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  1/3    اتفاق تحديد أجور المخابرات الهاتفية ورسم المرور بين سوريا ولبنان وتحسين خطوط المواصالت بينهما

  

  اتفاق
  إدارتي الهاتف في لبنان وسوريا 

  حول تحديد أجور المخابرات الهاتفية ورسم المرور 
  وتحسين خطوط المواصالت بينهما

  محضــر
  

اني سنة              انون الث ام                 1952في اليوم الثاني والعشرين من شهر آ دير ع  الساعة التاسعة صباحًا اجتمع في مكتب م
  :إدارة هاتف لبنان في بيروت السادة

  : سورياعن
    المدير العام إلدارة البريد والبرق والهاتف في سوريا  فؤاد الحلبي

    مدير إدارة البرق والبريد  يوسف الكناني
    مدير هندسة البرق والهاتف  صالح فرعون 

    مدير حرآة البرق والهاتف  آغوب ديراغوبيان 
    رئيس دائرة التنظيم البريدي  فؤاد حناوي 

  :عن لبنان
    لمدير العام إلدارة الهاتف في لبنانا  شارل جلخ

    رئيس المصلحة اإلدارية  أنطوان حايك
    رئيس المصلحة الفنية  جان برخش

  

ا منسجمة مع الضرورات الحاضرة والقواعد                          ان وجعله ين سوريا ولبن ة ب ابرات الهاتفي لبحث تعديل تعريفة المخ
ادة             المتبعة في العالقات الدولية وآذلك البحث برسوم التوسط ع           ارة بواسطة سوريا وزي ة الم ابرات الهاتفي ن المخ

  . خطوط المواصالت بين دمشق وبيروت

  :وبعد الدرس والمداولة اتفق المندوبون على ما يلي

   تعريفة للمخابرات المتبادلة بين سوريا ولبنان ـ أ

  :تقسم سوريا إلى أربع مناطق   ـ 1
  .دمشق، حمص، والالذقية: وتضم مراآز التبادل التالية:    المنطقة األولى
  .تضم مراآز محافظات دمشق، حوران، السويداء، حمص، حماه، الالذقية:     المنطقة الثانية
  .تضم مراآز محافظات حلب:     المنطقة الثالثة
  .تضم مراآز محافظتي الجزيرة والفرات:    المنطقة الرابعة

  :ويقسم لبنان إلى منطقتين
  .بيروت، طرابلس، زحلة: راآز التبادل التاليةوتضم م:    المنطقة األولى
  .تضم مراآز سائر المحافظات اللبنانية:     المنطقة الثانية

تصنف  . إن المدن الممتدة بجوارها خطوط االتصال بين مرآزي مبادلة تعتبر من منطقة مرآز المبادلة نفسه               
  :ويعتبر. راآز المبادلةالمراآز الهاتفية في المحافظات حسب مواقعها الطبيعية بالنسبة لم

  .مرآزا دمشق وبيروت مرآزي مبادلة لمخابرات سائر المناطق اللبنانية مع سوريا الجنوبية -
  .مرآزا الالذقية وطرابلس مرآزي مبادلة لسائر المخابرات المتبادلة مع محافظة الالذقية -
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  :تحدد حصص آل من إدارتي المصدر والمورد    ـ2
  طقة األولىبخمسين سنتيمًا ذهبًا للمن

  بفرنك واحد ذهبًا للمنطقة الثانية
  بفرنكين ذهبًا للمنطقة الثالثة

  بأربعة فرنكات ذهبًا للمنطقة الرابعة

الد المصدر       ـ 3 ة ب تتألف الرسوم الواجب استيفاؤها في بالد المصدر من مجموع حصص البلدين محولة إلى عمل
  .وتجبر الكسور إلى الخمسة قروش األعلى مباشرة قرشًا سوريًا أو لبنانيًا لكل فرنك واحد 75بمعدل 

ا،          ـ 4 ة له ة التابع ا، والمنطق  تنظيم لوائح بأسماء المدن والقرى السورية واللبنانية، مع ذآر مرآز اتصال آل منه
  .وتتبادل اإلدارتان هذه اللوائح خالل العشرين يومًا التي تلي تصديق هذا المحضر

