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  اتفاقية بيع الغاز 
  من الشرآة السورية للنفط 

  إلى وزارة الطاقة والمياه في لبنان
  

  :مقدمة
اج              لما آانت لدى الشرآة السورية للنفط آمية من الغاز معدة للتصدير وحيث أن وزارة الطاقة والمياه في لبنان تحت

  :جة االستهالك المحليإلى الغاز من أجل تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية به وتأمين حا

  .وحيث أن الطرفين يرغبان في تعزيز التعاون فيما بينهما

  :فقد تم االتفاق بين

 :الشرآة السورية للنفط
م               ام    9وهي شرآة ذات شخصية اعتبارية مؤسسة وقائمة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رق ا   ومرآ 1974 لع زه

  )البائع طرفًا أول(                                         الرئيسي دمشق ـ شارع المتنبي

 ):وزارة الطاقة والمياه ـ لبنان(والدولة اللبنانية 
  )المشتري طرفًا ثانيًا(               لرئيسي في بيروت شارع طريق النهرومرآزها ا

ة                           ع وزارة الطاق نفط بي سورية لل شرآة ال ام ال ا قي يتم بموجبه ي س على هذه االتفاقية التي تحدد الشروط واألحكام الت
  :للبنانيةوالمياه ا

ة     1.5بـ ) ي/ق.م.م.م( ماليين متر مكعب قياسي باليوم  ستة/6/آمية من الغاز تبلغ  – ى في مرحل مليون آحد أدن
 ستة ماليين   /6/ ثالثة ماليين متر مكعب قياسي في اليوم في المرحلة األولى وتزداد إلى              /3/مبكرة وتصل إلى    
  .يوم في المرحلة الثانية/ متر مكعب قياسي

ة                يتفق ال  – شروط العقدي ة وال طرفان على تحديد البرنامج الزمني لتسلم وتسليم الكميات للمرحلتين األولى والثاني
  .المتعلقة بهما

رة              – ة المبك ة غاز المرحل ر مكعب قياسي        1.5بحدود   (يلتزم الطرفان بتسلم وتسليم آمي ون مت وم /  ملي خالل  ) ي
  .اقيةفترة زمنية ال تزيد عن سنتين من تاريخ نفاذ هذه االتف

  نطاق االتفاقية: 1المادة 

از بحدود                ة من الغ ان بكمي اه ـ لبن ة والمي نفط بتخصيص وزارة الطاق سورية لل شرآة ال زم ال ر   )1.5(تلت ون مت  ملي
ا وفق                     / مكعب قياسي  از المتفق عليه ة الغ يوم في المرحلة المبكرة، آما تلتزم وزارة الطاقة والمياه  باستجرار آمي

  .هذه االتفاقيةما هو منصوص عليه في 

  التعاريف والمالحق: 2المادة 

  :التعاريف 2-1
ادة          ستند من الم ذا الم ي ه ي تعن ة والت ذه االتفاقي ستعملة في ه ابير الم ادة  1سيكون للتع ى الم ع 25 وحت  م

مالحقها المعاني المحددة لها سواء استعملت بصيغة المفرد أو المثنى أو الجمع حسب سياق النص، إال إذا     
  . ذلكأشير إلى عكس

  :وهي آما يلي
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  ": السنة التقويمية"  2-1-1
ة سنة           " اليوم "تعني الفترة التي تبدأ عند الساعة صفر من صباح           اني من أي األول من آانون الث

  . التقويمية التالية "السنة "األول من " اليوم "فر صباح تقويمية وتنتهي عند الساعة ص

  ": الشهر"  2-1-2
وم  " من صباح      يعني الفترة التي تبدأ عند الساعة صفر        ى          " الي ويمي وحت األول من أي شهر تق

  .التقويمي التالي" الشهر "األول من " اليوم "الساعة صفر من صباح 

   ":األسبوع"  2-1-3
ة من         /7/يعني فترة من سبعة أيام        تبدأ عند الساعة الثامنة من صباح يوم األحد وتنتهي في الثامن

  . صباح األحد التالي

  ":اليوم"  2-1-4
ة صباح     لتي تبدأ عند الساعة الثامنة صباحًا من آل يوم        يعني الفترة ا   ساعة الثامن د ال  ًا وتنتهي عن

  . التالي" اليوم "من 
  .تفسر أية إشارة إلى الوقت على أنها التوقيت المحلي لمدينة دمشق

  ":تاريخ البدء"  2-1-5
سهيالت                 ه الت وب وتكون في ا  يعني التاريخ الذي يصبح فيه خط األنابيب مضغوطًا للحد المطل  بم

سليم      اهزة لت نفط ج سورية لل شرآة ال شغيل وال اهزة للت سليم ج ة الت ي نقط اس ف ة القي ا محط فيه
  .بصورة منتظمة" الغاز"

  ": نقطة التسليم"  2-1-6
ع في   " الغاز "تعني النقطة التي يجري فيها تسليم    من الطرف األول إلى الطرف الثاني والتي تق

  ).ج(وفق الملحق نقطة التسليم على الحدود السورية اللبنانية 

  ":الغاز"  2-1-7
ي  از "يعن ي " الغ ا ف ق المواصفات المنصوص عنه ذي يحق سليم وال ل للت ذه  )آ(الملحق القاب له
  .االتفاقية

  ":س.ع.ك"  2-1-8
ادة         " الغاز "تعني الكمية العقدية السنوية من       ذه     )3(وهي الكمية العقدية الموصوفة في الم  من ه

  .  االتفاقية

  ":ن.س.ش"  2-1-9
  .للنفطالشرآة السورية 

  ":ل.م.ط.و " 2-1-10
  . لبنان–وزارة الطاقة والمياه 

  ":النقص في التسليمات"  2-1-11
ار ا  " تاريخ البدء  "اعتبارًا من   " الغاز "تعني آمية يومية من      ا باألمت ة القياسية   معبرًا عنه لمكعب

اليوم  ين ) ي/ق.م.م(ب رق ب ساوي الف ون 1.5وت ة ) ي/ق.م.م( ملي ة الفعلي رة والكمي ة المبك للمرحل
وم      " ن.س.ش "التي جهزتها   " الغاز "ية من   اليوم ل من            (للتسليم لكل ي ة أق ذه الكمي ه ه تكون في

