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كلمة سعادة
 رئيس الهيئة 

سعود بن ناصر الخصيبي
رئيس هيئة التقييس

حققت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنجازات كبيرة في عام 2019 م على 
المستويين ا�قليمي والدولي والتي عززت مكانتها كمنظمة إقليمية للتقييس وعززت دورها الحيوي 

في مجتمع التقييس الدولي. 

وتواصل هيئة التقييس تعاونها ا�قليمي والدولي وتعمل عن كثب مع شركائها حول العالم كعضو 
الصحة  (اتفاقيات   (WTO) العالمية  التجارة  ومنظمة   ،(ISO) للتقييس  الدولية  المنظمة  في  مراقب 
 ،(SMIIC)ا�سالمية للدول  والمقاييس  المواصفات  معهد  و  الفنية)،  العوائق  واتفاقية  النباتية  والصحة 
و المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (AIDMO)، كما تشارك الهيئة بشكل دوري في العديد من 
االجتماعات السنوية للمنظمات الدولية؛ المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، والهيئة الدولية الكهروتقنية 
والعديد   ،(OMIL)القانونية للمترولوجيا  الدولية  والمنظمة   ،(CODEX) الغذائي  الدستور  هيئة   ،(IEC)
الكهروتقني  للتقييس  اªوروبية  واللجنة   للتقييس  اªوروبية  اللجنة  أهمها؛  ا�قليمية،  المنظمات  من 
(CEN-CENELEC)، و المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (AIDMO)،  والمنظمة ا�قليمية االفريقية 

للتوحيد القياسي (ARSO)...الخ .

وقد وقعت هيئة التقييس الخليجية أكثر من (50) مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون مع العديد من منظمات 
التقييس الوطنية وا�قليمية والدولية. وتواصل العمل مع نظرائها الستكشاف فرص التعاون من أجل 

تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة والبرامج التشغيلية من خالل خطط العمل السنوية. 

خالل عام 2019 م، وقعت الهيئة (11) مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون فني، مع المنظمة الدولية للتقييس 
(ISO) ، الهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC)، االتحاد الدولي لالتصاالت (ITU)، منظمة اªمم المتحدة للتنمية 
 ،(CEN-CENELEC) وروبية للتقييس الكهروتقنيªوروبية للتقييس واللجنة  اªاللجنة ا ،(UNIDO) الصناعية
المنظمة ا�قليمية اªفريقية للتوحيد القياسي (ARSO)، معهد النفط اªمريكي (API)، معهد المواصفات 
لجمهورية  الوطنية  التقييس  وهيئة   (IEEE) وااللكترونيات  الكهرباء  مهندسي  معهد   ،(BSI) البريطاني 

.(BSN) إندونيسيا

وقد تم اختيار هيئة التقييس من قبل اللجنة اªوروبية للتقييس واللجنة اªوروبية للتقييس الكهروتقني 
(CEN-CENELEC)، كواحدة من خمس منظمات ذات أولوية في جميع أنحاء العالم للتعاون الفني حتى 

.(ARSO) عام 2022 م، إلى جانب اليابان والصين والهند والمنظمة ا�قليمية االفريقية للتوحيد القياسي

كما تم تنظيم ورش عمل وندوات مشتركة لشركائنا وأصحاب المصلحة في العديد من البلدان حول 
العالم بهدف التعريف بالمواصفات القياسية واللوائح الفنيةالخليجية بما يساهم في تسهيل التبادل 
التجاري، وتعد االجتماعات الثنائية ومواءمة المواصفات القياسية وإجراءات تقييم المطابقة والزيارات 

الفنية وتبادل المعلومات والخبراء وأفضل الممارسات إنجازات ملموسة للهيئة لهذا العام 2019م.

في الختام، نود أن نشكر شركائنا على تعاونهم مع الهيئة ودعمهم لها هذا العام، ونتطلع إلى استمرار 
عالقاتنا معهم في اªعوام القادمة.

شركاء هيئة التقييس الكرام ،،،
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جديد
(2019م)  العام  خالل  الموقعة  االتفاقيات 

المنظمة

التفاهم واتفاقيات  العديد من مذكرات  الخليجية  التقييس  وقعت هيئة 
التعاون الفني خالل العام (2019م) . لتعزيز التعاون مع منظمات التقييس 
هذه  واالتفاقيات  التفاهم  مذكرات  تضفي  والوطنية.  وا�قليمية  الدولية 
الطابع الرسمي على شراكات الهيئة وتحدد اªهداف واالستراتيجيات الرئيسية 
للتعاون المشترك، بما في ذلك تبادل المعرفة و الخبرات  وأفضل الممارسات 
بما يساهم في موائمة المواصفات القياسية وإجراءات التحقق من المطابقة 

واالعتراف المتبادل حول العالم. 
يتضمن الجدول التالي منظمات التقييس التي وقعت معها الهيئة مذكرات 

تفاهم خالل العام (2019م):

للتقييس الدولية  المنظمة 

الكهروتقنية الدولية  الهيئة 

االتحاد الدولي لالتصاالت

الصناعية للتنمية  المتحدة  منظمة اªمم 

للتقييس  اªوروبية  اللجنة 

الكهروتقني للتقييس  اªوروبية  اللجنة 

القياسي للتوحيد  االفريقية  ا�قليمية  المنظمة 

البريطاني  المواصفات  معهد 

النفط اªمريكي معهد 

الكهرباء وااللكترونيات معهد مهندسي 

إندونيسيا لجمهورية  الوطنية  التقييس  هيئة 

االختصار
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اضاءات
(ISO) المنظمة الدولية للتقييس

أول مذكرة تفاهم موقعة بين الهيئة وااليزو استمرت حتى 30 سبتمبر 2016 م، وكان 
أول تجديد لها مستمر حتى 31 مارس 2019م، وكان التجديد الثاني خالل االجتماع (42) 
الفترة  خالل  تاون  كيب  في  عقد  الذي  االيزو)،  (أسبوع  للمنظمة  العمومية  للجمعية 
المذكرة  وتغطي  2022م).  سبتمبر   30) حتى  تطبيقها  وسيتم  2019م)  سبتمبر   16-20)
الوصفية،  البيانات  إلى  الوصول  الجهتين بما في ذلك  بين  المشتركة  التعاون  مجاالت 
للمواصفات  المتطابق  والتبني   ،(xmlو  pdf (منشورات  االيزو  مواصفات  إلى  والوصول 
المعلومات والمشاركة  القدرات وتبادل  بناء  القياسية وترجمتها، والتعاون في مجال 

في االجتماعات.

