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)SAC( اللجنة االستشارية الدامئة

اللجنة االستشارية الدامئة هي لجنة استشارية بشأن 

القضايا الهامة فيام يتعلق بسياسة ونهج معهد املواصفات 

واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( SMIIC ، والتعاون مع 

األعضاء حول التنمية الدولية يف مجال التقييس واملجاالت 

ذات الصلة وتقديم املشورة ملجلس اإلدارة بشأن القضايا 

املتعلقة بالحكومة وسياسات وأنشطة املجالس . وتتألف 

اللجنة االستشارية )SAC( من عدد ال يقل عن )6( أعضاء 

وكحد أقىص )9( أعضاء مقسمني بالتساوي بني الركائز 

الرئيسية الثالثة ألنشطة معهد املواصفات واملقاييس 

للدول اإلسالمية )سميك( SMIIC وهي التقييس )التوحيد 

القيايس( واملقاييس )املرتولوجيا( واالعتامد. 

ويكون األمني العام عضوا بحكم منصبه ومن ينوب عنه يف 

اللجنة االستشارية )SAC( و مقّررا.

يتم تسمية  أعضاء اللجنة االستشارية )SAC(  من قبل 

األمانة العامة، ويعينهم مجلس اإلدارة، ويكونون جزءا 

من منظمة التعاون اإلسالمي OIC وأجهزتها / املنظامت 

الدولية / الهيئات املعرتف بها دوليا / املنظامت غري 

الحكومية املعروفة جيدا يف مجال اختصاصها.
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مجلس االعتامد )AC( هو الجهاز الذي يقوم بأنشطة 

تهدف إىل إنشاء نظام اعتامد يف الدول األعضاء يف منظمة 

التعاون اإلسالمي OIC. إن مجلس االعتامد )AC( , هو 

الجهة املسؤولة عن دعم إجراءات إنشاء نظام اعتامد سليم 

عىل مستوى منظمة التعاون االسالمي OIC،  ورفع مستوى 

الوعي مبفهوم االعتامد داخل الدول االعضاء.

ويتألف مجلس االعتامد من أعضاء من هيئات االعتامد 

الوطنية التي تأذن بها الدول األعضاء واملراقبون ملعهد  

.SMIIC )املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك

يقوم مجلس اإلدارة بتعيني الرئيس و 12 عضوا  يف مجلس 

االعتامد )AC( من بني مرشحي  هيئات االعتامد الوطنية 

الذين تأذن بهم الدول األعضاء ، حيث يتم انتخابهم عىل 

أساس التوزيع الجغرايف العادل، وفقا للنظام الداخيل.

سوف يقوم مجلس االعتامد )AC( بتشكيل لجان فنية 

معتمدة )ATC( لتنفيذ السياسات / املشاريع / الربامج 

املتعلقة باالعتامد مبا يتامىش مع الخطة االسرتاتيجية ملعهد 

  .SMIIC )املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك

وتكون العضوية يف تلك اللجان مفتوحة لجميع الدول 

األعضاء.

يف إطار معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية 
SMIIC )سميك(

االعتامد هو أداة البنية التحتية للجودة التي تدعم 

مصداقية وقيمة العمل الذي تقوم به هيئات تقييم 

املطابقة وبالتايل الشهادات الصادرة عنها )تقارير االختبار 

والفحص واملعاينة وشهادات املعايرة وشهادات أنظمة 

اإلدارة واملنتجات واملوظفني وغريها من الشهادات(.

ويتم اعتامد هيئات تقييم املطابقة يف ضوء املتطلبات 

املقبولة عامليا الواردة يف املواصفات الدولية التي تحدد 

مواصفات ومعايري الكفاءة لفئة هيئة تقييم املطابقة، 

مقابل املتطلبات الخاصة بالقطاع التكمييل، ومقابل الوثائق 

التوجيهية الصادرة عن منظامت التعاون الدويل واإلقليمي 

التابعة لهيئات االعتامد.

إن املنتج أو الخدمة املصحوبة بشهادة املطابقة املقدمة 

من قبل هيئة تقييم املطابقة املعتمدة تلهم الثقة فيام 

يتعلق باالمتثال للمتطلبات املحددة املعمول بها. ومن ثم 

فإن االعتامد سيؤدي اىل إزالة الحواجز التقنية أمام التجارة. 

ويضمن االعتامد للمستهلك أن املواصفات قد تم االلتزام 

بها مبا يتناسب والشهادات الصادرة لها.

بشكل عام

االعتامد: شهادة طرف ثالث ذو صلة بهيئة تقييم 
املطابقة، تنقل متثيال او عرضا رسميا من اختصاصها  

للقيام مبهام تقييم املطابقة املحددة
““

)AC( مجلس االعتامد
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تشكل املقاييس )املرتولوجيا( العمود الفقري للمواصفات 

واملعايري وهي واحدة من املجاالت الرئيسية التي تهم معهد 

 .SMIIC )املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك

ويهدف معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية 

)سميك( SMIIC إىل تحقيق االتساق والتامثل والتوحيد يف 

مجال املقاييس والفحص املختربي فيام بني الدول األعضاء ، 

ولهذا الغرض أنشأ مجلس املقاييس التابع ملعهد املواصفات 

واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( SMIIC الذي يتألف 

من رئيس وأعضاء من معاهد املقاييس ) املرتولوجيا( 

الوطنية للدول األعضاء واملراقبني يف  معهد املواصفات 

واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( SMIIC وأغراض 

تحقيق ذلك عن طريق:

وجود مخزون ملواصفات املعايرة والتنظيم الحالية 	 

وإنشاء سلسلة للمتابعة من اجل الوصول إىل 

 املواصفات املرجعية لكل وحدة أساسية.

