
 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Council المجلس األعلى السوري اللبناني
 

 
 

                                                                     

 1/3   29/10/2003 التصاالت السورية اللبنانية المشترآةمحضر اجتماع لجنة ا 

  محضر اجتماع
   السورية اللبنانية المشترآةاالتصاالتلجنة 

  29/10/2003 دمشق
   

 الدآتور محمد بشير المنجد قام معالي في الجمهورية العربية السوريةتصاالت والتقانة من السيد وزير االدعوة ب
 28 بتاريخ وزير االتصاالت اللبناني المهندس جان لوي قرداحي بزيارة إلى سوريا على رأس وفد مرافق

 للجنة االتصاالت السورية اللبنانية ًا حيث عقد في مقر وزارة االتصاالت والتقانة في دمشق اجتماع29/10/2003و
آما حضر ، األستاذ نصري الخوريالمشترآة بحضور سعادة أمين عام المجلس األعلى السوري اللبناني 

  :االجتماع

    :عن الجانب اللبناني
  مدير عام اإلنشاء والتجهيز   المهندس ناجي أندراوس 

  مدير عام االستثمار والصيانة  المهندس أحمد بسام عويدات
  رئيس مصلحة صيانة االتصاالت الدولية  األستاذ سعيد مهنا 
  رئيس مصلحة االستثمار الدولي  المهندس ميالد عيد

  رئيس مصلحة تنفيذ االتصاالت  األستاذ مصطفى فارس 
  س منطقة البقاعرئي  األستاذ عدنان نصار 

  التردداتورئيس مرآز إدارة الطيف   المهندس عارف منصور
  أشغال مصلحة االستثمار الداخليرئيس   المهندس رئيف عويدات 

  ملحق من هيئة أوجيرو   المهندس إيلي غزال 
  عضو مكتب الخلوي  المهندس عبد اهللا قصير 

    :عن الجانب السوري
  زير لشؤون االتصاالت والمعلوماتية والبريدمعاون الو  الدآتورة نبال إدلبي 

  مدير عام المؤسسة العامة لالتصاالت  الدآتور عماد الصابوني 
  الدراسات في المؤسسة العامة لالتصاالت مدير   الدآتور هيثم شدياق 

  مدير االستثمار والحرآة    المهندس محمد صالح سالم
  مدير التشغيل والصيانة  المهندس بكر بكر

  مدير الترددات  ندس مصطفى عجينةالمه
  مدير اتصاالت ريف دمشق  األستاذ عبدو أبو النصر 
  مدير المشروع الخلوي  المهندس غسان صوان
  معاون مدير المشروع الخلوي  الدآتور علي الظفير

  يح جمعةمسالمهندس آما حضر االجتماع عن األمانة العامة 

دآتور محمد بشير ت والتقانة في الجمهورية العربية السورية ال االتصاالفي بداية االجتماع رحب السيد وزير
المنجد بمعالي وزير االتصاالت في الجمهورية اللبنانية المهندس جان لوي قرداحي وبالوفد الضيف آما رحب 
بسعادة أمين عام المجلس األعلى السوري اللبناني األستاذ نصري الخوري شاآرًا له متابعته الجتماعات هذه 

لجنة، وأآد السيد الوزير أن هذه االجتماعات تأتي تعميقًا ألواصر التعاون بين وزارتي االتصاالت وترجمة ال
ترحيبه بالوفد الضيف حقيقية للروابط األخوية للشعب الواحد في البلدين الشقيقين، وختم السيد الوزير آلمته مكررًا 

  . اللجنة دوام النجاحمتمنيًا لهذه

لي وزير االتصاالت في الجمهورية اللبنانية المهندس جان لوي قرداحي الجانب السوري على وفي آلمته شكر معا
ته موالتقانة السورية في آلحسن الوفادة وحرارة اللقاء وأآد على المعاني التي تحدث بها السيد وزير االتصاالت 
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نيًا للتعاون بين البلدين في مجال التقانة مشيرًا إلى استراتيجية العالقات السورية اللبنانية في آافة المجاالت، متم
  .واالتصاالت أن يكون على مستوى التحديات القائمة

