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كلمة سعادة
 رئيس الهيئة 

سعود بن ناصر الخصيبي
رئيس هيئة التقييس

حقـقت هيئـة التقييس لـدول مجـلس التـعاون لدول الخليج العربية إنجازات كبيرة في عام 2018م على 
المستويين ا�قليمي والدولي والتي عـززت مـكانتها كـمنظمة إقليـمية للتقييس وعززت دورها الحيوي 

في مجتمع التقييس الدولي.

وتـواصل هـيئة التقييس تعاونها ا�قليمي والدولي وتعمل عن كثب مع شركائها حول العالم كعضو 
مـراقب فـي المـنـظمة الدولية للـتـقيـيس (ISO) ، ومنـظمة الـتجـارة العالـمية (WTO) (اتـفاقـيات الصـحة 
 ، (SMIIC) والصـحة النبـاتية واتفاـقية العوائق الفنية)، ومـعهد المـواصفات والمـقاييس للدول ا�سالمية
والـمنـظمة العربية للـتنمية الصناعية والتـعدين (AIDMO) ، كـما تشارك الهيـئة بشـكل دوري في العديد 
مـن االجـتـمـاعات السـنوية للمـنظمات الـدولية، والمـنظمة الـدولية للـتـقيـيس (ISO)، والـهـيئـة الـدولـية 
 ، (OMIL) والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية ،(CODEX) وهيـئة الدستور الغـذائي ، (IEC) الكـهروتقنية
والـعديد مـن المنـظمات ا�قـليـمية، أهـمـها؛ اللـجنة اªوروبـية للـتـقـيـيس واللـجنـة اªوروبـية للتـقيـيس 
الكـهروتـقني (CEN-CENELEC) ،والـمـنظمة العربية للـتـنمـية الصـناعية والـتـعديـن (AIDMO)، والمـنظـمة 

ا�قليمية االفريقية للتوحيد القياسي (ARSO)، الخ.

وقـد وقـعت هـيئة التـقـيـيس الخـليجـية أكثر من (40) 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 2018 م، وقـعت الهيئة (08) مـذكرات تفـاهم واتفاقية تـعاون فني، مع مجلس الصحة لدول 
مجـلس التعاون (GHC)، االتـحاد الخـليجي للبتروكيماويات والكيماويات (GPCA)، المنتدى الدولي لهيئات 
اعتـماد الحالل (IHAF)، المـنظمة الـعربية للـتـنمية الصـناعية والتعدين (AIDMO) ، رابطة العالم ا�سالمي 
(MWL)، الجـامعة االسـالمية الـعالمية المـاليـزيـة (IIUM)، مـجمـوعة التـنمية االفريقـية (SADC) و اتـفاقـية 

.(ASTM) الترابط االلكتروني مع الجمعية االمريكية للفحص والمواد

في الختام، نـود أن نـشـكر شـركائنا على تـعـاونـهم مـع الهـيئة ودعمهم لها هذا العام، ونتطلع إلى 
استمرار عالقاتنا معهم في اªعوام القادمة.

شركاء هيئة التقييس الكرام ،،،
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(٢٠١٨م) العام  خالل  الموقعة  االتفاقيات 

المنظمة

واتفاقيات  التفاهم  مذكرات  من  العـديد  الخليجية  التقييس  هيـئة  وقـعت 
التقييس  التـعـاون مـع منظمات  لتـعزيز  2018 م  العام  الفني خالل  التـعـاون 
الطابع  واالتفاقيات  التفاهم  مذكرات  تضفي  والوطنية.  وا�قليمية  الدولية 
الرئيسية  واالستـراتيجيات  اªهـداف  وتحـدد  الهيئة  شـراكـات  على  الـرسمـي 
للتـعاون المشـترك، بما في ذلك تبادل المعرفة والخبرات وأفـضل الممارسات 
بإجراءات  المتبادل  القياسية واالعتراف  المواصفات  بما يساهم في مـوائمة 

المتبادل. واالعتراف  المطابقة  من  التحقق 
يتضمن الجدول التالي منظمات التقييس التي وقعت الهيئة معها مذكرات 

تفاهم خالل العام 2018 م:

مجلس الصحة لدول مجلس التعاون

والكيماويات للبتروكيماويات  الخليجي  االتحاد 

المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحالل

والتعدين الصناعية  للتنمية  العربية  المنظمة 

رابطة العالم االسالمي 

الماليزية العالمية  االسالمية  الجامعة 

االفريقية  التنمية  مجموعة 

الترابط االلكتروني مع الجمعية االمريكية اتفاقية 
 للفحص والمواد

االختصار
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اضاءات
مجلس الصحة لدول مجلس التعاون

