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ـــــــ
ً
بناء عى املهام الواردة ي "النظام ٔالاسا لهيئة التقييس لدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة،
1425ه ـ ـ  2004م ،ب ــأن تق ــوم ٔالامان ــة العام ــة للهيئ ــة بإع ــداد مش ــاريع ٔالانظم ــة والل ــوائح ؤالادل ــة الفني ــة
ً
للهيئة ،ورفعها للمجلس الف للمراجعة قبل اعتمادها من مجلس ٕالادارة ،وتنفيذا لـذلك قامـت ٔالامانـة
العامة بإعداد هذا الدليل.
يصف هذا الجزء من دليل العمل الف للمواصفات ،أسلوب العمل الف ـي إعـداد واعتمـاد ومراجعـة
املواصــفات القياســية واللــوائح الفنيــة الخليجيــة وطــرق عمــل اللجــان الفنيــة للهيئــة .ويعتــ eدليــل العمــل
الف ـ للمنظمــة الدوليــة للتقيــيس )الجــزء ٔالاول( ISO/IEC Directives, Part1: Procedures for the
ً
Technical work 2009نموذجا يستعان به عنـد عـدم وجـود التفاصـيل الكافيـة ـي هـذا الـدليل ويعـرض
أي استفسار حوله عى ٔالامانة العامة بالتنسيق مع اللجنة العامة للمواصفات.
ينطل ــق ه ــذا ال ــدليل م ــن مب ــدأ أن املقص ــود م ــن التقي ــيس ب ــLن دول مجل ــس التع ــاون ،ه ــو تحقي ــق اتف ــاق
جم ــا®ي ب ــLن ٔالاط ـراف املعني ــة ،أك¬ ــ eم ــن اتخ ــاذ ق ـرار يس ــتند إ¯ ــى ع ــدد ٔالاص ــوات ،وتنس ــيق وتكام ــل العم ــل
الف من خالل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ً
ويجب أن يكون إعداد املواصفات القياسية الخليجية مبنيا عى أسس واضحة موجهة لـدعم الصـناعة
الوطني ــة الخليجي ــة بتس ــهيل وصـ ــولها إ¯ ــى ٔالاس ــواق الدولي ــة وتلبيـ ــة متطلب ــات منظم ــة التج ــارة العامليـ ــة
والاتح ــاد الجمرك ــي ب ــLن دول مجل ــس التع ــاون ومنطق ــة التج ــارة الح ــرة العربي ــة الك ــeى ومتطلب ــات دول
املجلــس وشــركا¶µا التجــاريLن وأن تكــون املواصــفات القياســية الخليجيــة ذات عالقــة وارتبــاط باحتياجــات
الســوق وجميــع ٔالاطـراف ذات العالقــة وأن تســvى للتوافــق والانســجام مــع املواصــفات القياســية الدوليــة
وإزالة أية معوقات فنية للتجارة وتفي بأغراض التحقق من املطابقة.
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الاجتماع الثامن للمجلس الف) 01الرياض  21ربيع ٔالاول 1427هـ املوافق  2006/4/9م(
ً
التوصية ثامنا  -ج:
" تكليف ٔالامLن الف من قبل املجلس الف بينما يكلف رئيس اللجنة الفنية من الدولة املعنية "
الاجتماع التاسع للمجلس الف) 01الرياض  11-10رمضان 1427هـ املوافق  2006/10/4-3م(
ً
التوصية سابعا:
ً
أوال :إضافة البند التا¯ي إ¯ى الدليل ضمن البنود الخاصة بتشكيل اللجان الفنية والفرعية ي الدليل:
ً
" يجوز لجهاز التقييس ترشيح من يراﻩ مناسبا من الجهات ٔالاخرى من خارج أجهزة التقييس
لينوب عنه أو يمثله ي عضوية اللجنة الفنية أو الفرعية ال تشكلها الهيئة إلحدى القطاعات
املتخصصة".
ً
ً
ثانيا :إضافة النموذج املرفق والخاص بـ " اقeXاح مشروع جديد" استكماال للنماذج املدرجة ي الدليل.
الاجتماع السادس ملجلس ٕالادارة )الرياض 1428 /6/19هـ املوافق  2007/6/5م(
ً
رابعا :اطلع املجلس عى مذكرة ٔالامانة العامة للهيئة بشأن تفويض املجلس الف لهيئة التقييس لدول
ً
مجلس التعاون باعتماد مشاريع املواصفات القياسية الخليجية وذلك استنادا للمادة الثامنة
الفقرة  12من النظام ٔالاسا للهيئة ،وقرر املوافقة عى تفويض املجلس الف باعتماد
املواصفات القياسية الخليجية.
الاجتماع الثاني عشر للمجلس الف) 01الرياض 1428 /9/ 14-13هـ املوافق  2007/9/26-25م(
ً
أوال :تعديل نموذج رقم ) -1أ( ي الدليل ليصبح "نشاط جديد )لجنة فنية/لجنة فرعية/فريق عمل( ".
ً
ثانيا :أن تكون فeXة التوزيع ملشاريع )اللوائح الفنية( املتبناة عن املواصفات القياسية الدولية ثالثة
أشهر.
الاجتماع الحادي عشر ملجلس ٕالادارة )الدوحة 1430/12/5هـ املوافق  2009/11/22م(
الدول ٔالاعضاء :الدول ٔالاعضاء ي الهيئة )دولة ٕالامارات العربية املتحدة ،ومملكة البحرين ،واململكة
العربية السعودية ،وسلطنة ُعمان ،ودولة قطر ،ودولة الكويت ،والجمهورية اليمنية(.
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الاجتماع التاسع عشر للمجلس الف) 01الرياض 1431/4/15-13هـ املوافق  2010/3/31-29م(
ً
ثانيا :الاجتماع الثالث عشر للجنة العامة للمواصفات:
ك -اعتم ــاد ٕالاط ــار الزم ـ ـ إلع ــداد املواص ــفات القياس ــية والل ــوائح الفني ــة الخليجي ــة )وثيق ــة رق ــمTC- :
.(101902-18
ل -اعتم ـ ــاد آلي ـ ــة إض ـ ــافة تص ـ ــويبات مطبعي ـ ــة فني ـ ــة "" Technical Corrigendaوإض ـ ــافة التع ـ ــديالت
" "Amendmentsع ــى املواص ــفات القياس ــية والل ــوائح الفني ــة الخليجي ــة املعتم ــدة )وثيق ــة رق ــمTC- :
 (101902-19لتضميµÉا ي دليل العمل الف .
الاجتماع الرابع عشر ملجلس ٕالادارة )جدة 1432/9/9هـ املوافق  2011/8/9م(
 -22اعتمــاد إضــافة التعريفــات الالزمــة للمــادة الثانيــة مــن النظــام ٔالاساــ للهيئــة واملتعلقــة باالعتمــاد
ً
ً
واملطابقة واملقاييس ليكون مرجعا أساسا لها )وثيقة رقم.(BD-111403-07 :
الاجتماع التاسع والعشرون للمجلس الف) 01مكة املكرمة 1434/5/20-19هـ املوافق  2013/4/1-/3/31م(

إضافة البنود ).(10-4 ،9-4 ،8-4 ،7-4
الاجتماع الرابع والثالثون للمجلس الف) 01الرياض 1436/3/3-2هـ املوافق  2014/12/25-24م(

ً
ثامنا:
 .17تكليف ألمانة العامة بمراجعة أدلة العمل الفنية وبما يساهم ي دعم مشاركة الدول ٔالاعضاء ي
ً
اجتماعات اللجان الفنية ،آخذا ي الاعتبار النقاط التالية:
 1.17التأكيد عى أهمية استثمار الحلول التقنية لضمان مشاركة الدول ٔالاعضاء ي اجتماعات
اللجان الفنية وتفعيل دليل تنظيم
الاجتماعات ٕالالكeXونية.
 2.17التأكيد عى أن تكون ٔالاولوية ي املرشح لرئاسة أي لجنة فنية خليجية من مواط الدول
ٔالاعضاء ،وي حال تعذر ذلك يمكن تكليف أحد الخeاء من غ eLمواط الدول ٔالاعضاء الذين تستعLن
µÎم الدول إ¯ى حLن توفر البديل املناسب.
 3.17يكون تداول النقاش خالل اجتماعات اللجان الفنية باللغة العربية ويمكن تداول النقاش باللغة
ٕالانجلWLية م Ñما تطلب ٔالامر ذلك.
 4.17وضع آلية واضحة لعقد اجتماعات اللجان الفنية وتالي ٕالاشكاالت ال تواجه إقامة
الاجتماعات ي وقµÒا املحدد.
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الاجتماع الخامس والعشرون للجنة العامة للمواصفات )الرياض1436/12/30-29ه 2015/10/13-12م(

 14وضع آلية لعملية مراجعة املواصفات القياسية الخليجية وإدراج نموذج خاص باملراجعة ي دليل
العمل الف – الجزء ) :(1النظام وطرق العمل.
الاجتماع السادس والعشرون للجنة العامة للمواصفات )الرياض1437/04/10-9هـ 2016/01/20-19م(

التوصيات العامة -2 :تكليف ٔالامانة العامة بإعداد دليل خاص ملشاركة ٔالاطراف املعنية ي اللجان
الفنية.
الاجتماع السابع والعشرون للجنة العامة للمواصفات )الرياض 1437/08/25-24هـ 2016 06/1-05/31م(

 :1-12أن تقوم ٔالامانة العامة بوضع النموذج الخاص بـ "طلب إيقاف إقرار/اعتماد مشروع مواصفة
قياسية  /الئحة فنية خليجية" ي دليل العمل الف  -الجزء ) :(1النظام وطرق العمل.
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  (
الهيئة :هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مجلس ٕالادارة :مجلس إدارة الهيئة.
الدول ٔالاعضاء :الدول ٔالاعضاء ي الهيئة )دولة ٕالامارات العربية املتحدة ،ومملكة البحرين ،واململكة
العربية السعودية ،وسلطنة ُعمان ،ودولة قطر ،ودولة الكويت ،والجمهورية اليمنية(.
املجلس الف :01املجلس الف للهيئة.
ٔالامانة العامةٔ :الامانة العامة للهيئة.
جهاز التقييس :جهاز التقييس الوط .
اللجنة العامة للمواصفات :اللجنة املنبثقة عن املجلس الف لتقوم باملهام والاختصاصات املحددة
لها.
لجنة رئيسية :اللجنة الفنية إلعداد املواصفات املشكلة من قبل الهيئة ألحد قطاعات املواصفات.
لجنة فرعية :لجنة فنية منبثقة عن اللجنة الرئيسية لتقوم باملهام والاختصاصات املحددة لها ضمن
برنامج اللجنة الرئيسية.
لجنة فنية :لجنة رئيسية أو لجنة فرعية.
مجموعة العمل :مجموعة تقوم بتشكيلها اللجنة الفنية من عدد محدود من الخeاء الذين يسمµÔم
ٔالاعضاء العاملون أو املؤازرون بصفµÒم الشخصية للقيام بمهام محددة.
فريق خليZي :فريق يقوم بتشكيله مجلس ٕالادارة أو املجلس الف أو ٔالامانة العامة أو اللجنة العامة
للمواصفات للقيام بمهام محددة ،ويكون غ eLمرتبط بلجنة فنية.
عضو عامل :جهاز التقييس املشارك ي أية لجنة رئيسية أو فرعية ويكون له حق التصويت.
ً
عضو مراقب :جهاز التقييس الذي أبدى الرغبة ي أن يحاط علما بأعمال اللجنة الفنية وليس له حق
التصويت.
عضو مؤازر :أي من ٔالاطراف املعنية من غ eLممثي أجهزة التقييس الوطنية ي الدول ٔالاعضاء
) (Stakeholdersاملشاركة ي أعمال اللجنة الفنية وليس له حق التصويت.
مشروع مواصفة قياسية :مشروع مواصفة قياسية خليجية يتم إعدادها أو تحدي×µا أو تبنµÔا عن
مواصفة قياسية دولية أو إقليمية أو أجنبية.
مشروع bcائي :مشروع املواصفة القياسية الخليجية الجاهز لالعتماد بعد اجتيازﻩ كافة املراحل.
الالئحة الفنية الخليجية ) : (GSO Technical Regulationوثيقة معتمدة من مجلس ٕالادارة تضع
خصائص املنتجات والعمليات املرتبطة µÎا وطرق إنتاجها ،بما ي ذلك ٔالاحكام ٕالادارية )سارية املفعول(
املطبقة وال يتوجب الالWXام µÎا .وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص ي املصطلحات والتعاريف
دليل العمل الفني – الجزء ) - (1النظام وطرق العمل
اإلصدار الخامس – ديسمبر 2016م

صفحة  5من 50

والتعبئة ،ومتطلبات وضع الشارة أو العالمات ال تنطبق عى املنتجات أو الخدمات أو العمليات أو
طرق ٕالانتاج.
املواصفة القياسية الخليجية ) : (GSO Standardوثيقة معتمدة من مجلس ٕالادارة وال تضع
لالستخدام الاعتيادي واملتكرر ،القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق
ً
ٕالانتاج ذات العالقة ،وال ال يكون التقيد µÎا إلزاميا ،وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص املصطلحات،
والتعاريف والتعبئة ،ومتطلبات وضع الشارة أو العالمات ال تنطبق عى املنتجات أو الخدمات أو
العمليات أو طرق ٕالانتاج.
ً
الحيود الوطنيةÛ :ي تعديل أو إضافة أو إلغاء ملحتوى مواصفة قياسية خليجية ،نظرا لوجود قوانLن
أو أنظمة وطنية – مبنية عى ظروف وطنية خاصة  -تتعارض مع محتوى هذﻩ املواصفة القياسية.
الظروف الوطنية الخاصةÛ :ي خصائص أو ممارسات وطنية ال يمكن تغيeLها عى املدى القصeL؛
مثل :الظروف املناخية ،أو اشeXاطات التأريض الكهربائي ...الخ.
ٔالاطراف املعنية ) :(Stakeholdersالجهات ذات الاهتمام و/أو املصلحة ،بما فµÔا الجهات املشرعة
واملُ ّ
طبقة والرقابية واملصنعة والتجارية واملنظمات غ eLالربحية واملختeات والجامعات ومراكز البحث
ِ
العلم .
) : (GSOهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
) : (TCلجنة رئيسية Technical Committee
) : (SCلجنة فرعية Subcommittee
) : (WGمجموعة عمل Working Group
) : (GTفريق خليäي Gulf Team
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يقـ ــوم بالعمـ ــل الف ـ ـ ـ ــي مجـ ــال إعـ ــداد املواصـ ــفات كـ ــل مـ ــن ٔالامانـ ــة العامـ ــة
واللجــان الرئيســية ولجاµåــا الفرعيــة ومجموعــات عملهــا ،تحــت إشـراف ٔالامانــة
العامة واللجنة العامة للمواصفات.
تقوم ٔالامانة العامة بأعمال التخطيط والتنسيق.
يلXــWم ممثــي الــدول ٔالاعضــاء باملشــاركة الفعليــة ــي اجتماعــات اللجنــة العامــة
للمواصفات واللجان الفنية.
يك ــون ت ــداول النق ــاش خ ــالل اجتماع ــات اللج ــان الفني ــة باللغ ــة العربي ــة ويمك ــن ت ــداول
النقاش باللغة ٕالانجلWLية م Ñتطلب ٔالامر ذلك.
تدوير عقد اجتماعات اللجان الفنية بLن الدول ٔالاعضاء كلما أمكن.
ي ـ ــتم ت ـ ــرقيم املواص ـ ــفات القياس ـ ــية والل ـ ــوائح الفني ـ ــة الخليجي ـ ــة ومش ـ ــاريع املواص ـ ــفات
القياس ــية والل ــوائح الفني ــة الخليجي ــة وك ــذلك التص ــويبات املطبعية/التع ــديالت الفني ــة
املعتمــدة وفــق دليــل إخـراج املواصــفات القياســية واللــوائح الفنيــة الخليجيــة ومشــاريعها
– ٕالاصدار ٔالاخ.eL
تح ـ ـ ــل املواصـ ـ ـ ــفة القياسـ ـ ـ ــية/الالئحة الفنيـ ـ ـ ــة الخليجيـ ـ ـ ــة املعتمـ ـ ـ ــدة محـ ـ ـ ــل املواصـ ـ ـ ــفة
القياسية/الالئحة الفنية الوطنية املناظرة.
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يقــدم اق Xـeاح إ¯ــى ٔالامانــة العامــة للهيئــة بتشــكيل لجنــة فنيــة خليجيــة مــن قبــل أي مــن
أجهـ ــزة التقيـ ــيس ٔالاعضـ ــاء أو إحـ ــدى اللجـ ــان الرئيسـ ــية أو لجاµåـ ــا الفرعيـ ــة أو املجلـ ــس
الف ـ أو ٔالامان ــة العام ــة أو مجلــس ٕالادارة أو أي جه ــة أخ ــرى ويســتعمل ل ــذلك النم ــوذج
الخاص )نموذج  -1أ(.
تقوم ٔالامانة العامـة بتعمـيم الاقXـeاح عـى أجهـزة التقيـيس ٔالاعضـاء إلبـداء الـرأي خـالل
ثالثة أشهر من تاريخ التعميم ،عى نموذج الرد )نموذج  -1ب(.
تعــرض ٔالامانــة العامــة بالتنســيق مــع اللجنــة العامــة للمواصــفات ردود أجهــزة التقيــيس
ً
ٔالاعضاء عى املجلس الف حضوريا أو باملراسلة ،التخاذ قرارﻩ بشأن تشكيل اللجنة.
يجب أال يقل عدد ٔالاعضاء العاملLن ي اللجنة الفنية عن أربعة أعضاء.

