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  السورية اللبنانية المشترآة لجنة النفط والغاز محضر اجتماع
  29/2/2004 دمشق

   

عقدت اللجنة الوزارية للنفط والغاز السورية اللبنانية المشترآة اجتماعًا في مقر وزارة النفط والثروة المعدنية في 
 داللبنانية الدآتور أيوب حمي ضم إلى جانب معالي وزير الطاقة والمياه في الجمهورية 29/2/2004دمشق بتاريخ 

والسيد وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية الدآتور إبراهيم حداد وسعادة أمين عام 
  :المجلس األعلى السوري اللبناني األستاذ نصري الخوري آل من السادة

  :اللبنانيعن الجانب 
  ير عام منشآت النفط في طرابلس والزهرانيرئيس لجنة ومد   معالي األستاذ اسطفان الدويهي

  مدير عام النفط بالوآالة  األستاذ آمال حايك
  المستشار الخاص  المهندس ماجد قسطنطين
  الخبير االقتصادي بشؤون الطاقة والخصخصة  األستاذ رودي بارودي
  خبير الطاقة  المهندس وليد قشوع

  فط في طرابلسمدير عام معاون لمنشآت الن  المهندس اسحاق الياس

  :السوريعن الجانب 
  وة المعدنيةرمعاون الوزير لشؤون الث   الدآتور المهندس حسن زينب
  مدير عام الشرآة السورية للنفط  الدآتور المهندس أحمد المعال

  مدير عام الشرآة السورية للغاز  المهندس علي عباس
  المستشار في وزارة النفط   الدآتور محمد خضور

  المستشار في وزارة النفط  و حسام الدينالمهندس عبد
  المستشار في وزارة النفط  الدآتور المهندس رياض الزرقا

  الشرآة السورية للغاز  المهندس إبراهيم خضور
  الشؤون المالية في الشرآة السورية للغاز  السيد علي معمو

تماع اللجنة االقتصادية جنة اجتماعها باالطالع على مقررات محضر اجلبعد تبادل الترحيب باشرت ال
 آما اطلعت على مشروع جدول األعمال المقترح من الجانب 14/1/2004واالجتماعية المنعقد في دمشق بتاريخ 

  :اللبناني حيث أقرته وباشرت بمناقشته على النحو التالي

قع في روما لخط الغاز مناقشة ودراسة اإلجراءات والخطط الالحقة وآيفية التعامل مع اتفاق النوايا الذي و: أوًال
العربي وتحديد مساره المجدي اقتصاديًا وذلك بعد االنتهاء من دراسة المخطط التوجيهي لكل دولة على حدة 

  بالتعاون مع المفوضية األوروبية
 : البند تم االتفاق على ما يليبعد مناقشة هذا

دعوة           حضور معالي وزير الطاقة والمياه اللبناني االجتماع الوزاري الرباع         .1 ده خالل شهر آذار ب ي المقرر عق
 .من وزير النفط والثروة المعدنية السوري

 :تشكيل لجنة مؤلفة من السادة .2

  من الجانب السوري  من الجانب اللبناني
  علي عباس. م  اسطفان الدويهي. أ
  حسين وداعة. م  قسطنطينماجد . أ
  إبراهيم خضور. م  وليد قشوع. م
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عة مضامين محاضر اجتماعات اتفاقية الغاز الرباعية وتلخيص ما له عالقة بمسار تكلف هذه اللجنة بمهمة مراج
في الشرآة  9/3/2004خط الغاز للوصول إلى صورة واضحة له، وتعقد اللجنة اجتماعها يوم الثالثاء الموافق 

   .السورية للغاز في دمشق في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا

 إنش والتزام الجانب السوري إيصال الغاز إلى محطة 24 واألعمال قيد اإلنجاز لخط إنجاز مد األنابيب: ثانيًا
  معمل دير عمار الحرارية

ى           بين الجانب السوري انتهاء  • ة باإلضافة إل ارات واألبني ل والتنظيف واالختب ر والتنزي ال الحف ة أعم ه من آاف
تم اآلن        أعمال الترآيبات في المحطات المقطعية ومحطة القياس وتوريد الم         واد الرئيسة الالزمة للمشروع، وي

يتم التريث       القيام بأعمال اإلنهاءات في المشروع التي قد تستغرق حوالي ثالثة أسابيع اعتبارًا من تاريخه، وس
 . منطقة الربطفيفي إدخال الغاز ريثما ينهي الجانب اللبناني آافة األعمال الحارة 

ال             اللبناني مباشرته أ   من جهته بين الجانب    • ى طول المسار وأعم ز األنابيب عل ال تجهي عمال بناء الخط وأعم
ام                م لح م  29اللحام والحفريات آما أآد على تنفيذه ألعمال الفحوص اإلشعاعية لألنابيب المنفذة تباعًا حيث ت  آ

ن أصل  ي   31م ضوئي ف ل ال صاالت والكب ة االت ار وجهوزي ي ديرعم ب المحطات ف ع ترآي ن المتوق م وم  آ
ام الجاري         صف نيسا تمن . ن وأآد التزامه االنتهاء من آافة األعمال مع التجارب في نهاية الشهر السابع من الع

 .أآدت اللجنة الوزارية على ضرورة عقد اجتماعات متابعة للجنة الفنية المكلفة بمتابعة المشروع

المجال النفطي على ضوء نتيجة عمل اللجنة المشترآة المكلفة بوضع تصور حول السياسة التكاملية في : ثالثًا
  2020الدراسات الموضوعة لحاجات السوقين السورية واللبنانية لغاية 