تفاهم  مذكرة  التعاون  مجلـس  لـدول  الصـحـة  ومـجلـس  الـتـقيـيـس  هـيئة  وقـعت 
بين  المتخصصة  اللـقاءات واالجـتماعات  الـعديد من  2018م) سـبقها  ابريل  (الرياض،٢٤ 
الجهتين حيث تهدف هذه المذكرة إلى إيجاد عالقات عمل وتعاون مشتركة وبناءة 
الطرفين في مجاالت عديدة كًال في  بـين  الجهود  التـواصل وتنسـيق  لتعزيز  بـينـهما 
العامة ودعم  والبيئة والصحة  المستهلك  بما يساعد عـلى حماية  مجال اختصاصه، 

السامية. والغايات  اªهداف  ويحقق  يدعم  بما  الخليجية،  الصناعات 
كما اشتملت المذكرة العديد من مجاالت التعاون منها مجال المواصفات القياسية 
والتشريعية الفنية الخليجية، ومجال الدراسات واªبحاث، ومجال بناء القدرات، ومجال 
التوعية وا�عالم، كما تتضمن العديد من البنود المتعلقة بمجاالت التعاون والتنسيق 

الخليجي. المستوى  على  المجلس  أنشطة  دعم  لغرض 
@ تأسس مجلس الصحة لدول مجلس التعاون عام 1976 لتعزيز وتحسين القطاع الصحي لجميع دول مجلس التعاون 

الخليجي.

االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات
وقـعت هـيئة التـقييس واالتـحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات مذكرة تفاهم 
بـهدف تـعـزيز التـعاون في مـجال تـطويـر مـعايير عـالمـية المستوى لقطاع الكيماويات 
والـبتروكـيماويات فـي منطقة الخليج العـربي، تم توقيع المذكرة في مقر جيبكا بدبي 
بـحـضور سعادة اªمين الـعام لالتـحاد الخليجي للـبـتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)؛ 

ومعالي اªمين العام لهيئة التقييس (دبي، ا�مارات العربية المتحدة، 19 فبراير 2018).
تـهـدف هذه المـذكرة إلى إرساء أطر التـعاون الوثيق بين الـمنـظمتين فـي مجال تـطوير 
المـواصفات القياسية لقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في منطقة الخليج. ويـشمل 
التـعاون فـي الـعديد مـن الـمجاالت اªخـرى ذات االهـتمـام المـشـترك، مـثل المواصفات 
الخـليـجية، واللوائـح الفـنـية، وبـنـاء القدرات، لدعـم الصنـاعة الخـليـجية وسالمـة حمـايـة 

المستهلك والبيئة والصحة العامة.

المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحالل
وقعت هيئة التقييس والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحالل مـذكرة تفاهم في مقر 
المنتدى (دبي، 18فبراير 2018م) لتعزيز التعاون في المواصفات القياسية واللوائح الفنية 
الخـليجية في مـجال الحالل والتعاون في تنفيذ االبـحاث والدراسات والبحـوث العلمية 

والدراسات المسحية واالستقصائية المشتركة بين الطرفين بما يخدم صناعة الحالل. 
وتأتي هـذه المـذكرة كإطـار عـام للتعاون بين الجـانبين، يلي ذلك مستقبًال خطة عمل 

سنوية للمبادرات واªنشطة التي يمكن تنفيذها بين الهيئة والمنتدى.

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
على هـامش االجـتماع الخمسين للجنة االستـشارية العـليا للتقـييس (الرباط-المملكة 
المغربية 2018/28/27م) واالجتماع الثامن االجتماع الثامن للجنة االستشارية الفنية الدائمة 
المكلفة بمتابعة تنفيذ االستراتيجية العربية للتقييس والجودة ، وقعت هيئة التقييس 
والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مذكرة تفاهم كإطار عمل يساهم في 
تعزيـز جـسـور التـواصل وبنـاء الشراكة المسـتدامة بين الهـيئة والمـنظـمة فـي مـجال 

المـواصفات القياسية وإجراءات تقيـيم المطابقة والمقاييس والجـودة وبـناء الـقـدرات 
وتبـادل المـعلومات والخـبرات، بما يـساهم فـي تعزيز التـعاون وتنـسيق المـواقف في 
المحافل ا�قليمية والدولية في المواضيع والقضايا ذات االهتمام المشترك بالمواضيع 

المتعلقة بالتقييس واªنشطة المرتبطة به. 

