
 اللجنة الوطنية لتسهيل النقل و التجارة في منطقة االسكوا

 

 : أهداف اللجنة الوطنية :أوالا 

 إزالة العوائق التي تعترض نمو التجارة الخارجية . أ.

للنقدددددددا واوتحدددددددداو  و حدددددددد   تطويروتحدددددددسيع وتونددددددددي  ال نددددددد  التحتيددددددددةب.    

مددددددد  خدددددددما ت دددددددجي  اوندددددددت مار  ائ  ومواقددددددد  التخدددددددزي  أمدددددددا  التجدددددددارةال ضددددددد

 الحكومي والخا   ي هذه القطاعا  .

 تطوير القوى العاملة  ي مجاا النقا والتجارة السولية . .ج    

ا ساري والقدددددددددددانوني أسخددددددددددداا أنيمدددددددددددة تكنولوجيدددددددددددة حسي دددددددددددة وا حدددددددددددم  س.      

 نددددددددددددددددددددددا  جسيددددددددددددددددددددددسة  ددددددددددددددددددددددي مجدددددددددددددددددددددداا النقددددددددددددددددددددددا وأعتمدددددددددددددددددددددداس نيا

 القضاء عل  الفناس والممارنا  الغير م روعة . والتجارة لغرض    

 هـ. ت نيط ا جراءا  وتطوير القواني  ذا  العمقة .

أزالدددددة نقددددداط اوختندددددا   دددددي مجددددداا تنفيدددددذ معدددددامم  التجدددددارة السوليدددددة علددددد   .و

 ه للندددددددددددددددددددددددددعي مندددددددددددددددددددددددددتوى العدددددددددددددددددددددددددرا  وتحسيدددددددددددددددددددددددددس أنددددددددددددددددددددددددد ا 

 شيجاس الحلوا الناجعة .و    

ز. ت نددددديط ا جدددددراءا  وإزالدددددة العوائدددددق التدددددي تعتدددددرض التجدددددارة  دددددي  الدددددسوا 

 مدددددددددددددددددددددددددددد  اجددددددددددددددددددددددددددددا زيدددددددددددددددددددددددددددداسة الت دددددددددددددددددددددددددددداسا التجدددددددددددددددددددددددددددداري 

ت ددددددجي  التجددددددارة ا قليميددددددة و التددددددالي ا نددددددرا   ددددددي تحقيددددددق ووالنددددددياحي     

 التكامددددددددددددددددددددددددددددددددا اوقتحدددددددددددددددددددددددددددددددداسي  ددددددددددددددددددددددددددددددددي  سوا ا قلددددددددددددددددددددددددددددددددي  

 خاحة .    

 التنا نية الوطنية لزياسة الحاسرا  . . تعزيز القسرة 

تهيئددددددددة منددددددددال منانددددددددب للحددددددددوار المددددددددني  والتنندددددددديق  ددددددددي  ا طددددددددرا   ط.

 ي عمليدددددددددددددددددددددددددا  النقدددددددددددددددددددددددددا والتجدددددددددددددددددددددددددارة الم ددددددددددددددددددددددددداركة  ددددددددددددددددددددددددد

التعددددددددداو  وال دددددددددراكة  دددددددددي  الحكومدددددددددة والقطدددددددددا  الخدددددددددا   دددددددددي وتعزيز     

 مجاا تنمية النقا والتجارة .

 

ا ثا   مهام اللجنة الوطنية :نيا

اقتدددددددرا  مندددددددوسة قدددددددواني  وتعليمدددددددا  تتنددددددداوا تندددددددهيا كا دددددددة ا جدددددددراءا      أ.

 المتعلقة  النقا والتجارة .

تقددددددددسي  توحدددددددديا  للحكومددددددددة  خحددددددددو  اونددددددددت مارا  المنددددددددتق لية  ددددددددي  .ب

 واوتحدددددددددددددددددددددددددددددددداو   قطاعددددددددددددددددددددددددددددددددا  النقددددددددددددددددددددددددددددددددا والتجددددددددددددددددددددددددددددددددارة

 . الحسوسية والمنا ذ       



ومددددددددا  الت ددددددددجي  علدددددددد  حوندددددددد ة ا جددددددددراءا   منددددددددانسة تكنولوجيددددددددا المعل ج.

 واوتحدددددددددددددددددددددددددددددددددداو   ددددددددددددددددددددددددددددددددددي مجدددددددددددددددددددددددددددددددددداو  الكمددددددددددددددددددددددددددددددددددار  

الضدددددددرائب و حددددددد  ال ضدددددددائ  و ددددددد و  ا قامدددددددة وت ددددددداسا ووالمحدددددددار       

 المعلومددددددددددددددددددددددددددددددددا  والو ددددددددددددددددددددددددددددددددائق المتعلقددددددددددددددددددددددددددددددددة  التجددددددددددددددددددددددددددددددددارة 

 السولية والنياحة.     

