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ا��د 4 رب ا������ن ، و�2 �#���ن ، وا���ة وا�#+�م ��+/ أ.+رف ا*���+�ء وا��ر#+��ن 
�2 أ����ن�.#�د�� ��د و��/ آ�2 و

����	 وز�ر ا$و�7ف وا�.�ون ا$#���� �دو�� ا�%و�ت
�ب ا�����	 وا�#��دة�ا

.ا�9وة وا*�وات ا��ور
.ا�#�م ���%م ور�� 4 و�ر%��2 وأ#�د 4 أو��7%م �����ر

�دا�� أ�و�2 ����ص .%ري وا�����	 �������ن وا���ظ��ن �)ذا ا��ؤ��ر و�د�و�)م ا�%ر��+� 
#+ن ا$#++����ل  /+���)��+� ا����+�س �+دول ���+س ا���+�ون ���.+�ر%� 
+	 ھ+ذا ا��+ؤ��ر، و
وا��++��
�، %�++� أ��++دم �<++��ق ��++د�ري ���++��	 وز�++ر ا$و7++�ف وا�.++ؤون ا$#++���� �دو�++� 

.ا�%و�ت ، وا�.%ر �و�ول ���)د ا�%و�ت ����ث ا������ 

وا#�وا �	 أن أ7دم �ر�+� �+و�زا و#+ر���ً �+ن دور ھ��+� ا����+�س ا������+� 
+	 �و�+د 
ا������ ا������� ����ل 
	 ا���ط��
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 ا� ���� دور�2 
	 ا��ر��� ا����@ �دول ا����ون ����س ا*��/ ا����س ��رار ��<�ذاً •
��دت ا��	 وا��.ر�ن 	
  د�#��ر 31ـ30 �ن ا�<�رة ��ل ���ن �#�ط�� �#�ط 

 �دول ا����ون ���س �دول وا������س ���وا�<�ت ������ ھ��� ��F.�ء م2001
 إ�/ وا������س ���وا�<�ت ا�#�ود�� ا��ر��� ا�)��� �و�ل �ن �د$ً  ا��ر��� ا����@

.������ ھ���

���)� ا�)��� ��.رت• 	
.م2004 ���و .)ر 


	 ا�����س ھ��� إدارة ���س 7رر• 2���د ا�ذي �.ر ا��دي إ���� 	
 �د��� 
� ا������ ا���)ور�� �����Fم ر#���ً  ا9��ن م2009 �و
��ر 22 ���ر�J ا�دو
.م2010 ����ر 01 �ن إ����راً  ا�����س �)���

,ISO ������س ا�دو��� ا���ظ��ت 
	 أ���ء ا�)��� أ���ء• IEC, CODEX, OIML 
.WTO ا������� ا����رة و��ظ��
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���س ا9دارة
ا�وزراء ا������ن �������س 
	 ا�دول ا*���ء

ا����س ا�<�	

ا*���� ا����� ��)���

ا*���ءرؤ#�ء أ�)زة ا�����س ا�وط��� 
	 ا�دول 
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ا*��ن ا���م وا��)�ز ا����<�ذي



نظامه على تحقيق أهدافه المنصوص عليها في مساعدة مجلس التعاون  
.األساسي واالتفاقية االقتصادية بين دول مجلس التعاون

لتعاون المختلفة ومتابعة تطبيقها وااللتزام بها، بابتوحيد أنشطة التقييس  
.والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول األعضاء

:في يساهموبما •
تطوير قطاعاتها اإلنتاجية والخدمية ، وتنمية التجارة بينها، –
...حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة–

:يحققوبما •
...دعم االقتصاد الخليجي–
...المساهمة في تقليص العوائق الفنية للتجارة–

.وتماشيًا مع أهداف االتحاد الجمركي•

  

.وضع منظومة تشريعية متكاملة لضبط المنتجات بالسوق الخليجية المشتركة•
بناء منظومة متكاملة تتوافق مع األنظمة والممارسات الدولية وقواعد وأحكام •

