










خادم الحرمين الشريفين

حفظه الله



صاحب السمّو الملكي

حفظه الله
ولي العهد - نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الدفاع



جهة موثوقة عالميًا وممّكنة لجودة الحياة 
وتنافسية االقتصاد الوطني

الرؤية

التقرير السنوي ٢٠١٩ م

888

 ١44٠ / ١44١ هالتقرير السنوي ٢٠١٩ م



التمّيز في تطوير المواصفات والمطابقة وعلم 
القياس، وتعزيز سالمة المنتجات في المملكة

الرسالة

القيم 

التكامل مع الحيادية
الشركاء  

اإلبداعالشفافيةاإلتقان
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الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة



المصطلحات

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

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

يقصد بذلك االستناد إلى عدة مراجع ُدولية أو إقليمية أو 
وطنية عند وضع مشروع المواصفة.

وثيقة توفر المتطلبات الفنية إما بشكل مباشر أو باإلشارِة 
إلى أو ضمن مواصفة قياسية أو مواصفة فنية أو قواعد 

ممارسة )وتكون صفة تطبيقها إلزامية(.

مجموعة العمليات الرامية إلى تحسين الُمنتج، وتقديم 
اإلنتاج في المستوى االقتصادي األمثل الذي ينال رضا 

المستهلك. 

وثيقة يتم وضعها باتفاق عام واعتمادها من قبل جهة 
معترف بها، ُتقدم لالستخدام العام والمتكرر، وتتضمن 

القواعد أو اإلرشادات العامة أو الخصائص المتعلقة 
باألنشطة، أو نتائجها، وذلك بهدف تحقيق الدرجة المثلى 

من النظام والترتيب داخل سياق معين.

يقصد بذلك االستناد إلى مواصفة قياسية ُدولية أو 
إقليمية، مع إدخال أو عدم إدخال تعديالت عليها عند وضع 

مشروع المواصفة.

مدى مالئمة المنتج لالستعمال »أو« مدى تحقيق المنتج 
لرغبات المستهلك أو مدى مطابقة المنتج للمواصفات 

الموضوعة أو مجموعة السمات المميزة لكيان ما، والتي 
ُتؤثر في قدرته على تلبية االحتياجات المعلنة والضمنية.

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

المالئمة لمتطلبات الجودة.

التقييس

اإلعداد

الالئحة الفنية

ضبط الجودة

المواصفة القياسية

التبّني

الجودة

تأكيد الجودة

عالمة معتمدة من جهاز التقييس الوطني، ُيسمح بوضعها 
على المنتجات التي يقوم المصنع المصرح له 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.

عالمة الجودة
عالمة ُتوضع على المنتج النهائي بموجب ترخيص من جهة 

مخولة، وتدُل على إقرار بأن المنتج مطابق لمتطلبات 
مواصفات الالئحة الفنية الخاصة به.

شارة المطابقة
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وثيقة َتصدُر بموجب قواعد محدده لُتعطي الثقة بأن 
إرسالية معينة أو خط إنتاج ُمحدد أو كمية محددة من 

المنتجات المطابقة لمتطلبات المواصفة /الالئحة الخاصة 
به. وعادة ما تكون المواصفات القياسية الوطنية في حالة 
قيام الجهاز الوطني للتقييس بإصدار هذه الشهادة، وفي 
سبيل ذلك يتم سحب العينات وإجراء االختبارات الضرورية 

للتأكد من هذه المطابقة.

شهادة المطابقة

هو فحص دوري ميداني ألجهزة القياس وهي في حالة 
التشغيل للتأكد من معايرتها والتزامها بأنظمة ولوائح 

القياس والمعايرة.

التحقق الدوري

هو فحص إلرسالية كاملة من أجهزة القياس قبل دخولها 
إلى أسواق المملكة للتأكد من أنها مطابقة للطراز المعتمد 

مسبقا. 

التحقق األولي

يتم من خالل جوالت رقابية غير مجدولة في األسواق 
للتأكد من تطبيق أنظمة ولوائح القياس والمعايرة.

التحقق المفاجئ
مجموعة االشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح 

تنفيذية ومالحق متعلقة بالبناء والتشييد لضمان السالمة 
والصحة العامة.

كود البناء السعودي 

هي شهادة وطنية صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات 
والمقاييس والجودة تثبت بأن نوع محدد )موديل واحد( من 

أجهزة القياس مطابق للمواصفات والمقاييس السعودية 
ولوائح القياس والمعايرة. ويسمح بدخول هذا النوع إلى 

أسواق المملكة. )صالحية الشهادة: خمس سنوات(.

شهادة اعتماد الطراز

هو فحص لجهاز قياس بعد قص عالمات الحماية )الختوم( 
بسبب خضوعه إلى عملية إصالح من قبل جهة صيانة، وهو 

في حالة تشغيل في الميدان.

التحقق بعد الصيانة

اعتراف رسمي من جهة مخولة إلثبات أن جهة تقييم 
مطابقة ما لديها الكفاءة للقيام بمهام تقييم مطابقة 

محددة.

إقرار من المورد نفسه بإن منتجه مطابق للمتطلبات 
والتشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من 

طرف ثالث - ال في مرحلة التصميم وال في مرحلة اإلنتاج 
الخاصة بعملية التصنيع -وقد يعتمد اإلقرار على إجراء 

اختبارات على المنتج وفقًا للتشريعات ذات العالقة

هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق الئحة 
قبول جهات تقويم المطابقة

االعتماد

إقرار الموّرد بالمطابقة الجهات المقبولة
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فهرس المحتويات

34
المبادرات االستراتيجية 

المرتبطة برؤية 2030

81012
الرؤية والرسالة 

والقيم
تعريف 

بالمصطلحات
فهرس 

المحتويات

141617
قائمة 

الجـــداول
قائمة 

األشـــكال
قائمة الرسوم 

البيانية

182022

كلمة وزير التجارة 
واالستثمار رئيس 

مجلس إدارة الهيئة

كلمة محافظ الهيئة 
نائب رئيس مجلس 

مقـدمـــــةإدارة الهيئة

262728 مهام الهيئـةأهداف الهيئـة
التنظيــم 

اإلداري للهيئـــة

293132
أعضاء مجلس 

إدارة الهيئة
حوكمة األعمال 

واإلجراءات
الَهيكل التنظيمي 

للهيئة

46 أبرز نشاطات مجلس إدارة الهيئة
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أبرز التحديات التي تواجهها الهيئة ومقترحات التعامل معها 272

الجودةالمواصفاتمكتب إدارة االستراتيجية 486474

المختبراتمنح الشهاداتالمطابقة 94106124

المركز الوطني للقياس 
تقنية المعلوماتالعالقات العامة واإلعالموالمعايرة 1341441٥4

أمانة جائزة الملك عبد التعاون الدولي
اللجنة السعودية لالعتمادالعزيز للجودة 164176184

اإلدارة العامة لألبحاث 
والدراسات

اإلدارة العامة للتواصل 
والتسويق

اإلدارة العامة للمراجعة 
الداخلية 190194200

اإلدارة العامة للشؤون 
القانونية

مركز الوثائق 
والمحفوظات

اإلدارة العامة إلدارة 
المعرفة 204208212

اإلدارة العامة لتطوير 
األعمال 218224230 اإلدارة العامة للمشروعات 

الموارد البشريةالهندسية

الشؤون المالية 2402٥4 فروع الهيئة اللجنة الوطنية لكود البناء 246
السعودي
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قائمــة الجداول
جدول رقم )1(:

جدول رقم )2(: 
جدول رقم )3(:
جدول رقم )4(:
جدول رقم )٥(:
جدول رقم )6(:
جدول رقم )7(:

جدول رقم )8(: 
جدول رقم )9(:

جدول رقم )10(:
جدول رقم )11(:
جدول رقم )12(:
جدول رقم )13(:

جدول رقم )14(: 
جدول رقم )1٥(:
جدول رقم )16(:
جدول رقم )17(:
جدول رقم )18(:
جدول رقم )19(:

جدول رقم )20(: 
جدول رقم )21(:
جدول رقم )22(:
جدول رقم )23(:
جدول رقم )24(:
جدول رقم )2٥(:

جدول رقم )26(: 
جدول رقم )27(:
جدول رقم )28(:
جدول رقم )29(:
جدول رقم )30(:
جدول رقم )31(:

جدول رقم )32(: 
جدول رقم )33(:
جدول رقم )34(:
جدول رقم )3٥(:
جدول رقم )36(:
جدول رقم )37(:

جدول رقم )38(: 
جدول رقم )39(:

اإلحصاءات الخاصة بنظام تتبع المنتجات خالل فترة التقرير
العينات المسحوبة من األسواق حسب قطاع المنتجات، خالل فترة التقرير حسب القطاع

أبرز النتائج التي حققها فريق الفحص والمراقبة والشهادات منذ عام 2013م حتى نهاية عام 2019م
عدد العينات المسحوبة ونسب مطابقتها لعامي 2018م، 2019م

أبرز نشاطات مجلس اإلدارة خالل فترة التقرير
خارطة االستراتيجية

المبادرات االستراتيجية
أهم المؤشرات االستراتيجية وفق منهجية األداء المتوازن

العدد اإلجمالي للمواصفات القياسية المعتمدة الجديدة والمحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة خالل فترة التقرير
مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة منذ نشأة الهيئة حتى تاريخ إعداد التقرير

المواصفات القياسية السعودية )الجديدة( التي تَم اعتمادها
المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة

عدد المستفيدين من برنامج المهني السعودي حتى نهاية مرحلته األولى
عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة في 2019م واألعوام السابقة

عدد جهات تقويم المطابقة المجدد لها خالل فترة التقرير
عدد الجهات التي تم توسيع مجال القبول لها خالل عام 2019م

الفترة القصوى إلنجاز دراسة طلبات قبول جهات تقويم المطابقة في 2019م
الفترة القصوى إلنجاز دراسة طلبات قبول جهات تقويم المطابقة في 2020م

مؤشرات اإلنجاز إلدارة قبول جهات تقويم المطابقة ضمن قطاع الحالل
الخطة المستقبلية المستهدفة لجميع المهام والمسؤوليات خالل مراحل القبول والمتابعة والتجديد

اللوائح الفنية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة خالل فترة التقرير
اللوائح الفنية المحدثة خالل فترة التقرير

ورش العمل المنعقدة خالل فترة التقرير للتوعية باللوائح الفنية المعتمدة وتطبيقها
ورش العمل المنعقدة خالل فترة التقرير لمنسوبي الجهات الرقابية

الجوالت التفتيشية للمصانع
ورش العمل التدريبية على نظام راصد اإللكتروني

أعداد الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها خالل فترة التقرير
أعداد الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها منذ بدء البرنامج

عدد شهادات المطابقة وفقًا لنوع الشهادة
عدد التراخيص باستخدام شهادة )IECEE( التي تم إصدار ها خالل عام 2019م

تفاصيل فحص العينات لمختلف المنتجات خالل فترة التقرير
تفاصيل فحص المركبات لجميع وحدات فحص السيارات بالهيئة خالل فترة التقرير

مستهدفات المرحلة األولى من تقديم خدمة الكفاءة الفنية
عدد المعايرات التي تم إنجازها خالل فترة التقرير

عناوين المشاريع البحثية الدولية التي شارك بها المركز
عناوين األوراق البحثية المنشورة في مجلة مترولوجيا

المقارنات الدولية المنشورة خالل فترة التقرير
المقارنات الدولية التي تم إجراؤها خالل فترة التقرير ولم يصدر لها تقارير بعد

اللجان الدولية التي شارك منسوبي المركز في اجتماعاتها
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جدول رقم )40(:
جدول رقم )41(:
جدول رقم )42(:
جدول رقم )43(:

جدول رقم )44(: 
جدول رقم )4٥(:
جدول رقم )46(:
جدول رقم )47(:
جدول رقم )48(:
جدول رقم )49(:

جدول رقم )٥0(: 
جدول رقم )٥1(:
جدول رقم )٥2(:
جدول رقم )٥3(:
جدول رقم )٥4(:
جدول رقم )٥٥(:

جدول رقم )٥6(: 
جدول رقم )٥7(:
جدول رقم )٥8(:
جدول رقم )٥9(:
جدول رقم )60(:
جدول رقم )61(:

جدول رقم )62(: 
جدول رقم )63(:
جدول رقم )64(:
جدول رقم )6٥(:
جدول رقم )66(:
جدول رقم )67(:

جدول رقم )68(: 
جدول رقم )69(:
جدول رقم )70(:
جدول رقم )71(:
جدول رقم )72(:
جدول رقم )73(:

جدول رقم )74(: 
جدول رقم )7٥(:
جدول رقم )76(:
جدول رقم )77(:
جدول رقم )78(:
جدول رقم )79(:

عدد الطالب المتدربين في مختبرات المركز
عناوين المشاريع البحثية للتخرج التي شاركت بها مختبرات المركز

األيام العالمية والخليجية والعربية التي شاركت فيها الهيئة خالل فترة التقرير
أهم المعارض التي شاركت بها الهيئة خالل فترة التقرير

أبرز الفعاليات وورش العمل التي ساهمت اإلدارة في تنظيمها خالل فترة التقرير
عدد المتابعين الجدد لحسابات الهيئة على مواقع التواصل االجتماعي

عدد العمليات المسجلة في سابر خالل فترة التقرير
قائمة أهم مشاريع البنية التحتية

مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات العربية خالل فترة التقرير
مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات اإلسالمية خالل فترة التقرير

مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات الدولية خالل فترة التقرير
برامج التعاون الفني الموقعة خالل فترة التقرير

الخطة الزمنية لمنافسات الدورة الخامسة
عدد المتدربين في برنامج المقيم الداخلي المقدم لألفراد خالل فترة التقرير

عدد المتدربين في برنامج المقيم الداخلي المقدم للمنشآت خالل فترة التقرير
الورش التعريفية التي تم تقديمها عن الجائزة خالل فترة التقرير

عدد الجهات المعتمدة حسب النشاط
توزيع الجهات المعتمدة حسب المدينة

قائمة الجهات المستهدفة لبرنامج تفعيل التكامل مع الشركاء من خالل مذكرات تعاون مشترك
مزايا الحصول على عضوية مركز خدمة المستفيدين

قائمة البرامج التدريبية المنفذة خالل فترة التقرير
حالة مشاريع الهيئة األساسية خالل فترة التقرير

حالة مشاريع الهيئة الخدمية خالل فترة التقرير
عقود التشغيل والصيانة خالل فترة التقرير

عدد العاملين بالهيئة
عدد الموظفين الذين تم الموافقة على دراساتهم العليا بالخارج خالل فترة التقرير

عدد المبتعثين الذين أنهوا الدراسات العليا بالخارج
مجموع الفرص التدريبية التي أتيحت لمنسوبي الهيئة

المؤشرات االستراتيجية للتدريب خالل فترة التقرير
عدد الطالب الذين تم تدريبهم والتخصصات التي تم تدريبهم عليها

الموارد المالية من خالل اإليرادات
ميزانية الهيئة ونسب توزيعها على األبواب

ميزانية استراتيجية الهيئة ومصروفاتها بحسب القطاعات الرئيسية
ميزانية مبادرات الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني

المبادرات المنقولة للهيئة من وزارة االقتصاد والتخطيط
الندوات والفعاليات التي شارك فيها فرع الهيئة بمكة المكرمة

ورش عمل شارك فيها الفرع للتدريب على أدوات الجودة
ورش العمل التي شارك بها فرع مكة ضمن توعية المعنيين باللوائح الفنية

أوراق عمل شارك بها منسوبي فرع الهيئة بمكة المكرمة
تفاصيل مصروفات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي
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قائمة األشكال
الهيكل التنظيمي للهيئة 

نسبة الزيادة في مؤشر المطابقة خالل الفترة من 2016-2019م

أبرز إحصائيات الرقابة الميدانية 

الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة االستراتيجية  

أعداد البرامج التدريبية االحترافية لمدراء المشاريع في الهيئة لألعوام 2014 – 2019م 

صورة رقمية للنظام اإللكتروني إلدارة المشاريع

الخط الزمني لتطوير وتنفيذ االستراتيجية

هيكل مسارات برنامج المهني السعودي

نموذج المواءمة بين االستراتيجية ورؤية 2030

تصنيف القطاعات المختلفة في مصفوفة نضج الجودة والتميز

أهداف ومبادرات وقطاعات األعمال الرئيسية لالستراتيجية الوطنية للجودة 

النماذج التطبيقية باالستراتيجية الوطنية للجودة

نموذج الربط بين نموذجي المنتج والخدمة ونموذج جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

شعار عالمة الجودة السعودية

الشكل الموحد لنماذج بطاقة كفاءة استهالك الطاقة للمنتجات واألجهزة الكهربائية المنزلية

نماذج لبطاقة كفاءة اقتصاد الوقود وكفاءة استهالك الطاقة لإلطارات والمركبات

نموذج لبطاقة ترشيد استهالك المياه

شعار البالستيك القابل للتحلل

شارة المطابقة الخليجية

صورة رقمية لنظام اإللكتروني لشهادات المطابقة )سابر(

صورة رقمية لنظام راصد اإللكتروني

صورة رقمية للموقع اإللكتروني لبرنامج سالمة المنتجات )سليم(

مستويات التميز في المؤشر الوطني للتميز المؤسسي 

الجهات المشاركة في اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

لمحة عامة حول قرارات تشكيل اللجنة الوطنية الصادرة من مجلس الوزراء

أهم الكودات اإلضافية الجاري دراسة استحداثها

أهم الجهات التي تواصلت معها اللجنة لتبني أدلتها الفنية ضمن مالحق كود البناء السعودي

أهم مشاركات اللجنة إقليمًيا ودولًيا

مراحل تطبيق كود البناء السعودي

شكل رقم )1(:  

شكل رقم )2(:  

شكل رقم )3(: 

شكل رقم )4(:

شكل رقم )5(:

شكل رقم )6(:  

شكل رقم )٧(:  

شكل رقم )٨(: 

شكل رقم )9(:

شكل رقم )10(:  

شكل رقم )11(:  

شكل رقم )12(: 

شكل رقم )13(:

شكل رقم )14(:  

شكل رقم )15(:  

شكل رقم )16(: 

شكل رقم )1٧(:

شكل رقم )1٨(:  

شكل رقم )19(:  

شكل رقم )20(: 

شكل رقم )21(:

شكل رقم )22(:  

شكل رقم )23(:  

شكل رقم )24(: 

شكل رقم )25(:

شكل رقم )26(:  

شكل رقم )2٧(:  

شكل رقم )2٨(: 

شكل رقم )29(:
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توزيع المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة خالل فترة التقرير
توزيع المواصفات القياسية المعتمدة منذ نشأة الهيئة )حسب القطاعات الفنية(

نسبة المواصفات القياسية الجديدة المعتمدة حسب القطاعات
المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة

النسبة المئوية لعدد الفرق الفنية المستحدثة لعام 2019م مقارنة بالعام السابق
نسبة جهات تقويم المطابقة المقبولة في 2019م مقارنة باألعوام السابقة

قطاعات الحالل التي يتم من خاللها قبول جهات تقويم المطابقة
نسب توزيع المنتجات الحاصلة على عالمة الجودة وفق قطاعات تصنيف المنتجات المختلفة

عدد تراخيص استخدام عالمة الجودة السعودية السارية )حسب بلد المنشأة(
نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها خالل فترة التقرير

نسب الطرازات التي إصدار تراخيص لها تراكمًيا
عدد التراخيص باستخدام شهادة )IECEE( التي تم إصدارها خالل عام 2019م
عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في جميع مختبرات الهيئة

عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات المركز الرئيسي بالرياض
عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة

عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية
توزيع العينات المختبرة في مختبرات الهيئة حسب كل مختبر

نسبة مطابقة المركبات المستعملة التي يتم فحصها في وحدات فحص السيارات بالهيئة توزيع 
مشاريع تقنية المعلومات

توزيع الجهات المعتمدة حسب النشاط
توزيع الجهات المعتمدة جغرافًيا في مختلف مدن المملكة

توعية االستفسارات الواردة للمركز
)SLA( حالة االستفسارات حسب تصنيف اتفاقية مستوى تقديم الخدمة

عدد االستفسارات والشكاوى خالل فترة التقرير بناًء على القطاعات
عدد االستفسارات والشكاوى خالل فترة التقرير بناًء على وسيلة االتصال

مقارنة المخاطر بالهيئة خالل عامي 201٨- 2019م
نتائج تحليل المخاطر

عدد مشاريع الهيئة خالل فترة التقرير
تطور أعداد الموظفين خالل العشر سنوات األخيرة

نسبة الفرص التدريبية الفنية واإلدارية
أعداد الفرص التدريبية لألعوام الخمس السابقة

تدرج نمو اإليرادات المباشرة خالل الخمس سنوات السابقة
تطور ميزانية الهيئة منذ العام 1436/ 143٧هـ

ميزانية اللجنة الوطنية لكود البناء خالل األربع سنوات الماضية

رسم بياني رقم )1(:
رسم بياني رقم )2(:
رسم بياني رقم )3(:
رسم بياني رقم )4(:
رسم بياني رقم )5(:
رسم بياني رقم )6(:
رسم بياني رقم )٧(:
رسم بياني رقم )٨(:
رسم بياني رقم )9(:

رسم بياني رقم )10(:
رسم بياني رقم )11(:
رسم بياني رقم )12(:
رسم بياني رقم )13(:
رسم بياني رقم )14(:
رسم بياني رقم )15(:
رسم بياني رقم )16(:
رسم بياني رقم )1٧(:
رسم بياني رقم )1٨(:
رسم بياني رقم )19(:
رسم بياني رقم )20(:
رسم بياني رقم )21(:
رسم بياني رقم )22(:
رسم بياني رقم )23(:
رسم بياني رقم )24(:
رسم بياني رقم )25(:
رسم بياني رقم )26(:
رسم بياني رقم )2٧(:
رسم بياني رقم )2٨(:
رسم بياني رقم )29(:
رسم بياني رقم )30(:
رسم بياني رقم )31(:
رسم بياني رقم )32(:
رسم بياني رقم )33(:
رسم بياني رقم )34(:

قائمة الرسوم البيانية
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كلمة وزير التجارة واالستثمار 
رئيس مجلس إدارة الهيئة

بدأت المملكة العربية الســعودية في جني ِثمار اإلصالحات 
لهــا  أسســت  والتــي  القطاعــات،  مختلــف  فــي  الهيكليــة 
ــادرات برنامــج التحــول الوطنــي  ــة الطموحــة 2030 ومب الرؤي
فــي  األخــرى،  االســتراتيجية  الوطنيــة  والمبــادرات   ،2020
لــُدن مقــام خــادم  ثاقبــة وقيــادة حكيمــة مــن  رؤيــة  ظــل 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز )أيــده اللــه( 
وبمتابعــة َحثيثــة وُمســتمرة مــن ولــي العهــد األميــن صاحــب 
ــه(.  ــن ســلمان )حفظــه الل ــر محمــد ب الســمو الملكــي األمي

إذ أســفرت ُجهــود منظومــة العمــل الحكومــي عــن تحقيــق 
المملكــة المركــز األول عالمًيــا فــي إصالحــات بيئــة األعمــال 
من بين )190( دولة ضمن مؤشــر ُســهولة ممارســة األعمال 
الصــادر مــن البنــك الدولــي، حيــث حصلــت علــى المرتبــة )62( 
أحــرزت  الماضــي. كمــا  العــام  ـِ )30( مرتبــة عــن  بــــ ُمتقّدمــًة 
تقدمــًا بمقــدار )72( مركــزًا عــن العــام الماضــي فــي مؤشــر 
التجــارة عبــر الحــدود مــن المرتبــة الـــ )1٥8( إلــى المرتبة الـ )86( 
ضمــن تقريــر ممارســة األعمــال 2020 الصــادر عــن مجموعــة 

البنــك الدولــي. 
وُتعــد الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة 
الحكوميــة،  العمــل  منظومــة  فــي  الفاعلــة  العناصــر  أحــد 
والتــي َســاهمت وبُجهــود وطنيــة مخلصــة فــي َتعزيــز مكانــة 
المملكــة وفــق ُخطــط عمــل محــددة، تســتهدف تعزيــز ريــادة 
المنتجــات فــي  المملكــة، ورفــع مســتوى جــودة ســالمة 
الســوق الســعودي، ودعــم وتمكيــن االقتصــاد والصناعــة 
الوطنيــة، ونشــر ثقافــة الجــودة والتميــز المؤسســي فــي 

مختلــف قطاعــات العمــل بالمملكــة.  
حيــث تعمــُل الهيئــة مــن خــالل تنفيذهــا للبرنامــج الســعودي 
لســالمة المنتجــات علــى رفــع معــدالت الســالمة واألمــان 
ــر منصــة  ــة بالســوق، وأســهمت عب فــي المنتجــات المتداول
ســابر اإللكترونيــة فــي تســهيل عمليــات إصــدار شــهادات 
المســاهمة  جانــب  إلــى  صحتهــا،  مــن  والتأكــد  المطابقــة، 
فــي َتســريع عمليــات فســح المنتجــات بالتعــاون مــع الهيئــة 

العامــة للجمــارك والجهــات ذاِت العالقــة. 
ــة بفعاليــة فــي النشــاطات الدوليــة ذات  كمــا ُتشــارك الهيئ
الصلــة بأعمــال التقييــس، إذ أنهــا أحــد األعضــاء الفاعليــن فــي 
مجلــس إدارة المنظمــة الدوليــة للتقييــس )ISO(، وُتشــارك 
إدارة  لمجلــس  التابعــة  السياســات  تطويــر  لجــان  فــي 
المنظمــة، وَتَتولــى الهيئــة أيضــًا رئاســة معهــد المواصفــات 

معــدالت  الهيئــة  حققــت 
أداء مقبولــة وفــق خطتهــا 
َيعكــس  بمــا  االســتراتيجية 
األداء  كفــاءة  فــي  تطــورًا 
بمختلــف القطاعــات الفنيــة 
تنضــوي  الـتـــي  واإلداريــــة 

تحــت مظلــة الهيئــة

التقرير السنوي ٢٠١٩ م

١8

 ١44٠ / ١44١ ه



فــي  وُتشــارك   ،)SMIIC( اإلســالمية  للــدول  والمقاييــس 
عضويــة )4( مجالــس رئيســة بالمعهــد، َو )1٥( لجنــة فرعيــة، 
 ،)GSO( وَتقــود الهيئــة العمــل فــي هيئــة التقييــس الخليجيــة
 ،)AIDMO( والمنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن
كمــا ُتشــارك فــي اللجنــة الدوليــة الكهروتقنيــة )IEC(، وهــي 
 ،)BIPM( عضــٌو فــي المكتــب الدولــي لــألوزان والمقاييــس
للمترولوجيــا  آسيا-الباســيفيك  منظمــة  فــي  وعضــٌو 

.)APMP(
وقــد حققــت الهيئــة -بفضــل اللــه- ُثــَم بُجهــود منســوبيها 
االســتراتيجية وبمــا  أداء مقبولــة وفــق خطتهــا  معــدالت 
َيعكــس تطــورًا فــي كفــاءة األداء بمختلــف القطاعــات الفنية 
واإلداريــة التــي تنضــوي تحــت مظلــة الهيئــة مثــل المختبــرات 
والمركــز الوطنــي للقيــاس والمعايــرة وكذلــك جائــزة الملــك 

عبــد العزيــز للجــودة وغيرهــا مــن القطاعــات.
ــة  كمــا َشــهد هــذا العــام تقدمــًا ملحوظــًا فــي ُجهــود الهيئ
نحــو تطويــر األدوات التشــريعية مثــل إصــدار اللوائــح الفنيــة 
ــدة، ومســودات لبعــض األنظمــة الهامــة مثــل نظــام  الجدي
ســالمة المنتجــات، نظــام المواصفــات، ونظــام المعايــرة، 
ــز ُجهودهــا لرفــع  ــة مــن خاللهــا تعزي والتــي تســتهدف الهيئ
ســالمة وجــودة المنتجــات فــي الســوق الســعودي، وتعزيــز 

تنافســية االقتصــاد والصناعــة الوطنيــة. 
وإذ ُأثمــن عاليــًا وبــكل تقديــر ُجهــود كل مــن شــارك فــي إنجــاز 
هــذه األعمــال، فإنــي أســأل اللــه تعالــى أن ُيحقــق لبالدنــا 
الحرميــن  خــادم  يحفــظ  وأن  والرخــاء،  التقــدم  مــن  المزيــد 
الشــريفين وولــي عهــده األميــن وُيمدهمــا بعونــه وتوفيقــه.
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كلمة محافظ الهيئة
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة

فــي  زمالئــي  ُأشــارك  أن  واالعتــزاز،  الفخــر  دواعــي  لمــن  إنــه 
للمواصفــات  الســعودية  بالهيئــة  الخــاص  الســنوي  التقريــر  عــرض 
بمــا يحملــه  المالــي 1441/1440هــــ،  للعــام  والمقاييــس والجــودة 
مــن إنجــازات وطنيــة تحققــت -بفضــل اللــه- ثــم بفضــل التوجيهــات 
ن مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان  الحكيمــة مــن لــدُّ
بــن عبــد العزيــز، والمتابعــة الدؤوبــة مــن ولــي عهــده األميــن صاحــب 
ــه(. وقــد  ــن ســلمان )حفظهمــا الل ــر محمــد ب الســمو الملكــي األمي
كان ألعمــال الهيئــة وإنجازاتهــا إســهامات ُمهمــة تدعــم مســيرة 
ــة  ــة البيئ ــر تهيئ ــة عب ــن الصناعــة الوطني ــة المســتدامة وتمكي التنمي
الفنيــة والتشــريعية لنمــو صناعاتنــا الوطنيــة بالتكامــل مــع شــركائنا 

فــي القطاعيــن العــام والخــاص.
وفــق  الجديــدة  اســتراتيجيتها  الهيئــة  طــورت  العــام،  هــذا  ففــي 
فــي  عالميــًا  موثوقــة  جهــة  تكــون  أن  تســتهدف  عصريــة  رؤيــة 
االقتصــاد  وتنافســية  الحيــاة  لجــودة  وُممكنــًة  التقييــس،  مجــال 
للمملكــة  والعربــي  اإلســالمي  العمــق  علــى  وتأكيــدًا  الوطنــي. 
العربيــة الســعودية، نظمــت الهيئــة اجتماعــات مجلــس إدارة معهــد 
المواصفــات والمقاييــس للــدول اإلســالمية )ســميك( فــي مكــة 
المكرمــة واالجتماعــات المصاحبــة لهــا بحضــور )1٥2( شــخص مثلــوا 
)36( دولــة َو )3( منظمــات دوليــة، كمــا نظمــت المنتدى الســعودي 
العالــم  حــول  دولــة   )26( مــن  خبــراء  بحضــور  المنتجــات  لســالمة 

الســتعراض أفضــل الممارســات فــي مجــال ســالمة المنتجــات.
وتســعى الهيئــة للعمــل بشــكل حثيــث ودؤوب إلنجــاز مــا ُأنيــط بهــا 
مــن مهــام وملفــات اســتراتيجية ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي 
2020، حيــث ُتنفــذ البرنامــج الســعودي لســالمة المنتجــات وأصــدرت 
فــي  واضــح  بشــكل  أســهمت  التــي  الفنيــة  اللوائــح  مــن  العديــد 
َطــورت  كمــا  الســعودي،  الســوق  فــي  الســالمة  معــدالت  رفــع 
مــن اإلطــار التشــريعي فــي بيئــة األعمــال بالمملكــة، إضافــًة إلــى 
تطويرهــا لمنصــة ســابر التــي أســهمت فــي تســهيل عمليــات إصــدار 
ــزام  ــه- االنتهــاء مــن اإلل ــَم -بفضــل الل شــهادات المطابقــة، وقــد ت
بتســجيل جميــع المنتجــات التــي تنــدرج ضمــن نطــاق عمــل اللوائــح 
ُتعــزز مــن  إيجــاد منظومــة فاعلــة  بمــا يضمــن  المعتمــدة  الفنيــة 

قــدرات الصناعــة واالقتصــاد الوطنــي وتحمــي المســتهلك. 
وَخطــت الهيئــة ُخطــوات متقدمــة فــي تنفيــذ البرنامــج الوطنــي 
للمعايــرة القانونيــة، حيــث أنهــت المرحلــة األولــى فــي الرقابــة علــى 
مضخــات الوقــود، وبــدأت بشــكل تدريجــي فــي أعمــال المعايــرة 
القانونيــة علــى الموازيــن التجاريــة، كمــا تعمــُل بالتعــاون مــع الجهــات 
التحقــق مــن صحــة ودقــة قــراءات عــدادات  العالقــة علــى  ذات 
الكهربــاء الذكيــة، كذلــك تعمــُل الهيئــة ضمــن برامــج وطنيــة أخــرى 

طورت الهيئة استراتيجيتها 
الجديــدة وفق رؤية عصرية 
جهــة  تكــون  أن  تســتهدف 
عالميــًا وممكنــة  موثوقــة 
وتنافســية  الحيــاة  لجــودة 

ــي االقتصــاد الوطن

التقرير السنوي ٢٠١٩ م
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مثــل برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية، 
الصناعــة  حمايــة  ولجنــة  الرحمــن،  ضيــوف  خدمــة  وبرنامــج 
البرامــج  مــن  وغيرهــا  العادلــة  غيــر  المنافســة  مــن  الوطنيــة 

الطموحــة.  االســتراتيجية 
وفــي مجــال االعتمــاد، فقــد صــدر هــذا العــام قــرار مجلــس 
إلــى  لالعتمــاد  الســعودية  اللجنــة  بتحويــل  الموقــر  الــوزراء 
مركــز مســتقل باســم »المركــز الســعودي لالعتمــاد«، لتعزيــز 
خطــوات المملكــة نحــو اســتكمال بنيــة تحتيــة وطنيــة للجــودة 
ذات موثوقيــة وحياديــة ُيعتــرف بمخرجاتهــا عالميــًا، كمــا صــدر 
ــى إطــالق  ــوزراء الموقــر بالموافقــة عل ــك قــرار مجلــس ال كذل
المنظومــة الوطنيــة للتعامــل مــع المنتجــات )الحــالل(، فــي 
المنتجــات  مــع  المملكــة  تعامــل  تأطيــر  تســتهدف  خطــوة 
الحــالل،  المنتجــات  تدخــل ضمــن مظلــة  التــي  االســتهالكية 
هــذه  وتنميــة  الحــالل«  نشــاطات »منتجــات  فــي  والتوســع 
الصناعــة بمــا ُيحقــق وُيرســخ ريــادة المملكــة إســالميًا وعالميــًا.
كمــا تقــود الهيئــة الُجهــود الحكوميــة فــي اللجنــة الوطنيــة 
لُكــود البنــاء الســعودي إلتمــام المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل 
الجهــات  مــع  بالتعــاون  وقامــت  للُكــود،  اإللزامــي  التطبيــق 
ــات الكــود،  ــة بتأهيــل نحــو )400( مهنــدس علــى متطلب المعنّي
ونظمــت )12( ورشــة عمــل تعريفيــة بمناطــق وُمــدن المملكــة 
اســتهدفت أكثــر مــن )2.700( مهنــدس وفنــي َو )140( مكتــب 

هندســي فــي مجــال الكــود.
وحصلــت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر علــى جائــزة أفضــل حســاب 
مــن  »تويتــر«  االجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى  حكومــي 
المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  التمّيــز  جوائــز  أكاديميــة 
أنتجتــه  الــذي  عــن فيلمهــا  لإلبــداع  الكويــت  جائــزة  وكذلــك 
بمناســبة اليــوم الوطنــي التاســع والثمانــون للمملكــة، حيــُث 
حّلــت ضمــن أفضــل )3( أعمــال وطنيــة ُمميــزة عــن فئــة أفضــل 
اإلعالمــي  التميــز  جائــزة  فــي  بودكاســت،  أو  إذاعــي  منتــج 

الممنوحــة مــن وزارة اإلعــالم.
ويتطلــع منســوبو الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس 
والجــودة لمواصلــة العطــاء والعمــل، بســواعد الِجــد واإلصــرار، 
لتحقيــق تطلعــات القيــادة الرشــيدة، وبمــا ُيســهم فــي رفــع 
فــي  والخدمــات  للمنتجــات  ــالمة  والسَّ الجــودة  معــدالت 

الُســوق الســعودي.
والله الموفق،،

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
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مقـدمــــة
وعــززت  جهودهــا،  الســعودية  العربيــة  المملكــة  رســّخت 
قدراتهــا، وارتقــت للمراكــز األولــى، بعــد ســنوات مــن العمــل 
الرؤيــة  عمــل  وبرامــج  مؤشــرات  علــى  المرتكــز  الــدؤوب، 
خــالل  الهيئــة  اعتمــدت  حيــث   ،2030 للمملكــة  الطموحــة 

القادمــة التقريــر اســتراتيجيتها للخمــس ســنوات  فتــرة 
2019- 2023، امتــدادًا الســتراتيجيتها التــي أطلقتهــا مطلــع 
العــام 2014م. وسترســخ االســتراتيجية الجديــدة بــإذن اللــه 
الوطنيــة  التحتيــة  البنيــة  نشــاطات  فــي  المحــوري  دورهــا 
المطابقــة،  )المواصفــات،  الرئيســية  بمكوناتهــا  للجــودة 
نشــاطات  تكامــل  إلــى  إضافــًة  واالعتمــاد(،  المترولوجيــا، 
وغيــر  والخــاص  العــام  القطــاع  مــن  مــع شــركائها  الهيئــة 
الربحي. وتســتهدف الهيئة من خالل االســتراتيجية الجديدة 
ــر المواصفــات والمطابقــة وعلــم  تحقيــق التميــز فــي تطوي
القيــاس وتعزيــز ســالمة المنتجــات لتكــون جهــة موثوقــة 
االقتصــاد  وتنافســية  الحيــاة  لجــودة  وممكنــة  عالميــًا 

الوطنــي.

ركائــز  خمــس  علــى  للهيئــة  الجديــدة  االســتراتيجية  ترتكــز 
ــز ثقافــة الجــودة، توجيــه وقيــادة أنشــطة  رئيســة هــي تعزي
التقييــس الوطنيــة، تحقيــق الريــادة اإلقليميــة والدوليــة، 
التشــغيلي.  التميــز  وتحقيــق  الكفــاءات،  وتأهيــل  تطويــر 
وذلــك عبــر حزمــة مــن المبــادرات واألهــداف االســتراتيجية 
ــى نشــر الوعــي بثقافــة الجــودة  ــي مــن بينهــا العمــل عل الت
المضافــة  بالقيمــة  التعريــف  المســتفيدين،  جميــع  لــدى 
واألثــر اإليجابــي لتبنــي مبــادئ وأنظمــة الجــودة، التكامــل 
مــع الشــركاء فــي القطــاع الخــاص لبنــاء بنيــة تحتيــة فاعلــة 
الصناعــي  للقطــاع  الهيئــة  بخدمــات  االرتقــاء  للجــودة، 
والتجــاري ولتعزيــز تنافســية االقتصــاد الوطنــي وتحقيــق 

الوطنيــة. األولويــات 

 2023  –  2019 اســتراتيجيتها  ضمــن  الهيئــة  ســتعمل  كمــا 
علــى تعزيــز صورتهــا الذهنيــة وترســيخ الثقــة بأعمالهــا، تعزيــز 
والمطابقــة  المواصفــات  بمجــاالت  االبتــكار  فــي  دورهــا 
وعلــم القيــاس، االرتقــاء بمكانــة الهيئــة مــن خالل المشــاركة 
الفاعلــة فــي قيــادة أنشــطة التقييــس اإلقليميــة والعالمية، 
قيــادة النشــاطات الوطنيــة لتطويــر الكفــاءات فــي مجــاالت 
البنيــة التحتيــة للجــودة، وتطبيــق النمــوذج الوطنــي للتميــز 

المؤسســي. 

خــالل فتــرة التقريــر، واصلــت الهيئــة أعمالهــا ضمــن البرنامــج 
بتطويــر  قامــت  حيــث  المنتجــات،  لســالمة  الســعودي 
البنيــة التشــريعية لرفــع مســتويات الســالمة والجــودة فــي 
منهجيــة  الهيئــة  وتبنــت  بالســوق،  والخدمــات  المنتجــات 
واللوائــح  القياســية  المواصفــات  إصــدار  فــي  ُمحكمــة 
ترتيــب  تــَم  المنتجــات، حيــث  الفنيــة وفــق درجــة خطــورة 
األولويــات االســتراتيجية بحيــث تكــون األولويــة للمنتجــات 
عاليــة الخطــورة فــي إصــدار لوائــح فنيــة ُتعــزز مــن معــدالت 
الســالمة بهــا، باإلضافــِة إلــى تفعيــل التنســيق والتعــاون 
تلــك  متطلبــات  بتطبيــق  لإللــزام  المعنيــة  الجهــات  مــع 
المواصفــات واللوائــح ومتابعــة آثــار تطبيقهــا علــى واقــع 

الســالمة فــي الســوق.  

وقــد قامــت الهيئــة بإعــداد خطــة إصــدار اللوائــح الفنيــة 
اســتنادًا إلــى عــدة معاييــر مثــل األولويــة بنــاًء علــى درجــة 
الهيئــة  إلــى  يــرد  مــا  علــى  وكذلــك  للمنتجــات،  المخاطــر 
ــة ذاِت العالقــة وفقــًا  ــات مــن الجهــات الحكومي مــن توصي
الخطــة  مــع  َيتماشــى  وبمــا  المنتجــات،  ســالمة  لبرنامــج 
التحــول  برنامــج  إلــى  الُمســتندة  للهيئــة؛  االســتراتيجية 
التقريــر عــدد  الهيئــة خــالل فتــرة  الوطنــي. وقــد أصــدرت 
)7( لوائــح فنيــة جديــدة، وقامــت بتحديــث عــدد )3( لوائــح 
عــدد  الهيئــة  عقــدت  كمــا  ســابقًا،  معتمــدة  أخــرى  فنيــة 
المصنعيــن  لتعريــف  باللوائــح  تعريفيــة  عمــل  ورشــة   )33(
والتجــار بمتطلبــات تلــك اللوائــح، ونظمــت عــدد )9( ورش 
للمســاهمة  الرقابيــة  الجهــات  لمنســوبي  تعريفيــة  عمــل 
علــى  عــالوة  اللوائــح،  لمتطلبــات  الفّعــال  التطبيــق  فــي 
التنســيق مــع وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة إلجــراء زيــارة 
دوريــة للمصانــع بإجمالــي عــدد )139( مصنــع. كذلــك تــم 
الــرد علــى أكثــر مــن )3.339( استفســار، وردت إلــى الهيئــة 
مــن الشــركات والمصانــع والمســتوردين بشــأن شــهادات 

اللوائــح. وتطبيــق  المطابقــة 
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لعمليــات  ميدانيــًا  توســعًا  2019م  العــام  شــهد  فيمــا 
تشــمل  والتــي  القانونيــة  القيــاس  أدوات  مــن  التحقــق 
مضخــات الوقــود والموازيــن غيــر التلقائيــة. وتــم االنطــالق 
الرســمي فــي مدينتــي جــدة والدمــام بتاريــخ 2019/01/01م، 
مناطــق  جميــع  فــي  الميدانيــة  العمليــات  وانطلقــت 
العــام  بتاريــخ 2019/04/01م. كمــا ســيتم خــالل  المملكــة 
2020م التوســع فــي خدمــات البرنامــج مــن حيــث خدمــات 
التحقــق مــن أدوات القيــاس القانونيــة. كذلــك تــم التنســيق 
مــع وزارة الطاقــة وهيئــة تنظيــم الكهربــاء واإلنتــاج المزدوج 
للتعــاون لبــدء عمليــات التحقــق علــى عــدادات الكهربــاء مــع 
ــى  ــة عل ــات الرقاب ــة عــام 2020م. وســيتم إطــالق عملي بداي
عــدادات الميــاه بعــد اعتمــاد االشــتراطات الفنيــة الخاصــة 

بهــا خــالل العــام القــادم.  

أيضــًا، تــم بفضــل اللــه إلــزام المســتوردين بتســجيل جميــع 
المنتجــات التــي تنــدرج ضمــن مجــال عمــل عــدد مــن اللوائــح 
الفنيــة فــي منصــة ســابر اإللكترونيــة كشــرط أساســي قبــل 
دخولهــا للســوق الســعودي، وذلــك في إطــار جهودها لرفع 
االســتهالكية.  للمنتجــات  والجــودة  الســالمة  مســتويات 
ســابر  لمنظومــة  التدريجــي  التطبيــق  تفعيــل  تــم  حيــث 
2019م،  ينايــر  فــي  بــدأت  مراحــل   )7( ضمــن  اإللكترونيــة 
عــدد  وصــل  وقــد  2020م.  ينايــر  مــن  األول  فــي  وتنتهــي 
التجــار المســجلين فــي المنصــة )22.488( ، بينمــا وصــل عــدد 

المنتجــات المســجلة إلــى )8٥4.1٥6( منتــج.

وتســهل منصــة ســابر اإللكترونيــة علــى المســتفيدين مــن 
مســتوردين وأصحــاب المصانــع المحليــة مــن الوصــول إلــى 
جهــات تقويــم المطابقــة المعتمديــن لديهــا حــول العالــم، 
الفنيــة  للوائــح  المنتجــات  مــن مطابقــة  التأكــد  أجــل  مــن 
للســوق  تصديرهــا  قبــل  العالقــة  ذات  والمواصفــات 
الســعودي، وتســجيل شــهادات تقويــم المطابقــة إلكترونيــًا 
بــكل يســر وســهولة. إضافــة إلــى تســهيل وتســريع إجــراءات 
يــؤدي  ممــا  الســعودي  الســوق  إلــى  المنتجــات  دخــول 
المطابقــة  عمليــة  فــي  المســتغرق  الوقــت  تقليــص  إلــى 

لهــا.  المطلوبــة  الشــهادات  والحصــول علــى 

وفــي مجــال مطابقــة منتجــات كفــاءة الطاقــة، أظهــر مؤشــر 
المطابقــة زيــادة بنســبة 16.04% مقارنــة بعــام 2018م، حيــث 
وصــل مؤشــر المطابقــة لمنتجــات كفــاءة الطاقــة فــي عــام 
2019م  إلــى 77.01%، ويعــد هــذا المؤشــر مــن المؤشــرات 
المهمــة التــي تعمــل عليهــا الهيئــة بالتنســيق مــع المركــز 
)وزارة  الرقابيــة  والجهــات  الطاقــة  لكفــاءة  الســعودي 
المعدنيــة  والثــروة  الصناعــة  وزارة   - واالســتثمار  التجــارة 
االلتــزام  مــدى  مــن  للتحقــق  للجمــارك(  العامــة  الهيئــة   -
بمعاييــر الكفــاءة للمنتجــات المطبــق عليهــا الئحــة كفــاءة 
اإلجــراءات  وفاعليــة  أداء  مــن  التحقــق  وكذلــك  الطاقــة 
الرقابيــة والعمــل علــى تحســينها  الجهــات  لــدى  الرقابيــة 
وتطويرهــا، ويســتهدف عــدد مــن المنتجــات هــي: األجهــزة 
المنزليــة )المكيفــات - الغســاالت - الثالجــات والمجمــدات 
- النشــافات - ســخانات الميــاه - اإلنــارة(، منتجــات العــزل 

الحــراري، اإلطــارات.

الهيئــة  إدارة  مجلــس  اعتمــد  المواصفــات،  مجــال  وفــي 
خــالل فتــرة هــذا التقريــر )218( مواصفــة قياســية ســعودية 
َبلــغ  فقــد  والســحب  والتعديــل  التحديـــث  أمــا  )جديــدة(، 
المواصفــات  وبلغــت  ســعودية،  قياســية  مواصفــة   )4٥0(

ســعودية. قياســية  مواصفــة   )14( المترجمــة 

المجتمعيــة والوطنيــة، فقــد  مــن مســؤوليتها  وانطالقــًا 
واصلت الهيئة جهودها في تأهيل شــباب الوطن من خالل 
االســتمرار فــي تنفيــذ أنشــطة برنامــج المهنــي الســعودي، 
وهــو برنامــج وطنــي توعــوي تدريبــي يتــم مــن خاللــه توعيــة 
ــن الشــباب للعمــل فــي  ــل المهنيي طــالب الجامعــات وتأهي
فتــرة  خــالل  المســتفيدين  عــدد  وبلــغ  التقييــس،  مجــال 
التقريــر )173( مســتفيدًا، ليصــل إجمالــي المســتفيدين مــن 
البرنامــج حتــى هــذه المرحلــة )٥80( مســتفيدًا ومســتفيدة.
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واســتمرت الهيئــة فــي تطويــر مــا لديهــا مــن إمكانــات فنيــة 
وعلميــة لمواكبــة االســتراتيجيات الوطنيــة فــي مجــال تأهيــل 
وتمكيــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة عبــر تقديــم الدعم 
للنهــوض  المنشــآت  لتلــك  التقييــس  فــي مجــاالت  الفنــي 
الوصــول  مــن  وتمكينهــا  وخدماتهــا،  منتجاتهــا  بجــودة 
الفنيــة  المتطلبــات  توفيــر  خــالل  مــن  الخارجيــة  لألســواق 
لألســواق فــي الــُدول المســتهدفة للتصديــر ومســاعدتها 
لتحقيــق تلــك المتطلبــات، كمــا اســتمرت فــي العمــل علــى 
الــُدول  تلــك  فــي  التقييــس  هيئــات  مــع  الشــراكات  بنــاء 
لموائمــة تلــك المتطلبــات، وفتــح أســواق جديــدة للمنتجــات 

الســعودية.

