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  1/2    اتفاقية اقتسام عائدات التابالين

  

  اتفاقيـة 
  بين الحكومة السوریة من جهة والحكومة اللبنانية من جهة أخرى 

  حول آيفية اقتسام المنافع الناتجة عن اتفاقهما 
  نابيب عبر البالد العربيةاألمع شرآة خط 

  
ي ت   1947 حزيران 10لما آانت الحكومتان السورية واللبنانية قد اتفقتا بتاريخ     افع الت نجم عن   على آيفية اقتسام المن

ر األراضي السورية                           د خط أو خطوط من األنابيب عب ى م ة عل بالد العربي االتفاق مع شرآة خط األنابيب عبر ال
اطئ    ى الش أ عل ى مرف ًا إل عودية منتهي ة الس ة العربي ي المملك ران ف ة الظه ن منطق دئَا م نفط مبت ة لصب ال واللبناني

  .اللبناني

وق والواجب          د الحق اق             ولما آان من الضروري تحدي ام االتف ك بإتم ة وذل از بصورة نهائي ذا االمتي ات الناشئة عن ه
  . المذآور آنفًا1947 حزيران 10المعقود في 

  معالي حسن جبارة، وزير المالية، ومعالي حنين صحناوي، وزير االقتصاد الوطني،: فقد مثل الحكومة السورية

  . ومعالي حسين العويني، وزير الماليةمعالي حميد فرنجية، وزير الخارجية،: ومثل الحكومة اللبنانية

  :وبعد أن تبادال وثائق التفويض التي وجدت صحيحة ومطابقة لألصول اتفقا على األحكام اآلتية

  :المادة األولى
  : والمشار إليه أعاله تتعهد الحكومتان1947 حزيران سنة 10تنفيذًا ألحكام المادة األولى من االتفاق المؤرخ في 

ة من القطع                          بعدم اتخاذ أي      .أ  بالد العربي ر ال رك لشرآة خط األنابيب عب تدبير منفرد في شأن ما يمكن أن يت
  .1947 حزيران 10الذي تستورده، المشار إليه في المادة األولى من االتفاق المعقود في 

ذآورة                        .ب  ى الم ادة األول ا في الم بإعالم الشرآة عن ذلك وعن حصة آل من الحكومتين من القطع المتفق عليه
  .تفويض الشرآة بكتاب مشترك بأداء حصة آل من الحكومتين مباشرة إلى خزينتهاو

  :المادة الثانية
ران  10تنفيذًا ألحكام المادة الثانية من االتفاق المعقود في       اب       1947 حزي ا بكت ان الشرآة المشار إليه م الحكومت  تعل

ا وتف        ذه الحصة مباشرة       مشترك عن اتفاقهما الذي تضمنته هذه المادة وعن حصة آل منهم أداء ه وضان الشرآة ب
  .إلى خزينة آل منهما

  :المادة الثالثة
ة             ة المترتب دين من الرسوم الجمرآي يسمح لكل من الحكومتين إعفاء شرآات البترول التي تمنح امتيازًا في أحد البل
ا بالتنقيب                ق منه ا يتعل ذ المشروع وخاصة م ة لتنفي على ما تستورده من المواد والبضائع واألشياء األخرى الالزم

  .ومد األنابيب والتكرير وما تستلزمه من أعمال

  : الرابعةالمادة
ا     . تتعاون الحكومتان تعاونًا وثيقًا على آل ما يؤول إلى المنفعة المشترآة في شؤون البترول              ولذلك، تمنح آل منهم

ومتين    دى الحك ا إح ي تمنحه ة الت ازات البترولي ذ االمتي ة والضرورية لتنفي هيالت الالزم ار  . التس ة اختي ي حال وف
ى الشاطئ اللب         ل أصحاب الشأن عل ام          المصب من قب دين واقتس ق بشأن مرور األنابيب في أراضي البل اني تطب ن

  ).تابلين(المنافع بينهما القواعد المطبقة على امتياز شرآة خط األنابيب عبر البالد العربية 

  :المادة الخامسة
  .يعرض هذا االتفاق على المجلس النيابي في البلدين إلبرامه
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  :المادة السادسة
  .1949 آانون الثاني 28ليتان وقع عليهما في بيروت بتاريخ حرر من هذا العقد صورتان أص

  

  عن الحكومة اللبنانية  عن الحكومة السورية
  وزير المالية  وزير الخارجية  وزير المالية  وزير االقتصاد الوطني

  حسين العویني  حميد فرنجية   حسن جبارة  حنين صحناوي
  

  
  
  
  

  
  حضرة صاحب المعالي حسن بك جباره

                     وزیر المالية المحترم           
  

ر أن                   ة تعتب ة اللبناني م أن الحكوم د لك ي الشرف أن أؤآ ار ل ذا النه ا في ه ع بينن اق الموق تبعًا لحديثنا الشفهي ولالتف
ق                 اني وهو إذن ال ينطب ى الشاطئ اللبن ع عل م يق ذآور ل اق الم االختيار المنصوص عنه في المادة الرابعة من االتف

  .شروع مد أنابيب بترول شرآة خطوط أنابيب الشرق األوسط المحدودة التي تتعاقد معها الحكومة السوريةعلى م

  

  .أرجو أن تأخذوا علمًا بذلك وأن تتقبلوا فائق احتراماتي

  

  1949 آانون الثاني سنة 28بيروت في 

  

  وزير الخارجية والمغتربين  
 


