
 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 
 

                                                                     

 1/4   19/10/2003  السورية اللبنانية المشترآةمحضر اجتماع لجنة النفط والغاز 

  محضر اجتماع
   السورية اللبنانية المشترآةالنفط والغازلجنة 

  19/10/2003 دمشق
   

ة المعدنية في الجمهورية العربية السورية الدآتور إبراهيم حداد قام معالي وبدعوة من السيد وزير النفط والثر
 حيث عقد 19/10/2003تاريخ وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية الدآتور أيوب حميد بزيارة إلى دمشق ب

 للجنة النفط والغاز السورية اللبنانية المشترآة بحضور ًا المعدنية السورية اجتماعفي مقر وزارة النفط والثروة
سعادة أمين عام المجلس األعلى السوري اللبناني األستاذ نصري الخوري، آما حضر االجتماع آل من السيدات 

  :والسادة

    :عن الجانب اللبناني
  رئيس ومدير عام منشآت النفط في طرابلس والزهراني   معالي األستاذ اسطفان الدويهي 

  مدير عام االستثمار  األستاد حسان هاشم 
  رئيس ومدير عام مجلس إدارة مؤسسة آهرباء لبنان   حايكلالدآتور آما

  مستشار الوزير الخاص  المهندس ماجد قسطنطين 
  لوزيرمستشار ا  األستاذ إبراهيم بداح
  الملحق الصحافي في وزارة الطاقة والمياه  السيدة جهاد العشي 

    :عن الجانب السوري
  معاون الوزير لشؤون النفط والغاز  الجيولوجي جابر غزيل

  مدير عام الشرآة السورية للنفط  الدآتور المهندس أحمد المعال
  مدير عام مصفاة حمص  الدآتور المهندس أحمد شيخ حمود

  مدير عام الشرآة السورية للغاز  علي عباس المهندس 
  المستشار في الوزارة  الدآتور محمد خضور 
  مدير مكتب تسويق النفط في رئاسة مجلس الوزراء   المهندس محمد شويش

  مدير التخطيط والتعاون الدولي  السيد محمد سعيد القحف 
  رةامدير العالقات العامة في الوز  السيد فايز هزيم 

  .االجتماع عن األمانة العامة المهندس سميح جمعةآما حضر 

ة السورية الدآتور إبراهيم حداد يبر النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العريفي بداية االجتماع رحب السيد وز
نية الدآتور أيوب حميد وبسعادة أمين عام المجلس األعلى االمياه في الجمهورية اللبنوبمعالي وزير الطاقة 

ني األستاذ نصري الخوري آما رحب السيد الوزير بالوفد الضيف المرافق لمعالي الوزير وبالسادة اي اللبنالسور
المشارآين باالجتماع، متمنيًا للجنة نجاحها في معالجة بنود جدول األعمال المقترح وفي تدعيم مسيرة التعاون 

اون والتكامل القائمة حاليًا في مجالي النفط والطاقة ني في مجالي النفط والغاز، مشيرًا إلى خطى التعاالسوري اللبن
 نتيجتها إلى تطوير اًال يحتذى للتعاون العربي والتي تهدف فيث ولبنان والتي تعتبر مسوريابين البلدين الشقيقين 

مائي إمكانيات البلدين في هذا المجال الحيوي الهام الذي يعتبر التقدم به من أهم مؤشرات التطور الحضاري واإلن
  .التي تتطلبها تحديات العصر

  . وطيب اإلقامة في دمشقسورياوختم السيد الوزير آلمته متمنيًا للوفد اللبناني أطيب النتائج في زيارته ل

وفي آلمته شكر معالي الوزير اللبناني الدآتور أيوب حميد السيد وزير النفط السوري الدآتور إبراهيم حداد على 
فادة آما شكر لسعادة األمين العام األستاذ نصري الخوري متابعته وتنسيقه الجتماعات دعوته الكريمة وحسن الو
اليًا جهود سعادته واألمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني في ع وثمن سورياومهمة الوفد اللبناني في 
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ح معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق رعاية وتوطيد أواصر التكامل القائم بين البلدين في آافة المجاالت تنفيذًا لرو
  . ولبنانسورياالموقعة بين البلدين الشقيقين 

 معًا في مواجهة التحديات المستجدة والعدوان اإلسرائيلي األمريكي على سورياآما أآد معاليه وقوف لبنان و
لشقيقين مفاعيًال ووجوهًا  الصامدة ولبنان المقاوم مؤآدًا على أن روح التصدي للعدوان تأخذ بين البلدين اسوريا

