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  عقد الستجرار الطاقة الكهربائية إلى محطة دير نبوح
بين المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية في الجمهورية العربية السورية 

  ومؤسسة آهرباء لبنان
  31/12/2012 ولغاية 1/1/2012 للفترة من

  
  عقد 

  بين 
  ربية السوريةالمؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية في الجمهورية الع

  "فريق أول"المسماة فيما بعد 
  هشام ماشفجمديرها العام المهندس  الممثلة بشخص

  بموجب الصالحيات المعطاة له بالقوانين واألنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية

  وبين 
  مؤسسة آهرباء لبنان

  "فريق ثان" دالمسماة فيما بع
  حايكالآمال  المهندسالممثلة بشخص مديرها العام 
  17/11/2011بتاريخ  55/2011-533 بقراره ة له من قبل مجلس اإلدارةبموجب الصالحيات المعطا

  

  عقد الالمصطلحات الفنية الواردة في 

  :ما معناه باللغتين اإلنكليزية والفرنسيةا العقد منعًا لكل التباس يقصد بالتعابير الفنية التالية الواردة في هذ

  Power Puissance  استطاعة
 Active Power Puissance Active  استطاعة عاملة أو فعلية
  Reactive Power Puissance Réactive  استطاعة عكسية أو ردية

 Electric Energy Energie Electrique  طاقة آهربائية
 Power Factor Facteur de Puissance  عامل استطاعة

 Tension Tension  توتر 
 Intensity Intensité  شدة

  Frequency Fréquence  ذبذبة أو تردد
 Unit of Production Unité de Production  وحدة إنتاج
 Dispatching Center Centre de Dispatching  مرآز تنسيق

 Dispatcher Dispatcheur  المنسق
  KWH Reading Index des Compteurs  تسجيالت العدادات
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  :المقدمة
ة ذات      سورية واللبناني شبكتين ال ين ال ربط ب شآت ال ت من ا آان الي لم وتر الع ة  ف. ك230 الت ين محط مريان ب ي س  ف

اني يرغب                      ا آان الفريق الث الجمهورية العربية السورية ومحطة دير نبوح في الجمهورية اللبنانية جاهزة للعمل، ولم
  باستجرار الطاقة الكهربائية من شبكة الفريق األول، ولما آان الفريق األول على استعداد لتلبية الفريق الثاني، 

  :تم االتفاق والرضى فيما بينهما على ما يليفقد 

  الطاقة المستجرة ومواصفاتها: المادة األولى
بكاته              دة عن حاجات ش ة زائ د آل طاق يتعهد الفريق األول بأن يضع تحت تصرف الفريق الثاني طيلة مدة هذا العق

 .أ.ف. م60، وبما ال يقل عن فولت أمبير  ميغا160: ضمن استطاعة قصوى مقدارها

 .%1+ث / ذ50ها ر بتيار ثالثي األطوار بذبذبة قدف. ك230تم التبادل تحت توتر ي

تطاعة      ل اس صوى بعام تطاعة الق ال االس د إرس وردة عن ة الم ي المحط وتر ف ستوى الت ل م ن 0.90يجب أال يق      ع
  .%7+ف .ك 230

  برامج االستجرار: الثانيةالمادة 
ى                  يتم استجرار الطاقة الالزمة حسب حاجة الفريق       ادة األول ذآورة في الم ى أن ال تتعدى االستطاعة الم اني عل   الث

  . للفريق األولووفق اإلمكانات الفنية
  . آلما دعت الضرورة لذلكاالستجرارعادة النظر بتفاصيل هذا إليصار 

  طريقة االستجرار: الثالثةالمادة 
ى       يتم استجرار الطاقة الكهربائية على أساس تغذية شبكة منفصلة لدى الفر    ة عل ى ضبط الذبذب اني ويصار إل يق الث

  .الشبكة الموردة ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة األولى

  إدارة الشبكتين: الرابعةالمادة 
ا                          ا وتوقيفه د إنتاجه سيير وحدات وتحدي وم بت ه ويق يدير آل فريق شبكته ومعامله من مرآز تنسيق رئيسي خاص ب

