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التعريف:

التجم�ع اخلليج�ي للمختبرات ه�و �شــــــ�بكة مفتوحــــــ�ة
للمختبرات وال�ش�ركات امل�س�اندة له�ا والعامل�ة يف ال�دول
الأع�ض�اء بهيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س التع�اون ل�دول
اخللي�ج العربي�ة.
وق�د مت �إقـــــــ�رار �إن�شــــ�اء التجم�ع اخلليج�ي للمختبرات
مبب�ادرة م�ن هيئ�ة التقيي��س ل�دول جمل��س التع�اون ل�دول
اخللي�ج العربي�ة وتو�صيات امل�ؤمت�ر اخلليجي الأول لكفاءة
املختبرات (دب�ي 13 ،مار��س 2013م) ،وه�و ناب�ع م�ن
ر�ؤي�ة ا�ستراتيجية ت�ض�ع املختبرات يف �صل�ب اهتماماته�ا
وذل�ك بالنظ�ر لل�دور املحوري ال�ذي تلعبه هذه املختربات
يف تطوي�ر البني�ة التحتي�ة اخلليجي�ة للجودة.
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األهداف:
يهدف التجمع الخليجي للمختبرات إلى:

متثيل االهتمامات املهنية والتجارية للمختربات على ال�صعيد املحلي والإقليمي والدويل.
العمل على تبادل الآراء حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا فيما يخت�ص باملو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك (�إدارة املختربات وتوكيد
اجل�ودة يف املختبرات ،اختبارات الكفاءة.)...
ت�شجيع املختربات بالدول الأع�ضاء للح�صول على االعتماد من مركز االعتماد اخلليجي (.)GAC
التعريف باملختربات حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا مع �إبراز دورها يف جمال التجارة الدولية.
امل�شاركة يف �إعداد ومراجعة املوا�صفات القيا�سية املحلية والإقليمية والدولية ذات العالقة.
ت�ش�جيع املختبرات عل�ى تطبي�ق �إج�راءات تق�ومي املطابقة اخلليجية على املنتجات وال�س�لع طبق ًا للوائ�ح الفنية واملوا�صفات
القيا�سية اخلليجية.
بن�اء الق�درات الفني�ة للمختبرات النا�ش�ئة يف ال�دول الأع�ض�اء لرفع كف�اءة عملها والو�صول بها لالعتم�اد عن طريق تقدمي
ال�دورات واال�ست�ش�ارات م�ن اجله�ات ذات اخلبرة يف ال�دول الأع�ضاء.
�إقامة �شبكة حملية و�إقليمية ودولية من االت�صاالت العلمية والفنية للتعامل مع االهتمامات املهنية والتجارية للأع�ضاء.
تقوية �أوا�صر التعاون بني الأع�ضاء واال�ستفادة من جتاربها والتن�سيق والتكامل فيما بينها.
الهيكل التنظيمي:

اجلمعية العمومية :وت�ضم ممث ًال واحد ًا عن كل من الأع�ضاء امل�شاركني ويرت�أ�سها رئي�س جمل�س الإدارة.
جمل��س الإدارة :م�ش�كل م�ن  12ع�ض�و يت�م انتخابه�م م�ن قب�ل اجلمعي�ة العمومي�ة م�ن الأع�ض�اء املنتمين لفئ�ة الع�ضوية
الكامل�ة ويرت�أ�س�ه حالي� ًا مع�ايل الأمين العام لهيئة التقيي��س ،بالإ�ضافة لأمني التجمع ممث ًال لهيئة التقيي��س اخلليجية.
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لجان التجمع:

اللجنة التوجيهية.
جلنة املختربات احلكومية.
جلنة املختربات اخلا�صة.
جلنة اختبارات الكفاءة.
جلنة التدريب واال�ست�شارات.
اللجنة املالية.
 .4العضوية:
تنقسم العضوية إلى الفئات التالية:

ع�ضوية كاملة.
ع�ضوية منت�سبة.
ع�ضوية فردية.
ع�ضوية �شرفية.
وميك�ن جلمي�ع ف�روع �أية منظمة االن�ضم�ام لع�ضوية التجمع
ب�ص�ورة منف�صل�ة �ش�ريطة توف�ر ه�ذه الف�روع عل�ى م�ؤهالت
الع�ضوية وت�س�ديد الر�سوم.
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 1-4مؤهالت العضوية:
 1-1-4مؤهالت العضوية الكاملة:

املختربات احلكومية واخلا�صة يف الدول الأع�ضاء التي م�ضى على عملها يف ن�شاط املختربات ما ال يقل عن �سنتني.
�أن يكون املخترب متمتع ًا باال�ستقاللية واال�ستقامة وعدم االنحياز (بالرجوع للموا�صفة القيا�سية الدولية
� ISO/IEC 17025أو .)ISO 15189
�أن يكون للمخترب نظام �إدارة جودة مطابق ًا على الأقل للموا�صفة القيا�سية الدولية .ISO 9001
�أن يكون للمخترب التوجه لالعتماد طبق ًا للموا�صفة القيا�سية الدولية � ISO/IEC 17025أو .ISO15189
 2-1-4مؤهالت العضوية المنتسبة:

املختبرات احلكومي�ة واخلا�ص�ة يف ال�دول الأع�ض�اء الت�ي مل مي�ض�ي عل�ى عمله�ا يف ن�ش�اط املختربات مدة �س�نتني� ،أو مل
حتقق �ش�روط الع�ضوية الكاملة.
اجلهات يف الدول الأع�ضاء التي تقوم بتوفري اخلدمات امل�ساندة للمختربات احلكومية �أو املختربات اخلا�صة.
 3-1-4مؤهالت العضوية الفردية:

الأ�ش�خا�ص الطبيعي�ون املهتم�ون ب�أعم�ال املختبرات يف ال�دول الأع�ض�اء �أو م�ن خارجه�ا والذي�ن تت�م املوافق�ة عليه�م م�ن قب�ل
املجل�س.
 4-1-4مؤهالت العضوية الشرفية:

الأ�ش�خا�ص الطبيعي�ون �أو االعتباري�ون الذي�ن يقدم�ون خدم�ات جليل�ة للتجم�ع �س�واء كان�ت مادي�ة �أو معنوي�ة ،والذي�ن يت�م
اختياره�م م�ن قبل جمل��س الإدارة.
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كيفية االنضمام لعضوية التجمع

 .1التوا�صل مع �أمني التجمع املهند�س حممد �أزرول
هاتف 966112746655:
فاك�س966112105390:
الربيد الإلكرتوينmazroul@gso.org.sa :
رقم اجلوال966566543690 :
 .2تعبئة ا�ستمارة طلب االن�ضمام لع�ضوية التجمع.
 .3دفع ر�سوم الع�ضوية.
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