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  محضر اجتماع
    السورية اللبنانيةالكهرباءالمشترآة لشؤون لجنة ال

  20/10/2003-19 دمشق
   

 قام معالي وزير المهندس منيب صائم الدهر في الجمهورية العربية السورية الكهرباءبدعوة من السيد وزير 
 حيث عقد في 20/10/2003و19يخ الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية الدآتور أيوب حميد بزيارة إلى دمشق بتار

المشترآة لشؤون الكهرباء السورية اللبنانية يومي األحد واإلثنين للجنة ا السورية اجتماع كهرباءمقر وزارة ال
المجلس األعلى السوري اللبناني األستاذ نصري الخوري، آما الموافقين لتاريخ الزيارة بحضور سعادة أمين عام 

  :ات والسادةحضر االجتماع آل من السيد

    :عن الجانب اللبناني
  رئيس ومدير عام منشآت النفط في طرابلس والزهراني   معالي األستاذ اسطفان الدويهي 

  رئيس ومدير عام مجلس إدارة مؤسسة آهرباء لبنان  الدآتور آمال حايك
  مدير عام االستثمار   حسان هاشماألستاذ

  ية والكهربائيةمدير عام الموارد المائ  الدآتور فادي قمير 
  مستشار الوزير الخاص  المهندس ماجد قسطنطين 

  مستشار الوزير  األستاذ إبراهيم بداح
  الملحق الصحافي في وزارة الطاقة والمياه  السيدة جهاد العشي 

    :عن الجانب السوري
  معاون الوزير  المهندس سفيان عالو

  معاون الوزير   المهندس محمد أبو جيش
  مدير عام المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية  دس أحمد خالد العلي الدآتور المهن

  امة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائيةعمدير عام المؤسسة ال  المهندس عبد الحليم قاسم 
  مدير التخطيط  المهندس مطانس ماهر 

   التنسيقمدير  الدآتور المهندس محمد العبد اهللا 
  مدير مكتب السيد الوزير  عيلالمهندس مضر إسما

ن األمانة العامة ية والمهندس سميح جمعة مرمحمد خضور من وزارة النفط السو  االجتماع الدآتورآما حضر
  .للمجلس األعلى السوري اللبناني

 يمهندس منيب صائم الدهر بمعالة السورية البي في الجمهورية العروزير الكهرباءفي بداية االجتماع رحب السيد 
نية الدآتور أيوب حميد وبسعادة أمين عام المجلس األعلى السوري االمياه في الجمهورية اللبنوالطاقة وزير 
مرافق وتحدث السيد الوزير في آلمة استعرض فيها التعاون السوري الوفد الوبني األستاذ نصري الخوري االلبن

السبعينيات واستمرار هذا التعاون إبان العدوان اللبناني المثمر في مجال تبادل الطاقة بين البلدين منذ مطلع 
اإلسرائيلي الغاشم والمتكرر على محطات توليد الطاقة السورية واللبنانية وذلك تجسيدًا لعالقة األخوة القائمة بين 
البلدين الشقيقين وترجمة عملية لوحدة المصير والمسار التي صقلتها إرادة الصمود المشترآة في البلدين، وختم 

آرًا لسعادة األمين العام األستاذ نصري الخوري متابعته الدائمة للتعاون القائم بين البلدين في السيد الوزير آلمته شا
  .مجال الكهرباء وسعيه الدؤوب لتوطيد وتدعيم هذا التعاون

سيد وزير وفي آلمته تحدث معالي وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية الدآتور أيوب حميد شاآرًا لل
الكهرباء في الجمهورية العربية السورية منيب صائم الدهر دعوته الكريمة لزيارة دمشق مشيرًا إلى أن هذا اللقاء 
يأتي تكريسًا إلرادة التعاون الرسمية والشعبية للشعب الواحد في البلدين وخطوة جديدة للعالقات اإليجابية والمثمرة 

التعاون والتنسيق بين البلدين في آافة المجاالت السياسية واالقتصادية التي تقطعها مسيرة معاهدة األخوة و
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تحتم ضرورة تحصين المواقف وتطويرها لترقى إلى  البلدان اواالجتماعية مؤآدًا أن التحديات التي يتعرض له
 تتغير رغم مستوى التحديات غير المسبوقة نتيجة المواقف القومية السورية واللبنانية الحقة والنبيلة التي لن

 الذي ال يضخامة الصعوبات، وختم معالي الوزير آلمته بشكر خاص لسعادة األمين العام األستاذ نصري الخور
  .يدخر جهدًا في سبيل تعميق أواصر التعاون والتعاضد بين البلدين

ما الدائم في إطار به الوزيرين تجاوفي آلمته شاآرًا للسيدينعام األستاذ نصري الخوري المين األ سعادة آما تحدث
عمل اللجنة السورية اللبنانية لشؤون الكهرباء التي جسدت تعاون عريق ونموذجي بين البلدين بدءًا من مطلع 
السبعينيات وواآب مراحل التحديات التي واجهت آل من البلدين اللذين آانا دائمًا في نفس خندق التصدي لهذه 

 أحد جوانب المواجهة التي تحتم دفع عجلة التنمية والتطور االقتصادي التحديات، وأآد سعادته أن هذا التعاون هو
  .واالجتماعي بين البلدين، وختم سعادة األمين العام آلمته متمنيًا ألعمال هذه اللجنة دوام النجاح والتقدم

