
 תוספת מס׳ 1
 לעתון הרשמי, גליון 909 מיום 10 באוגוסט, 1939.

 פר)ודת הדיג (תר!ון).
 מם׳ 27 לש׳ 1939.

.1937 , ג י ד ת ה ד ו ק ת פ ת א נ ק ת מ ה ה ד ו ק  פ

) לאמור:— נאית(א״י ) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתי נה(א״י  הנציב העליון לפלשתי

 1. פקודה זו .תקרא פקודת הדיג (תקון). 1939, וקוראין אותה כאחת עם השם הקצר.
 מם׳ 6 לש׳ 1937.

 פקודת הדיג, 1937, הקרויה לקמן הפקודה העיקרית.

 2. הפקודה העיקרית תתוקן ע״י הוספת הסעיף דלקמן שיסומן כסעיף 3 א הוםפת םעיף חדש
. א 3 י י ^ ס - ש?םומ!' כ : ה נ מ י  ויבוא לאחר סעיף 3 ה

 ״מתו רשיונות 3 א. —(1) שום אדם לא ישתמש בשום ספינה כדי לדוג
 לספינות. , ,

 דגים בים כנרת אלא עפ״י רשיון לכך שניתן עפ״י סעיף זה
 ועפ״י אותם התנאים שמצרפין לרשיון, לכשמצרפין לו תנאים.
 לצורך סעיף זה רואין סירה כאילו משתמשים בה לצורך
 דיג, לכשנוהגים אותה במניע שלה או במשוטיה או במפרשיה

 ומציידים אהתה במכשירי־דיג הפועלים כתקונם.
 (2) הנציב העליון או כל אדם שהוא מלא את ידו כדין
 רשאי, לפי שקול דעתו, ליתן לבעל הרשום או לבעלים
) רשיון, נה(א״י  הרשומים של כל ספינה שנרשמה בפלשתי
 באופן הקבוע ולאחר תשלום המסים הקבועים, המרשה את
ג דגים בים כנרת, והרשות  השמוש באותה ספינה לצורך די
 בידו לצרף לאותו רשיון תנאים בענין השטח שמותר לדוג בו
 באותה ספינה וכן בענין אופן השמוש בה, וכל מיני תנאים

 אחרים שיראה צורך להטילם״.

 הרולד מק-מיכאל
 7 באוגוסט, 1939. נציב עליון.
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 פהודת סימני הסחורות (תקון).
 מם׳ 28 לש׳ 1939.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת סימני הסחורות.

 הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור: —

 השפ הקצר• 1. פקודה זו תקרא פקודת סימני הסחורות (תקון), 1939, וקוראין אותה

' כאחד עם פקודת סימני הסחורות, הקרויה להלן הפקודה העיקרית. א " צ י  פ

 תקוו סעי!* 2 מז 2. םעיף-משנה (2) של סעיף 2 מן הפקודה העיקרית יתוקן ע״י מחיקת המלים

• ״או סימנים״, המופיעות בו, והכנסת המלים דלקמן במקומן: — ת י ר ק י ע ה ה ד ו ק ם ז  ו

, סימנים, אופן הצגת הסחורה או אופן אריזתה או עיטופה״.  ״

 הרולד מק־מיכאל
 7 באוגוסט, 1939. נציב עליון.

 פסודת בריאות העם (תר!נות בנידון צרכי מאכל) (תסון).
 מם׳ 29 לש׳ 1939.

 פקודה הבאה לתקן את פקודת בריאות־העם, (תקנות בנידון צרכי מאכל), 1935.

 הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור:—

 השם הקצר• 1. פקודה זו תקרא פקודת בריאות העם (תקנות בנידון צרכי מאכל) (תקון)׳

1 1939, וקוראין אותה כאחד עם פקודת בריאות־העם (תקנות בנידון צרכי מאכל), 9 3 5 , ש 5 6 , ם  מ

 1935, הקרויה להלן הפקודה העיקרית.

 תקין סעיף 4 מ! 2. סעיף 4 מן הפקודה העיקרית יתוקן ע״י הכנסת המלים ״מפקח סניטרי או״

• בין המלים ״כל״ ו־״מפקח״ המופיעות בםפקא (ד) של אותו סעיף. ת י ר ק י ע ה ה ד ו ק ם  ה

 הרולד מק־מיכאל
 7 באוגוסט, 1939. נציב עליון.

 פהןודת האמנה וההסכמים של חברת הנפט העיראסי (תלו1ן).
 מם׳ 30 לש׳ 1939.

 פקודה המקנה תוקף חוקי לאמנה המסדירה את ענין העברת השמנים המינרליים של חברת
 הנפט העיראקי בע״מ דרך אדמת פלשתינה (א״י) ואת האמנה הנוספת לאותה אמנה,

 וכן כמה הסכמים המסדירים את בנין מספנת השמן בנמל חיפה והשמוש בה
 והפיקוח עליה ע״י החברה.

 .הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א״י) לאמור: —

 השם הקצר• 1. פקודה זו תקרא פקודת האמנות וההסכמים של חברת הנפט העיראקי, 1939.
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 2. האמנות המובאות בתוספות הראשונה והשלישית לפקודה זו וההסכמים
 המובאים בתוספת השניה לפקודה זו יש לראותם כאמנות והסכמים שהנם והיו
 תמיד בעלי תוקף חוקי לכל דבר, ובזה: מקנין לנציב העליון, החל מן התאריכים
 השונים של האמנות וההסכמים הנ״ל, את הסמכויות הדרושות להוצאה לפועל של

 תפקידו על־פיהם ורואין אותו כאילו היו לו תמיד כל הסמכויות הנ״ל.

 התוספת הראשונה.
 אמנה המסדירה את ענין העברת שמנים מינרליים ע״י חברת הנפט העיראקי בע״מ

 דרך אדמת פלשתינה (א״י).

 האמנה הזאת נחתמה ביום החמשי בינואר, 1931, בין הנציב העליון לפלשתינה (א״י) (שיקרא
 בזה ״הנציב העליון״), מצד אחד, ובין חברת הנפט העיראקי בע״מ, חברה הרשומה באנגליה ואשר
 משרדה הרשום באנגליה נמצא ב־ King William Street House אשר ברחוב ארתור בעיר לונדון
 (שתקרא בזה ״החברה״) והמונח הזה יהא כולל, בכל מקום שישתמשו בו, את יורשי זכותה או כל
דבת שנוסדה כהלכה או חברה המצורפת אליה וכל חברה אחרת אשר תוכר עפ״י סעיף כ״ו  חברו
 כחברה שנוצרה ע״י החברה הנ״ל או כחברה המשמשת לחברה הנ״ל לצורך הקמתם, החזקתם
 והפעלתם של קוי־צנור, בתי־זיקוק או כל מפעל אחר הכרוך בזה המשמשים נושא לאמנה זו, מצד שני.

 הואיל והחברה נרשמה ביום 31 בינואר, 1911 עפ״י חוק החברות (מזיגה), 1908, בשם חברת
 הזכיונות האפריקנים והמזרחיים בע״מ, ומיום 23 באוקטובר, 1912 ואילך שונה שמה של החברה הזאת
 לחברת הנפט התורכי בע״מ, ולאח״כ, מיום 8 ביוני, 1929, ואילך שונה שם זה לחברת הנפט

 העיראקי בע״מ.

 והואיל וביום 14 במרץ, 1925, נחתמה אמנה (שתקרא בזה ״זכיון עיראק״ והמונח הזה יהא כולל
 כל הארכת מועד וכל שנוי שיעשה בו) בין ממשלת עיראק מצד אחד ובין החברה מצד שני שעל פיה
 הקנתה הממשלה הנ״ל לחברה את זכות־היחיד לחפש, לכרות ולקדוח שמן, נפט, גאזים טבעיים
 ואוזוקיריט, והתמרים המתקבלים מהם ולעשותם מתאימים לצרכי מסחר, ואת הזכות להוציאם ולמכרם,

 לפי התנאים וההוראות המפורטים או הכלולים בזכיון עיראק.

 והואיל ובקשר עם ניצול הזכיון העיראקי, רוצה החברה למתוח קו צנורות או קוי צנורות
 מעיראק עד לנקודה סופית בפלשתינה (א״י) שיעברו את אדמת פלשתינה (א״י) ולצרכי האמנה
 הזאת יש ברצונה להקים ולכלכל באדמת פלשתינה (א״י) משרדים, תחנות־שאיבה, בתי מלאכה,
 מחםנים,אוצרות ובתי קבול לשמנים ולמים, גשרים, דירות לפקידים ולעובדים, קוי מסלות ברזל
 וקוי חשמליות. דרכי חבלים באויר, כבישים, ניד, כבלים עליים או תחתיים, מעברות, אמצעי הובלה
 ביבשה, בים ובאויר, תחנות אוירונים, כבלי חשמל (בין עליים ובין תחתיים), קוי טלגרף וטלפון,
 מיתקני אלחוט, בתי זיקוק, בריכות, בתי חולים, מפעלי כח, קוי נפט, גאז ומים בין חשופים ובין
 מכוסים או מושקעים ושאר מפעלים (בין מהמין הנ״ל ובין שלא מהמין הנ״ל) השייכים
 אליהם או שהם מפעלי עזר להם (וכל המפעלים הללו יהיו כלולים לקמן באופן קבוצי במונח ״המפעל״).

 והואיל ותמורת התועליות שתצמחנה לארץ מן המפעל הזה רוצה הנציב העליון להקל על
 ביצוע המפעל באמצעים הנקבעים באמנה זאת,—

— :  לפיכך באו הנציב העליון והחברה לידי ההסכם המפורש לקמן

 מתו תוקף חוקי
 לאמנה ולהסכמים

 שבתוספות.
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ף א. י ע  ס

 הנציב העליון מקנה לחברה עפ״י מסמך זה את הזכות (הנקראת לקמן בשם
וך) לבנות, להחזיק ולנצל קו צנורות אחד או קוי צנורות אחדים וכל  ״הזכי
 המפעלים השייכים להם, ולעשות את כל הדברים הדרושים למפעל בתנאים הבאים:

 הזכויות שניתנו
 לחברה.

ף ב. י ע  ס

 זכיון זה ימשך שבעים שנה החל מתאריך חתימתו.

