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عن الهيئة
االهداف واالختصاصات

الخطة االستراتيجية لهيئة التقييس

شراكة مستدامة وعالقات عامة

المهام

الخدمات

التواصل

عن الهيئة
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هيئة إقليميه ُأنشئت بقرار من المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته )22( 
)مسقط، 30-31 ديسمبر 2001(، وباشرت أعمالها في شهر مايو 2004م 

ألفضل  وفقًا  بها  وااللــتــزام  تطبيقها  ومتابعة  المختلفة  التقييس  أنشطة  توحيد  إلــى  تهدف 
الممارسات الدولية، بما ُيسهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعة 

لدعم االقتصاد والتنمية المستدامة في الدول االعضاء.

مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.



الدول األعضاء

إدارة 
المواصفات 
والمقاييس 

بوزارة الصناعة 
والتجارة 

والسياحة 
بمملكة البحرين

المملكة العربية مملكة البحرين
السعودية

الهيئة 
السعودية 

للمواصفات 
والمقاييس 

والجودة                  

اإلمارات العربية 
المتحدة

هيئة اإلمارات 
للمواصفات 
والمقاييس

سلطنة عمان

المديرية 
العامة 

للمواصفات 
والمقاييس 
بسلطنة عمان

قطر

الهيئة العامة 
للمواصفات 
والتقييس 
بدولة قطر

الكويت

الهيئة العامة 
للصناعة بدولة 

الكويت

الجمهورية 
اليمنية

الهيئة اليمنية 
للمواصفات 
والمقاييس 
وضبط الجودة
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حماية المستهلك والبيئة تسهيل التبادل التجاري
والصحة العامة

تحقيق متطلبات االتحاد 
الجمركي والسوق 
الخليجية المشتركة

دعم االقتصاد 
الخليجي

تهدف الهيئة إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها، بالتعاون والتنسيق مع 
أجهزة التقييس الوطنية بالدول األعضاء إلى رفع كفاءة وتنافسية الصناعات الخليجية وتطوير قطاعاتها 

اإلنتاجية والخدمية وبما يسهم في: 

األهداف واالختصاصات

البنيــــة التحتيـــة للجـــــودة

السيـاســات
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 تقييم
المطابقة

االعتماد

المؤسسات

اإلطـــار القانونـــي

مســح األســـواق - تبـــادل المعـلومــات
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الرؤية

الريادة في التقييس 
للوصول إلى الريادة 

دوليًا

تسهيل التبادل التجاري بين 
الدول األعضاء

أجهزة التقييس الوطنية 
والشركاء المحليين

زيادة برامج التعليم والتدريب حماية مصالح الدول األعضاء
والتوعية واالستشارات بمهنية 

تطبيق التشجيع األمثل للمنظومة 
الخليجية للتحقق من المطابقة

قيادة األنشطة الميترولوجية

بناء المنظومة التشريعية 
للتحقق من المطابقة

تطوير اللوائح التنفيذية 
والمواصفات القياسية

تعزيز فوائد التقييس على 
المستوى الوطني

التعاون مع الدول األعضاء 
للموافقة على أنشطة التقييس 

وتطبيقها
تطوير منظومة متكاملة إلدارة 

المعرفة والمعلومات

تطوير اآلليات والطرق الفاعلة 
لفهم احتياجات الدول األعضاء

تحسين األنظمة والتطبيقات تحقيق االكتفاء الذاتي ماليًا
التقنية

تحسين البيئة المؤسسيةاستقطاب وتطوير الكفاءات

تشجيع األبحاث التطبيقية والدراسات 
وتقييم أثر أنشطة التقييس

تعزيز النفاذ
إلى االسواق العالمية

الخدمات المعنية في االسواق 
المستهدفة

تعزيز الشراكة لتحقيق متطلبات 
التقييس على المستوى العالمي

تطوير الصناعة والمنشئات 
الصغيرة والمتوسطة

قطاع األعمال

توظيف أنشطة التقييس لتنمية 
الصناعة وقطاع األعمال

ضمان سالمة المستهلك
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المستهلك / المجتمع

منتجات وخدمات آمنة بمستوى 
جودة مناسب

الرسالة

توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها وفقًا ألفضل الممارسات 
الدولية، بما ُيسهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعة لدعم 

االقتصاد والتنمية المستدامة في الدول األعضاء.