  .حضارية وتنموية باإلضافة إلى المواجهة التي دأب البلدان الشقيقان على تبنيها

آما تحدث  سعادة أمين عام المجلس األعلى السوري اللبناني األستاذ نصري الخوري وشكر للسيدين الوزيرين ما 
ة المعدنية السورية إرادة التعاون ونانية والنفط والثرتفضال به في آلمتيهما آما شكر لوزارتي الطاقة والمياه اللب

 التكامل في مجال الطاقة والنفط بين البلدين، معتبرًا أن إرادة ىلمستمرة بينهما لتوطيد وتدعيم خطالقائمة وا
التحديث والتطوير التي أشار إلى ضرورة توخيها السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الدآتور بشار األسد 

 ولبنان سورياة التي يتعرض لها البلدين الشقيقين سي واحدة من أهم األسلحة الضرورية لمواجهة الهجمة الشره
  .نتيجة مواقفهما القومية الثابتة

نية األخيرة ومقررات هيئة المتابعة والتنسيق لجهة اضرورة تنفيذ مقررات القمة السورية اللبنآما بين سعادته 
 انتمائهما لجغرافية تيجية في مجال النفط والمشتقات النفطية وصناعة التكرير نتيجةوضع سياسة تكاملية استرا

إقليمية واحدة ترتبط عضويًا بالعمق اإلقليمي لهذه الفعاليات االقتصادية الهامة ويتأثران ويؤثران بنفس متطلبات 
  .ونتائج الحاجة واالستهالك

لنجاح في اجتماعها مؤآدًا استمرار األمانة العامة في متابعة وفي ختام آلمته تمنى سعادة األمين لهذه اللجنة ا
والغاز خاصًة وأن هذه الجهود وإن بدأت تؤتي اللجان المعنية بالتعاون بين البلدين في مجال النفط وتنسيق جهود 

هاء من أآلها منذ فترة ليست قصيرة إال أنها بصدد الوصول إلى نتائج إيجابية وغير مسبوقة من خالل قرب االنت
  .جهوزية خط الغاز السوري اللبناني

 العامة للمجلس األعلى السوري  األمانة المقترح من قبلاألعمالومن ثم باشرت اللجنة عملها بإقرار جدول 
  :اللبناني وذلك على النحو التالي

فاتين مشترآتين  المتعلق بدراسة إمكانية إنشاء مص اللبنانيبحث سبل تنفيذ قرار المجلس األعلى السوري: أوًال
  رير النفط في طرابلس والجنوبلتك

اطلع المجتمعون على تقرير اللجنة الفرعية المشترآة المكلفة بمهمة توصيف الحالة الفنية لمصفاة طرابلس 
 وعلى التقرير المفصل الملحق بالمحضر وخالصته 5/10/2002ودراسة إمكانية تأهيلها أو استبدالها المؤرخ 

فق نظام ومصافي جانب اللبناني أن القانون اللبناني يتيح دخول القطاع الخاص لتمويل إنشاء ومقترحاته وبين ال
DBOT ومن جهته بين الجانب السوري وجود مشاريع تحديث لمصفاتي حمص وبانياس وإنشاء مصفاة جديدة 

  : المناقشة قررت اللجنة التوصية بما يليدوبع

 خبرة متخصص تروط إلعالن مناقصة للتعاقد مع بيتر شتشكيل لجنة فنية مختصة تكلف بمهمة وضع دف .1
مهمته إعداد دراسة جدوى اقتصادية حول إمكانية إنشاء مصفاة مشترآة لتكرير النفط وفق حاجات السوق 

  .السورية واللبنانية آمًا ونوعًا وتأخذ باإلمكانيات المتاحة حاليًا في البلدين وتلحظ إمكانية تصدير اإلنتاج

 . خالل األسبوع األول من الشهر المقبل وتتولى األمانة العامة التنسيق بهذا الشأنتجتمع اللجنة .2

ى غرار                    :ثانيًا ة عل ة للمشتقات النفطي سوق اللبناني   بحث إمكانية قيام الجانب اللبناني بتنفيذ دراسة احتياجات ال
  2020الدراسة المعدة من الجانب السوري لغاية العام 

) مرفق نسخة عنها (2020مشتقات النفطية لغاية عام   ولية لحاجات السوق اللبنانية من ال     أاسة  قّدم الجانب اللبناني در   
  :وبعد اإلطالع على هذه الدراسة تم التوصية بما يلي
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ة      .1 ة تكاملي ة بوضع سياس از المكلف نفط والغ شؤون ال شترآة ل ة الم سورية اللبناني ة ال ة الفني سمية اللجن ادة ت إع
 .للمشتقات النفطية