ون م1.5 ستلمها و  ) ي/ق.م. ملي م ت ي ل ة   . ل.م.ط.الت ى آمي افة إل از "باإلض ي  " الغ الف ف المخ
  . استالمها" ل.م.ط.و"النوعية التي رفضت 

   M MBTUآالوري والمليون وحدة حرارية بريطانية 2-1-12
  . جول)4.1868(ي أربعة فاصلة واحد ثمانية ستة ثمانية آالوري تساو
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  ".آالوري  ")1000(تعني ألف ") آالوري. ك ("آيلو آالوري 
MBTU M مليار جول1.5506 تساوي   
MBTU M جيغا آالوري0.25199 تساوي   

  ":الغاز"من ") ق.م.م("المتر مكعب القياس "  2-1-13
 عند درجة حرارة خمس عشرة     )1(عبًا واحدًا   التي تشغل مترًا مك   " الغاز "يعني تلك الكمية من     

ان خمسة             )15( ة اثن ة وواحد فاصلة ثالث دره مائ ق ق و  )101.325( درجة مئوية وضغط مطل  آيل
ع آون     ية م ة أرضية قياس أثير جاذبي از "باسكال وتحت ت د درجة  " الغ اء عن شبعًا ببخار الم م

  .الحرارة والضغط ذاتهما

  ": ق.م.م.م" 2-1-14
  .  متر مكعب قياسي)1.000.000(تعني مليون 

  ":القيمة الحرارية القائمة للغاز"  2-1-15
و        الوري  "تعني آمية الحرارة مقاسه بكيل راق الكامل بضغط           MBTUأو  " آ ة عن االحت  الناجم

ان خمسة              ة اثن ة           )101.325(ثابت قدره مائة وواحد فاصلة ثالث أثير جاذبي و باسكال وتحت ت  آيل
درها خمس عشرة           " الغاز "من  )  1(أرضية قياسية لمتر مكعب واحد        )15(عند درجة حرارة ق

راق                     واتج االحت د ن د تبري ك عن درجة مئوية مع هواء فائض بنفس درجة الحرارة والضغط، وذل
ة               )15(إلى خمس عشرة      ى الحال راق إل اجم عن االحت اء الن اثف بخار الم د تك ة وعن  درجة مئوي

تلة من بخار الماء التي آانت موجودة   السائلة وعندما تكون نواتج االحتراق حاوية على نفس الك 
  . والهواء قبل االحتراق" الغاز" في 

  ":غاز التعويض" 2-1-16
ستلمها    م ت از ل ن الغ ة م ي آمي ادة   " ل.م.ط.و "ه ام الم ا بموجب أحك ت قيمته ذه 6ودفع ن ه  م

  . االتفاقية

  ": االتفاقية"  2-1-17
  .التفاق عليها بين الطرفينهي هذه االتفاقية مع مالحقها وما يطرأ عليها من تعديالت خطية يتم ا

  ":المالحق" 2-2
  :مرفق هذه االتفاقية المالحق التالية وهي جزء من هذه االتفاقية

  ".الغاز" مواصفات وطرق اختبار  :)آ(الملحق 
  .طرق القياس ):ب(الملحق 
  .شبكة األنابيب والبيانات ):ج(الملحق 

  الكميات: 3المادة 

  :واستالمه" الغاز "تسليم  3-1
وم  سليم " ن.س.ش "تق ي " ل.م.ط.و "بت سليم  "ف ة الت ن   " نقط ات م ك الكمي از "تل ستلمها  " الغ ي ت الت

  .أو تعتبر أنها استلمتها حكمًا حسب أحكام هذه االتفاقية" ل.م.ط.و"

  :التسليمات المنتظمة 3-2
ام األخرى من      " تاريخ البدء "في آل يوم اعتبارًا من  " ن.س.ش "تجهز   3-2-1 سجم مع األحك وبما ين

ذه  ةاالتفاق "ه دود  " ي ة بح ون 1.5آمي ن " ق.م.م" ملي از "م ة   " الغ د نقط رة عن ة المبك للمرحل
  . التسليم

وم من        3-2-2 دء    "وفي آل ي اريخ الب ستلم   " ت د   " ل.م.ط.و "ت سليم    "عن ة   " نقطة الت از  "آمي ي  " الغ الت
  .في ذلك اليوم طبقًا للكمية العقدية موضوع هذه االتفاقية" ن.س.ش "جهزتها 
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وم 3-2-3 ب " ن.س.ش "تق ل أس ن قب دء  "وعين م اريخ الب عار" ت سليمات  " ل.م.ط.و "بإش ًا أن الت خطي
ي   دأ ف ن أن تب از يمك ة للغ دء "المنتظم اريخ الب ين  ". ت سيق ب تم التن بوعين ي ذين األس وخالل ه

  .خالل مرحلة التجارب" الغاز "الطرفين من أجل تأمين الكميات الالزمة من 

  :توقعات التسليمات 3-3
ة       " ل.م.ط.و "سنويًا إلى   " ن.س.ش "تقدم   3-3-1 ا عن معدالت آمي از  "توقعاته سليمها   " الغ الممكن ت

سنة      /3/في السنة التالية في موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر           ذه ال م     .  قبل بداية ه ا تعل " ن.س.ش "آم
  .عن أي تغيير هام في التوقعات حالما تتوفر لديها هذه المعلومات" ل.م.ط.و "

   بكمية العقد السنوية المتفق عليها بين الطرفينعلى أن ال يؤدي هذا التغيير إلى المساس

ة خالل األسبوع                       3-3-2 سليم المطلوب ة الت دل آمي ى مع في اليوم األول من آل أسبوع يتفق الطرفان عل
ى أي            %33+ او   33–التالي بما ال يتعدى      ائع، عل ة شريطة أن ال يكون الب د اليومي ة العق  من آمي

سليم   حال، ملزمًا بترآيب منشآت إضافية أو تحسين ات في مستوى المنشآت القائمة ـ ليتمكن من ت
  .آمية الغاز الزائدة  ويكون هذا المعدل محافظًا عليه يوميًا

ستقوم بتسليم الغاز بالمعدالت المتفق عليها وان أي إخالل بتعديالت          . ن.س.ويبقى معلومًا أن ش    3-3-3
  .نتاج الطاقة الكهربائيةبشكل عادل في ما يتعلق بكلفة إ. ل.م.ط.التسليم يتم التعويض عنه ل و

