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في األسواق العالمية ؟وخدما�ك، ومنافستهاأرباحك، وتطو�ر منتجا�كهل ترغب بمضاعفة

هل أنت شركة صغيرة

أو متوسطة (SME) تسعى

الى توسيع أعمالك ؟
مشاكل في التصد�رهل تواجهك 

أو االستي�اد ؟

هل تواجهك عوائق

في النفاذ لألسواق
العالمية ؟

إذًا، هذا الكتيب سيساعدك على معرفة فوائد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية ودورها في دعم وتطو�ر 
التكلفة، و��ادة اال�تاجية، كما تساعدها على كسب ثقة  شركتك! – مهما كان حجمها أو مجال عملها – على خفض 
المستفيد�ن من خالل منتجات آمنة وموثوقة ومتوافقة مع متطلبات الصحة والسالمة وال�يئة، وبالتالي تمنحها ح��ة 

وانسيا�ية الوصول ألسواق جديدة.
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لذلك نضع لك 10 فوائد
حقيقية لتبني وتط�يق 
المواصفات القياسية 

واللوائح الفنية الخليجية:

 ���א���א��א� א���א
 ���� ���� �
��א��כ 

����א�כ ����א�כ

تطبـيـق المـواصـفـــات القيـــاسـيـــة، 
كالمواصفة القياسية الدولية لكفاءة 
  ISO/IEC 17025:2017 المختب�ات 
الدوليــة  القيــاسيــة  المــواصفــة  أو 
أو   ISO 9001:2015 للـجــــــودة 
لسالمة  الدولية  القياسية  المواصفة 
الغــــذاء ISO 22000 وغيـــرهــــا من 
المــواصفــات  اآلالف من  عشـــــ�ات 
القيــــاسيـــة الـدوليــــة المعتــمـــدة، 
سيســــاعدك في تطــويــــر الجـــودة 
لمنتجــــا�ـك. ويمنح شــركتك الفــرصة 
للمـســـاهمـــة في تطـــويــــر هــــذه 
المـواصفـــات، ويسـاعد على بناء ثقة 

عمالئك بجودة خدما�ك ومنتجا�ك.

 ���א���א��א� א���א
��א��כ ��� ��א�� א����, 

�� א��כא�� , ���א�� ����
א����

تساعدك  القياسية  المواصفات 
في فتح أسواق جديدة لمنتجا�ك، 
كما أنها تجعل منتجا�ك وخدما�ك 
مع  متوافقة  وتجعلها  أمانًا،  أكثر 
المتطلبات الدولية. كما أن تساعد 
من  اإل�تـــاج  تكلفة  خفــض  على 
خــالل تبني الممــارســات الدوليـة 
والتكنـــولوجيــة، وبالتـــالي ��ادة 

الم�يعــات.

12

 ���א���א��א� א���א
 ���� ��כ�כ ���
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وخدمات  منتجات  السوق  يتطلب 
عالية،  جودة  وذات  آمنة،  وعمليات 
وتقا��ر فحص وتفتيش موثوقة، مما 
والمتوسطة  الصغيرة  للشركات  يتيح 
المنافسة؛ ووجود سلعة أو خدمة أو 
عمـليــة تـتمـتـع بــجـــودة عـــالــيــــة 
ومواصفات قياسية مطلوبة سيؤدي 
ويعطيها  عليها  اإلقبال  ��ادة  إلى 
في  المنافسة  على  الكاملة  القدرة 
األســـــواق المحلـيــــة والخـــارجيـــة، 
ويســـاعــدهــا على المحــافظة على 
عالقا�هـــا بالزبائــن، والثقة باألعمــال 
اال�تاج  و��ادة  تد�رها،  التي  التجا��ة 
بالشركات  مقارنة  الربحية،  وتعظيم 
التي ال تهتــم بـهـذا الجـــانـب كثـيــ�ًا، 
والتي غالبــًا ما تجــد نفسهــا خــــا�ج 

السوق! 

