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  اتفاق 
  بشأن إنشاء نظام للمواصالت السلكية والالسلكية 

  بين حكومة الجمهوریة اللبنانية وحكومة الجمهوریة العربية السوریة
  وحكومة الجمهوریة العربية المتحدة

  

  الغرض: 1المادة 
لكية وا                      ة إلنشاء وتشغيل وصيانة نظام للمواصالت الس لكية  الغرض من هذا االتفاق هو تحدید الشروط العام لالس

د              ا بع ا فيم ر عنه دة، المعب ة المتح ة العربي وریة والجمهوری ة الس ة العربي ة والجمهوری ة اللبناني ين الجمهوری ب
  .باإلدارات، بواسطة آبل بحري بين اإلسكندریة ـ بيروت وبالالسلكي وبكبل محوري أرضي بين بيروت ـ دمشق

  وصف النظام المزمع إنشاؤه: 2المادة 
  : تتكون الوصلة البحریة بين اإلسكندریة وبيروت من األقسام التالية:ریةالوصلة البح  2-1

  القسم األول ـ محطة اإلسكندریة
  :یشتمل القسم األول على

  األراضي والمباني الالزمة إلرساء الكبل البحري في اإلسكندریة -
  .معدات الطاقة الكهربائية للمحطة باستثناء أجهزة التغذیة البعيدة للكبل البحري -

  القسم الثاني ـ محطة بيروت
  :یشتمل القسم الثاني على

  األراضي والمباني الالزمة إلرساء الكبل البحري في بيروت -
  .معدات الطاقة الكهربائية للمحطة باستثناء أجهزة التغذیة البعيدة للكبل البحري -

  القسم الثالث ـ الكبل البحري
  :طة اإلسكندریة بمحطة بيروت ویتكون منیشتمل القسم الثالث على الكبل البحري الذي یوصل مح

  زوج واحد محوري مزود بمقویات ومستویات ثنائية االتجاه -
  معدات التغذیة البعيدة للكبل البحري -
  المعدات االنتهائية للتراسل الملحقة بالكبل البحري -
  أجهزة القياس والصيانة الالزمة للكبل البحري -

ة              160ا  یجب أن تتيح الوصلة البحریة سعة قدره        2-2 اة هاتفي ردد آل قن ز     3 قناة هاتفية، واتساع نطاق ت و هرت  آيل
ة            120أو   ل للجودة المحددة في توصيات اللجن ى األق اویة عل وات مس ذه القن  قناة آيلو هرتز، وتكون جودة ه

  .الدولية االستشاریة للبرق والهاتف

  :قسام التالية تتكون الوصلة األرضية بين بيروت ودمشق من األ:الوصلة األرضية  2-3
  القسم األول ـ محطة بيروت

  :یشتمل القسم األول على
  األراضي والمباني الالزمة إلیواء األجهزة االنتهائية -
  معدات الطاقة الكهربائية للمحطة ولألجهزة االنتهائية -

  القسم الثاني ـ محطة دمشق
  :یشتمل القسم الثاني على

  نتهائيةاألراضي والمباني الالزمة إلیواء األجهزة اال -
  معدات الطاقة الكهربائية للمحطة ولألجهزة االنتهائية -
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  القسم الثالث ـ الالسلكي والكبل المحوري األرضي
  :یشتمل القسم الثالث على

  األجهزة االنتهائية لالسلكي والكبل المحوري -
  أجهزة التقویة لالسلكي وأجهزة تقویة الكبل المحوري -
  الكبل المحوري قطر صغير -

اة     180تيح الوصلة األرضية سعة أولية قدرها    یجب أن ت    2-4 ردد آل قن ز   4 قناة هاتفية، واتساع نطاق ت و هرت  آيل
اة             180لالتصال الالسلكي و   ل المحوري         4 قناة هاتفية آسعة أولية، واتساع نطاق تردد آل قن ز للكب و هرت  آيل

رق       وتكون جودة هذه القنوات مساویة على األقل للجودة المحددة في توصيات اللجن                ة للب ة االستشاریة الدولي
  .والهاتف

  مسؤولية التنفيذ: 3المادة 
  :تنفيذ أعمال الوصلة البحریة  3-1

  ینفذ القسم األول ـ محطة اإلسكندریة ـ تحت مسؤولية إدارة الجمهوریة العربية المتحدة
  ینفذ القسم الثاني ـ محطة بيروت ـ تحت مسؤولية اإلدارة اللبنانية

