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  اتفاق 
  بشأن تعديل أجور البرقيات المتبادلة 

  بواسطة اإلتصالين الالسلكيين المباشرين بيروت ـ القاهرة ودمشق ـ القاهرة 
  الوارد ذآرهما في االتفاقين الخاصين 

   على التوالي1948سنة ) مايو( أيار 12 و10المعقودين في القاهرة في 
  

اع   ي محاضر جلسات االجتم ا ورد ف ى م اًء عل اريخ  بن روت بت ي بي ده ف دئ عق ذي ب ارس( آذار 8ال م 1951) م  ت
  :االتفاق مبدئيًا بين إدارات لبنان وسورية ومصر الممثلة بمندوبيها على ما يأتي

  آ ـ في العالقات المباشرة بين لبنان ومصر أو سورية ومصر

  :أوًال
ان ومصر                ين لبن ة ب ات المتبادل ة في البرقي ة العادي ى  الم(تحديد أجرة الكلم ة األول ة وسورية ومصر     ) نطق من جه

ى  ( ين           ) المنطقة األول ة بخمسة وثالث ة ثاني ورود          )35(من جه ي التصدير وال ين إدارت ًا تقسم مناصفة ب نتيمًا ذهب  س
ان أو     )17.50(بمعنى أن يصيب آل منهما    ات الصادرة عن لبن  سبعة عشر سنتيمًا ونصف ذهبًا وفيما يتعلق بالبرقي

ين ا ى المنطقت ة سورية إل ى الحصص اإلنتهائي ة األول دة للمنطق ى األجرة العائ ي مصر يضاف إل ة ف ة والثالث لثاني
ة                     ى المنطق ة إل دولي حيث تصبح األجرة التام ن في جدول ال ا هو معل ين األخريين آم العائدة إلى آل من المنطقت

  . سنتيمًا)68( وإلى الثالثة )47( وإلى الثانية )35(األولى 

  :ثانيًا
ذا                 تحدد أجور الب   ى من ه ادة األول ذآورة في الم ة الم ة بنصف األجرة العادي رقيات الحكومية لدول الجامعة العربي

  .االتفاق

  :ثالثًا
  .تحدد أجور البرقيات الصحافية بثلث األجرة العادية المذآورة أعاله

  ب ـ في عالقات التوسط

  :رابعًا
ان وسورية ومصر                    ين آل من لبن ة ب ات المتبادل الموضحة أعاله يستعمل في الوقت الحاضر          عالوة على البرقي

ة           د حصص اإلدارات ذات العالق ا فقط مع تحدي االتصال الالسلكي المذآور لتبادل البرقيات الخارجية اآلتي ذآره
  :آما يلي

ألف حصة آل         .1 دها تت ا بع ثالث أو م البرقيات الخارجية الواردة بطريق لبنان أو سورية إلى مصر بمناطقها ال
  :ثالث ذات العالقة عن آل آلمة عادية منمن اإلدارات ال

درها  لكية ق ة   )7.50(حصة الس ة أو المروري ا الحصص اإلنتهائي ًا تضاف إليه نتيمات ونصف ذهب بعة س  س
  .العائدة إلى آل من اإلدارات الثالث المختصة والمذآورة في الجدول الدولي

  .أو ما بعدها) المنطقة األولى(بطريق مصر البرقيات الخارجية المتبادلة بين لبنان أو سورية وبين الخارج  .2

  : تتألف حصة آل من اإلدارات الثالث ذات العالقة عن آل آلمة عادية من
درها  لكية ق ة   ) 7.50(حصة الس ة أو المروري ا الحصص االنتهائي ًا تضاف إليه نتيمات ونصف ذهب بعة س س

  . الدوليالعائدة إلى آل من اإلدارات الثالث المختصة والمذآورة في الجدول
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ر المحددة أعاله                          ذا االتصال في اتجاهات أخرى غي على أنه إذا رغبت إحدى الحكومات الثالث استعمال ه
  .وجب أن تحصل مسبقًا على موافقة الفريق اآلخر

  :خامسًا
ل (تنفذ أحكام هذا االتفاق اعتبارًا من أول نيسان          ه من        1951) أبري ة للتصديق علي ذ اإلجراءات الالزم ى أن تنف   عل

  .قبل حكومات اإلدارات الثالث

  :سادسًا
ًا                 ديل آلي ان التع اق سواء آ لكل من الحكومات الثالث المتعاقدة في أي وقت حق إجراء أي تعديل تراه في هذا االتف

  .أم جزئيًا بعد موافقة الحكومة ذات الشأن

  :سابعًا
  .مذآورين أعالهيلغى آل ما يخالف هذا االتفاق من أحكام االتفاقين الخاصين السابقين ال

  1951 آذار سنة 12بيروت في 

  

  عن سورية 
  المدير العام

  للبريد والبرق والهاتف

  عن مصر 
  مدير التلغراف والالسلكي

  بمصلحة تلغرافات 
  وتليفونات الحكومة المصرية

  عن لبنان
  المدير العام

  لوزارة البريد والبرق بالوآالة

  
  