 בטרם תתחיל החברה למתוח את הצנור, עליה להגיש לנציב העליון תכניות
 המראות את הקרקעות .שדרכם ימתחו הצנורות ואשר עליהן יבנו תחנות
 שאיבה, בתי זיקוק או בנינים אחרים של המפעל, ותכניות כאלה תהיינה ממין

 כזה אשר יאפשר לנציב העליון לברר מי הם בעלי הקרקע.

 צנור השמן יסתיים במפרץ עכו, בתנאי שאם יתברר שאין אפשירות לסיים
 את הצנור במפרץ הזה, אז יסתיים הצנור בנקודה אחרת בחופה של פלשתינה (א״י),

 כפי שיוסכם בין הנציב העליון והחברה.

 אם רוצה החברה למתוח יותר מצנוד אחד, אז ימתחו צנורות השמן של
 החברה זה בצד זה, בתנאי שאם יהיה צורך להעביר צנורות שמן אשד לא יהיו
ת התכניות  זה בצד זה, תוכל החברה למתוח צנורות כאלה, לאחר שתגיש תחילה א
 שנזכרו לעיל ולאחר שתקבל את הסכמתו של הנציב העליון למתוח צנורות
 בהתאם לתכניות הנ״ל, ואין לעכב הסכמה כזאת או לסרב לתתה בלא נימוק מספיק.

 כתום מועד הזכיון תבואנה• לידי גמר הזכויות שניתנו לחברה עפ״י אמנה
) שהנם חלק נה(א״י  זו, וכל נכסי דלא ניידי של החברה וכל הקבועות שלה בפלשתי
 מן המפעל, יהיו קנינו של הנציב העליון שיקבלם חנם, בתנאי שכתום הזכירן,
 או קודם לכן, מתחייב הנציב העליון, אם החברה תרצה בכך, לעיין מתוך יחם־רצון
 בבקשה להארכתו של הזכיון או לחדושו בתנאים שיבוא עליהם הסכם, ובתנאי
 שהנציב העליון יוכל לדרוש מאת החברה, לעקור, כתום מועד הזכירן, אותם מן
 הקבועות הנ״ל, שהנציב העליון יוכל בצדק לדרוש מאת החברה לעקרם, פרט

 לצנור או לצנורות.

 לחברה תהיה הזכות להשאיר לצמיתות לנציב העליון את כל הזכויות הנתונות
 לה עפ״י אמנה זו בתתה מודעה בכתב שלושה חדשים למפרע על רצונה לעשות
 זאת, והזכיון יתם לחלוטין בתאריך שנקבע במודעה כזאת להבאתו לידי גמד,
 ואם ניתנה מודעה כזאת לא יאוחר מעשרים וחמש שנים לאחר תאריך האמנה הזאת,
 אז תהיה החברה רשאית לעקור, מבלי לשלם כל מם או ארנוניה, את כל המכונות,
 הבנינים, המחסנים, התמרים והנכסים מכל מין שהם, בתנאי שהנציב העליון יוכל
 במשך שלושה חדשים מתאריך מודעה כזאת לקנות את הנכסים במחיר השוה למחיר
 התמורה באותה שעה, בניכוי דמי הפחת, והמחיר הזה יהיה לפי שיוסכם עליו או,

 באין הסכם, ייקבע כפי המותנה בסעיף כ״ד.

 כמה ץמז ימשך
ח. כי  הז

 הגשת תכניות.

 סופו של צנור השטן
 יהיה במפרץ עכו.

 צנורות השמ! ימתחו
 זה בצד זה.

 מסירת הרכוש כתום
. ח י נ ז  מועד ה

 הסתלקות מן הזכיון.

ף ג. י ע  ס

 אסור להקים שום עבודה מעבודות המפעל בתוך תחומי קברות ומקומות
 המשמשים לפולחן דתי ומקומות עתיקים שפורטו או שהוגדרו בחוקים או בתקנות

 המקומות הקדושים.

 עתיקות.
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 לעניני עתיקות. עבודות אמנות ועתיקות שיתגלו בשעת מהלך הבנין יהיו כפופים
 לתקנות השייכות להן.

ף ד. י ע  ס

 לא יוטל שום מכם, מם מעבר, מם אקספורט, או מם אחר, או כל מם ממשלתי התוצרת פטורה ממס.
 מאיזה מין שהוא על הנפט, הנפטה, האוזוקיריט, הגאזים הטבעיים, בין שהם
 גלמיים או בכל צורה אחרת בתור חמרים שנתקבלו מהם, בין שהם נועדים למשלוח

 בטרנזיט או שהם משמשים לעבודות התעשיתיות של המפעל.

 אם נמכרת התוצרת הנ״ל, בין בצורתה הגלמית או בצורתה המזוקקת, לשם מכירה בשוקי האיץ.
 תצרוכת מקומית בפלשתינה (א״י) או אם אין היא משמשת לצרכים של המפעל
 אלא לצרכים אחרים, תהיה כפופה לאותם המסים והתשלומים המוטלים על

 מוצרים דומים להם בפלשתינה (א״י) לרבות מסי מכם.

רה של התוצרת הזאת בשוקי הארץ יערך הסכם בין הנציב המכי . אי  על תנ
 העליון והחברה.

ף ה. י ע  ס

 החברה תהיה רשאית להכניס לפלשתינה (א״י) מבלי לשלם כל מם או מכם או
 מסי אימפורט אחרים (ומסים ותשלומים, או תשלומים, אלה יכונו לקמן בשם
 הקבוצי מסי ״אימפורט״), את כל הסחורות, הכלים והמכשירים, החמרים ושאר
 דברים שיהיו צריכים לעבודות המפעל ולצרכי הטרנספורט שלה, ובכללם כל הכלים
 והמכשירים והרהיטים למשרדיה, לבתיה, לבתי החולים שלה או לשאר בנינים שיהיו
 קנינה של החברה, ואשר ישמשו לפעולותיה (וכל הסחורות, הכלים, המכשירים

 והרהיטים, החמרים ושאר דברים יכונו לקמן בשם הקבוצי ״חמרים״).

 חמרים שהובאו לארץ מבלי תשלום מכם, אם ימכרו ע״י החברה לשם שמוש
 בפלשתינה (א״י) יהיו חייבים בתשלום מסי אימפורט המוטלים בזמן המכירה על

 חמרים דומים לאלו.

 החברה תהיה רשאית להוציא חזרה לחו״ל מבלי תשלום מם, חמרים שהובאו
 • מבלי תשלום מכם,

 מפאת אפיו היוצא מן הכלל של המפעל יצוד, הנציב העליון, אם יהא צורך
 בכך, ליתן הקלות מיוחדות לחברה, לשם הבאת חמרים בנקודות שתהיינה נוחות
 לחברה, והוא ירשה לטעון ולפרק אניות, ולהכניס לארץ ולהוציא מתוכה מטען בכל
 זמן בין ביום ובין בלילה וגם בימי פגרה רשמיים. מצדה היא מתחייבת החברה
 להקים ולהחזיק כל בנין מיוחד שיהיה צורך בו למטרות אלה ולשלם את התשלומים

 הנוספים לפקידי מכם שיקבעו עפ״י התקנות.

 כל הדברים והתמרים שהוכנסו לארץ או שהוצאו מתוכה ע״י פקידי החברה
 לשמושם הפרטי או שהוכנסו ע״י החברה לשם מכירה לפקידיה יהיו חייבים במסי

 המכס הנוהגים באותה שעה.

 הממשלה לא תשלם חזרה לחברה את מסי המכס ששולמו על המרים שנקנו
 בארץ ע״י החברה, אך חמרים שהם פטורים ממסי אימפורט עפ״י אמנה זו, שהחברה

 מםי מכס, מסי
 אימפורט, והקלות.
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 הזמינה אצל סוחרים מקומיים, יהיו פטורים ממסי אימפורט בשעת הכנסתם ן על
 כל הזמנה כזאת צריך להודיע להנהלת המכס, וצריך לצרף להודעה תעודה
 חתומה מטעם החברה ומאושרת ע״י הנהלת המכס, האומרת שהזמנה כזאת נעשתה

 על חשבונה של החברה ולצרכי המפעל.

ף ו. י ע  ס

 מפי חוף, טסי נמ? הנציב העליון יצוה לעשות את הנחוץ כדי להבטיח ששלטונות הנמל בחיפה
י או בחוף אחר שהחברה תשתמש בו יתנו את כל ההקלות האפשריות לחברה ם י ר ח ם א י ם מ  י

 ולקבלניה לשם פריקת המטען והטיפול בו.

 החברה תהיה רשאית להשתמש בסירות הפריקה שלה ובסירות אחרות שלה
 בח*ף חיפה או בחוף אחר שהחברה תשתמש בו לצרכי המפעל, ומתוך הסכמה עם
 שלטונות החוף תוכל החברה לאצור במחסניה היא את החמרים הדרושים לה

 לצרכי המפעל.
 אניות השייכות לחברה או שהחברה שכרתן באופן מיוחד חייבות לשלם מסי
 חוף והחברה חייבת לשלם מסי מנוף, מסי רציף, ומסי טעינה ופריקה ושאר מסי
 נמל לפי תעריף מיוחד שיוסכם עליו בין הנציב העליון ובין החברה, ובשעת עריכת
 התעריף הזה צריך להביא בחשבון את המשקל הכבד של החמרים שמטפלים בהם.

ף ז. י ע  ס

 חוף החברה, אם החברה תרצה בכך, יצוד, הנציב העליון לתת את כל ההקלות לשם בנין

• חוף או חופים ע״י החברה באזור הסמוך לתחנה הסופית של צנור השמן וכן י נ י נ  ב

 להחזקת חוף או חופים כאלה, ולשמושם ע״י החברה. חוף כזה ישמש לצרכי המפעל
 ולא לצרכי מסחר כלליים, ומקומו יקבע מתוך הסכם עם הנציב העליון.

 החברה תוכל להתקין בתוך תחומי כל חוף כזה או חופים כאלה ומתוך
 הסכם עם הנציב העליון מצופי עוגן ומצופי הדרכה והארה, לקבוע סימני חוף
 והארה, שוברי גלים, מזחים, רציפים ותחנות מטען לצוללות ובדרך כלל תוכל
 החברה לקבל על עצמה עבודת קדיחה ונקוי, ועבודות הסידור, השימור, הסניטציה
 וההחזקה שהחברה תמצא צורך בהם לשם כושר העבודה בחוף כזה או בחופים

 כאלה בין ביום ובין בלילה.

