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  آلية تنفيذ
  اتفاق االعتراف المتبادل بشهادات المطابقة

  الموقع بين
  وزارة الصناعة في الجمهورية اللبنانية

  ووزارة الصناعة في الجمهورية العربية السورية
  

انون        ة والق ة اللبناني سورية والجمهوري استنادًا لمعاهدة األخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين الجمهورية العربية ال
م ا اني رق اريخ 298للبن ة 22/2/1994 ت ة اللبناني ين الجمهوري اون ب ات التع رام اتفاقي ة إب ازة للحكوم ضمن اإلج  المت

م  انون رق سورية والق ة ال ة العربي اريخ )4(والجمهوري ة  4/8/1998 ت ة العربي يس الجمهوري سيد رئ صادر عن ال  ال
ات الز    ادل المنتج ة تب الق حري ه إط ضمن بموجب ذي ت سورية وال يض   ال شأ وتخف ة المن صناعية الوطني ة وال راعي

  .، وبناًء على توجيهات هيئة المتابعة والتنسيق1/1/1999 سنويًا ابتداًء من  %25الرسوم الجمرآية بواقع 

ضائع من                       ى الب ة عل يش الجاري سهيل إجراءات التحقق والتفت ة لت ة وفعال ة أداة عملي وبالنظر إلى أن شهادة المطابق
واختصارًا لزمن حجز وتحريز البضائع في المناطق والمستودعات الجمرآية وباعتبارها تصدر         وإلى البلد المعني    

د البحوث              سورية ومعه ة ال ة العربي اييس في الجمهوري ة المواصفات والمق دة آهيئ ة ومعتم عن جهة حيادية موثوق
سهيل               ة في ت شهادة المطابق ادل التجاري وضبط جودة         الصناعية في الجمهورية اللبنانية، ونظرًا لألثر الكبير ل  التب

  .المنتجات والسلع والمواد المصدرة والمستوردة

ة     ي الجمهوري صناعة ف ين وزارة ال ة ب شهادات المطابق ادل ب راف المتب ول االعت ذي ح اق التنفي ى االتف تنادًا إل واس
  .2/10/2000اللبنانية ووزارة الصناعة في الجمهورية العربية السورية الموقع بتاريخ 

  :م االتفاق بينفقد ت

  .ـ هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ويمثلها المدير العام الدآتور نظير آوسا
  .ـ معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية يمثلها المدير العام الدآتور بسام الفرن

  :على ما يلي

وذجي شهادة المط                .1 ة ونم ة وإجراءات إصدار شهادة المطابق ود            اعتماد آلي ذًا لبن شكل مشترك تنفي ا ب ة وطلبه ابق
  .اتفاق االعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الموقع بين وزارتي الصناعة في البلدين

ا                         .2 يتم بموجبه ي س ا والت د المواصفات الخاصة به دين وتحدي ين البل يقوم الجانبان باعتماد الئحة السلع المتبادلة ب
  .ئحة باستمرار ووفقًا للمستجداتإصدار شهادات المطابقة وتطوير هذه الال

ة                  .3 يقوم الجانبان ولمرة واحدة سنويًا على األقل بمراجعة وتدقيق اإلجراءات المنفذة في مجال منح شهادة المطابق
  .لدى آل منهما بهدف تبسيطها وزيادة موثوقيتها

  9/10/2000وقع هذا االتفاق في بيروت بتاريخ 

  لمواصفات والمقاييس العربية السوريةهيئة ا  معهد البحوث الصناعية اللبناني

  الدآتور نظير آوسا  الدآتور بسام الفرن
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  إجراءات إصدار شهادة المطابقة
  معهد البحوث الصناعية اللبناني ـ هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية

  

  :مقدمة
لعة معين                       ة محددة من س دة لكمي ة معتم ل جه ل     شهادة المطابقة هي إفادة تعطى من قب ستوفي شروطًا محددة مث ة ت

