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   السورية   الجمرآية المشترآة اللبنانيةاللجنة محضر اجتماع
  28/12/2004 دمشق

  
 اللبنانية السورية اجتمعت اللجنة الجمرآية المشترآة  اللبنانيـ األعلى السوري للمجلسبدعوة من األمانة العامة 

 28/12/2004ثاء الواقع في يوم الثال بحضور األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني السيد نصري الخوري 
األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني وقد حضر آل من  في مقر في تمام الساعة العاشرة والنصف

  :السادة

    :اللبنانيعن الجانب 
  مدير عام الجمارك    العميد أسعد غانم 

  رئيس مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب  أحمد ناصر 
  قائد منطقة البقاع اإلقليمية في قوى األمن الداخلي     الرحمن غالينيالعقيد الرآن عبد

  رئيس الضابطة الجمرآية  الرائد ايمن إبراهيم
  مراقب في مديرية الجمارك العامة  بشير عيد

  مراقب في المجلس األعلى للجمارك  موريس عساف
  مندوب وزارة األشغال العامة والنقل  عمر العطا اهللا
  آمر مفرزة سير زحلة في قوى األمن الداخلي  الدسوقيالنقيب محمد 

    :السوريعن الجانب 
  مدير عام الجمارك السورية   الدآتور باسل عمر صنوفة 

  معاون مدير عام الجمارك   الياس الحكيم 
  مدير عام جمارك دمشق   منير عاجي 

  مدير التشريع والشؤون القانونية   ناريمان الشعراني 
  مدير األبنية   وري فرحان السم. م
  معاون مدير النقل الطرقي  رياض خليفة  .د
  وزارة النقل السورية   جورج سكاف . م

، السيد حسن مسلم مدير مديرية المتابعة والتنفيذاللبناني وحضر عن األمانة العامة للمجلس األعلى السوري 
       .ك يازجي رئيس دائرة النقلوالسيد اشرف الحاج علي رئيس دائرة المكاتب الحدودية، والسيد مال

سعادة األمين األستاذ نصري الخوري، بدأت اللجنة بدراسة جدول األعمال وبعد المناقشة  من حيبيةوبعد آلمة تر
  :يلي والمداولة تم االتفاق على ما

 مفصلة  ترتيباتمؤلفة من ثالثة أعضاء من آل جانب وممثل عن األمانة العامة لوضعتشكيل لجنة مشترآة  .1
  .لتسهيل تنفيذ بنود اتفاقية التعاون اإلداري في المجال الجمرآي بين البلدين

جل وضع األسس الصالحة لتدريب موظفي الجمارك السورية في  أمواصلة البحث بين الجانبين من .2
موضوعي التقييم الجمرآي والرقابة الالحقة، وقد آلف آل من اآلنسة ناريمان الشعراني واألستاذ احمد 

  .ناصر بهذه المهمة

 إدارة الجمارك السورية بمراجعة هذه الرسوم غير الجمرآية وتحديد وضعها لعرض ذلك خالل ستقوم .3
  . القادماجتماع لجنة المتابعة االقتصادية

طلب إلى ممثلي وزارتي األشغال والنقل السورية واللبنانية تقديم تقرير مفصل حول إمكانية إقامة نقاط  .4
 لعقد اجتماع خاص لمناقشة التصورين وإمكانية ك تمهيدًالآة على المعابر الحدودية وذمراقبة فنية مشتر

  .التوصل إلى تصور مشترك
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 في موضوع مشروع  لبحث سبل التنسيق المعلوماتية في اإلدارتينيتم االتفاق على عقد اجتماع بين مسؤول .5
  .البوابات الذآية

لضابطتين الجمرآيتين فيما خص مكافحة التهريب وعلى أن تم االتفاق على تكثيف التنسيق والتعاون بين ا .6
 .يصار إلى تزويد األمانة العامة بملخص عن النشاطات آل ثالثة اشهر

  األمين العام   الجانب اللبناني
  للمجلس األعلى السوري اللبناني

  الجانب السوري

  باسل عمر صنوفة. د  نصري الخوري  العميد اسعد غانم
 

  