2-1-2-1
3-1-2-1
4-1-2-1
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يشـ ــكل املجلـ ــس الف ـ ـ اللجنـ ــة الفنيـ ــة للقيـ ــام بنشـ ــاط واضـ ــح ومحـ ــدد املجـ ــال وذلـ ــك
باالعتماد عى مدى الحاجة لتشكيلها والاستعانة لهـذا الغـرض بـدليل املنظمـة الدوليـة
للتقييس  - ISOالجزء ٔالاول  -إجراءات العمل الف .
يمك ــن للمجل ــس الف ـ ـ تحوي ــل أي ــة لجن ــة فرعي ــة إلح ــدى اللج ــان الرئيس ــية إ¯ ــى لجن ــة
رئيسية جديدة بعد التشاور مع اللجنة الرئيسية املختصة.
ً
تعطــى اللجــان الرئيســية أرقامــا متسلســلة وفــق تسلســل تشــكيلها ،وال يعطــى الــرقم إ¯ــى
لجنة رئيسية أخرى إذا ُحلت إحدى هذﻩ اللجان.

2-2-1

 ,7

1-2-2-1

أعض ـ ــاء اللجن ـ ــة الرئيس ـ ــية ه ـ ــم أجه ـ ــزة التقي ـ ــيس الوطني ـ ــة ٔالاعض ـ ــاء ال ـ ـ ع ـ ــeت ع ـ ــن
ً
اس ــتعدادها للمش ــاركة الفعال ــة )أعض ــاء ع ــاملون( أو أب ــدت الرغب ــة  ــي أن تح ــاط علم ــا
بمدى تقدم العمل )أعضاء مراقبون( .ويجوز مشاركة العضـو املـؤازر ـي أعمـال اللجنـة
الفنية.
ً
يكون حق التصويت مقتصرا عى ٔالاعضاء العاملLن.
يمك ـ ــن ألي جه ـ ــاز تقي ـ ــيس وط ـ ـ  ـ ــي أي وق ـ ــت يش ـ ــاء الانض ـ ــمام أو الانس ـ ــحاب أو تغي Lـ ــe
مس ــتوى عض ــويته  ــي أي لجن ــة رئيس ــية أو فرعي ــة وذل ــك بإخط ــار ٔالامان ــة العام ــة وأمان ــة
اللجنــة الفنيــة املختصــة بــالتغي eLاملطلــوب مــع بيــان أســباب انســحاب أو تغيLــ eمســتوى
العضوية ومع مراعاة البند  4-2-2من هذا الدليل ي حالة تولµÔا أمانة فنية.
ً
يج ــوز لجه ــاز التقي ــيس ترش ــيح م ــن ي ـراﻩ مناس ــبا م ــن الجه ــات ٔالاخ ــرى م ــن خ ــارج أجه ــزة
التقي ــيس لين ــوب عن ــه أو يمثل ــه  ــي عض ــوية اللجن ــة الرئيس ــية أو الفرعي ــة ال ـ تش ــكلها
الهيئة ألحد القطاعات املتخصصة.
أن يكـون رئـيس وأعضـاء اللجـان الفنيـة مـن ذوي الخـeة الجيـدة ـي مجـال عمـل اللجـان
الفنية.
مشــاركة ٔالاط ـراف املعنيــة ) (Stakeholdersــي عضــوية اللجــان كأعضــاء مــؤازرين ــي
تطوير املواصفات القياسية الخليجية.
تتقــدم ٔالاط ـراف املعنيــة ) (Stakeholdersالراغبــة ــي املشــاركة كعضــو مــؤازر ــي أعمــال
لجن ــة فني ــة معين ــة إ¯ ــى ٔالامان ــة العام ــة أو أمان ــة اللجن ــة الفني ــة باس ــم مرش ــحها وس ــeLته
الذاتية وخeاته العلمية والعملية ي مجال عمل اللجنة الفنية.

2-2-2-1
3-2-2-1
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تقــوم ٔالامانــة العامــة بدراســة طلــب الجهــة وإبالغهــا بموقفهــا مــن املشــاركة خــالل مــدة ال
تزيد عى شهر.
عنـد موافقــة ٔالامانــة العامــة عــى مشـاركة أحــد ٔالاطـراف املعنيــة ) (Stakeholderكعضــو
مؤازر ي أعمال اللجنة الفنية تقوم بتعميم ذلك عى أعضاء اللجنة الفنية.
يــتم دعــوة ٔالاط ـراف املعنيــة ) (Stakeholdersاملشــاركة كعضــو مــؤازر ــي أعمــال اللجنــة
الفنية للمشاركة ي مناقشة البنـود الفنيـة املتعلقـة باملواصـفات ـي كـل اجتمـاع تعقـدﻩ
اللجنة.
تتيح ٔالامانة العامة لألطراف املعنية ) (Stakeholdersاملشـاركة كعضـو مـؤازر ـي أعمـال
اللجنــة الفنيــة إمكانيــة الحصــول عــى الخطــة الســنوية املعتمــدة للجنــة الفنيــة ،وقائمــة
مشاريع املواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية املرفوعة لالعتماد.
ً
تــتم مشــاركة ٔالاط ـراف املعنيــة ) (Stakeholderوفقــا لــدليل العمــل الف ـ للمواصــفات -
مش ــاركة ٔالاط ـراف املعني ــة  ــي تط ــوير املواص ــفات القياس ــية  /الل ــوائح الفني ــة الخليجي ــة
الذي تقوم ٔالامانة العامة بإصدارﻩ ي هذا الشأن.

3-2-1
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يتــو¯ى أح ــد ٔالاعض ــاء الع ــاملLن  ــي اللجن ــة الرئيس ــية ٔالامان ــة الفني ــة للجن ــة بع ــد موافق ــة
املجلس الف  ،وي حالة تقدم أك¬ eمن جهاز وط لتحمل ٔالامانة الفنية يقوم املجلـس
الف باختيار ٔالانسب لتولµÔا.
يكلف أمLن اللجنة الرئيسية من قبل املجلس الف .
ال تتــو¯ى أيــة دولــة أمانــة أيــة لجنــة رئيســية م ـا لــم تتأكــد مــن إمكانياµêــا ــي متابعــة عمــل
اللجنة وتوفر املصادر لدµëا.
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يكل ــف رئ ــيس اللجن ــة الرئيس ــية م ــن الدول ــة املس ــؤولة ع ــن أمان ــة ه ــذﻩ اللجن ــة ،ع ــى أن
تكــون أولويــة رئاســة اللجنــة ألحــد الخ ـeاء مــن مــواط الــدول ٔالاعضــاء وــي حــال تعــذر
ذلــك يمكــن تكليــف أحــد الخ ـeاء مــن غLــ eمــواط الــدول ٔالاعضــاء الــذين تســتعLن µÎــم
الدول إ¯ى حLن توفر البديل املناسب.
تت ــو¯ى الدول ــة املس ـؤولة ع ــن أمان ــة اللجن ــة الرئيس ــية رئاس ــة اللجن ــة مل ــدة ث ــالث س ــنوات
ً
بق ـ ـرار مـ ــن املجلـ ــس الف ـ ـ وتجـ ــدد تلقائيـ ــا مـ ــا لـ ــم يـ ــرد اع Xـ ـeاض عـ ــى التجديـ ــد ،ويرفـ ــع
الاعXـ ـeاض للمجل ــس الف ـ ـ للب ــت في ــه .ويمك ــن أن ينتخ ــب رئ ــيس لالجتم ــاع م ــن ممث ــي

2-4-2-1
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الــدول ٔالاعضــاء لفXــeة اجتمــاع واحــد فقــط بالتصــويت مــن املشــاركLن ــي الاجتمــاع عنــد
اعتذار أو تغيب رئيس اللجنة.
ـي حــال تعــذر مشــاركة أمـLن اللجنــة الفنيــة ــي اجتمــاع اللجنـة الفنيــة تقــوم الدولــة الـ
ً
تت ــو¯ى أمان ــة اللجن ــة الفني ــة بeXش ــيح م ــن ت ـراﻩ مناس ــبا لحض ــور الاجتم ــاع ك ــأمLن اللجن ــة
الفنية الجتماع واحد.
يقوم رئيس اللجنة الرئيسية بإدارة اجتماعاµêا من خالل قيامه بما يي:
متابع ـة تنفيــذ الeنــامج الزم ـ ــي الاجتمــاع لخطــط اللجنــة وكــذلك اللجــان الفرعيــة
ومجموعات العمل.
إتاحة الفرصة أمام جميع ٔالاعضاء للتعب eLعن وجهة نظرهم ي املواضيع املطروحة.
توجيه املناقشات بما يخدم املواضيع املطروحة دون الخروج عµÉا.
إع ـ ــالن نت ـ ــائج التص ـ ــويت واملقeXح ـ ــات والتوص ـ ــيات ال ـ ـ ت ـ ــم الاتف ـ ــاق عل µÔـ ــا قب ـ ــل إ µåـ ــاء
الاجتماع.
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توíــ اللجنــة الرئيســية ،عنــد الضــرورة ،بتشــكيل لجــان فرعيــة تكلــف بدراســة أج ـزاء
معين ــة م ــن برن ــامج عم ــل اللجن ــة الرئيس ــية بع ــد موافق ــة اللجن ــة العام ــة للمواص ــفات
واملجل ــس الف ـ ـ  ،وترش ــح اللجن ــة الفني ــة الرئيسـ ــية الدول ــة العض ــو الـ ـ تت ــو¯ى رئاسـ ــة
وأمانــة اللجنــة الفنيــة الفرعيــة ويحــدد املجلــس الف ـ الدولــة العضــو ال ـ تتــو¯ى رئاســة
وأمانة اللجنة الفنية الفرعية.
ً
تـرقم اللجـان الفرعيــة بـدءا بـالرقم  ،1ويكــون مرجعهـا ) ،(GSO/TC.../SC...يكـون الــرقم
ٔالاول رقـ ــم اللجنـ ــة الرئيسـ ــية والثـ ــاني رقـ ــم اللجنـ ــة الفرعيـ ــة .إذا ُحلـ ــت إحـ ــدى اللجـ ــان
ً
الفرعيــة فــال يخصــص رقمهــا إ¯ــى لجنــة فرعيــة أخــرى مــا لــم يكــن حلهــا جــزءا مــن عمليــة
إعادة تشكيل اللجنة الرئيسية.
يجب أن تضم اللجنة الفرعية ثالثة أعضاء عاملLن عى ٔالاقل.
تحدد اللجنة الرئيسـية اسـم وبرنـامج عمـل اللجنـة الفرعيـة وأي تغيLـ eـي برنـامج العمـل
يجب أن توافق عليه اللجنة الرئيسية.

2-1-3-1

3-1-3-1
4-1-3-1
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تقس ــم عض ــوية اللجن ــة الفرعي ــة إ¯ ــى نف ــس مس ــتويي العض ــوية  ــي اللج ــان الرئيس ــية،
عضـو عامــل وعضــو مراقــب .ويجـوز لألطـراف املعنيــة املشــاركة ـي أعمــال اللجنــة الفنيــة
كأعضاء مؤازرين.
ً
ً
إذا رغــب أحــد أجهــزة التقيــيس الوطنيــة ــي أن يكــون عضــوا عــامال ــي اللجنــة الفرعيــة،
ً
ً
ً
فإنه يصبح بالضرورة عضوا عامال أو مراقبا ي اللجنة الرئيسية.

3-3-1

<;  *4  =& :

1-3-3-1

يــتم تعيــLن أمــLن اللجن ــة الفرعيــة مــن الدول ــة العضــو ال ـ تت ــو¯ى رئاســة وأمانــة اللجن ــة
الفرعية.
يعــLن رئــيس اللجنــة الفرعيــة بق ـرار مــن اللجنــة الرئيســية ،أو يعــLن لفXــeة اجتمــاع واحــد
فقط بالتصويت من املشاركLن ي الاجتماع.

2-2-3-1

2-3-3-1
4-1
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1-4-1
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1-1-4-1

يجوز للجان الرئيسـية واللجـان الفرعيـة أن تقـوم بتشـكيل مجموعـات عمـل مؤلفـة مـن
عـ ــدد محـ ــدود مـ ــن الخ ـ ـeاء الـ ــذين يسـ ــمµÔم ٔالاعضـ ــاء العـ ــاملون أو املـ ــؤازرون بصـ ــفµÒم
الشخصية للقيام بمهام محددة.
يجــب أن يشــرف عــى كــل مجموعــة مسـؤول تســميه اللجنــة الرئيســية أو الفرعيــة يقــدم
تقاريرﻩ إلµÔا وتبقى املجموعة عاملة ح Ñينت îالعمل املكلفة به أو يجري حلها.

2-1-4-1
2
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عى كل لجنة فنية أن تضع ٕالاطـار العـام لeامجهـا ـي الاعتبـار مسeXشـدة بeنـامج العمـل
املذكور ي استمارة النموذج رقم ) -1أ( املشار إليه ي  1-1-2-1من هذا الدليل .ويجـب
أن يبــLن برنــامج العمــل كيفيــة توزيــع الخطــة عــى أجهــزة التقيــيس ٔالاعضــاء ــي اللجنــة
الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعات العمل.
يجب أن يوافق أعضاء اللجنة الفنية العاملون ،عى كل مشروع ي برنامج العمل.