ذه                        للصيانة أو غيره وتوقيف وصيانة خطوط      ان ألي من ه ق اآلخر إال إذا آ ًا عن الفري ستقل تمام شكل م بكته ب  ش
  .البرامج تأثير على برنامج االستجرار فيقضي إعالم الفريق اآلخر بذلك

وح  (تتم إدارة أحمال الشبكة المنفصلة للفريق الثاني من قبل مرآز تنسيق فرعي في محطة           ر نب سيق مع   ) دي وبالتن
  .الفريق األول وعلى اتصال دائم معهمرآز التنسيق الرئيسي لدى 

ريقين                           ين الف سبقًا ب ا م اق عليه تم االتف سية في ه في المحطات الرئي ربط وتجهيزات ى خط ال أما بما يعود لألشغال عل
ائل                  ق اآلخر عن أوضاعها برس م الفري ه، ويعل ة ل ى الجهات التابع سيق األوامر بصددها إل ويصدر آل مرآز تن

  .هاتفية مسجلة

  :آل من مرآزي التنسيق في البلدين بوسائل االتصال التاليةيتم تجهيز 
  .وسمرياناتصال هاتفي مباشر بالذبذبة العالية عبر خطوط النقل بين دير نبوح  . 1
  .اتصال هاتفي عمومي . 2
  .اتصال بواسطة الفاآس . 3

  مرآز التسليم واحتساب الطاقة المستجرة: الخامسةالمادة 
  .سورية اللبنانية مع خط الربطيتم تسليم الطاقة على تقاطع الحدود ال

شكل                   ّدع ونظرًا لعدم وجود محطة فصل و        ى ال سليم عل ة المستجرة في مرآز الت اطع تحتسب الطاق ذا التق ى ه  عل
  :التالي
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وردة    ة الم ن المحط ة م ة الخارج سب الطاق مريان(تحت ستقبلة   ) س ة الم ى المحط واردة إل ة ال وح (والطاق ر نب ) دي
سليم               وتستنتج منها الخسارة اإلجمال    ى مرآز الت صيبها من خسارة حت ا ي وردة م ية على الخط، يحسم من الطاقة الم

 :باالستناد إلى طول الخط في البلد المورد وفق معادلة االحتساب التالية
  E2)ــ  (E1     

x  L1 ـــــــــــــــــــــــ E = E1  ــ 
  (L1 + L2)    

  :حيث
E    د تمثل الطاقة المستجرة عند نقطة الحدو  

E1    سمريانتمثل الطاقة المرسلة من  
E2   تمثل الطاقة المستلمة في دير نبوح  
L1    آم14,678طول الخط في أراضي الفريق األول البالغ   
L2    آم0030,8طول الخط في أراضي الفريق الثاني البالغ   

  أجهزة العد: السادسةالمادة 
ل          المرآب العدادات  تعتمد في احتساب الطاقة المستجرة       ي تحوي ربط في آل من محطت ة ال ر  سمريان ة في خلي  ودي

  . نظيرين ويغذيان من نفس محوالت القياسى أن يؤخذ وسطي تسجيالت آل عداديننبوح عل

د عن  سجيالت تزي ي الت روق ف ي % 0.5إذا ظهرت ف ا بحضور ممثل ادة تعييرهم صار إلع رين ي دادين نظي ين ع ب
  .الفريقين

ي أ داد ف ر أي ع ن إجراء تعيي اًءيمك ى أن يتحي وقت بن ريقين عل د الف ب أح ى طل ل عل ات م ب النفق ق الطال  الفري
  .المترتبة عن ذلك

ي                     ات الت د الفروق ا بع خالل فترة تعيير أحد العدادات تعتمد تسجيالت العداد النظير على أن تؤخذ بعين االعتبار فيم
  .عملقد تالحظ على تسجيالت هذا العداد عند تعييره بعد إعادة نظيره إلى ال

