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 1/1   11/12/2005 الكهرباءمحضر اجتماع لجنة  

  لشؤون الكهرباءالمشترآة السورية اللبنانية  اللجنة محضر اجتماع
  11/12/2005ق دمش

  

لشؤون بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني عقدت اللجنة السورية اللبنانية المشترآة 
ضور معالي وزير الطاقة  بح11/12/2005 في دمشق بتاريخ الكهرباء السورية اجتماعًا في مقر وزارة الكهرباء

المهندس  في الجمهورية العربية السورية الكهرباءوالمياه في الجمهورية اللبنانية األستاذ محمد فنيش والسيد وزير 
  : وسعادة أمين عام المجلس األعلى السوري اللبناني األستاذ نصري الخوري وآل من السادةمنيب صائم الدهر

  :اللبنانيعن الجانب 
  رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام مؤسسة آهرباء لبنان  ال حايك األستاذ آم

  رئيس لجنة ـ مدير عام منشآت النفط في لبنان  األستاذ سرآيس حليس 
  مستشار الوزير   المهندس زآريا رمال

  مستشار الوزير للشؤون القانونية  األستاذ علي برو 

  :عن الجانب السوري
  دارة ـ مدير عام المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائيةاإلس مجلس رئي  أحمد خالد العليالمهندس الدآتور 

   مدير التخطيط واإلحصاء   نبيل الشرعالمهندس 

  :ليعلى النحو التا اجتماعها اللجنة باشرتالترحيب تبادل بعد 

  2006تجديد عقدي استجرار الطاقة الكهربائية إلى محطتي دير نبوح وعنجر لعام : أوًال
م بين البلدين في مجال تبادل الطاقة الكهربائية ئالنظر إلى التعاون المستمر والقاًء على طلب الجانب اللبناني وببنا

 230ي طرطوس ـ دير نبوح على توتر ستجرار الطاقة الكهربائية عن طريقأقرت اللجنة تمديد وتوقيع عقدي ا
 الشروط الفنية والتعاقدية للعقدين المبرمين لعام  وبنفس2006للعام . ف. ك66والديماس ـ عنجر على توتر . ف.ك

  .31/12/2006 ولغاية 1/1/2006 ابتداًء من ن العقدين، على أن يبدأ العمل بهذي2004

  400الربط الكهربائي على توتر مشروع : ثانيًا
الجانب السوري جاهزية الجزء السوري من المشروع في حين بين الجانب اللبناني وجود بعض المعوقات بين 

التنفيذية لديه من شأنها تأخير المشروع شهرين في أحسن األحوال وسنة وشهرين في أسوأها، وأآد أنه بصدد 
  .تم تدارك بعض أخطاء التنفيذ الحقًااستغالل فترة التأخير الحالية لنقل المحوالت وإجراء عمليات الوصل بحيث ي

قبل استثمار . ف. ك230لى توتر  ع من مصرو أ الستجرار الطاقة من سوريا400وحول إمكانية استغالل خط الـ 
 هذا الطرح جانب السوري الصعوبة الفنية التي تحول دون تنفيذلن اط في إطار مشروع الربط السباعي بّيالخ

نب السوري بتأمين المحوالت المناسبة لتشغيل الجزء السوري واللبناني على توتر الناجمة عن عدم إمكانية الجا
  .مغاير للشروط الفنية اإلسمية للمشروع

 بدعم موقف لبنان بعدم اشتراط إنجاز مرآز التحكم الوطني اللبناني وافق بين الجانبين على قيام سورياآما تم الت
(NCC)انب السوري عن استعداده لتوفير الخدمات المطلوبة من هذ للمباشرة بتشغيل المشروع وأعرب الجا 

تمكن الجانب اللبناني من إنشاء هذا ري آبديل لنظيره اللبناني ريثما يالمرآز بواسطة مرآز التحكم الوطني السو
  .المرآز

  الطاقة والمياهوزير 
  في الجمهورية اللبنانية

  أمين عام
  لمجلس األعلى السوري اللبنانيا

   باءالكهروزير 
  في الجمهورية العربية السورية

  المهندس منيب صائم الدهر  نصري الخورياألستاذ   األستاذ محمد فنيش
  