2-1-2
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3-2-2

4-2-2

يجـب أن تحـدد قائمـة املشـاريع بeنـامج العمـل ،عنـدما يلـزم ،اللجـان الرئيسـية الفرعيــة
أو مجموعــات العمــل املكلفــة بكــل مشــروع واملــدة الزمنيــة املحــددة إلنجــاز كــل مشــروع
عى حدﻩ.
يعـ ــرض برنـ ــامج العمـ ــل املتفـ ــق عليـ ــه )املشـ ــار إليـ ــه ـ ــي  1-1-2مـ ــن هـ ــذا الـ ــدليل( ،عـ ــى
املجلس الف إلقرارﻩ.
ً
ً
عــى كــل لجنــة فنيــة أن تضــع برنامجــا ســنويا عــى أن يكــون ضــمن إطــار برنــامج العمــل
املش ـ ـار إليـ ــه ـ ــي  4-1-2مـ ــن هـ ــذا الـ ــدليل ،ويعـ ــرض عـ ــى اللجنـ ــة العامـ ــة للمواصـ ــفات
واملجلس الف لالطالع وبيان املالحظات واتخاذ القرار املناسب بشأنه.
عى ٔالامانة العامة بالتنسيق مع اللجنة العامـة للمواصـفات أن تراقـب تقـدم العمـل ـي
اللجان الفنية وأن تقدم تقارير دورية إ¯ى املجلس الف .
@?& ( (*  3(4  (8
تكون أمانة اللجنـة الرئيسـية مسـؤولة أمـام املجلـس الف ـ واللجنـة العامـة للمواصـفات
وكـ ــذلك أمـ ــام أعضـ ــاء اللجنـ ــة الرئيسـ ــية عـ ــن كـ ــل ٔالانشـ ــطة بمـ ــا فµÔـ ــا لجاµåـ ــا الفرعيـ ــة
ومجموعات العمل.
عــى أمانــة اللجنــة الرئيســية أن تتصــرف ــي كــل ٔالاحــوال كأمانــة فنيــة خليجيــة ،ويجــب
أال تتــأثر باالعتبــارات الوطنيــة ــي تأديــة أعمالهــا .عــى الجهــاز الــوط الــذي يتــو¯ى أمانــة
لجنة فنية أن يحافظ عى الحيـاد التـام وأن يفـرق بوضـوح بـLن املقeXحـات الـ يقـدمها
ً
كجهاز وط واملقeXحات ال يقدمها بوصفه مسؤوال عن أمانة اللجنة الفنية.
تعد أمانة كل لجنة رئيسية تقارير تقدم لألمانة العامة لعرضها عى اجتماعـات اللجنـة
العام ــة للمواص ــفات وم ــن ث ــم املجل ــس الف ـ ـ توض ــح عم ــل اللجن ــة الرئيس ــية ولجا µåــا
الفرعي ــة ومجموع ــات العم ــل .كم ــا تق ــدم ك ــل لجن ــة فرعي ــة تق ــارير مWXامن ــة م ــع تق ــارير
اللجنة الرئيسية إ¯ى أمانة اللجنة الرئيسية.
يج ــوز ألمان ــة اللجن ــة الرئيس ــية أو الفرعي ــة التخ ــي ع ــن الاس ــتمرار  ــي مس ــؤوليµÒا بع ــد
إخطــار ٔالامانــة العامــة للهيئــة قبــل ثالثــة أشــهر عــى ٔالاقــل .عــى أن تتــو¯ى ٔالامانــة العامــة
القيام بمهمة أمانة اللجنة الفنية لحLن تحديد أمانة فنية جديدة.

3-2
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عــى ٔالاعضــاء العــاملLن ــي اللجــان الفنيــة الرئيســية والفرعيــة واجــب الال XـWام باملشــاركة
الفعالة ي عمل اللجنة الرئيسية أو الفرعية وحضور الاجتماعات.
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عـ ــى أعضـ ــاء اللجنـ ــة الفنيـ ــة العـ ــاملLن واجـ ــب التصـ ــويت ،باملوافقـ ــة أو عـ ــدمها خـ ــالل
الوقـت املحــدد عـى املشــاريع ٔالاوليـة للمواصــفات القياسـية أو اللــوائح الفنيـة الخليجيــة
ال أعدµêا تلك اللجنة الفنية.
تص ــدر اللجن ــة الفني ــة توص ــية بتغي Lــ eالعض ــو غ Lــ eاملل XــWم باملش ــاركة الفعال ــة وحض ــور
اجتماع ــات اللجن ــة ،وتق ــوم ٔالامان ــة العام ــة بمخاطب ــة الدول ــة العض ــو لeXش ــيح الب ــديل
املناسب.
تص ــدر ٔالامان ــة العام ــة توص ــية بتغي Lــ eرئ ــيس أو أم ــLن اللجن ــة الفني ــة غ Lــ eاملل XــWم بامله ــام
املكلــف µÎــا أو الــذي يقــوم بممارســات تســبب تع¬ــ eاســتكمال مهــام اللجنــة الفنيــة وترفــع
ً
هــذﻩ التوصــية إ¯ــى املجلــس الف ـ عــ eاللجنــة العامــة للمواصــفات مرفقــا معهــا املــeرات
لذلك.

3
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تكــون أمانــة اللجنــة الفنيــة بالتنســيق مــع ٔالامانــة العامــة ،مس ـؤولة عــن توزيــع مــذكرات
ال ــدعوة وج ــداول أعم ــال اجتماع ــات اللج ــان الرئيس ــية والفرعي ــة ،وع ــن توزي ــع مش ــاريع
املواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية.
تقــوم أمانــة اللجنــة الرئيســية واللجــان التابعــة لهــا ،بتوزيــع املشــاريع ٔالاوليــة عــى الــدول
ٔالاعضاء وذلك بالتنسيق مع ٔالامانة العامة.

3-3-2

4-3-2

2-1-3
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ع ـ ــى اللج ـ ــان الرئيس ـ ــية والفرعي ـ ــة ومجموع ـ ــات العم ـ ــل أن ت ـ ــؤدي أعماله ـ ــا باس ـ ــتخدام
ٔالانظمة ٕالالكeXونية بقدر ٕالامكان.

3-3
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تعقد اللجنة الفنية اجتماعLن ي السنة كما يمكن ألمانـة اللجنـة الفنيـة الـدعوة لعقـد
اجتماع عند الضرورة ،أو عندما يطلب أك¬ eمن ثلث ٔالاعضاء العاملLن عقد الاجتماع.
تقـوم أمانـة اللجنــة الفنيـة بإعــداد مشـروع جـدول أعمــال اجتمـاع اللجنــة بالتنسـيق مــع
ٔالامانة العامة.
تقوم أمانة اللجنـة الفنيـة بالتنسـيق مـع ٔالامانـة العامـة بـاقeXاح املواعيـد املناسـبة لعقـد
اجتماعات اللجنة الفنية وتوزيع مشروع جدول ٔالاعمال مع ٕالاشعار بالدعوة لالجتماع

2-3-3
3-3-3
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قبـل شــهرين عــى ٔالاقـل مــن تــاريخ الاجتمــاع مـا لــم تــeر ظــروف اسـتثنائية مــدة أقــل مــن
ذلك ،عى أن ترسل وثائق الاجتماع إ¯ى ٔالاعضاء قبل شهر لدراسµÒا.
ً
ً
يعتــ eالنصــاب قانونيــا ومكــتمال لعقــد اجتمــاع اللجنــة الفنيــة عنــد تأكيــد املشــاركة ــي
ً
ً
الاجتمــاع )حض ــوريا أو الكeXونيــا( م ــن قبــل أربع ـة أعضــاء ع ــاملLن ــي اللجن ــة الرئيس ــية
وثالثة أعضاء عاملLن ي اللجنة الفرعية.
ال يؤثر غياب العضو العامل الذي أكد مشاركته ي الاجتماع عى قانونية اجتماع
اللجنة من حيث اكتمال النصاب القانوني.
توجه الدعوة لعقد الاجتماع )وفق البند  (3-3وي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل
الاجتماع ،وتوجه الدعوة مرة أخرى ويعقد الاجتماع خالل شهر من تاريخ الاجتماع
املؤجل بحضور ثالثة أعضاء عاملLن عى ٔالاقل.
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يج ــب أن تك ــون الفوائ ــد الاجتماعي ــة والاقتص ــادية الناجم ــة ع ــن املواص ــفة القياس ــية،
عــى امل ــدى البعي ــد م ــeرة تك ــاليف إع ــدادها واعتماده ــا وتح ــدي×µا .ويج ــب أن يثب ــت م ــن
ً
ً
الناحيــة الفنيــة أن املواصــفة القياســية املقeXحــة قابلــة للتطبيــق عمليــا ومالئمــة زمنيــا،
ً
وأال تك ـ ــون عرض ـ ــة للتق ـ ــادم الس ـ ــريع بس ـ ــبب التط ـ ــور التق ـ ـ ـ وأال تص ـ ــبح عائق ـ ــا أم ـ ــام
مستخدمي هذا التطور.

2-4
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تطلق التعاب eLالتالية عى الوثائق املتتابعة ال توضع ملوضوع معLن.
مقXـeح ملشـروع أو¯ـي ) :(CDالوثيقـة ٔالاو¯ـى املقدمـة مـن قبـل أمانـة لجنـة رئيسـية أو لجنـة
فرعي ــة أو املس ـؤول ع ــن مجموع ــة عم ــل ،إ¯ ــى أعض ــا¶µا بقص ــد التوص ــل بع ــد ذل ــك إ¯ ــى
املشروع ٔالاو¯ي.
املش ــروع ٔالاو¯ ــي ) :(DSمش ــروع املواص ــفة الخليجي ــة املق Xــeح واملق ــدم إ¯ ــى أعض ــاء لجن ــة
رئيس ـ ــية أو لجن ـ ــة فرعي ـ ــة أو ٔالاط ـ ـراف املعني ـ ــة للدراس ـ ــة .يطل ـ ــق ع ـ ــى املش ـ ــاريع ٔالاولي ـ ــة
املتتاليـ ــة حـ ــول نفـ ــس املوضـ ــوع اسـ ــم املشـ ــروع ٔالاو¯ـ ــي ٕالاصـ ــدار ٔالاول ،املشـ ــروع ٔالاو¯ـ ــي
ٕالاصدار الثاني وهكذا.
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مشــروع مواصــفة قياســية خليجيــة µåــائي ) :(FDSاملشــروع ٔالاو¯ــي الحاصــل عــى موافقــة
غالبي ــة )انظ ــر بن ــد ) ((3-4-4أعض ــاء اللجن ــة الفني ــة الع ــاملLن وامل ــوزع م ــن قب ــل ٔالامان ــة
العامة
ً
عــى أجهــزة التقيــيس ٔالاعضــاء تمهيــدا لعرضــه عــى اللجنــة العامــة للمواصــفات إلق ـرارﻩ
ً
من املجلس الف تمهيدا العتمادﻩ من مجلس إدارة الهيئة.
ي حالة عدم وجود لجنة فنية يمكن تب ـ مواصـفة قياسـية صـادرة عـن منظمـة دوليـة
أو إقليميـ ـ ــة )أو جهـ ـ ــاز وط ـ ـ ـ للتقيـ ـ ــيس ،بعـ ـ ــد موافقـ ـ ــة اللجنـ ـ ــة العامـ ـ ــة للمواصـ ـ ــفات(
كمواصـ ــفة قياسـ ــية خليجيـ ــة وذلـ ــك بتقـ ــديم اق Xـ ـeاح مـ ــن قبـ ــل أحـ ــد أجهـ ــزة التقيـ ــيس
الخليجية ٔالاعضاء أو إحدى
اللج ــان الفني ــة الخليجي ــة أو اللجن ــة العامـ ــة للمواص ــفات أو املجل ــس الف ـ ـ أو ٔالامانـ ــة
العام ـ ــة ،و ـ ــي ه ـ ــذﻩ الحال ـ ــة تق ـ ــوم ٔالامان ـ ــة العام ـ ــة بتعم ـ ــيم ه ـ ــذﻩ املواص ـ ــفة القياس ـ ــية
كمش ــروع مواص ــفة قياس ــية خليجي ــة ع ــى ٔالاجه ــزة الوطني ــة للتقي ــيس للموافق ــة عل µÔــا
قبل إقرارها واعتمادها.

