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  اتفاقية 
  تتعلق بالعالقات البریدیة والبرقية بين لبنان وسوریا 

  محضــــر
  

اريخ    ران سنة   3بناًء على البروتوآول الموقع بت ة والجانب        1944 حزي ة والسورية من جه ومتين اللبناني ين الحك  ب
ى    ا إل ة وموظفيه رق العام د والب ية البري ليم مصالح مفتش ق بتس ة المتعل ة ثاني ن جه ومتيناإلفرنسي م رأت . الحك

ى                   ا عل ا بينهم ي آانت مشترآة فيم ة الت ة والبرقي ات البريدي الزم وضع العالق الحكومتين اللبنانية والسورية من ال
  .أسس جديدة ال تؤثر على استقالل آل من الجانبين

اريخ           ك اجتمعت بت ى ذل ران سنة      30 و 29وبناًء عل ة اللبن       1944 حزي رق الجمهوري د وب ة بري ة   في مكتب مديري اني
  :لجنتان من موظفي البريد والبرق في الجمهوريتين اللبنانية والسورية وهما مؤلفتان من السادة اآلتية أسماؤهم

    :عن لبنان
  ـ مدير البريد والبرق  جميل نمور
  ـ مفتش البريد والبرق  سليم مبارك

  ـ مفتش البريد والبرق القائم بأعمال البريد المرآزي  محمد الداعوق
  ـ رئيس المحاسبة بالوآالة  وماميشال ت

    :عن سوریا

  ـ مدير البريد والبرق  إبراهيم آنعان
  ـ مفتش البريد والبرق  يوسف الكناني

  ـ رئيس المحاسبة  وديع الدر
  ـ رئيس مصلحة البريد  فؤاد جناوي

  :فتم االتفاق مبدئيًا على األمور التالية

  :المراسالت والمواد البریدیة .1
ة تفضيلية                          تعتبر تعرفة المر   اني والسوري تعرف دين اللبن ة في آل من البل ة المتبع ة الداخلي واد البريدي اسالت والم

تطبق على مختلف أنواع المراسالت والمواد البريدية المتبادلة بين البلدين على أن يخلص عليها بطوابع بريد إدارة 
  .المصدر

  :الطرود البریدیة .2
ى الطرود                  تعتبر التعرفة التالية وهي المطابقة لت      ق عل ة تفضيلية تطب ة السورية تعرف ة الداخلي عرفة الطرود البريدي

  :البريدية المتبادلة بين البلدين

  . ق100ـ    آيلوغرامات 3عن طرد ال تتجاوز زنته 
  . ق150ـ    آيلوغرامات 5 إلى 3عن طرد زنته من 
  . ق200ـ    آيلوغرامات 10 إلى 5عن طرد زنته من 
  . ق300ـ    آيلوغرامًا15لى  إ10عن طرد زنته من 
  . ق400ـ    آيلوغرامًا20 إلى 15عن طرد زنته من 

ه                             ه برسم جارت توفاة عن الطرود الصادرة عن ة بمجموع الرسوم المس ى سبيل المقابل يحتفظ آل من اإلدارتين عل
واردة إلحدى اإل          ا     باعتبار أن هذه الرسوم تكون حصة اإلدارتين معًا أما إذا زاد عدد الطرود ال ين عن عدد م دارت

  :يصدر عنها فيستوفى عن الزائد تعويض نقل تحدد قيمته آما يلي
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  . ق5ـ    آيلو3عن طرد ال تتجاوز زنته 
  . ق10ـ   .  غ5000 إلى 3001عن طرد زنته من 
  . ق15ـ   . غ10000 إلى 5001عن طرد زنته من 
  . ق20ـ   . غ15000 إلى 10001عن طرد زنته من 
  . ق25ـ   . غ20000 إلى 15001عن طرد زنته من 

ه             1944يمكن إلغاء هذا التعويض إذا أثبت اإلحصاء في نهاية عام            ة ال تتجاوز عائدات  أن فرق عدد الطرود المتبادل
  . ليرة شهريًا50

ة                       افة الكيلومتري ى أساس المس ا عل توفيها إدارة المصدر لمصلحة جارته أما األجور اإلضافية الكيلومترية التي تس
  .ها إلى إدارة الموردفتدفع آل

  :الحواالت البریدیة والبرقية .3
الده من الحواالت                            ا يسحب من ب ى م ة تفضيلية عل ا تعرف ة باعتباره ه الداخلي ان وسوريا تعرفت يطبق آل من لبن
دفوعاتها لحساب اإلدارة           األلف من مجموع م ع ب البريدية والبرقية، على أن تعطى اإلدارة الدافعة حصة قدرها رب

  .الساحبة
رة            ادة      3واتفقت اإلدارتان على العمل بالمبدأ المذآور في الفق ه يحق        118 من الم ة ومقتضاه أن ة الدولي  من االتفاقي

لإلدارة التي يتجاوز رصيد مدفوعاتها الشهرية لحساب اإلدارة األخرى مبلغ خمسة وعشرين ألف ليرة، أن تطالب                 
  .سه وذلك استنادًا إلى نتائج حسابات الثالثة أشهر األخيرةبنصف الرصيد الزائد عن المبلغ المذآور خالل الشهر نف

اني السوري،                     د اآلن النظام اللبن ذي سيدعى بع ًا ال ع حالي يثابر على تبادل الحواالت بين البلدين على األساس المتب
  .على أن يصار إلى تعديله متى دعت الضرورة في بدء العام القادم

  :البرقيات .4
ة ال  ة التالي ر التعرف ات    تعتب ى البرقي ق عل يلية وتطب ة تفض ة تعرف ورية الداخلي ية الس رق الرئيس ة الب ة لتعرف مطابق