وُتواصــل مختبــرات الهيئــة ســعيها للحصــول علــى االعتمــاد 
المواصفــة  لمتطلبــات  طبقــًا  اختباراتهــا  لنتائــج  الدولــي 
القياســية الُدوليــة )ISO/IEC 17025-2017( حيــث وصــل 
االعتمــاد عــدد )223( اختبــار، وكذلــك المشــاركة فــي برامــج 
الُدوليــة  الجهــات  التــي تقدمهــا  الفنيــة  الكفــاءة  اختبــارات 
االختبــارات.  نتائــج  جــودة  لتوكيــد  وذلــك  المتخصصــة 
وَتســعى الهيئــة إلــى توســيع مجــال االعتمــاد ليشــمل جميــع 
ــادة الموثوقيــة فــي النتائــج لتقييــم  ــارات لزي مجــاالت االختب
الُمنتــج، وبالتالــي تعزيــز حمايــة المســتهلك وتحســين القــدرة 
التنافســية للمنتجــات المحليــة ضمــن أهدافهــا االســتراتيجية. 

ــى  ــه تعال وفــي مجــال االعتمــاد، تكللــت الجهــود بحمــد الل
علــى  الموقــر  الــوزراء  مجلــس  مقــام  موافقــة  بصــدور 
مســتقل  جهــاز  إلــى  لالعتمــاد  الســعودية  اللجنــة  تحويــل 
ــًا تحــت مســمى )المركــز الســعودي لالعتمــاد(  ــًا ومالي إداري
بتاريــخ 1440/10/22هـــ.  وكذلــك الموافقــة علــى تنظيمــه 
وقــد بلــغ عــدد الجهــات المعتمــدة )99( جهــة منهــا )9٥( 
مختبــر اختبــار ومعايــرة و)4( جهــات تفتيــش، وتســتعين وزارة 
والهيئــة  للجمــارك  العامــة  والهيئــة  واالســتثمار  التجــارة 
العامــة للغــذاء والــدواء والمديريــة العامــة للدفــاع المدنــي 
بهــذه الجهــات التــي اعتمدتهــا اللجنــة التــي تعد أحــد األركان 
األساســية لمنظومــة الجــودة بالمملكة العربية الســعودية، 
والُمنتجــات  الِســلع  فســح  فــي  للُمســاهمة  وذلــك 
المســتوردة وتســهيل إجــراءات الفســح الجمركــي والحفــاظ 

علــى الصحــة والســالمة العامــة وحمايــة المســتهلك.

للقيــاس  الوطنــي  المركــز  اجتــاز  التقريــر،  فتــرة  وخــالل 
 )Peer evaluation( األقــران  تقييــم  بالهيئــة  والمعايــرة 
 )APMP( للمترولوجيــا  اآلســيوي  التجمــع  بــه  قــام  الــذي 
طبقــًا للمواصفــة )ISO 17025-2017( وذلــك فــي إنجــاز 
ســعودي يحققــه المركــز للمــرة األولــى فــي تاريخــه منــذ 
 Peer( األقــران  تقييــم  ويعتبــر  1986م.  عــام  فــي  إنشــائه 
Evaluation( مــن أرقــى درجــات التقييــم الفنــي واإلداري 
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لمعاهــد القيــاس والمعايــرة فــي إطــار اتفاقيــة االعتــراف 
التقييــم  نشــاط  فــي  ويشــارك   ،)CIPM MRA( الدولــي 
نخبــة مــن الخبــراء العالمييــن رفيعــي المســتوى فــي علــوم 
مكــون  متخصــص  علمــي  فريــق  قــام  حيــث  المترولوجيــا، 
وتايالنــد  الجنوبيــة  كوريــا  مــن  دولييــن  خبــراء  تســعة  مــن 
وأوكرانيــا وتركيــا بتقييــم المركــز، وقــد اســتغرقت عمليــة 
التقييــم بشــقيها الفنــي واإلداري أســبوعًا كامــاًل بهــدف 
مــع  المركــز  لمختبــرات  المترولوجــى  األداء  توافــق  إثبــات 
القيــاس  بمعاييــر  الدولــي  االعتــراف  اتفاقيــة  متطلبــات 
ــرة )CIPM MRA(، وخضــع للتقييــم عــدد  وشــهادات المعاي
)11( مختبــر وهــي مختبــرات : الطــول الموجــي - قوالــب 
القيــاس - القــدرة والطاقــة - الممانعــة الكهربيــة - الكتلــة 
- القــوة - الوقــت والتــردد - الضغــط - الجاذبيــة األرضيــة 
نتائــج  وأســفرت  الكهرومغناطيســية.   - الميكروويــف   -
التقييــم عــن نجــاح المختبــرات بجــدارة، حيــث خلــت تقاريــر 
المقيميــن مــن نقــاط عــدم المطابقــة )zero NC(، وهــو 
إنجــاز نــادر الحــدوث عنــد تقييــم معاهــد القيــاس والمعايــرة 

العالميــة.
 

العامــة  األمانــة  بــدأت  المؤسســي،  التميــز  مجــال  وفــي 
ــة العــام 2019  ــز للجــودة فــي بداي ــد العزي ــزة الملــك عب لجائ
باإلعــداد إلطــالق الــدورة الخامســة مــن الجائــزة، حيــث تــم 
إطــالق الخطــة الزمنيــة للــدورة، والتــي بــدأت فــي 07أبريــل 
2019م، ومــن المقــرر انتهــاء هــذه الــدورة فــي بدايــة ينايــر 
الملتقــى  وعقــد  الفائــزة  المنشــآت  تكريــم  بحفــل  2021م 

الخامــس ألفضــل الممارســات فــي التميــز المؤسســي.

كمــا صــدر خــالل فتــرة التقريــر، قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر 
للتعامــل  الوطنيــة  المنظومــة  إطــالق  علــى  بالموافقــة 
مــع المنتجــات )الحــالل(، وذلــك علــى نحــو تضمــن اآلتــي: 
والمقاييــس  للمواصفــات  الســعودية  الهيئــة  تتولــى 
المانحــة  للجهــات  واالعتمــاد  القبــول  مهمــات  والجــودة 
الهيئــات  مــن  تطلــب  أن  وللهيئــة  )الحــالل(،  لشــهادات 
المصــدرة  الــدول  فــي  اإلســالمية  واالتحــادات  والمراكــز 
للحــوم إلــى المملكــة ـ الراغبــة فــي منــح شــهادات )الحــالل( 
فــي المنظمــة الوطنيــة للتعامــل مــع المنتجــات )الحــالل( 
شــهادة تزكيــة مــن الجهــة التــي تحددهــا الهيئــة بحســب مــا 
ــة العامــة  ــام الهيئ ــى قي ــة، إضافــة إل ــكل دول ــراه مناســبًا ل ت
)الحــالل(  مركــز  إلنشــاء  يلــزم  مــا  باتخــاذ  والــدواء  للغــذاء 

)الحــالل(. ليكــون جهــة مســتقلة لمنــح شــهادات 

ويعــد هــذا القــرار ممكنــا رئيســيًا لتنظيــم هــذا النشــاط وفــق 
الممارســات الدوليــة وأحــد عوامــل ترســيخ ريــادة المملكــة 
العربيــة الســعودية  اإلســالمية والعالميــة فــي هذا المجال.

لتحديــث  الوطنــي  المشــروع  فــي  الهيئــة  ســاهمت  كمــا 
كــود البنــاء الســعودي، حيــث احتضنــت الهيئــة مقــر اللجنــة 
تحديــث  نشــاطات  فــي  وشــاركت  البنــاء،  لكــود  الوطنيــة 
الكــود بالشــراكة مــع الجهــات ذات العالقــة، وتقــود الهيئــة 
الثانيــة  المرحلــة  إلتمــام  اللجنــة  فــي  الحكوميــة  الجهــود 
اللجنــة  وتمكيــن  للكــود،  اإللزامــي  التطبيــق  مراحــل  مــن 
لتأديــة المهــام المناطــة بهــا، حيــث قامــت اللجنــة بتأهيــل 
نحــو )400( مهنــدس علــى متطلبــات الكــود بالتعــاون مــع 
تعريفيــة  عمــل  ورشــة   )12( ونظمــت  المعنّيــة،  الجهــات 
 )2.700( مــن  أكثــر  اســتهدفت  المملكــة  ومــدن  بمناطــق 
مهنــدس وفنــي و)140( مكتــب هندســي فــي مجــال الكــود.

عــن  الهيئــة  جهــود  أســفرت  اإلعالمــي،  المجــال  وفــي 
حصولهــا علــى جائــزة أفضــل حســاب حكومــي علــى موقــع 
التواصــل االجتماعــي »تويتــر« مــن أكاديميــة جوائــز التمّيــز 
أفضــل  المتحــدة، وحّلــت ضمــن  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة 
 )89( الــــ  الوطنــي  اليــوم  فــي  مميــزة  وطنيــة  أعمــال   )3(
ــزة  ــج إذاعــي أو بودكاســت، ضمــن جائ ــة أفضــل منت عــن فئ
الممنوحــة  اإلبداعيــة  األعمــال  التميــز اإلعالمــي ألفضــل 
مــن وزارة اإلعــالم، وحققــت الهيئــة جائــزة الكويــت لإلبــداع 
عــن فيلمهــا الــذي أنتجتــه بمناســبة اليــوم الوطنــي التاســع 
ــى  ــة عل ــغ عــدد متابعــي الهيئ ــون للمملكــة. كمــا بل والثمان
 )٥96.٥83( بالهيئــة  الخاصــة  الرقمــي  اإلعــالم  وســائل 
بمعــدل زيــادٍة تجــاوز 17% عــن العــام الماضــي. كمــا تــَم هــذا 
ــًا، ونظمــت  العــام نشــر )4٥( فيلمــًا َو )109( تصميمــًا توعوي
)9( فعاليــات تزامنــًا مــع المناســبات العالميــة واإلقليميــة 
ذات الصلــة بالتقييــس، وشــاركت الهيئــة فــي )11( معــرض 
توعــوي، وســاهمت أيضــًا فــي تنظيــم أكثــر مــن )66( فعاليــة 
عــن  وُنشــر  نــدوات، محاضــرات(،  )مؤتمــرات، ورش عمــل، 
فــي  إعالميــة  مــادة   )40.163( العــام  هــذا  خــالل  الهيئــة 
الصحــف المطبوعــة واإللكترونيــة والمواقــع اإلخباريــة، إلــى 

جانــِب أكثــر مــن )6٥4( لقــاء تليفزيونــي وإذاعــي.
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ولتحقيق هذه األهداف، فقد تضمنت استراتيجية الهيئة الخمسية للفترة 2019م – 2023م أحد عشر هدفًا استراتيجيًا هي:

1. نشر الوعي بثقافة الجودة لدى جميع المستفيدين.
2. التعريف بالقيمة المضافة واألثر اإليجابي لتبني مبادئ وأنظمة الجودة.

3. التكامل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لبناء بنية تحتية فاعلة للجودة.
4. االرتقاء بخدمات الهيئة للقطاعين الصناعي والتجاري لتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني وتحقيق األولويات الوطنية.

٥. تعزيز الصورة الذهنية عن الهيئة وترسيخ الثقة بأعمالها.
6. تعزيز دور الهيئة في االبتكار بمجاالت المواصفات والمطابقة وعلم القياس.

7. االرتقاء بمكانة الهيئة من خالل المشاركة الفاعلة في قيادة أنشطة التقييس اإلقليمية والعالمية.
8. استقطاب الكفاءات المؤهلة للهيئة والمحافظة عليها.

9. قيادة النشاطات الوطنية لتطوير الكفاءات في مجاالت البنية التحتية للجودة.
10. تطبيق النموذج الوطني للتميز المؤسسي.

11. توجيه الهيئة نحو تحقيق االستدامة المالية الذاتية.

أهداف الهيئة
تتلخص أهداُف الهيئة وفق ما ورد في تنظيمها بــ:

ووفقًا لخطة التنفيذ االستراتيجية، تقوم الهيئة بمتابعة مؤشرات األداء والمستهدفات السنوية لقياس مستوى تقدم تنفيذ 
االستراتيجية، وفقًا لمنهجية بطاقة األداء المتوازن، حيث تَم صياغة مجموعة من المبادرات والمحافظ االستراتيجية التي بناًء 
عليها تقوم الهيئة بتطوير وتنفيذ خططها التشغيلية السنوية للمشاريع الرأسمالية والتشغيلية. وتتم متابعة تلك الخطط من 
خالل مجلس إدارة الهيئة ومكتب االستراتيجية بالهيئة وفق إطار حوكمة واضح َيستند إلى المنهجية االحترافية في المتابعِة 

والتنفيذ.

إصدار مواصفات قياسية
سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقويم 

المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية 
واألدلة الدولية، وُتحقق متطلبات اتفاقية 
منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، 
وتكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

ومحققًة لمصالح المملكة.

ضمان جودة المنتجات
الوطنية من خالل اعتماد مواصفات 

قياسية سعودية مالئمة تمكن 
المنتجات الوطنية من المنافسة في 
األسواق المحلية والدولية، والعمل 

على حماية أسواق المملكة من 
السلع المغشوشة والمقلدة.

توفير الحماية الصحية والبيئية 
والسالمة العامة، من خالل 

التأكد من أن المنتجات مطابقة 
للمواصفات القياسية المعتمدة 

من الهيئة.
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مهـام الهيئـــة

تنص المادة  الرابعة من تنظيم الهيئة على:
ُتباشر الهيئة المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والجودة مع عدم اإلخالل 

باختصاص الجهات األخرى المنصوص عليها نظامًا ولها في سبيل ذلك ما يلي:

وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وتحديد أساليب أخذ العينات 
وطرق االختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة وتحديد أسس وشروط التنفيذ الفنية والتصنيفات والرسومات الهندسية والمصطلحات 

والتعاريف والرموز وغير ذلك مما يصدر عن المجلس في مجال المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، باستثناء المنتجات الغذائية 
والدوائية ومستحضرات التجميل واألجهزة الطبية.

إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات 
والخدمات طبقًا للمواصفات القياسية التي تعتمدها.

إصدار وتطبيق لوائح إجراءات الترخيص لعالمة الجودة 
للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات 

القياسية السعودية ومنح حق استخدامها.

إصدار وتطبيق لوائح إجراءات منح شهادات تسجيل 
أنظمة الجودة وأنظمة البيئة والسالمة وغيرها من 

األنظمة التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

تنسيق أعمال المواصفات القياسية والجودة وإجراءات 
تقويم المطابقة والقياس والمعايرة بالمملكة واالعتراف 

المتبادل مع الجهات المناظرة بالدول األخرى.

التأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية 
اإللزامية )اللوائح الفنية( ولوائح إجراءات تقويم المطابقة 

التي تعتمدها بالتنسيق مع األجهزة ذات العالقة.

القيام بجميع أعمال االعتماد مثل اعتماد جهات 
التصديق والتفتيش والمعاينة والتدقيق الخاصة 

بأنظمة الجودة.

نشر التوعية الالزمة بالمواصفات القياسية والجودة 
وإجراءات تقويم المطابقة والقياس والمعايرة وإعداد 

وتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية المتعلقة بأعمال 
ونشاطات الهيئة.

منح شهادات المطابقة طبقًا للمواصفات القياسية 
المعتمدة بالنسبة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير 

والمنتجات المستوردة.

القيام بأعمال جهة اإلخطار ومركز االستفسار التفاقية 
العوائق الفنية للتجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.

تطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة.

1

23
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تنــَص المــادة الثامنــة مــن تنظيــم الهيئــة 
إدارة  مجلــس  للهيئــة  يكــون  أن  علــى 
برئاســة وزيــر التجــارة والصناعــة وتشــكيله 
علــى النحــو التالــي: محافــظ الهيئــة نائبــًا 
للرئيــس ممثــل لــوزارة الدفــاع والطيــران 
العامــة  الرئاســة  العامــة  والمفتشــية 
لــوزارة  ممثــل  البيئــة  وحمايــة  لألرصــاد 
الشــؤون البلديــة والقرويــة ممثــل لــوزارة 
الداخليــة اإلدارة العامــة للمــرور ممثــل 
لــوزارة التجــارة والصناعــة ممثــل لــوزارة 
الميــاه والكهربــاء ممثــل لــوزارة الماليــة 
ــوزارة الزراعــة  ــل ل مصلحــة الجمــارك ممث
للهيئــة  ممثــل  الصحــة  لــوزارة  ممثــل 
ــة مــن رجــال  ــدواء ثالث العامــة للغــذاء وال
األعمال، يرشحهم الرئيس بعد التنسيق 
مــع رئيــس مجلــس إدارة الغــرف التجاريــة 
ــة الســعودية ويصــدر بتعيينهــم  الصناعي
قــرار مــن مجلــس الــوزراء علــى أال تقــل 

التنظيم اإلداري للهيئة
ــة فــي  ــة ممثلــي األجهــزة الحكومي مرتب
المجلــس عــن المرتبــة الرابعــة عشــر أو مــا 

يعادلهــا. 
كمــا صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )72( 
بتاريخ 1434/07/16هـ بتعديل نص المادة 
)8( مــن تنظيــم الهيئــة بإعــادة تشــكيل 
علــى  باإلبقــاء  الهيئــة  إدارة  مجلــس 
عضويــة الجهــات الســالف ذكرهــا مــا عــدا 
تمثيل وزارة الدفاع والطيران والمفتشية 
العامــة )الرئاســة العامة لألرصــاد وحماية 
وبإضافــة  المجلــس،  بعضويــة  البيئــة( 
)المديريــة  الداخليــة  لــوزارة  آخــر  ممثــل 

العامــة للدفــاع المدنــي(.

وصــدر مؤخــرًا قــرار مجلــس الــوزراء الموقر 
رقــم )117( بتاريــخ 1438/02/14هـــ بتعديل 
تنظيــم الهيئــة بإحــالل عبــارة وزارة التجارة 
التجــارة  وزارة  عبــارة  محــل  واالســتثمار 

التجــارة  والصناعــة، وإحــالل عبــارة وزيــر 
التجــارة  وزيــر  عبــارة  محــل  واالســتثمار 
التنظيــم.  فــي  وردت  أينمــا  والصناعــة 
وإحــالل عبــارة ُممثل لوزارة البيئة والمياه 
والزراعــة محل عبارة ُممثل لــوزارة الزراعة، 
الطاقــة  لــوزارة  ُممثــل  عبــارة  وإحــالل 
والصناعــة والثــروة المعدنيــة محــل عبارة 
ُممثــل لــوزارة الميــاه والكهربــاء، الواردتين 

فــي المــادة )8(.

وتضمنــت المــادة )9( مــن تنظيــم الهيئــة 
المختصــة  الســلطة  هــو  المجلــس  أن 
بــإدارة شــؤون الهيئــة، وتصريــف أمورهــا، 
ويتخــذ جميــع القــرارات الالزمــة لتحقيــق 

ــم. أغراضهــا فــي حــدود أحــكام التنظي

وضع السياســة العامة للهيئة ومراقبة . 1
تنفيذها.

إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، تمهيدًا . 2
لرفــع ذلك بحســب اإلجــراءات النظامية 

المتبعة.

التنفيذيــة . 3 واللوائــح  القــرارات  إصــدار 
الهيئــة. فــي  العمــل  بســير  الخاصــة 

القياســية . 4 المواصفــات  اعتمــاد 
الســعودية في صورتها النهائية وطرق 

. تطبيقهــا

اعتمــاد اللوائــح الخاصــة باألعمــال التــي . ٥
تقدمهــا الهيئــة للغيــر.

إصــدار اللوائــح اإلداريــة التي تســير عليها . 6
الهيئــة، إصــدار اللوائــح الماليــة، باالتفاق 

مــع وزارة الماليــة.

النظــر فــي التقاريــر الدوريــة التــي تقــدم . 7
عــن ســير العمــل فــي الهيئــة.

إقــرار مشــروع ميزانيــة الهيئة، وحســابها . 8
الحســابات،  مراقــب  وتقريــر  الختامــي، 
ــر الســنوي، تمهيــدًا لرفــع ذلــك  والتقري
بحســب اإلجــراءات النظاميــة المتبعــة.

هــذا . 9 لتنفيــذ  الالزمــة  اللوائــح  إصــدار 
لتنظيــم. ا

األخــرى  الصالحيــات  إلــى  باإلضافــة 
الهيئــة. شــؤون  بتســيير  المتعلقــة 
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ُتطبــق الهيئــة ممارســات حوكمــة األعمــال واإلجــراءات مــن 
بقــرار  الصــادر  الهيئــة  تنظيــم  بمــا ورد فــي  االلتــزام  خــالل 
مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم )216( وتاريــخ 1431/06/17هـــ، 
حيــث َتخضــع جميــع أعمــال الهيئــة لســلطة مجلــس إدارتهــا 
الــذي نصــت المــادة التاســعة مــن تنظيمهــا علــى مهامــه 
تقــوُم  تنفيذيــة  لجنــة  المجلــس  عــن  وينبثــق  وصالحياتــه. 
وفقــًا  وإقرارهــا  القياســية  المواصفــات  مشــاريع  بدراســة 
للمنهجيــة المعتمــدة مــن المجلــس في اعتمــاد المواصفات 
القياســية، وكذلــك النظــر فيمــا ُيحــال للمجلــس مــن مواضيــع 
وتتخــذ الــالزم حيالهــا في حــدود صالحياتها وترفع بتوصياتها 
للمجلــس. كَمــا تــَم تشــكيل لجنــة المراجعــة الداخليــة برئاســة 
أحــد أعضــاء المجلــس وعضويــة اثنــاِن مــن المختصيــن فــي 

ــة(. مجــال المراجعــة الداخليــة )مــن خــارج الهيئ
وَيعكــُس الهيــكل اإلداري للهيئــة كمــا هــو ُموضــح بالشــكل 
رقــم )1( ارتبــاط المحافــظ بمجلــس اإلدارة، والــذي يمــارس 
صالحياتــه وفقــًا للمهــام التــي نــص عليهــا تنظيــم الهيئــة 

فــي المــادة الحاديــة عشــر.
فقــد  للهيئــة،  التنفيذيــة  األعمــال  حوكمــة  علــى  وحرصــًا 

قامــت الهيئــة بمــا يلــي:

وَتضــُم 	  االســتراتيجية،  التوجيهيــة  اللجنــة  َتشــكيُل 
المحافــظ والنــواب ورؤســاء القطاعــات ذاِت العالقــة، 
ومشــاريعها  الهيئــة  مبــادرات  تنفيــذ  لمتابعــة  وذلــك 

االســتراتيجية.
إنشــاء وحــدة المراجعــة الداخليــة تنفيــذًا لقــرار مجلــس 	 

الــوزراء الموقــر رقــم )23٥( وتاريــخ 142٥/08/20هـــ، الــذي 
نــص فــي فقرتــه الثانيــة علــى »تأســيس وحــدات للرقابــة 
الداخليــة فــي كل جهــة مشــمولة برقابة ديــوان المراقبة 
العامــة يرتبــط رئيســها بالمســئول األول فــي الجهــاز«.  
وانطالقــًا مــن اهتمــام الهيئــة بتوفيــر الدعــم الرقابــي 
االلتــزام  ومــدى  األهــداف  إنجــاز  مســتوى  لتقويــم 
عملــت  واإلجــراءات،  والتعليمــات  واللوائــح  باألنظمــة 
الهيئــة علــى تفعيــل دور الوحــدة وفقــًا لالئحــة الموحــدة 
مجلــس  بقــرار  الصــادرة  الداخليــة  المراجعــة  لوحــدات 
الــوزراء الموقــر رقــم )129( فــي 1428/04/06هـــ، لتكــون 
أداًة فاعلــة فــي تطويــر األداء علــى جميــع المســتويات 
اإلداريــة والفنيــة، واالرتقــاء بجــودة الخدمــات المقدمــة 

مــن الهيئــة.

حوكمة األعمال واإلجراءات 

كمــا تخضــُع الهيئــة للســلطة الرقابية لألجهــزة الحكومية 
ذاِت العالقــة: الديــوان العــام للمحاســبة، هيئــة الرقابــة 
المــادة  ووفــق  العامــة.  النيابــة  الفســاد،  ومكافحــة 
الرابعــة عشــرة مــن تنظيــم الهيئــة يعيــن المجلــس مراجــع 
خارجــي )مكتــب استشــاري( أو أكثــر لمراجعــة الحســابات، 
نتائــج  عــن  الســنوي  تقريــره  المكتــب  هــذا  وُيقــدم 
مراجعاتــه لإلجــراءات الماليــة والتحقــِق مــن مطابقتهــا 
لألنظمــة واإلجــراءات الحكوميــة ذاِت العالقــة، وُيعــرض 
التقريــر علــى مجلــس إدارة الهيئــة للمراجعــة واالعتمــاد 
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  الســادة  بــرأي  االســتنارة  بعــد 
فــي  األعمــال  وقطــاع  الحكوميــة  الجهــات  ُمَمثلــي 
المجلــس. وثــم يرســل نســخة مــن التقريــر بعــد االعتمــاد 

إلــى الديــوان العــام للمحاســبة.
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المبادرات االستراتيجية المرتبطة برؤية 2030

البرنامج السعودي لسالمة المنتجات )سليم( 1

بذلت الهيئة جهودًا متواصلة خالل فترة 
التقرير، لمواكبة التوجهات االســتراتيجية 
 ،2030 المملكــة  رؤيــة  تضمنتهــا  التــي 
وبرنامــج التحــول الوطنــي، والمبــادرات 
االســتراتيجية األخرى، حيث تقوم الهيئة 

قامــت الهيئــة بمراجعة شــاملة للنموذج 
المســتوردة  الســلع  علــى  الرقابــي 
والمنتجــة  محليــًا بالشــراكة مــع الجهــات 
النمــوذج  تبنــي  وتــم  العالقــة،  ذات 
 ،)Risk Based( المعتمــد علــى المخاطــر
كمــا تــم البــدء بتطبيــق النمــوذج الجديــد 
عــام 2018 م. كمــا تمــت مراجعــة إجــراءات  
قبــول جهــات تقويــم المطابقــة العاملــة 
بنشــاط التحقــق مــن مطابقــة المنتجــات 
الســعودية،  العربيــة  للمملكــة  الــواردة 
النمــوذج  علــى  بنــاًءا  تفعيلهــا  وإعــادة 
الجديــد حيــث تهــدف هــذه العمليــة إلــى 
ضمــان كفــاءة مخرجــات جهــات تقويــم 
المطابقــة المقبولــة مــن خــالل إلزامهــا 
الســلع  كافــة  مطابقــة  مــن  بالتحقــق 
المعتمــدة  الفنيــة  اللوائــح  لمتطلبــات 

الســعودي  البرنامــج  مبــادرة  بتنفيــذ 
لســالمة المنتجــات، ومبــادرة  المعايــرة 
مــع  مشــاركتها  جانــب  إلــى  القانونيــة، 
الجهــات المعنيــة فــي تنفيــذ العديــد مــن 
المســتهدفات االســتراتيجية المرتبطــة 

برؤية المملكة وبرامجها المختلفة، وقد 
حققــت فــي هــذا الجانــب مــا يلــي:

المحور  األول:

تتبع المنتجات )سابر(
والــذي ُيعنــى بأتمتــة إصــدار شــهادات 
المطابقــة واإلرســالية لتســهيل عمليــة 
الســعودي  للســوق  المنتجــات  دخــول 
الجمــارك.  الفســح عبــر  وتقليــص مــدة 
وخالل العام الحالي 2019، عقدت الهيئة 
أكثــر مــن خمســين ورشــة عمــل داخــل 
للمشــغلين  موجهــة  المملكــة  وخــارج 
ســابر.  بمنصــة  للتعريــف  االقتصادييــن 
كمــا تــم التعريــف بوحــدة الدعــم الفنــي 
الســتقبال   )e-care( ســابر  لنظــام 
ومعالجتهــا  االستفســارات  جميــع 
الهيئــة.  الحاجــة لمراجعــة  بســرعة دون 
باإلضافــة إلــى قبــول أكثــر مــن )300( جهة 

تقويــم مطابقــة فــي مختلــف مجــاالت 
التحقــق مــن المطابقــة وتوفيرهــا للتجــار 
والمســتوردين، ومتابعة قرارات التسوية 
الصــادرة على الجهات المقبولة وإلزامها 
مــع  محــددة  فتــرة  خــالل  ذلــك  بإنجــاز 
التجــار المتضرريــن، وإلــزام الجهــات بعمــل 
التســهيالت الالزمــة إلنجاز طلبــات إصدار 
ــزة  شــهادات المطابقــة خــالل فتــرة وجي
اإللكترونيــة،  ســابر  منصــة  خــالل  مــن 
الوثائــق  دراســة  أســعار  وكذلــك ضبــط 
لذلــك  محــدد  نطــاق  ووضــع  الفنيــة 
الجــدول  ويوضــح  بهــا.  الجهــات  وإلــزام 
رقــم )1( اإلحصــاءات الخاصــة بنظــام تتبــع 

المنتجــات خــالل فتــرة التقريــر.  ويشــار 
إلــى أن قيمــة شــهادة المطابقــة  هنــا 
عــن طريــق ســابر )٥00( ريــال للمنتــج و 
)٥00( ريــال لــكل إرســالية. وبالمقارنــة مــع 
أمثلــة مــن دول العالــم فاليابــان تكلــف 
)٥0.000( يــن حوالــي )4٥0( دوالر أمريكــي، 
وأوروبــا تبــدأ مــن )1٥00( يــورو، روســيا مــن 
)200( إلــى )12٥0( يــورو، وهنــا يتضــح  أن 
تكاليــف شــهادة ســابر أقــل خاصــًة عنــد 
األخــذ بعيــن االعتبــار أن تكاليــف شــهادة 

المطابقــة ســنوية.

وإصــدار شــهادات المطابقــة الالزمــة لهــا 
وفــق معاييــر المواصفات القياســية ذات 
العالقــة حيــث يتــم قبــول هــذه الجهــات 
قبــل  مــن  كفاءتهــا  مــن  التحقــق  بعــد 
الهيئــة ومــن ثم يتم تعيينها واالســتعانة 
العالقــة،  ذات  الجهــات  قبــل  مــن  بهــا 
ــة علــى  وباإلضافــة إلــى ذلــك تتــم الرقاب
مــن  المقبولــة  الجهــات  كافــة مكاتــب 
خــالل زيــارات ميدانيــة تتضمــن التحقــق 
مــن كفــاءة وإمكانيــات المــوارد البشــرية 
العامليــن لديهــا والمختبــرات المتعاقــد 
معهــا ومدى التزامها بمتطلبات اللوائح 
شــهادات  إصــدار  عمليــة  خــالل  الفنيــة 
وأيضــًا  االختبــارات.   وتقاريــر  المطابقــة 
تتــم مرافقــة المفتشــين لــدى الجهــات 
ــع  ــارات علــى المصان ــة خــالل الزي المقبول

المصــدرة للمملكــة العربيــة الســعودية 
المصانــع  هــذه  اســتيفاء  مــن  للتحقــق 
لمتطلبــات اللوائــح الفنيــة والمواصفــات 
القياســية ذات العالقــة خــالل عمليــات 

التصنيــع وعلــى خطــوط اإلنتــاج. 
لســالمة  الســعودي  البرنامــج  ويعــد 
المنتجــات أحــد البرامــج التي تقوم الهيئة 
بتنفيذهــا ضمــن مبــادرات برنامــج التحــول 
الوطنــي 2020 بالتنســيق مــع الجهــات 
ذات العالقــة، وهــو عبــارة عــن نمــوذج 
ورقابــي،  وفنــي  تشــريعي  متكامــل 
يهدف إلى تحقيق توقعات المستهلك 
فــي  المباعــة  المنتجــات  بمطابقــة 
األســواق للمواصفات الســعودية. ويركز 
هــذا البرنامــج علــى ثــالث محــاور هــي:
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عدد التجار المسجلين بالمنصة

عدد شهادات 
اإلرسالية 

عدد المنتجات المسجلة

عدد االستفسارات عن طريق 
البريد اإللكتروني

عدد شهادات المطابقة

عدد االستفسارات عن طريق 
مركز االتصال الموحد

المحور  الثاني:

فسح المنتجات

المحور  الثالث:

مؤشر المطابقة

والذي يخدم المشغلين االقتصاديين بإصدار أذونات الفسح بعد أخذ الرأي الفني لكل حالة على حده.

 وُيعتبر مؤشــر المطابقة من المؤشــرات 
المهمة التي تعمُل عليها الهيئة لضمان 
الســعودي،  الســوق  فــي  الســالمة 
باإلضافــِة إلــى أنــه ُيعطــي صــورة أفضــل 
عــن مــدى تأثيــر تطبيــق اللوائــح الفنيــة 
الُمعتمــدة فــي رفــع مســتوى الســالمة. 
كمــا يســاعد المؤشــر علــى تركيــز الجهــات 
الضعــف  مصــادر  علــى  العالقــة  ذاِت 
الســوق  علــى  الرقابــة  منظومــة  فــي 
وتطويرها بما يحقق مســتوى الســالمة 
قيــاس  منهجيــة  وتعتمــد  المطلــوب. 
مؤشــر المطابقة على تشــكيل ســلة من 
المســتهدفة  االســتهالكية  المنتجــات 
)التــي تقــع ضمــن نشــاطات الهيئــة(، ذات 

٤٨٨ ٢٢

٩٤٥ ١٥٩

١٥٦ ٨٥٤ ،،

،

،

١٩.000

٢0٦٣٥ ١

٥٣.000

الجدول رقم )1( : اإلحصاءات الخاصة بنظام تتبع المنتجات خالل فترة التقرير

التأثيــر علــى ســالمة وصحــة المســتهلك 
وكذلــك التأثيــر علــى البيئــة، ووضــع خطة 
بشــراء  الُحــر  التســوق  لعمليــة  ســنوية 
وحــدات مــن المنتجات المســتهدفة في 
ســلة المؤشــر، ثــم اختبارهــا ســواء فــي 
مختبــرات الهيئــة أو المختبــرات الخاصــة 
لتلــك  االســتيعابية  الطاقــات  وفــق 
المختبرات، ويتم بعد ذلك تحليل النتائج 
وإصــدار مؤشــر المطابقــة لــكل قطــاع 
إنتاجــي والمؤشــر العــام للمطابقــة فــي 

الســعودي. الســوق 

تــم  فقــد  ذلــك،  تحقيــق  ســبيل  وفــي 
خــالل فتــرة التقريــر شــراء )40.473( وحــدة، 
المنتجــات  مــن  عينــة   )13.491( ــل  ُتمثَّ

المســتهدفة، وقــد ُأحيلــت جميعهــا إلــى 
مختبــرات الهيئــة والمختبــرات الخاصــة، 
حيــث ُتغطــي هــذه المنتجــات المشــتراة 
جميــع الُمنتجات المشــمولة فــي اللوائح 
الفنيــة المعتَمــدة وغيرها، بحيث تعكس 
وتشــمُل  للســوق.  الواقعــي  التمثيــل 
الجــدول  فــي  الموضحــة  القطاعــات 
رقــم )2(. وقــد حقــق مؤشــر مطابقــة 
المنتجــات لألعــوام 2017 و2018 تحســنًا 
المســتهدف  المؤشــر  وفــق  ملحوظــًا 
لتحســين مســتوى ســالمة المنتجــات. 
كما يوضح الشــكل رقم )2( نســبة الزيادة 
فــي مؤشــر المطابقــة خــالل الفتــرة مــن  

2016-2019م.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
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المؤشر حسب القطاعات  2019  

تحت اإلجراءغير مطابق مطابقعدد المنتجاتالقطاع
4.8٩١٢.53٩4٩٢.3٠3قطاع الكهرباء1
٢.856١.588٢٠١١.٠67قطاع المواد العامة2
4٩١٢١4٢٢75قطاع مواد البناء3
7٩١45١١٢5٢١5قطاع الميكانيكا والمعادن4
١.6١383٩5٠7٢4قطاع الكيمياء والبترول٥
٢.84٩١.86٢١7٩7٠قطاع النسيج6

13.4917.4934445.554العدد  الكلي  للمنتجات

جدول رقم )2(:العينات المسحوبة من األسواق حسب قطاع المنتجات، خالل فترة التقرير حسب القطاع

الشكل رقم )2( : نسبة الزيادة في مؤشر 
المطابقة خالل الفترة من  2016-2019م

البرنامج الوطني للمعايرة القانونية )تقييس( 

ــادرات الهيئــة ضمــن برنامــج  هــو أحــد مب
التحــول الوطنــي 2020، التــي تســهم فــي 
المملكــة  رؤيــة  مســتهدفات  تحقيــق 
وتحقيــق  الجــودة  تعزيــز  مثــل   ،2030

تدشــين البوابــة اإللكترونيــة لبرنامــج 	 
)تقييس(  الستقبال طلبات التحقق 
علــى مضخــات الوقــود والموازيــن، 
الطــراز، وطلبــات  وطلبــات اعتمــاد 

ترخيــص جهــات الصيانــة. 
خدمــات 	  تكاليــف  الئحــة  تحديــث 

والمعايــرة. القيــاس 

التجــارة العادلــة، وضمــان حقــوق كافــة 
أطراف العملية التجارية من مستهلكين 
ومشــغلين.  ومورديــن  ومصنعيــن 
ــر  ــرة التقري ــة خــالل فت وقــد قامــت الهيئ

بالتوســع الميداني في عمليات التحقق 
والتــي  القانونيــة  القيــاس  أدوات  مــن 
تشــمل مضخــات الوقــود والموازيــن غيــر 

التلقائيــة. 

2-1 أبرز النشاطات 
بجــدة 	  للبرنامــج  فرعيــن  إنشــاء 

والدمــام، لزيــادة التوســع الجغرافــي 
وتســهيل وصــول خدمــات التحقــق 

للمســتفيدين.  
توظيــف وتأهيــل الدفعــة الثانية من 	 

المفتشــين الفنييــن وعددهــم )24( 
مهنــدس ، )7( مهندســين بالريــاض 

و)9(  جــدة  لفــرع  مهندســين  و)8( 
مهندســين لفــرع الدمــام, وهــم مــن 
حديثــي  الســعوديين  المهندســين 
التخــرج مــن مختلــف مجــاالت علــوم 
الهندسة، الذين تم إلحاقهم ببرامج 
النظــري  الجانــب  تشــمل  تدريبيــة 
والجانــب العملــي والميدانــي فــي 

2

20162018

2017

2020

2019

%57.3%66.8%80
المستهدف

%63.8%72
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شكل رقم )3( : أبرز إحصائيات الرقابة الميدانية

اإلطــالق  2019م  ينايــر  شــهر  شــهد 
فــي  الميدانيــة  للعمليــات  الرســمي 
مدينتــي جــدة والدمــام، وفي شــهر أبريل 
لجميــع  الرســمي  تــم اإلطــالق  2019م 
موضــح  هــو  وكمــا  المملكــة،  مناطــق 

2-1-1 أعمال الرقابة الميدانية للمعايرة القانونية 

حيــث  القانونيــة.   المعايــرة  مجــال 
تشــمل هــذه المبــادرة مســتهدف 
الفــرص  وخلــق  المعرفــة  توطيــن 
مــن  التخــرج  لحديثــي  الوظيفيــة 

الســعودي. الشــباب 
 	 )٥( عــدد  وتدريــب  وقبــول  تأهيــل 

جهــات مــن القطــاع الخــاص إلجــراء 
علــى  الميدانــي  التحقــق  عمليــات 
فــي  القانونيــة  القيــاس  أدوات 
مجالي مضخــات الوقــود والموازين. 
ساهمت في توفير عدد )19( فرصة 
وظيفيــة جديــدة للســعوديين، حيث 
الهيئــة مــن الشــركاء فــي  تشــترط 
وتوظيــف  تأهيــل  الخــاص  القطــاع 
الكــوادر الفنيــة الوطنيــة للعمــل في 

فحوصــات التحقــق الميدانــي. 
قبــول عــدد )3( جهــات مــن القطــاع 	 

الخــاص إلجــراء عمليات الصيانة على 
اجتيازهــم  بعــد  الوقــود  مضخــات 

لالشــتراطات الفنيــة واإلداريــة. 
اعتمــاد 	  شــهادة   )2( عــدد  إصــدار 

الطــراز الوطنيــة لمضخــات الوقــود، 
وعــدد )3( مــن الموازين غير التلقائية 
بعــد اجتيازهــم لالشــتراطات الفنيــة 
هــذه  فحــص  وتــم  واإلداريــة، 
المختبــرات  قبــل  مــن  األدوات 
الدوليــة المقبولــة مــن قبــل الهيئــة 
للمعايــرة  الدوليــة  والمنظمــة 

 .)OIML( القانونيــة 
زيــادة القــدرة االســتيعابية للبرنامــج 	 

مركبــات مجهــزة   )3( عــدد  بتوفيــر 
ــرة إلجــراء فحوصــات  ــأدوات المعاي ب
الوقــود  مضخــات  علــى  التحقــق 
مركبــات  عــدد  إجمالــي  ليصبــح 
التحقــق مــن المضخــات )9( مركبــات 

فنيــة.
زيــادة القــدرة االســتيعابية للبرنامــج 	 

بتوفيــر عــدد )4٥( صندوق من الكتل 

التحقــق  إلجــراء  )أوزان(  المعياريــة 
ــرة  ــن، وقــد تمــت معاي علــى الموازي
بالمركــز  والمعاييــر  األدوات  هــذه 
الوطنــي للقيــاس والمعايــرة لضمان 
إسناديتها على المستويين الوطني 

والدولــي.
التعاون مع وزارة التجارة واالستثمار 	 

التفتيشــية  الحمــالت  إلطــالق 
لضبــط  اإلجرائــي  الدليــل  وإنشــاء 
القيــاس  نظــام  أحــكام  مخالفــات 
والمعايرة والئحته التنفيذية الخاص 
وتدريــب  تأهيــل  تــم  كمــا  بالــوزارة. 
مفتشي وزارة التجارة وعددهم )28( 
مفتــش ))12( مفتــش فــي منطقــة 
الريــاض و)7( مفتشــين فــي منطقــة 
مكــة المكرمــة و)9( مفتشــين فــي 

المنطقــة الشــرقية(.

فــي الشــكل رقــم )3( تمــت خدمــة )9٥9( 
محطــة وقــود بإجــراء التحقــق الــدوري 
منهــا  )هــوز(،  مضخــة   )11.874( علــى 
)11.387( هــوز مطابــق بنســبة 89.%9٥، 
كذلــك تــم خدمــة )94( منشــأة تجاريــة 

بإجــراء التحقــق الــدوري علــى )7٥7( ميــزان 
غيــر تلقائــي، منهــا )732( ميــزان مطابــق 

.%96.69 بنســبة 
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 كما ســيتم خالل العام 2020م التوســع في خدمات البرنامج من حيث خدمات التحقق من أدوات القياس القانونية، وذلك بعد اعتماد 
االشــتراطات الفنيــة لعــدادات الكهربــاء الذكيــة والتــي تــم مراجعتهــا مــن قبــل عــدة جهــات ذات العالقــة، وســيتم إطــالق عمليــات الرقابــة 
علــى عــدادات الميــاه بعــد اعتمــاد االشــتراطات الفنيــة الخاصــة بهــا خــالل العــام القــادم.  ومن المتوقع إطــالق مؤشــرات األداء للعمليات 
الخاصــة بالبرنامــج وبــدء قياســها بشــكل دوري ورفــع التقاريــر عنهــا بدايــة مــن مطلــع عــام 2020، وذلــك لمتابعــة تحقيــق المســتهدفات 

التشغيلية. 

ســاهمت الهيئــة بقيــادة فريــق مــن المختصيــن مــن مختلــف الجهــات ذات العالقــة بتشــكيل منظومــة وطنيــة شــاملة )تشــريعية، فنية، 
رقابيــة(، وذلــك بهــدف تحقيــق الحمايــة للصناعــات الوطنيــة من المنافســة غيــر العادلة، ويضم هــذا الفريق أكثر من )13( جهــة من ذوي 

العالقــة مــن القطاعين الحكومــي والخاص.
وتتمثل مهام هذا الفريق في:

تحديد مجموعة من الصناعات/المنتجات الوطنية المستهدفة والتوافق على النسبة الممكنة الستبدال نظائرها من الواردات.	 
تحديد األدوات الفنية التي يمكن تبنيها لحماية الصناعات والمنتجات الوطنية من المنافسة غير العادلة.	 
اقتــراح األدوات التنظيميــة واإلداريــة التــي يمكــن تبنيهــا وطنيــًا لتوفيــر الحمايــة مــن المنافســة غيــر العادلة لتلك الصناعــات، وتعزيز 	 

قدرتها التنافسية.
وعقــد الفريــق عــددًا مــن االجتماعــات بــدأت بالتعريــف بإنشــاء اللجنــة واللجان/الفــرق التابعــة مــن خــالل إقامــة ورش العمــل للخــروج 
بالقائمــة المبدئيــة للصناعــات المســتهدفة، ومــن ثــمَّ الخــروج بحوكمــة واضحــة ألعمــال اللجنــة، حيــث تــم اعتمــاد وثيقــة حوكمــة أعمــال 

اللجنــة، وتشــمل: اللجنــة التنفيذيــة برئاســة هيئــة المواصفــات وثالثــة فــرق فرعيــة وهــي:
فريق الدراسة والتحليل )برئاسة وزارة الصناعة والثروة المعدنية(	 
فريق اإلجراءات الفنية والتنظيمية )برئاسة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة(	 
فريق التخطيط ومتابعة التنفيذ )برئاسة وزارة االقتصاد والتخطيط(	 

وقــد شــهد البرنامــج حتــى اآلن اســتهداف )10( صناعــات وطنيــة يقابلهــا منتجــات مســتوردة مماثلــة وهــي )حديــد التســليح، مســطحات 
الحديد المجلفن، مســطحات الحديد المجلفنة الملونة، بالط الســيراميك والبورســالن، اإلســمنت األبيض، الدواجن، واألســماك، ورق 
الكرتــون المقــوى، البوليمــرات االكريليكيــة، زيــوت األســاس(، حيــث تــم تطويــر مصفوفــة تضــم جميــع أدوات الحماية الفنية والتنظيمية 
واإلداريــة الُممكنــة. وبعــد تطويــر أعمــال اللجنــة وحوكمتهــا )حســب وثيقــة الحوكمــة المعتمــدة مــن قبــل اللجنــة( تســارع العمل بشــكل 
أفضــل بهــدف توســيع نطــاق المنتجــات الداخلــة فــي منظومــة الحمايــة لتشــمل منتجــات وصناعــات جديــدة، إذ يجــري حاليــًا دراســة 
إمكانيــة إدراج عــدد مــن الصناعــات األخــرى خــالل المرحلــة القادمــة. باإلضافــة إلــى ذلــك تــم تحديــد أدوات مســح األســواق واألدوات 

األخــرى الالزمــة للتحقــق مــن أثــر أدوات الحمايــة المطبقــة علــى الصناعــات الداخلــة ضمــن منظومــة الحمايــة.
وقــد تمــت إعــادة هيكلــة عمــل الفريــق ليكــون أحــد فــرق العمــل المتفرعــة عــن اللجنــة الصــادرة بموجــب األمــر الســامي الكريــم رقــم 
)21073( وتاريــخ 1441/03/29هـــ، التــي يرأســها معالــي وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنيــة وبعضويــة معالــي محافــظ الهيئــة الســعودية 

للمواصفــات والمقاييــس والجــودة وعــدد مــن أصحــاب المعالــي رؤســاء بعــض الجهــات ذات العالقــة.

اللجنة الوطنية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة 

مبادرات الهيئة ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات 
اللوجستية

برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية هــو أحــد أبــرز برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة، وتتولــى اإلشــراف علــى تنفيــذه وزارة 
الصناعــة والثــروة المعدنيــة، حيــث يضــم أكثــر مــن )300( مبــادرة، ويعمــل علــى تطويــر )11( صناعــة، منهــا صناعــة الســيارات والصناعــات 

العســكرية والطبيــة واالســتزراع المائــي والســمكي، وكلهــا تســتهدف رفــع صــادرات المملكــة لتصبــح ٥0% منهــا صــادرات غيــر نفطيــة.