(IEC) الهيئة الدولية الكهروتقنية
وقعت هيئة التقييس والهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC) اتفاقية تعاون بتاريخ (09 أكتوبر 
2016م)  خالل االجتماع الـ ( 80)  للهيئة الدولية الكهروتقنية / فرانكفورت (ألمانيا، 1٠-1٤ أكتوبر 
2016م). تغطي هذه االتفاقية العديد من مجاالت التعاون بما في ذلك تبني وتطبيق 
مواصفات الهيئة الدولية من قبل أعضاء اللجنة الدولية في الدول اªعضاء في الهيئة، 
والوصول إلى أدوات (EMS) وأدوات تكنولوجيا المعلومات اªخرى، وتبادل المعلومات 

على مستوى المكتب المركزي للهيئة الدولية وسكرتارية هيئة التقييس، وتنظيم 
الفعاليات المشتركة،  وحضور االجتماعات الرئيسية للجانبين.

واللجنة  الهيئة  بين  2019م)  أكتوبر   24) في  المواصفات  تبني  اتفاقية  توقيع  تم  كما 
الدولية خالل االجتماع الـ (83) للهيئة الدولية الكهروتقنية الذي عقد في الصين في 
الفترة (2١-2٥ أكتوبر 2019م) والتي تمنح الهيئة الحق في تبني المواصفات عنها على 
المستوى ا�قليمي. كما وصل الحوار بين الهيئة الدولية الكهروتقنية وهيئة التقييس 
التقييس  لـهيئة  تسمح  اتفاقية  لتوقيع  النهائية  المرحلة  إلى  بالهيئة  اªعضاء  والدول 

العربية. اللغة  إلى  الكهروتقنية  الدولية  الهيئة  مواصفات  بترجمة 

 (ITU) االتحاد الدولي لالتصاالت 
تم توقيع اتفاقية التعاون بين هيئة التقييس و االتحاد الدولي لالتصاالت (ITU)  في ( 18 
سبتمبر 2019م ) خالل االجتماع الثاني واªربعين للمنظمة الدولية للتقييس (أسبوع االيزو 
2019) والذي عقد في (كيب تاون، ١٦-٢١ سبتمبر 2019م)، تهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز 
تبني واستخدام مواصفات االتحاد الدولي لالتصاالت (على سبيل المثال وليس الحصر ؛ 
توصيات قطاع تقييس االتصاالت) مع مراعاة متطلبات الدول اªعضاء في الهيئة  ودعم 
التنمية االقتصادية المستدامة طويلة اªجل ، فضًال عن تسهيل التجارة والتكامل العالمي 

وا�قليمي؛ وتبادل المعلومات بشأن أنشطة التقييس الخاصة بالجهتين.

 (UNIDO) منظمة ا�مم المتحدة للتنمية الصناعية 
ُوقعت اتفاقية التعاون بين هيئة التقييس واليونيدو في (14 مارس 2019م)، وقد اتفقت 
كلتا الجهتين على تنسيق جهودهما من أجل زيادة الفعالية قدر ا�مكان. وبموجب 
العام  المؤتمر  بالمشاركة في مداوالت  التقييس ا�ذن  اليونيدو هيئة  االتفاقية، تمنح 
ومجلس التنمية الصناعية التابع لليونيدو بشأن المسائل التي تهم الهيئة بشكل خاص 
وتبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة، دون أن يكون لها حق التصويت. بموجب هذه 
االتفاقية، مولت اليونيدو مشروًعا �جراء مسح وورش عمل لدول مجلس التعاون الخليجي 
لتحديد التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطبيق المواصفات 

القياسية.
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اللجنة ا�وروبية للتقييس  واللجنة ا�وروبية 
(CEN-CENELEC) للتقييس الكهروتقني

تم توقيع مذكرة التفاهم اªولى بين الهيئة واللجنة اªوروبية للتقييس (CEN) في (14 
اªوروبية  واللجنة  الهيئة  بين  أخرى  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم  كما  2006م)،  سبتمبر 
لمواصفات  اªوروبي  واالتحاد  الكهروتقني  للتقييس  اªوروبية  واللجنة  للتقييس 
كل  ªدوار  المتبادل  والفهم  التواصل  لتعزيز  2012م)  فبراير   29) في   (ESOs) االتصاالت 
منظمة في منطقتها، والتي تتضمن تبني المواصفات، والترجمة، وتوزيع المواصفات 

اªوروبية، وبرامج بناء القدرات، والتعاون الفني بين اللجان الفنية المحددة.
لمراجعة  2019م)،  نوفمبر   04) في  الجهتين  بين  النشر  حقوق  اتفاقية  توقيع  تم  كما 

المواصفات القياسية اªوروبية من قبل الهيئة، والعكس.

المنظمة ا�قليمية االفريقية للتوحيد
(ARSO) القياسي

تم توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة التقييس والمنظمة ا�قليمية االفريقية للتوحيد 
2019م)، على هامش اجتماع الجمعية العمومية (25)  القياسي (ARSO) في (19 يونيو 
للمنظمة (نيروبي، كينيا، ١٩-٢١ يونيو 2019م) واتفقت منظمتا التقييس ا�قليميتان على 
ذات  واªنشطة  التقييس  حول  والمعلومات  الخبراء  وتبادل  والتعاون،  االتصال  تعزيز 
الهدف  ان  كما  والدولية.  ا�قليمية  المواقف  في  والتنسيق  القدرات،  وبناء  العالقة، 
بين  التجاري  التبادل  مستوى  وزيادة  تسهيل  هو  هذه  التفاهم  مذكرة  من  الرئيسي 

المنطقتين.

