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 محضر اجتماع
المشترآة   الجمرآيةاللجنة  

15/7/2003 دمشق  
   

بدعوة من األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني اجتمعت اللجنة الجمرآية المشترآة في مقر األمانة 
العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني، بحضور األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني السيد نصري 

 : خوري، وقد شارك في االجتماعال

  :اللبنانيعن الجانب 
 مدير الجمارك العامة  العميد الرآن أسعد غانم
  مدير إقليم جمارك بيروت  السيد سهيل علي حسن
  رئيس إقليم جمارك الشمال  السيد نقوال الضيعة
  رئيس إقليم جمارك البقاع  السيد آميل حمادة
  لقيمة المراقب األول لدائرة ا  السيد حسن حنيني

  المراقب أول لدائرة البحث عن التهريب   السيد غسان أبو شديد
  الضابط المراقب  الرائد أيمن إبراهيم
  مراقب في المديرية العامة للجمارك  السيد بشير عيد

  :السوريعن الجانب 
  مدير الجمارك العام  السيد محمود المرعي
  آمر الضابطة العام  العميد حسن مخلوف
   اإلداريةندير الشؤوم  السيد محمد الحسن
  مدير جمارك دمشق  السيد نبيل السيوري

  مدير جمارك طرطوس  السيد حيان آفا
  مدير جمارك حمص  السيد غازي ساعود
  رئيس ضابطة المكتب السري  العميد محسن عيسى
  رئيس قسم في مديرية الدراسات والتدقيق  السيدة رانيا عبد البر
  رئيسة قسم األبنية  السيدة هدى األحمر

  :ن األمانة العامةع
  مدير مكتب األمين العام  قزازالالسيد لؤي 

  مدير مديرية المتابعة والتنفيذ  السيد حسن مسلم
  رئيس الدائرة االقتصادية  السيد خليل شامي

  رئيس دائرة المكاتب الحدودية  السيد أشرف الحاج علي

خوري بكلمة ترحيبية بالوفدين مشددًا على استهل األمين العام للمجلس األعلى السوري اللبناني األستاذ نصري ال
  .دارتين لما فيه مصلحة اقتصاد البلدينضرورة متابعة التعاون الجمرآي بين اإل

وبعد آلمة ترحيبية بين آل من سعادة مدير عام الجمارك السورية ومدير عام الجمارك اللبنانية انتقل المجتمعون 
 في 13/3/2002اجعة ما تم تنفيذه من القرارات الصادرة عن اجتماع  جدول أعمال االجتماع بما فيه مرةإلى مناقش

  :بيروت، ونتيجة المناقشة والمداولة تقرر ما يلي

دورية بين مسؤولي الجانبين في مكافحة التهريب، ومتابعة التنسيق عن طريق عقد اجتماعات مشترآة   .أ 
هربين، والسعي لدى المراجع المختصة وبالتالي المثابرة على تبادل المعلومات فيما يتعلق بتحرآات الم



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 
 

                                                                     

 2/3     15/07/2003محضر اجتماع اللجنة الجمرآية المشترآة  

إلنشاء محطة اتصال السلكي بين اإلدارتين الجمرآيتين السورية واللبنانية بهدف تسهيل أعمال المراقبة 
 على الحدود ةآما والسعي لدى هذه المراجع للحصول على الموافقة بتسيير دوريات مشترآ... والمطاردة
موضوع دراسة وافية من جميع النواحي، آما أقر المجتمعون بإعادة بين البلدين، بعد درس هذا الالفاصلة 

 .تحريك اللقاءات الشهرية بين مسؤولي الضابطات الجمرآية في البلدين والقيام بجوالت ميدانية

دراسة إمكانية توقيع اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل تطبيق التشريع الجمرآي وتدارك المخالفات   .ب 
عنها ومكافحتها وتشكيل لجنة مشترآة للتعاون مع األمانة العامة من أجل إعداد هذه الجمرآية والبحث 

 ت المختصة في البلدين العتمادهااالتفاقية وعرضها على الجها
وقد تم االتفاق على أن يقوم آل جانب بدراسة المشروع المقدم من األمانة العامة وتسمية ممثليه في اللجنة 

 يومًا من تاريخ توقيع المحضر ليصار إلى 15 العامة بهذه األسماء خالل مهلة المشترآة وإعالم األمانة
 .دعوتها لالجتماع

