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  المشترآة اللبنانية السوريةالنقل لجنة محضر اجتماع
  23/11/2005ق دمش

  

اريخ       سورية     23/11/2005على هامش اجتماع السادة وزراء النقل العرب المنعقد في دمشق بت ل ال ة النق دت لجن  عق
الجمهورية اللبنانية اللبنانية المشترآة اجتماعها في التاريخ المذآور برئاسة معالي وزير األشغال العامة والنقل في              

ي       ارك ف د وش رم عبي دس مك سورية المهن ة ال ة العربي ي الجمهوري ل ف ر النق سيد وزي صفدي وال د ال تاذ محم األس
  :االجتماع آل من السادة

  :اللبنانيعن الجانب 
  مدير عام النقل البري والبحري  عبد الحفيظ القيسي. م
  مدير عام الطيران المدني  حمدي شوق. د
  رئيسة دائرة النقل البري  ازإلهام خب. أ

  :عن الجانب السوري
  معاون وزير النقل لشؤون تنمية الموارد   محمود زنبوعه.د
  معاون وزير النقل لشؤون النقل البري   موسى الشعار.م.د
  مدير عام المؤسسة العامة للمواصالت الطرقية   حسين العرنوس.م
  لجسورمدير عام الشرآة العامة للطرق وا   حسان شكري.م
  مدير عام المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي   صالح أحمد.م
  مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية   عبد المنعم البم.م

  مدير النقل الجوي  العميد الطيار محمد سرديني
  مدير النقل الطرقي   إبراهيم عميرة.د
  مدير النقل السككي   عقيل إسماعيل.م
  مديرة التعاون العربي والدولي  نصار سها .م
  المكتب الصحفي   منال صافي.أ

  :عن األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني
   مالك يازجي.م
   سميح جمعة.م

اون                   وفي بداية اللقاء رحب السيد الوزير بالسيد وزير النقل اللبناني والسادة الحضور، ودار الحديث حول مدى التع
  .ين في آافة مجاالت النقل البحري والجوي والبري بشقيه السككي والطرقيتمر بين البلدين الشقيقالمثمر والمس

ذ                   ؤخر التنفي ي ت ات الت ى تاريخه والمعيق ذه حت م تنفي ا ت شترآة وم شاريع الم بعدها تم استعراض واقع العمل في الم
  :على النحو التالي

  :السيد مدير عام المؤسسة العامة للمواصالت الطرقية
  :الجمهورية اللبنانية استعرض مذآرة عن مشاريع الطرق التي طرحت في االجتماع مع السيد وزير األشغال في

  :للمؤسسة العامة للمواصالت الطرقية مشروعين

 : تحويلة الشيخ عياشAمشروع التحويل  .1
ل   يهدف المشروع إلى ربط أتوستراد حمص طرطوس مع مرآز حدودي جديد في منطقة الحسنه وإعاد                 ة تأهي

ة                         .م 2200 سهل عملي سورية وي ان مع المرافئ ال ربط شمال لبن ذا المشروع ي ط في منطقة العبدة اللبنانية، وه
  .آم 9وطول الجزء في األراضي السورية . الترانزيت بين البلدين
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ي آانت                            شاآل الت ري وآل الم ة خطوط ال سورية من استمالك وإزال تم حل آافة الصعوبات في األراضي ال
ه                  تع ق قيمت ترض التنفيذ في هذا المشروع وتم إبرام عقدين مع مؤسسة اإلسكان العسكرية األول إلنجاز الطري

ون156 رة ، ملي اريخ المباش ذ ،7/2002 ت سبة التنفي دة %34 ن ذ ًا يوم600 وم د لتنفي ة 6 وعق سور بقيم  165 ج
  .%37نفيذ  نسبة الت،15/9/2004 تاريخ أمر المباشرة يومًا، 475 مدة تنفيذ ،مليون

اء وأشجار سرو                م1100هناك عوائق بقيت ضمن مسافة       اتف وآهرب دة ه شمل أعم  ضمن األراضي اللبنانية ت
  .نأمل سرعة إزالتها لتمكين الشرآة المنفذة من إنهاء العمل

