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  اتفاق اقتصادي ومالي
  

نة    ران س ن حزي امس م ي الخ ة ف ذآرة مؤرخ ة م ة اللبناني ورية أبلغت الحكوم ة الس ا أن الحكوم  تتضمن 1949بم
  .مشاريع لتنظيم العالقات االقتصادية بين البلدين على أسس جديدة

ًا وإحصاءات    وبما أنه تبين أن درس هذه المشاريع وإقرار الحل النهائي عمل يستغرق وقتًا طويًال وي                تلزم دروس س
  .غير متوفرة في الوقت الحاضر

  .وبما أن ثمة مسائل معلقة بين البلدين رؤي من المصلحة المشترآة أن تحل بسرعة
الي             ة السورية ومع ثًال الحكوم وطني مم ة واالقتصاد ال ر المالي ارة، وزي لذلك تم االتفاق بين معالي السيد حسن جب

  د الوطني وزير المالية ممثًال الحكومة اللبنانية،السيد فيليب تقال وزير االقتصا
  :على األمور التالية

  :المادة األولى
واد لرسم جمرآي          ذه الم يلغى القرار القاضي بتعليق التعرفة الجمرآية على القمح والشعير ومشتقاتهما وتخضع ه

دقيق ال    . قدره خمسون في المائة    ات القمح والشعير وال ة     وتستثنى من هذا الرسم آمي ة اللبناني ي تستوردها الحكوم ت
اع                            اني أو ارتف نقص في المحصول السوري أو اللبن التي ال ك في ح اني وذل بنفسها أو لحسابها إلعاشة الشعب اللبن

  .األسعار في البلدين

ى أن           النظر إل د أو رسم، وب تتعهد الحكومة السورية بإبقاء نقل القمح والشعير ومشتقاتهما إلى لبنان حرًا من آل قي
ورية بموجب     بالد الس ارج ال ى خ ح إل ابها تصدير القم ل لحس ن يعم ها أو بم د حصرت بنفس ورية ق ة الس الحكوم

ا تصدير القمح             1949 حزيران سنة    30 صادر بتاريخ    5مرسوم تشريعي رقم     ا يعنيه  فإن الحكومة اللبنانية تمنع فيم
  . إلى خارج حدود الوحدة الجمرآية القائمة بين لبنان وسوريا

  :ة الثانيةالماد
 ألفين وخمسماية طن يستوردها لبنان تنفيذًا لعقود        )2500(تطبق التعرفة العادية على األرز المصري باستثناء آمية         

  .جارية بين الحكومة اللبنانية وبعض التجار بتاريخ سابق لهذه االتفاقية

  :المادة الثالثة
وط والمنسوجا              ى الخي بية المفروضة عل ة النس ة           يستعاض عن التعرف ة نوعي ة الصنعية بتعرف ة والحريري ت القطني

  :على األسس التالية

ره  75 .1 ة نم وط القطني ن الخي د م وغرام الواح ى الكيل ًا عل واع  1/12 غرش ة أن ى بقي ة عل ة النوعي دد التعرف  وتح
  .الغزول بنسب معادلة لفرق القيمة بينها وبين النمرة المشار إليها

ة       غرشًا على الكيلوغرام الواحد من ال    150 .2 ة األخرى بنسب معادل خام العادي وتحدد تعرفة المنسوجات القطني
  .لفرق القيمة وبين قيمة الخام العادي

  . غرش على الكيلوغرام الواحد من الخيوط الحريرية الصنعية المغزولة من الفيبران100 .3

ين الخم           .4 رات   تحدد التعرفة النوعية على األقمشة الحريرية الصنعية حسب نوعها بمبلغ يتراوح ب س والعشر لي
  .عن الكيلو الواحد

رات       ) بالجوب(يفرض على األقمشة المعروفة   .5 ه في الفق وعي المنصوص علي عالوة على الرسم الجمرآي الن
  .السابقة رسوم إضافية تعادل الفرق بين قيمة االستيراد وقيمة المنسوجات العادية المتماثلة لها