 ���א���א��א� א���א
� א������ ��
�כ ��

����א�כ �����א�כ

المواصفــات القيـــاسيـــة تجـعـــل 
الوصــول إلى األســـــواق أكــثــــر 
سهــولة، بسبب انخفــاض التكلفة 
والــوقــت وتـقـليـــص اإلجـــ�اءات 
وتوحيدها. عالوة على ذلك، يمكن 
للمــواصفــات القيـــاسيـــة تعــ��ـز 
االــعتـــ�اف بالعـــالمة التجـــا��ـــة 
لشركتـك، وإعطاء العمالء ضمـــان 
وموثوقية فيهــا. ومــع ذلك، فإن 
العـــالمي  الســوق  إلى  النفـــاذ 
يتطلــب بالضـــ�ورة مـــــواصفــات 
قيـاسية دولية، فهي جـواز السفــر 
الفعلي للمنـتـجــات والخــدمـــات 

واللغة العالميـة للتجـارة."
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 ���א���א��א� א���א
 ��� ���
 א��א� �	��
����� ���כ א��א��

القياسية دو�ًا هامًا في  المواصفات  تلعب 
التجاري  التبادل  و��ادة  الصاد�ات  �نمية 
الصنــاعــة  وتحــديث  االس�ثمــا�ات  وجــذب 
ويتـيـح  المستـهــلـك،  وحمايــة  والخــدمات 
تط�يقها وتوحيدها الفرصة لدخول المنتجات 
والسلع إلى األسواق العالمية مما يــــؤدي 
وتحقــيــق  واالقتصــاد  التجــارة  نمــو  إلى 
�ين  الش�اكات على أساس اقتصادي فاعل 

الدول والمؤسسـات. 

 ���א���א��א� א���א
��א��כ ��� א�	�א�� 

 ��א��� כ�� ��

التســويــقي،  تــوسيــع نطــاقك  أردت  إذا 
وتســ��ع اإل�تاــج والمنافســة مــع الكبــار، 
قيــاسيــة  مواصفــات  هو  تحتـاجه  فكلما 
وممــارسات تصنيــع متفق عليهــا تمنحــك 
القــدرة على اال�تــاجيــة والتنافسيــة، قــد 
�تجــاوز من خاللها ما يقوم بـه المنافسون 

الكبــار في مجالك! 

 ���א���א��א� א���א
 ���� ���א��	כ ���	�

א���� �כ

منتجا�ك  الستدامة  تسعى  كنت  إذا 
واالبداع  االبتكار  ومواكبة  وخدما�ك، 
والحفاظ  ال�ابعة.  الصناعية  للثورة  المستمر 
المصلحة،  وأصحاب  عمالئك  مصالح  على 
واكتساب الجاه��ة التشغيلية لمنشأ�ك في 
كمورد  مصداقيتك  وتع��ز  الطوارئ،  حاالت 
مفضل. وإذا أردت أن تمنح المستفيد�ن �احة 
البـــال عند التعامل معـك، فمــا عليـك سوى 
تبني المــواصفــات القيــاسيـة في شركتك! 
على سبــيــل المثــال المواصفة القيــاسـيــة 
الــدولــيــــة إلدارة استمــ�ا��ــــة االعمــــــال 

. ISO 22301

 ���א���א��א� א���א
 ��� א���� ����

���� �� א�כ�א� 

التجا��ة  ألنشطتك  المستدامة  التنمية 
أهدافك  لتحقيق  والسعي  المختلفة، 
والمــورديــــــن  شــــركائــــك  وإشــــ�اك 
لتل�ية  المستمر  والتطو�ر  والمستأج��ن، 
متطلبــات واحتياجــات جميــع أصحــــاب 
المصـلـــحــــة لديــــك، يتطــلب تطبــيــــق 
المواصفات القياسية، على س�يل المثال، 
المواصفــة القياسيــة الدوليــة لكفــاءة 

ISO 50001 الطاقــة
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تعتبر المواصفات القياسية حجر االساس للمشا��ع التجا��ة والصناعية والخدمية في توسيع 
قاعدة المستفيد�ن، وتحسين جودة العمليات وخفض التكلفة. مما يحقق صناعة فرص عمل 
جديدة، كما أنها تساعد على تل�ية متطلبات العمالء و��ادة الش��حة التسويقية، وتع��ز ال�يع 
في �يئة �نافسيـة، من خالل تطويـر المنهجيـة التسويقيـة التي تضع دائمًا العمالء والجـودة 

في مقدمة أولويا�ها. 