العمل كوسيط، ألي وحدة، لتلبية متطلبات املعايرة 	 

التي قد تنشأ يف أي رابط يف السلسلة التي سيتم 

إنشاؤها. ويؤكد، من خالل موظفيه من الخرباء، مدى 

الدقة واالحكام التي يعرضها أي مخترب معايرة  يف 

 الخدمات.

توفري خدمات املقاييس )املرتولوجيا( من خالل 	 

االستفادة بأقىص قدر من الكفاءة من اإلمكانيات 

املوجودة يف الدول األعضاء والتي تساعد  يف حل 

مشاكلها يف مجال املقاييس )املرتولوجيا( من خالل 

البحوث املنسقة.

SMIIC )يف إطار معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك

ومبا أن املقاييس )املرتولوجيا(  تشكل العمود الفقري للمواصفات واملعايري، 
فإن تحقيق االتساق والتامثل والتوحيد يف مجال املقاييس والفحص املختربي 
فيام بني الدول  يف منظمة التعاون اإلسالمي OIC  هو أحد أهداف معهد 

.SMIIC )املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك

““
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يشمل  وهو  القياس.  علم  هو  )املرتولوجيا(   املقاييس  علم 

ومجاالت  القياس  وأدوات  ومواصفاتها  القياس  وحدات 

تطبيقها، وجميع املشاكل النظرية والعملية املتعلقة بالقياس.

وتصنف املقاييس يف ثالثة مجاالت رئيسية:

املقاييس العلمية،. 1

املقاييس الصناعية و. 2

املقاييس القانونية.. 3

من   الجزء  ذلك  هو  العلمي  )املرتولوجيا(  املقاييس  علم 

املقاييس )املرتولوجيا( التي تعالج املشاكل املشرتكة لجميع 

الكمية  عن  النظر  بغض  )املرتولوجية(   القياسية  املسائل 

العامة  والعملية  النظرية  املشاكل  يغطي  وهو  املقاسة. 

املتعلقة بوحدات القياس، مبا يف ذلك تحقيقها ونرشها من 

خالل الطرق العلمية، ومشاكل األخطاء والشكوك يف القياس 

ومشاكل الخصائص القياسية )املرتولوجية( ألدوات القياس.

املقاييس  علم  من  مختلفة  متخصصة  مجاالت  هناك 

)املرتولوجيا( العلمي، عىل سبيل املثال:

مقاييس الكتلة  التي تتعامل مع القياسات الكتلية .	 

وقياسات 	  الطول  مع   تتعامل  التي  األبعاد  مقاييس 

الزاوية .

قياسات 	  مع  تتعامل  التي  الحرارة  درجات  مقاييس 

درجات الحرارة.

القياسات 	  مع  تتعامل  التي  الكهربائية  املقاييس 

الكهربائية.

يف 	  القياسات  مع  تتعامل  التي  الكيميائية  املقاييس 

الكيمياء.

املقاييس الصناعية تتناول قياسات اإلنتاج ومراقبة الجودة. 

وهي تغطي إجراءات وطرق املعايرة وفرتات املعايرة والتحكم 

يف عمليات القياس وإدارة أدوات القياس يف الصناعة للتأكد 

من أنها يف حالة امتثال ملتطلبات االستخدام املقصود.

املقاييس القانونية هي جزء من علم القياس التي  تخضع 

املفردات  يف  معرفة  وهي  التنظيمية.   / القانونية  للرقابة 

جزء  أنها  عىل  القانونية  )املرتولوجية(  للمقاييس  الدولية 

املتطلبات  عن  تنجم  التي  باألنشطة  املتعلقة  املقاييس  من 

القياس  القياس وأدوات  االعتبار ووحدات  القانونية وقياس 

وطرق القياس التي تقوم بها الهيئات املختصة.

بشكل عام

)MC( )مجلس املقاييس )املرتولوجيا
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يتضمن تقييم املطابقة مجموعة من العمليات التي تبني 

أن املنتج أو الخدمة أو النظام يلبي متطلبات املواصفة او 

املعيار. واألشكال الرئيسية لتقييم املطابقة هي االختبار، 

والتصديق، والفحص واملعاينة .

لجنة معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( 

SMIIC بشأن مواصفات لتقييم املطابقة )CCA( هي 

اللجنة التي تعمل عىل القضايا املتعلقة بتقييم املطابقة 

.)SMIIC/CCA(

وسوف تضع لجنة معهد املواصفات واملقاييس للدول 

اإلسالمية )سميك( SMIIC سياسة بشأن مواصفات ومعايري 

تقييم املطابقة )CCA( وتنرش مواصفات منظمة التعاون 

اإلسالمي / معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية 

)سميك( SMIIC املتعلقة بتقييم املطابقة وال يقوم بتنفيذ 

أنشطة تقييم املطابقة .

ويتمثل نطاق اللجنة يف إعداد السياسات واملواصفات 

)مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية واملعايري واملواصفات الفنية 

وما إىل ذلك( للهيئات املشاركة يف االختبار واملعايرة 

والتنظيم وإصدار الشهادات والفحص واالعتامد وغريها 

من املواصفات ذات الصلة وخاصة تقييم املطابقة الحالل 

واالعتامد.