زيدددددددداسة الددددددددوعي  منددددددددا   تنددددددددهيا النقددددددددا والتجددددددددارة وأنددددددددتخسا  ا نيمددددددددة   س.

  يهددددددددددددددددددددا مدددددددددددددددددددد  الحسي ددددددددددددددددددددة وأعتمدددددددددددددددددددداس المعددددددددددددددددددددايير السوليددددددددددددددددددددة 

 الم تمرا  والنسوا  وونائا اوعم   . عقسخما      

تقددددددددسي  اونت ددددددددارا  الدددددددد  الجهددددددددا  المعنيددددددددة  النقددددددددا والتجددددددددارة  ددددددددي  هددددددددـ.

 القطدددددددددددددددددددددددددددددددداعي  العددددددددددددددددددددددددددددددددا  والخددددددددددددددددددددددددددددددددا  لتو يرالددددددددددددددددددددددددددددددددسع  

و ندددددددداء القددددددددسرا   اونددددددددتعانة  المنيمددددددددا  السوليددددددددة  المندددددددداعسا  الفنيددددددددةو    

 وال ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددركا  والمراكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددز اونت ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارية 

  .العالمية    

 

ا ثالث        تراع       ي اللجن       ة الوطني       ة الق       روط التالي       ة عن       د ت قي         أه       دافها  : ا

 : أع                                                         ي                                                         مهامه                                                       ا وتنف

 

 حماية المحالح الوطنية لجمهورية العرا  . .أ

 احترا  اوتفاقيا  والموا يق السولية وال نائية التي وق  عليها العرا  . .ب

 ا الحفدددددددداي علدددددددد  ال نيددددددددة التحتيددددددددة للنقددددددددا والتجددددددددارة   الطددددددددر     دددددددد ك.  ج

 المطدددددددددددددددددددددددددددددارا     الندددددددددددددددددددددددددددددك  الحسيسيدددددددددددددددددددددددددددددة   المدددددددددددددددددددددددددددددوانيء  

 النلطا  الكمركية ...وغيرها ( .      

تدددددددددقمي  تحقيدددددددددق ا يدددددددددراسا  الضدددددددددري ية والرندددددددددو  الكمركيدددددددددة  حدددددددددورة  . س

 نريعة وكفوءة ونليمة .

 حماية النممة واوم  الوطني . .هـ

 حماية الححة وال يئة ومحالح المنتهلكي  .. و

  ي والملكية الفكرية .حماية ا رع ال قا  ز.

 
 

ا: رابع         ترف         ا اللجن        ة الوطني         ة تو          ياتها ومقتر اته        ا ال           مجل           ا

ال       وخرا  التر       ا  الق       رار المناس       م وتوجي         ال       وخارا  والجه       ا  المعني       ة 

 بتنفي ها في  دود أرت ا تها .

           

 

 

 



ا: رامس  جتماعا  اللجنة الوطنية إا

تعقدددددددس اللجندددددددة الوطنيدددددددة اجتماعاتهدددددددا  رئاندددددددة رئدددددددي  اللجندددددددة الوطنيدددددددة و دددددددي   .أ

حالددددددددددة تعددددددددددذر حضددددددددددور رئددددددددددي  اللجنددددددددددة يتددددددددددول  النائددددددددددب ا وا رئانددددددددددة 

اوجتماعددددددا   النيا ددددددة عندددددده و ددددددي حالددددددة تعددددددذر حضددددددور النائددددددب ا وا يتددددددول  

النائددددددددب ال دددددددداني إسارة اوجتماعددددددددا   النيا ددددددددة عنهمددددددددا   و ددددددددي حالددددددددة تعددددددددذر 

 يدددددده يددددددت  أنتخدددددداب أحددددددس ا عضدددددداء الحاضددددددري  لتددددددر  حضددددددور الددددددرئي  ونائ 

 الجلنة .
 

يتحقدددددددق نحددددددداب انعقددددددداس اوجتمدددددددا   حضورنحددددددد  عدددددددسس أعضدددددددائها  ضدددددددمنه   .ب

 الرئي  ونائ يه + واحس .

 

تتخددددددذ قددددددرارا  اللجنددددددة الوطنيددددددة  التحددددددوي   ا غل يددددددة ال ندددددديطة نحدددددد  + . ج

 واحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس لمعضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداء الحاضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددري  

 و ي حالة تناوي ا حوا  يرجح الجانب الذي معه الرئي  .      

 

 


