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كلمة معالي 
امين عام الهيئة

مال امين  بن  نبيل 
امين عام هيئة التقييس

حققت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخـليج العربية إنجازات كبيرة في عام 2017م على 

للتقييس وعززت دورها الحيوي  المستويين ا�قليمي والدولي والتي عززت مكانتها كمنظمة إقليمية 

في مجتمع التقييس الدولي.

وتواصل هيئة التقـييس تـعاونها ا�قليمي والدولي وتعمل عن كثب مع شركائها حول العالم كعضو 

مراقب في المنظمة الدولية للتقييس (ISO) ، ومنظمة التجارة العالمية (WTO) (اتفاقيات الصحة والصحة 

النباتية واتفـاقية العوائق الفنية)، ومعـهد المواصفات والمقـاييس للدول ا�سالمية (SMIIC) ، والمنظمة 

العربية للتنمية الصناعية والتعدين (AIDMO) ، كما تشارك الهيئة بشكل دوري في العديد من االجتماعات 

السنوية للمنظمات الدولية، والمنظمة الدولية للتقييس (ISO)، والهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC) ، وهيئة 

الدسـتور الغذائي (CODEX)، والـمنـظمة الـدولـية للمتـرولوجيا القـانـونية (OMIL) ، والعـديد من المنظمات 

،(CEN-CENELEC) وروبـية للتـقـييس الكـهـروتـقنيªوروبـية للتقيـيس واللجنة اªا�قليمية، أهـمها؛ اللجنة ا

والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (AIDMO)، والمنظمة ا�قليمية االفريقية للتوحيد القياسي 

(ARSO)، الخ.

وقـد وقعت هيـئة التقـييس الخلـيجية أكـثر من (��) مذكرة تفاهم واتفـاقيات تعاون مع العديد من 

منظمات التقييس الوطنية وا�قليمية والدولية. وتواصل العـمل مع نظرائها الستكشاف فرص التعاون 

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

�) مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون فني، المنـظمة الدولية للتقييس��م ، وقعت الهيئة (��خالل عام �

(ISO)، معهـد المـواصفات والمقايـيس للدول االسالمية (SMIIC) ، جامعة الخـليج العربي(AGU)، مؤسسة 

االنتاج البرامجي المشترك لمجـلس التعاون لدول الخـليج العربية (GCCJPPI) ، جـهاز المواصفات ا�قليمي 

لمجـموعة البـلدان الكـاريبية، اللجنة االوروبـية للتقييس (اتفاقية التعاون الفني الخاصة بلعب االطفال)، 

المعـهد اªمريكي للخـرسانة، إدارة الشهادات واالعـتماد الصيني، الوكالة الكورية للتقنية والمواصفات، 

روان ويليامز دافيز & إيـروين، معهد المقـاييس االسـترالي، مـعهد المـواصفات والمـقاييس بـجمهورية 

اذربيجان.

في الخـتام، نـود أن نـشكر شـركائنا على تـعاونهم مـع الهيئة ودعـمهم لها هـذا العام، ونـتطلع إلى 

استمرار عالقاتنا معهم في اªعوام القادمة.

شركاء هيئة التقييس الكرام ،،،
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(2017) م العام  خالل  الموقعة  االتفاقيات 

المنظمة

واتفاقيات  التفاهم  مذكرات  مـن  العديد  الخليـجية  التقييس  هـيئة  وقعت 
التعاون الفني خالل العام (2017) م. لتعـزيز التعاون مع منظمات التقييس 
هذه  واالتـفاقيات  التـفاهم  مـذكرات  تضفي  والوطنية.  وا�قليمية  الدولية 
الـرئيسية  واالستـراتيجيات  اªهـداف  وتـحدد  شراكاتنا  على  الرسمي  الطـابع 
للتعاون المشترك، بما في ذلك تبادل المعرفة والخبرة وأفضل الممارسات 
وإجراءات  القيـاسية  المـواصفات  مـوائمة  لـزيادة  اªخـرى  المتـبادلة  والمـزايا 

العالم.  المتبادل حول  المطابقة واالعتراف  التحقق من 
الهـيـئة  مـعها  وقـعت  التـي  التقـييـس  منـظـمات  التـالي  الجـدول  يتـضـمن 

مذكرات تفاهم خالل العام (2017) م:

للتقييس الدولية  المنظمة 

معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية

العربي الخليج  جامعة 

البرامجي المشترك لمجلس  مؤسسة االنتاج 
التعاون لدول الخليج العربية

البلدان  المواصفات ا�قليمي لمجموعة  جهاز 
الكاريبية

للتقييس  االوروبية  اللجنة 
(اتفاقية التعاون الفني الخاصة بلعب االطفال) 

للخرسانة اªمريكي  المعهد 

إدارة الشهادات واالعتماد الصيني

والمواصفات للتقنية  الكورية  الوكالة 

روان ويليامز دافيز & إيروين

االسترالي المقاييس  معهد 

اذربيجان المواصفات والمقاييس بجمهورية  معهد 

االختصار
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اضاءات
 (ISO) المنظمة الدولية للتقييس

تـم تجـديد مذكرة التـفاهم مع المـنظـمة الدولية للتـقييس ISO (بالـمراسلة) لثـالث 
سنوات قـادمة تبدأ من2017/04/25م وذلك بعد النجـاح الذي حققته مـذكرة التـفاهم 

اªولى في تعزيز العالقة بين الهيئة ISO في مختلف المجاالت.

 (SMIIC) معهد المواصفات والمقاييس للدول االسالمية
تم توقيع مذكرة تفاهم مع SMIIC على هامش مشاركة الهيئة في أعمال الجمعية 
العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول إسطنبول، (26 نوفمبر 2017م) بحضور 

معالي وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي.

مؤسسة االنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية

وقعت هيئة التقييس الخليجية و  مؤسسة االنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية مذكرة تفاهم بتاريخ (16 اغسطس 2017)، بهدف إبراز دور ا�عالم في 
التوعـية بالتقـييس والجودة، ودور المـؤسسات ا�عالمية الجادة في تنوير المجتمعات 
بما يحـافظ على سالمة المسـتهلك والصـحة الـعامة والبـيئة و التـوعية الالزمة بـشأن 
التقييس والجودة ضمن برامج وأنشطة المؤسسة في الدول اªعضاء من خالل الكوادر 
البشرية المؤهلة بكل من هيئة التقييس ومؤسسة ا�نتاج البرامجي المشترك لمجلس 
 Åالتعاون لدول الخليج العربية و المراكز والهيئات والمؤسسات أو المناظرة للهيئة إقليمي

.Åودولي

(AGU) جامعة الخليج العربي
وقعت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الخليج العربي 
اتفاقية تعاون بتاريخ (14 اغسطس 2017) ممثلة بمعالي اªستاذ نبيل بن أمين مال اªمين 
العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدكتور خالد بن عبد 
الرحـمن العـوهلي رئـيس جـامعة الخـليج العـربي في مـقر جـامعة الخليج بالعاصمة 

البحرينية المنامة.  
واشتملت مذكرة التفاهم على العديد من مجاالت التعاون مع التركيز على التنسيق 
لتـعزيز ونـشر ثـقافـة التـقييس والجـودة على مـستوى دول مـجلس التـعاون، وإجـراء 
االبحاث العلـمية والدراسات المسحية واالستقـصائية التي تخدم التقييس واªنشطة 

ذات العالقة.
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البلدان الكاريبية جهاز المواصفات ا�قليمي لمجموعة 
(CROSQ)

على هـامش اجـتـماع الجـمعـية العمومـية للـمنظمة الـدولية للـتقييس اÈيزو (برلين، 
المواصفات  التقييس مذكرة تفاهم مع جهاز  2017م)، وقعت هيئة  17-22 سبتمبر 
تـبادل  التـفاهم  مـذكرة  تـتضمن   (CROSQ الكاريـبية(  البلـدان  لمجموعة  ا�قلـيمي 
بـرامج  وتبادل  طرف  كل  يـنشرها  التي  الفـنية  واللـوائح  القـياسية  المواصفات  وثائق 
الـفـنية  اللـجان  تعدها  الـتي  الفـنية  واللـوائح  المـواصفات  وخـطط  السنوية  العـمل 
رئـيسي  كـمرجع  الطرفان  يصدرها  التي  القياسية  المواصفات  في  والنظر  لËطراف 

الطرفين. المواصفات من قبل  عند إعداد 

اللجنة االوروبية للتقييس (CEN) (اتفاقية التعاون الفني
الخاصة بلعب االطفال)

