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  مذكرات التفاهمبقائمة 

 التي وقعتها هيئة التقييس مع شركائها
 

 املنظمات الدولية 

 (ISO)املنظمة الدولية للتقييس  .1

 (IEC)الدولية الكهروتقنية  الهيئة .2

 (MWL)رابطة العالم اإلسالمي  .3

 (IHAF)املنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحالل  .4
 

 املنظمات اإلقليمية 

 (AIDMO)املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  .1

  )(CENELECاالوروبية للتقييس الكهروتقني   لجنةال، )EN)C االوروبية للتقييس اللجنة .2

 (ETSI) ملواصفات االتصاالتاالتحاد االوروبي 

 (GCCCAC) مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .3

 (GORD)املنظمة الخليجية للبحث والتطوير  .4

  STAT)-(GCC املركز االحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .5

  )(SMIIC معهد املواصفات واملقاييس للدول االسالمية .6

  (GCCJPPI) العربيةمؤسسة االنتاج البرامجي املشترك ملجلس التعاون لدول الخليج  .7

  (AGU) جامعة الخليج العربي .8

https://www.iso.org/home.html
http://www.iec.ch/
http://www.themwl.org/ar
http://ihaf.org.ae/
http://www.aidmo.org/index.php?lang=en
https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
https://www.cenelec.eu/
https://www.etsi.org/
https://www.etsi.org/
https://www.etsi.org/
http://www.gcccac.org/ar/
http://www.gord.qa/
https://gccstat.org/en/
https://www.smiic.org/en
http://gccjppi.com.kw/
http://www.agu.edu.bh/Default_en.aspx
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 (GHC)مجلس الصحة لدول مجلس التعاون  .9

 )(SADCASTANمجموعة التنمية األفريقية  .10

  (CROSQ) جهاز املواصفات اإلقليمي ملجموعة البلدان الكاريبية .11

 (GPCA)االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات  .12

 

 املنظمات الوطنية 

 (ASTM International) الجمعية االمريكية للفحص واملواد .1

 (ICC)  مجلس الكود الدولي .2

 (NIST) املعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا .3

 (ANSI) املعهد الوطني االمريكي للمواصفات  .4

 (ASME)الجمعية االمريكية للمهندسين امليكانيكيين .5

 (TSE) معهد املواصفات التركي  .6

 (UME)املعهد الفيزيائي التركي  .7

 (TURKAK)الوكالة التركية لالعتماد  .8

  )ATS)K الوكالة الكورية للتقنية واملواصفات .9

 (KRISS) املعهد الكوري ملعايير القياس واالبحاث .10

 (KCL) مختبرات املطابقة الكورية .11

  (KTC) املختبرات الكورية للتحاليل .12

 (SPRING Singapore( الهيئة السنغافورية للمواصفات واالعتماد .13

 (NMIM) املعهد الوطني املاليزي للمترولوجيا .14

 (BSN) ييس الوطنية لجمهورية إندونيسياهيئة التق .15

 (KAN) اللجنة الوطنية لالعتماد لجمهورية اندونيسيا .16

 (SAC) الهيئة الصينية للمواصفات .17

 (SARM)  هيئة املواصفات االرمينية .18

http://ghc.sa/ar-sa/Pages/Home.aspx
https://www.sadc.int/
https://www.crosq.org/
https://gpca.org.ae/
https://www.astm.org/
https://www.iccsafe.org/
https://www.nist.gov/
https://www.ansi.org/
https://www.asme.org/
https://www2.tse.org.tr/en/
http://www.ume.tubitak.gov.tr/en
http://www.turkak.org.tr/TURKAKSITE/Default.aspx
http://www.kats.go.kr/
http://www.kriss.re.kr/eng/about/about01.html
http://www.kcl.re.kr/site/main/index002
http://ktc.re.kr/united/
https://www.spring.gov.sg/Pages/Home.aspx
http://www.nmim.gov.my/
http://www.bsn.go.id/
http://www.kan.or.id/
http://www.sac.gov.cn/sacen/aboutsac/who_we_are/201411/t20141118_169916.htm
http://www.sarm.am/en
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 (PSI) مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية .19

 (EOS)لهيئة املصرية العامة للمواصفات والجودة ا .20

 (BSMI) املكتب التايواني للمواصفات والتقييس والتفتيش .21

 (RWDI) روان ويليامز دافيز & إيروين .22

 (ACI) املعهد األمريكي للخرسانة .23

 (NMI) معهد املقاييس االسترالي .24

 (CNCA) بجمهورية الصين الشعبيةادارة منح شهادات املطابقة واإلعتماد  .25

 (AZSTAND)معهد املواصفات واملقاييس بجمهورية اذربيجان  .26

 (IIUM)  ماليزياالجامعة االسالمية العاملية  .27

 (API) معهد النفط األمريكي .28

 

http://www.psi.pna.ps/en/
http://www.eos.org.eg/en
https://www.bsmi.gov.tw/wSite/mp?mp=95
https://www.rwdi.com/
https://www.concrete.org/
http://www.measurement.gov.au/Pages/default.aspx
http://english.cnca.gov.cn/
http://www.azstand.gov.az/index.php?id=13&sub_id=37&lang=3
http://www.iium.edu.my/ar
https://www.api.org/