  :طريقة احتساب الكميات 3-4
للمتر المكعب القياسي من BTU  35315حددت الكمية العقدية السنوية على أساس قيمة حرارية قائمة تبلغ  .1

  .الغاز

  .تحتسب الكميات الفعلية المسلمة من الغاز بناًء على قيمتها الحرارية القائمة الفعلية .2

  ألولويةوا" س.ع.ك "زيادة : 4المادة 

ى     4-1 ب عل ادة الطل ال زي ي ح از "ف ل  " الغ ن قب ن " ل.م.ط.و "م رة،  ) ي./ق.م.م. م1.5(ع ة المبك للمرحل
ك        " س.ع.ك "يجري االتفاق على تعديل     " ن.س.ش "وتوفره للتصدير لدى     ادة وذل ذه الزي بما يتناسب وه

  .قبل ثالثة أشهر من بداية آل عام وفقًا لما جاء في مقدمة هذه االتفاقية

ة   " ن.س.ش" ز تجه 4-2 ة اليومي ة العقدي سليم، الكمي ط الت د نق ة، عن ذه االتفاقي ريان ه دة س وال م ك . وط وذل
ة               " الغاز "بصرف النظر عن آون آميات       ة تتعدى آمي المسلمة في سنة العقد األولى أو في أي سنة عقدي

  .العقد السنوية أو تقل عنها

ت العقدية المتفق عليها، األولوية على أي غاز         وفي حدود الكميا  " ن.س.ش "يكون للغاز المتوفر من قبل       4-3
دى    تعمال ل ر باالس ي     " ل.م.ط.و "آخ واردة ف ة ال فات النوعي ه لمواص ريطة مطابقت ق ش ذه  )آ(الملح له

  ".ل.م.ط.و "آما تعطى األولوية في التسليم لـ. االتفاقية

  سعر الغاز: 5المادة 

  :سعر الغاز 5-1
افئ ا              از وفق صيغة المك ساب سعر الغ شرة              يتم احت ا وفق ن ام برنت فوب إيطالي زيج نفط خ لحراري لم

  : على أساس األسعار اليومية بناًء على الصيغة التالية Wire marketبالتس 

PG = F.C/H 

  حيث أن 
– PG ـ دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية( هو سعر مبيع USD/MMBTU(  
– F ثمانية وسبعون بالمائة (0.78 هو حد ثابت يساوي.(  
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ة عن          على أ  ة بريطاني ن وأربعون   ( دوالر أمريكي  2.4ال يقل سعر الواحد مليون وحدة حراري دوالري
اً  نتًا أمريكي ة       ) س ة بريطاني دة حراري ون وح د ملي سعر الواح ى ل د األعل اوز الح  دوالر 3.4وأال يتج

  ).ثالثة دوالرات وأربعون سنتًا أمريكيًا(أمريكي 
– C       شرة           ) ر األمريكي بالدوال( هو السعر اليومي للطن الواحد ا وفق ن من مزيج نفط برنت، فوب إيطالي

   Wire marketبالتس 
–   H   هو القيمة الحرارية للطن الواحد من مزيج نفط برنت مقدرة بماليين الوحدات الحرارية البريطانية

)MMBTU(   
  H = 41.476 MMBTU: حيث أن

  :تعديل سعر الغاز 5-2
  .نتتم مراجعة صيغة تسعير الغاز باتفاق الطرفي

  :تدوير األرقام 5-3
دور               م ت سبع مراتب عشرية ث سادسة ل ادة ال ادة والم ذه الم تجري جميع العمليات الحسابية التي تتم وفق ه

ق   ل التطبي ن أج شرية م ب ع ع مرات سة  . ألرب رقم خم ؤدي ال شرية  )5(ي ة الع ي المرتب ع ف ر الواق  أو أآث
  . نحو األعلى)4(ابعة  إلى تدوير الرقم الواقع في المرتبة العشرية الر)5(الخامسة 

  االلتزام السنوي باألخذ أو الدفع فيما يتعلق بالغاز: 6المادة 

ا  "سنة البدء "أو جزء منها مما يقع في   " (سنة "وخالل آل   " تاريخ البدء " اعتبارًا من    ا أو إنهائه ) ، أو سنة انتهائه
ستلم  د " ل.م.ط.و"ت سليم" عن ن " نقطة الت ة م از" آمي ى ي" الغ دها األدن ون 1.5ساوي ح ة ) ي/ق.م.م( ملي للمرحل

ك الجزء من            ()365(المبكرة مضروبة بثالثمائة وخمسة وستين       ل يتناسب مع ذل رقم أق دء   "أو ب أو سنة  " سنة الب
از " مطروحا منها آمية    ) انتهائها أو إنهائها   ع       " الغ ة عن جم سليمات     " الناجم نقص في الت ك    "ال سنة "  لتل إن  ". ال ف

د ام" ل.م.ط.و "آانت  ات ق اهرة أو للكمي وة الق تثناء الق سليم ألي سبب باس اهزة للت ات الج تنعت عن استالم الكمي
  ". س.ع.ك" أنها استلمت حكمًا لـ" ل.م.ط.و " عندئذ تعتبر2-8المرفوضة وفقًا للمادة 

سليمه وا          . المستلمة فعالً " الغاز" وآمية  " س.ع.ك" وتدفع قيمة الفرق بين      م ت ستالمه في    آما لو أن هذا الفرق قد ت
  ).أو سنة انتهاء أو إنهاء االتفاقية" بسنة البدء "أو في جزء منها فيما يتعلق (تلك السنة 

از المقاسة                    ة للغ ة القائم ة الحراري ًا لمتوسط القيم ساوية حكم تعتمد في حساب الفرق المذآور قيمة حرارية قائمة م
  .أو المحسوبة على مدار تلك السنة أو جزئها/و

ة          .م.ط.يحق لـ و   دفوع القيم ة      ) غاز التعويض  (ل أن تستلم آمية الغاز الم ثالث الالحق سنوات ال ل خالل ال دون مقاب
  .قد استلمت آامل آمية العقد السنوية عن السنة المعنية. ل.م.ط.شرط أن تكون و

  ".غاز التعويض "يتفق الطرفان على البرنامج الزمني لتسليم آمية 

ى         " غاز التعويض  "و تسليم آمية    في حال عدم استطاعة الطرفين تسلم أ       ان عل خالل السنوات الثالث،  يتفق الطرف
  .أسلوب معالجة هذا الموضوع ومن ضمنها تحديد فترة تعويض إضافية

