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  السادس لوزراء الدول المعنية  جتماعاالمحضر 
  بمشروع نقل وتسويق الغاز الطبيعي

  خط الغاز العربي
  ]6/5/2004 دمشق[

  
از               سويق الغ ل وت ون بمشروع نق وزراء المعني بناًء على دعوة السيد وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا عقد ال

  .2004 أيار 6-5دمشق في الفترة من اجتماعهم السادس في ) خط الغاز العربي(الطبيعي 

م استعراض جدول                     ة، ت ود المرافق وبعد ترحيب السيد وزير النفط والثروة المعدنية السوري بالسادة الوزراء والوف
  :مناقشة بنوده تم االتفاق على ما يليأعمال االجتماع المرفق وبعد 

  تنفيذ المرحلة الثالثة من خط الغاز العربي: أوًال
ين في                       أبدى الجان  ا هو مب ًا لم سورية وفق از ضمن األراضي ال ب السوري رغبته في تنفيذ المرحلة الثالثة لخط الغ

ر                      از المصري في خط األنابيب عب البند رابعًا أدناه، مع األخذ في االعتبار موافقة الجانب السوري على عبور الغ
ى               ا عل ا وأوروب اق              األراضي السورية إلى أسواق لبنان وشماًال إلى ترآي ل في االتف ى أجور النق اق عل تم االتف أن ي

  .النهائي

د الجانب المصري أو       يلتزم الجانب السوري بالبدء بإجراءات تنفيذ خط الغاز خالل فترة ستة أشهر من تاريخ تعاق
ب      ع الجان اق م ة، واالتف ا أو دول أوروبي ان أو ترآي ى لبن صري إل از الم صدير الغ ى ت از عل ة للغ شرآة العربي ال

ر سوريا     السوري از عب ل الغ شرآة              على نق وم ال ذلك تق سوري ب ام الجانب ال رة، وفي حال عدم قي ذه الفت  خالل ه
ي اللتزامات                        امج الزمن ى البرن ؤثر عل ا ال ي سوري وبم العربية بتنفيذ خط األنابيب المطلوب باالتفاق مع الجانب ال

  .تصدير الغاز

ت          ور                   آما تم االتفاق على أن تقوم اللجنة الرئيسية باالس ات عب دء مباشرة في إعداد مشروع اتفاقي راه للب عانة بمن ت
  .الغاز عبر األراضي السورية

 لغاز وتأسيس الشرآة العربية لنقل وتسويق الغاز الطبيعيلاتفاقية إنشاء الهيئة العربية : ثانيًا
وزراء       رام هذه االتفاقية خالل ستة أشهر، وفي حال تعذر على لبنان أن يكون مقر ا              باإلسراع في إ   ه يتفق ال لهيئة في

  .على أن يكون مقر الهيئة في مصر أو األردن

  تكليف اللجنة الرئيسية خالل المرحلة المقبلة بما يلي: ثالثًا
ك                            .1 از وذل سويق الغ ل وت ة لنق شرآة العربي از وال ة للغ ة العربي اتخاذ اإلجراءات التالية بما يخص آل من الهيئ

شرآة          ةدول األطراف المؤسس  لحين صدور القوانين الخاصة بإبرام ال      ة وتأسيس ال  التفاقية إنشاء الهيئة العربي
 :العربية للغاز

 ؛إعداد الهيكل التنظيمي  .أ 
 ؛إعداد الموازنة المقترحة  .ب 
  ؛تسمية المرشحين من آل دولة لعضوية مجلس اإلدارة  .ج 
 ؛إعداد اللوائح التفصيلية الخاصة بالشرآة والهيئة  .د 
 ؛قراختيار المكان المناسب في دولة الم  .ه 
از مع آل                              .و  سويق الغ ل وت ة لنق شرآة العربي ين ال ود ب ا بعق ضمانات الواجب إبرامه وضع تصور حول ال

آات الناقلة على طول مسار خط الغاز العربي من از أو مشتري له أو مع آل من الشرطرف آخر بائع للغ
 .العريش وحتى الحدود السورية ـ الترآية بما يضمن استمرار تدفق غاز العبور

وزراء             تنته سادة ال ى ال ائج عل ي اللجنة الرئيسية من إعداد ما سبق خالل ثالثة أشهر من تاريخه وتعرض النت
 .لالعتماد لحين صدور القوانين الخاصة بإنشاء الشرآة والهيئة في آل دولة
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ذلك               طالتنسيق مع المفوضية األوروبية فيما يخص مشروع خ         .2 ا وآ ا وأوروب ى ترآي داده إل ي وامت از العرب  الغ
ستقبلية                      ل المشروعات الم ذلك تموي ا وآ ة للمشروع وتمويله ة الالزم فيما يخص عمليات تنفيذ الدراسات الفني

  .لعربية للغازاالخاصة بامتداد خط الغاز العربي وذلك لحين إنشاء الشرآة العربية لنقل وتسويق الغاز والهيئة 

  2004 نيسان 25-24اهرة بتاريخ مناقشة محضر اجتماع اللجنة الرئيسية المنعقد في الق: رابعًا
  :بعد مناقشة مضمون محضر اجتماع اللجنة الرئيسية تم االتفاق على ما يلي