.منظمة التجارة العالمية
انشاء لجان فنية مشتركة العداد وتطوير نشاط المواصفات القياسية واللوائح •

.الفنية الخليجية
.إنشاء لجان فنية مشتركة في مجاالت تقويم المطابقة•
. GACإنشاء مركز إعتماد خليجي •
.  GULFMETإنشاء التجمع الخليجي للمترولوجيا•
. GULFLABانشاء التجمع الخليجي للمختبرات •
.GCC-STCانشاء مركز التقييس الخليجي للتدريب •



اهم ما أنجزته الهيئة من انشطة


	 ���ل �و�د ا��وا�<�ت ا����#�� وا��وا�L ا�<��� ا������� 
�د ا���دت أ% ر �+ن �
)12200 ������ ��#��7 �>�وا�	 ) �وا �(��)1200 ���
 �
	 ) �وا�<� و$�

.���ل ا�Oذاء �/ اNن ��� 
�)� ا�����ق ��*Mذ�� ا��ل
�ر��+++�ً �+++ن ا��+++د��ت وا�#+++�P وا�����+++�ت ا��)�+++� #+++واًء  ً�+++�و�Oط+++	 ��+++ك ا��وا�+++<�ت 7ط�

��ت ا������� ذات ا��#�س ا����.ر ����#�)�ك���.ا��#�وردة أو ��
�� وا���+دم ا����+	 ���+�ا��#�ھ�� 
	 �.ر ا�و�	 ��R.ط� ا�����س و���ن أھ���)+� ��

	
.ا���ر
ر
++P �#++�وى ا�%<++�ءة وا*داء ���#++و�	 أ�)++زة ا����++�س ���++دول ا$��++�ء وا��)++�ت �

ا������ و.ر%�ت ا��ط+�ع ا��+�ص وا��)��+�ن �+ن �+�ل ��ظ+�م ا��د�+د �+ن ا��+دوات 

�+	 .+�ر%وا  5000در�+ت ا�)��+� أ% +ر �+ن (وا�ورش وا��را�@ ا��در���� ا�����<+� 

وا�	  	
).�ر���@ �در��	  200
�+دد �+ن ا��+ؤ��رات وا���+�رض ا�����+دة 
+	 دول � 	+
رص ا�)��� 
+	 ا��.+�ر%� 

ا����س، وا#��رارھ� 
	 إ�دار ا�%����ت وا��طو��ت ا��و�و�� ذات ا���� ��R.+ط� 
.ا�����س
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ا������ ا������� ����ل:  ����

ن ا���ط
ن ا�ر��م ،  �
ِ��مِ أ�وذ � ِن ا�ر� ـٰ َ�ْ ِ� ا�ر� �ِم ا��ـ�ْ�ِ

ِ�ُ�وا ((  Y��َ $ََو ��ً 
ِ	 اْ*َْرِض ََ�ً$ َط�] � Y��ِ ُس ُ%�ُوا� Yا�� �(َ َ�� أَ�[
ْ�َط�نِ  Y.ِ��نٌ   ۚ◌   ُ�ُطَواِت ا� ]� aُدو�2ُ َ�ُ%ْم َ Y�ِ١٦٨﴿  ))  إ ﴾.

َ��ِت َ�� َرَز7َْ��ُ%ْم َواْ.ُ%ُروا �Y�ِـ2ِ إِن  َ)� ا�Yِذ�َن آَ�ُ�وا ُ%�ُوا ِ�ن َط�] َ�� أَ�[
�هُ َ�ْ�ُ�ُدونَ  Y�َِم   ﴾١٧٢﴿  ُ%�ُ�ْم إَم َوَ�ْ Yُم اْ�َ�ْ�َ�َ� َوا�د%ُ�ْ�َ�َم َ Yرَ ��َ Y�ِإ


َ�ِن اْ�ُطرMَ Yْ�َر َ��ٍغ َوَ$ َ��ٍد   ۖ◌  اْ�ِ��ِز�ِر َوَ�� أُِھلOَِ� 2ِ�ِ Yْ�ِر ا��Yـ2ِ َ
 ِ2�ْ�َ��مٌ   ۚ◌   َ
َ� إِْ َم َِ Yوٌر ر>ُMَ 2َـYا�� Y١٧٣﴿  إِن﴾.

