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 المشترآةالجمرآية اللجنة  محضر اجتماع
  10/8/2005 ]يابوس جديدة[

  

ة                          ة الجمرآي اع اللجن د اجتم م عق اني ت سوري اللبن ى ال ة للمجلس األعل ة العام ة من األمان دعوة الموجه بناًء على ال
دة  المشترآة بحضور األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني السيد نصري الخوري في مرآز هجرة ال             جدي

  :الساعة العاشرة صباحًا وحضره آل من السادة

    :الجانب اللبناني
  العميد أسعد غانم  المدير العام للجمارك اللبنانية  .1
  السيد جهاد داود  رئيس إقليم جمارك لبنان الشمالي .2
  الرائد أيمن إبراهيم  الضابط المراقب في المديرية العامة  .3
  المراقب أول نبيل الشقرة  رئيس مكتب جمارك المصنع  .4
  المراقب أنطون معوض  رئيس مكتب جمارك العبودية  .5

    :الجانب السوري
  الدآتور باسل عمر صنوفة  المدير العام للجمارك السورية  .1
  العميد حسن مخلوف  اآلمر العام للضابطة الجمرآية  .2
  منير العاجي  مدير العبور  .3
  حان السموريالمهندس فر  مدير األبنية  .4
  األمين عمر شهاب عيسى  جديدة الأمين جمارك  .5
  األمين عبد الرحمن الحسن  أمين جمارك الدبوسية  .6
  مصطفى حواط  أمين جمارك العريضة  .7

  .وحضر عن األمانة العامة رئيس دائرة المكاتب الحدودية السيد أشرف الحاج علي

ا                    وبعد تبادل الكلمات الترحيبية من الجانبين        ى م اق عل م االتف شة ت د المناق ال وبع بدأت اللجنة بدراسة جدول األعم
  :يلي
ساعة   )  رمل – بحص   –فوسفات  (فتح معبر أمانة العريضة لعبور الشاحنات الداخلة إلى لبنان والمحملة            .1 من ال

 .السابعة صباحًا حتى الساعة التاسعة عشر وذلك باإلضافة إلى باقي الشاحنات المعتاد عبورها
 .صالحيات استثنائية ألمانة العريضة آأمانة فئة أولى من الجانبين وتمدد عند الحاجةومنح 

ور                        .2 يًال لعب ة عشر ل ى الثاني سادسة صباحًا وحت ساعة ال ارك الدبوسية من ال ة جم تمدد ساعات العمل في أمان
 .الشاحنات الخارجة من لبنان والداخلة إلى سوريا

 .دعم األمانتين بالكادر البشري المختص سواء من الضابطة الجمرآية أو المكاتب .3

 ). دبوسية– عريضة –جديدة (تسيير أآثر من قافلة عند الحاجة في المعابر الثالث  .4

د الحاجة              11/8/2005المباشرة بتنفيذ هذه اإلجراءات اعتبارًا من يوم الخميس           .5 دد عن ة شهر آب وتم ى نهاي  حت
 .التنسيق بين الجانبينتلقائيًا وب

 :آما اتفق بين الجانبين على رفع التوصيات التالية

 .اإلسراع باقتناء آالت الكشف عن الحاويات المتنقلة من قبل الجانبين  .أ 

تئجار     .ب  ية واستمالك أو اس ة والدبوس ين العبودي ق ب ل الطري اني بإنجاز توسيع وتأهي ى الجانب اللبن ي عل التمن
 .سابقًا الستخدامها آساحات ومرآز للجمارك واألمن العامقطعة األرض المتفق عليها 
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ه                       .ج  ة المرآز المشترك المتفق علي اش وإقام شيخ عي ة ال ل تحويل اإلسراع باإلجراءات المتفق عليها إلنجاز تأهي
 .بين الجانبين

ين ومسؤول                   ين اإلدارت ومي ب سيق الي ى التواصل والتن ات    يوفي نهاية االجتماع تم االتفاق عل ة  ن من األمان  الحدودي
  .المتقابلة لحل المشاآل على أن يعقد اجتماع مشترك في األسبوع األول من شهر أيلول المقبل

  

  األمين العام   اللبنانيةمدير الجمارك
  السوري اللبناني للمجلس األعلى

   السوريةمدير الجمارك

  الدآتور باسل صنوفة  األستاذ نصري الخوري  العميد أسعد غانم
     


