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  البريد واالتصاالت السورية اللبنانية المشترآةلجنة  محضر اجتماع
  14/4/2004 بيروت

   

عقدت لجنة البريد واالتصاالت السورية اللبنانية المشترآة اجتماعًا في مقر وزارة االتصاالت اللبنانية في بيروت 
ربية السورية الدآتور محمد بشير  برئاسة السيد وزير االتصاالت والتقانة في الجمهورية الع14/4/2004بتاريخ 

المنجد ومعالي وزير االتصاالت في الجمهورية اللبنانية المهندس جان لوي قرداحي وسعادة أمين عام المجلس 
  :األعلى السوري اللبناني األستاذ نصري الخوري ، آما حضر االجتماع

  :السوريعن الجانب 
 معاونة الوزير  نبال ادلبي. د
  عام البريدمدير   أحمد سعد. أ
  معاون مدير عام مؤسسة االتصاالت  ناظم بحصاص. م
  مدير مديرية مكتب الوزير  ذو الفقار الدالي. أ
  مدير االستثمار في مؤسسة االتصاالت  محمد صالح سالم. م
  مدير مشروع الخلوي  غسان صوان. م
  مدير االتصاالت في محافظة ريف دمشق  مروان حنا. م
  لخدمات البريديةمدير ا  محمد زآريا. أ
  مدير الشؤون المالية في المؤسسة العامة للبريد  بشارة السعد. أ

  معاون مدير التشغيل والصيانة في مؤسسة االتصاالت  رغيد الرز. م 
  معاون مدير التنفيذ في مؤسسة االتصاالت  عبده أبو النصر. م
  العالقات العامة  غازي تمر آغا. أ

  :اللبنانيعن الجانب 
  مدير عام اإلنشاء والتجهيز  ي أندراوسناج. م
  مدير عام االستثمار والصيانة  أحمد بسام عويدات. م
  مدير عام البريد  محمد زهير يوسف. م
  مدير الصيانة  ميشال سيدي. م
  رئيس مصلحة صيانة االتصاالت الدولية  سعيد مهنا. أ
  رئيس مصلحة االستثمار الدولي  ميالد عيد. م
  يس مصلحة تنفيذ االتصاالترئ  مصطفى فارس. أ
  رئيس منطقة البقاع  عدنان نصار. أ
  رئيس مرآز إدارة الطيف والترددات  عارف منصور. م
  رئيس أشغال مصلحة االستثمار الداخلي  رئيف عويدات. م
  المديرية العامة لإلنشاء والتجهيز  إيلي غزال. م
  عضو مكتب الخلوي  عبداهللا القصير. م

 بـاشـرت اللجنـة اجتماعهـا بـاالطـالع علـى جـدول األعمـال حيـث أقـرته وبـدأت مناقشـة بعد تبادل الترحيب
 :بنـوده علـى النحـو التالـي
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  في مجـال االتصـاالت: أوًال

متابعة نتائج اإلجراءات الفنية السورية حول زيادة عدد دارات االتصاالت الدولية مع لبنان وتغيير نظام  .1
 :التشوير
 دارة فقد قام  150انـب السـوري أنه بعد زيادة عدد الدارات الهاتفية المتبادلة بين البلدين بمقدار بيـن الج
 وسيتـم R2 دارة فقـط تعمـل بنظـام اإلشارة 390  وبقيـت C7  دارة لتعمـل وفـق نظـام اإلشـارة510بتحويـل 

زمة من خالل عقود المؤسسة وذلك خالل  بعد توفر البوابات الالC7 تحويـل هـذه الـدارات لنظـام اإلشارة
  . العام الجاري 

 وذلك في 1050 ليصبح مجموع الدارات C7 دارة هاتفية تعمل بنظام اإلشارة 150تفاق على زيادة آما تم اال
  . ختناقات الحرآية خالل ساعات الذروة مسعى لتخفيف اال

شغلي شبكات الخلوي لحل مشكلة تداخل متابعة نتائج التنسيق بين إدارتي االتصاالت في البلدين مع م .2
 :الشبكات الخلوية بين البلدين

