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التقرير السنوي  1436/1435هـ

الـتــعـــريـــــفالمصطـــلح

التقييس
عملية إعداد وتطبيق أسس وقواعد توضع لتنظيم نشاط معين وبتعاون كافة األطراف المعنية لهدف رئيس 

وهو تحقيق اإلقتصاد األمثل، مع مراعاة ظروف األداء ومتطلبات السالمة.

المواصفـة
القيـاسيـة

وثيقة يتم وضعها باتفاق عام واعتمادها من قبل جهة معترف بها، تقدم لالستخدام العام والمتكرر تتضمن 
من  المثلى  الدرجة  تحقيق  بهدف  نتائجها  أو  باألنشطة  المتعلقة  الخصائص  أو  العامة  اإلرشادات  أو  القواعد 

النظام والترتيب داخل سياق معين.

ويقصد بذلك االستناد على عدة مراجع دولية أو إقليمية أو وطنية عند وضع مشروع المواصفة.اإلعـــداد

التبنــي
ويقصد بذلك االستناد على مواصفة قياسية دولية أو إقليمية مع إدخال أو عدم إدخال تعديالت عليها عند وضع 

مشروع المواصفة.

الالئحة الفنية
أو  أو مواصفة فنية  أو ضمن مواصفة قياسية  أو باإلشارة إلى  إما بشكل مباشر  الفنية  المتطلبات  وثيقة توفر 

قواعد ممارسة )وتكون صفة تطبيقها إلزامية(.

الجـــودة
مدى مالئمة المنتج لالستعمال »أو« مدى تحقيق المنتج لرغبات المستهلك أو مدى مطابقة المنتج للمواصفات 
المعلنة  االحتياجات  تلبية  على  قدرته  في  تؤثر  والتي  لكيان  المميزة  السمات  مجموعة  »أو«  الموضوعة 

والضمنية.

ضبط الجودة
الذي ينال رضا  اإلنتاج في المستوى االقتصادي األمثل  المنتج وتقديم  الرامية إلى تحسين  مجموعة العمليات 

المستهلك. 

تأكيد الجودة
كافة األنشطة المخططة والنظامية المطبقة في نظام الجودة ويتم إظهارها عند الحاجة لتوافر الثقة بوجود 

المالئمة لمتطلبات الجودة.

عالمة الجودة
له  المصرح  المصنع  يقوم  التي  المنتجات  على  بوضعها  يسمح  الوطني،  التقييس  جهاز  من  معتمدة  عالمة 
بحمل العالمة بإنتاجها خالل فترة معينة )سنة( وفي مقابل ذلك يقوم الجهاز بالتفتيش الفني الدوري للتأكد 

من استمرارية مطابقة اإلنتاج للمواصفات القياسية/ اللوائح الفنية الخاصة به.

شـارة المطابقـة
عالمة توضع على المنتج النهائي بموجب ترخيص من جهة مخولة وتدل على إقرار بأن المنتج مطابق لمتطلبات 

المواصفات الخاصة به / الالئحة الفنية.

شهادة المطابقة

من  محددة  كمية  أو  محدد  إنتاج  خط  أو  معنية  إرسالية  بأن  الثقة  تعطي  محددة  قواعد  بموجب  تصدر  وثيقة 
المنتجات المطابقة لمتطلبات المواصفة /الالئحة الخاصة به وعادة ما تكون المواصفات القياسية الوطنية 
وإجراء  العينات  سحب  يتم  ذلك  سبيل  وفي  الشهادة،  هذه  بإصدار  للتقييس  الوطني  الجهاز  قيام  حالة  في 

االختبارات الضرورية للتأكد من هذه المطابقة.
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التقرير السنوي  1436/1435هـ

واجلودة  واملقايي�س  للموا�صفات  ال�صعودية  للهيئة  ال�صنوي  التقرير  تقدمي  ي�صعدين 
للعام املايل 1435/ 1436هـ الذي ميثل ال�صنة اخلام�صة من خطة التنمية التا�صعة 
املوا�صفات  ملمو�س يف جمال  نوعي  تقدم  لتحقيق  الهيئة  فيها  �صعت  والتي  للمملكة 
القيا�صية مبا يعزز تدعيم منو اقت�صادنا الوطني، حيث مت الرتكيز هذا العام على 
اإ�صدار املوا�صفات القيا�صية اجلديدة التي لها عالقة مبا�صرة بالق�صايا اال�صرتاتيجية 
املوؤثرة على االقت�صاد وملواكبة التطورات املت�صارعة التي ت�صهدها اململكة على خمتلف 
التي  للمنتجات  ملنح عالمة اجلودة  تعزيز خطواتها  الهيئة  وا�صلت  كما  امل�صتويات، 
يتم تداولها يف  ال�صوق ال�صعودي لتعزيز �صالمة امل�صتهلك واالرتقاء بجودة املنتجات 

الوطنية ورفع قدراتها التناف�صية. 

م�صاركاتها  لتعزيز  حثيثة  جهودًا  الهيئة  بذلت  والدويل  االإقليمي  ال�صعيدين  وعلى 
املوا�صفات  والعاملية يف جمال  االإقليمية  املنظمات  ون�صاطات  اجتماعات  الفاعلة يف 
ملواكبة  ال�صعودية  العربية  للمملكة  اأف�صل  فر�صة  اإتاحة  بهدف  واجلودة،  واملقايي�س 
التوجهات الدولية وامل�صاركة يف القرارات التي ت�صدرها هذه املنظمات مبا ي�صهم يف 
امل�صتقبلية  التوجهات  اأكرب ل�صياغة  للمملكة ويوفر فر�صة  الوطنية  حتقيق امل�صالح 

لتطوير �صناعة املنتجات وتقومي اخلدمات. 

العمل،  بيئة  تطوير  العمل على  الهيئة  وا�صلت  الداخلية،  قدراتها  تطوير  ويف جمال 
حيث مت يف هذا ال�صدد الرتكيز على تطوير البنية التحتية واالرتقاء بجودة اخلدمات 
التي تقدمها للم�صتفيدين باالإ�صافة اإلى تعزيز التوجه نحو احلكومة االإلكرتونية من 
خالل تطوير اخلدمات املقدمة للجمهور واملوظفني.  كما ا�صتمرت الهيئة يف برامج 
التطوير وبناء القدرات ملن�صوبيها لتدعيم قدراتها الفنية مبا يحقق متطلبات الطبيعة 
املوا�صفات  جماالت  يف  ال�صريعة  للمتغريات  وي�صتجيب  لن�صاطاتها  والعلمية  الفنية 

واالختبارات والقيا�س واملعايرة واجلودة. 

هذه  يف  �صاهم  من  لكل  والعرفان  ال�صكر  اآيات  اأ�صمى  تقدمي  اإال  ي�صعني  ال  وختامًا   
اجلهود، موؤكدًا ا�صتمرار العمل احلثيث لتحقيق تطلعات قيادتنا الر�صيدة.

واهلل املوفق

كلمة وزير التجارة والصناعة 
رئيس مجلس إدارة الهيئة

"استمرت الهيئة في برامج التطوير 
وبناء القدرات لمنسوبيها لتدعيم 
قدراتها الفنية بما يحقق متطلبات 

الطبيعة الفنية والعلمية لنشاطاتها 
ويستجيب للمتغيرات السريعة في 

مجاالت المواصفات واالختبارات 
والقياس والمعايرة والجودة "
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"جهود مختبر التردد والوقت 
ال في انضمام  أسهمت بشكل فعَّ

توقيت مكة المكرمة لمنظومة 
"المواقيت العالمية 
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التقرير السنوي  1436/1435هـ

واملقايي�س  للموا�صفات  ال�صعودية  للهيئة  ال�صنوي  التقرير  تقدمي  يل  يطيب 
املالية  ال�صنة  خـــالل  الهيئة  ونــ�ــصــاطــات  اأعــمــال  يعك�س  ـــذي  ال واجلــــودة 
اأربع  ا�صتكمااًل مل�صريتها على مدى  تاأتي هذه اجلهود  1436/1435هـــ، حيث 
عقود يف خمتلف جماالت التقيي�س. وقد تركزت ن�صاطات الهيئة خالل هذه 
الفرتة على تطوير وتعزيز مرجعية القيا�س واملعايرة، تاأ�صيل ن�صاطات اجلودة 
لالأعمال  التحتية  البنية  وتطوير  مراجعة  على  العمل  موا�صلة  اإلــى  اإ�صافة 
االإدارية والفنية بالهيئة. كما اأنهت الهيئة خالل هذه الفرتة م�صروع حتديث 
خطتها اال�صرتاتيجية واعتمادها من جمل�س االإدارة مبا يتوافق مع املتطلبات 

والتوجهات اال�صرتاتيجية االقت�صادية للمملكة.

ففي جمال املوا�صفات مت الرتكيز على درا�صة املوا�صفات القيا�صية التي تخدم 
بال�صالمة  ال�صلة  ذات  املجاالت  وتغطي  للمملكة  اال�صرتاتيجية  التوجهات 
وال�صحة والبيئة وكفاءة الطاقة وتر�صيد ا�صتهالك املياه. وقد اعتمدت الهيئة 
لي�صبح  �صعودية  فنية  والئحة  قيا�صية  موا�صفة   )449( التقرير  فرتة  خالل 
�صعودية  قيا�صية  اعتماده من موا�صفات )28.708( موا�صفة  ما مت  جمموع 
�صعودية  قيا�صية  موا�صفة   )2.224( وتعديل  حتديث  مت  كما  فنية،  والئحة 
باالإ�صافة اإلى البدء يف اإعداد )607( م�صروع موا�صفة قيا�صية �صعودية وهي 
جمل�س  من  العتمادها  متهيدًا  املختلفة  واالإعداد  الدرا�صة  مراحل  يف  االآن 

االإدارة. 

واملعايرة  للقيا�س  الوطني  املركز  با�صر  واملعايرة، فقد  القيا�س  اأما يف جمال 
العمل وتقدمي اخلدمات للم�صتفيدين يف املبنى اجلديد والذي يوؤمل اأن حتقق 
يف  للقيا�س  االأ�صا�صية  الوحدات  الإ�صناد  اأف�صل  قدرة  فيه  املتاحة  االإمكانيات 
املجال  هذا  يف  االإجنازات  اأبرز  ومن  للقيا�س.  العاملية  املنظومة  اإلى  اململكة 
ت�صغيل خمترب الوقت الذي حقق متطلبات االإ�صناد للوقت يف اململكة العربية 
مكة  �صاعة  ان�صمام  وبدعم  العاملية،  والوقت  الرتدد  منظومة  اإلى  ال�صعودية 
الوطني  املعهد  مع  عقد  توقيع  مت  كما  العاملية.  املواقيت  ملنظومة  املكرمة 
للمرتولوجيا )U M E( يف اجلمهورية الرتكية  لتنفيذ املرحلة االأولى من 
العيارية  اخلدمات  لتوفري  واملعايرة  للقيا�س  الوطني  املركز  قدرات  تطوير 

املرجعية.

ويف جمال املختربات، اأنهت الهيئة توقيع جمموعة من العقود الإن�صاء عدد من 
املختربات املرجعية، يف جمال كفاءة ا�صتهالك الطاقة، اإ�صافة اإلى متطلبات 

الطاقة  كفاءة  اإن�صاء خمترب  من  االنتهاء  وقد مت  القائمة،  املختربات  تطوير 
للثالجات  الطاقة  اإن�صاء خمترب كفاءة  العمل يف  ا�صتكمال  للمكيفات وجاري 
تتكامل خمترباتها  اأن  اإلى  الهيئة  وت�صعى  العزل احلراري.  والغ�صاالت ومواد 
املرجعية مع خمتربات القطاع اخلا�س التي تتولى الفح�س واالختبار لل�صلع 
الواردة وامل�صنعة حمليًا لت�صكيل منظومة متكاملة وفاعلة للفح�س واالختبار.  

قطاع  يف  اجلودة  تطبيقات  لرت�صيخ  جهودها  بذل  يف  الهيئة  ا�صتمرت  كما 
ال�صناعات الوطنية، حيث مت منح املنتجات عالمة اجلودة ال�صعودية )17( 
م�صنعًا/منتجًا جديدًا ليبلغ جمموع امل�صانع احلا�صلة على العالمة )266( 
امل�صانع  ملتابعة  دورية  تفتي�س  بزيارات  الهيئة  تقوم  كما  م�صنعًا/منتجًا. 
احلا�صلة على العالمة للتاأكد من ا�صتمراريتها يف تبني معايري منح العالمة 
واتخاذ الالزم حيال امل�صانع املخالفة، حيث مت �صحب العالمة من عدد )18( 

م�صنع/منتج. 

وتدريب  ابتعاث  على  الهيئة  حر�صت  الب�صرية،  القدرات  بناء  جمال  يف  اأما 
الرائدة  الدول  جتارب  مع  مت�صيًا  قدراتهم  وتطوير  موظفيها  من  جمموعة 
التي توؤكد على اأهمية توفر الكوادر والقدرات الفنية املوؤهلة تاأهياًل عاليًا يف 

جماالت اإعداد املوا�صفات واالختبار وطرق القيا�س واملعايرة املتنوعة. 

ومن ناحية اأخرى وا�صلت الهيئة جهودها للم�صاركة يف العديد من االجتماعات 
واللجان املنبثقة عن املنظمات والهيئات االإقليمية والدولية املعنية بالتقيي�س 
واجلودة مبا يعزز اأوا�صر التعاون الفني مع خمتلف االأجهزة والهيئات املتقدمة 

يف هذا املجال ويعزز املكانة االقت�صادية للمملكة .

واالرتقاء  التطلعات  لتحقيق  جميعًا  يوفقنا  اأن  وجل  عز  املولى  ن�صاأل  وختامًا 
فاعلة  رقابية  ملنظومة  و�صواًل  واملعايرة  والقيا�س  املوا�صفات  خدمات  بكفاءة 
توفر �صالمة حقيقية للم�صتهلك وت�صهم يف حماية ال�صوق ال�صعودي من ال�صلع 
الرديئة وناأمل يف اأن تتكامل هذه الن�صاطات مع ن�صاطات اجلهات ذات العالقة 
تناف�صية  قدرة  حتقيق  من  ميكنها  مبا  الوطنية  ال�صناعة  بجودة  لالرتقاء 

اأف�صل يف االأ�صواق املحلية واخلارجية.

واهلل املوفق،،

كلمة محافظ الهيئة 
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التقرير السنوي  1436/1435هـ

وكانت  واملقايي�س عام 1392هـ  للموا�صفات  ال�صعودية  العربية  الهيئة  اأن�صئت 
التنظيمية  املهمات  لتويل  الفني  الطابع  ذات  احلكومية  االأجهزة  اأوائل  من 
والتنفيذية املتعلقة باملوا�صفات واملقايي�س واجلودة، مبا يف ذلك و�صع واعتماد 
القيا�س  واأجهزة  لل�صلع واملنتجات واخلدمات  ال�صعودية  القيا�صية  املوا�صفات 
املختربات  واعتماد  �صهاداتها،  ومنح  املطابقة  تقومي  واإجراءات  واملعايرة 
العينات  اأخذ  اأ�صاليب  وحتديد  اجلودة،  الأنظمة  ال�صهادات  منح  وجهات 
و�شروط  �أ�ش�س  وحتديد  �جلودة،  و�أنظمة  �لفني  و�لتفتي�س  �الختبار  وطرق 
التنفيذ الفنية والت�صنيفات والر�صومات الهند�صية وامل�صطلحات والتعريفات 
املوا�صفات  جمال  يف  االإدارة  جمل�س  ي�صدره  مما  ذلك  وغري  والرموز، 
اجلهات  باخت�صا�صات  االإخالل  عدم  مع  واجلودة،  واملعايرة  واملقايي�س 

االأخرى املن�صو�س عليها نظامًا.

اأواًل: 
المواصفات القياسية

ثانيًا:
ضبط الجودة

ثالثًا:
التحقق من المطابقة

رابعًا: 
المخـتـبـــــرات 

خام�صًا:
القياس والمعايرة

�صاد�صًا:
العالقات العامة واإلعالم

ثامنًا:
الموارد البشرية

�صابعًا:
التعـــاون الدولــــي 

واإلقليمي

تا�صعًا:
الشؤون المالية

وقد �صدر قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم 216 وتاريخ 1431/6/17هـ الذي 
اأقر تنظيم الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة، مكماًل ومو�صحًا 
اأجهزة  واإن�صاء  والعاملية  واالإقليمية  املحلية  امل�صتجدات  �صوء  يف  الهيئة  ملهام 
رقابية حكومية جديدة مت حتويل جزء من مهام الهيئة لها، ومن اأبرز مالمح 
هذا التنظيم اإ�صافة املهام الرقابية للهيئة مما يتطلب تو�صعًا مركزًا وفاعاًل 

يف مهامها وقدراتها.

من  العديد  1436/1435هـ  العام  خالل  الهيئة  اإدارة  جمل�س  اتخذ  وقد 
القرارات التي تهدف لتحقيق املهام املناطة بالهيئة وتطوير اأعمالها، ويقدم 
هذا التقرير ملخ�صًا �صاماًل لن�صاطات الهيئة خالل هذا العام ح�صب ت�صنيف 

مهامها وفق التايل:

ملخــص التقــريــــر
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• تنقيح 	 مب�صروع  العام  هذا  خالل  البدء  مت  املوا�صفات،  جمال  يف 
املوا�صفات واإ�صدار الدليل االإلكرتوين للموا�صفات ال�صعودية. وقد كان 
اإ�صدار املوا�صفات على املجاالت اال�صرتاتيجية مثل كفاءة  الرتكيز يف 
ا�صتهالك الطاقة وتر�صيد املياه، والعزل احلراري، اإ�صافة اإلى متابعة 
ما ي�صدر من موا�صفات عاملية يف جماالت �صالمة امل�صتهلك، وقد مت 
خالل فرتة التقرير اعتماد )449( موا�صفة قيا�صية �صعودية جديدة يف 
خمتلف القطاعات لي�صبح جمموع ما مت اعتماده من موا�صفات منذ 
حتديث  مت  كما  �صعودية،  قيا�صية  موا�صفة   )28.708( الهيئة  اإن�صاء 
وتعديل عدد )2.224( موا�صفة قيا�صية �صعودية، اإ�صافة اإلى )607( 
م�صروع موا�صفة قيا�صية �صعودية يف مراحل الدرا�صة واالإعداد املختلفة 

متهيدًا العتمادها كموا�صفات قيا�صية �صعودية.

• اعتمادها 	 مت  التي  الفنية  واللوائح  املوا�صفات  موا�صيع  اأبرز  ومن 
)الغ�صاالت  املنزلية  ولالأجهزة  التكييف  الأجهزة  الطاقة  كفاءة  لوائح 
والثالجات(، وموا�صفات مواد العزل احلراري، كما مت توقيع مذكرات 
ال�صعودي  املعيار  لتطبيق  للمركبات  م�صنعة  �صركة   )86( مع  تفاهم 
يف  نوعه  من  االأول  يعد  والذي  املعيار  اإعالن  ومت  الوقود،  القت�صاد 

املنطقة.

• تر�صيد 	 بطاقة  ت�صميم  من  االنتهاء  مت  املياه،  تر�صيد  جماالت  ويف 
االإفرجنية  بالكرا�صي  اخلا�صة  املوا�صفات  وترقية  املياه  ا�صتهالك 

والغ�صاالت لتحقيق معايري اأف�صل لرت�صيد اال�صتهالك.

• والباحثني 	 اجلامعات  مع  التعاون  قاعدة  بتو�صيع  الهيئة  اهتمت  كما 
املوا�صفات  اإعداد  عملية  تخدم  التي  واالأبحاث  الدرا�صات  الإعداد 
لالأبحاث  مركز  باإن�صاء  وذلك  حاليًا،  منها  املعتمد  وتطوير  القيا�صية 
اأولى مبادراته باختيار )5( موا�صيع  والدرا�صات بالهيئة والذي با�صر 
مهمة يف جماالت ال�صالمة الإعداد الدرا�صات البحثية التي تهدف اإلى 

تطوير املوا�صفات.

• القيا�س واملعايرة مت تزويد بع�س خمتربات املركز الوطني 	 ويف جمال 
للقيا�س واملعايرة باأجهزة مرجعية ذات دقة عالية جدًا، كما مت تنفيذ 
مت  وكذلك  املركز،  من�صوبي  جميع  �صملت  املعرفة  لنقل  مركزة  برامج 
التوقيع على برامج لتطوير  ونقل املعرفة مببالغ تربو على مائة مليون 

ريال. 

• ويف جمال اجلودة، �صرعت الهيئة مبراجعة وحتديث وتطوير اإجراءات 	
منح عالمة اجلودة ال�صعودية ومبا يتوافق مع املمار�صات العاملية والتاأكيد 
على القيمة امل�صافة للعالمة جلميع املنتجات احلا�صلة عليها، وقد مت 
على  اجلودة  عالمة  با�صتعمال  جديدة  تراخي�س  من�صاأة   )17( منح 
ال�صركات  لي�صبح جمموع  ترخي�صًا  �صحب )18(  بينما مت  منتجاتها، 
 )266( منتجاتها  على  اجلودة  عالمة  و�صع  حق  املمنوحة  وامل�صانع 
اإ�صدار  دار�صة )80( طلب جديد، كما مت  العمل على  من�صاأة، وجاري 
الطاقة  ا�صتهالك  كفاءة  بطاقة  با�صتخدام  ترخي�س  عدد)4.587( 

لنف�س العدد من طرازات اأجهزة التكييف والثالجات والغ�صاالت.

• ووزارة 	 الهيئة  من  املكون  العمل  فريق  ا�صتمر  املطابقة،  جمال  ويف 
التجارة وال�صناعة وم�صلحة اجلمارك يف مراجعة اإجراءات املطابقة 
ب�صهادات  االإعرتاف  برنامج  تطبيق  ومتابعة  امل�صتوردة  ال�صلع  على 
املطابقة التي وقعتها الهيئة مع جهات منح ال�صهادات يف بلد الت�صدير 
الفرق  قامت  كما  املطابقة،  من  التحقق  اإجراءات  فعالية  لزيادة 
التجارة  بوزارة  ال�صناعية  املتابعة  فرق  مب�صاركة  بالهيئة  الفنية 
املتخ�ص�صة  الوطنية  للم�صانع  زيارة   )42( عدد  بتنفيذ  وال�صناعة 
احلراري،  العزل  مواد  الت�صليح،  حديد  املركبات،  اإطارات  �صناعة  يف 
زيوت املحركات، للتحقق من مطابقة منتجاتها للموا�صفات القيا�صية 
جمال  ويف  بلديًا،  ترخي�صًا   )227( درا�صـة  اإلى  باالإ�صافة  ال�صعودية. 
عينة   )3.209( �صحب  مت  االأ�صواق  يف  ال�صلع  مطابقة  على  الرقابة 
)االأجهزة  مثل  امل�صتهلك  و�صالمة  ب�صحة  لها عالقة  �صلع حمددة  من 
االأطفال،  لعب  االإحرامات،  االأطفال،  مالب�س  الدفايات،  الكهربائية، 
الدفعة  فح�س  ومت  املياه(  اأنابيب  ميالمني،  اأواين  املحركات،  زيوت 
االأولى منها يف خمتربات الهيئة، وقامت الهيئة باإبالغ اجلهات الرقابية 

أبرز النشاطات خالل فترة التقرير:
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االإجراءات  التخاذ  ال�صعودية  القيا�صية  للموا�صفات  مطابقتها  بنتائج 
الالزمة، ون�صرت الهيئة على موقعها االإلكرتوين قائمة باملنتجات غري 
املطابقة مدعمة ب�صور تلك املنتجات واأ�صباب عدم املطابقة، كما بلغ 
الهيئة )7.280(  اختبارها مبختربات  التي مت  العينات  عدد  اإجمايل 
الوطني  املركز  مبختربات  معايرتها  مت  التي  االأجهزة  عدد  وبلغ  عينة 

للقيا�س واملعايرة )669( جهازًا.

• جديد 	 خمترب   )23( عدد  اعتماد  مت  املختربات  اعتماد  جمال  ويف 
قبل  من  املعتمدة  املختربات  ليبلغ جمموع  اال�صتهالكية  ال�صلع  الختبار 

اللجنة ال�صعودية لالعتماد )92( خمتربًا.

• االآدمي 	 لال�صتهالك  ال�صالحية  �صهادات  مبنح  التو�صية  جمال  ويف 
اأ�صدرت  امل�صـــدرة،  للم�صـانع  الغذائية  للمنتجات  الت�صدير  لغر�س 
الهيئة هذا العـام )5( تو�صية الأول مرة ومت جتديد التو�صية لـ )175( 
العامة  للهيئة  املهام  هذه  انتقال  اإجراءات  ا�صتكمال  مت  كما  م�صنعًا، 

للغذاء والدواء – بحكم االخت�صا�س - ابتداًء من 1436/1/1هـ.

• ا�صتف�صار 	  )5.000( عن  يزيد  ما  على  باالإجابة  الهيئـة  قامت  كما 
وا�صت�صارة جلهـات خمتلفة.

• اال�صرتاك 	 واجلودة  واملقايي�س  للموا�صفات  ال�صعودية  الهيئة  ووا�صلت 
موافقة  والدولية حيث متت  والعربية  االإقليمية  والهيئات  املنظمات  يف 
املقام ال�صامي الكرمي على ان�صمام الهيئة للمعهد االإ�صالمي للتقيي�س 
ومت اختيار الهيئة ملن�صب نائب رئي�س جمل�س اإدارة املعهد، كما �صاركت 
واإعداد  امل�صرتكة،  واللجان  الدولية  االجتماعات  من  العديد  الهيئة يف 
التقيي�س  جماالت  خمتلف  يف  وذلك  والتقارير  الدرا�صات  من  العديد 
املوؤمترات  من  العديد  ح�صور  اإلى  اإ�صافة  اجلودة،  على  والرقابة 

والندوات العلمية وور�س العمل واملحا�صرات.

• ميزانية 	 �صمن  اإعالنها  مت  التي  الهيئة  ميزانية  اعتمادات  وبـلغت 
ريال.  مليون   )396.000.000( 1436/1435هـ  املايل  للعام  الدولة 
 )%100( بالهيئة  الـر�صميني  ال�صعوديني  املوظفني  ن�صبة  بلغت  كمـا 
الدورات  الهيئة يف عدد من  تنفيذ  )810( م�صاركة من من�صوبي  ومت 
الهيئة  من�صوبي  من   )4( ابتعاث  ومت  اململكة،  وخارج  داخل  التدريبية 
على  ح�صولهم  بعد  مبتعثان  وعاد  املاج�صتري،  درجة  على  للح�صول 
املاج�صتري،  درجة  على  ح�صولهم  بعد  ومبتعثان  البكالوريو�س،  درجة 
كما عاد مبتعث واحد بعد ح�صوله على درجة الدكتوراه. وحر�صًا من 
الهيئة على تنمية قدرات العاملني واملهتمني ب�صوؤون التقيي�س، مت اإن�صاء 
مركز للتدريب لتقدمي خدمات التدريب يف جماالت التقيي�س واجلودة 
يف  للهيئة  وظائف  من  ا�صتحدث  ما  ووفق  واخلا�س.  العام  للقطاعني 
ميزانية العام املايل 1436/1435هـ وعددها )55( وظيفة بداأت الهيئة 
اإن�صاء نواة ق�صم ن�صائي بعدد )6( وظائف كخطوة اأولى �صمن مبادرتها 
لتوظيف العن�صر الن�صائي، حيث مت االإعالن عن هذه الوظائف واإجراء 
امل�صابقة الوظيفية وفق لوائح واأنظمة اخلدمة املدنية، وجاري ا�صتكمال 

اإجراءات التعيني.

• اللوائح 	 اعتماد  يف  التاأخر  الهيئة   تواجهها  التي  املعوقات  اأبرز  ومن 
االإدارية واملالية من اجلهات ذات العالقة، و�صعوبة الطبيعة التكاملية 
العالقة  ذات  اجلهات  بع�س  تفهم  عدم  اإلى  اإ�صافة  الرقابية،  للمهام 
للطبيعة الفنية ملهام الهيئة، والقناعة باأهمية ن�صر ثقافة التقيي�س لدى 

املجتمع.

• ويو�صح اجلدول رقم )2( مقارنة بني موؤ�صرات ما حققته الهيئة خالل 	
العام املايل 1436/1435هـ وما هو م�صتهدف يف خطة التنمية التا�صعة.
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البنــــد
امل�صتهدف 

بخطة التنمية 
التا�صعة

امل�صتهدف يف 
اخلطة خالل 
العام املايل 

1436/1435هـ

املتحقق / 
الفعلي

للعام املايل 
1436/1435هـ

الن�صبة املئوية 
للمتحقق

اإلى امل�صتهدف 
للعام املايل 

1436/1435هـ

مالحظات

*75001500449عـدد املوا�صفـات القيا�صية املعتـمدة
% 30

مت الرتكيز خالل هذه الفرتة على املوا�صفات 
التي تخدم التوجهات االإ�صرتاتيجية وتعديل 

وحتديث املوا�صفات املعتمدة التي تخدم هذه 
التوجهات 1482 %7501502224تعـديل وحتـديث املوا�صفات

تدريب داخلي )582( تدريب خارجي )228(270 %1500300810عدد املوظفني الذين مت تدريبهم

150 %2046االبتعاث
املبتعثون اجلدد للح�صول على درجة 

املاج�صتري

 250 %1025عدد اخلـريجـني بدرجـات عليا
2 درجة البكالوريو�س

2 درجة املاج�صتري
1 درجة الدكتوراه

عدد امل�صانع اجلديدة املرخ�س لها با�صتعمال 
عالمة اجلودة

مع مالحظة اأن عالمة اجلودة اختيارية57 1503017%

عدد التو�صيات باإ�صدار �صهادات الت�صدير 
للمنتجات الغذائية

1500300180% 60
مع مالحظة اأن ذلك يعود لرغبة امل�صانع 

امل�صدرة اإلى خارج اململكة

1667 %15003005000عـدد اال�صتـ�صارات الفنـية

يعتمد ذلك على ما يحال للهيئة من البلديات27 %  4250850227عدد الرتاخي�س ال�صناعية/البلدية

104 %3500070007280عدد العينات املختربة يف خمتربات الهيئة

عدد املعايرات التي متت يف خمتربات املركز 
الوطني للقيا�س واملعايرة

داخل املركز وخارجه134 2500500669%

عدد املختربات املعتمدة من اللجنة ال�صعودية 
لالعتماد

20423% 575

جدول 2 – مقارنة ما حققته الهيئة من اإجنازات خالل العام املايل 1436/1435هـ بامل�صتهدف بخطة التنمية التا�صعة

تنوية

*قلة عدد املوا�صفات اجلديدة املعتمدة يعود اإلى توجه الهيئة للرتكيز على اعتماد املوا�صفات ذات االأهمية اال�صرتاتيجية، اإ�صافة اإلى الرتكيز على تعديل وحتديث املوا�صفات املعتمدة 
التي تخدم هذه التوجهات، والذي هو مطلب مهم لتدعيم متطلبات االقت�صاد، وبذلك يبلغ جمموع ما مت اعتماده من موا�صفات جديدة / معدلة / حمدثة )2673( موا�صفة قيا�صية 

بينما امل�صتهدف يف خطة التنمية )1500( موا�صفة.
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مت اإعداد التقرير ال�صنوي عن اأعمال ون�صاطات الهيئة للعام املايل 
الوزراء  جمل�س  نظام  من   )29( للمادة  اإنفاذًا  1436/1435هـ 
التي  1414/3/3هـ  وتاريخ  )اأ/13(  رقم  املـلكي  باالأمـر  ال�صادر 
تلزم جميع الوزارات واالأجهزة احلكومية باأن ترفع اإلى مقام رئي�س 
جمل�س الوزراء، تقريرًا عما حققته من اإجنازات مقارنة مبا ورد 
يف اخلطة العامة للتنمية خالل ال�صنة املالية املنق�صية وما واجهها 

من �صعوبات وما تراه من مقرتحات حل�صن �صري العمل بها.

للهيئة  ال�صنوية  اخلطة  هدفت  التا�صعة،  التنمية  خطة  نطاق  يف 
للعام املايل1436/1435هـ اإلى اعتماد )1500( موا�صفة قيا�صية 
واإ�صدار  اجلـودة،  عالمـة  وطنية  من�صاأة   )30( ومنـح  �صعودية، 
الغذائية،  للمنتجات  ت�صدير  �صهـادة  باإ�صدار  تو�صية   )300(
التجارة  وزارة  من  ترد  �صناعيًا  ترخي�س   )850( ودرا�صة 
جلهات  فنية  ا�صت�صارة   )300( وتقدمي  وال�صناعة/البلديات، 
خمتلفة، وحتليل )7000( عينة، واإجراء )500( معايرة، واعتماد 
موظفًا،   )300( وتدريـب  اخلا�س،  القطـاع  من  خمتربات   )4(
لنيل  موظف  و)2(  املاج�صتري،  درجة  لنيل  موظف   )2( وابتعاث 
درجـة الدكتوراه واملحافظة على ن�صبة ال�صعودة املتحققة )%100(.

المـقـدمـــة

"تعكس مؤشرات تحقيق األهداف مستوى 
جيد بشكل عام، حيث ركزت الهيئة في 

مجال المواصفات على اعتماد المواصفات 
الجديدة التي تتوافق مع التوجهات 

اإلستراتيجية للدولة ومن أبرزها كفاءة 
استهالك الطاقة وترشيد استهالك المياه "

وتعك�س موؤ�صرات حتقيق االأهداف م�صتوى جيد ب�صكل عام، حيث 
ركزت الهيئة يف جمال املوا�صفات على اعتماد املوا�صفات اجلديدة 
التي تتوافق مع التوجهات اال�صرتاتيجية للدولة ومن اأبرزها كفاءة 
املحور  اإلى  )اإ�صافة  املياه  ا�صتهالك  وتر�صيد  الطاقة  ا�صتهالك 
االأ�صا�صي �صالمة امل�صتهلك( وحتديث وتعديل املوا�صفات القيا�صية 

التي مت اعتمادها م�صبقًا.
اال�صرتاتيجية  خطتها  وحتديث  مراجعة  م�صروع  الهيئة  اأنهت  كما 
لتتما�صى مع روؤيتها لتعزيز القدرة التناف�صية لالقت�صاد الوطني، 
االأهداف  مع  ليتما�صى  االإداري  الهيكل  مراجعة  ذلك  وي�صمل 
اأي�صًا االنتهاء من اإعداد  اال�صرتاتيجية التي حددتها اخلطة، ومت 
االإدارة  جمل�س  من  واإقرارها  واملالية  االإدارية  اللوائح  م�صروع 
عليها  ن�س  التي  االآلية  وفق  عليها  للموافقة  املالية  لوزارة  ورفعها 

تنظيم الهيئة.

املايل  للعام  الهيئة  لن�صاطات  اإيجازًا  التقرير  هذا  ويقدم 
خالل  من  واملعلومات  البيانات  جمع  مت  حيث  1436/1435هـ، 
اأن�صطتها  عن  وفروعها  الهيئة  اإدارات  تعدها  التي  التقارير 
اجتماعات  حما�صر  اإلى  باالإ�صافة  دورية،  ب�صفة  واإجنازاتها 

جمل�س اإدارة الهيئة. 
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مبقت�صى  واملقايي�س  للموا�صفات  ال�صعودية  العربية  الهيئة  اأن�صئت 
املر�صوم امللكي رقم م / 10 وتاريخ 1392/3/3هـ كهيئة ذات �صخ�صية 
�لتقيي�س،  باأن�شطة  يتعلق  ما  كل  بها  يناط  م�شتقلة  وميز�نية  �عتبارية 
ويقوم جمل�س اإدارة الهيئة بر�صم ال�صيا�صة العامة للهيئة، وي�صم املجل�س 
القطاعني احلكومي  بالتقيي�س من  املعنية  الرئي�صية  لالأطراف  ممثلني 
وتاريخ   61 رقم  الــوزراء  جمل�س  قرار  �صدر  وقد  اململكة،  يف  واخلا�س 
للموا�صفات  ال�صعودية  العربية  »الهيئة  م�صمى  بتعديل  1430/2/28هـــ 
اإلى »الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة« كما  واملقايي�س« 
وتاريخ   216 رقم  ــوزراء  ال جمل�س  بقرار  اجلديد  الهيئة  تنظيم  �صدر 
من  تعزز  لها  جديدة  وم�صئوليات  مهام  اإ�صناد  ومت  1431/6/17هـــــ 
ر�صالتها يف خدمة خمتلف القطاعات التنموية يف اململكة. وجمل�س اإدارة 
الهيئة هو ال�صلطة املهيمنة على �صوؤونها وو�صع �صيا�صتها واتخاذ مـا يلزم 
حل�صن قيامها مبهامها، ويتابع نائب رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة حمافظ 
الهيئة تنفيذ قـرارات املجـل�س، والتـاأكد من ح�صن �صيـر العمل يف الهـيئة، 
وي�صرف على اإداراتها الفنية واالإدارية وكذا فروعها يف كل من منطقة 
تبوك ومنطقة جازان ومكتب  ال�صرقية ومنطقة  واملـنطقة  املكرمة  مكة 
االأهداف  على  االأخري  الهيئة  تنظيم  ن�س  وقد  احلديثة.  مبنفذ  الهيئة 

واملهام الرئي�صة التالية:
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أهداف الهيئة

وتقومي . 1 اجلودة  واأدلة  واأنظمة  �صعودية  قيا�صية  موا�صفات  اإ�صدار 
وحتقق  الدولية،  واالأدلة  القيا�صية  املوا�صفات  مع  تتوافق  املطابقة، 
وتكون  املجال،  هذا  يف  العاملية  التجارة  منظمة  اتفاقية  متطلبات 

متوافقة مع ال�صريعة االإ�صالمية وحمققة مل�صالح اململكة.
توفري احلماية ال�صحية والبيئة وال�صالمة العامة، من خالل التاأكد من . 2

اأن املنتجات مطابقة للموا�صفات القيا�صية املعتمدة من الهيئة.
قيا�صية . 3 موا�صفات  اعتماد  خالل  من  الوطنية  املنتجات  جودة  �صمان 

االأ�صواق  يف  املناف�صة  من  الوطنية  املنتجات  متكن  مالئمة  �صعودية 
املحلية والدولية، والعمل على حماية اأ�صواق اململكة من ال�صلع املغ�صو�صة 

واملقلدة.