  .مواصفة قياسية أو غيرها من االشتراطات تكون شهادة المطابقة صالحة لهذه الكمية فقط

  :متطلبات إصدار شهادة المطابقة
 :مواصفة قياسية تتضمن المعلومات األساسية التالية .1

  .مجال التطبيق أو حقل التطبيق −
  ).المعيارية(المراجع التكميلية  −
  .الخصائص التقنية المطلوبة −
  .طريقة أخذ العينات −
  .طرق التحليل أو االختبار أو الفحص −
  .تعيين وتصنيف المنتج −
  ).اللصاقات البيانية(المعلومات البيانية  −
  .التعاريف أو المصطلحات الفنية −
  .معلومات أخرى حسب طبيعة السلعة −

  .مختبر معترف به من قبل الجهة المانحة لشهادة المطابقة .2

  .تصاصي معترف به من قبل الجهة المانحة لشهادة المطابقةاخ .3

  .يجب أن تكون آمية السلعة المطلوب لها شهادة مطابقة محددة وقابلة للتحريز بشكل يمنع التالعب بها .4

  :خطوات الحصول على شهادة المطابقة

  :تقديم الطلب .1
  .انحة وفقًا للنموذج المرفقيتقدم الراغب في الحصول على شهادة المطابقة بطلب رسمي من الجهة الم

  :أخذ العينات من المصنع .2
  :يقوم مفتش الجهة المانحة باإلجراءات التالية تباعًا

  .التأآد من مطابقة السلع موضوع اإلرسالية لمتطلبات االشتراطات العامة والظاهرية وبطاقات البيان  .أ 

  .ن حيث طريقة أخذ العينات وعددهاأخذ العينات من اإلرسالية موضوع الطلب وفقًا لما تمليه المواصفة م  .ب 

ة صاحبه                      .ج  تج ومعرف ع المن يمأل نموذجًا خاصًا ويضع على العينات الرموز الخاصة التي يمكن بواسطتها تتب
  .فيما بعد

  .يحفظ العينات وفقًا لشروط نظامية ويرسلها إلى المختبر  .د 

  :الختم والتحريز .3
الية             فور أخذ العينات من اإلرسالية المعنية، يقوم مفتش الج         ة باإلرس ة البضاعة المعني ز آاف هة المانحة بختم وتحري

ورًا                   بشكل يمنع التالعب بها ويتأآد من توافر شروط التخزين والنقل الواردة في المواصفة، يمكن شحن البضاعة ف
  .أو انتظار النتائج المخبرية وفقًا لما يريده صاحب البضاعة
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  :الفحوصات والتحاليل واالختبارات .4
تبر بإجراء التحاليل واالختبارات والفحوصات الالزمة وفقًا للمواصفة القياسية المعنية المعتمدة في يقوم المخ  .أ 

ة المانحة فقط                    ا للجه سختين يعطيهم ى ن ره عل ة      . البلد المصدر إليه، ومن ثم يصدر تقري ر مطابق ين التقري يب
ة    ال يجب أن يوضح طبيع ذه الح ي ه ا، وف دم مطابقته ات أو ع سلعة للمتطلب دد ال ة وع دم المطابق دى ع وم

  .العينات غير المطابقة

ر خصائص البضاعة أو                           .ب  ًا لتغي أقرب فرصة تجنب ره ب ديم تقري ر إجراء الفحوصات وتق يتوجب على المختب
ل                    ة الفحوصات والتحالي ًا لطبيع تلفها، تحدد هذه المدة مسبقًا باالتفاق بين الجهة المانحة والمختبر المعني وفق

  .تهاواالختبارات ومتطلبا

  .يمكن للجهة المانحة أن ترسل نسخة من تقرير المختبر إلى صاحب العالقة  .ج 

  :إصدار شهادة المطابقة .5
ال     ي ح ر ف ر المخب تش وتقري ر المف ى تقري اًء عل د بن وذج المعتم ق النم ة وف هادة المطابق ة ش ة المانح صدر الجه ت

  .المطابقة


