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قرارات اللجنة الوزارية لشؤون التقييس (مجلس ا�دارة سابق�) 

والمجلس الفني واللجنة العامة للمواصفات ذات الصلة

• االجتماع الثامن عشر للجنة العامة للمواصفات 15-16 أكتوبر 2012م:

 اطلعت اللجنة على ا¨لية المقترحة لتفعيل مشاركة الجهات المعنية بالدول 
ا�عضاء في تطوير المواصفات القياسية الخليجية وأوصت بالموافقة عليها

• االجتماع الثامن والعشرون للمجلس الفني 30-31 ديسمبر 2012م:

اطلع المجلس الفني على مذكرة الهيئة بشأن ا¨لية المقترحة لتفعيل مشاركة 
الجــهات المـعنية بالـدول ا�عــضاء في تطـوير المــواصفات القـياسية الخــليجية 
باستخدام نظام إلكتروني وقرر الموافقة على ا¨لية المقترحة لتفعيل مشاركة 

الجهات المعنية بالدول ا�عضاء

• االجتماع الثاني والثالثون للمجلس الفني 31 مارس – 01 إبريل 2014م:

 التركيز على تفعيل دور الشركاء في أنشطة التقييس المختلفة، وحث الهيئة على 
التنسيق مع الدول ا�عضاء لتفعيل مشاركة الشركاء لتنفيذ المبادرات

• االجتماع السادس والعشرون للجنة العامة للمواصفات 19-20 يناير 2016م:

 تكليف الهيئة بإعداد دليل خاص لمشاركة ا�طراف المعنية في اللجان الفنية

• االجتماع الثاني للجنة الوزارية لشؤون التقييس 01 يوليو 2021م:

اعتماد دليل مشاركة ا�طراف المعنية في تطوير المواصفات القياسية/اللوائح 
الفنية الخليجية
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استناد¼ إلى الالئحة الداخلية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 

دعـم االقـتصاد الخـليجي والمـساهمة في تـقـليص العـوائق الفـنية للتـجارة، وتـماشي� مع 

أهـداف االتـحاد الجـمركي، اعـتـمدت الهـيئة عدة طـرق لتـحقيق هـذه ا�هـداف منها إعداد 

مــشـاريع المــواصفات الـقـياسية واللــوائح الـفـنية الخــليجية حــسب أدلة الــعمل الــفـني 

للمـواصـفات، ولـذلك فـإن جـودة المـحـتوى الفـني للـمواصفة القـياسية الخـليجية وقابلية 

تطـبيقها في ا�جـواء المـناخية لـدول المـجلس وفـي السـوق الخـليجي المشترك يعد من 

المؤشرات ا�ساسية لتحقيق أهداف الهيئة.

إن مـساهمة ا�طراف المـعنية فـي بناء المـواصفة القـياسية عبر اللجان الفنية المتخصصة 

 ISO, CEN, CENELEC,) هي مـمارسة متبعة في المنظمات الدولية وا�قليمية والوطنية مثل

ASTM, CODEX) تهـدف إلى تـحقيق التـجانـس بـين المـواصفة القـياسـية ومتطلبات السوق 

الصناعي والتجاري بما يحمي المستهلك ويضـمن سالمة البيئة وجودة المنتج ويعمل على 

الحد من العوائق الفنية أمام التجارة العالمية.

يـهـدف هـذا الدليل إلى شـرح آلية مـشاركة ا�طراف المعنية في مراحل تطوير المواصفات 

القـياسـية واللــوائح الفـنية الخـليـجية ضــمن اللــجان الفـنية الرئيـسية والـفرعية الخـليـجية 

ومجـموعات العمل والـفرق الخلـيجية، حيث يوضح هذا الدليل الضوابط وا¨ليات التي تحدد 

طبيعة عالقة تلك الجهات باللجان الفنية والدول ا�عضاء إضافة إلى االمتيازات والمسؤوليات.

