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  1/1    اتفاق اقتصادي ومالي حول عمل المصالح المشترآة المتعلقة بالجمارك، النقد، مراقبة الخطوط الحديدية وإدارة الدخان
  

  اتفاق اقتصادي ومالي
  

دين      30/3/1948في    عقد ممثلو الحكومتين السورية واللبنانية في شتورا اجتماعًا بحثوا فيه شتى األمور التي تهم البل
 1943ونظروا في الوضع الناشئ عن انتهاء مفعول اتفاق المصالح المشترآة المعقود بينهما في أول تشرين األول    

ان   ن أول نيس ارًا م ي    . 1948اعتب ق ف ي دمش د ف ر عق اع آخ ذا االجتم ب ه ت 1/4/1948 و31/3/1948وأعق ، وآان
ي تجمع                 روابط الت ى دوام ال ان حريصين عل ان الجانب ا آ األبحاث جميعها مشبعة بروح الود والصفاء واإلخاء آم

  .بينهما

  :وقد تم االتفاق بينهما على ما يأتي

ارك للمصالح المشترآة        يثابر المجلس األعلى على ممارسة األعما     :أوًال إدارة الجم ة ب ه والمتعلق ة إلي ل الموآول
اريخ        ار    15على ممارسة األعمال حتى ت دين                 1948 أي ين البل ة ب ل البضائع األجنبي رة تنتق ذه الفت  وخالل ه

  .ضمن الشرائط السابقة

راء   يكون للنقدين السوري واللبناني خالل فترة التمديد المنصوص عليها في المادة    :ثانيًا   األولى أعاله قوة اإلب
  .في الجمارك السورية واللبنانية 

ذة في          :ثالثًا ي آانت ناف اني   31يثابر على نقل المنتجات الوطنية بين البلدين ضمن الشروط الت انون الث  1948 آ
دين                         داخلي في البل ا هو الزم لالستهالك ال تثناء م ذا االس باستثناء المنتجات المعدة للتصدير، وال يشمل ه

  .1948 أيار 15وذلك حتى تاريخ 

ة               1948اعتبارًا من أول نيسان      :رابعًا ة الكائن ة الخطوط الحديدي  تستقل آل من الدولتين السورية واللبنانية بمراقب
د السير على هذه الخطوط والتعرفات الحالية نافذة مؤقتًا إلى أن تعدل في آل              وتبقى قواع . ضمن أراضيها 

  .من البلدين بقواعد وتعريفات يتم وضعها بالتشاور بين الطرفين وتكون موحدة على قدر اإلمكان

تقلة في آ        1948 يتم اعتبارًا من أول نيسان     :خامسًا ا إدارة مس دخان المشترآة وتصبح له ل  فصل إدارة حصر ال
  .من البلدين وتكلف لجنة خاصة مشترآة لتعيين التفاصيل الناتجة عن هذا الفصل

  

  1/4/1948دمشق تاريخ 