وفيام ييل أهداف لجنة معهد املواصفات واملقاييس 

للدول اإلسالمية )سميك( SMIIC بشأن مواصفات لتقييم 

: )CCA( املطابقة

دراسة وسائل تقييم مدى مطابقة املنتجات والعمليات 	 

والخدمات وأنظمة االدارة للمواصفات املناسبة أو 

املواصفات الفنية االخرى.

إعداد االدلة واالرشادات واملواصفات ملنظمة التعاون 	 

االسالمي OIC / معهد املواصفات واملقاييس للدول 

اإلسالمية )سميك( SMIIC املتعلقة مبامرسة االختبار 

والفحص وإصدار الشهادات للمنتجات والعمليات 

والخدمات وتقييم االنظمة االدارية  ومختربات االختبار 

وهيئات الفحص واملعاينة وهيئات االعتامد وتشغيلها 

وقبولها( .

تعزيز االعرتاف املتبادل وقبول نظم تقييم املطابقة 	 

الوطنية واإلقليمية، واالستخدام املناسب ملواصفات 

ملنظمة التعاون االسالمي OIC / معهد املواصفات 

واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( SMIIC لالختبار 

والفحص واملعاينة وإصدار الشهادات والتقييم 

واألغراض ذات الصلة .

اقرتاح املواصفات اإلقليمية أو الدولية ذات الصلة 	 

املعرتف بها عامليا إىل األمانة العامة ملعهد املواصفات 

واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( SMIIC  من اجل 

تبنيها واملوافقة عليها مبارشة .

لجنة معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية  
) سميك (   SMIIC   بشأن مواصفات لتقييم 

)CCA( املطابقة

18



 SMIIC  )يف إطار معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك

ال يتم وضع املواصفات من قبل منظمة التقييس نفسها، 

كام هو الحال يف معهد املواصفات واملقاييس للدول 

اإلسالمية )سميك(  SMIIC.  اذ تتوىل مختلف اللجان 

الفنية معالجة التقييس. إن اللجان الفنية  )TCs(هي 

االجهزة الرئيسية التي تقود عملية التقييس، وهي تتألف 

من خرباء من األعضاء وعمل اللجان الفنية هو جهد 

تطوعي متاما.

اللجنة الفنية TC  هي هيئة اتخاذ القرار التقني مع 

تعيني العنوان الدقيق، والنطاق واملجال، وخطة العمل 

االسرتاتيجية وبرنامج العمل، تم تأسيسها  داخل معهد 

 .SMIIC  )املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك

ويتوىل قسم التعاون الفني إدارة عملية إعداد مخرجات 

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  

SMIIC. وفقا لخطة عمل متفق عليها.

ويتمثل الواجب الرئييس للجان الفنية والتقنية هو  يف 

 OIC تطوير مواصفات ومعايري منظمة التعاون اإلسالمي

/ معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  

SMIIC. والصيانة املنتظمة لها وفقا لألنشطة ذات الصلة 

ضمن نطاق عمل معني )عىل سبيل املثال: اللجنة الفنية  1 

قضايا األغذية الحالل، وما إىل ذلك(.

وتتألف اللجنة الفنية  من رئيس، وسكرتري، وأعضاء معهد 

 ، SMIIC  )املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك

او اي عضو اخر ، ومنظامت االتصال.

اللجان الفنية  TCs  يف معهد املواصفات واملقاييس للدول 

اإلسالمية )سميك(   SMIIC ، هي كام ييل )اعتبارا من 

يوليو 2017(:

TC1 القضايا الغذائية الحالل

TC2  قضايا مستحرضات التجميل الحالل

TC3 قضايا موقع خدمة 

TC4 كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة

TC5 السياحة والخدمات ذات الصلة

TC6 املنتجات الزراعية

TC7 النقل 

TC8 الجلود ومواد الدباغة 

TC9 املنسوجات واملنتجات ذات الصلة

TC10 سلسلة توريد املواد الغذائية الحالل  

TC11 أنظمة إدارة املنتجات الحالل 

TC12 نقل البضائع الخطرة  

TC13 املجوهرات 

TC14 البرتول واملنتجات البرتولية

...

تتم إدارة عمل التقييس من قبل مجلس إدارة التقييس 

)التوحيد القيايس( يف معهد املواصفات واملقاييس للدول 

االسالمية )سميك(  SMIIC ، الذي يتعامل مع جميع 

املسائل املتعلقة بالتخطيط االسرتاتيجي، والتنسيق، واألداء، 

ورصد أنشطة اللجنة الفنية.

وتجري جميع أنشطة اللجان الفنية )أنشطة التقييس( عن 

طريق نظام املعلومات )IS( ملعهد املواصفات واملقاييس 

 .SMIIC  )للدول اإلسالمية )سميك

ميكن الوصول إىل نظام املعلومات  )IS( ملعهد املواصفات 

واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  SMIIC      عرب 

العنوان التايل:

http://is.smiic.org/auth/login



بشكل عام

املواصفة هي الوثيقة التي أنشئت 

بتوافق اآلراء واعتامدها من قبل 

هيئة معرتف بها. وهو يوفر 

قواعد أو مبادئ توجيهية 

أو خصائص لألنشطة أو 

نتائجها، تهدف إىل تحقيق 

الدرجة املثىل من النظام 

يف سياق معني لالستخدام 

املشرتك واملتكرر. يتم وضع 

املواصفات من قبل الخرباء 

الفنيني ويتم التوصل إليها 

بتوافق اآلراء بني أصحاب املصالح 

لضامن مستوى عال من السالمة 

ونوعية السلع والخدمات يف الوقت 

نفسه الذي يشمل وصول 

البلد  اىل التكنولوجيا 

والتقنية الفنية . وتطبيق 

املواصفات طوعية 

ويسهم يف التجارة 

الدولية. وال يسهم 

التقييس فقط يف 

التجارة الدولية بل أيضا 

يف بناء الهياكل األساسية 

التي تدعم املجتمع، مبا يف 

ذلك التعليم والصحة والبيئة 

مع تعزيز االستدامة.