  :المادة الرابعة
و  ي الخي م الجمرآ ن الرس ى م مى    تعف ن الصناعي المس ى القط ذلك يعف ة وآ ر المغزول نعية الغي ة الص ط الحريري

  .بالفيبران
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  :المادة الخامسة
ة                 ة الحالي ة الجمرآي ى التعرف ا عل ي يجب إدخاله ديالت الت تعفى من الرسم األعلى للمصالح المشترآة بدراسة التع

ا             ي ال تنتجه ة الت واد األولي ى الم ك الرسوم       توصًال إللغاء أو تخفيض الرسم عل ع تل ة للصناعة ورف بالد والالزم  ال
ق بالصناعات الرئيسية                ا يتعل ى األخص م دين وعل اج الصناعي في البل ة اإلنت على المواد المصنوعة بقصد حماي

  .ومنها باإلضافة إلى صناعات الغزل والنسيج صناعات الزيوت والصابون والجلود والزجاج والسكر

  :المادة السادسة
  .الجمرآية األغنام المستوردة لالستهالك الداخلي لغاية آخر السنة الجاريةتعفى من الرسوم 

  :المادة السابعة
د ش كة حدي ا ويوضع   . ت.ح.توضع س ة عليه د المراقب ترآة وتوح ى للمصالح المش س األعل راف المجل تحت إش

  .مشروع يعرض على تصديق الحكومتين لممارسة هذه المراقبة في صالح البلدين

  :نةالمادة الثام
ة   ة الدائم ترآة واللجن ى للمصالح المش ارس آل من المجلس األعل ترآة ويم اك مش غ والتنب ى إدارة حصر التب تبق

  .المؤلفة من مديري المالية في البلدين الصالحيات المنصوص عليها في األنظمة النافذة

  :المادة التاسعة
  .س نظم القطع النافذة واقتراح مشروع لتوحيدهاتؤلف لجنة مشترآة من ممثلي مراقبة القطع في البلدين مهمتها در

ي بالشكل                      ال يحول توحيد نظم القطع في البلدين دون حق آل من الحكومتين بالتصرف بمواردها من القطع األجنب
  .الذي تراه وتظل شؤون مراقبة القطع مستقلة في آل من البلدين

  :المادة العاشرة
ًا                  تضع آل من الحكومتين جدوًال بالرسوم الدا       ذه الرسوم وفق د ه ى توحي اق عل خلية التي تستوفيها حاليًا ويجري اتف

ويوحد بصورة خاصة الرسم المفروض على السكر لجهة معدله أم لجهة آيفية . لألصول المتبعة في آل من البلدين
  .استيفائه

  .ة أشهر على األقللكل من الحكومتين أن تطلب إعادة النظر في جدول الرسوم الداخلية بعد توحيدها مرة آل ست

  :المادة الحادیة عشرة
ومن أجل ذلك تكلف آل   . تتخذ آل من الحكومتين تدابير مشترآة وفعالة إلزالة الفروق الموجودة حاليًا بين النقدين          

ذا            ول ه رى ح ة األخ ر الحكوم ع خبي تراك م ريعة باالش ة وس ة عميق ام بدراس اليين القي ا الم د خبرائه ا أح منهم
  .بيران مشروعًا بالحلول العملية التي يقترحانها لتحقيق الغاية المشار إليهاالموضوع فيقدم الخ

  :المادة الثانية عشرة
ق               ا يتعل يعتبر الفريقان المتعاقدان أن المواد اإلحدى عشرة السابقة تحقق في الظروف الحاضرة الغاية المنشودة فيم

إلى الخارج وتتضمن حلوًال لمعظم المسائل التي آانت بحماية الصناعات الهامة والحؤول دون انتقال الثروة العامة 
ائي في                     اد أساس نه اق الحاضر خطوة ناجحة في سبيل اعتم معلقة بينما هي تستدعي عالجًا سريعًا، فيكون االتف

  .عالقات البلدين يضمن االستقرار واالزدهار

  .ل النهائي في أقرب وقت مستطاعوتعمد الحكومتان إلى استكمال الدراسات واإلحصاءات توصًال إلى إقرار الح
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