 CEN التقييس واللجنة اªوربية للتقييس  التعاون الفني بين هيئة  اتفاقية  تم توقيع 
في مجال لعب االطفال CEN/TC 52 (Safety of Toys) بتاريخ (21 ابريل 2017م) 

(CNCA) إدارة الشهادات واالعتماد الصيني
وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع إدارة الشهادات واالعتماد الصيني (CNCA) بمدينة 
إجـراءات  التـعاون في مـجال  لتـعزيز وتـشجيع وتطـوير  2017م)  الرياض (25 سبتمبر 
التواصل  الجهتين بهدف تشجيع  المطابقة، ضمن نطاق اختصاص كل من  تقويم 
لدول  التقييس  بهـيئة  اªعـضاء  الـدول  في  المـطابقة  تـقويم  جـهات  بين  والتـعاون 

الشعبية. الصين  وجمهورية  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

(ACI) المعهد ا�مريكي للخرسانة
بتاريخ  تفاهم  مـذكرة   (ACI) للخـرسانة  االمـريكي  والمعهد  التقييس  هيئة  وقعت 
2017م)، ممثلة باªمين العام معالي نبيل بن أمين مال، وعن المـعهد نائب  (17 مايو 
التقييس  الى تمكين هيئة  المذكرة  بيرج، تهدف هذه  رونالد  السيد  التنفيذي  مديره 
البناء الخليجي مع  من استخدام كودات الخرسانة الصادرة من المعهد في كود 

للمعهد. والنشر  الفكرية  الملكية  حقوق  حفظ 

 (KATS) الوكالة الكورية للتقنية والمواصفات
تـفاهم  مذكرة   (KATS) والمـواصـفات  للتـقنية  الكـورية  والـوكالة  الهيئة  وقـعـت 
الخليجية  الفنية  اللوائح  الجهـتين في مجال  بين  التعاون  لتـأطير  2017م)  (19 سبتمبر 
ونظام تتبع الشهادات والمشاركة في االجتماعات والندوات المشتركة، تأتي هذه 
المذكرة تجديداَ لمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الكوري في (28 نوفمبر 2011م). 
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 (ISO) المنظمة الدولية للتقييس
الدولية  للمنظمة   (40) الـ  العـمومية  الجـمعـية  اجـتماع  فـي  التـقيـيس  هيـئة  شـاركت 
22–17 (برلين،   ،(DEVCO) النامية  الدول  شؤون  للجنة   (50) الـ  واالجتماع   (ISO) للتقييس 
الثنائية مع شركاء  االجتماعات  المـشاركة عقد عددÏ من  سبتمبر2017م)، وقـد شـملت 
التـقيـيس  ومنـظمات  الهـيئة  بـين  التـعاون  سـبل  ودعم  منـاقشة  عـلى  ركـزت  الهيئة 
الدولية  التـجارة  على  ذلك  وأثر  للتقييس  المـسـتقبلية  واالتـجاهات  والـدولية  ا�قلـيمية 
واالقتصاد العالمي وأهمية مشاركة جيل الشباب في عملية التقييس. وكذلك المشاركة 
 ISO, PTB, في ورشة عمل (منظمات التقييس ا�قليمية في ا�طار الدولي) بالتعاون مع 

إقليمية. إقليمية وشبه  13 منظمة  DIN، بحضور 

الفعاليات االقليمية والدولية: 

(RWDI) روان ويليامز دافيز & إيروين
 (RWDI) إيـرويـن   & دافيز  ويلـيامز  وروان  الهيـئة  بين  تـفـاهم  مـذكـرة  توقـيع  تـم 

(15 مايو 2017م)، تتضمن توفير المعلومات الالزمة لدعم كود البناء الخليجي وكود 
السعودي. البناء 

(NMIA)  معهد المقاييس االسترالي
وقعت الهيئة ومعهد المقاييس االسترالي (NMIA) مذكرة تفاهم (30 اغسطس 2017م)، 
تشمل التعاون في اªنشطة المتعلقة بالمترولوجيا مثل مراجعة القياس والمعايرة 
(CMCs) والمقارنات البينية للمختبرات (ILCs) وأنظمة إدارة الجودة؛ تأتي هذه المذكرة 
عقب االجتماع مع المختصين في معهد المقاييس اªسترالي (سدني، 14 فبراير 2017) 

والذي تم االتفاق خالله على إعداد مذكرة تعاون بين المعهد والهيئة.

