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  لشؤون الكهرباءالسورية اللبنانيةالمشترآة اللجنة  محضر اجتماع
  14/8/2005 دمشق

  

شؤون    ة ل سورية اللبناني شترآة ال ة الم دت اللجن اني عق سوري اللبن ى ال ة للمجلس األعل ة العام ع األمان سيق م بالتن
ر          حضره  14/8/2005الكهرباء اجتماعًا في مقر وزارة الكهرباء السورية في دمشق بتاريخ            الي وزي ى جانب مع  إل

سورية                      ة ال ة العربي اء في الجمهوري ر الكهرب الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية األستاذ محمد فنيش والسيد وزي
  :المهندس منيب صائم الدهر وسعادة أمين عام المجلس األعلى السوري اللبناني األستاذ نصري الخوري آل من

    :عن الجانب اللبناني
  مدير عام مؤسسة آهرباء لبنان ـ رئيس مجلس إدارة  ال حايكاألستاذ آم

  مستشار الوزير لشؤون الكهرباء  المهندس زآريا رمال
  مستشار الوزير للشؤون القانونية  األستاذ علي برو

  )مكتب الوزير( خبير في شؤون الطاقة  المهندس وليد قشوع

    :عن الجانب السوري
  يرمعاون الوز  المهندس محمد أبو جيش

  مدير عام المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية  الدآتور المهندس أحمد خالد العلي
  مدير التنسيق في المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية  المهندس مطانس ماهر
  مكتب الوزير  المهندس مضر إسماعيل

اه               في بداية االجتماع رحب السيد وزير الكهرباء السوري ال         ة والمي ر الطاق الي وزي دهر بمع مهندس منيب صائم ال
تاذ   اني األس سوري اللبن ى ال ام المجلس األعل ين ع سعادة أم ا رحب ب ق آم د المراف ة وبالوف ة اللبناني ي الجمهوري ف
نصري الخوري شاآرًا له متابعته ألوجه التعاون بين البلدين بشكل عام وللتعاون في مجال الكهرباء بشكل خاص،            

 السيد الوزير إلى التعاون المثمر والمستمر بين البلدين في مجال الكهرباء مؤآدًا عزم الجانب السوري على                 وأشار
ة في مجال                         سورية اللبناني ة ال ات الثنائي توطيد وتفعيل هذا التعاون، آما أآد السيد الوزير أن خيار استمرار االتفاقي

 الجانب اللبناني، مؤآدًا أن الجانب السوري آان ويستمر في وضع      الكهرباء أو تعديلها أو إلغائها يعود بالكامل إلى       
  .هدف توطيد وتدعيم العالقة األخوية مع لبنان في المقدمة عن الفائدة االقتصادية من هذه االتفاقيات

يش          ره  من جانبه شكر معالي الوزير اللبناني األستاذ محمد فن دًا أن وزارة          نظي تقبال مؤآ اوة االس ى حف سوري عل  ال
د          اطاقة الكهربائية الموقعة مع سوري    الطاقة والمياه اللبنانية ترى في اتفاقيات ال       ان وأآ ة للبن  عادلة وتحقق فائدة آامل

ذ                    د التنفي ا قي ا زالت ان م وح اللت ر نب ر عنجر ودي اقيتي االستجرار عب على عزم الجانب اللبناني االستمرار بتنفيذ اتف
  .لغاية نهاية العام الجاري

ى النحو                 ثم باشرت ال   ك عل لجنة االجتماع باستعراض جدول األعمال المقترح حيث أقرته وبدأت بمناقشة بنوده وذل
  :التالي

ى    :أوًال ة عل دراسة إمكانية إعادة تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية وفق االتفاقيات الموقعة وتسديد الديون المترتب
  ةآهرباء لبنان جراء استجرار الطاقة خالل الفترة السابق

ة                         شبكة الكهربائي د ال شكل أخوي باستمرار تزوي ا قامت وب ة أنه بينت المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائي
 رغم عدم قيام مؤسسة آهرباء لبنان باإليفاء بالتزاماتها سواء بسرعة           2005اللبنانية بالطاقة لغاية نهايات شهر آذار       
  .م االتفاق عليه في العقدين المبرمينالتسديد أو بتغذية السلفة المحددة وفق ما ت

ة الخاصة اضطر الجانب   سبب الظروف الفني ة وب ا العقدي ذ التزاماته ان بتنفي اء لبن ام مؤسسة آهرب دم قي وإزاء ع
  .السوري إليقاف التغذية بالتاريخ المذآور آنفًا
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ذ ع         ت بين الجانب السوري استعداده، وبحال       ة، االستمرار بتنفي ة الفني ة        وفر اإلمكاني ة الكهربائي دي استجرار الطاق ق
ان   الجانبين الموقعتين بينف. ك66وعنجر بتوتر . ف.ك 230إلى محطتي دير نبوح بتوتر   السوري واللبناني واللت

