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  1/2    ، القطع األجنبي وفتح حسابات"التابالین"اتفاق اقتصادي ومالي حول الذمم المترتبة، مبيعات 
  

  اتفاق اقتصادي ومالي
  

  :، اجتمع في فندق بلودان1949 آب سنة 27في یوم السبت الواقع في 

  عن سوريا 
  دولة خالد بك العظم وزیر المالية

  معالي فيضي بك األتاسي وزیر االقتصاد الوطني
  معالي حسن بك جبارة رئيس الهيئة السوریة في المجلس األعلى للمصالح المشترآة

  ألمين العام لوزارة الماليةالسيد هنري رعد ا
  السيد حسني الصواف األمين العام لوزارة االقتصاد الوطني

  عن لبنان 
  معالي حسين بك العویني وزیر المالية

  معالي فيليب بك تقال وزیر االقتصاد الوطني
  السيد موسى مبارك رئيس الهيئة اللبنانية في المجلس األعلى للمصالح المشترآة

  مستشار المفوضية اللبنانية في واشنطنالسيد جورج حكيم 

 مندوبا الحكومتين السوریة واللبنانية بشأن قضایا القطع          1949 آب سنة    2بعد التدقيق بالمحضر الذي نظمه بتاریخ       
  :المعلقة بين البلدین تم االتفاق على ما یلي

  : ـ الذمم المتقابلة1
  :لبنانية تبلغإن الذمم المترتبة على الحكومة السوریة نحو الحكومة ال  .أ 

   دوالرًا أميرآيًا/232180/       
    آورنات دانمرآية/11105/       

وة الشرائية           ه من الق دوالر ل ونظرًا لعدم وجود آورنات دانمرآية لدى مكتب القطع السوري وباعتبار أن ال
رسمي حيث تبلغ ما یجعله قابل التحویل إلى أي بلد آان، لذلك تحول الكورنات إلى دوالرات حسب السعر ال

  : دوالرًا أميرآيًا وتضاف إلى المبلغ المترتب على الحكومة السوریة بالدوالر فيصبح المجموع2312.50
                                           232180.00  

  ــــــــــــــ                                             2312.50                                           
       دوالرًا234492.50                                          

  . فرنكًا بلجيكيًا 671146 ليرة إسترلينية و209092للحكومة السوریة في ذمة الحكومة اللبنانية مبلغ   .ب 

  :مصرف سوریا ولبنانونظرًا لتوفر هذین النوعين من القطع لدى الحكومة اللبنانية ستكلف هذه الحكومة          

  .أن یرقن الذمة المترتبة للحكومة اللبنانية على الحكومة السوریة -
ة السوریة في                       - ا للحكوم ثالن م ذین یم ًا والل درجين آنف أن یضع تحت تصرف هذه األخيرة المبلغين الم

  .ذمة الحكومة اللبنانية

أ المشترك           ليرة إسترلينية المجمد بين الحكومتين نتيجة تصدیر       /35836/إن مبلغ     .ج   بعض البضائع ذات المنش
بة     ومتين بنس ين الحك يوزع ب ا س د نوعه ن تحدی ي ال یمك وریا و%55والت ان أي %45 لس رة 19710 للبن  لي

  . ليرة للبنان16126إسترلينية لسوریا و

  : ـ مبيعات شرآة التابالين من الدوالرات2
نة     وز س ة تم ى غای ت حت د بلغ ابالین ق رآة الت ات ش ين أن مبيع رآة /3088299 /1949تب ًا وأن الش  دوالرًا أميرآي

ـ                     ان تصرف الشرآة ب ق بإمك المذآورة وفق االتفاق المعقود بينهما وبين آلتا الحكومتين السوریة واللبنانية والمتعل
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  2/2    ، القطع األجنبي وفتح حسابات"التابالین"اتفاق اقتصادي ومالي حول الذمم المترتبة، مبيعات 
  

 المذآورة آنفًا %20 دوالرًا أي دون الـ /498330/ من أصل القطع المباع حسب األسعار الحرة قد سحبت مبلغ 20%
  :ح مجموع ما دخل على مكتبي القطع المشترك السوري واللبنانيحيث یصب