مهام الهيئة

واملنتجات . 1 لل�صلع  ال�صعودية  القيا�صية  املــوا�ــصــفــات  واعــتــمــاد  و�ــصــع 
العينات  اأخذ  اأ�صاليب  وحتديد  واملعايرة  القيا�س  واأجهزة  واخلدمات 
وطرق �الختبار و�لتفتي�س �لفني و�أنظمة �جلودة وحتديد �أ�ش�س و�شروط 
وامل�صطلحات  الهند�صية  والر�صومات  والت�صنيفات  الفنية  التنفيذ 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  عن  ي�صدر  مما  ذلك  وغري  والرموز  والتعاريف 
يف جمال املوا�صفات واملقايي�س واملعايرة واجلودة، با�صتثناء املنتجات 

الغذائية والدوائية وم�صتح�صرات التجميل واالأجهزة الطبية.
واخلدمات . 2 واملنتجات  لل�صلع  املطابقة  تقومي  اإجراءات  لوائح  اإ�صدار 

طبقًا للموا�صفات القيا�صية التي تعتمدها.
للمنتجات . 3 اجلودة  لعالمة  الرتخي�س  اإجراءات  لوائح  وتطبيق  اإ�صدار 

املحلية وامل�صتوردة املطابقة للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية ومنح حق 
ا�صتخدامها.

اجلودة . 4 اأنظمة  ت�صجيل  �صهادات  منح  اإجراءات  لوائح  وتطبيق  اإ�صدار 
جمل�س  يعتمدها  التي  االأنظمة  من  وغريها  وال�صالمة  البيئة  واأنظمة 

اإدارة الهيئة.
ن�صر التوعية الالزمة باملوا�صفات القيا�صية واجلودة واإجراءات تقومي . 5

املطابقة والقيا�س واملعايرة واإعداد وتطوير وتنفيذ الربامج التدريبية 
املتعلقة باأعمال ون�صاطات الهيئة.

تن�صيق اأعمال املوا�صفات القيا�صية واجلودة واإجراءات تقومي املطابقة . 6
املناظرة  اجلهات  مع  املتبادل  واالإعرتاف  باململكة  واملعايرة  والقيا�س 

بالدول االأخرى.
تطبيق النظام الوطني للقيا�س واملعايرة يف اململكة.. 7

)اللوائح . 8 االإلزامية  ال�صعودية  القيا�صية  املوا�صفات  تطبيق  من  التاأكد 
مع  بالتن�صيق  تعتمدها  التي  املطابقة  تقومي  اإجراءات  ولوائح  الفنية( 

االأجهزة ذات العالقة.
بالن�صبة . 9 املعتمدة  القيا�صية  للموا�صفات  طبقًا  املطابقة  �صهادات  منح 

للمنتجات املحلية واملعدة للت�صدير واملنتجات امل�صتوردة.
اأعمال االعتماد مثل اعتماد جهات الت�صديق والتفتي�س . 10 القيام بجميع 

واملعاينة والتدقيق اخلا�صة باأنظمة اجلودة.
مع . 11 املعلومات  وتبادل  الهيئة،  معلومات يف جماالت عمل  قاعدة  اإن�صاء 

اجلهات املحلية واالإقليمية والدولية.
اإجراء البحوث والدرا�صات، وتقدمي اخلدمات اال�صت�صارية التي تتعلق . 12

واجلامعات  والهيئات  ال�صركات  مع  والتعاون  ون�صاطاتها،  باأعمالها 
ومراكز البحث العلمي وغريها من اجلهات التي تزاول اأعمااًل م�صابهة 

الأعمال الهيئة.
مراجعة االأنظمة واللوائح الرقابية ذات العالقة مبجاالت عمل الهيئة . 13

وتطويرها، واقرتاح التعديالت الالزمة عليها، لتواكب متطلبات اجلودة 
وال�صالمة، واإحالتها اإلى اجلهات املخت�صة، لدرا�صتها واإ�صدارها وفقًا 

للطرق النظامية.
القيام باأعمال جهة االإخطار ومركز اال�صتف�صار الإتفاقية العوائق الفنية . 14

للتجارة اخلا�صة مبنظمة التجارة العاملية.
باملوا�صفات . 15 املتعلقة  والــدولــيــة  االإقليمية  املنظمات  يف  اال�ــصــرتاك 

واملقايي�س واملعايرة واجلودة ومتثيل اململكة يف هذه املنظمات.
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الربقي  ال�صامي  باالأمر  امل�صكلة  االإداري،  للتنظيم  الوزارية  اللجنة  اعتمدت 
بعد  )ال�صاد�س  حم�صرها  يف  1420/5/7هـ،  وتاريخ  )7/ب/6629(  رقم 
املائة( بتاريخ 1429/8/30هـ، اخلا�س بدار�صة اإعادة هيكلة الهيئة العربية 
ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س ودرا�صة نظامها ودورها يف ظل اإن�صاء الهيئة 

العامة للغذاء والدواء.
وقد قامت الهيئة باقرتاح هيكل اإداري جديد للو�صول اإلى هيكل يلبي االأهداف 
التي مت حتديدها واإ�صافتها بالتنظيم االأخري ال�صادر عام 1431هـ، وميّكن 
عليها  ن�س  التي  والرقابية  والتنفيذية  الت�صريعية  املهام  حتقيق  من  الهيئة 
التنظيم بكفاءة وفعالية، وقد اعتمد جمل�س االإدارة يف اجتماعه رقم )142( 
بتاريخ 18ربيع االأول 1434هـ هذا الهيكل كهيكل موؤقت ومتت درا�صة الهيكل 
ملراجعته  العاملية(  اخلــربة  بيوت  )اأحــد  اال�صت�صارية  ال�صركة  من  املقرتح 
وتنقيحه �صمن م�صروع حتديث اخلطة اال�صرتاتيجية ومبا يحقق املهام التي 
رقم  اجتماعه  االإدارة يف  واأقر جمل�س  االأخري،  تنظيمها  وفق  بالهيئة  اأنيطت 
)145( بتاريخ 6 ربيع االأول 1435 هـ اخلطة اال�صرتاتيجية للهيئة والتي حتتوي 
على الهيكل االإداري اجلديد �صكل رقم )1( والذي جاري ا�صتكمال اعتماده 

وفقًا لالإجراءات املتبعة.

وقد ن�س تنظيم الهيئة اجلديد يف املادة الثامنة على اأن يكون للهيئة جمل�س 
)حمافظ  املعنية  اجلهات  وع�صوية  وال�صناعة  التجارة  وزير  برئا�صة  اإدارة 
العامة  )الرئا�صة  العامة  واملفت�صية  والطريان  الدفاع  لوزارة  ممثل  الهيئة، 
ممثل  والقروية،  البلدية  ال�صوؤون  لوزارة  ممثل  البيئة(،  وحماية  لالأر�صاد 
لوزارة الداخلية )االإدارة العامة للمرور(، ممثل لوزارة التجارة وال�صناعة، 
اجلمارك(،  )م�صلحة  املالية  لوزارة  ممثل  والكهرباء،  املياه  لوزارة  ممثل 
للغذاء  العامة  للهيئة  ممثل  ال�صحة،  لوزارة  ممثل  الزراعة،  لوزارة  ممثل 
والدواء، ثالثة من رجال االأعمال، ير�صحهم الرئي�س بعد التن�صيق مع رئي�س 
جمل�س اإدارة الغرف التجارية ال�صناعية ال�صعودية ، وي�صدر بتعيينهم قرار 
من جمل�س الوزراء، على اأال تقل مرتبة ممثلي االأجهزة احلكومية يف املجل�س 

عن املرتبة الرابعة ع�صر اأو ما يعادلها(.

كما �صدر قرار جمل�س الوزراء رقم )72( بتاريخ 1434/7/16هـ بتعديل ن�س 
باالإبقاء  الهيئة  اإدارة  ت�صكيل جمل�س  باإعادة  الهيئة  تنظيم  الثامنة من  املادة 
الدفاع والطريان  ال�صالف ذكرها ما عدا متثيل وزارة  على ع�صوية اجلهات 
واملفت�صية العامة )الرئا�صة العامة لالأر�صاد وحماية البيئة( بع�صوية املجل�س 

وباإ�صافة ممثل اآخر لوزارة الداخلية )املديرية العامة للدفاع املدين(.

املخت�صة  ال�صلطة  هو  املجل�س  اأن  الهيئة  تنظيم  التا�صعة من  املادة  وت�صمنت 
الالزمة  القرارات  جميع  ويتخذ  اأمورها،  وت�صريف  الهيئة،  �صوؤون  باإدارة 

لتحقيق اأغرا�صها يف حدود اأحكام التنظيم، وله بوجه خا�س ما يلي:

و�صع ال�صيا�صة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها.. 1
االإجراءات . 2 بح�صب  لرفع ذلك  للهيئة، متهيدًا  التنظيمي  الهيكل  اإقرار 

النظامية املتبعة.
اإ�صدار القرارات واللوائح التنفيذية اخلا�صة ب�صري العمل يف الهيئة.. 3
وطرق . 4 النهائية  �صورتها  يف  ال�صعودية  القيا�صية  املوا�صفات  اعتماد 

تطبيقها.
اعتماد اللوائح اخلا�صة باالأعمال التي تقدمها الهيئة للغري.. 5
اإ�صدار اللوائح االإدارية التي ت�صري عليها الهيئة، اإ�صدار اللوائح املالية . 6

باالتفاق مع وزارة املالية.
النظر يف التقارير الدورية التي تقدم عن �صري العمل يف الهيئة.. 7
مراقب . 8 وتقرير  اخلتامي،  وح�صابها  الهيئة،  ميزانية  م�صروع  اإقرار 

االإجراءات  بح�صب  ذلك  لرفع  متهيدًا  ال�صنوي،  والتقرير  احل�صابات، 
النظامية املتبعة.

اإ�صدار اللوائح الالزمة لتنفيذ هذا التنظيم.. 9
باالإ�صافة اإلى ال�صالحيات االأخرى املتعلقة بت�صيري �صوؤون الهيئة.. 10



33

التقرير السنوي  1436/1435هـ

�صكل رقم )1( الهيكل التنظيمي املحدث للهيئة
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أبرر نشاطات مجلس إدارة الهيئة
 )145( رقــم  االجتماع  وهــي  الهيئة  اإدارة  ملجل�س  اجتماعات  عــدة  عقد  مت  1436/1435هـــــ  املــايل  للعام  التا�صعة  التنمية  خطة  من  اخلام�صة  ال�صنة  خــالل 
بتاريخ 1435/3/6هـ، االجتماع رقم )146( بتاريخ 1435/6/15هـ، االجتماع رقم )147( بتاريخ 1435/9/18هـ، االجتماع رقم )148( بتاريخ 1435/12/19هـ 

وقد اأ�صدر جمل�س اإدارة الهيئة العديد من القرارات والتو�صيات التي تهدف اإلى تطوير العمل بالهيئة ومن اأهمها:

الـقـــــرارات

•

مراجعة التقرير اخلا�س الذي اأعدته ال�صركة اال�صت�صارية التي �صبق اأن قام املجل�س بتكليفها لدرا�صة م�صروع ا�صرتاتيجية الهيئة، واأقر املجل�س 
االأمثل  اال�صتثمار  على  تركز  والتي  للدولة.  التنمية  مع خطط  لتتما�صى  للهيئة  اال�صرتاتيجية  واملبادرات  واالأهداف  والر�صالة  الروؤية  حتديث 

للموارد وتعزيز القدرة التناف�صية لالقت�صاد الوطني.

•

تابع املجل�س ن�صاطات الهيئة يف جمال اإعداد/حتديث وتعديل/تبني املوا�صفات القيا�صية/اللوائح الفنية التي تخدم التوجهات اال�صرتاتيجية 
للمملكة وتغطي املجاالت ذات ال�صلة بال�صالمة والبيئة. واأقر املجل�س اعتماد وحتديث وتعديل عدد )2.673( موا�صفة قيا�صية/الئحة فنية 
القيا�صية،  املوا�صفات  تطبيق  لتفعيل  درا�صة  بعمل  املجل�س  اأو�صى  كما  الوطنية.  االأولويات  وحتقيق  ال�صعودي  ال�صوق  متطلبات  مع  تتما�صى 

ومراعاة و�صع اأولويات تبني املوا�صفات والتوعية واالإعالن عنها.

•
�صعيًا لتفعيل دور املختربات اخلا�صة مبا ميكنها من االنت�صار وتعدد التخ�ص�صات، لتي�صري اإجراءات اعتماد املختربات، اأقر املجل�س حتديث 

الئحة اعتماد املختربات لرتاعي ت�صهيل االإجراءات ويف مواقيت حمددة. 

•

كما اأو�صى املجل�س ليعقد ور�صة عمل ملناق�صة التحديات التي تواجه املختربات اخلا�صة على ثالث حماور )االعتماد، الرتاخي�س والتنظيم 
القانوين، �صحب العينات وتكاليف االختبارات( بحيث تتولى كل جهة من اجلهات املخت�صة )الهيئة، وزارة التجارة وال�صناعة، اجلمارك( 

�ملحور �لذي يدخل يف �خت�شا�شها وتتناول �لعو�ئق و�شبل �لتطوير للن�شاط. 

•

متابعة اجلهود يف املجاالت اال�صرتاتيجية مبجال كفاءة الطاقة، تر�صيد ا�صتهالك املياه، كفاءة الوقود، واأو�صى املجل�س باال�صتمرار يف اعتماد 
اأي املوا�صفات القيا�صية التي حتقق هذا الهدف وتعديل اأو حتديث اأي موا�صفات قائمة حاليًا والعمل على التطبيق اجلاد لهذه املوا�صفات، 

للمحافظة على الرثوة الوطنية مبا يعزز التنمية واالقت�صاد الوطني.

•
التو�صية مبراجعة وحتديث جميع املوا�صفات القيا�صية ذات ال�صلة باأ�صطوانات الغاز املنزلية و�صمامات )حماب�س الغاز( الإ�صدارها كمنظومة 
واحدة متكاملة مع مراعاة حتديد العمر االفرتا�صي لالأ�صطوانة، واإ�صافة بند يتعلق بوجود و�صيلة اإنذار sensor لت�صرب الغاز من امل�صدر.

•
التو�صية بعقد اجتماع مو�صع مع م�صنعي الداخل حلواجز احلماية لل�صاحنات للتوعية باأهمية االلتزام بتطبيق املوا�صفات القيا�صية وكذلك 

عقد ور�صة عمل مع اجلهات املعنية للعمل على تفعيل تطبيق املوا�صفات القيا�صية اخلا�صة بهذا ال�صاأن.

جدول 3 – اأبرز ن�صاطات جمل�س االإدارة
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1/1  الهدف العام

االإ�صراف على و�صع املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية للمنتجات وال�صلع املختلفة.

2/1  أهم المهام

• بعد 	 تطبيقها  ومتابعة  القيا�صية  للموا�صفات  ال�صنوية  اخلطط  اقرتاح 
اعتمادها مع اجلهات ذات العالقة.

• االإ�صراف على الدرا�صات النظرية والعملية الإعداد م�صاريع املوا�صفات 	
القيا�صية وطرق اختبارها.

• �صوء 	 يف  دوري  ب�صكل  القائمة  القيا�صية  املوا�صفات  وحتديث  مراجعة 
االإحتياجات الوطنية والتطورات التقنية والتحديثات العاملية.

• اقرتاح االأنظمة واللوائح والقواعد املنظمة الأعمال املوا�صفات القيا�صية.	
• م�صاريع 	 لدرا�صة  امل�صكلة  الفنية  العمل  فرق  اأعمال  على  االإ�صراف 

املوا�صفات القيا�صية.
• التي 	 العلمية  واحللقات  العمل  وور�س  الندوات  تنظيم  على  االإ�صراف 

يعقد  فيما  واال�صرتاك  القيا�صية  املوا�صفات  جمال  يف  الهيئة  تعقدها 
منها خارج الهيئة.

• باملوا�صفات 	 التوعية  بن�صر  يتعلق  فيما  املخت�صة  االإدارات  مع  التعاون 
واملقايي�س.

• احلكومية 	 اجلهات  من  ترد  التي  الفنية  اال�صتف�صارات  مع  التعامل 
والقطاع اخلا�س اأو غريها فيما يخ�س ن�صاطات املوا�صفات القيا�صية 

اأو م�صاريعها.

المواصفات القياسيــة. 1

قياسية  مواصفات  بوضع  الهيئة  تقوم 
المصنعة  المنتجات  لجميع  سعودية 
بالمتطلبات  لتفي  المستوردة  أو   

ً
محليا

في  المشاركة  إلى  إضافة  المقبولة، 
الخليجية  القياسية  المواصفات  إعداد 

والعربية والدولية.

األهداف  عن  موجزة  نبذة  يلي  وفيما 
والمهام التي تقوم بها اإلدارة العامة 
التي  النشاطات  وأهم  للمواصفات 

قامت بها أثناء فترة التقرير: 

السعودية  العربية  المملكة  تصدرت  اهلل،  بفضل 
دول الشرق األوسط وحققت انجازًا مميزًا بعتمادها 
 )Saudi café( الوقود  القتصاد  السعودي  للمعيار 

للمركبات الخفيفة

"
"
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عدد المواصفاتنوع المواصفة

82تحويل إلى لوائح فنية

449إعداد / تبني )جديدة(

2,224تحديث / تعديل

2,755اإلجمالي

3/1  تطوير المواصفات

حر�صًا على تلبية املتطلبات امللحة التي ترد للهيئة من قطاعات خمتلفة، مت 
الرتكيز على اإعداد / تبني اللوائح الفنية واملوا�صفات القيا�صية ذات العالقة 
املياه  وتر�صيد  الطاقة  ا�صتهالك  كفاءة  مثل  للدولة  االإ�صرتاتيجية  باملبادرات 
الهيئة خالل هذه  امل�صتهلك، كما حر�صت  االأهم: �صالمة  املحور  اإلى  اإ�صافة 
الدولية  املنظمات  جتريها  التي  والتحديثات  التعديالت  مواكبة  على  الفرتة 
قبل  من  تبنيها  مت  اأن  �صبق  والتي  اأ�صدرتها  التي  القيا�صية  املوا�صفات  على 

الهيئة.

وبف�صل اهلل، ت�صدرت اململكة العربية ال�صعودية دول ال�صرق االأو�صط وحققت 
 )Saudi café( اجنازًا مميزًا باعتمادها للمعيار ال�صعودي القت�صاد الوقود
تدخل  التي  امل�صتعملة(  واملركبات  اجلديدة  )املركبات  اخلفيفة  للمركبات 
اإلى اململكة العربية ال�صعودية، ويحاكي هذا الربنامج معايري اقت�صاد الوقود 
االأف�صل يف دول العامل، وتغطي املرحلة االأولى من هذا املعيار الفرتة املمتدة 
بني االأول من يناير 2016م و 31 دي�صمرب 2020م والذي ميثل متو�صط اقت�صاد 

الوقود لل�صركات.

جدول 4 – العدد االإجمايل للموا�صفات القيا�صية واللوائح الفنية املعتمدة واملحدثة واملعدلة )ح�صب نوع املوا�صفة(

وقد وقعت الهيئة يف مدينة الريا�س بتاريخ 1436/1/23هـ مذكرات التفاهم 
مع )86( من �صركات م�صنعي املركبات بدول العامل  والتي متثل ما ن�صبته 
ت�صويقها  يتم  التي  للمركبات  ال�صانعة  ال�صركات  مبيعات  حجم  من   %99.5
حت�صني  بهدف  املعيار  بهذا  ال�صركات  تلك  مبوجبها  تلتزم  والتي  اململكة،  يف 
معدل اقت�صاد الوقود بنحو 4% �صنويًا من م�صتواه احلايل 12كم/لرت ليتخطى 
من  عدد  بها  ي�صارك  عمل  منظومة  ت�صكيل  ومت  2025م  بحلول  كم/لرت   19
التجارة  وزارة  الطاقة،  لكفاءة  ال�صعودي  املركز  اجلهات احلكومية )الهيئة، 
وال�صناعة، م�صلحة اجلمارك( لتتولى مهام املراقبة والتاأكد من تطبيق هذا 

املعيار.
كما مت اعتماد حتويل )82( موا�صفة قيا�صية اإلى الئحة فنية واعتماد )449( 
قيا�صية  موا�صفة   )2.214( وحتديـث  )جديدة(،  �صعودية  قيا�صية  موا�صفة 
القطاعات  خمتلف  فـي  �صعودية  قيا�صية  موا�صفات   )10( وتعديل  �صعودية 

ال�صناعية.
واللوائح  القيا�صية  للموا�صفات  االإجمايل  العدد   )4( رقم  اجلدول  ويو�صح 

الفنية املعتمدة اأو املحدثة اأو املعدلة خالل فرتة التقرير.

449 
 موا�صفة قيا�صية �صعودية 

معتمدة )جديدة(

 2.214 
موا�صفة قيا�صية 
�صعودية حمدثة

10
موا�صفة قيا�صية �صعودية 

معدلة فـي خمتلف 
القطاعات ال�صناعية

82
موا�صفة قيا�صية مت 

حتويلها اإلى الئحة فنية

+
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كما ميثل الر�صم التو�صيحي رقم )1( 
توزيع تلك املوا�صفات )ح�صب نوع 

املوا�صفة(

ر�صم تو�صيحي 1 – توزيع املوا�صفات القيا�صية/اللوائح الفنية املعتمدة واملحدثة واملعدلة )ح�صب نوع املوا�صفة(

وقد بلغ جمموع املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية املعتمدة والتي اأ�صدرتها الهيئة منذ ن�صاأتها حتى تاريخ 
 )5( رقم  اجلدول  ويو�صح  فنية،  الئحة  �صعودية  قيا�صية  موا�صفة   )28.708( التقرير  هذا  اإعداد 

جمموع املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية املعتمدة 

عدد المواصفـاتالـقـطــــــاع

1.661* الزراعية والغذائية 
3.785الت�صييـد ومواد البنـاء

6.334الكهربائية واالإلكرتونية
5.999امليكانيكيـة واملعدنية
6.086الكيميائيـة والبرتولية

1.403الغزل والـن�صـيج والبيئة
2.209املقايي�س واملوازين

93اجلودة
1.138املعلومات
28.708االإجـمالـي

جدول 5 – جمموع املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية املعتمدة

*ميثل العدد ما مت اعتماده من قبل الهيئة قبل نقل قطاع املوا�صفات اخلا�صة باملنتجات الزراعية والغذائية للهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 1432/8/1هـ.
ويعك�س الر�صم التو�صيحي رقم )2( توزيع تلك املوا�صفات ح�صب القطاع.

ر�صم تو�صيحي 2 – اإجمايل املوا�صفات القيا�صية/ 
واللوائح الفنية املعتمدة منذ ن�صاأة الهيئة وحتى تاريخ 

اإعداد هذا التقرير )ح�صب القطاعات الفنية (

28.708

جمموع املوا�صفات القيا�صية 
ال�صعودية املعتمدة والتي 

اأ�صدرتها الهيئة منذ ن�صاأتها

+
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ويعك�س الر�صم التو�صيحي رقم )3( التايل تطور عدد املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية املعتمدة منذ العام 1410هـ، حيث �صكلت املوا�صفات العاملية التي تبنتها 
الهيئة ما ن�صبته اكرث من 85% من تلك املوا�صفات وذلك بعد اإن�صمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية )WTO( نهاية عام 2005م  وحلاجة ال�صوق ال�صعودي ورغبة 
يف توفري موا�صفات قيا�صية الأغلب ال�صلع امل�صتوردة وامل�صنعة حمليًا والتي تخدم التوجهات االإ�صرتاتيجية للمملكة وتغطي املجاالت ذات ال�صلة بال�صالمة وال�صحة 

والبيئة.

ر�صم تو�صيحي 3 – تطور عدد املوا�صفات القيا�صية منذ عام 1410هـ

التـي  العالميـة  المواصفـات  شـكلت 
تبنتهـا الهيئـة ما نسـبته اكثر مـن 85% من 
مجموع المواصفات القياسـية السـعودية 
المعتمـدة، وذلك بعـد إنضمـام المملكة 
لمنظمـة التجـارة العالميـة )WTO( نهاية 

عام 2005م

"

"
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 واإ�صافة اإلى ما مت اعتماده جاري العمل على عدد 

 م�صروع موا�صفة يف مراحل الدرا�صة واالإعداد 
املختلفة متهيدًا العتمادها كموا�صفات قيا�صية 

�صعودية

النسبةعدد مشاريع المواصفاتالقطاع
10%58الت�صييـد ومواد البنـاء

28%173الكهربائية واالإلكرتونية
16%101امليكانيكيـة واملعدنية
20%119الكيميائيـة والبرتولية

6%36الغــزل والـن�صـيج والبيئة
11%67املقاييــ�س واملوازين

9%53تقنية املعلومات
100%607االإجــمالـــي

جدول 6 – العدد االإجمايل مل�صاريع املوا�صفات القيا�صية حتت االإعداد

ر�صم تو�صيحي 4 -  م�صاريع املوا�صفات 
القيا�صية التي حتت االإعداد )ح�صب 

القطاعات الفنية(

607
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ون�صتعر�س فيما يلي اأهم تفا�صيل املوا�صفات القيا�صية
 التي مت اعتمادها خالل فرتة التقرير:

أ-  المواصفـات القياسيـة السعوديـة التي تم تحويـل صفـة 

     إصدارها إلى لوائح فنية سعودية »إلزامية«:

بلغ عدد املوا�صفات القيا�صية التي مت حتويلها اإلى لوائح فنية »اإلزامية« )82( الئحة فنية.
ويو�صح اجلدول رقم )7( توزيع اأعداد هذه املوا�صفات ح�صب القطاع:

النسبةعدد المواصفاتالقطاع

5 %4الت�صييـد ومواد البنـاء
84 %69الكهربائية واالإلكرتونية

1 %1امليكانيكية واملعدنية
10 %8الكيميائيـة والبرتولية

100 %82االإجــمالـــي

جدول 7 – املوا�صفات القيا�صية التي مت حتويلها اإلى لوائح فنية »اإلزامية« 

ويعك�س الر�صم التو�صيحي رقم )5( توزيع هذه اللوائح الفنية ح�صب القطاع

ر�صم تو�صيحي 5 – املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية التي مت حتويلها اإلى 
لوائح فنية �صعودية اإلزامية )ح�صب القطاعات الفنية(
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ب ـ المواصفات القياسية السعودية )الجديدة( التي تم اعتمادها:

قامت الهيئة بتبني واإعداد )449( موا�صفة قيا�صية �صعودية )جديدة( من خالل فنيي االإدارات الفنية التابعة لالإدارة العامة للموا�صفات اأو من خالل 
فرق العمل الفنية امل�صكلة بالهيئة والتي ت�صم اأع�صاء من اجلهات احلكومية واالأكادميية والبحثية واجلهات اخلا�صة املعنية )م�صنعني اأو م�صتوردين( اأو 

من خالل اللجان الفنية اخلليجية، ويو�صح اجلدول رقم )8( اأعداد املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية )اجلديدة( التي مت اعتمادها.

النسبةعدد المواصفاتالقطاع

7 %31الت�صييـد ومواد البنـاء

37 %165الكهربائية واالإلكرتونية

8 %38امليكانيكيـة واملعدنية

16 %71الكيميائيـة والبرتولية

3 %13الغزل والن�صـيج والبيئة

22 %99املقايي�س واملوازين

7 %32تقنية املعلومات

100 %449االإجــمالـــي

جدول 8 – املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية )اجلديدة( التي مت اعتمادها

ويعك�س الر�صم التو�صيحي رقم )6( توزيع هذه املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية 
اجلديدة )ح�صب القطاعات الفنية(

ر�صم تو�صيحي 6- املوا�صفات القيا�صية املعتمدة )اجلديدة(

449 
 موا�صفة قيا�صية �صعودية 

معتمدة )جديدة(

+
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ج ـ المواصفات القياسية السعودية التي تم تحديثها أو تعديلها:

قامت الهيئة مبراجعة املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية املعتمدة، ومت حتديثها بناًء على حتديث املراجع امل�صتند اإليها عند اإعدادها، اأو ورود مالحظات 
فنية عليها من اجلهات ذات العالقة. 

ويو�صح اجلدول رقم )9( عدد املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية التي مت حتديثها اأو تعديلها.

القطــــــاع
عدد المواصفات

النسبة
تعديلتحديث 

15 %-327 الت�صييـد ومواد البنـاء
11 %4 242 الكهربائية واالإلكرتونية

28 %6083 امليكانيكيـة واملعدنية
33 %-737 الكيميائيـة والبرتولية

2 %-53الغــزل والـن�صـيج
8  %1801 املقاييــ�س واملوازين

3 %672 تقنية املعلومات
100%2.21410االإجــمالـــي

جدول 9 – املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية التي مت حتديثها اأو تعديلها

ويعك�س الر�صم التو�صيحي رقم )7( توزيع املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية التي مت 
حتديثها اأو تعديلها )ح�صب القطاعات الفنية(.    

ر�صم تو�صيحي 7 – املوا�صفات القيا�صية التي مت حتديثها اأو تعديلها 

 2.224 
موا�صفــة قيـا�صيـــة 

�صعودية حمدثــة ومعدلة

2.214

10
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ومن أبــرز مواضيــع ومجــاالت 
المواصــفــات القـيــاسيــة التــي تــم 

اعتمـــادها/تحديثــها/تعديلهــا خالل فترة 
التقـــرير ما يلي:

• 	 )Saudi Café( الـــوقـــــــــود  القـتـ�صــــــــاد  ال�صــعـــــــودي  املعـــيـــــــار 
للمركبــــات اخلفيفـــة امل�صافة اإلى اململكة العربيـــة ال�صعودية )2016-

2020م(.
• األواح 	 احلراري  العزل  يف  امل�صتخدمة  اجلا�صئة  اليوريثان  عديد  رغوة 

العزل احلراري الرقائقي.
• )لوحات 	 املنخف�س  اجلهد  ذات  والتحكم  والف�صل  الو�صل  معدات 

التوزيع الكهربائية(.
• قواطع الدارة للحماية من التيار الزائد للرتكيبات املنزلية وما ي�صابهها. 	
• منتجات العزل احلراري للمباين – منتجات ال�صوف املعدين امل�صنعة 	

)MW( - املوا�صفات.
• العزل احلراري لعديد ال�صتايرين اخللوي ال�صلب.	
• الإطارات 	 الرطبة  االأ�صطح  على  والتما�صك  الدوران  مقاومة  متطلبات 

املركبات.
• قيم معامل االنتقال احلراري للمباين ال�صكنية .	
• 	 – اخلزفية  ال�صحية  باالأدوات  اخلا�صة  الفنيتني  الالئحتني  حتديث 

املراحي�س الغربية وطرق اختبارها.
• قيا�شات �لن�شاط �الإ�شعاعي يف �لبيئة .	
• الوقود 	 الوقاية مللئ  املت�صمنة )نظم  و  الب�صائع اخلطرة  �صهاريج نقل 

ال�صائل، الت�صميم والبناء، �صمام نقل البخار(.
• يف 	 لال�صتخدام  املحمولة  الفواني�س  مثل  املختلفة  باأنواعها  االإنارة 

احلدائق، الك�صافات، الفواني�س املحمولة لالأغرا�س العامة.
• والرتكيب 	 والت�صنيع  االآمن  الت�صميم  ل�صمان  ال�صرورية  املتطلبات 

املركبة  اأو  املتنقلة  بنوعيها  واالإختبار  والفح�س  والت�صغيل  وال�صيانة 
ب�صكل ثابت و هياكلها ملعدات االألعاب االأر�صية واآالت املالهي وهياكلها.

• االإطارات الهوائية املجددة لل�صاحنات ومقطوراتها .	
• الدبابات ال�صحراوية ذات االأربع عجالت – متطلبات ال�صالمة وطرق 	

االإختبار.
• متطلبات الت�صميم واالأداء والرتكيب للروافع واالأ�صطح املنحدرة املثبتة 	

لل�صعود  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�س  قبل  من  امل�صتخدمة  املركبات  يف 
والنزول من املركبات .

• ال�صالمة للدراجات النارية.	
• قيا�صات ال�صجيج ال�صادر من املعدات واالأجهزة. 	
• تعديالت على الالئحة الفنية رقم 2663 /2012 اخلا�صة بـ »متطلبات 	

الطاقة  ا�صتهالك  لكفاءة  الدنيا  واحلدود  الطاقة  كفاءة  بطاقات 
ملكيفات الهواء«.

• ال�صجاد املن�صوج ال�صتخدام امل�صاجد.	
• معدات احلماية ال�صخ�صية - االأحذية الواقية.	
• العالمات االإي�صاحية للطرق )عيون القطط(.	
• البطاريات واخلاليا الثانوية لتخزين الطاقة املتجددة، والقابلة الإعادة 	

ال�صحن .
• اأجهزة قيا�س الغازات ال�صارة املنبعثة من امل�صادر الثابتة.	
• امل�صاعد و متطلبات االأمان اخلا�صة بها.	
• حفائظ البالغني لال�صتخدام ملرة واحدة.	
• كفاءة الطاقة يف الرتكيبات الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س.	
• اأنظمة االإنذار واأجهزة احلماية االأمامية واخللفية للمركبات.	
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4/1  فرق العمل الفنية

املوا�صفات،  م�صاريع  تبني/اإعداد  عملية  تطوير  اإلى  الهيئة  �صعت 
اإتاحة  طريق  عن   ، فيها  املعنية  االأطراف  م�صاركة  تفعيل  بهدف 
واالأجهزة  وامل�صتوردين  والتجار  الوطنية  لل�صناعة  الفر�صة 
مبا  الفنية  الفرق  يف  للم�صاركة  والبحثية  واالأكادميية  احلكومية 
ويتم  املعنية،  االأطراف  ممثلي  بني  واحليادية  التوازن  يحقق 
بناءة  بطريقة  ومناق�صتها  امل�صاكل  حل  يف  للم�صاهمة  ت�صكيلها 
الفرق  عمل  اآلية  اعتماد  الفرتة  هذه  خالل  مت  وقد  ومو�صوعية. 
الفنية من قبل جمل�س اإدارة الهيئة مبا يحقق م�صاركة فاعلة اأف�صل 
من  العالقة  ذات  االأطراف  جميع  قبل  من  الفنية  الفرق  عمل  يف 
الفنية  الفرق  ت�صكيل  اإعادة  والبدء يف  واخلا�س.  العام  القطاعني 

بناء على هذه االآلية.
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)SNEC( 5/1  اللجنة الوطنية السعودية الكهرتقنية

مت ت�صكيل اللجنة الوطنية ال�صعودية الكهرتقنية بناء على متطلبات االن�صمام 
اإلى ع�صوية الهيئة الدولية الكهرتقنية )IEC( التي تتولى الدور العاملي الإعداد 
اململكة  ان�صمت  والتي  الكهرتقني  املجال  يف  القيا�صية  املوا�صفات  واإ�صدار 
الكهرتقنية متثيل  ال�صعودية  الوطنية  اللجنة  وتتولى  لع�صويتها عام 1998م. 
حيث   ، والفنية  االإدارية  اجتماعاتها  ح�صور  يف  وت�صارك   ، اململكة  ع�صوية 
ت�صارك الهيئة كع�صو عامل يف )4( جلان رئي�صية من جلان الـ )IEC( وكع�صو 
الكهرتقنية  ال�صعودية  الوطنية  اللجنة  مراقب يف )22( جلنة فرعية. وتقوم 
بتن�صيق م�صاركة ذوي العالقة باململكة يف اأن�صطة الهيئة الدولية )IEC( وتعمل 
للجان  موازية  فنية  الإن�صاء جلان  باململكة  املعنية  اجلهات  مع  متكامل  ب�صكل 
الفنية الدولية. حيث مت ت�صكيل جلنة موازية متخ�ص�صة يف االأجهزة الطبية 
بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء وجلنة فنية موازية الأنظمة الطاقة با�صتخدام 
اخلاليا الكهر�صوئية بالتعاون مع مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية والطاقة 
املتجددة ويتم خالل تلك اللجان الفنية املوازية متثيل ع�صوية اجلهات ذات 
�ل�شعودية  �لوطنية  �للجنة  ت�شاهم  كما  عملها.  بن�شاط  و�الهتمام  �لعالقة 
التي  الكهربائية  الطاقة  كفاءة  اأن�صطة  يف  اململكة  متثيل  يف  الكهرتقنية 
لكفاءة  ال�صعودي  باملركز  امل�صكل  الطاقة  لكفاءة  ال�صعودي  الربنامج  يديرها 
الطاقة حيث يتم التعاون مع الربنامج ملراجعة وحتديث املوا�صفات القيا�صية 
اأوجه  و�صمن  الكهربائية.  لالأجهزة  الطاقة  بكفاءة  العالقة  ذات  ال�صعودية 
املخالفة  املكيفات  و�صع  ملعاجلة  متخ�ص�صة  للجنة  الهيئة  ا�صت�صافة  التعاون 
للموا�صفات القيا�صية املحدثة ، واإدارة حلول لتطوير املكيفات املخالفة لت�صبح 

مطابقة للموا�صفات القيا�صية اأو فك مكوناتها.