تساعدك المواصفات القياسية على االلت�ام باللوائح والتش��عات الفنية التي تقوم على أسس 
علمية وإجــ�اءات واضحة وسلســة تحكم السلع وس��انها بما يتواكب مع متطلبات الخــاصــة 
والصحة  الصحية  اإلج�اءات  بتط�يق  الخاصة  واالتفاقية   ،(TBT) للتجارة  الفنية  العوائق  با�فاقية 

.(WTO) الملحقتان بمنظمة التجارة الدولية ،(SPS) النبا�ية

3 2 1

هيئة التق�يس هي هيئه 
اقليميه ُأنشئت بق�ار من 
المجلس االعلى لمجلس 

التعاون لدول الخلي� العر�ية 
في دورته (22) (مسقط، 
31-30 ديسمبر 2001)، 

وباشرت أعمالها في شهر 
ما�و 2004م

تهدف إلى توحيد أنشطة التق�يس 
المختلفة ومتابعة تط�يقها 
وااللت�ام بها وفقًا ألفضل 

الممارسات الدولية، بما ُيسهم في 
حماية المستهلك وال�يئة والصحة 

العامة وتشجيع الصناعة لدعم 
االقتصاد والتنمية المستدامة في 

الدول االعضاء.

مقرها الرئيسي في ال��اض، 
المملكة العر�ية السعودية.

 ������� ���� א������ �
 ��� א����� ��� א��	א��
א�	���� �� ��� א������ 
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-

-
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:����� א����� ����א�� א����
 א���א��א א���א��	� :���
مجاالت  جميع  تغطي  خليجية،  فنية  والئحة  قياسية  مواصفة   24000 من  أكثر  هناك 
األعمال. تصفح متجر المواصفات بهيئة التق�يس الخليجية لمعرفة المواصفة التي �ناسب 
مجال عملك، وهذه قائمة مختصرة لبعض المواصفات األكثر ا�تشا�ًا وطلبا، التي ساعدت 

األالف من المنظمات حول العالم:

3 2

6 5

1

4

9 8 7

ISO 9001 
إدارة الجودة 

ISO 14001
اإلدارة ال�يئية

ISO 22000
إدارة سالمة

األغذية

 ISO 26000
المسؤولية 
االجتماعية

 ISO 28000
إدارة أمن 

سلسلة التو��د

 ISO 31000 
إدارة المخاطر

 ISO 20121
إدارة استم�ا��ة 

الحدث

 ISO 27001 
إدارة أمن 

المعلومات 

 ISO 50001
إدارة الطاقة

3

5

1
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7

9

4

6

2

8

10

توفير قواعد معلومات متكاملة حول المـواصفات 
من  التحقــق  وإجــ�اءات  الفنية  واللوائح  القياسية 

المطابقة في الدول األعضاء.
توفير قواعد معلومات متكاملة حول المواصفات 
القياسيــة واللــوائح الفـنـيــة للجهــات الحكومــية 

والجهات الخاصة الكبرى في الدول األعضاء. توفير قاعدة معلومات متكاملة حول المواصفات 
القيـاسيــة واللوائح الفنيــة وإجــ�اءات التحقق من 
المطابقة في الدول التي يستهدف أعضاء المركز 

إعــداد و�نـفـيــذ أدلة معلوما�ـيــــة مبسطة تشـ�ح التصد�ر لها.
بالشكــل  تط�يقهــا  وكيفيــة  الفنيــة  المتطلبات 

الصحيــح. ونظام  الجودة  إدارة  لنظام  معيا��ة  نماذج  توفير 
إدارة الصــحــة والسالمــة المهنــيــة ونظــام إدارة 
السالمــة ال�يئــيــة لمساعــدة أعضــاء المركــز في 

تقديم االستشــا�ات الفنيــة لدعــم حصــول أعضــاء تط�يقها واالستفادة منها.
المركز على شهادات المطابقة أو عالمات الجـودة 

