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نبذة عن المنتدى الدولي للقياس

تحتفل مراكز القياس الوطنية سنويًا باليوم العالمي للقياس "المترولوجيا" في ال 20 
من مايو ، وتعود ذكرى اليوم العالمي للقياس إلى ال 20 من مايو 1875 م، حين وقعت 
يعرف  أصبح  الذي  الفرنسي،  المتري  النظام  باستخدام  فيها  تلتزم  اتفاقية  دولة   17
الدولي  للتعاون  العام  النطاق  االتفاقية  تلك  وضعت  حيث  للوحدات،  العالمي  بالنظام 

في علم القياس وتطبيقاته في المجال الصناعي والتجاري والمجتمعي.

ويأتي تنظيم المنتدى الدولي للقياس الذي تعتزم الهيئة إقامته تجسيدًا لهذا الحدث 
العالمي. حيث يتم كل عام اختيار شعار موحد لهذا اليوم العالمي.

شعار هذا العام 2021 م

القياس
من أجل الصحة

فازت المملكة العربية السعودية "عضو التجمع 
الخليجي" بتصميم شعار اليوم العالمي للقياس 
لهذا العام تحت عنوان "القياس من أجل الصحة" 
التحكيم في  وتم اختيار التصميم من قبل لجنة 
الدولي لألوزان  (المكتب  الدوليتيـن  المنظمتين 
للمعايرة  الدولية  (المنظمة  و   (BIPM والقياس 
الـدول  من  لعـدد  أوعزتا  التي   (OIML القانونية 
والتجمعات اإلقليمية بتصميم هذا الشعار الذي 
لتأثيـرات  نظرًا  بالصحـة  مرتبطًا  يكون  أن  حدد 

جائحة كورونا.



أهداف المنتدى

تعزيز ريادة المملكة إقليميا وعالميا في قطاع المترولوجيا.

إبراز دور الهيئة في دعم مكونات البنية التحتية للجودة ومنها مجال القياس والعايرة.

تأكيد دور المركز الوطني للقياس والمعايرة في المملكة العربية السعودية لتحقيق 
االعتراف الدولي المتبادل للمعايرة وأجهزة القياس.

المنتجات  جودة  بتطوير  يتعلق  فيما  المملكة  رؤية  مبادرات  تحقيق  في  المساهمة 
وزيادة تنافسيتها وتوطين الصناعة.

التبادل  تسهيل  خالل  من  االقتصاد  تنمية  في  القياس  بمتطلبات  والتوعية  النشر 
التجاري وتقليل الهدر المالي في الصناعة.

النتائج المتوقعة

مواكبة التوجهات المستقبلية للمنظمات الدولية ذات العالقة بمجال المترولوجيا.

دعم أنشطة المعايرة القانونية في المملكة.

المساهمة في إثراء األبحاث العلمية وتحقيق المرجعية العلمية.

والصناعية  العلمية  المترولوجيا  أنشطة  في  المستخدمة  القياس  أجهزة  دقة  ضبط 
والقانونية.

تجسيد أهمية االسنادية للمعايرة وأجهزة القياس.

زيادة المشاركة في المقارنات البينية الدولية ألدوات القياس بهدف تحقيق االعتراف 
الدولي لخدمات المركز.
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برنامج المنتدى الدولي للقياس والورش المصاحبة

الوقتالمتحدثالنشــاط

12:30 م - 12:35 ماالفتتاحية

استراحة

فيلم وثائقي 
عن تاريخ القياس في المملكة

12:35 م - 12:40 م

الثالثاء: 13 شوال 1442 هـ - 25 مايو 2021 م

د. ماجد بن عبدهللا القصبيكلمة راعي الحفل
وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة

12:40 م - 12:45 م

جلسة حوارية بعنوان

"القياس من أجل الصحة"

 د. محمد العبد العالي
مساعد وزير الصحة 

 المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

د. مارتن مولتن
مدير المكتب الدولي لألوزان والمقاييس

السيد أنتوني دونيالن
مدير المكتب الدولي للمترولوجيا القانونية

م. علي الضلعان
نائب الرئيس لقطاع األجهزة والمنتجات الطبية

الهيئة العامة للغذاء والدواء

12:45 م - 01:45 م

01:45 م - 02:00 م

الورشة األولى
"أثر القياس في المجال الصحي"

د. جراهام ماشين
المعهد الوطني للقياس 

 في المملكة المتحدة

02:00 م - 02:45 م

الورشة الثانية
"القياس ممّكن للنمو الصناعي"

د. إسماعيل الفالح
مدير عام المركز الوطني للقياس 

والمعايرة بهيئة المواصفات

02:45 م - 03:30 م

م. طامس بن علي الحماديالتوصيات و الختام
نائب المحافظ للمواصفات والمعايرة

03:35 م - 03:45 م
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