السوري  أنه سيقوم بتسمية ممثليه في هذه اللجنة وتكليفها المباشرة بأعمالها المطلوبة خالل أسبوع من بين الجانب 
بأسماء ممثلي الجانب السوري ليصار إلى تاريخه وسيتم إعالم األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني 

  .التنسيق وتحديد مواعيد االجتماعات الالزمة

نتيجة عمل اللجنة المكلفة بوضع دفتر شروط فني للتعاقد مع بيت خبرة حول إمكانية إنشاء مصفاة : رابعًا
  مشترآة سورية ـ لبنانية

العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني بذلك  انةسيقوم الجانب السوري بتسمية ممثليه في هذه اللجنة وتبلغ األم
 النفط في بيروت وتكلف اللجنة بوضع دراسة أولية  في منشآت11/3/2004ليصار إلى عقد االجتماع األول بتاريخ 

لمصفاة مشترآة بكامل أبعادها الفنية والتشغيلية واالستثمارية تمهيدًا لتكليف بيت خبرة متخصص بإنجاز دراسة 
  .القتصاديةالجدوى ا

  المسح السايزمي البري والتنقيب عن النفط والغاز: خامسًا
بناًء على تأآيد اللجنة االقتصادية واالجتماعية على ضرورة إنجاز الجانب اللبناني التعاقد على عملية تجريف  •

د     ا لتحدي ة وتحليله ات الكهربائي إجراءات القياس رة ب يمكن المباش اع ل ل والق ري ترب وهتي بئ ز ف دى وتجهي  م
رين                            وهتي البئ ز ف ه آشف وتجهي اني إنجازه عملي ين الجانب اللبن د ب اني، فق مأمولية وجود النفط في البر اللبن
از                               نفط والغ اون في مجال التنقيب عن ال ة التع ة حالت دون مباشرة لجن تربل والقاع  إال أن الظروف الجوي

ع في الوق            ة              المشترآة بمباشرة أعمالها وبناًء على جهوزية الموق ه لجن م توجي د ت راهن لمباشرة العمل فق ت ال
ة       د الجول دد موع ى أن يح هر آذار عل الل ش ل خ رة العم از مباش نفط والغ ن ال ب ع ال التنقي ي مج اون ف التع

  .الميدانية الالزمة ومدتها بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

صادية واالجت  • ة االقت ة اللجن ى موافق اًء عل ب   بن ع الجان اون م وري متخصص بالتع ق س ام فري ى قي ة عل ماعي
طالها المسح السايزمي البري فقد تقرر تحديد موعد ياللبناني بتنفيذ جولة ميدانية لتحديد المناطق التي يجب أن 

ة        ذه الجول ف به سوري المتخصص المكل ق ال وم الفري ى أن يق ة، عل ة العام ع األمان سيق م ة بالتن ذه الجول ه
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ة يحدد                      بالتعاون م  اه اللبناني ة والمي سورية والطاق نفط ال ي ال ى وزارت ع الجانب اللبناني بتقديم تقرير مشترك إل
  :فيه
 .نتائج الجولة لجهة المواقع التي يجب أن يطالها المسح −
 .نوعية المسح الالزمة −
 .رية للمسح المطلوبيالكلفة التقد −
 .الفترة الزمنية التي يستغرقها المسح −

ائج      • ذاً    وبناًء على نت سابق وتنفي د ال ع         البن ى توقي ة عل ة المتضمن الموافق صادية واالجتماعي ة االقت ه اللجن  لتوجي
ة في سورية                        روة المعدني نفط والث ان ووزارة ال اتفاق للمسح السايزمي البري بين وزارة الطاقة والمياه في لبن

راح ويصار إلى تكليف من يلزم في وزارة النفط والثر  ذي للمسح     ة المعدنية السورية القت اق التنفي  مسودة االتف
م                   ا ومن ث شتها واعتماده ة لمناق اه اللبناني ة والمي ى وزارة الطاق السايزمي البري في األراضي اللبنانية ترفع إل

 .توقيعها أصوًال

  خطة عمل مشترآة متكاملة لمكافحة التلوث النفطي على الساحلين السوري واللبناني: سادسًا
متكاملة لمكافحة التلوث النفطي جنة الفنية المشترآة المكلفة بوضع خطة عمل مشترآة تم تحديد موعد اجتماع الل

 وسيصار خالل االجتماع إلى مناقشة مسودة مشترآة 15/3/2004على الشاطئين السوري واللبناني وذلك بتاريخ 
نيات الفنية والبشرية لخطة مكافحة التلوث النفطي على الشاطثين السوري واللبناني باإلضافة إلى تحديد اإلمكا

والخطط التدريبية الالزمة وصياغة ملف آامل ضمن خطة سورية لبنانية مشترآة ترفع للسيد وزير النفط والثروة 
المعدنية السوري ومعالي وزير الطاقة والمياه اللبناني لترفق برسالة موقعة بشكل مشترك توجه إلى االتحاد 

  .المشروعاألوروبي لتأمين التمويل الالزم لهذا 

علمًا بأن الجانب اللبناني قد سلم نسخة من الخطة المقترحة من االتحاد األوروبي لمكافحة التلوث النفطي إلى 
  .نظيره السوري

آما سيقوم الجانب اللبناني بالتنسيق مع وزارة الدفاع اللبنانية لدعوة الجانب السوري لحضور مناورة بحرية حول 
  .شواطئ اللبنانيةمكافحة التلوث النفطي على ال

  

  الطاقة والمياهوزير 
  اللبنانيةالجمهورية  في

  أيوب حميدالدآتور 

  أمين عام 
  لمجلس األعلى السوري اللبنانيا

  األستاذ نصري الخوري

  النفط والثروة المعدنيةوزير 
  العربية السوريةالجمهورية  في

  الدآتور إبراهيم حداد
  
  
  
  