إن اللجان الفنية هي االجهزة الرئيسية التي تقود عملية 

التقييس، وهي تتألف من خرباء من األعضاء وعمل اللجان 

الفنية هو جهد تطوعي متاما.

إن املجلس هو الجهة التي أسندت إليها مهمة وضع مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي  OIC / معهد املواصفات 
واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك (  SMIIC بالتعاون مع الدول األعضاء، وتقوم بالتنسيق واإلرشاف عىل أداء اللجان 

الفنية.

املستهلك

 البحث
والتطوير

 املنظامت
 غري

الحكومية

 القطاع
الخاص

املنظامت 
الحكومية

التقييس

الرشكات 
الصغرية 
واملتوسطة

صناعة

 الغرفة
التجارية

 )SMC( مجلس إدارة التقييس
)TCs( واللجان الفنية
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الجمعية 
العمومية

مجلس االدارة

اللجان الفنية
لجنة سميك بشأن 
مواصفات لتقييم 

املطابقة

مجلس إدارة 
التقييس

مجلس املقاييس 
)املرتولوجيا(

األمانة العامة

تقارير / املسؤولة عن تقديم

 االستشارة
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الهيكل االداري ملعهد املواصفات 
واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( 

SMIIC

ويتكون هيكل املعهد من األجهزة التالية:

1 - الجمعية العمومية 
2. مجلس االدارة  

أ.  مجلس إدارة التقييس
ب. مجلس املقاييس )املرتولوجيا( 

ج. مجلس االعتامد
د. اللجنة االستشارية الدامئة

3 - األمانة العامة

الجمعية العمومية
هو الجهاز األعىل لصنع القرار يف معهد املواصفات 

واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( SMIIC. وللجمعية 
العمومية جميع الصالحيات الالزمة لتحقيق الغرض من 

املعهد.

مجلس االدارة
هو الجهاز املكلف باإلرشاف عىل تنفيذ برامج وخطط 
وأنشطة املعهد. ويتألف مجلس اإلدارة من ثالثة عرش 
عضوا، مبا يف ذلك البلد املضيف كعضو دائم، تنتخبهم 

الجمعية العمومية، عىل أساس التوزيع الجغرايف العادل، 
ملدة ثالث سنوات. ويجوز إعادة انتخاب أي عضو من 

أعضاء املجلس لفرتة متعاقبة. ينتخب املجلس رئيسا وثالثة 
نواب للرئيس من بني أعضائه لفرتة ثالث سنوات قابلة 

إلعادة انتخابهم لفرتة متعاقبة.

األمانة العامة
هو الجهاز املسؤول عن تنفيذ برامج وخطط وقرارات 
معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( 
SMIIC. ويرأسها األمني العام للمعهد. وتتألف األمانة 

العامة من وحدتني متخصصتني هام وحدة الدعم التقني 
والتدريب والوحدة اإلدارية واملالية.

مجلس االعتامد

اللجان الفنية 

لإلعتامد

اللجنة االستشارية الدامئة
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الخطة االسرتاتيجية ملعهد املواصفات واملقاييس 
SMIIC 2016-2020 )للدول اإلسالمية )سميك

تم وضع الخطة االسرتاتيجية ملعهد املواصفات واملقاييس للدول 

اإلسالمية )سميك( SMIIC من قبل الدول األعضاء يف معهد 

املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( SMIIC مع األخذ 

بعني االعتبار أهداف معهد )سميك( SMIIC واحتياجات األعضاء. 

تطوير املواصفات وفقا الحتياجات أعضائها هو األولوية الرئيسية 

ملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( SMIIC و 

معهد )سميك( SMIIC سوف يكون له تأثرياً فعاالً يف التدريب 

واملشاركة النشطة من الخرباء يف عملية التقييس. يف الوقت نفسه، 

سوف يقوم معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( 

SMIIC بتشجيع االعتامد والتنفيذ  من قبل اعضاء منظمة التعاون 

اإلسالمي OIC / معهد املواصفات واملقاييس للبلدان اإلسالمية 

)سميك( SMIIC. سوف يحمي معهد املواصفات واملقاييس للدول 

اإلسالمية )سميك( SMIIC املصالح العاملية للدول األعضاء يف 

منظمة التعاون االسالمي OIC بشأن املسائل التقنية وستكون صوتا 

مشرتكا للدول االعضاء  يف منظمة التعاون االسالمي OIC بشأن 

نظام تقييم املطابقة الحالل. ومتاشيا مع أهداف معهد املواصفات 

واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( SMIIC فان الخطة  تشمل 

أيضا استمرار تنسيق االجتامعات والدورات التدريبية واملشاريع 

املشرتكة لبناء القدرات. هذه هي بعض األهداف املذكورة يف الخطة 

وميكن الحصول عىل املزيد من املعلومات حول الخطة من موقع 

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( SMIIC   يف 

العنوان االليكرتوين: 

https://www.smiic.org/en/smiic-strategic-plan

ولغرض تنفيذ الخطة االسرتاتيجية ملعهد املواصفات واملقاييس 

للدول اإلسالمية )سميك( SMIIC 2016-2020، تم إعداد وثيقة 

األنشطة / اإلجراءات االسرتاتيجية الرئيسية لفرتة سنتني تتضمن 

األنشطة / اإلجراءات املخطط لھا والنتائج املتوقعة وعوامل النجاح 

الرئيسية والجدول الزمني ومؤرشات األداء الرئيسية للرصد واملتابعة 

والتحقق. ووثيقة العمل هذه تساعد عىل تحقيق األهداف الواردة 

يف الخطة لفرتة سنتني.

