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 محضر اجتماع
  ] االقتصادية واالجتماعية الشؤونلجنة[

  ]إطالق حرية تبادل المنتجات الصناعية الوطنية المنشأحول [
7/2/1998  

  

ة                 وزراء في الجمهوري يس مجلس ال سيد رئ انطالقًا من معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق، وبناًء على دعوة من ال
ا        ي، ق ق                العربية السورية المهندس محمود الزعب سيد رفي ة ال ة اللبناني وزراء في الجمهوري يس مجلس ال سيد رئ م ال

اريخ   سورية بت ة ال ة العربي ى الجمهوري ارة إل ق بزي د وزاري مراف ى رأس وف ري عل د 7/2/1998الحري ، حيث عق
ام للمجلس                         ين الع دين، وبحضور األم وزراء في البل سي مجلس ال سيدين رئي اجتماع مشترك في دمشق برئاسة ال

  :لسوري اللبناني السيد نصري الخوري، آما حضرهاألعلى ا

  :عن الجانب اللبناني
  وزير الصناعة  السيد نديم سالم

  وزير الدولة للشؤون المالية  السيد فؤاد السنيورة
  وزير االقتصاد والتجارة  السيد ياسين جابر

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

  نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية  سيد الدآتور سليم ياسينال
  وزير االقتصاد والتجارة الخارجية  السيد الدآتور محمد العمادي 

  وزير المالية  السيد الدآتور محمد خالد المهايني
  وزير الزراعة واإلصالح الزراعي  السيد أسعد مصطفى

  اعةوزير الصن  السيد الدآتور أحمد نظام الدين
  وزير اإلعالم  السيد الدآتور محمد سلمان 

يس مجلس                      سيد رئ ي بال ود الزعب دس محم سوري المهن وزراء ال وفي بداية االجتماع، رحب السيد رئيس مجلس ال
ة العمل المشترك من أجل          ة متابع الوزراء اللبناني، األستاذ رفيق الحريري، وبالوفد المرافق له، مؤآدًا على أهمي

ه من                           تعميق التعاون ف   م التوصل إلي ا ت ى ضوء م ك عل ي مختلف المجاالت، وال سيما في المجال االقتصادي وذل
  .اتفاقات وتوصيات في االجتماعات السابقة

ي                          اون الت روح األخوة والتع شيدًا ب تقبال والترحيب م اآرًا حسن االس اني ش وزراء اللبن ورّد السيد رئيس مجلس ال
اع              تسود االجتماعات المشترآة، مؤآدًا عل     ى أهمية تسريع الخطوات المتعلقة بتنفيذ ما تم االتفاق عليه خالل االجتم

دولتين،        19/8/1997الذي عقد بتاريخ     ين ال ا ب صناعية فيم يما ال ، إذ أن إطالق حرية تبادل المنتجات الوطنية، وال س
  .من شأنه أن يعزز صمودهما ومسيرتهما المشترآة

  :وبعد ذلك بوشر ببحث المواضيع المطروحة على جدول األعمال وعلى ضوء المناقشات تقرر ما يلي

ضائع                         .1 دة للب شأ العائ ى شهادات المن اء الرسم القنصلي عل زم إللغ تقوم الجهات السورية المختصة باتخاذ ما يل
  .سوريااللبنانية المستوردة إلى 

رة الع  .2 ارة الح ة التج ة منطق ام اتفاقي صناعية   ضمن أحك ات ال ع المنتج ادل جمي ة تب رى إطالق حري ة الكب ربي
  .، واستصدار القرارات الالزمة بهذا الشأن1/1/1999  ولبنان ابتداًء منسورياالوطنية المنشأ بين 

 %25تخفيض الرسوم الجمرآية السارية المفعول على المنتجات الصناعية الوطنية المتبادلة بين البلدين بواقع               .3
  .1/1/1999 ًا منسنويًا اعتبار
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الطلب من وزيري الزراعة في البلدين عقد اجتماع لبحث وإقرار الدراسة المقترحة من اللجنة الزراعية الفنية      .4
اع                  المشترآة والمتعلقة بالتبادل الزراعي بين البلدين، خالل مدة أقصاها شهر من تاريخه، وعلى أن يعقد اجتم

اللجنة الوزارية المختصة للنظر في االقتراحات المقدمة واتخاذ على مستوى رئيسي الوزارتين في البلدين مع        
  .القرارات الالزمة بشأنها

ات                           ذ االتفاق ة تنفي شترآة بضرورة متابع ع اللجان الم ى إعطاء التوجيهات لجمي اق عل وفي نهاية االجتماع تم االتف
  .الموقعة بين البلدين لما فيه مصلحتهما المشترآة

  7/2/1998دمشق في 

  رئيس مجلس الوزراء  جلس الوزراءرئيس م
  في الجمهورية العربية السورية  في الجمهورية اللبنانية

  المهندس محمود الزعبي  السيد رفيق الحريري

 

  