  مراجعة برامج التسليم واالستالم: 7المادة 

م ي                   " ل.م.ط.و" و"  ن.س.ش" تجتمع   ا ل ام، م انون األول من آل ع تفق  في الخامس عشر من شهري حزيران وآ
ة      سنوية المقدم ات ال شة التوقع ك، لمناق الف ذل ى خ نعل ز  " ن.س.ش  "م ن تجهي از "ع صيانة  " الغ رات ال وفت

دى    ة ل د الطاق ل تولي ا معام ا فيه ا بم دة لهم شآت العائ ل الطرفين للمن ن قب ة م االت " ل.م.ط.و "المخطط ي الح وف
  .لمراجعة برامج التسليم واالستالماالضطرارية يجتمع الطرفان في أي وقت بناًء على طلب أحد الطرفين 
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  النوعية: 8المادة 

  :المتطلبات 8-1
ون  از" يجب أن يك ذه  " الغ سلم حسب ه ذي ي ة" ال ي " االتفاقي سليم "ف ة الت دود " نقط ة ضمن ح المعين

  .لهذه االتفاقية )آ(الملحق مواصفات النوعية الواردة في 

  :المخالفة في نوعية الغاز 8-2
واردة  " نقطة التسليم "المجهز في " الغاز" اصفات في أي وقت ال تتوافق فيه مو  مع مواصفات النوعية ال

ي  ق ف ر   )آ(الملح ذ يعتب از" عندئ ة " الغ ًا للنوعي ى  . مخالف ب عل عار " ن.س.ش" يتوج "  ل.م.ط.و "بإش
ا الحق        " الغاز "قصارى جهدها لقبول هذا     " ل.م.ط.و "وفي هذه الحال تبذل     . خطيًا بذلك  ه يكون له إال أن

ك     في   از " رفض استالم ذل اً      " الغ ًا أو جزئي ه آلي له    . المخالف في نوعيت " ل.م.ط.و "بموجب إشعار ترس
الل  عار   48خ تالمها إش ن اس اعة م ذا    " ن.س.ش"  س ا له وًال منه ذا قب ر ه از" وإال اعتب ون ". الغ وتك

رد         " ل.م.ط.و" از المس      . مسؤولة عن استهالك هذا الغاز حتى تاريخ إعطاء ال ر الغ ذه     وال يعتب تلم خالل ه
  . الفترة من ضمن النقص في التسليمات

ـ     ا يحق ل الغ  " ل.م.ط.و "آم ستلم في حال        " ن.س.ش" إب از الم ة ومواصفات الغ ي نوعي ة ف أي مخالف ب
  .بهذه المخالفة" ل.م.ط.و "عن إعالم " ن.س.ش "تأخر 

س          " ل.م.ط.و "في حالة قبول     – ر ت از  "ليمات  استالم الغاز المخالف في نوعيته،  فعندئذ تعتب ة   " الغ اآلنف
ذه  ق ه ا تمت وف ذآر أنه ة "ال دفعها " االتفاقي ا وت ة " ل.م.ط.و "وتحسب قيمته ادتين الرابع حسب الم
  .والتاسعة من هذه االتفاقية

صًا في                " ل.م.ط.و "في حالة عدم قبول      – از نق ك الغ استالم الغاز المخالف في نوعيته،  فعندئذ يعتبر ذل
  . من تاريخ تبليغ الشرآة السورية للنفط بهذا الرفضالتسليمات وذلك اعتبارًا 

  :معالجة مخالفة النوعية 8-3
د بالمواصفا  اق بالتقي د اإلخف ن بع رب وقت ممك ي أق م ف از، تعل ة للغ " ل.م.ط.و  "".ن.س.ش" ت النوعي

دها       صارى جه ذل ق اق وتب ذا اإلخف ا ه ستمر فيه وف ي ي س ة الت دة المحتمل ديرًا للم ي تق باب وتعط باألس
  .إلى المواصفات العقدية" الغاز " مخالفة النوعية إلعادة لمعالجة

سليمات                  صًا في الت إزاء هذا اإلخفاق بالتقيد بالمواصفات النوعية للغاز يعتبر الغاز المرفوض المخالف نق
  . 3-3-3ويعالج وفقًا للفقرة 

  القياس واالختبار: 9المادة 

  :وحدة القياس 9-1
اس لحجم      وح " ق.م.م "يكون المتر المكعب القياسي     از " دة قي ذه       " الغ سلم بموجب ه ة " الم د  " االتفاقي عن

  .MMBTUأو " آالوري ."أما وحدة القياس للمحتوى الحراري للغاز فتكون ك". نقطة التسليم"

ام                             ًا بموجب أحك ستلمًا حكم ر م از المعتب ك الغ ا في ذل از بم وى الحراري للغ يجري قياس الحجم والمحت
  ).   ب(في نقطة التسليم وفق لما هو محدد في الملحق " ن.س.ش"  أعاله من قبل )6(المادة 

  .أن تنتدب مندوبين لحضور هذا القياس متى رغبت" ل.م.ط.و "ويحق لـ 

  :االختبارات المعيارية 9-2
ي الملحق   ة الموصوفة ف ار المعياري ستعمل طرق االختب ة  )آ(ت د نوعي ل تحدي ن أج از"  م ل " الغ ن قب م

  ".نقطة التسليم "في " ن.س.ش"

  ".نقطة التسليم "في " ن.س.ش" حضور اختبارات تحديد النوعية التي تجريها " ل.م.ط.و "حق لممثليي
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  :معايير القياسات 9-3
م ينص      ) ب(وفق المعايير المحددة في الملحق         " الغاز" تجري القياسات والحسابات في نقطة تسليم        ا ل م

  .على خالف ذلك

  :االختبارات وتصحيح األخطاء 9-4
ل       يجري التحقق من دق     شترآة من قب اس بصورة م زة القي رات في " ل.م.ط.و "و" ن.س.ش" ة أجه   فت

دوب أي من الطرفين دم حضور من ي حال ع ق ف ستمر التحق ى أن ي ة، عل ة معقول لكن يجب أال .  دوري
رة     رة خالل فت ن م ر م ذه أآث اس ه زة القي ة أجه ن دق ق م ب التحق االت )30(يطل ي ح ًا إال ف ين يوم  ثالث