النهج االسرتاتيجي 

2016-2020

وضع مواصفات عالية الجودة ميكن استخدامها 

إقليميا ودوليا

تعزيز ثقة املجتمع  والبنية التحتية للجودة  

تحسني االتصال والتكامل بني األعضاء

تطوير الشبكات لتحقيق النجاح

تطوير وتحسني استخدام املوارد والقدرات
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 اللجنة الفنية )TC1( اعتربت واعتمدت 	 

الوثائق الثالث، مبساهامت من 39 دولة 

  OIC عضوا يف منظمة التعاون اإلسالمي

 ،IIFA  و )SEG( فريق خرباء التقييس -

كمواصفات منظمة التعاون اإلسالمي 

/ معهد املواصفات واملقاييس للدول 

اإلسالمية )سميك(  SMIIC  ، وهي:

 منظمة التعاون اإلسالمي  OIC / معهد 	 

املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية 

)سميك(  SMIIC  1 :2011 ، إرشادات 

عامة بشأن األغذية الحالل،

منظمة التعاون اإلسالمي OIC / معهد 	 

املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية 

)سميك(  SMIIC  2 :2011، املبادئ 

التوجيهية للهيئات املانحة لشهادة 

الحالل، و

 منظمة التعاون اإلسالمي OIC / معهد 	 

املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية 

)سميك(  SMIIC  3: 2011، املبادئ 

التوجيهية لهيئة اعتامد الحالل العتامد 

الهيئات املانحة  لشهادة الحالل.

لقد ارتفع عدد أعضاء معهد املواصفات 

 SMIIC  )واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك

إىل 20 و 6 لجان فنية ، ولجنة االعتامد، 

ولجنة املقاييس، وعقدوا أول اجتامع لهم 

خالل منتدى معهد املواصفات واملقاييس 

للدول اإلسالمية )سميك(  SMIIC عام  

.2012

زاد عدد أعضاء معهد املواصفات واملقاييس 

للدول اإلسالمية )سميك(  SMIIC إىل 29 

عضوا )مبن فيهم عضو واحد يتمتع بصفة 

املراقب(. نظم معهد املواصفات واملقاييس 

للبلدان اإلسالمية )سميك(  SMIIC ورشة 

عمل للدول االقل منوا ملنظمة التعاون 

. OIC  اإلسالمي

ارتفع عدد أعضاء معهد املواصفات 

 SMIIC  )واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك

إىل 31 عضوا. )مبن فيهم اثنان من الدول 

ذات صفة مراقب(

أطلق معهد املواصفات واملقاييس للدول 

اإلسالمية )سميك(  SMIIC نظام املعلومات 

.)IS(

 تم تأسيس اللجنة االسرتاتيجية وتخطيط 

االعامل لدراسة ووضع الخطة االسرتاتيجية 

ملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية 

.SMIIC  )سميك(

  TC8 تم  تأسيس اللجنة الفنية الثامنة

للجلود ومواد الدباغة  واللجنة الفنية 

التاسعة TC9 للمنسوجات واملنتجات ذات 

الصلة.

اعتامد الخطة االسرتاتيجية ملعهد املواصفات 

 SMIIC  )واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك

.2016-2020

تأسيس لجنة معهد املواصفات واملقاييس 

  SMIIC  )للدول اإلسالمية )سميك

   CCA بشأن مواصفات لتقييم املطابقة

)SMIIC/CCA(I

2014

2015

2012

2013

املعامل واملراحل 
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يف االجتامع األول للجنة الدامئة للتعاون 

االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون 

 )COMCEC( )الكومسيك(  OIC اإلسالمي

الذي رأسه الرئيس الرتيك يف عام 1984، تم 

التشديد عىل أنه ينبغي لهيئات التقييس يف 

الدول األعضاء أن تنسق مواصفاتها الوطنية 

بغرض إزالة الحواجز التقنية أمام التجارة، 

وبالتايل تطوير التجارة فيام بينها. 

وفقا للقرارات التي اتخذها فريق الخرباء 

ولجنة التنسيق الذي عقد 14 اجتامعا بني 

عامي 1985 و 1997، تقرر إنشاء منظمة 

املواصفات واملقاييس للبلدان اإلسالمية 

.SMOIC )سمويك(

قرر فريق الخرباء تقديم مرشوع النظام 

األسايس اىل االجتامع الثاين عرش  للكومسيك .

تقرر اعادة النظر تقنيا وقضائيا يف مرشوع 

النظام األسايس املقدم إىل االجتامع الثاين 

عرش للكومسيك، يف إطار اآلراء الواردة من 

األعضاء وتغيري اسم منظمة املواصفات 

واملقاييس للبلدان اإلسالمية )سمويك( 

SMOIC  إىل معهد املواصفات واملقاييس 

.SMIIC )للدول اإلسالمية )سميك

متت املوافقة عىل مرشوع النظام األسايس 

املنقح ملعهد املواصفات واملقاييس للدول 

اإلسالمية )سميك(   SMIIC  املقدم إىل 

االجتامع الرابع عرش للكومسيك الذي عقد 

يف 01 نوفمرب / ترشين الثاين 1998 كبند من 

جدول األعامل )املادة 7(.