 الخطة االستراتيجية لهيئة التقييس 2020-2016

رضاء المستفيدين والشركاء

المعرفة واالبتكــارالتميز في أنشطة التقييسالشراكة لتحقيق النتائج

مؤسسة مبنية على النتائج
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 شراكة مستدامة

العالقات الدولية

المصلحة  وأصــحــاب  شركائنا  مــع  والتنسيق  التكامل  بأهمية  نؤمن 
تحقيق  يضمن  بما  الهيئة  وفعاليات  أنشطة  في  مشاركتهم  واستدامة 

األهداف المنشودة:
- أجهزة التقييس الوطنية بالدول األعضاء.

- الهيئات الحكومية المعنية وغير الحكومية.
- المنظمات والرابطات واالتحادات الخليجية التي تمثل أصحاب المصلحة.

- قطاعــــــات األعمــــــال والصناعـــــة والمستهـــلكين والمنظمـــات البيئية 
واالجتماعية.

ترتبط الهيئة حاليًا بعالقات عمل وثيقة وأكثر من 50 مذكرة تفاهم 
الوطنية  واألجــهــزة  واإلقليمية  الدولية  المنظمات  من  عــدد  مع 
فرص  الستكشاف  نظرائها  مع  الهيئة  تتواصل  كما  المناظــــــرة. 
على  تنفيذية  عمل  وبرامج  تفاهم  مذكرات  إلى  للوصول  التعاون 

المستوى اإلقليمي والدولي تساعد على:

- تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات. 
- المواءمة في إطار:

)ISO( المنظمة الدولية للتقييس 

)IEC( الهيئة الدولية الكهروتقنية

- تعزيز وإبراز صورة الهيئة ممثلة بأعضائها على المستوى اإلقليمي 
والدولي. 

- ربط وإدماج برامج عمل الهيئة والدول األعضاء مع برامج األطراف 
ذات العالقة. 

- الهيئة عضو مراقب في المنظمة الدولية للتقييس ISO، وفي 
 )SPS( الصحية  التدابير  ولجنة   )TBT( للتجارة  الفنية  العوائق  لجنة 

 .)WTO( في منظمة التجارة العالمية
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المهام الرئيسة

إصدار المواصفات 
القياسية واللوائح الفنية 

الخليجية
موائمة أنشطة

 التقييس

تعزيز التبادل 
التجاري بين الدول 

األعضاء

تعزيز االتحاد 
الجمركي 

والسوق الخليجية 
المشتركة

حماية المستهلك 
والبيئة والصحة 

العامة

إصدار إنظمة وإجراءات 
وأدلة التحقق من 

المطابقة

إصدار إجراءات الجودة 
والمترولوجيا القانونية 

والصناعية

برامج التوعية        الدراسات والبحوث             إدارة المعرفة  برامج بناء القدرات 
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إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية
تلعب المواصفات القياسية دورًا مهمًا ومحوريًا في دعم وتسهيل التبادل التجاري وحماية المستهلك والصحة العامة 

والبيئة، وتساعد على تحسين نوعية وجودة حياتنا. وتعمل هيئة التقييس بالتعاون مع الدول األعضاء على إعداد 
المواصفات القياسية وأدلة العمل الفني التي يمكن استخدامها باستمرار لضمان أن المواد والمنتجات والعمليات 

والخدمات مناسبة. ويمكن الحصول على المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية من خالل زيارة متجر 
المواصفات القياسية ويتم إعداد وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وأدلة العمل الفني من خالل 

لجان لفنية خليجية متخصصة، ممثلة بجميع الدول األعضاء والشركاء من القطاعين العام والخاص.