 בטרם תחל עבודת הבנין צריך להגיש לנציב העליון לאשור את תכניות הבנין
 של חוף כזה או של חופים כאלה, והנציב העליון לא יעכ0 את אשורו לתכניות

 אלה ולא יסרב לתת את אשורו בלא נימוק מספיק.

 זכות הכניסה או הגישה לחוף כזד, או לחופים כאלה תהיה לפי שקול דעתה
 של החברה.

 רק לחברה תהיה הזכות להטיל מסי חוף, מסי מגדלור, מסי מנוף, מסי רציף,
 או מסים אחרים על ספינות הנכנסות לחופיה של החברה או היוצאות מהם. המסים

 האלה יקבעו מתוך הסכם עם הנציב העליון.

 ספינות המשתמשות בחוף או בחופים של החברה ישלמו את כל מסי המגדלור
 שיוטלו מזמן לזמן.
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 המחלקות הממשלתיות המתאימות תמלאנה את השרותים הנחוצים בעניני
 מכם, הסגר, עליה ופיקוח המשטרה, מתוך הסכם עם החברה.

 החברה או הספינות המשתמשות בחופיה ישלמו את התשלומים הדרושים בעד
דרגת תשלומים שתקבע מתוך הסכם ' י  שרותים אלה או בעד כל שרות מיוחד, עפ״

 עם הנציב העליון.

 הנציב העליון יאסור על ספינות לעגון סמוך לתחנות הימיות של החברה או
 סמוך לתחנות המטען התת־ימיות או השקועות במים.

 תשלומים במםלות
 הברזל.

ף ח. י ע ס • 

 בקשר עם בנין המפעל, החזקתו ונצולו, תוכל החברה להשתמש ברשת מםלת
 הברזל הקיימת בפלשתינה (א״י) ובקוים המסתעפים ממנה עפ״י תעריף של
 מחירים שיוסכם עליו בין הנציב העליון ובין החברה עפ״י בסים זה: שער המחירים
 הרגיל יופחת במיוחד במשך התקופה שבה נמתחים הצנורות, בגלל המשא הכבד
 של צרכי החברה והמספר הרב של הנוסעים שיסעו מטעם החברה, במדד! שהפחתה
 כזאת תעמוד בהתאמה עם ההתחייבויות הבין לאומיות הקיימות, וכן תוכל החברה
 להמציא ניד משלה במשך התקופה הנ״ל, אם אין הנהלת מסלות הברזל יכולה

 לספק ניד מתאים או להוביל את המשא והנוסעים של החברה בלי עכוב יתר.

 בניז מםלות ברזל
 ע״י החברה.

ף ט. י ע  ס

 הנציב העליון מקנה לחברה את הזכות לבנות כל רשת של מםלות ברזל
 הדרושה לצרכי המפעל אם אין רשת מסלות הברזל הקיימת והקוים המסתעפים

 ממנה מספיקים לצרכי המפעל.

 החברה מתחייבת שבטרם תגש לבנין כזה, אך לא לבנין קו שרות מטלטל,
 תפקיד אצל הנציב העליון תכנית לבנינה, החזקתה ונצולה של מסלת ברזל כזאת
 ותקבל את אשורו של הנציב העליון לתכנית כזאת, וכן מתחייבת היא לבנות

 ולהחזיק ולנצל את מסלת הברזל בהתאם לתכנית כזאת.

 במקרה שהחברה תשתמש בזכותה לבנות מסלת ברזל, לא תשמש מםלת
 הברזל להובלת נוסעים מן הצבור או להובלת בהמות או סחורות השייכות לאנשים
 מן הצבור, ולפיכך לא תהיינה לחברה הזכויות ולא תהיה משועבדת להתחייבויות
 של מוביל נוסעים צבורי ביחס למםלת ברזל כזאת, ואולם הסחורות והפקידים של

 הממשלה יובלו עפ״י תנאים וסידורים שיוסכם עליהם עם הנציב העליון.

 אם תדרוש זאת טובת הצבור תהיה לנציב העליון הזכות לקנות במחיר שיוסכם
 עליו, או אשר, באין הסכם, יקבע עפ״י ההיראות שבסעיף כ״ד מאמנה זו, כל מסלת
 ברזל שרחבה הוא יותר מ־0.762 מטר שנבנתה ע״י החברה; אפם כי הנציב
 העליון יצוה להוביל בכל רכבת שנקנתה עפ״י זה את כל הנוסעים והסחורות

 של החברה בתנאים שיוסכם עליהם בין הנציב העליון ובין החברה.

 כבישים:
 שמושם ע״י החברה.

ף י. י ע  ס

 לחברה תהיה אותה הזכות אשר לקהל הרחב להשתמש ברשת הכבישים שנבנתה
 בפלשתינה (א״י).
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 בגין כבישים לחברה לא תהיה הזכות לקבל כל הענקת כסף מקופת ההכנסות של הממשלה

' לחשבון הוצאות הבנין או ההחזקה של כבישים שנבנו על ידה למטרות המפעל. ה ר ב ח י ה "  ע

 ס ע י ף יא.

 עוביים• החברה מתחייבת להעסיק עובדים מקומיים למטרות המפעל בפלשתינה (א״י)

 אלא שאם אין בארץ די עובדים מתאימים, יצוה הנציב העליון ליתן הקלות מיוחדות
 לשם כניסת פועלים לפלשתינה (א״י) למטרות המפעל, בתנאי שאם יוכנם כל
 עובד כזה למטרה זמנית, מתחייבת החברה להחזירו לארצו לאחר שבוצעה המטרה

 הזאת, אם לא קבל עובד כזה את הסכמתו של הנציב העליון להשאר בארץ.

 לחברה תהיה הזכות לסדר את משמרות העובדים שלה באופן שהבנין, ההחזקה
 והנצול של המפעל יתנהלו ביום ובלילה ובימות פגרה צבוריים.

 בזמן שמתנהלת עבודת בנין מיוחדת או עבודודתקונים מיוחדת, כשיהיה צורך
 במספר רב של עובדים בתור הוראת שעה, יצוה הנציב העליון ליתן הקלות מיוחדות
 לשם תנועה חפשית של עובדי החברה, מרכבותיה והחמרים שלה, בין ביום ובין

 בלילה, דרך נקודות שונות בגבולות, כפי שיוסכם עליהן.

 המעבר בגבולות בהתחשב עם הדרישות המיוחדות של המפעל שתדרושנה עבודה בלתי נפסקת

י יצוה הנציב העליון לתת בכל עת אותן ההקלות לשם תנועתם של פקידי החברה ץ ר א  ה

 ועובדיה והתמרים שלה בתחנות הספר שיוסכם עליהן, והנציב העליון יעיין מתוך
 יחם רצוןבכל דבר שיש בו משום יחסי גומלין עם החברה, ואם תהיה אפשרות יצוה

 להנהיג אותם דברים, כפי שהחברה תסדר עם הממשלות של הארצות הסמוכות.

 כל הוצאה יוצאת מן הכלל שמחלקות הממשלה תצטרכנה להוציא במתן
 ההקלות לתנועתם של הפקידים, העובדים והתמרים הנ״ל בתחנות הספר שיוסכם
 עליהן, צריך שיהיה תחלה הסכם עליה בין הנציב העליון ובין החברה, והחברה

 תשלם את הכספים הללו.

 הגבלות• לטובת בטחון הצבור יוכל הנציב העליון לאסור על כל אדם העובד אצל החברה

 מלהכנם לאיזה אזור מיוחד או מלהשאר בו.

ף יב. י ע  ס

 מסים• לא יוטל על החברה כל מם רכוש, מם הכנסה, או מם ממשלתי אחר מאיזה

 מין שהוא בשל נכסיה או עובדיה או הכנסתה, או מחזור העסקים שלה, או נצול
 המפעל אלא בשל דוחים שהחברה תרויח ממכירת תוצרתה לשם מכירה מחדש
 בארץ או לשם תצרוכת בפלשתינה (א״י) מחוץ לצרכי המפעל, בתנאי שהפטורים
נה (א״י)  האלה לא יחולו על הדיוידנדים של החברה המתחלקים בין תושבי פלשתי
 החייבים במם ועל משכורות הפקידים במדד, שהמשכורות הללו תהיינה חייבות

 במם בפלשתינה (א״י).

 לא יוטל כל מם בולים על האמנה הזאת או על מסמכים הנספחים אליה, אף
 לא על אמנות נוספות, תכניות, פירוטים, או מסמכים כיוצא בהם, שנערכו יחד

 עם הנציב העליון או שהוגשו אליו.

 החברה תהיה חייבת במם בולים ובמםי רישום בשל כל הטרנסאקציות מלבד
 אותן הטרנםאקציות הפטורות עפ״י סעיף זה.



— 53 — 

 החברה תהיה פטורה מאחריות לתשלום מסים בשל השרותים שהיא מספיקה,
 ואחריות זו תוערך, עד למדה שהיא עצמה תספיק שרותים נאותים על חשבונה
 בתוך תחומי הקרקעות שרכשה לתחנות הסופיות שלה, בבתי הזקוק שלה, בברכות,
י החנוך, המשטרה,. ת ת  בתחנות השאיבה, ובשאר מפעלים כיוצא באלה בקשר עם ש
 הסניטציה, המים והמאור ושאר שרותים שבדרך כלל מספיקה אותם רשות מקומית,
 אפם כי שום דבר הנאמר באמנה זו אינו בא להטיל על החברה כל חובה שהיא

 להספיק שרותים כאלה.

 מצד שני תהיה החברה כפופה לכל החובות שהקהל הרחב כפוף להן וגם תהיה
 חייבת בכל המסים החלים עפ״י החוקים הנוהגים באותה שעה בשל כל אינסטלציה
 של החברה בפלשתינה (א״י) או בשל כל פעולה שהיא תוציאנו לפועל בפלשתינה

 (א״י) שאינן לצורך נצול המפעל או שנצול המפעל אינו מצדיק אותן.