مقدمة
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التعريفات والمصطلحات

يتم استخدام المصطلحات التالية ضمن الوثيقة بحيث يعبر كل مصطلح يرد 
في الوثيقة عن العبارات أو التعريفات التالية:

االطالع المبكر لÇطراف المعنية على بيانات مشاريع 
المـواصفات القـياسية/اللوائح الفـنية الخليجية التي 
ستلعب دور¼ حيوي� بتحديد ضوابط السوق الخليجي 

في المستقبل.

ا�طراف المعنية

- الجهات ذات ا�نشطة الربحية مثل الجهات المصنعة    
     والتجارية 

- الجهات غير الربحية ذات الصلة
- المختبرات

- الجامعات والمعاهد
- مراكز البحث العلمي 

- الجهات الرقابية أو الحكومية 
- ممثلي جهات حماية المستهلك

- أجهزة التقييس الوطنية في الدول ا�عضاء الدول ا�عضاء

مـساهمة ا�طـراف المـعنية في إعـداد المـواصفات 
القياسية/اللوائح الفـنية الخـليجية، مما يـسهم في 
إيصال رأي هذه الجهات إلى صناع القرار بشكل مرن.

ضمان مواءمة منتجات ا�طراف المعنية (الجهات 
الصـناعية والمـستـوردين علـى ا�قل) لمـتـطـلبات 
الســوق الخـــليجي وضــوابطه بــما يـلبي احــتـياج 

المستهلك.

انـخـفاض تــكاليف تـصــنيع المنـتجات وذلك لـعدم 
إلى  لالســتجابـة  الـمـنــتجات  تــعديل  إلى  الحـــاجة 
المـتـطلبات الخـليجية المـدرجة ضـمن المـواصـفات 

القياسية/اللوائح الفنية الخليجية.

تحسين جودة المحتوى الفني للمواصفة القياسية/
الالئحة الفنية الخليجية من خالل مساهمة ا�طراف 
المــعـنية مــما يــزيد مــواءمـة مـحـتـوى المـواصـفة 
القياسية/الالئحة الفنية لمتطلبات السوق الخليجي 

ويسهل تطبيقها.

االســتـفادة مـن الدعــم اللوجسـتي المـقدم مـن 
القطاع الخاص (استضافة اجتماعات اللجان ...).

تبـادل الخبرات مع ا�طراف المعنية المشاركة في 
اللجان الفنية الخليجية.

أهداف المشاركة

سهولة تطبيق المواصفة القياسية/الالئحة الفنية 
الخــلـيجية نـتـيجة المــساهمة المــبكرة لÇطـراف 

المعنية في تطويرها.

التعريفالمصطلح
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االمتيازات والمسؤوليات:

االمتيازات:

إن مساهمة ا�طراف المعنية في اللجان الفنية الخليجية تمنحهم مجموعة 
من االمتيازات وتفرض عليهم مجموعة من االلتزامات:

1- االطالع على وثائق مشاريع المواصفات القياسية/اللوائح الفنية الخليجية في مختلف مراحل المشروع.

2- االطـالع على المالحـظات الفـنية على مـشاريع المـواصفات القـياسية/اللوائح الفـنية الخـليجـية وردود 

        اللجنة الفنية على هذه المالحظات.

3- المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية الخليجية وفق الضوابط المدرجة في البنود الالحقة.

4- إبداء المالحظات على مشاريع المواصفات القياسية.

5- المساهمة في إعداد المواصفات القياسية الخليجية.

6-  ا�شـعار بمستجدات نشاط اللجنة الفنية الخـليجية واللجـنة الفرعية واجـتماعاتها وكذلك فرق العمل 
         التي يتم إنشاؤها ضمن اللجنة.

7-  الحـصول على خـصم بنسبة 25% على الدورات التـدريبية التي تنظمها الهيئة.

8-  الحصول على خصم بنسبة 25% على المواصفات القياسية الخليجية واللوائح
         الفنية وفق حقوق الملكية الفكرية:

            أن يكون المشارك باللجان من الجهات المعنية عضو¼ فعاًال.
           أن يكون الخصم محصور¼ في مجال عمل اللجان المشارك فيها.

االلتزامات:

1- تسديد رسوم االشتراك السنوي وفق المواعيد المحددة.

