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  1/1     بروتوآول التعاون التنفيذي في مجال االستكشاف والتنقيب

  بروتوآول التعاون التنفيذي
  في مجال االستكشاف والتنقيب

  بين 
  وزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية

  ووزارة الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية
  

اه في الجمهور      ة والمي ة،   إن  وزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية ووزارة الطاق ة اللبناني ي
 لجهة إعادة إحياء 26/4/2002وانطالقًا مما نصت عليه مقررات اللجنة المشترآة للنفط والغاز في اجتماعها بتاريخ 

عمل لجنة التنقيب عن النفط والغاز بحيث تعمل تحت إشراف اللجنة الفنية السورية اللبنانية المشترآة لشؤون النفط 
ل ا  ي العم ا ف ى رغبتهم از، وإل ع   والغ ى توقي ا عل د اتفقت از، ق نفط والغ ب عن ال ال التنقي ي مج اون ف شترك للتع لم

ة   سورية ووزارة الطاق ة ال ة العربي ي الجمهوري ة ف روة المعدني نفط والث ين وزارة ال ذي ب اون التنفي ول التع بروتوآ
  :والمياه في الجمهورية اللبنانية للقيام باألعمال المشترآة التالية

  ريةالمرحلة التحضي: أوًال
ل        .1 ري ترب وقعي بئ اع  )1(تنفيذ األعمال الفنية المطلوبة من بدء جرف وتنظيف م ز    )1( والق ان،  وتجهي  في لبن

  .فوهتيهما وتنظيف اآلبار حتى القاع ومن ثم البدء بالقياسات الكهربائية لألعماق المفتوحة في البئرين

ان           تنفيذ المسح السايزمي البري عن طريق الرجاجات أو التفجير تحت            .2 ة األرض في لبن ًا لطبيع األرضي وفق
  .بدءًا من منطقة تربل وباتجاه مرتفعات جبل المكمل مرورًا بالقاع وسفوح السلسلة الشرقية اللبنانية

  .تنفيذ الدراسات الجيولوجية السطحية وما تحت السطحية الالزمة لألعمال االستكشافية الالحقة .3

الغاز باقتراح آافة اإلجراءات الفنية التي تستجد تبعًا لتطور العمل   تكليف اللجنة المشترآة للتنقيب عن النفط و       .4
  .االستكشافي للمناطق اللبنانية المؤمنة

  المرحلة الثانية: ثانيًا
  .تحدد األعمال االستكشافية الالحقة تبعًا لنتائج المرحلة التحضيرية

  التنفيذ: ثالثًا
ين وزارة الطا     اون ب ة في سورية          يتم تنفيذ هذا البروتوآول بالتع روة المعني نفط والث ان ووزارة ال اه في لبن ة والمي ق

ك خالل                        ا أعاله وذل اط المتفق عليه وتكلف اللجنة الفنية المشترآة بوضع برنامج تنفيذي زمني مفصل إلنجاز النق
  .مهلة شهرين من تاريخه

  .27/11/2002حرر ووقع في دمشق بتاريخ 

   والمياهوزير الطاقة  وزير النفط والثروة المعدنية
  في الجمهورية اللبنانية  في الجمهورية العربية السورية

  الدآتور محمد عبد الحميد بيضون  الدآتور إبراهيم حداد

  

  