  .عند حدوث عطل على أحد العدادات تعتمد تسجيالت العداد النظير

دادات عن          ًا يصار لتعي  15إذا زادت فترة تعطل أحد الع ين         ي  يوم ة وتؤخذ بع د الخدم ذي بقي قي ر ال داد النظي ر الع
  . االعتبار الفروقات التي يظهرها هذا التعيير عند احتساب الطاقة خالل الفترة التي عمل بها منفردًا

  . من قبل الفريقين وال يحق ألحدهما نزع الرصاص إال بحضور الفريق اآلخريتم ترصيص مجموعات العّد

 .يتحمل آل فريق تكاليف تجهيزات مجموعات العد في بلده

  أجهزة القياس: السابعةالمادة 
  :يجهز آل مخرج لخط ربط بأجهزة القياس التالية

  مقيس راسم للتوتر بين األطوار –
  م للقدرة العاملة المستجرةمقيس راس –
  مقيس راسم للقدرة العكسية المستجرة –
  مقيس مؤشر للشدة على آل طور –
 )ف. ك230فقط على المخارج (مقيس راسم للذبذبة  –

  توقيف االستجرار أو خفضه ألعمال الصيانة : الثامنةالمادة 
ى                       اليسعى آل فريق     ؤثر عل ي ت صيانة الت ال ال ام بأعم دم القي سعى لع ى أقصى حد وي امج االستجرار إل حترام برن

ق اآلخر   التوريد أو توقيفه أيام العط برنامج التوريد المتفق عليه، ولحصر خفض        ل األسبوعية أو األعياد لدى الفري
  . لواقعة بين الساعة صفر وقبل مغيب الشمس بساعة واحدةاوفي الفترة 
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ه وبموجب             48 عن الخفض أو التوقيف قبل       إلعالمتم ا ي اريخ المحدد إلجرائ ة      ساعة على األقل من الت الة هاتفي رس
  .مسجلة أو بواسطة الفاآس

  توقيف االستجرار أو خفضه لعطل طارئ: التاسعةالمادة 
داد                           عند ستلزم خفض أو توقيف اإلم ورد ي ق الم دى الفري اهرة ل وة ق د لق ى   يقتضي    ، حصول عطل طارئ عائ عل

  .الفريق المستورد بناًء لطلب الفريق المورد خفض أو توقيف االستجرار فورًا

  .على الفريق المورد إبالغ الفريق المستورد أسباب الخفض أو التوقيف فيما بعد

  العاملة المستجرةالطاقة تعرفة : العاشرةالمادة 
  :تعتمد معادلة التعرفة التالية

  س.و.ك / سنت أمريكي) ف ×0.03 + 2.0= (230ت
  :حيث

  .هو السعر الوسطي الشهري لطن الفيول وفق ما هو مبين في المادة الحادية عشرة   ف
       ألدنى لهذه التعرفة هو سبعةهو تعرفة الكيلوواط ساعة محسوبًا بالسنت األميرآي بحيث يكون الحد ا   ت

  .س.و.ك /  سنت أمريكي)7.5(ونصف       

  التعرفة بسبب تعديل سعر المحروقاتتعديل :  الحادية عشرةالمادة
غ                    ذي تبل ل ال ول أوي يصار في حساب التعرفة الواردة في المادة العاشرة لكل شهر على أساس الوسطي ألسعار الفي

ة في   ) إيطاليا( فوب موانئ البحر المتوسط      %1 فيه   نسبة الكبريت  شرة  والمعلن وروبين بالتس "ن  " مارآت سكان   ي
PLATT’S EUROPEAN MARKET SCAN - 1% FOB MEDITERRANEAN (ITALY)   ام الل أي خ

دل                         ة ب ا عشرة دوالرات أمريكي ري ويضاف إليه االستجرار من آل شهر محسوبًا بالدوالر األمريكي لكل طن مت
  .تكاليف الشحن