ان      ینفذ القسم الثالث وهي الشرآة   ) سودتيل ( ـ الكبل البحري ـ تحت مسؤولية شرآة تنمية االتصاالت في لبن
  .المنشأة باالشتراك بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية لتنفيذ واستثمار آبل بيروت ـ مرسيليا

  : تنفيذ أعمال الوصلة األرضية 3-2
ي           تنفذ الوصلة األرضية تحت مسؤولية شرآة سودتيل، فيم           ة الت ة الكهربائي اني والطاق دا األراضي والمب ا ع

  .تكون من مسؤولية آل إدارة في أراضيها

  :وضع المواصفات وإرساء العطاء  3-3
ة              ة مشترآة مكون ة، لجن فور توقيع هذا االتفاق تتولى وضع تفاصيل المشاریع، طبقًا ألحدث المواصفات الفني

م         . من ممثلين عن اإلدارات الثالث وشرآة سودتيل      ة ث ذه المواصفات في استدراج عروض دولي وتطرح ه
تدرس اللجنة المشترآة العطاءات التي ترد الختيار أنسبها حتى یمكن إرساء العطاء عندما یصبح هذا االتفاق                

  .ساري المفعول

  :دراسة المسار وإرساء الكبل البحري  3-4
. مسار الذي یكفل أآبر قدر ممكن من األمانتتولى شرآة سودتيل مسح المسار بواسطة سفينة آبالت لتحدید ال

ا                    ة وربطه اآن اإلرساء والمحطات االنتهائي ار أم وتقدم شرآة سودتيل لإلدارات الثالث المشورة الفنية الختي
  .بالمراسي

  :مدة التنفيذ  3-5
ة في أقصر وق                      ت تتخذ اإلدارات الثالث جميع اإلجراءات الالزمة التي تمكن من وضع الوصلتين في الخدم

  .ممكن

  حقوق الملكية واالستعمال ـ التمویل : 4المادة 
  :الوصلة البحریة

  :القسم األول  4-1
یكون القسم األول ملكًا إلدارة الجمهوریة العربية المتحدة ویمكن لهذه اإلدارة منح حق االستخدام لدوائر القسم 

م بتشغيل دوائر مباشرة مع الجمهوریة      األول إلى اإلدارات أو وآاالت التشغيل الخاصة المعترف بها التي تقو          
  .العربية السوریة أو الجمهوریة اللبنانية وما بعدهما

  



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 
 

  3/6    السلكية بين لبنان وسوریا ومصراتفاق بشأن إنشاء نظام للمواصالت السلكية وال
  

  : القسم الثاني4-2
ة           ة اللبناني ًا إلدارات الجمهوری اني ملك دوائر القسم               . یكون القسم الث نح حق االستخدام ل ذه اإلدارة م ویمكن له
ترف بها التي تقوم بتشغيل دوائر مباشرة مع الجمهوریة      الثاني إلى اإلدارات أو وآاالت التشغيل الخاصة المع       

  .العربية السوریة أو الجمهوریة العربية المتحدة وما بعدهما

  : القسم الثالث 4-3
دة         ة المتح ة العربي وریة والجمهوری ة الس ة العربي ين الجمهوری ترآة ب ث مش م الثال ر القس ة دوائ ون ملكي تك

ادة                         في ال   50والجمهوریة اللبنانية بواقع     ين في الم ا هو مب ين في االتصال، آم ة لكل من الطرفين المعني مای
ا    . السادسة من هذا االتفاق    ي تملكه ویمكن لكل من اإلدارات الثالث منح حق االستخدام لدوائر القسم الثالث الت

ع الجمهوری    رة م ر مباش غيل دوائ وم بتش ي تق ا الت رف به غيل الخاصة المعت االت التش ى اإلدارات أو وآ ة إل
  .العربية السوریة أو الجمهوریة العربية المتحدة أو الجمهوریة اللبنانية وما بعدهما

  .تقوم شرآة سودتيل بتمویل القسم الثالث من الوصلة البحریة الوصلة األرضية  4-4

  :القسم األول  4-5
ستخدام لدوائر القسم األول    یكون القسم األول ملكًا إلدارة الجمهوریة اللبنانية، ویمكن لهذه اإلدارة منح حق اال            