تم تقديم النظام األسايس ملعهد املواصفات 

  SMIIC  )واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك

ألول مرة إىل الدول األعضاء للتوقيع عليه 

خالل االجتامع الخامس عرش للكومسيك 

الذي عقد يف الفرتة من 04 إىل 07 نوفمرب/ 

ترشين الثاين  1999 يف اسطنبول.

قد دخل النظام األسايس ملعهد املواصفات 

  SMIIC  )واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك

حيز التنفيذ بعد استيفاء رشط التصديق عليه 

من قبل  10 دول أعضاء يف منظمة التعاون 

اإلسالمي OIC يف أيار / مايو 2010. وعقد 

االجتامع العام األول )الجمعية العمومية( 

ملعهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية 

)سميك(  SMIIC  يف 02 آب / أغسطس  

. 2010

بدأت األمانة العامة ملعهد املواصفات 	 

واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  

SMIIC  أنشطتها يف مقر معهد سميك 

يف اسطنبول برتكيا مع 13 دولة عضوا 

يف معهد املواصفات واملقاييس للدول 

.SMIIC  )اإلسالمية )سميك

عقد اجتامع مجلس إدارة معهد 	 

املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية 

)سميك(  SMIIC  األول يف يناير 2011، 

)TC(  )1(  وتم إنشاء اللجنة الفنية

بشأن قضايا األغذية الحالل.

 عقد االجتامع االول للجنة الفنية االوىل 	 

يف ياوندي، جمهورية الكامريون يف -16

17 مايو / أيار 2011 مبشاركة 33 ممثال 

من مختلف الدول االعضاء يف منظمة 

.OIC التعاون االسالمي

1999

2010

2011

1984

1996

1997

1998

املعامل واملراحل 

1985-1997
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إن فكرة إنشاء آلية سليمة ملواءمة املواصفات بني الدول 

اإلسالمية ميكن أن ترجع إىل االجتامع األول للجنة الدامئة 

للتعاون االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي 

OIC )الكومسيك( )COMCEC( يف عام 1984. إن فريق 

خرباء التقييس )SEG( الذي تأسس يف عام 1985 لهذا 

الغرض عملت عىل تحقيق هذه الغاية وأدى عملها إىل 

املوافقة عىل النظام األسايس ملعهد املواصفات واملقاييس 

للدول اإلسالمية )سميك(   SMIIC يف االجتامع الرابع عرش 

للكومسيك يف عام 1998.

وقدم النظام األسايس ملعهد املواصفات واملقاييس للدول 

اإلسالمية )سميك( SMIIC ألول مرة إىل الدول األعضاء 

لتوقيعه خالل االجتامع الخامس عرش للكومسيك الذي 

عقد يف اسطنبول بجمهورية تركيا يف الفرتة من 04 إىل 07 

نوفمرب/ ترشين الثاين يف عام  1999.

وقد دخل النظام األسايس حيز النفاذ بعد استيفاء رشط 

التصديق عليه من قبل 10 دول أعضاء يف منظمة التعاون 

اإلسالمي يف أيار / مايو عام  2010 ، وتم تأسيس وانشاء 

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية  )سميك(   

SMIIC  يف آب / أغسطس عام  2010. وينتمي معهد 

 SMIIC   )املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك

إىل منظمة التعاون اإلسالمي  OIC ويقع مقره الرئييس يف 

اسطنبول بجمهورية تركيا .

الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي )مرتبة أبجديا( 

الـ 13 التي صادقت عىل النظام األسايس ملعهد املواصفات 

واملقاييس للدول اإلسالمية  )سميك(   SMIIC )يف عام  

: )2010

الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية،. 1

جمهورية الكامريون، . 2

جمهورية غينيا ،. 3

اململكة األردنية الهاشمية،. 4

ليبيا،. 5

جمهورية مايل،. 6

اململكة املغربية،. 7

جمهورية باكستان اإلسالمية،. 8

جمهورية الصومال،. 9

جمهورية السودان،. 10

الجمهورية التونسية،. 11

جمهورية تركيا، . 12

اإلمارات العربية املتحدة.. 13

تاريخ معهد املواصفات واملقاييس للدول 
SMIIC )اإلسالمية )سميك
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 )SMIIC( )ان اهداف معهد املواصفات واملقاييس )سميك
هي كالتايل :

أن تسعى إىل تحقيق مواصفات موحدة يف الدول األعضاء 
يف منظمة التعاون اإلسالمي )OIC( / ومعهد املواصفات 
واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( )SMIIC( ، والقضاء 

عىل أي عامل يتعلق باملواصفات التي تشمل املواد 
واملصنوعات واملنتجات، والتي ميكن ان تؤثر سلبا عىل 

التجارة بني الدول األعضاء . 

إلعداد مواصفات ملنظمة التعاون اإلسالمي )OIC( / معهد 
 )SMIIC( )املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك
هادفة إىل متكني الدول األعضاء من جني الفائدة القصوى 

من املزايا االقتصادية من هذه املواصفات .

وضع خطة لتقييم املطابقة بغرض التعجيل بتبادل املواد 
والسلع واملنتجات املصنعة بني الدول األعضاء ابتداءا 

باالعرتاف املتبادل بني االعضاء . 

لتحقيق التوحيد يف القياس ، أنشطة املقاييس ، وإجراء 
االختبارات املعملية )املختربية( بني الدول االعضاء .

لتزويد الدول األعضاء ، من خالل نظام تقاسم التكاليف، 
بخدمات املعايرة واملقاييس التي تتطلب استثامرات 

ونفقات ضخمة  . 