 دالالت المنشأ  .ج 
ترآز النقاش في هذا الموضوع حول مذآرة السيد وزير االقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية 

لى البضائع المستوردة، وعلى ضوء هذا  لجهة تثبيت دالالت ع30/3/2003، تاريخ 2761/2/9السورية رقم 
آل من : النقاش تقرر أن يصار إلى درس الموضوع من قبل اللجنة المشترآة التي تضم عن الجانب اللبناني

السيدين جان حلبي رئيس ديوان المديرية العامة للجمارك والمراقب األول في المجلس األعلى للجمارك السيد 
 مدير التشريع ومدير جمارك دمشق على أن تقوم األمانة العامة بدعوة :حسن حنيني، وعن الجانب السوري

  .هذه اللجنة لالجتماع في أقرب وقت ممكن

 )Groupage( عشهادات المنشأ للبضائع المشحونة بطريق التجمي  .د 
تم االتفاق على ضرورة إبراز شهادة المنشأ مستقلة لكل سلعة على حدة لمختلف البضائع المشحونة بطريقة 

 .جميعالت

 بالنسبة لمكافحة الغش التجاري والغش في العالمات التجارية  .ه 
بين المسؤولين في اإلدارتين، سيما مسؤولي المكاتب الحدودية، في المستمر تم االتفاق على وجوب التنسيق 

عمل تبادل المعلومات بالسرعة المطلوبة للحيلولة دون مرور المعامالت التي تتضمن غشًا تجاريًا، وبالتالي ال
  .على تأمين وسائل االتصاالت عن طريق التنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني

 بعض األمور المتعلقة بإجراءات منح دفتر المرور الثالثي  .و 
 .تبين على ضوء المناقشة بأن آلية المنح تتم وفقًا لما هو متفق عليه

 بقةتطبيق اتفاق االعتماد المتبادل بشهادات المطا  .ز 
تم االتفاق على متابعة درس هذا الموضوع من قبل نفس اللجنة المشترآة التي آلفت بدراسة موضوع دالالت 

 .المنشأ

 "الوطنية المنشأ"توحيد أسس إحصاء الصادرات والمستوردات بين البلدين   .ح 
  ألن هناك تباين بين G.D.D.Sتقرر أن يعرض هذا الموضوع في اجتماع خاص بالتنسيق مع منظمة

اإلدارتين لجهة إحصاء الصادرات والمستوردات، إذ أنه ال ينظم بيانات جمرآية في البضائع السورية التي 
هي بصحبة المسافر، بينما أغلبية الصادرات تخضع لتنظيم بيانات جمرآية عند دخولها إلى لبنان، وبالتالي 

الذي يشكل تفاوتًا في حجم إحصاء فإنها ال تحصى في سوريا، بينما يصار إلى إحصائها في لبنان األمر 
  .الصادرات السورية إلى لبنان وحجم إحصاء استيراد الواردات من سوريا إلى لبنان
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 ما يستجد من أمور  .ط 
تم بحث موضوع وضع الئحة موحدة بالبضائع التي تستفيد من اإلعفاء الجمرآي استنادًا لالتفاق الثنائي، 

نبين، وعلى ضوء ذلك تم االتفاق على تشكيل لجنة مشترآة تضم عن وتلك التي ما زالت مستثناة من قبل الجا
: وعن الجانب السوري آل من. جان حلبي، حسن حنيني وموريس عساف: الجانب اللبناني آل من السادة

مدير التشريع ونبيل السيوري مدير جمارك دمشق، لدراسة الموضوع ووضع هذه الالئحة، على أن تعقد 
 .مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبنانياجتماعاتها بالتنسيق 

وفي الختام نوه المجتمعون بالروح العالية التي سادت االجتماع في جو من المودة والتفاهم واالتفاق على مواصلة 
  .اللقاءات لما فيه مصلحة الجمارك في آال البلدين، وبالتالي المصلحة العليا المشترآة

  عن الجانب اللبناني
   ر الجمارك العاممدي

  العميد الرآن أسعد غانم

  األمين العام
  للمجلس األعلى السوري اللبناني

  نصري الخوري

  عن الجانب السوري
  مدير الجمارك العام

   محمود المرعي
 