3-4

PQR  A* ST6   -

1-3-4

يجب بذل كل الجهود عند إعداد املشروع ٔالاو¯ـي مـن قبـل اللجنـة الرئيسـية أو الفرعيـة
ً
وذلك بأن يكون املشروع متوافقا مع أدلة العمل الفنية الخليجية املعتمدة.
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تق ــوم الدول ــة العض ــو املكلف ــة بتنفي ــذ مش ــروع مواص ــفة قياس ــية/الئحة فني ــة خليجي ــة
بتجهLـ ــ Wوتوزي ـ ــع املشـ ــروع ٔالاو¯ ـ ــي ،ع ـ ــى أن يشـ ــمل  ـ ــي µåاي ـ ــة مسـ ــودة املش ـ ــروع املراج ـ ــع
ٔالاساسية ال استخدمت ي إعدادﻩ.
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تجــرى دراس ــة املش ــروع ٔالاو¯ ــي ،وي ــتم تق ــديم التعليق ــات واملرئي ــات حس ــب ن ــوع املش ــروع
ً
وفقـا لإلطــار الزم ـ إلعــداد املواصــفات القياسـية واللــوائح الفنيـة الخليجيــة )ملحــق ج(.
باستخدام )نموذج .(3
تبقـى دراسـة املشـروع مسـتمرة حـ Ñيـتم التوصـل إ¯ـى تأييـد الغالبيـة مـن أعضـاء اللجنــة
الفنية العاملLن.
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إذا تـم الحصــول عـى تأييــد الغالبيــة ـي اللجنــة الفنيـة ،فــإن أمانــة اللجنـة الفنيــة تقــدم
املش ــروع ٔالاو¯ ــي  ،ــي غض ــون ش ــهرين )انظ ــر بن ــد  ،(1-5-4إ¯ ــى ٔالامان ــة العام ــة لتسـ ـجيله
كمش ـ ــروع مواص ـ ــفة قياس ـ ــية /الئح ـ ــة فني ـ ــة خليجي ـ ــة وتوزيع ـ ــه ع ـ ــى أجه ـ ــزة التقي ـ ــيس
للحصول عى املوافقة.
ً
تكون فeXة التوزيع ملشاريع املواصفات القياسية واللـوائح الفنيـة الخليجيـة وفقـا لإلطـار
الزم  -ملحق )ج(.
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عنــدما يــتم الحصــول ع ــى تأييــد غالبيــة ٔالاعض ــاء العــاملLن ــي لجن ــة فنيــة ،فــإن أمان ــة
اللجنة الفنية تقدم إ¯ى ٔالامانة العامة ي غضون شهرين:
 املشروع ٔالاو¯ي. ٔالاشكال والخطوط البيانية ٔالاصلية أو صورة واضحة عµÉا.ً
ً
ً
ً
 تقريرا توضيحيا يشمل تاريخا موجزا للمشروع.ً
ً
 تقريـ ـرا ع ــن كيفي ــة الحص ــول ع ــى تأيي ــد غالبي ــة ٔالاعض ــاء الع ــاملLن أو كش ــفا لنت ــائجالتصويت) .نموذج  ، 4نموذج .(5
ً
ً
 بيانا موجزا لالعeXاضات الفنية ال لم يجر حلها.تقــوم ٔالامانــة العامــة بتــدقيق املشــروع والتقريــر التوضــيóي للتأكــد مــن أµåمــا متوافقــان
مــع ٔالادلــة الصــادرة عــن الهيئــة ،وتوزعهــا عــى جميــع أجهــزة التقيــيس ٔالاعضــاء )نمــوذج
 (5للحصول عى موافقµÒا ي غضون ثالثة أشهر.
تكون إجابة أجهزة التقييس ٔالاعضاء عى أحد ٔالاشكال التالية:
 املوافقــة عــى املضــمون الف ـ ملشــروع املواصــفة القياســية الخليجيــة )يمكــن إرســالالتعليقات الخاصة بالصياغة وغeLها بشكل مرفق(.
 -عدم املوافقة عى املشروع ألسباب يجري بياµåا.
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ً
ً
يج ـ ــب أن ت ـ ــو¯ي اللج ـ ــان الرئيس ـ ــية والفرعي ـ ــة اهتمام ـ ــا خاص ـ ـا باألص ـ ــوات الس ـ ــالبة وأن
تحاول بقدر ما تستطيع تحويلها إ¯ى أصوات موجبة.
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ملحوظة:
عـ ــى ٔالامانـ ــة العامـ ــة ـ ــي هـ ــذﻩ الحالـ ــة العمـ ــل عـ ــى الاتصـ ــال بجهـ ــاز التقيـ ــيس صـ ــاحب
الاع Xـeاض وعــى دراســة وجهــة نظــرﻩ ،وإج ـراء أي تعــديل مناســب لتحويــل الاع Xـeاض إ¯ــى
موافقة بالتنسيق مع أمانة اللجنة الفنية.
إيقاف إقرار/اعتماد املشاريع املرفوعة لالعتماد ي الحاالت الاستثنائية
تقـ ــوم الدولـ ــة املعنيـ ــة بتعبئـ ــة نمـ ــوذج طلـ ــب إيقـ ــاف إقرار/اعتمـ ــاد مشـ ــروع مواصـ ــفة
قياسـية/الئحة فنيـة خليجيـة" النمـوذج رقـم ) (11وتسـليمه لألمانـة العامـة قبـل أسـبوع
عــى ٔالاقــل مــن اجتمــاع )اللجنــة العامــة/املجلس الف ـ ( الــذي ســيتم فيــه إقرار/اعتمــاد
مشروع املواصفة القياسية  /الالئحة الفنية الخليجية.
يتم اسـتعراض النمـاذج ـي µåايـة البنـد الـذي سـتناقش فيـه املشـاريع املرفوعـة لالعتمـاد
وٕالاشارة لهذﻩ النماذج ي محضر الاجتماع.
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عنــدما يــتم قبــول مشــروع املواصــفة القياس ــية /الالئحــة الفنيــة الخليجيــة الµÉــائي م ــن
قبـ ــل أغلبيـ ــة ٔالاعضـ ــاء العـ ــاملLن ـ ــي اللجنـ ــة الفنيـ ــة ومـ ــن قبـ ــل ثل õـ ـ أجهـ ــزة التقيـ ــيس
ٔالاعضاء املشاركة ي التصويت ،تقوم ٔالامانة العامـة بـإعالم أمانـة اللجنـة الفنيـة بـذلك
وتبلغها نتيجة التصويت والتعليقات ال أبدµêا أجهزة التقييس ٔالاعضاء .كما تقـوم ـي
الوقت ذاته بإبالغ نتائج التصويت إ¯ى أعضاء اللجنة الفنية العاملLن.
تقوم أمانة اللجنة الفنية خالل فeXة يتفق علµÔا مع ٔالامانة العامة بما يي:
 تحض eLالنص املنقح ملشروع املواصفة الخليجية الµÉائي. إع ــداد تقري ــر يبـ ــLن ٕالاجـ ـراء املتخ ــذ حـ ــول التعليق ــات الفني ــة وغeLهـ ــا م ــن التعليقـ ــاتالرئيســية ال ـ أبــدµêا أجهــزة التقيــيس ٔالاعضــاء )وغeLهــا مــن ٔالاطــراف املعنيــة( ،كمــا
يبLن ٔالاسباب ال حالت دون ٔالاخذ ببعض الاقeXاحات عند الحاجة.
يرســل الــنص املــنقح ملشــروع املواصــفة القياســية الخليجيــة الµÉــائي مــع التقريــر املــذكور
ي الفقرة السابقة إ¯ى ٔالامانة العامة.
تقــوم ٔالامانــة العامــة بعــرض مشــروع املواصــفة القياســية الخليجيــة الµÉــائي مــع التقريــر
الخاص به عى اللجنة العامة للمواصفات إلقرارﻩ ورفع توصياµêا إ¯ى املجلس الف .
ترفــع ٔالامانــة العامــة مشــروع املواصــفة القياســية /الالئحــة الفنيــة الخليجيــة الµÉــائي مــع
توصيات اللجنة العامة للمواصفات إ¯ى املجلس الف للتصويت.
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عنــدما يوافــق أعضــاء املجلــس الف ـ عــى مشــروع املواصــفة القياســية/الالئحة الفنيــة
الخليجيــة الµÉــائي فــإµåم يقومــون بــذلك آخــذين بعــLن الاعتبــار الناحيــة التقنيــة لوجهــة
النظ ــر الفردي ــة لجه ــاز التقي ــيس العض ــو ال ــذي يمثلون ــه .وه ــم عن ــدما ي ــدلون بم ــوافقµÒم
إنما يعلنون أن ٕالاجراءات الواجب اتباعهـا لقبـول مشـروع املواصـفة القياسـية/الالئحة
الفنيــة الخليجيــة الµÉــائي قــد اتبعــت بشــكل صــحيح ،وأن املشــروع ــي حــدود علمهــم ال
يتعــارض مــع أيـة مواصــفة قياســية خليجيــة ســبق إقرارهــا ،وأن الاعeXاضــات الـ أبــدµêا
أجه ــزة التقي ــيس ٔالاعض ــاء داخ ــل اللجن ــة الفني ــة أو خارجه ــا ق ــد أخ ــذت باالعتب ــار كم ــا
ً
ينبøي من قبل اللجنة الفنية ،ويصوتون سلبا ي خالف ذلك.
إن أعضــاء املجلــس الف ـ عنــدما يصــوتون µÎــذا الشــكل إنمــا يصــوتون كحمــاة لحقــوق
جميع أجهزة التقييس ٔالاعضاء.
تعيـ ــد ٔالامانـ ــة العامـ ــة املوضـ ــوع إ¯ـ ــى اللجنـ ــة العامـ ــة للمواصـ ــفات مـ ــع التوصـ ــيات ال ـ ـ
ً
يتخذها املجلس الف إذا لم يكن القرار إيجابيا.
تق ــوم ٔالامان ــة العام ــة برف ــع املش ــروع ال µÉــائي بع ــد إق ـرارﻩ م ــن املجل ــس الف ـ إ¯ ــى مجل ــس
ٕالادارة لالعتماد.
تقـ ــوم ٔالامانـ ــة العامـ ــة بتعم ـ ــيم املواصـ ــفة القياسـ ــية /الالئح ـ ــة الفنيـ ــة الخليجيـ ــة بع ـ ــد
اعتمادها من مجلس ٕالادارة عى الدول ٔالاعضاء .واستكمال إجراءات طباعµÒا.
التصويبات املطبعية والتعديالت الفنية
ي حالة وجود حاجة لتصويب مطبvي/تعديل ف املواصفات القياسية أو اللوائح
الفنية الخليجية املعتمدة بإضافة تصويبات مطبعية فنية  Technical corrigendaأو
تعديالت  AmendmentsإلµÔا تطبق ٓالاليات الخاصة بذلك واملعتمدة ي الهيئة
)ملحق أ(.
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تقــوم هيئــة التقيــيس بمراجعــة وتحــديث املواصــفات القياســية/اللوائح الفنيــة الصــادرة
بمــا يضــمن للمســتخدمLن مواصــفات معاصــرة للســلع والخــدمات ،ومواكبــة للتطــورات
العلميــة الحديثــة وتعكــس وجهــات النظــر الحاليــة بشــأن تــأث eLالجــودة والســالمة والبيئــة
وأن ت ـ ـ ــوفر الق ـ ـ ــدر الك ـ ـ ــاي م ـ ـ ــن الحماي ـ ـ ــة ،وأن تلúـ ـ ـ ـ الاحتياج ـ ـ ــات وتنمـ ـ ـ ـ املمارس ـ ـ ــات
ً
الاقتصادية ،وأال تكون عائقا أمام التطور والابتكار وبما يضمن القدرة عى تطبيقها.
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2-7-4

3-7-4

1-3-7-4
2-3-7-4
3-3-7-4
4-3-7-4
4-7-4
1-4-7-4
2-4-7-4

3-4-7-4

يجـ ـ ــب مراجعـ ـ ــة املواصـ ـ ــفات القياسـ ـ ــية/اللوائح الفنيـ ـ ــة الخليجيـ ـ ــة ال ـ ـ ـ مûـ ـ ــ Ñعـ ـ ــى
اعتمادهـا  5أعـوام كحــد أقüـ) ،Ñمـا عــدا املواصـفات القياسـية املتبنــاة باملصـادقة عــن
مواصفات قياسية دولية *(.
ويجـ ــوز مراجعµÒـ ــا قبـ ــل ذلـ ــك إذا اقتضـ ــت الحاجـ ــة ،أو لـ ــدى ورود طلـ ــب مراجعـ ــة مـ ــن
اللجان الفنية أو أي جهة أخرى وفـق النمـوذج "طلـب مراجعـة مواصـفة قياسـية/الئحة
فنية خليجية" نموذج رقم ).(8
عن ــد مراجع ــة مواص ــفة قياس ــية/الئحة فني ــة ف ــإن مجموع ــة العم ــل املخول ـة باملراجع ــة
و/أو اللجن ــة الفني ــة الخليجي ــة املعني ــة تق ــوم بتعبئ ــة النم ــوذج "نم ــوذج نتيج ــة مراجع ــة
مواص ـ ــفة قياس ـ ــية /الئح ـ ــة فني ـ ــة خليجي ـ ــة" نم ـ ــوذج رق ـ ــم ) (9وتحدي ـ ــد م ـ ــا إذا كان ـ ــت
املواصفة القياسية املعنية:
مواكبة للتطورات من الناحية الفنية؛
مواكبة ألفضل املمارسات التطبيقية؛
مواكبة للتطبيقات الجديدة والقائمة )املنتجات والنظم والعمليات(؛
محققة للمتطلبات املتعلقة بالسالمة والبيئة والجودة.
ً
ستقود عملية مراجعة املواصفات القياسية/اللوائح الفنية وفقا للبنود أعـالﻩ إ¯ـى أحـد
الخيارات التالية:
سحب املواصفة القياسية/الالئحة الفنية إذا لم تعـد تسـتوي أي مـن املعـاي eLاملـذكورة
أعالﻩ؛
اســتمرار العمــل باملواص ــفة القياســية/الالئحة الفني ــة ملــدة  5أع ــوام أخــرى إذا كان ــت ال
تـزال مســتوفية للمعــاي eLاملدرجــة أعــالﻩ وتقــوم ٔالامانــة العامــة باإلشــارة إ¯ــى ذلــك ــي دليــل
املواصـ ـ ــفات القياسـ ـ ــية الخليجيـ ـ ــة ٕالالكeXونـ ـ ــي وإدراج عبـ ـ ــارة )روجعـ ـ ــت( عـ ـ ــى غـ ـ ــالف
املواصفة القياسية/الالئحة الفنية الخليجية مع ذكر سنة املراجعة.
تحـ ـ ـ ــديث املواصـ ـ ـ ــفة القياسـ ـ ـ ــية/الالئحة الفنيـ ـ ـ ــة إذا ظهـ ـ ـ ــرت مسـ ـ ـ ــتجدات تسـ ـ ـ ــتوجب
التحــديث .ــي هــذﻩ الحالــة يقــدم مقXــeح لتحــديث املواصــفة القياســية/الالئحة الفنيــة،
ويمكــن تحــديث مواصــفة قياســية/الئحة فنيــة واحــدة بعــدة مواصــفات قياســية/لوائح
فني ــة أو تح ــديث ع ــدة مواص ــفات قياس ــية/لوائح فني ــة بمواص ــفة قياس ــية/الئحة فني ــة
واحدة.
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4-4-7-4

إصدار تصويب مطبvي/تعديل ف لهذﻩ املواصفة القياسية/الالئحة الفنية.
عنــدما يــتم تحــديث مواصــفة قياســية/الئحة فنيــة يــتم إصــدار طبعــة جديــدة لهــا ،مــع
ٕالاشــارة ــي "تقــديم" املواصــفة القياســية املحدثــة بأµåــا تحــل محــل املواصــفة القياســية
ﱠ
املحدثة ُ)يذكر رقمها(.
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يتم سحب مواصفة قياسية/الئحة فنية ي الحاالت التالية:
كما جاء ي .1-4-7-4
ً
عنـ ــد تلقـ ــي طلـ ــب بـ ــذلك وفقـ ــا لنمـ ــوذج "طلـ ــب سـ ــحب مواصـ ــفة قياسـ ــية/الئحة فنيـ ــة
خليجي ــة" نم ــوذج "طل ــب س ــحب مواص ــفة قياس ــية/الئحة فني ــة خليجي ــة" رق ــم )،(10
وموافقة مجلس ٕالادارة عليه.
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تقوم الهيئة باإلعالن عن النية لسحب مواصفة قياسية/الئحة فنية عـى موقـع الهيئـة
ٕالالكeXوني قبل ثالثة أشهر عى ٔالاقل من تاريخ السحب املتوقع.
ي ــتم ت ــوف eLاملواص ــفة القياس ــية  /الالئح ــة الفني ــة )الـ ـ ت ــم س ــحµا( للعم ــالء -رغ ــم أن
الهيئ ــة ل ــم تع ــد تؤي ــد مض ــموµåا  -وذل ــك مل ــدة  3أع ــوام م ــن ت ــاريخ س ــحµا وتق ــوم ٔالامان ــة
العام ـ ــة باإلش ـ ــارة إ¯ ـ ــى كو µåـ ــا مس ـ ــحوبة )ت ـ ــم س ـ ــحµا(  ـ ــي دلي ـ ــل املواص ـ ــفات القياس ـ ــية
الخليجية ٕالالكeXوني

2-9-4

10-4
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يسـ ــمح بإضـ ــافة حيـ ــود وطنيـ ــة )إلحـ ــدى أو بعـ ــض الـ ــدول ٔالاعضـ ــاء؛ وـ ــي أضـ ــيق نطـ ــاق
ممك ــن( ع ــن املتطلب ــات الفني ــة للمواص ــفة القياس ــية الخليجي ــة؛ وف ــق م ــeرات مقبول ــة
مــن اللجنــة الفنيــة املعنيــة بإعــداد مشــروع هــذﻩ املواصــفة القياســية ،وذلــك لالســتجابة
للمتطلبات الوطنية ال تخص مستوى الجودة أو الكفاءة املطلوبة.
يسمح بحيود وطنية لتتوافق مع الظروف الوطنية الخاصة؛
يســمح فقــط بحيــود وطنيــة أعــى مــن متطلبــات املواصــفة القياســية فيمــا يخــص درجــة
السالمة املالئمة املطلوبة؛
يسمح فقط بحيود وطنية أعى من متطلبات املواصفة القياسية فيمـا يخـص الصـحة
البيئية؛

1-1-10-4
2-1-10-4
3-1-10-4
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4-1-10-4
5-1-10-4
6-1-10-4
2-10-4
3-10-4
4-10-4
5-10-4
6-10-4

يسمح بحيود وطنية أعى أو أدنى من متطلبات املواصفة القياسية فيمـا يخـص كفـاءة
إدارة املوارد النادرة أو الاسeXاتيجية أو عالية التكاليف؛
يسمح بحيود وطنية بمتطلبات إضافية ال تتضمµÉا املواصفة القياسية؛
ال يسمح بأية حيود أخرى غ eLما ذكر أعالﻩ.
ً
يقـ ــدم طلـ ــب للجنـ ــة الفنيـ ــة املعنيـ ــة إلضـ ــافة الحيـ ــود الوطنيـ ــة ،مرفقـ ــا معـ ــه املـ ــeرات
الكافية.
يجـ ــب موافقـ ــة أغلبيـ ــة الـ ــدول ٔالاعضـ ــاء عـ ــى إضـ ــافة الحيـ ــود الوطنيـ ــة إ¯ـ ــى املواصـ ــفة
القياسية ذات الصلة.
تضــاف الحيــود الوطنيــة الـ تمــت املوافقــة علµÔــا كملحــق إ¯ــى املواصــفة القياســية ذات
الصلة.
يجــب لفــت الانتبــاﻩ وٕالاشــارة بوضــوح إ¯ــى الحيــود الوطنيــة وأســماء الــدول ٔالاعضــاء الـ
يشملها ي الـ "تقديم" للمواصفة القياسية ذات الصلة.
تك ــون اللجن ــة العام ــة للمواص ــفات  Ûــي املخول ــة باملوافق ــة ع ــى إدراج الحي ــود الوطني ــة
)كملحق( ي املواصفات القياسية الخليجية.