آما تحدث سعادة األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني األستاذ نصري الخوري وأشار إلى أهمية التعاون 
مجلس األعلى السوري اللبناني وتحضيرًا القائم بين الوزارات والهيئات السورية واللبنانية تنفيذًا لمقررات ال

لالجتماع القادم للجنة االقتصادية السورية اللبنانية، متمنيًا على اللجنة تغطية آافة بنود جدول األعمال المقترح 
والخروج بتوصيات تتضمن رؤية مستقبلية مشترآة تتجسد من خالل خطة سورية لبنانية مشترآة في مجال 

  .توى التحدي الذي تكرسه هجمة المشروع الصهيوني األمريكياالتصاالت تكون على مس

  لذلك من قبل الجانب السوريتغيير نظام التشوير وتأمين المعدات الالزمة  .1
 دارة أي بواقع 900 دارة إلى 750بين الجانب السوري عزمه على زيادة دارات االتصاالت الدولية مع لبنان من 

  ISUP C7دارة من هذه الدارات لتعمل وفق نظام 500سوري نيته تحويل  دارة إضافية، وأآد الجانب ال150
 400ارات الـ تماع على أن يتم اإلبقاء على الدستكون جاهزة للوضع بالخدمة خالل أسبوعين من تاريخ هذا االج

  .2004الربع األول من عام العتبارات فنية بشكل مؤقت حتى نهاية  R2المتبقية لتعمل وفق نظام 

ه بين الجانب اللبناني أنه يولي هذا الموضوع اهتمامًا خاصًا باعتباره إحدى وسائل آشف ومكافحة ظاهرة من جهت
  .التخابر الدولي غير المشروع

 في إجراء عمليات قياس التخابر الدولي بين البلدين ISUP C7وتم االتفاق على استثمار الدارات العاملة على نظام 
  . هذه الدارات يتم البت بذلك وفقًا لمعطيات حجم الحرآةوبحال تبين وجود حاجة لزيادة

   تداخل شبكات الخلوي بين البلدينحل مشكلة .2
بعد استعراض نتائج االجتماعات السابقة بين اإلدارتين بحضور ممثلي الشرآات المشغلة لشبكات الهاتف الخلوي 
في البلدين، ونظرًا ألهمية هذا الموضوع وفي ضوء المجال الترددي المحدود المخصص للهاتف الخلوي في 

  : فقد تقرر ما يليسوريا

الخلوي في البلدين لمتابعة تنفيذ االتفاقات التي تنظم التنسيق اتف التنسيق بين اإلدارتين بحضور المشغلين لله .1
  .الترددي للهاتف الخلوي على حدود البلدين وفق األنظمة الدولية المعتمدة بهذا الشأن

 قناة تعتبر مفضلة، وتوزع 16توزيع األقنية وفقًا لما هو متوفر حاليًا وتخصيص آل مشغل في آال البلدين بـ  .2
 :تاليعلى النحو ال

 .18 حتى 3شرآة سيرتيل من  –
 .35 حتى 20شرآة ليبانسيل من  –
 .97+96 و 50 حتى 37شرآة سبيستيل من  –
 .94 حتى 79شرآة سيليس من  –

اإليعاز إلى آافة المشغلين للعمل لتنفيذ االقتراح الوارد أعاله والمباشرة بإزالة المخالفات والمصادقة على  .3
 .مذآرة التفاهم المقدمة سابقًا

  . شهر من تاريخهلجتماع اللجنة المكلفة بهذا الموضوع خالعقد ا .4

   عبر الشبكة السوريةسورياجاورة لتحديد الجانب اللبناني لحجم وسعة الدارات الالزمة لربط لبنان بالدول الم .3
 تم االتفاق على وضع خريطة لشبكة الكوابل الضوئية وشبكة االتصاالت الفضائية مع السعات المتاحة والشاغرة

 ولبنان وعرضها خالل اجتماع اللجنة القادم بهدف وضع استراتيجة مشترآة لربط البلدين بالبلدان سوريافي 
  .المجاورة ودول العالم

  



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Council المجلس األعلى السوري اللبناني
 

 
 

                                                                     