@ تأسـس االتـحاد الخلـيجي للبتروكـيماويات والكيماويات عـام 2006م، ويمثل مجال صـناعة الهـيدروكربـونات في دول 
الخليج، ويعبر عن المصالح المشتركة ªكثر من 250 شركة عضو من الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، وهو 
ما يمثل أكثر من %95 من ا�نتاج الكيميائي في منـطقة الخليج العربي. ويشـكل مجال الصـناعة هذا ثاني أكبر قـطاع 

تصنيع في المنطقة، حيث ينتج منتجات تزيد قيمتها عن 108 مليار دوالر أمريكي سنوًيا.

@ تم تأسيس المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحالل كشبكة مستقلة غير حكومية لهيئات االعتماد لبناء أساس متين 
للصـناعة العـالمية ومـواءمة ممارسات االعتـماد في الحالل المقـدمة عالـمًيا، وهذا بدوره سـيؤدي إلى تحقيق هدفه 

النهائي المتمثل في تسهيل تجارة الحالل في جميع أنحاء العالم، وبالتالي سوف تؤثر على اقتصاد البلدان.
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رابطة العالم االسالمي
وقـعت هـيئة التقـييس ورابـطة الـعالم ا�سـالمـي مـذكرة تـفاهـم (الرياض، 19 ابريل 
2018 م) تركز على التعاون في مجال المواصـفات القياسية واللوائح الفـنية الخلـيجية 
ذات العلـاقة بالحالل وتنفيذ الدراسات والبحوث العلمية المـشتركة بين الـطرفين بما 
يـخدم قطاع الحالل وخـدماته كـما تم تـقديم مـقـترح �عـادة صـياغـة الـمنـظومـة 

الخليجية للحالل بحيث تتضمن دور رابطة العالم ا�سالمي فيها.

الجامعة االسالمية العالمية الماليزية
وقعت هيئة التقييس والجامعة ا�سالمية الماليزية مذكرة تفاهم (بوتراجايا، ماليزيا 
٢٠ ابريل 2018م) تشمل مجاالت التعاون في تطوير التقييس في التعليم في الجامعات 
بالدول ا�سالمية والبحوث والدراسات. ضمن زيارة الهيئة للمشاركة في مؤتمر الحالل 

بماليزيا، وزيارة المعهد الدولي للبحوث والتـدريب في الجامعة ا�سالمية العالمية. 
(بوتراجايا، ماليزيا ٣٠  ابريل 2018م).

مجموعة التنمية االفريقية 
وقـعـت هيـئة التـقيـيس ومـجموعة التنمية اªفـريـقـية مـذكـرة تـفاهم ضـمن مـشاركـة 
الجـهتيـن فـي أعـمال اجـتماع الجـمعية العـمومية الـــ 41 للمـنظمة الدولية للتقييس اÒيزو 
(جـنيف، 28-25 سـبتمر 2018م)، تـتـضـمن مـذكرة التـفاهـم مـجـاالت الـتعـاون فـي مـجال 

المواصفات القياسية وبناء القدرات وتبادل المعلومات

@ رابطة العالم ا�سالمي منظمة إسـالمية مقرها مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، تهدف إلى توضيح رسالة 
ا�سالم الحقيقية من خالل تـعزيـز القـيم المعتدلة التي تعزز السالم والتسامح والمحبة.  وتعد شؤون الحالل واحدة 

من نشاطات الرابطة حول العالم. 

@ المعهد الدولي للبـحوث والتـدريب في الجامعة ا�سـالمية العالـمية هو مركـز في الجـامعة ا�سالمية الماليزية ومن 
الـمتـوقـع أن يتم االعـتـراف به كـواحـد من مراكـز التمـيز في المؤسـسات العـلـيا (HICoE) على المـسـتوى الوطني في 
المستقبل القريب، يهدف الى توفير منصة للجامعة ا�سالمية الماليزية لمساعدة تطلعات الحكومة في وضع ماليزيا 

كمركز عالمي للحالل ومساعدة جهود صناعة الحالل على مستوى العالم.

@مجموعة التنمية االفريقية منظمة حكومية مقرها في غابورون، دولة بوتسوانا، تهدف الى تعزيز التعاون والتكامل 
االجتماعي، االقتصادي، السياسي واªمني بين 16 دولة في الجنوب اªفريقي.