وتشــارك الهيئــة فــي هــذا البرنامــج بمبــادرة بنــاء القــدرات المؤسســية للجهــات القائمــة علــى المواصفــات والمقاييــس الصناعيــة حيــث 
تســتهدف هذه المبادرة تعزيز دور البنية التحتية الوطنية للجودة في تمكين الصناعة الوطنية وتعزيز دورها في التحول نحو االقتصاد 

غيــر النفطــي الــذي تتطلــع إليــه المملكة.
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المجلس التنسيقي لجهات تقويم المطابقة 

بنــاًء علــى المقتــرح المرفــوع لمعالــي وزيــر التجــارة واالســتثمار بتاريــخ 1438/10/29هـــ بإنشــاء المجلــس التنســيقي لشــئون المختبرات 
الخاصــة، وذلــك لصياغــة اســتراتيجية وطنيــة لتعزيــز المنظومــة الوطنيــة للمختبــرات بمشــاركة الجهــات ذات العالقــة. باشــر المجلس 

نشــاطاته المتمثلــة بمــا يلــي: 
تكويــن فــرق العمــل لدراســة الجوانــب )التشــريعية - االقتصاديــة - الفنيــة(، لدراســة أهــم التحديــات التــي تواجــه القطــاع فــي 	 

هــذه المحــاور وســبل تخطيهــا. الفريــق التشــريعي واالســتراتيجي )تقــوده وزارة التجــارة واالســتثمار(، الفريــق االقتصــادي 
)تقــوده الهيئــة العامــة لالســتثمار(، الفريــق الفنــي )تقــوده الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة(، ويشــارك 

فــي كل فريــق ممثــل مــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة وممثليــن مــن مجلــس الغــرف )قطــاع خــاص(.
توســيع نطــاق عمــل المجلــس التنســيقي ليكــون أكثــر شــمولية ليشــمل جميــع نشــاطات تقويــم المطابقــة، االختبــار، الفحــص 	 

والتفتيــش، ومنــح الشــهادات.
تعديل تشكيل المجلس وزيادة عدد الممثلين من القطاع الخاص وفق نطاق عمل المجلس الموسع.	 
إعــداد مســودة أوليــة لنظــام جهــات تقويــم المطابقــة، وســوف يتــم الرفــع بعــد االنتهــاء مــن إعــداد المســودة لمعالــي وزيــر 	 

التجــارة واالســتثمار رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة للرفــع للمقــام الســامي لطلــب الموافقــة علــى تعديــل نظــام المختبــرات 
الخاصــة إلــى نظــام جهــات تقويــم المطابقــة ليتوافــق مــع الممارســات العالميــة فــي هــذا المجــال.

تضميــن مبــادرة الســماح بممارســة نشــاط الفحــص )المختبــرات( لمــدة ســنة قبــل الحصــول علــى شــهادة االعتمــاد مــن المركــز 	 
الســعودي لالعتمــاد الخــاص بنشــاط الفحــص )المختبــرات(.

دراســة إمكانــات رفــع الكفــاءة الفنيــة للعامليــن فــي مجــال تقويــم المطابقــة وذلــك بتشــجيع وتوجيــه القطــاع الخــاص 	 
باالســتثمار بالتعــاون فــي إنشــاء معاهــد متخصصــة لتخريــج الكــوادر الفنيــة المميــزة التــي تلبــي احتياجــات ســوق العمــل فــي 

مجــاالت تقويــم المطابقــة.

5

تنمية المحتوى المحلي 

تطبيق المواصفات على المنتجات المتداولة عبر التجارة اإللكترونية

6

٧

شــاركت الهيئــة  مــع فريــق مــن هيئــة 
المحتــوى المحلــي فــي إعــداد الالئحــة 
المحلــي  المحتــوى  لدعــم  الفنيــة 
لتفعيــل  الحكوميــة  والمشــتريات 
تطبيــق المواصفــات الســعودية علــى 
تــم  حيــث  الحكوميــة  المشــتريات 

تشــارك  الهيئــة مــع الجهــات ذات العالقــة )وزارة التجــارة وهيئــة الجمــارك( لوضــع حلــول للحــد مــن تدفــق المنتجــات غيــر المطابقــة 
عبــر التجــارة اإللكترونيــة، وجــاري بحــث إمكانيــة االسترشــاد بالتجربــة األوروبيــة فــي بنــاء متطلبــات قانونيــة للتجــارة اإللكترونيــة، كمــا 

تعمــل الهيئــة علــى تطويــر الحلــول  اإللكترونيــة لتتبــع المنتجــات خــالل قنــوات التجــارة اإللكترونيــة.

علــى  ســابر  شــهادة  متطلــب  إضافــة 
المنتجــات المــراد اســتيرادها للمشــاريع 
الحكوميــة ووضعهــا كمتطلــب رئيســي 
ممــا يدعــم المنتجــات المحليــة ويثبــت 
ــج ويضمــن عــدم التالعــب  منشــأ المنت

ــه. ب
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النتائج المتحققة من تطبيق مواصفات كفاءة الطاقة واقتصاد الوقود ٨

تشــارك الهيئــة مــع العديــد مــن الجهــات ضمــن منظومــة البرنامــج الســعودي لكفــاءة الطاقــة التــي تحتــوي علــى العديــد مــن 
المبــادرات مــن ضمنهــا مواصفــات كفــاءة الطاقــة واقتصــاد الوقــود حيــث ســاهمت تلــك المبــادرات منــذ تأســيس البرنامــج فــي 
خفــض كثافــة اســتخدام الطاقــة فــي المملكــة بنســبة 8% ، كمــا ســاهمت تلــك المواصفــات فــي تحســن متوســط كفــاءة اســتهالك 
الوقــود فــي المركبــات بنســبة 11.2% كمــا تحســنت كفــاءة أجهــزة تكييــف الهــواء بنســبة ٥7%. وتتولــى الهيئــة رئاســة فريــق الفحــص 
والمراقبــة والشــهادات والمعنــي بمتابعــة تطبيــق مواصفــات كفــاءة الطاقــة وبمشــاركة كل مــن )وزارة التجــارة واالســتثمار – وزارة 
الصناعــة والثــروة المعدنيــة – الهيئــة العامــة للجمــارك – المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة(. ويوضــح الجــدول رقــم )3( أبــرز النتائــج 

التــي حققهــا الفريــق منــذ عــام 2013 م حتــى نهايــة عــام 2019 م.

النتائجالنشاط
66,4٢3الزيارات الرقابية على المصانع واألسواق والمستودعات

٢,647عينات تم اختبارها في خطة الشراء
١١8إغالق مؤقت لخطوط اإلنتاج المخالفة

7,١64مخالفات فورية لمنافذ البيع
٢.٢7 مليونمنتج مخالف تم مصادرته

3.75 مليونمنتج مخالف تم إعادة تصديره
5٠6,٢74منتج مخالف تم إعادة تدويره

مؤشر المطابقة لمنتجات كفاءة الطاقة
يعتبــر مؤشــر المطابقــة لمنتجــات كفــاءة الطاقــة مــن المؤشــرات المهمــة التــي تعمــل عليهــا الهيئــة بالتنســيق مــع المركــز الســعودي 
لكفــاءة الطاقــة والجهــات الرقابيــة )وزارة التجــارة واالســتثمار - وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة - الهيئــة العامــة للجمــارك( للتحقــق 
مــن مــدى االلتــزام بمعاييــر الكفــاءة للمنتجــات المطبــق عليهــا الئحــة كفــاءة الطاقــة وكذلــك التحقــق مــن أداء وفاعليــة اإلجــراءات 
الرقابيــة لــدى الجهــات الرقابيــة والعمــل علــى تحســينها وتطويرهــا. ويســتهدف هــذا المؤشــر األجهزة المنزليــة )المكيفات - الغســاالت 

- الثالجــات والمجمــدات - النشــافات - ســخانات الميــاه - اإلنــارة(، منتجــات العــزل الحــراري، اإلطــارات.
ــى بمقــدار 10% مــن قيمــة مؤشــر المطابقــة لســالمة  ــى أن تكــون قيمــة هــذا المؤشــر أعل ــة عل ــة والجهــات العامل تســتهدف الهيئ
المنتجــات للعــام الســابق، حيــث يتــم وضــع خطــة ســنوية لشــراء العينــات بشــكل عشــوائي مــن جميــع مناطــق المملكــة مــن قبــل فريــق 
الفحــص والمراقبــة والشــهادات بالبرنامــج الســعودي لكفــاءة الطاقــة والــذي تتولــى الهيئة رئاســته ويتم اعتمــاد الخطة من قبل اللجنة 
التوجيهيــة بالبرنامــج، وتقــوم وزارة التجــارة واالســتثمار بشــراء تلــك العينــات مــن المنتجات المســتهدفة من األســواق ثم اختبارها ســواًء 
فــي مختبــرات الهيئــة أو المختبــرات الخاصــة وفــق الطاقــات االســتيعابية لتلــك المختبــرات، وتوفــر إمكانيــات االختبــار، ويتــم بعــد ذلــك 

تحليــل النتائــج وإصــدار مؤشــر المطابقــة لــكل منتــج مــن منتجــات كفــاءة الطاقــة، وكذلــك المؤشــر العــام لمطابقــة منتجــات الكفــاءة.
كما يتم اتخاذ اإلجراءات النظامية حيال المنتجات المخالفة والموردين المخالفين وفق منهجية آلية التعامل مع المنتجات المخالفة 

من شــراء العينات المتوافق عليها بين الجهات الرقابية في منظومة البرنامج الســعودي لكفاءة الطاقة.
وقــد بلــغ مؤشــر المطابقــة لمنتجــات كفــاءة الطاقــة لعــام 2019م 77.01% بزيــادة مــا نســبته 16.04% مقارنــة بعــام 2018م، علمــًا بــأن 
منتجــات الســخانات والمجففــات قــد تــم إدراجهــا فــي المؤشــر عــام 2019م. وتحقــق هــذه القيمــة للمؤشــر المســتهدف بــأن يكــون هــذا 
المؤشــر أعلــى مــن مؤشــر الســالمة بنســبة 10.22% والــذي ســجل فــي عــام 2018م 66.79%. كمــا يوضــح الجــدول رقــم )4( عــدد العينــات 

المســحوبة ونســب مطابقتهــا لعامــي 2018م، 2019م.

الجدول رقم )3(: أبرز النتائج التي حققها فريق الفحص والمراقبة والشهادات منذ عام 2013 م حتى نهاية عام 2019 م
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نسبة النجاحعدد العينات
الفرق بين 2019/2018

٢٠١8٢٠١٩٢٠١8٢٠١٩
788١%3٩.7%٩٠.١٢%5٠.4٢

نسبة النجاحعدد العينات
الفرق بين 2019/2018

٢٠١8٢٠١٩٢٠١8٢٠١٩
4٠4٠%85%٩٢.5%7.5

المكيفات

الغساالت

نسبة النجاحعدد العينات
الفرق بين 2019/2018

٢٠١8٢٠١٩٢٠١8٢٠١٩
4٩5٠%44.٩%٩6%5١.١

نسبة النجاحعدد العينات
الفرق بين 2019/2018

٢٠١8٢٠١٩٢٠١8٢٠١٩
٢4٢%٩٢٢١8.١%6٢.8٩%34.7٩

نسبة النجاحعدد العينات
الفرق بين 2019/2018

٢٠١8٢٠١٩٢٠١8٢٠١٩
-١٩-%8٠-

نسبة النجاحعدد العينات
الفرق بين 2019/2018

٢٠١8٢٠١٩٢٠١8٢٠١٩
-١5-%8٠-

الثالجات

اإلنــارة

السخانات

المجففات

جدول رقم )4(: عدد العينات المسحوبة ونسب مطابقتها لعامي 2018- 2019م

نسبة النجاحعدد العينات
الفرق بين 2019/2018

٢٠١8٢٠١٩٢٠١8٢٠١٩
١5١١%46.66%8١.8١%35.١5

العزل الحراري

نسبة النجاحعدد العينات
الفرق بين 2019/2018

٢٠١8٢٠١٩٢٠١8٢٠١٩
٢8٩١67%٩5.٩٢%٢.8٢%١.3٩

اإلطارات
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أبرز نشاطات الهيئة خالل فترة التقرير

فــي مجــــال
المواصفات

نجحــت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر فــي تحقيق معدالت إنجازات مرضية في مختلف القطاعات وفقــًا لمؤشــرات األداء الخاصة باألهداف 
االســتراتيجية لها، وذلك على النحو التالي:

تابع قطاع المواصفات جهوده بالتركيز على 
إصــدار المواصفــات التــي ُتحاكــي التوجهــات 
االســتراتيجية للمملكة، وترفــع من معدالت 
الســالمة فــي المنتجــات والســلع المتداولــة 
بالســوق، إضافــًة إلــى متابعة وتبنــي ما يصدر 
مــن مواصفــات عالميــة في مجاالت ســالمة 
تــَم خــالل فتــرة التقريــر  المســتهلك. وقــد 
اعتمــاد )218( مواصفــة قياســية ســعودية 
)جديــدة(، أمــا التحديـــث والتعديــل والســحب 
قياســية  مواصفــة   )4٥0( علــى  تــم  فقــد 
المترجمــة  المواصفــات  وبلغــت  ســعودية، 

)14( مواصفــة قياســية ســعودية، والعمــل 
مســتمر فــي تطبيــق »آليــة عمــل منظومــة 
الفــرق الفنيــة إلعــداد المواصفــات القياســية 
تضــُم  حيــث  الســعودية«  الفنيــة  واللوائــح 
الفــرق الفنيــة فــي عضويتهــا )394( عضــوًا 
موزعيــن علــى )39( فريــق فنــي تــم تشــكيلها 
تضــم  متوازنــة  تشــكيل  منهجيــة  وفــق 
الحكوميــة والعلميــة والبحثيــة  القطاعــات 
والخاصــة. وتماشــيًا مــع التوجهــات العالميــة 

فــي مجــال أنشــطة التقييــس.

مواصفة  قياسية
سعودية جديدة

التحديث والتعديل والسحب 
والترجمة

عضوًا موزعين على )39( 
فريق فني 

218

464

394

في مجال 
الجودة ومنح
الشهـــــــادات

االســتراتيجية  مشــروع  الهيئــة  أطلقــت 
مــع  موائمتهــا  بعــد  للجــودة  الوطنيــة 
متطلبــات الرؤيــة، حيــُث تَمــت إعــادة هيكلــة 
فــي  المســتهدفة  القطاعــات  وتصنيــف 
المشــروع بنــاًء علــى التشــكيالت الحكوميــة 
الجديــدة، وقيــاس مــدى جاهزيــة كل قطــاع. 
لهــا  الُمرخــص  المصانــع  عــدد  بلــغ  كمــا 
باســتعمال عالمــة الجــودة علــى منتجاتهــا 
)٥40( منشــأة ، وتم إصدار عدد )287( ترخيص 
مجمــوع  ليبلــغ  2019م،  عــام  خــالل  جديــد 
عــدد التراخيــص الســارية لهــا )666( ترخيصــًا، 
)79( خطــة  عــدد  واعتمــاد  إعــداد  تــَم  كمــا 
زيــارة   )٥13( عــدد  شــملت  تدقيــق  زيــارات 

ميدانيــة للمنشــآت وخطــوط اإلنتــاج، وتــَم 
رصــد مخالفــات لبعــض المنشــآت أدت إلــى 
إلغــاء الترخيــص لعــدد )30( مصنعــًا، وتعليــق 
لعــدد )1٥( مصنــع بســبب عــدم  الترخيــص 
االلتــزام بمتطلبــات الالئحــة الفنيــة العامــة 
لعالمــة الجــودة الســعودية، ايضــًا تــم إصــدار 
)742( شــهادة مطابقــة، و)41.76٥( ترخيــص 
باســتخدام بطاقــة كفــاءة اســتهالك الطاقــة 
وبطاقــة ترشــيد اســتهالك الميــاه، وإصــدار 
)7.٥60( شــهادة اعتراف بشــهادات المطابقة 

.)IECEE( الدوليــة الكهروتقنيــة  للجنــة 

ترخيص باستخدام بطاقة كفاءة 
الطاقة وترشيد استهالك المياه

)IECEE( شهادة

41 765

7 560

،

،

عدد التراخيص السارية
666
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في مجال
المطابقة

فــي مجال
المختبرات

ــر إصــدار وتحديــث )10(  ــَم خــالل فتــرة التقري ت
لوائــح فنيــة، والــرد علــى أكثــر مــن )3.339( 
والمصانــع  الشــركات  مــن  وارد  استفســار 
والمســتوردين، إلــى جانــب عقــد )33( ورشــة 
ــن  ــة التجــار والمصنعي عمــل للتعريــف وتوعي
باللوائــح الفنيــة. كمــا نظمــت الهيئــة عــدد 
)9( ورش عمــل تعريفيــة لمنســوبي الجهــات 
الرقابيــة للمســاهمة فــي التطبيــق الفّعــال 
لمتطلبات اللوائح، وتمت زيارة )139( مصنعًا 
كفــاءة  برنامــج  لمتابعــة  عينــات  لســحب 

شــهدت فتــرة التقريــر اســتكمال منظومــة االختبار 
للمختبــرات القائمــة مثــل مختبــر تحلــل البالســتيك 
األنابيــب  ومختبــر  األطفــال  ألعــاب  ومختبــر 
واألحجــار  الثمينــة  المعــادن  ومختبــر  والخزانــات 
الكريمــة المنتقــل مــن وزارة التجــارة واالســتثمار 
إنشــاء  تــم  كمــا  الهيئــة،  مختبــرات  لمنظومــة 
عــدة مختبــرات  مــن بينهــا مختبــر كفــاءة الطاقــة 
للمكيفــات والثالجــات والمجمــدات والغســاالت.

ويجــرى كذلــك اســتكمال البنيــة التحتية لعــدد من 
المختبــرات المتخصصــة التــي يتــم إنشــاؤها مثــل 
مختبــر اقتصــاد الوقــود للمركبــات ومختبــر الحريــق 
ــارات مقاومــة الحريــق وحساســات الحريــق. الختب

قامــت مختبــرات  العينــات،  اختبــار  مجــال  وفــي 

اســتهالك الطاقة بالتعــاون مــع وزارة التجارة 
واالســتثمار ووزارة الطاقــة ووزارة الصناعــة 
والثروة المعدنية والمركز السعودي لكفاءة 

الطاقــة. 

العينــات  وتحليــل  بفحــص  وفروعهــا  الهيئــة 
ــغ  ــواردة إليهــا مــن الجهــات المختلفــة، حيــث بل ال
مجمــوع العينــات الــواردة )7.816( عينــة لمختلــف 
المنتجــات، وَتبيــن أن )2.7٥1( عينــًة منهــا  أنــواع 
غيــر مطابقــة للمواصفــات القياســية الســعودية، 
كمــا تــَم فحــص عــدد )12.2٥8( مركبــة مســتعملة 
للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات  مســتوردة 
القياســية الســعودية واللوائح الخاصة بها، وأتضَح 

بــأن عــدد )242( مركبــًة منهــا غيــر مطابقــة.

لوائح جديدة ومحدثة

عينة لمختلف أنواع المنتجات

استفسار وارد من الشركات 
والمصانع

زيارة  للمصانع

مركبة غير مطابقة

مركبة مستعملة مستوردة 
تم فحصها

10

7.816

3.339

139

242

12.258
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في مجــال
القيــــــــاس 
والمعايرة

في مجال 
االعتمـــــاد

في مجال
العـالقات 
العــــــــامة 
والتوعيـة

والمعايــرة  للقيــاس  الوطنــي  المركــز  اجتــاز 
 )Peer evaluation( بالهيئــة تقييــم األقــران
الــذي نفــذه التجمــع اآلســيوي للمترولوجيــا 
ISO 17025-( للمواصفــة  طبقــًا   )APMP(
2017(، وذلــك فــي إنجــاز ســعودي يحققــه 
المركــز للمــرة األولــى فــي تاريخــه منذ إنشــائه 
فــي عــام 1986م. كمــا شــارك المركــز فــي 
عــدد مــن المقارنــات مــع المنظمــة األوروبيــة 
ومنظمــة   ،)EURAMET( للمترولوجيــا 
 ،)GULFMET( ومنظمــة   ،)COOMET(
إضافــة إلــى الســعي الجــاد لتأســيس النشــاط 
أمــام  آفاقــه  وفتــح  المركــز  فــي  البحثــي 

تكللــت الجهــود بحمــد اللــه تعالــى بصــدور 
موافقــة مقــام مجلــس الــوزراء الموقــر علــى 
إلــى  لالعتمــاد  الســعودية  اللجنــة  تحويــل 
جهــاز مســتقل إداريــًا وماليــًا تحــت مســمى 
)المركز الســعودي لالعتماد( مرتبط بمعالي 
وزيــر التجــارة، وتمــت الموافقــة كذلــك علــى 
تنظيــم المركــز بتاريــخ 1440/10/22هـــ.. ويبلــغ 
مجمــوع عــدد الجهــات التــي تــم اعتمادهــا 
)99( جهــة، منهــا )9٥( مختبــر اختبــار ومعايــرة 
و)4( جهــات تفتيــش، وتســتعين وزارة التجــارة 

أســفرت جهــود الهيئــة فــي مجــال اإلعــالم 
عــن حصــول الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر علــى 
جائــزة أفضــل حســاب حكومــي علــى موقــع 
التواصــل االجتماعــي »تويتــر« مــن أكاديميــة 
العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  التمّيــز  جوائــز 
المتحــدة، وحّلــت ضمــن أفضــل )3( أعمــال 
وطنية مميزة في اليوم الوطني الــ )89( عن 
فئة أفضل منتج إذاعي أو بودكاست، ضمن 
األعمــال  ألفضــل  اإلعالمــي  التميــز  جائــزة 
اإلبداعيــة الممنوحــة مــن وزارة اإلعــالم، كمــا 
نالــت جائــزة الكويــت لإلبــداع عــن فيلمهــا 
الذي أنتجته بمناســبة اليوم الوطني التاســع 
والثمانــون للمملكــة. كما تجاوز عدد متابعي 
الهيئــة على وســائل اإلعــالم الرقمي الخاصة 

الكــوادر الطموحــة فــي مختلــف التخصصــات 
عــدد  مجمــوع  بلــغ  وقــد  المترولوجيــة، 
بمختبــرات  معايرتهــا  تمــت  التــي  األجهــزة 
المركز )1.822( جهازًا في مختلف القطاعات، 
وحصــل المعيــار الوطنــي لقيــاس الزمــن علــى 
الدولــي  المكتــب  مــن  الدولــي  االعتــراف 
بــث  بإمكانــه  وبــات  والمقاييــس  لــألوزان 
إشــارات الوقت العيارية إلى جهات اســتخدام 
المركــز علــى عضويــة  الوقــت، كمــا حصــل 
للمترولوجيــا  الباســيفيك   - آســيا  منظمــة 

.)APMP(

واالســتثمار والهيئــة العامــة للجمــارك والهيئــة 
العامــة  والمديريــة  والــدواء  للغــذاء  العامــة 
للدفــاع المدنــي بهــذه الجهــات التــي اعتمدتهــا 
لمنظومــة  األساســية  األركان  كأحــد  اللجنــة 
الجــودة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك 
والُمنتجــات  الِســلع  فســح  فــي  للُمســاهمة 
الفســح  إجــراءات  وتســهيل  المســتوردة 
الجمركــي والحفــاظ علــى الصحــة والســالمة 

العامــة وحمايــة المســتهلك.

ــادٍة تجــاوز %17  بالهيئــة )٥96.٥83( بمعــدل زي
عــن العــام الماضــي. كمــا تــَم هــذا العــام نشــر 
مــا يزيــد عــن )4٥( فيلمــًا َو )109( تصميمــًا 
توعويــًا، وتــم تنظيــم )9( فعاليــات تزامنــًا مــع 
المناســبات العالميــة واإلقليميــة ذات الصلة 
بالتقييس، وشــاركت الهيئة في )11( معرض 
توعــوي، وســاهمت أيضــًا فــي تنظيــم أكثــر 
عمــل،  ورش  )مؤتمــرات،  فعاليــة   )66( مــن 
نــدوات، محاضــرات(، وُنشــر عــن الهيئــة خــالل 
فــي  إعالميــة  مــادة   )40.163( العــام  هــذا 
الصحــف المطبوعــة واإللكترونيــة والمواقــع 
اإلخباريــة، إلــى جانــِب أكثــر مــن )6٥4( لقــاء 

ــي وإذاعــي. تليفزيون

جهازًا في مختلف 
القطاعات

جهه تم اعتمادها

عدد متابعي الهيئة 

مختبر خاص  

جهات تفتيش خاصة

لقاء  تليفزيوني  وإذاعي

مادة إعالمية

1.822

99

596.583

95

4

654

40.163
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خـــــــــدمـــــــــــة 
المستفيدين 

فـــي مجـــــــال 
تقنـــــــيــــــــــــــة 
المعلومــات

المـــــوارد 
الماليـــــــة 
والبشرية

والَفعــال  الَبنــاء  التواصــل  دعــم  فــي  َرغبــًة 
مــع المســتهلك والصانــع والتاجــر والقطــاع 
خدمــة  مراكــز   واصلــت  الحكومــي، 
للهيئــة  الرئيــس  المقــر  فــي  المســتفيدين 
المكرمــة  مكــة  منطقــة  فــي  وفروعهــا 
والمنطقــة الشــرقية، مهــام الــرد علــى جميــع 
االستفســارات التــي تــرد مــن المســتفيدين 
األفــراد، والقطــاع الخــاص بفرعيــه الصناعــي 
والتجــاري، وكذلــك القطــاع الحكومــي. كمــا 
المراكــز خدمــات اإلجابــة علــى  توفــر هــذه 
فــي  وتســهم  المســتهلكين،  استفســارات 
إرشــاد المســتوردين مــن خــارج المملكــة إلــى 
التــي  الســعودية  القياســية  المواصفــات 

نفذت الهيئة خالل فترة التقرير )29( مشروعًا 
نحــو التحول للتعامالت اإللكترونيــة. وطورت 
لخدمــة  وتطبيقــات  إلكترونيــة  بوابــات   )4(
مجمــوع  َبلــغ  وقــد  المختلفــة.  أنشــطتها 
الخدمــات اإللكترونيــة التــي ُتقدمهــا الهيئــة 
)49( خدمة إلكترونية للمستفيدين الخارجيين 
والداخلييــن، ومــن بيــن المشــاريع والخدمــات 
التقنيــة التــي أطلقتهــا الهيئــة خــالل فتــرة 
التقريــر منصــة ســابر اإللكترونيــة وهــي منصة 
تتيــح للمســتفيدين مــن مورديــن وأصحــاب 
المصانــع المحليــة مــن الوصــول إلــى جهــات 
تقويــم المطابقــة المعتمــدة لــدى الهيئــة 
حــول العالــم مــن أجــل إصــدار شــهادات تقويم 
المطابقــة إلكترونيــًا وبــكل يســر وســهولة 

المـــالي  للعــام  الهيئـــة  ميزانيـــة  بلَغــت 
وقــد  ريــال،   )480.023.000( 1441/1440هـــ 
بعــض  بيــن  ونقــل  وتعزيــز  دعــم  إجــراء  تــم 
الســنة  خــالل  )المناقــالت(  الميزانيــة  بنــود 
التعديــل  بعــد  لتكــون االعتمــادات  الماليــة 
موظفــي  عــدد  وبلــغ  ريــال،   )490.326.727(
الموظفيــن  نســبُة  موظفــًا،   )712( الهيئــة 
الســعوديين الـــرسميين منهــم 100%. وحرصــًا 
مــن الهيئــة علــى تنميــة القــدرات البشــرية، 
فقــد تــمَّ ابتعــاث )10( مــن منســوبي الهيئــة 
ودرجــة  الدكتــوراه  درجــة  علــى  للحصــول 
مــن  موظفيــن   )4( عــاد  كمــا  الماجســتير، 
االبتعــاث، وتَمــت إتاحــة عــدد )1.2٥7( فرصــة 
تدريبيــة لمنســوبي الهيئــة َتحقــَق مــن خاللها 

عليهــا.  تعاقداتهــم  تخطيــط  َيســتطيعون 
الوطنــي  للصانــع  المراكــز  هــذه  ُتوفــر  كمــا 
بخصــوص  يحتاجهــا  التــي  المعلومــات 
لالرتقــاء  والُمنتجــات  الِســلع  مواصفــات 
يدعــم  بمــا  تنافســيتها  وتعزيــز  بجودتهــا 
فتــرة  خــالل  تــَم  وقــد  الوطنــي.  االقتصــاد 
التقرير استقبال ومعالجة )33.8٥8( استفسار، 
حيث تَمت معالجة )29.267( استفســار وفق 
معيــار الجــودة المحــدد )يوميــن عمــل( بمــا 
نســبته 86%. بينمــا تــَم تســجيل عــدد )٥91.4( 
استفســار متأخــر عــن الوقت المحــدد »يومي 
عمــل« أي مــا نســبته 14% نظــرًا للطبيعــة 

االستفســارات. لتلــك  الفنيــة 

إجــراءات  وتســريع  تســهيل  إلــى  باإلضافــة 
دخــول المنتجــات إلــى الســوق الســعودي 
للجمــارك.  العامــة  الهيئــة  مــع  بالتنســيق 
كمــا تــم إطــالق نظــام راصــد لتوفيــر نظــام 
موحــد لتنفيــذ التنبيــه الســريع فــي المملكــة 
والربــط مــع الجهــات ذات العالقــة بمــا يخــص 
الحوادث الجســيمة لألجهزة والمنتجات مما 
يســهل التواصــل الســريع مــع الجهــات ذات 
العالقــة وإنشــاء قاعــدة بيانــات تتيح للجهات 
ذات العالقــة االطــالع علــى تفاصيــل بالغات 
المنتجــات المخالفــة، وبمــا يحقــق إيجــاد آليــة 
ــة  ــر آمن لرصــد البالغــات حــول المنتجــات الغي

فــي الســوق الســعودي.

متوســط عــدد ســاعات تدريب بمعــدل )٥4.3( 
ســاعة تدريبيــة لــكل موظــف. كمــا غطــت 
البرامج التدريبية خالل فترة التقرير ما نسبته 
88% مــن مجمــوع الموظفين. أيضًا تَم إقامة 
النســخة الرابعــة مــن الحفــل الســنوي لتكريــم 
المتميزيــن مــن موظفي الهيئة »مبدعــون«، 
كافــة  مــن  موظفــًا   )42( تكريــم  تــَم  حيــث 
قطاعــات وفــروع الهيئــة. كمــا واصــل مركــز 
التدريــب بالهيئة تقديم خدمــات التدريب في 
مجــاالت التقييــس والجودة للقطاعين العام 
والخــاص حيــث بلغ مجمــوع البرامــج التدريبية 
التي قدمها المركز )٥8( برنامج تدريبي لعدد 

متــدرب.   )7٥1(

استفسار تم استقباله ومعالجته

خدمة إلكترونية

مشروعًا تم تنفيذها نحو 
التحول للتعامالت اإللكترونية

ميزانيـة الهيئـة للعام
المـالي

نسبُة الموظفين 
السعوديين الـرسميين

 عدد موظفي الهيئة

33,858

49

29

480.023.000

712

%100

نسأُل الله تعالى أن ُيبارك في هذه الُجهود، وأن ُيوفق العاملين من أبناء الوطن 
لتحقيق الِريادَة والتقُدِم لهذا الوطن الِمْعَطاء.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

45



أبرز نشاطات
مجلس إدارة الهيئة

تــَم عقــد أربعــة اجتماعــات لمجلــس إدارة الهيئــة وهــي: االجتمــاع رقــم )170( بتاريــخ 1440/07/21هـــ، االجتمــاع رقــم )171( بتاريــخ 
1440/10/17ه، االجتمــاع رقــم )172( بتاريــخ 1440/12/28ه، االجتمــاع رقــم )173( بتاريــخ 1441/04/29ه إضافــة إلى محضر  االجتماع 
رقــم )169( بتاريــخ 1440/06/02هـــ )بالتمريــر(، وقــد أصــدر المجلــس العديــد مــن القــرارات والتوصيــات الداعمــة ألعمــال ومهــام 

وأهــداف الهيئــة، وَيعــرُض الجــدول رقــم )٥( أهــم نشــاطات مجلــس اإلدارة خــالل العــام 2019م:

أ. اعتماد )218( مواصفة قياسية سعودية جديدة في مختلف القطاعات، وتحديث 
وتعديل وسحب وترجمة )464( مواصفة قياسية سعودية.

ب. اعتماد إصدار وتحديث اللوائح الفنية التالية: 
تحديث الالئحة الفنية للمركبات الكهربائية.	 
تعديل الئحة تكاليف خدمات القياس والمعايرة.	 
شــبكات 	  فــي  المســتخدمة  األنابيــب  الخامــس-  الجــزء  البنــاء  لمــواد  الفنيــة  الالئحــة 

والغــاز. والكهربــاء  الميــاه  التمديــدات 
الالئحة الفنية للصهاريج - الجزء األول: صهاريج نقل المنتجات البترولية. 	 
الالئحة الفنية للسالمة الغذائية في األدوات واألجهزة المستخدمة في المطبخ. 	 
الالئحة الفنية لمعدات مكافحة الحرائق.	 
الالئحة الفنية لألجهزة اإللكترونية المستخدمة في نظم التدخين اإللكتروني. 	 
الالئحة الفنية لأللعاب النارية. 	 
وســبائكها 	  المعــادن  قطاعــات  األول:  -الجــزء  البنــاء  لمــواد  الفنيــة  الالئحــة  تحديــث 

والمبانــي. لإلنشــاءات 
تحديث الالئحة الفنية لمواد البناء - الجزء الثاني: مواد العزل ومواد تكسية المباني.	 
الالئحة الفنية للدراجات اآللية.	 
تحديث الالئحة الفنية لعالمة الجودة السعودية.	 
تحديــث الالئحــة الفنيــة الئحــة إصــدار شــهادات اعتــراف وطنيــة وفــق نظــم تقويــم 	 

.)IEC( الكهروتقنيــة  الدوليــة  للمنظمــة  المطابقــة 
 رفــع إجــراء تقويــم المطابقــة المطلــوب إلــى المســتوى الخامــس وهــو اإللــزام بعالمــة 	 

الجــودة الســعودية أو مــا يكافئهــا مــن العالمــات والمعتــرف بهــا فــي المملكــة وفقــًا 
لنمــوذج )Type5( بــداًل مــن نمــوذج المســتوى الثالــث )Type3( للمنتجــات التاليــة:

 مسطحات الحديد.. 1
 ألواح األلمنيوم المركبة للتكسيات الخارجية والتشطيبات الداخلية.. 2
 التوصيالت الكهربائية.. 3
األسالك الكهربائية واألفياش.. 4

أهم القرارات

المواصفات

المطابقة والجودة

التقرير السنوي ٢٠١٩ م
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ج. اعتماد مجموعة من القرارات المتعلقة باألنشطة األخرى :
الخطة االستراتيجية للهيئة للفترة من )2023-2019(. 	 
الهيكل التنظيمي المقترح.	 
الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 1440/1439هـ.	 
التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1440/1439هـ.	 
اللوائح اإلدارية والمالية للهيئة والتي تم االتفاق عليها 	 

بعد ذلك مع وزارة المالية.

األنشطة األخرى

الجدول رقم )٥( أبرز نشاطات مجلس اإلدارة خالل فترة التقرير

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
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مكتب إدارة 
)OSM(االســــتراتيجيــة

َيتولــى مكتــب إدارة االســتراتيجية اإلشــراف الَعــام علــى مشــاريع تطويــر وتحديــث 
اســتراتيجية الهيئــة ومتابعــة تنفيذهــا، ويرتبــط إداريــًا بمحافــظ الهيئــة وفــق الهيــكل 
التنظيمــي الُمعتمــد مــن مجلــس اإلدارة، وُيقــدُم المكتــب أمــام مجلــس إدارة الهيئــة 
خــالل اجتماعاتــه الربــع ســنوية ملخصــًا شــاماًل عن األداِء المؤسســي للهيئــة، والتقدم 

فــي مؤشــرات األهــداف االســتراتيجية.
ويّتبــُع المكتــب منهجيــة حوكمــة واضحــة وُمعلنــة لجميــع األطــراف َذوي العالقــة. 
تعزيــز  هــدف  َتخــدم  مختلفــة  منصــات  خــالل  مــن  والتنفيــذ  اإلشــراف  ُيتابــع  كمــا 
التواصــل بيــن وحــدات العمــل المختلفــة، ومناقشــة اإلنجــازات والتحديــات لعناصــر 
االســتراتيجية بجميــع مســتوياتها مــن خــالل اجتمــاع األطــراف َذوي العالقــة وفــق 

فتــرة زمنيــة محــددة )أســبوعية، شــهرية، ربعيــة(. 

١
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1/1 مهام المكتب

2/1 الهيكل التنظيمي
لمكتب إدارة االستراتيجية

مكتب إدارة االستراتيجية
)OSM(

مكتب إدارة 
المشاريع

إدارة التميز المؤسسي 
وإجراءات العمل

إدارة التخطيط 
والموازنة

َيتولى مكتب إدارة االستراتيجية المهاَم التالية:

اإلشــراف العام على مشــاريع تطوير وإعداد االســتراتيجية 	 
وتحديثها.

اإلشــراف علــى وضــع وموازنــة الخطة التشــغيلية الســنوية 	 
بمــا يخــدم َتقــدم األهداف االســتراتيجية.

َتقــدم الخطــة االســتراتيجية مــن خــالل مراقبــة 	  متابعــة 
التقاريــر عنهــا. ورفــع  األهــداف  مؤشــرات 

متابعــة تنفيــذ المبــادرات والمشــاريع االســتراتيجية مــن 	 
خــالل مكتــب إدارة المشــاريع.

خــالل 	  مــن  وتطويرهــا  العمــل  إجــراءات  فعاليــة  متابعــة 
اإلجــراءات. إدارة  مكتــب 

ُيوضح الشكل رقم )4( الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة االستراتيجية، حيث يتبع للمكتب ثالث إدارات فرعية هي: 

شكل رقم )4(: الهيكل التنظيمي لمكتب إدارة االستراتيجية

التقرير السنوي ٢٠١٩ م
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)PMO( 1/2/1 مكتب إدارة المشاريع

مهام المكتب

جهود المكتب في تأهيل مدراء المشاريع بالهيئة

)PMO( مكتب إدارة المشاريع

عام 2014

 )82( مقعد 
 )٥( دورات تدريبية

 )32( مقعد
 )2( دورة تدريبية

 )78( مقعد
 )6( دورات تدريبية

 )162( مقعد
 )9( دورات تدريبية 

 )30( مقعد
 )2( دورة تدريبية

)20( مقعد
عام 2018عام 2016 )6( دورات تدريبية

عام 2019عام 2017عام 201٥

َيتولى مكتب إدارة المشاريع المهاَم التالية:
لتنفيــذ 	  واإلجــراءات  السياســات  ووضــع  الحوكمــة  تطويــر 

المشــاريع.
متابعــة تنفيــذ المشــاريع ورفــع التقاريــر بمــا يخــدم الخطــة 	 

االســتراتيجية.
توفيــر الدعــم المعرفــي والخبــرة والمشــورة والتدريــب لمدراء 	 

المشاريع.
تطوير أنظمة وتقنيات إدارة المشاريع ولوحة القيادة.	 
 التطويــر المســتمر إلدارة المشــاريع ممــا يقلــل مــن المخاطــر 	 

ويزيــد فــرص نجــاح المشــاريع.

ــاء جســور مــن المعرفــة فيمــا  ــي لمــدراء المشــاريع يســاعد فــي التواصــل وبن ل ــب إدارة المشــاريع بتشــكيل مجتمــع تخيٌّ قــام مكت
بينهــم ومعرفــة الصعوبــات والمعوقــات وكذلــك تبنــي األفــكار الجديــدة للتطويــر مــن مســتوى إدارة المشــاريع فــي الهيئــة وبمــا 

يحقــق رفــع كفــاءة التنفيــذ.
ويســعى مكتــب إدارة المشــاريع منــذ تأسيســه إلــى تطويــر وتعزيــز قــدرات مــدراء المشــاريع وأن يكــون مرجعــا لرفــع كفاءاتهــم 

وتوعيتهــم حســب آخــر التطــورات والممارســات فــي إدارة المشــاريع.

وعلــى صعيــد الجهــود المبذولــة فــي تأهيــل مــدراء مشــاريع الهيئــة نظــم مكتــب إدارة المشــاريع عــدد )6( برامــج تدريبيــة اســتفاد 
منهــا )20( موظفــًا مــن منســوبي الهيئــة، ويوضــح الشــكل رقــم )٥( أعــداد البرامــج التدريبيــة االحترافيــة لمــدراء المشــاريع وعــدد 

المقاعــد التدريبيــة خــالل الفتــرة مــن 2014م إلــى العــام 2019م وهــي كالتالــي:

شكل رقم )٥(: أعداد البرامج التدريبية االحترافية لمدراء المشاريع في الهيئة لألعوام 2014 - 2019م

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
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النظام اإللكتروني إلدارة المشاريع
أفضــل  لتبنــي  الهيئــة  مــن  ســعيًا 
إدارة  أنظمــة  فــي  الممارســات 
تســهيل  عــن  والبحــث  المشــاريع 
واتخــاذ  المشــاريع  لمــدراء  األعمــال 
تــم  العليــا  لــإلدارة  الداعمــة  القــرارات 

 )EPM( إطــالق نظــام إدارة المشــاريع
لجميــع  األساســية  المنصــة  ليكــون 
والقيــادات  المشــاريع  ومــدراء  رعــاة 
المشــاريع  ومتابعــة  للمراقبــة  العليــا 
فــي الهيئــة. وقــد تــم دراســة تجــارب 

شكل رقم )6(: صورة رقمية للنظام اإللكتروني إلدارة المشاريع

المنظمــات المماثلــة وتقديــم تصميــم 
يوائــم متطلبــات الهيئــة االســتراتيجية 
ويســاهم فــي تحقيــق النجــاح والتميــز.

التقرير السنوي ٢٠١٩ م
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مهام اإلدارة

مشروع التميز المؤسسي

المؤسســي  التميــز  إدارة  اســتحدثت 
فــي هــذا العــام لتكــون مركــزًا لالمتيــاز 
والجهــة الموثــوق بهــا والفعالــة فــي 
تعزيــز التميــز المؤسســي ولدعم الهيئة 
االســتراتيجية  أهدافهــا  تحقيــق  فــي 
مــن خــالل أقســامها الثــالث )إجــراءات 
نمــوذج  تطبيــق  الشــراكات،  العمــل، 

المعتمــدة  المؤسســي  التمّيــز  نمــاذج  إلــى تطبيــق  بالهيئــة  المؤسســي  التمّيــز  يســتهدف مشــروع 
األداء. وتحســين  الخدمــات  بمســتوى  واالرتقــاء  المســتمر  والتحســين  التطويــر  فــي  لالســتمرار 

رفع األداء المؤسسي في الهيئة.	 
وضع خطط وأهداف تنظيمية تتماشى مع استراتيجية الهيئة.	 
رفع ثقافة التميز في أداء األعمال وروح اإلبداع واالبتكار.	 
التعلم والتحسين المستمر.	 

إجراء التقييم الذاتي للهيئة وفروعها.	 
التحليل وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين.	 
وضع خارطة طريق في مجال التميز المؤسسي للسنوات القادمة.	 
بناء القدرات في التميز المؤسسي )إقامة دورات تدريبية وورش عمل تخصصية(.	 

تتولى إدارة التميز المؤسسي المهاَم التالية:
إنشــاء وتطويــر منهجيــة معتمــدة إلدارة اإلجــراءات بمــا يعــزز االبتــكار فــي تحســين 	 

إجــراءات العمــل واســتمرارية اإلبــداع فــي تطويرها.
تطبيــق النمــوذج الوطنــي للتميــز المؤسســي الخــاص بجائــزة الملــك عبــد العزيــز 	 

للجــودة فــي الهيئــة.
بأماكــن اســتخدامها وإدارة 	  العمــل علــى تســهيل ضبــط اإلجــراءات وتوافرهــا 

لذلــك. الداعمــة  األنظمــة 
ضمــان التحســين المســتمر للخدمــات المقدمــة لمســتفيدي الهيئــة بمــا يضمــن 	 

زيــادة الفاعليــة وكفــاءة األداء.
نقل المعرفة ورفع النضج المؤسسي في مجال إدارة إجراءات العمل.	 
إعداد تقارير متابعة األداء ونتائج قياس مؤشرات األداء الخاصة باإلجراءات.	 
إدارة الشراكات االستراتيجية.	 

2/2/1 إدارة التميز المؤسسي وإجراءات العمل 
لوضــع  التميــز  إدارة  وتســعى  التميــز(، 
اإلجــراءات  حوكمــة وسياســات إلدارة 
آلياتهــا،  وتوحيــد  تنفيذهــا  ومراقبــة 
ممــا يســاعد علــى االســتفادة القصوى 
العقبــات  جميــع  وإزالــة  المــوارد،  مــن 
الموجــودة أو التــي تنشــأ فــي العمــل 
العمــل  إجــراءات  تحســين  وكذلــك 

المســتفيد  إلــى  الخدمــات  لوصــول 
كمــا  وكفــاءة.  فعاليــة  أكثــر  بصــورة 
تشــمل إدارة الشــراكات االســتراتيجية 
العقبــات  تســهيل  شــأنها  مــن  التــي 
قنــوات  مــد  خــالل  مــن  والتحديــات 

الهيئــة.  شــركاء  مــع  التواصــل 

نبذة عن المشروع

أهداف المشروع:

أبرز نشاطات المشروع:
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3/2/1 إدارة التخطيط والموازنة
تعمــل إدارة التخطيــط والموازنــة فــي مكتــب إدارة االســتراتيجية علــى رفــع مســتوى أداء الهيئــة مــن خــالل إعــداد الخطــة 
االســتراتيجية وتطويرهــا، وتحديــد الموازنــات الماليــة االســتراتيجية ووضــع الخطــط الســنوية والمســتهدفات، ومراقبــة 

مؤشــرات األهــداف االســتراتيجية وتحديــد األولويــات للهيئــة.
وتكمن المهام األساسية لإلدارة على النحو التالي:

4/2/1 جهود إدارة التخطيط والموازنة في 
التوعية والتعاون مع مجموعة البنك الدولي

المبــادرات والبرامــج  )لمــدراء  بإقامــة ورشــة عمــل  الدولــي  البنــك  بالتعــاون مــع مجموعــة  التخطيــط والموازنــة  إدارة  قامــت 
المشــاركين  الورشــة  المراقبــة والتقييــم )Monitoring and Evaluation(، واســتهدفت هــذه  بأهميــة  للتعريــف  والمشــاريع( 
بمبــادرات رؤيــة المملكــة 2030 حيــث تــم توضيــح مــدى الترابــط بيــن مبــادرات الهيئــة ورؤيــة المملكــة 2030 وشــرح اإلطــار العــام 

لقيــاس األداء فــي منظومــة التجــارة واالســتثمار ومنهجيــة عمــل المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة.
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3/1 مشروع استراتيجية الهيئة القادمة 
)2023 - 2019(

نبذة عن المشروع:

أهداف المشروع:

بعــد   ،)2023-2019( القادمــة  للخمــس ســنوات  االســتراتيجية  الخطــة  تطويــر 
عمــل الدراســات والمقارنــات الالزمــة، ووفقــًا لرؤيــة المملكــة 2030، ومواءمــة 

النمــوذج التشــغيلي للهيئــة للعمــل بموجــب هــذه االســتراتيجية.

ضمــان القــدرة علــى إكمــال دورهــا بشــكل 
فعــال بمــا يتــالءم مــع التطــورات المحليــة 
المملكــة  ورؤيــة  وتوجهــات  والعالميــة 

.2030

مراجعة وتطوير االستراتيجية الخمسية.