 اللجنة الفنية الخليجية  
  للمواصفات الكيميائية
TC01 والغزل والنسيج  

  اللجنة الفنية الخليجية  
 لمواصفات المقاييس

TC04

 اللجنة الفنية  
 الخليجية لمواصفات

 النفط
TC07 والغاز

 اللجنة الفنية الخليجية      
 لمواصفات معدات إنتاج

   ونقل وتوزيع المياه
TC10

 اللجنة الفنية  
 الخليجية

 لمواصفات الطاقة
 المتجددة وتقنيات

TC13 تخزينها

 اللجنة الفنية  
 الخليجية للمواصفات

الميكانيكية
TC02

 اللجنة الفنية  
 الخليجية

 اللجنة الفنية الخليجية    
 لمواصفات المعلومات

  وتقنية المعلومات
TC08 والزراعية

 اللجنة الفنية الخليجية  
 لمواصفات األجهزة

 والمستلزمات الطبية
TC11

 اللجنة الفنية الخليجية  
 لمواصفات سالمة لعب

TC14 األطفال

 اللجنة الفنية الخليجية  
 للمواصفات الكهربائية

TC03 واإللكترونية

 اللجنة الفنية الخليجية  
 لمواصفات التشييد ومواد

TC06 والبناء

 اللجنة الفنية الخليجية      
 لمواصفات معدات توليد

   ونقل وتوزيع الطاقة
TC09 الكهربائية

 اللجنة الفنية الخليجية  
 لمواصفات مستحضرات

 التجميل ومواد العناية
TC12 الشخصية

 اللجنة الفنية الخليجية  
 لمواصفات منتجات الحالل

TC15 وخدماته
برامج التوعية        الدراسات والبحوث             إدارة المعرفة  برامج بناء القدرات 
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زيادة التنافسية من خالل تقديم خدمات 
وسلع مقبولة خليجيًا وعالميًا.

تسهيل النفاذ إلى األسواق المحلية 
واإلقليمية والدولية

زيادة الحصة السوقية، لوجود مواصفات 
الجودة واألمان والتوافق.

خفض التكاليف، من حيث عدم إعادة إختراع 
واستخدام الموارد المتاحة.

تبني أفضل الممارسات والتجارب حول 
العالم

توافق األنظمة عبر البلدان لتعزيز التجارة.

زيادة المصداقية والثقه  بين الموردين

تسهل االستعانة بمصادر خارجية متخصصة

تنوع الخيارات اآلمنة والموثوقة بأسعار 
تنافسية.

 
حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة

 فوائد تبني وتطبيق المواصفات القياسية
واللوائح الفنية الخليجية
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www.gulfmet.org

المقاييس المترولوجيا

التجمع الخليجي للمترولوجيا
 ُأنشَئ بموجب قرار مجلس إدارة هيئة

 التقييس في
 اجتماعه الثاني عشر الكويت، 02 يونيو

  2010م

RMO حصل على االعتراف الدولي كهيئة 
 اقليمية للمترولوجيا باريس، 16-15 اكتوبر

2015م

 يسعى التجمع إلى تسهيل االجراءات الالزمة
 للدول االعضاء في التجمع لتلبية المتطلبات

واالشتراطات الفنية

استقرار  فــي  مهما  دورًا  المقاييس  تلعب 
في  الثقة  وتعزز  مجتمع  أي  وازدهـــار  وتطور 
بما يضمن  بلد  أي  تجري في  التي  القياسات 
عــــــــدالــة الــتــبــادل الــتــجــاري وحـــــمــايــة لحقوق 
صحتهم  عــلــى  والــمــحــافــظــة  المستهلكين 
وسالمتهم. والستكمال عناصر البنية التحتية 
للجودة، قامت الهيئة بإنشاء التجمع الخليجي 

للمترولوجيا.

17



إجراءات تقويم المطابقة

من خالل:بما يساهم في:

يتضمن نشاط تقويم المطابقة مجموعة من العمليات التي توضح أن المنتج أو الخدمة 

وأصحاب  للمستهلكين  المطابقة  تقويم  ويوفر  محددة،  بمتطلبات  يفي  النظام  أو 

المصلحة اآلخرين الثقة المضافة ويعطي الشركات ميزة تنافسية.