2- االلتزام بضوابط عمل اللجان الفنية الخليجية وفق أدلة العمل الفني للمواصفات.

3- عدم إفشاء أي معلومات غير متاحة للجهات العامة وخصوص� فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

4- تقـديم االستـشارات الفنية فيما يتعلق بمشاريع المـواصفات القـياسية التي يتم العمل عليها ضمن 
        اللجنة استناد¼ إلى تقييم الخبراء التابعين إلى هذه الجهة (ا�طراف المعنية).

5-  تزويد اللجان الفنية بأية بيـانات أو وثائق مرتبطة تفيد في رفع إنتاجية وجودة المخرجات خصوص� ما 
         يتعلق بالجوانب التنظيمية والتطبيقية.

6-  الحـرص على أن تـكون المـدخـالت الفــنية للجـهة (ا�طراف المعنية) في عـملها مع اللـجان الفـنـية 
         الخليجية تعكس تمام� الرأي الموحد والمتفق عليه للجهة التي تمثلها.

7-  في حـال رغبة الجـهة طرح موضوع أو مقـترح في اجـتماع اللجـنة الفنية/الفـرعية الخليجية يجب أن 
         تقـدم ورقة الـعمل المقـترحة إلى أمـانة اللجنة الفنية قبل عقد االجتـماع بفترة كافية لعرضه على  

          أعضاء اللجنة. 

8.1

8.2
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آلية وضوابط المشاركة:

يمكن للجهات ذات العالقة المشاركة في اللجان الفنية الخليجية عن طريق
المشاركة كعضو مؤازر.

ضوابط عامة:

آلية انضمام ا�طراف المعنية إلى اللجنة الفنية كعضو مؤازر 

تقوم الجهة (ا�طراف المعنية) بتعبئة نموذج طلب المشاركة في لجنة فنية/مجموعة عمل/فريق خليجي 
وفـق النمــوذج (مـلحق 1)، يجـب أن يكـون النـمـوذج مـتاح� على البــوابة ا�لكـتـرونية الخــاصة باللجـنة الفنية 
الخليجية/الفرعية، ويرفق مع النموذج بيانات العـضو المرشح من قبل الجهة (االسم – العمر – السيرة الذاتية 

– الخبرات العلمية والعملية).

في حال تـعبئة النـموذج إلكتـروني� فإنه يتم استـالمه مبـاشرة من الهيئة أما في حال تعبئته ورقي� وتوجيهه 
إلى أي عضو في اللجنة الفنية فإنه يتم توجيه الطلب إلى أمين اللجنة الفنية/الفرعية ومنه إلى الهيئة.

تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإبالغ الجهة بموقفها خالل مدة ال تزيد عن شهر، ويمكن للهيئة تعليق الطلب 
إلى أن يتم استكمال ا�وراق المطلوبة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة شهور من تقديم الطلب.

يحق للهيئة بعد التنسيق مع أمانة اللجنة الفنية رفض أي مقترح مقدم وتقوم الهيئة بمخاطبة هذه الجهة 
وإخطارها بذلك مع ذكر أسباب رفض المشاركة.

في حال المـوافقة على الطلب تقوم الهيئة بمخاطبة الجـهة المقدمة للطلب الستكمال تحصيل رسوم 
االشتراك.

تقوم الهيئة باستكمال إجراءات قبول الجهة المقدمة للطلب وهي:
          توفير نسخة من دليل العمل الفني للمواصفات - الجزء (1) – النظام وطرق العمل.

           توفير نسخة من دليل إخراج المواصفات القياسية الخليجية ومشاريعها.
           توفير نسخة من دليل مشاركة ا�طراف المعنية في تطوير المواصفات القياسية/اللوائح الفنية     

           الخليجية. 

إخطار اللجنة الفنـية الرئيـسية/الفـرعية الخـليجية (أمانة اللجنة الفنية) بانضـمام جهة جديدة كعضو مؤازر 
مع توفير بيانات التواصل.