ة أو حجم               خاصة، إذا وجد عند    ة الحراري ى القيم ؤثر عل اس ي زة القي أ في أجه از ا" االختبار أي خط ، "لغ
ر صحيحة        %1المقاس بما ال يزيد عن       ذه تعتب اس ه زة القي  من مجال القياس فإن التسجيالت السابقة ألجه

  ". الغاز" في قياس الكميات المسلمة من 

ؤثر عل              اس ي ة أو حجم         أما إذا وجد عند االختبار خطأ في أجهزة القي ة الحراري از " ى القيم د    " الغ ا يزي بم
 من مجال القياس، فإن التسجيالت السابقة ألجهزة القياس هذه سوف تصحح ليصبح الخطأ صفرًا           %1عن  

ا      ذي انقضى من           . ألية  فترة تعرف أو يتفق عليه زمن ال ساوي نصف ال رة ت ذه التصحيحات لفت تجري ه
ذه الفت  د ه ى أال تزي ار عل ر اختب اريخ آخ شر ت تة ع اس لتعطي  )16(رة عن س زة القي دل أجه ًا، وتع  يوم

  .تسجيالت دقيقة عقب آل اختبار

أما إذا آانت العدادات، ألي سبب آان، عاطلة عن العمل أو قيد اإلصالح بحيث ال يمكن تحديد أو حساب             
المسلمة خالل الفترة " الغاز" المسلم من قراءة هذه العدادات، عندئذ يجري تحديد آميات " الغاز" مقادير 

المعنية على أساس أفضل المعطيات المتوفرة باستعمال إحدى الطريقتين اآلتيتين أيهما ممكنة، وذلك وفق            
  :"ل.م.ط.و "و" ن.س.ش" ما يتفق عليه بين 

ار                      . أ ايرة أو االختب ا بواسطة المع داه ممكن تصحيح القراءات لتأخذ بعين االعتبار الخطأ إذا آان تحديد م
  .سابات الرياضيةأو الح

ى أساس                    . ب ة المنتجة والحسابات الرياضية، وعل ة الكهربائي بالتقدير على ضوء تسجيالت آميات الطاق
  . التسليمات في الفترات السابقة تحت ظروف مماثلة حين آانت األجهزة تسجل بدقة

  البيانات والفواتير والفائدة: 10 المادة

  :البيانات 10-1
  .)ج(لبيانات الشهرية والسنوية المبينة في الملحق ا" ل.م.ط.و "إلى " ن.س.ش" تقدم 

  :الفواتير 10-2
سابقة    رة ال ي الفق ا ف شار إليه ات الم ى البيان تناد إل دم 1باالس ى " ن.س.ش"  تق ل " ل.م.ط.و "إل ك قب وذل
  :العاشر من آل شهر، فاتورة عن الشهر السابق تتضمن

  .مستحقة الدفع" الغاز" قيمة  .1
  .فينالفوائد المستحقة ألي من الطر .2

اتورة،       ويستعمل من أجل تحرير هذه الفواتير أسعارا  ديم الف اريخ تق ة بت ً مؤقتة إذا لم تتوفر األسعار النهائي
ة    . وتستعمل آخر أسعار نهائية مقررة آأسعار مؤقتة ما لم يتفق على خالف ذلك        إذا استعملت أسعار مؤقت

  .ألسعار النهائيةفسوف يجري تعديل لها في أول فاتورة شهرية الحقة بعد توفر ا

رع             سوري ف ًا من استالم       25خالل   ) ................(يتم تسديد قيمة الفواتير إلى المصرف التجاري ال  يوم
  .الفاتورة الشهرية
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وم  اتورة تق ة ف ول أي الف ح صل خ شعر "  ل.م.ط.و "إذا ح ا وت ل قيمته دفع آام ذا "  ن.س.ش" ب به
بابه      ان أس وم   . االختالف مع بي ة                 بع " ن.س.ش" تق ورًا وتجري أي ه ف التحقق من ذا اإلشعار ب د استالمها ه

  ".ل.م.ط.و "تعديالت الزمة في الفاتورة التالية بالتشاور مع 

وم " إذا وقع تاريخ استحقاق الدفع في يوم عطلة سورية فيتم الدفع في           اريخ      " الي ع ت ا إذا وق ا، أم سابق له ال
  .دون أن ينتج عن ذلك أية فوائد. التالي لها" ومالي" االستحقاق في يوم عطلة لبنانية فيتم الدفع في 

  :الفائدة 10-3
ي                 رة الت ى الطرف اآلخر، عن الفت تدفع فائدة على النقص أو الزيادة في الدفعات من قبل أحد الطرفين إل

ة في                  دة والمنتهي وم " تبدأ من التاريخ الذي استحقت فيه الدفعة الناقصة أو الزائ ع        " الي وم دف سبق ي ذي ي ال
  .الزيادةالنقص أو 

رة    ذه الفق ي ه واردة ف دة ال ق الفائ ة    )3-10(ال تطب عار المؤقت ين األس رق ب ن الف ة ع الغ الناجم ى المب  عل
  .)2-10(واألسعار النهائية الواردة في الفقرة 

دن                   ين المصارف في لن سائد ب دل ال ور  (تحسب الفائدة على أساس المع وم        ) ال يب ة ي والمعروض في نهاي
  .   حصل فيه النقص أو الزيادة بالدفعالعمل األول من آل شهر

  تبادل المعلومات: 11المادة 

دًا،                    ك ضروريًا أو مفي ان ذل ا آ ه، آلم يعطي الطرفان، آل منهما اآلخر، وفي آل األوقات، المعلومات المتوفرة لدي
  .لتمكين الطرف اآلخر من تنفيذ التزاماته بموجب هذه االتفاقية

  الملكية والمسؤولية: 12المادة 

إلى " االتفاقية" حسب أحكام هذه    " ل.م.ط.و "إلى  " ن.س.ش" ومسؤولية فقدانه والتي تسلمه     " الغاز" نتقل ملكية   ت
  ".نقطة التسليم" هذه األخيرة في 

ة في                   ات الجاري ه نتيجة العملي ر عن أي ضرر يلحق ب يتحمل آل طرف وحده المسؤولية القانونية آاملة تجاه الغي
  .سؤوليتهالمنطقة التي تقع تحت م

  الضرائب: 13المادة 

  .يتحمل آل طرف جميع الرسوم والضرائب واألعباء المطلوبة من قبل الحكومة التي يتبع لها
  . وال يتضمن سعر الغاز الوارد في هذه االتفاقية أية ضرائب أو رسوم