معهد المواصفات والمقاييس بجمهورية اذربيجان 
(AZSTAND)

الخليج  لدول  التعاون  التقـييس لدول مجلس  بين هيئة  تفـاهم  توقيع مـذكرة  تـم 
اªعـمال  مـنتدى  هـامش  على  اªذربيجاني  والمقاييس  المواصفات  ومعهد  العربية 
الذي عقد في  العربية  الخليج  لـدول  التعاون  أذربيجان ومجلس  اªول بين جمهورية 
2017م، بحـضور  أكـتوبر   20-19 الفترة  أذربيجان خالل  باكو عاصـمة جمـهورية  مـدينة 
بجمـهوريـة  االقـتصاد  وزارة  من  وبتنظيم  التعـاون،  لمـجلس  العـام  اªمـين  معـالي 
أذربيجان واتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون  ، هدفت إلى تعزيز التعاون بين 
والمـقاييس  المـواصفات  بـمجاالت  يـتـعلق  فيـما  التعاون  مـجلس  ودول  أذربـيجان 
والتحقق من المطابقة بما يساهم في إزالة المعوقات الفنية للتجارة ورفع حجم 

أذربيجان. المجلس وجمهورية  بين دول  التجاري  التبادل 
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(IEC) اللجنة الدولية الكهروتقنية
شـاركت هيـئة التقييس لدول مجـلس التعاون لدول الخـليج العربية في االجتماع العام 
السـنوي الـ (81) للجـنة الدولية الكهروتقنية (IEC) والفعاليات المصاحبة له (فالدفوستك 

– روسيا االتحادية، 09–13أكتوبر2017م). 
 (SMB) وعلى هامـش االجتماع شـاركت الهيـئة في اجـتماعات مجـلس إدارة المواصفات
ومنتـدى رؤساء اللجـان الوطنية (NC president workshop)  وكـذلك منـتدى أمناء اللجان 
اللجـنة الدولـية الكهـرتـقـنية   (IEC)  والجـمعـية  الوطـنية (NC Secretaries) ومجـلس 
العـمومـية (Council Board). وقـد قدم معالي اªمين العام للهيئة اªستاذ نبيل مال في 
اجـتماع مـجلس إدارة المـواصـفات (SMB) الـذي تـرأسـه السـيـد (Ralph Sporer) كـلمـة 
تعريفية عـن الهـيئة وأهـم إنجـازاتها في الفترة السابقة إضافة إلى تقديم مقترح برغبة 

الهيئة باستضافة مكتب إقليمي للجنة الدولية الكهروتقنية.
وقـد شارك مـعالي اªمـين العام للهـيئة والـوفد المـرافق له فـي عـدد من ورش العـمل 
المـصاحـبة لالجـتـماع منـها: ورشة عمل الـدول المتـقدمة التي اسـتعـرضـت عـددÏ مـن 
الممارسات الناجحة عن أنظمة التحقق من المطابقة وكفاءة الطاقة وإدارة سلسلة التوريد 

وغيرها من الموضوعات الحيوية في عدد من الدول اªعضاء في اللجنة.
كما تمت المـشاركة في ورشـة عـمل (Young Professional) التـي قدمت عـرضÅ عن رؤية 
اللجنة الدولية الكهروتقنية فيما يتعلق باªنظمة االلكترونية الحالية واªنظـمة التي يتم 

العمل على تطويرها. 
 IEC Collaboration) دوات التنسيقيةªكما تمت المشاركة في ورشة عمل مجموعة من ا
Tools Suite Reference Group workshop) الـتي قـدمـت عـرضÅ عن رؤية اللـجنة الـدولـيـة 
الكـهُرتقنية فـيما يـتعلق باªنـظـمة االلكـترونـية الحـالية واªنـظمة التي يتم العمل على 

تطويرها.
وعلى هامش اجتماع اللجنة الدولية الكهروتقنية تم اللتقاء بالعديد من الوفود العربية 

وا�قليمية والدولية في إطار تعزيز واستدامة عالقات الهيئة مع شركائها.