التشــغيلي  النمــوذج  وتطويــر  مراجعــة 
القادمــة الســنوات  للخمــس  للهيئــة 

.)2023 - 2019(
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أبرز 
نشاطات 
المشروع:

التحليل
االستراتيجي

المقارنة المعيارية 
للمؤسسات 

المماثلة 
والخروج بأفضل 

الممارسات

تحليل الفجوات 
ونقاط القوة 

والضعف والفرص 
والمخاطر 
)SWOT(

بناء المكونات 
االستراتيجية

تطوير خطة 
التنفيذ

اعتماد 
االستراتيجية

تطوير النموذج 
التشغيلي
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4/1 الخط الزمني لتطوير
وتنفيذ االستراتيجية

شكل رقم )٧(:  الخط الزمني لتطوير وتنفيذ االستراتيجية
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5/1 خارطة االستراتيجية

نشر الوعي بثقافة الجودة لدى جميع المستفيدين	 
التعريف بالقيمة المضافة واألثر اإليجابي لتبني مبادئ وأنظمة الجودة	 

عدسة الماليةعدسة التعليم والنموعدسة العملياتعدسة المستفيد

االرتقاء بخدمات الهيئة للقطاع الصناعي والتجاري لتعزيز تنافسية االقتصاد 	 
الوطني وتحقيق األولويات الوطنية

تعزيز دور الهيئة في االبتكار بمجاالت المواصفات والمطابقة وعلم القياس	 
تعزيز الصورة الذهنية عن الهيئة وترسيخ الثقة بأعمالها	 
التكامل مع الشركاء في القطاع العام والخاص لبناء بنية تحتية فاعلة للجودة	 

االرتقاء بمكانة الهيئة من خالل المشاركة الفاعلة في قيادة أنشطة 	 
التقييس اإلقليمية والعالمية

تطبيق النموذج الوطني للتميز المؤسسي	 

توجيه الهيئة نحو تحقيق االستدامة المالية الذاتية	 

استقطاب الكفاءات المؤهلة للهيئة والمحافظة عليها	 
قيادة النشاطات الوطنية لتطوير الكفاءات في مجاالت البنية التحتية للجودة	 

األهداف االستراتيجية الركائز االستراتيجية

تعزيز ثقافة الجودة

توجيه وقيادة أنشطة 
التقييس الوطنية

الريادة اإلقليمية 
والدولية

تطوير وتأهيل الكفاءات

تحقيق التميز التشغيلي

جدول رقم )6(: خارطة االستراتيجية
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)وفــق  للهيئــة  االســتراتيجية  والمبــادرات  األهــداف   )7( رقــم  الجــدول  يوضــح 
اســتراتيجيتها الجديــدة(، موزعــة علــى خمســة ركائــز اســتراتيجية وهــي: تعزيــز ثقافــة 
الجــودة، توجيــه وقيــادة أنشــطة التقييــس الوطنيــة، الريــادة اإلقليميــة والدوليــة، 

التشــغيلي.  التميــز  الكفــاءات، وتحقيــق  وتأهيــل  تطويــر 

6/1 المبادرات

جدول رقم )٧(: المبادرات االستراتيجية

المبادرات االستراتيجيةاألهداف االستراتيجيةالركائز االستراتيجية

تعزيز ثقافة الجودة1
بناء وتنفيذ خطة شاملة للتواصلنشر الوعي بثقافة الجودة لدى جميع المستفيدين

التعريف بالقيمة المضافة واألثر اإليجابي لتبني مبادئ 
الدعم والتوعية بالبنية التحتية للجودةوأنظمة الجودة

توجيه وقيادة 2
أنشطة التقييس الوطنية

التكامل مع الشركاء في القطاع العام والخاص لبناء 
بنية تحتية فاعلة للجودة

تفعيل النموذج الوطني للبنية التحتية للجودة

برنامج سالمة المنتجات )متابعة التنفيذ(

متابعة مشروع االستراتيجية الوطنية للجودة

االرتقاء بخدمات الهيئة للقطاع الصناعي والتجاري 
لتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني وتحقيق األولويات 

الوطنية

تطوير سياسة المواصفات للمساهمة في األولويات االقتصادية 
السعودية

المعايرة القانونية )متابعة التنفيذ(

دعم تطبيق المواصفات القياسية في الصناعة 

تطوير برامج عالمات الجودة وشهادات المطابقة

تحسين الصورة الذهنية عن الهيئةتعزيز الصورة الذهنية عن الهيئة وترسيخ الثقة بأعمالها

تعزيز دور الهيئة في االبتكار بمجاالت المواصفات 
والمطابقة وعلم القياس

تطوير وتنفيذ االستراتيجية الرقمية للهيئة

تطوير قدرات مركز األبحاث والدراسات

ترسيخ الدور العلمي للمركز الوطني للقياس والمعايرة

االرتقاء بمكانة الهيئة من خالل المشاركة الفاعلة في الريادة اإلقليمية والدولية3
تعزيز دور الهيئة في تطوير خدمات التقييس إقليميًا ودوليًاقيادة أنشطة التقييس اإلقليمية والعالمية

تطوير وتأهيل الكفاءات4
تطوير بيئة العمل لتكون محفزة لإلبداعاستقطاب الكفاءات المؤهلة للهيئة والمحافظة عليها

قيادة النشاطات الوطنية لتطوير الكفاءات في مجاالت 
إطالق برنامج المهنيين الشبابالبنية التحتية للجودة

تحقيق التميز التشغيلي٥

تطبيق النموذج الوطني للتميز المؤسسي
تطبيق النموذج الوطني للتميز المؤسسي 

تحسين كفاءة وفعالية مختبرات الهيئة

توجيه الهيئة نحو تحقيق االستدامة المالية الذاتية
إطالق برنامج تطوير األعمال والتسويق

واحة أعمال التجارة واالستثمار 
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٧/1 بطاقة األداء المتوازن
ُيوضــح الجــدول رقــم )8( أبرز المؤشــرات 
االســتراتيجية  األهــداف  أداء  لقيــاس 
للهيئــة وفــق المحاور األربعــة لمنهجية 
وكذلــك  المتــوازن،  األداء  بطاقــة 
القيــاس  وتــردد  المســتهدفة  القيمــة 

لــكل مؤشــر. 

ــر عــدد مــن المؤشــرات  ــَم تطوي وقــد ت
لقيــاس التقــدم فــي تحقيــق أهــداف 
الهيئــة االســتراتيجية، وتتــُم متابعتهــا 
فــي كل اجتمــاع لمجلــس إدارة الهيئــة، 
كمــا يتــم رفــع تقاريــر دوريــة لمجلــس 
اإلدارة للُمســاهمِة فــي اتخــاذ القــرارات 

الوقــِت  فــي  والوقائيــة  التصحيحيــة 
المناســب، وبمــا يضمــن تحقيــق الهيئــة 

لرســالتها.

جدول رقم )٨(: أهم المؤشرات االستراتيجية وفق منهجية بطاقة األداء المتوازن

المستهدف في 2019خط األساسمؤشر القياساألهداف االستراتيجيةالركائز االستراتيجية

تعزيز ثقافة الجودة1

نشر الوعي بثقافة الجودة لدى جميع المستفيدين

نسبة النمو في الوعي بثقافة الجودة 
يحدد الحقًايحدد الحقًاللمستهلك

نسبة النمو في الوعي بثقافة الجودة 
يحدد الحقًايحدد الحقًاللقطاع العام

نسبة النمو في الوعي بثقافة الجودة 
يحدد الحقًايحدد الحقًاللقطاع الخاص

التعريف بالقيمة المضافة واألثر اإليجابي لتبني مبادئ 
وأنظمة الجودة

عدد الجهات الحاصلة على شهادات 
 ١٠% زيادة سنويةيحدد الحقًاأنظمة الجودة

عدد المتقدمين على جائزة الملك 
 ٢٠%  زيادة لكل دورة١34عبدالعزيز

توجيه وقيادة 2
أنشطة التقييس الوطنية

التكامل مع الشركاء في القطاع العام والخاص لبناء 
بنية تحتية فاعلة للجودة

7٢%66.7%نسبة السلع المطابقة للمواصفات

 ١٠% زيادة سنوية٢3٢عدد جهات المطابقة المقبولة

٢٢6عدد اللوائح الفنية المطبقة في األسواق

نسبة اللجان الفنية المستوفية لعدد 
١٠٠%38األعضاء والخبرات المطلوبة

االرتقاء بخدمات الهيئة للقطاع الصناعي والتجاري 
لتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني وتحقيق األولويات 

الوطنية

نسبة نمو المواصفات المتعلقة 
٢٠%-باألولويات الصناعية

نسبة نمو المواصفات التي تم بيعها من 
 ١٠%٢755خالل الدليل اإللكتروني للمواصفات

نسبة النمو في عدد الجهات الجديدة 
 ١5%348الحاصلة على عالمة الجودة

١3عدد البرامج االستشارية المقدمة للجهات

نسبة اللجان الوطنية للمواصفات المناظرة 
يحدد الحقًايحدد الحقًاللجان الدولية في اآليزو

تعزيز الصورة الذهنية عن الهيئة وترسيخ الثقة بأعمالها
75%68.3%نسبة رضا المستفيدين

نسبة الوعي بأعمال الهيئة وصورتها 
يحدد الحقًايحدد الحقًاالذهنية*

تعزيز دور الهيئة في االبتكار بمجاالت المواصفات 
والمطابقة وعلم القياس

عدد المقارنات الدولية التي نجح مركز 
١4المعايرة في التسجيل فيها

عدد الدراسات واألبحاث الجديدة 
4١١المحكمة

االرتقاء بمكانة الهيئة من خالل المشاركة الفاعلة في الريادة اإلقليمية والدولية3
قيادة أنشطة التقييس اإلقليمية والعالمية

معدل االشتراك في اللجان الفنية 
اإلقليمية / الدولية )كعضو عامل( أو 

)كعضو مراقب(
٢٠ : ١١٢5٢١٠ : ١٢٢

عدد اللجان اإلقليمية / اإلسالمية / 
١3١5الدولية التي تتولى المملكة أمانتها

عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة 
١6لدى الهيئة في منظومة حالل

تطوير وتأهيل الكفاءات4

استقطاب الكفاءات المؤهلة للهيئة والمحافظة عليها

مستوى رضا الموظفين )مؤشر صحة 
8٠%75%المنشأة(

نسبة النمو في عدد الموظفين الحاصلين 
5%١7على شهادات احترافية

قيادة النشاطات الوطنية لتطوير الكفاءات في مجاالت 
البنية التحتية للجودة

عدد البرامج التدريبية المقدمة من مركز 
٢٩36التدريب

عدد ورش العمل المقدمة في مجاالت 
١٠% ٢7البنية التحتية للجودة

عدد المستفيدين من ورش العمل 
المقدمة في مجاالت البنية التحتية 

للجودة
١٠%  يحدد الحقًا

تحقيق التميز التشغيلي٥
تطبيق النموذج الوطني للتميز المؤسسي

نسبة النمو في النقاط المحققة في التميز 
المؤسسي وفق نموذج جائزة الملك 

عبدالعزيز
4١٠%  ٢٠

عدد االختبارات التي يتم اعتمادها سنوًيا 
٢73١١٠في مختبرات الهيئة

    ١٠%  ٩4 منسبة النمو في اإليراداتتوجيه الهيئة نحو تحقيق االستدامة المالية الذاتية
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المواصفات
َتقــوم الهيئــة بإعــداد واعتمــاد المواصفــات القياســية الســعودية للمنتجــات المصنعة 
محليــًا أو المســتوردة لتفــي بالمتطلبــات المقبولــة التــي ُتحقــق الســالمة وكفــاءة 
األداء، إضافــًة إلــى المشــاركة فــي إعــداد المواصفــات القياســية الخليجيــة والعربيــة 
والُدوليــة. وحرصــًا علــى تلبيــة المتطلبــات الُملحــة التــي تــرُد للهيئــة مــن قطاعــات 
مختلفــة، فقــد اســتمرت اإلدارة العامــة للمواصفــات فــي التركيــز علــى إعداد/تبنــي 
االســتراتيجية  بالتوجهــات  العالقــة  ذاِت  القياســية  والمواصفــات  الفنيــة  اللوائــح 
َحرصــت  كمــا  المســتهلك.  ســالمة  وهــو  األهــم  المحــور  إلــى  إضافــًة  للمملكــة، 
الهيئــة علــى مواكبــة التعديــالت والتحديثــات التــي ُتجريهــا الُمنظمــات الُدوليــة علــى 

المواصفــات القياســية التــي أصدرتهــا، وســبق وأن تبنتهــا الهيئــة.

٢
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عدد المواصفاتنوع المواصفة
٢١8إعداد / تبني )جديدة(

45٠تحديث / تعديل / سحب
١4ترجمة 

682اإلجمــالي 

ــة )218(  ــر، حيــث اعتمــدت الهيئ ــرة التقري ــي للمواصفــات القياســية الُمعتمــدة خــالل فت وُيوضــح الجــدول رقــم )9( العــدد اإلجمال
ــغ )4٥0( مواصفــة قياســية ســعودية، وبلغــت  ــل والســحب فقــد َبل ــث والتعدي ــدة(، أمــا التحديـ مواصفــة قياســية ســعودية )جدي

المواصفــات المترجمــة )14( مواصفــة قياســية ســعودية.
وُيمثــل الرســم البيانــي رقــم )1( توزيــع تلــَك المواصفــات )حســب نــوع المواصفــة(، حيــُث كان التركيــز خــالل فتــرة التقريــر علــى متابعــة 
تحديــث المواصفــات القياســية المعتمــدة بمتابعــة آخــر التطــورات والمســتجدات اإلقليميــة والعالميــة المتعلقــة بالمواضيــع األكثــر 

أولوية.

وقــد بلــَغ مجمــوع المواصفــات القياســية الســعودية المعتمــدة )بجميــع فئاتهــا( والصــادرة عــن الهيئــة منــذ نشــأتها وحتــى 
تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر )30.079( مواصفــة قياســية ســعودية، وُيوضــح الجــدول رقــم )10( والرســم البيانــي رقــم )2( توزيــع تلــك 

المواصفــات حســب القطاعــات.

جدول رقم )9(: العدد اإلجمالي للمواصفات القياسية المعتمدة الجديدة والمحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة خالل فترة التقرير

رسم بياني رقم )1(: توزيع المواصفات القياسية الجديدة والمحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة خالل فترة التقرير

ترجمةتحديث / تعديل / سحبإعداد / تبني )جديدة(

%2

%31

%67

النسبةعدد المواصفاتالقطاع
6%١.66١الزراعية والغذائية *

١3%3.٩٢8التشييـد ومواد البنـاء
٢٢%6.648الكهربائية واإللكترونية
٢١%6.١٢8الميكانيكيـة والمعدنية
٢١%6.4١8الكيميائيـة والبترولية

5%١.5٢٢الغزل والـنسـيج
8%٢.336المقاييس والموازين
4%١.438مواصفات الخدمات

100%30.079اإلجمــالي 

* ُيمثل العدد ما تَم اعتماده من قبل الهيئة شاماًل قطاع المواصفات الزراعية والغذائية، والذي انتقل للهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 1432/08/01هـ. 
جدول رقم )10(: مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة منذ نشأة الهيئة حتى تاريخ إعداد التقرير
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رسم بياني رقم )2(: توزيع المواصفات القياسية المعتمدة منذ نشأة الهيئة )حسب القطاعات الفنية(

النسبةعدد المواصفاتالقطاع
٢8 %6١الكيميائيـة والبترولية

٩ %٢٠الغزل والـنسـيج
١4 %3١الكهربائية واإللكترونية
١١ %٢3الميكانيكيـة والمعدنية
١3 %٢8المقاييس والموازين
١3 %٢8التشييـد ومواد البنـاء
١٢ %٢7مواصفات الخدمات

100%218اإلجمــالي 

1/2 المواصفات القياسية السعودية )الجديدة( المعتمدة
قامــت الهيئــة بإعــداد واعتمــاد )218( مواصفــة قياســية )جديــدة( مــن خــالل الفــرق الفنيــة المشــكلة بالهيئــة، والتــي تضــم أعضــاًء 
مــن الجهــات الحكوميــة واألكاديميــة والبحثيــة والقطــاع الخــاص المعنــي )مصنعيــن أو مســتوردين(، أو مــن خــالل الفنييــن بــاإلدارات 
الفنيــة التابعــة لــإلدارة العامــة للمواصفــات، وُيوضــح الجــدول رقــم )11( أعــداد المواصفــات القياســية الســعودية )الجديــدة( 
المعتمــدة خــالل فتــرة التقريــر. كمــا ُيوضــح الرســم البيانــي رقــم )3( نســبة المواصفــات القياســية الجديــدة المعتمــدة حســب 

القطاعــات.

جدول رقم )11(: المواصفات القياسية السعودية )الجديدة( التي تَم اعتمادها

رسم بياني رقم )3(: نسبة المواصفات القياسية الجديدة المعتمدة حسب القطاعات

%28

%13

%14

%11

%9

%13

%12

الكيميائيـة والبترولية

الكهربائية واإللكترونية

الغزل والـنسـيج

مواصفات الخدمات

التشييـد ومواد البنـاء

الميكانيكيـة والمعدنية

المقاييس والموازين
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القطاع
مجموع عدد المواصفات

النسبةالمواصفات
المترجمةالمسحوبةالمعدلةالمحدثة

36%١6٩---١6٩الكيميائيـة والبترولية
4%١٩-4-١5الغــزل والـنسـيج

٢١%٩5---٩5الكهربائية واإللكترونية
6%٢8-١-٢7الميكانيكيـة والمعدنية
8%١836-٢7المقاييس والموازين
٢٠%٩3-٩-84التشييـد ومواد البنـاء
5%76٢4-١١مواصفات الخدمات

100%42802214464 اإلجمــالي 

2/2 المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة 
والمسحوبة والمترجمة

قامــت الهيئــة بمراجعــة المواصفــات القياســية الســعودية الُمعتمــدة، والتــي يتــم تحديثهــا أو تعديلهــا أو ســحبها أو ترجمتهــا بنــاًء 
علــى تحديــث المراجــع المســتند إليهــا عنــد إعدادهــا، أو ورود مالحظــات فنيــة عليهــا مــن الجهــات ذاِت العالقــة، ويتضــُح ذلــك فــي 

الجــدول رقــم )12(. كمــا ُيوضــح الرســم البيانــي رقــم )4( نســب تلــك المواصفــات حســب القطاعــات.  

جدول رقم )12(: المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة

رسم بياني رقم )4(: المواصفات القياسية السعودية المحدثة والمعدلة والمسحوبة والمترجمة

الكيميائيـة والبترولية

الكهربائية واإللكترونية

الغزل والـنسـيج

مواصفات الخدمات

التشييـد ومواد البنـاء

الميكانيكيـة والمعدنية

المقاييس والموازين

%36

%20

%21

%6

%4

%8

%٥
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إصدار وتبني المواصفات التي تخدم ذوي اإلعاقة 
تولــي الهيئــة هــذا الجانــب كثيــرًا مــن االهتمــام مــن خــالل إصــدار المواصفــات القياســية الســعودية المتعلقــة بهــذه الفئــة الغاليــة، 
الخاصــة بســيارات المعاقيــن  الهيئــة مواصفــات قياســية ســعودية للمتطلبــات  المثــال وليــس الحصــر: أصــدرت  فعلــى ســبيل 
وكذلــك الكراســي المتحركــة وغيرهــا مــن المنتجــات التــي تلبــي احتياجاتهــم، كمــا راعــى كــود البنــاء الســعودي اســتنادًا للمواصفــات 
ــط  ــى الحوائ ــة عل ــواب والمصاعــد والمســاند الجانبي ــات المواقــف واألرصفــة وعــرض الممــرات واألب القياســية الســعودية متطلب
ونــوع األرضيــات للحمايــة مــن الســقوط واالنــزالق، كمــا حــدد الكــود التفاصيــل المهمــة عنــد تركيــب المنتجــات كارتفاعــات مقابــض 
ــة بالوقــت الراهــن علــى  ــذ. كمــا تركــز الهيئ ــد التصميــم والتنفي ــزام بهــا عن ــم االلت ــواب الطــوارئ وحركتهــا وغيرهــا ليت ــواب وأب األب

إصــدار مواصفــات قياســية ســعودية تختــص بتقديــم الخدمــات لهــذه الفئــة الغاليــة. 

ــرة  ــًا / إعــداًد( خــالل فت ــاًل / ترجمــًة / تبني ــًا / تعدي ــاًل / تحديث ــَم اعتَمادهــا )تحوي ــي ت ــرز مجــاالت المواصفــات القياســية الت ومــن أب
التقريــر مــا يلــي:

المواصفــة القياســية الســعودية »متطلبــات كفــاءة الطاقــة ومتطلبــات التشــغيل ووضــع البطاقــات لمنتجــات اإلنــارة - الجــزء 	 
الثالــث: إنــارة الشــوارع )SASO 2927:2019(، كمواصفــة قياســية ســعودية جديــدة.

أســطوانات الغــاز - أســطوانات الصلــب الملحومــة المتنقلــة القابلــة إلعــادة التعبئــة والمســتخدمة للغــازات البتروليــة المســالة 	 
- التصميــم والتصنيــع.

المجوهرات. 	 
ألواح األلومنيوم المركبة للتكسيات الخارجية والتشطيبات الداخلية.	 
أنظمة النقل الذكية - دليل المستخدم للنقل العام.	 
أنظمــة النقــل الذكيــة - اســتخدامات أنظمــة النقــل الذكيــة الشــخصية بالمحطــات لدعــم وتوفيــر خدمــات النقــل الذكيــة 	 

للمســافرين.

3/2 الفرق الفنية
َحرصــت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر علــى تفعيــل دور الفــرق الفنيــة فــي إعــداد المواصفــات القياســية بنــاًء علــى قــرار مجلــس إدارة 
الهيئــة فــي اجتماعــه رقــم )144( والمنعقــد بتاريــخ 143٥/02/07هــــ باعتمــاد »آليــة عمــل منظومــة الفــرق الفنيــة إلعــداد المواصفات 
ــر عمليــة إعــداد المواصفــات القياســية واللوائــح الفنيــة الســعودية بإتاحــة  القياســية واللوائــح الفنيــة الســعودية«، وذلــك لتطوي
ُفــرص متكافئــة للقطاعــات الحكوميــة والعلميــة والبحثيــة والخاصــة )المصانــع والشــركات الوطنيــة( للمشــاركِة فــي أعمــال الفــرق 
الفنيــة التــي ُتعــد مواصفــات لموضــوع معيــن، ممــا ُيســهل علــى تلــك الجهــات أن ُتبــدي مرئياتهــا المتعلقــة بمواضيــع المواصفــات 
ومناقشــتها بطريقــة بنــاءة وموضوعيــة، إليجــاد حلــول مرضيــة لتحقيــق التــوازن بيــن مصالــح تلــك الجهــات، وبالتالــي َتَتحقــق 

المصلحــة الوطنيــة.

وتضــُم الفــرق الفنيــة فــي عضويتهــا )394( عضــوًا موزعيــن علــى )39( فريقــًا فنيــًا موزعــة علــى القطاعــات الفنيــة المختلفــة، وبلــغ 
عــدد مشــاريع المواصفــات القياســية المعــدة مــن قبــل الفــرق الفنيــة )28٥( مشــروعًا. وقــد تــم تشــكيل عــدد مــن الفــرق الفنيــة 

خــالل فتــرة التقريــر، وهــي علــى النحــو التالــي:

الفريق الفني لتقنية 
المعلومات

الفريق الفني للجودةالفريق الفني لالبتكار
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وبذلــك فقــد ازداد عــدد الفــرق الفنيــة مــن 
عــام 2018م إلــى عــام 2019م بنســبة مقدارهــا 
8.3% حيــث كان عــدد الفــرق الفنيــة فــي عــام 
وصــل  حتــى  وازداد  فنيــًا  فريقــًا   )36( 2018م 
الفــرق  َعقــدت  كمــا  فنيــًا،  فريقــًا   )39( إلــى 

العدد اإلجمالي الفنيــة )126( اجتماعــًا خــالل هــذه الفتــرة. 
للفرق الفنية

عدد الفرق الفنية 
لعام 2019م

رسم بياني رقم )٥(:النسبة المئوية لعدد الفرق 
الفنية المستحدثة لعام 2019م مقارنة بالعام السابق

كما تسعى الهيئة إلى استحداث عدد من الفرق الفنية وهي على النحو التالي:

اســتمرت مجموعــات العمــل التخصصيــة المنبثقــة عــن الفــرق الفنيــة والتــي تضــم فــي عضويتهــا أعضــاء الفــرق الفنيــة، إضافــًة 
إلــى بعــض المختصيــن مــن خــارج الفــرق الفنيــة فــي أعمـــالها إلنجــاز مشــاريع المواصفــات المكلفــة بهــا، وقــد بلــغ عــدد مجموعــات 

العمــل المشــكلة )9( مجموعــات عمــل خــالل هــذه الفتــرة.

الفريق الفني للمدن 
الذكية

الفريق الفني للسياحة 
العالجية

الفريق الفني للمواد 
البوليميرية المصدر

الفريق الفني لخدمات 
ضيوف الرحمن

مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إصدار المواصفات
تولــي الهيئــة دعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة أهميــة كبــرى، حيــث تــم إنشــاء إدارة متخصصــة لخدمــة هــذه المنشــآت وتقديم 

الدعــم لهــا.  وتــم التنســيق مــع هيئــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بإقامــة محاضرتيــن فــي مقــر الهيئــة تســتعرض مــا يلــي: 
1( التعريف بالمواصفة القياسية وأهم بنودها. 

2( دور المواصفات في دعم الصناعة وتعزيز التنافسية.

أيضــا، تشــارك هيئــة المنشــآت فــي الفريــق الفنــي لالبتــكار وكذلــك باللجنــة الدوليــة )ISO/TC 279(، والفريــق الفنــي للجــودة، كمــا 
تــم اعتمــاد تصنيــف الجهــات المشــاركة بالفــرق الفنيــة بالهيئــة حســب التصنيــف الحالــي لمنشــآت:

متناهيــة الصغــر: التــي تضــم عمالــة مــن )1-٥( أو بمبيعــات ال تزيــد عــن )3( مالييــن ريــال )عددهــا 32 جهــة مشــاركة بالفــرق الفنيــة 	 
بالهيئة(. 

صغيــرة: التــي تضــم عمالــة مــن )6( إلــى )49( أو مبيعــات أكثــر مــن )3( مالييــن وأقــل مــن )40( مليــون )عددهــا 4٥ جهــة مشــاركة 	 
بالفــرق الفنيــة بالهيئــة(.

متوســطة: التــي تضــم عمالــة مــن )٥0( إلــى )249( أو مبيعــات أكثــر مــن )40( مليــون وأقــل مــن )200( مليــون )عددهــا ٥4 جهــة 	 
مشــاركة بالفــرق الفنيــة بالهيئــة(.

وجــاري التركيــز علــى رفــع مســتوى مشــاركة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي الفــرق الفنيــة المعنيــة بإعــداد المواصفــات 
القياســية بالتنســيق مــع هيئــة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الختيــار الجهــات األنســب فــي الترشــيحات القادمــة وكذلــك رفــع 

مســتوى مشــاركة القطــاع الخــاص فــي اللجــان الدوليــة.

%8.3

%91.7
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4/2 النظام اإللكتروني للمواصفات )واصف(
المواصفــات اإللكترونــي )واصــف( بهويتــه  تعمــل اإلدارة حاليــًا علــى تطويــر دليــل 
الجديــدة لتتواكــب مــع التطويــر اإللكترونــي لخدمــات الهيئــة ويتوقــع تدشــينه فــي 

ينايــر القــادم لعــام 2020م. 

5/2 برنامج المهني السعودي
ِضمــن نشــاطها لتعزيــز القــدرات الوطنيــة فــي مجــاالت التقييــس، دشــنت الهيئــة خــالل عــام 2017م برنامــج المهنــي الســعودي، 
وهــو برنامــج وطنــي توعــوي تدريبــي يتــُم مــن خاللــه توعيــة الطــالب وتدريــب المهنييــن الشــباب الســعودي وتأهيلهــم للعمــل فــي 
مجــال التقييــس، مــن خــالل تزويدهــم بمهــارات إعــداد وإدارة مشــاريع المواصفــات وآليــات تبنــي المواصفــات الُدوليــة واإلقليميــة 
وطــرق تشــكيل اللجــان الفنيــة وآليــات عملهــا، والتعريــف بمفهــوم التقييــس علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والُدولــي، 

وإيضــاح دور المواصفــات القياســية فــي التنميــة االقتصاديــة. 

وُيســاعد هــذا البرنامــج المهنييــن علــى معرفــة 
والمعايــرة  والقيــاس  المطابقــة  مفهــوم 
واالعتمــاد وعالمــات الجــودة للمنتجــات، ودور 
وفحــص  المواصفــات  تطبيــق  فــي  المختبــرات 
واختبــار المنتجــات، مــن أجــل تحفيزهــم للعمــل 
إلعــداد  الفنيــة  اللجــان  بأعمــال  والمشــاركة 
ومجــاالت  الســعودية  القياســية  المواصفــات 
التقييــس المختلفــة. ويســتفيد مــن هــذا البرنامــج 

مــن:  كاًل 

الجهات
التعليمية

المهنيون 
الشباب في 
القطاع الخاص

المهنيون الشباب 
في القطاع 

الحكومي والعسكري
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1/5/2 أهدافه
تهدُف الهيئة من خالل هذا البرنامج إلى:

علــى . 1 التقييــس  بمفهــوم  الشــباب  المهنييــن  تعريــف 
ودور  والُدولــي  واإلقليمــي  الوطنــي  المســتوى 
التقييــس فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، ورفــع 
مســتوى الوعــي لديهــم فــي هــذا النشــاط ممــا يســهم 
فــي ســد احتياجــات الســوق فــي مجــاالت التقييــس، 

وخاصــًة فــي مجــال إعــداد المواصفــات.

أقصــى . 2 لتحقيــق  الفنيــة  اللجــان  بعمــل  الوعــي  زيــادة 
قــدر مــن المشــاركة فــي التقييــس المحلــي واإلقليمــي 
للمشــاركة  للشــباب  الفرصــة  وإعطــاء  والُدولــي، 
الفنيــة لتمثيــل جهاتهــم وتمثيــل  اللجــان  فــي أعمــال 
المملكــة ممــا ُيســهم فــي تشــكيل مســتقبل التقييــس 

المملكــة. فــي 

التعريــف بالهيئــة وتفعيــل دورهــا للوصــول لجميــع أفراد . 3
المجتمع ســواًء ُمســتهلكين أو ُمصنعين أو ِمهنيين.

التقنيــة . 4 والكليــات  الجامعــات  مــع  التواصــل  تفعيــل 
وتعزيــز شــراكتهم فــي تبنــي برامــج ومناهــج فــي مجــال 

التقييــس.

تجهيــز المهنييــن الشــباب الذيــن مــا زالــوا فــي المراحــل . ٥
ثقافــة  نشــر  ولتســهيل  العمــل،  لســوق  التعليميــة 

بــكل مكوناتــه وعناصــره. التقييــس  مــع  التعامــل 

2/5/2 هيكل البرنامج
ينقســم هيــكل برنامــج المهنــي الســعودي كمــا هــو موضــح 
فــي الشــكل رقــم )8( إلــى فرعيــن. الفــرع األول ويتكــون 
مــن مســارين توعــوي وآخــر تدريبــي، بحيــث يتــم مــن خــالل 
المســار التوعــوي توعيــة الطــالب بمبــادئ البنيــة التحتيــة 
للجــودة مــن خــالل تنظيــم محاضــرات عامــة يتــم تقديمهــا 
كباقــة كاملــة لتعريــف الطالــب بالمواصفــات والمطابقــة 
والمعايــرة،  والقيــاس  واالعتمــاد  والمختبــرات  والجــودة 
وكذلــك األمــر فــي المســار التدريبــي الــذي يتــُم تقديمــه 
للمهنييــن الشــباب فــي جميــع القطاعــات مــن خــالل برنامــج 

تدريبــي لمــدة )3( أيــام. 

الشــباب  المهنييــن  )برنامــج  فهــو  الثانــي  الفــرع  أمــا 
الســعوديين( وهــو برنامــج وطنــي مناظــر لبرنامــج ُدولــي 
خــاص بالقطــاع الكهربائــي واإللكترونــي، ويقــُع ضمــن نطــاق 
حيــث  الكهروتقنيــة،  الســعودية  الوطنيــة  اللجنــة  أعمــال 
ــن الشــباب فــي قطــاع  ــم ورش عمــل للمهنيي يشــمل تقدي
هــذا  خــالل  مــن  الهيئــة  الكهربــاء واإللكترونيــات. وتعمــل 
الفــرع علــى حــث ومســاعدة الجهــات علــى إرســال المهنييــن 
المنظمــة  اجتماعــات  أعمــال  ضمــن  للمشــاركة  الشــباب 

الكهروتقنيــة.  الدوليــة 

ويظهــُر الفــرق بيــن فرعــي برنامــج المهنــي الســعودي فــي 
أن الفــرع األول يتــم تقديمــه لجميــع القطاعــات، بينمــا الفرع 
الثانــي يركــز علــى القطــاع الكهربائــي واإللكترونــي كبرنامــج 

وطنــي مناظــر لبرنامــج ُدولــي. 
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شكل رقم )8(:  هيكل مسارات برنامج المهني السعودي

جدول رقم )13(: عدد المستفيدين من برنامج المهني السعودي حتى نهاية مرحلته األولى

وقــد تــَم تدشــين البرنامــج يــوم األربعــاء 02 جمــادي اآلخــرة 1438هـــ الموافــق 01 مــارس 
إجمالــي  ليصــل  مســتفيدًا،   )173( التقريــر  فتــرة  خــالل  المســتفيدين  عــدد  وبلــغ  2017م، 
المســتفيدين مــن البرنامــج حتــى هــذه المرحلــة )٥80( مســتفيدًا ومســتفيدة حســب مــا هــو 

ُموضــح بالجــدول رقــم )13(. 

المستفيدين في المسار
2017م

المستفيدين في 
2018م

المستفيدين في 
اإلجمالي2019م

١٩4١4٠١٠٩443توعوي 

53٢٠64١37تدريبي )جميع القطاعات(

247160173580المجموع
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الجـــــودة
َتقــوُم الهيئــة بمجموعــة مــن النشــاطات الهادفــة لالرتقــاء بأنشــطة تقويــم 
ــار والتفتيــش( فــي المملكــة  المطابقــة )منــح الشــهادات، نشــاطات االختب
العربيــة الســعودية لتكــون رافــدًا مــن روافــد ســالمة الســلع المســتوردة 
آفــاق  فتــح  فــي  والمســاهمة  الســعودية،  األســواق  فــي  والمعروضــة 
اقتصاديــة وخلــق فــرص اســتثمارية فــي قطــاع الحــالل ترســيخًا لمكانــة 
الجغرافــي  لموقعهــا  اســتثمارًا  والمعرفيــة  والدينيــة  الرياديــة  المملكــة 
المميــز، إضافــة إلــى رفــع مســتويات الجــودة فــي كافــة القطاعــات اإلنتاجية 
البرامــج  تحقيــق  وتمكيــن  التنافســية، ودعــم  لتعزيــز قدراتهــا  والخدميــة 

الطموحــة، واألهــداف المُســتقبلية لرؤيــة المملكــة 2030.

3
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وفــي ســبيل نشــر ثقافــة الجــودة علــى المســتوى الوطنــي قامــت الهيئــة ممثلــة بــاإلدارة العامــة للجــودة وبالشــراكة االســتراتيجية 
مــع الجمعيــة الســعودية للجــودة بتنظيــم فعاليــة الملتقــى الســنوي لليــوم العالمــي للجــودة تحــت شــعار »الجــودة توافــق« خــالل 
الفتــرة مــن 16-17 ربيــع األول 1441هـــ الموافــق 13-14 نوفمبــر 2019م فــي مدينــة الريــاض، والــذي شــهد حضــور عــدد )494( مشــارك 

مــن المختصيــن والمهتميــن بتطبيقــات الجــودة.

وتضمن الملتقى عدد من النشاطات ضمن ثالث محاور حسب التفصيل التالي :

متنوعــة  تفاعليــة  فعاليــات  إقامــة 
أخــرى شــملت: مــع جهــات  بالشــراكة 

فعالية »الجودة والفن التشــكيلي« 	 
بالشــراكة مــع الجمعيــة الســعودية 

للفنــون التشــكيلية بالريــاض.

فعالية »التوســت ماســتر والجودة« 	 
بالشــراكة مــع نــادي التوســت ماســتر 

بالرياض.

فعاليــة »هاكثون الجــودة« بالتعاون 	 
وتقنيــة  االتصــاالت  وزارة  مــع 

المعلومــات.

فعالية »PUZZLE« »ألغاز الجودة« 	 
والتــي شــهدت عــدد مــن النشــاطات 
الهادفــة لترســيخ مفهــوم الجــودة 

لــدى جيــل النــشء والشــباب. 

فعاليــة »فيديوهــات تثقيفيــة عــن 	 
ــم إعدادهــا وتصميمهــا  الجــودة« يت
مــن  المــدارس  طــالب  قبــل  مــن 
المرحلــة االبتدائيــة وحتــى المرحلــة 
إحــدى  مــع  بالشــراكة  الثانويــة، 

المتخصصــة.  الشــركات 

إقامــة )8( ورش عمــل تخصصيــة فــي 
جوائــز  )الكايــزن،  منهــا  عــدة  مجــاالت 
التميــز، واإلدارة االســتراتيجية، وعلــوم 
مــن  الخبــراء  مــن  لمجموعــة  الجــودة( 

المملكــة وخارجهــا. داخــل 

إقامة )٥( محاضرات ألقيت فيها أوراق 
والتميــز  )الصحــة  فــي مجــاالت  عمــل 
الطاقــة  وإنتــاج  الجــودة  المؤسســي، 
الذريــة والمتجــددة، االســتدامة، األدلــة 
الجنائيــة مــن الجــودة إلــى التميــز، التميز 

التشــغيلي(.
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تتولــى اإلدارة العامــة للجــودة اإلشــراف علــى مجموعــة مــن المهــام المناطــة بالهيئــة والتــي تتولــى تنفيذهــا قطاعــات العمــل 
التاليــة:

1/3 المكتب التنفيذي لالستراتيجية الوطنية للجودة
تســتهدف الهيئــة مــن مشــروع االســتراتيجية الوطنيــة للجــودة دعــم وتمكيــن تحقيــق البرامــج الطموحــة، واألهــداف المُســتقبلية 
لرؤيــة المملكــة 2030، لتكــون بمثابــة االســتراتيجية المُحّفــزة والمُمّكنــة لتحقيــق النتائــج المرغوبــة، والمُســاعدة علــى تحقيــق الحلــم 
الوطنــي النبيــل، فــي أن تتبــوأ المملكــة العربيــة الســعودية المكانــة التــي تليــق بهــا، حيــث تعمــل االســتراتيجية الوطنيــة للجــودة 
ــر األداء المؤسســي لقطاعــات األعمــال الرئيســية فــي المملكــة، ورفــع مســتوى جــودة المنتجــات والخدمــات  ــاء وتطوي علــى بن
الوطنيــة، وتعزيــز قدرتهــا التنافســية، ونمــو وازدهــار جميــع قطاعــات األعمــال بشــكل متقــن ودقيــق، مــع إضافــة قيمــة أفضــل وتأثــر 

إيجابــي علــى الناتــج الوطنــي اإلجمالــي والناتــج المحلــي.
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1/1/3 آلية ومنهجية العمل 
شــملت منهجيــة العمــل فــي تطويــر االســتراتيجية الوطنيــة للجــودة اســتخدام عــددًا مــن النمــاذج والمنهجيــات العلميــة والمتعارف 
عليهــا فــي أفضــل الممارســات فــي مجــال الجــودة والتميــز المؤسســي، وكذلــك النمــوذج الوطنــي للجــودة والتميــز المؤسســي 
)نمــوذج جائــزة الملــك عبدالعزيــز للجــودة(. كمــا يمثــل نمــوذج المواءمــة بيــن االســتراتيجية الوطنيــة للجــودة ورؤيــة المملكــة 2030 
أداة شــاملة تــم تطويرهــا لربــط أهــداف االســتراتيجية مــع أهــداف ومحــاور رؤيــة 2030 ولدعــم عمليــة تطبيــق االســتراتيجية مــن 
خــالل إطــار ومبــادئ توجيهيــة متطــورة، تســاعد فــي نمــو وتطــور كل قطــاع، وصــواًل إلــى تحقيــق الرؤيــة الوطنيــة للجــودة. ويوضــح 

الشــكل رقــم )9( نمــوذج المواءمــة بيــن االســتراتيجية الوطنيــة للجــودة ورؤيــة 2030

شكل رقم )9(:  نموذج المواءمة بين االستراتيجية ورؤية 2030
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2/1/3 مراحل تنفيذ المشروع 
مــع بــدء العمــل فــي مشــروع االســتراتيجية الوطنيــة للجــودة بالمملكــة تــم وضــع خارطــة طريــق محــددة وواضحــة المعالــم لكافــة 

األطــراف والمعنييــن تضمنــت العديــد مــن المراحــل والخطــوات التنفيذيــة، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

تصنيــف قطاعــات األعمــال بالمملكــة العربيــة الســعودية إلــى )٥( قطاعــات رئيســية اعتمــادًا علــى طبيعــة العمــل المحــوري 
والرئيســي لــكل قطــاع وهــذه القطاعــات هــي: التعليــم، الصحــة، الصناعــة، الخدمــات، المجتمــع المدنــي. وتــم تحديــد الجهــات 

المشــّرعة والجهــات المنّفــذة وشــركاء الجــودة وخبــراء الجــودة المحلييــن فــي كل قطــاع. 

قيــاس جاهزيــة قطاعــات األعمــال بالمملكــة فــي مجــال الجــودة والتميــز المؤسســي ومــدى اســتعدادها وإمكاناتهــا لتطبيــق 
ــة والقــادرة علــى االرتقــاء بمســتوى  ــة المؤهل ــة للكفــاءات الوطني ــة عمــل جاذب ــة للجــودة، ومــدى توفــر بيئ االســتراتيجية الوطني
األداء المؤسســي إلــى المســتويات العالميــة المتقدمــة. وتــم تنفيــذ هــذه المرحلــة المهمــة مــن خــالل )16( ورشــة عمــل شــارك 
فيهــا مــدراء الجــودة والتميــز المؤسســي بالمنشــآت العاملــة بقطاعــات األعمــال المســتهدفة. وقــد ســاهمت مرحلــة قيــاس 

جاهزيــة القطاعــات المختلفــة بالمملكــة فــي مجــال الجــودة والتميــز المؤسســي فــي الوصــول إلــى المخرجــات التاليــة:
	 تصنيف القطاعات المستهدفة وفق مصفوفة نضج الجودة والتميز المؤسسي.

	 تحديد أبرز نقاط القوة وفرص التحسين والتطوير لكل قطاع في مجال التميز المؤسسي.
	 التعرف على مستوى نضج وثقافة الجودة بالقطاعات المختلفة بالمملكة.

	 استشراف العوائق والتحديات المتوقعة عند تطبيق االستراتيجية الوطنية للجودة.
كما يوضح الشكل رقم )10( تصنيف القطاعات المختلفة في مصفوفة نضج الجودة والتميز.

شكل رقم )10(: تصنيف القطاعات المختلفة في مصفوفة نضج الجودة والتميز

01

02

من اإلنجازات تنتظرك
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اســتطالع رأي خبــراء الجــودة المحلييــن حــول تحديــات ومعوقــات تحقيــق الجــودة بالمملكــة وقيــاس مــدى نضج ثقافــة الجودة 
بالمملكة.

دراســة وتحليــل نتائــج االســتبيان الوطنــي الثانــي للجــودة والتــي شــملت جوانــب مهمــة مثــل ثقافــة وقيــادة الجــودة ومعرفــة 
التطبيقــات والبرامــج واألدوات التــي تتبناهــا المنشــآت الوطنيــة فــي مجــال الجــودة. 

دراســة أفضــل الممارســات العالميــة فــي الجــودة والتميــز المؤسســي وشــملت عــددًا كبيــرًا مــن دول العالــم المتقدمــة فــي 
هــذا المجــال.

عمــل دراســات للوضــع االجتماعــي واالقتصــادي بالمملكــة وكذلــك وضــع المملكــة فــي المؤشــرات الدوليــة فــي مجــال 
التنافســية والتنميــة وغيرهــا، والــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه االســتراتيجية الوطنيــة للجــودة فــي هــذا الخصــوص.

دراســة وتشــخيص واقع البنية التحتية للجودة في مجاالتها الرئيســية الثالث )المواصفات والقياس واالعتماد(، واالســتفادة 
مــن الدراســة االستشــارية والتوصيــات التــي قدمهــا البنــك الدولــي للهيئة في مجال البنيــة التحتية للجودة.

تحديــد األهــداف الرئيســية لالســتراتيجية الوطنيــة للجــودة ومبادراتهــا الوطنيــة ومؤشــرات قيــاس األداء المتعلقــة بهــا، حيــث 
تــم تحديــد )٥( أهــداف وهــي علــى النحــو التالــي: 

تطويــر إطــار مرجعــي وطنــي مالئــم وفــق معاييــر دوليــة موحــدة الرؤيــة واألهــداف لجــودة الخدمــات والمنتجــات . 1
وممارســاتها لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030.

تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة بالمملكة.. 2
نشر ثقافة الجودة وتطبيقاتها في كافة قطاعات األعمال والمجتمع. . 3
ــة بكافــة القطاعــات المســتهدفة بمــا . 4 ــز فــي الخدمــات والمنتجــات الوطني ــى مســتويات الجــودة والتمي ــق أعل تحقي

ــة المملكــة 2030. ــق أهــداف رؤي يحقــق رضــا وتطلعــات المســتفيدين ويســهم فــي تحقي
دعــم االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة واالبتــكار وتعزيــز التنافســية بيــن القطاعــات الســعودية مــن أجــل اقتصــاد مزدهــر . 5

يتوافــق مــع رؤيــة المملكــة 2030.  

تحديــد األهــداف االســتراتيجية للجــودة بقطاعــات األعمــال الرئيســية الخمســة ومبادراتهــا ومؤشــرات قيــاس األداء ذات 
العالقــة, ويوضــح الشــكل رقــم )11( أعــداد تلــك األهــداف والمبــادرات والمؤشــرات وتوزيعهــا علــى القطاعــات

03

04

05

06

07

08

09

شكل رقم )11(:أهداف ومبادرات قطاعات األعمال الرئيسية لالستراتيجية الوطنية للجودة
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ــة للجــودة وعلــى مســتويات متعــددة وذلــك  ــة المملكــة 2030 واالســتراتيجية الوطني ــد أوجــه التكامــل والموائمــة بيــن رؤي تحدي
بعــد دراســة وتحليــل وثائــق رؤيــة المملكــة 2030، وتطويــر نمــوذج علمــي مخصــص لهــذا الغــرض، وقــد تضمنــت هــذه المرحلــة عقــد 
وتنظيــم )12( ورشــة عمــل تــم خاللهــا عــرض ومناقشــة أهــداف ومبــادرات االســتراتيجية مــع مــدراء الجــودة والتميــز المؤسســي 
ومكاتــب تحقيــق الرؤيــة بالــوزارات والمؤسســات المختلفــة واالطــالع علــى مرئياتهــم، والتوافــق حــول األهــداف والمبــادرات 

المقترحــة ومــدى مواءمتهــا مــع أهــداف ومبــادرات رؤيــة 2030 لــكل قطــاع. 

تصميــم نموذجيــن للتميــز فــي الخدمــة والمنتــج كمــا هــو موضــح بالشــكل رقــم )12( لتكــون ضمــن النمــاذج التطبيقيــة لالســتراتيجية 
الوطنيــة للجــودة ولتمثــل إضافــة نوعيــة وجديــدة لمــدراء وخبــراء الجــودة بالمملكــة ليتــم اســتخدامها لتقييــم وتطويــر جــودة وتميــز 
المنتجــات والخدمــات الوطنيــة فــي تناغــم مــع النمــوذج الوطنــي للجــودة والتميــز المؤسســي )نمــوذج جائــزة الملــك عبــد العزيــز 

للجــودة(. - شــكل رقــم )13(

عمــل دراســة شــاملة ألهــم األنظمــة والتشــريعات المحليــة المتعلقــة بالجــودة وتطويــر نمــوذج لحوكمــة تطبيــق االســتراتيجية الوطنيــة 
للجــودة والهيــكل التنظيمــي المناســب لتطبيــق االســتراتيجية بمــا يوفــر الدعــم والتمكيــن الالزميــن، حيــث خلصــت الدراســة إلــى: 

أهميــة إنشــاء المركــز الوطنــي للجــودة والتميــز المؤسســي ليكــون بمثابــة الحاضنــة ومركــز االتصــال والتنســيق والمتابعــة 	 
لتنفيــذ مــا تضمنتــه االســتراتيجية مــن أهــداف ومبــادرات وطنيــة للجــودة.

أهميــة تشــكيل مجلــس وطنــي للجــودة، يضــم فــي عضويتــه مســئولي الــوزارات والمؤسســات المشــرعة والمؤثــرة علــى 	 
الجــودة وتحقيقهــا بقطاعــات األعمــال الرئيســية، وليكــون هــذا المجلــس بمثابــة المظلــة الداعمــة والتوجيهيــة لسياســات 

وبرامــج ومبــادرات الجــودة الوطنيــة.

شكل رقم )12(: النماذج التطبيقية باالستراتيجية الوطنية للجودة

شكل رقم )13(:نموذج الربط بين نموذجي المنتج والخدمة ونموذج جائزة الملك عبد العزيز للجودة 

10

11

12
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3/1/3 الخطة المستقبلية
قامــت الهيئــة بالتعاقــد مــع إحــدى الجهــات االستشــارية المتخصصــة لتأســيس المكتــب التنفيــذي لالســتراتيجية الوطنيــة للجــودة 

وتشــغيله علــى مرحلتيــن رئيســيتين:

ومن أهداف المكتب التنفيذي لالستراتيجية الوطنية للجودة ما يلي:

المرحلة األولى:
تأسيس المكتب التنفيذي لالستراتيجية

الوطنية للجودة وتصميمه.
)وقد تم االنتهاء من هذه المرحلة(

المرحلة الثانية: 
المكتــب  أعمــال  تنفيــذ  علــى  اإلشــراف 
التنفيــذي لالســتراتيجية الوطنيــة للجــودة 

كامــل. عــام  لمــدة  وتشــغيله 

التقرير السنوي ٢٠١٩ م

8٢

 ١44٠ / ١44١ ه



4/1/3 من األعمال والمشاريع التي يقوم بها المكتب التنفيذي حاليًا
إعداد الخطة التشغيلية ألهم المبادرات الخاصة باالستراتيجية الوطنية للجودة، وتشمل:

ــز المؤسســي، يهــدف إلــى تأســيس وإعــداد قــادة 	  إعــداد برنامــج وطنــي شــامل للرخــص المهنيــة فــي مجــال الجــودة والتمي
وأخصائييــن للجــودة والتميــز المؤسســي فــي المملكــة للمســاهمة فــي مواكبــة وتطبيــق التوجهــات المســتقبلية للجــودة.

إعــداد دليــل إرشــادي يشــمل القواعــد واالشــتراطات المطلوبــة إلنشــاء إدارات للجــودة فــي المنظمــات، والتــي مــن شــأنها 	 
تحقيــق أحــد مبــادرات االســتراتيجية الوطنيــة للجــودة. وذلــك بهــدف تشــجيع إنشــاء إدارات للجــودة والتمّيــز المؤسســي فــي 

جميــع قطاعــات األعمــال لتطبيــق االســتراتيجية الوطنيــة للجــودة بأهدافهــا ومبادراتهــا.

إعــداد مبــادرة ســفراء الجــودة، إلعــداد برنامــج يهــدف لجــذب الشــباب وتعزيــز دورهــم فــي الجــودة مــن خــالل إطــالق برنامــج 	 
»ســفراء الجــودة« فــي مختلــف قطاعــات األعمــال.