يـــجـب تــحـقيق مـبدأ التـوازن 
لــعــدد الجــهات المــشاركـة 
وذلك حـسب طبـيـعة نــشاط 
هــــذه الجـــهـة (الــقـــــــطاع 
الحكومي – الصناعي – مراكز 
البـحـــث العـلــمي .) وتـــكون 
مسؤولية الهيئة تحقيق مبدأ 

التوازن بين هذه الجهات.

يـجـب أن يكـون للجهة (من 
ا�طــراف المــعنـيـة) طــالبة 
المشاركة في اللجان الفنية 
كـيان قـانوني ورسـمي فـي 
إحـدى الـدول ا�عـضاء عـلى 

ا�قل، ويمثلها ممثل واحد.

يحـق للهيئة بعد التنسيق 
مـع أمـانة اللجــنة الفــنية 
رفــض أو تـــعلـيق مـقـتـرح 
مـقدم مـن أحـد ا�طـراف 
الــمـــعنية وعـــرضـه فــي 
اجتماع اللجنة الفنية على 
أن تـــــقدم الـمــبـررات إلى 

الجهة المقدمة للطلب.

يـحق �مانة اللجنة الفنية 
بعـد التـنسـيق مع الهـيئة 
رفـض طلـب تغيير العضو 
المشارك من أحد ا�طراف 
المـعـنية فـي اللجـنة مـع 

بيان ا�سباب لذلك.
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الرسوم السنوية لالشتراك:

آلية مشاركة ا�طراف المعنية في أعمال اللجنة الفنية 

تعقد اللجنة الفنية اجتماعاتها وفق دليل العمل الفني - الجزء (1) – النظام وطرق العمل، وال يؤثر حضور 
أو غياب العضو المؤازر على النصاب القانوني لالجتماع.

تـقوم الهـيئة بـدعوة ا�طراف المعنية (المشاِركة في اللجنة الفنية) لحـضور اجتماع اللجنة الفنية وتقوم 
بالتنسيق مع أمانة اللجنة الفنية بإضافة البنود التي ترغب هذه الجهة بإضافتها إلى جدول أعمال االجتماع، 
مـع التأكـيد على تعميم جدول أعمال االجتماع النهائي على أعضاء اللجنة لالطالع على البنود المطروحة 

من قبل هذه الجهة (ا�طراف المعنية).

يسدد العضو المؤازر رسوم االشتراك السنوية كما يلي:

يستثنى من دفع الرسوم ا�طراف المعنية التالية:

الجامعات والمعاهد الحكومية

مراكز البحث العلمي 

الجهات الرقابية أو الحكومية

المختبرات الحكومية

 جهات حماية المستهلك

رسوم اشتراك في لجنة 
فـنـيـة رئيـــســية واحـدة 
(متـضـمـنة فـرق الـعمل 
لهــذه اللجــنة) 10,000 

ريال سعودي

رسوم اشتراك في لجنة 
فــنــية فـــرعــية واحــدة 
(مـتـضـمـنة فـرق العمل 
لهـــذه اللجـــنـة) 4,000 

ريال سعودي

يـكــون ســداد رســوم 
االشتراك دفعة واحدة

يـــتـم ســداد رســوم 
تجديد االشتراك خالل 
مدة أقصاها 60 يوم� 
بــــعد تــــــاريخ انـتهاء 

االشتراك.
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هيئة التقييس
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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دليل مشاركة ا�طراف المعنية في تطوير المواصفات القياسية/اللوائح الفنية الخليجية

ا�صدار الثاني - يوليو 2021 م
09

@ دولة ا�مارات العربية المتحدة – مملكة البحرين -المملكة العربية السعودية – سلطنة ُعمان – دولة قطر - دولة الكويت-     
         الجمهورية اليمنية. 

@ جهة غير ربحية ذات صلة– جهة ذات نشاط ربحي – جامعة أو معهد – مختبر – خبير فني – جامعة – مركز بحث علمي – 
        جهة رقابية – جهة ممثلة عن حماية المستهلك.
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ملحق (1)
نموذج طلب مشاركة في لجنة فنية رئيسية/فرعية

مجموعة عمل / فريق خليجي
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