 (BSI) معهد المواصفات البريطاني
 تم توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة ومعهد المواصفات البريطاني (BSI) في (23 أكتوبر 
2019م)، خالل االجتماع (83) للهيئة الدولية الكهروتقنية (الصين،2١-2٥ أكتوبر 2019م). 
كما اتفق الطرفان على تعزيز تبادل وجهات النظر والمعلومات وأفضل الممارسات في 
الدولية  للمنظمة  التقييس  أنشطة  لدعم  مًعا  والعمل  التقييس،  وأنشطة  مجاالت 
للتقييس (ISO) والهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC) وتعزيز التعاون في المجاالت المحددة 
لتسريع االبتكار من خالل التقييس لدعم نمو الصناعات الناشئة. ويتم تنفيذ مذكرة التفاهم 
هذه من خالل وضع خطة عمل سنوية، كما تعمل الجهتان مًعا لتطوير وتعزيز المواصفات 
القياسية ذات االهتمام المشترك لكال الطرفين، بما في ذلك تبني مواصفات المعهد 
واجتماعات  الفنية  والندوات  العمل  وورش  والندوات  المؤتمرات  وتنظيم  البريطاني 

الطاولة المستديرة حول المواضيع المشتركة بين الجهتين.
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(API) معهد النفط ا�مريكي
اللمسات  وضع  قبل  عميقة  مناقشات   (API) اªمريكي  النفط  ومعهد  الهيئة  أجرت 
اªخيرة على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في (الرياض، 13 مارس 2019م) . وشارك 
 ULو ICCو ASMEو ANSI :مريكية، وهيªفي حفل التوقيع العديد من منظمات التقييس ا
LLC وENME وIAPMO خالل لقائهم مع هيئة التقييس لبحث مجاالت التعاون المتبادل 

وبحضور السفارة اªمريكية بالرياض.
وتحديًدا  القياسية،  المواصفات  بتوحيد  المتعلقة  اªمور  على  الطرفان  اتفق  كما 
مواصفات المعهد وتقييم المطابقة في صناعة النفط والغاز الطبيعي من خالل تبني 
المنتديات المشتركة  الفنية وعقد  اللجان  النفط اªمريكي وتعاون  مواصفات معهد 
اªنشطة  من  وغيرها  العمل  وورش  المستديرة  الطاولة  واجتماعات  والمؤتمرات 

المماثلة.

(IEEE) معهد مهندسي الكهرباء وااللكترونيات
 ،(IEEE) وااللكترونيات  الكهرباء  مهندسي  معهد  مع  تفاهم  مذكرة  الهيئة  وقعت 
وفد  زيارة  خالل  التوقيع  حفل  تنظيم  تم  العالم.  في  هندسية  منظمة  أكبر  وهي 
بالرياض  التقييس  الرئيسي لهيئة  المقر  إلى  الكهرباء وا�لكترونيات  معهد مهندسي 

(29 أكتوبر 2019م).
تعزيز  إلى  هذه،  التفاهم  مذكرة  على  التوقيع  خالل  من  والمعهد  الهيئة  وتسعى 
فيما  والدولية  ا�قليمية  المواقف  في  والتنسيق  بينهما،  المعلومات  وتبادل  التواصل 
يتعلق بالمصالح المشتركة وتجنب ازدواجية الجهود حيثما أمكن. وتتضمن المذكرة 
تبادل الخطة السنوية للمواصفات القياسية والمشاركة في أعمال اللجان الفنية. كما 
تتضمن التعاون في مجال بناء القدرات وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وتفتح 
مذكرة التفاهم هذه الباب لتبني مواصفات معهد مهندسي الكهرباء وااللكترونيات 

(IEEE) في المستقبل القريب بمجرد االنتهاء من اتفاقية حقوق النشر.

(BSN) هيئة التقييس الوطنية لجمهورية إندونيسيا
اتفقت هيئة التقييس وهيئة التقييس الوطنية لجمهورية إندونيسيا (BSN) على تجديد 
مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في (02 ديسمبر 2014م) ، جاء حفل توقيع التجديد 
بعد االجتماع الثنائي الذي عقد في (17 سبتمبر 2019م) ، خالل أسبوع اجتماع الجمعية 
العمومية لاليزو، (كيب تاون، ١٦-٢١ سبتمبر 2019م.) . كما اتفقت هيئة التقييس وهيئة 
التقييس الوطنية لجمهورية اندونيسيا على مواصلة تعزيز التعاون بينهما بما يساهم 
التقييس  مجال  في   (TBT) الفنية  العوائق  واتفاقية  خالل  من  التجارة  تسهيل  في 

وأنشطته. 
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الفعاليات

زيارة رئيس ا�يزو السيد جون والتر  للمنطقة

 (ISO) للتقييس  الدولية  المنظمة 

(مسقط، 2٣-2٧ فبراير 2019م)

في  والصناعة  التجارة  وزير  السنيدي،  علي  الدكتور  معالي  مع  اجتماعاته  والتر  السيد  زيارة  أعمال  جدول  تضمن 
الصغيرة  المؤسسات  تنمية  هيئة  ورئيس  والمقاييس،  للمواصفات  العامة  المديرية  عام  ومدير  عمان،  سلطنة 
بعنوان:  الزيارة  هذه  خالل  تقديمية  عروض  تقديم  تم  كما  قابوس.  السلطان  جامعة  رئيس  ونائب  والمتوسطة، 
التقييس في التعليم لمعلمي وطالب جامعة السلطان قابوس، وكذلك محاضرتين عن المواصفات القياسية ودورها 
في دعم االقتصاد وحماية المستهلك موجهة لموظفي وزارة التجارة والصناعة والمختصين في المؤسسة العامة 