إعــداد دراســة لحصــر المســارات الوظيفيــة الحاليــة وبنــاء المســارات المهنيــة المســتقبلية فــي مجــال الجــودة فــي القطاعــات 	 
المختلفــة، مــن أجــل دراســة المســارات المهنيــة الحاليــة فــي مجــال الجــودة وتصنيفهــا وإعــداد مســودة للمســارات المهنيــة 

الحاليــة والمســتقبلية فــي مجــال الجــودة والتميــز المؤسســي.  

البدء بالتطبيق التجريبي لنموذج التميز في الخدمة بالتعاون مع وزارة الصحة.	 

بدء التخطيط لتطبيق نموذج التميز في الخدمة بالتعاون مع )اإلدارة العامة لمنح الشهادات( بالهيئة.	 

رسم خطة العمل لمشروع نموذج التميز في المنتج والبدء في إعداد ورش العمل واالجتماعات الخاصة بالتجربة.	 

إعداد التقارير السنوية والربع السنوية ألهم المبادرات والمشاريع الخاصة بالمكتب.	 
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2/3 إدارة قبول جهات تقويم المطابقة
فــي إطــار ســعي الهيئــة لتطويــر مؤسســات البنيــة التحتيــة 
العالقــة  ذات  باألنشــطة  المعنيــة  وخصوصــا  للجــودة 
بالتقييــس، لــذا فقــد شــملت الخطــط التطويريــة للهيئــة أحــد 
أهــم تلــك المكونــات وهــو نشــاط تقويــم المطابقــة بشــتى 

ــل: أنواعهــا مث
والعمليــات،  والخدمــات  للمنتجــات  الشــهادات  منــح 
الشــهادات  اإلدارة وكذلــك منــح  لنظــم  الشــهادات  منــح 
لألشــخاص، وأنشــطة التفتيــش والمعاينــة، وكذلــك أنشــطة 

والمعايــرة. واالختبــار  الفحــص 

ونظــرًا ألهميــة نشــاط تقويــم المطابقــة وألثــره الكبيــر علــى 
جــودة ومطابقــة المنتــج وتعزيــز ســالمة صحــة المســتهلك، 
وتحســين القــدرة التنافســية للمنتجــات الوطنيــة واالرتقــاء 
الســوق  فــي  المعروضــة  والمنتجــات  الخدمــات  بجــودة 
المنتجــات  ســالمة  برنامــج  الهيئــة  أطلقــت  الســعودي، 
الوطنــي.  التحــول  لبرنامــج  االســتراتيجية  ضمــن مبادراتهــا 
وبعــد مراجعــة النمــوذج الرقابــي علــى الســلع والمنتجــات 
الصناعيــة ليكــون التركيــز علــى المنتجــات عاليــة المخاطــر، 
تــم البــدء بإطــالق خدمــة  قبــول جهــات تقويــم المطابقــة 

التــي ســتقدمها  بغــرض ضمــان كفــاءة جميــع المخرجــات 
تلــك الجهــات وخصوصــًا األنشــطة المتعلقــة بالتحقــق مــن 
ــة  ــح الفني مطابقــة الســلع والمنتجــات التــي تغطيهــا اللوائ
ــاف المنتجــات والســلع، والتحقــق مــن أن  الســعودية ألصن
جهــات تقويــم المطابقــة تســتوفي وتحقــق الحــد المقبــول 
مــن الكفــاءة  والقــدرة الفنيــة واإلداريــة وفــق المواصفــات 
تضمــن  القبــول  خدمــة  أن  كمــا  العالقــة.  ذات  الدوليــة 
التــي  المطابقــة  تقويــم  جهــات  بيــن  العادلــة  المنافســة 
ســيتم تعيينهــا وتفويضهــا ممــا يحقــق اســتمرارية الوفــاء 
والموضوعيــة  والشــفافية  الحياديــة  ومتطلبــات  بشــروط 
األنشــطة  لجميــع  المعلومــات  ســرية  علــى  والحفــاظ 
والخدمــات. وتتولــى إدارة قبــول جهــات تقويــم المطابقــة 

المهــام التاليــة:
قبــول جهــات تقويــم المطابقــة فــي مختلــف أنشــطة . 1

 - التفتيــش   - الشــهادات  )منــح  المطابقــة  تقويــم 
واالختبــار(. الفحــص 

أداء . 2 مــن  للتحقــق  والميدانيــة  المكتبيــة  المتابعــة 
جهــات  مخرجــات  جــودة  وضمــان  وكفاءتهــا  الجهــات 

المقبولــة. المطابقــة  تقويــم 
المطابقــة . 3 تقويــم  لجهــات  القبــول  وتجديــد  توســيع 

وكفاءتهــا. اعتمادهــا  لمجــاالت  وفقــًا  المقبولــة 
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1/2/3 إنجازات إدارة قبول جهات تقويم المطابقة:
تــم قبــول عــدد )67( جهــة ضمــن أنشــطة تقويــم المطابقــة المختلفــة خــالل العــام 2019م، ليصــل إجمالــي جهــات التقويــم المقبولــة 

إلــى )284( جهة،وحســب التوزيــع الموضــح فــي الجــدول رقــم )14( والرســم البيانــي رقــم )6(:

جدول رقم )14(: عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة في 2019م واألعوام السابقة 

رسم بياني رقم )6(:عدد جهات تقويم المطابقة المقبولة في 2019م مقارنة باألعوام السابقة 

01

عدد الجهات التي تم 
قبولها عام 2019

عدد الجهات المقبولة منذ 
بداية البرنامج عام 2016 حتى 

نهاية عام 2019

٦٧

284
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جدول رقم )1٥(: عدد جهات تقويم المطابقة المجدد لها خالل فترة التقرير

جدول رقم )16(: عدد الجهات التي تم توسيع مجال القبول لها خالل عام 2019م

الجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجاتأنشطة تقويم المطابقة

9عدد الجهات التي تم تجديد القبول لها خالل عام ٢٠١٩

أنشطة تقويم المطابقة
الجهات المانحة 

لشهادات المطابقة 
للمنتجات

الجهات التي تقدم 
أنشطة اختبارات 
كفاءة الطاقة 

للمنتجات الكهربائية

الجهات التي تقدم 
أنشطة االختبارات 

ألدوات ترشيد 
استهالك المياه

اإلجمالي

عدد الجهات التي تم توسيع مجال 
826135القبول لها خالل عام ٢٠١٩

تقديــم خدمــة تجديــد القبــول لجهــات تقويــم المطابقــة لعــدد )9( جهــات ضمــن نشــاط الجهــات المانحــة لشــهادات المطابقــة 
للمنتجــات كالتالــي:

تقديم خدمة توسيع مجال القبول لجهات تقويم المطابقة لعدد )3٥( جهة ضمن أنشطة تقويم المطابقة المختلفة كالتالي:

02

03

ــح الشــهادات للمنتجــات لمتابعــة أداءهــا  ــة فــي نشــاط من ــم المطابقــة المقبول ــة مــع جهــات تقوي عقــد خمســة اجتماعــات دوري
واالســتفادة مــن المقترحــات التطويريــة مــن قبــل هــذه الجهــات فيمــا يتعلــق بعمــل منصــة ســابر اإللكترونيــة وفــي مجــاالت تطويــر 

اللوائــح.

البــدء بقبــول جهــات التفتيــش علــى متطلبــات كــود البنــاء الســعودي، حيــث تــم قبــول )جهــة واحــدة( حتــى اآلن ويوجــد عــدد مــن 
الجهــات متقدمــة بطلــب القبــول قيــد الدراســة.

تكوين فريق مختص للقيام بزيارات التدقيق الميدانية للجهات المقبولة باالستناد على الئحة قبول جهات تقويم المطابقة.

التدقيق الميداني على عدد من جهات تقويم المطابقة المقبولة في النشاطات التالية :
نشاط المختبرات )مختبرات كفاءة الطاقة( وعددها مختبرين، 	 
نشاط منح الشهادات للمنتجات وعددها جهتي منح.	 

مع القيام بإعداد تقارير لمخرجات الزيارات والرفع بها التخاذ الالزم. 

تنظيــم ورشــة عمــل متخصصــة فــي مجــال كفــاءة الطاقــة للمنشــآت )ISO 50001( بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة )المركــز 
الســعودي لالعتمــاد، والمركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة(، وذلــك لجــذب الجهــات المانحــة لشــهادات نظــم اإلدارة فــي هــذا 

المجــال للتســجيل لــدى الهيئــة وبنــاًء عليــه تقدمــت جهــة واحــدة وتــم قبولهــا.

تأهيــل كافــة الموظفيــن العامليــن فــي اإلدارة علــى المواصفــة الخاصــة بمتطلبــات جهــات منــح الشــهادات للمنتجــات
.)ISO/IEC             (

04

05

06

07

08

09
17065
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جدول رقم )17(: الفترة القصوى إلنجاز دراسة طلبات قبول جهات تقويم المطابقة في 2019م

المشــاركة فــي ورش العمــل الخاصــة فــي التعريــف باللوائــح الفنيــة وإجــراءات القبــول لجــذب جهــات تقويــم المطابقــة للتســجيل 
لــدى الهيئــة فــي األنشــطة المشــار لهــا فــي هــذه اللوائــح لتفعيــل أدوارهــم، حيــث تقدمــت عــدد )4( جهــات تفتيــش بطلــب القبــول 

فــي الئحتــي )صهاريــج نقــل المنتجــات البتروليــة - حواجــز الشــاحنات(.

إعــداد خطــة مشــروع إنشــاء منصــة إلكترونيــة يتــم مــن خاللهــا إجــراء قبــول جهــات تقويــم المطابقــة ويتــم العمــل حاليــًا علــى إعــداد 
وثيقــة متطلبــات المشــروع.

مشاركة اإلدارة ضمن العديد من اللجان منها:
لجنة دراسة وتحليل والتحقق من شهادات المطابقة الصادرة من الجهات المقبولة لدى الهيئة.	 
اللجنة الخاصة بصهاريج نقل الوقود والتي يشارك بها أعضاء من الهيئة وأرامكو السعودية وهيئة النقل.	 
فريــق نظــام إدارة كفــاءة الطاقــة للمبانــي طبقــا للمواصفــة )ISO 50001( ويضــم الفريــق كاًل مــن: )الهيئــة الســعودية 	 

الطاقــة(. لكفــاءة  الســعودي  المركــز  لالعتمــاد،  الســعودي  المركــز  والجــودة،  والمقاييــس  للمواصفــات 

تمكنــت اإلدارة مــن االلتــزام بإنجــاز دراســة طلبــات القبــول للجهــات فــي العديــد من أنشــطة تقويــم المطابقة وفق مجال مؤشــرات 
األداء المحــددة فــي الجــدول رقم )17(:

الفترة القصوى إلنجاز العمل خالل عام 2019النشاطم
)٢5( يوم عملقبول جهات منح الشهادات للمنتجات١
)١7( يوم عملقبول جهات منح الشهادات لنظم اإلدارة٢
)١5( يوم عملقبول جهات التفتيش3
)١٠( أيام عملقبول جهات تقديم خدمات االختبار )المختبرات(4

10

11

12

13

3/2/3 الخطط المستقبلية إلدارة قبول جهات تقويم المطابقة للعام 2020
1. إطالق المنصة اإللكترونية الخاصة بقبول جهات تقويم المطابقة.

2. إعداد خطة التقويم الفني لمتابعة جهات تقويم المطابقة المقبولة واعتمادها.
3. إعــداد إجــراء القبــول الخــاص بجهــات التفتيــش فــي مجــال الفحــص الــدوري للســيارات واعتمــاده، تمهيــدًا النتقــال اإلشــراف الفنــي 

علــى هــذا النشــاط إلــى الهيئــة.
4. تنظيــم ورش عمــل بالتنســيق مــع اللجنــة الوطنيــة لكــود البنــاء الســعودي لجــذب جهــات التفتيــش للتســجيل لــدى الهيئــة فــي 

نشــاط التفتيــش علــى متطلبــات كــود البنــاء الســعودي.
 .)ISO/IEC 17024( ٥. وضع اإلجراءات والنماذج الخاصة بتسجيل األشخاص وقبولهم مهنيًا طبقًا للمواصفة

6. وضع خطة تدريبية متخصصة لموظفي اإلدارة في بقية مجاالت تقويم المطابقة واعتمادها. 
7. وضــع خطــة تقديريــة لتقليــل الوقــت المســتغرق فــي دراســة طلبــات الجهــات المتقدمــة للقبــول فــي نشــاطات تقويــم المطابقــة 

المختلفــة حســب المســتهدفات الموضحــة فــي الجــدول رقم )18(:

جدول رقم )18(: الفترة القصوى إلنجاز دراسة طلبات قبول جهات تقويم المطابقة في 2020م

الفترة القصوى إلنجاز العمل خالل عام 2020النشاطم
)٢3( يوم عملقبول جهات منح الشهادات للمنتجات١
)١5( يوم عملقبول جهات منح الشهادات لنظم اإلدارة٢
)١3( يوم عملقبول جهات التفتيش3
)8( أيام عملقبول جهات تقديم خدمات االختبار )المختبرات(4
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التكامل في إنجاز المهام
والمسؤوليات للمتداخلين في تطوير عمل

المنظومة الوطنية لقطاع الحالل 
من خالل الرســالة العامة لعمل المؤسســات المتداخلة في بناء المنظومة 

والتي مضمونها وفحواها هو اإلســهام وبشــكل مباشــر في التالي:

نشــر الوعي بأهمية توفر الشــروط الشــرعية فيما يســتهلكه المســلمون 	 
أو ينتــج لهــم مــن طعام وغذاء ودواء وخدمات لوجســتية وســياحية.

تحديــد الضوابــط الشــرعية فــي اإلنتــاج الغذائــي والدوائــي والخدمــات 	 
علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي والدولــي وغيرهــا ممــا هــو داخــل 
ــه مــن الجهــات الرســمية فــي المملكــة. فــي نطــاق عملهــا أو تخــول ب

ضمــان كفــاءة وقــدرة مؤسســات االعتمــاد وجهــات تقويــم المطابقــة 	 
المشــاركة فــي ضبــط عمــل منظومــة قطــاع الحــالل وفقــًا للمتطلبــات 
األساســية علــى الصعيــد الفنــي واإلداري والقانونــي مــن خــالل التأكــد 
مــن كفــاءة والتــزام تلــك المؤسســات بالشــروط والمتطلبــات المحــددة 
فــي األدلــة واللوائــح والمواصفــات الفنيــة ذات العالقــة بقطــاع الحــالل.

هيكلة بناء مؤسسات المنظومة الوطنية لقطاع الحالل
انطالقــًا مــن أهميــة قطــاع الحــالل وتماشــيًا مــع قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر المنعقــد بتاريــخ 01 أكتوبــر 2019م بالموافقــة علــى 

إطــالق المنظومــة الوطنيــة للتعامــل مــع المنتجــات )الحــالل(، وفقــًا لــألدوار التاليــة:

تتولــى الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة المهــام والمســؤوليات المتعلقــة باعتمــاد وقبــول جهــات تقويــم 	 
المطابقــة التــي تقــدم خدمــات وأنشــطة تقويــم المطابقــة ضمــن قطــاع )الحــالل(، وللهيئــة أن تطلــب مــن الهيئــات والمراكــز 
واالتحــادات اإلســالمية فــي الــدول المصــدرة للحــوم إلــى المملكــة الراغبــة فــي منــح شــهادات )الحــالل( فــي المنظمــة 
الوطنيــة للتعامــل مــع المنتجــات )الحــالل(، شــهادة تزكيــة مــن الجهــة التــي تحددهــا الهيئــة بحســب مــا تــراه مناســبًا لــكل دولــة.

 تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء مسؤولية إنشاء مركز )الحالل( ليكون جهة مستقلة لمنح شهادات )الحالل(.	 

2/2/3 النشاط الخاص بالمنظومة الوطنية لقطاع الحالل
برنامج قبول جهات تقويم المطابقة ضمن قطاع الحالل

تعتبــر المملكــة مــن أوائــل الــدول التــي أولــت اهتمامــًا كبيــرًا لصناعــة الغــذاء وتقديــم الخدمــات فــي مجــال الحــالل مــن خــالل فتــح 
آفــاق اقتصاديــة جديــدة وخلــق فــرص اســتثمارية فــي هــذا القطــاع اعتمــادًا علــى مكانتهــا القياديــة والرياديــة والدينيــة والمعرفيــة 

وكذلــك الموقــع الجغرافــي المميــز والــذي يعتبــر حلقــة وصــل تربــط القــارات ببعضهــا البعــض.

وتعمــل الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة بالشــراكة مــع الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء لترســيخ ريــادة المملكــة 
فيمــا يتعلــق بمنظومــة الحــالل، مــن خــالل توحيــد الجهــود مــع الجهــات األخــرى المحليــة واإلقليميــة والدوليــة لتطويــر وبنــاء 
التجميــل والعطــور، والمنســوجات،  األغذيــة والمشــروبات، ومســتحضرات  فــي قطاعــات  الحــالل  منظومــة موحــدة لصناعــة 

واألدويــة، والمكمــالت الغذائيــة.

أن مؤشــرات النجــاح لهــذا التوجــه التــي تــم تســجيلها ماهــي إال داللــه علــى مــا توليــه المملكــة مــن جهــود حقيقيــة لتطويــر منظومــة 
الحــالل علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي والدولــي ولمــا تتمتــع بــه مــن إمكانــات تشــمل بنيــة تشــريعية متطــورة، والــدور الريــادي 

المتوقــع فــي اإلدارة اللوجســتية لهــذه الصناعــة، وبمــا يخــدم أنشــطة هــذا القطــاع الحيــوي علــى جميــع الُصعــد -بــإذن اللــه-.
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يعتمد عمل المؤسسات المتداخلة في بناء المنظومة على:
المواصفات القياسية واللوائح الفنية المحلية )السعودية(.	 
الخليجــي/	  )التعــاون  اإلقليميــة  الفنيــة  واللوائــح  القياســية  المواصفــات 

العربــي(. التعــاون 
اإلســالمي 	  العالــم  صعيــد  علــى  الفنيــة  واللوائــح  القياســية   المواصفــات 

اإلســالمي(. التعــاون  )منظمــة 
 المواصفات الدولية الخاصة بأنشطة تقويم المطابقة وأنشطة االعتماد.	 

الغرض والغاية من خدمة قبول جهات تقويم المطابقة ضمن قطاع الحالل
تماشــيًا مــع برامــج ومبــادرات التحــول الوطنــي نحــو فــرص اســتثمار حقيقيــة ومســاهمة جميــع المنظمــات والدوائــر الحكوميــة فــإن 

الغايــة المرجــوة مــن برنامــج القبــول تكمــن فــي النقــاط التاليــة:
ترسيخ مكانة المملكة وريادتها اإلقليمية واإلسالمية.	 
المســاهمة فــي فتــح آفــاق اقتصاديــة وخلــق فــرص اســتثمارية جديــدة ضمــن قطــاع الحــالل اعتمــادًا علــى مكانــة المملكــة 	 

الرياديــة والدينيــة والمعرفيــة وكذلــك الموقــع الجغرافــي المميــز والــذي يعتبــر حلقــة وصــل تربــط القــارات ببعضهــا البعــض.
المســاهمة فــي بنــاء وتطويــر منظومــة الحــالل بشــكل متكامــل يلبي جميــع الضوابط والمتطلبات الشــرعية والفنية ويتماشــى 	 

مــع الممارســات الدولية.
 المساهمة في ابتكار فرص عمل جديدة في مجاالت تخصصية تتوفر فيها مقومات اإلبداع وتطوير المعرفة.	 
المساهمة في تفعيل وتطبيق اللوائح والمواصفات الفنية السعودية للمنتجات والخدمات التي يغطيها قطاع الحالل.	 
ــم المطابقــة ضمــن 	  ــه فــي المشــاركة العتمــاد جهــات تقوي ــة أداء المركــز الســعودي لالعتمــاد مــن خــالل تمكين ــز فاعلي تعزي

قطــاع الحــالل.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

8٩



األهداف والمجال لبرنامج خدمة قبول جهات منح شهادات الحالل
1. ضمــان التطبيــق الجيــد للمواصفــات القياســية واللوائــح الفنيــة الخاصــة بقطــاع الحــالل، وااللتــزام بتطبيــق متطلبــات الشــريعة 

اإلســالمية فــي هــذا المجــال.

2. ضمــان كفــاءة وقــدرة مؤسســات االعتمــاد وجهــات تقويــم المطابقــة المشــاركة فــي ضبــط عمــل منظومــة قطــاع الحــالل وفقــًا 
للمتطلبــات األساســية علــى الصعيــد الفنــي واإلداري والقانونــي مــن خــالل التأكــد مــن كفــاءة والتــزام تلــك المؤسســات بالشــروط 
والمتطلبــات المحــددة فــي األدلــة واللوائــح والمواصفــات الفنيــة ذات العالقــة بقطــاع الحــالل وتغطــي خدمــة القبــول أنشــطة 

تقويــم المطابقــة التاليــة: 
 أنشطة الفحص واالختبار والمعايرة	 
 التفتيش والمعاينة	 

قطاعات الحالل التي يغطيها عمل المنظومة 
تشــمل المنظومــة الوطنيــة لقطــاع الحــالل العديــد مــن المنتجات والخدمــات والتي يجــب أن يتم االلتــزام بتطبيق أحكام الشــريعة 
اإلســالمية علــى تلــك المنتجــات والخدمــات خــالل سلســلة التوريــد للمنتجــات وكذلــك خــالل مراحــل تقديــم تلــك الخدمــات 

ويوضــح الرســم البيانــي رقــم )7( تصــور أولــي لقطاعــات الحــالل التــي ســيتم قبولهــا بتصنيــف جهــات تقويــم المطابقــة 

رسم بياني رقم )7( : قطاعات الحالل التي يتم من خاللها قبول جهات تقويم المطابقة
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الوضع الحالي للبرنامج واألعمال المنجزة
ضمــن مشــروع تطويــر منظومــة قبــول جهــات تقويــم المطابقــة ضمــن قطــاع الحــالل تــم تحقيــق محــاور المشــروع المخطــط 

إنجازهــا خــالل عــام 2019 والتــي تغطــي النقــاط التاليــة:
إعداد نموذج قبول جهات تقويم المطابقة ضمن قطاع الحالل.	 
تطوير النموذج بالتعاون مع جهات تقويم المطابقة قبل إطالق الخدمة بشكل رسمي.	 
إطالق الخدمة وتعميم النموذج المعتمد على جميع الجهات التي تقدم خدمات تقويم المطابقة ضمن قطاع الحالل.	 
استقبال نموذج القبول من جهات تقويم المطابقة بعد تعبئته.	 

ويوضــح الجــدول رقــم )19( أبــرز المنجــزات المتحققــة لبرنامــج قبــول جهــات تقويــم المطابقــة ضمــن قطــاع الحــالل منــذ إعــالن البــدء 
فــي إطــالق المنظومــة الوطنيــة لقطــاع الحــالل 

إدارة قبول جهات تقويم المطابقة ضمن قطاع الحالل

المرحلة النشاط العام
مؤشر نسبة المدة الزمنيةالمخرجاتالمستهدفة

اإلنجاز

تطوير منظومة 
قبول جهات تقويم 

المطابقة ضمن 
قطاع الحالل

المرحلة األولى

إعداد واعتماد إجراءات 
ووثائق قبول جهات تقويم 
المطابقة ضمن قطاع حالل

الربع الثالث من عام   
٢٠١٩

%١٠٠

تطوير نموذج قبول جهات 
تقويم المطابقة من خالل 

تعميم النموذج على جهتين 
تقويم للمطابقة والتي تكون 

لديها الكفاءة في تقديم 
خدمات تقويم المطابقة 

ضمن قطاع الحالل

%١٠٠

المرحلة الثانية

توعية جهات تقويم 
المطابقة بكيفية تعبئة 
واستكمال نماذج القبول

%١٠٠

تزويد )76( جهة تقويم 
للمطابقة بنموذج القبول

الربع الرابع من عام ٢٠١٩

%١٠٠

المرحلة الثالثة

استقبال )4( طلبات لجهات 
تقويم المطابقة بعد 

تعبئة النموذج وبدء دراسة 
النموذج ووثائق القبول

%١٠٠

بدء دراسة النماذج ووثائق 
القبول

الشهر الثاني من الربع 
١٠%الرابع لعام ٢٠١٩

إصدار شهادات قبول جهات المرحلة الرابعة
لم تبدأ بعدالربع األول من عام ٢٠٢٠تقويم المطابقة

جدول رقم )19(: مؤشرات اإلنجاز إلدارة قبول جهات تقويم المطابقة ضمن قطاع الحالل
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كمــا يوضــح الجــدول رقــم )20( الخطــة المســتقبلية المســتهدفة بــدًء مــن عــام 2020 وحتــى عــام 2022 والتــي ســتغطي جميــع 
المهــام والمســؤوليات خــالل مراحــل القبــول والمتابعــة والتجديــد

الخطة المستقبلية

العمليات المستهدفة خالل العام )يتم  
تنفيذ جميع األنشطة بالتوازي(

السنة 
المستهدفة 

بتنفيذ النشاط 
العام

األنشطة المرحلية

نسبة اإلنجاز 
المطلوب 

بلوغها لكل 
نشاط مرحلي

النسبة 
المطلوبة 

للمخرج النهائي
إغالق النشاط

اسم النشاط 
العام

رقم النشاط 
الربع السنويالعامالسنوي

اسم النشاط 
المرحلي المستهدف 

خالل فصول العام
اسم المنجز %92-%23%100-%25

النهائي المتحقق

استكمال عملية  
قبول جهات 

تقويم المطابقة 
األول

2020

%قبول جهتين الربع األول

%

قبول عدد )8( 
جهات تقويم 

للمطابقة وإصدار 
وثائق القبول

%قبول جهتينالربع الثاني

%قبول جهتينالربع الثالث

%قبول جهتينالربع الرابع

تطوير برنامج 
إلكتروني يتم 

ربطه بالمواصفات 
واللوائح الفنية 
الخاصة بقطاع 

الحالل

الثاني

الربع األول
إعداد المتطلبات 
ومن ثم تصميم 
برنامج إلكتروني 

%

إطالق المنصة  %
اإللكترونية 

البدء بعمليات الربع الثاني
%التطبيق

الربع الثالث
التحقق من خالل 

إصدار النسخة 
التجريبية )التدريب(

%

الربع الرابع

الصيانة والتحسين 
للنسخة التجريبية 
)التوعية الموجهة 

للمستخدم الخارجي(

%

استكمال عملية  
قبول جهات 

تقويم المطابقة
األول

2021

%قبول جهتينالربع األول

%

قبول عدد )8( 
جهات تقويم 

للمطابقة وإصدار 
وثائق القبول

%قبول جهتينالربع الثاني

%قبول جهتينالربع الثالث

%قبول جهتينالربع الرابع

إعداد خطة 
متابعة الجهات 
المقبولة لعام 

2020

الثاني

الربع األول
تنفيذ عمليات 

المتابعة  الفنية لعدد 
جهتين مقبولة 

%

% 
متابعة عدد )8( 

جهات وإصدار تقرير 
المتابعة

الربع الثاني
تنفيذ عمليات 

المتابعة  الفنية لعدد 
جهتين مقبولة 

%

الربع الثالث
تنفيذ عمليات 

المتابعة  الفنية لعدد 
جهتين مقبولة 

%

الربع الرابع
تنفيذ عمليات 

المتابعة  الفنية لعدد 
جهتين مقبولة 

%
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استكمال عملية  
قبول جهات 

تقويم المطابقة
األول

2022

%قبول جهتينالربع األول

%

قبول عدد )8( 
جهات تقويم 

للمطابقة وإصدار 
وثائق القبول

%قبول جهتينالربع الثاني

%قبول جهتينالربع الثالث

%قبول جهتينالربع الرابع

إعداد خطة 
متابعة الجهات 
المقبولة لعام 

2021

الثاني

الربع األول
تنفيذ عمليات 

المتابعة  الفنية لعدد 
جهتين مقبولة 

%

% 
متابعة عدد )8( 

جهات وإصدار تقرير 
المتابعة 

الربع الثاني
تنفيذ عمليات 

المتابعة  الفنية لعدد 
جهتين مقبولة 

%

الربع الثالث
تنفيذ عمليات 

المتابعة  الفنية لعدد 
جهتين مقبولة 

%

الربع الرابع
تنفيذ عمليات 

المتابعة  الفنية لعدد 
جهتين مقبولة 

%

إعداد خطة 
التجديد للجهات  

المقبولة لعام 
2020

الربع األولالثالث
تنفيذ عمليات 

التجديد الفنية لعدد 
جهتين مقبولة 

%%
التجديد لعدد )8( 

جهات وإصدار 
وثائق القبول

جدول رقم )20(: الخطة المستقبلية المستهدفة لجميع المهام والمسؤوليات خالل مراحل القبول والمتابعة والتجديد

الخطة المستقبلية

العمليات المستهدفة خالل العام )يتم  
تنفيذ جميع األنشطة بالتوازي(

السنة 
المستهدفة 

بتنفيذ النشاط 
العام

األنشطة المرحلية

نسبة اإلنجاز 
المطلوب 

بلوغها لكل 
نشاط مرحلي

النسبة 
المطلوبة 

للمخرج النهائي
إغالق النشاط

اسم النشاط 
العام

رقم النشاط 
الربع السنويالعامالسنوي

اسم النشاط 
المرحلي المستهدف 

خالل فصول العام
اسم المنجز %92-%23%100-%25

النهائي المتحقق
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المطابقة

ُيعــد نشــاط المطابقــة مــن أهــم النشــاطات التــي يتــم التركيــز عليهــا ضمــن التوجهــات 
االســتراتيجية للهيئــة. وفــي إطــار جهــود الهيئــة للعمــل علــى تعزيــز الــدور المحــوري 
لهــذا النشــاط فــي تطويــر منظومــة ســالمة المنتجــات الســعودية، فقــد اعتمــد 
مجلــس إدارة الهيئــة المنهجيــة العامــة لســالمة المنتجــات، والتــي ُتشــكل منظومــة 
ُتعتبــر أكثــر  التــي  تــَم بناؤهــا استرشــادًا بالمنظومــة األوروبيــة  شــاملة ومتكاملــة 
توافقــًا لمتطلبــات المملكــة بعــد دراســة مســتفيضة لعــدد مــن النمــاذج العالميــة 
فــي هــذا المجــال. وقــد ُأطلقــت هــذه المنهجيــة لتكــون السياســة العامــة للبرنامــج 
الســعودي لســالمة المنتجــات المعــروف باســم )ســليم(، حيــث تعتمــُد علــى عــدد 
مــن البرامــج التــي تضطلــع بهــا اإلدارات الفرعيــة بــاإلدارة العامــة للمطابقــة، وهــي: 

4
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 7
1/4 إدارة اللوائح الفنية

1/1/4 إعداد اللوائح الفنية

تبنــت  الُمســتهلك، فقــد  تأكيــدًا لحرصهــا علــى تعزيــز ســالمة 
القياســية  المواصفــات  إصــدار  فــي  ُمحكمــة  منهجيــة  الهيئــة 
واللوائــح الفنيــة وفقــًا لدرجــة خطــورة المنتجــات، حيث تــَم ترتيب 
األولويــات االســتراتيجية بحيــث تكــون األولويــة للمنتجــات عاليــة 
تفعيــل  إلــى  باإلضافــِة  الفنيــة،  اللوائــح  إصــدار  عنــد  الخطــورة 
بتطبيــق  لإللــزام  المعنيــة  الجهــات  مــع  والتعــاون  التنســيق 
متطلبــات تلــك اللوائــح الفنيــة ومــا تتضمنــه مــن مواصفــات 
قياســية، ومتابعــة آثــار تطبيقهــا فــي الســوق علــى المســتهلك.  

ــر اللوائــح الفنيــة،  ــُع إدارة اللوائــح الفنيــة بإعــداد وتطوي وتضطل
ســالمة  برنامــج  عناصــر  أهــم  مــن  المهمــة  هــذه  ُتعتبــر  حيــث 

المنتجــات التــي َترتكــز عليهــا، وتعمــُل هــذه اإلدارة علــى:

وضعــت اإلدارة فــي خطتهــا العامــة إصــدار عــدد مــن اللوائــح 
العاليــة  المخاطــر  ذات  المنتجــات  غالــب  ــي  ُتغطِّ الفنيــة 
2020م،  حتــى  المنتجــات  برنامــج ســالمة  والمتوســطة ضمــن 
ــى  ــة اســتنادًا إل ــح الفني وقــد قامــت اإلدارة بإعــداد خطــة اللوائ
عــدة معاييــر مثــل األولويــة بنــاًء علــى درجــة المخاطــر للمنتجــات، 
وكذلــك علــى مــا يــرد إلــى الهيئــة مــن توصيــات مــن الجهــات 
المنتجــات،  ســالمة  لبرنامــج  وفقــًا  العالقــة  ذاِت  الحكوميــة 

وبمــا َيتماشــى مــع الخطــة االســتراتيجية للهيئــة؛ الُمســتندة إلــى 
برنامــج التحــول الوطنــي. وقــد اســتهدفت خطــة اللوائــح لعــام 
2018م إصــدار عــدد )6( لوائــح فنيــة وفقــًا للمعاييــر أعــاله، وتــم 
بحمــد اللــه إصــدار )7( لوائــح فنيــة، كمــا هــو ُموضــح فــي الجــدول 
رقــم )21(. وقــد ُأخِطــرت منظمــة التجــارة العالمية )WTO( بشــأن 

هــذه اللوائــح وفقــًا لمتطلبــات المنظمــة. 

اسم الالئحةم
رقــم وتاريخ اعتماد 

الالئحة في 
مجلس اإلدارة

تاريخ النشر في 
الجريدة الرسمية

الالئحة الفنية للصهاريج - الجزء األول : صهاريج نقل المنتجات البترولية1
رقم )١7١( - الرياض

١44٠/١٠/١7هـ
٢٠١٩/٠6/٢٠م

١44٠/١٢/٠١هـ
٢٠١٩/٠8/٠٢م

الالئحة الفنية للسالمة الغذائية في األدوات واألجهزة المستخدمة في المطبخ2

الالئحة الفنية لمواد البناء الجزء الخامس: األنابيب المستخدمة في شبكات 3
تمديدات المياه والكهرباء والغاز

رقم )١7٢( - الرياضالالئحة الفنية لأللعاب النارية4
١44٠/١٢/٢8هـ
٢٠١٩/٠8/٢٩م

١44١/٠3/٠4هـ
٢٠١٩/١١/٠١م

الالئحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق٥

الالئحة الفنية لألجهزة اإللكترونية المستخدمة في نظم التدخين اإللكتروني6

الالئحة الفنية للدراجات اآللية7
رقم )١73(

١44١/٠4/٢٩هـ
٢٠١٩/١٢/٢6م

جدول رقم )21(: اللوائح الفنية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة خالل فترة التقرير

لـــــــــوائـــــــح فنيــــــة
جديدة

التقرير السنوي ٢٠١٩ م
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2/1/4 تحديث وتعديل اللوائح الفنية

3/1/4 الرد على االستفسارات

2/4 إدارة دعم ومتابعة التطبيق 

اســتنادا إلــى قــرارات مجلــس إدارة الهيئــة فــي اجتماعــه رقــم 
)170( بتاريــخ 1440/07/21هـــ، ورقــم )172( بتاريخ 1440/12/28ه، 
باعتمــاد تحديــث اللوائــح الفنيــة، فقــد تمــت الموافقــة علــى 
تحديــث ثــالث لوائــح فنيــة معتمــدة، ونشــر القــرار فــي الجريــدة 

الرســمية، كمــا هــو ُموضــح فــي الجــدول رقــم )22(.

تــَم الــرد علــى أكثــر مــن )3.339( استفســار، وردت إلــى الهيئــة مــن الشــركات والمصانــع والمســتوردين بشــأن شــهادات المطابقــة 
وتطبيــق اللوائــح، باإلضافــِة إلــى الــرد علــى مالحظــاِت واستفســارات أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة )WTO( بشــأن اللوائــح الفنيــة 
ــة، والقطــاع  ــرد مــن الجهــات الحكومي ــي ت ــة باإلخطــار عنهــا فــي موقــع المنظمــة، واالستفســارات األخــرى الت التــي تقــوم الهيئ

الخــاص التــي بلغــت أكثــر مــن )183( استفســار

حرصــًا علــى تفعيــل تطبيــق اللوائــح الفنيــة والمواصفات القياســية 
الســعودية، أنشــأت الهيئــة هــذه اإلدارة لمتابعــة تطبيــق اللوائــح 
الفنيــة المعتَمــدة، وذلــك حرصــًا منهــا علــى التواصــل مــع جميــع 
الفنيــة  باللوائــح  للتعريــف  بالتطبيــق  العالقــة  ذوي  األطــراف 
لمتابعــة  التوجيهيــة  اللجنــة  إشــراف  تحــت  تطبيقهــا  وتفعيــل 
التطبيــق، والتــي قــد تــم تشــكيلها لهــذا الغــرض تضــم عــددًا مــن 
الجهــات الرقابيــة ذاِت العالقــة، وكذلــك لمتابعــة مؤشــر قيــاس 
مطابقــة المنتجــات. وتتولــى هــذه اإلدارة مجموعــة مــن المهــام 

وفــق محــاور العمــل التاليــة:

اسم الالئحةم
رقم قرار اعتماد 
مجلس اإلدارة 

وتاريخه

تاريخ النشر في 
الجريدة الرسمية

الالئحة الفنية للمركبات الكهربائية1
رقم )٢٠١٩/١7٠/٠5(

١44٠/٠7/٢١هـ
٢٠١٩/٠3/٢8م

١44٠/١٢/٠١هـ
٢٠١٩/٠8/٠٢م

الالئحة الفنية لمواد البناء - الجزء األول: قطاعات المعادن وسبائكها لإلنشاءات 2
والمباني

رقم )٢٠١٩/١7٢/٠7(
١44٠/١٢/٢8هـ
١44١/٠5/٠١هـ٢٠١٩/٠8/٢٩م

٢٠١٩/١٢/٢7م
الالئحة الفنية مواد البناء - الجزء الثاني: مواد العزل ومواد تكسية المباني3

رقم )٢٠١٩/١7٢/٠8(
١44٠/١٢/٢8هـ
٢٠١٩/٠8/٢٩م

جدول رقم )22(: اللوائح الفنية المحدثة خالل فترة التقرير

لـــــــــوائـــــــح فنيــــــة3
محدثة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
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44//22//11 متابعة تطبيق اللوائح الفنية متابعة تطبيق اللوائح الفنية
تقــوم اإلدارة بتعميــم اللوائــح الفنيــة - بعــد نشــرها فــي الصحف 
الرســمية - علــى الجهــات الحكوميــة، لتبليــغ اعتمادهــا وتاريــخ 
دخولهــا حيــزِّ التطبيــق، باإلضافــِة إلــى مجلــس الغــرف التجاريــة، 
بتطبيــق  المعنيــة  الخاصــة  الجهــات  علــى  لتعميمهــا  وذلــك 
عيــن  مصنِّ مــن  الفنيــة  باللوائــح  ــن  المعنييِّ وتوعيــة  الالئحــة، 
 )33( التقريــر  فتــرة  خــالل  الهيئــة  عقــدت  وقــد  ومســتوردين. 
وتطبيقهــا  المعتَمــدة  الفنيــة  باللوائــح  للتوعيــة  عمــل  ورشــة 
الرقابيــة  الجهــات  مــع  بالتعــاون  التطبيــق  ــز  حيِّ دخولهــا  قبــل 

واالســتثمار،  التجــارة  وزارة  للجمــارك،  العامــة  الهيئــة  التاليــة: 
وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة، الهيئــة العامــة للنقــل، كمــا 
 )9( الهيئــة  )23( كمــا عقــدت  رقــم  الجــدول  هــو موضــح فــي 
ورش عمــل لتوعيــة منســوبي الهيئــة العامــة للجمــارك ببعــض 
اللوائــح الفنيــة ذات العالقــة ببعــض المنتجــات المســتوردة التــي 
ستشــملها خطــة التفعيــل ويوضــح الجــدول  رقــم )24( عناويــن 

تلــك الــورش وموقــع وتاريــخ انعقادهــا

مكان انعقاد الورشةالتاريخالورشةم

الالئحة الفنية للمنتجات البالستيكية القابلة للتحلل
الرياض٢٠١٩/٠١/١5

جدة1٢٠١٩/٠١/٢٢
الدمام٢٠١٩/٠١/٢٩

الالئحة الفنية ألدوات ترشيد استهالك المياه٢
الرياض٢٠١٩/٠١/١6
جدة٢٠١٩/٠١/٢3
الدمام3٠/٢٠١٩/٠١

الالئحة الفنية لزيوت التزييت
الرياض٢٠١٩/٠٢/٠5

جدة3٢٠١٩/٠٢/١٢
الدمام٢٠١٩/٠٢/١٩

الالئحة الفنية لألجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها4
الرياض٢٠١٩/٠٢/٠6
جدة٢٠١٩/٠٢/١3
الدمام٢٠١٩/٠٢/٢٠

الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد
الرياض٢٠١٩/٠٢/٢7

جدة٠6/5٢٠١٩/٠3
الدمام١3/٢٠١٩/٠3

الالئحة الفنية الخليجية للعب األطفال6
الرياض٢٠١٩/٠٢/٢7
جدة٠6/٢٠١٩/٠3
الدمام١3/٢٠١٩/٠3

اللوائح الفنية لمواد البناء الجزء الثالث-الجزء الرابع-الجزء الخامس
الرياض3٠/٢٠١٩/٠٩

جدة7٢٠١٩/١٠/٠8
الدمام٢٠١٩/١٠/١5

الالئحة الفنية للصهاريج-الجزء األول: صهاريج نقل المنتجات البترولية8
الرياض٢٠١٩/١٠/٠١
جدة٢٠١٩/١٠/٠٩
الدمام٢٠١٩/١٠/١6

الالئحة الفنية ألنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة٩
الرياض٢٠١٩/١٠/٢١
جدة٢٠١٩/١١/٠4
الدمام٢٠١٩/١١/٠6

الالئحة الفنية للحواجز األمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات١٠
الرياض٢٠١٩/١٠/٢4
جدة٢٠١٩/١١/٠3
الدمام٢٠١٩/١١/٠7

الالئحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات١١
الرياض٢٠١٩/١١/١٢
جدة٢٠١٩/١١/٢٠
الدمام٢٠١٩/١١/٢7

جدول رقم )23(: ورش العمل المنعقدة خالل فترة التقرير للتوعية باللوائح الفنية المعتمدة وتطبيقها

التقرير السنوي ٢٠١٩ م
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 )9( بعقــد  اإلدارة  قامــت 
لمنســوبي  عمــل  ورش 
ــة  ــة )الهيئ الجهــات الرقابي
العامــة للجمــارك( وذلــك 
الدمــام  مــن  كٍل  فــي 
والريــاض وجــدة. كمــا هــو 
ــح فــي الجــدول رقــم  ُموضَّ

 .)24(

مكان انعقاد الورشةالتاريخالورشةم

الالئحة الفنية للمنتجات البالستيكية القابلة للتحلل.	 ١
الالئحة الفنية ألدوات ترشيد استهالك المياه.	 

جمرك مطار الملك خالد الدولي ٢٠١٩/٠٢/٢5
بالرياض

جمرك مطار الملك عبدالعزيز ٠4/٢٠١٩/٠3
الدولي بجدة

جمرك ميناء الملك عبدالعزيز ١١/٢٠١٩/٠3
بالدمام

الالئحة الفنية لزيوت التزييت.	 ٢
الالئحة الفنية لألجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها.	 

جمرك مطار الملك خالد الدولي ٢٠١٩/٠٢/٠4
بالرياض

جمرك مطار الملك عبدالعزيز ٢٠١٩/٠٢/١١
الدولي بجدة

جمرك ميناء الملك عبدالعزيز ٢٠١٩/٠٢/١8
بالدمام

3
الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة والمعدات الكهربائية 	 

منخفضة الجهد.
الالئحة الفنية الخليجية للعب األطفال.	 

جمرك مطار الملك خالد الدولي ٢٠١٩/٠٢/٢6
بالرياض

جمرك مطار الملك عبدالعزيز ٠5/٢٠١٩/٠3
الدولي بجدة

جمرك ميناء الملك عبدالعزيز ١٢/٢٠١٩/٠3
بالدمام

جدول رقم )24(: ورش العمل المنعقدة خالل فترة التقرير لمنسوبي الجهات الرقابية

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
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2/2/4 المشاركة في الجوالت التفتيشية مع الجهات الرقابية

3/4 مركز الرصد واإلنذار عن المنتجات غير اآلمنة

ــارة عــدد )139( مصنــع لمتابعــة  شــاركت اإلدارة بالتعــاوِن مــع وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة فــي جولتيــن تفتيشــيتين، وتــم زي
ــع والتــي شــاركت اإلدارة بهــا تطبيــق اللوائــح الفنيــة. ويوضــح الجــدول رقــم )2٥( قائمــة بالجــوالت التفتيشــية علــى المصان

وافــق مجلــس إدارة الهيئــة علــى إنشــاء إدارة عامــة بمســمى »مركــز الرصــد واإلنــذار عــن 
المنتجــات غيــر اآلمنــة« ترتبــط مباشــرة بنائــب المحافــظ للمطابقــة والجــودة، ويعنــي المركــز 
برصــد المنتجــات الغيــر آمنــة واإلنــذار عنهــا مــن خــالل تطويــر منصــة إلكترونيــة متخصصــة 
عــن  المعلومــات  وتبــادل  اإلخطــار   األعضــاء  الحكوميــة  الوطنيــة  تتيــح لألجهــزة  »راصــد« 
المنتجــات االســتهالكية غيــر اآلمنــة -التــي تدخــل ضمــن مهــام الهيئــة- والحــوادث المصاحبــة 
لهــا، والتــي قــد تكــون ســبب فــي إلحــاق الضــرر بصحــة وســالمة المســتهلكين، ورفــع توصيــات 
التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لهــا، باإلضافــة إلــى الســعي لنشــر الوعــي بيــن المســتهلكين بخطــر 
تلــك المنتجــات، واإلنــذار المبكــر بشــأنها ومتابعــة مــا يصــدر عــن مراكــز اإلخطار المماثلــة دوليًا.  

التاريخ الجهات التي شاركت اإلدارة 
معها

عدد 
المصانع المدينة النشاط

١-١44٠/١١/3٠هـــ وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية

١6 الرياض

متابعة تطبيق الالئحة الفنية لزيوت 
التزييت

٢ شقراء
١ القرينة
١4 الدمام
4 االحساء
5 الجبيل
١ بقيق
٢١ جدة 
١ المدينة المنورة
٩ ينبع
8 رابغ
١ الطائف

١-١44٠/١١/3٠هـــ وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية

١٠ الرياض

متابعة تطبيق الالئحة الفنية لألجهزة 
التي تعمل بالغاز وملحقاتها

3 بريدة
١7 الدمام
١١ الجبيل
١ الظهران
١ القطيف
١ مكة المكرمة
١ المدينة المنورة
١٠ جدة
١ الطائف

جدول رقم )2٥(: الجوالت التفتيشية للمصانع

التقرير السنوي ٢٠١٩ م
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1/3/4 أهداف المركز
يمكن تلخيص أبرز أهداف المركز بالتالي:

تطويــر منظومــة عمــل تكامليــة بيــن الجهــات . 1
الوطنيــة فــي رصــد المنتجــات )عــدا الغذائيــة 
واإلنــذار  اآلمنــة  غيــر  والطبيــة(  والدوائيــة 

المبكــر عــن مخاطرهــا.

غيــر . 2 للمنتجــات  المصاحبــة  والمخاطــر  الحــوادث  أســباب  تحليــل 
الفنيــة  التقاريــر  وإصــدار  الخطــورة  مســتوى  وتقييــم  اآلمنــة 

بذلــك. المتعلقــة 

التكامــل مــع المراكــز الدوليــة المماثلــة مثــل نظــام دول االتحــاد األوروبــي لإلخطــار عن . 3
المنتجــات الخطــرة )رابيكــس( وغيــره مــن األنظمــة المماثلــة فــي الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة واســتراليا. 

تســهيل الرصــد واإلخطــار عــن حــوادث ومخاطــر المنتجــات غيــر اآلمنــة مــن خــالل . 4
إيجــاد منصــة إلكترونيــة لضمــان التواصــل الســريع والموثــوق لتبــادل المعلومــات بيــن 
 Rapid Alert System for( الجهــات الوطنيــة وبالتالــي اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة

.)unsafe products

المســاهمة فــي منــع دخــول المنتجــات الغيــر آمنــة للســوق مــن خــالل الرصــد المبكــر . 5
لتلــك المنتجــات وتوفيــر البيانــات المتعلقــة بهــا للجهــات الرقابيــة ذات العالقــة. 

المســاهمة فــي رفــع مســتوى الوعــي لــدى المســتهلكين مــن خــالل نشــر المعلومــات . 6
واإلحصائيــات للمنتجــات غيــر اآلمنــة مــن خــالل المنصــة اإللكترونيــة. 