   .2006التاريخ المتوقع إلنهاء المشروع نهاية الشهر الثامن من عام 
  .ة هذه العوائق بالسرعة الكليةأبدى الجانب اللبناني أنه سوف تتم إزال

 :مشروع جسر الدبوسية الحدودي والطريق المؤدي إلى مرآز الدبوسية .2
ى تعريض             تم تحسين الطريق المؤدي إلى المرآز من خالل عقد مع الشرآة العامة للطرق والجسور شمل عل

ن ه   اء م م االنته سورية، وت شاحنات ضمن األراضي ال احة لل اد س ه وإيج ق وتقويت وم الطري ال وتق ذه األعم
د      ،المؤسسة بتنفيذ جسر بأربع حارات مرور مع الشرآة العامة للطرق والجسور             ة العق رة     31.5 قيم ون لي  ملي

ورية ذ  ،س دة التنفي ل  ًا، يوم210 م ع العم سليم موق ذ  ،23/4/2005 ت سبة التنفي ذ بعض  .%21 ن رض التنفي  اعت
زة ضمن األراضي              المشاآل الفنية بالحفر للرآائز وبعض الصعوبات الفنية       ا، يوجد رآي م تجاوزه  األخرى ت

اريخ  ا بت ل به سماح بالعم م ال ة ت ة بطول 11/7/2005اللبناني د وصلة ضمن األراضي اللبناني م  400، يوج م ت
م       ة رق رار وزارة األشغال اللبناني اريخ  .ط.أ/180السماح للشرآة العمل بها بموجب ق  لكن جاء   6/10/2005م ت

  . ت لوضع مواد البناء والمعـدات ولمدة سـنةشغال المؤقالقرار باإل

اء                        د انته تقوم المؤسسة بع ا س م آم رار استمالك ألن اإلشغال دائ اك ق الشرآة والمؤسسة تطالب بأن يكون هن
ا أن        اط للمرور آم شاة واحتي العمل في الجسر الجديد بإجراء صيانة ودهان للجسر القديم ليكون مخصصًا للم

ي المؤدي إلى المرآز آان يحتاج إلى صيانة وإصالح، ومن المتوقع إنهاء الجسر في       الطريق في القسم اللبنان   
 .2006الشهر الثامن من عام 

  :مدير عام الشرآة العامة للطرق والجسور
  :عرض المشاريع التي تنفذها الشرآة في الجمهورية اللبنانية والصعوبات التي تعاني منها

  ) قانا–لثالثة من اتوستراد الزهراني مشروع تنفيذ المرحلة ا (:العقد األول .1
  . قيمة العقد حوالي عشرة ماليين دوالر أمريكي– شهر 30 المدة العقدية – 7/9/2003 تاريخ 19العقد رقم 

  )مشروع تنفيذ جسري المطرية والليطاني (:العقد الثاني .2
  .ف دوالر أمريكي أل5500 قيمة العقد – شهر 24 المدة العقدية – 29/12/2003 تاريخ 22رقم العقد 

د               ة فادحة       وقد أدت الظروف الحاصلة في المنطقة إلى وجود صعوبات آبيرة تعاني منها الشرآة وتتكب  خسائر مالي
سارات                  ألسباب أهمها  اف العمل بالك د وإيق سائل والحدي االرتفاع المفاجئ والكبير ألسعار المحروقات واإلسفلت ال

دة ش      وقد سمح للشرآة ب    سوية         ،  هرين فقط  العمل لهذا العام لم املين وت ات والع ذلك صعوبة دخول وخروج اآللي وآ
د حل                  وضع اآلليات الموجودة حاليًا بالمشروع في لبنان وتوقف المشاريع بسبب االستمالك وتعديل المخططات وق

  .األجزاء منه منذ أيام

  :السيد وزير األشغال العامة والنقل اللبناني
يض عنه شريطة أن يكون مذآور بالعقد األساسي الموقع مع مجلس اإلنماء  يتم التعو:بالنسبة الرتفاع األسعار  –