(مدائن). الصناعية  للمناطق 
وألقى السيد والتر كلمة رئيسية في افتتاح المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات الذي نظمته هيئة التقييس 
بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمديرية العامة للمواصفات والمقاييس في سلطنة عمان. كما حضر الموتمر 
أكثر من 400 مشارك من منظمات مختلفة منها؛ رؤساء أجهزة التقييس الوطنية بالدول اªعضاء، وعدد من منظمات 
 ،(AFRAC) االفريقي  االعتماد  ومنظمة   (GAC) الخليجي  االعتماد  مركز  منها  وا�قليمية،  الدولية  الخليجية  التقييس 
الجمعية   ،(NABL) والمعايرة  الفحص  مختبرات  العتماد  الوطني  المجلس   ،(GulfMet) للمترلوجيا  الخليجي  التجمع 

 .(GPCA) للبتروكيماويات والكيماويات  الخليجي  االتحاد   ،(ASTM International) للفحص والمواد  الدولية  االمريكية 
اªوروبية  واللجنة  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  لدول  التقييس  هيئة  من  الخبراء  من  العديد  شارك  كما 
والمقاييس  للمواصفات  السعودية  ،الهيئة   (CEN-CENELEC) الكهروتقني  للتقييس  اªوروبية  واللجنة  للتقييس 
اندونيسيا  لجمهورية  لالعتماد  الوطنية  واللجنة   ،(ESMA) والمقاييس  للمواصفات  ا�مارات  هيئة   ،(SASO) والجودة 
شركة  (اينوك)،  الوطنية  االمارات  بترول  شركة  سابك،  أرامكو،   ،(QCC) والمطابقة  للجودة  ابوظبي  مجلس   ،(KAN)
نفط البحرين(Bapco)، شركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC)، شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية 
 (ISO) في المنظمة الدولية للتقييس (CEN TC 19) و ( ISO TC 69)  كما شارك رؤساء اللجان (Pertamina) وشركة بارتامينا (Orpic)

 .(CEN-CENELEC)الكهروتقني للتقييس  اªوروبية   واللجنة  للتقييس  اªوروبية  واللجنة 
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ورشة عمل اتفاقية حقوق النشر والملكية الفكرية 
 ISO POCOSA 2017 لآليزو

مملكة البحرين، 1٧-1٩ يونيو 2019م 
نظمت هيئة التقييس والمنظمة الدولية للتقييس (ISO) بالتعاون والتنسيق مع 
بمملكة  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  والمقاييس  المواصفات  إدارة 
الفكرية  البحرين، ورشة عمل حول اتفاقية حقوق الطبع والنشر والملكية 
للمنظمة الدولية للتقييس، بمشاركة الدول اªعضاء بهيئة التقييس، قدمها 
السيد نيكوال فلوري، نائب اªمين العام للمنظمة الدولية للتقييس، والسيد 

.(ITS) المعلومات  تكنولوجيا  خدمات  مدير  شاتيليه،  ستيفان 
وُعقد اجتماع ثنائي جانبي بين وفد االيزو ووفد هيئة التقييس تم فيه مناقشة 

.APIو XML التعاون في مجال تقنية المعلومات بين المنظمتين، على رأسها

االجتماع مع رئيس اللجنة الدولية للصحة والسالمة
TC 283 المهنية

الرياض، 26يونيو 2019م 
استقبلت هيئة التقييس في مقرها الرئيسي بالرياض السيد مارتن كوتم، رئيس 
لجنة ISO TC 283 - إدارة الصحة والسالمة المهنية في االيزو، تضمنت المناقشة 
التعاون في تنظيم ورش عمل مشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي 
لرفع مستوى الوعي بمواصفة ISO 45001 للصحة والسالمة المهنية،  بما في ذلك 
 ISO كما تمت دعوة الهيئة للمشاركة في أنشطة لجنة  .(ToT) تدريب المدربين
TC 283، والموافقة على قيام الهيئة بترجمة المواصفة وأدلتها التطبيقية 

على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أسبوع االيزو 2019م
كيب تاون، جنوب افريقيا، ١٦-٢١سبتمبر 2019م  

شاركت هيئة التقييس في االجتماع (42) للجمعية العمومية للمنظمة الدولية 
 (DEVCO) لعام 2019م  واالجتماع (53) للجنة التنمية للدول النامية (ISO) للتقييس
في كيب تاون،  جنوب أفريقيا،  في الفترة ( 16 إلى 21 سبتمبر 2019م). وخالل هذا 
اªسبوع، وقعت هيئة التقييس (6) اتفاقيات تعاون وتراخيص وسنوية خطط 
العمل مع عدد من المنظمات؛ وُعقدت عدة اجتماعات ثنائية مع شركاء الهيئة 
بما في ذلك االتحاد الدولي لالتصاالت (ITU)، اللجنة اªوروبية للتقييس واللجنة 
اªوروبية للتقييس الكهروتقني (CEN-CENELEC)، والجمعية االمريكية الدولية 
للفحص والمواد (ASTM International)، وهيئة التقييس الوطنية لجمهورية إندونيسيا 
(BSN)، وهيئة المواصفات الماليزية، والمعهد الوطني االمريكي للمواصفات

.(SADCSTAN) ومجموعة التنمية ا�فريقية ،(UL LLC) ومعامل اندر رايتر  ،(ANSI)
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الهيئة  بين  االستراتيجي  التعاون  لتعزيز  الخليجي  العمل  فريق  تشكيل  تم 
للفريق  والجانب اªوروبي، كما تم تنظيم العديد من االجتماعات االفتراضية 

إلى جانب االجتماعات الشخصية لصناع القرار في كال الجانبين في عام 2019م.

المواصفات  خالل  من  االبتكار  لتعزيز   ،BRIDGIT مؤتمر  في  الهيئة  وشاركت 
2019م). نوفمبر   13 (بروكسل، 

كما تم عقد عدد من االجتماعات مع المختصين في المواصفات في اللجنة 
 (CEN-CENELEC) الكهروتقني  للتقييس  اªوروبية  واللجنة  للتقييس  اªوروبية 
 (  2019 يونيو   06 رومانيا،  (بوخارست،  للمنظمة  السنوي  االجتماع  في  سواًء 
أو خالل أسبوع االيزو 2019، كيب تاون ، جنوب أفريقيا التي وقعت فيها المنظمتان 
اتفاقيات حقوق النشر للوصول إلى المواصفات من قبل الجانبين، واالستفادةمن 

هذه الزيارة لتبادل المعلومات واªفكار حول التعاون المستقبلي بين الجهتين.