المســاهمة فــي المحافظــة علــى صحــة وســالمة المســتهلكين واالقتصــاد الوطنــي . ٧
مــن خــالل رفــع مســتوى الســالمة والثقــة فــي المنتجــات المتداولــة فــي الســوق 

الســعودي.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
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2/3/4 إنجازات المركز

3/3/4 اللجان المشارك بها المركز

في اللجنة التوجيهية للمركز

التوجيهيــة للمركــز . 1 اللجنــة  تكويــن 
وتســمية أعضائهــا مــن الممثليــن 
عــن عــدة جهــات وطنيــة )حكوميــة 
التجــارة  وزارة  حكوميــة(:  وغيــر 
الداخليــة  وزارة  واالســتثمار، 
وزارة  والمــرور(،  المدنــي  )الدفــاع 
الصناعــة والثــروة المعدنيــة،  وزارة 
الصحــة، الهيئــة العامــة للجمــارك، 
جمعيــة حمايــة المســتهلك، وزارة 
الشــؤون البلديــة والقرويــة، شــركة 
نجــم. وتتولــى هــذه اللجنــة تطويــر 
لرصــد  المناســبة  االســتراتيجيات 
والمخاطــر  الحــوادث  وتحليــل 
)عــدا  المنتجــات  عــن  الناتجــة 
وآليــات  والدوائيــة(،  الغذائيــة 
االســتفادة مــن هــذه المعلومــات 

تســتفيد  مخرجــات  تطويــر  فــي 
التشــريعية  الجهــات  منهــا 
والرقابيــة لرفــع مســتوى الســالمة 
الســعودي. الســوق  فــي  والثقــة 

زيــارة عــدد مــن المنظمــات الدولية . 2
التــي تعمــل بمجــال الرصــد واإلنــذار 
عــن المنتجــات غيــر اآلمنــة بهــدف 
االســتفادة مــن الخبــرات الدوليــة 
وإجــراءات  خدمــات  تحســين  فــي 

العمــل للمركــز.

الصحــة . 3 وزارة  منســوبي  تدريــب 
والمديريــة العامــة للدفــاع المدنــي 
على اســتخدام النظــام اإللكتروني 

»راصــد«. 

لجنة تقييم المخاطر بالمنظمة 
الدولية للتقييس
.)ISO TC 262(

لجنة دراسة وتحليل شهادات 
المطابقة بالهيئة.

لجنة تحديد تكاليف االختبارات 
للمختبرات الخاصة.

لجنة نشر السلع غير 
المطابقة بالهيئة.

يشارك المركز في مجموعة من اللجان ذات العالقة بعمله مثل:

التوجيــه . 4 تنفيــذ  علــى  اإلشــراف 
الســامي الكريــم فــي رصــد وتقييــم 
الحكوميــة  لألجهــزة  المخاطــر 
حســب  المواصفــات  هيئــة  فــي 
مجلــس  يقرهــا  التــي  المنهجيــة 
نظــرًا  وذلــك  الوطنيــة  المخاطــر 
اللجنــة  فــي  عضــو  المركــز  ألن 
المخاطــر  لتقييــم  الدوليــة  الفنيــة 
فــي المنظمــة الدوليــة للتقييــس 

.)ISO (

مواصفــات . ٥  )٥( عــدد  ترجمــة 
قياســية دوليــة فــي مجــال ســالمة 

المخاطــر. وتقييــم  المنتجــات 
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4/3/4 ورش تدريبية عن نظام »راصد« اإللكتروني

5/3/4  إدارات المركز

إدارة التواصل وحصر البيانات:

من مهام اإلدارة كالتالي:

حرصــًا مــن الهيئــة علــى التواصــل مــع جميــع األطــراف ذوي العالقــة، فقــد تــَم عقــد )4( ورش عمــل تدريبيــة علــى نظــام راصــد 
اإللكترونــي والــذي تــم تطويــره لرصــد الحــوادث الناجمــة عــن المنتجــات غيــر اآلمنــة تمهيــدًا إلطــالق البرنامــج فــي مرحلتــه األولــى 

كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )26(:

ُتعنــى هــذه اإلدارة بالتواصــل مــع شــركاء المركــز مــن الجهــات 
غيــر  المنتجــات  بشــأن  المعنيــة  -األطــراف  العالقــة  ذات 
بالمنتجــات  المتعلقــة  المعلومــات  وحصــر  وجمــع  اآلمنــة- 
غيــر اآلمنــة وطلــب الوثائــق والمســتندات الداعمــة بشــأنها، 
باإلضافــة إلــى النظــر فــي االعتراضــات الفنيــة الــواردة للهيئــة 

اإلشراف على نظام راصد اإللكتروني.	 

التواصل مع الجهات ذات العالقة بشأن ما يرد لمركز الرصد واإلنذار عن المنتجات غير اآلمنة من اعتراضات واستفسارات.	 

حصر المعلومات الواردة لمركز الرصد واإلنذار عن المنتجات غير اآلمنة والتحقق من صحتها.	 

اإلنذار المبكر بشأن المنتجات غير اآلمنة والحوادث الناتجة عنها.	 

جمع وتوثيق وتبادل المعلومات بشأن المنتجات غير اآلمنة بين الجهات الوطنية.	 

التواصل مع مراكز الرصد الدولية بشأن المنتجات غير اآلمنة. 	 

التواصل مع الجهات الحكومية المسؤولة عن سالمة المنتجات في بلد التصنيع.	 

رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين من خالل نشر المعلومات عن المنتجات غير اآلمنة.	 

التاريخمكان انعقاد الورشةالجهة المستفيدة م

1

وزارة الصحة

٠٩-٢٠١٩/١٠/١٠مالمقر الرئيس للهيئة

١5-٢٠١٩/١٠/١6مفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية2

٢٢-٢٠١٩/١٠/٢3مفرع الهيئة بالمنطقة الغربية3

٢٠١٩/١٢/٢4مالمقر الرئيس للهيئةالمديرية العامة للدفاع المدني4

جدول رقم )26(: ورش العمل التدريبية على نظام راصد اإللكتروني 

المتعلقــة بشــهادات المطابقــة للمنتجــات، واإلنــذار عنهــا فــي 
حــال ثبــوت أنهــا تضــر بصحــة وســالمة المســتهلكين، وكذلــك 
متابعــة مــا يصــدر مــن الجهــات الدوليــة ذات العالقــة بشــأن 

المنتجــات غيــر اآلمنــة ومراكــز الرصــد الدوليــة.
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استقبال عدد 
)209( اعتراض 

فني وارد للمركز 
من الجهات ذات 

العالقة.

بناء نقاط اتصال 
فاعلة مع الجهات 

الحكومية ذات 
العالقة.

بناء قائمة بجميع 
معلومات التواصل 

مع المختبرات 
الخاصة داخل 
المملكة.  

إعداد سجل 
المخالفات المتعلقة 
باجتماعات لجنة إدارة 
شهادات المطابقة 

وتحديثه بشكل 
دوري.

متابعة تنفيذ 
التوصيات الصادرة 

من لجنة إدارة 
شهادات المطابقة 

بالتنسيق مع 
اإلدارات المعنية.

أعمال وأنشطة اإلدارة:   

تتلخص مهام إدارة الدراسة والتحليل بالمركز بما يلي

إدارة الدراسة والتحليل:
ًتعنــى اإلدارة بتحليــل مســببات حــوادث المنتجــات غيــر اآلمنــة، 
مــن  الصــادرة  الفنيــة  للتقاريــر  االختبــارات  نتائــج  ودراســة 
المختبــرات، والنظــر فــي االعتراضــات الفنيــة والتــي تــرد مــن 

الجهــات الوطنيــة وإبــداء الــرأي الفنــي، باإلضافــة إلــى تحديــد 
ــارات المتعلقــة بالصحــة والســالمة وفقــًا للمواصفــات  االختب
القياســية، ومتطلبــات اللوائــح الفنيــة ذات العالقــة بالمنتــج.

تحديد االختبارات للمنتجات الخاصة 
بسالمة وصحة المستهلك وحماية 

البيئة وفقًا لمتطلبات اللوائح 
الفنية والمواصفات القياسية 

وتوحيد االختبارات بين مختبرات 
الهيئة والمختبرات الخاصة.

تحليل نتائج الدراسات وتحديد 
أسباب الحوادث المصاحبة 

للمنتجات.

دراسة ما يحال للهيئة من 
اعتراضات فنية حول المنتجات 

وإبداء الرأي الفني حيالها.

دراسة وتحليل المخالفات المتعلقة 
بجهات المنح.

رصد ودراسة حوادث المنتجات 
وتقييم وتحليل المخاطر لها.

دراسة تقارير االختبارات الفنية 
وتحليل البيانات الصادرة من 
المختبرات والتأكد من مدى 

التزام المختبرات بتطبيق 
المواصفات القياسية ومتطلبات 

اللوائح الفنية ذات العالقة 
بالمنتج.

التقرير السنوي ٢٠١٩ م
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أعمال وأنشطة اإلدارة:

قامت إدارة الدراسة والتحليل بالمركز بمجموعة من النشاطات أثناء فترة إعداد التقرير ونعرض فيما يلي ملخصًا ألهمها:

تحديــد اختبــارات الســالمة واألداء األساســية لعــدد )211( منتــج، ضمــن مشــروع مؤشــر المطابقــة لمجموعــة مــن قطاعــات 	 
العمــل

دراسة عدد )2.087( تقرير اختبار ضمن مؤشر المطابقة لعام 2019م. 	 

دراســة وتحليــل عــدد )197( مــن شــهادات المطابقــة الصــادرة مــن جهــات 	 
المنــح المقبولــة ورفــع التوصيــات بشــأنها.  

تنظيــم ورش تعريفيــة لموظفــي المركــز فــي المجــاالت الفنيــة بالتعــاون 	 
المختبــرات،  الفنيــة،  اللوائــح  القياســية،  )المواصفــات  الهيئــة  إدارات  مــع 
منــح الشــهادات، اعتمــاد المختبــرات، قبــول وتســجيل جهــات المنــح، عالمــة 

الجــودة، المعايــرة والتقويــم(.

قطاع المنتجات 
الكهربائية

قطاع مواد البناء 
والتشييد

قطاع منتجات العزل

قطاع المنتجات 
الميكانيكية والمعدنية

قطاع منتجات المواد 
العامة

قطاع منتجات قطع 
الغيار

قطاع منتجات المواد 
الصحية

قطاع منتجات الغزل 
والنسيج

قطاع األجهزة التي 
تعمل بالغاز

2,087

197
دراسة تقرير اختبار 

شهادة مطابقة ثم دراستها 
وتحليلها

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

١٠5



منح الشهادات

َتَتولــى اإلدارة العامــة لمنــح الشــهادات جانبــًا مهمــًا مــن مهــام الهيئــة فيمــا يتعلــق 
بنشــاط تقويــم المطابقــة، حيــث تمنــح الهيئــة عــدة أنــواع مــن الشــهادات والتراخيــص 

وذلــك حســب متطلبــات اللوائــح الفنيــة المعتمــدة
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منح تراخيص باستخدام عالمة الجودة السعودية.	 
منــح تراخيــص باســتخدام بطاقــات كفــاءة الطاقــة لألجهــزة 	 

الكهربائيــة المنزليــة.
منح بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات واإلطارات. 	 
منح الترخيص باستخدام بطاقات ترشيد استهالك المياه.	 
منح شهادة مطابقة لطراز )اعتماد طراز(.	 
منح شهادة مطابقة إلرسالية محددة.	 
منح ترخيص باستخدام شعار البالستيك القابل للتحلل.	 
)للموازيــن 	  الوطنيــة  الطــراز  اعتمــاد  مطابقــة  شــهادة  منــح 

والمضخــات(.

منح شهادة المطابقة لصهاريج األلومنيوم.	 
منح شهادة باستخدام شارة المطابقة الخليجية. 	 
منح شهادة مطابقة حواجز الشاحنات.	 
منح شهادة الجودة لمراكز خدمات المستفيدين )حّياك(.	 
منح شهادة معرف الصانع العالمي.	 
شهادة المطابقة للمقطورات وشبه المقطورات.	 
شهادة المطابقة للمركبات الكهربائية. 	 
 	.)IECEE( منح شهادات اعتراف بشهادات
منح شهادة مطابقة لدفعة إنتاج.	 

تمنح الهيئة عدة أنواع من شهادات 
المطابقة من بينها: 
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تحــرُص الهيئــة علــى االرتقــاء بجــودة الســلع والمنتجــات للحفــاظ علــى صحــة وســالمة 
المســتهلك، وذلــك مــن خــالل الترخيــص للمنشــآت المســتوفية لشــروط الالئحــة 
منتجاتهــا  علــى  العالمــة  الســتخدام  الســعودية  الجــودة  لعالمــة  العامــة  الفنيــة 
)الشــكل رقــم 14(، ويعكــس حصــول الُمنتــج علــى عالمــة الجــودة مطابقــة المنتــج 
للمواصفــات القياســية الســعودية الُمعتمــدة، إضافــًة إلــى تحقيــق معاييــر مراقبــة 
ضبــط الجــودة أثنــاء تصنيعــه. وبذلــك ُتحقــق منظومــة منــح عالمــة الجــودة مصلحــة 
حمايــة  وُتعــزز  والَتاجــر(،  والُمســتهِلك  )الُمنِتــج  العالقــة  ذوي  األطــراف  جميــع 

المســتهلك، وتوفــر قــدرة تنافســية أكبــر للمنتجــات الحاصلــة علــى العالمــة.

وقــد بلــغ إجمالــي عــدد المنشــآت الحاصلــة علــى الترخيــص باســتخدام عالمــة الجــودة 
)٥40( منشــأة وبلــغ عــدد التراخيــص الســارية لهــا )666( ترخيصــًا لعــدد )21.2٥6( منتــج 
تحمــل عالمــة الجــودة، بزيــادة فــي عــدد التراخيــص بنســبة 48% مقارنــة عــن العــام 
الماضــي إضافــًة إلــى وجــود )2٥2( طلــب ترخيــص تحــت الدراســة بنهايــة عــام 2019م. 

حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر.

حيــث تــم إصــدار عــدد )287( ترخيــص جديــد خــالل عــام 2019م، كمــا تــَم إعــداد واعتمــاد 
عــدد )79( خطــة زيــارات تدقيــق شــملت عــدد )٥13( زيــارة ميدانيــة للمنشــآت وخطــوط 
اإلنتــاج، كمــا تــَم رصــد مخالفــات لبعــض المنشــآت أدت إلــى إلغــاء الترخيــص لعــدد 
)30( مصنعــًا، وتعليــق الترخيــص لعــدد )1٥( مصنــع بســبب عــدم االلتــزام بمتطلبــات 
رقــم  البيانــي  الرســم  الســعودية، يوضــح  الجــودة  العامــة لعالمــة  الفنيــة  الالئحــة 
ــع المنتجــات الحاصلــة علــى عالمــة الجــودة وفــق قطاعــات تصنيــف  )8( ِنســَب توزي

المنتجــات المختلفــة.

1/5 عالمة الجودة

منتج حاصل على 
عالمة الجودة

21.256

الرسم البياني رقم )8(: ِنَسب توزيع المنتجات الحاصلة على عالمة 
الجودة وفق قطاعات تصنيف المنتجات المختلفة

الشكل رقم )14(: شعار 
عالمة الجودة
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رسم بياني رقم )9(:  عدد تراخيص استخدام عالمة الجودة السعودية السارية
 )حسب بلد المنشأة(

السعودية البحرين الصين أوكرانياتايالند اإلمارات عمان إيطاليا الكويت الهند كوريا ألبانيا مصرأسبانيا األردن بريطانيا تركيا فيتنام التشيك النرويج السويد

كمــا ُيوضــح الرســم البيانــي رقــم )9( عــدد التراخيــص الســارية فــي كل دولــة ونســبتها مــن مجمــوع التراخيــص ممــا يبيــن مــدى انتشــار 
عالمــة الجــودة الســعودية خــالل دول العالــم.

تقديــم  فــي  المســتمر  التطويــر  علــى  الهيئــة  مــن  وحرصــًا 
الســعودية  الجــودة  عالمــة  إدارة  حافظــت  فقــد  خدماتهــا 
علــى اســتمرار االعتمــاد إلجــراءات منــح عالمــة الجــودة  وفــق 
لثالثــِة   )ISO17065:2012( الدوليــة  المواصفــة  متطلبــات 
فئــات مــن المنتجــات هــي: )القابســات والمقابــس، أســياخ 
الصلــب، الدهانــات( بعــد التقييــم الــدوري مــن مركــز االعتمــاد 

الخليجي على إجراءات اإلدارة في أعمال الترخيص باستخدام 
عالمــة الجــودة الســعودية، ممــا ُيرســخ مصداقيــة العالمــة 
وُيســهل عمليــة االعتــراف بعالمــِة الجــودة الســعودية علــى 
والمنتجــات  الصناعــات  دعــم  وبالتالــي  الُدولــي،  المســتوى 
الســعودية الحاصلــة علــى العالمــة، وتوســيع آفــاق انتشــارها 

فــي األســواق المســتهدفة.
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ولتحقيــق مبــدأ الحياديــة والشــفافية فقــد تــَم إعــداد واعتمــاد 
المنتجــات  لتشــمل  منتــج  لــكل  خــاص  منــح  إجــراء   )٥3( عــدد 
هــذه  إعــداد  فــي  ويشــارك  الجــودة،  عالمــة  علــى  الحاصلــة 
الجهــات  وبعــض  المســتهلك  حمايــة  مــن  اإلجــراءات ممثليــن 
الحكوميــة ذات العالقــة ونخبــة مــن المنشــآت المتميــزة فــي 

المنتــج. مجــال صناعــة 

المجــال لجهــات تقويــم المطابقــة  التطويــر فتــُح  كمــا شــمل 
المؤهلــة للمشــاركة فــي بعــض إجــراءات منــح عالمــة الجــودة 
التــي اعتمــدت  التســجيل والتفويــض  ُنظــم  الســعودية وفــق 
العالميــة  الممارســات  ألفضــل  ووفقــًا  2019م،  العــام  خــالل 
تــَم توقيــع اتفــاق تفويــض  الُمتبعــة فــي هــذا المجــال. وقــد 
تراخيــص  لمنــح  المطابقــة  تقويــم  خدمــات  لتقديــم  جزئــي 
)8( شــركات  عــدد  مــع  الســعودية  الجــودة  اســتعمال عالمــة 
تقويــم المطابقــة خــالل عــام 2019م ليبلــغ عــدد جهــات تقويــم 
ــى أن تيســر  ــة إل ــع الهيئ المطابقــة المفوضــة )14( جهــة. وتتطل
اللــه-  -بــإذن  الجــودة  عالمــة  منــح  إجــراءات  الخطــوات  هــذه 
الســعودية  الجــودة  لعالمــة  الُمســتهدف  االنتشــار  وتحقيــق 
وتعظيــم الفائــدة مــن الطلــب الُمتوقــع عليهــا. كمــا يتــم تنظيــم 
باإلجــراءات  للتوعيــة  المفوضــة  الجهــات  مــع  دوريــة  لقــاءات 

الطلبــات. حالــة  ومتابعــة 

ــة االســتراتيجية لموضــوع كفــاءة اســتهالك الطاقــة، ُتشــارك  انطالقــًا مــن األهمي
الهيئــة وبشــكٍل فاعــل فــي نشــاطات البرنامــج الســعودي لكفــاءة الطاقــة وفــق 
منهجيــة تكامليــة مــع الجهــات ذاِت العالقــة مــن األجهــزة الحكوميــة ومؤسســات 
القطــاع الخــاص وقــد قامــت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر وبالمشــاركة مــع البرنامــج 
الخاصــة  الســعودية  القياســية  المواصفــات  بتحديــث  الطاقــة  الســعودي لكفــاءة 
علــى  للكفــاءة  التوضيحــي  الشــكل  تغييــر  تــم  حيــث  الطاقــة،  كفــاءة  ببطاقــات 
البطاقــات مــن النجــوم إلــى المســتويات، لتصبــح البطاقــات الجديــدة علــى شــكل 
ســبع مســتويات توضــح قــدرة الجهــاز علــى ترشــيد اســتهالك الطاقــة. وتأتــي هــذه 
الخطــوة ضمــن جهــود توحيــد شــكل وهويــة بطاقــة كفــاءة الطاقــة لجميــع األجهــزة 
المنزليــة، لتيســير إطــالع المســتهلك وتحققــه مــن معــدالت كفــاءة الطاقــة لــكل 
ــزام ببطاقــات كفــاءة الطاقــة علــى عــدد مــن األجهــزة الكهربائيــة  منتــج. ويتــم اإلل
مثــل مكيفــات الهــواء، غســالة المالبــس، مجففات المالبس، الثالجــات والمجمدات 
وســخانات الميــاه. وقــد دخلــت تلــك التعديــالت حيــز التطبيــق اإللزامــي ابتــداًء مــن 
شــهر أكتوبر 2018م علــى المصانــع الوطنيــة والمنافــذ الجمركيــة، وتــم منــع تــداول 
البطاقــات القديمــة فــي األســواق فــي األول مــن ســبتمبر 2019م.  ويوضــح الشــكل 
رقــم )1٥( النمــاذج المختلفــة لبطاقــات كفــاءة الطاقــة وفــق منهجيــة المســتويات 
التــي تــم اعتمادهــا مؤخــرًا، كمــا يوضــح الشــكل رقــم )16( نمــاذج بطاقــة اقتصــاد 

الوقــود وبطاقــة كفــاءة اســتهالك الطاقــة لإلطــارات.

توعويــة  دورات  عقــد  تــَم  فقــد  العمــل،  كفــاءة  ولتحســين 
وتخصصيــة لجميــع المدققيــن المشــاركين فــي زيــارة المصانــع. 
وكذلــك تــم اعتمــاد عــدد )47( مدققــًا وخبيــرًا فنيــًا للمشــاركة 
فــي أعمــال الترخيــص باســتخدام عالمــة الجــودة الســعودية. 

النظــام  إجــراءات  وتطويــر  إعــداد  فــي  اإلدارة  ســاهمت  كمــا 
اإللكترونــي لــإلدارة العامــة لمنــح الشــهادات، حيث يتــم التقديم 

واســتكمال متطلبــات وإجــراءات المنــح إلكترونيــًا.

وتســتقبُل إدارة عالمــة الجــودة البالغــات المتعلقــة بمخالفــات 
عالمــة الجــودة الــواردة عبــر تطبيــق »تأكــد«، حيــث بلــغ عــدد 
خــالل  معالجتهــا  تمــت  تجــاري  غــش  بــالغ   )1.662( البالغــات 
عــام 2019م. كمــا تــم الــرد علــى عــدد )399( مــن االستفســارات 
الفنيــة، وكذلــك تــَم رصــد عــدد )6( حالــة مخالفــة الســتعمال 

عالمــة الجــودة الســعودية.

2/5 بطاقة كفاءة استهالك الطاقة

حالة مخالفة 
الستعمال عالمة 

الجودة
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شكل رقم )1٥(: الشكل 
الموحد لنماذج بطاقة كفاءة 
استهالك الطاقة للمنتجات 
واألجهزة الكهربائية المنزلية

شكل رقم )16(:  نماذج لبطاقة كفاءة اقتصاد الوقود 
وكفاءة استهالك الطاقة لإلطارات والمركبات 
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شكل رقم )17(:
 نموذج لبطاقة ترشيد استهالك المياه 

وتقــوُم الهيئــة بإصــدار بطاقــات كفــاءة اســتهالك الطاقــة بنــاًء علــى ما يتــم اعتماده 
مــن مواصفــات فــي هــذا المجــال بالتعــاون مــع المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة 

وبقيــة الشــركاء فــي البرنامــج الســعودي لكفــاءة الطاقــة. 

الميــاه  اســتهالك  بترشــيد  المعنــي  الفريــق  أعمــال  ضمــن  الهيئــة  قامــت  كمــا 
والمشــكل مــن عــدة جهــات، بالتأكيــد علــى اإللــزام ببطاقــة ترشــيد اســتهالك الميــاه 
علــى المنتجــات: خالطــات الميــاه، رؤوس المــراوش، الشــطاف اليــدوي، المراحيــض 
ترشــيد  الفنيــة ألدوات  لالئحــة  وفقــًا  وذلــك  التدفــق،  بنظــام  المبولــة  الغربيــة، 

اســتهالك الميــاه.

وتســتهدف بطاقــة كفــاءة اســتهالك الطاقــة )شــكل رقــم1٥، 16( وبطاقــة ترشــيد 
اســتهالك الميــاه )شــكل رقــم 17( توعيــة المســتهلك وُتثبــت علــى شــكل ملصــق/

ــات واإلطــارات  ــة والمركب ــة المنزلي ــوع علــى مجموعــة مــن األجهــزة الكهربائي مطب
وأدوات ترشــيد اســتهالك الميــاه.

وتتضمــن تلــك البطاقــات توضيحــًا ألداء المنتــج وكفاءتــه فــي توفيــر اســتهالك 
الطاقة وترشــيد اســتهالك المياه، وتزويد المســتهلك ببعض المعلومات الضرورية 
قبــل الشــراء، بطريقــة واضحــة وســهلة. وقــد ســاهم النموذج الُمبســط للبطاقة في 
ُســهولِة معرفــة المســتهلك لمــدى كفــاءة اســتهالك الطاقــة وترشــيد اســتهالك 
الميــاه للُمنتجــات وكفــاءة اقتصــاد الوقــود للمركبــات واإلطــارات، وبالتالــي اختيــار 
الُمنتــج الــذي ُيوفــر مــن قيمــة فاتــورة اســتهالك الطاقــة والميــاه. كمــا يوفــر تطبيــق 
»تأكــد« الــذي أطلقتــه الهيئــة وســيلة ســهلة لقــراءة بيانــات البطاقــة والتحقــق ممــا 

إذا مــا كان المنتــج قــد حصــل فعــاًل علــى بطاقــة كفــاءة اســتهالك الطاقــة.
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كمــا َيهــدُف تطبيــق هــذا النشــاط إلــى المســاهمة فــي ترشــيد اســتهالك الطاقــة والميــاه بشــكل عــام فــي المملكــة وكذلــك 
توفيــر التكلفــة علــى المســتهلك والتقليــل مــن أعبــاء مصروفاتــه الشــهرية. وفــي هــذا الشــأن قامــت الهيئــة بإصــدار تراخيــص كفــاءة 
اســتهالك الطاقــة لألجهــزة الكهربائيــة واإلطــارات والمركبــات الخفيفــة الجديــدة وأدوات ترشــيد اســتهالك الميــاه لمــا يقــارب 
مــن )1٥3،328( ترخيــص منــذ بدايــة التطبيــق. فيمــا بلــغ مجمــوع عــدد الطــرازات التــي تــَم إصــدار تراخيــص كفــاءة اســتهالك الطاقــة، 
اقتصــاد الوقــود للمركبــات واإلطــارات وأدوات ترشــيد اســتهالك الميــاه لهــا خــالل فتــرة التقريــر عــدد )41،76٥( ترخيــص بزيــادة 
فــي عــدد التراخيــص بنســبة 7٥% مقارنــة عــن العــام الماضــي، وُيوضــح الجــدول رقــم )27( مجمــوع أعــداد الطــرازات التــي تــَم إصــدار 

تراخيــص كفــاءة اســتهالك الطاقــة، اقتصــاد الوقــود للمركبــات واإلطــارات وأدوات ترشــيد اســتهالك الميــاه لهــا.
كما ُيوضح الرسم البياني رقم )10( ِنسَب الطرازات التي تَم إصدار تراخيص لها خالل 2019م.

جدول رقم )27(:
 أعداد الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها خالل فترة التقرير  

وُتحدُد الئحة كفاءة 
استهالك الطاقة العامة 

الُمعتمدة بالهيئة مجموعة 
من المنتجات التي َيشملها 

التطبيق وهي:

التراخيص المنتجم

٢.37١مكيفات الهواء1

١.٠٠8الثالجات - المجمدات2

68١غساالت المالبس3

736المحركات الكهربائية4

٩.445اإلنارة٥

43١المكيفات ذات السعة الكبيرة6

4٢نشافات المالبس7

٢64سخانات المياه8

١6.5٩١اإلطارات9

١.484المركبات الخفيفة الجديدة10

8.7١٢أدوات ترشيد استهالك المياه11

41٫٧65اإلجمالي
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رسم بياني رقم )10(:
نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها خالل فترة التقرير 
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جدول رقم )28(:
 أعداد الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها منذ بدء البرنامج

وُيوضــح الجــدول رقــم )28( إجمالــي أعــداد الطــرازات التــي تــَم إصــدار تراخيــص كفــاءة اســتهالك الطاقــة، اقتصــاد الوقــود للمركبــات واإلطــارات 
وأدوات ترشــيد اســتهالك الميــاه لهــا منــذ بــدء تطبيــق البرنامــج بتاريــخ 1431/0٥/13هـــ الموافــق 2010/04/27م وحتــى تاريــخ 1441/0٥/0٥ه 
الموافــق 2019/12/31م، والــذي بلــغ )1٥3،328( ترخيــص. وُيوضــح الرســم البيانــي رقــم )11( نســب الطــرازات التــي تــم إصــدار تراخيــص لهــا 

تراكميًا

اإلجماليتاريخ البدء بالتطبيقالمنتجم

٢٠١٠/٠4/٢738.44٠ممكيفات الهواء1

٢٠١٠/٠4/٢7١٢.4٠4مالثالجات - المجمدات2

٢٠١٠/٠4/٢76.36١مغساالت المالبس3

٢٠١5/٠٩/٢٩١.74٢مالمحركات الكهربائية4

٢٠١5/٠5/١357.٩46ماإلطارات٥

٢٠١5/٠١/٠١8.865مالمركبات الخفيفة الجديدة6

٢٠١6/٠5/٠١١٢.٩٠3ماإلنارة7

٢٠١7/٠6/٠4١.468مالمكيفات ذات السعة الكبيرة8

٢٠١8/٠١/٠١١٢.758مأدوات ترشيد استهالك المياه9

٢٠١8/٠3/٠١8٠منشافات المالبس10

٢٠١8/٠3/٠١36١مسخانات المياه11

153٫32٨المجموع
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رسم بياني رقم )11(:
 نسب الطرازات التي تم إصدار تراخيص لها تراكميًا
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تقــود الهيئــة نشــاطات االرتقــاء بجــودة المنتجــات الســعودية 
التــي يتــم تســويقها داخــل المملكــة أو تلــك الُمعــدَة للتصديــر 
إدارة شــهادات  اســتحداث  تــَم  األخــرى. ولذلــك فقــد  للــدول 
تــَم  كمــا  الشــهادات،  لمنــح  العامــة  اإلدارة  ضمــن  المطابقــة 
خــالل  المطابقــة  لشــهادات  العامــة  الفنيــة  الالئحــة  اعتمــاد 
اجتمــاع مجلــس إدارة الهيئــة رقــم )1٥٥( بتاريــخ 1437/06/20هـــ، 

وُتحــدد الالئحــة الفنيــة العامــة لشــهادات المطابقــة مجــال منــح 
الشــهادات، وكذلــك التكاليــف الماليــة لهــا، باإلضافــِة إلــى أنــواع 

شــهادات المطابقــة التــي ُتصدرهــا الهيئــة، وهــي كالتالــي:

ولــكل نــوٍع مــن هــذه الشــهادات إجــراءات محــددة فــي عمليــة 
التقييــم والمنــح، فمنهــا مــا َيعتمــُد علــى دراســة الوثائــق الفنيــة 
المرفقــة مــع الطلــب، ومنهــا مــا َيعتمــُد علــى قيــام مفتشــي 
ــات الُمنتــج وســحب  ــارة الموقــع واالطــالع علــى بيان اإلدارة بزي
عينــات منــه لمعرفــة مــدى مطابقته للمواصفــات ذاِت العالقة.

3/5 شهادات المطابقة

أهداف إدارة شهادات المطابقة هي:

1. رفــع جــودة المنتجــات المحليــة مــن خــالل إصــدار شــهادات 
المطابقــة للمنتجــات المختلفــة.

2. تمكيــن المنتجــات الوطنيــة مــن المنافســة فــي األســواق 
الخارجيــة مــن خــالل إصــدار شــهادة مطابقــة للصــادرات معتــرف 

بهــا ومقبولــة دوليــًا.

خــالل  مــن  البيئيــة  االســتدامة  تحقيــق  فــي  المســاهمة   .3
العالقــة. ذات  الفنيــة  اللوائــح  وتطبيــق  تفعيــل 

جميــع  بيــن  الوعــي  مــن  كبيــر  مســتوى  إلــى  الوصــول   .4
المطابقــة. المنتجــات  لمعرفــة  المســتفيدين 

٥. رفــع مســتوى المنتجــات المســتخدمة بالمشــاريع الحكوميــة 
ومــدى مطابقتهــا للمواصفات الســعودية.

شهادة مطابقة للطراز

شهادة مطابقة إلرسالية محددة

شهادة مطابقة لدفعة إنتاج

شهادة مطابقة اعتماد الطراز الوطنية )للموازين والمضخات(

شهادة البالستيك القابل للتحلل )شكل رقم 18(.

شهادة شارة المطابقة الخليجية )شكل رقم 19(.

شهادة مطابقة حواجز الشاحنات.

شهادة الجودة لمراكز خدمات المستفيدين )حّياك(.

شهادة معرف الصانع العالمي

شهادة المطابقة للمقطورات وشبه المقطورات

شهادة المطابقة للمركبات الكهربائية

شهادة المطابقة لصهاريج األلومنيوم

 	 Society of( منظمــة  قبــل  مــن  الهيئــة  اعتمــاد  تــم 
العالمــي. الصانــع  رمــز  إلصــدار   )Automotive Engineers

تقديــم ثــالث ورش عمــل لمشــروع صهاريــج األلومنيــوم 	 
البتروليــة )الريــاض - جــدة - الدمــام(.

تقديــم ثــالث ورش عمــل لمشــروع حواجــز الشــاحنات فــي 	 
مــدن )الريــاض - جــدة - الدمــام(.

تقديــم ثــالث ورش عمــل لمشــروع المقطــورات ونصــف 	 
المقطــورات فــي مــدن )الريــاض - جــدة - الدمــام(.

تقديــم ورشــة عمــل للســفارة الصينيــة فيمــا يخــص دور 	 
الهيئــة فــي المملكــة وأنــواع الشــهادات التــي تصدرهــا.

تنظيــم ورشــة عمــل لشــرح الئحة ومواصفــات المقطورات 	 
للصناعــات  العامــة  للمؤسســة  المقطــورات  ونصــف 

العســكرية.

المشــاركة فــي منتــدى المقطــورات ونصــف المقطــورات 	 
فــي الصيــن وشــرح دور الهيئــة وآليــة إصــدار الشــهادات.

النحــو  علــى  اإلنجــازات  مــن  مجموعــة  اإلدارة  حققــت  وقــد 
التالــي:

شكل رقم )19(:
 شارة المطابقة الخليجية

شكل رقم )18(:
 شعار البالستيك القابل للتحلل
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وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )29( فقــد بلــغ مجمــوع عــدد الشــهادات التــي تــَم إصدارهــا خــالل فتــرة التقريــر )742( شــهادة 
بنســبة 9% أقــل عــن العــام الماضــي وذلــك بســبب تعليــق تطبيــق المرحلــة الثانية والثالثة مــن الالئحة الفنية للمنتجات البالســتيكية 
القابلــة للتحلــل ممــا أدى إلــى انخفــاض شــهادات المطابقــة للبالســتيك القابــل للتحلــل بمعــدل 2.9%، باإلضافــة إلــى أن عــدم 
إلزاميــة شــهادات المطابقــة لإلرســاليات وإطــالق منصــة ســابر نتــج عنــه انخفــاض شــهادات المطابقــة لإلرســالية بنســبة 96%، فيمــا 
انخفضــت نســبة شــهادات المطابقــة لحواجــز الشــاحنات والمقطــورات بنســبة 24% بســبب ضعــف تعــاون الجهــات المعنيــة بااللتــزام 

بالتطبيق.

عدد الشهادات لسنة 2019الشهادةم

36شهادة المطابقة للطراز١.

5شهادة المطابقة لإلرسالية٢.

١شهادة المطابقة لدفعة إنتاج3.

١4شهادة الطراز الوطنية )للموازين والمضخات(4.

633شارة المطابقة للمنتجات البالستيكية القابلة للتحلل5.

3شارة المطابقة الخليجية6.

3شهادة المطابقة لصهاريج األلومنيوم7.

٢5شهادة المطابقة لحواجز الشاحنات8.

١عالمة الجودة لمراكز خدمات المستفيدين )حياك(٩.

5شهادة معرف الصانع العالمي١٠.

٢شهادة المطابقة للمقطورات وشبه المقطورات١١.

١4شهادة المطابقة للمركبات الكهربائية ١٢.

742المجموع

جدول رقم )29(: 
عدد شهادات المطابقة وفقًا لنوع الشهادة
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5/5  إدارة شهادات المطابقة للجنة الدولية 
 )IECEE( الكهروتقنية

المنافــع،  وتبــادل  الدوليــة  التجــارة  لتســهيل  الماســة  للحاجــِة  نظــرًا 
وخدمــة وســالمة المســتهلكين فــي تعاملهــم مــع المعــدات واألجهــزة  
التــي ُتســتخدم بصفــة أساســية فــي المنــازل والمكاتــب  الكهروتقنيــة 
ومراكــز العنايــة الصحيــة واألماكن المشــابهة، واســتثمارًا للبرنامج الُدولي 
والمكونــات  لألجهــزة  الشــهادات  ومنــح  المطابقــة  تقييــم  الختبــارات 
الكهروتقنيــة )IECEE(، والُمطبــق مــن قبــل اللجنــة الدوليــة الكهروتقنيــة 
)IEC(، فقــد شــرعت الهيئــة فــي اتخــاذ خطــوات فاعلــة للُمشــاركة بهــذا 
البرنامــج، مــن خــالل اإللــزام بالحصــول علــى شــهادة المطابقــة لبعــض 
للمواصفــات  طبقــًا  المخاطــر،  عاليــة  الكهروتقنيــة  واألدوات  األجهــزة 
القياســية الُدوليــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار الحيــود الوطنيــة. وقــد تــَم 
ــل مجلــس  ــة رقــم )م1-1٥٥-16( واعتمادهــا مــن قب إعــداد الالئحــة الفني
إدارة الهيئــة بتاريــخ 1437/06/20هـــ، وكذلــك تحديــد الخدمــات وإعــداد 
وجــاري  ُمناظــرة،  وطنيــة  مطابقــة  وشــهادة  الطلــب  لتقديــم  نمــاذج 
العمــل اآلن علــى تطويــر نظــام إلكترونــي خــاص لــإلدارة لتســهيل عمليــة 
تحديــث  إلــى  إضافــًة  المســتفيد،  لــدى  المســتندات  ورفــع  التواصــل، 
الوطنيــة  بالحيــود  )IECEE( والمتعلقــة  الســابقة فــي موقــع  البيانــات 

والمجــال.

نجــاح المرحلــة الثالثــة مــن التطبيــق اإللزامــي لعــدد منتــج واحــد مــن المنتجــات 	 
والجديــر  2019م   /04/01 تاريــخ  مــن  كانــت  والتــي  وملحقاتهــا(  )اإلنــارة  الخطــرة 
بالذكــر أن المرحلــة األولــى كانــت تســتهدف منتجــات الهواتــف المتنقلــة، وشــواحن 
الهواتــف المتنقلــة، بينمــا اســتهدفت المرحلــة الثانيــة منتجــات بطاريــات الهواتــف 
النقالــة، غســاالت األطبــاق، مضخــات الميــاه، أجهــزة التلفــاز، الســاعات اإللكترونيــة، 

الحاســبات المحمولــة.

 وقــد بلــغ عــدد شــهادات االعتــراف بشــهادة )IECEE( والتــي تــم إصدارهــا )٥60.7( 	 
شــهادة اعتــراف حتــى نهايــة 2019م.

2/5/5 اإلنجازات

1/5/5 األهداف
ضبط ُسوق المنتجات الكهربائية عالية الخطورة وحمايته من األجهزة الرديئة أو المقلدة.	 

ضمــان تطبيــق المواصفــات الســعودية لحمايــة المســتهلك والســوق مــن المنتجــات المســتوردة غيــر المطابقــة للمواصفــات 	 
القياســية والتحقــق مــن ســالمة المنتــج. 

تقليل الحوادث بسبب هذه المنتجات.	 

توفير الوقت والجهد والتكاليف )تسهيل دخول السلع عبر المنافذ الجمركية دون تكرار فحصها واختبارها(.	 

7.٥60
شهادة
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ولتطويــر هــذا البرنامــج والتوســع فــي الــدور الــذي يمكــن أن تقدمــه 
الهيئــة وفــق الممارســات العالميــة لهــذا البرنامــج، تعمــل الهيئــة على: 

  الوصــول إلــى مرحلــة إصــدار شــهادات »اختبــار« دوليــة لــدى 	 
.)IECEE(

 	 ،)IECRE( جهــة  لــدى  صــادرة  بشــهادات  واالعتــراف  التســجيل 
المتجــددة. الطاقــة  منتجــات  مطابقــة  بشــهادات  والمعنيــة 

 	 ،)IECEX( التســجيل واالعتــراف بشــهادات صــادرة لــدى جهــة 
والمعنيــة بشــهادات مطابقــة للمعــدات المســتخدمة باألجــواء 

القابلــة لالنفجــار.

االعتــراف 	  شــهادة  مجــال  لتوســيع  الرابعــة  المرحلــة  تطبيــق 
بشــهادات )IECEE( لتضــم )منتجــات الطاقــة الشمســية، األجهزة 

اإللكترونيــة المســتخدمة فــي نظــم التدخيــن اإللكترونــي(.

3/5/5 الخطة التطويرية للبرنامج

عدد الشهاداتالمنتج

٢.٢٠8اإلنارة وملحقاتها

١.734أجهزة التلفاز

١.385الجواالت والشواحن وأجزائها

4٩غساالت األطباق

٢73مضخات المياه الكهربائية

١53الساعات الذكية

4األلواح الشمسية

6٠5باور بانك وبطاريات الجواالت

١.١4٩أجهزة لوحية وتابلت

7.56٠المجموع

جدول رقم )30(: عدد التراخيص باستخدام شهادة )IECEE( التي تم إصدار ها خالل عام 2019م

وقــد بلــغ مجمــوع عــدد التراخيــص التــي تــَم إصــدار هــا لمنتجــات شــهادات االعتــراف بشــهادات )IECEE( لعــام 2019 )7.٥60( ترخيــص 
بزيــادة فــي عــدد التراخيــص بنســبة 82% مقارنــة عــن العــام الماضــي وُيوضــح الجــدول رقــم )30( مجمــوع التراخيــص الخاصــة لــكل 
منتــج والتــي تــم إصدارهــا خــالل عــام 2019م، كمــا يوضــح أدنــاه بالرســم البيانــي رقــم )12( عــدد التراخيــص الصــادرة خــالل عــام 2019م
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األلواح الشمسيةغساالت األطباقاإلنارة وملحقاتها

باور بانك وبطاريات الجواالتمضخات المياه الكهربائيةأجهزة التلفاز

أجهزة لوحية وتابلتالساعات الذكيةالجواالت والشواحن وأجزائها

الرسم البياني رقم )12( عدد التراخيص باستخدام شهادة )IECEE( الصادرة خالل فترة 
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المختبرات

الوطنــي  المســتوى  علــى  والريــادة  المرجعيــة  لتحقيــق  الهيئــة  مختبــرات  َتســعى 
المصنعــة  ســواًء  والســلع  للمنتجــات  والتحليــل  الفحــص  مجــال  فــي  واإلقليمــي 
محليــًا أو المســتوردة، إذ ُتعتبــر المختبــرات مــن أهــم دعائــم اتخــاذ القــرار الفاصــل فــي 
الخالفــات والنزاعــات الفنيــة. كمــا تســاهم مختبــرات الهيئــة فــي إعــداد المواصفــات 
القياســية مــن خــالل المشــاركة فــي اللجــان الفنيــة، وإجــراء الدراســات والبحــوث، 
الــدور  لتعزيــز  اســتراتيجياتها  الهيئــة ضمــن  وتعمــل  الفنيــة.  االستشــارات  وتقديــم 
الريــادي لمختبراتهــا المرجعيــة ودعــم عمليــة التقييــس فــي المملكــة ودعــم الصناعــة 
المحليــة وحمايــة المســتهلك مــن خــالل توفيــر أحــدث األجهــزة والمعــدات وتدريــب 
كوادرهــا الفنيــة علــى أحــدث الطــرق والتقنيــات فــي مجاالتهــا لتعزيــز قدراتهــا الفنيــة 
لتتكامــل مــع مختبــرات القطــاع الخــاص، ولُتشــكل منظومــة اختبــار وطنيــة فعالــة 

للســلع المســتوردة والمصنعــة محليــًا. 

6
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واصلــت مختبــرات الهيئــة ســعيها للوصــول لهــدف الحصــول علــى االعتمــاد الدولــي لنتائــج 
اختباراتهــا طبقــًا لمتطلبــات المواصفــة القياســية الُدوليــة )ISO/IEC 2017/17025( لعــدد 
)223( اختبــار، وكذلــك المشــاركة فــي برامــج اختبــارات الكفــاءة الفنيــة التــي تقدمهــا الجهــات 
الُدوليــة المتخصصــة وذلــك لتوكيــد جــودة نتائــج االختبــارات. وَتســعى الهيئــة لتوســيع مجــال 
االعتمــاد ليشــمل جميــع مجــاالت االختبــارات لمزيــد مــن الموثوقيــة فــي النتائــج لتقييــم 
الُمنتــج، وبالتالــي حمايــة المســتهلك وضمــان تطويــر الصناعــات المحليــة ضمــن أهدافهــا 

االســتراتيجية. 

1/6 تطوير المختبرات
تــَم تدعيــم مختبــرات الهيئــة فــي مقرهــا الرئيــس بالريــاض 
الشــرقية  والمنطقــة  المكرمــة  مكــة  بمنطقــة  وفرعيهــا 
مختلــف  فــي  الحديثــة  والتقنيــات  األجهــزة  مــن  بعــدٍد 
التخصصــات. ويجــري اســتكمال تدعيــم المختبــرات باألجهــزة 
المتطــورة مــن خــالل التوســع فــي المجــاالت االســتراتيجية 
التــي َتمــُس صحــة وســالمة المســتهلك، حيــث يتــم العمــل 
علــى اســتكمال منظومــة االختبــار للمختبــرات القائمــة مثــل 
مختبــر تحلــل البالســتك ومختبــر ألعــاب األطفــال ومختبــر 
واألحجــار  الثمينــة  المعــادن  ومختبــر  والخزانــات  األنابيــب 
واالســتثمار  التجــارة  وزارة  مــن  نقلــه  تــم  الــذي  الكريمــة 
لمنظومــة مختبــرات الهيئــة، كمــا تــم إنشــاء عــدة مختبــرات 
للمكيفــات  الطاقــة  كفــاءة  كمختبــر  جديــدة،  متخصصــة 
تقــدم  والتــي  والغســاالت،  والمجمــدات  والثالجــات 
ومــدى  الطاقــة  كفــاءة  متطلبــات  مــن  التحقــق  خدمــات 
الســعودية وإصــدار  واللوائــح  المواصفــات  مــع  مالئمتهــا 
صحــة  مــن  التحقــق  وكذلــك  للُمنتــج،  كفــاءة  بطاقــات 
بطاقــات كفــاءة الطاقــة التــي ُتوضــع علــى المنتجــات. بينمــا 
خدمــات  الســباكة  ومــواد  الصحيــة  المــواد  مختبــر  يقــدم 
اســتهالك  بترشــيد  المتعلقــة  الوطنيــة  السياســات  دعــم 
الميــاه مــن خــالل المشــاركة الفّعالــة فــي فحــص العينــات، 
القياســية  المواصفــات  إعــداد وتحديــث  فــي  والمشــاركة 
الســعودية المختلفــة إضافــة إلــى المســاهمة فــي األبحــاث 
والدراســات. وفــي مجــال العــزل الحــراري يقــدم مختبــر العــزل 
الحــراري للمبانــي واختبــارات منتجــات العــزل )البولــي ســتارين 
- الصــوف المعدنــي - البولــي يورثــان - األيــزو ســنرات(، التــي 
ــة  ــر فــي ترشــيد الطاقــة الكهربائي ــر كبي ــر واضــح وتأثي لهــا أث
فــي  المســاهمة  إلــى  إضافــة  بالمملكــة،  المبانــي  فــي 

التحقــق مــن تطبيــق ُكــود البنــاء الســعودي.

البنيــة  متطلبــات  اســتكمال  علــى  حاليــًا  العمــل  ويجــرى 
التحتيــة لعــدد مــن المختبــرات المتخصصــة التــي تخطــط 
الهيئــة النشــائها مثــل مختبــر اقتصــاد الوقــود للمركبــات 
ومختبــر الحريــق الختبــارات مقاومــة الحريــق وحساســات 
الحريــق وغيرهــا لتكــون هــذه المختبــرات مرجعــًا وطنيــًا فــي 

هــذا المجــال.
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2/6 فحص العينات
فــي مجــال اختبــار العينــات، نفــذت مختبــرات الهيئــة وفروعهــا خدمــات فحــص وتحليــل العينــات الــواردة إليهــا مــن الجهــات المختلفة، 
حيــث بلــغ مجمــوع العينــات الــواردة )7.816( عينــة لمختلــف أنــواع المنتجــات، وَتبيــن أن )2.7٥1( عينــًة منهــا غيــر مطابقــة للمواصفات 
القياســية الســعودية، كمــا تــَم فحــص عــدد )12.2٥8( مركبــة مســتعملة مســتوردة للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات القياســية 
الســعودية واللوائــح الخاصــة بهــا، وأتضــَح بــأن عــدد )242( مركبــًة منهــا غيــر مطابقــة. ويعــرُض الجــدول رقــم )31( تفاصيــل فحــص 
العينــات خــالل فتــرة التقريــر. كــم توضــح الرســوم البيانيــة )13-14-1٥-16( عــدد العينــات المطابقــة والغيــر المطابقــة  المفحوصــة 
فــي مختبــرات الهيئــة بشــكل إجمالــي، ومختبــرات المركــز الرئيســي، ومختبــرات الهيئــة بمنطقــة مكــة المكرمــة، ومختبــرات فــرع 

المنطقــة الشــرقية، علــى التوالــي .