#ورة ا���رة
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وإ�/ ��ذا �)دف؟�� ھو ا����ود �ن �ل؟
��ة ا��#�م ... �ل  	��� P��� ل�.� ����. ���%
ا����س ...ا��.رب ...ا��R%ل.... ا�#�و%��  ...ا$������� ...ا������

:�)دف إ�/ 

 ا�د�ن �P ��وا
ق �ل �����ت �ن ا��#�)�ك ��/ ��رض �� %ل أن ���ن
 أ��� ����2 %�� ا9#���� ا�.ر��� ����2 ا�ق وھذا ، ا���ف ا$#��	
 �.ر���ت أي #ن �دم ��/ ا$�<���7ت ھذه أ%دت و7د ا�������، ا����رة ا�<���7ت
: ا������ ا*ھداف ��ق 
��� إ$ ا�دو��� ا����رة ��/ �ؤ ر إ�زا���

�  ، ا*�ن ا�وط�	 ، •����� ا�����  ا�<�ظ ��/ ا�#��� ، ���� ا�
.ا�����د وا��.ر���ت ا�د����ا�ظروف ا������� ، ،
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�ل ؟�� Pج إ�/ �.ر���� /��

 /��أن ا*�ل 
	 ا*.��ء ا��9� �� �م �رد �ص : ا����دة ا�.ر��� ا*#�#�� وا��	 ��ص 
. ��ت ��ر��)�

��/ �ظ)ر ا���� إ�/ #ن �.ر���ت ���ن ِل ا������ت ا���رو�� ��/ ا��#�)ك ا��#�م؟
.إذا %��ت  ھ��� او .%ل ا����@ �ؤدي إ�/ ا$.���ه �%و�2 را��ً  •
.ا���ل ا���ط ا����@ ا��ل أ���p� 2ر را��ً 
	 أي �ن �رال ا����2 او ���O<2 او ���2 •
• 2��.ا���ل د�ول ���@ �رم 
	 �%و��ت ا����@ ا��ل أ

Pو��ت وأر%�ن ا��.ر���
�� و�#��� ���/ �����ط���ت ا�وا�ب ا#��<�ؤھ� ����ن ل >�� Pا��.ر� R.�� ھل ��زم أن
ا������ت ا��#�)د
�، أم ��%ن  ادراج ھذه ا���ط���ت ��ن ا��.ر���ت ا�<��� ا�9زا��� ا��	 

� و#��� ا������ت ا���رو��؟����ن 
و�� ھ	 ا*#س وا��وا�د ا��	 ��ب ا��ظر إ��)� �ن أ�ل ���ء �.ر�P �ود ����ن ل 

ا������ت ا���رو�� ��/ ا��#�)�ك ا��#�م؟
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�ن ا��)م و�ود ��ظو�� �ودة   
���ن ِل ا������ت
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��ظو�� �ودة 
�#���� و��د�� 

���ن  و�و و�7
ل ا������ت

�و�د آ���ت 
ا$��راف ا�����دل 
��ن ھ���ت ا$����د 

ا������

 Pد ا��.ر���و
ا�<�)	

ا*#�#�� �و�د ا���ط���ت 
ا�وا�ب �و
رھ� 
	 ا������ت 

ا����و�� �ت �ظ�� 
ا���ظو��

ا*#�#�� �و�د ا���ط���ت 
ا�وا�ب �و
رھ� 
	 �)�ت 
��L .)�دات و����ت 

�ل

�و�د ا���ط���ت 
ا�وا�ب ا*#�#�� 

�و
رھ� 
	 ھ���ت 
�)�ت ��L .)�دات 

و����ت �ل

��ظو�� �.ر���ت ا��ل و�ط���)�
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ا$��راف ا�����دل