سبتمبر   ٠٩-١١ (الكويت،  الجهتين  بين  مشتركة  عمل  ورشة  تنظيم  تم  كما 
2019م) حول "اتفاقيات فيينا وفرانكفورت" التي قدمها خبراء من كال الجانبين 
االتفاقيات  من  مماثل  نوع  إلى  للتوصل  للهيئة  اªعضاء  الدول  بها  وشاركت 
الكهروتقنية  الدولية  والهيئة   (ISO) للتقييس  الدولية  والمنظمة  الهيئة  بين 

.(IEC)

كما تم عقد اجتماع مشترك مع المنظمة اªوروبية (TIE) لصناعة لعب االطفال 
للمواصفات  السعودية  الهيئة  عن  ممثلين  بحضور  الرياض)   ،2019 (06انوفمبر 
والمقاييس والجودة (SASO) لبحث سبل التعاون الفني من أجل تطبيق اللوائح 

اªطفال. للعب  الخليجية  الفنية 

 ، CEN / TC 19 (مواصفات الوقود اªوروبية)  اخيرØ، قدمت رئيس مجلس إدارة 
مجلس  لدول  الخامس  الكفاءة  اختبار  مؤتمر  خالل  جانسن  ليسبث  السيدة 
بين  التعاون  حول  عرًضا  2019م)  فبراير   2٧-2٥  ، مسقط   ) الخليجي  التعاون 
الكهروتقني  للتقييس  اªوروبية  واللجنة  للتقييس  اªوروبية  واللجنة  الهيئة 
الموقعة  والغاز  النفط  للجنة  الفني  التعاون  اتفاقية  ضمن   (CEN-CENELEC)

الجهتين  بين 

االجتماع  (83) للجمعية العمومية للهيئة الدولية
(IEC) الكهروتقنية

(شانغهاي, 2١-2٥ أكتوبر 2019م)
شاركت هيئة التقييس في فعاليات وورش عمل اجتماع الجمعية العمومية 
للهيئة الدولية الكهروتقنية، كما تم عقد اجتماع ثنائي تم فيه مناقشة العديد 
من النقاط بما في ذلك توقيع اتفاقية تبني المواصفات،  وبرامج الهيئة لبناء 
القدرات للعام 2020م، ووضع اللمسات اªخيرة على اتفاقية الهيئة والهيئة الدولية 
الكهروتقنية للترجمة، ومناقشة اªنشطة والمشروعات والمبادرات المقترحة 
والتي سُتدرج في خطة عمل العام 2020م بين الطرفين. وخالل هذه المشاركة، 
 (BSI) وقعت هيئة التقييس مذكرة تفاهم مع معهد المواصفات البريطاني

.(SAC) وعقدت اجتماًعا ثنائًيا مع الهيئة الصينية للمواصفات
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اجتماع هيئة الدستور الغذائي
(سويسرا، جنيف، ٠٨-١٢ يوليو 2019م)

.(CAC42) الغذائي  الدستور  هيئة  الجتماعات  واªربعين  الثانية  الدورة  في  التقييس  هيئة  شاركت 

 (ARSO) أسبوع المنظمة ا�قليمية االفريقية للتوحيد القياسي
(نيروبي، كينيا، ١٩-٢١ يونيو 2019م)

شاركت هيئة التقييس في اجتماع الجمعية العمومية 
للمنظمة ا�قليمية االفريقية للتوحيد القياسي ويوم 
التقييس اªفريقي. شارك في هذا الحدث العديد من 
والوطنية، وا�قليمية  الدولية  التقييس  منظمات 

وتم عرض موضوعات مهمة تتضمن ا�طار التنظيمي 
و  النباتية  والصحة  الصحة  التفاقيات  السياسات   و 
التجارة الحرة   اتفاقية  العوائق الفنية ضمن اتفاقية 
البينية في إفريقيا  التجارة   ،(AFCTA) للقارة اªفريقية 
والوصول إلى اªسواق، كما تم ترتيب زيارات صناعية 
التقييس  هيئة  رتبت  االجتماع،  وخالل  للمشاركين، 
الدولية  المنظمات  مع  ثنائية  ومناقشات  اجتماعات 
لتعزيز  الحدث  هذا  لحضور  المدعوة  وا�قليمية 

شراكتها واستكشاف مجاالت التعاون المستقبلية.
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االجتماع (14) لمعهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية 
 (SMIIC)

(مكة المكرمة، 05 نوفمبر 2019م )

الرابع عشر لمعهد المواصفات والمقاييس للدول  التقييس في االجتماع  شاركت هيئة 
االسالمية (SMIIC) (مكه المكرمة، 05 نوفمبر 2019م)، وقد ألقى سعادة رئيس الهيئة كلمة  
عكست التعاون بين هيئة التقييس و معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية في 
إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الجهتين، وسلط الضوء على أهمية التنسيق والتعاون بين 

الجانبين لتعزيز ودعم أنشطة التقييس.