عدد العينات الغير عدد العينات الواردةالمختبر
مطابقة

عدد العينات 
المطابقة

نسبة عدد العينات 
غير المطابقة

3١%١.٢5638687٠مختبرات المنتجات الميكانيكية واإلنشائية

4٠%١.75877٢٩86مختبرات المواد العامة والنسيج

٢8%٢.68٩77١١.٩١8مختبرات المنتجات الكيميائية والبترولية

4٠%٢.١١38٢٢١.٢٩١مختبرات كفاءة الطاقة والمنتجات الكهربائية 

المتوسط 35%7.8162.7515.065اإلجمالي

جدول رقم )31(: تفاصيل فحص العينات لمختلف المنتجات خالل فترة التقرير
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جميع مختبرات الهيئة

مختبرات الهيئة في الرياض

رسم بياني رقم )13(: عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في جميع مختبرات الهيئة 

رسم بياني رقم )14(:  عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات المركز الرئيسي بالرياض
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مختبرات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة

مختبرات فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية

رسم بياني رقم )1٥(: عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة

رسم بياني رقم )16(: عدد العينات المطابقة وغير المطابقة المفحوصة في مختبرات فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية
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ويوضــح الرســم البيانــي رقــم )17( نســبة توزيــع العينــات علــى مختبــرات 
الهيئــة حســب كل مختبــر، كمــا يوضــح الرســم البيانــي رقــم )18( والجــدول 
رقــم )32( عــدد المركبــات المســتعملة التــي تــم فحصهــا موزعــة علــى 

المركــز الرئيســي وفــروع الهيئــة، ونســبة المطابقــة لتلــك المركبــات

رسم بياني رقم )17(: توزيع العينات المختبرة في مختبرات الهيئة حسب كل مختبر

رسم بياني رقم )18(: أعداد المركبات المستعملة التي يتم فحصها في 
وحدات فحص السيارت بالهيئة ) المركز الرئيسي وفروع الهيئة(

عدد المركبات المطابقة

جازانتبوكجدةالرياضالمنطقة الشرقيةالحديثة

عدد المركبات غير المطابقة

مزكبة مطابقة
للمواصفات القياسية السعودية

إجمالــي عــدد المركبــات للمركــز 
الرئيســي وفــروع الهيئــة
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3/6 جودة االختبارات
فــي مجــال تأكيــد الجــودة ومصداقيــة ودقــة النتائــج فــي مختبــرات الهيئــة، تســعى مختبــرات الهيئــة إلــى المشــاركة الدوريــة فــي 
برامــج المقارنــات الدوليــة )Proficiency Testing PT(، وهــي برامــج َتســتهدُف ضمــان جــودة وضبــط نتائــج االختبــارات، حيث ُتمكن 
تلــك البرامــج المختبــرات مــن تقييــم أدائهــا عندمــا تتــم مقارنــة بياناتهــم ونتائجهــم لعينــات مرجعيــة مــع المختبــرات األخــرى التــي 
ُتشــارك فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي نفــس البرنامــج. وطبقــا للمواصفــة الدوليــة )ISO/IEC 17025(   العتمــاد المختبــرات فــإن 
برامــج المقارنــات الدوليــة )Proficiency Testing PT( تعتبــر عنصــرًا أساســيًا ومهمــًا فــي إثبــات كفــاءة المختبــرات ألداء اختبــارات 
معينــة ودليــل علــى احترافيــة العامليــن. حيــث حقــق مختبــر المنتجــات الكيميائيــة والبتروليــة نتائــج مميــزة فــي )4( برامــج الختبــارات 
الكفــاءة الفنيــة )Proficiency Testing PT( والمقدمــة مــن الجمعيــة األمريكيــة الختبــارات المــواد )ASTM(، وقــد كانــت مشــاركة 
مختبــر المنتجــات الكيميائيــة والبتروليــة فــي )26( اختبــار ألربعــة منتجــات بتروليــة مختلفــة وهــي: )منتــج زيــت الهيدروليــك، منتــج 
وقــود الديــزل، وزيــت المحــرك، وزيــت القيــر(، وقــد حقــق المختبــر نتائــج مقاربــة للقيــم المرجعيــة، وهــي خطــوة عمليــة فــي إثبــات 
كفــاءة المختبــر ألداء هــذه االختبــارات وعمليــات توكيــد الجــودة بالمختبــر. فــي حيــن حقــق مختبــر النســيج نتائــج مميــزة فــي )17( 
 )TESTEX( والمقدمــة مــن منظمــة االختبــارات السويســرية للنســيج )Proficiency Testing PT( برامــج الختبــارات الكفــاءة الفنيــة

.))ILT( Interlaboratory testing( ومنظمــة

كمــا أن مختبــرات كفــاءة الطاقــة للمكيفــات والغســاالت والثالجــات والمجمــدات ومجففــات المالبــس تقــوم حاليــًا بإجــراء مقارنــات 
ــرات الهيئــة، وذلــك  ــرًا وهــذا مــا يؤكــد دقــة نتائــج مختب ــًا كبي ــة )KTL(، وأظهــرت النتائــج تقارب ــرات الفحــص الكوري بينيــة مــع مختب
بعــد إجــراء المعايــرة الخارجيــة مــع نفــس الجهــة. كمــا أنــه قــد تــم إجــراء اختبــار كفــاءة تنظمــه مختبــرات الفحــص الكوريــة )KTL( فــي 
مجــاالت كفــاءة الطاقــة لإلنــارة وأظهــرت النتائــج تقاربــًا كبيــرًا وهــذا مــا يؤكــد دقــة نتائــج مختبــرات الهيئــة. وذلــك للتأكــد مــن دقــة 

نتائــج المختبــرات.  

فــي حيــن أن مختبــرات المنتجــات الميكانيكيــة واإلنشــائية شــاركت واجتــازت عــدد )32( اختبــار لعــدد مــن المنتجــات المتنوعــة 
مثــل صلــب – الفــوالذ غيــر القابــل للصــدأ- األلمنيــوم فــي اختبــارات الكفــاءة الفنيــة )Proficiency Testing PT( والمقدمــة مــن 
الجمعيــة األمريكيــة الختبــارات المــواد )ASTM( فــي مجــال االختبــارات الميكانيكيــة والتحليــل الكيميائــي. كمــا شــاركت مختبــرات 
الهيئــة األخــرى فــي اختبــارات المقارنــات البينيــة والتــي تحصــل عــادة بيــن المختبــرات المعتمــدة ســواء محليــًا أو دوليــًا وذلــك فــي 

االختبــارات التــي ال يكــون لهــا منظمــة تقــوم باإلشــراف علــى اختبــارات الكفــاءة الفنيــة خاصــة بهــا.

جدول رقم )32(: تفاصيل فحص المركبات بجميع وحدات فحص السيارات بالهيئة خالل فترة التقرير

عدد المركبات عدد المركبات الواردةفرع
المطابقة

عدد المركبات غير 
المطابقة

نسبة المركبات غير 
المطابقة

1%6٫2306٫19832الحديثة

2%2٫4342٫37163المنطقة الشرقية

4%2٫3432٫24796الرياض

4%1٫01696650جدة

1%1211201تبوك

0%1141140جازان

2%12.25812.016242اإلجمالي
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4/6 إنشاء مركز خدمة اختبارات الكفاءة الفنية
)Proficiency Testing provider(

مــن أهــم أهــداف اإلدارة العامــة للمختبــرات تأصيــل البعــد الحقيقــي لمختبــرات الهيئــة كمختبــرات مرجعيــة، وقــد تــم إنشــاء مركــز 
الختبــارات الكفــاءة الفنيــة للحصــول علــى االعتمــاد طبقــا للمواصفــة الدوليــة )ISO/IEC 17043(، كمــا يهــدف هــذا المركــز إلــى 
تعزيــز دور الهيئــة فــي تأســيس البنيــة التحتيــة للجــودة فــي المملكــة ودعــم المختبــرات الحكوميــة والخاصــة فــي مجــال االعتمــاد. 
وقــد تــم االنتهــاء مــن المرحلــة األولــى فــي هــذا المشــروع مــن خــالل بنــاء النظــام والــذي ينقســم إلــى نظــام إداري ونظــام فنــي 
طبقــا للمواصفــة الدوليــة )ISO/IEC 17043( ونظــام إحصائــي طبقــًا للمواصفــة الدوليــة )ISO 13528(. وتســتهدف المرحلــة 
األولــى المتوقــع تدشــينها فــي يوليــو 2020 تقديــم خدمــة الكفــاءة الفنيــة فــي المجــاالت المحــددة فــي الجــدول رقــم )33(، حيــث 

تــم تطويــر )26( إجــراء، وتصميــم )100( نموذجــًا طبقــا للمواصفــات الدوليــة المســتخدمة.

تســعى مختبــرات الهيئــة لتقديــم االستشــارات الفنيــة والمشــاركة فــي تقديــم األوراق والبحــوث العلميــة، حيــث شــاركت اإلدارة 
العامــة للمختبــرات متمثلــة بمختبــر المــواد العامــة والنســيج بورقــة علميــة بعنــوان »تأثيــر نــوع الخامــات النســيجية لإلحــرام علــى 

البيئــة واالســتدامة« وذلــك بالملتقــى العلمــي التاســع عشــر ألبحــاث الحــج والعمــرة بجامعــة طيبــة بالمدينــة المنــورة.

كما قامت مختبرات الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في إجراء البحوث العلمية ومنها على سبيل المثال:
التعاون بين المختبر والهيئة العامة للغذاء والدواء في اختبارات الكشف عن االسبستوس.	 
تطويــر طريقــة حديثــة ومتطــورة فــي الكشــف وتقديــر مــادة الفورمالدهايــد المهاجــرة مــن أطبــاق الميالميــن بالتعــاون مــع 	 

جامعــة الملــك ســعود.
ــار معامــل االنتقــال الحــراري ألنظمــة العــزل 	  التعــاون مــع جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن فــي بحــوث متعلقــة باختب

.)U-Value( الحــراري للجــدران
ــار مؤشــر األوكســجين لمنتــج 	  ــر التطبيقــات البالســتيكية وذلــك فــي بحــوث متعلقــة باختب التعــاون مــع شــركة ســابك لتطوي

البولــي ســتايرين ألنظمــة العــزل الحــراري.
التعــاون مــع باحــث بدرجــة الماجســتير مــن جامعــة الملــك ســعود فــي مجــال اختبــارات معامــل االنتقــال الحــراري ألنظمــة العــزل 	 

.)U-Value( الحراري
إجراء بحث حول تأثير غازات الفريون على كفاءة الطاقة للمكيفات بالتعاون مع جامعة الملك سعود.	 
عمــل دراســة علــى الفــرق بيــن المكيفــات التــي تعمــل بتقنيــة االنفيرتــر والمكيفــات التــي ال تعمــل بهــذه التقنيــة ومقارنــة 	 

اســتهالك الطاقــة بينهــا ضمــن مبــادرة الرؤيــة الســعودية اليابانيــة 2030.
المشاركة في دراسة بحثية عن سالمة المدفأة الكهربائية بالمملكة مع اإلدارة العامة للمواصفات.	 

برامج الفحص

عدد االختبارات المستهدفةالمجال

3االختبارات البترولية

3اختبارات الغزل والنسيج

٢اختبارات مواد البناء

١االختبارات الكهربائية

جدول رقم )33(: مستهدفات المرحلة األولى من تقديم خدمة الكفاءة الفنية

5/6 أنشطة علمية وبحثية
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6/6 نشاطات أخرى
وضمــن نشــاطات الهيئــة األساســية لتدعيــم نشــاطات المختبــرات وتطويرهــا، فقــد نفــذت اإلدارة العامــة للمختبــرات مجموعــة مــن 

النشــاطات والخطــوات المهمــة، لتعزيــز ودعــم ريادتهــا، ومــن أهــم تلــك النشــاطات: 

تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع أحد 
شركات اإلطارات العالمية تهدف للتعريف 

بمعايير وأنظمة اإلطارات ومواصفاتها 
وكيفبة التعامل مع البيانات اإليضاحية 

الموجودة على أسطح اإلطارات.
ــر المســتمر لمنســوبي  التدريــب والتطوي
وفنييــن  إدارييــن  مــن  الهيئــة  مختبــرات 
الفنيــة  المجــاالت  مــن  عــدد  فــي 

واإلداريــة. 

طــالب  مــن  لعــدد  التعاونــي  التدريــب 
البرامــج  تلــك  وشــملت  الجامعــات، 
اآللــي  التحليــل  تقنيــات  علــى  التدريــب 

مــة.  لمتقد ا

اســتقبال عــدد مــن الوفــود مــن عــدة جهــات 
ُدوليــة وَمحليــة لالطــالع علــى اإلمكانــات 
البشــرية  والكفــاءات  الفنيــة  والتجهيــزات 

الســعودية فــي المختبــرات. 

ومــواد  الصحيــة  المــواد  مختبــر  شــارك 
الســباكة فــي اختبــارات الترشــيد واســتهالك 
الميــاه الخــاص بالبرنامــج الوطنــي )قطــرة( 

أخــرى. حكوميــة  جهــات  مــع  بالمشــاركة 

ــر المــواد العامــة والنســيج دورة  عقــد مختب
تدريبيــة لعــدد )7( ضبــاط صــف مــن القــوات 
المســلحة علــى األجهــزة الفنيــة فــي مختبــر 

النســيج لمــدة خمســة أيــام.

فــي  الهيئــة  مختبــرات  منســوبو  ســاهم 
العديــد مــن البرامــج التلفزيونيــة والرســائل 
وجــودة  بســالمة  التوعيــة  فــي  اإلعالميــة 
ورفــع  المســتهلك  وحمايــة  المنتجــات 

الوعــي.

الجهــات  منســوبي  مــن  عــدد  تدريــب 
المهنــي  برنامــج  ضمــن  الحكوميــة 

. ي د لســعو ا

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  عــدد  تدريــب 
االختبــارات  علــى  نــورة  األميــرة  بجامعــة 
أجهــزة  فــي  والمتمثلــة  الميكانيكيــة 
الميكانيكيــة  المنتجــات  مختبــر  فــي  الشــد 

ئية. واإلنشــا
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المركز الوطني 
للقياس والمعايرة

واصــل المركــز الوطنــي للقيــاس والمعايــرة جهوده لتطوير منظومــة القياس الوطنية 
وخدمــة االقتصــاد الوطنــي، وذلــك انطالقــًا من أن المركز هو الجهة الوطنية المنوط 
بهــا إنشــاء وحفــظ وتطويــر معاييــر القيــاس الســعودية ونشــر اإلســناد المترولوجــى 
لنتائــج القيــاس فــي المملكــة إلــى وحــدات النظــام الدولــي )SI(. وقــد قطــع المركــز 
شــوطًا طويــاًل فــي بنــاء قدراتــه البشــرية والتجهيزيــة لمواكبــة التطــورات العلميــة 
والتكنولوجيــة العالميــة فــي مجــال المترولوجيــا وتعزيــز إســهامه فــي رفــع القــدرة 
ــه  ــرف ب التنافســية للصناعــة الســعودية مــن خــالل إنشــاء نظــام قيــاس وطنــي معت
دوليــًا يكــون داعمــًا فنيــًا أساســيًا لإلنتــاج والخدمــات والصحــة والســالمة والبيئــة، 

ويســهم فــي إزالــة العوائــق الفنيــة )TBTs( أمــام التجــارة الســعودية. 

7
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وقــد تعــززت بفضــل اللــه الثقــة الدوليــة بمعاييــر القيــاس الســعودية، حيــث صــدرت تقاريــر االعتــراف الدولــي بعــدد مــن معاييــر 
القيــاس الوطنيــة وتــم نشــرها علــى موقــع المكتــب الدولــي لــألوزان والمقاييــس )BIPM(، ونشــرت للمركــز ســبعة أوراق بحثيــة 
ــاس الســعودية ويســاعد  ــر القي ــة فــي معايي ــي يصدرهــا المكتــب، ممــا يعكــس الثقــة الدولي ــا« الت ــة »مترولوجي ــة فــي مجل دولي
المختبــرات الوطنيــة فــي تحقيــق اإلســناد المترولوجــى عــن طريــق المركــز. وفــى الوقــت نفســه بــدأ المركــز تقديــم خدمــات اختبــارات 

الكفــاءة الفنيــة )PT( لصالــح مختبــرات القيــاس والمعايــرة لمســاعدتهم فــي الحصــول علــى االعتمــاد. 

1/٧ األنشطة التي قام بها المركز
1/1/٧ المعايرة

 )SI( يولــى المركــز اهتمامــًا كبيــرًا بنشــر اإلســناد المترولوجــى لنتائــج القيــاس التــي تجــرى فــي المملكــة إلــى وحــدات النظــام الدولــي
مــن خــالل تقديــم خدمــات المعايــرة للمصانــع والشــركات والهيئــات فــي مختلــف قطاعــات االقتصــاد الوطنــي، وذلــك مــن أجــل 
ضمــان دقــة أجهــزة القيــاس للحصــول علــى نتائــج فحــص ومعايــرة موثــوق بهــا، األمــر الــذي يدعــم منظومــة الجــودة الوطنيــة. وقــد 
ــًا للمعايــرة تــم االســتجابة إليهــا فــي مختبــرات المركــز، وأصــدرت  ورد إلــى المركــز خــالل فتــرة التقريــر أكثــر مــن مائــة وأربعيــن طلب
 .)SI( شــهادات معايــرة تحمــل القيــم المقاســة واالرتيــاب المصاحــب لهــا وتنــص علــى إســناد النتائــج الــى وحــدات النظــام الدولــي
وتمثــل هــذه الشــهادات الضمانــة الوطنيــة لمصداقيــة نتائــج الفحــص مــن ناحيــة وهــي الدليــل علــى تحقيــق المختبــرات الخاصــة 
والحكوميــة لإلســناد المترولوجــى إلــى وحــدات النظــام الدولــي )SI( كأحــد أهــم الشــروط الفنيــة لحصــول المختبــرات علــى االعتماد. 
ويوضــح الجــدول رقــم )34( تفصيــاًل لعمليــات المعايــرة التــي تــم إنجازهــا فــي إدارات المركــز هــذا العــام، حيث وصلت عــدد المعايرات 

المنجــزة خــالل فتــرة التقريــر )1.822( معايــرة، منهــا )1.036( معايــرة خارجيــة و)786( معايــرة داخليــة.

2/1/٧ البحث العلمي
تسعى إدارة المركز بجدية إلى تأسيس النشاط البحثي وفتح آفاقه أمام الكوادر الطموحة في مختلف التخصصات المترولوجية، 
ــر القيــاس  ــر معايي ــة ذات النشــاط البحثــي والهــادف لتطوي ــة العالمي ــة المعاهــد المترولوجي ــة فــي مواكب ويأتــي هــذا التوجــه رغب
وتحســين االرتيــاب فــي النتائــج وتطويــر طــرق جديــدة للقيــاس والمعايــرة. وقــد شــارك مختبــر القــدرة والطاقــة فــي مشــروع بحثــي 
 .)EURAMET( دولــي لتقييــم دقــة المحــوالت الكهربيــة لقيــاس القــدرة وهــذا المشــروع ترعــاه المنظمــة األوروبيــة للمترولوجيــا
كذلــك شــارك مختبــر األبعــاد ومختبــر القــدرة والطاقــة فــي المشــروع األوروبــي )EMPIR( وهــو مشــروع مســتمر لثــالث ســنوات. 
وكذلــك شــارك مختبــر الغــاز فــي مشــروع قيــاس الغــازات الدفيئــة )greenhouse gases( بتمويــل مــن المكتــب الدولــي لــألوزان 
ــة فــي هــذا الموضــوع. وباإلضافــة إلــى  ــا )UME(، ونشــرت للمركــز ورقــة بحثي والمقاييــس )BIPM( والمعهــد التركــي للمترولوجي
ذلــك نشــرت للمركــز ســبعة أوراق بحثيــة فــي مجلــة )مترولوجيــا( التــي يرعاهــا المكتــب الدولــي لــألوزان والمقاييــس)BIPM( وهــذه 
تعتبــر نقلــة نوعيــة فــي أداء المركــز ونقطــة بدايــة التحــول البحثــي للمركــز. ويوضــح الجدوليــن رقــم )3٥ و 36( بيانــات المشــروعات 

واألوراق البحثيــة المنشــورة.

العددنوع المعايرة

1٫036خارجية

786داخلية )داخل المركز(

1.822اإلجمالي

جدول رقم )34(: عدد المعايرات التي تم إنجازها خالل فترة التقرير 
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3/1/٧ المشروعات البحثية الدولية

4/1/٧ األوراق البحثية المنشورة في مجلة مترولوجيا

الجهة الممولة للمشروعاسم المشروعاسم المختبر

Methods for assessing accuracy of Instrumental القدرة والطاقة
transformers for power quality measurementsEURAMET

المشاركة في المشروع البحثي األوروبي )EMPIR( في مجال األبعاد
األبعاد والقدرة والطاقة ومدته )3( سنوات

االتحاد األوروبي
EMPIR Projects القدرة والطاقة

Measurement of greenhouse gasesBIPM-UMEقياسات الغاز

جدول رقم )3٥(: عناوين المشاريع البحثية الدولية التي شارك بها المركز 

جدول رقم )36(: عناوين األوراق البحثية المنشورة في مجلة مترولوجيا

عنوان الورقة البحثيةالمختبر

 Bilateral comparison on time differences between two pulses betweenالوقت والتردد
)TÜBiTAK UME and SASO NMCC GULFMET.TF-S1(.

Final Report on GULFMET Supplementary Comparison of Inductance at 10 mHالممانعة
and 100 mH at 1 kHz )GULFMET.EM-S4(.

Report on Gulfmet supplementary comparison measurement of gauge blocksاألبعاد
by interferometry )GULFMET.L-S2(.

.)Final report on COOMET key comparison of power )COOMET.EM-K5القدرة والطاقة

GULFMET M.M-S2: Bilateral Comparison of Mass Standards Between TÜBiTAKالكتلة
UME and SASO NMCC.

GULFMET M.M-S1: Comparison of mass standards in multiples andالكتلة
sub-multiples of the kilogram.

GULFMET.EM.RF-S2: Comparison of calibration factor for coaxial powerالميكروويف
sensors.
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اسم المنظمةموضوع المقارنةالمختبر

GULFMETقياسات الوقتالوقت والتردد

قياسات الحس الممانعة
GULFMETالكهربي

قياسات االبعاد األبعاد
GULFMETالهندسية

قياسات القدرة القدرة والطاقة
COOMETالكهربية

GULFMETقياسات الكتلةالكتلة

EURAMETقياسات الكيلو جرامالكتلة

قياسات الميكروويف
GULFMETالميكروويف

5/1/٧ المقارنات الدولية
يبــذل المركــز جهــودًا كبيــرة لتحقيــق متطلبــات اتفاقيــة االعتــراف الدولــي )CIPM MRA( بمعاييــر القيــاس وشــهادات المعايــرة 
ومــن أهــم تلــك الجهــود المقارنــات الدوليــة. وفيمــا يتعلــق بالقســم األول مــن االتفاقيــة وهــو االعتــراف بمعاييــر القيــاس فقــد 
شــارك المركــز فــي عــدد مــن المقارنــات مــع المنظمــة األوروبيــة للمترولوجــي )EURAMET( ومنظمــة )COOMET( ومنظمــة 
)GULFMET(، وتــم نشــر نتائــج ســبع مقارنــات علــى موقــع المكتــب الدولــي )BIPM( بعــد صــدور التقاريــر النهائيــة، ويعنــي نشــر تلــك 
النتائــج تحقيــق االعتــراف الدولــي بمعاييــر القيــاس الوطنيــة فــي مجــاالت التــردد والوقــت والقــدرة والطاقــة واألبعــاد والكتلــة 
ــة وتمــت القياســات والمركــز  ــات الدولي والميكروويــف حســب الجــدول رقــم)37( ، كمــا شــارك المركــز فــي عــدد آخــر مــن المقارن

بانتظــار صــدور النتائــج بحســب الجــدول رقــم )38(

1/5/1/٧ المقارنات الدولية
المنشورة

جدول رقم )37(: المقارنات الدولية المنشورة خالل فترة التقرير

اسم المنظمةموضوع المقارنةاسم اإلدارة

القياسات 
الكهربية

قياس الجهد 
GULFMETالكهربي

قياس الجهد 
SIMالكهربي

قياسات الكتلة 
والكميات 
المرتبطة

APMPقياسات القوة

EURAMETقياسات الصالدة

EURAMETقياسات االيثانول

القياسات الحرارية

GULFMETالتوصيل الحرارى

ARAMETالتوصيل الحرارى

GULFMETدرجات الحرارة العالية

EURAMETالنقطة الثالثية للماء

قياسات قياسات الضوء
EURAMETاالسبكتروفوتومترى

EURAMETقياسات األبعادقياسات األطوال

2/5/1/٧ مقارنات دولية شارك
المركز فيها ولم تصدر تقاريرها بعد

جدول رقم )38(: المقارنات الدولية التي تم إجراؤها خالل فترة 
التقرير ولم يصدر لها تقارير بعد

التقرير السنوي ٢٠١٩ م
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٧/1/٧ نظام الجودة واالعتماد
تطبــق مختبــرات المركــز نظــام جــودة مبنــي علــى متطلبــات المواصفــة القياســية الدوليــة )ISO/IEC 17025(، وقــد تــم توســيع مجــال 
 )ISO 17034( إلنتــاج المــواد المرجعيــة، والمواصفــة الدوليــة )ISO 17034( نظــام الجــودة بالمركــز ليشــمل المواصفــة الدوليــة

لتقديــم اختبــارات الكفــاءة الفنيــة للمختبــرات المعتمــدة والمختبــرات المتقدمــة لالعتمــاد.
وقــد خضــع نظــام الجــودة لتقييــم األقــران )Peer Review( الــذى أجرتــه المنظمــة اآلســيوية للمترولوجيــا )APMP( فــي ديســمبر 
2019م، ونــال موافقــة فريــق التقييــم وإقرارهــم بتوافقــه مــع متطلبــات المواصفــة القياســية الدوليــة )ISO 17025:2017( دون 
ــم  ــي ت ــة الت ــرة الفني ــكل أنشــطة المعاي ــه ل ــرف ب ــًا معت ــح نظــام الجــودة يشــكل غطــاًء إداري ــك أصب أي نقــاط عــدم مطابقــة، وبذل
تقييمهــا، والتــي ســتخضع للتقييــم تباعــًا فــي المســتقبل القريــب حســب صــدور تقاريــر المقارنــات الدوليــة بغيــة االعتــراف الدولــي 

.)BIPM KCDB( ونشــرها علــى موقــع المكتــب الدولــي لــألوزان والمقاييــس )CMCs( بقــدرات القيــاس

6/1/٧ حضور اجتماعات اللجان االستشارية الدولية
يعتمــد المكتــب الدولــي لــألوزان والمقاييــس )BIPM( والمنظمــات اإلقليميــة للمترولوجيــا )RMOs( علــى لجــان فنيــة متخصصــة 
ــر حضــور اجتماعــات  ــة. ويعتب ــة المترولوجي ــق اإلرشــادية والمشــروعات البحثي ــة وإعــداد الوثائ ــات الدولي ــذ المقارن لتخطيــط وتنفي
هــذه اللجــان والمشــاركة فــي أعمالهــا أمــرًا ضروريــًا لرفــع المســتوى العلمــي لمنســوبي المركــز وزيــادة الخبــرة ونقــل المعرفــة. وقــد 

حــرص المركــز علــى تواجــد منســوبيه فــي اجتماعــات عــدد مــن المنظمــات الدوليــة ويوضــح الجــدول رقــم )39( هــذه المشــاركات.

المنظمةاللجنةاإلدارة

القياسات الكهربية

EURAMETاللجنة االستشارية للقياسات الكهربية والمغناطيسية

EURAMETاللجنة الدولية للقياسات المنخفضة

EURAMETاللجنة األوروبية للقياسات المغناطيسية

EURAMETاللجنة األوروبية الكهرومغناطيسية لقياس الترددات المنخفضة

قياسات الكتلة والكميات 
المرتبطة

EURAMETاللجنة االستشارية األوروبية لقياسات الكتلة والكميات المرتبطة

BIPMاللجنة الدولية الفنية للجاذبية االرضية

RUSSIAلجنة الجاذبية األرضية-االتحاد الروسي

القياسات الكيميائية
BIPMاللجنة االستشارية الدولية لكمية المادة

GULFMETاللجنة االستشارية للقياسات الكيميائية

قياسات الضوء
EURAMETاللجنة األوروبية لقياسات الفوتومترى

اللجنة العالمية للضوء

القياسات الحرارية
APMPاللجنة الفنية للقياسات الحرارية

EURAMET

جدول رقم )39(: اللجان الدولية التي شارك منسوبي المركز في اجتماعاتها
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)PT( ٨/1/٧ تقديم خدمة اختبارات الكفاءة الفنية
تشــترط أجهــزة االعتمــاد اجتيــاز المختبــرات المعتمــدة والمتقدمــة لالعتمــاد الختبــارات الكفــاءة الفنيــة كشــرط فنــي هــام 
للحصــول علــى االعتمــاد طبقــًا للمواصفــة القياســية )ISO 17025(، ويمثــل اإلســناد المترولوجــى العامــل الرئيســي فــي 
مصداقيتهــا. وإدراكًا مــن المركــز الوطنــي للقيــاس والمعايــرة لهــذا االحتيــاج الواســع وهــو يحتفــظ بمعاييــر القيــاس الوطنيــة 
ــارات الكفــاءة  ــة مــن اختب ــار الكفــاءة فقــد تــم البــدء فــي تنفيــذ أول جول ــرات الفنيــة الكافيــة لتنفيــذ برامــج اختب ويمتلــك الخب
القادمــة ســيتم  الحراريــة والقياســات الكهربائيــة. وفــى الخطــوة  الكتلــة والقياســات  الفنيــة )PT( فــي مجــاالت قياســات 
اإلعــالن عــن بــدء تنســيق دفعــة ثانيــة مــن اختبــارات الكفــاءة الفنيــة فــي مجــاالت معايــرة أجهــزة الضغــط واألطــوال والعــزوم 
فــي ينايــر 2020م عــن طريــق نظــام طلــب خدمــة المعايــرة مــن موقــع الهيئــة بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة لتقنيــة المعلومــات .

9/1/٧ تدريب طالب الجامعات
قــدم المركــز عــددًا مــن الخدمــات التدريبيــة والتأهيليــة لطــالب الجامعات الســعودية، 

ويوّضــح الجــدول رقــم )40( معلومــات عــن الطــالب المتدربيــن بالمركز.

كمــا تــم تنفيــذ أربعــة مشــروعات بحثيــة للتخــرج فــي أربعــة مــن مختبــرات المركــز المتخصصــة، وفيهــا يســمح للطالــب بممارســة 
التجــارب المعمليــة والقيــاس ببعــض األجهــزة وأخــذ النتائــج وتحليلهــا ثــم يتــدرب الطالــب علــى إعــداد تقريــر تخــرج عــن المشــروع 

وتقديمــه للجامعــة ويبيــن الجــدول رقــم )41( هــذه المشــروعات.

الجامعةموضوع المقارنةالمختبر

2مختبر القوة

جامعة اإلمام محمد بن 
سعود

مختبر الميكروويف

3 مختبر الكهرومغناطيسية

مختبر القدرة والطاقة

مختبر الكيمياء العضوية

3

الجامعة اإلسالمية1

مختبر قياسات الغاز
جامعة األمير سطام 2 مختبر قياسات الكيمياء 

الكهربية

كلية التقنية1مختبر الكهرومغناطيسية

الجامعةالمشروعالمختبر

قنطرة ويستون لقياس المقاومات العاليةمختبر الممانعة

جامعة اإلمام محمد بن سعود
قياسات دقة المسبار الكهربيمختبر الكهرومغناطيسية

طريقة جديدة لمعايرة أجهزة قياسات القوة ومقارنتها مع مختبر القوة
)ISO 376( المواصفة القياسية

تأثير ملفات محول التيار على الخطأ النسبي وطور اإلزاحةمختبر القدرة والطاقة

جدول رقم )40(: عدد الطالب المتدربين في مختبرات المركز

جدول رقم )41(: عناوين المشاريع البحثية للتخرج التي شاركت بها مختبرات المركز
التقرير السنوي ٢٠١٩ م
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10/1/٧ إنتاج أول مادة مرجعية من بنزوات الصوديوم
لتطبيقات المعايرة في الغذاء والدواء

بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة التدريــب األساســي وتشــغيل األجهــزة ثــم بنــاء القــدرات التحليليــة فــي الداخــل والخــارج، شــرع مختبــر 
القياســات العضويــة فــي إنتــاج أول مــادة مرجعيــة مــن محلــول بنــزوات الصوديــوم القياســي الســتخدامها فــي معايــرة أجهــزة 
ــر مــن التطبيقــات الدوائيــة. وهــي  ــر والكثي ــة المعلبــة والعصائ ــزوات الصوديــوم المضافــة كمــادة حافظــة لألغذي ــز بن قيــاس تركي
ــرات قياســها للتأكــد  ــذا يطلــب مــن المختب ــة ضــارة إذا زادت عــن هــذا الحــد، ول ــرات طبي تضــاف بنســب ال تتعــدى 0.1% ولهــا تأثي
مــن نســب اإلضافــة المســموح بهــا. وقــد تــم تحضيــر هــذه المــادة كيميائيــًا فــي المختبــر وتنقيتهــا ثــم عمــل المحلــول القياســي 
منهــا. وبعــد ذلــك جــرى تعبئتهــا فــي عبــوات خاصــة ثــم دراســة تجانــس تركيــز المــادة فــي هــذه العبــوات المــواد المرجعيــة ودراســة 
ثبــات تركيزهــا مــع الزمــن وتحــت تأثيــر درجــات حــرارة مختلفــة. وبعــد التأكــد مــن تجانســها وثبــات تركيزهــا جــرى قياســها بثــالث طــرق 
مختلفــة وتحليــل بيانتهــا ثــم إعــداد الشــهادة طبقــًا للمواصفــات القياســية الدوليــة، وتــم طرحهــا للمســتفيدين فــي نهايــة شــهر 

ديســمبر 2019م.

11/1/٧ بث إشارات الوقت العيارية لتقنية المعلومات بالهيئة
حصــل المعيــار الوطنــي لقيــاس الزمــن علــى االعتــراف الدولــي مــن المكتــب الدولــي لــألوزان والمقاييــس، وبــات يمكنــه بــث إشــارات 
الوقــت العياريــة إلــى جهــات اســتخدام الوقــت. وقــد تــم االنتهــاء مــن متطلبــات عمليــة البــث لتقنيــة المعلومــات بالهيئــة كأول 
مســتفيد مــن هــذه الخدمــة مــن المركــز بنظــام )Precise Time Protocol, PTP( بدقــة بمســتوى جــزء مــن األلــف مــن الثانيــة 

.)Microsecond(
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12/1/٧ الحصول على عضوية منظمة )APMP( للمترولوجيا

حصلــت الهيئــة ممثلــة بالمركــز علــى عضويــة منظمــة آســيا - الباســيفيك للمترولوجيــا )APMP(، وذلــك بعــد قبــول المركــز كعضــو 
مشــارك. ويدعــم حصــول الهيئــة علــى هــذه العضويــة رســالة الهيئــة فــي تأكيــد ريــادة المملكــة فــي كافــة المجــاالت، ويســاعد علــى 

المشــاركة بفعاليــة فــي اللجــان والمنظمــات الدوليــة ذات الصلــة باختصاصاتهــا. 
وتتيــح عضويــة الهيئــة فــي منظمــة آســيا - الباســيفيك للمترولوجيــا )APMP(، إمكانيــة مشــاركة منســوبي الهيئــة فــي أعمــال 
واجتماعــات اللجــان الفنيــة المتخصصــة للمنظمــة فــي مختلــف مجــاالت القيــاس والمعايــرة، والمشــاركة فــي المقارنــات الدوليــة 
ــرًا جهــود المركــز فــي  ــة، ويدعــم كثي ــي للكــوادر الوطني ــى رفــع المســتوى العلمــي والفن بصفــة أساســية، وهــو مــا سيســاعد عل

ــة.  ــة )CIPM MRA( التــي وقعــت عليهــا الهيئ ــات اتفاقي ــي طبقــًا لمتطلب ــراف الدول ــق االعت تحقي

 )GULFMET( وفــي منظمــة )BIPM( ــة المركــز فــي المكتــب الدولــي لــألوزان والمقاييــس ــة بجانــب عضوي ــر هــذه العضوي وتعتب
شــبكة مــن العالقــات الدوليــة الهامــة للمركــز تســمح بتمثيــل الهيئــة للمملكــة فــي مجــال المترولوجيــا تمثيــاًل عالميــًا واســعًا 

ومفيــدًا للتجــارة الســعودية وجاذبــًا لالســتثمارات األجنبيــة. 

13/1/٧ اجتياز تقييم األقران

اجتــاز المركــز تقييــم األقــران )Peer Evaluation( الــذي أجــراه فريــق مــن تســعة خبــراء دولييــن مــن دول كوريــا الجنوبيــة، وتايالنــد، 
أوكرانيــا، وتركيــا وهــم معينــون مــن ِقبــل المنظمــة اإلقليميــة للمترولوجــي )APMP( بتكليــف مــن المكتــب الدولــي لــألوزان 
والمقاييــس )BIPM(. وقــد اســتغرق التقييــم أســبوعًا كامــاًل بشــقيه الفنــي واإلداري بهــدف إثبــات توافــق األداء المترولوجــي 
لمختبــرات المركــز مــع متطلبــات اتفاقيــة االعتــراف الدولــي بمعاييــر القيــاس وشــهادات المعايــرة )CIPM MRA(، وخضــع لهــذا 
التقييــم أحــد عشــر مختبــرًا هــي: )الطــول الموجــي - قوالــب القيــاس - القــدرة والطاقــة - الممانعــة الكهربيــة - الكتلــة - القــوة - 

الوقــت والتــردد - الضغــط - الجاذبيــة األرضيــة - الميكروويــف - الكهرومغناطيســية(.

وأظهــر التقييــم اجتيــاز المختبــرات بجــدارة، وخلــو تقاريــر المقيميــن مــن نقــاط عــدم المطابقــة وهــو إنجــاز الحــدوث عنــد تقييــم 
معاهــد القيــاس والمعايــرة العالميــة. وقــد حقــق المركــز هــذا اإلنجــاز للمــرة األولــى فــي تاريخــه منــذ إنشــائه فــي عــام 1986، بعــد 
أن أكمــل اســتعداداته الفنيــة واإلداريــة علــى مــدار أربــع ســنوات فــي عمليــة تطويــر طموحــة بــدأت فــي أبريــل عــام 2014م بتوقيــع 
تعاقــد واســع مــع المعهــد التركــي للمترولوجــي )UME( إدراكًا ألهميــة االعتــراف الدولــي بمعاييــر القيــاس وشــهادات المعايــرة 

الوطنيــة فــي تعزيــز التجــارة الســعودية عالميــًا وإقليميــًا، وضــرورة االرتقــاء بجــودة الخدمــات لصالــح المواطنيــن.

ويعتبــر تقييــم األقــران )Peer Evaluation( مــن أرفــع درجــات التقييــم الفنــي واإلداري لمعاهــد المعايــرة فــي إطــار اتفاقيــة 
االعتــراف الدولــي )CIPM MRA(، حيــث يقــوم بــه نخبــة مــن الخبــراء العالمييــن رفيعــي المســتوى فــي علــوم المترولوجيــا، وقــد جــاء 
هــذا التقييــم اســتجابًة لطلــب الهيئــة مــن المكتــب الدولــي لــألوزان والمقاييــس )BIPM( فــي إطــار اســتراتيجيتها لتحديــث منظومــة 

القيــاس الســعودية واالنطــالق بهــا إلــى الريــادة اإلقليميــة فــي ظــل رؤيــة المملكــة 2030م.

وســوف تخضــع باقــي مختبــرات المركــز للتقييــم تباعــًا حســب صــدور تقاريــر المقارنــات الدوليــة لهــا. كمــا يعــد تقييــم األقــران 
الخطــوة النهائيــة المؤهلــة لالعتــراف الدولــي بقــدرات القيــاس الســعودية )CMCs( ونشــرها علــى موقــع المكتــب الدولــي لــألوزان 
والمقاييــس )BIPM KCDB(، ممــا يجعــل شــهادات المعايــرة التــي يصدرهــا المركــز معتــرف بهــا فــي أوروبــا، وأمريــكا، وآســيا، 
ــا  ــا، واســتراليا األمــر الــذي يعــزز نتائــج المختبــرات الوطنيــة ويضــع الهيئــة فــي مقدمــة المؤسســات العالميــة للمترولوجي وأفريقي

ــة. ويعــزز مكانتهــا الدولي
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العالقات العامة 
واإلعالم

حرصــًا علــى تفعيــل التواصــل مــع جميــع المســتفيدين مــن خدمــات الهيئــة، ورفــع 
الوعــي العــام بالجــودة ومجــاالت التقييــس مــن خــالل تقديــم الرســائل التوعويــة 
المناســبة فــي مجــاالت المواصفــات والجــودة والقيــاس والُمعايــرة، َتعمــل اإلدارة 
العامــة للعالقــات العامــة واإلعــالم بالهيئــة علــى عــدة محــاور، ترتكــز فــي األســاس 
علــى مــا نــص عليــه تنظيــم الهيئــة، ووفــق الممارســات العالميــة والمحليــة فــي مجــال 

العالقــات العامــة واإلعــالم، 

8
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اشتملت أبرز مهام اإلدارة خالل فترة التقرير على ما يلي:

حرصــت الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر علــى مواصلــة تميزهــا فــي الجانــب التوعــوي واإلعالمــي، وهــو مــا أهلهــا بفضــل اللــه للحصــول 
علــى عــدد مــن الجوائــز وهــي:

1/٨ إنجــــازات

1/1/٨ جائزة أفضل حساب حكومي على تويتر في المملكة
فــاز حســاب الهيئــة علــى موقــع التواصــل االجتماعــي »تويتــر« بجائــزة درع التميــز 
الذهبــي، كأفضــل حســاب رســمي لجهــة حكوميــة فــي المملكــة، وذلــك خــالل حفــل 
ــة  ــة والتطبيقــات الذكي ــة للمواقــع اإللكتروني ــدروع الذهبي ــزة ال ــن بجائ إعــالن الفائزي
وصفحــات التواصــل االجتماعــي علــى مســتوى المنطقــة العربيــة فــي دورتهــا الـــ )17(، 

والــذي نظمتــه أكاديميــة جوائــز التميــز فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وبحســب النتائــج التــي أعلنتهــا أكاديميــة جوائــز التميــز فــإن حســاب هيئــة المواصفــات 
المختصيــن  أجــراه عــدد مــن  الــذي  التقييــم  بأعلــى درجــة فــي  علــى »تويتــر« فــاز 
مســتوى  علــى  العامــة  الحكوميــة  الجهــات  فئــة  عــن  المحايديــن،  والمحكميــن 
المملكــة. وقــد تمثلــت معاييــر فــوز هيئــة المواصفــات فــي ثــراء وتنــوع المحتــوى 
ــه، وقــوة التفاعــل والتواصــل مــع الجمهــور، إضافــة  ــذي يقدمــه الحســاب لمتابعي ال
ــة، وعــدد  ــى جانــب اســتخدام تصاميــم جذاب إلــى وضــوح المعلومــات واألســلوب، إل

آخــر مــن المعاييــر.

2/1/٨ جائزة الكويت لإلبداع عن فيلم الهيئة
في اليوم الوطني الـ )٨9(

فــازت الهيئــة، بجائــزة الكويــت لإلبــداع فــي مجــال اإلعــالم، فــي دورتهــا الســابعة 
التــي نّظمهــا الملتقــى العربــي لإلعــالم، برعايــة وزارة اإلعــالم الكويتيــة، وشــراكة 
اســتراتيجية مــن الجمعيــة الدوليــة لإلعــالن؛ وذلــك عــن فيلمهــا فــي اليــوم الوطني الـ 
)89(. وجــاء إعــالن فــوز الهيئــة بالجائــزة مــن خــالل لجنــة التحكيــم التــي أعلنــت التزامهــا 
بعــدٍد مــن المعاييــر واألدوات؛ حيــث اعتمــدت اللجنــة علــى ثــالث طــرق للتحكيــم؛ 
منهــا: االســتبيان لعــدٍد مــن الشــخصيات وطــالب الجامعــة، وإرســال اإلعالنــات إلــى 
لجنــة خارجيــة لتحكيمهــا، ومــن ثــم إخضــاع تلــك األعمــال إلــى لجنــة تحكيــم مصغــرة 

داخليــة.
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وكانت أبرز القنوات التليفزيونية واإلذاعية التي تَم من خاللها تقديم تلك المشاركات:

وسائل السالمة في 
الشتاء

مالبس اإلحرام المواصفات القياسية      نظام سابر اإللكتروني
للخدمات

حافظات السوائل 
الساخنة

2/1/٨ أفضل عمل إذاعي أو بودكاست
في اليوم الوطني الـ )٨9(

حــّل بودكاســت بالملــي الــذي تنتجــه الهيئــة ضمــن أفضــل )3( أعمــال إبداعيــة مرشــحة 
للفــوز بجائــزة التميــز اإلعالمــي لليــوم الوطنــي )89(، عــن مســار أفضــل منتــج إذاعــي 
أو بودكاســت، وذلــك بعــد أن أعلنــت وزارة اإلعــالم نتائــج منافســات الجائــزة. حيــث 
تــم ترشــيح الحلقــة الخاصــة التــي أنتجتهــا الهيئــة تزامنــًا مــع االحتفــال باليــوم الوطنــي 
والتــي تناولــت المواصفــات القياســية للعلــم الســعودي فــي بودكاســت بالملــي 
ضمــن أفضــل )3( أعمــال إبداعيــة فــي المســار اإلذاعــي، وقــد حاولــت الهيئــة من خالل 
تلــك المشــاركة إلقــاء الضــوء علــى العلــم الســعودي كرمــز لمملكتنــا الغاليــة وتعريــف 
الجمهــور بمعلومــات عــن هــذا الرمــز الوطنــي بمــا يحملــه مــن معانــي ســامية، وبمــا 

يبــرز ريــادة المملكــة كأول دولــة عربيــة تضــع مواصفــات قياســية لعلمهــا الوطنــي. 

1/2/٨ البرامج اإلذاعية والتلفزيونية
قامــت الهيئــة بالتنســيق لعــدد مــن المشــاركات فــي القنــوات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة )أخبــار، مداخــالت، لقــاءات، تقاريــر(، حيــث 

بلغــت خــالل 2019م )6٥4( ُمشــاركة، َتركــزت حــول الموضوعــات التاليــة:

2/٨ توعية المستهلك
قامــت الهيئــة خــالل هــذا العــام بنشــر العديــد مــن المــواد اإلعالميــة المتعلقــة بمهــام وأنشــطة الهيئــة، والتــي َتهــدُف إلــى توعيــة 
المســتهلك فــي مختلــف قنــوات التواصــل، وقــد بلــغ عــدد مــا تــَم تداولــه عــن الهيئــة فــي الصحــف المطبوعــة واإللكترونيــة 
والمواقــع اإلخباريــة خــالل هــذا العــام أكثــر مــن )40.163( مــادة، حيــث تنوعــت تلــك المــواد مــا بيــن )1.124( فــي الصحــف الورقيــة، 

و)38.394( مــادة فــي الصحــف والمواقــع اإللكترونيــة، إلــى جانــب )6٥4( مــادة فــي القنــوات التليفزيونيــة واإلذاعيــة.
     