ا                  د عليه واإلعمار ببند يذآر فيه أحقية المتعهد بالتعويض عن االرتفاع ونحن نقوم بالتعويض للمشاريع المتعاق
  .مع الوزارة
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سارات          :لكساراتبالنسبة ل  – اك مشروع تنظيمي لعمل الك دة شهرين وهن سماح بالعمل لم م ال ام في     ت شكل ع  ب
واد الصخرية                          سماح بتكسير الم ذلك ال سارات وآ ا الك لبنان قيد اإلصدار يحدد المواقع التي يجب أن تعمل به

 .الناجمة من حفريات المشاريع

م                  – ذلك ت ة من الضرائب وآ ال مانع من دخول اآلليات للعمل بالمشاريع المتعاقد عليها إدخال مؤقت وهي معفي
وني              إرسال خطاب باألمس بالمو    دارها ملي ة مق اء غرام افقة على تسوية أوضاع اآلليات العاملة ضمن لبنان لق

  .ليرة لبنانية

  :السيد مدير عام المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي
  : استعرض أهم المشاريع المشترآة

د       ىألق – ط حدي ل خ ادة تأهي شروع إع ا م ل إليه ا ووص ر به ي م روف الت ى الظ ضوء عل اق - ال دود -ري  الح
ان من المفترض             ا ي آ ات والعناصر الت لمشترآة، نتيجة المعيقات المختلفة لجهة دخول وخروج المواد واآللي

  . أن تذلل بشكل آامل وآذلك التباين الموجود في المخططات المقدمة من قبل الجانب اللبناني

ى                       – ديري األساسي باإلضافة إل م تكن واردة في الكشف التق ضرورة إعداد     وجود أعمال إضافية ضرورية ل
 . الكشف التقديريجدول مقارنة ألعمال

شاء الخطوط                      – يتم تكليف شرآة إن وبعد النقاش وتبادل وجهات النظر أضاف السيد وزير النقل السوري بأنه س
 .الحديدية باألعمال التي يمكن أن تساهم بتجاوز بعض األمور

 :اتفق على عقد اجتماع بين الفنيين يتم خالله –
ع واألضرار التي لحقت باألعمال نتيجة العوامل الجوية والظروف األخرى المحيطة            تقييم وضع المشرو   .1

  .والطريقة المقترحة لتدارك هذه األضرار بما يحافظ على حقوق الطرفين
 .جرد موجودات المشروع من تجهيزات وعدد وأدوات ومواد خط ومواد أخرى وتقديم البيانات الالزمة .2

تم انقضاء مدة تزيد على ثالثة سنوات على إبرام العقد مع الجانب اللبناني ومدة تزيد على سنتين على عقود أخرى                    
ونتيجة التوقف الحاصل ألغي التعاقد مع المتعهد الضمني لفك الساللم من ضهر البيدر ونقلها إلى محطة رياق ومن 

  .ثم إلى مواقع العمل

سم   ال الق دي أعم إن متعه ذلك ف ة   وآ ة الظروف المحيط رة نتيج سائر آبي دوا خ بحص تكب رش ال ل وف سفلي ونق ال
  . الخسائر التي تعرضت لها المؤسسةبالمشروع وهم بدورهم يطالبون المؤسسة بهذه الخسائر باإلضافة إلى

ة             )2-1(تم طلب تسديد قيمة الكشوف        – ل المؤسسة العام ديمها من قب ى تق ي انقضى عل اني الت  من الجانب اللبن
ى                  للخط تم عل  الحديدي الحجازي مدة تزيد على عام وإتمام موضوع جدول المقارنة واألعمال اإلضافية لكي ي

  .أساسها متابعة العمل

اع                              – ا جاء في محضر االجتم ي تعترض سير العمل وفق م تم طلب إزالة المعيقات وتسديد بعض األمور الت
  . 16/5/2005األخير المنعقد في بيروت بتاريخ 

