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  اتفاقية بريدية وبرقية
  معقودة بين لجنتي إدارتي البريد والبرق في لبنان وسوريا

  ]1944 تشرين الثاني 10[
  

اريخ    اني سنة   10اجتمعت بت ا        1944 تشرين الث روت لجنت ة في بي ة اللبناني رق الجمهوري د وب دير بري  في مكتب م
ى الفقرة األخيرة من محضر الضبط المؤرخ في          المفاوضة في إدارتي بريد وبرق لبنان وسورية وذلك باالستناد إل         

دين أو شؤون أخرى ذات اتصال                    1944 أيلول سنة    28 ا أحد البل ي يتوسط له ة الت ة والبرقي  لبحث العالقات البريدي
  :بموضوع العالقات البريدية والبرقية المباشرة بينهما وآانت اللجنتان مؤلفتين على الوجه اآلتي

  :عن لبنان السادة
  مدير بريد وبرق الجمهورية اللبنانية العام  ر          جميل نمو

  مفتش عام، رئيس مصلحة االستثمار والحسابات الداخلية والدولية  شارل جلخ           
  مفتش، رئيس المصلحة الفنية  سليم مبارك          

  :عن سوريا السادة
  مدير بريد وبرق سورية العام  توفيق الحياني       

  رئيس المصلحة الداخلية  ن       إبراهيم آنعا
  رئيس المصلحة الخارجية  يوسف الكناني       
  رئيس المحاسبة  وديع در             

  رئيس قسم البريد الخارجي  فؤاد جناوي          

  :وبعد الدرس والمداولة تم االتفاق على األمور اآلتية

نة   .1 رة آذار س ن غ ارًا م ق اعتب رط ا1945تطب د وال ش ال قي ق   ب ا يتعل ة فيم ة الجاري ات الدولي ة واالتفاقي ألنظم
باستيفاء رسم توسط خاص وآامل لكل من لبنان وسورية عن البرد البرقيات والطرود الخارجية صادرة آانت 

  .أو واردة التي تتوسط لها إحدى اإلدارتين لإلدارة الثانية

ًا        أما في العالقات البريدية والبرقية المتبادلة بواسطة إحدى اإلد         .2 ق مؤقت ة األخرى فتطب بالد العربي ين مع ال ارت
ام              ي الع النصوص الدولية المار ذآرها في الفقرة األولى وذلك ريثما يحدد أمر هذه العالقات في المؤتمر العرب

  .الذي سيعقد مستقبًال للنظر بها

دفعا مناصف      1945اعتبارًا من غرة آذار سنة      .3 ان وسورية أن ت رق لبن د وب ى شرآة السكك     تتعهد إدارتا بري ة إل
األجور المقررة لنقل الطرود الخارجية التي تتوسط لها اإلدارتان معًا هذا إذا            " شام حماه وتمديداتها  " الحديدية  

  .طالبت الشرآة المشار إليها حصة واحدة للنقل في داخل األراضي السورية اللبنانية

أ    1945اعتبارًا من غرة آذار سنة       .4 ى شرآة         تتعهد اإلدارة اللبنانية ب ة إل دفع نصف األجرة المتوجب " ن تساهم ب
ي ة " واغون ل رة" الدولي ات ذات األس رآة المرآب ان  " ش ا اإلدارت ي تتوسط له ة الت رد الخارجي ل الب ى نق عل

ة                       ل ضمن األراضي اللبناني اللبنانية والسورية معًا هذا إذا لم تطالب الشرآة المشار إليها إًال بحصة واحدة للنق
  . النقل قد تم فعًال ضمن أراضي الدولتين بواسطة مرآبات الشرآةوالسورية وآان

ود لسنين                    .5 ي تع ديم الت رد الق ابات رسوم توسط الب رق          1943-1939تسهيًال لتصفية حس د وب ا بري رى إدارت  ال ت
ا         الغ المستحقة لهم أو لبنان وسوريا مانعًا بأن تتولى األخيرة منهما إجراء التصفية المذآورة على أن تقسم المب

  .المطلوبة منهما مناصفة بين اإلدارتين

ى أن يجري              1945الموافقة اعتبارًا من أول آانون الثاني سنة         .6 دين عل ين البل ة ب ات التحريري ادل البرقي ى تب  عل
  . آلمة لكل برقية25ذلك ضمن نطاق األنظمة الدولية وذلك باستيفاء ثلث األجرة وجعل الحد األدنى لالستيفاء 
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لحسابية المنظمة بين إدارتي بريد لبنان وسورية عن الطرود والبرقيات المتبادلة بينهما خالل            بما أن الجداول ا    .7
ابين        ين الحس ود ب رق الموج آلة الف ن ض ق م ى التحق اعدت عل رة س رين األول األخي ول وتش هور آب وأيل ش

ران سنة      30 من محضر الضبط المؤرخ في            4 و 2وهبوطه عن المعدل الملحوظ في الفقرات        د   1944 حزي  فق
ك     ي تل ددين ف التعويض والحصة المح بعض ب ة بعضهما ال ة بمطالب ا أن ال حاج ا إليهم ان الموم رأت اإلدارت

أن                1944الفقرات اعتبارًا من غرة آب       م ب ذآورة مع العل المواد الم د اآلن ب ا بع  وال يتبادل جداول حسابية بينهم
وم    أجور الرد في البرقيات وأجور السعاة المكلفين بإيصال البر   ي تق ى اإلدارة الت قيات والطرود تدفع بكاملها إل

  .بإرسال ردود البرقيات وبتوزيع البرقيات والطرود بواسطة السعاة

ة في آل           .8 ًا من األجور البريدي اة أساس المثابرة على قبول الرسائل الرسمية المتبادلة بين لبنان وسورية والمعف
  .منهما دون إلصاق طوابع بريدية عليها

ا               يحق لكل م   .9 ة أو جزء منه ذه االتفاقي ديل نصوص ه ن إدارتي بريد وبرق لبنان وسورية أن تطلب إلغاء أو تع
  .بشرط أن تعلم اإلدارة الثانية عن رغبتها هذه قبل ثالثة أشهر

  .يعرض مشروع هذا االتفاق على حكومتي الجمهورية في لبنان وسورية ويصبح نافذًا بعد تصديقه من قبلهما .10

 

  ]1944 الثاني  تشرين10بيروت [
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