  .عقد اجتماع هذه اللجنة في مطلع شهر تشرين الثاني وتتولى األمانة العامة التنسيق بهذا الشأن .2

د                ً:ثالثا ة تحدي موعد ثابت للمباشرة      االطالع على مستجدات تنفيذ مشروع الغاز السوري اللبناني وبحث إمكاني
  بتسليم الغاز

سبة اإلنجاز     (. د في نهاية العام الجاريلمحدبين الجانب السوري التزامه تسليم الغاز وفق الموعد ا      مرفق مخطط ن
ات                    ) لدى الجانب السوري   سليم مع األخذ بمتطلب آما أآد ضرورة التنسيق بين الجانبين لتوصيل الغاز في نقطة الت

  .األمن والسالمة الصناعية

ة ومحطة              ين الحدود اللبناني د الخط ب ال تمدي ه باشر أعم اني أن ار وفق األسس     من جهته بين الجانب اللبن ر عم دي
شهر        ة ال ي بداي از ف تالم الغ رة باس ة والمباش ال اللبناني اء األعم ع إنه ن المتوق دة وم ية المعتم صميمية والهندس الت

  .السادس من العام القادم 

ار       ر عم ين دي از ب ة خط الغ ذ دراس شارية لتنفي رآة است ع ش د م اء التعاق صدد إنه ه ب اني أن ب اللبن ّين الجان ا ب آم
  .وان ثماني شرآات عالمية قد قدمت عروضها ومن المتوقع التعاقد مع إحداها خالل شهر من تاريخهوالجنوب 

ان             ة     ،وبّين الجانب اللبناني رغبته في زيادة آميات الغاز السورية المصدرة إلى لبن سوري أن اتفاقي د الجانب ال  وأآ
ى إج      ،بيع الغاز وتاريخ نفاذها يتيح هذه اإلمكانية       شأن في              وتم االتفاق عل ذا ال ة به ات الرسمية الالزم راء المخاطب

  .حينه

  :آما تمت التوصية بما يلي

ذ                      .1 ة تنفي ه متابع اليين مهمت انونيين أو الم ين والق تسمية فريق ارتباط مؤلف من شخصين من آل جانب من الفني
 .سيق الالزمين لعمل الفريقى األمانة العامة المساعدة والتناتفاقية بيع الغاز وبحيث تتول

از ا                      .2 ذها لخط الغ ع تنفي صميمية المزم ة الت از في الدراسة النظري اني من   ضرورة لحظ مآخذ استجرار للغ للبن
 .ستفادة منها في تزويد مواضع االستهالك بحال وجودهاالشمال إلى الجنوب لال

  :حول مشروع الغاز العربي
اه اللبنا      ة والمي ين وزارة الطاق الزم ب سيق ال إجراء التن ية ب ت التوص ة   تم روة المعدني نفط والث ة ووزارة ال ني

ده في             رر عق ي المتوسطي المق ة األوروب دى الطاق وزاري لمنت ؤتمر ال السورية وتوحيد المواقف تحضيرًا للم
نفط                   ،روما في أوائل شهر آانون األول      ي ال م مع وزارت سيق المالئ  آما نوهت اللجنة إلى ضرورة إجراء التن
  .المصرية واألردنية لنفس الغرض

  بار تربل والقاع للقياس والتحليل اتخاذ القرار المناسب حول تحضير آ:عًاراب

روة                       نفط والث ين وزارة ال ع ب راجعت اللجنة بنود بروتوآول التعاون التنفيذي في مجال االستكشاف والتنقيب الموق
اريخ          ة بت ا   27/11/2002المعدنية السورية ووزارة الطاقة والمياه اللبناني سورية    وتوصيات محضر اجتم ة ال ع اللجن

ل      2003/ 8/1اللبنانية للتنقيب عن النفط والغاز المنعقد بتاريخ        اس والتحلي اع للقي ل والق ار ترب  بخصوص تحضير آب
ستدرجة للكشف                     ه بصدد دراسة العروض الم اني أن الكهربائي باإلضافة للمسح الزلزالي البري وبّين الجانب اللبن

ع الحصول              عن فوهتي بئري تربل والقاع وتحري إمك       ل ومن المتوق اس والتحلي انية تحمل القساطل إلجراءات القي
ة التنقيب عن                     ،على النتائج خالل شهر من تاريخه      شاط لجن ة ن دًا لمتابع ائج تمهي ذه النت سوري به  وسيعلم الجانب ال