ومن جهته . بين الجانب اللبناني نيته تأجيل معالجة هذا الموضوع حتى نهاية شهر حزيران من العام الجاري
 نجز مذآرة تفاهم مع مشغلي الخلوي في بأنه قد أبين الجانب السوري استعداده لمعالجة هذا الموضوع علمًا

  .سوريا تنظم الترددات المفضلة

تفاق على إيفاد مجموعة من الفنيين من مكتب الخلوي من الجانب اللبناني إلى دمشق للمباشرة وقد تم اال
بتحضير الملف والمعطيات الفنية الالزمة بهذا الموضـوع، ويتم التنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى 

  .رةالسوري اللبناني لتحديد موعد الزيا

اتخاذ القرار المناسب حول تحديد وتأمين حجوم وسعات الدارات الالزمة لربط لبنان بالدول المجاورة  .3
 :لسورية عبر شبكة االتصاالت السورية

لسورية عبر زمة لربط لبنان بالدول المجاورة مين حجوم وسعات الدارات الالبين الجانب السوري إمكانية تأ
ب ، حيث يتوفر لدى الجانDDPاالتصاالت السورية على أساس حق العبور الشبكة السورية من خالل شبكة 
 :السوري السعات الشاغرة التالية

  .E1 40باتجاه األردن  −
 .E1 12 باتجاه ترآيا  −
 .E1 6باتجاه العراق  −

لى تصاالت اللبنانية بإعداد تقرير خطي خالل شهر من تاريخه يبين حاجتها إالتفاق على قيام إدارة االوقد تم ا
حجوم وسعات الدارات الالزمة لربط لبنان بترآيا والعراق واألردن على أن تقوم مصلحة االستثمار الدولي 

 .جراء االتصاالت الالزمة مع الدول المجاورة المشار إليها أعاله بهذا الشأنبإ

 للهاتف الثابت االطالع على القرار المتخذ من إدارتي االتصاالت في البلدين حول تطبيق األجور التحاسبية .4
 :والخلوي بين البلدين

 للحرآة المنتهية في الشبكة الخلوية SDR/MN 0.06أوضح الجانبان أنه قد تم تطبيق التحاسب على أساس  −
  .1/12/2003وبوشر بإجراء التقاص اعتبارًا من 

 في ةتفاق على عقد اجتماع للجنة التحاسب المشترآة لبحث التحاسب بخصوص الحرآة المنتهيتم اال −
سبوعين من تاريخه على أن يحدد الموعد بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس الشبكة الثابتة وذلك خالل أ
 .األعلى السوري اللبناني
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 :عقد استثمار شبكة هاتف قرية الطفيل اللبنانية .5
خاوف التي أبداها تفاق على أن يقوم الجانب السوري بإعداد دراسة إمكانية إيجاد سبل تقنية لمعالجة المتم اال

الجانب اللبناني حول إمكانية استخدام هذه الخطوط في التخابر غير الشرعي،  وتمنى الجانب اللبناني في هذه 
جهات الالسياق أن يقوم األمين العام بمتابعة مشروع مرسوم تطبيق عقد استثمار شبكة الطفيل الهاتفية مع 

  .اللبنانية المعنية إلصداره

جراءات المتخذة من قبل الجانب اللبناني حول التعاقد مع شرآة استشارية إلنجاز دراسة االطالع على اإل .6
 :حول ظاهرة التخابر غير الشرعي وسبل مكافحتها

غير  بين الجانب اللبناني أن هيئة أوجيرو قد باشرت إجراءات التجارب الالزمة لمراقبة ظاهرة التخابر
  . المجال وقد قامت هذه الشرآة بإنجاز تقرير أوليالشرعي من خالل شرآة عالمية متخصصة بهذا

مكانيات ونشاط الشرآة والطرق أوجيرو تحضير ملف يتضمن فكرة عن إتفاق على الطلب من هيئة تم اال
التقنية التي تستخدمها باإلضافة إلى نسخة عن التقرير األولي لتجاربها وإجراء التنسيق مع اإلدارة اللبنانية 

  .المختصين لدى الجانبيننتائج على لعرض ال

االطالع على نتائج مخاطبة األمانة الفنية لجامعة الدول العربية بخصوص األجور التحاسبية مع الدول  .7
 :العربية وتحديد مواقف الدول العربية من تخفيض األجور التحاسبية