لضامن توفري التعليم و التدريب ملوظفي الهيئات األعضاء 
يف مجال املواصفات و املقاييس، عن طريق االستفادة من 
اكرث الوسائل املتاحة كفاءة و تبادل املعلومات و الخربات 

املرتاكمة . 

لتوفري خدمات التوثيق و املعلومات يف كل ما يتعلق 
باملواصفات و القضايا ذات الصلة باحتياجات الهيئات 

األعضاء يف هذه املجاالت . 

لتقديم املساعدة الفنية للدول األعضاء يف منظمة التعاون 
اإلسالمي الذين ال ميلكون مثل هذه املواصفات، بهدف 

متكينهم من وضع املواصفات الخاصة بها .

1
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اهداف

9



الرٔوية

أن يصبح معهد  املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية 

رائدا باالسهام الرئييس يف التنمية اإلقتصادية وصالح 

الهئيات/ الدول األعضاء فيه، عن طريق إنشاء بنية أساسية 

جيدة، ووضع مواصفات عالية الجودة.

املهمة

وضع مواصفات متوافقة وغريها من املواصفات املحددة 

ذات الصلة، من عملية طوعية  للتقييس من أجل إرساع 

وترية تبادل السلع والخدمات فيام بني الهئيات/الدول 

األعضاء مبا يركز عىل التطابق يف أنشطة املرتولوجيا 

والخدمات املختربية ونشاط التقييس االعتامد وهي 

االنشطة الداعمة للنمو اإلقتصادي واملستدام يف إطار 

الحامية الصحية والبئيية، وتشجيع االبتكار وضامن 

السالمة.

إزالة الحواجز 
التقنية أمام التجارة 
لالستفادة من املزايا 

االقتصادية  
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ينتمي معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية 
)سميك(  SMIIC إىل منظمة التعاون اإلسالمي، وهو آلية 
 /OIC سليمة لتحقيق مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي

معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية  )سميك(   
SMIIC يف الدول األعضاء، والقضاء عىل العوامل املتعلقة 
باملواصفات التي تغطي املنتجات والعمليات واألنظمة،  
والتي من املحتمل أن تؤثر سلبا عىل التجارة بني الدول 

األعضاء . 
وتسمى املواصفات التي يعدها وينرشها معهد سميك 

SMIIC  مواصفات منظمة التعاون اإلسالمي OIC / معهد 
 .SMIIC )املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك

ويف الوقت نفسه ، يقوم معهد املواصفات واملقاييس للدول 
اإلسالمية )سميك(   SMIIC بإعداد مواصفات منظمة 
التعاون اإلسالمي OIC / معهد املواصفات واملقاييس 

للدول اإلسالمية )سميك( SMIIC  التي تهدف إىل متكني 
الدول األعضاء من جني أقىص فائدة من املزايا االقتصادية 
التي ستنشأ عن تلك املواصفات. ويضع معهد املواصفات 

واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك( SMIIC نظاما لتقييم 
املطابقة بغرض التعجيل بتبادل املواد والسلع واملنتجات 

املصنعة بني الدول األعضاء، بدءا باالعرتاف املتبادل.

ويهدف معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية 
)سميك( SMIIC أيضا إىل تحقيق التوحيد يف مجاالت 
املقاييس والفحص املختربي وأنشطة التقييس فيام بني 

الدول األعضاء وتوفري التعليم والتدريب ملوظفي الدول 
األعضاء يف مجال التقييس )التوحيد القيايس( واملقاييس 

عن طريق االستفادة بأقىص قدر من الكفاءة من الوسائل 
املتاحة وتقاسم املعلومات والخربات املرتاكمة.

ما هو معهد املواصفات 
واملقاييس للدول  

اإلسالمية )سميك(   
SMIIC ؟

إن 
سميك آلية 

سليمة ملواءمة 
املواصفات بني الدول 
األعضاء يف منظمة 
التعاون اإلسالمي.
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تعد منظمة التعاون االسالمي  OICثاين أكرب منظمة 

حكومية دولية بعد االمم املتحدة التي تضم 57 دولة 

منترشة يف اربع قارات.

إن املنظمة هي الصوت الجامعي للعامل اإلسالمي الذي 

يكفل حامية وحامية مصالح العامل اإلسالمي بروح تعزيز 

السلم والوئام الدوليني بني مختلف شعوب العامل.

وتهدف منظمة التعاون االسالمي اىل املساعدة جامعيا 

يف تعزيز وتطوير البنية التحتية والتجارة واالقتصادات يف 

الدول األعضاء فيها. ويتمثل أحد املجاالت ذات األولوية 

يف املساعدة عىل زيادة التجارة البينية وفيام بني البلدان 

األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.

”http://www.oic-oci.org : للحصول عىل املزيد من املعلومات“

ما هي منظمة التعاون 
إلسالمي OIC؟

كان من الحيوي اتخاذ 

خطوات من أجل إقامة 

بنية تحتية موحدة قوية 

للتقييس بني الدول االعضاء 

يف منظمة التعاون االسالمي، 

ومن ثم تم انشاء معهد 

املواصفات واملقاييس يف 

للدول االسالمية ) سميك (   

SMIIC  من قبل منظمة 

.OIC التعاون االسالمي

Organisation of Islamic Cooperation
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ان املواصفات لها أهمية حيوية لالقتصادات الناشئة يف 

البلدان اإلسالمية. ولدى الدول االسالمية النامية مسارات 

واحتياجات تاريخية مختلفة وهي بحاجة اىل بناء عالقات 

مع البلدان املتقدمة. ولدى الدول االسالمية احتياجات 

وقضايا خاصة، وهم أنفسهم يفهموها بشكل أفضل، مثل 

الحالل. هذه مسألة تلمس قلوب جميع الدول اإلسالمية. 