  :ام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السوريةالسيد مدير ع
د طرابلس                    ة   –استعرض مذآرة عن واقع العمل في مشروع العقد الرضائي موضوع إعادة تأهيل خط حدي  العبودي

  :المبرم مع مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في لبنان آما يلي

  :واقع تنفيذ العقد المذآور والصعوبات التي تعترض التنفيذ •
ذا    24 شهر دراسات و12 شهرًا منها 36 أن مدة التنفيذ لهذا العقد هي    بّين ات ه م معوق  شهر تنفيذ مشيرًا إلى أه

  :المشروع هي
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ل الجانب                           .1 ة أشهر من قب أخير ثماني ة بت استالم الدراسة التنفيذية حيث تم االنتهاء من استالم الدراسة التمهيدي
ة من             تم استالم الدراسة التنفيذي م ي اريخ              اللبناني ول ذ ت سليمها من الرغم من ت ى اآلن ب اني حت ل الجانب اللبن  قب

م          2/6/2004  وبالرغم من االجتماعات المتعددة بين الجانبين وبحضور الجهة المؤازرة للجانب اللبناني مع العل
أن أهم مالحظات الجانب اللبناني على الدراسة المذآورة هو موضوع تعديل الكود المستخدم بالدراسة بحيث                 

ود    يك تخدام الك ى اس نص صراحة عل م ي د ل ًا أن العق ود الروسي علم ن الك دًال م ي ب ود األوروب ق الك ون وف
وهذا ما   UICالمذآور وإنما ترك للدارس إتباع الكود المناسب وبما يتوافق مع تعليمات اإلتحاد الدولي للسكك               

صل بشأن استالم الدراسة التمهيدية نتج تم اعتماده في الدراسة، وقد أوضح الجانب اللبناني أن التأخير الذي ح    
ائق                       ة الوث عن عدم اآتمالها عند تقديمها في المرة األولى األمر الذي اضطر معه إلى التريث لحين استالم آاف

شكل متكامل           ة ب د                 .المتعلقة بها وبالتالي البت بالدراسة التمهيدي ستخدم في الدراسة فق ود الم ود للك ا يع ا فيم أم
ب اللب  ح الجان ود          أوض ة وج دقيق الدراس الل ت ين خ ا تب ي إنم ود الروس تخدام الك ن اس انع م ه ال يم اني أن ن

تكمالها                      وب اس صاميم والمطل واقص في الت ى وجود الن شآت إضافة إل . مالحظات جوهرية تتعلق بسالمة المن
ة للخ                          ر المؤسسة العام دها في مق رر عق ي تق ة الت واقص في االجتماعات الالحق طوط  وسيتم استكمال هذه الن

  .30/11/2005الحديدية السورية في حلب بتاريخ 

سلم مخططات واضحة للجانب              : موضوع المخططات العقارية الخاصة بالخط باالستمالك       .2 م ت ى تاريخه ل حت
 .السوري رغم التأآيد على ذلك في محاضر اجتماعات لجنة المتابعة

ة الحرة بمرف                  .3 ى المنطق الخط إل ة الخاصة ب د      عدم وصول القضبان الحديدي ة العق د أوضح     .أ طرطوس جه وق
ع      ًا م اق الحق يتم االتف رابلس، وس أ ط ي مرف ا ف م تفريغه ة وت ضبان الحديدي راء الق م ش ه ت اني أن ب اللبن الجان
شروع     ي للم امج الزمن ق البرن ده وف سليمها وموع ان ت ى مك سورية عل ة ال ة للخطوط الحديدي سة العام المؤس

 . ينه عند مباشرة أعمال التنفيذوطريقة العمل التي يتم االتفاق عليها في ح

ك                      .4 ى ذل د عل ابقًا والتأآي ا س عدم تسليم المؤسسة آميات حديد التسليح الالزمة للمشروع حتى تاريخه رغم طلبه
شروع ة الم ة متابع ي اجتماعات لجن ك   .ف سليح وذل د الت شراء حدي د ب م بع م يق ه ل اني أن ب اللبن وأوضح الجان