ة     ع الجمهوری رة م ر مباش غيل دوائ وم بتش ي تق ا الت رف به غيل الخاصة المعت االت التش ى اإلدارات أو وآ إل
  .العربية السوریة أو الجمهوریة العربية المتحدة وما بعدهما

  :القسم الثاني  4-6
ة السوریة           ة العربي دوائر             ویم. یكون القسم الثاني ملكًا إلدارة الجمهوری نح حق االستخدام ل ذه اإلدارة م كن له

ع      ر مباشرة م وم بتشغيل دوائ ي تق ا الت االت التشغيل الخاصة المعترف به ى اإلدارات أو وآ اني إل القسم الث
  .الجمهوریة العربية المتحدة أو الجمهوریة اللبنانية وما بعدهما

  :القسم الثالث  4-7
ة ًا إلدارة الجمهوری ث ملك م الثال ون القس ي أراضيهایك ل ف ة، آ ة اللبناني ة السوریة وإدارة الجمهوری .  العربي

االت       ى اإلدارات أو وآ ا إل ي تملكه ث الت م الثال دوائر القس تخدام ل ق االس نح ح ين م ن اإلدارت ل م ن لك ویمك
ة     التشغيل الخاصة المعترف بها التي تقوم بتشغيل دوائر مباشرة مع الجمهوریة العربية السوریة أو الجمهوری

  .عربية المتحدة أو الجمهوریة اللبنانية وما بعدهاال

  .تقوم شرآة سودتيل بتمویل القسم الثالث من الوصلة األرضية باستثناء األراضي  4-8

  التشغيل والصيانة : 5المادة 
  :الوصلة البحریة

  :االختصاصات  5-1
ل البحري في     تكفل إدارة الجمهوریة العربية المتحدة تشغيل وصيانة القسم األول والمعدا          - ت االنتهائية للكب

  .الجمهوریة العربية المتحدة
ي            - ري ف ل البح ة للكب دات االنتهائي اني والمع م الث يانة القس غيل وص ة تش ة اللبناني ل إدارة الجمهوری تكف

  .الجمهوریة اللبنانية
ي ق                          - ل باإلصالحات الت ل البحري من القسم الثالث وتتكف د تكون شرآة سودتيل مسؤولة عن صيانة الكب

  .یحتاجها الكبل المذآور والمقویات والمسویات المغمورة
  : اقتسام تكليف صيانة القسم الثالث  5-2

ة                        - دوائر المملوآ ا شرآة سودتيل بنسبة ال ي تتكلفه تتحمل اإلدارات الثالث تكاليف صيانة القسم الثالث الت
  .لكل منها الوصلة األرضية

  



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 
 

  4/6    السلكية بين لبنان وسوریا ومصراتفاق بشأن إنشاء نظام للمواصالت السلكية وال
  

  : االختصاصات واقتسام تكاليف الصيانة  5-3
ة تشغيل وصيانة الوصلة األرضية آل في              - ة اللبناني تكفل إدارتا الجمهوریة العربية السوریة والجمهوری

  .أراضيها

  شروط االستخدام: 6المادة 
  :تخصص الدوائر

  :الوصلة البحریة  6-1
ا               - تخصص دوائر الوصلة البحریة لالتصاالت بين األطراف الثالثة بعضها ببعض وآذلك لالتصاالت بينه

  .البالد الواقعة فيما وراء آل منهاوبين 
  :یحدد تقسيم دوائر الوصلة البحریة بين اإلدارات الثالث على النحو التالي -

  . بالمایة من الدوائر ما بين الجمهوریة العربية السوریة والجمهوریة العربية المتحدة وما وراءهما30 -
لجمهوریة اللبنانية وما وراءهما ویخصص  بالمایة من الدوائر ما بين الجمهوریة العربية المتحدة وا70 -

روت ـ    24منها  ل بي  دائرة آاحتياطي طوارئ لالتصال مع أوروبا ألي من الطرفين في حال تعطل آب
  .مرسيليا أو آبل اإلسكندریة ـ آاتانزارو

  :الوصلة األرضية  6-2
ة ال  ة العربي ة السوریة والجمهوری ة العربي ين الجمهوری ا ب دوار م دد من ال ا یخصص ع ا وراءهم دة وم متح

د     ي البن ا ف دد بينهم دوائر المح دد ال اوي ع ي     1یس ط ف ر توس دوائر دوائ ذه ال ر ه ة وتعتب ادة السادس ن الم  م
  .األراضي اللبنانية