ً
ً
* يعت ــٕ eالاصـ ــدار املحـ ــدث للمواصـ ــفات القياس ــية الدوليـ ــة املتبنـ ــاة باملصـ ــادقة معتم ــدا تلقائيـ ــا حـ ــال تحـ ــديث
ً
ً
املواص ــفة القياس ــية الدولي ــة م ــن جه ــة ٕالاص ــدار ،ويبق ــى ٕالاص ــدار ال ــدو¯ي الس ــابق املعتم ــد مس ــبقا س ــاريا مل ــدة
س ــنتLن وللجن ــة الفني ــة مراجع ــة املواص ــفات القياس ــية املتبن ــاة باملص ــادقة ع ــن مواص ــفات قياس ــية دولي ــة إذا
اقتضت الحاجة.
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مقدمة:
ً
أوال :التصويبات املطبعية الفنية Technical corrigenda
تصدر لتصحيح إما:
أ -خط ــأ ف ـ ـ أو غم ــوض  ــي املواصـ ــفة القياس ــية /الالئح ــة الفني ــة الخليجيـ ــة س ــواء  ــي مرحل ــة إعـ ــداد
املشروع أو طباعة املواصفة والذي قد يؤدى إ¯ى تطبيق غ eLصحيح أو غ eLسليم لها؛ أو
ب -معلومة أصبحت قديمة عند النشر بشرط أال يؤثر التعديل ي العناصـر املعياريـة الفنيـة للمواصـفة
القياسية /الالئحة الفنية الخليجية.
ملحوظ ــة :ال تص ــدر التص ــويبات املطبعي ــة الفني ــة لتص ــحيح ٔالاخط ــاء البس ــيطة ال ـ ل ــيس له ــا ت ــأث eLعن ــد
تطبيق الوثيقة املنشورة عى سبيل املثال ٔالاخطاء املطبعية البسيطة.
ً
ثانيا :التعديالت الفنية Amendments
تص ــدر لتع ــديل يغ Lــ eو/أو يض ــيف إ¯ ــى الاش ــeXاطات الفني ــة املوج ــودة  ــي مواص ــفة قياس ــية/الئحة فني ــة
خليجية سبق إصدارها.
ي ــتم إع ــداد التص ــويب املطب vــي  /التع ــديل الف ـ املق Xــeح كمطبوع ــة منفص ــلة تض ــاف وت ــربط باملواص ــفة
القياســية أو الالئحــة الفنيــة الخليجيــة ــي دليــل املواصــفات الخليجيــة ،أو إعــداد طبعــة جديــدة حســب
طبيعـ ــة التصـ ــويب املطبvـ ــي  /التعـ ــديل الف ـ ـ مـ ــع تميLـ ــ Wالتصـ ــويب املطبvـ ــي  /التعـ ــديل الف ـ ـ ـ ــي مـ ــXن
املواصفة.
ويجـ ــب عـ ــدم إصـ ــدار أك¬ـ ــ eمـ ــن وثيقتـ ــLن منفصـ ــلتLن ـ ــي شـ ــكل تصـ ــويبات مطبعيـ ــة فنية/تعـ ــديالت عـ ــى
املواص ــفة القياس ــية/الالئحة الفني ــة الخليجي ــة الص ــادرة ع ــن الهيئ ــة ويج ــب أن ي ــؤدي وض ــع التص ــويب
املطب vــي  /التع ــديل الف ـ ـ الثالـ ــث إ¯ ــى إص ــدار طبع ــة جديـ ــدة م ــن املواص ــفة القياس ــية/الالئحة الفنيـ ــة
الخليجية بعد إدخال جميع التصويبات املطبعية الفنية/التعديالت السابقة.
ويـ ــتم إصـ ــدار ونشـ ــر التصـ ــويبات املطبعيـ ــة الفنية/التعـ ــديالت كوثـ ــائق منفصـ ــلة بينمـ ــا تظـ ــل املواصـ ــفة
القياسية/الالئحة الفنية املعنية ي حالة النشر.
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إن إجراء تصويبات مطبعية/تعديالت فنيـة عـى املواصـفات القياسـية واللـوائح الفنيـة الخليجيـة يـتم ـي
الحاالت التالية:
 -1تصــحيح ٔالاخطــاء املطبعيــة أو التحريريــة الـ تــؤثر عــى التطبيــق الفعــي للمواصــفة القياســية أو
الالئحة الفنية الخليجية.
 -2الخطــأ الف ـ أو الغمــوض ــي تفســ eLالــنص والــذي قــد يــؤدي اســتمرارﻩ إ¯ــى نشــوء مشــكالت عنــد
تطبيق املواصفة القياسية أو الالئحة الفنية الخليجية.
ٕ -3الاضافة أو التغي eLالذي يؤثر عـى اشـeXاطات أو متطلبـات املواصـفة القياسـية أو الالئحـة الفنيـة
محل النقاش.
إجراءات عمل التعديل:
 -1تتقــدم ٔالامانــة العامــة أو الدولــة طالبــة التصــويب املطبvــي/التعــديل الف ـ برفــع طلــب إ¯ــى هيئــة
التقيــيس لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة بشــأن التصــويب املطبvــي/التعــديل الف ـ
املق Xــeح والغ ــرض من ــه وم ــا ي ــeرﻩ م ــن معلوم ــات علمي ــة أو فني ــة أو وق ــائع عملي ــة م ــن مش ــكالت
ً
نش ــأت ج ـراء تطبي ــق املواص ــفة القياس ــية أو الالئح ــة الفني ــة ،وذل ـك وفق ــا للنم ــوذج املع ــد ل ــذلك
)نموذج رقم .(7
 -2تق ـ ــوم هيئ ـ ــة التقي ـ ــيس ل ـ ــدول مجل ـ ــس التع ـ ــاون ل ـ ــدول الخل ـ ــيج العربي ـ ــة خ ـ ــالل أس ـ ــبوع واح ـ ــد،
وبالتنسيق مع أمانة اللجنة الفنية املعنية ،بالتعميم عى الدول ٔالاعضـاء مـع إعطـاء مهلـة زمنيـة
لتلقي الردود بمدة ال تزيد عى أسبوعLن من تلقي الطلب.
 -3تقــوم أمانــة اللجنــة الفنيــة الخليجيــة املعنيــة بعــد انµÒــاء الفXــeة الزمنيــة املحــددة مباشــرة بWXويــد
هيئ ـ ــة التقي ـ ــيس ل ـ ــدول مجل ـ ــس التع ـ ــاون ل ـ ــدول الخل ـ ــيج العربي ـ ــة ب ـ ـرأي أعض ـ ــاء اللجن ـ ــة الفني ـ ــة
الخليجي ــة ع ــى التص ــويب املطب vــي  /التع ــديل الف ـ ـ املق Xــeح إلحاط ــة الدول ــة طالب ــة التص ــويب
املطبvــي  /التع ــديل الف ـ وطل ــب تحديــد موقفه ــا ع ــى ه ــذا ال ـرأي مــع اعتب ــار أن ال ــدول ال ـ ل ــم
يصل مµÉا رد موافقة عى هذا التصويب/التعديل.
 -4تقــوم الدولــة طالبــة التصــويب املطبvــي  /التعــديل الف ـ بإحاطــة هيئــة التقيــيس لــدول مجلــس
التعاون لدول الخليج العربية بموقفها عى هذا الرأي بمدة ال تزيد عى أسبوعLن.
 -5تحســب نتيجــة التصــويت ــي حالــة التص ــويب املطبvــي  /التعــديل الف ـ لالئحــة الفني ــة
ً
الخليجيــة بإجمــاع ٓالاراء ،وب ـرأي ٔالاغلبيــة ــي حالــة املواصــفة القياســية الخليجيــة ،طبقــا
للنظام ٔالاسا لهيئة التقييس.
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 -6تق ــوم هيئ ــة التقي ــيس ل ــدول مجل ــس التع ــاون ل ــدول الخل ــيج العربي ــة برف ــع التص ــويب املطب vــي /
التع ــديل الف ـ ـ املطل ــوب ع ــى املواص ــفة القياس ــية أو الالئح ــة الفني ــة الخليجي ــة خ ــالل أس ــبوع
واحد عى النحو التا¯ي:
 1/6ـ ــي حالـ ــة التصـ ــويب املطبvـ ــي  /التعـ ــديل الف ـ ـ عـ ــى املواصـ ــفات القياسـ ــية الخليجيـ ــة ـ ــي
الحــاالت الطارئــة يمكــن رفــع التصــويب املطبvــي  /التعــديل الف ـ إ¯ــى رئــيس املجلــس الف ـ
الخليäي العتماد التصويب املطبvي  /التعديل الف ـ املطلـوب بـالتمرير دون الحاجـة لعقـد
اجتماع للمجلس الف الخليäي ،أما ي الحاالت العادية فيـتم رفـع الطلـب ألقـرب اجتمـاع
ً
للمجلس الف العتمادﻩ )وذلك وفقا للصالحية املمنوحـة للمجلـس الف ـ مـن قبـل مجلـس
ٕالادارة(.
 2/6و ــي حال ــة التص ــويب املطب vــي  /التع ــديل الف ـ ع ــى الل ــوائح الفني ــة الخليجي ــة  ــي الح ــاالت
الطارئــة يمكــن رفــع التصــويب املطبvــي  /التعــديل الف ـ إ¯ــى رئــيس مجلــس ٕالادارة العتمــاد
التص ــويب املطب vــي  /التع ــديل الف ـ بع ــد موافق ــة جمي ــع أعض ــاء املجل ــس ع ــى التص ــويب
املطبvـي  /التعــديل الف ـ بــالتمرير وبـدون الحاجــة لعقـد اجتمــاع ملجلـس ٕالادارة ،مــع ٔالاخــذ
ي الاعتبار إخطار منظمة التجـارة العامليـة بالتصـويب املطبvـي  /التعـديل الف ـ قبـل رفعهـا
لــرئيس مجلــس ٕالادارة لالعتمــاد ،أمــا ــي الحــاالت العاديــة فيــتم رفــع الطلــب ألقــرب اجتمــاع
ملجلس ٕالادارة العتمادﻩ.
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مرفق املخطط الانسيابي لآللية
مرفق نموذج رقم )- (7طلب تصويب مطبvي  /تعديل ف عى مواصفة قياسية/الئحة فنية
آﻟﻴﺔ إﺿ ﺎﻓﺔ ﺗﺻ وﻳﺑﺎت ﻣ طﺑﻌﻴﺔ ﻓﻧﻴﺔ  /ﺗﻌدﻳﻼت ﻋ ﻠﻰ اﻟﻣ وا ﺻﻔﺎت اﻟ ﻘﻴ ﺎﺳﻴﺔ  /اﻟﻠ واﺋﺢ اﻟ ﻔﻧﻴﺔ اﻟﺧﻠﻴﺟﻴﺔ اﻟﻣﻌﺘﻣدة

Technical corrigenda & Amendments
ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻧﻣ وذج طﻠب إﺿ ﺎﻓﺔ ﺗﺻوﻳ ﺑﺎت ﻣطﺑﻌﻴﺔ ﻓﻧﻴﺔ/ﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣو اﺻ ﻔﺔ
ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ/ﻻ ﺋﺣﺔ ﻓﻧ ﻴﺔ ﺧ ﻠﻴﺟﻴﺔ

اﻟﺟﮫﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺘ ﺻوﻳب /اﻟﺘﻌدﻳل
ﻋﺿ و ﻓﻲ ھﻴﺋﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴ س اﻟﺧﻠﻴﺟﻴﺔ ؟

ﻻ
ﻧﻌم
ﺗﻘوم ھﻴﺋﺔ اﻟﺘ ﻘﻴ ﻴس ﺧﻼل أﺳ ﺑوع ﻣن ﺗﺎ رﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟطﻠب ﺑﺈرﺳ ﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔﻧﻴﺔ ا ﻟﺧﻠﻴﺟﻴﺔ اﻟﻣﻌﻧ ﻴﺔ ﻟﻠد راﺳﺔ

ﺗﻘوم اﻟﺟﮫﺔ ا ﻟطﺎ ﻟﺑﺔ ﻟﻠﺘﺻو ﻳب /اﻟﺘﻌدﻳل ﺑﺈرﺳ ﺎل ا ﻟطﻠب أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔ ﻧﻴﺔ
اﻟﻣﻌﻧﻴﺔ

ﻳﻘ وم أﻣﻴن ا ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟ ﻔﻧﻴﺔ اﻟﻣﻌﻧﻴﺔ ﺑﺘ وزﻳﻊ ا ﻟﺘﺻوﻳب اﻟﻣطﺑﻌﻲ اﻟﻔﻧﻲ  /اﻟﺘﻌدﻳل
ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺜﻠﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ا ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻠدر اﺳﺔ و إﺑد اء اﻟﺮ أي ﺧﻼل ﺷﮫﺮ
ﺷﮫ ﺮ واﺣد )ﻟﻠﻣو اﺻﻔﺔ اﻟ ﻘﻴ ﺎﺳﻴﺔ ( وﺷﮫﺮﻳن ) ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟ ﻔﻧﻴﺔ(