1/5/1- الهدف العام

الكهرتقنية  الدولية  الهيئة  ن�صاطات  يف  الوطنية  امل�صالح  متثيل 
والتكامل  والتعاون  التن�صيق  و�صائل  وو�صع  �صبل  ومتهيد   ،)IEC(
بني اأع�صائها يف جميع املجاالت املتعلقة باأعمال التقيي�س اخلا�س 

بالقطاع الكهربائي على امل�صتوى الدويل.

2/5/1- اأهــم ن�صــاطات اللجنــة الوطنية ال�صعوديــة الكهرتقنيـــة 
)SNEC(                  

 )SNEC( وحر�صـــًا من اللجنـــة الوطنيـــة ال�صعودية الكهرتقنيـــة
على تفعيل دور اجلهات واملوؤ�ص�صات واملنظمات وامل�صانع باململكة  
يف اأعمـــال التقيي�س على امل�صتوى املحلـــي واالإقليمي والعاملي، فقد 
�صعت اإلى تبنـــي )برنامج للمهنيني ال�صباب( الإ�صراكهم يف جمال 
التقيي�ـــس وتفعيل احتياجاتهـــم ومتطلباتهم وذلـــك بهدف اإعداد 
جيل جديد من ال�صباب ال�صعودي املعني مبجاالت التقيي�س وتقومي 
املطابقـــة مـــن جميـــع مناطـــق اململكة وكذلـــك توفـــري فر�س لهم 
للم�صاهمـــة يف االأعمـــال امل�صتقبلية للتقيي�س علـــى امل�صتوى املحلي 
واالإقليمـــي والـــدويل وذلـــك يف املجـــال الكهرتقني، وقـــد نظمت 
اللجنـــة الوطنية لهذا الغر�س ور�صة عمل بعنوان »برنامج املهنيني 
ال�صبـــاب يف اململكة« كما مت التخطيط لعقد دورات تدريبية لتوعية 
املهنيـــني ال�صباب باأ�صلوب اإعداد املوا�صفـــات القيا�صية  ال�صعودية 
واخلليجيـــة والدوليـــة اخلا�صـــة بالقطاع الكهربائـــي واالإلكرتوين 
واالإ�صتفـــادة مـــن خدمـــات )برنامج املهنيـــني ال�صبـــاب الدويل( 
وجتارب الدول االأع�صاء بالـهيئـــة الدولية الكهرتقنية )IEC(وقد 
�صـــارك بع�صهـــم يف االإجتماع العام ال�صنوي الــــ 78 للهيئة الدولية 
الكهرتقنيـــة )IEC( والفعاليـــات امل�صاحبـــة لـــه خـــالل الفـــرتة
17-21 حمرم 1436هـ املوافق 10-14 نوفمرب 2014م الذي عقد 

يف مدينة طوكيو يف اليابان.

انضمت المملكة لعضويتها عام 1998م. 
وتتولى اللجنـــة الوطنيــة السعوديــة 

الكهرتقنية تمثيل عضوية المملكة

"
"

IEC
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اإدارة  تنظيمها  يف  �صاركت  اأو  عقدتها  التي  العمل  ور�س  اأهم 
املوا�صفات

ور�صة عمل بعنوان »موا�صفات وعمليات ت�صنيع حديد الت�صليح« خالل ( 1
الفرتة 26-1435/11/27هـ املوافق 21-2014/9/22 م مبقر الهيئة 

الرئي�صي بالريا�س.
الفتــرة ( 2 خــالل  احلــراري  العزل  ومعر�س  منتدى  تنظيم  يف  امل�صاركة 

27-1435/12/28هـ.
ور�صة عمل »موا�صفات اخلر�صانة اجلاهزة ومتطلبات اجلودة واالعتماد ( 3

مبقر  2014م   /10/  29-27 املوافق  هـ   1436/1/5-3 الفرتة  خالل 
الهيئة الرئي�صي بالريا�س.

ور�صة عمل بعنوان  »القواطع الكهربائية« بالتعاون مع اجلمعية االأمريكية ( 4
الفرتة 25-1436/1/26هــ  للم�صنعني )NEMA( خالل  الكهربائية 
بهدف  بالريا�س  الرئي�صي  الهيئة  مبقر  18-2014/11/19م  املوافق 
القواطع  جمال  يف  والدولية  االأمريكية  القيا�صية  باملوا�صفات  التعريف 

الكهربائية ، وكيفية احل�صول على نظام تركيبات كهربائية  اآمن.

التجارة ( 5 وزارة  مع  بالتعاون  تدريبية  عمل  ور�صة  تنظيم  يف  امل�صاركة 
الطاقة  كفاءة  »بطاقات  بعنوان  اجلمارك  وم�صلحة  وال�صناعة 
بتاريخ   والتطبيق«  املوا�صفات   - والثالجات  والغ�صاالت  للمكيفات 
الرئي�صي  الهيئة  مبقر  2014/12/21م  املوافق  1436/2/29هـ 
)الثالجات  من  لكٍل  الطاقة  كفاءة  ببطاقة  للتعريف  وذلك  بالريا�س، 
البيانات  وقراءة  العينات  �صحب  وطرق  املكيفات(   - الغ�صاالت   -

االإي�صاحية لهذه املنتجات.
الهيئة ( 6 مبقر  احلراري«  العزل  منتجات  على  الرقابة  »اآلية  عمل  ور�صة 

الرئي�صي بالريا�س يف 1436/2/1هـ املوافق 2014/11/23م.
يف ( 7 بالدمام   احلراري«  العزل  منتجات  على  الرقابة  »اآلية  عمل  ور�صة 

1436/3/2هـ املوافق 2014/12/24م.
يف ( 8 بجدة  احلراري«  العزل  منتجات  على  الرقابة  »اآلية  عمل  ور�صة 

1436/3/6هـ املوافق 2014/12/28م.
واملخت�صني ( 9 الهند�صية  للمكاتب  عمل  ور�صة   18 تنظيم  يف  امل�صاركة 

»لتطبيق اآلية العزل احلراري« التي عقدت يف 18 مدينة باململكة.

ور�صة عمل موا�صفات وعمليات ت�صنيع حديد الت�صليح

ور�صة عمل  »القواطع الكهربائية« بالتعاون مع اجلمعية 
)NEMA( االأمريكية الكهربائية للم�صنعني

منتدى ومعر�س العزل احلراري

ور�صة عمل اآلية الرقابة على منتجات العزل احلراري
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2-  ضـبــط الجـــودة

إلى  الهادفة  النشاطات  من  بمجموعة  الهيئة  تقوم 
القطاعات  كافة  في  الجودة  مستوى  ورفع  تحسين 
خالل  من  التنافسية  قدرتها  لتعزيز  والخدمية  اإلنتاجية 
 للمواصفات القياسية 

ً
تطبيق نظم الجودة واإلدارة طبقا

االرتقاء  إلى  الهيئة  وتسعى  الدولية،   / السعودية 
الشريفين  الحرمين  خادم  لرؤية   

ً
تحقيقا الجودة  بمعايير 

المستقبلية للجودة في المملكة لعام 2020م أن تكون 
معياٌر  وخدماتها  بمنتجاتها  السعودية  العربية  المملكة 
عن  موجزة  نبذة  يلي  وفيما  واإلتقان،  للجودة  عالمٌي 

أهداف ومهام ونشاطات اإلدارة العامة لضبط الجودة.

1/2  الهدف العام

ال�صاملة  باجلودة  املتعلقة  والقواعد  واللوائح  االأنظمة  وتطبيق  اإعداد 
على  احلا�صلة  للمنتجات  التناف�صية  القدرة  وتعزيز  اجلودة،  وعالمة 

العالمة ال�صعودية.

2/2  أهم المهام

• اقرتاح االأنظمة واللوائح والقواعد املتعلقة ب�صبط اجلودة وحتديثها.	
• التي 	 الوطنية  وامل�صانع  للمن�صاآت  الت�صجيل  �صهادات  جتديد  منح/ 

تتو�فر فيها �شروط �جلودة �ل�شاملة طبقًا للمو��شفات �لقيا�شية.
• املراقبة على املن�صاآت احلا�صلة على �صهادات نظم اإدارة اجلودة للتاأكد 	

من ��شتمر�رية مطابقتها ل�شروط �جلودة �ل�شاملة.
• اجلودة 	 عالمة  على  احلا�صلة  املن�صاآت  ومراقبة  اجلودة  عالمة  منح 

للتاأكد من ��شتمر�ريتها يف �لوفاء ب�شروط ومتطلبات عالمة �جلودة.
• للموا�صفات 	 ملطابقتها  الوطنية  للمنتجات  الت�صدير  �صهادات  منح 

مع  بالتن�صيق  اجلودة  مبهام  املرتبطة  املهام  من  وغريها  القيا�صية، 
االإدارات املخت�صة بالهيئة.

بلغ عدد المصانع/المنتجات المرخص لها 
باستعمال عالمة الجودة على منتجاتها حتى 

اآلن )266( مصنعًا/منتجًا )داخل المملكة 
وخارجها(

"
"
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3/2  عالمة الجودة

حر�صًا على االرتقاء بجودة ال�صلع واملنتجات وتوفري ثقة اأكرب للم�صتهلك بتلك املنتجات، تقوم الهيئة بالرتخي�س 
للمن�شاآت �مل�شتوفية ل�شروط الئحة عالمة �جلودة، با�شتعمال �لعالمة على منتجاتها، ويعك�س ح�شول �ملنتج على 
عالمة اجلودة ال�صعودية مطابقة املنتج للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية املعتمدة باالإ�صافة اإلى حتقيق معايري 
مراقبة �صبط اجلودة اأثناء ت�صنيعه مبا يعزز حماية امل�صتهلك من ال�صلع غري املطابقة والرديئة، وتوفر قدرة 
تناف�صية اأكرب للمنتجات احلا�صلة على العالمة. ويف �صبيل االرتقاء بجودة اخلدمات املقدمة للم�صتفيدين، فقد 
اأنهت الهيئة اإجراءات تاأهيل منح عالمة اجلودة التي تقوم بها االإدارة العامة ل�صبط اجلودة طبقًا للموا�صفة 

.)ISO17065( القيا�صية ال�صعودية / الدولية

منتجاتها  على  با�صتعمال عالمة اجلودة  لها  املرخ�س  امل�صانع/املنتجات  وبلغ عدد 
الر�صم  ويعر�س  وخارجها(،  اململكة  )داخل  م�صنعًا/منتجًا   )266( االآن  حتى 
منذ  اجلودة  عالمة  با�صتخدام  الرتاخي�س  منح  يف  التدرج   )8( رقم  التو�صيحي 
العام  لعدد )17( م�صنعًا جديدًا خالل  العام 1432/1431هـ، حيث مت الرتخي�س 

1436/1435هـ.

ر�صم تو�صيحي 8 – عدد امل�صانع املمنوحة املرخ�س لها با�صتعمال عالمة اجلودة تراكميًا
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الرتخي�س  منحها  مت  التي  باملن�صاآت/املنتجات  قائمة   )10( رقم  اجلدول  ويو�صح 
اأن الرتخي�س وجتديد  با�صتعمال عالمة اجلودة خالل فرتة التقرير ، مع مالحظة 
الرتخي�س يتم باتباع اإجراءات موثقة للتفتي�س والتدقيق على امل�صانع و�صبط اجلودة 
لهذه  الفنية  امل�صورة  تقدمي  اإلى  اإ�صافة  واختبارها  اإنتاجها  و�صحب عينات من  فيها 

امل�صانع ب�صاأن مقرتحات �صبط اجلودة وحت�صينها. 

المدينة / اسم المنشــأةم
المنتج المرخص لهالدولة

حوامل الكابالت مقا�صات )من 50 اإلى 1200( مم مدهون ، جملفنة ماركة جدة�صركة ال�صناعات الكهربائية املتعددة1
)Multi Electric(

بي�س املائدةالدماممزرعة دواجن رحيمة2

الريا�س�صركة ايزو ماك�س لل�صناعات املحدودة 3
االألواح البيتومينية املعدلة بالبويل بروبلني باإ�صتخدام مقويات االألياف الزجاجية �صمك )4( مم 
]نوع )1( الدرجة )APP([، ال�صرائح العازلة من البيتومني املعدل بال�صتايرين بيوتادايني واملقواة 

])s( الدرجة )بالبولي�صرت �صمك )4، 5( مم ]نوع )1

اأ�صياخ ال�صلب لت�صليح اخلر�صانة عايل املقاومة غري قابلة للحام ذات نتوءات مدرفله على ال�صاخن جدةموؤ�ص�صة التالل احلديثة ل�صناعة املعادن4
لالأقطار االأ�صمية : 12، 14، 16، 18، 20، 22، 25، 28، 32 مم

لفات �صلب جملفنة بالزنك بالغمر على ال�صاخن لفات �صلب جملفنة بالزنك ومدهونةاجلبيلال�صركة العاملية لطالء املعادن املحدودة5

مزارع �صعيد ح�صني �صالح الغامدي 6
بي�س الدجاج الطازج الكامل )بي�س املائدة(الريا�س)�صعيدكو(

املوا�صري البال�صتيك للتمديدات الكهربائية ذات املقا�صات التي تبداأ من )16 اإلى 50( مم وحوامل اإ�صبانيا�صركة اإي�صكان اإ�س.اإل7
الكابالت ذات االأبعاد التالية ]ارتفاع يبداأ من )35 اإلى 100( مم وعر�س يبداأ من )60 اإلى 600( مم

�صركة بحرة املتطورة ل�صناعة الكابالت 8
املوا�صري البال�صتيك اجلا�صئة للتمديدات الكهربائية امل�صنعة من عديد كلوريد الفينيل ذات املقا�صات جدةاملحدودة )م�صنع املوا�صري(

)Bc conduit( مم ماركة)16، 20، 25، 32، 40، 50(

فواني�س االإنارة الداخلية الثابتة والغائرة م�صابيح الفلور�صنت املوفرة للطاقة )CFL( م�صابيح الليد ال�صني�صركة اإن يف �صي لتكنولوجيا االإنارة9
)NVC( الكابحات االإلكرتونية ماركة )LED(

جدول 10 – املن�صاآت التي منحت تراخي�س با�صتعمال عالمة اجلودة على منتجاتها خالل فرتة التقرير
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تابع - جدول 10 – املن�صاآت التي منحت تراخي�س با�صتعمال عالمة اجلودة على منتجاتها خالل فرتة التقرير

المدينة / اسم المنشــأةم
المنتج المرخص لهالدولة

مكيفات هواء الغرفة من النوع القائم والنوع املجزاأ حتى �صعة تربيد 20 كيلو و�ط )70 األف وحدة رابغ�صركة برتا لل�صناعات الهند�صية10
حرارية بريطانية / �صاعة(

اأنابيب عديد الربوبلني الإ�صتعماالت املياه الباردة وال�صاخنة رابغ�صركة حتويل املتكاملة11
ذات االأقطار التي تبداأ مقا�صاتها من )20 اإلى 110( مم

�صركة ال�صناعات االأولى لالأنابيب 12
اأنابيب عديد الربوبلني الإ�صتعماالت املياه الباردة وال�صاخنة الريا�ساحلرارية

النوع )3( ال�صنف )6( مقا�س )25مم، 32مم(

الريا�سال�صركة ال�صناعية لل�صكب13
اأغطية وم�صبعات فتحات غرف التفتي�س وت�صريف ال�صيول امل�صنوعة من حديد زهر جرافيتي 

�صفائحي لالأ�صناف A15 م�صبعات واأغطية تفتي�س – B125 اأغطية تفتي�س فقط بدون �صبك حماية 
– C250 م�صبعات – D400 م�صبعات واأغطية تفتي�س.

الليا�صة العازلة �صنف )CS I- T2(، الليا�صة الرمادية �صنف )CS II- LW(، الليا�صة البي�صاء �صنف الريا�سم�صنع اخللطات اجلافة14
)CI- TE( غر�ء �لبالط ،)CS II- GP(

ال�صركة العربية ل�صناعة البال�صتيك 15
الريا�ساملحدودة

و�صالت اأنابيب عديد كلوريد الفينيل غري اللدن امل�صتخدمة يف ال�صرف والتهوية داخل املباين غري 
املعر�صة لل�صغط وقيا�صاتها االأ�صمية بني 40 و 160مم، و�صالت اأنابيب عديد كلوريد الفينيل غري 
�للدن ذ�ت �حللقات �ملطاطية �أو �لتي يتم و�شلها بالغر�ء �مل�شتخدمة يف خطوط �ملياه �مل�شغوطة – 

)الو�صالت امل�صكلة باحلقن( ومقا�صاتها االأ�صمية حتى 225مم، و�صالت اأنابيب عديد كلوريد الفينيل 
غري اللدن امل�صتخدمة يف ال�صرف و�صبكات ال�صرف ال�صحي املدفونة الغري معر�صة لل�صغط، 

و�صالت البال�صتيك ذات الراأ�س من عديد الكلور )كلوريد الفينيل ( )CPVC( �صغط 80

�صركة الفنار لالأنظمة الكهربائية 16
م�صابيح ذاتية الكابح الأغرا�س االإنارة العامة اأ�صكال )اأ�صابع، حلزوين، اآي�س كرمي( مقا�صات )11، الريا�س)م�صنع امل�صابيح(

15، 20، 23، 25، 26( اللون )اأبي�س، اأ�صفر دافئ، اأحمر، اأخ�صر، اأزرق( ماركة )الرتا(

�صركة الروؤية اخل�صراء لالأجنيلة 17
اأ�صطح االأر�صيات الريا�صية - النجيل ال�صناعي بال�صطح املغرز لالإ�صتخدام اخلارجي )اأ�صطح جدةال�صناعية املحدودة

اأر�صيات مالعب كرة القدم �صمك 55مم(
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ويعك�س الر�صم التو�صيحي رقم )9( توزيع تلك املن�صاآت ح�صب ت�صنيف القطاع

٪١٤٫٥ ٪٥٤٫٢٠

٪١٫١

٪٦٢٫٢٣

٪٧٤٫٢٨٪٣٫١

٪٥٨٫٢٢
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4/2  شهادات المطابقة

واملعدة  ال�صعودية  املنتجات  بجودة  االرتقاء  ن�صاطات  يف  الهيئة  ت�صاهم 
املطابقة  �صهادة  اإ�صدار  م�صوؤولية  تتولى  حيث  االأخرى،  للدول  للت�صدير 

للمنتجات امل�صنعة حمليًا واملطلوب ت�صديرها خارج اململكة.

5/2  شهادات التصدير للمنتجات الغذائية

تتولى الهيئة م�صئولية اإ�صدار تو�صية ب�صالحية املنتجات الغذائية لال�صتهالك 
م�صانع   )5( لعدد  تو�صيات  اإ�صدار  مت  حيث  الت�صدير  الأغرا�س  االآدمي 

)ت�صدير الأول مرة( ومت جتديد تو�صيات لعدد )175( م�صنعًا .
واملقايي�س  للموا�صفات  ال�صعودية  الهيئة  بني  املربمة  لالتفاقية  وتنفيذًا 
واجلودة والهيئة العامة للغذاء والدواء والتي حددت تاريخ 1436/1/1هـ لنقل 
الأغرا�س  الغذائية  املنتجات  ب�صالحية  تو�صية  باإ�صدار  املتعلقة  املهام  جميع 
الت�صدير من الهيئة اإلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، فقد مت االإنتهاء من نقل 

كامل املهام ح�صب ما اأتفق عليه ابتداءًا من 1436/1/1هـ.

اإجراءات منح عالمة  وتطوير  التقرير على مراجعة  الهيئة  خالل فرتة  وقد حر�صت 
اجلودة وفق متطلبات االعتماد العاملية بهدف تاأكيد م�صداقية اإجراءات املنح وتعزيز 
القيمة امل�صافة للعالمة لدى ال�صانع وامل�صتهلك. وقد نفذ مفت�صوا الهيئة جمموعة من 
الزيارات التفتي�صية املفاجئة، حيث مت ر�صد خمالفات لبع�س امل�صانع املمنوحة عالمة 
اجلودة مما تطلب اإيقاف عدد )18( ترخي�س با�صتعمال عالمة اجلودة، لعدم االلتزام 
ا�صتخدام  ترخي�س  جتديد  اإجراءات  تنفيذ  عدم  اأو  اجلودة،  عالمة  الئحة  مبتطلبات 
اأف�صل  وعيًا  الفرتة  هذه  خالل  الهيئة  ر�صدت  وقد  االإنتاج.  توقف  اأو  اجلودة،  عالمة 
العمل على  ا�صتقبال )80( طلب جديد جاري  العالمة حيث مت  باأهمية  امل�صانع  لدى 

درا�صتها.
اإيقاف عدد )18( ترخي�س با�صتعمال 

عالمة اجلودة

ا�صتقبال )80( طلب جديد جاري العمل 
على درا�صتها

X

6/2  شهادات نظم اإلدارة

اإدارة  الهيئة  اأن�صاأت  املحلي،  امل�صتوى  على  االإدارة  نظم  تطبيق  الأهمية  نظرًا 
تخت�س مبنح �صهادات نظم االإدارة مثل االآيزو »9001 و14001« لتاأكيد اجلودة 
نظم  �صهادة  مبنح  الهيئة  قامت  وقد  عليها.  حت�صل  التي  للجهات  االإدارية 
وحتقيقها  ا�صتيفائها  بعد  التالية  للجهات  االآيزو2008/9001  اجلودة  اإدارة 

لال�صرتاطات املطلوبة:

• معهد تقنية املعلومات مبركز املعلومات الوطني بوزارة الداخلية.	
• �صركة ال�صناعات االأولى لالأنابيب احلرارية.	
• مديرية االأمن العام/ التخطيط والتطوير بوزارة الداخلية.	
• البنك ال�صعودي الربيطاين )�صاب(.	
• االإدارة العامة للم�صاحة الع�صكرية.	
• ال�صركة العربية للغازات ال�صناعية املحدودة.	

وتعكف االإدارة حاليًا على درا�صة طلبات جمموعة من اجلهات التي من املتوقع 
منحها �صهادات نظم اإدارة اجلودة )االآيزو9001( خالل العام القادم -باإذن 

اهلل.



58

7/2  بطاقة كفاءة استهالك الطاقة لألجهزة 

            الكهربائية

بطاقة كفاءة ا�صتهالك الطاقة هي بطاقة توعية للم�صتهلك تثّبت على �صكل 
مل�صق على املنتج مثل )املكيفات والثالجات واملجمدات والغ�صاالت( تت�صمن 
تو�صيحًا الأداء اجلـهاز وكفاءته يف توفري ا�صتهالك الطاقة الكهربائية وتزويد 
امل�صتهلك ببع�س املعلومات ال�صرورية قبل ال�صراء، بطريقة وا�صحة مب�صطة 
و�صهله. واختيار امل�صتهلك ملنتجات حتمل بطاقة كفاءة ا�صتهالك الطاقة يعترب 
م�صاهمة يف تر�صيد ا�صتهالك الطاقة الكهربائية ب�صكل عام على الدولة، وقد 
ا�صتهالك  ملدى  امل�صتهلك  معرفة  �صهولة  يف  للبطاقة  الب�صيط  ال�صكل  �صاهم 
قلة  على  ذلك  دل  النجوم  عدد  زاد  )فكلما  الكهربائية  الطاقة  من  اجلهاز 
التقليل من قيمة فاتورة  ا�صتهالك اجلهاز من الطاقة الكهربائية( وبالتايل 

ا�صتهالك الكهرباء. 

املنزلية  الكهربائية  االأجهزة  من  جمموعة  الطاقة  كفاءة  الئحة  حددت  وقد 
التي ي�صملها تطبيق املرحلة االأولى وهي:

املكيفات.. 1
الثالجات واملجمدات.. 2
غ�صاالت املالب�س.. 3

�صكل  2 – النموذج اجلديد لبطاقة كفاءة 
ا�صتهالك الطاقة للمكيفات

الهيئة  ت�صارك  الطاقة،  كفاءة  ملو�صوع  اال�صرتاتيجية  االأهمية  من  وانطالقًا 
وب�صكل فاعل يف ن�صاطات املركز ال�صعودي لكفاءة الطاقة وفق منهجية تكاملية 
مع اجلهات ذات العالقة من االأجهزة احلكومية وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�س.

ببطاقة  املوا�صفات اخلا�صة  باعتماد وحتديث  الهيئة  قامت  املجال  ويف هذا 
كفاءة ا�صتهالك الطاقة لالأجهزة الكهربائية :

املوا�صفة اخلا�صة مبكيفات الهواء 2014/2663.. 1
املوا�صفة اخلا�صة بالثالجات 2013/2664.. 2
املوا�صفة اخلا�صة بغ�صاالت املالب�س 2013/2692. . 3

هي بطاقة تتضمن توضيحًا ألداء الجـهاز 
وكفاءتــه في توفير استهــالك الطاقـة 

الكهربائية

"
"

املكيـفــات

الثالجات واملجمدات

غ�صاالت املالب�س
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ومن �ملوؤمل �أن يوؤدي تطبيق هذ� �لن�شاط �إلى �مل�شاهمة يف تر�شيد ��شتهالك 
على  التكلفة  توفري  وكذلك  الدولة  على  عام  ب�صكل  الكهربائية  الطاقة 
امل�صتهلك والتقليل من اأعباء م�صروفاته ال�صهرية. وبهذا ال�صاأن قامت الهيئة 
بالرتخي�س با�صتعمال بطاقة كفاءة ا�صتهالك الطاقة لالأجهزة الكهربائية ملا 
يزيد عن ثمانية وع�صرين األف طراز من االأجهزة املذكورة ح�صب الت�صنيف 

التايل:

بلغ جمموع عدد الطرازات التي مت اإ�صدار تراخي�س با�صتخدام بطاقة كفاءة 
هو  ما  ح�صب  طراز   )4.587( التقرير  فرتة  خالل  لها  الطاقة  ا�صتهالك 

مو�صح يف اجلدول رقم )11( موزعه ح�صب املنتجات:

التراخيص المنتجم

3.178املكيفات1

1.025الثالجات2

384الغ�صاالت3

4.587االإجمايل

جدول 11 – عدد الطرازات التي مت اإ�صدار تراخي�س 
با�صتخدام بطاقة كفاءة ا�صتهالك الطاقة لها

ويعك�س الر�صم التو�صيحي رقم )10( توزيع عدد الطرازات التي مت ا�صدار 
تراخي�س با�صتخدام بطاقة كفاءة ا�صتهالك الطاقة لها

المكيفاتالغساالتالثالجات

ر�صم تو�صيحي 10-  الطرازات التي مت اإ�صدار تراخي�س با�صتخدام بطاقة 
كفاءة ا�صتهالك الطاقة لها ح�صب املنتج

%69.2 %8.4 %22.4

قامت الهيئة بالترخيص باستعمال 
بطاقة كفاءة استهالك الطاقة لألجهزة 
الكهربائية لما يزيد عن ثمانية وعشرين 

ألف طراز

"
"

4.587 
  جمموع عدد الطرازات 
التي مت اإ�صدار تراخي�س 
با�صتخدام بطاقة كفاءة 

ا�صتهالك الطاقة
خالل فرتة التقرير

+
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اإ�صدار تراخي�س  كما يو�صح اجلدول رقم )12( جمموع الطرازات التي مت 
الربنامج  تطبيق  بدء  منذ  لها  الطاقة  ا�صتهالك  كفاءة  بطاقة  با�صتخدام 
التقرير  هذا  فرتة  حتى  2010/4/27م  املوافق  1431/5/13هـ   بتاريخ 

1436/2/22هـ املوافق 2014/12/14م

الطرازات  توزيع  رقم )11(  التو�صيحي  الر�صم  ويعك�س 
كفاءة  بطاقة  با�صتخدام  تراخي�س  اإ�صدار  مت  التي 
املكيفات  ت�صكل  حيث  تراكميًا،  لها  الطاقة  ا�صتهالك 

الطرازات االأكرث ح�صواًل على البطاقة.

ر�صم تو�صيحي 11 – الطرازات التي مت اإ�صدار تراخي�س با�صتخدام بطاقة كفاءة ا�صتهالك الطاقة لها ح�صب املنتج تراكميًا

جدول 12 – عدد الطرازات التي مت اإ�صدار تراخي�س با�صتخدام بطاقة 
كفاءة ا�صتهالك الطاقة لها منذ بدء تطبيق الربنامج

التراخيص المنتجم

21.725املكيفات1

5.390الثالجات2

3.029الغ�صاالت3

30.144االإجمايل

المكيفات
%72.1

الثالجــــات
%17.9

الغساالت
%10
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8/2  مشروع االستراتيجية الوطنية للجودة

مبنتجاتها  ال�صعودية  العربية  »اململكة  تكون  باأن  ال�صامية  للروؤية  تنفيذًا 
وخدماتها معياٌر عاملٌي للجودة واالإتقان«، وحر�صًا على توحيد وتكامل ن�صاطات 
اال�صرتاتيجية  لتطوير  بيوت اخلربة  اأحد  مع  بالتعاقد  الهيئة  قامت  اجلودة، 

الوطنية للجودة ويهدف هذا امل�صروع اإلى حتقيق التايل: 

• توفري اأطر مرجعية مالئمة )منوذج �صعودي( موحدة الروؤية واالأهداف 	
بالطرق  واملنتجات  اخلدمات  يف  اجلودة  م�صتوى  لرفع  موجهة  لتكون 

واالآليات املتم�صية مع النظم الدولية.
• ثقافة اجلودة يف كافة جماالت اخلدمات 	 لن�صر  برنامج حمكم  اإيجاد 

واملنتجات موجه للمنتج وامل�صتهلك.
• االإ�صهام يف حتقيق اأعلى امل�صتويات ملمار�صة اجلودة يف جمايل اخلدمات 	

بكل  اخلا�صة  املعطيات  وفق  امل�صتهدفة  القطاعات  لكافة  واملنتجات 
قطاع.

• االإ�صهام يف تاأهيل اخلدمات واملنتجات ال�صعودية لتح�صل على �صهادة 	
اجلودة.

• اخلدمات 	 قطاعات  كافة  بني  ومتكامل  م�صرتك  عمل  منظومة  اإيجاد 
واالإنتاج واجلهات ذات العالقة باجلودة.

�إلى  للمملكة  للجودة  �لوطنية  �ال�سرت�تيجية  م�سروع  وي�سعى 
حتقيق �ملخرجات �الآتية:

• وثيقة املنطلقات واالأهداف والتوجهات العامة مل�صروع اال�صرتاتيجية.	
• االإعتبار 	 بعني  االأخذ  مع  وحتليلها  اململكة  يف  اجلودة  لواقع  درا�صات 

واخلدمات  وال�صناعة  والتعليم  كال�صحة  املختلفة  العمل  جماالت 
وغريها للقطاع احلكومي واخلا�س.

• وتوظيف 	 امل�صروع  العاملية يف جمال  والتجارب  املمار�صات  اأف�صل  ر�صد 
ذلك يف تطوير اال�صرتاتيجية، وباالأخ�س جتارب الدول امل�صابهة لبيئة 

اململكة.
• تطبيقها 	 واأ�صاليب  ومتطلباتها  عنا�صرها  بكافة  اال�صرتاتيجية  بناء 

واآليات التقومي والتح�صني.
• يحقق 	 مبا  اال�صرتاتيجية  لتطبيق  الواقعية  والتوجهات  املقرتحات 

االأهداف املرجوة منها.
• والتعليم 	 )ال�صحة  املختلفة  العمل  لقطاعات  تدريبية  تفاعلية  ُخطة 

على  ب�صرية  كوادر  تاأهيل  خالل  من  وغريها(  واخلدمات  وال�صناعة 
ممار�صة وتطبيقات اجلودة يف جمال امل�صروع.  
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وقد مت خالل فرتة التقرير تنفيذ جمموعة من الن�صاطات 
يف هذا ال�صدد:

اأواًل : عقد ندوات تعريفية يف الريا�س وجدة والدمام ح�صرها اأكرث 
واخلا�صة  احلكومية  اجلهات  كافة  ميثلون  �صخ�س  خم�صمائة  من 
منتجه وخدمية ، قدم خاللها م�صت�صاري امل�صروع اخلطوات العامة 
يف  اهلل  مب�صيئة  �صت�صهم  والتي  امل�صروع  لتنفيذ  املتوقعة  واملراحل 

اإجناح م�صرية اجلودة يف اململكة .

اأهداف الندوات  التعريفية :

• اأطلقها خادم احلرمني 	 التذكري بالروؤية ال�صامية للجودة 2020م التي 
ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود رحمه اهلل. 

• التوعية والتعريف مب�صروع اال�صرتاتيجية الوطنية للجودة.	
• حتقيق فهم م�صرتك للم�صروع من جميع االأطراف املعنية. 	
• ا�صعارهم بامل�صاركة واأنهم جزء من هذه اال�صرتاتيجية.	
• لنجاح 	 امل�صتهدفة  بالقطاعات  االإدارية  القيادات  من  الدعم  اكت�صاب 

مع  بالتفاعل  االأجهزة  بتلك  املخت�صني  تكليف  خالل  من  امل�صروع 
متطلبات امل�صروع.

• امل�صروع وهي مرحلة قيا�س جاهزية 	 اأحد مراحل هذا  لتنفيذ  التمهيد 
اجلودة والتميز املوؤ�ص�صي باجلهات امل�صاركة.

• من 	 املعنيني  واالأ�صخا�س  اال�صت�صاري  الفريق  بني  والتوا�صل  التعارف 
اجلهات امل�صاركة.

• للمملكة 	 واأهميتها  للجودة  الوطنية  وتعميم مو�صوع اال�صرتاتيجية  ن�صر 
لهذه  امل�صاحبة  االإعالمية  التغطية  خالل  من  الوطني  واقت�صادنا 

الندوات.