الملتقى العربي للتقييس وحماية المستهلك
العربية  الدول  جامعة  مع  بالتعاون  والمقاييس  للمواصفات  السودانية  الهيئة  بتنظيم 
(الخرطوم،  يومين،  لمدة  استمر  والذي  والتعدين  الصناعية  للتنمية  العربية  والمنظمة 

العربية  الخليج  التعاون لدول  التقييس لدول مجلس  13-17أكتوبر2017م)، شاركت هيئة 
من  العديد  الملتقى  وناقش  المستهلك  وحماية  للتقييس  العربي  الملتقى  أعمال  في 
أوراق العمل المهمة قدمها خبراء في مجال التـقييس من داخل وخارج السودان، بهدف 

العربي. الوطن  التقييس في  بناءة تساهم في تطوير معايير  بتوصيات  الخروج 
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اجتماع الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول ا�سالمية

شاركـت الهيـئة في أعمال الجـمعية العمـومية لمعهد المـواصفات والـمقاييس للدول 
ا�سـالمـية الـذي عـقد فـي مديـنة إسـطنـبول بـجمهـوريـة تـركيا بــحضور مـعالي وزيـر 
العـلوم والصـناعـة والتكـنولـوجـيا الـتـركي (إسطنبول، 26 نـوفـمبر2017م)، تـم خـاللـها 
 (SMIIC) تـوقيع مـذكرة تفاهـم مع مـعهـد المـواصـفات والمـقايـيس للدول ا�سـالمية
وشملت الزيارة االجتماع مع معهد المواصفات التركي (TSE) ومعهد المقاييس التركي 
(UME) وتم خاللها مناقشة عددÏ من الموضوعات المدرجة في مذكرة التفاهم الموقعة 

بينهما وبين الهيئة.

ورشة عمل "تفعيل االتفاقيات وأساليب استفادة الدول االعضاء منها" 

الكويت ورشة عمل  العامة للصناعة بدولة  الهيئة  بالتعاون مع  التقييس  نظمت هيئة 
تفعيل االتفاقيات وأساليب استفادة الدول االعضاء منها" (الكويت، 24-26 يوليو 2017م)، 

وتم فيها:
   استعراض تجارب منظمات التقييس الدولية وا�قليمية والوطنية المدعوة للورشة.

   استعراض تجارب الدول اªعضاء في مجال تفعيل مذكرات التفاهم:
(ISO) المنظمة الدولية للتقييس        

(CENCENELEC) وروبية للتقييس الكهروتقنيªوروبية للتقييس/ اللجنة اªاللجنة ا        
(ASTM International) مريكية لمواد الفحصªالجمعية ا        

-
-
-
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(UME) اجتماع معهد المقاييس التركي
2017م)  27 نوفمبر  (UME) (إسطنبول،  التركي  المقاييس  المشاركة في اجتماع معهد 
وتـقديم عـرض عن الهيئة، تضمن المهام واªنشطة وا�نجازات على المستوى الخليجي 
وا�قليمي والدولي ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في مذكرة التفاهم الموقعة 
بين الهيئة والمعهد، وخطة العمل المعتمدة بين المعهد والتجمع الخليجي للمترولوجيا.

المؤتمر والمعرض االسترالي الثاني للحالل 
شاركت الهيئة في المؤتمر والمعرض االسترالي الثاني للحالل 11-12 فبراير 2017م، قدم 
خالله معالي اªمين العام للهيئة ورقة عمل عن المواصفات القياسية واللوائح الفنية 
الخليجية في مجال الحالل كما قامت الهيئة بزيارة عدد من الجهات في أستراليا ونيوزلندا 

ثنائية مما يعزز عالقات الهيئة مع عدد من المنظمات والجهات  وتم عقد لقاءات 
.Åودولي إقليميا  المناظرة 

استـقبل معـالي اªميـن العـام في مقر الهيـئة (الرياض، 05 ابريل 2017م) وفد وزارة الزراعة 
والـمـوارد المـائية اªسـترالـية بـرئاسـة Mr. Paul Ross مـساعـد اªمـين الـعـام وبــحـضـور

 Mr. Ian Mortimer مـديـر دول الـشـرق اªوسـط، شـمال وجـنوب أفـريـقـيا وانـدونـيـسـيا و 
Dr. Glen Edmunds مـستشار (الزراعة) فـي السـفارة اªستـرالية (الرياض)، وقـد تناول االجتماع 
مناقشة أطار التعاون بين الجانبين من حيث موائمة المواصفات اªسترالية والخليجية وبناء 

القدرات الفنية للجان الفنية الخليجية في مجال كفاءة المياه.