ا ��ت %<�ءة �)�ت ��و�م ا��ط����

ا��د�7ق ��/ ا������ت وا��د��ت و��L ا�.)�دات

ا$��زام �����ط���ت وا��وا�<�ت ا����#�� ا������� 
��������ت وا��د��ت ا��ل

ا$����د



 ً اھم �� أ��ز�2 ھ��� ا�����س 
	 ���ل ا�Oذاء وا��ل:  �� �

أو�++ت ا�)��++� إھ����++�ً 
++	 �.++%�ل ا���++�ن ا�<��++� ا������++� �����++ف �
 �+++��ا�����+++�ت و��)+++� ���+++� 
��+++� ر��#+++�� ��O+++ذاء و +++�ث ��+++�ن 
ر

�دة �++++#�) : �

ر��++++� ��ط�7++++�ت ا*Mذ�++++�، و
ر��++++� ���++++واد ا���++++�
و��و +++�ت ا�O+++ذاء، 
ر��+++� �Mqذ�+++� ا���+++و�� وا�وظ�<�+++� وا��+++ورة 

).ورا ��ً 
� 	�
و*ھ��� ا��وا��P وا������ ا������� ����ل 
�د �م إ�.�ء 
ر�ق 

����	 �Mqذ�� ا�+�ل ، ��+وم ���<�+ذ %�
+� ا$�.+ط� ا������+� ���+��� 
.ا��ل ��و�� ا�داد و�طو�ر ا��وا�<�ت ا����#�� ��Mذ�� ا��ل
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ما أنجزته الهيئة في مجال الغذاء والحالل: تابع

:ا�)دف �ن ا�.�ء ا�<ر�ق ا�����	 ��Mذ�� ا��ل �
 وأد�� ا9ر.�د�� وا*د�� ا�<��� وا��وا�L ا����#�� ا��وا�<�ت ودرا#� و�را��� إ�داد1.

 .ا����7 ذات ا�دو��� وا��و���ت ا��و��)�� وا��طوط ا����ر#�ت
 ا�دو��� ا����#�� وا��وا�<�ت وا*�ظ�� وا��.ر���ت ا�.ر��� ا��و��)�ت ������2.

.ا�<ر�ق ��ل ���ل 
	 ا�د� � ا������ وا$�دارات وا�����7$
 ا$���ء دول��� ا������ ا��)�ت �P وا���#�ق ا��وا�ل 
	 ا#�#	 �دور ا����م3.

.ا����7 ذات ا�<��� ا������ 
	 ا��وا7ف ��#�ق ا�ل �ن ���)���
 ا��وا�<�ت ��)د ا������ت و��*�ص ا�دو��� ا$������ت 
	 ا��.�ر%� ود�م ��ز�ز4.

 ا�<��� ا����ن 
	 ا�����	 ا��ور و�<��ل SMIIC �ا$#��� ��دول وا������س
.ا����7 ذات وا�دو��� وا�����79 ا�وط��� ا���ل وورش وا��دوات وا��ؤ��رات

 وا��ط��ق ا���<�ذ #ن �%<ل ا��	 ا��ودة ا����#�� ا��ط��ق آ���ت وإ�داد ا�7راح5.
/��. ���)��� ا$���ء دولا� �#�وى 
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ا��وا�<�ت ا����#�� وا��وا�L ا�<��� ا������� ا������� ��*Mذ�� ا��ل

�GSO 993:1998  :����#9م ا�.ر��� ا�% .ا.�راط�ت ذ�L ا��وان ط��� *

	 �ر�� ا$�ط�ر ���ظ�� ا����رة ا�������( �)��ري ا��د�ث ���

� GSO 2055-1 :2009 : ل�.ا$.�راط�ت ا�����: ا��زء ا*ول -ا*Mذ�� ا�
 )�).��ري ا��د�ث ���

�GSO2055-2:2010 : ل�+++ا.+++�راط�ت ��)+++�ت : ا��+++زء ا� +++��	 -ا*Mذ�+++� ا�
.إ�دار .)�دات ا��ل

 )�).��ري ا��د�ث ���

:GSO2055-3:2013: �.روع ��ري إ�داده  �

ا.+++�راط�ت ��)+++�ت ا���+++�د �)+++�ت إ�+++دار : ا��+++زء ا� ��+++ث  -ا*Mذ�+++� ا�+++�ل 
..)�دات ا��ل
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�OIC – SMIIC 1  :ل�.إر.�دات ���� �Mqذ�� ا�
�OIC – SMIIC 2  :ل�.إر.�دات ��)�ت إ�دار .)�دات ا�
�OIC – SMIIC 3  : دار .)�دات�إر.�دات ��)�ت ا����د �)�ت إ

.ا��ل
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 ���� ً��	�
 ���"! �� ا	���ة	 ��ا���ت ا	������ ا	��درة �� ���ل 	 �درا����م ا	
�-  ��GSOا���ت و	�ا01 ھ��� ا	"���.  ��- -إن و()ت  -�	!'ل ا	�"� �� �	&%$#� 

� و��- ) ��� ا45ى )CODEX( ا	ـ و��ا���ت  ( SMIIC ) ت ا	ـ��ا�) -�.

مممم2014201420142014خطة الفريق الفني الخليجي لألغذية الحالل للعام خطة الفريق الفني الخليجي لألغذية الحالل للعام خطة الفريق الفني الخليجي لألغذية الحالل للعام خطة الفريق الفني الخليجي لألغذية الحالل للعام 
ا���ط��ت وا����ر�ف–*Mذ�� ا��ل ا�
أو �د��ت #�#�� /ا9دارة ���ل ا�����P و ��ط���ت �ظ�م: ا*Mذ�� ا��ل�

Pا�����
ا9دارة ����ز�ن وا*�.ط� ذات ا���� ��ط���ت �ظ�م: ا*Mذ�� ا��ل�
.ا9دارة ����رة ا���ز�� ��ط���ت �ظ�م: ا*Mذ�� ا��ل�
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مركز االعتماد الخليجي

ا$����د
تسجيل المنتجات

مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
المواصفات القياسية الخليجية

مركز المعلومات

قواعد بيانات جهات تقويم المطابقة
واإلعتمادخدمات التعيين 

الكفاءة إختباراتخدمات 
للمترولوجياالتجمع الخليجي 

والمساندة الفنية اإلستشارات

المنظومة التشريعية لضبط السالمة 
في المنتجات



 ً�����...

� 	
�ق ا��وا�<�ت ا����#�� وا��وا�L ا�<��� ا������� دوراً �و��  وھ���ً �
��ت و�طورھ� وا��#�ھ�� 
	 ا����@ ������� ا��#�)�ك ودوراً 
	 ا$ر���ء ���


	 �.�ط و�طو�ر  ����ب ا���ا���	 ، و�ن ا��)م �.�ر%� ا*طراف وأ
.ا��وا�<�ت ا����#�� ا�������

وا��وا�<�ت ا����#�� وا��وا�L ا�<��� ا������� ا������� ����ل وا����د ا��)�ت 
ا����� �.)�دات ا��ط���� ������ت ا��ل �زء �)م �داً ��ط��ق ��ظو�� ��%���� 

���
ظ ��/ �ط��ق ا*%�م ا�.ر��	 ا�9#�ن وا����� و��.

أ���/ أن ��ق ھذا ا��ؤ��ر أھدا
2 ا��	 ���وا �����ً �����)� ، و
ق 4 

�2 ا���ر وا�#داد  ��� Pا����

وا�#�م ���%م ور�� 4 و�ر2��% ،،، 

 
ٔ
 ا
ٔ
 ا
ٔ
 ا
ٔ
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