تم إعداد        بانتظار إعادة النظر بتصاميم المنش  ى ي سليح حت ة الت شاري المكلف بمراجع آت وفق مالحظات االست
  .وآمياته الجداول التفصيلية النهائية ألقطار حديد التسليح

  :االلتزامات المالية •
سورية         $ 304423إن التزامات الجانب اللبناني المالية وفقًا للعقد هي تحويل مبلغ            ة ال صالح الخطوط الحديدي  ل

اني         ولم يتم التحويل     ا للجانب اللبن اني سعيه مع          .رغم العديد من مطالباتن ة    وأوضح الجانب اللبن وزارة المالي
   .لتأمين السيولة الالزمة المتعلقة بتسديد المستحقات المالية المترتبة في أقصى سرعة ممكنة

  :وبالنهاية تقرر ما يلي

  : العبودية–فيما يتعلق بمشروع إعادة تأهيل خط حديد طرابلس  .1
سورية في                      عقد   ة ال ة للخطوط الحديدي ان والمؤسسة العام اجتماع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في لبن

ة              30/11/2005حلب بتاريخ     ولمدة ثالثة أيام بحضور المدراء العامين والفنيين من الجانبين والجهة الدارسة والمدقق
انب العقدية واإلدارية والفنية وغيرها وتقديم المقترحات        السورية ومكتب المؤازرة الفنية اللبناني لدراسة آافة الجو       

ادم                         اعهم الق وزراء في اجتم الي ال سادة أصحاب المع ى ال والحلول التي تؤدي إلى تسريع وتيرة التنفيذ لعرضها عل
  .التخاذ ما يتوجب بشأنها

  : الحدود السورية–فيما يتعلق بمشروع إعادة تأهيل خط رياق  .2
س  ين المؤس اع ب د اجتم ان     عق ي لبن شترك ف ل الم د والنق كك الحدي صلحة س ازي وم دي الحج ط الحدي ة للخ ة العام

ديم  ا وتق ة وغيره ة والفني ة واإلداري ة الجوانب العقدي انبين لدراسة آاف ين من الج امين والفني دراء الع بحضور الم
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 5/5   23/11/2005ل محضر اجتماع لجنة النق 

ا     سادة أصحاب المع ى ال ذ لعرضها عل رة التنفي سريع وتي ى ت ؤدي إل ي ت ول الت ات والحل ي المقترح وزراء ف لي ال
  .اجتماعهم القادم التخاذ ما يتوجب بشأنها وذلك في األسبوع األول من شهر آانون األول القادم

  :بخصوص بناء الجسر في معبر الدبوسية الحدودي .3
سافة  غال المؤقت لم رار اإلش سافة بق اني شمول الم د الجانب اللبن شاء 2000أآ رة بإن ر آانت ضرورية للمباش  مت

ة                          الجسر وأن هذا   رارات الالزم ا تصدر الق ذ ريثم ة التنفي ة متابع ه عدم إعاق  اإلشغال المؤقت آان حًال سريعًا هدف
  .الستمالك آافة المواقع المطلوبة في المنطقة

ه المثمر                           ه ومدى تعاون ى لقائ وزير عل يادة ال ة س ة اللبناني وفي نهاية االجتماع شكر السيد وزير النقل في الجمهوري
  .النجاح واالستمرارويقين آل االزدهار ولعالقات التعاون وتمنى للبلدين الشق

ة            ًا بالوزير الضيف والسادة الحضور    ورحب السيد الوزير مجدد    قاء في الجمهوري ار لألش  متمنيًا آل التقدم واالزده
  .لشقيقيناللبنانية ومزيدًا من المتابعة واالستمرارية لتطوير عالقات التعاون في آافة مجاالت النقل بين البلدين ا

  

  وزير النقل  األمين العام  وزير األشغال العامة والنقل 
  في الجمهورية العربية السورية  للمجلس األعلى السوري اللبناني  في الجمهورية اللبنانية

  المهندس مكرم عبيد  األستاذ نصري الخوري  األستاذ محمد الصفدي

  

  