  .یخصص باقي الدوائر ما بين الجمهوریة العربية السوریة والجمهوریة اللبنانية ما وراءهما

  :دوائر التوسط 6-3
  : الصادرة من الجمهوریة العربية السوریةالدوائر المباشرة  6-3-1

ة المتحدة أو                 - تنشأ دوائر مباشرة تربط الجمهوریة العربية السوریة بالبالد فيما وراء الجمهوریة العربي
  .الجمهوریة اللبنانية آلما تتمكن إدارة الجمهوریة العربية السوریة من عقد اتفاقات مع هذه البالد

 المتحدة وإدارة الجمهوریة اللبنانية في آافة األحوال الممكنة اإلجراءات تتخذ إدارة الجمهوریة العربية  -
ة                        ة اللبناني ة المتحدة أو الجمهوری ة العربي ارة في الجمهوری دوائر الم ع ال الالزمة لتوفير وصيانة جمي

  .والمعدة والمخصصة المتداد الوصلة بغرض إنشاء هذه الدوائر المباشرة
ة اإلیجار السنوي لل        - ة                تحدد قيم ة العربي ر الجمهوری ي تعب داد المؤخرة الت دوائر االمت ق ب توسط المتعل

ى نقطة الخروج من   روت إل ة من محطة اإلسكندریة أو من محطة بي ة اللبناني المتحدة أو الجمهوری
  .الحدود المقابلة، بمراعاة أفضل الشروط التي تطبقها إدارات البرید والبرق والهاتف

  :لصادرة من الجمهوریة العربية المتحدةالدوائر المباشرة ا   6-3-2
ة أو    - ة اللبناني ا وراء الجمهوری البالد فيم دة ب ة المتح ة العربي ربط الجمهوری رة ت ر مباش أ دوائ تنش

ة   ة العربي لكية بالجمهوری لكية والالس ة المواصالت الس تمكن هيئ ا ت وریة آلم ة الس ة العربي الجمهوری
  .المتحدة من عقد اتفاقات مع هذه البالد

ة، اإلجراءات                   ت - ة األحوال الممكن ة في آاف ة اللبناني تخذ إدارتا الجمهوریة العربية السوریة والجمهوری
ة      ة اللبناني وریة أو الجمهوری ة الس ة العربي ارة بالجمهوری دوائر الم ع ال يانة جمي وفير وص ة لت الالزم

  .والمعدة والمخصصة المتداد الوصلة البحریة بغرض إنشاء هذه الدوائر المباشرة
ة                        - ة العربي ر الجمهوری ي تعب داد المؤجرة الت دوائر االمت ق ب ة اإلیجار السنوي للتوسط المتعل تحدد قيم

دود   ى نقطة الخروج من الح روت إل ة من محطة دمشق أو محطة بي ة اللبناني السوریة أو الجمهوری
  .المقابلة، بمراعاة أفضل الشروط التي تطبقها إدارات البرید والبرق والهاتف
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  :  الدوائر المباشرة الصادرة من الجمهوریة اللبنانية   6-3-3
وریة أو      - ة الس ة العربي ا وراء الجمهوری البالد فيم ة ب ة اللبناني ربط الجمهوری رة ت ر مباش أ دوائ تنش

  .الجمهوریة العربية المتحدة آلما تتمكن إدارة الجمهوریة اللبنانية من عقد اتفاقات مع هذه البالد
ة،               تتخذ إدارة الجمهور   - ة األحوال الممكن یة العربية السوریة وإدارة الجمهوریة العربية المتحدة في آاف

ة                     ة العربي ة السوریة أو الجمهوری ة العربي ارة بالجمهوری دوائر الم اإلجراءات الالزمة لتوفير جميع ال
  . المتحدة وصيانتها طوال مدة االتفاق

دوائر اال              - ق ب ة اإلیجار السنوي للتوسط المتعل ة          تحدد قيم ة العربي ر الجمهوری ي تعب داد المؤجرة الت مت
ى نقطة الخروج                  السوریة أو الجمهوریة العربية المتحدة من محطة دمشق أو من محطة اإلسكندریة إل

  .من الحدود المقابلة بمراعاة أفضل الشروط التي تطبقها إدارات البرید والبرق والهاتف
ة          20ط على أساس    تحدد قيمة اإلیجار السنوي لخطوط التوس         6-3-4 دائرة الهاتفي ر الواحد لل  فرنك ذهب للكيلو مت

