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  1/1    توضيح لما جاء في اتفاق المصالح المشترآةبروتوآول 

 

  بروتوآول
   1/10/1943إيضاحًا لما جاء في االتفاق المعقود بتاريخ 

  بين ممثلي الحكومتين السورية واللبنانية بشأن المصالح المشترآة بين البلدين
  

ر االقتصاد السوري في            دولتين ووزی ة في ال را المالي ان ووزی ي سوریا ولبن ا وزارت انون 29 و28اجتمع رئيس  آ
  :االجتماع اتفق الفریقان على ما یلي وبنتيجة 1945األول سنة 

  : أوًال
اني خاص بالحاجات                     التجهيز االقتصادي والث على تحدید منهاج استعمال القطع النادر على قسمين أولهما خاص ب
ى أن                     ل داخل آل قسم وعل المستهلكة وتحدید حصة آل من سوریا ولبنان مستقلة وحریة التصرف لكل منهما بالنق

اً                      تكون المبالغ المقر   دة خمسة عشر یوم ار مسبق لم ارس  . رة أقساطًا ربع سنویة مع حق الطلب المعجل بإخب وتم
  .المراقبة لجنة سوریة لبنانية، وتمارس التفتيش آل من الحكومتين ضمن أراضيها بواسطة وزیري ماليتهما

  المصالح المشترآة: ثانيًا
  .على أن یكون المحجر الصحي منفصًال .1
 ما  1946 وتنتهي في آخر آانون األول       1946قتًا ولمدة تبتدئ في أول آانون الثاني        یعفى من رسوم الجمرك مو     .2

  ).باستثناء المواد الغذائية(یستورد للجيش والدرك والشرطة من ذخائر وأسلحة وتجهيز وأدوات نقل وألبسة 
دین عن سني                   .3 ين البل ة الصافية ب  بنسبة   1946 و 1945 و 1944یجري توزیع واردات المصالح المشترآة الحالي

  . لسوریا56 بالمائة للبنان و44

  :ثالثًا
ع عن سنة        ذه الدراسة     1947یعين خبير اقتصادي أجنبي یقوم بالدراسة الواسعة لتهيئة عناصر التوزی ؤثر ه ن ت  ول

  . آما لن یؤثر هذا التوزیع على تلك الدراسة1946على التوزیع المتفق عليه نهائيًا حتى آخر 

  :رابعًا
 على استقطاع آمية من البضائع وعلى استيفاء الرسوم عما 1946لتموین في البلدین لغایة آخر شباط تداوم وزارتا ا

د لالستعاضة                          ى أسلوب جدی أقرب وقت عل ان ب یسلم منها للتجار آل دولة لحسابها آالسابق على أن تتفق الحكومت
  .دینعن هذه الرسوم بغيرها ال تؤثر على حریة التجارة وال على اقتصادیات البل

  :خامسًا
  .یتبع حساب تصفية مكتب االقتصاد الحربي أساس توزیع المصالح المشترآة المبين أعاله

  :سادسًا
ى منتوجات المصفاة                      ابقًا عل اتفقا أیضًا على أن تستبدل وتخفض الرسوم التي آانت تستوفيها المندوبية الفرنسية س

  .على أن تكون الرسوم متماثلة في البلدین

  1945 آانون أول سنة 29روت في تحریرًا في بي
  

    وزیر االقتصاد في سوریا

  عن وزیر مالية سوریا
  حسن جبارة

  
  وزیر المالية في لبنان

  إميل لحود

  رئيس الوزارة السوریة
  سعد اهللا الجابري

  
  رئيس الوزارة اللبنانية

  سامي الصلح
  