ﻳﻘ وم اﻣﻴن ا ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﻴﺔ ﺑ ﺄﺧذ ﻣ واﻓ ﻘﺔ أﻏ ﻠﺑﻴﺔ ﻣﻣﺜ ﻠﻲ اﻟدو ل ﺑﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟ ﻔﻧ ﻴﺔ
ا ﻟﻣﻌﻧﻴﺔ ﻋﻧد إﺿﺎ ﻓﺔ ﺗﺻوﻳب ﻣطﺑﻌﻲ ﻓﻧﻲ/ﺗﻌدﻳل ﻋ ﻠﻰ ﻣو اﺻﻔﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
وﺑ ﺎﻻﺟﻣﺎع ﻋﻧد إﺿ ﺎﻓﺔ ﺗﺻ وﻳب ﻣطﺑﻌﻲ ﻓﻧﻲ/ﺗﻌدﻳل ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺣﺔ ﻓﻧﻴﺔ

اﻟﻣو اﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺻوﻳب اﻟﻣ طﺑﻌﻲ اﻟ ﻔﻧﻲ /ا ﻟﺘﻌدﻳ ل ؟

ﻧ ﻌم

ﻻ

ﻳﻘوم اﻣﻴن اﻟ ﻠﺟﻧﺔ اﻟ ﻔﻧﻴﺔ اﻟﻣﻌﻧﻴﺔ ﺑﺄﺳﺘﻴ ﻔﺎء ا ﻟﺘﺻوﻳب اﻟﻣطﺑﻌﻲ اﻟ ﻔﻧﻲ /اﻟﺘﻌدﻳل
وﺗﺟﮫﻴﺰه )ﻛوﺛﻴﻘﻪ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ا ﻟﻣ واﺻ ﻔﺔ  /اﻟﻼﺋﺣﺔ ( وارﺳ ﺎﻟﮫﺎ ﻟﻼﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌ ﺎﻣﺔ
ﻻﺳ ﺘﻛﻣﺎل اﺟﺮاء ات اﻋﺘﻣﺎدھﺎ

ﻳﻘ وم أﻣﻴن اﻟ ﻠﺟﻧﺔ اﻟ ﻔﻧﻴﺔ ﺑﺈﺧ طﺎر اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌ ﺎﻣﺔ ﻹﺑﻼغ اﻟﺟﮫﺔ اﻟط ﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺘﺻ وﻳب
اﻟﻣطﺑﻌﻲ اﻟ ﻔﻧﻲ/ا ﻟﺘﻌدﻳل ﺑ ﻘﺮار اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔ ﻧﻴﺔ اﻟﻣﻌﻧﻴﺔ )إذا ﻛ ﺎﻧت اﻟﺟﮫﺔ اﻟط ﺎﻟﺑﺔ
ﻟﻴﺳت ﻣن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎ(ء
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\(d) F
4N *  M;, /H(  ( +, -   <(%-
توزيع الخطة عى الدول املكلفة

---

إعداد مقeXح مسودة مشروع أو¯ي  CDحسب الخطة
توزيع مقeXح مسودة مشروع أو¯ي  CDعى أعضاء اللجنة الفنية
للدراسة وإبداء الرأي

 4شهور لإلعداد* 3 ،شهور للتحديث،
شهران للتب  3 ،شهور للوائح املتبناة

إعداد ورفع مقeXح مسودة املشروع ٔالاو¯ي  CDالµÉائي من أمLن
اللجنة الفنية
تحويل مقeXح مسودة املشروع ٔالاو¯ي  CDإ¯ى مسودة مشروع
مواصفة أو¯ي  DSوطلب التوزيع

 1شهر

التوزيع العام وإخطار منظمة التجارة العاملية " WTOلوائح فنية"

 60يوم

تلقي املالحظات ودراسµÒا
تعديل مسودة مشروع مواصفة أو¯ي ً DS
بناء عى املالحظات
الواردة
رفع مسودة مشروع مواصفة أو¯ي µå DSائي من أمLن اللجنة الفنية
تحويل مسودة مشروع مواصفة أو¯ي µå DSائي إ¯ى مشروع مواصفة
µåائي للتصويت FDS

 1شهر

التصويت من الدول ٔالاعضاء

 1شهر

مرحلة الاعتماد

 1.5شهر

مرحلة ٕالاخراج والتسليم للدول
 0.5شهر
* أو مدة تزيد عن ذلك حسب ما تقررﻩ أمانة اللجنة الفنية املعنية )وفق م*)رات تحددها اللجنة الفنية(.
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تابع ملحق )ج(  -رموز املراحل الزمنية إلعداد املواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية
مرحلة
املشروع
املرحلة املبدئية
اعتماد
الخطط

النشاط
تبدأ من

الرمز

إدخال مقeXحات املشاريع عى بنك املشاريع بموقع الهيئة

00.00

تنت îعند خطة جاهزة لالعتماد )بانتظار املوافقة(
تبدأ من

10.00

عرض مقeXح الخطة عى اللجنة العامة للمواصفات

10.20

تنت îعند اعتماد الخطط من املجلس الف

مرحلة
املشروع

النشاط

تبدأ من

ً
توزيع املشاريع عى الدول وفقا للخطة

10.99

املدة بالشهر
ال ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدخل
ض ـ ــمن ٕالاط ـ ــار
الزم إلعداد
املشروع

املدة بالشهر

رمز
املرحلة

إعداد

تحديث

تب01

30.00

0

0

0

املخرجات

تقوم الدول املكلفة بإعداد وبتجهWL
مسودة املشروع ٔالاو¯ي CD
مرحلة
اللجنة
الفنية

ٔالانشطة ال
يتم تنفيذها

توزيع  CDعى أعضاء اللجنة للدراسة
دراسة ومناقشة املالحظات من أعضاء
اللجنة

4

30.20

3

2

إعداد املسودة الµÉائية املتفق علµÔا داخل
اللجنة
تنت îعند

تبدأ من

رفع مسودة املشروع ٔالاو¯ي  CDالµÉائي
للتوزيع من أمLن اللجنة

30.99

يتم رفع وحفظ مسودة
املشروع ٔالاو¯ي CD
الµÉائي عى املوقع

5

تسجيل مشروع مواصفة  DSعى املوقع
للتوزيع

40.00

يتم التوزيع لنسخة
مسودة املشروع ٔالاو¯ي
 CDالµÉائي ال تم
رفعها من الخطوة
السابقة

5

مرحلة
التوزيع
ٔالانشطة ال
يتم تنفيذها

يبدأ التوزيع العام Public Enquiry
وإخطار منظمة التجارة العاملية WTO

40.20

8

تنت îفeXﻩ التوزيع العام
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صفحة  27من 50

4

4

6

3

3

5

مرحلة
املشروع

النشاط

رمز
املرحلة

املدة بالشهر

املخرجات

إعداد

تحديث

تب01

يقوم أمLن اللجنة بأخذ جميع املالحظات
يتم دراسµÒا داخل اللجنة
40.99

يتم رفع وحفظ
مشروع مواصفة DS
عى املوقع

تسجيل مشروع µåائي للتصويت FDS

50.00

يتم توزيع نسخة DS
ال تم رفعها من
الخطوة السابقة

التصويت من الدول ٔالاعضاء

50.20

موافقة/رفض مشروع مواصفة/الئحة
فنية خليجية

50.99

يتم رفع وحفظ
مشروع µåائي  FDSمن
أمLن اللجنة عى املوقع
)فقط ي حالة
التصويت باملوافقة(

عرض املشروع عى اللجنة العامة
للمواصفات

60.00

يتم استخدام النسخة
FDSال تم التصويت
علµÔا

تنت îعند

اعتماد مشروع املواصفة من املجلس
الف واللوائح الفنية من مجلس ٕالادارة

60.60

تبدأ من

مراجعة ٕالاخراج للمواصفة لتتطابق مع
النهج الخليäي

60.90

تسليم املواصفات املعتمدة إ¯ى الدول

60.99

تنت îعند

تعديل نص مسودة مشروع املواصفة DS
رفع مشروع مواصفة  DSمن أمLن
اللجنة

تبدأ من

مرحلة
التصويت

ٔالانشطة ال
يتم تنفيذها

تنت îعند

مرحلة
الاعتماد

مرحلة
ٕالاخراج
والتسليم
للدول

تبدأ من

تنت îعند
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7

9

8

9

10

11.5

9

10.5

12

صفحة  28من 50

11

6

7

8

9.5

10

تابع ملحق )ج(  -رموز مراحل مشروع املواصفة القياسية/الالئحة الفنية الخليجية
عى نظام اللجان الفنية الخليجية ٕالالك)وني
رمز املرحلة
إى → من
A0
A1

→

A0

A2

→

A1

A3

→

A1
or
A2

A4

→

A3

A5

→

A4

A6

→

A5

A7

→

A6

B1

→

A7

B2

→

A6

CD

→

DS

→

DS
FDS

→
→

B1
or
B2
B1
or
B2
CD
DS

التعريف

الوصف

فكرة مشروع مقeXح
اقeXاح املشروع ضمن خطة اللجنة
الفنية
التنازل عن أولوية تنفيذ املشروع

إضافة فكرة مشروع إ¯ى بنك مشاريع املواصفات القياسية
العضو العامل ي اللجنة الفنية يقeXح إدراج املشروع ضمن
الخطة السنوية للجنة
الدولة املقeXحة إلدراج املشروع ضمن خطة اللجنة الفنية
تنازلت عن أولويµÒا ي تنفيذ املشروع وإتاحة املجال لدولة أخرى
بتو¯ي تنفيذ املشروع ضمن نفس الخطة
الدولة املقeXحة للمشروع تسند املشروع لنفسها أو لدى تنازل
الدولة املقeXحة عن تنفيذ املشروع تقوم دولة أخرى بإسناد
املشروع لها
الدولة املكلفة بتنفيذ باملشروع تحدد الجدول الزم املتوقع
لرفع إصدارات املشروع )(CD-DS-FDS
أمLن اللجنة يتحقق من بيانات املشروع املقeXح ويوافق عليه
ممثل ٔالامانة العامة يتحقق من بيانات املشروع ويوافق عليه

إسناد املشروع للدولة املقeXحة

تحديد الجدول الزم للمشروع
موافقة أمLن اللجنة الفنية
موافقة ممثل ٔالامانة العامة ي اللجنة
الفنية
موافقة اللجنة العامة للمواصفات
الاعتماد الµÉائي من املجلس الف
اعتماد إضافة مشروع إ¯ى الخطة
تحميل إصدار

اللجنة العامة تقوم باملوافقة عى املشروع املقeXح
املجلس الف )من ينوب عنه( يقوم باالعتماد الµÉائي للمشروع
ضمن الخطة السنوية املقeXح ضمµÉا
أمLن اللجنة العامة للمواصفات مخول باملوافقة عى إضافة
مشروع إ¯ى الخطة بعد اعتمادها
الدولة املعدة توزع مسودة ٕالاصدار ٔالاو¯ي للمشروع )مشاريع
ٕالاعداد(
الدولة املعدة تسجل مشروع مواصفة للتوزيع

تحميل ٕالاصدار الµÉائي
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الدولة املعدة تحمل ٕالاصدار الµÉائي للمشروع

صفحة  29من 50

(Z
نموذج  –1أ :اقeXاح حقل جديد للنشاط الف )لجنة رئيسية/لجنة فرعية/مجموعة عمل(
نموذج  –1ب :رد الدول ٔالاعضاء عى اقeXاح حقل جديد للنشاط الف )لجنة رئيسية/لجنة فرعية/مجموعة عمل(
نموذج  :2اقeXاح مشروع جديد
نموذج  :3مالحظات الدول ٔالاعضاء حول مشاريع املواصفات
نموذج  :4مالحظات اللجنة الفنية عى املالحظات الواردة من الدول ٔالاعضاء
نموذج  :5تقرير بشأن تصويت الدول ٔالاعضاء عى مشاريع املواصفات واللوائح الفنية الخليجية
نموذج  -6أ :تقرير اللجنة الفنية املرفوع للجنة العامة للمواصفات
نمـ ــوذج  -6ب :تقري ـ ــر اللجن ـ ــة الفني ـ ــة املرفـ ــوع للجن ـ ــة العام ـ ــة للمواص ـ ــفات بشـ ــأن مش ـ ــاريع املواص ـ ــفات والل ـ ــوائح الفني ـ ــة
الخليجية
نموذج  :7طلب تصويب مطبvي  /تعديل ف عى مواصفة قياسية/الئحة فنية خليجية
نموذج  :8طلب مراجعة مواصفة قياسية/الئحة فنية خليجية
نموذج  :9نموذج نتيجة مراجعة مواصفة قياسية/الئحة فنية خليجية
نموذج  :10طلب سحب مواصفة قياسية/الئحة فنية خليجية
نموذج  :11طلب إيقاف إقرار/اعتماد مشروع مواصفة قياسية/الئحة فنية خليجية
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صفحة  30من 50

نموذج رقم )  -1أ (

اﻗﺘراح ﺤﻘل ﺠدﻴد ﻝﻠﻨﺸﺎط اﻝﻔﻨﻲ )ﻝﺠﻨﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ/ﻝﺠﻨﺔ ﻓرﻋﻴﺔ/ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻤل(
اﻝﺘﺎرﻴﺦ:

ﻤﻘدم اﻻﻗﺘراح:

ﻴﻘدم اﻻﻗﺘراح إﻝﻰ اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﻝـﻪ رﻗم اﻝﻤرﺠﻊ ،ﺜم ﺘﻌﺎﻝﺠﻪ وﻓﻘﺎً ﻹرﺸﺎدات اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤل اﻝﻔﻨﻲ.
ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻤﻘدم اﻻﻗﺘراح أﺤد أﺠﻬزة اﻝﺘﻘﻴﻴس اﻝوطﻨﻴﺔ ،أو ﻝﺠﻨـﺔ ﻓﻨﻴـﺔ أو ﻗﺴـﻤﺎً ﻓﻨﻴـﺎً ،أو اﻝﻤﺠﻠـس اﻝﻔﻨـﻲ أو اﻷﻤـﻴن اﻝﻌـﺎم،
أو أي ﺠﻬﺔ أﺨرى.
ﻴﻤﻸ ﻤن ﻗﺒل ﻤﻘدم اﻻﻗﺘراح
ﻋﻨوان اﻝﺤﻘل
اﻝﻤﺠﺎل

)ﻴﺠب أن ﻴﺒﻴن اﻝﻌﻨوان ﺒوﻀوح وﻝﻜن ﺒﺈﻴﺠﺎز ﻤﺠﺎل اﻝﻨﺸﺎط اﻝﻔﻨﻲ اﻝذي ﺴوف ﻴﻐطﻴﻪ اﻻﻗﺘراح(

)ﻴﺠب أن ﻴوﻀﺢ اﻝﻤﺠﺎل ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر وﺒدﻗﺔ ﺤدود ﻤﺠﺎل اﻝﻨﺸﺎط وأن ﻴﺒدأ ﺒﺠﻤﻠﺔ "ﺘﻐطﻲ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ أﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴس ﻓﻲ ﻤﺠﺎل …"(

اﻝﻐرض واﻝﺘﺒرﻴر

)ﻴﺠب أن ﻴﺤﺘوي اﻝﺘﺒرﻴر ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﺘﻘوﻴم اﻝﻤﻤﻴزات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺘﻴﺢ ﺘطﺒﻴق اﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ

واﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ(

ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻌﻤل

)ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﻘﺎط اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرﻏب ﻤﻘدم اﻻﻗﺘ ارح إدراﺠﻬﺎ ﻀﻤن اﻝﺤدود اﻝﻤﻐطﺎة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﻘﺘرح ،وﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ اﻝﻨواﺤﻲ اﻝﺘﻲ

ﻴﺠب أن ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﻘﺘرح ﻤﺜل :اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت وطرق اﻻﺨﺘﺒﺎر واﻷﺒﻌﺎد واﻝﺘﻔﺎوﺘﺎت وﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺴﻼﻤﺔ واﻷداء واﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ(

اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤﺸﺎﺒﻬﺔ

)اﻝوﺜﺎﺌق ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أﺨذﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر :ﻤواﺼﻔﺎت وطﻨﻴﺔ أو وﺜﺎﺌق ﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ أﺨرى(

اﻝﺘﻌﺎون وﺠﻬﺎت اﻻرﺘﺒﺎط

)ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻝﺠﻬﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻝﻠﺠﺎن اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻘﺎوﻤﺔ وارﺘﺒﺎط(

ﻤﻼﺤظﺎت:
اﻝﺘوﻗﻴﻊ:

اﺴم اﻝﻤﻘﺘرح:
ﺘﻤﻸ ﻤن ﻗﺒل اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻤﻼﺤظﺎت اﻷﻤﻴن اﻝﻌﺎم

اﻝﺘوﻗﻴﻊ:

ﺼﻔﺤـــﺔ  1 :ﻤن 1
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صفحة  31من 50

نموذج رقم )  -1ب (

رد اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘراح ﺤﻘل ﺠدﻴد ﻝﻠﻨﺸﺎط اﻝﻔﻨﻲ )ﻝﺠﻨﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ/ﻝﺠﻨﺔ ﻓرﻋﻴﺔ/ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻤل(
ﻴرﺠﻰ إرﺴﺎل ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﺒﻌد ﺘﻌﺒﺌﺘﻪ إﻝﻰ اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ.
ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘوزﻴﻊ:

آﺨر ﻤوﻋد ﻝﻠرد:
اﻻﻗﺘراح:

اﺴم اﻝﺠﻬﺔ:

ﺘوﻗﻴﻊ اﻝﻤﺴؤول:

اﻝﺘﺎرﻴﺦ:

1

ﻨواﻓق ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬذا اﻝﻤوﻀوع.