وشارك خبراء هيئة التقييس في:
:SMIIC ا�سبوع السادس للجنة الفنية

:SMIIC ا�سبوع السابع للجنة الفنية 

اسطانبول, 15-19 أبريل 2019م:

اسطانبول, 23-28 سبتمبر 2019م:

SMIIC / TC 6 المنتجات الزراعية
SMIIC / TC   1  الغذاء الحالل

SMIIC / TC 8 الجلود ومواد الدباغة
 SMIIC / TC 9 المنسوجات والمنتجات ذات الصلة

SMIIC / TC 14 البترول والمنتجات ذات الصلة

(SMIIC / CCA) اللجنة المعنية  بمعايير تقييم المطابقة
SMIIC / TC 6 المنتجات الزراعية

SMIIC / TC  1 قضايا الغذاء الحالل
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المشاركة في أعمال الدورتين (52) و (53) للجنة
للتقييس  العليا  االستشارية 

(الرباط، المملكة المغربية)
الصناعية  للتنمية  العربية  والمنظمة  الهيئة  وقعت  المشتركة،  التعاون  اتفاقية  لتنفيذ 
بالمواصفات  الخاصة  التعاون  مجاالت  من  العديد  غطت  سنوية  عمل  خطة  والتعدين 
القياسية وتقييم المطابقة والمترولوجيا وبرامج بناء القدرات. با�ضافة إلى ذلك، شاركت 
الهيئة في االجتماع (52) للجنة االستشارية العليا للتقييس ،(الرباط، 2٧-2٨ مارس 2019م)، 
بمشاركة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) و الهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC) ، كما وقعت 
على ا�طار التنفيذي لعام 2019م، واالجتماع (53) للجنة االستشارية العليا للتقييس (الرباط، 
2٨-2٩ نوفمبر 2019م) ، واالجتماع السادس للجنة العربية لتقييم المطابقة،( الرباط، 2٥-2٦ 
نوفمبر 2019م) ، واقترحت الهيئة الخطة التنفيذية لمشروع النظام التشريعي لمراقبة سالمة 
العربي  المشروع  العربية، وبذلت جهوًدا كبيرة في  الحرة  التجارة  المنتجات في منطقة 

للحالل المعتمد من اللجنة االستشارية العليا للتقييس .

القياسية والكودات المواصفات  رشة عمل 
(الكويت، 25 سبتمبر 2019م)

شاركت هيئة التقييس الخليجية في ورشة عمل "برنامج المواصفات القياسية والكودات" 
التي أقيمت في دولة الكويت، الممول من برنامج التعاون لتطوير السوق MDCP التابع لوزارة 
التجارة اªمريكية، لدعم التدريب الذي يركز على المواصفات وكود البناء الخليجي، وبدعم 
من الجمعية االمريكية الدولية للفحص والمواد (ASTM International) ومجلس الكودات الدولي 
(ICC) و بالتعاون مع الهيئة، واستضافته بلدية الكويت.  كما دعمت الجمعية العديد من 
الدورات التدريبية المدرجة في خطة التدريب السنوي للهيئة سواء من خالل توفير خبراء أو 

عبر الفيديو كونفرنس.
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أسبوع التقييس الخليجي
(الرياض، 1٤-1٧ أكتوبر 2019م)

التقييس  أسبوع  الهيئة  نظمت  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العامة  اªمانة  مع  بالتعاون 
 14) يصادف  الذي  العالمي  المواصفات  بيوم  االحتفال  مع  بالتزامن  اªسبوع  هذا  وجاء  الخليجي. 
التقييس من قبل أعضاء  النجاح في مجال  أكتوبر) من كل عام. تم فيه عرض العديد من تجارب 
منها،  مواضيع،  عدة  مناقشة  الفعالية  تضمنت  والدولية.  ا�قليمية  المنظمات  ومختلف  الهيئة، 
وكذلك  التجاري،  التبادل  وتسهيل  المطابقة،  تقييم  وإجراءات  الخليجية،  القياسية  المواصفات 
والحلول  التعاون،  واتفاقيات  التفاهم  مذكرات  وتفعيل  التوعية،  نشر  في  ا�عالم  وسائل  دور 

التقييس. تدعم  التي  التقنية 

المنصة العالمية الرابعة لصناعة الحالل
(دبي، 18 فبراير2019م)

الرابعة  العالمية  المنصة  في  التقييس  هيئة  شاركت 
لصناعة الحالل التي نظمتها هيئة ا�مارات للمواصفات 
والمقاييس ( دبي ، 18 فبراير 2019م)، وقد شارك في هذا 
الحدث عدد من الجهات الحكومية والخبراء وأصحاب 
المصلحة من جميع أنحاء العالم. كما تم اطالق منصة 
المبادرة العربية المبتكرة في صناعة الحالل والبرنامج 
للتنمية  العربية  المنظمة  تبنته  الذي  للحالل  العربي 
الصناعية والتعدين (AIDMO) ، والمستوحى من نظام 
والمواصفات  اللوائح  على  يستند  والذي  ا�مارات 

القياسية الخليجية للحالل.
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االجتماع (41) للجنة المشتركة لهيئات المترولوجيا ا�قليمية
 (JCRB)

(دبي، 10 سبتمبر 2019م)
افتتح رئيس الهيئة سعادة اªستاذ سعود بن ناصر الخصيبي االجتماع (41) للجنة 
المشتركة لهيئات المترولوجيا ا�قليمية (JCRB) للمكتب الدولي لÞوزان والمقاييس 
للمرة اªولى في منطقة الشرق اªوسط وشمال إفريقيا ، والتي تشرف على أنشطة 
في  للمترلوجيا  الخليجي  التجمع  و  الهيئة  شاركت  كما  وتتابعها،  المترولوجيا 
في  عقدت  التي   (OIML) القانونية  للمترولوجيا  الدولية  المنظمة  اجتماعات 
االجتماع  وتضمنت   ،(  2019 أكتوبر   2٥-2٠  ، السلوفاكية  الجمهورية  (براتيسالفا 

.(OIML) القانونية  للمترولوجيا  الدولية  للجنة   (54)
كما تمت المشاركة في االجتماع الـ 35 للجمعية العمومية 2019م للبرنامج اªسيوي 
تقديم  وتم  2019م)،  ديسمبر   ٠٤-٠٦ APMP(سيدني،  للمترولوجيا  الباسفيكي 
عرض عن استراتيجية التجمع الخليجي للمترولوجيا في ورشة العمل " استراتيجيات 
البرنامج االسيوي الباسيفيكي للمترولوجيا". وتم كذلك االجتماع مع رؤساء اللجان 
القياس  قدرات  مراجعة  إمكانية  ومناقشة    (APMP) في  المترولوجيه  الفنية 