  السجالت: 14المادة 

ـ  ق ل س   " ل.م.ط.و "يح ات والح مي البيان دوام الرس اعات ال ي س وم  أن تفحص ف سجالت والرس دفاتر وال ابات وال
بموجب أي من أحكام إلى الحد الضروري للتأآد من دقة أي بيان أو حساب تم     " ن.س.ش" البيانية المعنية العائدة لـ   

 أعاله فستعلم   10إذا نجم عن هذا الفحص اآتشاف عدم دقة في أي من البيانات المقدمة بموجب المادة                . هذه االتفاقية 
ة عن                    " ن.س.ش" ،  "ل.م.ط.و " ديالت الناجم ان، وتجري التع ذلك البي ديل الضروري ل ى التع ويتفق الطرفان عل

  . من هذه االتفاقية إذا تطلب األمر ذلك2-10ذلك على الفواتير المقدمة بموجب المادة 

ان   ويتم دفع الفرق فورًا شريطة أال يجري تعديل تبعي ألية فاتورة أو مبلغها المدفوع بعد انقضاء سنة من ت                   قديم البي
  . المعني، ويستثنى من ذلك ما آان نتيجة لقرار قضائي مبرم أو تحكيم جرى البدء  بإجراءاته خالل السنة المذآورة

  .تحفظ الدفاتر والسجالت والرسوم البيانية لمدة عشر سنوات من تاريخ تسجيلها
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  التأمين: 15المادة 

ة تحت مسؤوليته،               يتحمل آل طرف في هذه االتفاقية تكاليف التأمين عل          ة الواقع از المنقول ات الغ شآت وآمي ى المن
يهم               شآت بمن ف ذه المن ة ه شغيل ومراقب ى ت ون عل ذين يعمل آما يتحمل آل طرف تكاليف التأمين على األشخاص ال

  .األشخاص العائدين للطرف اآلخر حين يتطلب العمل تواجدهم في المكان الواقع تحت مسؤوليته

  ةضمان الحكوم: 16المادة 

  .تضمن حكومة الجمهورية العربية السورية الشرآة السورية للنفط بتنفيذ التزاماتها الواردة في هذه االتفاقية

  القوة القاهرة: 17المادة 

ة ومن                  "  ل.م.ط.و "و  " ن.س.ش" تعفى   17-1 ذه االتفاقي رر في ه زام مق أي الت اء ب آالهما أو أحدهما من الوف
ا تفرضه        مسؤولية التأخير في الوفاء به إذا آا      اهرة  في حدود م وة ق ن عدم الوفاء أو التأخير ناجمًا عن ق

د تكون ضرورية            .  هذه القوه القاهرة  ي ق دة الت أخير، والم اء أو الت ي استغرقها عدم الوف دة الت تضاف الم
  .إلصالح أي ضرر نشأ خالل هذه الفترة إلى المدة المقررة في هذه االتفاقية للوفاء بهذا االلتزام

في نطاق مفهوم هذه المادة، ما يحدث قضاء وقدرًا، أو أي تمرد أو عصيان " القوة القاهرة " ارة  يقصد بعب  17-2
ر                          ضانات أو أي سبب آخر غي ق وفي ة أخرى أو حرائ أو شغب أو حرب أو إضراب واضطرابات عمالي

ال من             أ أو إهم ايراً            " ل.م.ط.و "و" ن.س.ش" ناتج عن خط اثًال أو مغ ان مم ا، سواء أآ ا   أو أي منهم  لم
ستطيع        أو أي " ل.م.ط.و "و" ن.س.ش" سلف ذآره، شريطة أن يكون أي سبب من هذه األسباب مما ال ت

  .منهما السيطرة عليه

ة  17-3 دثت حال اهرة" إذا ح وة الق نة " الق دة س ة لم تمرت قائم ن . واس ان ألي م " ل.م.ط.و "و"  ن.س.ش" آ
ا       من هذه االتفاقي) 22المادة (الخيار في أن تنهي التزاماتها     ًا الطرف اآلخر برغبته ى أن تخطر خطي ة عل

  .قبل تسعين يومًا من التاريخ الذي تحدده إلنهاء التزاماتها

ى الطرف                 " بالقوة القاهرة  "ال يعتد    17-4 ل أحد الطرفين إل حين يكون األمر متعلقًا بدفع أي التزام مالي من قب
  .اآلخر

  تسوية النزاعات:  18مادة ال

  :المبادئ القانونية 18-1
  .ا هذه االتفاقية عالقاتهما فيما يتعلق باالتفاقية على مبادئ حسن النية وسالمة القصديؤسس طرف –

  :إحالة النزاع إلى القضاء 18-2
يبذل الطرفان قصارى جهدهما لحل أي نزاع بينهما بالطريق الودي وإال يحال إلى التحكيم وفق نظام       –

  .الهيئة القضائية لمنظمة األقطار العربية المصدرة للنفط

  :عات الفنيةالنزا 18-3
ات                   – ى بيان ة عل تحل النزاعات الفنية بين الطرفين بالطريق الودي وهي النزاعات التي تتعلق بأمور فني

  ... الخ واالختبار والمخالفة بالنوعيةفنية آاألسعار، والقياس

يم       – ى التحك في حال فشل الطرفان التوصل إلى نتيجة مرضية لكليهما، عندها يجوز إحالة الموضوع إل
  .ر قرار يلتزم الطرفان بتنفيذهإلصدا

يهم الفصل               – يتفق الطرفان على شكل هذا التحكيم وعلى آيفية تعيين الحكم أو المحكمين الذين سيعهد إل
  .المحكمين من أصحاب الخبرة الفنية/ في الموضوع محل النزاع، على أن يكون الحكم

  .من التعيينالمحكمين الفصل في الموضوع خالل ثالثة أشهر / يتعين على الحكم –
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ًا من     18المحكمين خالل    / على الطرفين تقديم جميع البيانات الخاصة بموضوع النزاع إلى الحكم          –  يوم
  .  تعيينه

  .للمحكمين بزيارة أي موقع يكون ضروريًا من أجل الفصل بالنزاع/ يسمح للحكم –

م   – ى                / يحق للحك ارات تكون ضرورية للوصول إل ة اختب ات وإجراء أي ين اخذ عين رار لحل   للمحكم ق
  .النزاع

