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  االتفاق اللبناني ـ السوري
  بشأن المصالح المشترآة 

  
ائل  وا مختلف المس ادهم ودرس ادلوا أوراق اعتم د أن تب ة بع ة اللبناني ي الحكوم ة السورية وممثل ي الحكوم إن ممثل

  :المتعلقة بالمصالح المشترآة بين البلدين، أقروا هذا االتفاق

  تحديد المصالح المشترآة: المادة األولى
ا في                  تتناول ا  ة لفرنس ة العام ل المندوبي دار من قب لمصالح المشترآة بين سوريا ولبنان جميع المصالح التي آانت ت
  :وتنقسم هذه المصالح إلى قسمين. الشرق

يشمل ما يجب أن تستمر إدارته مشترآة لمدة غير معينة آمصالح الجمارك ومراقبة الشرآات ذوات               :  القسم األول 
  .ومراقبة إدارة حصر الدخان) منطقة عملها أراضي الدولتينوهي التي تشمل (االمتياز 

ويشمل ما يجب أن تترك إدارته فورًا لكل من الحكومتين ضمن أراضيها آمصلحة البارود ومصلحة :  القسم الثاني
ة وإدارة     غال العام يقية ومصلحة األش ة والموس ة واألدبي ة والفني ة الصناعية والتجاري ة الملكي حماي

رق والبري ي ال الب از الت ة الشرآات ذوات االمتي ام ومراقب لبي واألمن الع دفاع الس ار وال د ودار اآلث
تتجاوز منطقة عملها أراضي إحدى الدولتين وحراسة أموال األعداء وباإلجمال آل مصلحة أخرى                

  .لم تعين في القسم األول

  في آيفية إدارة المصالح المشترآة: المادة الثانية
  ).المجلس األعلى للمصالح المشترآة(الداخلة في القسم األول مجلس مشترك يدعى يتولى إدارة المصالح 

يؤلف هذا المجلس من ثالثة ممثلين لكل دولة ولهم الحق أن يستعينوا بالخبراء واألخصائيين الذين يرون لزومًا لهم  
  .ويتخذ المجلس مقرراته باتفاق اآلراء ويكون لمجموع ممثلي آل دولة رأي واحد

يس                  يزاول ه في دمشق رئ رأس اجتماعات روت وي  المجلس عمله ستة أشهر من السنة في دمشق وستة أشهر في بي
  .الممثلين السوريين وفي بيروت رئيس الممثلين اللبنانيين

  صالحية المجلس األعلى: المادة الثالثة
  .إعداد التشريع الالزم لكل مصلحة من هذه المصالح:     أوًال
  .يع المصالح المشترآة واإلشراف عليهاإدارة جم:     ثانيًا
  .تحديد موازنة هذه المصالح ومالآات آل منها:     ثالثًا
  .تعيين الموظفين المكلفين بإدارتها:    رابعًا
  .إعداد مشاريع االتفاقات التجارية واالقتصادية الدولية وعرضها على الحكومتين إلقرارها:  خامسًا

  اركفي مصلحة الجم: المادة الرابعة
ة                      دون أي ة وب ة آامل إن سورية ولبنان تؤلفان منطقة جمرآية واحدة ذات وحدة جمرآية تنتقل البضائع ضمنها بحري
ى                      ا عل ذه اإلدارة عمله ارس ه ضريبة أو رسم جمرآي وعلى هذا األساس يكون للدولتين إدارة جمرآية واحدة وتم

  .أساس وحدة النظام الجمرآي
  .ط إدارة الجمارك وله أن يمنح هذه اإلدارة ما يرتأيه من سلطة وصالحيةيحدد المجلس األعلى آيفية وشرو

  في توزيع عائدات المصالح المشترآة: المادة الخامسة
ى                  ى بالدرجة األول ومن  . تخصص واردات الجمرك لدفع نفقات إدارة المصالح المشترآة آما يقرها المجلس األعل

وارد   ثم يقسم الباقي بين البلدين بنسبة اشتراك آل   ا م من الشعبين السوري واللبناني في دفع الرسوم التي تتألف منه
  .هذه المصالح المشترآة
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دولتين                                  رادات الصافية لكل من ال ة من اإلي ين بالمئ ع مؤقت بنسبة أربع ى إجراء توزي ا عل د اتفق ريقين ق ولكن الف
ي ع ب دة للتوزي ة مع ة الباقي ى العشرون بالمئ ى أن تبق ة عل ذي يصدره السورية واللبناني رار ال دولتين حسب الق ن ال

  .المجلس األعلى في مدة سنة واحدة وعلى أساس المبدأ المحدد في الفقرة السابقة من هذه المادة

  في التشريع: المادة السادسة
ريقين   اق الف ه حين االقتضاء باتف تم تعديل ى أن ي ذًا إل ذه المصالح المشترآة ناف ى ه د إل الي العائ يبقى التشريع الح

  .متعاقدينال
ى إذا                      ان حت والمجلس األعلى يعد المشاريع التي لها صفة تشريعية ويعرضها على مجلس الوزراء في سوريا ولبن

  .أقراها بقرارين متطابقين صادرين عن آل منهما أذنا المجلس األعلى بنشرها وتنفيذها

  في المعاشات التقاعدية: المادة السابعة
ؤالء       تثابر آل حكومة على حسم العائدات   دفع له ا وت ون من رعاياه ذين يكون  التقاعدية من موظفي هذه المصالح ال

  .تعويض الصرف أو راتب التقاعد في المستقبل بموجب القوانين النافذة حاليًا أو حسبما يقرره المجلس األعلى

  مدة هذا االتفاق: المادة الثامنة
ذه المص                 لم ه وم تس دئ من ي م               يعمل بهذا االتفاق لمدة سنتين تبت ا ل ذات الشروط م دة نفسها وب ًا للم الح ويجدد حكم

  .يطلب نقضه أحد الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء أجله بستة أشهر

  السعي المشترك: المادة التاسعة
  .على أثر التوقيع على هذا االتفاق تتقدم الحكومتان بمسعى مشترك الستالم هذه المصالح

  إبرام االتفاق: المادة العاشرة
  . االتفاق في آل دولة من الدولتين وفاقًا لألصول المتبعة لديهايبرم هذا
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  رياض الصلح              سعد اهللا الجابري                 سليم تقال                 جميل مردم