االجتماعات المشتركة

01

استقبل معـالي اªمين العـام في مـقر الهيئة (الـرياض، 05 أبريل 2017م) مـعالي الـرئيس 
التنـفيذي للهـيئة العـامة للغذاء والدواء الدكتور هـشام بن سعد الجضعي وتم التأكيد 
فـي االجتـماع على مستوى العـالقة المـتميزة الـقائمة بــين الجـانـبـين وعلى الـرغبة فـي 
التـكامل والـعمل المـشـترك، كـما تم مناقشة الالئـحة الفـنية الخـليجية لمـستحـضرات 
التجمـيل والالئحة الفـنية الخليـجية لËجهـزة الطبية وتم االتفاق على اقـامة ورش عـمل 

مشتركة لبناء القدرات في مجال تاريخ الصالحية. 

02
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استقبلت الهيئة وفد إدارة التقييس الصينية SAC (الرياض، 30 مارس 2017م)، وتم استعراض 
أبرز مـجاالت التعاون بين الجانبين كـما تم منـاقشة الخـطوط العريضة لمـشروع خارطة 

الطريق في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
03

االجتماع مع المختصين في وزارة الصنـاعات اªولية بحكومة نيوزلندا (ولينجتون، 16فبراير 
2017م)، وتـم دعوة الجـانب النيوزلندي لالطـالع على المـواصفات القياسية الخليجية ذات 
العالقة من خالل زيارة متجر المواصفات على الموقع ا�لكـتروني للهيئة وبحث إمكانية 

موائمة المواصفات القياسية الخليجية والنيوزلندية الخاصة بالغذاء.

04

االجتماع مع المختصين في وزارة اªعمال واالبـداع والتوظيف (ولينجتون،16 فبراير 2017م)، 
وتنـاول االجـتماع اهـمـية تعزيز العـالقة مع الجـانـب النـيوزلندي فـيما يخـص مـواصـفات 
التجـارة واالسـتفادة مـن التـجربة النيوزلندية في التشريع الخاص بسالمة المنتج وكذلك 

تجربتها في تقييم المخاطر.

05

االجتماع مع المـختصين في المواصفات النيوزلندية (ولينجتون،16 فبراير 2017م) والتأكيد 
على أهمية موائمة المـواصفات القياسية الخليجية والنـيوزلندية ودعوة المـختصين في 

الجانب النيوزلندي للمشاركة في أعمال اللجان الفنية الخليجية.

06

االجتماع مع المختصين فـي مختبر مواصفات المقاييس النيوزلندية (MSL) (ولينجتون،16 
فبراير 2017م) وتـم خالله مـناقشة مـجاالت التـعاون بين المـعهد وبين التجمع الخليجي 

للمترولوجيا.
07
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وقــدم  2017م)  فبراير   16 (ولينجتون،  الخـارجيــــــة  وزارة  فـي  المخـتصين  مع  االجتمـاع 
التـجـاري  والتبادل  للتـعاون  التقـييس  وأهميـة  الهيئـة  عن  نـبذة  العـام  اªمـين  مـعالي 

ونيــوزيلندا. الخليـج  دول  بين  واالقتصادي 
08

االجتماع مع المختصين في وزارة الزراعة والموارد المائية اªسترالية (كانبرا، 13 فبراير 2017م) 
وتم النقـاش حول موائمة المـواصـفات القـياسية الخـليجية واªسـترالية الخاصة بالغذاء 
واالستفادة من تجربة الوزارة في استخدام المـواصفات القـياسية وتقييم المـخاطر في 

السياسة العامة والتشريعات.

09

االجـتماع مع المـختصيـن فـي هيئة المـواصفات اªستـرالية (سـدني، 14 فـبراير 2017م) تم 
خالله دعـوة هيئة المـواصفات اªسـترالية للمـشاركة في أعـمال اللجان الفـنية الخليجية 
حسب الحاجة وتعزيز التعاون بين أكاديمية هيئة المواصفات اªسترالية ومركز التقييس 

الخليجي للتدريب.

10

االجـتماع مع المخـتصين في معـهد المـقاييس اªسـترالي (سـدني، 14 فبراير 2017م) تـم 
االتفاق خالله على إعداد مذكرة تعاون بين المعهد والهيئة ليتم توقيعها بين الطرفين 

في أقرب فرصة ممكنة.

12
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11

هيئة التقييس 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

في  العربية  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  اªعلى  المجلس  من  بقرار  أنشئت  إقليمية  هيئة 
دورته (22) (مسقط، 30-31 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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