تطوير قطاعاتها اإلنتاجية والخدمية

تنمية التجارة البينية

حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة

تشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية 
الخليجية  

اللوائح واألدلة الفنية

المصادقة على شهادات المطابقة

نظام التتبع لشارة المطابقة الخليجية

التجمع الخليجي للمختبرات 

دعم االقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات 
الدول األعضاء

تقليص العوائق الفنية للتجارة

تحقيق أهداف االتحاد الجمركي

18



16

شارة المطابقة الخليجية

 شارة )وليست عالمة جودة(
 تدل على مطابقة المنتجات

 للمتطلبات األساسية الخاصة
بالصحة والسالمة والبيئة

 بدأ التطبيق اإللزامي لشارة
 المطابقة على لعب األطفال

 واألجهزة الكهربائية منخفضة الجهد،
 وسيتبع ذلك عددًا من المنتجات
 التي تغطيها عدد من التشريعات

الفنية التي تصدرها الهيئة

 إحدى الوسائل الرئيسية لتقليص
 العوائق الفنية للتجارة وتسهيل
 الحركة الحرة للسلع بين الدول

األعضاء في الهيئة

 اعتمدها مجلس إدارة
 الهيئة في اجتماعه العاشر -

مسقط،24 مايو 2009

 وضع الشارة يعد أمرًا ملزمًا لفئات
 المنتجات التي يصدر بشأنها لوائح

 خليجية للتحقق من المطابقة
 وكان من أولويات هذه الفئات

 لعب األطفال واألجهزة الكهربائية
منخفضة الجهد

16

 تحدد اللوائح إجراءات التحقق
 من المطابقة التي يتم تنفيذها سواء بواسطة
 الجهات المقبولة                            التي يتم

 االستعانة بها كطرف ثالث لتنفيذ إجراءات التحقق
 من المطابقة التي يشار إليها في اللوائح المعنية

بكل فئة من المنتجات

Notified Bodies
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التشريعات الفنية وأدلة العمل الفني

للسيارات  الخليجية  المطابقة  شهادات  على  التصديق  بإجراءات  التقييس  هيئة  تقوم 

الجديدة  السيارات  لفسح  بتطبيقها  وااللتزام  النارية،  والدراجات  واإلطــارات  الجديدة 

الخليجية  المطابقة  شهادة  وتعد  األعضاء،  للدول  المستوردة  والدراجات  واإلطــارات 

المعتمدة مقبولة في جميع الدول األعضاء بالهيئة.

النظام  أتمتة  خالل  الخليجية من  المطابقة  نظام شهادات  بتطوير  الهيئة  قامت  وقد 

وتبني منظومة إلكترونية تحقق إنجاز عالي السرعة مع توفير أعلى متطلبات الدقة في 

المراجعة والمصادقة.

باإلضافة إلى التنسيق بين الدول األعضاء لتبني آلية لتوحيد الجهود بشأن مسح األسواق 

التصنيعية  العيوب  للتعرف على  السيارات  التي يواجهها مستخدمو  ودراسة المشاكل 

فيها، وذلك من أجل إلزام الشركات المصنعة باستدعاء السيارات المعيبة واصالحها مع 

تحمل أي تكاليف أو تبعات مالية تنشأ بسبب ذلك.
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التجمع الخليجي للمختبرات

فئات عضوية التجمع الخليجي للمختبرات

عضوية شرفيةعضوية فرديةعضوية منتسبةعضوية كاملة

 شبكة مفتوحة للمختبرات والشركات العاملة في الدول األعضاء كمبادرة من هيئة
الخليجي المؤتمر  وتوصيات  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول   التقييس 

األول لكفاءة المختبرات

بالنظر  اهتماماتها وذلك  المختبرات في صلب  استراتيجية تضع  رؤية 
التحتية  البنية  تطوير  في  المختبرات  هذه  تلعبه  الذي  المحوري  للدور 

الخليجية للجودة.

دبي، 13 مارس 2013م 
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بناء القدرات 
تهدف هيئة التقييس إلى بناء القدرات الفنية للكوادر البشرية في أجهزة التقييس الوطنية والجهات ذات العالقة 

من القطاعين العام والخاص بالدول األعضاء في مجال التقييس واألنشطة ذات العالقة، من خالل:

احتياجات  تلبي  التي  والمتميزة،  المبتكرة  الندوات(  العمل،  ورش  المنتديات،  )المؤتمرات،  القدرات  بناء  برامج 
الشركاء وأصحاب المصلحة وتتجاوز توقعاتهم، لتمكينهم من تحقيق الفاعلية في مجاالت عملهم، وزيادة قدرتهم 

