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 سعادة الفاضل سعود بن ناصر الخصيبي كلمة  

 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة التقييس  رئيس  

 الخليجـــــي لحمايــــــة املستهلكوم  ـــيالة  ــــبمناسب
 م 2021  مارس  1

أجهزة التقييس الوطنية بالدول  تشارك هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية  

الخليجي لحماية  وم  اليب  حماية املستهلك والغرف التجارية والصناعية احتفالها  وإداراتاألعضاء وهيئات  

في اجتماعها لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون    أقرتهاوهي املناسبة التي  لهذا العام،  املستهلك  

به  31/5/2005  بتاريخ  32الـ   االحتفال  وتم   م، 
 
شعار  2006عام  مارس    1ن  م  اعتبارا تحت  )حماية م 

 ملجلس التعاون.لجنـــة حماية املستهلك باألمانة العامة    بناء على توصية  املستهلك مسؤولية الجميع(

املناسبةو  لي  بهذه  الوطنية    يطيب  التقييس  في هيئات  العاملين  إلى جميع  أتقدم  جلس  املدول  بأن 

العالقة   الجهات ذات   على  ومختلف 
 
التمنيات مؤكدا التهنئة وأطيب  الذي    دور ال بخالص    يلعبه الكبير 

 في رفع مستوى املعيشة ورفاهية املجتمع. الكبير  في سالمة املستهلك، وأثره  واألنشطة املرتبطة به    التقييس

التقييس  تول  ي هيئة 
 
كبيرا  

 
الخليجي    اهتماما املواصفات    من خاللوينعكس ذلك  باملستهلك  إعداد 

الخليجية   الفنية  واللوائح  و التي  القياسية  توفر  تحقق  والسالمةتضمن  الجودة  السلع  في    شروط 

تساهم  املختلفة،  واملواد  املنتجات  و  املواد    املستهلك  توعيةب كما  استخدام  عن  الناجمة  األضرار  من 

  مختلف  املعتمدة و   واللوائح الفنية  واملنتجات غير املطابقة للمواصفات القياسية
 
 . مة لذلكاألنظمة املنظ

التذكير  تسليط الضوء على أحدى املجاالت املرتبطة باملستهلك، و دف  وتأتي هذه املناسبة كل عام به

نشــر  أهمية  كذلك  ، و نشر التوعيةاملساهمة في  دور الجهات املعنية في  تعزيز  و ،  املستهلك  سالمةبأهمية  

التقييس  الوعي   املستهلكيـنوثقافة  فئاتهم،  بين  التشريعــات  و   بمختلف  تطويــر  على  واألنظمة  العمـل 

من  الفنية    واإلجراءات املستهلك  بحماية  ااملتعلقـة  بهدف  التجـاري  والتضليل  املختلفة  لغش  أساليب 

تساعده على    التي  تكاملةاملعلومــات  ضمان حصوله على املمنتجات سليمة و على    املستهلك  حصول ضمان  

 السلع أو الخدمــات املتوفـرة في األســواق.    بشأناتخــاذ القرارات الصائبة  

الوطنية بالدول األعضاء  أجهزة التقييس  وتعمل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون بالتعاون مع  

الخليجية واألنظمة والتشريعات ذات  واللوائح الفنية تطوير املواصفات القياسية تحديث و إعداد و على 

املستهلك،  ويخدم    عي التجارة والصناعة بدول املجلسالعالقة، وبما يخدم احتياجات ومتطلبات قطا



 
 

2 
 

الخليجية   الفنية  القياسية واللوائح  املواصفات  بلغ عدد  الهيئة حتى اآلن  حيث  أكثر من  التي أصدرتها 

 .مختلف السلع واملنتجاتتغطي  خليجية  مواصفة قياسية والئحة فنية    ألف  23,500

خليجية  الطابقة  املشارة  بالعمل على منح    النظام الخليجي لتتبع املطابقةكما قامت الهيئة بتطبيق  

مسح السوق  أللعاب األطفال واألجهزة واملعدات الكهربائية منخفضة الجهد، وهو نظام يتعلق بإجراءات  

تساهم في تطبيقه األجهزة الرقابية بالدول األعضاء باإلضافة إلى املستهلك من خالل إتاحة قراءة    الخليجي

ات ن طريق تطبيقعمن بياناته الفنية وصالحية قبوله في هيئة التقييس  كافة معلومات املنتج والتأكد  

في الذكية   معينة  املنتجات  ،  الهواتف  في هذه  السالمة  تحقيق  املستهلكو لغرض  والبيئة    بهدف حماية 

 .وتسهيل التبادل التجاري 

ومختلف  الوطنية بالدول األعضاء  وفي الختام.. أشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة التقييس  

كما   وتوعيته،مستهلك  من خالل توفير الحماية لل املعنية  الجهات  و حماية املستهلك    وإدارات  مؤسسات

إلى   والعرفان  بالشكر  األعضاء  التقييس  أجهزةرؤساء  أتوجه  بالدول  فيو   الوطنية  العاملين    ،هاجميع 

بالشكر   املعالالكثير  وأخص  التقييسي أعضاء  أصحاب  الوزارية لشؤون  املستمر    اللجنة  على دعمهم 

 للهيئة وللتقييس بكافة أنشطته ومجاالته. 

 . والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


