادة 
ل آخر           .أ  ه من قب ًا     يعتبر هذا االتفاق نافذ المفعول لمدة سنة من تاريخ التصديق علي  مرجع مختص ويجدد تلقائي

  .في حال عدم إبداء أي جانب من الجانبين رغبته بتعديله أو توقيف العمل به قبل شهر من تاريخ انتهاء مدته

رح                  .ب  اريخ المقت ل شهر من الت يوقف العمل بهذا االتفاق في حال أبلغ أحد الجانبين الجانب اآلخر برغبته هذه قب
  . للمجلس األعلى السوري اللبنانيمن قبله بذلك عبر األمانة العامة
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ة                            .ج  ه، وإن تكن الهيئ وقعتين علي ين الم دة محل إحدى الهيئت ة جدي يوقف العمل بهذا االتفاق حكمًا عند حلول هيئ
  .بذات المهام والصالحيات

اريخ            ة بت اق في الالذقي ة واحدة ووقعت أصوًال من             13/5/2002حرر هذا االتف ة بموثوقي سخ بالعربي ى ثالث ن  عل
  .لي المرفأينممث

  الشرآة العامة لمرفأ الالذقية  اللجنة المؤقتة إلدارة واستثمار مرفأ بيروت
  المدير العام  الرئيس المدير العام

  المهندس محمد أسعد هارون  المهندس حسن قريطم

  
  مصدق  مصدق

  وزير النقل  وزير األشغال العامة والنقل
  ة السوريةفي الجمهورية العربي  في الجمهورية اللبنانية

  المهندس مكرم عبيد  األستاذ نجيب ميقاتي

 

 


