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   محضر اجتماع
  19/7/2004 دمشق

  

 في الجمهورية العربية السورية، قام معالي يد المهندس مكرم عبيد وزير النقل على الدعوة الموجهة من السبناًء
 الجمهورية العربية السورية إلى اللبنانية بزيارةاألستاذ نجيب ميقاتي وزير األشغال العامة والنقل في الجمهورية 

لمجلس األعلى ل، تم خاللها عقد اجتماع بحضور األستاذ نصري الخوري األمين العام 19/7/2004يوم االثنين 
  :ي االجتماعفالسوري اللبناني، وشارك 

    :عن الجانب اللبناني
  المدير العام لشرآة طيران الشرق األوسط/ رئيس مجلس اإلدارة  حوت لاألستاذ محمد ا

  المدير التجاري  السيد نزار خوري
  مدير التطوير والتسويق  وليد أبي اللمعالدآتور 

    :عن الجانب السوري
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران / معاون وزير النقل لشؤون النقل الجوي  الدآتور محمود زنبوعة

  العربية السورية
  معاون وزير النقل لشؤون النقل البري  الدآتور موسى الشعار
  ة الطيران العربية السوريةالمدير العام لمؤسس  المهندس نشأت النمير
  المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي  المهندس صالح أحمد
  مدير مديرية مكتب السيد الوزير  السيد سامر المصري
  مديرة التعاون العربي والدولي والعالقات العامة في وزارة النقل  المهندسة سها نصار
  ؤون النقل بالخطوط الحديديةمدير متابعة ش  السيد عقيل إسماعيل

    السادة أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية السورية
    السيد رئيس وأعضاء لجنة متابعة المشروع

    السيد مدير مديرية مكتب مدير عام مؤسسة الطيران العربية السورية

  :عن األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني
  المهندس مالك يازجي

  :يلتكسي الجولالتي أجرت دراسة الجدوى االقتصادية للشرآة المشترآة   SH&Eوعن شرآة
Mr. Ian Lowden  نائب رئيس الشرآة  

Mr. Julien Dufour المستشار  

  :حيث تم ما يلي

  :في مجال النقل الجوي
  ـإقليميان  شرآة طيرإلنشاءبعد االستماع ومناقشة عرض المرحلة الثانية لدراسة الجدوى االقتصادية  .1

توقيع مذآرة تفاهم بين شرآة طيران الشرق األوسط  تم ،E &SH المقدم من الشرآة الدارسة ـالتكسي الجوي
صديقها من السيدين ل إنشاء الشرآة المنوه عنها، والتي تم تة السورية حوياللبنانية ومؤسسة الطيران العرب

 )مرفقة ربطًا.(وزيري النقل

 . 2004زمة لتأسيس الشرآة بأسرع ما يمكن وبما ال يتجاوز نهاية شهر أيلول اتخاذ آافة اإلجراءات الال .2

تشكيل لجنة مشترآة لمتابعة تنفيذ جميع المراحل المتعلقة بالمشروع ووفق البرنامج الزمني الوارد في دراسة  .3
 .الجدوى االقتصادية ما أمكن ذلك
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  :في مجال النقل بسكك الحديد
لمقدمة من مديرية متابعة شؤون النقل بالخطوط الحديدية في وزارة النقل السورية، بعد االطالع على المذآرة ا

 العبودية، والبرنامج الزمني التنفيذي -والبرنامج التحضيري لمشروع إعادة تأهيل الخط الحديدي طرابلس
 في مواعيدها  الحدود السورية، تقرر التأآيد على إنجاز األعمال ـلمشروع إعادة تأهيل الخط الحديدي رياق

  .المقررة ووفق البرامج الجديدة التي تم االتفاق عليها والمرفقة ربطًا

  وزير األشغال العامة والنقل
  في الجمهورية اللبنانية

  األمين العام
  للمجلس األعلى السوري اللبناني

  وزير النقل
  ربية السوريةعفي الجمهورية ال

  مهندس مكرم عبيدال  األستاذ نصري الخوري  األستاذ نجيب ميقاتي
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  مذآرة تفاهم
  بين مؤسسة الطيران العربية السورية[

  ] لبنان–وشرآة طيران الشرق األوسط 
 

ل لحود         رئيس إمي سيد ال سورية وال ة ال ة العربي يس الجمهوري شار األسد رئ رئيس ب سيد ال ًا من توجيهات ال انطالق
ضرورة ا  ة، ب ة اللبناني يس الجمهوري دين     رئ ين البل زة ب ة والمتمي ات األخوي وير العالق ق وتط ي تعمي تمرار ف الس