اتفاقية الترابط االلكتروني مع الجمعية االمريكية للفحص
والمواد

تم توقيع اتفاقية تبني وبيع المواصفات القياسية لـ الجمعية اªمريكية الدولية للفحص 
والمواد ASTM International والترابط االلكتروني بينها وبين الهيئة على هامش أعمال اجتماع 
الجمعية العمومية الــــ 41 للمنظمة الدولية للتقييس االيزو (جنيف، 25 28-سبتمر 2018م).

@تقوم الجمعية االمريكية للفحص والمواد بتطوير ونشر المواصفات القياسية الفنية االختيارية لمجموعة واسعة من 
المواد والمنتجات واªنظمة والخدمات.
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(CODEX) اجتماع مع ممثلي سكرتارية هيئة الدستور الغذائي

دائـرة  عـبر   Ôاجـتماع  (CODEX) الغـذائي  الـدسـتـور  وهـيـئة  التـقـيـيـس  هـيئة  عـقدت 
وغيرها  الغذائي  الدسـتور  هـيئة  بين  التـعاون  استعراض  فيه  تم  مغلقة  تلـفزيونية 
مناقشة  تم  كما  للتحـليل  طرق  أو   / و  مواصفات  تضع  التي  الدولية  المنظمات  من 
هيئة  أنشـطة  فـي  والمـشاركة  المـعلومات  وتبادل  المـنظمة  في  الهـيئة  عضـوية 
االستبانة  استعـراض  تم  كما  الجهتين.  بين  المستقبلي  والتعاون  الغذائي  الدستور 
على  والشركاء  المنظمات  مرئيات  ªسـتطالع  الغـذائي  الدستور  هيئة  نفذتها  التـي 

الفني. العمل  وتفعيل  الشراكة  من  يحقق  بما  العالم  مستوى 

االجتماع مع وفد االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات 
 (GPCA)

استـقبلت هيـئة التقييس وفد االتحـاد الخليـجي للبتروكيـمـاويات والكـيماويات مـمثلة 
بـسعـادة الـدكتور عبـدالوهاب السـعدون، اªمـين الـعام لالتحاد ، كان االجـتماع فـرصة 
الكتشاف مجاالت التعاون والتنسيق بين الهيئة واالتحاد بما يحقق اªهـداف المـنشودة 
للطـرفين كما تم مـناقشة تشكيل (لجان فنـية رئيسية/ لجان فـنية فرعية/فرق عمل) 
متـخصصة ومشتركة فـي مجال البتـروكيماويات �عـداد مواصـفات قياسـية خليـجية 
يتـم تبنيها دوليÔ من خالل اعداد مسـودة لمذكرة تفاهم بين الجانبين، بخطة تنفيذية 
لعام 2018م، كما تم مناقشة احدى المبادرات التي يعمل االتحاد عليها ذات العالقة بـ" 
النظام العالمي لتنسيق وتصنيف المواد الكيـميائية لتطوير / تحديث مواصفة قياسية 
خليـجية لتصـنيف المواد الكـيميائية التي لـها اسـتعمال في الصـناعة في دول مجلس 

التعاون.

والمملكة  ا£وروبي  االتحاد  بين  المشترك  الطاقة  اجتماع كفاءة 
العربية السعودية 

عقد اجتماع كفاءة الطاقة المشترك بين االتحاد اªوروبي والمملكة العربية السعودية 
بـمـبادرة مـن شـبكة االتـحـاد اªوروبـي ومـجلس التـعاون الخـليـجي لـتـقـنـيات الـطاقـة 
ومفوضية االتحاد اªوروبي، وشـارك ممثل الهيئة في حفل االفتتاح، بمعية رئيس قسم 
الشؤون التجارية واالقتصادية في بعثة االتحاد اªوروبي، ونائب رئيس ”يو تي سي كاليمت 

كونترولز آند سيكيورتي.
وتـنـاولـت الـدورة اªولـى مـن اجتماع كـفاءة اسـتهالك الـطاقـة المـشـترك بـين االتـحـاد 
اªوروبـي والـمـملـكة العربـية السـعودية، المـنـظم بالـشراكة مـع ”يوروفـيـنت الـشـرق 
اªوسط“، فـرص التـعاون بين الجانبين بشأن المواصفات واالعـتماد والتـصنـيف لمـعدات 

التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

االجتماعات المشتركة

(اجتماع الكتروني، ٠٨ يناير 2018م)

(الرياض، 09 يناير 2018م)

(جدة، 14 يناير 2018م)
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مجلس الصحة لدول مجلس التعاون
 (مقر الهيئة،الرياض، 25 فبراير 2018م) 

سعادة  برئاسة  التعاون  مجلس  لدول  الصحة  مجلس  وفد  التقييس  هيئة  استقبلت 
مـدير عام مجلس الصحة  وبحـث االجتماع  عـدد من الموضوعات المشـتركة بين الجـانبين 
منها قضايا مكـافحة التـبغ، واتـفاقية منظمة الصحة العالمية ا�طارية بهذا الخصوص،

كمـا تم بحث سبل تـعزيز التعاون والتنـسيق بين الجـانبين فيـما يخص مشـروع الالئحـة 
الفـنية الخلـيجية لÚجهزة الطبـية تم فيها اقتراح تشكيل فريق مشترك من الطرفين

لدراسة مشروع الالئحة الفنية الخليجية لÚجهزة الطبية وإعداد المشروع النهائي لالئحة، 
الموضوع. الطرفين حول هذا  والوصول إلى رؤية مشتركة بين 

االجتماع الـ (50) للجنة االستشارية العليا للتقييس واالجتماع (8) للجنة
االستشارية الفنية الدائمة المكلفة بمتابعة تنفيذ اªستراتيجية

(الرباط، 27 -٢٨فبراير 2018م)
شاركت هيئة التقيـيس في أعمال االجتماع الخمسين للجنة االستشاريةالعليا للتقييس 
تضمن إعداد واعـتماد وتـحديث الـمواصفات القياسية العربية الموحدة ومشروع حوكمة
أعمال اللجنة االستشارية العليا للتقييس مشددÜ على أهمية تنسيق الموقف العربي في 
االجتماعات والمحافل االقليمية والدولية، كما خرج االجتماع باعتماد االستراتيجية العربية 

للتقييس والجودة لالعوام 2023-2019م

اللقاء التشاوري بين هيئة التقييس ورابطة العالم اªسالمي
(مقر الهيئة، الرياض،18 مارس 2018م)

استقبلت هيئة التقييس وفد رابطة العالم االسالمي، وُعِقد اجتماعÔ ثنائيÔ تم فيه االتـفاق 
على توقـيع مذكرة تفـاهم بـين الهيئة ورابطـة العالم ا�سـالمي كإطار للتـعاون بين 
الجـانبين، كما اقتـرحت هيئة التقـييس تقديم مسـاهمتها في بناء القدرات من خالل 
تأهيل المقيمين الشرعيين في الـرابطة في مجال المواصفات القياسية واللوائح الفنية 
الخليجية ذات العالقة بالحالل، مؤكدة على أهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة والرابطة

بما يحقق اªهداف المنشودة للطرفين.

زيارة نائب وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلي
(مقر الهيئة،الرياض، 26مارس 2018م)

استقبلت هيئة التقييس في مقرها بالرياض سعادة أيـومار نـوفكي- نائب وزير الـزراعة 
والثـروة الحيـوانـية واªغـذية والتموين لدى جمهورية البـرازيل وسعـادة فالفيو ماريغا- 
سفير دولة البرازيل في المملكة العربية السعودية، وجرى اجتماع استعرض فيه أهم سبل
التعاون بين الجانبين في المجال الزراعي والدور االقتصادي الذي تلعيه البرازيل في تصدير 
المواد الغذائية والدواجن لدول مجلس التعاون، ودور المواصفات القياسية واللوائح الفنية 
الخليجية ذات العالقة بالغذاء والحالل، والدراسات التي تم إجراءها من الجهات ذات العالقة 

في هذا المجال.
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الحوار الثاني للتجارة واالستثمار بين مجلس التعاون واالتحاد ا£وروبي
(بروكسل، 27 يونيو 2018م)

شاركت هيئة التقييس في أعمال الحوار الـثاني للتجارة واالستثـمار بين مجلس التـعاون 
واالتـحاد اªوروبـي قدم فيها وفـد هيئة التقـييس ورقة عمل عن المواصفات القياسية 
واللوائح الفنية الخليجية اشتملت على التعريف بأنشطة الهيئة والبنية التحتية للجودة، 
كما تضمنت إزالة العوائق الفنية أمام التجارة العالمية وتسهيل تداول وحركة المنتجات 
فـي السـوق الخـليجية المـشتركة واªسـواق العـالـمية دون ا�خـالل بالـوفاء بمـتطلبات 