ول العربية المعتمدة من  سيطبق األجور التحاسبية مع الد1/7/2004 مـن نـه اعتبـارًان الجانـب السـوري أبيـ
  :قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء االتصاالت العرب وهي على الشكل التالي

0.225 SDR/Mللدقيقة المنتهية في الشبكة الخلوية .  
0.18 SDR/Mللدقيقة المنتهية في الشبكة الثابتة .  
آة المنتهية في  التحاسبي للحردارة اللبنانية قدمت ورقة عمل تعلن تحفظ لبنان على السقفعلمًا بأن  اإل

  .SDR/M 0.15ن تكون الحصة االنتهائية الهاتف الخلوي وأ

ماعات اللجنة وبين الجانـب اللبنانـي أنه سيقوم بـدراسـة هذا الموضوع وتحديد موقفه وذلك قبل بدء اجت
  .28/6/2004 -27تصاالت والمعلومات التي ستعقد في القاهرة في الفترة العربية الدائمة لال

 :تصاالت بين البلديناستراتيجية التعاون في مجال اال .8
 التكامل اإلستراتيجي في مجال جتماع المقبل للجنة المشترآة لمناقشة آفاقتم االتفاق على أن يخصص اال

  .قتصادي وفرص العمل في البلدينت وانعكاساتها على الوضع االتصاالاال

 :بخصوص آابل اليتار .9
لجنة التشغيل والصيانة  تفاق على أن تتولى األعطال على آابل اليتار وتم اال تكراربينت اإلدارة اللبنانية

الثالثية السورية اللبنانية المصرية متابعة هذا الموضوع خالل اجتماعها المزمع عقده في القاهرة اعتبارًا من  
2/5/2004.  

 :أمور أخرى .10
فد فني من مشروع الخلوي لإلطالع على نظام رحبت اإلدارة اللبنانية باقتراح الجانب السوري بإيفاد و −

 .مراقبة حرآة الخلوي في لبنان

 وذلك PDNرحبت اإلدارة السورية باقتراح الجانب اللبناني إيفاد وفد فني لإلطالع على تفاصيل مشروع  −
 .خالل شهر أيار القادم

  .يتم التنسيق مع األمانة العامة بخصوص المواعيد اآلنفة الذآر

 



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilي اللبناني المجلس األعلى السور
 

 
 

  4/4  14/4/2004 محضر اجتماع لجنة البريد واالتصاالت

  ال البريـدمجفي : ثانيًا 

 :بادل الحواالت البريدية الفوريةتوقيع االتفاق الثنائي بين إدارتي البريد السورية واللبنانية حول ت .1
 البريدية الفورية إداريًاتم توقيع اتفاق الثنائي بين إدارتي البريد السورية واللبنانية حول تبادل الحواالت 

  .ووزاريًا

 : والنظام التنفيذي لهE.M.Sالدولي توقيع اتفاق لتبادل البريد العاجل  .2
  .  ووزاريًاظام التنفيذي له إداريًا والنE.M.S اتفاق لتبادل البريد العاجل الدولي تم توقيع

 :دارتي البريد السورية واللبنانيةالبحث في تفعيل التعاون بين إ .3
المرآز الحدودي في جديدة تفاق على دراسة إنشاء مكتب تبادل بريدي للبريد العابر بين البلدين في تم اال

 لجنة المراآز يابوس، وتم التأآيد على أهمية حضور ممثلين عن إدارتي البريد في البلدين الجتماعات
  . الحدودية المشترآة

 : مجلس إدارة إتحاد البريد الدوليحول ترشيح سوريا لعضوية .4
  .البريد الدوليأآد الجانب اللبناني دعمه لترشيح سوريا إلى عضوية مجلس إدارة إتحاد 

  
  

  االتصاالت والتقانةوزير 
  العربية السوريةالجمهورية  في

  محمد بشير المنجدالدآتور 

  أمين عام 
  لمجلس األعلى السوري اللبنانيا

  األستاذ نصري الخوري

  االتصاالتوزير 
  اللبنانيةالجمهورية  في

  المهندس جان لوي قرداحي
  
  
  
  