2

ﻨواﻓق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﻘﺘرح.
 3اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﻘﺘرح:
ﻨﻘﺘرح ﺘﻌدﻴل اﻝﻤﺠﺎل وﻓﻘﺎً ﻝﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

4

ﻻ ﻨواﻓق ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﻬذا اﻝﻤوﻀوع.

5

أﺴﺒﺎب ﻋدم ﻤواﻓﻘﺘﻨﺎ ﻫﻲ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:

 6إذا ﺸﻜﻠت ﻝﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ:
ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌداد ﻝﺘوﻝﻲ اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ.
ﻨرﻏب ﻓﻲ أن ﻨﺸﺎرك ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ )ﻋﻀو ﻋﺎﻤل(.
ﻨرﻏب ﻓﻲ أن ﻨﺤﺎط ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺘﻘدم ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ )ﻋﻀو ﻤراﻗب(.
ﻻ ﻨرﻏب ﻓﻲ أن ﻨﺤﺎط ﻋﻠﻤﺎً ﺒﻌﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ.
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤواﺼﻔﺎت واﻝﻨظم واﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ دوﻝﺘﻨﺎ )اﻝﻨﺴﺦ ﻤرﻓﻘﺔ( واﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻫﻲ:

ﺼﻔﺤـــﺔ  1 :ﻤن 1
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صفحة  32من 50

نموذج رقم ) ( 2

اﻗﺘراح ﻤﺸروع ﺠدﻴد
ﻴﻌﺒﺄ ﻤن ﻗﺒل اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨد ﺘﻌﻤﻴﻤﻪ:
ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﻗﺘراح:

اﻝﻤﺸـروع اﻝﻤﻘﺘرح:

أﻤﻴن اﻝﻠﺠﻨﺔ:

اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ /اﻝﻔرﻋﻴﺔ:

ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘوزﻴﻊ:

آﺨر ﻤوﻋد ﻝﻠﺘﺼوﻴت:

ﻴﺠب إرﺴﺎل أي اﻗﺘراح ﻝﻤﺸروع ﻤواﺼﻔﺔ ﺠدﻴدة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻝﺠﻨﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ/ﻓرﻋﻴﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ )إن وﺠدت( أو إﻝﻰ
اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ إذا ﻝم ﺘوﺠد ﻝﺠﻨﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ وﻤن ﺜم ﺘوزﻴﻊ اﻻﻗﺘراح إﻝﻰ أﻋﻀﺎء اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ/اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﺼوﻴت أو إﺒداء
اﻝرأي.
وﻴﻤﻜن أن ﻴﻘدم اﻻﻗﺘراح ﻤن ﻫﻴﺌﺎت اﻝﺘﻘﻴﻴس اﻝوطﻨﻴﺔ أو ﻤن ﺴﻜرﺘﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ أو اﻝﻔرﻋﻴﺔ أو ﻤن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤواﺼﻔﺎت أو
ﻫﻴﺌﺎت ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أﺨرى أو اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ.
ﻴﻤﻜن اﻝرﺠوع إﻝﻰ دﻝﻴل  ISO/IECواﺘﺒﺎع اﻹرﺸﺎدات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻗﺘراح أي ﻤﺸروع ﻤواﺼﻔﺔ واﻝﻤﺒررات ﻝذﻝك.
ﻻ ﻴﺴﺘﺨدم ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻝﻐﺎﻴﺎت اﻝﺘﻌدﻴل أو ﻤراﺠﻌﺔ أي ﻤواﺼﻔﺔ ﺼﺎدرة.
ِ
اﻝﻤﻘﺘرح (
) ﻴﻌﺒﺄ ﻤن ﻗﺒل
ﻨوع اﻝﻤﺸروع) :اﻷﻨواع اﻝﺘﻲ ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ أﺴﻠوب إﺨراج اﻝﻤواﺼﻔﺎت(
اﻝﻤﺸروع اﻝﻤﻘﺘرح وﻨوﻋﻪ:
ﻻﺌﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ

ﻤواﺼﻔﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ

ﻨوع آﺨر )ﻴﺤدد(:

اﻝﻤﺠﺎل:
اﻝﻐرض واﻝﻤﺒررات:
اﻝﻤوﻋد اﻝﻤﺴﺘﻬدف:

اﻝﻤﺸروع اﻷوﻝﻲ :

ﻤﺸروع اﻝﻤواﺼﻔﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ:

ﻋدد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ:

ﻋدد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻝﻜل ﺴﻨﺔ:

ﻤﻜﺎن وﺘﺎرﻴﺦ أول اﺠﺘﻤﺎع:

طرق إدارة اﻝﻌﻤل:

اﻝﺒرﻴد اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ

اﻝوﺜﺎﺌق ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ:

ﺼﻔﺤـــﺔ  1 :ﻤن 2

دليل العمل الفني للمواصفات-الجزء ) -(1النظام وطرق العمل
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ﻤوﻗﻊ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ

نموذج رقم ) ( 2

ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻤﺸروع ﺒﻨﺸﺎطﺎت ﺠﻬﺎت ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ أﺨرى:
ﺠﻬﺔ اﻝﺘﻨﺴﻴق:
اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﺤﻀﻴرﻴﺔ
ﻤﻊ اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻤوﻀوع ﺤﻘوق اﻝطﺒﻊ :ﻴرﺠﻰ وﻀﻊ إﺸﺎرة  في المكان المناسب :
ﻤرﻓق اﻝﺨطوط اﻝﻌرﻴﻀﺔ

ﻤﺴودة ﻤرﻓﻘﺔ ﻝﻐﺎﻴﺎت إﺒداء اﻝرأي

ﻝﻘد ﺘم ﺘرﺸﻴﺢ ﻤدﻴر ﻝﻠﻤﺸروع  :ﻴذﻜر)اﻻﺴم ،اﻝﻌﻨوان ،اﻝﻔﺎﻜس ،اﻝﺒرﻴد اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ(
اﻝﺘوﻗﻴﻊ

اﺴم اﻝﻤﻘﺘرح:
ﻤﻼﺤظﺎت وﺘوﺼﻴﺎت أﻤﻴن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ أو اﻝﻔرﻋﻴﺔ
اﻝﻤﻜﻠف ﺒﺎﻝﻌﻤل
ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ) رﻗم( ...

إﺤدى اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء

ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻤل ﺠدﻴدة

اﻝﻤﺴودة ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﺒﺎﺸر
كمقترح ﻤﺸروع أوﻝﻲ )(CD

ﻜﻤﺸروع ﻤواﺼﻔﺔ أوﻝﻲ )(DS

ﻜﻤﺸروع ﻤواﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻲ )(FDS

ﺠودة اﻝﻤﺴودة )ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝدﻝﻴل  - ISOﺠزء (2
ﻻ ﺘوﺠــد ﻤﺴــودة )ﺨطــوط ﻋرﻴﻀــﺔ(

ﺒﺤﺎﺠــﺔ إﻝــﻰ إﻋــﺎدة ﺼــﻴﺎﻏﺔ

ﺒﺤﺎﺠــﺔ إﻝــﻰ إﻋــﺎدة ﺼــﻴﺎﻏﺔ ﺠوﻫرﻴــﺔ

طﻔﻴﻔﺔ
اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻝﻬﻴﺌﺔ أو ﻤﻊ ﻫﻴﺌﺎت أﺨرى:
ﻤﻼﺤظﺎت أﻤﻴن اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ أو اﻝﻔرﻋﻴﺔ:
ﻴﻌﺒﺄ ﻤن ﻗﺒل اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء:
ﻨواﻓق ﻋﻠﻰ إدراﺠﻪ ﻀﻤن اﻝﺨطﺔ

ﻻ ﻨواﻓق ﻋﻠﻰ إدراﺠﻪ ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:

ﻨرﻏب ﻓﻲ ﺘوﻝﻲ إﻋداد اﻝﻤﺸروع
ﻨرﻏ ــب ﻓ ــﻲ اﻝﻤﺴ ــﺎﻫﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت
اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
التوقيع:

اﺴم ﻤﺴؤول اﻝﺠﻬﺎز:
صفحـــة  2 :من 2
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صفحة  34من 50

نموذج رقم ) ( 3

ﻨﻤوذج ﻤﻼﺤظﺎت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﺤول ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤواﺼﻔﺎت
اﺴم اﻝﻠﺠﻨﺔ:

رﻗم اﻝﻤﺸروع:
اﺴم اﻝﻤﺸروع:

رﻗم اﻝﻠﺠﻨﺔ:

اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ......
/SC

GSO/TC

اﻝــــدوﻝــــــــﺔ:

رﻗم اﻝﺒﻨد

ﻤﺎ ورد ﺒﺎﻝﺒﻨد

اﻝﺘﻌدﻴل اﻝﻤﻘﺘرح

اﻝﻤﺒررات
ﻓﻨﻴﺔ أو ﺼﻴﺎﻏﻴﺔ

صفحـــة  1 :من 1
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صفحة  35من 50

نموذج رقم ) ( 4

ﻨﻤوذج ﻤﻼﺤظﺎت اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝواردة ﻤن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء
اﺴم اﻝﻠﺠﻨﺔ:

رﻗم اﻝﻤﺸروع:
اﺴم اﻝﻤﺸروع:

رﻗم اﻝﻠﺠﻨﺔ:

اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ......
/SC

GSO/TC

اﻝـــدوﻝــــــــﺔ:

رﻗم اﻝﺒﻨد

ﻤﺎ ورد ﺒﺎﻝﺒﻨد

اﻝﺘﻌدﻴل اﻝﻤﻘﺘرح

اﻝﻤﺒررات
ﻓﻨﻴﺔ أو ﺼﻴﺎﻏﻴﺔ

رأي اﻝﻠﺠﻨﺔ

ﺼﻔﺤـــﺔ  1 :ﻤن 1

دليل العمل الفني – الجزء ) - (1النظام وطرق العمل
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صفحة  36من 50

نموذج رقم ) ( 5

ﺘﻘرﻴر ﺒﺸﺄن ﺘﺼوﻴت اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤواﺼﻔﺎت واﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
اﺴم اﻝﻠﺠﻨﺔ:

اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ......

رﻗم اﻝﻠﺠﻨﺔ:

/SC

GSO/TC

اﻝـــدوﻝـــــــــﺔ:

م

رﻗم اﻝﻤﺸروع

اﺴم اﻝﻤﺸروع

ﺼﻔﺔ اﻝﻤﺸروع

ﻨوع اﻝﻤﺸروع

ﻤوﻗف اﻝدول ﻤن

أﺴﺒﺎب ﻋدم

اﻝﻤﺸروع

اﻝﻤواﻓﻘﺔ

اﺴم ﻤﺴؤول اﻝﺠﻬﺎز:

اﻝﺘوﻗﻴﻊ:
ﺼﻔﺤـــﺔ  1 :ﻤن 1

دليل العمل الفني – الجزء ) - (1النظام وطرق العمل
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صفحة  37من 50

نموذج رقم )  - 6أ (

ﺘﻘرﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﻤرﻓوع ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤواﺼﻔﺎت
ﻴرﺠﻰ إرﺴﺎل ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﺒﻌد ﺘﻌﺒﺌﺘﻪ إﻝﻰ اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌد اﺠﺘﻤﺎع اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ﺒﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻝﻤﻤﺜل اﻝﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎع أو
إرﺴﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﺒرﻴد اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ.
رﻗم اﻝﻠﺠﻨﺔ:

ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻘرﻴر

اﻷﻤﻴن:

ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﺎﺒق

اﺴم اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ/اﻝﻔرﻋﻴﺔ:

ﺘﺎرﻴﺦ اﻻﺠﺘﻤﺎع:

ﻤﻜﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎع:

ﻋدد اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن:

ﻋدد اﻝدول:

ﻋدد اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﺨطﺔ:

ﻋدد اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﻌﺘﻤدة:

ﻋدد اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤرﻓوﻋﺔ ﻝﻼﻋﺘﻤﺎد:

ﻋدد اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ:

ﻨﺴﺒﺔ اﻹﻨﺠﺎز ﻤن ﺨطﺔ اﻝﻠﺠﻨﺔ:

ﻋدد اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺨطﺔ وﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻝﻺﺠﻤﺎﻝﻲ:

اﻹﻨﺠﺎزات اﻷﺨرى )ﻴﻤﻜن إرﻓﺎﻗﻬﺎ(:
اﺴم رﺌﻴس اﻻﺠﺘﻤﺎع:
اﻝﻨﻘﺎط اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ اﺘﺨﺎذ ﻗرار:

ﺼﻔﺤـــﺔ  1 :ﻤن 2

دليل العمل الفني للمواصفات-الجزء ) -(1النظام وطرق العمل
اإلصدار ) ،(4أبريل 2015م

نموذج رقم )  - 6أ (

اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺠدﻴدة واﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﻘرة ﻝﻠﺘﺼوﻴت ﻜﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤواﺼﻔﺎت ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ :اﻨظر ﻨﻤوذج )-6ب( اﻝﻤرﻓـق اﻝـذي ﺘـم ﺘﻌدﻴﻠـﻪ ﺨـﻼل ﻫـذا
اﻻﺠﺘﻤﺎع
ﻤوﺠز ﻤﺨﺘﺼر ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤﻘﻘﺔ أﺜﻨﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎع )ﻏﻴر ﺘﻠك اﻝﻘ اررات اﻝواردة ﻓﻲ ﻨﻤوذج ) – 6ب( اﻝﻤرﻓق(

ﻤﺠﺎل ﻋﻤل اﻝﻠﺠﻨﺔ وارﺘﺒﺎطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻠﺠﺎن اﻷﺨرى
ﻝم ﻴﺘﻐﻴر

ﻤﺘوﻗﻊ ﺘﻐﻴﻴرﻩ ﺒﻌد ﺘﺎرﻴﺦ:

ﻤرﻓق

اﻝﻤﻌوﻗﺎت:

اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻘرﻴﺒﻲ اﻝﻤﺘوﻗﻊ ﻝﻌﻘد اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﻘﺎدم ﻝﻠﺠﻨﺔ:
اﻝﺘوﺼﻴﺎت:

ﺼﻔﺤـــﺔ  2 :ﻤن 2
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صفحة  39من 50

نموذج رقم ) - -6ب (

ﻨﻤوذج ﺘﻘرﻴر اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﻤرﻓوع ﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤواﺼﻔﺎت ﺒﺸﺄن ﻤﺸﺎرﻴﻊ
اﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻔﻨﻴﺔ
اﺴم اﻝﻠﺠﻨﺔ:

اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ ......