ارة        ة التج شجيعًا لحرآ ستمر، وت واص الم ي الت وي ف ل الج اع النق ة قط االت، وألهمي ف المج ي مختل شقيقين ف ال
م                  د أن ت ة، وبع صادية مقبول اليف اقت ة وبتك ة منتظم دول المجاورة من خالل رحالت جوي ع ال  والسياحة بينهما وم

  ."تكسي جو" الدارسة لمشروع SH&Eاستكمال دراسة الجدوى االقتصادية التي قامت بها الشرآة االستشارية 

 اجتماع عمل بحضور السيد وزير األشغال العامة والنقل اللبناني األستاذ نجيب             19/7/2004فقد عقد بدمشق بتاريخ     
اني             سوري اللبن ى ال ام للمجلس األعل ين الع سيد األم د وال رم عبي دس مك سوري المهن ل ال ر النق سيد وزي اتي وال ميق

يس وبعض                    سورية ورئ ة ال ران العربي أعضاء  األستاذ نصري خوري ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الطي
مجلس إدارة شرآة طيران الشرق األوسط، حيث استعرض المجتمعون دراسة الجدوى االقتصادية التي تقدمت بها 

شارية    شرآة االست ا المجتمعون         SH&Eال دم به ي تق ة الجوانب والمالحظات الت ذه الدراسة من آاف شة ه م مناق  وت
  . حولها

  :اتفق الطرفان على ما يلي

دمت             "تكسي جو "لتأسيس شرآة   اتخاذ اإلجراءات الالزمة     − ي تق صادية الت  مشترآة وفقًا لدراسة الجدوى االقت
 .بها الشرآة الدارسة والمالحظات التي أبداها المجتمعون

 :يشارك الجانبان برأسمال هذه الشرآة وفقًا لما يلي −
  بالمائة للجانب السوري  فقط% 50
  بالمائة للجانب اللبناني  فقط% 50

  

   هـ1425/جمادى اآلخر/2م الموافق لـ  19/7/2004 فيدمشق 

محمود زنبوعةالدآتور  الحوتمحمد    

المدير العام/ رئيس مجلس اإلدارة  معاون وزير النقل لشؤون النقل الجوي  
إدارة مؤسسة الطيران العربية السوريةرئيس مجلس   شرآة طيران الشرق األوسط 

 

 مصادقة ومشاهدة 

 نجيب ميقاتي  المهندس مكرم عبيد

 وزير األشغال العامة والنقل  وزير النقل
 الجمهورية اللبنانية  الجمهورية العربية السورية
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  المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية

  وحدة تتبع تنفيذ المشاريع
  
  

  البرنامج التحضيري لمشروع إعادة تأهيل الخط الحديدي 
  طرابلس ـ العبودية

19/7/2004  

إلنجاز نسبة ا  اسم المهمة
  المدة الكلية  تاريخ النهاية  تاريخ البداية  الجديدة

  يوم
  المدة الفعلية

  يوم
  المدة المتبقية

  يوم
  0  406  406  2/6/2004  17/4/2003  %100  الدراسة التنفيذية

  26  60  60  14/8/2004  14/6/2004    تدقيق واستالم الدراسة التنفيذية
  720  720  720  14/8/2006  14/8/2004    األعمال التنفيذية

  11  30  30  1/8/2004  1/7/2004    إعداد دفاتر الشروط المالية والحقوقية والشروط الفنية واإلعالن
  150  150  150  1/1/2005  1/8/2004    فترة اإلعالن عن التنفيذ والتعاقد
  15  15  15  15/1/2005  1/1/2005    تسليم مواقع العمل وأمر المباشرة

  540  540  540  15/6/2006  15/1/2005    عيةتنفيذ األعمال الترابية والصنا
  30  30  30  1/3/2005  1/2/2005    التعاقد مع شرآة اإلنشاء لتنفيذ القسم العلوي

  510  510  510  1/8/2006  1/3/2005    تمديد القسم العلوي واللحام
  14  14  14  14/8/2006  1/8/2006    التشطيبات
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  يل خط سرغايا ـ رياق البرنامج الزمني التنفيذي لمشروع إعادة تأه
  البرنامج الزمني بعد تقصير المدد وفق األحمر

  

                      6/7/2004   1  2  3  4  5  6    

                               الزمـــــن     يوم45
  نـوع العمــل 

  

    

          

14.5
  إزالة الردميات1

        
14.5

  ردميات ترابية وتسوية2
        

13
  نزع الساللم ونقلها إلى رياق3

        
.51

  ترميم العبارات4
   3      

6
  فرش بالست5

       
1.56

6
نقل الساللم إلى مكان التمديد 

          وتمديدها
 36

  تثبيت الخط7
       

5 6
  إصالح المفاتيح8

       
5 6

   ترميم الخط9
  