ף יג. י ע  ס

 לחברה תהיה הזכות להקים, להחזיק ולנצל רשת טלגרף וטלפון (בין שהם חבורי דרכים.
 עליים או תחתיים) או אינסטלציה של אלחוט על מנת לחבר את תחנות השאיבה
 והמשרדים השונים ושאר מיתקנים של מפעלי החברה, אך באופן שרשת
 הטלגרף והטלפון ומיתקן האלחוט ישמשו אך ורק למטרות המפעל ויהיו כפופים
 להשגחתו של הנציב העליון, ולא יבנו או ינוצלו באופן שיוכלו להפריע לעבודה
 של כל רשת טלגרף או טלפון או מיתקן אלחוט של שלטונות הדואר או הצבא
 בפלשתינה (א״י) או של כל אדם או חברה המנצלים באותה שעה זכיון למיתקני

 טלגרף, טלפון או אלחוט.

 בשעת הצורך יש להרשות לפקידי ממשלה האחראים לבטחון הצבור להשתמש
 במיתקנים כאלה במדה נאותה.

 החברה תהיה רשאית להשתמש לצרכי המפעל בכל שרותים צבוריים הפועלים
 בפלשתינה (א״י) גם אם אין הוראה מיוחדת על כך באמנה זו, בשלמה את
 התשלומים, אם יש צורך בתשלומים כאלה, שמטילים אותם בדרך כלל על

 מפעלי תעשיה אחרים בעד השמוש בשרותים אלה.

ף יד. י ע  ס

 לחברה תהיה הזכות להשתמש בכל אמצעי הובלה, מאיזה מין שהוא, אם אמצעי הובלה.
 ביבשה, בים או באויר לשם תנועת העובדים או החמרים שלה בתנאי שתמלא

 אחרי כל החוקים והתקנות הדנים בשמוש באמצעי הובלה כאלה.

ף טו. י ע  ם

 לחברה תהיה הזכות (בהתחשב עם הזכויות הקיימות) להשתמש לצורך המפעל בניז וחמרי בניז.
 בלי תשלום כל שכר, בכל האדמה המצויה, בחמר, בחמרי נטל, באבנים, בסיד,
 בגבס ובשאר חמרים שקנינם מסור בידי הנציב העליון, בתנאי שתשלם את מס

 הרשיון בעד חציבה שיהיה נוהג באותה שעה.

 מותר לכרות ביערות הממשלה עצי בנין, עצים ושיחים שהחברה תהיה
 צריכה להם לצורך המפעל י באותם התנאים ועפ״י אותן• התקנות המתיחסים לענינים
 אלה. דבר זה יעשה במדה שמצויים עצים כאלה ובהתחשב עם הזכויות הקיימות

 וכן גם מתוך התחשבות עם הצורך לשמור על היערות.
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 ם ע יף טז.

פ לחברה תהיה הזכות מתוך הסכמה עם הנציב העליון ובהתחשב עם הזכויות י  מ

 הקיימות לקדוח בארות, להקים סכרים, להקוות מים עליונים ולשמרם ובכלל לעשות
 אותם הצעדיםשיהיה צורך בהם כדי למצוא מים לצורך המפעל מבלי שהדבר יעלה
 לה בכסף, לבד ממחיר האדמה שתרכוש אותה למטרה זו בהתאם להוראות סעיף יז.

 לחברה תהיה הזכות, בהסכמתו של הנציב העליון, ליטול כמויות של מים
 מנהרות ומאגמיםהשייכים לנציב העליון בפלשתינה (א״י) או העומדים תחת פיקוחו,
 כפי שיוסכם שיש בהן צורך למטרות המפעל, בתנאי שבעשותה זאת עליה לספק
 תחילה את הזכויות שנרכשו או שכבר ניתנו, ועל כל פנים אסור לחברה לשלול
 מאת תושבי המקום כמות מספקת של מים לצרכי ביתם, לצרכי חקלאותם או

 תעשיתם ולהשקאת בהמותיהם ואדמתם.

 מים שבעדם ניתנו או נרכשו כבר זכויות שמוש מיוחדות, יש להפקיעם כפי
 שנקבע כחוק, והכל על חשבונה של החברה, אם מסכים הנציב העליון שמים כאלה
 דרושים לצרכי המפעל ז בתנאי שהפקעה כזאת לא תשלול בשום אופן מאת תושבי
 המקום כמות מספקת של מים לצרכי ביתם, תעשיתם או חקלאותם ולהשקאת

 בהמותיהם ואדמתם.

 החברה תעשה את כל הצעדים שבכחה לעשותם כדי להמציא לשמוש בני המקום
 כל מי שופכין ממפעליה או מהמיתקנים שלה.

 שום דבר הנאמר באמנה זאת אינו בא לשחרר את החברה מן האחריות לשלם
 מסי מים בעד מים שהיא תקבל מכל רשות מקומית.

ף יז. י ע  ס

 אדמות ממשלה• הנציב העליון יחכיר לתקופות של לא יותר מתקופת תקפה של האמנה הזאת

 אדמות ממשלה אשר, לפי הסכמת הנציב העליון, תהיינה דרושות לצרכי המפעל.

 החברה תשלם דמי חכירה נומינליים בשביל כל אדמה כזאת הנחכרת כדי
 למתוח בה צנור שמן או צנורות שמן או כדי להקים בה תחנות שאיבה, ברכות שמן,
 בתי זקוק ושאר אמצעי נוחיות שבתחנה הסופית או לכל בנינים שיהיו דרושים
 במשך תקופת הבנין. בכל שאר המקרים על החברה לשלם דמי חכירה המבוססים
 על שויה של האדמה הנחכרת, ושוי האדמה הזאת לא יהיה גדול משויה של כל

 אדמה דומה לזאת סמוך לאדמה המוחכרת.

 אדמות פרטיות. אדמות הדרושות למפעל ואשר אינן קנינו של הנציב העליון תרכשנה מתוך

 הסכם בין החברה ובין בעלי האדמה. אם לא יהיה הסכם כזה, ואם סבור הנציב
 העליון שרכישת הקרקע דרושה למטרות המפעל, יפקיעו את האדמות בהתאם
 להוראות פקודת הפקעת הקרקעות, 1926, או לחוק הפקעה אחר שיבוא במקומו,

 וכל מעשה הפקעה יהיה על הוצאותיה של החברה.

 אדמות שהופקעו תרשמנה על שמו של הנציב העליון ותוחכרנה לחברה בדמי
 חכירה נומינליים ולתקופות אשר לא תהיינה ארוכות מתקופת תקפה של

 האמנה הזאת.
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ף יח. י ע  ס

 הנציב העליון יצוה לאחוז בצעדים מתאימים כדי להבטיח את ההגנה הנורמלית בטחו!.
 של המפעל ושל עובדי החברה.

 החברה מתחייבת להקים על חשבונה היא מעונות לשוטרים באותן הנקודות
 אשר בהן מסכים הנציב העליון לדעת החברה כי מעונות משטרה כאלה הם מעשה
ן בנקודות כאלה שוטרים או שאין בהם מספר שוטרים מספיק.  הגנה נחוץ מחמת שאי

 במשך תקופת הבנין של המפעל יצוד, הנציב העליון, מתוך הסכמה עם חבריה
 ובעזרתה, לאחוז באותם אמצעי ההגנה המיוחדים שיראה צורך בהם.

ף יט. י ע  ס

 בכל פעם שהחברה מציעה לקהל הרחב מניות לצרכי המפעל, תפתחנה רשימות השתתפות במניות.
 החתימה בפלשתינה (א״י) באותו הזמן שבו תפתחנה במקום אחר.

 על החברה למלא
 אחרי פקודת

 החברות, 1929.

ף כ. י ע  ס

 בתוך שלושה חדשים מתאריך האמנה הזאת, על החברה למלא אחרי הוראות
 הסעיף 248 מפקודת החברות, 1929.

 תוקף כללי.

 הגנה מאת
 הנציב העליון.

 ם ע י ף כא.

 מיד לאחר שתבוא החברה לידי הסכם עם ממשלות הארצות האחרות שהחברה
 רוצה להניח בהן צנור או צבורות, תנקוט החברה בכל האמצעים האפשריים כדי
 לבצע את מטרות האמנה הזאת. אלא שאם תדחה חתימת ההסכמים הנ״ל ליותר
 משלוש שנים מתאריך חתימת האמנה הזאת, או אם לא השלימה החברה, בהתאם
 להוראות סעיף כ״ג, את הבחת הצבור או הצבורות שסומנו בתכניות שהוגשו עפ״י
/ לאחר עבור שמונה שנים מזמן חתימת ההסכמים הנ״ל, תהא בידי  הוראות סעיף ב

 הנציב העליון הרשות והסמכות לבטל אמנה זו.

 הנציב העליון יצוד, לעשות את כל האפשר להקל על בצוען של מטרות האמנה
 הזאת באותם המחוזות שבהם מנהלים את המפעל, ובבוא הנציב העליון לידי הסכם,
 או באשרו הסכם או בתתו זכיון מחוץ לאמנה הזאת, יגן על הזכויות שהחברה

 רכשתן על פי האמנה הזאת.

 החברה מתחייבת לאחוז בכל אמצעי הזהירות האפשריים כדי למנוע בעד
 הזדהמות האדמה, האויר והמים הסמוכים לאינסטלציה שלה. הנציב העליון מכיר
 שבמסבות ידועות אין להמלט ממדה ידועה של הזדהמות מחמת עצם מהותן
 של עבודות תעשית השמן, ועל כן לא ידרוש מאת החברה לאחוז בכל אמצעים
 למנוע בעד הזדהמות כזאת שלא יהא מן הדין לדרוש מאת החברה שתקבל על

 עצמה התחייבויות כאלה.

ף כב. י ע  ם

ק: דמי נזק אלה דמי נזק. ז  בעד כל עברה על האמנה הזאת נענשים בתשלום דמי נ
 יקבעו עפ״י הסכם או עפ״י סעיף כ״ד מאמנה זו.



— 56 — 

ף כג. י ע  ס

 בח עליח. שום אי־מלוי או אי־קיום, אם מצד החברה או מצד הנציב העליון או מצד

 כל פקיד ממשלתי, של התנאים או ההסכמים הכלולים בזה, אשר שומה על כל
 צד מן הצדדים לקיימם, לא יביאו לידי תביעה או דרישה נגד צד מן הצדדים,
 ולא יפגעו לרעה במשהו בצד כזה, ואין לראותם כעברה על האמנה הזאת אם
 יוכח בצורה המניחה את דעתו של הצד האחר שהעברה נגרמה ע״י אחת הסבות
 דלקמן, דהיינו, כוח עליון, מרד, מהומות, מלחמה, שביתות או השבתות של עובדים
 או ע״י כל מסבה אחרת יוצאת מן הכלל או שאין לחזותה מראש כשאפשר לחשוב

 בצדק שאין לשום צד מן הצדדים החתומים על האמנה הזאת כל שליטה עליהן.