اإلطالع                          شارآة ب نفط للم سورية لل شرآة ال ي من ال دوب فن سمية من ة بضرورة ت ى  النفط والغاز وأوصت اللجن عل
ذا المجال                  سورية به الخبرات ال تعانة ب ضًا االس سوري       .العروض المشار إليها آنفًا وبحيث يتم أي يقوم الجانب ال  وس

  .بتسمية من يلزم من طرفه لهذا الغرض
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سًا نفط :خام ة ووزارة ال اه اللبناني ة والمي ين وزارة الطاق ري ب سايزمي الب اق للمسح ال ع اتف ة توقي  بحث إمكاني
  نفطالشرآة السورية لل/ نية السورية والثروة المعد

ي متخصص                        ق فن ام فري ى قي م التوافق عل ذا المجال وت أآد الجانب السوري مجددًا استعداده لمتابعة التعاون في ه
تم التن                             شملها المسح وي ي يجب أن ي اطق الت د المن ة بهدف تحدي ة ميداني ذ جول سيق مع   خالل شهر من تاريخه بتنفي

  .على السوري اللبناني بهذا الشأناألاألمانة العامة للمجلس 

سواحل  ني استعداده إطالع الجانب السوري   وبّين الجانب اللبنا    على نتائج المسح السايزمي البحري الذي تم تنفيذه لل
  .اللبنانية

ى                             :سادسًا وث النفطي عل ة بوضع سياسة مشترآة لمكافحة التل ة مشترآة مكلف ة فني شكيل لجن ة ت  بحث إمكاني
ساحلين ال شاري   ال ي وم ي والتقن ادر الفن دين للك ات البل د حاج اني وتحدي ذا  سوري واللبن بة له ل المناس ع التأهي
  الموضوع

اني خالل   تم االتفاق على تشكيل لجنة مشترآة لمكافحة التلوث النفطي على         سبوعين من   أالساحلين السوري واللبن
  :تاريخه وتكلف هذه اللجنة بما يلي

ى                    عقد االجتماع األولي وتحديد      .1 وث النفطي عل شرية في مجال مكافحة التل ة والب دين التقني واقع إمكانيات البل
  .الساحلين السوري واللبناني

ا                .2 ات تأهيله شرية وإمكاني وضع برنامج تعاون سوري لبناني مشترك لمكافحة التلوث النفطي وتحديد األطر الب
  .ادثلدين لمواجهة أخطار هذه الحووبرامج عملها باإلضافة إلى تحديد المتطلبات التقنية الالزمة للب

ا سواء في مجال الكشف المبكر                      .3 سيق معه اون والتن ة للتع ة المناسبة والالزم ة والدولي اقتراح الجهات المحلي
ة    ساعدات الالزم ى الم ة الحصول عل ن خالل بحث إمكاني ا أو م ا ومعالجته بل احتوائه وث وس وادث التل لح

 .ة التلوثلتشكيل فرق عمل مشترآة مسؤولة عن مكافح

ي المتوسطي لطلب دعم                سورياالتوصية بتقديم ورقة عمل      .4 ة األوروب  لبنانية مشترآة في اجتماع منتدى الطاق
  .االتحاد األوروبي في إدارة أزمات ومكافحة التلوث على الساحلين السوري واللبناني

ابعًا ول  : س ًا للمواصفات المعم ول وفق ان من الفي أمين حاجة لبن ة ت ان بدراسة إمكاني ي لبن ا ف ود به موجب عق
  موسمية أو طويلة األمد

ه            أصية بقيام الجانب اللبناني خالل      التو .1 دة لدي سبوعين من تاريخه بتزويد الجانب السوري بالمواصفات المعتم
وم    للفيول والمشتقات النفطية المستعملة في لبنان سواء لتوليد الطاقة أو الستهالك السوق المحلي وبناًء عليه يق

ين     الجانب  شتقات ب ادل الم د لتب ة األم ود طويل راح عق ة اقت ذه المواصفات ودراسة إمكاني سوري بدراسة ه  ال
  .البلدين

أمين                    .2 سوري لت التوصية بالطلب من منشآت النفط في لبنان إجراء المباحثات الالزمة مع مكتب تسويق النفط ال
 .احتياجات لبنان من فحم الكوك

  ر النفط والثروة المعدنيةوزي  أمين عام   وزير الطاقة والمياه
  في الجمهورية العربية السورية  المجلس األعلى السوري اللبناني  في الجمهورية اللبنانية

  الدآتور إبراهيم حداد  األستاذ نصري الخوري  الدآتور أيوب حميد

  


