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 محضر اجتماع
  ] االقتصادية واالجتماعيةالشؤون لجنة[
  ]الرسوم والبدالت على وسائط النقلحول [

  ]29/8/1994دمشق [
   

العالقات األخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، من انطالقًا 
 البلدين الشقيقين والمعّبر عنها في معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق وتأآيدًا على الصالت الطبيعية المميزة بين

وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس حافظ األسد . 22/5/1991الموقعة في دمشق بتاريخ 
 الواقع في رئيس الجمهورية العربية السورية، فقد عقد اجتماع في تمام الساعة التاسعة عشر من يوم االثنين

 محمود الزعبي، شارك فيه السيد نصري الخوري س برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء المهند29/8/1994
   .م للمجلس األعلى السوري اللبنانياألمين العا

  :وحضره من الجانب السوري
  نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية  السيد الدآتور سليم ياسين 

  وزير االقتصاد والتجارة الخارجية  العمادي السيد الدآتور محمد 
  وزير المالية  السيد الدآتور محمد خالد المهايني
  وزير الدولة لشؤون التخطيط  السيد الدآتور عبد الرحيم السبيعي

  وزير النقل  السيد الدآتور مفيد عبد الكريم
  ).ائمة المرفقةوفق الق(باإلضافة إلى عدد من الفنيين المختصين من الوزارات ذات العالقة 

  :ومن الجانب اللبناني
  وزير النقل  السيد عمر مسقاوي 

  وزير االقتصاد  السيد هاآوب ديميرجيان
  ).وفق القائمة المرفقة(باإلضافة إلى عدد من الفنيين المختصين 

استعرض وقد استهل السيد رئيس مجلس الوزراء االجتماع بالترحيب بالوفد اللبناني متمنيًا له طيب اإلقامة، ثم 
السيد وزير المالية النتائج التي توصلت إليها اللجنة الفنية التي شكلها الجانبان في اجتماعها الذي انعقد في وزارة 

  .المالية

 الوفد اللبناني وبشكل تفصيلي واقع البدالت والرسوم المستوفاة على وسائط النقل من آال البلدين، عثم تم التداول م
  :ة فقد تم التوصل إلى ما يليوبعد المناقشة المستفيض

 .تخفيض مقدار بدل الخدمات عن البضائع إلى اثنين باأللف وهو الحد األدنى لهذا البدل .1

إلغاء الرسوم والبدالت المستوفاة على وسائط النقل السياحية الخصوصية ونقل الرآاب العمومية بما في ذلك  .2
 .التأمين المتوجب لقاء إعادة الدفتر

 .لبدالت عن الدفتر بالنسبة لسيارات الشحن بما في ذلك التأمين عن الدفترإلغاء الرسوم وا .3

إعداد دراسة مشترآة بصدد بدل الترفيق وفارق سعر المازوت على أن يراعى في الدراسة المشترآة  .4
 .األسعار العالمية بالنسبة لمادة المازوت وأن يكون بدل الترفيق عادًال وفق التكلفة الفعلية

فاءات التي تقررت على وسائط النقل الخصوصية اللبنانية التي يملكها مواطنون سوريون ال تطبق اإلع .5
مقيمون في لبنان، وتستوفى عنها الرسوم والبدالت آما هو معمول به حاليًا دون أي تخفيض أو إعفاء، 

  .ي سوريا فويسري هذا أيضًا على السيارات اللبنانية الخصوصية التي يملكها مواطنون لبنانيون مقيمون
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  :هذا ومن المعلوم أن تنفيذ هذه المقررات يستوجب ما يلي

إصدار قرار من السيد وزير المالية بعد موافقة اللجنة االقتصادية برئاسة مجلس الوزراء بإلغاء قيم دفاتر  .1
 .المرور الجمرآية الموحدة وبطاقات اإلدخال المؤقت والتأمين المستوفى عند منح الدفتر لقاء إعادته

إصدار قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض بدل الخدمات عن البضائع وذلك إعماًال ألحكام  .2
 . وتعديالته1968 لعام )104(المرسوم التشريعي رقم 

 :إصدار القوانين الالزمة بشأن إلغاء .3
 .1978 لعام )40(رسم صيانة الطرق المنصوص عليه بالقانون رقم   .أ 

 . وتعديالته بالنسبة لدفتر المرور1981 لعام )1( بالقانون رقم رسم الطابع المنصوص عليه  .ب 

 من قانون )171(سيد وزير المالية باإلعفاء من بدل المساعي المتوجب بموجب المادة الإصدار قرار من  .4
 . وتعديالته والتي تستوفى عند منح الدفاتر فقط1975 لعام )9(الجمارك رقم 

عتماد السعر العالمي في حساب فارق سعر المازوت مع ضرورة وقد أآد السيد رئيس مجلس الوزراء ا
 .إنجاز الدراسة خالل شهر من تاريخه

 .إصدار الصكوك الالزمة من قبل السلطات اللبنانية المختصة وفق ما ورد في هذا المحضر .5

  .اختتم االجتماع في تمام الساعة الثانية والعشرين من مساء اليوم ذاتهو

  م 29/8/1994دمشق في 

  أمين عام   الجانب اللبناني
  المجلس األعلى السوري اللبناني

  الجانب السوري

  عمر مسقاوي
  وزير النقل

  الدآتور سليم ياسين  نصري الخوري
  نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية

  هاآوب ديميرجيان
  وزير االقتصاد

  الدآتور محمد العمادي  
  وزير االقتصاد والتجارة الخارجية

  دآتور محمد خالد المهاينيال      
  وزير المالية

  الدآتور عبد الرحيم السبيعي      
  وزير الدولة لشؤون التخطيط

  الدآتور مفيد عبد الكريم      
  وزير النقل

  
  مصدق

  وتعهد الجهات المعنية ما يلزم للتنفيذ

  رئيس مجلس الوزراء
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  :أسماء السادة الفنيين من الجانب السوري
  ر وزير النقلمستشا  السيد عمر شربجي

  مدير اإليرادات في وزارة المالية  السيد محمد بشار األبرش
  مدير النقل الطرقي في وزارة النقل  السيد أحمد جالل الدين فضلون 

  مدير جمارك دمشق  السيد مصطفى بغدادي 
  مستشار وزير االقتصاد والتجارة الخارجية  السيد فتحي الجبان
  ولي في هيئة تخطيط الدولةمدير التعاون الد  السيد موسى غنام 

  :أسماء السادة الفنيين من الجانب اللبناني
  مدير عام الجمارك  السيد عبده بجاني 

  مدير عام وزارة االقتصاد  السيد محمد جواد األمين
  مدير عام النقل البري والبحري  السيد المهندس عماد النوام

  مدير إقليم جمارك بيروت  السيد حسن غصن
  
  
  