للمترولوجيا. الباسيفيكي  البرنامج االسيوي  (CMC) من خالل  والمعايرة 

(ANSI, API, ASME, IAPMO, ICC, UL LL, NEMA) االجتماع مع منظمات التقييس ا�مريكية
وبمشاركة السفارة ا�مريكية بالرياض 

(الرياض، 13 مارس 2019م)
من  المستوى  رفيعي  ممثلين  التقييس  هيئة  استقبلت 
المنظمات اªمريكية المذكورة أعاله بمشاركة السفارة 
اªمريكية في الرياض. وناقش االجتماع مجاالت التعاون 
بين منظمات التقييس اªمريكية وهيئة التقييس بما في 
واللجان  المطابقة  وتقييم  القياسية  المواصفات  ذلك 
الفنية وبرامج بناء القدرات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

والرمز الخليجي لتتبع المطابقة.
وتوج االجتماع بتوقيع مذكرة تفاهم بين هيئة التقييس 

.(API) مريكيªومعهد النفط ا

االجتماعات الثنائية 
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االقتصاديين للمشغلين  ا�ول  االجتماع 
(مسقط، 02-03 ابريل 2019م)

نظمت هيئة التقييس بالتعاون مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بسلطنة عمان االجتماع اªول للمشغلين 
اªطفال. ªلعاب  المقبولة  للجهات  الخليج  لمجموعة  االفتتاحي  واالجتماع  االقتصاديين 

العالم في مجال لعب اªطفال  االقتصاديين حول  المشغلين  150 مشاركß من  أكثر من  االجتماع  وشارك في 
واªجهزة والمعدات الكهربائية للنقاش حول المنظومة الخليجية للمطابقة وآليات التعاون لتطبيق المتطلبات 

الخليجية وفقا لمتطلبات اللوائح الفنية الخليجية.

(ICC) االجتماع مع وفد مجلس الكودات الدولي
(الرياض، 10 يوليو 2019م)

في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة التقييس ومجلس الكودات الدولي (ICC)، استقبلت هيئة التقييس 
في  التقدم  ومستوى  الحالية  التفاهم  مذكرة  تقييم  االجتماع  واستعرض  الدولي.  الكودات  مجلس  وفد 
في  بما  المتبادل،  للتعاون  جديدة  مجاالت  لتشمل  التفاهم  مذكرة  تجديد  على  الطرفان  اتفق  كما  تنفيذها. 
ذلك تنظيم دورات تدريبية وفعاليات مشتركة في المنطقة لدعم كود البناء الخليجي، مع التركيز على التدريب 
الدولي  ا�لكتروني المعتمد وبرامج تدريب المدربين (ToT). ووافقت هيئة التقييس على تزويد مجلس الكودات 
الكودات  مجلس  رموز  ترجمة  في  الحق  الهيئة  منح  على  المجلس  وافق  كما  الخليجي،  البناء  كود  بمسودة 

العربية. اللغة  إلى  الدولي 
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الوكالة الكورية للتقنية والمواصفات 
في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والوكالة الكورية للتقنية 
والمواصفات، أجرى الجانبان فعاليات مشتركة، واستقبلت الهيئة الوفد 

الكوري في مقرها (الرياض، 13 أبريل 2019م).
وعقد الطرفان اجتماًعا ثنائًيا وورشة عمل مشتركة تضمنت اللوائح الفنية 

لÞجهزة والتعاون مع الشركات الكورية.

كما تم تقديم عرض تقديمي من قبل الوفد الكوري حول الكهرباء / 
ا�لكترونيات ومستحضرات التجميل ولعب اªطفال. وقدمت الهيئة عرض 
اªطفال،  ولعب  الجهد،  منخفضة  الكهربائية  اªجهزة  حول  تقديمي 
ومستحضرات  التجميل،  والحالل،  وآخر تطورات النشر والمراجعة  للوائح 

الفنية الخليجية، ونظام االخطار . 

كما شارك الوفد الكوري بورشة عمل في "برنامج دبلوم البنية التحتية 
للجودة (٠٧-٢٥ أبريل 2019م) ، واستعرض خطة تقييم المطابقة الكورية، 

ونظام إدارة السالمة للسلع الكهربائية والمنزلية (KTR) ، ونظام إدارة 
.(KTR) اªطفال  لمنتجات  السالمة 

كما شارك الوفد في المنتدى اªول لسالمة المنتجات (الخبرات والحلول) 
الذي نظمته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة(الرياض، 

١٧-١٨ ابريل ٢٠١٩ م). 

من ناحية أخرى، نظمت الوكالة الكورية للتقنية والمواصفات ورشة عمل 
مشتركة أخرى واستضافتها في سيول (14 إلى 15 أكتوبر 2019.) واستهدفت 

ورشة العمل أصحاب المصلحة لكوريين من القطاعين العام والخاص.

تم فيها تقديم الالئحة الفنية لÞجهزة الكهربائية المنخفضة الجهد 
(LVD / EMC) وتقييم المطابقة في الجانبين.
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(SAMR) إدارة الدولة لضبط السوق
جمهورية الصين الشعبية

تعمل هيئة التقييس على توثيق وتعزيز عالقاتها مع جهات 
التقييس المختصة في الصين. 

حيث عقدت الهيئة اجتماعات ثنائية في أسبوع االيزو 2019م، 
كيب تاون، سبتمبر ٢٠١٩ م و اجتماع  ثنائي  في  االجتماع  الـ  (83)  
للجنة الكهرتقنية الدولية، شنغهاي،  (2١-2٥ أكتوبر 2019م) مع 
مدير ا�دارة الصينية للمواصفات ونائب وزير إدارة الدولة لضبط 

السوق بجمهورية الصين الشعبية، الدكتور تيان شيهونج.

ناقش فيهما الجانبان مجاالت التعاون الحالية وسبل تعزيز 
التعاون في المستقبل.

وقد قام وفدان من إدارة الدولة لضبط السوق (SAMR) بزيارة 
المقر الرئيسي للهيئة في (07 نوفمبر 2019م، و ( 09  ديسمبر 
2019م)، وناقشا التعاون في مختلف المجاالت خاصة التفتيش 

والفحص ومراقبة السوق وعضوية المختبرات الخليجية.