  :المتبادلة بين لبنان وسوريا وهذه هي

   قروش10أجرة الكلمة   البرقيات العادية 
   قرش100  أدنى حد لالستيفاء

درها              دفع        50إن األجرة اإلضافية المستوفاة عن البرقيات المنقولة بواسطة ساع خاص وق ومتر ت ًا عن آل آيل قرش
  .بكاملها إلى إدارة المورد آما أن أجرة الرد الخاص للبرقيات تدفع أيضًا إلى إدارة المورد

ات      ن البرقي ة م ل آلم د عن آ رش واح درها ق ة ق ة حصة مقطوع ن إدارة مصدر البرقي ورد م توفى إدارة الم تس
ة أو  المتبادلة بينهما على أن تلغى هذه الحصة باالتفاق بين اإل          دارتين إذا ثبت باإلحصاء تعادل عدد الكلمات المتبادل

  .وجود فرق ال تتجاوز عائداته مئة ليرة شهريًا

  :المواد والطرود المشروطة التأدیة .5
  .يجري ترصيد القيم المشروطة التأدية بحواالت بريدية عادية

  :تي لبنان وسوریةمبادالت البرد والطرود والبرقيات الخارجية التي تجري بواسطة إحدى إدار .6
يبقى النظام الحالي المتبع في هذا الشأن مرعيًا حتى نهاية السنة الحالية على أن يعمل اعتبارًا من مطلع العام القادم                    

 باألحكام المقررة في األنظمة الدولية فيأخذ آل من البلدين ما يصيبه من رسوم    1945أي من أول آانون الثاني سنة       
  .د والطرود والبرقياتأو حصص المرور على البر

نة    وز س ين أول تم ة ب رة الواقع ي الفت نة  1944ف اني س انون الث وم أو   1945 وأول آ يض الرس ر تخف ي أم ر ف  ينظ
  .الحصص المذآورة باتفاقات تعقد بين البلدين وبينهما وبين إدارات البالد المجاورة
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  :مراآز مبادلة البرد والبرقيات والطرود .7
  .ت المراآز اآلتية في لبنان وسوريةعينت لمبادلة هذه المعامال

  في لبنان 
  للبرق، مرآز برق بيروت

  للطرود، مرآز طرود بيروت ومرآز طرابلس البلد
  للبرد والحواالت، جميع المراآز الحالية 

  في سورية 
  للبرق، مرآز دمشق وحلب

  للطرود مراآز دمشق وحلب والالذقية
  للبريد والحواالت، جميع المراآز الحالية

  .كن تعيين مراآز جديدة أو تعديل المراآز الحالية باتفاق اإلدارتينويم

  :سير السيارین بقطارات سكة الحدید وتبادل البرد على الطرق المشترآة بين الدولتين .8
  :يستمر العمل بالنظام الحالي حتى آخر السنة الحالية ثم يعدل في مطلع العام القادم آما يلي

  .يروت ـ دمشق سياران لبنانيان وسيارات سوريانيخصص لمرافقة البرد على خط ب
  .يخصص لمرافقة البرد على خط طرابلس ـ حمص سياران لبنانيان
  .يخصص لمرافقة البرد على خط رياق ـ حلب سيارون سوريون

ام اإلدارة                            اء قي ياريها لق ة س ين طرابلس وحمص بمعرف رد ب ل الب أمين نق وقد أخذت اإلدارة اللبنانية على عهدتها ت
  .لسورية بمرافقة البرد اللبنانية بين رياق وحمصا

ا                          ة في أراضي آل منهم افات الكيلومتري ين حدودهما بنسبة المس يارات ب رد بالس ل الب تشترك اإلدارتان بنفقات نق
  .وذلك بعد اتفاقهما على إجراء هذا النقل

  :األجهزة الالسلكية .9
  .اإلدارتين لتأمين تحصيل الرسوم عن األجهزة الالسلكيةيستمر العمل بالتسهيالت المتقابلة المتبعة حاليًا بين 

  :نقاط انفصال الخطوط البرقية .10
  :عينت نقاط انفصال الخطوط البرقية آما يلي

  .من جهة دمشق ـ بيروت الحدود بين البلدين
  .من جهة بعلبك ـ حمص الجسر منطقة جوسي
  .من جهة طرابلس ـ طرطوس جسر نهر الكبير

ة طرابلس ـ تلكل      خ   من جه وم بإصالحه            (خ مرآز تلكل خ ويق ى تلكل ه حت ين الخط من جهت ك آل من اإلدارت ويمتل
  ).بمعرفته

  :برقيات المصلحة المتبادلة بين اإلدارتين .11
  .تعفى من األجرة برقيات المصلحة المتبادلة بين اإلدارتين بشأن المصالح البريدية

  :االتصال بين اإلدارتين .12
ولوائح المصلحة المتعلقة بأمور البريد والبرق وآذلك تتشاوران بما يمكن إدخاله تتبادل اإلدارتان جميع المعلومات 

  .من التحسينات على وسائل المبادالت البريدية والبرقية
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ة أو جزء                    1945يحق اعتبارًا من مطلع عام       .13 ذه االتفاقي ديل نصوص ه اء أو تع  لكل من اإلدارتين أن يطلب إلغ
  . عن رغبتها هذه قبل ثالثة أشهرمنها بشرط أن تعلم اإلدارة الثانية

  :تسليم مستندات المفتشية العامة .14
  .1944 تموز سنة 15تم االتفاق على استالم مستندات مصلحة المفتشية العامة في 

  . يعرض مشروع هذا االتفاق على حكومتي الجمهورية في لبنان وسوريا ويصبح نافذًا بعد تصديقه من قبلها .15
  

  1944 حزيران سنة 30 بيروت في


