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 محضر اجتماع
   ] االقتصادية واالجتماعية الشؤونلجنة[

  ]الشراآة األوروبية، تحرير بعض السلع، لوائح المطابقة وتوحيد الرسوم الجمرآيةحول [
28/12/1998  

 

وبناًء على ما تم االتفاق عليه خالل االجتماع الذي عقد في دمشق معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق، من انطالقًا 
 دولة السيد رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الدآتور سليم ، وبناًء على دعوة2/11/1998بتاريخ 

الحص، قام السيد رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية العربية السورية المهندس محمود الزعبي بزيارة إلى 
سة السيدين رئيسي مجلس  حيث عقد اجتماع مشترك في بيروت برئا28/12/1998الجمهورية اللبنانية بتاريخ 
  :، حضرهاألمين العام للمجلس األعلى السوري اللبنانيالوزراء في البلدين بحضور 

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

  وزير االقتصاد والتجارة الخارجية  السيد الدآتور محمد العمادي 
  وزير المالية  محمد خالد المهاينيالسيد الدآتور 

  وزير الزراعة اإلصالح الزراعي  السيد أسعد مصطفى
  وزير الصناعة  السيد الدآتور المهندس أحمد نظام الدين

  :عن الجانب اللبناني
  وزير االقتصاد والتجارة والصناعة  السيد الدآتور ناصر السعيدي

  وزير الزراعة  السيد سليمان فرنجية
  وزير المالية  ورج قرمالسيد الدآتور ج

  . آال الجانبينمن عدد من معاوني الوزراء والمدراء العامين والتقنيين آما حضر

في بداية االجتماع رحب دولة الرئيس الدآتور سليم الحص باسمه وباسم الحكومة اللبنانية بالسيد رئيس مجلس 
اون والتنسيق ما ة في سياق تعميق مسيرة التعالوزراء السوري والوفد المرافق منوهًا بما لهذا االجتماع من أهمي

 خاصًة وأنه يأتي عشية تطبيق االتفاق بشأن إطالق حرية تبادل المنتجات الوطنية المنشأ بين لبنان وسوريا
، مشددًا على أن العالقات بين لبنان 1/1/1999 بالمائة سنويًا ابتداًء من 25وتخفيض الرسوم الجمرآية بواقع 

وفي . كون نموذجية، وفي ذلك خير للعرب وتشجيع لهم على تسريع عمليات التعاون االقتصادي يجب أن ترياوسو
عاون  الدآتور سليم الحص بأصدق التحيات إلى الرئيس حافظ األسد الذي يرعى مسيرة التنهاية آلمته توجه

  . ومسيرة التضامن العربيواألخوة ما بين لبنان وسوريا

السوري المهندس محمود الزعبي مبديًا سروره لوجوده في لبنان الشقيق شاآرًا رئيس مجلس الوزراء ورد السيد 
باسمه وباسم الوفد المرافق حسن االستقبال والضيافة ناقًال تحيات سيادة الرئيس حافظ األسد للبنان وشعبه وتمنياته 

قى آما آانت دائمًا مع لبنان  ستبأن سوريابأن تتعمق مسيرة التعاون والتنسيق ما بين البلدين الشقيقين مؤآدًا ب
وستبقى داعمة لمسيرة صموده ونهوضه منوهًا بما تم تحقيقه من خطوات عديدة في مختلف مجاالت التعاون 

 سوريا الدائم لتقدم ما يحتاجه لبنان من دعم لشتى الميادين ألن ما يحقق مصلحة لبنان يحقق مصلحة مؤآدًا استعداد
 واعتزازها بما حققه لبنان من خطوات على صعيدي التالحم الوطني والصمود اق تقدير سوريسوريا، مبديًا عمي

  . مستعدة دائمًا لتلبية آل ما يطلبه لبنانوان اإلسرائيلي، مضيفًا بأن سوريابوجه العد