  :المحكمين ملزمًا لكال الطرفين في حال توفر الشروط التالية/ يكون قرار الحكم –
  .أن يكون القرار خطيًا ومبررًا وواضحًا  . أ
  .أن يكون القرار محصورًا بموضوع النزاع المطلوب الفصل فيه  . ب

ا               – إن للطرف الط ذآر ف ة ال عن أن يطلب من   في حال الطعن بقرار التحكيم ألي سبب من األسباب آنف
تعيين حكم مختص من أجل البت في          ) أوابك(سكرتير عام منظمة األقطار العربية،  المصدرة للنفط           

  .موضوع الطعن ويكون قراره ملزمًا للطرفين

م – رة والحك ات الخب ون نفق شهود / تك ة بال ات الخاص ا النفق ا فيه ر بم اتق الخاس ى ع ين عل المحكم
  .ا الطرفانوالمستخدمين والوثائق التي يقدمه

ذ االلتزامات                          – ق االستمرار بتنفي ن يعي رة أو القضاء ل ى الخب ادة إل إن إحالة أي خالف بموجب هذه الم
  .المترتبة على الطرفين بموجب هذه االتفاقية

ق                     ا يتعل ا فيم ضائها أو إنهائه د انق ا بع ستمر تطبيقه ة ي ذه االتفاقي وبغض النظر عن أي نص مخالف في ه
  . شأ بين الطرفينبتسوية أية نزاعات تن

  القانون واللغة: 19المادة 

  .ترعى أحكام هذه االتفاقية اللغة العربية

ذه              ام ه تكون هذه االتفاقية خاضعة للقانون اللبناني والسوري وتفسر وفقهما وفي حال تعارض القانونين، تفسر أحك
  . االتفاقية وفق المبادئ العامة للقانون الدولي

  قيةتعديل االتفا:  20المادة 

  .إن تعديل أي نص في هذه االتفاقية ال يتم إال باتفاق خطي بين الطرفين

  مدة االتفاقية: 21المادة 

  . اعتبارًا من تاريخ النفاذ، قابلة للتمديد باتفاق الطرفين" عشرون عامًا ")20(مدة هذه االتفاقية 

  إنهاء االتفاقية: 22المادة 

م  يجوز إنهاء هذه االتفاقية إذا استمرت حال      22-1 ة القوه القاهرة لمدة سنه متواصلة وذلك من قبل الطرف الذي ل
  . من هذه االتفاقية17وفقًا ألحكام المادة . يدع بالقوة القاهرة

  تاريخ النفاذ: 23المادة 

  .تصبح هذه االتفاقية نافذة في التاريخ الذي يتم فيه المصادقة عليها من الجهات المسؤولة في آال البلدين

  مباشرة بتسلم وتسليم الغازال: 24المادة 

  .تبدأ المباشرة بتسلم وتسليم الغاز خالل فترة أقصاها سنتان من تاريخ النفاذ
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  العناوين والتبليغات: 25المادة 

  :من أجل متطلبات هذه االتفاقية فقد اتخذ آل من الطرفين الموطن المختار التالي

  فاآس                     لكست               شارع المتنبي–دمشق        طالشرآة السورية للنف
  فاآس                     تلكس       شارع طريق النهر–بيروت          وزارة الطاقة والمياه

  تجري التبليغات المطلوبة بهذه االتفاقية إلى الموطن المختار  بالبريد المسجل أو بالتلكس أو بالفاآس

  مدير عام الشرآة السورية للنفط
  الدآتور المهندس أحمد معال

  وزير الطاقة والمياه  ثروة المعدنيةوزير النفط وال
  في الجمهورية العربية السورية

  الدآتور المهندس محمد ماهر جمال
  في الجمهورية اللبنانية

  الدآتور محمد عبد الحميد بيضون
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  ملحق آ
  مواصفات وطرق اختبار الغاز الصالح للنقل باألنابيب

  
  

  الحدود  الوحدة  الوصف
  رةاألخيالطبعة 

  لطريقة االختبار
  *  *  *  أخذ العينات

  *  ppm  0-22 ppm  آبريت الهيدروجين
  *  ppm  ppm 40-0  الكبريت الكلي 

  نقطة الندى
  *   بار70م عند ضغط 10+حتى  0  درجة مئوية  الفحوم الهيدروجينية

  نقطة الندى
  *   بار75م عند ضغط 0 حتى 10-  درجة مئوية   الماء

 وحدة حرارة 950حدها األدنى   Btu /SCF  ائمةالقيمة الحرارية الق
  *  قدم مكعب / بريطانية

  *  *الهليوم     غاز المعايرة 
  )بعد انتهاء أعمال متعهد الترآيب(تحدد بعد الحصول على المواصفات الفعلية لمحطة القياس *         
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  ملحق ب
  طرق القياس

  

  :ـ الهدف 1
ل      " غازال" تحديد طاقة وحجم     از " وحجم   " ن.س.ش" المسلم من قب ى         " الغ ًا إل سلمًا حكم ر م في  " ل.ك.م "المعتب

  ".الغاز"  من اتفاقية بيع 3خالل فترة معينة من الزمن بالشروط القياسية عمًال بالمادة " نقطة التسليم"

  :ـ تحديد الطاقة والحجم 2
  .بضرب حجم الجريان بالقيمة الحرارية القائمة للغاز" منقطة التسلي" تحسب الكمية الكلية من الطاقة المسلمة عند 

  :ويتم تحديد حجم الجريان والقيمة الحرارية القائمة على الشكل التالي

  :قياس الجريان الحجمي  . أ
  .يتم الحصول على الجريان الحجمي بتقسيم الجريان الكتلي على الكثافة بالشروط القياسية –

ار       يعتمد قياس الجريان الكتلي على عداد        – ذي فوهة  يكون تصميمه وحسابات الجريان الكتلي له طبقًا للمعي
  ).أو أية ستاندرات عالمية يتفق عليها الطرفان (5167العلمي إيزو 

  .تحت ظروف التشغيل المستعملة في حساب الجريان، بواسطة جهاز قياس الكثافة" الغاز" تقاس آثافة  –

ة لتحو     – ية والالزم شروط القياس ة بال سب الكثاف وب      تح ي المطل ان الحجم ى الجري ي إل ان الكتل ل الجري ي
اتوغراف     از الكروم طة جه ده بواس يتم تحدي ذي س از وال وعي للغ وزن الن طة ال ية، بواس شروط القياس بال