 ס ע י ף כד.

 בוררות. אם בכל עת שהיא, בזמן המשכת תקפה של האמנה הזאת או לאח״כ, יתגלע

 בין הצדדים החתומים על אמנה זו כל ספק, או כל סכסוך או כל חלוקי דעות
 בנוגע לבאורה או להוצאתה לפועל של האמנה הזאת, או בקשר עם כך, או בנוגע
 לזכויות ולחובות של כל צד מן הצדדים באמנה זו, ימםר הםכםוך,וכף כנ״ל,
 באין הסכם לישבו באמצעי אחר, לשני בוררים, שכל אחד מהם יבחר ע״י
 כל צד ומכריע שלישי שיבחר ע״י שני הבוררים בטרם יגשו לבוררות. על כל
 צד למנות את הבורר שלו בתוך שלושים יום מן היום שבו נתבקש בכתב ע״י
 הצד האחר למנות בורר. אם לא יבואו הבוררים לידי הסכם בנוגע למינוי
 המכריע השלישי, ימנו הצדדים החתומים על אמנה זו מכריע שלישי מתוך הסכם
 ביניהם, ואם לא באו לידי הסכם, יבקשו את נשיא בית משפט התמיד לצדק
 ביךלאומי, למנות מכריע שלישי. החלטתם של הבוררים, או, אם יש חלוקי דעות
 ביניהם, החלטתו של המכריע השלישי תהיה החלטת גמר. מקום הבוררות יקבע

 לפי הסכמת הצדדים, ובאין הסכמה ביניהם יהיה לונדון.

ף כה. י ע  ס

 אין לבאר את האמנה הזאת כאילו היא מטילה על הנציב העליון כל חובה
 העומדת בסתירה עם כל התחייבות שהוטלה עליו עפ״י כל אמנה בין לאומית, ואף
 אין לבאר את האמנה הזאת או כל סעיף מסעיפיה באופן שתפגע בכל זכות או
 הנחה שנוצרו ע״י כל זכיון או הסכם קיימים המחייבים את הנציב העליון, או

 באופן שתגרע מהם.

ות  אמנות ביךלאומי
 וזכיונות והסכמים

 קיימים ישארו
 בתקפם.

ף כו. י ע  ס

 הכח להעביר לחברה תהיה הזכות להעביר לאחר את האמנה הזאת או כל טובת הנאה שבה או

' כל סמכות מן הסמכויות שבה בתנאי שתתקבל תחלה הסכמה בכתב מאת הנציב ה נ מ א ת ה  א

 העליון, והסכמה כזאת לא תדחה ואין לסרב לתתה שלא לצורך.

ף כז. י ע  ס

 אינם אלא לנוחיות העיון בלבד, ואין בהן בדי
 האמנה.

 הערות שולים. י הערות השולים שבאמנה זו

 לפגוע בפירושה או בבאורה של
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 נערכה בשתי העתקות בירושלים ביום חמשה בינואר, 1931.

 נחתמה ע״י הנציב העליון לפלשתינה )
 (א״י) בנוכחות \ י. ר. צ׳נ ם ל ו ר

V .(רוזן, לונדון) י ן ד נ  ד ו

 נחתמה ע״י י. סקלירום בשם חברת הנפט /
 העיראקי בע״מ בתוקף הכח וההרשאה

ם ן ף י ^ ק י ם  מיום 30 באוקטובר, 1930, ובנוכחות \ י

 צ. ט. א י ב נ ם, עוזר למזכיר הראשי
 של ממשלת פלשתינה (א״י).

 התוספת השניה.
ק א. ל  ח

 הסכם המסדיר את ענין בניתה של מספנת שמן בנמל חיפה, את השמוש בו והפיקוח עליו ע״י
 חברת הנפט העיראקי בע״מ וענינים הכרוכים בכך.

 הסכם זה נחתם ביום העשירי ביולי שנת אלף ותשע מאות ושלושים ושלוש בין סוכני הכתר
 למושבות, שכתובתם 4 מילבנק, בעיר וסטמינםטר (הקרוים לקמן ״סוכני הכתר״) הפועלים בשמה
 ומטעמה של ממשלת פלשתינה (א״י) (הקרויה לקמן ״הממשלה״) מצד אחד, וחברת הנפט העיראקי

 בע״מ שמשרדה הרשום י הוא בםיטי גייט האוז, פינסבורי םקוייר בעיר לונדון, מצד שני.

 לפי כתב זה הסכימו הצדדים לאמור:—

 1. המלים והביטויים המובאים לקמן בהסכם זה יהא להם הפירושים שבצדם:—

 ״הנציב העליון״ פירושו הנציב העליון לפלשתינה (א״י) המשמש באותה שעה.

 ״המהנדסים היועצים״ פירושם ה״ה רנדל פלמר וטריטון, 55 ברודוויי, וםטמינםטר, דרומית־מערבית,
 או מהנדסים יועצים אחרים שיתמנו מזמן לזמן ע״י הממשלה לצורך הסכם זה.

 ״החברה״ פירושה חברת הנפט העיראקי, יורשיה ויורשי זכותה המורשים.

ך פירושו שמן מינרלי מכל מין שהוא, בין מזוקק ובין בלתי מזוקק, בין בכמויות בלתי ארוזות מ ש  ״
 ובין באריזות, ומבלי לצמצם את כללות האמור לעיל, יהא מונח זה כולל נפט ופטרוליום,

 קירוםין ושמן דלק גלמיים, ושאר יסודות נוזלים המתקבלים מהם.

 ״טון״ פירושו טון של אלפים ומאתים וארבעים פונטים משקל־נפח (או אלף וששה עשר קילוגרמים)
 בין שהוברר ע״י שקילה או מדידה או ע״י חשבון בדרך המקובלת מתוך מדידת הנפח וקביעת

 הכובד העצמי.

ך פירושה והיא כוללת האזור שצויין בתרשים המוזכר בזה בצבע ורוד. מ ש  ,,מספנת ה
 ״מקומות העגינה״ פירושם והם כוללים שטח הים שצויין בתרשים המוזכר בזה בצבע ירוק.

 ״תאריך ההתחלה״ פירושו התאריך שבו יאשר הנציב העליון לחברה בכתב כי מצוי מקום עגינה
 במםפנת השמן לצרכי טעינה.
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 ״ספינה השייכת לחברה״ פירושה, והיא כוללת כל ספינה השייכת לחברה, או שנשכרה או נקבעה
 על ידה לצרכי טעינת שמן ופריקתו.

 ״שלטונות החוף״ פירושם השלטונות של חוף חיפה באותה שעה.

 2. מיד לכשתהא אפשרות לכך תגש הממשלה לבנין מספנת שמן בנמל חיפה במקום המצויין
 בתרשים ובדרך כלל בהתאם לתרשים, אשר, לצרכי זהוי, נחתם ע״י המהנדסים היועצים וע״י גיון
 םקלירום בשם החברה. במקרה שהחברה תדרוש במספנת השמן עומק־מים גדול יותר'משלושים ושלוש
 הרגל שצויינו בתרשים תערוך הממשלה קדיחות נוספות, בכל שיהא צורך בכך, עד כדי עומק של שלושים
 וחמש רגל, וההוצאות המוצדקות הכרוכות בעבודה זו תחולנה על החברה. הממשלה תחזיק את

 בדק המבנה של מספנת השמן בתקונו וכסדרו, כל זמן שיהא תוקף להסכם זה.

 3. הממשלה תתאמץ במיטב יכולתה להשלים את מםפנת השמן במדד. כזאת שתהא בנמצא
 לפחות מעגנה אחת בהקדם האפשרי.

 4. מיד לכשתהא אפשרות לכך תהא החברה בת חורין למתוח צנורות־שמן, להקים תאי־חיבורים
 ותאי־צומת, למתוח צנורות ראשיים, להתקין מכשירי הצלה מיטלטלים ומכשירי הגנה מיטלטלים
 ולבנות אותם בתי־קטור, חדרי אוכל, מקומות מחסה ושאר דברים, ככל אשר תדרוש בצורה הוגנת
 בתוך אזור מםפנת השמן, באותו המצב ששלטונות החוף יאשרוהו כדין ובדרך כלל כפי ששלטונות
 החוף יאשרו כדין. כל צנורות השמן, התאים, הצנורות הראשיים, המכשירים, הבנינים ושאר דברים
 שהוקמו, הותקנו או הונחו בהתאם להוראות הסעיף הזה יוחזקו ע״י החברה במיצב מתוקן כל זמן שהסכם
 זה הוא בר תוקף. כמו כן חייבת החברה במשך תקפו של הסכם זה לדאוג לכך שמימי מםפנת השמן
 יהיו נקיים מאשפה. כל שברי־אניות או שאר מכשולים על דרך תנועת האניות בתוך מםפנת השמן

 יסולקו ע״י שלטונות החוף, וחוקי־העזר של החוף הנוגעים לכך יחולו על פעולת הסילוק.

 5. החברה תהא בת חורין לטעון שמן על אניות העוגנות במםפנת השמן וכן לפרוק מעליהן שמן
 במםפנת השמן, ובהתחשב עם אשורו של הנציב העליון מותר לחברה לטעון או לפרוק בתוך מםפנת השמן
 סחורה זולת שמן. התשלומים אשר יוטלו על החברה בעד הקלות אלה, פרט לאלה שנקבעו בסעיף 10
 מהסכם זה, יקבעו מזמן לזמן ע״י הנציב העליון ויהיו מבוססים על תשלומים הנוהגים באותו זמן
 בחוף חיפה בעד הקלות דומות לכך בתנאי שאם תהא ספינה פורקת שמן דלק בתוך מםפנת השמן
 לצורך ציוד אניות בשמן דלק ולמטרותיה של החברה עצמה, ואם תהא טוענת מטען חדש של שמן

 לפני הפלגתה, לא יוטל תשלום חדש בעד פריקת שמן דלק כזה.