                                              3088299  
                                              498330  
      دوالرًا 2589969                                              

  .عملته الحكومة اللبنانية بكامله دوالرًا است/2589969/مبلغ 
  فتكون حصة الحكومة السوریة من مبيعات شرآة التابالین

   دوالرًا أميرآيًا 1294984.50=2÷2589969

غ                  ة بمبل ة اللبناني ة للحكوم ًا مدین ين آنف ا من     234492.50ولما آانت الحكومة السوریة آما تب  فيكون صافي مطلوبه
  :الدوالرات األميرآية

  . دوالرًا أميرآيًا1060492=1294984.50-234492.50

أي ( بالمائة من حصة الحكومة اللبنانية الصافية 15أما الدین الناجم للحكومة السوریة من هذا القبيل فيوفى باقتطاع 
ا دة له ة العائ د أن تتصرف الشرآة بالعشرین بالمائ ذه الحصة ال ) بع ت ه ابالین ووضعها إذا آان ات الت من مبيع

اوز  ة     /500/تتج غ القيم ى تبل وریة حت ة الس ة تحت تصرف الحكوم الغ المقتطع هر وتوضع المب ف دوالر بالش  أل
  . دوالرًا أميرآيًا/1060492/المسددة للحكومة السوریة 

ين تموز سنة                        أما الدوالرات التي وردت وبيعت أو التي سترد أو تباع إلى إحدى الحكومتين بعد تاریخ واحد وثالث
ور تصدیق              فتضع الحكومة ا   1949 غ ف ذا المبل ة األخرى نصف ه دوالرات تحت تصرف الحكوم ا ال لتي بيعت له

  .الحكومتين على هذا االتفاق

  : ـ قضية بيع القطع األجنبي في لبنان لحساب الحكومة السورية3
ذي ب      10لما آان مكتب القطع اللبناني قد استوفى لحد اآلن     ي ال ه   بالمئة بالسعر الرسمي من أصل القطع األجنب اعت

ة   دتهما الجمرآي دین ولوح ين البل ة ب ات االقتصادیة القائم النظر للعالق ة فب ي األراضي اللبناني ة السوریة ف الحكوم
تبيعه                     ذي س ي ال ذآورة من القطع األجنب ة الم تيفاء العشرة بالمئ سيطلب من مكتب القطع اللبناني أن یتوقف عن اس

  .بنانيةبعد هذا االتفاق الحكومة السوریة في األراضي الل

  : ـ فتح حسابات في بيروت ودمشق لكل من الحكومتين4
تح                       ي تف ابات الت وع الحس د اآلخر من ن ين   " یقبل بفتح حساب لكل من الحكومتين في البل ر المقيم ى    " للغي ك عل وذل

  :الصورة اآلتية
لبنان یدخل به یفتح حساب للحكومة السوریة بالليرات اللبنانية لدى أحد المصارف المقبولة أو المأذونة في  .1

ة السوریة                 النقد اللبناني الذي تحصله الحكومة اللبنانية أو إحدى دوائر المصالح المشترآة لحساب الحكوم
  .ویتضمن النقد اللبناني الناجم عن بيع الحكومة السوریة قطعًا أجنبيًا في األراضي اللبنانية

دخل         یفتح حساب للحكومة اللبنانية بالليرات السوریة لدى أحد المص         .2 ارف المقبولة أو المأذونة في سوریا ی
ة،                   ة اللبناني به النقد السوري الذي تحصله الحكومة السوریة أو إحدى المصالح المشترآة لحساب الحكوم

  .ویتضمن النقد السوري الناجم عن بيع الحكومة اللبنانية قطعًا أجنبيًا في األراضي السوریة

ى    ویمكن لكل من الحكومتين أن تشتري ما تشا       ا عل ء من البضائع في أراضي الحكومة األخرى بالمبلغ المتجمع له
  .هذه الطریقة في البلد اآلخر

  

  27/8/1949 بلودان

  

  