لسورية واللبنانية على االحتفاظ بمجموع رسوم المخابرات الصادرة عن إحداهما إلى  تثابر آل من اإلدارتين ا   ـ  5
ود           . البالد األخرى، على أن يكون رسم هذه المخابرات في آلتيهما          اق المعق ة من االتف وذلك وفقًا للمادة الرابع

  .1947 آانون الثاني سنة 6بين اإلدارتين بتاريخ 

 إحصاء 1952آل أشهر آذار وحزيران وأيلول وآانون األول من عام يجري في األسبوع األخير من     ـ6
  .للمخابرات الهاتفية المتبادلة بين سوريا ولبنان

ين                           ين اإلدارت ه ب ع الحصص أو عدم ابات وتوزي ادل الحس ذا اإلحصاء بوجوب تب ويعاد النظر على ضوء ه
ادة   ب الم نة       51بموج اريس س ؤتمر ب ي م دل ف اتفي المع ام اله ن النظ ة   1949 م ة الدولي ق باالتفاقي  والملح

  .1947للمخابرات السلكية والالسلكية سنة 

   حصص توسط سوريا للمخابرات المتبادلة بواسطتها  ـ ب
  بيـن لبنـان والبلـدان المحاذيـة لسوريـا، 
  أو المخابرات المارة في هذه البلدان

ى        ـ  1 ة عل ة المتوجب ي       إن حصة التوسط تكون معادلة للحصة النهائي ى محافظة الحدود الت واردة إل ابرات ال المخ
  .تمر بها خطوط البلدان الخارجية

ران                  راق وإي ان وشرقي األردن وفلسطين والع ين لبن ة ب ابرات المتبادل وهكذا تحدد حصة توسط سوريا للمخ
  .بفرنك واحد ذهبًا وبين لبنان وترآيا بفرنكين ذهبًا

ورية     ـ   2 ى اإلدارة الس دفع حصص التوسط إل ى دوالر  ت ذهب إل ك ال ة بالفرن ل القيم د تحوي ورية بع ة الس بالعمل
  .أميرآي بالسعر الدولي ومنه إلى العملة السورية بالسعر الرسمي المتوسط للدوالر األميرآي

ا مع               ـ  3 ة مخابراته دل تعرف ي سوف تع ة الت اق مع اإلدارة صاحبة العالق ة االتف على اإلدارتين السورية واللبناني
  .راء الحصص التوسطية المبحوثة أعالهلبنان من ج

ين      1952تصبح التعريفة الجديدة نافذة اعتبارًا من تاريخ أول نيسان سنة       ـ  4 ة ب ابرات المتبادل ا يختص بالمخ  فيم
  .واعتبارًا من تاريخ االتفاق مع الدولة المختصة، فيما يتعلق بالحصص التوسطية. سوريا ولبنان

   وبيروتزيادة االتصاالت بين دمشق. ج

ار الحامل       : المرحلة األولى   ـ 1  ازين للتي روت بواسطة جه ا اإلدارة  4×1تزداد االتصاالت بين دمشق وبي  طلبتهم
از             رة الجه ذه األخي ى        4×1اللبنانية ليوضعا في بيروت على أن تعيد ه روت إل ًا في بي المستعار المرآب حالي

  .ناإلدارة السورية وذلك فور استالم الجهازين المذآوري
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ى خطوط            : المرحلة الثانية   ـ  2 ار حامل تستعمل عل زات لتي روت بواسطة تجهي ين دمشق وبي تؤمن االتصاالت ب
  . اتصاًال360، وقابلة التوسع إلى ما يقارب 27تحت األرض على أن ال يقل عدد االتصاالت في االبتداء عن 

اق خبرائه - ة واتف ين بمعرف ا اإلدارت د لكلت ة واح ر شروط فني نظم دفت وم آل من اإلي ين وتق ا الفني ين م دارت
أمين                     بتأمين اق لت ور االتف د ف ى أن يعم ابتياع المعدات واألدوات الالزمة لها وفقًا للشروط الفنية المتفق عل

  .الشراء حسب األنظمة المرعية في آل من البلدين

  .لدينال تصبح هذه االتفاقية نافذة إال بعد تصديقها من المراجع اإليجابية في آل من الب

  

  22/1/1952بيروت في 

  

  عن اإلدارة اللبنانية  عن اإلدارة السورية
  

  