 :يتم وفقًا لما يليبالنسبة لتأمين حاجة لبنان من الغاز  .1

ل                  .أ  سورية من قب ة ـ ال ى الحدود األردني ع عل ى موق شاء وصلة الخط من رحاب داخل األردن وحت يتم إن
 . بوصة36شرآة فجر األردنية ـ المصرية بقطر 

ة حمص في وسط            يتم إنشاء  .ب  ى مدين سورية وحت ة ـ ال ى الحدود األردني ذآور عل  خط الغاز من الموقع الم
ة خط      بوص36سوريا من قبل الجانب السوري بقطر      از من تفريع ة، مع إمكانية تسليم حاجة لبنان من الغ
جزءًا  دود السورية ـ اللبنانية شمال لبنان، وعندئٍذ تعتبر هذه التفريعة  حالغاز الواصلة بين حمص وحتى ال

االقتصادية بالنسبة للجانب اللبناني     الفنية    تفريعة أخرى تحقق الجدوى    ةأو من أي  /من خط الغاز العربي، و    
سيق من خالل             تكون نقطة تسليم الغاز من هذه التفريعة        وبحيث   ك بالتن ة، وذل عند الحدود السورية اللبناني

ضًا                        ر أي صادية، وتعتب ة االقت ة من خالل الدراسة الفني اللجنة الرئيسة للمشروع، ويتم تحديد قطر التفريع
 .هذه التفريعة جزءًا من خط الغاز العربي

تم من        مسار خط الغاز بالنسبة الستكمال  .2 ة ي سورية ـ الترآي ى الحدود ال العربي داخل األراضي السورية وحت
ك من      ة وذل خالل استكمال إنشاء خط الغاز من حمص وسط سوريا إلى الشمال حتى الحدود السورية ـ الترآي
ل                      اٍف لنق قبل الجانب السوري أو الشرآة العربية للغاز وفقًا لما يعرضه الجانب السوري بحيث يكون بقطر آ

 .ي تصدير الغازفلمستقبلية اميات الغاز التي يتم التعاقد على تسويقها مع مراعاة التوسعات آ

ة ا  .3 ة الفني داد الدراس ي المصرية بإع رآة إنب اب تكليف ش ن رح از م سار خط الغ صادية لم دود القت ى الح  حت
ة ا           سيق مع اللجن ة بالتن سورية ـ الترآي ة وال سورية ـ اللبناني از     األردنية ـ السورية وال ات الغ ًا لكمي سة وفق لرئي
اريخ                 د في ت سية المنعق سان    25-24المقترحة والواردة في محضر االجتماع السابق للجنة الرئي ى   2004 ني ، عل

ل آخر            أن يتم البدء في      العمل فورًا بالدراسة ويتم استرداد التكلفة الحقًا من الشرآة العربية أو أي مصدر تموي
اء من ا        سية                      يمكن توفره، ويتم االنته ة الرئي اق، وتكلف اللجن اريخ االتف ة أشهر من ت صاه ثالث لدراسة بحد أق

  .بمساعدة شرآة إنبي بتوفير آافة البيانات والتسهيالت الالزمة إلنجازها من قبل األطراف المعنية

سورية            يتم في ضوء نتائج هذه الدراسة وضع برنامج زمني لتنفيذ استكمال خط الغاز العربي في األراضي ال
  .قتراح قيمة أجور النقل في آل جانبوا

  .2004 أيار 6 المحضر في دمشق يوم الخميس الموافق تم التوقيع على هذا
  

  عن الجمهورية اللبنانية    عن الجمهورية العربية السورية 
  وزير الطاقة والمياه  ة المعدنية ووزير النفط والثر

  السيد أيوب حميد  الدآتور إبراهيم حداد 
    

  عن جمهورية مصر العربية  لكة األردنية الهاشميةعن المم
  وزير البترول  وزير الطاقة والثروة المعدنية

  المهندس سامح فهمي  المهندس عزمي خريسات
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  :اجتماع السادة وزراء البترول والطاقة في آل من
  

  جمهورية مصر العربية •
  المملكة األردنية الهاشمية •
  جمهورية لبنان •
  سوريةالجمهورية العربية ال •

  
  
  

  جدول األعمال
 

 .2004نيسان  25-24مناقشة محضر اجتماع اللجنة الرئيسية للمشروع المنعقد في القاهرة بتاريخ  .1

الوضع الراهن إلنشاء الهيئة العربية للغاز وتأسيس الشرآة العربية لنقل وتسويق الغاز الطبيعي واإلجراءات                .2
 .المطلوب اتخاذها للبدء في التنفيذ بأسرع وقت

 . وخطة التنفيذاخط الغاز العربي في األردن وسوريتعراض الوضع الراهن لاس .3

ي                   .4 از العرب ة بخصوص خط الغ وتصدير  ) المشرقي (مناقشة البروتوآوالت الموقعة مع المفوضية األوروبي
 .الغاز الطبيعي إلى ترآيا وأوروبا واالحتماالت المطروحة للتعاون من خالله

  .خطة العمل في المرحلة القادمة .5