القطاعالتاريخالورشة

قطاع ال�صحة24 نوفمرب 2014م2 �صفر 1436هـاالأولى

قطاع اخلدمات24 نوفمرب 2014م2 �صفر 1436هـالثانية

قطاع التعليم25 نوفمرب 2014م3 �صفر 1436هـالثالثة

قطاع ال�صناعة25 نوفمرب 2014م3 �صفر 1436هـالرابعة

القطاع احلكومي26 نوفمرب 2014م4 �صفر 1436هـاخلام�صة

قطاع التعليم العايل26 نوفمرب 2014م4 �صفر 1436هـال�صاد�صة

قطاع املجتمع املدين26 نوفمرب 2014م4 �صفر 1436هـال�صابعة

والتميز  اجلودة  جاهزية  لقيا�س  اأولى  عمل  ور�صة  عقد   : ثانيًا 
وزعت  الريا�س  مدينة  يف  اململكة  يف  املختلفة  االأعمال  بقطاعات 

خاللها اجلهات امل�صاركة على ثالث اأيام ح�صب القطاع :

وقد بلغ عدد اجلهات امل�صاركة يف هذه الور�صة )97( جهة من اأ�صل )108( 
واخلدمات  )ال�صحة  التالية  ال�صبع  القطاعات  متثل  دعوتهم  متت  جهة 
والتعليم العام وال�صناعة واحلكومي والتعليم العايل واملجتمع املدين( وكانت 
ن�صبة احل�صور للجهات 89% من جمموع اجلهات املدعوة، حيث هدفت ور�صة 

العمل اإلى: 

• تزويد من�صقي اجلهات امل�صاركة باملعلومات واملهارات املتعلقة مبهامهم 	
وم�صئولياتهم املتعلقة بعملية قيا�س اجلاهزية.

• �صرح االإطار العام للربنامج و معايري القيا�س.	
• التدريب العملي على منهجية قيا�س اجلاهزية.	

والتميز  اجلودة  جاهزية  لقيا�س  اأخرى  عمل  ور�صة  عقد   : ثالثًا 
خالل  الريا�س  مدينة  يف  اململكة  يف  املختلفة  االأعمال  بقطاعات 
2014م  دي�صمرب   17-16 املوافق  1436هـ  �صفر   25-24 الفرتة 
العمل  ور�صة  امل�صاركون يف  لها  تو�صل  التي  النتائج  ملناق�صة  وذلك 

االأولى.
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التحقق من المطابقة
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1/3  الهدف العام

 االإ�صراف على اإجراءات التحقق من مطابقة املواد وال�صلع املحلية وامل�صتوردة 
وفقًا للوائح الفنية ال�صعودية واملوا�صفات القيا�صية ذات العالقة.

2/3  أهم المهام

• مة الإجراءات مطابقة املنتجات 	 اقرتاح االأنظمة واللوائح والقواعد املنظِّ
وفقًا للوائح الفنية ال�صعودية واملوا�صفات القيا�صية ذات العالقة.

• اال�صرتاك مع جلان �صبط الغ�س التجاري - بالتن�صيق مع وزارة التجارة 	
وال�صناعة - يف مراقبة االأ�صواق و�صبط جودة املنتجات.

• �صحب عينات من االأ�صواق لل�صلع واملواد امل�صتوردة املنتجة حمليًا للتاأكد 	
من مدى مطابقتها، ومتابعة اختبارها يف خمتربات الهيئة.

• وال�صناعة 	 التجارة  بوزارة  ال�صناعية  املتابعة  فرق  مع  امل�صاركة 
ال�صغرية(  ال�صناعية  )املن�صاآت  واملعامل  امل�صانع  تطبيق  من  للتاأكد 

للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية. 
• امل�صاركة يف اإعداد اللوائح الفنية واأنظمة تقومي املطابقة �صمن اللجان 	

املخت�صة.
• امل�صاركة يف توعية امل�صانع الوطنية باأهمية تطبيق املوا�صفات القيا�صية 	

عن طريق تزويدهم باملوا�صفات القيا�صية ذات العالقة لاللتزام بها، 
وذلك لزيادة القدرة التناف�صية ملنتجاتهم.

3.  التحقق من المطابقة

يعتب���ر نش���اط التحق���ق م���ن مطابق���ة الس���لع للمواصف���ات 
الهيئ���ة  توليه���ا  الت���ي  النش���اطات  أه���م  م���ن  القياس���ية 
 منذ نشأتها، ويتأكد هذا الدور بعد إضافة الدور 

ً
اهتمامها

الرقاب���ي للهيئة في تنظيمها األخير، وف���ي إطار التعاون 
بي���ن الهيئة  ونظيراتها  من  مؤسس���ات التقييس الوطنية 
واإلقليمي���ة فيما يخص نش���اط  إجراءات تقيي���م المطابقة، 
ولإلط���الع والتع���رف على تج���ارب الدول األخ���رى فقد قامت 
الهيئ���ة  بعم���ل بعض الش���راكات مع عدد م���ن الجهات خارج 
المملك���ة بهدف االس���تفادة من الخب���رات المتوفرة لديهم 
لبن���اء الق���درات الفنية ونقل وتوطين  المعرفة لمنس���وبي 
إدارة المطابق���ة ف���ي مج���ال اتفاقي���ات االعت���راف ومراقبة 
ال���واردات ومراقب���ة ومس���ح الس���وق للتحقق م���ن مطابقة 

المنتجات المعروضة.
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3/3  نشاطات التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات 
           القياسية

للوائح  املطابقة  غري  ال�صلع  دخول  من  واحلد  امل�صتهلك  حماية  منطلق  من 
الفنية ال�صعودية واملوا�صفات القيا�صية ذات العالقة اإلى ال�صوق ال�صعودي فاإن 
التحقق من  العالقة، يف  الرقابية ذات  بامل�صاركة مع اجلهات  ت�صاهم  الهيئة 

مطابقة ال�صلع امل�صتوردة، من خالل الن�صاطات التالية:

1/3/3- برنامج االعرتاف ب�صهادات املطابقة 

له الرقابة على ال�صلع امل�صتوردة اأمام اجلهات  نظرًا للتحدي الكبري الذي ت�صكِّ
تنفيذية  قيادات  مب�صاركة  عمل  فريق  بت�صكيل  الهيئة  قامت  فقد  الرقابية، 
التجارة  بوزارة  امل�صتهلك  �صئون  )وكالة  العالقة  ذات  الرقابية  اجلهات  من 
وال�صناعة، وال�صئون اجلمركية مب�صلحة اجلمارك( وذلك ملراجعة اإجراءات 
�ل�شل�شلة  يف  و�لقوة  �ل�شعف  نقاط  وحتديد  �مل�شتوردة  �ل�شلع  على  �لرقابة 
الرقابية، وبعد مراجعة تلك االإجراءات قامت اجلهات الثالث الهيئة، وزارة 
التجارة وال�صناعة، م�صلحة اجلمارك، وبروح الفريق الواحد باالإتفاق على 
مع  الهيئة  توقعها  التي  املطابقة  ب�صهادات  االعرتاف  برامج  حتديث  حماور 
القانونية  تلك اجلهات  يوؤكد م�صئولية  الت�صدير، مبا  بلد  املطابقة يف  جهات 
واملالية عن �صهادات املطابقة التي ت�صدرها، و�صرورة معاينة جميع ال�صحنات 
)االإر�صاليات( التي حتتوي على منتجات عالية املخاطر )وفق ت�صنيف فني 

حمدد( و تختيمها قبل �صحنها وت�صديرها للمملكة.

ومن �أهم �لتحديثات �لتي �أجريت على �لربنامج: 

• اإ�صافة بند خا�س بال�صلع عالية املخاطر واالإجراءات اخلا�صة بها.	
• اإ�صدار 	 حال  يف  املطابقة  جلهات  واملالية  القانونية  امل�صوؤولية  تاأكيد 

�صهادات ملنتجات غري مطابقة.
• اإ�صدار �صهادات املطابقة ملنتجات امل�صانع املرخ�صة وامل�صجلة يف بلد 	

الت�صدير فقط.

املايل  العام  مطلع  الثالث  اجلهات  بني  بالتن�صيق  الربنامج  تطبيق  بداأ  وقد 
الربنامج  على  واال�صتف�صارات  املالحظات  بع�س  وردت   وحيث   ، م   2014
العاملية  التجارة  ملنظمة  اململكة  ان�صمام  ب�صاأن  امللكي  املر�صوم  اإلى  وا�صتنادًا 
فريق  قام  العالقة،  ذات  الرقابية  اجلهات  بني  والتعاون  للتكامل  وا�صتمرارًا 
متطلبات  مع  يتوافق  مبا  لتطويره،  ت�صور  واإعداد  الربنامج  مبراجعة  العمل 
منظمة التجارة العاملية ويتما�صى مع اإجراءات تقييم املطابقة املعتمدة دوليًا، 
 )WTO( العاملية  التجارة  منظمة  اتفاقيات  ومع  العاملي،  النهج  مع  ومت�صيًا 
االأع�صاء  ت�صجع  التي   )TBT( التجارة  اأمام  الفنية  العوائق  اتفاقية  وخا�صة 
فيما بينهم على االإعرتاف باإجراءات تقومي املطابقة، ولت�صهيل وزيادة التبادل 
�صعت  ؛فقد  منها  االإ�صترياد  يكرث  التي  االأخرى  والدول  اململكة  بني  التجاري 
الهيئة اإلى اإبرام برامج اعرتاف متبادل ب�صهادات املطابقة مع جهات التقيي�س 
بني  اعرتاف  برامج  توقيع  جتديد  مت  التقرير(،حيث  فرتة  )خالل  املناظرة 
رقم  التو�صيحي  بالر�صم  مو�صح  هو  كما  املناظرة  اجلهات  وبع�س  الهيئة 
 )8( مع  املطابقة  ب�صهادات  اعرتاف  برامج  بتوقيع  الهيئة  قامت  )12(،كما 
جهات مطابقة من ال�صركات ذات ال�صمعة العاملية و اخلربة يف جمال االختبار 
خا�صة  وا�صرتاطات  �صوابط  �صمن  ال�صهادات  واإ�صدار  والتفتي�س)املعاينة( 
اإلى �صمان  الربامج  تهدف هذه  رقم )13(، حيث  باجلدول  كما هو مو�صح 
تطبيق اللوائح الفنية ال�صعودية واملوا�صفات القيا�صية ذات العالقة واحلد من 
دخول ال�صلع غري املطابقة )رديئة اجلودة، املغ�صو�صة، املقلدة .... وغريها(. 
بطلب  تقدمت  التي  اجلهات  من  العديد  ملفات  بدرا�صة  االإدارة  قامت  كما 

االن�صمام لربنامج االإعرتاف والرد عليها. 
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الجهات المناظرة الموقع��ة مع 
الهيئ���ة على برن����ام��ج االعتراف

جدول 13- قائمة بجهات املطابقة املوقعة مع الهيئة على برنامج االعرتاف

الجهةم

1 Intertek صركة اإنرتتك الدولية خلدمات االختبار املحدودة�

2 TUV Rhineland صركة تي يو يف راين الند العربية�

3BVصركة بريوفريتا�س�

4 SGSصركة اإ�س جي اإ�س�

5Nemko AS  صركة�

6CVC صركة�

7 UL صركة�

8VDE صركة�
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ر�صم تو�صيحي 12 – اجلهات املناظرة املوقعة مع الهيئة على برنامج االإعرتاف
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1/3/3/اأ- التحقق من �صحة �صهادات املطابقة 

برنامج  على  و�ملوقعة  لل�شهاد�ت  �ملانحة  �جلهات  ن�شاط  متابعة  �إطار  يف 
للجهات  االإلكرتونية  املواقع  اإلى  بالدخول  االإدارة  موظفي  يقوم  االإعرتاف 
ال�صهادات  مبنح  اخلا�صة  البيانات  قاعدة  على  لالطالع  لل�صهادات  املانحة 
للتحقق - ب�صكل ع�صوائي اأو عند الطلب - من �صحة بع�س ال�صهادات ال�صادرة 
حيث قامت االإدارة بدرا�صة اأكرث من 450 حالة ا�صتف�صار بخ�صو�س التاأكد من 
�صحة �صهادات املطابقة و الرد عليها. والهيئة ب�صدد اإن�صاء نظام اإلكرتوين 
ي�صمح جلهات املطابقة باإدخال وحتميل �صهادات املطابقة التي ت�صدرها و ما 
يتعلق بها من تقارير اختبار ف�صاًل عن ت�صجيل البيانات اخلا�صة بال�صركة  من 
�صهادات اإعتماد و تراخي�س، مما ُي�صهل على الهيئة  يف اإجراء حتليل البيانات 
الرقابية  االإلكرتوين مع اجلهات  للربط  االإح�صائيات وكذلك نظام  اإعداد  و 

ذات العالقة لتبادل املعلومات. 

1/3/3/ب- متابعة تنفيذ برنامج االإعرتاف 

املختلفة  املوا�صفات  اإدارات  مع  – بالتن�صيق  االإدارة  قامت  ال�صياق  نف�س  يف 
عدم  بخ�صو�س  اجلمارك  م�صلحة  من  واردة  حالة   100 من  اأكرث  بدرا�صة 
مطابقة ال�صلع التي �صحب منها عينات و اأُحيلت اإلى املختربات اخلا�صة وذلك 
�صهادة  بيانات  مع  ومقارنته  اخلا�س  املخترب  اختبار  تقرير  نتائج  بدرا�صة 
جلنة  اإلى   والرفع   العالقة  ذات  القيا�صية  املوا�صفات  ومتطلبات  املطابقة 
م�صلحة  وال�صناعة،  التجارة  وزارة  )الهيئة،  من  لة  امل�صكَّ ال�صهادات  درا�صة 

اجلمارك( الإتخاذ القرار املنا�صب ب�صاأنها.

املوقعة  ال�صهادات  منح  جهات  التزام  من  – التحقق  1/3/3/ج 
على برنامج االإعرتاف

كل  وخمتربات  ملكاتب  بزيارة  العالقة  ذات  واجلهات  الهيئة  من  وفد  قام   
من  للتحقق  ال�صني  INTERTEK يف  و�صركة   ،CQC و�صركة   ،CVC �صركة  من 
القدرات االإدارية والفنية لل�صركات املذكورة للقيام باإجراءات تقييم املطابقة 
ندوات  يف  وامل�صاركة  االعرتاف  برنامج  لبنود  ال�صحيح  التنفيذ  من  والتاأكد 
للم�صدرين  ال�صعودي  املطابقة  �صهادات  بنظام  خا�صة  وتوعوية  تعريفية 

وامل�صنعني ال�صينيني. 

2/3/3- �صحب العينات من االأ�صواق املحلية

التي من �صمنها مبادرة »تعزيز دور الهيئة  للهيئة،  الت�صغيلية  تنفيذًا للخطة 
يف حماية امل�صتهلك وال�صوق ل�صحب عينات من �صلع حمددة لها عالقة ب�صحة 
�لتقرير - �شمن ن�شاط  �لهيئة - خالل فرتة  �مل�شتهلك، فقد قامت  و�شالمة 
اململكة  يف  مدن  عدة  من  عينة   )3.209( واختبار  ب�صحب  ال�صلع  مراقبة 
ال�صرقية(، متثل عددا من  املنطقة  املكرمة،  الريا�س، منطقة مكة  )منطقة 
مهيئات(  غاز،  مواقد  دفايات،  اأفيا�س،  )تو�صيالت،  الكهربائية  املنتجات 
كيميائية  ومنتجات  رجال(   – اأطفال  داخلية  )مالب�س  الن�صيج  ومنتجات 
 ، االإحرام  ومالب�س  االأطفال،  األعاب  و  امليالمني،  اأواين  و  مركبات(  )زيوت 
حيث  الكهربائية.  االأ�صالك  من  متنوعة  ومقا�صات   ، الكهربائية  والدفايات 
تقوم الهيئة باإبالغ اجلهات الرقابية ذات العالقة بنتائج اختباراتها التخاذ 
الالزم حيالها، كما تن�صر على موقعها االإلكرتوين قائمة بعينات من املنتجات 
وتعكف  املطابقة.  اأ�صباب عدم  و  املنتجات  تلك  ب�صور  املطابقة مدعمة  غري 
االإدارة حاليًا على اإعداد موؤ�صر ملطابقة ال�صلع يف اململكة  بهدف تقلي�س ن�صبة 
الفنية  الفرق  مب�صاركة  االإدارة  قامت  كما  االأ�صواق.  يف  املطابقة  غري  ال�صلع 
بوزارة التجارة وال�صناعة بتنفيذ )34( زيارة مل�صانع العزل احلراري و�صحب 
)55( عينة، وعدد )15( زياراة مل�صانع احلديد و�صحب )50( عينة، وعدد 
)2( زيارة مل�صانع زيوت املحركات و�صحب )7( عينات، حيث مت على اأثر تلك 
الزيارات اإغالق )12( خط اإنتاج يف )8( م�صانع، وحجز )40.501( قطعة 

عزل حراري لعدم مطابقتها للموا�صفات القيا�صية.

ر�صم تو�صيحي 13- توزيع العينات امل�صحوبة من ال�صوق ح�صب فئة املنتجات 
باململكة 

ر�صم تو�صيحي 14- توزيع العينات امل�صحوبة من منطقة الريا�س
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3/3/3- الرتاخي�س البلدية

التكامل مع اجلهات ذات  الرقابي، وانطالقًا من روح  الهيئة  ا�صتكمااًل لدور 
املطابقة  من  للتحقق  العامة  االإدارة  من  الهيئة  مفت�صو  قام  فقد  العالقة، 
بزيارة بع�س املعامل بناًء على طلب البلديات للوقوف عليها، و �صحب عينات 
البلديات  من  للهيئة  ورد  وقد  اختبارها.  ثم  ومن  الزيارات  تلك  منها خالل 

عدد تراخي�س البلديـــة

ر�صم تو�صيحي 15 – توزيع �صحب عينات االأجهزة الكهربائية من منطقة الريا�س

غاليات مياهمكــواةجمفف �صعر

مكن�صة كهربائية

مـقــالة

دفايات

االأ�صــالك

�صخانات

مـواقــد

% 3% 5

% 6

% 5

% 17% 0

% 14% 36% 14

ر�صم تو�صيحي 16- تطور عدد الرتاخي�س البلدية

البلدية  الرتاخي�س  ازدياد عدد  التطور يف  ويعك�س هذا 
املوا�صفات  تطبيق  من  التحقق  يف  الهيئة  وم�صاركة 
القيا�صية ذات العالقة قبل البدء باالإنتاج مدى احلاجة 
اإلى التو�صع يف خدمات املراقبة لتح�صني جودة املنتجات 

ال�صعودية واالإرتقاء بقدرتها التناف�صية.

خالل فرتة التقرير )227( طلبًا ي�صتمل على اإن�صاء معمل  اأو تو�صعة جماله اأو 
تعديل �إنتاجيته، موزعة ح�شب نوع �لن�شاط، و قد متت در��شتها و�تخاذ �لالزم 
الرتاخي�س  عدد  يف  التطور   )16( رقم  التو�صيحي  الر�صم  ويعك�س  ب�صاأنها، 

البلدية التي ترد للهيئة:
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ISO26000 الدوليـــة           

املجتمعية  بامل�صوؤولية  املتعلقة  الدولية  القيا�صية  املوا�صفة  اأهمية  انطالقًا من 
)ISO26000(، واإميانا من الهيئة ب�صرورة ن�صر ثقافة هذه املوا�صفة لدى 
�لفرتة  �لهيئة وخالل  قامت  فقد  �لن�شاط،  بهذ�  �ملهتمة  �لعديد من �جلهات 
املا�صية بالتوا�صل مع العديد من اجلهات احلكومية واخلا�صة، وتقدمي بع�س 
الهيئة بزيارتها  التي قامت  باملوا�صفة، ومن اجلهات  التعريفية  العمل  اأوراق 

خالل اإعداد التقرير:

• مدينة االأمري �صلطان الطبية.	
• هيئة ال�صوق املالية.	

كما قامت �إد�رة �مل�سوؤولية �ملجتمعية بالهيئة مبا يلي:

• العمل 	 فريق  مع  املجتمعية،  للم�صوؤولية  الدولية  للموا�صفة  مراجعة 
الدويل باملنظمة الدولية للتقيي�س يف مار�س 2014م.

• عطفًا على االتفاقية املوقعة بني الهيئة وبني اإدارة نادي الهالل لتفعيل 	
التعاون يف بع�س املجاالت ومنها جمال امل�صوؤولية املجتمعية، مت البدء 
تت�صمن  تف�صيلية  و�صع خطة عمل  االتفاقية من خالل  تلك  تفعيل  يف 
بع�س �الإجر�ء�ت، ومنها �أن تقوم �لهيئة مبر�جعة ن�شاط �إد�رة �مل�شوؤولية 
لالإدارة  ال�صنوي  التقرير  مراجعة  وكذا  الهالل،  بنادي  االجتماعية 
والتن�صيق مع النادي لعقد ور�صة عمل تعريفية حول املوا�صفة القيا�صية 
الدولية للم�صوؤولية املجتمعية تقدمها الهيئة يف النادي، وتوجه للمهتمني 

يف جميع �الأو�شاط �لريا�شية باململكة مبو�شوع �مل�شوؤولية �ملجتمعية.
• احلديث 	 نهجه  وفق  املجتمعية  امل�صوؤولية  مفهوم  لن�صر  االإدارة  ت�صعى 

الذي ت�صمنته املوا�صفة القيا�صية الدولية االآيزو26000 وذلك مبخاطبة 
بع�س اجلهات العامة واخلا�صة لتقدمي اأوراق عمل حول ذلك.

• ت�صتعد الهيئة الإقامة امللتقى الوطني االأول للم�صوؤولية املجتمعية وذلك 	
من منظور املوا�صفة القيا�صية الدولية االآيزو 26000.

الوطنية  التقيي�س  موؤ�ص�صات  من  ونظرياتها  الهيئة  بني  التعاون  اإطار  ويف 
و�لتعرف  �إجر�ء�ت تقييم �ملطابقة، ولالطالع  ن�شاط  و�الإقليمية فيما يخ�س 
مع  ال�صراكات  بع�س  بعمل  الهيئة  قامت  فقد  االأخرى  الدول  جتارب  على 
لديهم  املتوفرة  اال�صتفادة من اخلربات  بهدف  اململكة  بع�س اجلهات خارج 
لبناء القدرات الفنية ونقل وتوطني املعرفة ملن�صوبي اإدارة املطابقة يف جمال 
من  للتحقق  ال�صوق  وم�صح   ومراقبة  الواردات  ومراقبة  االإعرتاف  اتفاقيات 

مطابقة املنتجات املعرو�صة.

قامت الهيئة بعمل بعض الشراكات 
مع بعض الجهات خارج المملكة بهدف 
االستفادة من الخبرات المتوفرة لديهم 

لبناء القدرات الفنية ونقل وتوطين 
المعرفة لمنسوبي إدارة المطابقة

"
"



 5/3 المشاريع المستقبلية

• ومتطلبات 	 الدولية  للممار�صات  وفقًا  االإعرتاف  برنامج  تطوير   
منظمة التجارة العاملية.

• االأطفال 	 لعب  ملنتج  اخلليجية  ال�صارة  اإجراءات  �صحة  من  التحقق 
واالأجهزة الكهربائية )عند انطالق العمل بها( املطروحة يف ال�صوق 

ال�صعودي.
• �صحب عينات من املنتجات ذات موؤ�صر املطابقة املنخف�س يف عام 	

2014م )االأجهزة الكهربائية والزيوت( واتخاذ االإجراءات املنا�صبة 
مع اجلهات ذات العالقة.

• ق�صد 	 وذلك  املعامل  ملنتجات  وطني  ت�صجيل  نظام  تبني  درا�صة 
واإثبات  ال�صعودية  القيا�صية  للموا�صفات  مطابقتها  من  التحقق 

م�صدر اإنتاجها.
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المخـتـبــرات
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4- المختبــــرات

 للمجاالت 
ً
تهدف الهيئة إلى أن تكون مختبراتها مرجعية تحكيميا

تقع  التي  والمنتجات  للسلع  واالختبار  بالفحص  المتعلقة  الفنية 

التحكيم  دعائم  أهم  من  المختبرات  تعتبر  حيث  اختصاصها  ضمن 

الفنية.  للخالفات  الفاصل  القرار  اتخاذ  على  تساعد  التي  الفني 

المواصفات  إعداد  نشاطات  في  الهيئة  مختبرات  تشارك  كما 

اإلدارة  وتستقبل  لها،  السلع  مطابقة  من  والتحقق  القياسية 

العامة للمختبرات عينات من أصناف مختلفة من السلع الكهربائية 

والبترولية  والكيميائية  والمعدنية  والميكانيكية  واإللكترونية 

ومنتجات  والبناء  التشييد  ومواد  والنسيج  الغزل  ومنتجات 

العينات، وتسعى  اختبار هذه  األطفال بهدف  وألعاب  البالستيك 

الهيئة ضمن مشروع وتطوير استراتيجيتها لتعزيز الدور المرجعي 

لمختبراتها لتتكامل مع مختبرات القطاع الخاص لتشكيل منظومة 

يلي  وفيما   ،
ً
محليا والمصنعة  المستوردة  للسلع  فاعلة  اختبار 

أهم مهام اإلدارة العامة للمختبرات ونشاطاتها:

1/4  الهدف العام

للموا�صفات  مطابقتها  مدى  ملعرفة  واملنتجات  لل�صلع  االختبارات  اإجراء 
القيا�صية  باملوا�صفات  يتعلق  فيما  والدرا�صات  االأبحاث  واإجراء  القيا�صية 
البيئية  الظروف  حتت  الواقع  اأر�س  على  تطبيقها  اإمكانية  ومدى  ال�صعودية 

املنا�صبة للمملكة.

2/4  أهم المهام

• من 	 للتحقــق  واملنتجـــات  ال�صـــلــع  على  واالختـبـــارات  الفحــ�س  اإجراء 
مطابقتها للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية والدولية.

• امل�صاركـــة يف اإعــــداد طـــرق االختبار اخلا�صـــة باملوا�صفات القيا�صيــة.	
• اإجراء االختبارات الالزمة على ال�صلع واملنتجات بغر�س منح �صهادات 	

املطابقة وعالمة اجلودة و�صهادات الت�صدير.
• اإجراء االختبارات الالزمة على العينات املحالة من املنافذ اجلمركية 	

بغر�س ف�صحها.
• امل�صاركة يف اإجراءات التحكيم يف اخلالفات الفنية.	
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وتعكف االإدارة حاليًا على تطوير اإمكاناتها لتتمكن من م�صايرة التقدم العلمي يف جمال طرق 
االختبار وذلك بتوفري االأجهزة املتقدمة وتبني طرق االختبار احلديثة ملختلف ال�صلع، مع الرتكيز 

على توطني املعرفة لدى من�صوبي االإدارة ومن خالل برامج تدريب وتطوير مهاراتهم الفنية.

وقد وا�صلت االإدارة العامة للمختربات خالل فرتة التقرير 
مهامها وفقًا ملا يلي:

3/4  تطوير المختبرات

اأحدث التقنيات احلديثة التي متكنها من احل�صول  �صعيًا من الهيئة ملواكبة 
على نتائج االختبارات ب�صرعة ودقة فقد مت تدعيم خمتربات الهيئة يف مقرها 
بعدد  ال�صرقية  واملنطقة  املكرمة  مكة  مبنطقة  وفرعيها  بالريا�س  الرئي�صي 
من االأجهزة احلديثة يف خمتلف التخ�ص�صات، ويجري العمل على ا�صتكمال 
تدعيم املختربات باالأجهزة املتطورة لتغطي معظم االإختبارات بهدف الو�صول 
اإلى اأن تكون مرجعية يف نتائج اختباراتها ومعتمدة دوليًا، كما اأن خمتربات 
الهيئة بداأت باإ�صدار تقرير االختبار با�صتخدام نظام حديث الإدارة معلومات 

.)LIMS( املختربات

ويف اإطار اإ�صرتاتيجية الهيئة يف املحافظة على البيئة من خالل عدم ا�صتنزاف 
الرثوات الطبيعية قامت الهيئة باإن�صاء خمترب كفاءة الطاقة للمكيفات كما مت 
توقيع اتفاقية مع بع�س اجلهات الدولية الإن�صاء خمترب الغ�صاالت والثالجات 
خمترب  يف  العمل  بداأ  وقد  للمباين،  احلراري  العزل  لكفاءة  خمترب  وكذلك 
اإن�صاء  املكيفات  ومن املتوقع اأن يتم خالل عام 2015م باإذن اهلل ا�صتكمال  
الغ�صاالت والثالجات والعزل احلراري، كذلك تقوم الهيئة ممثلة  خمتربات 
باالإدارة العامة للمختربات لتطوير خمتربات الت�صييد ومواد البناء وجتهيزه 
لتنفيذ االختبارات على االأدوات ال�صحية للتحقق من مطابقتها للموا�صفات 

القيا�صية ال�صعودية اخلا�صة بها، وخا�صة يف جماالت تر�صيد املياه.

قامت الهيئة بإنشاء مختبر كفاءة الطاقة 
للمكيفـات كمــا تم توقيــع اتفـاقيـــة 
مع بعض الجهات الدولية إلنشاء مختبــر 
الغســاالت والثالجــات وكذلك مخــتبـر 

لكفاءة العزل الحراري للمباني

"
"
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4/4  أهم النشاطات 

يف جمال اختبار العينات قامت خمتربات الهيئة بفح�س وحتليل العديد من 
العينات التي وردت اإليها، حيث بلغ جمموع العينات الواردة )7.280( عينة 
للموا�صفات  مطابقة  غري  منها  عينة   )2.872( اأن  تبني  املنتجات  ملختلف 
القيا�صية ال�صعودية. كما مت فح�س عدد )35.983( مركبة م�صتعملة للتاأكد 
 )171( عدد  منها  اأن  وتبني  ال�صعودية  القيا�صية  للموا�صفات  مطابقتها  من 

مركبة غري مطابقة، وفيما يلي تفا�صيل فح�س العينات:

عدد العيناتالمختبر
الواردة

عدد العينات
المطابقة

عدد العينات غير 
المطابقة

نسبة عدد العينات
غير المطابقة %

59%575234341الت�صييد ومواد البناء
58%1.440612828 املنتجات الكهربائية واالإلكرتونية

53%383179204املنتجات امليكانيكية واملعدنية
31%2.8992.005894املنتجات الكيميائية والبرتولية

34%1.154757397املواد العامـة
25%208 829621مواد الغزل والن�صيـج

40%7.2804.4082.872 االإجمايل 

جدول 14 – العينات التي مت اختبارها ح�صب كل خمترب

ت�م ف�ح��ص

م��رك��ب�����ة

مركبة غير مطابقة

35.983
171

7.280

2.872

جممـوع العينـــات 
الــواردة

عـيـنة منـها 
غري مطابقــــة

فيما يلي تفاصيل فحص العينات :

ر�صم تو�صيحي 17- العينات التي مت اختبارها يف كل فرع
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الرقابي  الدور  تفعيل  اأهمية   )14( رقم  اجلدول  املو�صحة يف  النتائج  وتوؤكد 
اجلهات  بني  التكاملي  النموذج  تعزيز  اأهمية  من  ويزيد  الرقابية  للجهات 
االأ�صواق  على  املراقبة  ن�صاطات  تكثيف  و�صرورة  العالقة،  ذات  الرقابية 

مبـ�صـاركـــة اجلـهـــات الرقــابـيـــة ذات العــالقـــــة.

ر�صم تو�صيحي 17- العينات التي مت اختبارها يف كل فرع
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كما تعك�س الر�صوم التو�صيحية رقم )18، 19( توزيع العينات 
املختربة يف خمتربات  العينات  وتطور عدد  ح�صب كل خمترب 

الهيئة تراكميًا. 

ر�صم تو�صيحي 18 – توزيع العينات املختربة يف خمتربات الهيئة )ح�صب كل خمترب(

ر�صم تو�صيحي 19 – تطور عدد العينات املختربة يف خمتربات الهيئة تراكميًا

يالحظ النمو يف عدد العينات املختربة لهذا العام نتيجة لتفعيل دور الهيئة 
الرقابي واإكتمال بع�س م�صاريع تطوير املختربات وتاأهيل الفنيني فيها. 
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5/4- المشاريع المستقبلية للمختبرات

• ا�صتكمال اإن�صاء وحدة االأدوات ال�صحية يف خمترب الت�صييد ومواد البناء.	
• اإن�صاء خمترب كفاءة الطاقة للغ�صاالت والثالجات.	
• اإن�صاء خمترب كفاءة الطاقة للعزل باملباين.	
• البدء يف اإن�صاء خمترب كفاءة الطاقة للوقود.	
• 	.ISO17025  احل�صول على �صهادة االعتماد يف عدد من االإختبارات طبقًا للموا�صفة القيا�صية الدولية
• 	.OHSAS 18001  احل�صول على �صهادة ال�صالمة وال�صحة املهنية
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المـركزالوطني
للقياس  والمعايرة
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5- المركز الوطني للقياس  والمعايرة

لل�شناعة  �الأ�شا�شية  �لدعامات  �أحد  و�ملعايرة  �لقيا�س  ن�شاط  يعترب 
التي   ، الع�صكرية  واملعدات  الطبية  واخلدمات  العلمي  والبحث  والتجارة 
ت�صهم بنيتها التحتية املنا�صبة يف اإزالة العوائق الفنية ويف ت�صهيل التجارة 
البينية بني الدول، اإ�صافة اإلى حماية �صحة و�صالمة املجتمع ، اإذ ال ميكن 
اأن تقوم �صناعة متطورة اأو جتارة عادلة من غري معايري ومقايي�س موحدة 

ودقيقة، مدعمة بنظام معايرة وطني ومرجعي .

واأجهزة  الوطنية  القيا�س  معايري  تاأمني  يف  الهيئة  م�صئولية  منطلق  ومن 
املعايرة يف خمتلف املجاالت باأعلى م�صتوى للدقة، ونظرًا الأن الهيئة هي 
اإلى وحدات القيا�س  اإ�صناد جميع وحدات القيا�س واملعايرة  امل�صئولة عن 
املركز  اإن�صاء  مت  فقد   ، الهيئة  تنظيم  عليه  ن�س  ما  مع  ومت�صيًا  الدولية 
الذي  واملعايرة(  القيا�س  واملعايرة. ومتاهيًا مع ) نظام  للقيا�س  الوطني 
هو  واملعايرة  للقيا�س  الوطني  املركز  فاإن  موؤخرًا  الوزراء  جمل�س  اعتمده 
�لوطنية  �لقيا�س  معايري  بجميع  �الإحتفاظ  بها  �ملناط  �حلكومية  �جلهة 
وحتقيق مبداأ االإ�صنادية بربط تلك املعايري بالوحدات الدولية االأ�صا�صية 
من خالل املكتب الدويل لالأوزان واملقايي�س )BIPM( وذلك للتاأكد من 
دقة اأجهزة القيا�س امل�صتخدمة يف جميع القطاعات، ون�صتعر�س فيما يلي 
اأهم االأهداف واملهام للمركز الوطني للقيا�س واملعايرة واأهم الن�صاطات:

1/5  الهدف العام

تقدمي اخلدمات املتعلقة بالقيا�س واملعايرة.

2/5  أهم المهام

• االعتنـــاء باملعايري الوطنيـــة، واملعايري املرجعيـــة، واملعايري العاملة 	
وحفظهـــا، والتـــي متثـــل وحـــدات النظـــام الـــدويل وم�صاعفاتهـــا 
واأجزائهـــا. وتكون م�صندة اإلـــى املعايري الدولية مع حتديد االرتياب 

يف القيم. 
• للمختربات 	 القيا�س  واأجهزة  والعاملة  املرجعية  املعايري  معايرة 

االأخرى دوريًا. 
• النظام 	 وحدات  وحتقيق  القيا�س،  معايري  يف  والتطوير  البحث 

الدويل وم�صاعفاتها واأجزائها.
• ملنح 	 الهيئة،  اإلى  وفح�صها  القيا�س  اأجهزة  اختبار  تقارير  رفع 

�صهادات مطابقة النموذج، واإجراء التحقق االأويل الأجهزة القيا�س. 
• املوا�صفات 	 م�صروعات  اإعداد  يف  للهيئة  الفنية  امل�صورة  تقدمي 

للمختربات، ويف  االعتماد  �صهادات  منح  ال�صعودية، ويف  القيا�صية 
منح عالمات اجلودة. 

• للجهات 	 واملعايرة،  القيا�س  جمال  يف  وامل�صورة،  امل�صاعدة  اإبداء 
واملختربات التي تطلب ذلك. 

