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 للنفط والغازالمشترآة السورية اللبنانية  اللجنة محضر اجتماع
  11/12/2005ق دمش

  

بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني عقدت اللجنة السورية اللبنانية المشترآة للنفط والغاز 
بحضور معالي وزير الطاقة والمياه  11/12/2005اجتماعًا في مقر وزارة النفط والثروة المعدنية في دمشق بتاريخ 

ة المعدنية في الجمهورية العربية السورية وفي الجمهورية اللبنانية األستاذ محمد فنيش والسيد وزير النفط والثر
  :الدآتور إبراهيم حداد وسعادة أمين عام المجلس األعلى السوري اللبناني األستاذ نصري الخوري وآل من السادة

  :ياللبنانعن الجانب 
  رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام مؤسسة آهرباء لبنان  األستاذ آمال حايك 

  رئيس لجنة ـ مدير عام منشآت النفط في لبنان  األستاذ سرآيس حليس 
  مستشار الوزير   المهندس زآريا رمال

  مستشار الوزير للشؤون القانونية  األستاذ علي برو 

  :عن الجانب السوري
  عام الشرآة السورية للغازمدير   المهندس علي عباس

  مستشار   الدآتور محمد رياض الزرقا 
  مستشار   الدآتور محمد خضور 

  مستشار   المهندس عبدو حسام الدين 
  مدير نقل وتوزيع الغاز ـ الشرآة السورية للغاز  المهندس إبراهيم خضور 

  :ليعلى النحو التا هاأعمال اللجنة باشرتالترحيب تبادل بعد و

  مشروع خط الغاز العربي: أوًال
 فيما يتعلق بمسار الخط، وقدم الجانب السوري ناقشت اللجنة مجريات تنفيذ مشروع خط الغاز العربي وخاصًة

شرحًا مفصًال للظروف الفنية ومتطلبات الجدوى االقتصادية التي حددت المسار الحالي للخط ومساره ضمن 
  .ني من المشروعالى ترآيا واتصاله بالجزء اللبنإ األراضي المصرية واألردنية والسورية وصوًال

وأشار الجانب السوري إلى مقررات االجتماع السابع لوزراء الطاقة للدول المشارآة بالمشروع الذي حضره لبنان 
 المصرية وتوقيع عقد معها لتنفيذ دراسات الجدوى االقتصادية لمسار خط الغاز ENPPIحيث تم تكليف شرآة 

د السورية األردنية وحتى الحدود الترآية السورية، وقد قدمت هذه الشرآة إلى الجانب السوري العربي من الحدو
نتائج دراستها للجدوى االقتصادية وخلصت بنتيجة وجود جدوى اقتصادية للخط في مساره من الرحاب في 

د الترآية قرب مدينة األردن إلى الحدود السورية األردنية ثم إلى موقع الريان بجوار حمص ومنها إلى الحدو
 ويتم وصل منطقة البداوي في محيط طرابلس بالخط بواسطة الخط القادم من حمص إلى الحدود اللبنانية .آلس

السورية في منطقة طرابلس مع إمكان إقامة وصلة من الخط من جنوب دمشق إلى بلدة الزهراني في جنوب لبنان 
 ذلك انطالقًا من أن المسارات الطبوغرافية للخط في دول الربط تم. مستقبًال عند توفر الجدوى االقتصادية لها

 الخط على المنافسة االقتصادية عالميًا وأن هذه  هي المحور األساس الذي يحدد قدرةالمشارآة في المشروع
هذه المشروع آشريك ن دخل ا أساسًا إلى آلفة إنشاء الخط، وأن لبندالناحية هي التي تحدد آلف بيع الغاز التي تستن

خرى، فإن المسار األوليس آزبون لشراء الغاز وينطبق عليه من حقوق ما ينطبق على حقوق الدول المشارآة 
الحالي للخط هو األآثر جدوى اقتصاديًا من أية مسارات أخرى ستتطلب اجتياز عوائق ومسارات طبوغرافية 

  .لمنافسةسيرة تنعكس إجماًال على آلفة المشروع وقدرته على اع
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، الذي يجيز 24/8/2005 بتاريخ 683من جانبه بين الجانب اللبناني أن المجلس النيابي اللبناني قد أقر القانون 
نشاء الهيئة العربية للغاز وتأسيس الشرآة العربية لنقل وتسويق الغاز الطبيعي الموقعة في إللحكومة إبرام اتفاقية 

  .)مرفق ربطًا (4/1/2003القاهرة بتاريخ 

وقد بين الجانب اللبناني فهمه لتعريف مسار خط الغاز العربي آما ورد في الباب األول من االتفاقية معتبرًا أن هذا 
ن شريكًا في الخط وليس زبونًا آما هو األمر في حال عدم الدخول من الزهراني االمسار ينطلق من آون لبن
  .والتوجيه شماًال نحو ترآيا

المعطيات الالزمة لمستهلكي الغاز في لبنان لتكون أساسًا في دراسة مسار تفريعة خط آما أآد أنه بصدد تأمين 
  .الغاز المحتملة من جنوب دمشق والجدوى االقتصادية لها

ونتيجة للمناقشة تم التوافق على إعادة طرح موضوع مسار الخط ضمن األراضي السورية وتفريعة خط الغاز من 
  . وزراء مشروع خط الغاز العربي القادمجنوب دمشق إلى لبنان خالل لقاء

  مشروع الغاز السوري اللبناني: ًاثاني
طلب الجانب اللبناني إمكانية تشغيل مشروع الغاز السوري اللبناني، وبين الجانب السوري أن ذلك غير ممكن 

  .حاليًا ألنه يوجد بعض المسائل التقنية والعقدية قيد االهتمام والدراسة

ناني تأمين إمكانية تزويد خط الغاز السوري اللبناني بكمية من الغاز تكفي لننفيذ تجربة الخط تمنى الجانب اللب
  .وصيانته ووعد الجانب السوري بدراسة هذه اإلمكانية وإرسال نتيجة هذه الدراسة بالسرعة الممكنة

  

  الطاقة والمياهوزير 
  في الجمهورية اللبنانية

  أمين عام
  نانيلمجلس األعلى السوري اللبا

  النفط والثروة المعدنية وزير 
  في الجمهورية العربية السورية

  الدآتور إبراهيم حداد  نصري الخورياألستاذ    األستاذ محمد فنيش
  