  .المرآب على الخط

شروط               )3588(د  .م.ت.س.يقدم المعيار آ   – ة بال ى الكثاف  طريقة حساب الوزن النوعي للغاز، يتم الحصول عل
  :لشكل التاليالقياسية على ا

   آثافة الهواء الجاف  × الوزن النوعي للغاز  ="  الغاز" آثافة 

  :القيمة الحرارية القائمة  . ب
يم       ل للق الجمع المثق ازي وب اتوغراف الغ از الكروم طة جه ط بواس ى الخ ة عل ة القائم ة الحراري سب القيم تح

  )3588(د .م.ت.س.ر آالحرارية القائمة لجميع المرآبات المختلفة في مزيج الغاز حسب المعيا

  :ـ ترتيب نظام القياس بالعدادات 3
ة    ة الحراري م والقيم اس الحج وازي لقي ى الت ة عل دادات ذات الفوه ين للع ن خط دادات م اس بالع ة القي ألف محط تت

  .القائمة

  .يقوم أحد الخطين بالقياس الفعلي بينما يكون الخط اآلخر احتياطيًا جاهزًا لألول

  .محطة القياس بعد إنهاء الدراسات وتوريد المعدات المناسبة تحدد مواصفات :مالحظة
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  ملحق ج
  شبكة األنابيب والبيانات

  

  ":الغاز"  شبكة أنابيب تسليم .آ
وم  سليم "  ن.س.ش" تق بكة ت شغيل ش از" بت سورية" (الغ شبكة ال ى ) ال سليم" حت سورية " نقطة الت دود ال د الح عن

شبكة ضمن األراضي     أو أية " ل.ك.م "اللبنانية حيث تقوم   شغيل ال جهة أخرى تحددها السلطات اللبنانية الرسمية بت
  ). الشبكة اللبنانية(اللبنانية 

ين  " نقطة التسليم" المسلم من الشبكة السورية عند    " الغاز" إن    .أ   )30(لن يحوي على مواد صلبة بأآثر من ثالث
  .ون ميكر)10(وال يتجاوز قطر الجسيم منها ) وزنًا(جزء بالمليون 

د      " نقطة التسليم" المسلم من الشبكة السورية في  " الغاز" يكون    .ب  ة عن خال فنيًا من سوائل الفحوم الهيدروجيني
  .م عند ضغط التسليم للزبون5 (       ) درجة حرارة قدرها

د        " نقطة التسليم " المسلم من الشبكة السورية في      " الغاز" لن يحتوي     .ج  ة بمستوى يزي  على آبريتات معادن قلوي
  . جزء بالمليون وزنًا)22(عن 

  ":نقطة التسليم" ضغوط 
المسلم عند  " الغاز" بشكل يمكن من المحافظة على      " نقطة التسليم " سيكون الضغط في الشبكة السورية قرب       

ع ضمن المجال                " نقطة التسليم "  شغيل تق د ضغوط ت ه          72-35تحت ظروف التشغيل عن ا يتفق علي ار أو آم  ب
  ".ل.ك.م "و" ن.س.ش" خالف ذلك بين 

  :البيانات. ب
ًا عن   )7(السابع  " اليوم" وفي  " تاريخ البدء " بعد  " ن.س.ش" تعد      :أوًال شهر  " أو ما قبله من آل شهر بيان " ال

  :السابق يبين ما يلي

  .السابق" الشهر" خالل " نقطة التسليم" المسلم في " الغاز" حجم  .1

  .بدءًا من أول آل سنة عقدية" نقطة التسليم "عند " ل.ك.م "الحجم التراآمي للغاز المسلم  .2

  .حجم النقص بالتسليمات إن وجد .3

    .األول من آل سنة بيانًا" الشهر" تعد الشرآة خالل   :ًاثاني

  .خالل العام المنصرم" نقطة التسليم" المسلمة عند " الغاز" آميات   .أ 

   . إلى الشبكة اللبنانية إن وجد" المعتبر مسلم حكمًا" آمية الغاز   .ب 

  .  اإلضافية عن الكمية العقدية السنوية المسلمة إلى الشبكة اللبنانية إن وجد" الغاز "آميات   .ج 

  .الكميات المسلمة آجزء من الكميات المعتبرة مسلمة حكمًا  .د 

  .النقص في الكميات المسلمة أو المستلمة ومبرراتها  .ه 
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  محضر اجتماع 
  بين الوزير محمد عبد الحميد بيضون 

  والمياه اللبناني وزير الطاقة 
  والوزير إبراهيم حداد 

  وزير النفط والثروة المعدنية السوري
  واألمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني 

  األستاذ نصري الخوري
  27/11/2002تاريخ 

  

 وتنفيذًا 26/4/2002الحقًا لمحضر اجتماع اللجنة المشترآة السورية اللبنانية للنفط والغاز المنعقد في بيروت بتاريخ 
سوري                           ى ال اع المجلس األعل شار األسد خالل اجتم دآتور ب سورية ال ة ال ة العربي لما أعلنه سيادة رئيس الجمهوري

  . إعطاء حسم خاص للغاز المتفق على بيعه إلى لبنانسوريا لجهة استعداد 3/3/2002اللبناني المنعقد بتاريخ 

ا ال         اريخ      فقد تداول الوزيران بيضون وحداد في اجتماعهم د بدمشق بت غ     27/11/2002منعق ذا الموضوع، وأبل  في ه
ة   ى خصوصية العالق دًا عل سورية، تأآي ة ال ة العربي ة الجمهوري أن حكوم دآتور بيضون ب ه ال داد زميل دآتور ح ال

از المحسوب وفق         سورياالخاصة والمميزة بين البلدين الشقيقين لبنان و     ى سعر الغ ، فقد حددت الحسم الخاص عل
  : آما يلي8/12/2001الواردة في اتفاقية بيع الغاز السوري اللبناني والموقعة بتاريخ التسعيرة 

  . للسنة األولى من سحب الغاز20% –
  . للسنة الثانية15% –
  . للسنة الثالثة وما بعد10% –

  .سنوات 10على أن يعاد النظر بالحسم بعد 

  وزير النفط والثروة المعدنية  أمين عام  وزير الطاقة والمياه
  في الجمهورية العربية السورية  المجلس األعلى السوري اللبناني   الجمهورية اللبنانيةفي

  الدآتور إبراهيم حداد  األستاذ نصري الخوري  الدآتور محمد عبد الحميد بيضون

  

  


