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 1/1    7/9/2005 لجنة الجماركمحضر اجتماع  

 المشترآةالجمرآية اللجنة  محضر اجتماع
  7/9/2005 ]الجديدة[

  

ة                          ة الجمرآي اع اللجن د اجتم م عق اني ت سوري اللبن ى ال ة للمجلس األعل ة العام ة من األمان دعوة الموجه بناًء على ال
اء الموافق           المشترآة   ام للمجلس األعل         و 7/9/2005في مرآز هجرة جديدة يابوس يوم األربع ين الع ى بحضور األم

  :ر آل من السادةوحضب وسوري اللبناني السيد نصري الخوريال

    :الجانب اللبناني
  مدير الجمارك العام   العميد أسعد غانم
  رئيس إقليم جمارك لبنان الشمالي  السيد جهاد داود

  رئيس مكتب جمارك المصنع   المراقب أول نبيل الشقرة
  ة العامة للجماركالضابط المراقب في المديري  الرائد أيمن إبراهيم

    :الجانب السوري
  مدير عام الجمارك   الدآتور باسل عمر صنوفة

  مدير جمارك دمشق  السيد شاهر حمدان
  مدير العبور   السيد منير عاجي

  أمين جمارك جديدة يابوس  األمين عمر شهاب عيسى
  رئيس ضابطة الزبداني  العقيد حسن عوض

اني    للمجلس األع وحضر عن األمانة العامة   سوري اللبن ى ال سيد أشرف الحاج        ل ة ال رة المكاتب الحدودي يس دائ رئ
  .علي

ا        وبنتيجةوبعد تبادل الكلمات الترحيبية من الجانبين بدأت اللجنة بدراسة جدول األعمال             ى م  المناقشة تم االتفاق عل
  :يلي
اع            − ة    10/8/2005تمديد العمل باإلجراءات التي اتفق عليها خالل اجتم ى طلب من         10/10/2005 ولغاي اًء عل  بن

 .نب اللبنانياالج

 .دراسة إمكانية مرور شاحنات الفوسفات من مرآز الدبوسية إلى األراضي اللبنانية من قبل مديري الجمارك −

ين                   − ازوت ب ادة الم دراسة إنشاء غرفة عمليات مشترآة لتبادل المعلومات والتعاون في مجال مكافحة تهريب م
د دين وتعه ى الجانب البل ا وعرضه عل ة ومهامه ذه الغرف ق له ي دقي سوري بوضع توصيف وظيف  الجانب ال

اللبناني خالل أسبوع من تاريخه إلبداء المالحظات حوله تمهيدًا إلقرار الصيغة النهائية من الجهات المختصة  
 .في البلدين

اد       ترك موضوع صحبة المسافر لتقدير أمناء الجمارك بما يتفق مع التعليمات الن           − دين مع اعتم ذة في آال البل اف
 .نهج تسهيل أمور المسافرين

ة بالمنتجات  − شاحنات المحمل ور ال سريع إجراءات دخول وعب سهيل وت ى ت ل عل سوري بالعم د الجانب ال تعه
 .قصد الداخلي والخارجيماللبنانية ذات ال

  األمين العام   العام اللبنانيةمدير الجمارك
  السوري اللبناني للمجلس األعلى

   العام السوريةمدير الجمارك

  الدآتور باسل صنوفة  نصري الخوري  العميد أسعد غانم
  