6. שום דבר האמור בזה אין לראותו כאילו הוא מקנה לחברה זכות־יחיד בשמוש במםפנת ; 

 השמן. שום ספינה פרט לאלה המםוייגות בספינות מובילות שמן או ספינות סחורה העובדות בקשר עם כך
 לא יותר לה להכנם למםפנת השמן, אלא אם כן הורשתה כדין.

 7. ספינה השייכת לחברה, והיא צריכה לעגון בחוף חיפה לצרכי תקון, חייבת החברה לשלם
 דמי עגינה רגילים בעד עגינה זו, וכן גם את דמי העתקתה למםפנת השמן או ממנה.

 8. בהתחשב עם הפיקוח המכריע של שלטונות החוף, תעבוד החברה במםפנת השמן ויהא לה
 פיקוח כללי עליה, והיא תמציא שוטרים ותחזיק מכשירים לכיבוי אש, ככל אשר יאשרו שלטונות
 החוף: מזמן לזמן. כמו כן תערוך החברה חוקי עזר ותקנות בענין השמוש במםפנת השמן ותגישם
 לאשורו ההוגן של הנציב העליון. ומשנתאשרו חוקי עזר ותקנות אלה יותן להם תוקף ע״י הממשלה.
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ינתנו  החברה תתאמץ במיטב יכולתה להטיל את שמירתם של חוקי־עזר ותקנות אלה ולצורך זה י
ו על ידה כל אותן הסמכויות שהנציב העליון יראה צורך ליתן להם.  לכל אותם השוטרים שנתמנ

 9. בעד השירותים שתמציא החברה עפ״י הסכם זה יטילו שלטונות החוף במשך תקפו של
 ההסכם תשלומים ככל אשר יוסכם בין החברה ובעלי האניות או שוכריהן, או, באין הסכם, ככל אשר
 יקבעו שלטונות החוף, על הספינות (פרט לאלה השייכות לחברה) הנכנסות למםפנת השמן והסכומים

 שהוטלו כך ייזקפו בחשבון לזכותה של החברה.

 10. בעד כל טון שמן שנטען על ספינה השייכת לחברה (לרבות שמן המשמש לצורך ציוד
 אניות בחמרי דלק) בתוך מםפנת השמן, תשלם החברה חמשה פנסים לממשלה, ותשלום זה יהא כולל
 את כל דמי החוף והרציף וכל מיני תשלומים, (פרט לדמי מאור מן החוף) הנוהגים באותה שעה
 וכל השירותים להדרכה ולםחיבה לגבי ספינות הנכנסות למםפנת השמן לצורך טעינת שמן לאקספורט
 ולגבי אותן ספינות בשעת צאתן מן המספנה. ולעולם בתנאי שתשלום זה של חמשה פנסים הטון אין
 לראותו כאילו הוא כולל כל תשלומים שמגיעים מאניה כשהיא עסוקה שלא כאמור בסעיף זה או

 שירותים הניתנים לאניה כזאת.

ת וכוח י  שלטונות החוף חייבים להמציא בכל עת סירות הדרכה וסירות סחיבה בעלות תבנ
 מתאימים.

 11. הממשלה חייבת לסמן מיד את מקומות העגינה המצויינים בצבע ירוק בתרשים הנ״ל בכל
 המצופים והסימנים הדרושים. כל זמן שהחברה ממשיכה להשתמש במקומות העגינה בהתאם להסכם
 זה, יחזיקו שלטונות החוף את המצופים והמגדלורים במקומם ובמצב מתוקן. החברה חייבת להמציא

 על חשבונה את כל כלי העגינה הדרושים בתוך מקומות העגינה.

 12. החברה תהא בת חורין למתוח צנורות מגיגיותיה על שפת הים לרוחבו ומתחתיו של שטח
 שייוחד ע״י הממשלה ברוחב של ששים מטר מסימן המים בשעת הגיאות עד גבול אדמת החברה

 וצנורות בים מסימן גיאות הים עד מקומות העגינה.

 13. לחברה תהא זכות יחיד לשמוש במקומות העגינה ותהא בת חורין לטעון שמן דרך קוי הים
 שלה לספינות העומדות בתוך תחומי מקומות העגינה.

 14. הממשלה תנקוט בכל אותם הצעדים שיהיו דרושים כדי להבטיח, אם ע״י תקנות החוף או
 בצורה אחרת, ששום ספינה לא תורשה לעגון במרחק מספיק מקוי הים המובילים למקומות המעגן,

 וכי לא תורשה שום הפרעה למשקע־המים של הים.

 15. בעד כל טון שמן שטענוהו על ספינות עפ״י הוראות סעיף 13 של ההסכם הזה תשלם החברה
ני תשלומים (פרט לדמי מאור מן  לממשלה סך שני פנסים, וסכום זה יכלול את כל דמי החוף וכל מי
 החוף) הנוהגים באותה שעה וכל שירותי הדרכה (אך לא םחיבה) הדרושים לספינות המפליגות למקומות
י פנסים הטון אין  המעגן או מהן לצרכי טעינת שמן לאקספורט, ולעולם בתנאי שתשלום זה של שנ
 לראותו כאילו הוא כולל כל תשלומים המגיעים מםפינה כשהיא עסוקה שלא כאמור בסעיף זה, או כל

 שירותים הניתנים לספינה כזאת.

י פנסים הטון את כל רשויות הדרכים הדרושות לצנודותיה של החברה  כן יכלול תשלום זה של שנ
 לרחבם ומתחתם של השטח המיוחד הנ״ל ולקוי הים שלה שעל קרקע הים מסימן גיאות הים ועד

 מקומות המעגן.
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 16. החברה ערבה בזה לכך כי לכל שנה משנות ההסכם הזה, החל מתאריך ההתחלה, יהא
 הסכום הכולל שעליה לשלם עפ״י סעיף 10 וסעיף 15 לא פחות משלושים אלף פונט לשנה, והיא
 תשלם איפוא לממשלה כתום שלושת חדשי לוח מתאריך ההתחלה סך שבעת אלפים וחמש מאות

 פונטים, ועוד סכום כזה כתום כל תקופה נוספת של שלושה חדשים.

 17. תוך עשרים ואחד יום מיום גמירתה של כל שנה לאחר תאריך ההתחלה, תגיש החברה
 לממשלה חשבון של השמן שטענוהו במשך אותה שנה בתוך מםפנת השמן וכן חשבון הסכום שמגיע
 בעד כך, וכן חשבון של השמן שטענוהו במשך אותה שנה על ספינות העוגנות במקומות העגינה
 ושל הסכום המגיע בעד כך ואם יתברר מתוך חשבון זה כי הסכום הכולל שהיה עליה לשלם
 בעד כל שנה עולה על שלושים אלף פונט, ישולם ההפרש לממשלה באותו זמן. הפרטים ביחס
 לשמן שטענוהו על ספינות העוגנות במקומות המעגן ילוקטו מן המניפסטים של האניות, והחברה
ו ע״י הנציב העליון לצורך  חייבת לתת את כל ההקלות ההוגנות לכל אדם או בני אדם שנתמנ
 בדיקת דיוקם של חשבונות כאלה, וכן עליה להמציא את כל אותן ההסברות שידרוש הנציב העליון
 ביחס לחשבונות כאלה או כל רשימה בהן, ואם ידרוש זאת הנציב העליון — עליה לאמתם על

 חשבונה היא ע״י מתן הצהרה כדרוש עפ״י החוק.

 18. בהתחשב עם הוראות ההסכם הזה חייבת החברה למלא אחרי הוראות פקודות החופים, 1926,
 עד 1930, או כל תיקון מתקוניהן וכל התקנות שהותקנו על פיהן.

 19. הסכם זה יישאר בתקפו עד תום עשרים שנה מתאריך ההתחלה. לחברה תהא הזכות
 בתיתה לממשלה מודעה בכתב של לא פחות משנה אחת שתסתיים כתום תקופת עשרים השנים,
 לחדש את ההסכם לתקופה נוספת של עשר שנים לפי אותם התנאים הכלולים בזה, פרט לזאת שמותר
 לשנות את הסכומים המוזכרים בסעיפים 10 ו־15, שהם חמשה פנסים הטון ושני פנסים הטון, ככל

 אשר יוסכם בין החברה והממשלה, או, באין הסכם — כפי שנקבע ע״י בוררות.

 כל שנוי כזה יהא מבוסס על השואה בין מחיר ההקלות והשירותים לממשלה באותו זמן (ולגבי
 סכום חמשת הפנסים לכל טון — יהא מחיר זה כולל את הרבית והוצאות הפחת, במקרה אם חלק מן
 המחיר היסודי יהא נשאר ללא פחת) הכלול בסכום חמשת הפנסים לטון ושני הפנסים לטון, ובין מחירם

 לממשלה בתאריך השנוי.

 עוד תהא לחברה זכות החידוש באותם התנאים כתום תקופת עשר השנים הנ״ל וכל תקופה
 נוספת של עשר שנים, אך באופן שאותה הארכה לא תמשך עד לאחר היום החמשי בינואר שנת

 אלפים ואחת.

 20. במקרה שהממשלה תתן לכל אדם, פירמה או חברה הקלות דומות לאלה המוזכרות בזה,
 בתנאים נוחים יותר מן התנאים הניתנים בזה לחברה, ייעשו תקונים בתנאי החברה אשר יעמידו

 את החברה במצב של שויון עם אותו אדם אחר או אותה פירמה או חברה אחרת.

 21. שום דבר האמור בזה לא ימנע את החברה מלקבל על עצמה מפעלים ועבודות שהיא
ת אלף ותשע מאות ושלושים  מורשית לקבלם על עצמה עפ״י הוראות האמנה מיום חמשה בינואר שנ

 ואחת אשר נחתמה בין הנציב העליון לפלשתינה (א״י) מצד אחד לבין החברה מצד שני.

 22. למרות הוראות סעיף 19 מהסכם זה תהא החברה בת חורין בכל עת בתיתה לממשלה
 מודעה בכתב של לא פחות מששה חדשים להביא לידי גמר את זכויותיה והתחייבויותיה לגבי
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 מקומות המעגן וכתום מועדה של אותה מודעה תהיינה הוראות הסעיפים 11, 12, 13, 14 ר15 מהסכם זד.
 בטלות ומבוטלות.

