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  بروتوآول التعاون التقني
  بين

  )وزارة النفط والثروة المعدنية(الشرآة السورية للنفط 
  ومعهد البحوث الصناعية اللبناني

  

اون                          دة األخوة والتع ًا من روح معاه ان وانطالق شقيقين سورية ولبن دين ال ين البل توثيقًا ألواصر األخوة والتعاون ب
ام                 والتنسيق الموقعة بين البلدين، ونتيجة لل      ا اللح ة تطوير تكنولوجي ا بحث إمكاني م من خالله ي ت زيارة الميدانية الت

ى                    نفط عل سورية لل شرآة ال والفحوص اإلتالفية والالإتالفية، فقد تم االتفاق بين معهد البحوث الصناعية اللبناني وال
  :توقيع بروتوآول التعاون التقني وفق ما يلي

  مجاالت التعاون: أوًال
يم         التدريب العملي و  .1 اليب التلح ى أس صناعية عل د البحوث ال ا معه وم به النظري على تكنولوجيا اللحام التي يق

  . سورية–التي تطبقها الشرآة السورية للنفط وذلك في مرآز التدريب التابع للشرآة  في الرميالن 

د                .2 دريبي لمعه ادر الت صناعية    تأهيل عمال وتقنيي التلحيم التابعين للشرآة السورية للنفط من قبل الك  البحوث ال
اللبناني وذلك بهدف إخضاعهم المتحانات تخولهم الحصول على شهادة الكفاءة في التلحيم حسب المواصفات    

  .التي تطلبها الشرآة السورية للنفط وذلك بعد إتمام الدورات التدريبية المناسبة

ستطيعوا في الم               .3 نفط لكي ي سورية لل شرآة ال ين من ال ل تقني دريب    المساعدة على تأهي ال الت ام بأعم ستقبل القي
  .للشرآة إلى جانب مدربي معهد البحوث الصناعية

  التدريـب العملي والنظري على الفحوصات الالإتالفية  .4
)Magnetic Particle – Ultrasonic – X-Ray – Liquid Penetrant Testing(  د البحوث ا معه وم به ي يق  الت

د            الصناعية لمهندسي الشرآة السورية للنفط لل      ة للمعه دريب التابع ر صاالت الت مستويين األول والثاني في مق
  .في بيروت

د البحوث                 .5 ي لمعه ادر الفن ل الك ة من قب ى الفحوصات الالإتالفي نفط عل تأهيل مهندسين من الشرآة السورية لل
ة تخولهم الحصول                  الصناعية اللبناني في بيروت وذلك بهدف الخضوع المتحانات حسب المواصفات العالمي

  .لى شهادة لممارسة هذا النوع من الفحوصاتع

ي        .6 ساعدة مهندس ة لم ال الفحوصات الالإتالفي ي مج اني ف صناعية اللبن وث ال د البح ي معه تعانة بمهندس االس
ذا                       ى ه ة عل رة الالزم ساب الخب ك الآت شرآة وذل الشرآة السورية للنفط في القيام بأعمال المراقبة في حقول ال

  .النوع من الفحوصات

  ينات إلجراء الفحوصات اإلتالفية إرسال ع .7
)Tensile – Bend – Texture – Hardness – Impact – Macrographic( في المختبرات التابعة لمعهد البحوث 

  .الصناعية في بيروت

ي       .8 ي ف دريب المهن ز الت ي مرآ ادن ف ر المع وير مخب ة لتط ات الالزم د االحتياج ة لتحدي ساعدة التقني ديم الم تق
ل   ن قب يالن م ادن    رم م المع ي عل زم ف ي تل رات الت راء المحاض اني وإج صناعية اللبن وث ال د البح معه

  ).المتاليرجيا(

  .أية مستجدات تقنية يستلزمها التعاون بين الجانبين .9

  اإلطار التنفيذي :ثانيًا
اني بإشراف                 صناعية اللبن ام من     يتم تنفيذ بروتوآول التعاون التقني بين الشرآة السورية للنفط ومعهد البحوث ال  ع

  :مهمتهاقبل لجنة إشراف مشترآة مشكلة من الجانبين 
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اختيار المهندسين والفنيين من الجانبين في مجاالت التعاون المذآورة أعاله وإقرار برامج التعاون واإلشراف           .1
  .على تنفيذها

ارا                .2 ادل الزي ى تب ك إضافة إل ى ذل ة  تجتمع لجنة اإلشراف دوريًا آل ستة أشهر وآلما دعت الحاجة ال ت الالزم
  .لهذه الغاية

د     .3 اني بع سوري اللبن ى ال س األعل ة للمجل ة العام ن خالل األمان راف م ة اإلش ات لجن ى اجتماع دعوة إل تم ال ي
  .التنسيق بين الجانبين لهذه الغاية

ات                 .4 تحدد لجنة اإلشراف آافة ما تحتاجه البرامج التنفيذية للتعاون العلمي المشترك من خطط ومستلزمات ونفق
  .فق الحاجة والضرورات وضمن إطار البرامج المعتمدةمالية و

اني         .5 صناعية اللبن وث ال د البح ين معه ا ب تم إبرامه ولية ي ود أص ب عق ول بموج ذا البروتوآ ضمون ه ذ م ينف
ذ                       ق وتنفي زم لحسن التطبي ا يل ة وم ة واإلداري والشرآة السورية للنفط وتتضمن هذه العقود آافة الشروط المالي

  .هذا البروتوآول

وم الجانب                    بعد .6 نفط، يق سورية لل شرآة ال اني وال صناعية اللبن د البحوث ال ل معه  توقيع هذا البروتوآول من قب
ة          ة العربي ة في الجمهوري روة المعدني السوري من جهته بتصديق البروتوآول أصوًال من قبل وزير النفط والث

  .السورية ليصبح نافذًا

  عن الجانب اللبناني  عن الجانب السوري
  مدير معهد البحوث الصناعية اللبناني  م الشرآة السورية للنفطمدير عا

  الدآتور بسام الفرن  الدآتور أحمد معال

 

 


