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 ندوة حول
  اتفاقية تبادل االعتراف بشهادات المطابقة 

  وزارتي الصناعة في سوريا ولبنانالموقعة بين
 2004 أيار 20: الزمان •

  ـ مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعةبيروت ـ الصنائع: المكان •

  اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان: تنظيم •
 مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبنانيوالتنسيق بالتعاون 

 2004 يارأ 20 الخميس

    :احــاالفتت

 عدنان قصار. أ اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنانرئيس آلمة  •
 نبيل الجاجة. أ اتحاد غرف التجارة السوريةممثل آلمة  •
 روفائيل دبانة. أ مجلس رجال األعمال السوري اللبنانيأمين عام آلمة  •
 نصري الخوري. أ للبنانيلمجلس األعلى السوري ان عام ايأمآلمة  •
 الياس سكاف. م في لبنانآلمة وزير الصناعة  •

    :المحاضرات

 االتفاقية ودورها في تفعيل التبادل التجاري •
 )مدير عام هيئة المواصفات السورية( نظير آوسا. د     

 

 آلية تطبيق االتفاقية •
 )نمدير عام معهد البحوث الصناعية في لبنا( بسام الفرن     

 

 دور إدارة الجمارك في تطبيق االتفاقية •
  )ممثل الجمارك العامة في لبنان( جان حلبي     
 )ممثل مدير الجمارك العامة في سوريا( ناريمان شعراني     

 

 تجارب الصناعيين والمصدرين في تطبيق االتفاقية •
 )جمعية الصناعيين في لبنان( رامز بو نادر     

 

  عامةمناقشة  •

 الملخص

ة وضع ا          نظمت دوة للتعريف بأهمي ي            هذه الن ة ب شهادة المطابق ادل ب راف المتب ة االعت ان موضع       تفاقي ن سوريا ولبن
ذه                     التنفيذ واإل  ى ه دين للحصول عل جراءات الالزمة المتخذة لتحقيق ذلك، وحث المصدرين والمنتجين في آال البل
ضائع واختصار           نظرًا لما لهذه االتفاقية من أهمية وفعال       ،الشهادة ى الب يش عل سهيل إجراءات التحقق والتفت ية في ت
  .الوقت

دين بفضل                        ين البل سلع ب سياب ال إن لبنان وسوريا توصال إلى تذليل مجموعة من الصعوبات التي آانت تعترض ان
ة   ات المعني ين الجه اون الجدي ب و  ،التع ة لتكون ن دول العربي ائر ال ى س يم عل دعم والتعم ستحق ال ة ت اة  وهي تجرب

   .ة في إطار النظام العالمي الجديدإقليمي
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ك، حيث         تناولت فعاليات الندوة دور    ارك في ذل ا ودور إدارة الجم ة تطبيقه االتفاقية في تفعيل التبادل التجاري وآلي
نتاجية  ورفع مستوى اإلأن اعتماد سوريا ولبنان لمواصفات معتمدة عالميا هو دليل على التوجه نحو تطوير البلدين   

ه من مواصفات                          فيه ستند إلي ا ت ة وم شهادة المطابق راف ب ادل االعت شعبين،  وإن تب ما وبالتالي المستوى المعيشي لل
  . وطنية هو تأآيد على وحدة الرؤيا والتوجه نحو غد مشرق ومزدهر لكال البلدين

اع آ                اإلعالميةتشكل هذه الندوة     سبل لمعالجة ارتف اد ال ك إليج ة وذل ة طويل ذه     خطوة أولى في رحل ة استصدار ه لف
ضه  ى تخفي ل عل شهادة والعم دوات األ ال ن الن سلة م ام بسل سورية   ا، والقي ة وال اطق اللبناني ف المن ي مختل رى ف خ

  . بالتعاون مع الغرف المعنية والجهات المتصلة

ة ومجموعة من           ق االتفاقي ختام فعاليات الندوة جاء بعد استعراض تجارب بعض الصناعيين والمصدرين في تطبي
  :راء البناءة المفيدة وخلصت إلى التوصيات اآلتيةاآل

ًا من حيث                      .1 ة عملي شهادات المطابق مخاطبة إدارتي الجمارك العامة في آال البلدين في تطبيق مبدأ االعتراف ب
  . قبولها وتسهيل حرآة البضائع والمنتجات المرفقة بمثل هذه الشهادة

ك بهدف حل     تشكيل نقطة اتصال مباشرة ودائمة بين الجهتي   .2 دين وذل ن المخولتين بمنح هذه الشهادة في آال البل
 .آافة المعوقات التي تظهر مستقبًال وبشكل عاجل

ات                         .3 ي الفعالي ى ممثل شهادة إضافة إل ذه ال نح ه تشكيل لجنة فنية مشترآة تضم ممثلي آال الجهتين المخولتين بم
 . طوير آلية العملاالقتصادية في آال البلدين وعلى أن تجتمع دوريًا بهدف ت

صادرة عن  .4 شرات ال ي المطبوعات والن م ف شكل دائ ا ب شهادة من خالل اإلعالن عنه ذه ال ة ه رويج ألهمي الت
 .الهيئات العامة والخاصة والمؤسسات الصناعية والتجارية في آال البلدين

ة بتخف    .5 شهادات المطابق ة ل ات المانح ة الجه در ا  مخاطب ستوفيها ق ي ت دالت الت ار  إليض الب اء االختب ان لق مك
 :والتحليل وإصدار الشهادة وذلك عبر

ذلك عدد                        • ة وآ ة المهم ًا العناصر التحليلي ة، بحيث تحدد فعلي سلع المتداول سبة لل تحديد معايير المطابقة بالن
ة        ة العربي ي الجمهوري سورية ف اييس ال فات والمق ة المواص ل هيئ ن قب ك م ا وذل ب تحليله ات الواج العين

 .هد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانيةالسورية ومع
ا يخفض                    • در المستطاع مم ترشيد التبادل التجاري بحيث تكون الشحنات من صنف واحد وبكميات آبيرة ق

 .من آلفة التحاليل نسبة لحجم الشحنة
د البح       • ي معه وفر ف اج المت ل اإلنت ة لكام ارات المطابق هادات وش ام ش صانع لنظ ضمام الم ة ان وث إمكاني

 .الصناعية وهيئة المواصفات والمقاييس السورية عبر المراقبة والفحص الدائم والدوري لإلنتاج

  : تسريع آلية منح شهادات المطابقة عبر .6
 .التصدير تعبئة نموذج طلب شهادة المطابقة مسبقًا وإعالم الجهة المعنية بذلك أقله أسبوعين قبل موعد •
 .عنيين عن المواصفات المتوافرة والمعنية بإنتاجهم في آال البلدينعالم الصناعيين المستاضرورة  •

  