التنافسية في السوق، من خالل شراكة استراتيجية مع الخبراء في المنظمات اإلقليمية والدولية المناظرة.
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التوعية واإلعالم
تعمل الهيئة على التعريف والتوعية بالتقييس واألنشطة المرتبطة به للقطاعين الصناعي والتجاري، باإلضافة إلى 
المستهلك، وإبراز جهودها في االرتقاء بجودة المنتجات والسلع والمواد المصنعة محليًا أو المستوردة المعروضة 
استهالكهم  أو  استخدامهم  للحد من  األعضاء  الدول  المستهلكين في  وتوعية  المشتركة،  الخليجية  السوق  في 
للسلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمواد غير المطابقة للمواصفات القياسية، وذلك من خالل مختلف 

الوسائل اإلعالمية ومنها

- مجلة التقييس الخليجي.

- صفحات الهيئة في مواقع. 
التواصل االجتماعي )تويتر، فيس 

بوك، انستجرام، يوتيوب(. 

- المشاركة في الفعاليات والمعارض ذات 
العالقة.

- إصدار الكتيبات والمطويات التوعوية. 

- األفالم التوعوية.

- الرسائل التوعوية )الرسائل النصية، حمالت 
البريد اإللكتروني، الخ(.

- االحتفال بأيام التقييس الخليجية واإلقليمية 
والدولية. 
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الخدمات
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اختيار دليل المواصفات القياسية
www.gso.org.sa/standards

1

2

3

4

5

6

7

الدخول على موقع الهيئة
www.gso.org.sa

 البحث عن المواصفة القياسية أو الالئحة
الفنية باالسم أو الرقم باللغة العربية

 اختيار المواصفة القياسية أو الالئحة
الفنية واضافتها الى سلة المشتريات

 التسجيل على موقع
 الهيئة للحصول على

 اسم المستخدم
وكلمة المرور

 استكمال اجراءات
 دفع قيمة

 المواصفات
 القياسية أو

الالئحة الفنية

 تحميل نسختك
 من ملف المواصفة
 القياسية أو الالئحة

PDF الفنية بصيغة

 تتيح هذه الخدمة إمكانية شراء المواصفات القياسية أو اللوائح الفنية الخليجية إلكترونيًا. وُيعنى
 هذا النظام اإللكتروني بتوفير المواصفات القياسية الخليجية واللوائح الفنية الخليجية للمستفيدين

مع إمكانيات التصفح والبحث واالستعراض

متجر المواصفات القياسية
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www.gso.org.sa/nb/

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي 
السلطة المفوضة لتعيين الجهات المقبولة، وفق قرار االجتماع 

السابع عشر لمجلس إدارة الهيئة الرياض، 8 مايو 3102م.

الخليج  ــدول  ل التعاون  مجلس  ــدول  ل التقييس  هيئة  قامت 
العالم  أنحاء  بتقييم وتعيين جهات متعددة في جميع  العربية 
كهيئات مختصة لالئحة الفنية الخليجية للعب األطفال والئحة 

المعدات الكهربائية منخفضة الجهد.

بلغ عدد جهات التعيين المعتمدة من الهيئة 55 جهة مقبولة حول 
كيانات  أو  مختصة  حكومية  هيئات  الجهات  هذه  تشمل  العالم، 
من القطاع الخاص تشارك في اختبار المنتجات وتفتيشها وإصدار 
التي وافقت عليها هيئة  الهيئات  الشهادات. ويقتصر ذلك على 
باعتبارها  العربية  الخليج  لــدول  التعاون  مجلس  لــدول  التقييس 
أن  يمكن  خاصة  قائمة  في  إدراجها  يتم  والتي  ونزيهة  مختصة 

تسمى الجهات المقبولة .  