السالمة والصحة والبيئة.
وشارك في الحوار عدد من الخبراء والمختصين من عدد من الجـهات في دول مـجلس 
التعاون، منـها اªمانة العامة لمجلس التعاون، ومنظمة الخـليج لالستشارات الصناعية، 
والمركز االحصائي الخليجي، والقطاع الخاص ممثًال باتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي 
واتحـاد اªعـمال اªوروبي، كـما شـارك مـن جانب االتحـاد اªوروبي خـبراء ومخـتصون من 

المفوضية اªوروبية وجهاز العمل الخارجي اªوروبي.

زيارة مجلس VCCI الياباني  
(مقر الهيئة،الرياض، 10 يوليو 2018م)

بالرياض، تم فيه  مقرها  في  VCCIالياباني  مجلس  من   Üوفد التقييس  هيئة  استقبلت 
مناقشة ما يخص الئحة التوافق الكهرومغناطيسي والرمز الخليجي لتتبع المطابقة

CEN-CENELEC االجتماع السنوي لـ
(سلوفينيا، 21 يونيو 2018م)

بالرياض، تم فيه  مقرها  في  VCCIالياباني  مجلس  من   Üوفد التقييس  هيئة  استقبلت 
مناقشة ما يخص الئحة التوافق الكهرومغناطيسي والرمز الخليجي لتتبع المطابقة

TSE زيارة معهد المواصفات التركي
(إسطنبول، 04 يوليو 2018م)

زار وفد من هيئة التقييس معهد المواصفات التركي في إسطنبول تم فيها استعراض 
ومقارنة المواصفات الخليجية والمواصفات التركية ذات العالقة ومناقشة سبل تسهيل 

التركية.  والجمهورية  الهيئة  في  اªعضاء  الدول  بين  التجارة 

 (USTR) زيارة وفد مكتب الممثل التجاري ا£مريكي
(مقر الهيئة،الرياض، 02 اكتوبر 2018 م)

استقبلت الهيئة وفد مكتب الممثل التجاري اªمريكي (USTR) ممثلة بالسيد جيسون 
بونتـين مدير شؤون أوروبا الغـربية والشـرق اªوسـط لمناقـشة مسـتجدات الحـالل في 
االتفاق على أهـمية  تم  كما  اªعضاء  الدول  بين  التنـسيق  في  الهيئة  ودور  المنطقة، 

التنسيق بين الطرفين في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي (CODEX) ٢٠١٨م.
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 (GPCA) زيارة وفد االتحاد الخليجي البتروكيماويات والكيماويات
(مقر الهيئة، الرياض، 14 اكتوبر 2018)

استقبل سعادة االمين العام للهيئة وفد االتحاد الخليجي البتروكيماويات والكيماويات 
بـرئاسة سـعادة االمـيـن الـعام لالتـحاد، تـم فـيه اقـتراح تـوحيد المواصفات القياسية 
في مجاالت العمل المشتركة بين الهيئة واالتحاد، مثل: المواد الخطرة ، كما  تمت فيه 
دعوة الهيئة للمشاركة في المنتدى الثالث عشر للمنصة العالمـية في 28-26 نوفـمبر
2018م، و دعـوة الهـيئة للمـشاركة في الطـاولة المـسـتديـرة فـي الكويـت فـي شـهر 
نوفمبر 2018م فـي ظل مذكرة التفـاهم الموقـعة بين الهيئة واالتحاد وفقÔ للمذكرة 

التفاهم الموقعة بين الجهتين.

 (IEC) االجتماع السنوي الـ (82) للهيئة الدولية الكهروتقنية
(بوسان،كوريا الجنوبية، 21 أكتوبر 2018م)

شاركت هيئة التقييس برئاسة اªمين العام في االجـتماع السـنوي الـ 82 للهـيئة الدولية 
 ،IEEEو IEC كما عقدت عدة اجـتماعات ثنائية على هامش االجتـماع مع ،(IEC) الكهروتـقنية

وممثلي الدول اªعضاء.

