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 محضر اجتماع
 السورية  اللبنانية المشترآةلجنة ال

  30/4/2007  بتاريخدمشقفي 
    

ة                      شترآة اللبناني ة الم ة الجمرآي اني اجتمعت اللجن سوري اللبن ى ال سورية  بدعوة من األمانة العامة للمجلس األعل ال
ي         السيدبحضور األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني         وم االثن ع في    نصري الخوري  ي  30/4/2007ن الواق

  :في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف في قاعة االجتماعات بمديرية الجمارك العامة وقد حضر آل من السادة

    : عن الجانب اللبناني
  مدير الجمارك العامة   العميد الرآن أسعد غانم 

  رئيس إقليم جمارك طرابلس   رئيس المصلحة الياس مكاري
  رئيس مكتب جمارك المصنع  لياس خزاقهالمراقب األول ا

   مديرية الجمارك العامة –دائرة الشؤون اإلدارية   المراقب أول باإلنابة بشير عيد
   رئيس الشعبة اإلدارية–الضابطة المراقب باإلنابة   الرائد جبور الحنا
  رئيس ضابطة جمارك شتورا  الرائد حسان رمال

  لعامة مديرية الجمارك ا  المراقب بدري ضاهر 

    :عن الجانب السوري
  مدير الجمارك العام  الدآتور باسل عمر صنوفة

  آمر الضابطة الجمرآية   العميد حسن مخلوف
  مدير القضايا  نبيل السيوري
  مديرة الشؤون اإلدارية  رسمية مراد

  مدير األبنية   فرحان السموري
  أمين جمارك جديدة  مصطفى البقاعي 

    : للمجلس األعلى السوري اللبنانيعن األمانة العامةوحضر 
  رئيس دائرة المكاتب الحدودية   السيد أشرف الحاج علي 

وبعد آلمة ترحيبية من سعادة األمين العام نصري الخوري وآلمة للسيد مدير الجمارك اللبنانية أوضح فيها عمق 
جمارك في آال البلدين، وآلمة للسيد  بين إدارة ال ولبنان وضرورة التعاون المشتركاالعالقات األخوية بين سوري

 بدأت اللجنة ،مدير الجمارك السورية رحب بها بالوفد اللبناني مؤآدًا على ضرورة التعاون والتنسيق فيما بينهما
  :بدراسة جدول األعمال وبعد المناقشة والمداولة تم االتفاق على ما يلي

ون في مجال مكافحة التهريب بكافة أشكاله وعقد تفعيل أعمال اللجنة المشترآة لتبادل المعلومات والتعا –
في األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني لمسؤولي الضابطات الجمرآية  9/5/2007اجتماع بتاريخ 

  .في المناطق المتقابلة لوضع برنامج عمل للتعاون والتنسيق

اتفاقية التعاون اإلداري المتبادل لمتابعة تنفيذ  من 19تفعيل أعمال اللجنة المشترآة المشكلة بموجب المادة  –
ن الجانب السوري السيد نبيل السيوري والعميد فؤاد مطرود ومن الجانب اللبناني عبنود هذه االتفاقية وسمي 

 .السيد الياس مكاري والرائد موسى مزيد

 المشترآة وتبادل الطلب من األمناء والضابطات الجمرآية المتقابلة عقد اجتماع شهري لبحث األمور –
 .المعلومات ورفع تقرير إلى إدارتي الجمارك في آال البلدين
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دراسة عملية الربط االلكتروني بين األمانات الجمرآية المتقابلة من أجل تبادل المعلومات على أن يعقد  –
 في 15/5/2007اجتماع بين مسؤولي المعلوماتية في اإلدارتين لبحث إمكانية المباشرة بالربط وذلك بتاريخ 

 .األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

تبادل برامج التدريب في المجاالت الجمرآية وعقد دورات تدريبية مشترآة في مجاالت األتمتة والتقييم  –
الجمرآي والرقابة الالحقة وأن يقوم آل جانب بتزويد الجانب اآلخر ببرامج التدريب المقررة ومواعيدها 

 . يري التدريب والتأهيل في آال الطرفين بالتحضير للمباشرة بذلكويطلب من مد

على ضوء ما تم من تقدم على صعيد األتمتة في آال الجانبين لدخول وخروج اآلليات يقترح الجانبان دعوة  –
لى اللجنة المختصة إلعادة النظر في آلية دفتر المرور المعتمد حاليا على أن تقوم األمانة العامة للمجلس األع

 .السوري اللبناني بمتابعة هذا الموضوع

 17/5/2007-16-15عقد دورة تدريبية في مجال قيمة الصفقة في المديرية العامة للجمارك السورية بتاريخ  –
  .   على أن يقوم الجانب اللبناني بتأمين من يلزم من مدربين بالموعد المحدد

 الجانب السوري األمين  العام  الجانب اللبناني
 مدير الجمارك العام للمجلس األعلى السوري اللبناني ر الجمارك العاممدي

 الدآتور باسل عمر صنوفة نصري الخوري العميد الرآن أسعد غانم

 