لتسهيل الجديدة واإلطارات  للسيارات  الخليجية  المطابقة  المصادقة على شهادات  النظام   يتيح هذا 
 إجراءات التقدم بطلبات المصادقة من قبل الشركات الصانعة واختصار الوقت الالزم إلنها طلباتها،
 وأصدرت الهيئة دلياًل يوضح للشركات الصانعة الخطوات الالزمة للتسجيل والتقدم بطلبات المصادقة

من خالل النظام

 النظام اإللكتروني لشهادات المطابقة
ECCS اإللكترونية

التعيين الخليجي
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“GCTS” الرمز الخليجي لتتبع المطابقة

 تم تدشين النظام الخليجي لتتبع
 المطابقة للمنتجات الحاملة لشارة

 المطابقة الخليجية منذ بداية
 شهر يوليو 2016م  وقد تم البدء

 بلعب األطفال واألجهزة الكهربائية
منخفضة الجهد

المستهلكين  العالقة ولعموم  للجهات ذات  المطابقة  لتتبع  الخليجي  النظام  يتيح   -
معرفة البيانات المتعلقة بالمنتج ومدى مطابقته والتحقق من البيانات الخاصة به 

اسم المنتج، بلد المنشأ، الشركة المصنعة

- ألزمت الهيئة الجهات المقبولة بإصدار شهادات المطابقة الخليجية عبر النظام 
اإلليكتروني ووضع الرمز الخليجي على كافة الشهادات الصادرة منها.

 ”GCTS“ في يناير 2017م، تم تطوير خدمة إصدار الرمز الخليجي لتتبع المطابقة -
المخصص للمنتجات عبر النظام اإللكتروني.

 )GCTS( في 01 أبريل 2017م بدأ التطبيق اإللزامي للرمز الخليجي لتتبع المطابقة -
بأهمية  بالتوعية  أن قامت  بعد  الخليجية،  للمنظومة  الخاضعة  المنتجات  كافة  على 

ذلك النظام للدول األعضاء وجميع األطراف ذات العالقة.

- يراعي النظام عند إعداده وتطبيقه جميع أطراف العملية اإلنتاجية )ُمصنع أو ُمنتج، 
مستورد( وتصب في مصلحة وسالمة المستهلك ويعزز من ثقة الشركاء.

 وُيعُد هذا النظام أحد أهم تلك
 األنظمة التي بادرت إليه الهيئة
 لتعزيز سالمة المنتجات الحاملة

لشارة المطابقة الخليجية
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برامج اختبارات الكفاءة

 فوائد اختبار الكفاءة كما هو موضح في مقدمة
 المواصفة القياسية الدولية ايزو 17043

 للمختبرات

العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  التقييس  هيئة  تلتزم 
بدعم هيئات تقييم المطابقة في الدول األعضاء، وتسهيل الوصول 
إلى الخدمات الفنية مثل برامج اختبار الكفاءة من أجل تعزيز مستوى 
الهيئات  لجميع  موثوقة  وتحاليل  فحص  نتائج  وضمان  الكفاءة 

العاملة في المنطقة.

محددة  قياسات  أو  لفحوصات  المختبرات  أداء  تقييم   -
ومراقبة أداء المختبرات المستمر.

- تحديد المشاكل في المختبرات وطرح إجراءات التحسين.

- توفير ثقة إضافية لعمالء المختبرات.

-  تحديد اسباب االختالفات بين نتائج المختبرات.

- تحسين أداء المختبرات المشاركة بناء على نتائج المقارنات.

- التحقق من حسابات االرتياب.

مالءمتها  مدى  وتقييم  المرجعية  للمواد  القيم  تحديد   -
لالستخدام في إجراءات اختبار أو قياس محددة.

الوطنية  الــمــعــاهــد  قــيــاســات  مــعــادلــة  بــيــانــات  ــم  دعـ  -
والمقارنات  الرئيسية”  “المقارنات  خالل  من  للمترولوجيا 
التكميلية التي يجريها المكتب الدولي لألوزان والمقاييس 

ومنظمات المقاييس اإلقليمية المرتبطة بها.
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 مركز التقييس
الخليجي للتدريب

في  متخصص  المنطقة  في  نوعه  من  تدريبي  مركز  أول 
تنمية وتطوير الكوادر البشرية في أجهزة التقييس الوطنية 
العالقة  ذات  واألنشطة  التقييس  مجال  في  والمهتمين 
والمستهلكين  والخدمية  والتجارية  الصناعية  القطاعات  في 
وبيوت  المناظرة  المنظمات  مع  بالشراكة  األعضاء  بالدول 
الخبرة العالمية، وذلك من خالل العديد من البرامج التدريبية 
في  المتخصصة  العمل  وورش  والمنتديات  والمؤتمرات 

مختلف أنشطة التقييس بالتعاون مع الدول األعضاء.