• االعتناء بالوحدات القانونية الأجهزة القيا�س وحفظها ومعايرتها.	
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3/5  أهم النشاطات

1/3/5- اإنهاء الربنامج التح�صريي لتطوير املركز الوطني للقيا�س واملعايرة 

                  مت اإنهاء الربنامج التح�صريي لتطوير املركز الوطني للقيا�س واملعايرة مع املعهد الوطني الرتكي للمرتولوجيا ) UME ( كما يلي:

القيمة اإلجمالية القيمة )ريال(االجهزةالمختبراتماإلداراتم
)ريال(

1
اإدارة

 قيا�صات االأطوال

خمترب الطول 1
املوجي

قيا�س االأبعاد بوا�صطة الليزرمع 
660.239ملحقاته

2.720.657.75
خمترب االأبعاد2

اآلة قيا�س االأبعاد الى مدى 1000 
1.491.218مليميرت

مقارن قوالب قيا�س ق�صرية املدى 
100321.769 مليميرت

247.433معدات تكميلة

2
اإدارة 

قيا�صات الكتلة

120.563جمموعة وزناتخمترب الكتلـة3

1.887.877.5 خمترب ال�صغط4

جهاز ال�صغط الهيدروليكي االآيل مع 
562.500نظام معايرة

جهاز ال�صغط الهوائي االآيل مع نظام 
562.500معايرة

466.500ملحقات تكميلية

175.815مبني قيا�س مع ملحقاتهخمترب القوة5

اإدارة القيا�صات 3
121.875121.875حمام زيت حلفظ املقاوماتخمترب املمانعة6الكهربائية

اإدارة القيا�صات 4
خمترب التو�صيل 7احلرارية

احلراري

320.625ج�صر حراري مع ملحقاته

513.375 136.500مراجع حرارية مع ملحقاته

56.250فرن معايرة حراري

25. 255.243.785. 5.243.785املجموع

2/3/5- توقيع برامج التطوير ونقل املعرفة 

وتبادل  املعرفة  ولنقل  واملعايرة،  للقيا�س  الوطني  املركز  لتطوير  برامج  توقيع  مت 
املعهد  مع  واملعايرة  القيا�س  وتخ�ص�صات  حقول  من  كبري  عدد  تغطي  اخلربات، 

الوطني الرتكي للمرتولوجيا )UME( وت�صمل:

1 ..D-3 برنامج التطوير واال�صت�صارة ملختربات املركز الوطني للقيا�س واملعايرة
2 ..D-4 برنامج التطوير واال�صت�صارة ملخترب الوقت والرتدد
3 ..J-3 برنامج امل�صاركة يف العمل
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3/3/5- ما مت اإجنازه من برامج نقل املعرفة 

اإن علم القيا�س علم وخربة ال تكت�صب اإال يف املعاهد الوطنية للقيا�س واملعايرة، 
لذا فقد وجب على املركز اأن ي�صع خطة طموحة وبرامج متخ�ص�صة يتم من 
خاللها نقل املعرفة وتر�صيخ اخلربة لدى من�صوبيه الفنيني ، وبناًء على ذلك 
للمرتولوجيا  الرتكي  الوطني  املعهد  خرباء  وبني  بينهم  امل�صاركة  متت  فقد 
)UME(، وذلك يف خمتربات املعهد وخمتربات املركز ، وقد نتج عن ذلك 

ما يلي:

نـقــل �ملعــرفــة �لذي مت يف �ملعـهـد �لوطــني �لرتكـي للمتــرولوجيا 
)UME(

عدد المستفيدينمدتها )فني / أسبوع(الموضوعالمختبراتم

1

قيا�صات الوقت والرتدد

3x22=6نظام بث الوقت 1

32×2=6نظام حفظ الوقت2

31×1=3نظام بث الوقت 32

4

القيا�صات الكهربائية

33×3=9قيا�صات اجلهد والتيار

33×3=9�صبط و معايرة مق�صمات اجلهد امل�صتمر5

33×3=9معايرة امللفات واملقاومات6

42×2=8ت�صميم وتركيب قنطرة ماك�صويل وين7

34×4=12ن�صر وبناء وحدة الكتلةقيا�صات الكتلة8

معايرة خاليا احلمل بجميع فئاتهاقيا�صات القوة9
33×3=9ومعايرة مكائن اختبار القوة

10
التدريب على كيفيه العمل على مبينات القيا�س

التدريب على ح�صابات االأرتياب خلاليا احلمل واآالت 
اختبار القوة

9=3×33

قيا�صات احلجوم11
معايرة حجم الدوارق واملم�صات ذات املكب�س 

وال�صحاحات
3=2×1.52

1.52×2=3نظام حتديد كثافة املواد ال�صلبةقيا�صات الكثافة12

معايرة ال�صغط با�صتخدام احلمل ال�صاكن 1قيا�صات ال�صغط13
33×3=9وكيفية اإجراء املقارنات البينية 1

14
قيا�صات االأطوال

35×5=15منظومة مقارنة قوالب القيا�س 1

35×5=15منظومة الليزر العياري 151

16
القيا�صات احلرارية

33×3=9معايرة االإزدواجات احلرارية 1

33×3=9الرطوبة 171
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نقل �ملعرفة �لذي مت يف �ملركز �لوطني للقيا�س و�ملعايرة

الموضوعالمختبراتم
مدتها

عدد المستفيدين
)فني / أسبوع(

1
قيا�صات الوقت والرتدد

24×4=8نظام بث الوقت

24×4=8نظام حفظ الوقت2

3

القيا�صات الكهربائية

23×3=6قيا�صات اجلهد املرتدد
13×3=3قيا�صات اجلهد امل�صتمر4
14×4=4معايرة خاليا اجلهد5
23×3=6معايرة امللفات واملكثفات6

35×5=15املبادئ االأ�صا�صية ملعايرة االأوزان وكيفية ح�صاب االأرتياب لها - 2قيا�صات الكتلة7

قيا�صات القوة8
معايرة خاليا احلمل ومكائن اختبار القوة

وكتابة اجراءات العمل للمخترب
9=3×33

14×4=4مدخل لعلم احلجومقيا�صات احلجوم9

قيا�صات ال�صغط10
معايرة ال�صغط با�صتخدام احلمل ال�صاكن 2

وكيفية اإجراء املقارنات البينية 2
15=3×53

11
قيا�صات االأطوال

55×5=25منظومة مقارنة قوالب القيا�س 2

65×5=30منظومة الليزر العياري 122

13
القيا�صات احلرارية

33×3=9معايرة االإزدواجات احلرارية 2

33×3=9الرطوبة 142

4/3/5- املقارنات البينية 

املعاهد  متتلكها  التي  املرجعية  القيا�س  اأجهزة  البينية  املقارنات  تتناول 
الوطنية للقيا�س واملعايرة ، وتتم املقارنة البينية باإجراء مقارنات بني نتائج 
تلك االأجهزة وفقًا الإجراء يتفق عليه ويقره املكتب الدويل لالأوزان واملقايي�س 

BIPM ، وقد بداأت مقارنات بينية يف اأربع حقول :

1 .BIPM الوقت عن طريق املكتب الدويل لالأوزان واملقايي�س
1 .EURAMET الطول املوجي عن طريق التجمع االأوروبي
1 .EURAMET ال�صغط عن طريق التجمع االأوروبي
1 .GULFMET الكتلة عن طريق التجمع اخلليجي
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4/5  األجهزة التي تم معايرتها أو اختبارها 

للقيا�س  الوطني  املركز  خمتربات  يف  معايرتها  مت  التي  االأجهزة  عدد  بلغ 
واملعايرة )669( جهاز تعود اإلى بع�س القطاعات احلكومية، وبع�س ال�صركات 
وغريها  املعتمدة..  املعايرة  خمتربات  وبع�س  و�صابك  اأرامكو  مثل  وامل�صانع 
يف  مو�صح  هو  ما  وفق  التخ�ص�صات  ح�صب  املختربات  على  االأجهزة  وتتوزع 

اجلدول رقم )15( التايل :

كما يعك�س الر�صم التو�صيحي رقم )20( توزيع االأجهزة التي مت معايرتها يف 
خمتربات املركز الوطني للقيا�س واملعايرة.

المختبرم
عدد األجهزة التي 

تم معايرتها أو 
اختبارها

النسبة

4   %27خمترب االأبعاد1

0    %1خمترب الطول املوجي2

74  %492خمترب الكتلـة3

1   %5خمترب القوة4

6   %40خمترب ال�صغط5

1   %8خمترب احلجوم6

1   %4خمترب الكثافة7

3   %22خمترب اجلهد8

0    %0خمترب املمانعة9

9   %60خمترب التو�صيل احلراري10

0    %2خمترب االإ�صعاع احلراري11

1   %6خمترب الرطوبة12

0    %2خمترب الوقت والرتدد13

100 %669االإجمـــــالـــــــــــي

جدول 15- االأجهزة التي مت معايرتها

ر�صم تو�صيحي 20- عدد االأجهزة التي مت معايرتها يف املركز 
الوطني للقيا�س واملعايرة
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5/5  التوجـهــات المستقبليــة للمركــز الوطنـــي 
           للقيـــاس والمعايــــرة 

واملعرفية(  منها  )املادية  الفنية  قدراته  تعزيز  اإلى  املركز  ي�صعى 
جلميع  القيا�س  اأجهزة  معايرة  لت�صمل  وخدماته  ن�صاطاته  وتو�صيع 
امل�صالح والقطاعات احلكومية التي حتتاج اأعمالها لتلك املعايرات 
ال�صركات  وكذلك  والعلمية(  والع�صكرية  املدنية  )القطاعات 
الهيئة  فاإن  ال�صدد  هذا  ويف  عام.  ب�صكل  واملختربات  وامل�صانع 
القطاعات  تلك  وبني  بينها  تفاهمات  اإبرام  اإلى  وت�صعى  �صعت 
وخا�صة القطاعات الع�صكرية ليتولى املركز تقدمي خدمات القيا�س 

واملعايرة لكافة اأفرع املوؤ�ص�صات الع�صكرية .
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6- العالقات العامة واإلعالم 

 م���ن البن���د األول م���ن الم���ادة الرابع���ة م���ن تنظيم 
ً
انطالق���ا

الهيئة والذي ينص على »نشر المواصفات القياسية التي 
تعتمده���ا بالطرق التي تراها، وال تعد نافذة إال بعد اإلعالن 
عنه���ا في الجريدة الرس���مية« والبند الس���ادس من المادة 
نفسها الذي ينص على »نشر التوعية الالزمة بالمواصفات 
القياس���ية والجودة وإجراءات تقوي���م المطابقة والقياس 
العام���ة  للعالق���ات  العام���ة  اإلدارة  نش���ئت 

ُ
أ والمعاي���رة« 

واإلعالم بهدف التوعية بالمواصفات القياسية السعودية 
والتعري���ف بنش���اطات الهيئة وتس���ليط الض���وء على دورها 
ورسالتها وتوثيق العالقة بينها وبين المستفيدين وكافة 
الجه���ات المعني���ة بالتقيي���س والج���ودة، ورف���ع مس���توى 
الوعي العام لدى المستهلك، ونستعرض فيما يلي أهم 
األه���داف والمه���ام والنش���اطات على مس���توى العالقات 

العامة واإلعالم:

1/6   الهدف العام

وتكوين  اجلودة،  ون�صاطات  ال�صعودية  القيا�صية  باملوا�صفات  التوعية 
واأهدافها  وبراجمها  وخططها  الهيئة  عن  اإيجابية  ذهنية  �صورة 
ور�صالتها جلمهور امل�صتفيدين من خدماتها، ودعم وتعزيز العالقة بني 

الهيئة وكافة االأطراف املعنية.  

2/6   أهم المهام

• لكافة 	 الهيئة  ر�صالة  الإي�صال  االإعالمية  اال�صرتاتيجية  اخلطط  ر�صم 
اجلهات املعنية وامل�صتهلكني وامل�صتفيدين.

• ن�صر 	 اإلى  الهادفة  للهيئة  االإعالمية  والربامج  اخلطط  وتنفيذ  اإعداد 
التوعية باملوا�صفات واملقايي�س واجلودة. 

• تقارير، 	 مقاالت،  )اأخبار،  بالهيئة  التعريفية  االإعالمية  املواد  اإعداد 
حتقيقات( واإعداد املواد التوعوية )الن�صرات والكتيبات واالأفالم(.

• )امل�صتهلك 	 ملجلة  الدوري  االإ�صدار  ومتابعة  واالإ�صراف  التن�صيق 
واجلودة(.

• ال�صياغة واالإ�صراف على املحتوى االإعالمي للموقع االإلكرتوين للهيئة.	
• اإدارة ومتابعة ح�صابات الهيئة على �صبكات التوا�صل االجتماعي. 	
• وفرعي 	 الرئي�صي  باملركز  امل�صتفيدين  خدمة  مراكز  على  االإ�صراف 

الهيئة مبنطقة مكة املكرمة واملنطقة ال�صرقية.
• تنظيم وتغطية املنا�صبات والفعاليات بالهيئة بالتن�صيق مع كافة الو�صائل 	

االإعالمية )االإلكرتونية -املقروءة – امل�صموعة – املرئية(. 

• امل�صاركة يف تنظيم الفعاليات واملنا�صبات )موؤمترات، ملتقيات، ور�س 	
الهيئة  بن�صاطات  العالقة  ذات  واملعار�س  حما�صرات(  ندوات،  عمل، 
املتعلقة  املعلومات  وتوفري  بالهيئة  للتعريف  اململكة  مناطق  مبختلف 

باأن�صطتها.
• اإيجابية 	 �صورة  لبناء  املختلفة  االإعالم  و�صائل  مع  العالقة  توطيد 

و�صائل  يف  ين�صر  ما  ومتابعة  اأهدافها  يحقق  مبا  الهيئة،  ن�صاطات  عن 
االإعالم املختلفة واإعداد التعقيبات املنا�صبة التي تو�صح اأهداف ومهام 

وم�صئوليات الهيئة.
• لزيارة 	 اخلارج  اأو  الداخل  من  يفدون  الذين  الهيئة  �صيوف  ا�صتقبال 

الهيئة وتاأمني املتطلبات الالزمة لهم وتنظيم واإعداد برامج الزيارات.
• اإعداد برامج لزيارات املدار�س واملعاهد والكليات واجلامعات للهيئة.	
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3/6  توعية المستهلك

املتعلقة  االإعالمية  املو�صوعات  من  العديد  واإنتاج  باإعـداد  الهيئة  قامت 
مبهام واأن�صطة الهيئة خالل فرتة التقرير والتي تهدف اإلى توعية امل�صتهلك، 
خمتلف  يف   )3.044( الهيئة  عن  املن�صورة  االإعالمية  املواد  عدد  وبلغت 
اإذاعية  مقابالت  �صحفية،  لقاءات  �صحفية،  )اأخبار  �صملت  االإعالم  و�صائل 

وتلفزيونية( باالإ�صافة اإلى اإ�صدار )4( اأعداد من جملة امل�صتهلك واجلودة.

عن  املن�صورة  االإعالمية  املواد  حجم   )21( رقم  التو�صيحي  الر�صم  ويعك�س 
التي  املنا�صبات  لعدد  ا�صتنادًا  التغطية  تفاوت يف حجم  الهيئة، وجند هناك 

مت تنظيمها وتوقيتها.

3.044
 عــدد املـــواد 

االإعالميــة املن�صـــورة
خالل فرتة التقرير

ر�صم تو�صيحي 21 - املواد االإعالمية املن�صورة عن الهيئة 
)ال�صحف املطبوعة، ال�صحف االإلكرتونية، املواقع االإخبارية واالإلكرتونية(

2014م

نشئت اإلدارة العامة للعالقات 
ُ
أ

العامة واإلعالم بهدف نشر 
التوعية الالزمة بالمواصفات 
القياسية والجودة وإجراءات 

تقويم المطابقة والقياس 
والمعايرة

"

"
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1/3/6- احلمالت االإعالمية

قامت الهيئة باإعداد م�صروع التوعية باملوا�صفات واملقايي�س، بهدف التعريف 
واحلفاظ  بامل�صتهلك  االهتمام  وتاأكيد  ال�صعودية  القيا�صية  باملوا�صفات 
املطابقة  غري  املنتجات  من  ال�صعودية  واالأ�صواق  البيئة  وحماية  �صحته  على 

للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية.

�الأفيا�س  عن  توعوية  حملة  تنفيذ  �لتقرير  فرتة  خالل  ومت 
�لكهربائية �ملطابقة ملدة �أ�سبوعني ��ستملت على ما يلي:

• اجلزيرة، 	 )الريا�س،  �صملت:  باململكة،  الورقية  ال�صحف  يف  اإعالنات 
املكرمة،  مكة  االأو�صط،  ال�صرق  االقت�صادية،  اليوم،  عكاظ،  الوطن، 

ال�صرق، الريا�صية(.
• ت�صاميم انفوجرافيك.	
• اإنتاج اأفالم توعوية.	
• )�صحف 	 االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على  رقمية  توعوية  حملة 

اإلكرتونية، تويرت، في�س بوك، اإن�صتغرام، قوقل بل�س(.

�إعالنات �لطرق �سملت:
• لوحات املوبي )الطرق(: عدد )140( وجه يف كل من الريا�س، جدة، 	

الدمام / اخلرب.
• يف 	 الرئي�صية  املوالت  يف  وجه   )200( عدد  )املوالت(:  املوبي  لوحات 

الريا�س، جدة، الدمام / اخلرب. 
• حمطات 	 يف  وجه   )330( عدد  البنزين(:  )حمطات  املوبي  لوحات 

البنزين يف الريا�س، جدة، الدمام / اخلرب. 
• لوحات املوبي )اأعمدة االإنارة(: عدد )80( وجه يف املنطقة ال�صرقية. 	
• لوحات املطارات : عدد )4( لوحات يف الطرق املوؤدية اإلى مطار امللك 	

خالد الدويل )1( لوحة، ومطار امللك عبد العزيز الدويل )1( لوحة، 
ومطار امللك فهد الدويل )2( لوحة داخل املطار. 

بو�سع  و�الإعالم  �لعامة  للعالقات  �لعامة  �الإد�رة  قامت  كما 
ندو�ت  وتنظيم  �الإعالمية  و�لرب�مج  �خلطط  من  جمموعة 
وحما�سر�ت تعريفية وتفعيلها من خالل و�سائل �الإعالم �ملختلفة 

ومن �أبرز �لن�ساطات:
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حماية لك و�طفالك .
حماية �جهزتك من التلف مما يوفر لك المال .
تغنيك عن استخدام وصلة كهربائية إضافية .

يمكن أن يحتوي الفيش على مفتاح "اختياري".
يفضل استخدام ا�فياش الحاصلة على عالمة الجودة السعودية .

َدِت ا�فياُش  تعدَّ
والُمطابُق واحُد    

sasogov شاركنا على :

الحملة الوطنية للتوعية بالمواصفات والمقاييس 
ضمن برامج المسؤولية االجتماعية للهيئة.
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أفكار وتصاميم الحملة
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�صكل  3 – ح�صاب الهيئة يف تويرت

2/3/6 – ح�صاب الهيئة يف تويرت

اإميانًا من الهيئة باأن و�صائل التوا�صل االجتماعي حققت انت�صارًا وا�صعًا على 
�صريع  ب�صكل  االإعالمية  الر�صائل  اإي�صال  يف  و�صاهمت  امل�صتويات  خمتلف 
للمتابعني، وا�صت�صعارًا من الهيئة بهذه االأهمية مت اإطالق ح�صاب الهيئة على 
تويرت SASOGOV@ الذي يقدم عدد من الر�صائل التوعوية املهمة للم�صتهلك 
يف خمتلف جماالت الهيئة با�صتخدام و�صائل مبتكرة لتقدمي املحتوى التوعوي 
مثل االأنفوجرافيك واالأفالم التوعوية وغريها، وهو ما اأ�صهم يف و�صول عدد 
املتابعني حل�صاب الهيئة حتى نهاية عام 2014م اأكرث من )50.000( متابع 

مبعدل زيادة جتاوز 500% عن العام املا�صي.

%500%100

2013 2014

@SASOGOV 

متـابـــع
50.000
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3/3/6 – االأفالم التوعوية الق�صرية

الإ�صدار  عمل  خطة  بو�صع  واالإعالم  العامة  للعالقات  العامة  االإدارة  قامت 
ال�صعودية  القيا�صية  باملوا�صفات  الوعي  ن�صر  اإلى  تهدف  توعوية  اأفالم 
واللوائح الفنية، باالإ�صافة اإلى توجيه الن�صائح واالإر�صادات حول بع�س ال�صلع 
اال�صتهالكية التي يقتنيها امل�صتهلك يف اململكة، ويتم بثها على ح�صابات الهيئة 
يف مواقع التوا�صل االجتماعي )يوتيوب، تويرت، في�س بوك( كما يتم بثها اأي�صًا 

عرب الو�صائل االأخرى )الربيد االإلكرتوين، الوات�س اب، بالك بريي(.

ومت خالل فرتة التقرير اإ�صدار عدد )3( اأفالم توعوية ق�صرية وهي: 
الرموز امل�صتخدمة على اإطارات املركبات.. 1
االإر�صادات املتعلقة بالتو�صيالت الكهربائية املطابقة.. 2
موا�صفات وار�صادات مهمة عن االأدوات املدر�صية.. 3
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4/3/6- امل�صاركة يف االأيام اخلليجية والعربية والعاملية  
                 للتقيي�س  واجلودة

بو�صع جمموعة من اخلطط  واالإعالم  العامة  للعالقات  العامة  االإدارة  تقوم 
والربامج االإعالمية لالحتفال مبنا�صبات واأيام التقيي�س العاملية، وي�صمل ذلك 
تنظيم ندوات وحما�صرات تعريفية عنها وتفعيلها من خالل و�صائل االإعالم 

املختلفة.

 ومن �أبرز �ملنا�سبات �لتي �ساركت �لهيئة بها هي:

• �ليوم �لعاملي للمرتولوجيا )20 مايو 2014م(:	
وافق  وقد  عام،  كل  من  مايو  �صهر  من  الع�صرين  اليوم  هذا  ي�صادف 
هذا العام 21 رجب 1435هـ وكان �صعاره » القيا�س والتحديات الدولية 

للطاقة «.

• �ليوم �لعاملي لالعتماد )9 يونيو 2014م(:	
ي�صادف هذا اليوم التا�صع من �صهر يونيو من كل عام، وقد وافق هذا 
العام 7 �صعبان 1435هـ ، وكان �صعاره »االعتماد يقدم الثقة يف توفري 

الطاقة«.

• �ليوم �لعاملي للتقيي�س )14 �أكتوبر 2014م (:	
ي�صادف هذا اليوم الرابع من �صهر اأكتوبر من كل عام، وقد وافق هذا 

العام 20 ذو احلجة 1435هـ.

• �الأ�سبوع �لوطني �ل�سابع للجودة )9-15نوفمرب 2014م(:	
نظمت الهيئة بالتعاون مع املجل�س ال�صعودي للجودة فعاليات االأ�صبوع 
خالل  معًا«  اجلودة  عامل  »لنبني  �صعار  حتت  للجودة  ال�صابع  الوطني 

الفرتة 16-22 حمرم 1436هـ.

• �ليوم �لعاملي للجودة:	
هذا  وافق  وقد  عام،  كل  من  نوفمرب  �صهر  من  خمي�س  ثاين  ي�صادف 
العام 20 حمرم 1436هـ املوافق 13 نوفمرب 2014م حتت �صعار » لنبني 

عامل اجلودة معًا «.
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4/6   مجلة المستهلك والجودة

تقوم االإدارة العامة للعالقات العامة واالإعالم باإ�صدار » جملة امل�صتهلك واجلودة « واالإ�صراف على تنفيذها واإعداد املواد 
االإعالمية التي حتتويها بهدف زيادة التوعية بالتقيي�س واالإعالم عن ن�صاطات الهيئة، حيث تعترب املجلة حلقة ات�صال 
مبا�صر مع االأطراف املعنية بالتقيي�س وت�صاهم يف توعية امل�صتهلك، وقد مت اإ�صدار )4( اأعداد خالل فرتة التقرير لي�صبح 

جمموع عدد االإ�صدارات )40( عددًا، ناق�صت عدد من الق�صايا احليوية لالإرتقاء بوعي امل�صتهلك.
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جمموع عدد 
االإ�صدارات

40
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5/6   المعارض

�صاركت الهيئة يف جمموعة من املعار�س املوجهة لن�صاطات ت�صمل مهام الهيئة ومت اإعداد برامج 
والفقرات  الوثائقية  االأفالم  من  جمموعة  عر�س  ومت  املعار�س  تلك  كافة  يف  واإر�صادية  اإعالمية 
التلفزيونية التوعوية يف جماالت التقيي�س واجلودة و�صالمة امل�صتهلك، اإلى جانب توزيع املطبوعات 
واملل�صقات اإ�صهاما منها يف تعريف جمهور امل�صتهلكني باأهمية التقيي�س، وفيما يلي اأهم املعار�س 

التي �صاركت الهيئة �صمن فعالياتها يف مناطق اململكة املختلفة:

التاريخالمكاناسم المعرض

معر�س املركز ال�صعودي لكفاءة الطاقة » دور �صركات قطاع التكييف يف احلملة 
1435/3/12هـالريا�سالوطنية لرت�صيد ا�صتهالك الطاقة )لتبقى(«

2014/1/13م

1435/4/12هـالريا�سمعر�س املهرجان الوطني للرتاث والثقافة التا�صع والع�صرون
2014/2/12م

1435/5/15هـالريا�سمعر�س اليوم العاملي للدفاع املدين
2014/3/13م

الريا�س– جدهمعر�س اأ�صبوع املرور اخلليجي
الدمام – جازان 

1435/5/22هـ
2014/3/20م

1435/5/22هـجدةمعر�س اخلم�صة الكبار
2014/3/20م

1435/6/6هـالريا�ساملعر�س التوعوي اخلام�س »بجامعة االإمام حممد بن �صعود«
2014/4/6م

1435/6/20هـالريا�سمعر�س تقنيتي بال �صرر »مدر�صة عبد اهلل بن حبيب املتو�صطة«
2014/4/20م

1435/7/26هـالريا�سمعر�س الطاقة ال�صعودي 2014م »مركز معار�س الريا�س«
2014/5/25م

16-1435/12/17هـالريا�س معر�س البناء ال�صعودي 2014م
9-2014/10/12م

27-1435/12/28هـ الريا�ساملعر�س امل�صاحب ملنتدى العزل احلراري 2014م 
21-2014/10/22م

23-1436/1/25هـ مكة املكرمة معر�س »فعاليات اأ�صبوع اجلودة االأول« مع رئا�صة احلرمني 
16-2014/11/18م

3-1436/2/5هـالريا�س معر�س ال�صالمة ملوظفني ارامكو 
25-2014/11/27م

جدول 16 – املعار�س التي �صاركت بها الهيئة
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منتدى ومعر�س العزل احلراري

حفل توقيع مذكرات تفاهم مع م�صنعي املركبات لتطبيق املعيار ال�صعودي القت�صاد الوقود
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1/5/6– ور�س العمل / الندوات / املحا�صرات

�ساركت �إد�رة �لعالقات �لعامة و�الإعالم �إد�ر�ت �لهيئة يف تنظيم 
�لعديد من �لفعاليات )موؤمتر�ت، ندو�ت، ور�س عمل، زيار�ت(حيث 

نظمت �أكرث من 30 ور�سة عمل من �أهمها:

• ور�سة عمل »در��سة نظام �ملخترب�ت �خلا�سة«	
نظمت الهيئة ممثلة باللجنة ال�صعودية لالإعتماد ور�صة عمل لدرا�صة نظام 
املوافق 2014/1/9م  اخلمي�س 1435/3/8هـ  يوم  اخلا�صة  املختربات 
مبقرها الرئي�صي بالريا�س، وت�صمنت الور�صة جل�صات نقا�صية لدرا�صة 
م/3  رقم  الكرمي  امللكي  باملر�صوم  ال�صادر  اخلا�صة  املختربات  نظام 
وتاريخ 1423/02/08هـ، وتقدمي مقرتحات بالتعديالت املنا�صبة التي 
تتيح للهيئة مو�كبة �مل�شتجد�ت �لتي طر�أت على ن�شاط �الإعتماد خالل 

الفرتة املا�صية، وتطبيق اأف�صل املمار�صات العملية يف هذا املجال.

• �ل�سلع 	 ف�سح  لت�سهيل  �جلديدة  »�الإجر�ء�ت  عمل  ور�سة 
�مل�ستوردة«

وغري  املغ�صو�صة  ال�صلع  تداول  من  للحد  الور�صة  هذه  الهيئة  نظمت 
املطابقة، على ثالثة مراحل االأولى بالريا�س يوم االثنني 1435/4/3هـ 
املوافق  1435/3/26هـ  االثنني  يوم  والثانية  2014/2/3م،  املوافق 
2014/1/27م يف الغرفة التجارية ال�صناعية بجدة، فيما كانت الثالثة 
يوم االأربعاء 1435/3/28هـ املوافق 2014/1/29م يف الغرفة التجارية 

ال�صناعية بالدمام.

• �لندوة �مل�ساحبة لفعاليات �ليوم �لعاملي للقيا�س حتت �سعار 	
»�لقيا�س و�لتحديات �لدولية للطاقة« 

مبنا�صبة  للطاقة«  الدولية  والتحديات  »القيا�س  ندوة  الهيئة  نظمت 
املوافق  1435/7/21هـ  الثالثاء  يوم  للقيا�س  العاملي  باليوم  االأحتفاء 
2014/5/20م، وناق�صت العديد من املحاور مب�صاركة خرباء وخمت�صني 

يف جمال القيا�س من داخل اململكة وخارجها.

• حما�سرة تثقيفية عن »فريو�س كورونا وطرق �لوقاية منه«	
نظمت الهيئة بالتعاون مع وزارة ال�صحة حما�صرة تثقيفية وركنًا توعويًا 

عن فريو�س كورونا وطرق الوقاية منه مبقر الهيئة بالريا�س.

• ور�سة عمل حول »�مل�سوؤولية �ملجتمعية«	
بالتعاون مع هيئة ال�صوق املالية نظمت الهيئة ور�صة عمل حول املوا�صفة 
القيا�صية الدولية للم�صوؤولية املجتمعية االآيزو 26000 مبقر هيئة ال�صوق 
املالية يوم االثنني 1435/7/27هـ املوافق 2014/5/26م وبح�صور عدد 

من كبار امل�صئولني واملن�صوبني. 

• �لندوة �مل�ساحبة لفعاليات �ليوم �لعاملي لالإعتماد	
�صعار  حتت  لالإعتماد  العاملي  اليوم  مبنا�صبة  ندوة  الهيئة  نظمت 
)االإعتماد: يقدم الثقة يف توفري الطاقة( يوم االثنني 1435/11/11هـ 
املوافق 2014/6/6م. وا�صتعر�صت الندوة العديد من املفاهيم املتعلقة 

باالإعتماد والطاقة.

• �ملك�سيك 	 يف  و�لتجارة  �الإ�ستثمار  وكالة  من  وفد  زيارة 
PROMEXICO

• االإ�صتثمار والتجارة 	 االإدارة برنامج زيارة وا�صتقبال وفد وكالة  نظمت 
املوافق  1435/11/12هـ  االأحد  يوم   PROMEXICO املك�صيك  يف 
2014/9/7م، مبقر الهيئة الرئي�صي مبدينة الريا�س، ومت خالل اللقاء 

تبادل وجهات النظر وبحث اأوجه التعاون بني اجلانبني.

• �لندوة �لتعريفية مل�سروع �الإ�سرت�تيجية �لوطنية للجودة	
الوطنية  االإ�صرتاتيجية  مب�صروع  تعريفية  ندوات  ثالث  الهيئة  نظمت 
املوافق  1435/11/19هـ  االأحد  يوم  جدة  من  كٍل  يف  للجودة 
1435/11/20هـ  االثنني  يوم  ال�صرقية  املنطقة  ويف  2014/9/14م، 
1435/11/21هـ  الثالثاء  يوم  الريا�س  ويف  2014/9/15م،  املوافق 
ثقافة  وتر�صيخ  لن�صر  م�صاعيها  اإطار  يف  وذلك  2014/9/16م  املوافق 
اجلودة وتعزيزها داخل االأجهزة احلكومية والقطاع اخلا�س، مبا ي�صهم 
يف زيادة فاعلية االأداء لالإرتقاء باخلدمات املقدمة للمواطنني وقيا�س 

التميز املوؤ�ص�صي بها، واالإرتقاء باملنتجات الوطنية.

• ور�سة عمل »مو��سفات وعمليات ت�سنيع حديد �لت�سليح« 	
ت�صنيع  وعمليات  موا�صفات   « عنوان  حتت  عمل  ور�صة  الهيئة  نظمت 
حديد الت�صليح « يومي االأحد واالأثنني 26 – 1435/11/27 هـ املوافق 
21-2014/9/22 م مبقر الهيئة الرئي�صي بالريا�س، وتهدف اإلى توفري 
البينية  املقارنات  على  التعرف  من  امل�صاركني  متكن  معلوماتية  خلفية 

ملتطلبات املوا�صفات القيا�صية الأ�صياخ ال�صلب لت�صليح اخلر�صانة.

• ور�سة �لعمل �خلا�سة مبناق�سة �الإطار �لنظامي للمو��سفات 	
و�جلودة

للموا�صفات  النظامي  االإطار  الهيئة ور�صة عمل خا�صة ملناق�صة  نظمت 
-26 املوافق  2-1436/1/3هـ  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  واجلودة 

2014/10/27م.

• ور�سة عمل »مو��سفات �خلر�سانة �جلاهزة ومتطلبات �جلودة 	
واالإعتماد«

نظمت الهيئة يف الفرتة 3-1436/1/5هـ املوافق 27-2014/10/29م 
اجلاهزة  اخلر�صانة  »موا�صفات  عنوان  حتت  متخ�ص�صة  عمل  ور�صة 

ومتطلبات اجلودة واالإعتماد« مبقر الهيئة الرئي�صي مبدينة الريا�س.
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• �لندوة �مل�ساحبة لفعاليات �ليوم �لعاملي للجودة	
م�صاحبة  ندوة  الهيئة  نظمت  للجودة  ال�صعودية  اجلمعية  مع  بالتعاون 
معًا«  اجلودة  عامل  »لنبني  �صعار  حتت  للجودة  الوطني  اليوم  لفعاليات 
مبقرها  2014/11/13م  املوافق  1436/1/20هـ  اخلمي�س  يوم  وذلك 
املتخ�ص�صة  املحاور  من  عدد  اإلى  تطرق  حيث  بالريا�س،  الرئي�صي 
التي قدمها جمموعة من املخت�صني يف هذا املجال، فيما يت�صل باإدارة 

اجلودة ال�صاملة واأ�صاليبها وتطبيقاتها املختلفة.

• لتطبيق 	 �ملركبات  م�سنعي  مع  تفاهم  مذكر�ت  توقيع  حفل 
�ملعيار �ل�سعودي القت�ساد �لوقود

امل�صاركة يف تنظيم حفل توقيع مذكرات تفاهم مع )86( �صركة �صناعة 
باملركبات  الوقود  القت�صاد  ال�صعودي  املعيار  لتنفيذ  عاملية  مركبات 
اخلفيفة بالتعاون مع وزارة البرتول والرثوة املعدنية واملركز ال�صعودي 
لكفاءة الطاقة )كفاءة( ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، يوم 

االأحد 1436/1/23هـ املوافق 2014/11/16م.

• ور�سة عمل توعوية للمخت�سني عن »�لقو�طع �لكهربائية«	
الكهرتقنية  ال�صعودية  الوطنية  باللجنة  ممثلة  الهيئة  نظمت 
للم�صنعني  الكهربائية  االأمريكية  اجلمعية  مع  بالتعاون   )SNEC(
)NEMA(، وعلى مدار يومني ور�صة عمل توعوية للمخت�صني عن 
الفرتة  خالل  الريا�س  مبدينة  الرئي�صي  مبقرها  الكهربائية  القواطع 

25– 1436/1/26هـ املوافق 18-2014/11/19م. 

• ور�سة عمل »�آلية �لرقابة على مو�د �لعزل �حلر�ري«	
نظمت الهيئة يوم االأحد 1436/2/1هـ املوافق 2014/11/23م ور�صة 
مبقرها  احلراري«  العزل  مواد  على  الرقابة  »اآلية  عنوان  حتت  عمل 
الرئي�صي بالريا�س، وذلك مواكبة لدخول حتديثات املوا�صفات القيا�صية 
واللوائح الفنية اخلا�صة مبواد العزل احلراري حيز التنفيذ االإلزامي يف 

3 �صفر 1436هـ  املوافق 25 نوفمرب 2014م.

• لزيوت 	 و�مل�سوقة  �مل�سنعة  �ل�سركات  مع  �جتماع  تنظيم 
�ملحركات باململكة

يوم االثنني 1436/2/2هـ املوافق 2014/11/24م بفرع الهيئة باملنطقة 
ال�صرقية.

• ور�ســة عمــل »قيا�ــس جاهزيــة �جلــودة و�لتميــز �ملوؤ�س�ســي 	
بقطاعات �الأعمال«

جاهزية  لقيا�س  املتخ�ص�صة  العمل  ور�س  اأولى  الهيئة  نظمت 
الفرتة  يف  اململكة  يف  االأعمال  بقطاعات  املوؤ�ص�صي  والتميز  اجلودة 

2-1436/2/4هـ املوافق 24 – 2014/11/26م بالريا�س.