ي بلغت بحدود                 31/12/2005تنتهيان بتاريخ    سابقة الت  وذلك بعد قيام الجانب اللبناني بتسديد مستحقات االستجرار ال
سلفة       11 ان بوضع ال  مليون يورو باإلضافة إلى فوائدها وفقًا ألحكام العقدين وعلى أساس التزام مؤسسة آهرباء لبن

ة خطة االستجرار                  7البالغة بمجموعها    سلفة لتغطي  مليون يورو المحددة بالعقدين الموقعين وبحيث يتم تغذية هذه ال
  .ة بإعادة التغذيةًا قبل المباشرتباعًا، على أن يحسم هذا الموضوع تمام

دة     15أما متأخرات التسديد المترتبة آفوائد على قيم استجرار الطاقة الكهربائية والبالغة حوالي               مليون دوالر والعائ
ام        ة     2002للمتوجبات المستحقة على االستجرار لما قبل الع دي استجرار الطاق وح وعنجر   ( بنتيجة عق ر نب د  ) دي فق

ة        تمت مناقشتها واالتفاق على تكل    د وآلي ذه الفوائ ة ه د قانوني انبين لتحدي يف العناصر المالية المعنية لدى آل من الج
تسديدها بشكل مشترك وذلك عمًال ببنود االتفاقيات الموقعة وقرارات وتوصيات اللجنة الوزارية المشترآة لشؤون              

ائج    الكهرباء على أن يتم ذلك خالل موعد أقصاه نهاية األسبوع الجاري، وبحيث ترفع ال         شأن نت ذا ال لجنة المكلفة به
رة                      سديدها خالل أقصر فت اني بت عملها وتوصياتها بهذا الصدد للجانبين السوري واللبناني تمهيدًا لقيام الجانب اللبن

  .ممكنة

ة              ة الكهربائي ل الطاق د ونق وم مؤسسة تولي ة لتق د أعطى التعليمات الالزم ه ق وبين السيد وزير الكهرباء السوري أن
ا اتفق                     السورية ب  ذ م دء بتنفي ة حال الب ة الكهربائي إجراء التحضيرات الفنية والعملياتية الستئناف تزويد لبنان بالطاق
  .عليه أعاله

ربط         من جهته أآد الجانب اللبناني التزامه ببنود اتفاقيتي االستجرار بشكل آامل وتمنى على نظيره السوري عدم ال
  .وتسديد متأخرات الدفع المترتبة على فوائد االستجراربين االستمرار بتنفيذ اتفاقيتي االستجرار 

  ف . ك400تحديد موعد نهائي النجاز مشروع الربط على توتر : ثانيًا
شغيلية مع الجانب                  دء بالدراسات الت تعداده للب د اس بين الجانب السوري جاهزية الجزء السوري من المشروع وأآ

 الطاقة الثنائي بين لبنان   رة البدء بوضع أسس التشغيل وعقد تبادل      اللبناني فور إنجاز الخط لديه آما أآد على ضرو        
د في                           اوسوري ربط المنعق ة ال اق وزراء منظوم شغيلية بموجب اتف شروط الخطة الت ًال ب ك عم ا وذل  بحكم تجاورهم

  .2005ترآيا في شهر نيسان عام 

  التعاون في مجال التدريب والتأهيل: ثالثًا
تعداده ال  سوري اس ب ال ين الجان سات    ب ي المؤس ة ف دريب القائم ز الت ي مراآ درب ف انيين للت ين اللبن ضافة الفني ست
د  (السورية وهي مرآز تدريب جندر     دريب عدرا       ) لمجموعات التولي ة     (ومرآز ت ل الكهربائي شبكات النق ومرآز  ) ل

اني في مجال بحو         )في مجال التوزيع  ( تدريب حلب  ة  ، آما أآد على ترحيبه على التعاون مع الجانب اللبن ث الطاق
  .نظرًا إلنشاء مرآز يتبع وزارة الكهرباء باسم المرآز الوطني لبحوث الطاقة

وبين الجانب اللبناني عزمه على االستفادة من الخبرة السورية المتراآمة في مجال إدارة وتشغيل وصيانة محطات                
  .ي في هذا المجالالتوليد العاملة على الغاز والدورة المرآبة، ورحب الجانب السوري بأي تعاون فن

صادي   اء االقت ي لإلنم صندوق العرب ن ال ة م ة المقدم ادة من المنح تمرار باإلف ى ضرورة االس ان عل ق الجانب واتف
  .واالجتماعي في تدريب الفنيين في البلدين في مجاالت الحمايات

  

  وزير الطاقة والمياه
  الجمهورية اللبنانية في

  األمين العام
  نانيالسوري اللب للمجلس األعلى

  وزير الكهرباء
  الجمهورية العربية السورية في

  المهندس منيب صائم الدهر  األستاذ نصري الخوري  األستاذ محمد فنيش
     