(IHAF) االجتماع مع المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحالل
(مقر الهيئة،الرياض، 13 نوفمبر 2018م)

عقـدت هيئة التقـييـس اجتماعÔ ثنـائيÔ برئاسة اªمـين العام للهـيئة وأمين عـام المنتدى 
الدولي لهـيئات اعـتماد الحالل (IHAF) والوفـد المـرافق له لتعزيز التنـسيق والتعاون في 
مشروع المنظومة الخليجية للحالل ومناقشة مجاالت التعاون المشتركة بين الطرفين.

االجتماع مع وفد المفوضية ا£وروبية (المشروع الخليجي ا£وروبي)
(مقر الهيئة،الرياض، 18 ديسمبر 2018م)

استقبلت هيئة التقييس وفد المفوضية اªوروبية (المشروع الخليجي اªوروبي) لمناقشة 
مشروع التنوع االقتصادي بين االتحاد اªوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي واستكمال 
مناقـشة التـعاون بين الهـيئة والمـشروع اªوروبي على ضـوء االجـتماع المـاضي للحـوار 
اªوروبي الخليجي في بروكسل، وكـيفية التحـول من الصناعات البترولية إلى الصناعات 

غير البترولية في الدول اªعضاء. 

القمة العالمية للتجارة الخارجية للحالل

والـذي  للحالل  الخارجية  للتجارة  العالمية  القمة  ومؤتمر  معرض  في  الهيئة  شاركت 
سلط الضوء على االستثمار في الصناعات الحالل في أسـواق الحالل الناشـئة واستـكشاف 
والتحديات  الملموسة  الفـوائـد  ناقش  كما  العالمي،  الحـالل  نظـام  على  التحـديثات 
وعمليات تنفيذ اللوجستيات للحالل، وتوحيد نظام الحالل العالمي من منظور الشركات 
الوعي الحالل  التواصل االجتماعي لصناعة  واستعراض كيفية االسـتفادة من وسائل 

المجال. هذا  القيم ا�يجابية في  وتعزيز 

الفعاليات 

(كوااللمبور، 06-05 فبراير 2018م)
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االجتماع ا£ول لتأسيس المجلس الدولي لجهات الحالل IHAB في ماليزيا

 IHAB ول لتأسيس المجلس الدولي لجهات الحاللªشاركت الهيئة في أعمال االجتماع ا
فـي مالـيزيا تم خالله مناقشة التـعاون في مجال الحـالل وتوقـيع مذكرة تفـاهم مع 
الجامعة الماليزية بمشاركة سعادة الدكتور حمزة صالح، عميد المعهد الدولي للبحوث 

والتدريب في الجامعة ا�سالمية العالمية بماليزيا. 

(ماليزيا ،03-01 ابريل 2018م)

اجتماع الجمعية العمومية الــ 41 للمنظمة الدولية للتقييس االيزو

شاركت هيئة التقييس برئاسة سعادة اªمين العام في اجتماع الجمعية العمومية الـ 41 
للمنـظمة الدولية للتـقييس االيـزو (جنـيف، سويسرا، 25 -٢٨ سبـتمر 2018م) تـم خـاللها 
استعراض مسودة خطة العـمل التنفيذية للتـعاون الفني مع الهيئة للعام 2019م، كما 
تم االجتماع برئيس المنظمة الدولية للتقييس السيد جون والتر واªمين العام للمنظمة 
السيد سيرجيو وتوجيه الدعوة لÚيزو للمشاركة في المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة 
المختبرات(2019م) والتأكيد على أهمية مشاركة اÒيزو في هذا الحدث الكبير، كما تمت 
مناقشة الخطة التدريبية لÚيزو والخطة التدريبية للهيئة للعام 2019م، وتم االتفاق على 

مشاركة الجهتين لخططهم التدريبية للعام 2019م. 
كـما تم خالل هذا االجتماع توقيع عدة مذكرات تفاهم مع كل من: مجموعة التنمية 
اªفريقية (SADCSTAN)، اتفاقية الترابط ا�لكتـروني وبيع وتبني المواصفات مع الجـمعية 
اªمريـكية الدولية للفحص والمواد (ASTM International)، كما ُعـِقدت اجـتماعات ثنائية بين 
 (IEC) والهيئة الـدولية الكهروتقنية (BSI) الهـيئة وكل من معهد المـواصفات البريطاني
 ،(CENELEC) وربـيـة للتقيـيس الكهروتـقـنيªواللجنـة ا (CEN) وروبـيـة للتقيـيسªواللجنـة ا
والمديرية العامة للصناعة نيابة عن المـديرية العامة للـمواصفات والمـقاييس بسلطنة 

عمان.