  فترات التعرفة: الثانية عشرةالمادة 
  . ساعة24تعتمد فترة تعرفة واحدة على مدار 

  ات قراءة العدادات وإعداد الفاتورة والدفعإجراء: الثالثة عشرةالمادة 
وم األول        سمريان تشكل لجنة مشترآة من الفريقين ألخذ قراءات العدادات في آل من              13-1 وح في الي ر نب  ودي

  .من آل شهر، ويبلغ آل فريق الفريق اآلخر بأسماء ممثليه في اللجنة

  إعداد فواتير الطاقة المستجرة 13-2
ي    آل    الطاقة العاملة والعكسية في       ءة عدادات عدّ  يتم في اليوم األول من آل شهر قرا        13-2-1 من محطت

ل  مريانتحوي ت ا س ي نفس الوق وح ف ر نب ت  ودي رًا بتوقي شرة ظه ة ع ساعة الثاني ة ل  الجمهوري
ضعها                      اذج خاصة ي راءات في نم سجل الق العربية السورية من قبل اللجنة المشار إليها أعاله وت

د    وفي حالة عدم تمكن ممثل أ  . ممثلو الفريقين  راءة ألي سبب تعتم ي فريق من حضور عملية الق
  .قراءة الفريق اآلخر

ا                 13-2-2 ا آم تقوم اللجنة بحساب معدل سعر التعرفة الكهربائية وفقًا لمعدالت أسعار الوقود المتفق عليه
رقم الخامس      هي مفصلة أعاله، وتؤخذ األرقام األربعة بعد الفاصلة فقط بعين االعتبار ويهمل ال

  .وما بعده

اتورة               يقوم ا  13-2-3 ذه الف ر ه لفريق األول بإعداد وإصدار فاتورة شهرية بصافي الطاقة المستجرة وتعتب
 .نهائية إلى أن يثبت عكس ذلك
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  :م الفريق الثاني بوضع سلفة لصالح الفريق األول باليورو على الحساب التالييقو 13-2-4

  /5/ فرع -المصرف التجاري السوري
 /0105-101452-020/حساب رقم 

داره ةمق ورو، بحيث تغا أربع ون ي ل  ونصف ملي تجرارها من قب ع اس ة المتوق ة الطاق طي آمي
  .الفريق الثاني لمدة شهرين

شهرين                       13-2-5 ي ال ذي يل شهر ال ة خالل ال ة الكهربائي اني بالطاق ق الث يستمر الفريق األول بتزويد الفري
سلفة لتغ               ة ال ة خطة    المذآورين أعاله وفق برنامج محدد الكميات، بحيث يتم خالله إعادة تغذي طي

  .4-2-13استجرار الطاقة الكهربائية خالل الشهرين الالحقين المذآورين في البند 

ق                              13-2-6 ذلك يحق للفري شهر المحددة ل دة ال اتورة خالل م ة الف اني قيم ق الث سديد الفري في حال عدم ت
اتورة خال            بالطاقة الكهربائية، األول إيقاف التزويد     ة الف ل  وفي حال عدم تسديد الفريق الثاني قيم

درها      4-2-13الشهرين التاليين ابتداًء من انتهاء الشهرين المذآورين في البند           دة ق  تترتب عليه فائ
  ).غير المدفوعة( سنويًا على المبالغ غير المسددة 6%

ة   13-2-7 دون القيم ستجرة، وت ة الم ة الكهربائي ة الطاق ساب قيم ة لح ي آعمل دوالر األميرآ د ال يعتم
ل اليورو       ادلة بال بالفاتورة، آما تدون القيمة المع     دل تحوي صادر عن      يورو باستخدام مع ـ دوالر ال
 الذي تصدر  باألول من الشهرEuropean Central Bank (ECB)المصرف المرآزي األوروبي 

ـ            ، و فيه الفاتورة  ل يورو دل التحوي م يصدر مع وم ألي سبب، يؤخذ آخر             إذا ل ك الي دوالر في ذل
شهر  ن ال ل األول م ل صادر قب دل تحوي ذمع اتورة ال ه الف صدر في اتورة صفحة . ي ت ق بالف ترف

