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  1/1   6/9/2004لجنة الكهرباء محضر اجتماع 

    لشؤون الكهرباء المشترآةالسورية اللبنانيةاللجنة  محضر اجتماع
  6/9/2004 دمشق

  
بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني وبحضور سعادة األمين العام األستاذ نصري الخوري                

سيد و                   د وال وب حمي دآتور أي ة ال ة اللبناني ة        ومعالي وزير الطاقة والمياه في الجمهوري اء في الجمهوري ر الكهرب زي
 في  ًاالعربية السورية المهندس منيب صائم الدهر عقدت اللجنة السورية اللبنانية المشترآة لشؤون الكهرباء اجتماع             

  :، وقد حضر االجتماع6/9/2004مقر وزارة الكهرباء السورية في دمشق بتاريخ 

    :عن الجانب اللبناني
   مدير عام مؤسسة آهرباء لبنانـة رئيس مجلس إدار  الدآتور آمال حايك
  مدير الشؤون المالية واإلدارية في مؤسسة آهرباء لبنان   االستاذ جورج زمار

    :عن الجانب السوري
  معاون الوزير  المهندس محمد ابو جيش
  معاون مدير عام المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة   المهندس هاشم ماشفج

  مدير التنسيق في المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة    اهللالدآتور المهندس محمد العبد
 مدير التخطيط واإلحصاء في المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة   المهندس مطانس ماهر 
  مدير العقود في المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة  المهندس نارت قردان 

  : جدول األعمال وذلك على النحو التاليبعد تبادل الترحيب باشرت اللجنة اجتماعها بمناقشة

وتر   ـ استجرار الطاقة الكهربائية طرطوستجديد عقدي : أوًال ة . ف. ك230 دير نبوح على ت ى    ـ والهام  عنجر عل
 .ف. ك66توتر 

شكل قام الجانبان بمناقشة تجديد اتفاقيتي استجرار الطاقة الكهربائية وفق الشروط التي تتيح تنفيذ هاتين االتفاقيتين ب      
ات       موضوعي وتم االتفاق على اعتماد طريقة دفع السلفة التي تستند في تحديدها إلى آمية الطاقة المستجرة وإمكاني

  . وتوقيعهما خالل االجتماع، فتم تعديل االتفاقيتينالتسديد
ه في             الي المعمول ب سديد تتعارض مع النظام الم ة في الت وقد بين مدير عام مؤسسة آهرباء لبنان بأن هذه الطريق

 في تطبيقها قدمًاالمؤسسة وبالتالي يتطلب األمر تأآيد مجلس الوزراء اللبناني على هذه الطريقة للتمكن من المضي 
اني       ب  ًاعلم . هذه االتفاقية بنود  مي لتنفيذ   على أساس اعتبار قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن إلزا         د أن  الجانب اللبن  ق

الجانب السوري    على االتفاق على عدم مطالبة     تجاوز موضوع المطالبة بالفائدة لصالحه على السلفة المدفوعة بناءً        
  . بالفوائد التي تستحق له إال بعد شهرين بدال من شهر واحد من تاريخ استحقاق دفع السلفة

 لمستحقة على مؤسسة آهرباء لبنانترصيد الديون ا: ثانيًا
رار             أ المترتبة   ئدنه بخصوص دفع الفوا   أن الجانب اللبناني    بّي ر ق نه بصدد اتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن عب

ا                              ي يطالب به الغ الت ة المب ا يخص بقي ا فيم ه، أم ة علي مجلس إدارة مؤسسة آهرباء لبنان ومصادقة الجهات المعني
شأنها                       الجان رار ب اذ الق تها واتخ ذلك لدراس ستندات الخاصة ب م إيداعه الم د ت اني      ب السوري فق وإعالم الجانب اللبن

  . بالنتيجة

 بين البلدين. ف. ك400بحث مستجدات الربط على توتر : ثالثًا
روع في وأبديا حرصهما على إنهاء المش. ف. ك400اطلع الجانبان على مستجدات تنفيذ  مشروع الربط على توتر           

  .آل من البلدين ضمن المهلة المحددة للتنفيذ

  وزير الطاقة والمياه 
  في الجمهورية اللبنانية 

  أمين عام 
  المجلس األعلى السوري اللبناني

  وزير الكهرباء
  في الجمهورية العربية السورية

  المهندس منيب صائم الدهر  األستاذ نصري الخوري  الدآتور أيوب حميد
  