إن وجود إطار موحد للتقييس أمر أسايس لتطوير األطعمة 

الحالل والطيبة واألغذية ذات النوعية الجيدة واألدوية 

ومستحرضات التجميل وما إىل ذلك.

سيساعد التعاون بني البلدان اإلسالمية عىل استخدام 

املوارد النادرة استخداما بشكل سليم وحكيم وفعال. ويف 

الوقت نفسه، سيؤدي اىل تعزيز زيادة منو الدول االقل منوا     

)LDCs(والوصول بها إىل األسواق يف البلدان اإلسالمية.

ويتطلب وضع املواصفات واستعراضها اىل تقييامت 

منتظمة.  واملشاورات السياسية غري املتكررة ال تكفي. لذا 

فان معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية )سميك(  

SMIIC أمر حتمي . ومن أجل تطوير اقتصادات قامئة 

عىل املعرفة وتعمل بشكل كامل ومستدام، تحتاج البلدان 

اإلسالمية إىل التعاون والتضامن لتحقيق ذلك معا. وهذا 

هو السبب يف تأسيس معهد املواصفات واملقاييس للدول 

.SMIIC   )اإلسالمية   )سميك

 
إطار 

موحد للتقييس 

واملقاييس واالعتامد يلغي 

الحواجز التجارية ويسهل التجارة 

بني الدول األعضاء يف منظمة 

التعاون اإلسالمي والعامل 

بأرسه.

لدينا جميعا يشء ميكننا أن نعلم بعضنا البعض. وسيساعد 

التعاون بني البلدان اإلسالمية عىل استخدام املوارد النادرة 

استخداما سليام وحكيام وفعاال.

““

5



يعد التقييس )توحيد املقاييس( وعلم املقاييس 

)املرتولوجيا(  واالعتامد أمرا حيويا لإلرساع بتنمية 

االقتصادات. وسيعزز هذا النهج الفهم املشرتك يف جميع 

البلدان. وهناك إطار مشرتك للتقييس واملقاييس واالعتامد 

يلغي الحواجز التجارية ويسهل التجارة بني الدول األعضاء 

يف منظمة التعاون اإلسالمي )OIC( والعامل بأرسه.  ويف 

عرص العوملة والرتابط االقتصادي، يتعني عىل البلدان أن 

تعمل معا من أجل إقامة اقتصادات قامئة عىل املعرفة 

وتعمل بشكل كامل ومستدام.

وهناك حاجة إىل بنية تحتية جيدة من أجل التنمية 

املستدامة للبلد، واملشاركة الكاملة يف التجارة الدولية، 

والقدرة عىل تلبية املتطلبات التقنية للنظام التجاري 

املتعدد األطراف.  ان التقييس )توحيد املقاييس( وعلم 

املقاييس واالعتامد هم ثالث “ركائز” منفصلة ولكنها 

مرتابطة ومتشابكة مع بعضها حيث تعترب أساسية لتطوير 

بنية تحتية جيدة. كام ان التقييس )توحيد املقاييس( وعلم 

املقاييس واالعتامد هي اللبنات األساسية، وهي تشكل 

جزءا من املزيج التقني املتكامل الالزم ليك يتمكن أي بلد 

من التجارة عىل الصعيدين الثنايئ ويف إطار النظام التجاري 

املتعدد األطراف عىل حد سواء .

لقد تطور دور هيئات التقييس الوطنية )NSBs( عىل مدى 

السنوات الخمسني املاضية. وقد اثرت العوملة وجعلت من 

الرضوري قيام هيئات التقييس الوطنية )NSBs( بالتنسيق 

والتعاون مع هيئات التقييس الدولية واإلقليمية ليك 

تضمن تنسيق خطة توحيد مقاييسها مع املقاييس واملعايري 

اإلقليمية والدولية.

املقدمة 

تعترب 

املواصفات حيوية 

بالنسبة لالقتصادات 

الناشئة يف الدول األعضاء يف 

منظمة التعاون اإلسالمي 

.OIC
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املحتويات   

املقدمة

ما هي منظمة التعاون اإلسالمي  OIC؟

ما هو معهد املواصفات واملقاييس للدول 

اإلسالمية   ) سميك (   SMIIC  ؟

الرؤية واملهمة 

األهداف

تاريخ معهد املواصفات واملقاييس للدول 

 SMIIC ) اإلسالمية ) سميك

الخطة االسرتاتيجية ملعهد املواصفات واملقاييس 

للدول اإلسالمية  ) سميك (

SMIIC 2016-2020 

الهيكل االداري ملعهد املواصفات واملقاييس 

 SMIIC ) للدول اإلسالمية ) سميك

مجلس إدارة التقييس )SMC( واللجان الفنية  

)TCs(

لجنة معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية 

) سميك (  SMIIC   بشأن مواصفات لتقييم 

)CCA( املطابقة

 )MC(  )مجلس املقاييس )املرتولوجيا

)AC( مجلس االعتامد

)SAC( اللجنة االستشارية الدامئة
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معهد املواصفات واملقاييس 
للدول اإلسالمية

 )SMIIC( ) معهد املواصفات واملقاييس للدول اإلسالمية ) سميك

OIC تابع اىل منظمة التعاون اإلسالمي

www.smiic.org

نبذة مختصرة 