• برنامج »�إجر�ء�ت �لرقابة �حلدودية و�لف�سح �جلمركي«	
4-1436/2/5هـ  واخلمي�س  االأربعاء  يومي  مدار  على  الهيئة  نظمت 
املوافق 26-2014/11/27م برناجمًا تدريبيًا بالتعاون مع هيئة التقيي�س 
»اإجراءات  عنوان  حتت  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول 
الرقابة احلدودية والف�صح اجلمركي يف ظل املنظومة الت�صريعية ل�صبط 

املنتجات يف ال�صوق اخلليجية امل�صرتكة« مبقرها الرئي�صي بالريا�س.

• يف 	 �خلا�سة  �ملخترب�ت  تو�جه  �لتي  »�لتحديات  عمل  ور�سة 
ن�شاط الإعتماد«

املوافق  1436/3/8هـ  الثالثاء  يوم  الور�صة  هذه  الهيئة  نظمت 
اإليه  تو�صلت  ما  لدرا�صة  بالريا�س  الرئي�صي  مبقرها  2014/12/30م 

اللجان الفنية املنبثقة عن ور�صة العمل ال�صابقة.

• و�لغ�ساالت 	 للمكيفات  �لطاقة  كفاءة  »بطاقات  عمل  ور�سة 
و�لثالجات – �ملو��سفات و�لتطبيق«

الرقابية  اجلهات  من�صوبي  لتدريب  تدريبية  ور�س  ثالث  الهيئة  نظمت 
ا�صتهالك  تر�صيد  كفاءة  ببطاقات  اخلا�صة  الرقابة  اآليات  على 
الرئي�صي  مبقرها  وذلك  والغ�صاالت  والثالجات  املكيفات  على  الطاقة 
ويف  2014/12/21م،  املوافق  1436/2/29هـ  االأحد  يوم  بالريا�س 
املوافق  1436/3/2هـ  االأربعاء  يوم  بالدمام  عبدالعزيز  امللك  ميناء 
االأحد 1436/3/6هـ  يوم  االإ�صالمي  ميناء جده  ويف  2014/12/24م، 

املوافق 2014/12/28م.
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6/6 – الموقع اإللكتروني للهيئة وحسابات الهيئة 

           على شبكات التواصل اإلجتماعي

تتولى االإدارة االإ�صراف على اإدارة املوقع االإلكرتوين الر�صمي للهيئة على ال�صبكة العنكبوتية بكافة حمتوياته، ون�صر اأخبار ون�صاطات الهيئة 
املختلفة، وكافة مطبوعاتها على املوقع، اإ�صافة اإلى ذلك تقوم الهيئة بن�صر معلومات توعوية عن ال�صلع غري املطابقة للموا�صفات القيا�صية 
التوا�صل  الهيئة على �صبكات  ال�صعودية بهدف تعزيز �صالمة امل�صتهلك واحلفاظ على �صحته و�صالمته. كما تقوم االإدارة مبتابعة ح�صابات 
االجتماعي واإدارتها وبث الر�صائل االإعالمية التوعوية من خاللها، وقد حققت االإدارة الرقم امل�صتهدف �صمن اخلطة الت�صغيلية لهذا العام 
لعدد املتابعني على و�صائل االإعالم الرقمي حيث و�صل جمموع املتابعني للهيئة على ح�صابها يف تويرت اأكرث من 50.000 متابع، باالإ�صافة اإلى 

اأكرث من 1.300 م�صرتك على �صبكة يوتيوب. 

1.300 
م�صرتك 

 50.000 
متابع
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7/6   مركز خدمة المستفيدين

اأف�صل اخلدمات  تقدمي  اإلى  ال�صرقية  واملنطقة  املكرمة  مكة  الهيئة مبنطقة  وفرعي  الرئي�صي  املركز  امل�صتفيدين يف  مراكز خدمة  على  االإ�صراف  االإدارة  تتولى 
للم�صتفيدين وامل�صتثمرين، وامل�صاهمة يف توطيد العالقات معهم واحل�صول على ر�صاهم مبا ي�صهم يف جذب اال�صتثمارات ودعم االقت�صاد الوطني.

1/7/6 – مهام مركز خدمة امل�صتفيدين

• �لرد على �ال�ستف�سار�ت:	
يقوم مركز خدمة امل�صتفيدين با�صتقبال االإ�صتف�صارات التي ترد للهيئة 
الربيد  اأو  الفاك�س  اأو  الهاتف  اأو  للمركز  امل�صتفيد  ح�صور  طريق  عن 
االإلكرتوين، اإذ يقوم موظف املركز باالإجابة عليها اأو اإحالتها لالإدارة 
املخت�صة بالهيئة، حيث بلغت اال�صتف�صارات التي مت الرد عليها خـالل 

هذه الفرتة اأكرث من )5.000( ا�صتف�صار.

• متابعة �لربيد �الإلكرتوين للهيئة:	
الداخلي  امل�صتفيد  لو�صول  ال�صريعة  الو�صيلة  االلكرتوين  الربيد  يعترب 
واخلارجي اإلى حاجته دون عناء، وي�صتقبل املركز نحو )400( ر�صالة 
اأ�صبوعيًا تقريبًا، بزيادة جتاوزت 400 % ويتم االإجابة عليها مبا�صرة 
اأو اإحالتها لالإدارات املخت�صة ومتابعة اال�صتف�صار حتى يتم الرد على 

امل�صتفيد.

• 	:ENQUIRYPOINT متابعة نقطة �ال�ستف�سار
التجارة  املعتمد لدى منظمة  االإلكرتوين  نقطة اال�صتف�صار هي الربيد 
TBT التجارة  اأمام  الفنية  العوائق  بلجنة  واخلا�س   WTO العاملية 
اأخرى  جهات  واإخطارات  الهيئة  اإخطارات  جتهيز  طريقه  عن  ويتم 
رفع  ثم  ومن  التجارة،  ملنظمة  واإر�صالها  والدواء(  الغذاء  )هيئة  مثل 
لتتمكن  االإلكرتوين  الهيئة  موقع  على  عنها  االإخطار  التي مت  امل�صاريع 
تتم  ثم  ومن  مبا�صرة،  عليها  احل�صول  من  االإخت�صا�س  ذات  اجلهة 
 )enquirypoint@saso.gov.sa( االإلكرتوين  الربيد  متابعة 

وا�صتقبال املالحظات وتوجيهها للجهة املخت�صة.

• مبيعات �ملو��سفات:	
القيا�صية  املوا�صفات  مبيعات  مبتابعة  امل�صتفيدين  خدمة  مركز  يقوم 
على موقع الهيئة االإلكرتوين واإر�صالها للم�صتفيد داخل وخارج اململكة 
.)Standards.sales@saso.gov.sa( من خالل الربيد االإلكرتوين

•  نقطة �الت�سال:	
يقوم مركز خدمة امل�صتفيدين مبهام نقطة االت�صال باأجهزة التقيي�س 
واملوا�صفات  التقيي�س  باأن�صطة  يتعلق  فيما  املعلومات  وتبادل  العربية 

واجلودة.

•  خدمات �الأع�ساء:	
للم�صتفيدين  يقدمها  التي  امل�صتفيدين  خدمة  مركز  خدمات  اإحدى 
خدمة الع�صوية يف مركز املعلومات، ويتم تزويد االأع�صاء بقوائم عن 
املوا�صفات القيا�صية التي مت اعتمادها حديثًا باالإ�صافة اإلى اإ�صدارات 
الهيئة، علمًا باأن اخلدمة حتت التطوير حاليًا ال�صتقطاب عدد اأكرب من 

االأع�صاء من االأفراد اأو اجلهات.

العددالبند

6.901  موا�صفةاملوا�صفات القيا�صية ال�صعودية التي مت بيعها

TBT 3.536  ا�صتف�صاراالإ�صتف�صارات الواردة على نقطة االإ�صتف�صار

7.457  موا�صفةاإدخال وحتديث بيانات املوا�صفات القيا�صية يف نظام املوا�صفات

108 اإخطاراللوائح الفنية التي مت اإخطار منظمة التجارة العاملية بها

الر�صائل االإلكرتونية الواردة للربيد االإلكرتوين اخلا�س بع�صوية 
مركز املعلومات

100 ا�صتف�صار تقريبًا

للعام  امل�صتفيدين  خدمات  مركز  ن�صاطات  اإح�صائية   –  2/7/6
2014م

يو�صح اجلدول رقم )17( اأهم ن�صاطات مركز خدمات امل�صتفيدين وتقدير 
اأعداد الذين ا�صتفادوا من تلك اخلدمات

جدول 17 – اإح�صائية بن�صاطات مركز خدمة امل�صتفيدين
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7-  تقنية المعلومات

وذلك  خدماتها  والمستفيدين من  بشركائها  الهيئة  تعتني 
بأن  الهيئة  وتؤمن  إلكترونية.  بطريقة  يحتاجونه  ما  بتوفير 
هي  اإللكترونية  الحكومية  للخدمات  تحولها  وجودة  سرعة 
وخدماتها  الداخلية  إجراءاتها  لتحسين  األفضل  الطريق 
على  العام  هذا  خالل  الهيئة  ركزت  فقد  لذلك  الخارجية. 
لنوعين  اإللكترونية  خدماتها  تقديم  وهو  النهائي  الهدف 

من المستفيدين:

• 	 - الحكومية  الجهات   - المستهلك  الخارجي:  المستفيد 
الشركات - المتقدمين على وظائف الهيئة.

• المستفيد الداخلي: موظفي الهيئة.	

ويف هذا االإطار مت تنفيذ )35( م�صروعًا خالل هذا العام من اأجل التحول 
للتعامالت االإلكرتونية. وميكن ت�صنيف هذه امل�صاريع اإلى )3( اأنواع: 

للم�صتفيد . 1 املوجهة  اخلدمات  وهي  االإلكرتونية:  اخلدمات  م�صاريع 
واخلدمات  االإلكرتونية  البوابات  وت�صمل  والداخلي.  اخلارجي 

االإلكرتونية الداخلية واخلارجية.
ال�صبكات . 2 املعلومات،  اأمن  م�صاريع  وت�صمل  التحتية:  البنية  م�صاريع 

االإت�صال ال�صوتي واملرئي، ومركز املعلومات.
تركز . 3 التي  امل�صاريع  بها  ويق�صد  القدرات:  وبناء  م�صاريع احلوكمة 

على تطبيق املمار�صات العاملية مثل اإدارة امل�صاريع، وم�صاريع تطوير 
قدرات وكفاءة موظفي تقنية املعلومات.

وميكن توزيع هذه امل�صاريع من ناحية اأعدادها ح�صب الر�صم البياين اأدناه:

ر�صم تو�صيحي 22 – توزيع م�صاريع تقنية املعلومات

المستفيد 
الخارجي

المستفيدون

المستفيد 
الداخلي

23 خدمة
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االإدارة  بها  تقوم  التي  والن�صاطات  واملهام  االأهداف  اأهم  يلي  فيما  ونعر�س 
العامة لتقنية املعلومات:

1/7  الهدف العام

تطبيق التعامالت االإلكرتونية واالإ�صراف على اخلدمات االإلكرتونية وعمليات 
الالزمة  املعلومات  وتوفري  اإلكرتونية  بيئة  يف  وتطويرها  لالأنظمة  الت�صغيل 
الإدارات الهيئة للقيام بن�صاطها لتحقيق االأهداف اال�صرتاتيجية وفق اخلطة 

الوطنية لتقنية املعلومات.

2/7  أهم المهام

• املعلومات 	 لتقنية  العامة  لالإدارة  وال�صنوية  اخلم�صية  اخلطط  و�صع 
ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

• على 	 ي�صاعد  الذي  بال�صكل  وتطبيقها  االآيل  احلا�صب  اأنظمة  ت�صميم 
حتقيق اأهداف االإدارات املعنية. 

• تفي 	 التي  االآيل  احلا�صب  وتطبيقات  نظم  و�صيانة  وحت�صني  تطوير 
باحتياجات الوحدات االإدارية يف الهيئة. 

• تطبيق التعامالت احلكومية االإلكرتونية بالهيئة، والربط ال�صبكي االآمن 	
واخلا�س بني الهيئة وفروعها واجلهات احلكومية ذات العالقة.

• و�صبكات 	 االآيل  احلا�صب  وتطبيقات  ونظم  اأجهزة  وت�صغيل  توفري 
االت�صال واإجراء عمليات ال�صيانة عليها وحت�صني م�صتوى اأدائها.

• الدعم الفني وحل امل�صكالت الفنية اليومية التي تواجه امل�صتخدمني من 	
موظفي الهيئة.

• تي�صري ح�صول امل�صتفيدين على املعلومات.	
• املحلية 	 واملكتبات  املعلومات  مراكز  مع  واخلربات  املعلومات  تبادل 

والعربية والدولية.

1/3/7 - م�صاريع اخلدمات االإلكرتونية

واخلارجية،  الداخلية  االإلكرتونية  واخلدمات  االإلكرتونية  البوابات  وت�صمل 
وهنا ن�صتعر�س اأهم )11( م�صروع من بني الـ )15( م�صروعًا التي مت تنفيذها.

1/1/3/7 - دليل املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية االإلكرتوين:

اإلكرتوين  دليل  �صكل  على  تعر�س  وطنية  بيانات  قاعدة  عن  عبارة  وهو   
)كتالوج( ومت توفري اخلدمة من خالل بوابة اإلكرتونية جديدة متكن امل�صتفيد 
ومن  ملخ�صها  على  واالطالع  �صعودية  قيا�صية  موا�صفة  اأية  عن  البحث  من 
البوابة  لهذه  الو�صول  �صداد احلكومية. وميكن  �صرائها من خالل خدمة  ثم 

www.wasif.saso.gov.sa :االإلكرتونية من خالل هذا الرابط

القيا�صية  املوا�صفات  جميع  على  يحتوي  اإلكرتوين  دليل  تطوير  �لهدف: 
ال�صعودية املحدثة.

اخلدمات االإلكرتونية املقدمة/ املخرجات: خدمة البحث عن املوا�صفات عرب 
االأنرتنت، خدمة �صراء املوا�صفات خدمة حتميل املوا�صفات.

وفيما يلي �صورة لكتالوج املوا�صفات.

�صكل  4 – الواجهة الرئي�صية لدليل 
املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية االإلكرتوين

3/7  أهم النشاطات من المشاريع اإللكترونية

من اأجل الو�صول االأ�صرع للم�صتفيد اخلارجي ويف اإطار التحول اإلى تعامالت 
اإلكرتونية  بوابات  العام )5(  الهيئة  خالل هذا  اإلكرتونية فعالة فقد طورت 
خلدمة اأن�صطتها املختلفة. كما وفرت الهيئة )23( خدمة اإلكرتونية للم�صتفيد 
للهيئة  اخلارجية  البوابة  خالل  من  لها  الو�صول  ميكن  واخلارجي  الداخلي 
يلي  وفيما  )املجل�س(  للهيئة  الداخلية  والبوابة   www.saso.gov.sa

ا�صتعرا�س الأهم امل�صاريع املنفذة خالل فرتة التقرير:

 ب��واب����ات
إلكت��روني��ة

5
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)LIMS( 2/1/3/7 - تطبيق نظام اإدارة معلومات املختربات

اإلكرتونيًا وب�صكل  الهيئة  امل�صاريع احليوية الإدارة خمتربات  اأهم  اأحد  ويعترب 
كامل. بحيث يتم ا�صتقبال العينات املطلوب اختبارها يف املختربات اإلكرتونيًا 
تتم  حتى  النظام  عرب  اآخر  اإلى  خمترب  من  العينة  معلومات  تنتقل  ثم  ومن 
وبلغة  اإلكرتونيًا  النظام  عرب  التقرير  اإ�صدار  ثم  ومن  الالزمة،  االإختبارات 
اأخرى فاإن النظام يغطي دورة حياة العينة من دخولها واختبارها حتى اإ�صدار 

تقريرها النهائي.

)LIMS( صكل  5 – الواجهة الرئي�صية لنظام اإدارة معلومات املختربات�

�صكل  6 – الواجهة الرئي�صية للبوابة االإلكرتونية جلائزة 
امللك عبدالعزيز للجودة

�لهدف: حتويل معلومات دورة حياة العينات اإلى نظام اإلكرتوين.

خدمة  العينات،  ت�صجيل  خدمة  املخرجات:  املقدمة/  االإلكرتونية  اخلدمات 
اإختبار العينات، خدمة اإعتماد العينات، خدمة اإ�صدار تقارير العينات، خدمة 

اإ�صدار التقارير االإح�صائية.

3/1/3/7 - تطويـــر بوابــة اإلكرتونيـــة جلائـزة امللك عبدالعزيـــز 
                      للجـــــودة 

وتوفر البوابة حلقة و�صل بني الهيئة واملهتمني باجلائزة بحيث ميكنهم زيارة 
املوقع والتقدم على اجلائزة اأو الت�صجيل كمقيم اأو احل�صول على اآخر االأخبار 
والفعاليات. وميكن الو�صول لهذه البوابة االإلكرتونية من خالل هذا الرابط: 

�لهدف: تطوير بوابة اإلكرتونية جلائزة امللك عبدالعزيز للجودة تكون حلقة 
و�صل للمهتمني بها.

اجلائزة  على  التقدم  خدمة  املخرجات:  املقدمة/  االإلكرتونية  اخلدمات 
للقطاع التعليمي، خدمة التقدم على اجلائزة للقطاع اخلا�س، خدمة التقدم 

كمقيم للجائزة.

www.kaqa.org.sa
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4/1/3/7 تطوير بوابة اإلكرتونية للجنة ال�صعودية لالإعتماد

نظرً� الأهمية ن�شاط �الإعتماد على �مل�شتوى �لوطني و�لدويل فقط طورت �لهيئة 
بحيث  خدماتها،  كافة  الإحت�صان  لالإعتماد  ال�صعودية  للجنة  اإلكرتونية  بوابة 
جمال  يف  املعرفية  واملعلومات  املقدمة  اخلدمات  على  التعرف  للزائر  ميكن 

االإعتماد. وميكن الو�صول لهذه البوابة االإلكرتونية من خالل هذا الرابط

�صكل  7 – الواجهة الرئي�صية للبوابة االإلكرتونية للجنة ال�صعودية لالعتماد

واأمتتة  ال�صعودية لالعتماد  اللجنة  اإلكرتونية خلدمات  بوابة  �لهدف: تطوير 
اإجراءاتها.

لطلب  املختربات  تقدمي  خدمة  املقدمة/املخرجات:  االإلكرتونية  اخلدمات 
االعتماد، خدمة تقدمي جهات التفتي�س لطلب االعتماد، خدمة ت�صجيل اخلبري 

الفني اأو املقيم.

www.saac.gov.sa
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5/1/3/7 - تطوير بوابة اإلكرتونية للجنة ال�صعودية الكهرتقنية

IEC الدولية، ومنها  الـ  اأن�صطة  اللجنة على متثيل امل�صالح الوطنية يف  تعمل 
اأن�صطتها.  يف  املخت�صني  م�صاركة  لدعم  اإلكرتونية  بوابة  توفري  اأهمية  كانت 

وميكن الو�صول لهذه البوابة االإلكرتونية من خالل هذا الرابط:

www.snec.gov.sa

لتن�صيق  تعمل  الكهرتقنية  ال�صعودية  للجنة  اإلكرتونية  بوابة  تطوير  �لهدف: 
جهودها الوطنية حتت مظلة واحدة.

اخلدمات االإلكرتونية املقدمة/املخرجات: خدمة الت�صجيل يف اللجان.

6/1/3/7 - اإ�صافات تطويريـة لنظام بطاقـــات كــفـــاءة  
                     الطاقـــة االإلكرتوين

مع  بالتعاون  املا�صي  العام  يف  النظام  من  االأولى  املرحلة  تطوير  مت 
املركز ال�صعودي لكفاءة الطاقة. حيث مت تو�صعة جمال النظام لي�صمل 
اإلكرتونية  اإلى توفري خدمات  النظام  الغ�صاالت والثالجات. ويهدف 
بطاقة  على  واحل�صول  منتجاتهم  لت�صجيل  واملوردين  للم�صنعني 
كفاءة الطاقة. وبالتايل تو�صع البطاقة على كل منتج لتتيح للم�صتهلك 
وميكن  للطاقة.  ا�صتهالكه  ناحية  من  منتج  كل  جودة  على  التعرف 

الو�صول لهذه البوابة االإلكرتونية من خالل هذا الرابط:

www.sls.gov.sa 

�لهدف: تطوير نظام الكرتوين لت�صجيل طلبات احل�صول على بطاقة 
كفاءة الطاقة وادارتها.

على  احل�صول  طلب  املقدمة/املخرجات:  االإلكرتونية  اخلدمات 
بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات وللثالجات وللغ�صاالت، طلب ت�صجيل 

املختربات املعتمدة.

�صكل  8 – الواجهة الرئي�صية للبوابة االإلكرتونية 
للجنة ال�صعودية للكهرتقنية

�صكل 9 – الواجهة الرئي�صية للبوابة االإلكرتونية لبطاقة كفاءة الطاقة ال�صعودية
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7/1/3/7 - اإ�صافات تطويرية لنظام عالمة اجلودة االإلكرتوين )ج(

وميكن النظام ال�صركات الراغبة يف احل�صول على عالمة اجلودة ملنتجاتها من 
التقدمي اإلكرتونيًا عرب اخلدمة، ومع االإ�صافات التطويرية للخدمة هذا العام فقد 
اأتاح النظام اإمكانية ا�صتخدام االأجهزة الذكية اأثناء الزيارات امليدانية والتفتي�س 

على امل�صانع، وميكن الو�صول لهذه البوابة االإلكرتونية من خالل هذا الرابط:

www.jeem.saso.gov.sa 

�لهدف: اأمتتة جميع اإجراءات طلب عالمة اجلودة.
اخلدمات االإلكرتونية املقدمة/ املخرجات: طلب احل�صول على عالمة اجلودة، 

طلب جتديد العالمة، طلب اإلغاء العالمة.

�صكل 10 – الواجهة الرئي�صية لنظام عالمة اجلودة االإلكرتوين )ج(

8/1/3/7 - تطوير نظام �صحب وت�صجيل العينات )م�صبار(

وهو نظام اإلكرتوين ميكن مفت�صي الهيئة من ا�صتخدام االأجهزة الذكية اأثناء 
زيارتهم للمحالت واالأ�صواق ل�صحب العينات. واإ�صافة �صور وبيانات املنتجات 
امل�صحوبة وحتديد موقع املحالت واخلرائط اإلكرتونيًا. وميكن الو�صول لهذه 

www.sls.gov.sa :البوابة االإلكرتونية من خالل هذا الرابط

معلومات  لت�صجيل  ي�صتخدم  للمفت�صني  اإلكرتوين  نظام  تطوير  �لهدف: 
املنتجات امل�صحوبة.

اخلدمات االإلكرتونية املقدمة/ املخرجات: اإ�صافة منتج م�صحوب ومعلوماته 
اإ�صدار اخلطابات املوجهة اإلى وزارة التجارة وال�صناعة وم�صلحة اجلمارك 

اإلكرتونيًا.

�صكل 11 – الواجهة الرئي�صية لنظام �صحب 
وت�صجيل العينات )م�صبار(
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9/1/3/7 - تطبيق نظام مرا�صالت لالإت�صاالت االإدارية 
         وحفظ الوثائق

اجلهات  ومع  الورقية  الداخلية  املخاطبات  من  للتخل�س  الهيئة  من  رغبة 
جميع  بني  اإلكرتونية  توا�صل  اآلية  ليوفر  النظام  تطبيق  مت  فقد  اخلارجية. 

اإدارات وفروع الهيئة.

�لهدف: تطبيق نظام اإت�صاالت اإدارية اإلكرتوين بني فروع الهيئة واإداراتها.
اخلدمـــات االإلكرتونيـــة املقدمة/املخرجـــات: اإن�صـــاء اخلطابـــات اإلكرتونيـــًا 

واإر�صالها، اال�صتعالم عن اأي خطاب �صابق، متابعة �صري املعامالت.

�صكل 12 – الواجهة الرئي�صية لنظام املرا�صالت لالإت�صاالت 
االإدارية وحفظ الوثائق

10/1/3/7 - الربط االإلكرتوين خلدمة فح�س املركبات
                        مع م�صلحة اجلمارك

قامت الهيئة بالتن�صيق والتعاون مع امل�صلحة العامة للجمارك بتطوير خدمة 
فح�س املركبات واإ�صدار �صهادات املطابقة للمركبات امل�صتعملة امل�صتوردة من 
خارج اململكة. حيث وفرت اخلدمة بعد التطوير توحيد البيانات مع م�صلحة 
وكذلك  اإلكرتونيًا،  واملقيم(  )املواطن  امل�صتفيد  اإجراءات  وت�صهيل  اجلمارك 

احلد من تزوير ال�صهادات ودخول املركبات غري املطابقة للمملكة.

�لهدف: الربط االإلكرتوين مع اجلمارك وال�صداد االإلكرتوين لتكلفة الفح�س.
من  اإلكرتونيًا  الطلب  اإر�صال  املخرجات:  املقدمة/  االإلكرتونية  اخلدمات 
ال�صهادة  اإ�صدار  االإلكرتوين،  البنكي  ال�صداد  والعك�س،  الهيئة  اإلى  اجلمارك 

اإلكرتونيًا وربطها مع اجلمارك.

�صكل 13 – واجهة اخلدمة االلكرتونية )فح�س ال�صيارات( من موقع الهيئة
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11/1/3/7 - اخلدمات االإلكرتونية املقدمة ملوظفي 
الهيئة

خلدمة  الداخلية  االإلكرتونية  اخلدمات  من  عدد  العام  هذا  الهيئة  ا�صافت 
االإلكرتونية  اخلدمات  كافة  للموظفني  الداخلية  البوابة  وحتت�صن  املوظفني. 

دون احلاجة يف اأن يغادر املوظف مكتبه ملتابعة طلباته. 

�لهدف: اأمتتة خدمات املوظفني اإلكرتونيًا.
خدمة  املوظفني،  تقييم  خدمة  املخرجات:  املقدمة/  االإلكرتونية  اخلدمات 
حجز  طلب  ال�صيانة،  طلب  ر�صمية،  مهمة  طلب  االأ�صتئذان،  طلب  االأيفاد، 

قاعــــة.

2/3/7 - م�صاريع البنية التحتية 

وت�صمل م�صاريع اأمن املعلومات، ال�صبكات، االت�صال ال�صوتي واملرئي، ومركز 
املعلومات، وهنا ن�صتعر�س اأهم )4( م�صاريع من بني الـ )16( م�صروعًا التي 

مت تنفيذها للبنية التحتية.
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1/2/3/7 - اأجهزة التحكم بالدخول )املرحلة الثانية(

نظرًا حلر�س الهيئة على حماية مرافقها فقد مت االإنتهاء من املرحلة الثانية 
لرتكيب اأنظمة التحكم يف الدخول. فقد و�صعت الهيئة امل�صروع لي�صمل جميع 
مباين الهيئة وفروعها، بحيث يتمكن املوظفون عن طريق الب�صمة اأو البطاقة 
نظام  على  اآليًا  املوظفني  وتنعك�س جميع حركات  الهيئة،  ملرافق  الدخول  من 

�صوؤون املوظفني.

2/2/3/7 - اأمن املعلومات 

برتكيب عدد من  الهيئة  قامت  فقد  املعلومات  و�صالمة  وتوفر  �صرية  ل�صمان 
االأنظمة االأمنية حلماية مواردها و�صرية معلوماتها احلكومية. 

الهدف: �صمان �صرية وتوفر و�صالمة املعلومات.

االإخرتاقات  عن  الك�صف  اأنظمة  املخرجات:  املقدمة/  االإلكرتونية  اخلدمات 
.)Firewalls( جدر احلماية النارية ،)IPS(

�صكل 14 – �صورة رقمية الأجهزة التحكم بالدخول اإلى مبنى املركز الوطني للقيا�س واملعايرة

الهدف: تركيب اأجهزة للتحكم بالدخول ملباين الهيئة وحمايتها
اخلدمات االإلكرتونية املقدمة/ املخرجات: اأجهزة حتكم لكل من مبنى املركز 
الوطني للقيا�س واملعايرة، مبنى خمترب املواد العامة، مبنى امل�صتودع، مبنى 
فرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة، ومبنى فرع الهيئة باملنطقة ال�صرقية، ربط 

مع نظام �صوؤون املوظفني.
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لتحقيق متطلبات �الأرتباط �الإلكرتوين مع �أجهزة �لتقيي�س �ملناظرة فقد 
)video conference( ال�صتخدامها  اأجهزة  الهيئة برتكيب  قامت 
 IP( �شبكية  هاتف  خطوط  توفري  مت  �ملختلفة.  �للجان  �جتماعات  يف 
Telephony( جلمع املوظفني والفروع جمهزة بع�صها بات�صال مرئي. 

كما مت تاأمني االأنظمة الالزمة لبث جميع حما�صرات امل�صرح الرئي�صي 
احلي  البث  اإلى  الو�صول  وميكن  االجتماعي.  التوا�صل  �صبكات  على 

وامل�صجل على الرابط: 
)http://www.youtube.com/user/SASO.GOV(

�لتقيي�س  �أجهزة  ومع  �لد�خلي  و�ل�شوتي  �ملرئي  �الرتباط  �لهدف: 
املناظرة وفروع الهيئة، وبث وت�صجيل املحا�صرات والور�س عرب االإنرتنت.

باجلهات  الهيئة  ربط  املخرجات:  املقدمة/  االإلكرتونية  اخلدمات 
�صبكي  هاتفي  جهاز   )700( بالفروع،  الرئي�صي  املركز  ربط  املناظرة، 

للموظفني، متابعة حما�صرات الهيئة عرب االإنرتنت مبا�صرة او م�صجلة.

4/2/3/7 - تطوير البنية التحتية ملركز املعلومات 
)Data Center(                     

ولتوفري بنية حتتية قوية ال�صتيفاء متطلبات ا�صت�صافة وت�صغيل جميع البوابات 
االإلكرتونية واخلدمات التي تقدمها الهيئة مت تطوير وحتديث مركز املعلومات 
اجلديدة  اخلوادم  من  العديد  وت�صغيل  توفري  خالل  من  الرئي�صي  املركز  يف 

وزيادة �صعة تخزين البيانات وتطوير وترقية نظام التخزين االإحتياطي
الهدف: ترقية وتطوير البنية التحتية ملركز املعلومات

من   )20( عدد  وت�صغيل  توفري  املخرجات:   / املقدمة  االإلكرتونية  اخلدمات 
اخلوادم اجلديدة التي توفر بيئة العمل االإفرتا�صية، وحدات تخزين بيانات 

اإ�صافية )Unified Storage(، تطبيق نظام الن�صخ االإحتياطي للبيانات.

3/3/7 - م�صاريع احلوكمة وتطوير القدرات 

اإدارة  مثل  العاملية  املمار�صات  تطبيق  على  تركز  التي  امل�صاريع  بها  ويق�صد 
وهنا  املعلومات.  تقنية  موظفي  وكفاءة  قدرات  تطوير  وم�صاريع  امل�صاريع، 
مت  التي  احلوكمة  جمال  يف  م�صاريع   4 الـ  بني  من  م�صروعني  اأهم  ن�صتعر�س 

تنفيذها.

1/3/3/7 - اإن�صاء مكتب اإدارة م�صاريع تقنية املعلومات

يهدف هذا املكتب اإلى توفري التحكم واملراقبة الأداء م�صاريع تقنية املعلومات 
وتوفري الدعم االإداري لهذه امل�صاريع.

الهدف: اإن�صاء وت�صغيل مكتب الإدارة م�صاريع تقنية املعلومات
اخلدمات االإلكرتونية املقدمة/ املخرجات: اإطار عمل وا�صح الإدارة امل�صاريع، 

تقارير دورية عن اأداء امل�صاريع.

2/3/3/7 - تطوير قدرات موظفي تقنية املعلومات

اإلى  اأهم امل�صاريع االإ�صرتاتيجية، فهو م�صروع تنموي ب�صري يهدف  اأحد  وهو 
تقييم مهام كل موظف ونقاط قوته و�شعفه. وبالتايل ت�شميم وتطوير وتنفيذ 

برنامج لكل موظف لتاأهيله الأداء املهام املناطة به.

الهدف: تطوير القدرات الب�صرية من اأجل اأداء مهام تقنية املعلومات
لتقنية  تف�صيلي  تنظيمي  هيكل  املقدمة/املخرجات:  االإلكرتونية  اخلدمات 

املعلومات، و�صف وظيفي لك موظف، تقييم كل موظف، تطوير كل موظف.

3/2/3/7 - االإت�صاالت ال�صوتية واملرئية والبث  احلي ل�صبكات التوا�صل االجتماعية  
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التعاون الدولي
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1/8  الهدف العام

تن�صيق وتفعيل العالقات االإقليمية والعربية والدولية للهيئة يف جماالت العمل 
وامل�صاهمة يف التوا�صل مع اخلربات العاملية املتعلقة مبجاالت عمل الهيئة.

2/8  أهم المهام

• والعربية 	 واالإقليمية  الدولية  املنظمات  اأعمال  متابعة  على  االإ�صراف 
العربية  الهيئة يف ع�صويتها اململكة  الهيئة والتي متثل  باأعمال  املتعلقة 
ومتابعة  وقرارات،  واأنظمة  اأعمال  من  لديها  ي�صتجد  وما  ال�صعودية 

تو�صياتها.
• االأخرى 	 الدول  مع  الفني  التعاون  برامج  ومتابعة  وتنفيذ  اإعداد 

ومبا�صرة  الهيئة  اخت�صا�س  جمال  يف  الدولية  واملنظمات  والهيئات 
جميع ال�صئون املتعلقة بهذه الربامج، وذلك باال�صرتاك مع القطاعات 
والوحدات االإدارية املخت�صة يف الهيئة واجلهات احلكومية املعنية طبقًا 

لالإجراءات املتبعة يف هذا ال�صاأن.
• والهيئات 	 واجلمعيات  املنظمات  ع�صوية  يف  الهيئة  م�صاركة  اقرتاح 

جميع  واتخاذ  الهيئة  بن�صاطات  العالقة  ذات  والدولية  االإقليمية 
االإجراءات الالزمة للم�صاهمة يف ن�صاطاتها.

• باأعمال 	 يتعلق  فيما  احلكومية  وغري  احلكومية  اجلهات  مع  التن�صيق 
واملقايي�س  املوا�صفات  يخ�س  فيما  امل�صرتكة  االقت�صادية  اللجان 

واجلودة، واالإ�صراف على م�صاركة الهيئة بتلك االإجتماعات.
• تطبيق النظم واللوائح والقواعد املنظمة لربامج التعاون الدويل.	
• االإ�صراف على عقد وتقييم برامج التعاون الثنائي ب�صورة دورية واإعداد 	

التقارير عن ذلك.  
• من 	 امل�صتفيدة  اجلهات  مع  الدورية  االإجتماعات  عقد  على  االإ�صراف 

برامج التعاون �صواء كانت تلك اجلهات داخل الهيئة اأو خارجها ل�صمان 
�صري الربامج وحتقيق االأهداف املرجوة منها.

• االإ�صراف على اإجراء الدرا�صات املتعلقة بتحديد احتياجات الهيئة من 	
اخلربات الدولية.

• من 	 الهيئة  اإلى  ترد  التي  والتقارير  والكتب  الن�صرات  جميع  ا�صتقبال 
اخلارج والعمل على ترجمة فهار�صها وتعميمها على الوحدات االإدارية 

املخت�صة.

