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  1/1   19/5/2004لجنة االقتصاد محضر اجتماع 

   محضر اجتماع
  ]19/5/2004 دمشق[

  
ع                      اء الواق وم األربع ًا ي ة اجتماع ة اللبناني سورية والجمهوري عقد وزيرا االقتصاد والتجارة في الجمهورية العربية ال

  : حضره آل من السادة19/5/2004في 

    :السوريعن الجانب 
   جارةالعالقات العربية في وزارة االقتصاد والتمدير   السيد عبد الحكيم قداح

    :اللبنانيعن الجانب 
  رئيس دائرة التجارة الخارجية في وزارة االقتصاد والتجارة   السيد مالك عاصي

  :وقد تم في هذا االجتماع بحث المواضيع التالية

 :القوائم السلبية .1
اء العمل به                        ة إلنه ى ضرورة وضع آلي دا عل سلبية وأآ وائم ال سجم   استعرض الجانبان السلع الواردة في الق ا ين ا بم

  .ومصالح الصناعة في البلدين
  .آما أآد الجانب السوري على أنه تم السماح باستيراد مادة األسمدة ما عدا مادة السوبر فوسفات

 :االستمارة اإلحصائية .2
صدد                        ذا ال تمارة اإلحصائية وفي ه اء العمل باالس سوري بإلغ رحب الجانب اللبناني بالقرار الصادر عن الجانب ال

شكل        طلب   تمارة اإلحصائية ب ى االس ستوفى عل ان ي ذي آ تيراد ال رخيص باالس اني أن يكون رسم الت الجانب اللبن
  .مقطوع وليس آنسبة مئوية على القيمة وأوضح الجانب السوري أن هذا الموضوع قيد البحث مع وزارة المالية

 :تحاد المخلصينإ .3
تيفاء أجور         2000ذ العام   أفاد الجانب اللبناني بأن اتحاد المخلصين قد حل من         ًا إال اس تم حالي ه وجود وال ي د ل م يع  ول

  .مخلصي البضائع المرخصين

 :لجنة المتابعة .4
  .5/3/2004أخذ الجانبان علمًا بتشكيل لجنة المتابعة التي عقدت أول اجتماعاتها في بيروت بتاريخ 

 :السماح للمصارف اللبنانية بالتعامل مباشرة مع المصرف التجاري السوري .5
اه       ببحث الجان  ان هذا الموضوع ووعد الجانب السوري بأنه سيوليه اهتمامًا خاصًا بالتنسيق مع الجهات المعنية باتج

  . آال البلدينلىإمكانية تلبية الطلب اللبناني بما يسهل انسياب السلع إ

 :تفاقية ضمان وحماية االستثماراتلجنة متابعة ا .6
ه وأسماء أعضائه في                      ة من جهت ة االتفاقي تتولى متابع اتفق الجانبان على أن يوافي آل منهما اآلخر بالجهة التي س

  .هذه اللجنة

 : بالنسبة للتأمين اإللزامي للسيارات الداخلة إلى آال البلدين .7
في البلدين لدراسة هذا الموضوع وحل آافة ) الضمان(ة بالتأمين اتفق الجانبان على عقد اجتماع بين الجهات المعني

  .القضايا العالقة
  

  عن الجانب اللبناني
   وزير االقتصاد والتجارة

  عن الجانب السوري
  وزير االقتصاد والتجارة

  الدآتور غسان الرفاعي  مروان حمادة
  