على  المبنية  السنوية  التدريب  خطط  بوضع  الهيئة  تقوم 
بأنشطة  المعنيين  والــشــركــاء  األعــضــاء  ــدول  الـ احتياجات 
التقييس، كما تعمل على تلبية متطلبات واحتياجات السوق 
على  بناًء  الجهات  لهذه  متخصصة  تدريبية  برامج  خالل  من 
معارف  تطوير  بهدف  الهيئة  بها  تختص  التي  النشاطات 
بلغ  وقد  األعضاء.  بالدول  التقييس  في  العاملين  ومهارات 
أجهزة  ألف متدرب من  يزيد عن 14000  ما  المتدربين  عدد 

التقييس الوطنية والجهات ذات العالقة بالدول األعضاء.
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مركز الدعم الفني للمشاريع المتوسطة والصغيرة

قواعد
المعلومات

بما يساهم فيتعمل هيئة التقييس على عدد من  المبادرات منها

الدراسات واالستبيانات

البحوث

 تطوير قواعد المعلومات ومصادر
المعرفة

 يهدف المركز الى تقديم الدعم الفني في مجاالت التقييس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك من خالل
عدد من الخدمات، منها

تعمل هيئة التقييس على نقل المعلومة الموثقة وخبرات 
وتساهم  المستفيدين  متطلبات  لتلبي  المختصين 
بهدف  المختلفة  التقييس  بأنشطة  المعرفة  زيــادة  في 

المساهمة في دعم اتخاذ القرار وتطوير األعمال. 

وللجهات  والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  بيانات  قاعدة  توفير   -

الداعمة لها.

- توفير قواعد معلومات متكاملة حول المواصفات القياسية واللوائح 

الفنية واجراءات التحقق من المطابقة في الدول االعضاء.

الدولية  القياسية  والمواصفات  المعلومات  على  الحصول  توفير   -

الالزمة لدعم التصدير للدول المستهدفة.

بناء القدرات وتبادل المعلومات.

الممارسات  أفضل  لتطبيق  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  تأهيل   -

الدولية في إدارة الجودة في منشآتهم والحصول على شهادات نظام 

 ،ISO 10081 البيئية إدارة السالمة  الجودة ISO 1009 ونظم  ادارة 

والصحة والسالمة المهنية ISO 10054، وغيرها من شهادات نظم 

ادارة الجودة ذات العالقة.

تطبيق  على  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  حث  في  المساهمة   -

المواصفات القياسية واللوائح الفنية على منتجاتها وخدماتها.

نقل وتبادل المعرفة في أنشطة التقييس والتجارب الناجحة التي 

تدعم تفعيل تطبيق أنشطة التقييس في المنطقة بشكل أمثل.

بالمصادر  وتزويدها  للهيئة  اإللكترونية  المكتبة  محتوى  تحديث 

المعلوماتية الالزمة.

بأنشطة  مرتبطة  معرفية  ومنتجات  معلومات  قواعد  تطوير 

التقييس والتي تخدم إدارات الهيئة واللجان التوجيهية والفنية.

34



35



36



37



فرق  أو  الخليجية  الفرعية  أو  الفنية  اللجان  أعمال  في  المشاركة   -
العمل التابعة لها. 

األعضاء  بالدول  الوطنية  الفنية  اللجان  أنشطة  في  المشاركة   -
والمناظرة للجان الفنية الخليجية.

- اقتراح مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية التي 
لها أولوية عالية وحاجة ماسة.

- المساهمة بدراسة مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية 
الخليجية وإبداء المالحظات الفنية عليها خالل الفترة المحددة.

- اقتراح لجنة فنية متخصصة في مجال محدد. 

شاركنا الريادة
وهذا عالية،  وجودة  باحترافية  خدماتها  لتقديم  التقييس  هيئة   تسعى 
من الراجعة  التغذية  على  والحصول  التواصل  خالل  من  إال  يتحقق   ال 
التقييس المشاركة هيئة  وتتيح  خدماتها(.  من  والمستفيدين    شركائها 
من وذلك  الخليجية  الفنية  واللوائح  القياسية  المواصفات  تطوير   في 

Stakeholders خالل األطراف المعنية
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