وشاركت الهيئة في العديد من الفعاليات لبناء العالقات 
والشراكات مع الجهات ذات العالقة في الصين، وعقدت 
ثالث ورش عمل واجتماعات  الطاولة  المستديرة  (1١-1٥ نوفمبر 
2019م) في قوانغتشو وبكين وشنغهاي (بالتعاون مع مركز 
شهادة الجودة بالصين (CQC) وإدارة الشهادات واالعتماد 
المطابقة  لتتبع  الخليجي  النظام  حول   (CNCA) الصيني 
لاللتقاء مع أصحاب المصلحة المحليين وتبادل المعلومات 
في مجال المواصفات، كما استهدفت ورش العمل هذه 
ذات  والجهات  والمصدرين  والمّصنعين  التجارية  الغرف 
العالقة (القطاعات الحكومية - جهات االعتماد - جهات 

التعيين - الخ).

وقد شملت سلسلة ورش العمل التعريفية هذه العديد من 
الموضوعات  بما في ذلك ا�طار القانوني لتقييم المطابقة 
لÞجهزة  الفنية  اللوائح  وتنفيذ  الخليجية،  الفنية  واللوائح 
للمشغلين  االطفال  ولعب  الجهد  المنخفضة  الكهربائية 
االقتصاديين ، وتوضيح االلتزامات و الحقوق إلى المشغلين 
الخليجية، وقواعد نظام  الفنية  للوائح  االقتصاديين وفًقا 
تتبع شارة المطابقة الخليجية من قبل الشركة المصنعة / 

الشركات ذات الصلة.
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منتدى مجلس (VCCI) الياباني  
(JAMA) جمعية مصنعي السيارات اليابانية

(JATMA) الجمعية اليابانية لمصنعي ا�طارات للسيارات
(JEMA) الجمعية اليابانية لمصنعي ا�جهزة الكهربائية

 (VCCI) تمت دعوة الهيئة للمشاركة في منتدى مجلس
2019م) كمتحدث رئيسي  1٧-1٨ أكتوبر  الياباني (طوكيو، 
لتقديم "الالئحة الفنية لÞجهزة والمعدات الكهربائية مع 
من  العديد  بحضور   (EMC) متطلبات  االعتبار  بعين  االخذ 
المتحدثين من مفوضية االتحاد اªوروبي، قسم اªعمال 
المملكة  من   (BEIS ) الصناعية  االستراتيجية  والطاقة 
إفريقيا  جنوب  في  المستقلة  االتصاالت  هيئة  المتحدة، 

.(ICASA)

كما ناقشت هيئة التقييس مع جمعية مصنعي السيارات 
اليابانية (JAMA) ، (مقر الهيئة، 12 مارس 2019م)، آخر التطورات 
الفنية  اللوائح  وتنفيذ  المطابقة  بشهادات  المتعلقة 
تم  التي  التحديثات  استعراض  إلى  با�ضافة   ، الخليجية 
إجراؤها على نظام المصادقة على شهادات المطابقة 

االلكتروني .
كما تم ترتيب اجتماع آخر مع الجمعية اليابانية لمصنعي 
ا�طارات للسيارات (JATMA)، (الرياض،٠٨ أبريل 201٩م) بالهيئة 
لمناقشة شهادات ا�طارات والتحقق من امتثالها للوائح 
الفنية الخليجية ذات الصلة ، با�ضافة إلى تقديم عرض  
المصادقة  نظام  على  إجراؤها  تم  التي  التحديثات  عن 

على شهادات المطابقة االلكتروني.  

كما استقبلت هيئة التقييس وفدØ يمثل الجمعية اليابانية 
لمصنعي اªجهزة الكهربائية (JEMA)، (الرياض، 4 نوفمبر 
الخليجية  الفنية  للوائح  اªمثل  التنفيذ  لمناقشة  2019م) 

ذات الصلة.
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هيئة التقييس 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

في  العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  اªعلى  المجلس  من  بقرار  أنشئت  إقليمية  هيئة 
دورته (22) (مسقط، 3٠-3١ ديسمبر 2001م)، وباشرت أعمالها في شهر مايو 2004م ومقرها في 

السعودية. العربية  بالمملكة  الرياض  مدينة 
هيئة غير ربحية، تضم الهيئة في عضويتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي: 
دولة ا�مارات العربية المتحدة،  مملكة البحرين،  المملكة العربية السعودية ، سلطنة عمان،  

دولة قطر ، دولة الكويت.
المنظمة  بالدول اªعضاء، وجميعها أعضاء في  الوطنية  التقييس  الهيئة هم أجهزة  أعضاء 
اتفاقية  الدولية للتقييس (ISO) وموقعة على الملحق الثالث لمنظمة التجارة العالمية بشأن 

.(SPS) النباتية  والصحة  الصحة  واتفاقية   ،(TBT) الفنية  العوائق 
وتهدف الهيئة إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها، بالتعاون 
الصناعات  وتنافسية  كفاءة  لرفع  اªعضاء  بالدول  الوطنية  التقييس  أجهزة  مع  والتنسيق 
التجاري  التبادل  تسهيل  في  يساهم  بما  والخدمية  ا�نتاجية  قطاعاتها  وتطوير  الخليجية 
متطلبات  ويحقق  الخليجي  االقتصاد  ويدعم  العامة  والصحة  والبيئة  المستهلك  وحماية 

الخليجية المشتركة.  االتحاد الجمركي والسوق 

تختص الهيئة بإصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، وإجرات تقويم المطابقة 
الخليجية للسلع والمنتجات وأجهزة القياس والمعايرة، ووضع النظم واللوائح واªدلة الخاصة 
باعمال القياس (المترولوجيا) ومتابعة تطبيقها، برامج بناء القدرات، التوعية بالتقييس، المشورة 

الفنية  للدول اªعضاء، البحوث والدراسات. 

تنطلق الهيئة من مبدأ الشراكة المستدامة والتفاهم المشترك والتعاون مع جميع أصحاب 
المصلحة. 
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