  :تمت المباشرة باالجتماع بمناقشة البنود التاليةومن ثم 

يا وعقود ن جراء استجرار الطاقة الكهربائية من سورامستحقة على مؤسسة آهرباء لبنالديون ال: أوًال
  1987 وتصفية آميات الطاقة المتبادلة قبل عام االستجرار الموقعة سابقًا

 على دفع آافة 31/3/2003أوضح الجانب اللبناني موافقة مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة بتاريخ 
 بواسطة قرض من سورياية من ئابالكهر آهرباء لبنان نتيجة الستجرار الطاقة على مؤسسة رتبةالمستحقات المت

ني مشروع انية إلى مجلس الوزراء اللبنامصرف لبنان بكفالة الدولة اللبنانية وقد أحالت وزارة الطاقة والمياه اللبن
ي اللبناني التخاذ اإلجراءات القانونية  سيصار بعد إقراره إلى إحالته إلى المجلس النيابقانون بهذا المضمون

والتشريعية الالزمة، وعلى ذلك يتوقع أن يتم سداد آافة الديون المترتبة على مؤسسة آهرباء لبنان في فترة 
  .أقصاها نهاية شهر شباط من العام القادم

 السوري بأنه يرى بأن وحول تمني الجانب اللبناني بحث إمكانية إعادة النظر في تعرفة االستجرار، بين الجانب
المعادلة المطبقة للتعرفة الحالية هي منصفة للجانبين وال توجد مستجدات تستوجب ذلك خاصة في ظروف ازدياد 

 باإلضافة إلى ازدياد استهالك الفيول في محطات التوليد السورية وارتفاع سورياالطلب على االستجرار في 
  .أسعار المشتقات النفطية هذه الفترة

 دير –طرطوس  عنجر و– عبر الديماس سوريا رغبة الجانب اللبناني في استجرار الطاقة الكهربائية من وحول
نبوح في الحاالت الطارئة بين الجانب السوري موافقته من حيث المبدأ على هذا الطلب على أن تدرس الكميات 

  .ة وذلك خالل ثالثة أسابيع من تاريخهعلى ضوء اإلمكانيات الفنية المتاح

 وعلى 17/5/2001اقة المتبادلة والمؤرخ في نة المكلفة بتصفية رصيد آميات الطوبعد االطالع على محضر اللج
ونظرًا إلى قدم هذه ، 27/5/2002اعتماد هذا المحضر خالل اجتماع اللجنة المشترآة لشؤون الكهرباء بتاريخ 

أن خيار تسديد هذه الكميات طاقة بطاقة غير الديون ووجوب حسم أمرها بشكل نهائي، فقد توافق الجانبان على 
عملي في الظروف الراهنة للمنظومة الكهربائية اللبنانية ولذلك تم االتفاق على تسديد قيمة هذه الطاقة ماليًا على 

  .2002-1998أساس احتساب سعر الكيلواط الساعي بالسعر الوسطي لفترات االستجرار خالل األعوام الخمسة 

 مليون دوالر أمريكي، وتنفيذًا لمكرمة سيادة الرئيس بشار األسد 24غت قيمة هذه الكمية حولي وحيث أنه قد بل
 تقرر تطبيق نفس المبدأ سوريابإعفاء لبنان من خمسين في المائة من ديونه المترتبة على استجرار الكهرباء من 
ديد القيمة الدفترية المتوجبة بعد على هذه الكميات على أن تقوم اللجنة المختصة خالل أسبوع من تاريخه بتح

  .إجراء الحسم الالزم وبحيث تسدد هذه القيمة مع آافة الديون المترتبة عمًال بما تم اإلشارة إليه أعاله

  آيلو فولت الديماس ـ آسارة 400الربط الثنائي على مستوى  :ثانيًا

  بهذا المشروع حوالي نهاية آانون الثاني منبين الجانب اللبناني أنه يتوقع إنجاز ما يتوجب عليه من أعمال خاصة      
  .العام المقبل
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ديماس جاهز وموضوع            سومن جانبه أآد الجانب السوري أن مخرج خط آ           ل ال وتر   ارة في محطة تحوي  تحت الت
 22اعتبارًا من شهر آب من العام الحالي وبخصوص إنجاز الخط من محطة الديماس وحتى الحدود اللبنانية بطول                   

دخل المشروع                    آم فمن المت   ل وبحيث ي ام المقب وقع إنهاء توريد المواد وأعمال ترآيب الخط في نهاية نيسان من الع
  .حيز االستثمار الفعلي في بدايات الصيف المقبل

ويتي       12وحول االستفادة من منحة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي والبالغة حوالي             ار آ  ألف دين
ى             م االتفاق بين    تفقد   ة عل سورية واللبناني دريب عناصر المؤسستين ال ر لت الجانبين على استخدامها في استقدام خبي

  . التي سوف تستخدم في هذه الشبكة وستتخذ اإلجراءات الالزمة بهذا الشأن بأسرع ما يمكنالحمايات الرقمية

  الطاقة والمياهوزير 
  اللبنانيةفي الجمهورية 

  الدآتور أيوب حميد

  أمين عام 
   مجلس األعلى السوري اللبنانيلا

   نصري الخورياألستاذ

  وزير الكهرباء
  العربية السوريةفي الجمهورية 

  المهندس منيب صائم الدهر
  
  
  
  