رﻗم اﻝﻠﺠﻨﺔ:

م

ﺼﻔﺔ اﻝﻤﺸروع

اﺴم اﻝﻤﺸروع

رﻗم اﻝﻤﺸروع

ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺸروع
إدراﺠﻪ

ﺘوزﻴﻌﻪ

إﻗرارﻩ

اﻝﺘوﺼﻴﺔ

اﺴم اﻝﻤﺴؤول:

اﻝﺘوﻗﻴﻊ:

ﺼﻔﺤـــﺔ  1 :ﻤن 1

دليل العمل الفني – الجزء ) - (1النظام وطرق العمل
اإلصدار الخامس – ديسمبر 2016م

صفحة  40من 50

نموذج رقم )(7

طﻠب ﺘﺼوﻴب ﻤطﺒﻌﻲ/ﺘﻌدﻴل ﻓﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤواﺼﻔﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ/ﻻﺌﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ
عنوان المواصفة القياسية/الالئحة
الفنية:
رقم المواصفة القياسية/الالئحة
الفنية:

صفة اإلصدار

سنة اإلصدار
التصويب/التعديل السابق

مقدم الطلب )برجاء االختيار(:

نعم

ال

الشخص المعني

مواصفة

تاريخه

مملكة البحرين
اإلمارات العربية المتحدة
دولة قطر
سلطنة عُمان
األمانة العامة
الجمھورية اليمنية
غير ذلك )لجنة رئيسية /فرعية /مجموعة عمل :(....

ھاتف

الئحة

المملكة العربية السعودية
دولة الكويت

البريد اإللكتروني

التعديل المقترح )برجاء االختيار(:
تصحيح أخطاء مطبعية أو تحريرية
لالشتراطات
الصفحة

رقم بند

النص الحالي

خطأ فني أو غموض في تفسير نص
نص التعديل المقترح

اإلضافة أو التغيير

مبررات التعديل

اعتماد

مقدم الطلب
…………………………….

التاريخ

/

…………………………….

التاريخ

20.. /

/

ﺼﻔﺤـــﺔ  1 :ﻤن 2

دليل العمل الفني – الجزء ) - (1النظام وطرق العمل
اإلصدار الخامس – ديسمبر 2016م

صفحة  41من 50

20.. /

نموذج رقم )(7

إلجراءات إدارة المواصفات في الھيئة

تاريخ استالم الطلب
تاريخ تعميم الطلب على الدول األعضاء
موقف الدول األعضاء :

/
/

موافقة باإلجماع

اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ

20.. /
20.. /
عدم الموافقة

إحالة إلى اللجنة الفنية

المعنية
التوقيع

التاريخ

………………………………..……….

/

ﺼﻔﺤـــﺔ  2 :ﻤن 2

دليل العمل الفني – الجزء ) - (1النظام وطرق العمل
اإلصدار الخامس – ديسمبر 2016م

صفحة  42من 50

20.. /

نموذج رقم )(8

طﻠب ﻤراﺠﻌﺔ ﻤواﺼﻔﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ/ﻻﺌﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
عنوان المواصفة القياسية/الالئحة الفنية:
رقم المواصفة القياسية/الالئحة الفنية:

مقدم الطلب )برجاء االختيار(:

صفة اإلصدار

سنة اإلصدار

مملكة البحرين
اإلمارات العربية المتحدة
دولة قطر
سلطنة عُمان
األمانة العامة
الجمھورية اليمنية
غير ذلك )لجنة رئيسية /فرعية /مجموعة عمل :(....

ھاتف

الشخص المعني

الئحة

مواصفة

المملكة العربية السعودية
دولة الكويت

البريد اإللكتروني

أسباب مراجعة المواصفة القياسية/الالئحة الفنية )برجاء االختيار(:
ﻝم ﺘﻌد ﻤواﻜﺒﺔ ﻝﻠﺘطورات ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ.
1
2

ﻝم ﺘﻌد ﻤواﻜﺒﺔ ﻷﻓﻀل اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ.

3

ﻝم ﺘﻌد ﻤواﻜﺒﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﺠدﻴدة واﻝﻘﺎﺌﻤﺔ )اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت واﻝﻨظم واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت(.

4

ﻝم ﺘﻌد ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻝﻠﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻼﻤﺔ واﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺠودة.

5

ﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ ﻤﻊ ﻤواﺼﻔﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤدة )ﻴرﺠﻰ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤواﺼﻔﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ ﻤﻌﻬﺎ(.

6
7

ﺘم ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺼدر
ﻏﻴر ﻤﺎ ُذﻜر )ﻴرﺠﻰ اﻝﺘوﻀﻴﺢ(:

اعتماد

مقدم الطلب
…………………………….

التاريخ

/

…………………………….

20.. /

دليل العمل الفني – الجزء ) - (1النظام وطرق العمل
اإلصدار الخامس – ديسمبر 2016م

ﺼﻔﺤـــﺔ  1 :ﻤن 2

التاريخ

/

صفحة  43من 50

20.. /

نموذج رقم )(8

إلجراءات إدارة المواصفات في الھيئة

تاريخ استالم الطلب
تاريخ تعميم الطلب على الدول األعضاء
موقف الدول األعضاء :

/
/

موافقة باإلجماع

اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ

20.. /
20.. /
عدم الموافقة

إحالة إلى اللجنة الفنية

المعنية
التوقيع

التاريخ

………………………………..……….

/

ﺼﻔﺤـــﺔ  2 :ﻤن 2

دليل العمل الفني – الجزء ) - (1النظام وطرق العمل
اإلصدار الخامس – ديسمبر 2016م

صفحة  44من 50

20.. /

نموذج رقم )(9

ﻨﻤوذج ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤراﺠﻌﺔ ﻤواﺼﻔﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ  /ﻻﺌﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
GSO ……………./L

رﻗم اﻝﻤواﺼﻔﺔ وﺴﻨﺔ اﻻﺼدار
ﻋﻨوان

ﻋرﺒﻲ

اﻝﻤواﺼﻔﺔ

اﻨﺠﻠﻴزي

ﺼﻔﺔ اﻹﺼدار

ﻤواﺼﻔﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ

ﻋدد اﻝﺼﻔﺤﺎت

ﻋرﺒﻲ

ﻝﻐﺔ اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﻤراﺠﻌﺘﻬﺎ

ﻋرﺒﻲ

☐

ﻻﺌﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ

☐

اﻨﺠﻠﻴزي

☐

اﻨﺠﻠﻴزي

☐

ﺴﺒب اﻝﻤراﺠﻌﺔ

ﻨوع اﻝﻤراﺠﻌﺔ

 .1اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت
اﻝﻔﻨﻴﺔ

 .2اﻻﻝﺘزام
ﺒدﻝﻴل اﻹﺨراج
اﻝﻤﻌﺘﻤد
 .3ﻤﻀﺎﻫﺎة

اﻝﺒﻴﺎن

اﻝوﺼف
ﻨﻌم

ﻻ

ﻤواﻜﺒﺔ ﻝﻠﺘطورات ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ.

☐

☐

ﻤواﻜﺒﺔ ﻷﻓﻀل اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ.

☐

☐

ﻤواﻜﺒﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﺠدﻴدة واﻝﻘﺎﺌﻤﺔ )اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت واﻝﻨظم واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت(.

☐

☐

ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻝﻠﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻼﻤﺔ واﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺠودة

☐

☐

وﺠود اﻝﻤراﺠﻊ وﺴرﻴﺎﻨﻬﺎ

☐

☐

ﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻤواﺼﻔﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ أﺨرى.

☐

☐

اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﻨوع اﻝﻤواﺼﻔﺔ )ﺘﺒﻨﻲ ﺒﺘﻌدﻴل – ﺒدون ﺘﻌدﻴل – إﻋداد (...

☐

☐

اﻝﻐﻼف

☐

☐

اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝدوﻝﻲ )ﻤوﺠود وﺼﺤﻴﺢ(

☐

☐

اﻝﺘﻘدﻴم

☐

☐

اﻝﻤﺘن

☐

☐

اﻝﻌﻨوان

☐

☐

اﻝﻤﻼﺤظﺎت ورﻗم اﻝﺒﻨد ﻴوﻀﻊ
ﺒﻴن ﻗوﺴﻴن )(

)ﻤطﺎﺒﻘﺔ(
اﻝﻨص اﻝﻌرﺒﻲ

اﻝﺘﻘدﻴم

☐

☐

ﻤﻊ اﻹﻨﺠﻠﻴزي

ﺘوﺼﻴﺔ اﻝﻤراﺠﻊ:
دليل العمل الفني – الجزء ) - (1النظام وطرق العمل
اإلصدار الخامس – ديسمبر 2016م

صفحة  45من 50

نموذج رقم )(9

اﺴﺘﻤرار اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻤواﺼﻔﺔ

ﺘﺤدﻴث اﻝﻤواﺼﻔﺔ

☐

☐

ﺴﺤب

إﻀﺎﻓﺔ ﺘﻌدﻴل ﻓﻨﻲ/ﺘﺼوﻴب ﻤطﺒﻌﻲ

اﻝﻤواﺼﻔﺔ

☐

☐

اﻝﻤﺒررات:

اﻝﺘوﻗﻴﻊ

اﻻﺴم

رأي الھيئة
استمرار العمل بالمواصفة مع التوثيق
تُحال إلى اللجنة الفنية المعنية للتحديث
تُحال إلى اللجنة الفنية المعنية للسحب
تُحال إلى اللجنة الفنية المعنية إلضافة التعديل الفني/التصويب المطبعي
تصويب تقوم به الھيئة
نتيجة المراجعة غير مكتملة ويُعاد النموذج للمراجع
مالحظات:

االسم

دليل العمل الفني – الجزء ) - (1النظام وطرق العمل
اإلصدار الخامس – ديسمبر 2016م

التوقيع

صفحة  46من 50

نموذج رقم )(10

طﻠب ﺴﺤب ﻤواﺼﻔﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ/ﻻﺌﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
عنوان المواصفة القياسية/الالئحة الفنية:
رقم المواصفة القياسية/الالئحة الفنية:

مقدم الطلب )برجاء االختيار(:

صفة اإلصدار

سنة اإلصدار

مملكة البحرين
اإلمارات العربية المتحدة
دولة قطر
سلطنة عُمان
األمانة العامة
الجمھورية اليمنية
غير ذلك )لجنة رئيسية /فرعية /مجموعة عمل :(....

ھاتف

الشخص المعني

الئحة

مواصفة

المملكة العربية السعودية
دولة الكويت

البريد اإللكتروني

أسباب سحب المواصفة القياسية/الالئحة الفنية )برجاء االختيار(:
ﻝم ﺘﻌد ﻤواﻜﺒﺔ ﻝﻠﺘطورات ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ.
1
2

ﻝم ﺘﻌد ﻤواﻜﺒﺔ ﻷﻓﻀل اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ.

3

ﻝم ﺘﻌد ﻤواﻜﺒﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﺠدﻴدة واﻝﻘﺎﺌﻤﺔ )اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت واﻝﻨظم واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت(.

4

ﻝم ﺘﻌد ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻝﻠﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴﻼﻤﺔ واﻝﺒﻴﺌﺔ واﻝﺠودة.

5

ﺘم ﺴﺤب اﻝﻤواﺼﻔﺔ اﻝﻤﺘﺒﻨﺎة ﻤن اﻝﻤﺼدر

6

ﻏﻴر ﻤﺎ ُذﻜر )ﻴرﺠﻰ اﻝﺘوﻀﻴﺢ(:

444

اعتماد

مقدم الطلب
…………………………….

التاريخ

/

…………………………….

20.. /

دليل العمل الفني – الجزء ) - (1النظام وطرق العمل
اإلصدار الخامس – ديسمبر 2016م

ﺼﻔﺤـــﺔ  1 :ﻤن 2

التاريخ

/

صفحة  47من 50

20.. /

نموذج رقم )(10

إلجراءات إدارة المواصفات والمقاييس في الھيئة

تاريخ استالم الطلب
تاريخ تعميم الطلب على الدول األعضاء
موقف الدول األعضاء :

موافقة باإلجماع

/
/
اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ

20.. /
20.. /
عدم الموافقة

إحالة إلى اللجنة الفنية

المعنية
التوقيع

………………………………..……….

دليل العمل الفني – الجزء ) - (1النظام وطرق العمل
اإلصدار الخامس – ديسمبر 2016م

التاريخ

/

صفحة  48من 50

20.. /

نموذج رقم )(11

طﻠب إﻴﻘﺎف إﻗرار/اﻋﺘﻤﺎد ﻤﺸروع ﻤواﺼﻔﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ/ﻻﺌﺤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻋﻨوان ﻤﺸروع اﻝﻤواﺼﻔﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ/اﻝﻼﺌﺤﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ:
رﻗم ﻤﺸروع اﻝﻤواﺼﻔﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ/اﻝﻼﺌﺤﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ:

ﻤﻘدم اﻝطﻠب )ﺒرﺠﺎء اﻻﺨﺘﻴﺎر(:

ﺼﻔﺔ اﻹﺼدار

ﻤواﺼﻔﺔ

اﻹﻤﺎرات اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﺤدة

ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن

اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ

ﺴﻠطﻨﺔ ُﻋﻤﺎن

دوﻝﺔ ﻗطر

دوﻝﺔ اﻝﻜوﻴت

اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻴﻤﻨﻴﺔ

ﻻﺌﺤﺔ

األمانة العامة

ﻏﻴر ذﻝك )ﻝﺠﻨﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ /ﻓرﻋﻴﺔ /ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻋﻤل :(....

اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻌﻨﻲ

ﻫﺎﺘف

اﻝﺒرﻴد اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ

ﻤﺒررات طﻠب إﻴﻘﺎف إﻗرار/اﻋﺘﻤﺎد ﻤﺸروع اﻝﻤواﺼﻔﺔ اﻝﻘﻴﺎﺴﻴﺔ/اﻝﻼﺌﺤﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ:

444
اﻹﺠراء اﻝﻤطﻠوب اﺘﺨﺎذﻩ:

44
ﻤﻘدم اﻝطﻠب
...................................................
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