 3/3   29/10/2003 التصاالت السورية اللبنانية المشترآةمحضر اجتماع لجنة ا 

  ية التي تنتهي في الشبكة الخلويةاالتفاق على التحاسب بين البلدين للمكالمات الدول
ة الم               ة الدولي ة الهاتفي ة الحرآ ادل ومطابق ى تب ة   تم االتفاق عل واردة   (تبادل صادرة وال ة في         )ال دين والمنتهي ين البل ، ب

ق أجور                             راح محدد لتطبي ى اقت انبين للتوصل إل ل الج وي، ودراسة الموضوع من قب شبكات الهاتف الثابت والخل
بيع من ساثالثة أتحاسبية بين البلدين للهاتف الثابت والخلوي وفق ما هو مطبق عالميًا على أن يتم انجاز ذلك خالل               

ان أن سعر تا ر الجانب ه ويعتب اتف  SDR/M 0.06ريخ ي اله اص ف دئيًا للتق و سعر مناسب مب رابط ه ة الت و آلف  وه
  .1/12/2003الخلوي، على أن يبدأ العمل بهذا السعر اعتبارًا من 

 عقد اإلنشاء واعتماد عقد التشغيلوضع الشبكة الهاتفية في قرية الطفيل اللبنانية موضع االستثمار وتصفية  .4
تم تعديل عقد استثمار الخطوط الهاتفية في قرية الطفيل اللبنانية حيث اعتمد ووقع وفق ما هو مرفق بهذا المحضر 

  .ويجري تصديق هذا العقد في آل بلد وفق األنظمة النافذة لديه

 رة التصدير غير الشرعي للمكالماتوضع سياسة مشترآة لمنع ظاه .5
شارية متخصصة إلنجاز دراسة ظاهرة المكالمات                    تم االتفاق على تكليف اإلدارة اللبن      د مع شرآة است ة بالتعاق اني

اليب الم          ة األس ي              مغير الشرعية في البلدين واقتراح آاف ين إدارت اهم ب ذآرة تف ع م تم توقي ى أن ي ا، عل ة لمعالجته كن
 ألف دوالر  20جاوز  االتصاالت السورية واللبنانية خاصة بذلك تتضمن تقاسم آلفة هذه الدراسة مناصفة وبما ال يت       

ة                أمريكي   لكل طرف، ويباشر السيدان مدير عام االستثمار والصيانة في اإلدارة اللبنانية ومدير عام المؤسسة العام
 . لالتصاالت السورية وضع مخطط العمل المطلوب لذلك خالل أسبوعين من تاريخه

بية على ضوء اجتماعات  بين الدول العرتحديد موقف اإلدارتين السورية واللبنانية من األجور التحاسبية .6
 فريق العمل

 :تم االتفاق على

ه بخصوص األجور    – ى تحفظ د عل ة للتأآي دول العربي ة ال ة لجامع ة الفني ة األمان اني بمخاطب ب اللبن ام الجان قي
ل المباشرة بالعمل    ؤخرًا وطلب تأجي اهرة م ي الق ق العمل ف اع فري ة خالل اجتم دول العربي ع ال بية م التحاس

 .لقرار المتخذ في هذا االجتماع لحين اعتماده من قبل مجلس وزراء االتصاالت العرببا

ة                   – بالد العربي ة ال قيام الجانب السوري بصفته رئيسًا للدورة الحالية لمجلس وزراء االتصاالت العرب بمخاطب
دعوة      الدول العربية  الجتماع لتحديد موقفها من التخفيض لألجور التحاسبية مع       االتي تغيبت عن     ة ال  مع إمكاني

اع                   الإلى اجتماع لفريق العمل      ى اجتم ى صيغة موحدة تعرض عل ام الجاري للوصول إل ة الع ل نهاي عربي قب
 .2004 الذي سيعقد في آانون الثاني عام يذي لمجلس وزراء االتصاالت العربالمكتب التنف

 . في بيروت17/12/2003تم االتفاق على عقد اجتماع لجنة االتصاالت التالي تباريخ  .7

  االتصاالتوزير 
  اللبنانيةفي الجمهورية 

  المهندس جان لوي قرداحي

  أمين عام 
  لمجلس األعلى السوري اللبنانيا

   نصري الخوري.أ

  االتصاالت والتقانةوزير 
  العربية السوريةفي الجمهورية 

  الدآتور محمد بشير المنجد
  