صرف  ب لم ل  ECBالوي دل تحوي ين مع ي تب ساب ـ اليورو الت ي ح ستخدم ف ادلدوالر الم   المع
  .اليوروب

  االعتراضات: الرابعة عشرةالمادة 
ًا   ون هذا العقد عليه أن يوجه للفري      عندما يكون ألحد الفريقين اعتراض في معرض تطبيق مضم         ذ ق اآلخر آتاب ا به

د أو            راض بالي سليم االعت الصدد في مهلة ال تتجاوز شهرًا واحدًا من حدوث الواقعة المعترض عليها وحتى تاريخ ت
  .ين االعتبار أي اعتراض بعد انقضاء هذه المدةعال يؤخذ ب. الفاآس المثبت الحقًا بكتاب أصوليبإرساله 

  فض الخالفات والتحكيم: الخامسة عشرةالمادة 
ك عن                  تحل جميع الخال   تم ذل ا في اق لحله ى اتف تم التوصل إل فات التي قد تنشأ بين الفريقين بالطرق الودية، وإذا لم ي

وانين           ق اآلخر ووفق الق د الفري تم في بل يم ي طريق التحكيم بحيث إذا آان المعترض فريقًا متعاقدًا معينًا، فإن التحك
  .واألنظمة النافذة فيه

  )الموطن المختار(مرآز اإلقامة : السادسة عشرةالمادة 
  :لتنفيذ هذا العقد اختار آل من الفريقين محل اإلقامة التالي

  االمؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية في سوري –
  3386ب . ص– نيسان 17 شارع – منطقة آفرسوسة –دمشق : مرآز المؤسسة

  00963-11-2229062فاآس 

    مؤسسة آهرباء لبنان –
   00961-1-583084  فاآس–طريق النهر  –بيروت : مرآز المؤسسة

ى                     ة التبليغات عل ر آاف في حال تغيير أحد الفريقين لموطنه المختار أعاله عليه إخطار الفريق اآلخر بذلك وإال تعتب
  .الموطن أعاله صحيحة حكمًا
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 7/7 )15/12/2011(عقد الستجرار الطاقة الكهربائية إلى محطة دير نبوح 
  

  الضرائب والرسوم: السابعة عشرةالمادة 
  .ذ هذا العقد في بلدهيتحمل آل فريق الضرائب والرسوم المترتبة عن إبرام وتنفي

  مدة العقد: المادة الثامنة عشرة
 . بحيث يتم في هذا التاريخ تصفية العقد31/12/2012 ولغاية 1/1/2012مدة هذا العقد من تاريخ تبدأ  –
  .في حال رغبة أحد الفريقين بإلغاء هذا العقد يتوجب إعالم الفريق اآلخر قبل شهر على األقل بذلك –

  وضع العقد موضع التنفيذ: المادة التاسعة عشرة
  :يوضع هذا العقد موضع التنفيذ بعد

 .توقيعه من قبل الفريقين  .أ 
 .مصادقة السلطات المختصة في آل من البلدين، وإبالغ هذه المصادقة آل إلى الفريق اآلخر  .ب 
  .تسديد السلفة المذآورة في المادة الثالثة عشر لصالح الفريق األول  .ج 

  نسخ العقد: المادة العشرون
آل ، واحتفظ هذا العقد على ثالث نسخ أصلية احتفظت األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني بنسخة حرر  

  .فريق بنسخة منها للعمل بها حين االقتضاء

  15/12/2010 هـ الموافق لـ 1/1433/  بتاريخوقع 

  عن مؤسسة آهرباء لبنان  عن المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية
  في الجمهورية اللبنانية   الجمهورية العربية السوريةفي

  المدير العام/رئيس مجلس اإلدارة  المدير العام

  حايكالالمهندس آمال   هشام ماشفجالمهندس 
 

  