وفي نهاية آلمته أبدى رئيس مجلس الوزراء السوري االستعداد لمناقشة آل ما هو مطروح على جدول األعمال أو 
  . الدآتور الحص ضرورة طرحهما يرى

  :وبعد التداول في البنود المدرجة على جدول األعمال تم االتفاق على ما يلي
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 وتبادل الخبرات والمعلومات فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين آل منهما واالتحاد األوروبي التنسيق .1
بالنسبة لتوقيع اتفاقية الشراآة، ودراسة سبل االستفادة من مخصصات الجانب األوروبي المرصدة 

ها مشاريع البنية اللبنانية بما فيـ للمشروعات المشترآة في المنطقة لتمويل المشاريع المشترآة السورية 
 .التحتية، وتكليف الوزيرين المختصين واللجان الفنية المختصة بهذه المفاوضات متابعة الموضوع

 ومحاضر 1993تكليف وزيري االقتصاد على ضوء اتفاق التعاون االقتصادي واالجتماعي الموقع عام  .2
 .ل في مجال التعاون االقتصادياالجتماعات المتعلقة بذلك اقتراح ما يلزم من أجل تفعيل وتطوير العم

 والمالية دراسة وضع جدول زمني لتحرير تبادل السيراميك والبورسالن تكليف وزراء االقتصاد والصناعة .3
 .والمكثفات والعصائر بين البلدين

 .دراسة إمكانية إقامة مصنع مشترك بين البلدين لتصنيع التبغ والتنباك .4

 للوائح المطابقة بين البنود التعريفية الجمرآية للسلع الصناعية جرى االطالع على ما تم إنجازه بالنسبة .5
المشمولة باالتفاقات من قبل اللجنة الفنية الجمرآية المشترآة خالل االجتماعين اللذين عقدا بتاريخ 

آما تقرر تكليف هذه اللجنة متابعة عملها إلنجاز ما تبقى من . ، وتقرر اعتماده28/12/1998 و15/12/1998
 .خالل شهرينعمل 

بشأن آلية تطبيق قواعد المنشأ، وطلب  20/12/1998تم اعتماد محضر اجتماع اللجنة الفنية المشترآة تاريخ  .6
 .إليها االستمرار بعملها إلنجاز قواعد المنشأ التفصيلية وذلك وفقًا لألهمية واألولوية

لوائح الالزمة لتوضيح سعر الدوالر  السوري بتزويد الجانب اللبناني بالباطلع المجتمعون على قيام الجان .7
 .الجمرآي بالنسبة ألمر المستوردات

تكليف اللجنة المكلفة بدراسة إمكانية توحيد الرسوم الجمرآية على المواد األولية المستوردة والداخلة في  .8
 .الصناعات الوطنية بمتابعة أعمالها على أن ترفع نتائج أعمالها تدريجيًا للجهات المختصة

 . الصناعية وتبادل الخبرات في هذا المجالتعاون في مجال مسح الطاقاتقيام ال .9

تأجيل البحث بموضوع إطالق حرية تبادل المنتجات الزراعية والطلب من وزيري الزراعة متابعة بحث هذا  .10
 .الموضوع ورفع تصور خالل مهلة أقصاها شهران من تاريخه

سم الترخيص باالستيراد ورسم الطابع وفق ما نص الطلب إلى وزيري المالية اإلسراع بدراسة موضوع ر .11
 .2/11/1998عليه محضر اجتماع 

للجان الوزارية المشترآة وال اوفي نهاية االجتماع طلب من األمين العام للمجلس األعلى العمل على تسريع أعمال 
  .سيما لجان االتصاالت والكهرباء والنفط والمياه
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  رئيس مجلس الوزراء
  اللبنانيةجمهورية ال في

  الدآتور سليم الحص

  رئيس مجلس الوزراء
  العربية السوريةالجمهورية  في

  المهندس محمود الزعبي
  