3/8  المشاركة مع المنظمات والهيئات

املنظمات  من  جمموعة  ع�صوية  يف  ال�صعودية  العربية  اململكة  الهيئة  متثل 
لال�صتفادة  معها  التعاون  وتتبادل  والدولية  والعربية  االإقليمية  والهيئات 
�صتى  اأ�صاليبه يف  اأحدث  وتطبيق  املختلفة  التقيي�س  من خرباتها يف جماالت 
باأن�صطة  موجز  يلي  وفيما  اململكة.  يف  بالتقيي�س  املتعلقة  االأن�صطة  جماالت 

الهيئة يف هذه املجاالت:

1/3/8- �لن�شاط �خلليجي

لدول اخلليج  التعاون  لدول جمل�س  التقيي�س  الهيئة يف ع�صوية هيئة  ت�صرتك 
لدول جمل�س  التقيي�س  هيئة  اإدارة  رئا�صة جمل�س  اململكة  تولت  وقد  العربية، 
التجارة  وزير  معايل  تولى  حيث  2014م  لعام  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
رئا�صة  الهيئة  حمافظ  معايل  تولى  كما  االإدارة،  جمل�س  رئا�صة  وال�صناعة 
املجل�س الفني لهيئة التقيي�س اخلليجية، كما ميثل حمافظ الهيئة اململكة يف 
وت�صاهم  لالعتماد.  العليا  واللجنة  اخلليجي،  للكود  العليا  اخلليجية  اللجنة 
معظمها  امل�صتمدة يف  اخلليجية  القيا�صية  املوا�صفات  اإعداد خطة  الهيئة يف 
من املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية. كما تقوم بدرا�صة واإعداد عدد كبري من 
م�صاريع املوا�صفات القيا�صية اخلليجية واإبداء الراأي حول م�صاريع املوا�صفات 
التقيي�س  القيا�صية اخلليجية املناطة بدول املجل�س االأخرى. كما قامت هيئة 
قيا�صية  موا�صفة   )5.700( حوايل  باعتماد  الفرتة  هذه  خالل  اخلليجية 

8- التعاون الدولي

يعتبر نشاط التعاون الدولي واالتصال مع مختلف الجهات 
في  والمشاركة  التقييس  بشؤون  المعنية  الدولية 
األساسية  النشاطات  من  والدولية  اإلقليمية  المنظمات 
والمهمة التي تسهم في الوقوف على أحدث التطورات 
التي  األهداف  وتحقيق  التقييس  مجال  في  العالم  في 
األنشطة في تحقيق  الهيئة، وتساهم هذه  لها  تسعى 
الوطني  االقتصاد  ودعم  المستهلك  حماية  إستراتيجية 
العامة  اإلدارة  وتتولى  والبعيد،  القريب  المدى  على 
أهم  يلي  وفيما  النشاط،  هذا  تنسيق  الدولي  للتعاون 

مهامها ونشاطاتها:
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واجلودة  واملقايي�س  للموا�صفات  ال�صعودية  الهيئة  قبل  تبينها من  �صبق  دولية 
جميع  على  بالرد  الهيئة  تقوم  وكذلك  خليجية،  قيا�صية  كموا�صفات  بلغتها 

اال�صتف�صارات الفنية التي ترد من دول جمل�س التعاون يف جمال التقيي�س.

2/3/8- �لن�شاط �لعربي

ت�صارك الهيئة يف اأعمـــال املنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين ـ مركز 
املوا�صفـــات واملقايي�ـــس من خـــالل ع�صويتهـــا يف اللجنـــة اال�صت�صاريـــة العليا 
للتقيي�س، وقد �صاهمت الهيئة يف اإعداد عدد من م�صاريع املوا�صفات القيا�صية 
العربية، واإبـــداء الراأي حول م�صاريع املوا�صفات القيا�صية العربية التي تعدها 
الدول العربية االأخرى وذلك يف خمتلف القطاعات، حيث مت تبني عدد )49( 

موا�صفة قيا�صية دولية بلغتها االأ�صلية كموا�صفات قيا�صية عربية موحدة.

3/3/8- �لن�شاط �ال�شالمي 

بناًء على املر�صوم امللكي رقم م/23 وتاريخ 1434/5/4هـ القا�صي باملوافقة 
واملقايي�س  للموا�صفات  االإ�صالمية  الدول  معهد  اإلى  اململكة  ان�صمام  على 
ال�صعودية  الهيئة  ع�صوية  قبول  مت  قد  االأ�صا�صي.  النظام  بح�صب  )�صميك( 
للموا�صفات واملقايي�س واجلودة والهيئة العامة للغذاء والدواء كممثلني للمملكة 
يف املعهد ومت انتخاب الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة كع�صو 
خالل  وذلك  االإ�صالمية  للدول  واملقايي�س  املوا�صفات  معهد  اإدارة  جمل�س  يف 
اجتماعات جمل�س االإدارة ال�صاد�س واجتماع اجلمعية العمومية الرابع للمعهد 
خالل الفرتة 15-2013/4/17م يف مدينة ا�صطنبول يف اجلمهورية الرتكية. 
للمجموعة  املعهد  رئي�س  نائب  من�صب  لتويل  الهيئة  حمافظ  انتخاب  ومت 
العمومية  اجلمعية  اجتماعات  خالل  وذلك  2014-2016م  للفرتة  العربية 
اآباد،  ا�صالم  يف  2014/6/2م  يوم  عقد  الذي  الثامن  اجتماعها  يف  للمعهد 

وت�صرتك الهيئة يف عدد من اللجان التابعة للمعهد وهي :

 	Accreditation Committee )AC( :جلنة اإلعتماد

 	Certification Body Program )CB(:جلنة شهادات املطابقة

 	Metrology Committee )MC( :جلنة املترولوجيا

4/3/8- �لن�شاط �لدويل

ت�صارك الهيئة يف املنظمات الدولية التالية املعنية بالتقيي�س: 

)ISO( 1/4/3/8- املنظمة الدولية للتقيي�س

اأن�صطتها  يف  و   )ISO( للتقيي�س  الدوليـة  املنظمة  ع�صوية  يف  الهيئـة  ت�صارك 
الدوليـة  املنظمـة  اإدارة  جمل�س  يف  ع�صوًا  لتكون  انتخابها  مت  حيث  املختلفـة 
للتقيي�س وذلك الأربع فرتات االأولى 1979 - 1981م، والفرتة الثانية 1983- 
1985م، والفرتة الثالثة 2001 – 2002م، والفرتة الرابعة 2010 – 2012م. 
كما ت�صارك الهيئة يف جلان تطوير ال�صيا�صات التابعة للمجل�س كع�صو عامل 

وهي:

• 	 .)CASCO( جلنة تقومي املطابقة
• 	.)DEVCO( جلنة �صوؤون الدول النامية
• 	.)COPOLCO( جلنة �صوؤون امل�صتهلكني
• 	 .)REMCO( جلنة املواد املرجعية

للتقيي�س فت�صرتك الهيئة  التابعة للمنظمة الدولية  الفنية  اأما بالن�صبة للجان 
كع�صو عامل يف )56( جلنة فنية دولية ، وت�صارك كع�صو مراقب يف )145( 
جلنة فنية وفرعية. وتعمل الهيئة حاليا ًعلى التوا�صل مع اجلهات ذات العالقة 
واالرتقاء  امل�صاركة  هذه  لتفعيل  واخلا�س  العام  القطاع  من  اململكة  داخل 

بع�صوية بع�س اللجان من �صفة »مراقب« اإلى »عامل«.

OIML 2/4/3/8- املنظمة الدولية للمعايرات القانونية

باملرتولوجيا  يتعلق  ما  جميع  وتقدمي  توثيق  على  تعمل  دولية  منظمة  هي 
القانونية، والهيئة ع�صو يف هذه املنظمة منذ عام 1991م، وتتلقى اإ�صداراتها 
كما  عليها،  والت�صويت  التو�صيات  م�صاريع  بدرا�صة  وتقوم  ومرا�صالتها، 
م�صاريع  اإعداد  عند  رئي�صي  كمرجع  التو�صيات  هذه  با�صتخدام  الهيئة  تقوم 
حيث  اجتماعاتها،  بح�صور  الهيئة  وت�صارك  ال�صعودية،  القيا�صية  املوا�صفات 

.)OIML( جلان تابعة لـ )ت�صرتك الهيئة كع�صو عامل يف )4

IEC 3/4/3/8- الهيئة الدولية الكهرتقنية

جمال  يف  العاملية  القيا�صية  املوا�صفات  واإ�صدار  اإعداد  الهيئة  هذه  تتولى 
ممثلة  اململكة  ان�صمت  وقد  بها،  املتعلقة  والتقنيات  واالإلكرتونيات  الكهرباء 
وتتولى  الكهرتقنية )IEC( عام 1998م.  الدولية  الهيئة  اإلى ع�صوية  بالهيئة 
الهيئة  وتقوم  اململكة.  ع�صوية  متثيل  الكهرتقنية  ال�صعودية  الوطنية  اللجنة 
رئي�صي  كمرجع  الهيئة  هذه  ت�صدرها  التي  القيا�صية  املوا�صفات  با�صتخدام 
عند اإعداد م�صاريع املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية، وت�صارك الهيئة يف ح�صور 
اجتماعاتها االإدارية والفنية ، حيث ت�صارك الهيئة كع�صو عامل يف )4( جلان 
الـ )IEC( وكع�صو مراقب يف )22( جلنة، وفيما  رئي�صية وفرعية من جلان 

يلي بيان باإجتماعات املنظمات االإقليمية والدولية التي �صاركت بها الهيئة:
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ال�صاد�س  واالإجتماع  )�صميك(،  االإ�صالمية   للدول  واملقايي�س  املوا�صفات  معهد  اإدارة  ملجل�س  الثامن  االإجتماع 
للجمعية العمومية املنعقدين يف اإ�صالم اأباد 

3-4 / 8 / 1435 هـ

النامية  الدول  �صئون  للجنة   )48( الـ  االإجتماع  وكذلك   )ISO( للـ   )37( الـ  العمومية  اجلمعية  اإجتماعات 
)DEVCO( التي عقدت يف الربازيل 

 13- 17 / 11 / 1435 هـ

2-3 / 1/ 1436 هـاجتماعات اللجنة االإ�صت�صارية العليا للتقيي�س الـ )43( �لتي عقدت بالرباط

االإجتماع التا�صع واالأربعني الأع�صاء املنظمة الدولية للمقايي�س القانونية )OIML( والندوة امل�صاحبة له مبدينة 
اأوكالند يف نيوزيالندا 

10 - 13 / 1 / 1436 هـ

11-1436/1/12هـاالإجتماع ال�صنوي رقم )78( للهيئة الدولية الكهرتقنية )IEC( والذي عقد

 Versailles الــ 25 والذي عقد يف فرن�صا )CGPM( 23-1436/1/26هـاجتماعات املوؤمتر العام لالأوزان واملقايي�س

االإجتماع التا�صع ملجل�س اإدارة معهد املوا�صفات واملقايي�س للدول االإ�صالمية  )�صميك (، واالإجتماع ال�صابع للجمعية 
 26-27 / 1 / 1436 هـالعمومية املنعقدين يف اإ�صطنبول

جدول 18- امل�صاركات االإقليمية والعربية والدولية

4/8  النشاطات واإلجتماعات العربية والدولية التي  شاركت بها الهيئة 

�صاركت الهيئة يف عدد من الن�صاطات واالإجتماعات واللجان االإقت�صادية امل�صرتكة ، وتو�صح اجلداول التالية اأهم تلك امل�صاركات:

خالل الفترةالمشاركات بإجتماعات اللجان السعودية اإلقتصادية المشتركة واللجان العربية والدولية

 27-29 / 3 / 1435 هـاجتماعات الدورة العا�صرة للجنة ال�صعودية الهندية امل�صرتكة التي عقدت يف الريا�س

19-20 / 4 / 1435 هـاجتماعات الدورة اخلام�صة للجنة ال�صعودية االأرجنتينية امل�صرتكة التي عقدت يف الريا�س

 11 -12 / 5 / 1435 هـاجتماع فريق املتابعة االأول الإجتماعات الدورة الرابعة ع�صرة للجنة ال�صعودية امل�صرية امل�صرتكة الذي عقد يف الريا�س

17-19/ 5 / 1435 هـاجتماعات الدورة اخلام�صة للجنة ال�صعودية اجلنوب اأفريقية امل�صرتكة التي عقدت يف جنوب اإفريقيا

9-11 / 6/ 1435 هـاجتماعات الدورة اخلام�صة للجنة ال�صعودية النيوزيلندية امل�صرتكة التي عقدت يف نيوزيلندا خالل الفرتة

 15-16/ 6 / 1435 هـاجتماعات الدورة العا�صرة الإجتماعات اللجنة ال�صعودية الباك�صتانية امل�صرتكة التي عقدت يف الريا�س

 6/28 – 2/ 7 /1435هـاجتماعات الدورة الرابعة ملجل�س التجارة واالإ�صتثمار ال�صعودي االأمريكي  )TIFA(والتي عقدت يف وا�صنطن

13-14/ 8/ 1435هـاجتماعات الدورة الرابعة ع�صرة للجنة ال�صعودية االأردنية امل�صرتكة التي عقدت يف الريا�س

 13-15 / 8 / 1435 هـاجتماعات منتدى احلوار بني دول جمل�س التعاون والواليات املتحدة االأمريكية الذي عقد يف وا�صنطن

 19-21 / 8 / 1435هـاجتماعات جلنة العوائق الفنية للتجارة )TBT( التي عقدت يف جنيف

 19-21 / 12 / 1435 هـاجتماعات الدورة االأولى للجنة ال�صعودية االإ�صبانية امل�صرتكة التي عقدت يف اإ�صبانيا

27-29 / 12/ 1435 هـاجتماعات الدورة االأولى للجنة ال�صعودية الفرن�صية امل�صرتكة التي عقدت يف فرن�صا

 9 / 1 / 1436 هـاجتماعات الدورة الرابعة للجنة ال�صعودية الكازاخية امل�صرتكة التي عقدت يف الريا�س بتاريخ

  3-4 / 2/ 1436 هـاجتماعات الدورة ال�صاد�صة للجنة ال�صعودية النم�صاوية امل�صرتكة التي عقدت يف الريا�س

 10-11 / 2 / 1436 هـاجتماعات الدورة العا�صرة للجنة ال�صعودية اجلزائرية امل�صرتكة التي عقدت يف اجلزائر

جدول  19- امل�صاركة باجتماعات اللجان ال�صعودية االإقت�صادية امل�صرتكة واللجان العربية والدولية
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خالل الفترةالزيارات التي قامت بها الهيئة لجهات التقييس العربية واألجنبية المناظرة

 11-12 / 4 / 1435 هـزيارة موؤ�ص�صة املوا�صفات واملقايي�س االأردنية

24-25 / 4 / 1435 هـ زيارة املعهد الوطني وامللكية ال�صناعية بتون�س 

9-13 / 5 / 1435 هـزيارة معهد املوا�صفات االأملاين )DIN(  وعدد من املختربات املتخ�ص�صة يف اأملانيا

15-21 / 6 / 1435هـزيارة اجلمعية االأ�صبانية للموا�صفات )AENOR( للتباحث يف جماالت التعاون الفني واالأعرتاف املتبادل

 22-24 / 10 / 1435هـزيارة الهيئة امل�صرية العامة للموا�صفات واجلودة

جدول 20- زيارات الهيئة جلهات التقيي�س العربية واالأجنبية املناظرة

5/8  برامج التعاون الفني مع أجهزة التقييس 
            والمعايرة األجنبية

تقوم الهيئة بتوقيع عدد من برامج التعاون الفني مع بع�س اجلهات والهيئات 
وكذلك  الهيئة  اأعمال  تطوير  يف  خرباتها  من  لال�صتفادة  املناظرة  االأجنبية 
لالرتقاء مب�صتوى  التقيي�س  الدولية يف جمال  التطورات  اأحدث  للوقوف على 
االأداء، وتعقد هذه الربامج مع جمموعة من الدول ال�صقيقة وال�صديقة مثل: 
تايوان،  اليابان،  اأ�صبانيا،  بريطانيا،  اأمريكا،  تركيا،  تون�س،  االأردن،  م�صر، 

وكوريا اجلنوبية.

تاريخ التوقيعالبرنامج

1435/4/18هـبرنامج تعاون فني يف جمال التقيي�س مع موؤ�ص�صة املوا�صفات واملقايي�س االأردنية )جتديد(.

1435/4/25هـبرنامج تعاون فني يف جمال التقيي�س مع املعهد الوطني وامللكية ال�صناعية بتون�س )جتديد(.

.)KRISS( يف جمال املعايرة مع معهد االأبحاث الكوري للموا�صفات والعلوم )1435/5/15هـبرنامج تعاون فني )مبدئي

.)BSI( 1435/8/21هـبرنامج تعاون فني يف جمال التقيي�س مع معهد املوا�صفات الربيطاين

1435/10/23هـبرنامج تعاون فني يف جمال التقيي�س مع الهيئة امل�صرية العامة للموا�صفات واجلودة )جتديد(.

وتهدف هذه الربامج اإلى نقل وتوطني املعرفة من خالل ا�صتقطاب خرباء يف 
جماالت التقيي�س املختلفة من تلك اجلهات اإلى الهيئة اأو تنفيذ برامج تدريبية 
والقيام  التقيي�س  باأمور  املتعلقة  الفنية  املعلومات  تبادل  يتم  تخ�ص�صية، كما 
بزيارات ميدانية للجهات املعنية بتلك الدول للوقوف على اأحدث امل�صتجدات 
التعاون  برامج  يلي  فيما  ونعر�س  واجلودة،  واملعايرة  التقيي�س  جماالت  يف 

الفني التي وقعت عليها الهيئة خالل هذه الفرتة:

جدول 21- برامج التعاون مع اأجهزة التقيي�س واملعايرة االأجنبية
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 وحـدات العـمـل 
المتخصصة
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1/9  أمانة جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

�صدرت املوافقة ال�صامية الكرمية على اإن�صاء جائزة امللك عبدالعزيز للجودة 
بالربقية رقم 7/ب/18670 وتاريخ 1420/11/27هـ، والتي تهدف بامل�صتوى 
القطاعات  خمتلف  يف  واالإنتاجية  والكفاءة  اجلودة  م�صتوى  رفع  اإلى  االأول 
واإتاحة  الرائدة يف جمال اجلودة  ال�صعودية  بالتجارب  والتعريف  اململكة،  يف 
الفر�صة لالإ�صتفادة منها، ومتنح اجلائزة للقطاعات التي حتقق اأعلى معدالت 

اجلودة.

1/1/9 – الهدف العام

• ن�صر الوعي باجلودة واأهمية تطبيقها.	
• االأهداف 	 وو�صع  لر�صم اخلطط  للجودة  االإ�صرتاتيجي  التخطيط  تبني 

وو�صائل حتقيقها.
• تعزيز التناف�صية بني القطاعات املختلفة لتبني مبادئ اجلودة ال�صاملة 	

والتطوير  التح�صني  وتفعيل  الوطني  امل�صتوى  على  وتطبيقها  واأ�ص�صها 
امل�صتمر الأداء كافة الن�صاطات ال�صناعية واخلدمية.

• ال�صعودية 	 التعليمية  املوؤ�ص�صات  يف  اجلودة  م�صتوى  رفع  على  العمل 
لت�صبح قادرة على املناف�صة العاملية.

• والدولية، 	 الوطنية  واملقايي�س  باملوا�صفات  االألتزام  على  املن�صاآت  حث 
كمتطلب اأ�صا�صي لتحقيق اجلودة.

• والتعريف 	 وخدمته  املجتمع  بناء  يف  املن�صاآت  م�صاركة  فاعلية  زيادة 
الفر�صة  واإتاحة  اجلودة  جمال  يف  الرائدة  ال�صعودية  بالتجارب 

لالإ�صتفادة منها.
• ت�صجيع ممار�صة قيا�س م�صتويات االأداء يف االأعمال املختلفة )التقييم 	

الذاتي(ومقارنتها مب�صتويات اأداء املن�صاآت املناف�صة وقيا�س التح�صن يف 
النتائج ب�صكل م�صتمر.

2/1/9-اأهم ن�صاطات اأمانة اجلائزة

• الإطالق 	 متهيدًا  لالأعمال  التحتية  البنية  تطوير  على  اجلائزة  تعكف 
من  خمتلفة  م�صاريع  خالل  من  1436هـ  عام  للجائزة  الثالثة  الدورة 
باجلائزة  اخلا�س  االإلكرتوين  املوقع  وتطوير  العمليات  اأمتتة  �صمنها 

وتطوير مواد ولوائح اجلائزة.
• التعليم 	 قطاع  يف  عليها  واملناف�صة  اجلائزة  عن  تعريفية  حملة  تنفيذ 

تعليمية  منطقة   )13( يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك 
و�صارك بها اأكرث من)2.700( قيادي من املوؤ�ص�صات التعليمية. 

• �صاركت اجلائزة يف عدد من الندوات واملوؤمترات وامللتقيات املخت�صة 	
باجلودة كاملوؤمتر الوطني الرابع للجودة يف مدينة حائل وملتقى اجلودة 

ال�صاد�س ع�صر يف جدة.
• للجائزة 	 والدولية  العربية  والع�صويات  ال�صراكات  وتفعيل  تن�صيق 

اجلائزة  عمل  مبجاالت  املتعلقة  والندوات  املوؤمترات  يف  وامل�صاهمة 
كاملنظمة االأوروبية الإدارة اجلودة واملوؤ�ص�صة العربية للتميز.

9- وحدات العمل المتخصصة

ومن  المتخصصة  العمل  وحدات  من   
ً
عددا الهيئة  تحتضن 

فترة  خالل  الوحدات  تلك  بها  قامت  التي  الفعاليات  أهم 
التقرير كما يلي:
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)SAC( 2/9  اللجنة السعودية لالعتماد

على  االإ�صراف  يتولى  م�صتقل  وطني  جلهاز  نواة  بتكوين  البدء  على  حر�صًا 
ن�شاط �العتماد للمخترب�ت فقد مت �إن�شاء �للجنة �ل�شعودية لالعتماد برئا�شة 
حمافظ الهيئة وع�صوية جمموعة من املخت�صني من اجلهات احلكومية ذات 
ن�شاط  على  �الإ�شر�ف  بهدف  وذلك  �خلا�س،  �لقطاع  عن  وممثلني  �لعالقة 
مت  وقد  لل�صهادات،  املانحة  واجلهات  التفتي�س  وجهات  املختربات،  اإعتماد 
واملنتجات،  لل�صلع  تنوعت ما بني خمتربات  االآن اعتماد )92( خمتربًا  حتى 
وم�صلحة  وال�صناعة  التجارة  وزارة  وت�صتعني  واملعايرة.  للقيا�س  وخمتربات 
ال�صلع  ف�صح  يف  للم�صاهمة  الهيئة  اعتمدتها  التي  املختربات  بهذه  اجلمارك 
اأهم  يلي  وفيما  اجلمركي.  الف�صح  اإجراءات  وت�صهيل  امل�صتوردة  واملنتجات 

اأهداف ومهام هذه اللجنة.

1/2/9-االأهداف

• ذات 	 اجلهات  وجميع  املطابقة  تقومي  جلهات  االعتماد  خدمات  تقدمي 
العالقة باالعتماد يف اململكة.

• حت�شني وتطوير ن�شاط �العتماد يف �ململكة.	
• امل�صاركة يف دعم االأقت�صاد الوطني من خالل توفري املوثوقية يف نتائج 	

االإختبار وم�صتوى اخلدمات ت�صهياًل للتبادل التجاري بني اململكة والدول 
االأخرى على امل�صتوى االإقليمي والدويل.

• االإختبارات 	 اإعتماد  خالل  من  والبيئة،  امل�صتهلك  حماية  يف  امل�صاهمة 
وتوثيق تطبيقها للممار�صات االإحرتافية.

• مبوثوقية 	 املتعلقة  القرارات  اتخاذ  يف  الت�صريعية  ال�صلطات  م�صاعدة 
نتائج املختربات املعتمدة.

2/2/9- اأهم املهام

• برنامج 	 يتوافق مع  فيما  االعتماد  باأن�صطة  ال�صيا�صات اخلا�صة  اقرتاح 
االعتماد.

• منح 	 وجهات  للمختربات  االعتماد  جمال  منح/جتديد/�صحب/تو�صيع 
ال�صهادات والتفتي�س.

• وجهات 	 لل�صهادات  املانحة  واجلهات  املختربات  اإعتماد  لوائح  اقرتاح 
التفتي�س.

• جمال 	 يف  الدولية  اجلهات  مع  املتبادل  االإعرتاف  اتفاقيات  تطبيق 
االإعتماد.

3/2/9- اأهم ن�صاطات اللجنة

اعتماد  الئحة  بتطبيق  الهيئة  تقوم  تنظيمها،  يف  املحددة  للمهام  تنفيذا 
اجتماع  يف  حتديثها  مت  والتي  1407/2/25هـ،  بتاريخ  ال�صادرة  املختربات 
ملتطلبات  طبقًا  1423/9/18هـ  وتاريخ   )111( رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�س 
من  التاأكد  بهدف   ،)2006/17025( االآيزو  ال�صعودية  القيا�صية  املوا�صفة 
التقرير  ومت خالل فرتة  املختربات.  املتاحة يف  اأداء اخلدمة  وكفاءة  جدارة 
اعتماد)23( خمتربا جديدًا لي�صل اإجمايل عدد املختربات التي قامت الهيئة 
باإعتمادها حتى االآن )92( خمتربًا وطنيًا وجتديد االعتماد لـ)15( خمتربًا. 
املعتمدة  للمختربات  الرتاكمي  العدد   )23( رقم  التو�صيحي  الر�صم  ويعك�س 
كما يعك�س الر�صم التو�صيحي رقم )24( �ملخترب�ت �ملعتمدة ح�شب �لن�شاط، 
ح�صب  املعتمدة  املختربات  توزيع   )25( رقم  التو�صيحي  الر�صم  يعك�س  فيما 

املدينة.

ر�صم تو�صيحي 23 – العدد الرتاكمي للمختربات املعتمدة
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ر�صم تو�صيحي 24 – �ملخترب�ت �ملعتمدة ح�شب �لن�شاط

ر�صم تو�صيحي 25 – توزيع املختربات املعتمدة ح�صب املدينة
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3/9  مركز األبحاث والدراسات 

يعترب حمور البحث العلمي من اأهم دعائم التطوير للدول املتقدمة كما له كبري 
الهيئة  تنظيم  البند رقم )13( من  وقد ن�س  اقت�صادياتها  اإزدهار  االأثر يف 
اجلديد ال�صادر بقرار جمل�س الوزراء رقم )216( تاريخ 1431/6/17هـ على 

مـا يلي:

�ال�ست�سارية  �خلدمات  وتقدمي  و�لدر��سات،  �لبحوث  »�إجر�ء 
�لتي تتعلق باأعمالها ون�ساطاتها، و�لتعاون مع �ل�سركات و�لهيئات 
و�جلامعات ومر�كز �لبحث �لعلمي وغريها من �جلهات �لتي تز�ول 

�أعمااًل م�سابهة الأعمال �لهيئة«.

 )145( رقم  اجتماعه  يف  الهيئة  اإدارة  جمل�س  اعتمد  فقد  لذلك  وتفعياًل   
مركزًا  اإن�صاء  يت�صمن  الذي  للهيئة،  االإداري  الهيكل  1435/3/15هـ  بتاريخ 
من  والتحقق  القيا�صية  املوا�صفات  جماالت  خلدمة  والدرا�صات  لالأبحاث 

املطابقة واالإختبارات واملعايرة. 

1/3/9- اأهم ن�صاطات املركز 

ملوا�صيع  بحثية  اإطالق عدد )5( م�صاريع  باإطالق  اأولى مبادراته  املركز  بداأ 
تطبيقية يف جمال املوا�صفات ومن املخطط االنتهاء منها نهاية الربع الثاين 

من عام 2015م. وتغطي هذه الدرا�صات املوا�صيع التالية:
و�صائل ال�صالمة يف حافالت النقل املدر�صي.. 1
لتحقيق . 2 الفنية  االإ�صرتاطات  ال�صكراب:  من  الت�صليح  حديد  ت�صنيع 

اجلودة واملطابقة.
تقييم م�صتوى االأمان يف العاب االأطفال.. 3
يف . 4 امل�صتخدمة  املركبة  االألومنيوم  الألواح  احلريق  مقاومة  متطلبات 

واجهات املباين )كالدينج(.
تاأثري تركيب �صلة خلفية لنقل احلمل الزائد على �صالمة املركبات.. 5

2/3/9- اخلطط امل�صتقبلية للمركز 

نظرًا حلداثة اإن�صاء املركز، جاري العمل على اخلطوات التالية :
• والفنية 	 الب�صرية  باملوارد  ودعمه  املركز  تاأ�صي�س  مرحلة  ا�صتكمال 

الالزمة.
• البحث 	 �صوابط  تت�صمن  والتي  والدرا�صات  االأبحاث  الئحة  اعتماد 

واآليات العمل يف املركز.
• متابعة واإدارة امل�صاريع البحثية قيد التنفيذ.	
• جتهيز البنية التحتية من اأنظمة الكرتونية لتوثيق واإدارة العمل ب�صكل 	

موؤ�ص�صي وفعال. 
• العمل على اإعداد وحتفيز املوظفني يف االإدارات الفنية للقيام باإجراء 	

االأبحاث والدرا�صات عن طريق تزويدهم باملهارات العلمية ال�صرورية 
وتهيئة البيئة البحثية املنا�صبة.
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• االإدارة 	 بالتن�صيق مع  القيا�صية  املوا�صفات  اإعداد م�صاريع  امل�صاركة يف 
العامة للموا�صفات بالهيئة.

• للتاأكد من 	 املن�صاآت احلا�صلة على عالمة اجلودة  امل�صاركة يف مراقبة 
ا�صتقبال  وي�صمل ذلك  الوفاء بالئحة عالمة اجلودة،  ا�صتمراريتها يف 
)عالمة  للم�صانع  التفتي�صية  الدورية  الزيارات  وا�صتكمالها،  الطلبات 

جودة و�صهادات ت�صدير(، اإعداد تقارير الزيارات.
• ملطابقتها 	 الوطنية  للمنتجات  الت�صدير  �صهادات  منح  يف  امل�صاركة 

اجلودة  مبهام  املرتبطة  املهام  من  وغريها  القيا�صية،  للموا�صفات 
بالتن�صيق مع االإدارات املخت�صة بالهيئة.

• اإدارة 	 نظم  �صهادات  مبنح  املتعلقة  التدقيق  اإجراءات  يف  امل�صاركة 
اجلودة االآيزو ) 9001 ( ويف اإعتماد املختربات طبقا لالآيزو )17025( 

ويف نظم البيئة االآيزو )14001( و اآيزو )22000( .
• وزارة 	 فروع  مع  بالتن�صيق  التجاري  الغ�س  �صبط  جلان  مع  امل�صاركة 

التجارة وال�صناعة بتلك املناطق.
• فح�س املركبات امل�صتعملة وامل�صتوردة للتاأكد من مطابقتها للموا�صفات 	

القيا�صية ال�صعودية.
• �صحب العينات من االأ�صواق وامل�صانع واإجراء االإختبارات لها للتاأكد من 	

مطابقتها للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية.

وفيما يلي ن�ستعر�س �أهم �إجناز�ت �لفروع:

1/10  فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة

1/1/10- اأهم ن�صاطات الفرع

املكرمة  بفرع منطقة مكة  الهيئة  قامت خمتربات  العينات  اختبار  يف جمال 
جمموع  بلغ  حيث  اإليها،  وردت  التي  العينات  من  العديد  وحتليل  بفح�س 
 )9.668( فح�س  مت  كما  املنتجات،  ملختلف  عينة   )819( الواردة  العينات 
مركبة م�صتعملة للتاأكد من مطابقتها للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية. وكذلك 
�صارك الفرع يف عدد من الزيارات الدورية للتفتي�س على امل�صانع بغر�س منح 
يف  مو�صح  هو  كما  خمتربات(،  ت�صدير/تقييم  �صهادات   / اجلودة  )عالمة 

اجلدول رقم )22(:

الغر�س
نوع الزيارة

عالمة
اجلودة

�صهادة
ت�صدير

تقييم
خمترب

-144110دوري
---مبدئي

---اإ�صافة منتج

جدول 22- الزيارات الدورية التي قام بها فرع الهيئة 
مبنطقة مكة املكرمة للتفتي�س على امل�صانع

 للتوجه الحكومي نحو التوسع في تقديم الخدمات 
ً
تحقيقا

عليهم  والتيسير  المملكة  أرجاء  كافة  في  للمواطنين 
الهيئة  قامت  ينشدونها،  التي  الخدمات  على  للحصول 
بافتتاح عدد من الفروع في المناطق الرئيسية بالمملكة 
لتقوم بتنفيذ المهام المناطة بالهيئة في تلك المناطق، 
كما تشارك تلك الفروع ببعض المهام واألعمال التي يتم 
تنفيذها في إدارات الهيئة الرئيسية، ومن أهمها ما يلي:

2/10  فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية

1/2/10- اأهم ن�صاطات الفرع 

من  العديد  وحتليل  باختبار  التقرير  فرتة  خالل  الفرع  خمتربات  قامت 
العينات التي وردت اإليه والتي بلغت )882( عينة ملختلف املنتجات ال�صناعية 
والكيميائية والبرتولية، كما مت فح�س )9.442( مركبة م�صتعملة م�صتوردة 
يف  الفرع  �صارك  كما  ال�صعودية.  القيا�صية  للموا�صفات  مطابقتها  من  للتاأكد 
�صحب العينات من امل�صانع ح�صب اآلية الرقابة على منتجات العزل احلراري، 
وذلك  املطابقة  غري  ال�صلع  ن�صر  برنامج  يف  الرئي�صي  املركز  مع  وامل�صاركة 
 – اأطفال   –  مالب�س  واإلكرتونية  ل�صحب عينات متنوعة )اأجهزة كهربائية 
زيوت �صيارات  – األعاب اأطفال( للتاأكد من مطابقتها للموا�صفات القيا�صية 
العينات  اختبار  نتائج  تقارير  واإر�صال  االختبارات  اإجراء  مت  وقد  ال�صعودية، 
متثل  عينة   )432( ال�صرقية  باملنطقة  املحلية  االأ�صواق  من  �صحبها  مت  التي 
ال�صلع،  على  للمطابقة  الهيئة  مبادرة  جمال  ويف  متعددة.  �صنف   )144(
العينات حيث مت �صحب )1.539( عينة متثل  الفرع يف خطة �صحب  �صارك 
الدورية  الزيارات  الفرع يف عدد من  )513( �صنف متعددة. وكذلك �صارك 
للتفتي�س على امل�صانع بغر�س منح )عالمة اجلودة/�صهادات ت�صدير/تقييم 

خمتربات(، كما هو مو�صح يف اجلدول رقم )23(:
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الغر�س
نوع الزيارة

عالمة
اجلودة

�صهادة
ت�صدير

تقييم
خمترب

77628دوري
-52مبدئي

-7-اإ�صافة منتج

جدول 23 – الزيارات الدورية التي قام بها فرع الهيئة 
باملنطقة ال�صرقية للتفتي�س على امل�صانع

3/10  الفروع والمكاتب األخرى

1/3/10- فرع الهيئة مبنطقة تبوك

ن�ساطات �لفرع:
• مطابقتها 	 من  للتاأكد  م�صتوردة  م�صتعملة  مركبة   )783( فح�س 

للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية.
• امل�صاهمة يف خطة �صحب العينات باملنطقة.	
• القيا�صية 	 باملوا�صفات  والتوعية  اجلودة  ثقافة  ن�صر  يف  امل�صاركة 

ال�صعودية باملنطقة.

2/3/10- فرع الهيئة مبنطقة جازان

ن�ساطات �لفرع:
• مطابقتها 	 من  للتاأكد  م�صتوردة  م�صتعملة  مركبة   )169( فح�س 

للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية.
• امل�صاهمة يف خطة �صحب العينات باملنطقة.	
• امل�صاركة يف ن�صر ثقافة اجلودة والتوعية باملوا�صفات القيا�صية ال�صعودية 	

باملنطقة. 

3/3/10- مكتب الهيئة مبنفذ احلديثة

ن�ساطات �لفرع:
• مطابقتها 	 من  للتاأكد  م�صتوردة  م�صتعملة  مركبة   )10.824( فح�س 

للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية.
• امل�صاهمة يف خطة �صحب العينات باملنطقة.	
• امل�صاركة يف ن�صر ثقافة اجلودة والتوعية باملوا�صفات القيا�صية ال�صعودية 	

باملنطقة. 

منفذ الحديثة

جـــــازان

مكة المكرمة

تبــوك

المنطقة 
الشرقية
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المؤهلة  البشرية  القوى  استقطاب  نحو  باستمرار  الهيئة  تسعى 
والتدريب  التأهيل  توفير  على  الحرص  مع  المتخصصة  والكوادر 
كبيرة بسبب عدم  الهيئة صعوبات  الكوادر، وتواجه  لهذه  المستمر 
توفر القدرة على استقطاب الكفاءات الفنية المؤهلة، وذلك بسبب 
التقييد الناتج عن تطبيق نظام الخدمة المدنية. وقد قامت الهيئة 
السياسات  من  العديد  ووضع  وتعديل  بمراجعة  الفترة  هذه  خالل 
واإلجراءات التي تهدف إلى تطوير العنصر البشري وتنظيم العملية 
اإلدارية التي تحقق ذلك ، ومنها سياسة التدريب واإلبتعاث واإليفاد 
تطوير  وسياسة  لموظفيها،  التعليمي  المستوى  تطوير  وسياسة 
 على تفعيل دور 

ً
مستوى اللغة اإلنجليزية. باإلضافة الى العمل حاليا

المؤسسية  الريادة  لتعزيز  البشرية  للموارد  العامة  اإلدارة  ومهام 
خالل  من  وذلك  اإلستراتيجية،  وخططها  الهيئة  دور  مع  المتوافقة 
تطوير قدرات ومهارات الموظفين وتطوير برامج وسياسات تطويرية 
لتحسين األداء. ونعرض فيما يلي لمحة موجزة عن هذه النشاطات: 

وبلغ عدد �لوظائف �ل�ساغرة يف نهاية �لعام )53( وظيفة.