والتي تبرهن على جودة منتجا�هم وخدما�هم. إعداد الد�اســــات الفنيــة الالزمــة للتــعــــرف على 
المعوقات التي تواجه أعضاء المركز، ووضع الحلول 

العاملين الالزمة لتجاوزها. ل��ادة مها�ات  ب�امج تد���ية  إعداد و�نفيذ 
في المنشــآت الصغيــرة والمتــوسطة في أقســام 

الجــودة والمختب�ات. التق�يس  أهمية  توضح  توعوية  ب�امج  و�نفيذ  إعداد 
والفوائــد التي ستحصــل عليهــا المنشــآت الصغيرة 

توفيــر بوابــة معلومــات إلكت�ونيــة تفاعليــة تمكـن والمتوسطة من تط�يق أنشطة المختلفة.
أعضــاء المركــز مــن التــواصل والحصول على كافة 
المعلومــات التي سيتم توفيرهــا من المركـز لكافة 
األعضــاء بط��قة سهلة وموثقة باإلضافة الى توفير 
خدمــات التــواصل وتبادل المعلومــات �يــن أجهــزة 

التق�يس بالدول األعضاء.

توفير لقاءات سنوية �ين أعضاء المركز والجهات 
المعنيــة في الدول األعضــاء لتسهيــل التــواصـل 
بذلت  التي  والممارسات  الجهود  وتوضيح  �ينهم 

لتطو�ر جودة منتجا�هم وخدما�هم.

�
� �א��	����
כ� א���� א���� ������ א���� :

�א��א

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الموقر في اجتماعه الحادي والعش��ن (الدوحة، 21 ما�و 2015م)، الئحة عمل مركز 
الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجاالت التق�يس والتي �تركز فيما يلي:
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يتم 
تطويـر المــواصفــات القيــاسيــة 

الخب�اء  من  مختصة  ف�ق  قبل  من  الخليجية 
في مختلف المجاالت الصناعية والتجا��ة والخدمية، 

والبحثية،  األكاديمية  والجهات  المستهلكين،  وجمعيات 
من خالل 15 لجنة رئيسية تمثل جميع الدول األعضاء للهيئة. 
هناك لجنة للمشا��ع الصغيرة والمتوسط مختصة بهذا المجال. 

وتسعى هيئة التق�يس لتقديم خدما�ها باحت�افية وجودة عالية، 
التغذية  التواصل والحصول على  يتحقق إال من خالل  وهذا ال 
ال�اجعة من شركائها والمستفيد�ن من خدما�ها ... من خالل 

لهــا  التي  المواصفــات  تطو�ر  الفعـالة في  المشاركة 
فــوائد واســعــة النطـــاق للمنشئـــات الصغــيـــرة 

والمتوسطة.

 ����� ���כ�� 
א���א�א� א���א��� 
 
א������� ��� �	א�

���כ�

وفي إطار تطو�ر أعمال هذه 
الالئحة تــم تشكيــل اللجنة التوجيهيــة 

الخليجـيـة لمــركـــز الدعــم الفـني للمنــشــآت 
الصغيرة والمتوسطة في مجاالت التق�يس وتضـم 
في عضــو�ها ممثـــًال من األمانــة العــامــة لهيـئــة 
التقيـيـــس، وممـثــلــًا عن مـركـز االعتـماد الخليجي، 
وممثلين عن الــدول األعضـــاء مختصيــن بخـدمــة 

المنشـآت الصغيرة والمتوسطة في مجاالت 
التقيـيـس.

 ������א���	� א��
א������� ���כ� א���� 

 ���	���  	א�
����א������ א���
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 �� ���א��כ ���א, �
 א����� ���
��א	 א�

����כ, ��א��כ ���:

1

اقت�اح مواصفة 
�توقع منها إحداث 

فائدة لمشا��عك.

23

معرفة المواصفات 
القياسية واللوائح الفنية 

التي تفيدك في مشا��عك.

إبداء ال�أي على مشا��ع 
المواصفات القياسية 

واللوائح الفنية الخليجية 
المط�وحة بما يضمن م�اعاة 

وجهة نظرك عند تطو�ر 
المواصفات.
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