  .السلكية الواحدة أو ما هو في حكمها

دائرة               6-3-5 ة المتحدة لل ة العربي ة السوریة أو الجمهوری تحدد قيمة التكاليف السنویة الستخدام الجمهوریة العربي
دوالر أميرآي وتطبق النسبة   4500صناعية بمبلغ   الهاتفية الواحدة في المحطة األرضية اللبنانية لألقمار ال       

ة              دوائر البرقي ة الستخدام ال ذه القيم ى ه ة عل دائرة الهاتفي ة وال دائرة البرقي ين ال ررة ب وتحمل  . الدولية المق
  .اإلدارة المستخدمة اإلیجار السنوي المحدد بمعرفة االنتلسات الستخدام دوائر القمر الصناعي

  فائض الحرآة  6-4
روت     باإلضاف اهرة وبي ة إلى الحرآة التي تؤمن بواسطة الدوائر المباشرة، تقوم مراآز التوسط في دمشق والق

دوائر                       ر المتصلة ب بالد غي ة مع ال ذلك الحرآ تيعابه وآ دوائر اس بإمرار فائض الحرآة الذي ال تستطيع هذه ال
  .مباشرة

  نظم اإلشارة  6-5
دوائر المس      ى ال تعملة عل ارة المس ام اإلش دد نظ ع     یح ى م ترك یتمش اق مش ثالث باتف ين اإلدارات ال تثمرة ب

ا وراء         بالد فيم ع ال رة م دوائر المباش ق بال ا یتعل اتف وفيم رق واله ة للب اریة الدولي ة االستش يات اللجن توص
ى نظام اإلشارة            ة، یتفق عل ة اللبناني ة المتحدة أو الجمهوری الجمهوریة العربية السوریة أو الجمهوریة العربي

  . االنتهائيةبين البالد

  التنازل عن الدوائر: 7المادة 
ا، عن حق االستعمال                            االت التشغيل الخاصة المعترف به ع اإلدارات أو وآ ازل لجمي ثالث التن إلدارات ال یمكن ل

  .الستخدام دوائر الوصلتين آل فيما یملكه حتى انتهاء مفعول هذا االتفاق

  شروط التمویل والتسدید: 8المادة 
ات             تحدد شروط التموی   ات، في اتفاق ل وتنفيذ األعمال التي ستقام تحت مسؤولية شرآة سودتيل وشروط تسدید النفق

  :ثنائية بين هذه الشرآة وآل من
  مؤسسة البرید والمواصالت السلكية والالسلكية في الجمهوریة العربية السوریة -
  هيئة المواصالت السلكية والالسلكية في الجمهوریة العربية المتحدة -
  ة العامة للبرق والهاتف في الجمهوریة اللبنانيةالمدیری -

  أحكام ختامية: 9المادة 
  . یتم تصدیق هذا االتفاق أو الموافقة عليه وفقًا لألنظمة الدستوریة في آل من الدول المتعاقدة 9-1
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  6/6    السلكية بين لبنان وسوریا ومصراتفاق بشأن إنشاء نظام للمواصالت السلكية وال
  

ه                  9-2 اهرة، ویعمل ب دة خمسة   یصبح هذا االتفاق ساري المفعول فور تبادل إبرامه بين األطراف الثالثة في الق لم
دة خمس سنوات فخمس                      ذه الم وعشرین عامًا اعتبارًا من تاریخ سریان مفعوله، ویجدد تلقائيًا، بعد انقضاء ه

  .سنوات

ى         9-3 دة األول د انقضاء الم اق بع ذا االتف دة االنسحاب من ه ًا25(یحق لكل من األطراف المتعاق بموجب )  عام
ك              إشعار خطي موجه إلى الطرفين اآلخرین ویسري مف        عول االنسحاب بالنسبة للطرف المنسحب وحده وذل

  .بعد عامين من تاریخ تبليغ الطرفين اآلخرین إشعاره الخطي

  .یجوز تعدیل هذا االتفاق بالتفاهم بين األطراف المتعاقدة  9-4

  

  

  عن حكومة
  الجمهوریة العربية المتحدة

  
  

  عن حكومة
  الجمهوریة اللبنانية

  
  

  عن حكومة
   السوریةالجمهوریة العربية

  
  

  