(جنيف، ٢٥-٢٨ سبتمر 2018م)

االجتماع الـ (50) للجنة االستشارية العليا للتقييس

شاركت هيئة التقييس برئاسة معالي اªمين العام في اجتماع اللجنة االستشارية العليا 
للتقييس في دورتها الـ 50 والتي عقدت بمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 
فـي مـدينة الـرباط، تم فـيها مناقـشة إعـداد واعتـماد وتحديث المـواصفات القـياسـية 
العربية الموحدة، ومتابعة خطة عمل أمانات اللجان الفنية الخاصة بإعداد المـواصفات 

القياسية العربية الموحدة لعام 2018م.
كما وقعت هيـئة التقيـيس والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على هامش 
المـحافل ا�قليمية  المـواقف فـي  لتعزيز وتنـسيق  اعمـال االجتـماع مـذكرة تفـاهم 
والدولية في المواضيع والقضايا ذات االهتمام المشترك المتعلقة بالتقييس واªنشطة 
المرتبطة، وتبادل المعلومات والتشريعات المعتمدة عند كال الطرفين حاضرÜ او المخطط 

لها مستقبًال في مجاالت التحقق من المطابقة والمقاييس والجودة.

(الرباط، ٢٨-27 فبراير 2018م)
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 (IEC) االجتماع الـ (82) للهيئة الدولية الكهروتقنية
(بوسان، كوريا، 21 أكتوبر 2018م)

الكهروتقنية  الدولية  للهيئة   (82) الـ  االجتماع  أعمال  في  التقييس  هيئة  شاركت 
الهيئة  أعضاء  مع  االجتماع  هامش  على  ثنائية  اجتماعات  عدة  عقدت  كما   ،  (IEC)

 .(IEEE) وااللكترونيات  الكهرباء  مهندسي  ومعهد   ،(IEC) الكهروتقنية  الدولية 

اجتماع الجمعية العمومية 13 لمعهد المواصفات والمقاييس
(SMIIC) للدول االسالمية

(مكة المكرمة، 05 نوفمبر 2018م)
شاركت هيئة التقييس في اجتماع الجمعية العمومية الثالث عشر لمعهد المواصفات 
والمقاييس للدول االسالمية (SMIIC) والذي عقد في مكة المكرمة باستضافة كريمة

من المملكة العربية السعودية بحضور معالي الدكتور/ سعد القصبي - رئيس مجلس 
الحـالية قدم خـاللها  للـفترة  المواصـفات والمـقاييس للدول ا�سالمية  إدارة مـعهد 
التـقييس كلمة  سعـادة اªمين العام سعود بـن ناصر الخصيبي، اªمين العام لهيئة 
توضح أهمية الجهود المشتركة والتكامل والتنسيق مع شركاء الهيئة لدعم التقييس 

للجودة. التحتية  والبنية 
كما وقعت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مذكرة تفاهم 
(MOU) مع معهد المواصفات والمقاييس للدول ا�سالمية (SMIIC) (أنطاليا، الجمهورية 
التركية فـي 7 نوفمبر 2012م)، وتـم تجـديدها العام المـاضي خـالل اجـتماع الجـمعـية 
العمومية الثاني عشر (اسطنبول، الجمهورية التركية، 26 نوفمبر 2017م) لمدة خمس 
سنوات أخرى مع خطة عمل سنوية تتضمن مجاالت التعاون ذات االهتمام المشترك 
من أجل تعزيز أنشطة التقييس من خالل توحيد وموائمة المواصفات القياسية واللوائح 
بناء القدرات  الفنية وإجراءات تقييم المطابقة وأنشطة ا�خطار للوائح الفنـية وبرامج 

والخبراء. والمعرفة  المعلومات  وتبادل 

المنتدى الدولي للحالل
(بانكوك،  16-14 ديسمبر 2018م)

شارك وفد هيئة التقييس برئاسة سعادة االمين العام في فعاليات حالل تايالند الدولي 
2018م من خالل المشاركة في المؤتمر، وورش عمل المصلحة، والجلسات الجانيية، معرض 
منتجات حالل، مـعرض االبتكارات فـي الحالل. كما قـدمت الهيئة ورقة عمل عن دورها 
في تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية ذات العالقة بالحالل، كما عقدت لقاءات 
جانبية مع ممثلي المنظمات والجهات المشاركة في هذا الحدث ومناقشة اوجه التعاون 

في المواضيع المتعلقة بالحالل.
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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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