יתנה ע״י החברה  23. משנסתיים הסכם זה מכל טעם שהוא או משנגמר מועד המודעה שנ
 בהתאם להוראות הסעיף דלעיל, תסלק החברה מיד את כל מכשירי העגינה, המצופים וקוי הים,

 שמתחה אותם עפ״י הסמכויות הכלולות בסעיפים 11 ר12 מהסכם זה.

 24. לחברה תהא הזכות להעביר לאחרים את ההסכם הזה בכל צורה שהיא בתנאי שתקבל תחילה
 הסכמה בכתב מאת הנציב העליון, והנציב העליון לא יסרב לתת את הסכמתו ולא יעכבנה שלא בצדק.

 25. שום אי-קיום מצד הממשלה או החברה לגבי כל תנאי מתנאי ההסכם הזה לא יעורר
 כל תביעה או דרישה ואין לראותו כהפרת ההסכם הזה אם יווכח כי המניעה נתעוררה מאחת הסיבות
 דלקמן, דהיינו, מעשה בידי שמים, התקוממות, פרעות, מלחמה, שביתה, או• קשר או השבתת פועלים,
 בתנאי ששום מניעה במסירת שמן בחיפה שסיבתה במסיבות מחוץ לפלשתינה (א״י) לא תפטור

 את החברה מהתחייבותה לשלם את המינימום השנתי שנקבע בסעיף 16 מהסכם זה.

 26. אם באיזה זמן שהוא בימי תקפו של הסכם זה או לאחר מכן, יתעוררו איזה ספק, או מחלוקת
 או חילוקי דעות בין הצדדים להסכם זה בענין פירוש ההסכם הזה או הוצאתו לפועל או כל דבר
 הכלול בזה או הכרוך עם כך או בענין זכויותיו וחובותיו •של כל צד על פיו, יובא הסכסוך וכר׳
 הנ״ל, באין הסכם לישבו בצורה אחרת, בפני שני בוררין שכל אחד מהם ייבחר ע׳יי כל צד ומכריע
 שלישי שייבחר ע״י הבוררים בטרם יגשו לבוררות. כל צד ימנה את הבורר שלו תוך שלושים יום
 מן היום שנתבקש לכך בכתב ע״י הצד האחר. אם לא באו הבוררים לכלל הסכם בענין בחירת
 המכריע השלישי, ימנו הצדדים מכריע שלישי מתוך הסכם ביניהם, ואם אלה לא הסכימו ביניהם
 על כך, יבקשו את נשיא בית דין התמיד לצדק בין לאומי למנות מכריע שלישי. החלטתם של
 הבוררים, או — לכשיש חלוקי דעות ביניהם, החלטתו של המכריע השלישי תהא סופית. מקום

 הבוררות ייקבע לפי הסכם בין הצדדים, או — כשאין הסכם ביניהם — יהא לונדון.

 27. שום דבר האמור בזה אין לראותו כאילו הוא מטיל כל אחריות אישית על סוכני הכתר
 או על אחד מהם או על כל פקיד מפקידיהס או על הנציב העליון או על כל פקיד מפקידיו.

 28. הסכם זה יפורש ויבואר לפי חוקי אנגליה.

 ולראיה בא על החתום הקולונל ג׳ון גיבםון פלמינג, אחד מסוכני הכתר למושבות, וטבע את
 חותמו על כתב זה, וכן טבעה חברת הנפט העיראקי בע׳ימ את חותמה הרשמי על כך ביום ובשנה

 המוזכרים לעיל

 נחתם ונמסר ע״י הקולונל ג׳ון גיבםון פלמינג, ן
. גיבםון פלמינג. (מקום החותם) , ו ן (חתום) ג ד  אחד מסוכני הכתר למושבות, בחתימת י

: י  ובחותמו במעמד

 ה. צ. רנםום,
 4 מילבנק, לונדון, דרומית־מערבית, 1,

 פקיד הממשלה.
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 החותמת הרשמית של חברת הנפט העיראקי
:  בע״מ הוטבעה על כתב זה במעמד

 ג׳והן קדמן, מנהל.

 פ. לויםון, מ״מ המזכיר.

 חלס ב.

 הסכם נוסף להסכם המובא בחלק א מן התוספת הזאת.

 הסכם זה נחתם ביום עשרים ושלשה בספטמבר, אלף תשע מאות ושלשים ושמונה בין סוכני
 הכתר למושבות מם׳ 4 מילבנק בעיר וםטמינםטר (הקרויים להלן ״סוכני הכתר״) מטעמה ובשמה של
 ממשלת פלשתינה (א״י) (ההרויה להלן ״הממשלה״) מצד אחד וחברת הנפט העיראקי בע״מ (הקרויה
 להלן ״החברה״) שמשרדה הרשום הוא בסיטי־גייט האוז פינסבורי סקוייר, בעיר לונדון, מצד שני.
 והוא נוסף להסכם (הקרוי להלן ״הסכם בענין מספנת השמך) שנחתם ביום 10 ביולי, 1933, בין

 אותם הצדדים שהם צדדים להסכם זה ובאותו סדר.

 הואיל ובתוקף האמנה מיום שמונה עשר באוקטובר אלף ותשע מאות ושלושים ושלש שנחתמה
ית בע״מ, (שנקראה אז באותה אמנה ״חברת  בין ממשלת פלשתינה (א״י) וחברת השמן האנגלראיראנ
 השמן האנגלו־פרסית בע?מ״, והקרויה להלן ״החברה האנגלו־איראנית״) ואמנה נוספת מיום עשירי
 במרץ אלף תשע מאות ושלשים ושמונה (הקרויה להלן ״האמנה הנוספת״) באה החברה ״האנגלו־

 אירנית״ לידי הסכם עם הממשלה בין יתר הדברים:—

 סעיף 6. ״בעד כל טון (2240 פונט־נפח) של שמן שטענו אותו בספינה או שפרקוה מםפינה
 השייכת לחברה או שהוצעה על־ידה (לרבות שמן המשמש דלק לספינות) בתוך מםפנת השמן,
 תשלם החברה לממשלה סך תמשה פני, ובסכום הזה יהיו כלולים כל מסי המספנה והדציף וכל
 תשלומים אחרים (פרט למסי מאור מן החוף) הנוהגים באותה שעה, וכל השירותים הדרושים
 להדרכתן ולסחיבתן של ספינות הנכנסות למספנת השמן לשם טעינתו ופריקתו של שמן ולאותן

— :  אניות המפליגות ממםפנת השמן, בתנאי

 ״(א) כי התשלום הנ״ל בסך חמשה פני לכל טון אין לראותו כאילו הוא כולל כל מם
 שצריכה ספינה לשלם כשהיא עסוקה בכל אופן שהוא, שלא כאמור בסעיף זה, ואין הוא

 כולל כל שירות שניתן לאותה ספינה!

 ״(ב) כשהספינה פורקת במםפנת השמן שמנים מינרליים לצרכי הספקת שמני־
 דלק לספינות ולצרכי החברה עצמה (לרבות זיקוק) וטוענת מטען חדש של שמן לפני
 ההפלגה, אין להטיל אלא תשלום אחד בלבד הן בעד הטעינה והן בעד הפריקה ואותו תשלום

 יחושב לפי הגדול בשני המטענים הללו.
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 ״שלטונות החוף שבחוף חיפה חייבות להמציא בכל עת מדריכים מוסמכים וסירות פריקה
 בעלות כוח ומבנה מתאימים.״

 סעיף 7. ״החברה תהא בת חורין לטעון ולפרוק שמן בתוך תחומי אזור העגינה הנ״ל, ובלבד
 שתחתום הסכם עם חברת הנפט העיראקי כאמור בסעיף 10 דלהלן. בעד כל טון שטענו
 בספינה השייכת. לחברה או שהוצעה על ידה, או שפרקוהו ממנה בתוך תחומי אזור העגינה
 הנ״ל, תשלם החברה לממשלה סך שני פנסים ותשלום זה יכלול את כל מסי החוף וכל תשלומים
 אחרים (פרט למסי מאור מן החוף) הנוהגים באותה שעה וכל שירותי ההדרכה הדרושים (פרט
 לסחיבת אניות) לספינות היוצאות למקומות העגינה או מהם, לצורך טעינה ופריקה של שמן,
 בתנאי שהתשלום הנ״ל בסך שני פנסים לטון אין לראותו כאילו הוא כולל כל תשלומים שספינה

 צריכה לשלם כשהיא עסוקה בכל צירה שלא כאמור בסעיף זה, או כל שירותים שניתנו לה.

 ״ספינה שפרקה מטען של שמן מינרלי בתוך תחומי אזור העגינה, ולאח״כ טענה שם מטען
נה והן בעד  חדש של שמנים מינרליים, לא יטילו עליה אלא תשלום אחד בלבד הן בעד הטעי

 הפריקה, ואותו תשלום יחושב לפי הגדול בשני המטענים הללו.״

 והואיל וסוכני הכתר באו בשם הממשלה לידי הסכם עם החברה כי התשלומים שיםולקו ע״י
ת שצוינו לעיל, י ראנ גלדאי ת לממשלה בהתאם להתחייבויות החברה האנ י ראנ גלדאי  החברה האנ
 ישמשו לסילוק התחייבויותיה של החברה לשלם תשלומים מינימליים ידועים לממשלה עפ״י הוראות

 ההסכם בענין מספנת השמן וכי ההסכם בענין מספנת השמן יתוקן בהתאם לכך.

 לפיכך באו שני הצדדים לידי ההסכם דלקמן:—

 הסעיפים 16 ו־17 מההסכם בענין מספנת השמן ימחקו והסעיפים החדשים דלקמן יבואו במקום
 הסעיפים הנ״ל:—

 ״16. החברה ערבה בזה לכך כי הסכום הכולל שיהא עליה לשלם בכל שנה משנות ההסכם
 הזה. החל מתאריך ההתחלה, עפ״י סעיף 10 וסעיף 15 מן ההסכם הזה, יהא לא פחות מסכום ההפרש
 שבין הסכום הכולל — לכשישנו — המגיע באותה שנה לממשלה מאת חברת הנפט האנגל*~
 איראנית בע״מ בהתאם לסעיפים 6 ו־7 מן האמנה הנוספת שנחתמה בין הנציב העליון לפלשתינה
ת בע״מ ביום העשירי במרץ, 1938, ובין הסך שלושים אלף י גלדאיראנ  (א״) לבין חברת השמן האנ

 פונט.

