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  1/2    اتفاقية اقتسام عائدات التابالين
 

  اتفاقية 
  بين الحكومة اللبنانية من جهة والحكومة السوریة من جهة أخرى

  حول آيفية اقتسام المنافع الناتجة عن اتفاقهما 
  مع شرآة خط األنابيب عبر البالد العربية

  )عائدات التابالین (
  

لمتحدة األمريكية المتخذة لما آانت شرآة خط األنابيب عبر البالد العربية المسجلة في والية دوالوير في الواليات ا
 بمدينة ولنجتون في والية دوالوير قد طلبت من الحكومتين اللبنانية )1001(مكتبًا رئيسيًا لها بشارع وست تنت رقم 

دئًا من                      نفط مبت ة والسورية لصب ال ر األراضي اللبناني والسورية أن تجيزا لها مد خط أو خطوط من األنابيب عب
  . العربية السعودية منتهيًا إلى مرفأ على الشاطئ اللبنانيمنطقة الظهران في المملكة

اريخ                         اق بت د اتف د أسفرت عن عق ة والشرآة ق ة اللبناني ين الحكوم رم في      1946 آب   10ولما آانت المباحثات ب  3 أب
   1947آذار

رار خطوط األناب                           اق بشأن إم د اتف ة مع الشرآة لعق ى إجراء المباحث ة عل ة السورية عازم يب في   وآانت الحكوم
  .أراضي الجمهورية السورية

ام               نفط فتق ولما آان خط األنابيب المزمع مده سيمر باألراضي السورية وينتهي على الشاطئ اللبناني حيث يصب ال
  .لذلك المنشآت الضرورية لهذا الغرض

ة يتضمن شروطاً                       ة اللبناني ل الحكوم ى الشرآة من قب افع     ولما آان االمتياز لمد خط األنابيب الممنوح إل ين المن  تع
  .التي تنالها الحكومة اللبنانية من الشرآة مقابل االمتياز

ة السورية من                                 ا الحكوم ي تناله افع الت ين المن ة السورية يع ين الشرآة والحكوم اق ب ام االتف ولما آان في حال إتم
  .الشرآة مقابل االمتياز

  :ولما آانت هذه المنافع على نوعين

  .ه الشرآة من الدوالرات من أجل تسديد نفقات اإلنشاءفيما يتعلق بما تستورد: أوًال
  .فيما يتعلق بما تدفعه الشرآة من رسم على تصدير الزيوت: ثانيًا

  :فقد اجتمع

  .دولة رئيس مجلس الوزراء رياض بك الصلح: عن لبنان
  .دولة رئيس مجلس الوزراء جميل بك مردم بك: عن سوريا

  :دت صحيحة ومطابقة لألصول وافقا على االتفاق اآلتيوبعد أن تبادال وثائق التفويض التي وج

  :المادة األولى
ك من                        ات المتحدة وذل لما آانت الشرآة تحتاج إلى رؤوس أموال آبيرة تستوردها من مرآزها الرئيسي في الوالي

خ    فاة والصهاريج ال اء المص وط وبن د الخط ى م اق عل ل اإلنف ن   .. أج غ م ان مبل وريا ولبن ى س ك إل ن ذل دخل م  في
ع ب القط طة مكت دوالرات بواس ن صافي   . ال ا م ل منهم ون حصة آ ى أن تك ا عل د اتفق دين ق ريقين المتعاق إن الف ف

لم لحساب مكتب                         ي تس واردة للشرآة والت دوالرات ال ع ال الدوالرات الواردة عن هذه الطريق على أن يجري توزي
ا لمن            ر          القطع بعد تنزيل العشرين بالمائة التي أجيز للشرآة التصرف به رين غي رآيين المعتب ة المستخدمين األمي فع

  :مقيمين وفقًا للنص الملحق وذلك آله في طور اإلنشاء فقط
  %50لسوريا  .1
  %50للبنان  .2
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ذ                             وم الشروع في تنفي ارًا من ي على أن يعمل بهذا التوزيع طيلة مدة اإلنشاء على أن ال تقل عن خمس سنوات اعتب
  .األعمال وفاقًا لنصوص االتفاقات

  :الثانيةالمادة 
اريخ   ا بت اب الصادر عنه ة بموجب الكت ت الشرآة ملزم ا آان ن  1946 آب 10لم ل طن م ين عن آ دفع بنس أن ت  ب

تج عن                  الزيوت التي تصدر عن طريق المرفأ اللبناني فإن الحكومتين السورية واللبنانية اتفقتا على أن تتقاسما ما ين
  .رسم المرورهذا الرسم مناصفة بينهما طيلة مدة االمتياز وآذلك 

  :المادة الثالثة
  .يعرض هذا االتفاق على المجالس النيابية في البلدين إلبرامه

  :المادة الرابعة
  .1947 حزيران 10حرر من هذا العقد صورتان أصليتان وقع عليهما في دمشق بتاريخ 

  

  ریاض الصلح  جميل مردم بك
  