منذ  بالهيئة  املوظفني  اأعداد  تطور   )26( رقم  التو�صيحي  الر�صم  ويعك�س 
عام 1432/1431هـ، حيث يعك�س الر�صم ا�صتقرار العدد يف اخلم�س �صنوات 

االأخرية.

1/11  تنمية القوى البشرية

اإجمايل عدد املوظفني واملتعاقدين وامل�صتخدمني والعمـال بالهيئة خـالل  بلغ 
املوظفني  ن�صبة  بلغت  حيث  ال�صعوديني،  من  موظفًا  التقرير)655(  فرتة 

ال�صعوديني بالهيئة )100%( وفقًا ملا يلي:

العددالعاملين بالهيئة

624املوظفني الر�صميني
9املوظفني الر�صميني على بند امل�صتخدمني
17العاملني على بند عالمة اجلودة ال�صعودية

5العاملني على بند االأجور

655املجموع

جدول 24- عدد العاملني بالهيئة

ر�صم تو�صيحي 26- تطوير اأعداد املوظفني بالهيئة
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2/11  التدريب واالبتعاث

حتقيقًا لهدف رفع م�صتوى كفاءة من�صوبي الهيئة واالرتقاء مب�صتوى التقيي�س 
عليا  �صهادات  على  للح�صول  موظفيها  بع�س  بابتعاث  الهيئة  تقوم  باململكة 
الهيئة  موظفي  من  عدد  ابتعاث  مت  حيث  املطلوبة،  التخ�ص�س  جماالت  يف 
ح�صب  والبكالوريو�س  املاج�صتري  ودرجة  الدكتوراه  درجة  على  للح�صول 

اجلدول رقم )25(

ح�صب  العليا  الدرجة  على  ح�صولهم  بعد  الهيئة  موظفي  من  عدد  عاد  كما 
جدول 27 – عدد املتدربنياجلدول رقم )26(

جدول 26 – عدد املوظفني العائدين من االإبتعاث

جدول 25 – عدد املوظفني املبتعثني

مكانهاالعددالدرجةالتخصص

بريطانيا1دكتوراهالهند�صة االإلكرتونية والكهربائية

بريطانيا1ماج�صتريعلوم حا�صب اآيل

اأمريكا1ماج�صتريعلوم نظم املعلومات

بريطانيا1ماج�صتريالطاقة املتجددة

بريطانيا1ماج�صترياإدارة ا�صرتاتيجية اجلودة

ا�صرتاليا1بكالوريو�ستكنولوجيا املعلومات

مكانهاالعددالدرجةالتخصص

بريطانيا1دكتوراههند�صة ت�صنيع االأغذية 

بريطانيا1ماج�صتريالطاقة املتجددة

بريطانيا1ماج�صتريعلوم اأغذية

بريطانيا2بكالوريو�سعلوم حا�صب اآيل

بريطانيا1ماج�صترياإدارة ا�صرتاتيجية اجلودة

كما ُتلحق الهيئة بع�س موظفيها يف دورات تدريبية تخ�ص�صية داخل وخارج 
اململكة يف املجاالت التي تخدم ن�صاطاتها. وتنظم الهيئة جمموعة من الدورات 
ودول  باململكة  االأخرى  واجلهات  الهيئة  من�صوبو  فيها  ي�صارك  التي  التدريبية 
 )810( التدريب  م�صاركات  جمموع  بلغ  حيث  التقيي�س  باأمور  املعنية  اخلليج 
متدرب بن�صبة اإجناز )270 %( مما هو م�صتهدف يف خطة التنمية التا�صعة 
واالإدارية  الفنية  املجاالت  التدريبية  الدورات  وتغطي  العام.  لهذا   )300(
وتطوير م�صتوى اللغة االإجنليزية، حيث بلغ جمموع املوظفني الذين مت تدريبهم 
يف الدورات الداخلية )582( متدرب منهم )239( متدرب يف دورات اإدارية 
كان  فيما  االإجنليزية،  اللغة  م�صتوى  تطوير  برامج  متدرب يف  وعدد )192( 
عدد املتدربني يف الدورات الفنية املتخ�ص�صة )151( متدرب. بينما بلغ عدد 
منهم  متدرب   )228( اخلارجية  الدورات  يف  تدريبهم  مت  الذين  املوظفني 
)89( متدرب يف دورات اإدارية و)139( متدرب يف دورات فنية تخ�ص�صية، 

كما هو مو�صح يف اجلدول رقم )27(.

اللغة إداريفنيالتدريب
المجموعاالنجليزية

151239192582داخلي

228-13989خارجي

290328192810املجموع

بن�صبة  متدرب   )290( الفنية  الدورات  يف  امل�صاركات  عدد  بلغت  وبالتايل 
ويف   ،)%  40.5( بن�صبة  متدرب   )328( االإدارية  الدورات  ويف   ،)%35.8(
)23.7%(،ويرجع  بن�صبة   )192( االجنليزية  اللغة  م�صتوى  تطوير  برامج 
ال�صبب الرئي�صي يف زيادة اأعداد املتدربني عن االأعوام املا�صية اإلى توجه الهيئة 
واملنظمات  التقيي�س  جهات  مع  الفني  التعاون  برامج  دعم  على  الرتكيز  يف 
اخلارجية من خالل برامج نقل وتوطني املعرفة باالإ�صافة اإلى تكري�س جهود 
الوطنية  الكفاءات  التي تدعم  النق�س يف اجلوانب  الهيئة يف معرفة مكامن 
 )28( رقم  واجلدول  االإجنليزية.  اللغة  م�صتوى  تطوير  اأبرزها  كان  والتي 

يو�صح الدورات التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع اجلهات املناظرة.



140

خالل الفترةاألنشطة التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع جهات التقييس المناظرة

الثنائي  التعاون  اإدارة  قامت   BSI الربيطاين  املوا�صفات  املوقع مع معهد  الفني  التعاون  برنامج  من خالل 
وبالتن�صيق مع االإدارات املعنية بالهيئة باالإعداد والرتتيب لزيارة خرباء من BSI وذلك لدرا�صة الفجوة يف 

عدد من اإدارات الهيئة
 25-1435/12/29هـ

من خالل برنامج التعاون الفني املوقع مع الهيئة امل�صرية العامة للموا�صفات واجلودة قامت اإدارة التعاون 
الثنائي وبالتن�صيق مع االإدارات املعنية بالهيئة باالإعداد والرتتيب لعقد الربنامج التدريبي »متطلبات االأو�صا 

لل�صالمة العامة – تطبيق على املختربات« وذلك بفرع الهيئة باملنطقة ال�صرقية  
02-1436/01/06هـ

من خالل برنامج التعاون الفني املوقع مع الهيئة امل�صرية العامة للموا�صفات واجلودة قامت اإدارة التعاون 
الثنائي وبالتن�صيق مع االإدارات املعنية بالهيئة باالإعداد والرتتيب لعقد الربنامج التدريبي »متطلبات االأو�صا 

لل�صالمة العامة – تطبيق على املختربات« وذلك يف املقر الرئي�صي للهيئة بالريا�س
09-1436/01/13هـ

من خالل برنامج التعاون الفني املوقع مع الهيئة امل�صرية العامة للموا�صفات واجلودة قامت اإدارة التعاون 
الثنائي وبالتن�صيق مع االإدارات املعنية بالهيئة باالإعداد والرتتيب لعقد الربنامج التدريبي »متطلبات االأو�صا 

لل�صالمة العامة – تطبيق على املختربات« وذلك بفرع الهيئة مبنطقة مكة املكرمة
 23-1436/01/27هـ

BSMI قامت  التايواين  والفح�س  واملقايي�س  املوا�صفات  املوقع مع مكتب  الفني  التعاون  برنامج  من خالل 
يف  تدريبي  برنامج  لعقد  والرتتيب  باالإعداد  بالهيئة  املعنية  االإدارات  مع  وبالتن�صيق  الثنائي  التعاون  اإدارة 

جمال امليكانيكا واملعادن وذلك مبقر االإدارة العامة للمختربات بالريا�س
01/23-1436/02/5هـ

جدول 28- الدورات التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع اجلهات املناظرة

ر�صم تو�صيحي 27-  عدد امل�صاركات يف الدورات التدريبية داخل اململكة

ويعك�س الر�صم التو�صيحي رقم )27( عدد امل�صاركات يف الدورات التدريبية 
داخل اململكة منذ العام 1432/1431هـ.
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كما يعك�س الر�صم التو�صيحي رقم )28( عدد امل�صاركات يف الدورات التدريبية خارج اململكة منذ العام 
1432/1431هـ، ويعك�س الر�صم التو�صيحي رقم )29( تطور املجموع الكلي الأعداد امل�صاركات يف الدورات 

التدريبية داخل اأو خارج اململكة.

ر�صم تو�صيحي 28- عدد امل�صاركات يف الدورات التدريبة خارج اململكة

ر�صم تو�صيحي 29-املجموع الكلي للم�صاركات التدريبية داخل وخارج اململكة تراكميًا
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 ويف جمال التوظيف ، مت اإعداد خطة �صاملة ال�صتكمال �صغل جميع الوظائف 
العام  هذا  خالل  مت  حيث  1436هـ(   -1435  ( املايل  العام  خالل  ال�صاغرة 
ومت   ،)10-6( للمراتب  ال�صاغرة  للوظائف  العامة  امل�صابقة  عن  االإعالن 
خالل فرتة التقرير تعيني ) 63 ( موظف جديد وي�صكل ذلك )70.8%( من 
الوظائف ال�صاغرة يف بداية العام والتي كانت ) 89 ( وظيفة، مع مالحظة 
املرتبطة  التخ�ص�صية  الفنية  الوظائف  العزوف عن عدد كبري من  ا�صتمرار 
هند�صية  وظائف   )  6  ( عدد  منها  وظيفة،   )  26  ( وعددها  �لهيئة  بن�شاط 

التصنيف الوظيفي
الفئات 
الفرعية

إجمالي الوظائف 
المتوفرة في نهاية 

السنة المالية السابقة
)1435/1434هـ(

إجمالي الوظائف 
المعتمدة للسنة 

المالية الحالية
)1436/1435هـ(

التغير
في عدد الوظائف

الوظائف الشاغرة
في نهاية السنة المالية 

الحالية
)1436/1435هـ( الفئات الرئيسية

اأ-الباب االأول:
16+20021818اإداريون
26+22023414مهنيون

10+19120110مهنيون م�صاعدون وفنيون
444401كتبة

5500عمال مهرة
0+693عمال عاديون

53+66671145جمموع الباب االأول

جدول 29 – الو�صع احلايل للقوى العاملة خالل العام املايل )1435-1436هـ(

يف جماالت الهند�صة الكهربائية والهند�صة املدنية، والتي مل يتقدم لها اأحد 
خالل امل�صابقة الوظيفية العامة التي متت خالل هذا العام ب�صبب �صعف كادر 
الهيئات  التخ�ص�صات يف  لهذه  يقدم  ما  مع  مقارنة  الوظائف  لهذه  الرواتب 
الو�صع   )29( رقم  اجلدول  ويو�صح  اخلا�س.  القطاع  عن  ف�صاًل  املماثلة 
الهيئة  وت�صعى  واملتوفرة،  املعتمدة  الوظائف  وي�صمل  العاملة  للقوى  احلايل 

جاهدة لتوفري الكادر الب�صري املوؤهل لتنفيذ ما اأنيط بها من مهام.





مركز التدريب



الموارد البشرية
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1/12 خطوات تأسيس مركز التدريب

باملركز،  التعريفية  املقدمة  ت�صمنت  باملركز  تاأ�صي�س خا�صة  وثيقة  اإعداد  مت 
الروؤية، الر�صالة، فريق العمل، املوقع، القيم االأ�صا�صية، االأهداف، التجهيزات، 
االإطالع  للم�صاركني  يتيح  باملركز  اإلكرتوين خا�س  رابط  االأن�صطة، ومت و�صع 
كما  املوقع،  االإلكرتوين من خالل  والت�صجيل  املتاحة  التدريبية  الربامج  على 
قام املركز بتنفيذ اأولى مبادراته باإقامة برناجمني تدريبيني داخليني ملن�صوبي 

الهيئة وهما :

• املوا�صفة القيا�صية الدولية االآيزو 2008/9001 »متطلبات نظام اإدارة 	
اجلودة« والنظام االإداري للهيئة )العمليات واالإجراءات( خالل الفرتة 

22-1435/5/26هـ.
• اللجنة 	 مع  بالتن�صيق   2006/17025 اآيزو  الدولية  القيا�صية  املوا�صفة 

ال�صعودية لالعتماد واملركز التون�صي لالعتماد التي اأقيمت خالل الفرتة 
26-1435/7/30هـ.

•  وتعمل الهيئة على اال�صتفادة من االتفاقية املربمة مع املعهد الربيطاين 	
للموا�صفات )BSI( لت�صغيل مركز التدريب يف املرحلة التاأ�صي�صية.

12- مركــز التـدريــب 

 للدور الحي���وي الذي تقوم به الهيئ���ة حيث تعتبر 
ً
امت���دادا

المرج���ع العلم���ي ف���ي مج���االت المواصفات والج���ودة تم 
 للتدري���ب والتطوي���ر يعن���ى بنق���ل 

ً
 متخصص���ا

ً
إنش���اء مرك���زا

والبرام���ج  ال���دورات  بتقدي���م  وذل���ك  المعرف���ة  وتوطي���ن 
والمحاض���رات والن���دوات للمس���تفيدين من خدم���ات الهيئة 
وبناء الشراكات اإلستراتيجية مع الجهات المناظرة لتحقيق 

هذا الهدف.

ويقدم المركز أنشطته التطويرية وخدماته التدريبية على 
 بنخبة من أفضل الخبراء والمدربين 

ً
أسس علمية مس���تعينا

الجه���ات  الش���راكات االس���تراتيجية م���ع  وباالس���تفادة م���ن 
 لتحقي���ق رؤي���ة المرك���ز ) تحقي���ق الريادة 

ً
المناظ���رة س���عيا

اإلقليمية في التدريب في مجاالت التقييس والجودة( من 
خالل رسالة المركز )نشر وتطوير ثقافة التقييس والجودة 

عبر برامج متميزة للمستفيدين(.

2/12 البرامج التدريبية المستقبلية:

ويعمل املركز حاليًا على ا�صتكمال اال�صتعدادات لتقدمي جمموعة من الربامج 
والدورات التدريبية وفق ما مت ا�صتهدافه �صمن اخلطة اال�صرتاتيجية للهيئة 
للعام املايل القادم والذي ي�صتهدف اإقامة عدد )8( برامج / دورات تدريبية. 
القيا�صية  »املوا�صفة   : بعنوان  الربامج  هذه  اأول  لتنفيذ  التخطيط  وجاري 
الفتــرة  خــالل  اجلودة  اإدارة  نظام  متطلبات   2008/9001 اآيزو  الدولية  
13-17 ربيع االأول  1436هـ، تقدم خاللها �صرح ملتطلبات املوا�صفة القيا�صية 
الدولية االآيزو 9001 وتو�صح كيفية تطبيق بنود املوا�صفة على اأن�صطة املنظمة 

وم�صاهمتها يف التح�صني والتطوير امل�صتمر لنظام اإدارة اجلودة«.



لتقديم  االستعدادات  استكمال  على   
ً
حاليا المركز  يعمل 

تم  ما  وفق  التدريبية  والدورات  البرامج  من  مجموعة 
للعام  للهيئة  االستراتيجية  الخطة  ضمن  استهدافه 

المالي القادم

"
"



الشـؤون الماليـــة
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1/13  ميزانية الهيئة ومصروفاتها

املــــايل 1436/1435هــــ  للعـــام  الهيئــــة  ميزانيــــة  اعتمـــاده يف  مـــا مت  بلـــغ 
)396.000.000( ريــــال �صعـودي ، ويو�صـــح اجلدول رقم )30( توزيع ما مت 

اعتماده للهيئة ح�صب االأبواب املعتمدة يف ميزانية الدولة:

الباب
المبلغ المعتمد في 

الميزانية بآالف الرياالت 
النسبة

21%82.820االأول 
8%32.230الثاين
22%89.074الثالث
49%191.876الرابع

100%396.000املجموع

جدول 30 – ميزانية الهيئة وم�صروفاتها

ر�صم تو�صيحي 30- الن�صب املئوية الأبواب امليزانية

1435/1434هـ  املايل  بالعام  مقارنة  امليزانية  اعتمادات  ارتفاع  ويالحظ 
بن�صبة )87.65%( حيث خ�ص�صت الزيادة  للباب الثالث والرابع بعد اعتماد 
امليزانية  اأبواب  ن�صب  حتليل  خالل  ومن  اجلديدة.  والربامج  امل�صاريع  بع�س 
يت�صح اأن الباب االأول )رواتب وبدالت(ي�صكل )ما ن�صبته 21% من اعتمادات 
املتدنية  الن�صبة  الت�صغيلية(  )النفقات  الثاين  الباب  ي�صكل  فيما  امليزانية(. 
والتي تبلغ ما يقارب 8% من املعتمد للميزانية. اأما بالن�صبة للربامج وامل�صاريع 
املعتمد  من   %71 يعادل  ما  الن�صبة  فتقدر  والرابع(  الثالث  )الباب  جمتمعه 

للميزانية. ومن الربامج وامل�صاريع التي مت اعتمادها:

• برنامج املطابقة على ال�صلع.	
• م�صروع تطوير املختربات.	
• م�صروع املركز الوطني للقيا�س واملعايرة.	
• م�صروع الدعم واالإ�صناد لربنامج كفاءة الطاقة.	

ويعك�س الر�صم التو�صيحي رقم )30( يبني اإعتمادات اأبواب امليزانية والن�صب املئوية لل�صرف خالل العام املايل 
1436/1435هـ.

13- الشؤون المالية
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وقد قامت وزارة املالية م�صكورة بدور فاعل يف دعم احتياجات الهيئة للقيام بدورها وتتطلع الهيئة ملزيدًا من الدعم 
املايل ال�صتكمال املهام املناطة بها لتحقيق التطلعات واالأهداف املطلوبة. ويعك�س الر�صم التو�صيحي رقم )31( 

تطوير ميزانية الهيئة منذ العام 1431هـ.

2/13  عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

 قامت الهيئة بتوقيع عدد من العقود تت�صمن م�صاريع بناء نظام الرتدد والوقت 
وحت�صني ورفع كفاءة املرافق واخلدمات وامل�صاريع اخلا�صة بتقنية املعلومات. 
ومت يف هذا العام 1436/1435هـ تر�صية عدد من امل�صاريع اجلديدة. ويو�صح 

اجلدول رقم )31( عقود امل�صاريع املوقعة و�صري العمل فيها.

ر�صم تو�صيحي 31 – تطوير ميزانية الهيئة
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أسم المشروعم
قيمة المشروع
)بآالف الرياالت(

تاريخ ترسية 
المشروع

مدة 
المشروع 

)شهر(
الموقع

نسبة 
التنفيذ )%(

قطاع
تطوير املختربات

1
خمترب كفاءة الطاقة للعزل 

باملباين
20%الريا�س24 �صهر1435/07/19هـ17.062

2
خمترب كفاءة الطاقة للغ�صاالت 

والثالجات
40%الريا�س4 ا�صهر1435/07/19هـ10.211

3
تطوير البنية التحتية ملختربات 

الهيئة باملنطقة ال�صناعية
30%الريا�س24 �صهر1435/11/30هـ36.8

املركز
الوطني للقيا�س 

واملعايرة

4
برنامج ت�صغيل نظام الوقت 

والرتدد
50%الريا�س24 �صهر1435/06/03هـ5.665

5
تطوير خمتربات املركز 

الوطني للقيا�س واملعايرة 
50%الريا�س36  �صهر1435/06/03هـ102.000

45%الريا�س18 �صهر1435/09/19هـ6.000الدعم واال�صناد لكفاءة الطاقة6

قطاع
تقنية املعلومات

7
تطوير وت�صغيل و�صيانة النظم 

املعلوماتية  املرحلة )5(
45%الريا�س24 �صهر1434/12/16هـ3.199

0الريا�س3 �صنوات1436/01/12هـ990تهيئة انظمة ال�صبكة8

0الريا�س4  اأ�صهر1436/02/08هـ505تقييم اأمن املعلومات9

10
تطبيق نظام اإدارة املختربات 

االألكرتوين
31%الريا�س24 �صهر1435/02/06هـ2.955

قطاع
املوا�صفات 

واجلودة

11
اإعداد م�صودة نظام املوا�صفات 

ونظام اجلودة
30%الريا�س6  ا�صهر1435/08/10هـ2.950

12
االإ�صرتاتيجية الوطنية للجودة 

امل�صتقبلية للمملكة2020
35%الريا�س8  ا�صهر1435/01/10هـ4.890

جدول 31 – عقود امل�صاريع املوقعة و�صري العمل فيها للعام املايل 1436/1435هـ
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3/13  مـوارد الهيئـــة 

يتكون دخل الهيئة من م�صدرين: االأول ما يخ�ص�س لها من ميزانية الدولة، 
تقدمها مثل )عالمة  التي  اإيرادات مقابل اخلدمات  والثاين: ما حتققه من 
اجلودة، و�صهادات املطابقة، وفح�س املركبات امل�صتوردة )امل�صتعملة(، وبيع 
حتقيق  اإلى  الهيئة  وت�صعى  الطاقة(.  كفاءة  و�صهادات  القيا�صية،  املوا�صفات 
وحتقيق  وتطويرها  اأعمالها  لت�صيري  املوارد  هذه  من  الق�صوى  اال�صتفادة 

الواجبات املناطه بها.

وفيما يلي قائمة �الإير�د�ت �ملتحققة خالل فرتة �لتقرير:

مبلغ  املتاح  الر�صيد  االإيرادات  هذه  من  للهيئة  املعتمد  اأن  مالحظة  مع 
)40( مليون ريال فقط �صمن ما مت اعتماده يف ميزانية الهيئة للعام املايل 
1436/1435هـ حتت برنامج عالمة اجلودة و�صهادات املطابقة، وما يزيد عن 

هذا املبلغ يتم اإيداعه يف ح�صاب وزارة املالية. 

4/13 المشاريع المستقبلية
 

ذات  االإدارات  مع  بالتن�صيق  واملالية  االإدارية  لل�صئون  العامة  االإدارة  �صتقوم 
تنفيذ  يف  الهيئة  لدعم  امللحة  اجلديدة  والربامج  امل�صاريع  باإدراج  العالقة 
اأعمالها من خالل م�صروع امليزانية للعام املايل 1437/1436هـ املقدم لوزارة 

املالية وهي :

برنامج الدعم الفني واالإ�صناد لقطاع املوا�صفات.. 1
برنامج ت�صغيل مركز البحوث والدرا�صات.. 2
م�صروع تاأهيل اللجنة ال�صعودية لالعتماد.. 3
م�صروع التوعية واالإر�صاد.. 4
م�صروع اإن�صاء خمترب وطني مرجعي لقيا�س مقاومة دوران االإطارات.. 5

جدول 32 - املوارد املالية من خالل االإيرادات

القيمة )ريال سعودي(مجال اإليرادات

14.117.887اإيرادات عالمة اجلودة و�صهادات املطابقة

2.542.523موا�صفات �صعودية واإيرادات اأخرى

11.677.500وحدات فح�س املركبات

18.227.500كفاءة الطاقة

46.565.410املجموع
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جدول 33 -  الو�صع احلايل ملباين الهيئة اململوكة للدولة وامل�صتاأجرة للعام 
املايل 1436/1435هـ

وقد ا�صتفادت الهيئة من دعم احلكومة الر�صيدة لقطاع التقيي�س باإن�صاء البنية التحتية التي متكنها من اأداء 
مهامها ومتثلت مبا هو مو�صح باجلدول )33( التايل:-

عدد األدوارمستأجرمملوكاسم المبنىم
قيمة اإليجار 

السنوي 
)ريال(

مالحظاتالموقعنوع االستخدام

الريا�ساملقر الرئي�صي للهيئة4 اأدوار + 2 بدروم-مبنى االإدارة العامة1

الريا�سمقر خمتربات الهيئة 3 اأدوار + 1 بدروم-مبنى املختربات2

الريا�سخمترب املواد العامة 3 اأدوار + 1 بدروم-مبنى خمترب املواد العامة3

4
مبنى املركز الوطني 

للقيا�س واملعايرة
الريا�سمقر املعايرةدورين + 1 بدروم -

5
مبنى وحدة فح�س 

املركبات
الريا�سفح�س املركباتدورين -

6
مبنى م�صتودع الكيماويات 

والزجاجيات
الريا�سم�صتودع الكيماويات-دورين -

مقر فرع الهيئة-4 اأدوار + 1 بدروم -مبنى فرع الهيئة7
منطقة مكة 

املكرمة

مقر فرع الهيئة-4 اأدوار + 1 بدروم -مبنى فرع الهيئة8
املنطقة 
ال�صرقية

دور واحد-مبنى فرع الهيئة9
 95.000

ريال
منطقة تبوكمقر فرع الهيئة

دورين -مبنى فرع الهيئة10
اأمالك 
الدولة

منفذ احلديثةمقر مكتب الهيئة
اأمالك 
الدولة

دور واحد-مبنى فرع الهيئة11
 98.000

ريال
منطقة جازانمقر فرع الهيئة
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 المعوقات التي تواجهها الهيئة

والمقترحات حول التعامل معها
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1/14 التأخر في اعتماد اللوائح اإلدارية والمالية من الجهات  
          ذات  العالقة 

وتاريـــخ   )143( رقـــم  جل�صتـــه  يف  الهيئـــة  اإدارة  جمل�ـــس  اعتمـــد 
1434/12/24هــــ اللوائـــح االإدارية واملاليـــة املقـــرتح اأن ت�صري عليها 
الهيئـــة وفق ال�صالحيـــات التي حددها تنظيم الهيئـــة للمجل�س �صمن 
املـــادة التا�صعـــة - الفقرة )8( ومت اإر�صال وثائـــق اللوائح املعتمدة من 
املجل�ـــس اإلى مقام وزارة املالية ال�صتكمـــال متطلبات االإ�صدار وفق ما 

ن�س عليه التنظيم، وال زالت الهيئة بانتظار املوافقة.

• �حلل �ملقرتح	
واإنهاء  الهيئة  لن�صاطات  الفنية  للطبيعة  العالقة  ذات  تفهم اجلهات 

االإجراءات النظامية الالزمة للموافقة على اللوائح االإدارية واملالية.

2/14 الطبيعة التكاملية للمهام الرقابية

املنظومة  خالل  من  والتكامل  التن�صيق  من  املتقدم  امل�صتوى  رغم 
التجارة  )وزارة  الرقابية  واجلهات  الهيئة  بني  االأ�صا�صية  الرقابية 
م�صتوى  لرفع  حاجة  هناك  اأنه  اإال  اجلمارك(  م�صلحة  وال�صناعة، 
التن�صيق والتكامل مع خمتلف اجلهات الرقابية لل�صيطرة على ق�صية 
عدم مطابقة ال�صلع للموا�صفات القيا�صية والغ�س التجاري والب�صائع 
الرديئة يف ال�صوق وجتاوز اإ�صكالية النظرة اجلزئية ل�صل�صة القيمة يف 

الرقابة وال�صبط.
 

• �حلل �ملقرتح	
جهة  كل  قدرات  وتعزيز  الرقابية  باجلهات  املناطة  االأدوار  تو�صيح 
توؤ�صل  را�صخة  منهجية  �صمن  بفعالية،  بها  املناطة  املهام  لتنفيذ 

التكامل – ال التداخل- بني تلك اجلهات.

ت�صكيل جلان توجيهية يف املناطق من ممثلي اجلهات الرقابية ذات 
العالقة املبا�صرة،  جمل�س الغرف التجارية ال�صناعية بع�س موؤ�ص�صات 

يف  البلدية  املجال�س   + امل�صتهلك(  حماية  )جمعية  املدين  املجتمع 
املناطق، ملتابعة وبلورة م�صاريع عمل م�صرتكة حتقق مفهوم ال�صل�صلة 
من  وتزيد  اجلهات  لهذه  املوارد  ا�صتثمار  وتعزز  املتكاملة  الرقابية 

فعالية �لن�شاط �لرقابي.

3/14 ضعف ثقافة التقييس والجودة لدى المجتمع

املجتمع  �صرائح  لدى  التقيي�س واجلودة  لثقافة  هناك �صعف ملحوظ 
)ال�صانع، امل�صتورد، امل�صتهلك( واأحيانًا حتى على م�صتوى املخت�صني، 
 – اجلودة   – املوا�صفات   ( التقيي�س  مفاهيم  تاأ�صيل  يتطلب  مما 

املطابقة - ...الخ ( من خالل قنوات االت�صال املالئمة.

• �حلل �ملقرتح 	
لتخ�صي�س  حاجة  هناك  الهيئة،  لن�صاطات  احليادية  للطبيعة  نظرًا 
بند مايل للتوعية �صمن ميزانية الهيئة يتم من خالله تنفيذ برامج 

توعوية مكثفة لردم وتقلي�س الفجوة.

لرت�صيخ  ومبتكرة  مبدعة  حتفيز  اآليات  الإيجاد  الدعم  هذا  ا�صتثمار 
والتجاري واخلدمي  ال�صناعي  القطاع  التقيي�س واجلودة لدى  ثقافة 
تلك  اإميان  لتعزيز  واملتو�صطة،  ال�صغرية  املن�صاآت  وخ�صو�صًا 
القطاعات باأهمية املوا�صفات واملقايي�س واجلودة وتاأثريها »االإيجابي« 
على منتجاتهم وخدماتهم، والعائد املتوقع على �صمعة تلك القطاعات 
وزيادة فر�س ت�صويق وبيع منتجاتهم وخدماتهم يف حال تطبيق ثقافة 
التقيي�س واجلودة داخل من�صاآتهم ، متهيدًا لتطبيق خمرجات م�صروع 

اال�صرتاتيجية الوطنية للجودة وكيفية التعامل معها.
املواد  الإدراج  العالقة  ذات  اجلهات  مع  التوا�صل  على  الهيئة  تعمل 
العلمية املنا�صبة �صمن برامج التعليم العام والتعليم العايل والتعليم 
املهني بدءًا من تطعيمها بدرو�س وموا�صيع يف هذا ال�صاأن حتى عمل 
والتعليم  العايل  التعليم  م�صتوى  على  ذلك  يف  متخ�ص�صة  برامج 

املهني.

14- أبـرز العوائـق التي تواجهها  
         الهيئــة

بذلت الهيئة خالل العام المالي 1436/1435هـ وستستمر - بإذن الله 
الموارد  بها وفق  المناطة  المهام  لتنفيذ  الحثيثة  ببذل جهودها   -
من  مجموعة  الفترة  هذه  خالل  برز  ولقد  المتاحة.  واإلمكانيات 
العوائق التي تجدر اإلشارة إليها مع استعراض مختصر للحلول التي 

تراها الهيئة لتجاوز هذه العوائق والتي من أبرزها: 
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4/14 تفهم الجهات ذات العالقة للطبيعة الفنية لمهام 
            الهيئة

للموا�صفات  ال�صعودية  الهيئة  تنظيم  من  الرابعة  املادة  ن�صت 
والتنفيذية  التنظيمية  باملهام  قيامها  على  واجلودة  واملقايي�س 
ال�صعودية  القيا�صية  املوا�صفات  والرقابية مبا يف ذلك و�صع واعتماد 
واإجراءات  واملعايرة  القيا�س  واأجهزة  واخلدمات  واملنتجات  لل�صلع 
منح  وجهات  املختربات  واعتماد  �صهاداتها،  ومنح  املطابقة  تقومي 
وطرق  العينات  اأخذ  اأ�صاليب  وحتديدًا  اجلودة،  الأنظمة  ال�صهادات 
�شروط  �أ�ش�س  وحتديد  �جلودة،  و�أنظمة  �لفني  و�لتفتي�س  �الإختبار 
وامل�صطلحات  الهند�صية  والر�صومات  والت�صنيفات  الفنية  التنفيذ 
جمال  يف  املجل�س  ي�صدره  مما  ذلك  وغري  والرموز،  والتعريفات 

املوا�صفات واملقايي�س واملعايرة واجلودة. 

ويتطلب تنفيذ هذه املهام ذات الطابع الفني تفهمًا دقيقًا ملتطلباتها، 
املمار�صات  حتدد  التي  الدولية  االأطر  من  جمموعة  هناك  اإن  اإذ 

االحرتافية التي حتكم التنفيذ.  

تزايد  مع  الهيئة  الأعمال  واملطرد  املت�صارع  االأعمال  حجم  اأن  كما 
واالإنتاج  والت�صنيع  اال�صترياد  ن�صاطات  وتو�صع  اال�صتهالكية  الثقافة 
املحلي ي�صتوجب توفر مزيدًا من االإمكانيات املادية والب�صرية ويتطلب 

نقالت نوعية و�صريعة.
املرونة  من  كافيًا  قدرًا  املتطلبات  لهذه  لال�صتجابة  الهيئة  وحتتاج 
امل�صتجدات  مع  التعامل  من  الهيئة  متكن  التي  واملالية  االإدارية 

واملتغريات ب�صرعة وكفاءة واإبداع. 

• �حلل �ملقرتح 	
يحقق  ذاتي(  ت�صغيل  )برنامج  للهيئة  ومايل  اإداري  اأ�صلوب  اإقرار 
املرونة الكافية للهيئة وميكنها من تنفيذ املهام الفنية بكفاءة ومواكبة 

امل�صتجدات واملتغريات باإبداع.
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15- الخاتمة

ا�صتعر�س التقرير ال�صنوي للهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة للعام املايل 1436/1435هـ، والذي مت اإعداده تنفيذًا للمادة )29( من نظام 
جمل�س الوزراء، اأهم الن�صاطات واالأعمال التي حققتها الهيئة خالل العام املايل 1436/1435هـ. والتي كان من اأبرزها اعتماد )449( موا�صفة قيا�صية 
�صعودية جديدة ليبلغ جمموع املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية املعتمدة )28.708( موا�صفة قيا�صية �صعودية، كما مت حتديث وتعديل )2.224( موا�صفة 
ال�صركات احلا�صلة على عالمة اجلودة )266(  لي�صبح عدد  منتجاتها  با�صتعمال عالمة اجلودة على  تراخي�س  من�صاأة  ومنح )17(  �صعودية،  قيا�صية 
ا�صتف�صار  يزيد عن )5.000(  ما  على  واالإجابة  وتقدمي  الغذائية،  املنتجات  مل�صانع  الت�صدير  �صهادات  تو�صية مبنح  واإ�صدار وجتديد )180(  من�صاأة، 
وا�صت�صارة جلهات خمتلفة ، واختبار )7.280( عينة مبختربات الهيئة وفح�س )35.983( مركبة م�صتعملة م�صتوردة ومعايرة )669( جهاز مبختربات 
املركز الوطني للقيا�س واملعايرة، كما مت تدريب )810( من من�صوبي الهيئة يف عدد من الدورات التدريبية داخل وخارج اململكة، وعودة عدد )2( مبتعث 

بعد ح�صولهم على درجة البكالوريو�س وعدد )2( مبتعث بعد ح�صولهم على درجة املاج�صتري، وعدد )1( مبتعث بعد ح�صوله على درجة الدكتوراه.

كما ا�صتعر�س التقرير اأهم امل�صاركات والن�صاطات التي قامت بها الهيئة وفروعها خالل فرتة التقرير على جميع امل�صتويات املحلية واالإقليمية والدولية، 
واأخريا اأبرز العوائق واحللول املقرتحة لها.

449

180

35.983

5.000

669

7.280

810

2.22417
موا�صفة قيا�صية 
�صعودية جديدة

تو�صية با�صدار وجتديد منح �صهادات 
الت�صدير مل�صانع املنتجات الغذائية

عدد املركبات 
التي مت فح�صها

ا�صتف�صار وا�صت�صارة 
جلهات خمتلفة

عدد االأجهزة املعايرة مبختربات 
املركز الوطني للقيا�س واملعايرة

 عينة خمتربة 
مبختربات الهيئة 

تدريب ملن�صوبي الهيئة يف عدد من الدورات 
التدريبية داخل وخارج اململكة

 حتديث وتعديل موا�صفة 
قيا�صية �صعودية

من�صاأة ح�صلت على تراخي�س با�صتعمال 
عالمة اجلودة على منتجاتها
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