 ״החברה תשלם איפוא לממשלה כתום שלושת חדשי לוח מתאריך ההתחלה ולאחר מכן כתום
 כל תקופה של שלושה חדשים סכום השוה לסכום ההפרש שבין התשלומים האמורים לעיל
 (לכשישנם) שיםולקו לממשלה ע״י החברה האנגלו־איראנית בע״מ בעד תקופת שלושת החדשים

 הנ״ל, ובין הסך שבעת אלפים וחמש מאות פונט.״

 ״17. תוך עשרים ואחד יום מיום גמירתה של כל שנה לאחר תאריך ההתחלה, תגיש החברה
 לממשלה חשבון של השמן שטענוהו במשך אותה שנה בתוך מספנת השמן (פרט לשמן שנטעו
 בספינות שהוצעו ע״י חברת הנפט האנגלו-עיראקית בע״מ עפ״י האמנה הנוספת הנזכרת לעיל)
 וכן חשבון הסכום שמגיע בעד כך, וכן חשבון של השמן שטענוהו במשך אותה שנה על הספינות
 העוגנות במקומות המעגן (פרט לשמן שנטען בספינות שהוצעו ע״י חברת הנפט האנגלו־איראנית
 בע״מ עפ״י האמנה הנוספת הנ״ל) וכן חשבון הסכום שמגיע בעד כך, ואם יתברר מתוך
 חשבון זה, כי הסכום הכולל שהיה עליה לשלם בעד אותה שנה עולה על התשלומים הכוללים
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 .שסולקו ע״י החברה עפ״י סעיף 16 מהסכם זה במשך אותה שנה, ישולם הסכום של ההפרש
 באותו זמן לממשלה. מבלי לפגוע בערבות שניתנה ע״י החברה בסעיף 16 הנ״ל, הרי אם אותם
 התשלומים עולים על התשלומים שהחברה חייבת עפ״י הסעיפים 10 ו־15 מאמנה זו, יוזקף כל אותו
 הפרש לזכות החברה בשנה שבה מוגש הדין והחשבון. הפרטים ביחס לשמן שמענוהו על
נות העוגנות במקומות המעגן ילוקטו מן המניפסטים של האניות, והחברה חייבת להמציא  ספי
ת •כל ההקלות ואת כל הידיעות הדרושות לכל אדם או בני־אדם שנתמנו ע״י הנציב  א
 העליון לצורך בדיקת דיוקם של חשבונות כאלה, וכן עליה להמציא את כל אותן ההסברות שידרוש
 הנציב העליון ביחס לחשבונות כאלה או כל רשימה בהן, ואם ידרוש זאת הנציב העליון, עליה

 לאמתם על חשבונה היא ע״י מתן הצהרה כדרוש עפ״י החוק.״

 וההסכם בענין מםפנת השמן יקרא ויפורש בהתאם לכך לכל צורך שהוא.

 ולראיה על כך בא על החתום וטבע את חותמו סיר ויליאם ססיל בוטומלי, אחד מסוכני הכתר
 למושבות וחברת הנפט העיראקי טבעה את חותמתה הרשמית ביום ובשנה הכתובים לעיל.

 נחתם והוטבע ונמסר ע״י סיר ויליאם ססיל
 בוטומלי אחד מסוכני הכתר למושבות במעמד

 נ. ראי, 4, מילבנק, לונדון, דרומית־מערבית, 1,
 . פקיד הממשלה.

 החותמת הרשמית של חברת הנפט העיראקי )
 הוטבעה כאן במעמד ן

 ו. פרייזר, מנהל

 א. י. בדאון, מזכיר.

 התוספת השלישית.
 אמנה נוספת לאמנה המובאה בתוספת הראשונה לפקודה זו.

 אמנה נוספת זו נחתמה ביום 29 במאי, 1939, בין הנציב העליון לפלשתינה (א״י) (הקרוי לקמן
 ״הנציב העליון״), מצד אחד, לבין חברת הנפט העיראקי בע״מ, חברה הרשומה באנגליה (הקרויה
 לקמן ״החברה״ ומונח זה, כל מקום שהוא משמש רואים אותו כאילו הוא כולל את יורשי זכותה וכל
 חברדדבת או חברה קשורה או כל חברה אחרת שהורכבו כדין ואשר מותר להכיר בהן עפ״י סעיף
 כו מן האמנה העיקרית המוזכרת לקמן, כחברות שנוצרו או שמשמשות לחברה לצורך בנינם או
 החזקתם של צנורות שמן, בתי זיקוק או מפעלי עזר הנלוים עליהם והמשמשים נושא לאמנה
 העיקרית הנ״ל) שמשרדה הרשום הוא באנגליה, בנין םיטי־גייט, פינםבורי סקוייר, עיר לונדון,

 מצד שני.

 הואיל וביום 5 בינואר, 1931, נחתמה בין הנציב העליון מצד אחד לבין החברה מצד שני,
 אמנה (הקרויה להלן ״האמנה העיקרית״) לצורך הסדרת העברתם של שמנים מינרליים ע״י החברה
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 מגבול עיראק עד לנקודה סופית בחוף פלשתינה (א״י) דרך אדמת פלשתינה (א״י) ולמטרות שונות
 אחרות ובהתחשב עם התנאים שנקבעו באותה אמנה,

 והואיל וביום 18 באוקטובר, 1933, נחתמה אמנה (הקרויה לקמן ״האמנה האיראנית״) וביום 10
 במרץ, 1938, נחתמה אמנה נוספת (הקרויה לקמן ״האמנה האיראנית הנוספת״) בין הנציב העליון
 והחברה האנגלו־איראנית בע״מ, למטרות שונות כאמור באותן אמנות וכמובא בפרוטרוט בתוספת

ות, 1938, י  לפקודת אמנות השמן האנגלדאיראנ

ית הסכים הנציב העליון לכך שחברת השמן  והואיל ועפ״י סעיף כו מן האמנה האנגלדאיראנ
ת בע״מ הנ״ל תעביר לחברת בתי הזיקוק המאוחדים בע״מ, חברה שנרשמה באנגליה י גלדאיראנ  האנ
 (הקרויה לקמן ״חברת בתי הזיקוק״) אותן טובות הנאה והסמכויות שניתנו לחברה האנגלו־איראנית בע״מ
 עפ״י האמנה האיראנית והאמנה האיראנית הנוספת הנ״ל ככל שיהא דרוש לשם בנין תקין של

 בית הזיקוק בחיפה ולשם החזקתו והפעלתו, לרבות היבוא והיצוא של שמנים מינרליים,

 והואיל ובמבוא לאמנה הא״ראנית הנוספת הנ״ל הודו כי יש צורך לחברת השמן האנגלו־
 איראנית הנ״ל, ומחמת האמור לעיל יש איפוא צורך לחברת בתי הזיקוק, שתהא בת חורין לטעון
 ולפרוק. שמנים מינרליים לאניות העוגנות בתוך מספנת השמן שבנמל חיפה ומהן וכן בתוך מקומות
 המעגן המוזכרים בהסכם שנחתם ביום 10 ביולי, 1933, בין סוכני הכתר למושבות, בשמה ומטעמה

 של ממשלת פלשתינה (א״י), מצד אחד, לבין החברה מצד שני,

 והואיל והחברה רוצה להעביר נפט בלתי מזוקק לחברת בתי הזיקוק, וחברת בתי הזיקוק רוצה לקבל
 מן החברה נפט בלתי מזוקק לצורך פעולותיה.

 לפיכך הוסכם בזה בין הנציב העליון והחברה לאמור:—

 1. סעיף ד מן האמנה העיקרית יתוקן ע״י הוספת התנאי דלקמן בסופו:—

 ״בתנאי שנפט בלתי מזוקק שנמסר, נמכר, או הועבר בדרך אחרת ע״י החברה לבתי הזיקוק
) אין לראותו כנפט שנמכר בארץ לתצרוכת בה או כאילו הוא י נה(א״  המאוחדים בע״מ. בפלשתי

 משמש לכל צורך שהוא, פרט לצרכי המפעל בגדר ההוראות דלעיל של סעיף זה״.

 2. סעיף יב מן האמנה העיקרית יתוקן ע״י הוספת התנאי דלקמן שיבוא לאחר הפסקא הראשונה
 הימנו:—

 ״בתנאי שנפט בלתי מזוקק שנמסר, נמכר, או הועבר בדרך אחרת ע״י החברה לבתי הזיקוק
) אין לראותו כנפט שנמכר בארץ לתצרוכת בה או כאילו הוא נה(א״י  המאוחדים בע״מ בפלשתי

 משמש לכל צורך שהוא, פרט לצרכי המפעל בגדר ההוראות דלעיל של סעיף זה״.

 3. החברה רשאית להשתמש במפעל כפי שהוגדר במבוא לאמנה העיקרית או באותו חלק הימנו
 כפי שדרוש לצורך טעינתס ופריקתם של שמנים מינרליים מטעם חברת בתי הזיקוק, והרשות בידה
נת שמנים  להרשות לחברת בתי הזיקוק להשתמש במפעל הנ״ל או באותו חלק הימנו, לצורך טעי
 מינרליים ופריקתם, ומשהשתמשה בו כאמור בסעיף זה, אין לראות את המפעל או כל חלק הימנו כאילו

 הוא משמש לשום מטרה זולת המטרות של האמנה העיקרית הנ״ל.
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 ה בחודש מאי, שנת אלף ותשע מאות ושלושים

ל א כ י ־ מ ק  (חתום) ה. א. מ

 (חתום) ג, ו. ד א נ ק ל י י

 נערכה בשתי העתקות בחיפה ביום העשרים וו
 ותשע.

! ( י נה(א״  נחתמה ע״י הנציב העליון לפלשתי
 במעמד י

 (חתום) ד. ק. מלךגיליבריי

 נחתמה ע״י ג. ו. דאנקליי בשם חברת הנפט )
 ו

 העיראקי בע״מ בתוקף כוח והרשאה מיום 3 1
 בנובמבר, 1931, במעמד •

 (חתום) ג. ה. הרריג׳

 הרולד מקמיכאל
 7 באוגוסט, 1930. נציב עליו!.




