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 محضر اجتماع
   ] االقتصادية واالجتماعية الشؤونلجنة[

  ] والتعاون الكهربائيشهادة المنشأ، حول تبادل المنتجات الوطنية والخبرات[
  ]19/8/1997دمشق [

 

التاريخية األخوية المميزة بين البلدين الشقيقين، وبناًء معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق، والعالقات من انطالقًا 
ة من السيد رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية المهندس محمود الزعبي، قام السيد على دعو

رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية السيد رفيق الحريري على رأس وفد وزاري مرافق، بزيارة إلى 
شق برئاسة رئيسي الوزراء ، حيث عقد اجتماع مشترك في دم19/8/1997ية بتاريخ رالجمهورية العربية السو

  :وبحضور األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني، السيد نصري الخوري، وحضره عن

  :الجانب اللبناني
  وزير الصناعة  السيد نديم سالم
  وزير الموارد المائية والكهربائية  السيد إيلي حبيقة

  وزير الدولة للشؤون المالية  السيد فؤاد السنيورة
  وزير االقتصاد والتجارة  ين جابرالسيد ياس

  أمين عام مجلس الوزراء  السيد هشام الشعار

  :الجانب السوري
  نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات  السيد رشيد أختريني 

  نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية  السيد الدآتور سليم ياسين
  رة الخارجيةوزير االقتصاد والتجا  السيد الدآتور محمد العمادي

  وزير الري  السيد المهندس عبد الرحمن المدني 
  وزير المالية  السيد الدآتور محمد خالد المهايني

  وزير الزراعة واإلصالح الزراعي  السيد أسعد مصطفى
  وزير الدولة لشؤون التخطيط  السيد الدآتور عبد الرحيم السبيعي

  وزير المواصالت  السيد المهندس رضوان مرتيني 
  وزير الصناعة  الدآتور أحمد نظام الدينالسيد 

  وزير النقل  السيد الدآتور مفيد عبد الكريم
  وزير الكهرباء  السيد المهندس منيب صائم الدهر

  وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء  السيد مسلم حوا
  

واألطفال اآلمنين في في بداية االجتماع  أدان رئيسا مجلس الوزراء االعتداءات اإلسرائيلية الوحشية على المدنيين 
اني                  صيدا والجنوب اللبناني   وب اللبن صمود الجن ديرهما ل ا عن تق ازي وأعرب أحر التع شهداء ب  ، وتقدما من أهالي ال

  .في وجه العدوان اإلسرائيلي الغاشم

ة                   ثم رحب السيد رئيس مجلس الوزراء السوري بدولة الرئيس رفيق الحريري والوفد المرافق له، مؤآدًا على أهمي
رئيس                   العمل من أجل تعميق التعاون في مختلف المجاالت، ال سيما في المجال االقتصادي تنفيذًا لتوجيهات السيد ال
ات       د العالق ق وتوطي ة توثي ى أهمي دًا عل سيق، مؤآ اون والتن وة والتع دة األخ ه معاه صت علي ا ن د ولم افظ األس ح

  .دين في المجال السياسيل البتقاء بها إلى مستوى العالقات المميزة بينراالقتصادية واال

اآراً   اني ش وزراء اللبن س ال يس مجل سيد رئ ة    ورد ال ات فخام ى أن توجيه شيرًا إل ب، م تقبال والترحي سن االس  ح
و              سالرئيس الياس الهراوي ومجلس الوزراء اللبناني انصبت في نف            يس مجلس ال سيد رئ ا طرحه ال راء ز إطار م
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ع           السوري، شة جمي ة مناق ى أهمي ًا عل دولتين، منوه شترآة لل  وفي آل ما من شأنه أن يؤدي إلى خدمة المصلحة الم
  :األمور بروح أخوية، حيث بوشر ببحث المواضيع التالية

  :تبادل المنتجات الزراعية والصناعية الوطنية .1
 بين البلدين تدريجيًا، على أن تقوم لجنة االتفاق على إطالق حرية تبادل المنتجات الزراعية والصناعية الوطنيةتم 

مشترآة مؤلفة من وزراء االقتصاد والمالية والزراعة والصناعة والمديرين العامين للجمارك في البلدين، بإعداد 
الدراسة المتعلقة بتنسيق وتوحيد الرسوم الجمرآية المطبقة فيهما على المواد األولية الداخلة في هذه المنتجات، 

  .نجز الدراسة تدريجيًا على مراحل تشمل القطاعاتعلى أن ت

  : تصدير الموز اللبناني إلى سوريابهدف تشجيع .2
  . دوالر أميرآي للطن الواحد في مجال احتساب الرسوم الجمرآية السورية85على اعتماد سعر بمعدل تم االتفاق 

  :شهادة المنشأ .3
 الوطنية في آال ةلمنشأ للمنتجات الزراعية والصناعياتفق الطرفان بهدف تحقيق الرقابة على صحة شهادة ا

البلدين، على تطبيق ذات المؤيدات الجزائية المطبقة في دول االتحاد األوروبي بهذا الخصوص على أي منشأة 
  .يثبت أنها أصدرت أية شهادة منشأ غير صحيحة

  :تبادل الخبرات لتبسيط اإلجراءات اإلدارية .4
الخبرات في مجال تبسيط اإلجراءات وإزالة التعقيدات اإلدارية في آافة المجاالت، وأآدا اتفق الطرفان على تبادل 

  .على ضرورة بحث هذا الموضوع في جميع اللجان المشترآة

5. 
تم متابعة المشاريع المشترآة في مجال التعاون الكهربائي القائم بين البلدين، وثمن الفريقان بارتياح تقدم األعمال 

 50جال مشاريع الربط الكهربائي، حيث تم االتفاق على تزويد لبنان الشقيق بطاقة آهربائية بحدود وخاصًة في م
  .ميغاوات لمحطة تحويل عنجر عن طريق خطوط الربط المؤهلة حديثًا

وفي نهاية االجتماع تم االتفاق على عقد اجتماعات خالل األسابيع المقبلة الستكمال البحث بهذه الموضوعات 
  .ع على ما تم إنجازه من اللجنة المشكلة لهذه الغايةواالطال

 19/8/1997 في دمشق

  رئيس مجلس الوزراء
  اللبنانيةالجمهورية  في

  السيد رفيق الحريري

  رئيس مجلس الوزراء
  العربية السوريةالجمهورية  في

  السيد المهندس محمود الزعبي
 
  
  
  
  
  