كمــا قامــت اإلدارة العامــة للعالقــات العامــة واإلعــالم بتنفيــذ العديــد مــن البرامــج التوعويــة واإلعالميــة وتنظيــم عــدد مــن 
النــدوات والمحاضــرات التعريفيــة بنشــاطات الهيئــة مــن خــالل وســائل اإلعــالم المختلفــة، والتــي كان مــن أبرزهــا:

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

١47



2/2/٨ األفالم التوعوية القصيرة
اســتمرارًا لنشــاطات توعيــة المســتهلك، قامــت الهيئــة بتطويــر خطــة عمــل إلصــدار 
أفــالم توعويــة وتعريفيــة باســتخدام التقنيــات الحديثــة لصناعــة المحتــوى واإلنتــاج 
التوعــوي حيــث تــم إصــدار عــدد )4٥( فيلــم توعوي/تعريفــي خــالل فتــرة التقريــر. 
وتهــدُف تلــك األفــالم إلــى نشــر الوعــي بالمواصفــات القياســية الســعودية واللوائــح 
الفنيــة والتعريــف بأنشــطة الهيئــة، باإلضافــِة إلــى توجيــه النصائــح واإلرشــادات حــول 
بعــض الســلع االســتهالكية التــي يقتنيهــا المســتهلك، ويتــم بثهــا علــى حســابات 
الهيئــة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي )يوتيــوب، تويتــر، الفيــس بــوك، انســتغرام(، 

ــر الوســائل األخــرى )البريــد اإللكترونــي، الواتــس أب(. كمــا يتــم بثهــا أيضــًا عب

3/2/٨ التصاميم التعريفية )األنفوجرافيك(
تمكنــت اإلدارة -بفضــل اللــه- مــن إنتــاج )109( تصميمــًا توعويــًا وتعريفيــًا بخدمــات الهيئــة، للمســاعدة علــى تبســيط المعلومــات 

الفنيــة التــي ُتعــزز مــن وعــي المســتهلك، وقــد غطــت تلــك التصاميــم مجموعــة مــن الموضوعــات التوعويــة المتنوعــة.
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4/2/٨ بودكاست بالملي
ــوى  ــم محت ــوان »بودكاســت بالملــي«، فــي خطــوة تســتهدف تقدي ــة خــالل العــام 2019م بودكاســت توعــوي بعن أطلقــت الهيئ
توعــوي جــذاب، للتوعيــة بأهميــة المواصفــات القياســية ونظــم المعايــرة والقيــاس والجــودة، ودورهــا فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي 
وتمكيــن الصناعــة الســعودية. حيــث تحــرص الهيئــة علــى مواكبــة آخــر المســتجدات والتطــورات فــي إيصــال رســالتها اإلعالمية. ويعد 
البودكاســت أحــد الوســائل الواعــدة فــي المجــال اإلعالمــي والتوعــوي، لــذا فقــد حرصــت الهيئــة علــى أن تبــادر فــي االســتفادة مــن 
هــذه الوســيلة، وتقديــم محتــوى يعمــل علــى تعزيــز وعــي المســتهلك ويســاعد فــي التعريــف بأهميــة عناصــر البنيــة التحتيــة الوطنية 
للجــودة فــي دعــم االقتصــاد وتمكيــن الصناعــة. وقــد تــم إنتــاج عــدد )10( حلقــات خــالل فتــرة التقريــر، تناولــت عــدد مــن الموضوعــات 

المواصفــات  الســعودي،  للعلــم  القياســية  المواصفــات  مثــل 
ودورهــا فــي الســالمة، الجــودة، المواصفــات القياســية للخدمــات، 

الخســائر الناتجــة عــن عــدم تطبيــق المواصفــات، وغيرهــا. 

5/2/٨ المشاركة في األيام الخليجية والعربية والعالمية للتقييس والجودة
ُتشــارك الهيئــة فــي المناســبات التــي تقيمهــا الهيئــات والمنظمــات الخليجيــة والعربيــة والعالميــة مــن خــالل تنظيــم نــدوات 

ومحاضــرات تعريفيــة عنهــا، وَتفعيلهــا بوســائل اإلعــالم المختلفــة. وُيوضــح الجــدول رقــم )42( أبــرز تلــك المشــاركات.

شعار الفعاليةاسم الفعاليةم

الجودة توافقالملتقي السنوي لليوم العالمي للجودة١

االعتماد يعطي قيمة مضافة لسالسل االمداداليوم العالمي لالعتماد٢

النظام الدولي لوحدات القياس.. نحو استقرار أفضلاليوم العالمي للقياس3

المواصفات القياسية للفيديو تصنع مرحلة عالمية جديدةاليوم العالمي للمواصفات 4

منتجات ذكية موثوقةاليوم العالمي لحقوق المستهلك 5

سالمة األطفال غايتنااليوم العالمي للدفاع المدني 6 

مستقبل العملاليوم العالمي للصحة والسالمة المهنية7

تطوع لمستقبل شامل اليوم العالمي للتطوع8

متحدون على مكافحة الفساداليوم العالمي لمكافحة الفساد٩

جدول رقم )42(: األيام العالمية والخليجية والعربية التي شاركت فيها الهيئة خالل فترة التقرير

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

١4٩



6/2/٨ المعــــارض
َشــاركت اإلدارة فــي مجموعــة مــن المعــارض 
الداعمــة ألنشــطة الهيئــة، وتــَم إعــداد برامــج 
إعالميــة وإرشــادية فــي كافــة تلــك المعــارض، 
الوثائقيــة  األفــالم  مــن  مجموعــة  وعــرض 
والفقــرات التوعويــة فــي مجــاالت التقييــس 
جانــِب  إلــى  المســتهلك،  والجــودة وســالمة 
إســهامًا  والملصقــات  المطبوعــات  توزيــع 
المســتهلكين  جمهــور  تعريــف  فــي  منهــا 
بأهميــة التقييــس. وُيوضــح الجــدول رقــم )43( 
الهيئــة  فيهــا  شــاركت  التــي  المعــارض  أهــم 

المختلفــة. المملكــة  بمناطــق 

المكاناسم المعرضم

المدينة  المنورةملتقى بيبان المدينة١

الرياضاليوم العالمي للدفاع المدني ٢

3)BIG5( جدةمعرض

الدماممعرض بيبان الشرقية 4

المدينة المنورةمنتدى مشاريع البيئة والطاقة المدينة المنورة 5

الرياضالمؤتمر األول لتسوية حاالت اإلفالس 6

الرياضملتقى المسؤولية االجتماعية وزارة العمل 7

حائلملتقى بيبان حائل8

الدماممعرض أرامكو للجودة ٩

الرياضالشرق األوسط للكهرباء ١٠

الرياض ملتقى الجودة ١١

جدول رقم )43(: أهم المعارض التي شاركت بها الهيئة خالل فترة التقرير

٧/2/٧ ورش العمل/الندوات/المؤتمرات
شــاركت اإلدارة فــي تنظيــم وتغطيــة العديــد مــن الفعاليــات )مؤتمــرات، نــدوات، ورش عمــل، حفــل 
توقيــع اتفاقيــات، زيــارات(، حيــث شــاركت اإلدارة فــي تنظيــم أكثــر مــن )66( ورشــة عمــل وفعاليــة, 

وكانــت أبــرز الفعاليــات كمــا يلــي:
حفــل تكريــم المنشــآت الفائــزة بجائــزة الملــك عبــد العزيــز للجــودة والملتقــى الرابــع ألفضــل 	 

الممارســات فــي الجــودة والتميــز المؤسســي.
المنتدى السعودي األول لسالمة المنتجات، بمشاركة خبراء من )26( دولة حول العالم. 	 
الملتقى الرابع للمواصفات في الصناعة بالتزامن مع اليوم العالمي للمواصفات.	 
اإلســالمية 	  للــدول  والمقاييــس  المواصفــات  لمعهــد  العموميــة  الجمعيــة  اجتماعــات 

لهــا.  المصاحبــة  واالجتماعــات 
الملتقــى الســنوي للجــودة بالتزامــن مــع اليــوم العالمــي للجــودة 2019، تحــت شــعار »الجــودة 	 

توافــق«.
ويوضح الجدول رقم )44( أبرز الفعاليات التي ساهمت اإلدارة في تنظيمها

ورشة عمل
66
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التاريخالمكانالفعاليةم

١44٠/٠6/٠6الرياضورشة عمل »عرض لمبادرات مبتكرة في تعزيز كفاءة الطاقة للمباني«١
٢٠١٩/٠٢/١١

١44٠/٠6/١8جدةورشة عمل »التوصيالت الكهربائية واألفياش« ٢
٢٠١٩/٠٢/٢3

١44٠/٠7/١7الرياضورشة عمل »مواصفات السالمة والصحة المهنية في بيئة العمل«3
٢٠١٩/٠3/٢4

١44٠/٠8/١6الرياضورشة عمل »متطلبات التسجيل لمنتجات اإلنارة«4
٢٠١٩/٠4/٢١

١44٠/١٠/٢١الرياضندوة تقييم وإصالح وإعادة تأهيل المنشآت الخرسانية القائمة5
٢٠١٩/٠6/٢4

١44٠/١٠/٢6الرياضورشة عمل »تدشين نظام اللجان اإللكتروني«6
٢٠١٩/٠6/٢٩

١44٠/١١/٠١الدمامملتقى جودة الخدمات في مراكز تقديم الخدمة7
٢٠١٩/٠7/٠4

١44٠/١١/٠5الدمامبرنامج المهني السعودي | دورة تدريبية »مبادئ البنية التحتية للجودة«8
٢٠١٩/٠7/٠8

ورشة العمل التنظيمية لالجتماع العام الثالث والثمانون للهيئة الدولية ٩
)IEC( ١44٠/١٢/٢3الرياضالكهرتقنية

٢٠١٩/٠8/٢4

ورشة عمل »التعريف باإلجراءات الخاصة بإصدار المواصفات القياسية ١٠
١44٠/١٢/٢3الرياضالسعودية«

٢٠١٩/٠8/٢4

١44١/٠١/١٩الدمام برنامج المهني السعودي | دورة تدريبية »مبادئ البنية التحتية للجودة«١١
٢٠١٩/٠٩/١8

جدول رقم ) 44(: أبرز الفعاليات وورش العمل التي ساهمت اإلدارة في تنظيمها خالل فترة التقرير 

3/٨ البوابة اإللكترونية وحسابات التواصل االجتماعي
ــة بكافــة  ــى الشــبكة العنكبوتي ــة عل ــة للهيئ ــة اإللكتروني ــى البواب ــى اإلدارة العامــة للعالقــات العامــة واإلعــالم اإلشــراف عل تتول
محتوياتهــا، ويشــمل ذلــك نشــر أخبــار ونشــاطات الهيئــة المختلفــة وكافــة مطبوعاتهــا علــى الموقــع، إضافــًة إلــى نشــر معلومــات 
توعويــة عــن الِســلع غيــر المطابقــة للمواصفــات القياســية الســعودية بهــدف تعزيــز ســالمة المســتهلك والحفــاظ علــى صحتــه 
وســالمته. كمــا تقــوُم اإلدارة بمتابعــة حســابات الهيئــة علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي وإدارتهــا وبــث الرســائل اإلعالميــة 
التوعويــة مــن خاللهــا. وقــد حققــت اإلدارة الرقــم الُمســتهدف ضمــن الخطــة التشــغيلية لهــذا العــام لعــدد المتابعيــن علــى وســائل 
اإلعــالم الرقمــي، حيــث بلــغ مجمــوع عــدد المتابعيــن علــى وســائل اإلعــالم الرقمــي )٥96.٥83( بمعــدل زيــادٍة تجــاوز 17% عــن العــام 

الماضــي وفــق التفصيــل الُموضــح فــي الجــدول رقــم )4٥(. 

تويترالشهر
اليوتيوب

االنستقرامالفيس بوك
المشاهداتاالشتراكات

390٫33122٫94817٫405٫29282٫19814٫190إجمالي المتابعين عام 2018

43٫66925٫35214٫724٫45016٫6631٫232الزيادة في 2019
إجمالي المتابعين عام 

2019434.00048.30032.129.74298.86115.422

8٫9%20٫3%84٫6%110٫5%11٫2%نسبة الزيادة

جدول رقم )4٥(: عدد المتابعين الجدد لحسابات الهيئة على مواقع التواصل االجتماعي
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1/3/٨ حساب الهيئة على تويتر

التواصــل  اســتثمار وســائل  بأهميــة  الهيئــة  مــن  إيمانــًا 
االجتماعــي إليصــال الرســائل اإلعالميــة بشــكٍل َســريع 
وَفعــال، فقــد حرصــت علــى فعاليــة حســابها علــى تويتــر 
)SASOGOV@( وتقديمــه عــددًا مــن الرســائل التوعويــة 
المواصفــات  مجــاالت  فــي  للمســتهلك  المهمــة 
والمقاييس والجودة باســتخدام وســائل مبتكرة لتقديم 
واألفــالم  األنفوجرافيــك  مثــل  التوعــوي  المحتــوى 
التوعويــة وغيرهــا، وهــو مــا أســهم فــي وصــول عــدد 
المتابعيــن إلــى )434.000( متابــع بزيــادٍة قدرهــا )43.669( 

متابــع بمعــدل 11.2% عــن العــام الماضــي.

2/3/٨ قناة الهيئة على اليوتيوب

اليوتيــوب،  موقــع  علــى  قنــاة  بإنشــاء  الهيئــة  قامــت 
وذلــك ألهميــة اســتثمار هــذه القنــاة اإلعالميــة لنشــر 
وباعتبارهــا  والصــورة،  الصــوت  عبــر  الرســائل  مختلــف 
أحــد أكثــر مواقــع التواصــل االجتماعــي َفاعليــة لتعزيــز 
مبــادرات توعيــة المســتهلك، وقــد بلــغ عدد المشــتركين 
ــادة )2٥.3٥2( بمعــدل  ــاة )48.300( مشــترك بزي فــي القن
علــى  الهيئــة  قنــاة  مشــاهدات  عــدد  وبلــغ   ،%110.٥
اليوتيــوب حتــى اآلن أكثــر مــن )32.129.742( مشــاهدة 

)14.724.4٥0( قدرهــا  بزيــادٍة 
مشاهدة بمعدل %84.6.
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3/3/٨ حساب الهيئة على الفيس بوك

تقــوم إدارة العالقــات العامــة واإلعــالم بــإدارة حســاب 
الهيئــة علــى موقــع الفيــس بــوك، وتجديــد المحتــوى، 
والتفاعــل مــع المشــتركين فــي الحســاب عبــر الــردود 
المتابعيــن  عــدد  إجمالــي  بلــغ  وقــد  واالستفســارات، 
قدرهــا  بزيــادة  متابــع   )98.861( مــن  أكثــر  للحســاب 

 .%20.3 بمعــدل   )16.663(

4/3/٨ حساب الهيئة على اإلنستغرام

واصلت اإلدارة إدارتها لحساب الهيئة على اإلنستغرام، 
رســائل  بنشــر  دوري  بشــكل  خاللــه  مــن  تقــوم  حيــث 
مصممــة خصيصــًا لإلنســتقرام، وبلــغ إجمالــي المتابعيــن 
قدرهــا  بزيــادٍة  متابــع،   )1٥.422( مــن  أكثــر  للحســاب 

)1.232( متابــع عــن العــام الماضــي وبمعــدل %8.9. 

5/3/٨ حساب الهيئة على سناب شات

قامــت الهيئــة بتدشــين وتفعيــل حســابها علــى »ســناب 
شــات«، وتقــوم بشــكل دوري بإجــراء تغطيــات مباشــرة 
لمختلــف الفعاليــات التــي ُتنظمهــا الهيئــة، كمــا تتولــى 

نشــر بعــض الرســائل التوعويــة واإلرشــادية.
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تقنية المعلومات

تعتبر تقنية المعلومات أحد الركائز المهمة لتطوير وتحســين كفاءة األعمال، وتزداد 
أهميــة تقنيــة المعلومــات فــي جهــات التقييــس، وذلــك لالعتمــاد الكبيــر فــي جميــع 
أنشــطة التقييــس علــى أتمتــة اإلجــراءات وتوفــر المعلومــات الصحيحــة والدقيقــة، 
وعلــى تبنــي التقنيــات الحديثــة فــي تحســين وتطويــر اإلجــراءات والخدمــات. وتؤمــن 
الهيئــة بــأن لتقديــم الخدمــات الحكوميــة اإللكترونيــة وتحســين جودتهــا هــي الطريقــة 
األفضــل لتطويــر إجراءاتهــا الداخليــة واالرتقــاء بمســتوى شــفافية خدماتهــا الخارجيــة، 

ضمــن رحلتهــا للتحــول الرقمــي

٩
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وتعتنــي الهيئــة بتطويــر عالقتهــا بشــركائها والمســتفيدين مــن خدماتهــا، حيــث ركــزت علــى تقديــم خدماتهــا اإللكترونيــة لنوعيــن 
مــن المســتفيدين همــا:

1. المستفيد الخارجي : المستهلك، الجهات الحكومية، الشركات، والمتقدمين على وظائف الهيئة.
2. المستفيد الداخلي : موظفي الهيئة.

وفــي هــذا اإلطــار نفــذت الهيئــة خــالل هــذا العــام )29( مشــروعًا نحــو التحــول الرقمــي والتعامــالت اإللكترونيــة وُيوضــح الرســم 
البيانــي رقــم )19( توزيــع تلــك المشــاريع. والتــي ُيمكــن تصنيفهــا إلــى )4( فئــات: 

الخدمـــــــــــــــات  مشاريـــــــع 
اإللكترونيــة:

وهــي الخدمــات الموجهــة 
الخارجـــــــــــي  للمستفيـــــــد 
الداخلـــــــــي.  والمستفيـــــد 
البوابـــــــــــات  وتشـــــــــمـــــــل 
اإللكترونيــــــــــة والخدمــات 
اإللكترونيــــــــة الخارجيـــــــــــة 

والداخليــة.

مشاريع البنية
التحتية:

أمــن  مشــاريع  وتشــمل 
الشــــــــبكات،  المعلومــات، 
المتعــــــددة،  الوسائــــــــــط 
االتصــال الصوتــي والمرئي، 

المعلومــات. ومركــز 

مــع  التكامــــــل  مشاريـــــــع 
الشــركاء مــن الجهــات ذات 

العالقــة:
الربــط  مشــاريع  وتشــمل 
وتبـــــــــادل  اإللكترونـــــــي، 
الجهــــــــــات  مــع  البيانــات 
العالقــة  ذاِت  الحكوميــة 
التجــــــــــارة  وزارة  مثـــــــــــــل 
والهيئــــــــــة  واالستثمــــــــــار 
العامــة للجمــارك وغيرهــا. 

وبنــاء  الحوكمــة  مشــاريع 
القــدرات:

المشــاريع  بهــــــــا  وُيقصــُد 
تطبيــق  علــــــى  ُتركــز  التــي 
االحترافيــــــــــة  الممارســات 
وإدارة  الحوكمـــــــــــة  فــي 
المشــاريع، وتطويــر قــدرات 
تقنيــة  موظفــي  وكفــاءة 

المعلومــات.

رسم بياني رقم )19(: توزيع مشاريع تقنية المعلومات

مع
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ــة، فقــد دشــنت وطــورت  ال ولتحقيــق الوصــول األســرع للمســتفيد الخارجــي، وفــي إطــار التحــول إلــى تعامــالت إلكترونيــة َفعَّ
ــات إلكترونيــة وتطبيقــات لخدمــة أنشــطتها المختلفــة، وبلــغ إجمالــي الخدمــات اإللكترونيــة  الهيئــة خــالل هــذا العــام )4( بواب
خــــالل  مــن  لهــا  الوصـــول  ويمكــن  والداخلييــن،  الخارجييــن  للمســتفيدين  إلكترونيــة  )49( خدمــة  عــدد  الهيئــة  تقدمهــا  التــي 
البوابــة الخــــارجية للهيئــة )www.saso.gov.sa(، والبوابــة الداخــــلية للهيئــــة )المجلــس( )www.almajlis.saso.gov.sa( أو 

ــر: ــرة التقري ــرز المشــاريع المنجــزة خــالل فت ــات المباشــرة، وفيمــا يلــي اســتعراض ألب مــن خــالل البواب

ملخص المشاريع

وتشــمُل البوابــات اإللكترونيــة والخدمــات اإللكترونيــة الخارجيــة والداخليــة، 
وفيمــا يلــي نســتعرض أهــم )7( مشــاريع خدمــات إلكترونيــة للهيئــة:

1/9 مشاريع الخدمات اإللكترونية

أهم المشاريع الخدمية ٧
اإللكترونية للهيئة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

١57



1/1/9 تطوير وتحديث النظام
اإللكتروني لشهادات المطابقة )سابر(

يعتبــر تطويــر نظــام )ســابر( أحــد أهــم المشــاريع اإللكترونيــة 
المنتجــات  ســالمة  مبــادرة  تفعيــل  فــي  الهيئــة  دور  وُيبــرز 
كإحــدى مبــادرات التحــول الوطنــي، ويهــدف النظــام إلى إصدار 
المورديــن  وصــول  تســهيل  خــالل  مــن  المطابقــة  شــهادات 
المطابقــة  تقويــم  جهــات  إلــى  المحليــة  المصانــع  وأصحــاب 
المعتمــدة لــدى الهيئــة حــول العالــم لفحــص المنتــج وإصــدار 
المطابقــة  شــهادة  أهميــة  وتتمثــل  إلكترونيــًا.  الشــهادة 
فــي التأكــد مــن مطابقــة المنتجــات للمواصفــات القياســية 
الســعودية وحمايــة المســتهلك مــن المنتجــات غيــر المطابقــة.

إلــى  التقديــم  إجــراءات  تســهيل  التطويــر  إجــراءات  وشــملت 
المنتجــات  تشــمل  موحــدة،  قوائــم  فــي  المطابقــة  جهــات 
الوقــت  وتوفيــر  المناســبة  االختبــارات  لتحديــد  المتماثلــة 
والجهــد والتكلفــة علــى المورديــن. وكذلــك تســجيل شــهادات 

والمســتوردة  المحليــة  االســتهالكية  للمنتجــات  المطابقــة 
ــة والمواصفــات  ــح الفني لتســهيل التأكــد مــن مطابقتهــا للوائ
القياســية الســعودية ذات العالقــة، والتــي تهــدف لضمــان 

والبيئــة. المســتهلك  علــى ســالمة وصحــة  المحافظــة 
الفنيــة  اللوائــح  جميــع  تطبيــق  فــي  النظــام  يســهم  كمــا 
المنتجــات  علــى  إلزامــي  بشــكل  الهيئــة  فــي  المعتمــدة 
الشــهادة  علــى  منتــج  كل  حصــول  لتســهيل  االســتهالكية 
مطابقــة  شــهادات  إصــدار  تطبيــق  تــم  كذلــك  المطلوبــة. 
اإلرســالية للســلع االســتهالكية المســتوردة لتســهيل وتقليــل 
الوقــت الــالزم لفســحها مــن خــالل ربــط شــهادة اإلرســالية 
والتحقــق مــن البيانــات مــع منصــة فســح اإللكترونيــة التابعــة 
للهيئــة العامــة للجمــارك، بهــدف تســهيل وتســريع إجــراءات 

الســعودي.  الســوق  إلــى  المنتجــات  دخــول 

ويوضــح الجــدول رقــم )46( تفاصيــل العمليــات المســجلة مــن ســابر )عــدد المنتجــات المســجلة، عــدد التجــار، شــهادات المطابقــة، 
شــهادات مطابقــة اإلرســالية(، كمــا يعــرض الشــكل رقــم )20( الصفحــة الرئيســية للنظــام.

المجموع
شهادات مطابقة اإلرساليةشهادات المطابقةالمنتجاتالتجار

٢٢.488854.١56٢٠١.635١5٩.٩45

جدول رقم )46(: عدد العمليات المسجلة في سابر خالل فترة التقرير

شكل رقم )20(: 
صورة رقمية للنظام اإللكتروني لشهادات المطابقة 

)سابر( 
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2/1/9  تطوير البوابة اإللكترونية الجديدة للهيئة

3/1/9  إطالق نظام راصد اإللكتروني

إن تطويــر بوابــة الهيئــة اإللكترونيــة الجديــدة يأتــي مــن حــرص الهيئــة علــى الريــادة والتميــز 
إطــالق  الهيئــة. ويعتبــر  وأنشــطة  لكافــة خدمــات  إلكترونيــة متكاملــة  بوابــة  خــالل  مــن 
البوابــة الجديــدة خطــوة أساســية وفعالــة لدعــم التحــول الرقمــي وتطبيــق التعامــالت 
الحكوميــة اإللكترونيــة، ومواكبــة التغيــرات والتطــورات الســريعة. خاصــة أن البوابــة هــي 
المحطــة األولــى لتجربــة المســتفيد وقناتــه الرئيســية للوصــول إلــى المعلومــات والخدمــات 
اإللكترونيــة التــي تقدمهــا الهيئــة. وتتميــز البوابــة الجديــدة بتصميــم عصــري مطابــق ألعلــى 
المعاييــر والمواصفــات وأفضــل الممارســات، وتتيــح الحصــول علــى المعلومــة أو الوصــول 
للخدمــة المســتهدفة بأقــل خطــوات ممكنــة مــن التصفــح وبشــكل مختصــر وســريع، وتوفــر 
بتوعيــة  خاصــة  المســتهلك وصفحــات  أو  للتاجــر  إلكترونيــة مصنفــة  خدمــة   )29( البوابــة 
المســتهلك تحتــوي علــى معلومــات وصــور للســلع غيــر المطابقــة ورســائل حمــالت التوعيــة.

كمــا تدعــم البوابــة الجديــدة متطلبــات أمــن المعلومــات حيــث تــم اعتمــاد أعلــى معاييــر أمــن 
ــة. ــر البواب المعلومــات والشــبكات فــي إنشــاء وتطوي

أطلقــت الهيئــة نظــام )راصــد( كمنصــة إلكترونيــة لرصــد المنتجــات 
غيــر اآلمنــة واإلنــذار المبكــر عن مخاطرها، استرشــادًا بالممارســات 
الدوليــة. ويهــدف النظــام إلــى توفير منصة موحــدة لتنفيذ التنبيه 
ــة  ــر اآلمن ــة لرصــد البالغــات عــن المنتجــات غي الســريع وإيجــاد آلي
فــي الســوق الســعودي، وتســهيل التواصــل الســريع والموثــوق 
لتبــادل المعلومــات فيمــا يخــص حــوادث ومخاطــر المنتجــات غيــر 
اآلمنــة بيــن الجهــات الوطنيــة مثــل: الدفــاع المدنــي، وجمعيــة 
حمايــة المســتهلك، ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، وغيرهــا 
مــن الجهــات ذات العالقــة، لضمــان اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة. 
ويتــم ذلــك مــن خــالل إنشــاء قاعدة بيانــات إلكترونيــة تحتوي على 
نتائــج تحليــل أســباب الحــوادث والمخاطــر المصاحبــة للمنتجــات 
غيــر اآلمنــة، وتصنيفهــا وإصــدار التقاريــر الفنيــة المتعلقــة بذلــك، 
وتتيــح للجهــات ذات العالقــة االطــالع علــى تفاصيــل بالغــات 
منهــا  تســتفيد  تقاريــر  إصــدار  وكذلــك  المخالفــة،  المنتجــات 
الجهــات التشــريعية والرقابيــة لرفــع مســتوى الســالمة والثقــة 
منــع  فــي  راصــد  بوابــة  تســهم  كمــا  الســعودي.  الســوق  فــي 
خــالل  مــن  الســعودي  للســوق  اآلمنــة  غيــر  المنتجــات  دخــول 
اإلنــذار المبكــر ورفــع مســتوى الوعــي لــدى المســتهلكين عبــر 
نشــر المعلومــات واالحصائيــات للمنتجــات غيــر اآلمنــة، وتطويــر 
منهجيــة لإلنــذار الســريع للمنتجــات غيــر اآلمنــة والمســاهمة فــي 
تنميــه االقتصــاد الوطنــي مــن خــالل رفــع مســتوى جــودة وأمــان 

المنتجــات فــي الســوق الســعودي.

شكل رقم )21(: صورة رقمية لنظام راصد اإللكتروني

اآلمنــة  غيــر  المنتجــات  رصــد 
واإلنــذار المبكــر عــن مخاطرهــا

خدمة إلكترونية وفرتها 
البوابة اإللكترونية للهيئة 
مصنفة للتاجر والمستهلك
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4/1/9  تطوير تطبيق تأكد 

5/1/9 إضافات تطويرية للبوابات اإللكترونية لكفاءة الطاقة

قامــت الهيئــة بتطويــر نســخة جديــدة لتطبيــق )تأكــد( بالتنســيق مــع الجهــات ذات 
للتطبيــق علــى: الحديثــة  النســخة  العالقــة. واشــتملت 

اإللكترونيــة  البوابــات  وتطويــر  تحديــث  مشــروع  المعلومــات  تقنيــة  إدارة  أنهــت 
لكفــاءة الطاقــة، وتحديــث األنظمــة المتعلقــة بهــا بالتعــاون مــع البرنامــج الســعودي 
ــارة  ــة اإللكترونيــة لكفــاءة منتجــات اإلن ــر البواب لكفــاءة الطاقــة. وتضمــن ذلــك تطوي
 ،)SASO  2902/2018( الســعودية  القياســية  للمواصفــة  وفقــًا  الثانيــة  للمرحلــة 
وخدمــة إضافــة أكثــر مــن مــورد لجميــع خدمــات ومنتجــات كفــاءة الطاقــة، وكذلــك 
خدمــة تجديــد طلبــات منتجــات كفــاءة الطاقــة حيــث توفــر هــذه البوابــات اإللكترونيــة 
للشــركات المصنعــة خدمــات )التســجيل - إضافــة الموديــل - تحديــد مقــدار كفــاءة 

الطاقــة - طباعــة بطاقــات كفــاءة الطاقــة(. 

باإلضافة إلى مهام التطبيق الرئيســية في التعرف على المنتجات الحاصلة 
علــى عالمــة الجــودة أو المنتجــات التــي صــدر لهــا بطاقــات كفــاءة الطاقــة 
لألجهــزة الكهربائيــة مثــل: )المكيفات، والغســاالت، والثالجات، والســخانات، 
والمجففــات، والمركبــات، واإلطــارات، واإلنــارة(. ويتيــح التطبيــق االســتفادة 
مــن التقنيــات الحديثــة ودعــم المســتهلك للتحقــق مــن صحــة البيانــات علــى 
المنتجــات ومقارنــة المنتجــات التــي تحمــل بطاقــة كفــاءة الطاقــة ومعرفــة 

المنتجــات األكثــر كفــاءة.

إتاحة التحقق من منتجات 
وتراخيص البالستيك القابل 

للتحلل

البحث عن منتجات ترشيد 
استهالك المياه

االستعالم عن المركبات 
المستوردة

رأي المستخدم
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6/1/9 تطوير الموقع اإللكتروني لمبادرة سالمة المنتجات )سليم(

المنتجــات  ســالمة  لمبــادرة  اإللكترونــي  الموقــع  تطويــر  تــم 
)ســليم( وهــي إحــدى مبــادرات التحــول الوطنــي الخاصــة بالهيئــة 
وتهــدف إلــى تحقيــق توقعــات المســتهلك بمطابقــة المنتجــات 
المعروضــة فــي األســواق للمواصفــات القياســية الســعودية.

شكل رقم )22(: 
صورة رقمية للموقع اإللكتروني لبرنامج سالمة المنتجات 

)سليم( 

ويتيــح الموقــع المعلومــات عــن اللوائــح الفنيــة وأدلــة التطبيــق 
المعتمــدة وجهــات تقويــم المطابقــة المقبولــة مــن الهيئــة، 
وبعــض اإلحصائيــات والتقاريــر والتحذيــرات لتوعيــة المســتهلك. 

٧/1/9  إضافات تطويرية لمجموعة من الخدمات القائمة

123

ــة أداءهــا، قامــت اإلدارة بتنفيــذ مجموعــة مــن  ــادة فاعلي ــر الخدمــات اإللكترونيــة وتســهيل إجــراءات تنفيذهــا وزي مــن أجــل تطوي
ــة وشــملت:  ــة الخارجي ــة اإللكتروني ــى البواب ــة عل اإلضافــات التطويري

للتدريــب  جديــدة  خدمــة  إضافــة 
ــن فــي  ــح للطــالب الراغبي ــي تتي التعاون
التدريــب التعاونــي فــي الهيئــة التقديــم 
علــى الخدمــة، ومتابعــة حالــة الطلــب 
الحضــور  إلــى  الحاجــة  دون  إلكترونيــًا 

الهيئــة. ومراجعــة 

الســيارات  فحــص  خدمــة  إضافــة 
الســيارات،  لخدمــات فحــص  المعدلــة 

لهــا. المطابقــة  شــهادة  وإصــدار 

تطويــر بعــض خدمــات البوابــة الداخليــة 
)المجلــس(، وشــملت خدمــة اإلجــازات، 
وخــارج الــدوام، واالنتدابــات، والتدريــب 

لموظفــي الهيئــة.
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تــم خــالل فتــرة التقريــر إنجــاز مجموعــة مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة وَتشــمُل مشــاريع أمــن 
المعلومــات، الشــبكات واالتصــاالت، الوســائط المتعــددة، ومركــز المعلومــات، ويعــرُض الجدول 

رقــم )47( قائمــًة بأهــم تلــك المشــاريع ووصــٍف مختصــٍر لهــا.

2/9 مشاريع البنية التحتية وأمن المعلومات

عدد االختبارات المستهدفةالمجالم

1
المرحلة الثانية - لتطوير الشبكة 

الداخلية في المركز الرئيسي 
والفروع

استبدال موزعات الشبكة القديمة في مركز المعلومات ومباني المختبرات والمركز 
الوطني للقياس والمعايرة وفروع الهيئة، وزيادة نقاط الشبكة وتطويرها بهدف رفع 

كفاءة وسرعة الموزعات وضمان استمرارية عملها ورفع مستوى أمن الشبكة الداخلية،  
وتطوير أجهزة الشبكة بأحدث التقنيات التي تلبي الضوابط والمتطلبات األمنية للهيئة 

الوطنية لألمن السيبراني.

تطوير نظام مراقبة الشبكة - 2
المرحلة الثانية

إضافة وحدة مراقبة للخدمات اإللكترونية والخوادم لزيادة فاعلية مراقبة البنية التحتية 
الداخلية والخدمات اإللكترونية بهدف اكتشاف المشكالت المحتملة، كما تم إضافة 
أجهزة شبكة جديدة للنظام، حيث يتعرف هذا النظام على المشكالت التي يمكنها 
التأثير على األداء العام لبنية الشبكة األساسية والخدمات، وتنبيه مسؤول الشبكة 

ومسؤول النظام عن تلك المشكلة.

3
تطوير أنظمة وأجهزة الوسائط 
المتعددة في المركز الرئيسي 

والفروع - المرحلة الثالثة

تركيب شاشة عرض )Video Wall( في منطقة البهو في فروع الهيئة )منطقة مكة 
المكرمة والمنطقة الشرقية(  لعرض محتوى ورسائل توعوية إلكترونيًا والتحكم بها عن 

بعد، وعرض آخر األخبار واإلعالنات، وتطوير نظام العرض ونظام الصوت في القاعة 
الرئيسية في الرياض.

تطوير أنظمة وأجهزة االتصال 4
المرئي بالمركز الرئيسي والفروع

تطوير وترقية وحدات االتصال المرئي لقاعات االجتماعات بهدف رفع كفاءة أدوات 
التواصل عن بعد وضمان استمرارية األعمال.

توفير خوادم وتجديد الضمان ٥
الخاص بنظام النسخ االحتياطي

توفير عدد من أجهزة الخوادم ذات مواصفات عالية، نظرًا لزيادة الخدمات اإللكترونية 
المقدمة لقطاع األعمال، وتجديد ضمان الصيانة الخاص بنظام النسخ االحتياطي.

تطوير البرامج والخدمات الخاصة 6
بالبنية التحتية

 Active( والدليل النشط ،)SCCM( تطوير نظام تحديث البرامج وأنظمة التشغيل
Directory(، وترقية البيئة االفتراضية إلى النسخة األحدث.

التأكد من سالمة الشبكة 7
الداخلية من االختراقات

تأمين وتشغيل أنظمة التأكد من سالمة أجهزة الشبكة الداخلية، ومنع البرمجيات 
الضارة، وحماية أصول الهيئة المعلوماتية، وتأمين نظام إدارة صالحيات الوصول إلدارة 
الحسابات ذات الصالحيات العالية، ومراقبة الحسابات لمدراء النظم وقواعد البيانات 

وتوفير الحماية لها.

جدول رقم )47(: قائمة أهم مشاريع البنية التحتية
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ُتؤمــن الهيئــة بأهميــة التكامــل وتبــادل الخدمــات مــع شــركائها فــي الجهــات ذاِت العالقــة 
لتوفيــر منظومــة رقابيــة فاعلــة، وتتــم ترجمــة ذلــك مــن خــالل الربــط اإللكترونــي فــي بعــض 

اإللكترونيــة، ومنهــا: الخدمــات 

3/9 مشاريع التكامل مع الشركاء من الجهات ذات 
العالقة والتحسينات العامة

نظــام تحصيــل ونظــام صــرف )وزارة الماليــة(: تنفيــذ ربــط األنظمــة اإللكترونيــة فــي الهيئــة، وتنفيذ . 1
اإلجــراءات التكامليــة مــع األنظمــة والمنصــات الحكوميــة األخــرى، كالربــط مــع نظــام تحصيــل 

ونظــام صــرف )وزارة الماليــة(.

منصــة التــزام )وزارة الخدمــة المدنيــة(: توفيــر الحلــول التقنيــة لتحديــث بيانــات موظفــي الهيئــة . 2
فــي قواعــد بيانــات الــوزارة. 

منصــة مــراس )وزارة التجــارة واالســتثمار(: إتاحــة خدمــات نظــام منــح الشــهادات وكفــاءة الطاقــة . 3
والمســتثمرين  األعمــال  لقطــاع  اإللكترونيــة  للخدمــات  الموحــدة  الوطنيــة  المنصــة  خــالل  مــن 
)مــراس(، وتتضمــن اإلجــراءات توحيــد شاشــة الدخــول وشاشــات التقديــم لتكــون موحــدة مــع نفــس 

تصميــم منصــة )مــراس(، بهــدف توحيــد تجربــة العميــل ضمــن ســياق الخدمــة وإجراءاتهــا.

الهيئــة العامــة للجمــارك: مــن خــالل خدمــة فحــص الســيارات تــم إصــدار وإرســال )12.863( شــهادة . 4
مطابقــة إلكترونيــًا للهيئــة العامــة للجمــارك عبــر الشــبكة الحكوميــة اآلمنــة. وتطويــر نظــام عالمــة 
ــار المنتجــات عــن  ــة العامــة للجمــارك، بحيــث يكــون اختي ــز الجمركــي للهيئ الجــودة وربطهــا بالترمي

طريــق قائمــة موحــدة.

منصــة ســابر: توفيــر خدمــة االســتعالم مــن خــالل الربــط اإللكترونــي للنظــام اإللكترونــي لشــهادات . 5
المطابقــة )ســابر( والهيئــة العامــة للجمــارك حيــث بلــغ عــدد عمليــات االســتعالم عــن شــهادات 
الخليجيــة  المطابقــة  للتحلــل وشــارة  القابــل  البالســتيك  الجــودة وتراخيــص  المطابقــة وعالمــة 

وشــهادة مطابقــة الطــراز )IECEE( وشــهادات كفــاءة الطاقــة )223.979( عمليــة.

6 . )GSO( هيئــة التقييــس الخليجيــة: توفيــر خدمــة الربــط اإللكترونــي مــع هيئــة التقييــس الخليجيــة
حيــث بلــغ عــدد االســتعالمات للحصــول علــى المعلومــات الخاصــة بشــارة المطابقــة الخليجيــة 
أللعــاب األطفــال والمنتجــات الكهربائيــة منخفضــة الجهــد )126.214( عمليــة، وربطهــا بالســجل 

التجــاري للمورديــن.

وزارة التجــارة واالســتثمار: تطويــر األنظمــة والخدمــات اإللكترونيــة فــي الهيئــة للحصــول علــى . ٧
التكامــل  التجــارة واالســتثمار مــن خــالل قنــاة  إلكترونيــًا مــن وزارة  التجــاري  الســجل  معلومــات 
الحكوميــة )GSB( بشــكل تلقائــي، وتوفيــر خطــوات إدخــال البيانــات ورفعهــا علــى المســتخدمين، 

وإلغــاء طلــب إرفــاق نســخة مــن الســجل التجــاري ورقيــًا.

برنامــج التعامــالت اإللكترونيــة الحكوميــة )يســر(: الربــط اإللكترونــي لنظــام االتصــاالت اإلداريــة . ٨
فــي الهيئــة مــع النظــام اإللكترونــي الوطنــي الموحــد للمراســالت الحكوميــة )منصــة مراســالت( 

فــي برنامــج التعامــالت اإللكترونيــة الحكوميــة )يســر(.
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التعاون الدولي

المعنيــة  الُدوليــة  الجهــات  مــع  والتواصــل  الُدولــي  التعــاون  نشــاط  ُيعتبــر 
بشــؤون التقييــس، ومشــاركة الهيئــة بالمنظمــات اإلقليميــة والُدوليــة ضمــن 
النشــاطات األساســية التــي ُتســهم فــي ترســيخ الــدور الريــادي للمملكــة، 
والوقــوف علــى أحــدث التوجهــات العالميــة فــي مجــاالت التقييــس، كمــا 
ُتســهم هــذه األنشــطة فــي تحقيــق اســتراتيجية حمايــة الُمســتهلك ودعــم 

االقتصــاد الوطنــي علــى المــدى القريــب والبعيــد.

١٠
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وتتولــى اإلدارة العامــة للتعــاون الُدولــي التنســيق لنشــاطات ومشــاركات الهيئــة الدوليــة واإلقليميــة. وفيمــا يلــي موجــز ألهــم 
مشاركات/نشــاطات الهيئــة فــي هــذا الجانــب:

ُتمثــل الهيئــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي عضويــة مجموعــة 
مــن المنظمــات والهيئــات اإلقليميــة والعربيــة والُدوليــة، وتتبــادل 
التقييــس  مجــاالت  فــي  خبراتهــا  مــن  لالســتفادة  معهــا  التعــاون 
المختلفــة وتطبيــق أحــدث األســاليب فــي شــتى مجــاالت األنشــطة 

المتعلقــة بالتقييــس فــي المملكــة. 

َتشــترك الهيئــة فــي عضويــة هيئــة التقييــس لــدول مجلــس 
لــُدول الخليــج العربيــة، كمــا ُيمثــل محافــظ الهيئــة  التعــاون 
ــاء الخليجــي.  ــا لكــود البن ــة العلي ــة الخليجي المملكــة فــي اللجن
القياســية  المواصفــات  خطــة  إعــداد  فــي  الهيئــة  وُتشــارك 
الخليجيــة )المعتمــدة فــي أغلبهــا علــى المواصفــات القياســية 
مــن  كبيــر  عــدٍد  بدراســة  الهيئــة  ُتشــارك  كمــا  الســعودية(، 
الــرأي  وإبــداء  الخليجيــة،  القياســية  المواصفــات  مشــاريع 
المناطــة  الخليجيــة  القياســية  المواصفــات  مشــاريع  حــول 
بالــرد علــى جميــع  تقــوم  المجلــس األخــرى، وكذلــك  بــُدول 
االستفســارات الفنيــة التــي تــرد مــن ُدول مجلــس التعــاون فــي 
مجــال التقييــس، كمــا ُتشــارك فــي اجتماعــات اللجــان العامــة 
والتوجيهيــة الخليجيــة، وتتولــى المملكــة أمانــة ورئاســة عــدد 
)8( لجــان فنيــة خليجيــة مــن مجمــوع )1٥( لجنــة فنيــة ُمشــكلة 

بهيئــة التقييــس الخليجيــة.

ُتشــارك الهيئــة فــي أعمــال المنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة 
وإعــداد مشــاريع  والمقاييــس،  المواصفــات  مركــز   - والتعديــن 
مشــاريع  حــول  الــرأي  وإبــداء  العربيــة،  القياســية  المواصفــات 

مواصفة قياسية ُدولية متبنيه بلغتها 
األصلية كمواصفات قياسية عربية 
موحدة وتحدث تلقائيًا حال تحديثها 

من المصدر.

مواصفة قياسية معتمدة باللغة 
العربية كمواصفات قياسية عربية 

موحدة

1/10 االشتراك في المنظمات والهيئات

1/1/10 النشاط الخليجي

2/1/10 النشاط العربي

لجان فنية خليجية 
تتولى المملكة أمانتها 

ورئاستها

مجموع اللجان الفنية ٨
الُمشكلة بهيئة 

التقييس الخليجية.

15

المواصفــات القياســية العربيــة التــي ُتعدهــا الــُدول العربيــة 
األخــرى وذلــك فــي مختلــف القطاعــات، ومــن أهــم المنجــزات 

فــي هــذا المجــال:

2034٨4
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وُيوضح الجدول رقم )48( أهم مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات العربية خالل فترة التقرير.

المكانالتاريخاالجتماع / المؤتمر

بغداد - جمهورية 10-2019/03/11االجتماع التحضيري الجتماع المجلس التنسيقي السعودي العراقي.
العراق

االجتماع الفني للجانبين السعودي واللبناني في اللجنة السعودية اللبنانية 
الرياض10-2019/03/11المشتركة.

االجتماع الثالث للجنة الفنية السعودية المصرية في مجال المواصفات 
مقر الهيئة - الرياض17-2019/03/18والمقاييس.

االجتماع رقم )٥( للجنة الفنية المكلفة بتوفيق اللوائح الفنية وتوحيد إجراءات 
)AIDMO( الرباط - المملكة 2٥-2019/03/26تقييم المطابقة التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

المغربية
االجتماع رقم )10( للجنة متابعة تنفيذ االستراتيجية العربية للتقييس والجودة 

)AIDMO( التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين )الرباط - المملكة 26-2019/03/27)2019-2023
المغربية

االجتماع رقم )٥2( للجنة االستشارية العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية 
)AIDMO( الرباط - المملكة 27-2019/03/28للتنمية الصناعية والتعدين

المغربية

بغداد - جمهورية 03-2019/04/04اجتماعات الدورة )2( لمجلس التنسيق السعودي العراقي.
العراق

استقبال وفد برئاسة رئيس الجهاز المركزي العراقي للتقييس والسيطرة النوعية 
المركز الرئيسي - 2019/0٥/23للهيئة.

الرياض
االجتماع رقم )2( للجنة االقتصادية والتجارية واالستثمارية والتنموية واإلغاثة 

الرياض2019/0٥/23لمجلس التنسيق السعودي العراقي.

المركز الرئيسي - 17-2019/07/18استقبال وفد من المجلس األعلى للبيئة بمملكة البحرين للهيئة.
الرياض

المركز الرئيسي - 26-2019/08/28استقبال وفد من وزارة الكهرباء العراقية للهيئة.
الرياض

اجتماع فريق المختصين بشأن الالئحة الداخلية لهيئة التقييس لدول مجلس 
.)GSO( مسقط - سلطنة 01-2019/10/02التعاون لدول الخليج العربية

عمان
االجتماع  رقم )1( للجنة التحضيرية للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس 

مسقط - سلطنة 2019/10/03التعاون.
عمان

المركز الرئيسي - 09-2019/10/10استقبال وفد من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بسلطنة عمان.
الرياض

االجتماع التحضيري للجانب السعودي في اجتماعات الدورة )16( للجنة 
المركز الرئيسي - 2019/11/06السعودية األردنية المشتركة.

الرياض
االجتماع رقم )2(  للجنة التحضيرية للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس 

مسقط - سلطنة 2019/11/13التعاون.
عمان

مسقط - سلطنة 2019/11/14االجتماع رقم )1( للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون.
عمان

االجتماع رقم )6( للجنة العربية لتقييم المطابقة التابعة للمنظمة العربية 
)AIDMO( الرباط - المملكة 2٥-2019/11/26للتنمية الصناعية والتعدين

المغربية
االجتماع رقم )11( للجنة متابعة تنفيذ االستراتيجية العربية للتقييس والجودة 

.)AIDMO( التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين )الرباط - المملكة 26-2019/11/27)2023-2019
المغربية
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أبوظبي - دولة 26-2019/11/27اجتماعات مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي.
اإلمارات

االجتماع رقم )٥3( للجنة االستشارية العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية 
.)AIDMO( الرباط - المملكة 28-2019/11/29للتنمية الصناعية والتعدين

المغربية

الرياض18-2019/12/19اجتماعات الدورة )16( للجنة السعودية األردنية المشتركة.

إشــارة إلــى المرســوم الملكــي الكريــم رقــم )م/23( وتاريــخ 1434/0٥/04هـــ القاضــي بالموافقــة علــى انضمــام المملكــة إلــى معهــد 
المواصفــات والمقاييــس للــدول اإلســالمية )SMIIC(، فقــد أصبحــت الهيئــة بصفتهــا جهــاز التقييــس الوطنــي عضــوًا كامــل العضوية 
فــي المعهــد اعتبــارًا مــن تاريــخ 2013/04/1٥م، ونظــرًا للــدور الريــادي للمملكــة على المســتوى اإلســالمي ومشــاركة الهيئــة الفعالة 
فــي االجتماعــات الرئيســية والدوريــة لمعهــد )ســميك( ومســاهمتها فــي اتخــاذ القــرارات المعنيــة بالتقييــس، تــم انتخــاب المملكــة 

لعضويــة مجلــس إدارة المعهــد مــرة ثانيــة للفتــرة 2018-2020م خــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة رقــم )12(. 

كمــا تــم انتخــاب المملكــة لرئاســة مجلــس إدارة المعهــد خــالل اجتمــاع مجلــس إدارة المعهــد رقــم )16( وانتخــاب معالــي محافــظ 
الهيئــة لمنصــب رئيــس مجلــس إدارة معهــد )ســميك( باإلجمــاع للفتــرة 2018-2020م، ممــا يعكــس المكانــة الرفيعــة التــي تبوئتهــا 

المملكــة فــي هــذه المنظمــة اإلســالمية.

بالهيئــة بعضويــة  ُممثلــًة  المملكــة  تشــارك  كمــا 
مجموعــة مــن المجالــس الرئيســة بالمعهــد وهــي:

كمــا تشــترك المملكــة كعضــو عامــل فــي عــدد مــن 
اللجــان الفنيــة التابعــة للمعهــد:

3/1/10 النشاط اإلسالمي

مجلس اإلدارة )BOD( للفترة 2018-2020م.. 1
مجلس االعتماد )AC( للفترة 2018-2020م.. 2
مجلس إدارة التقييس )SMC( للفترة 2018-2020م.. 3
مجلس المعايرة )MC( للفترة 2018-2020م.. 4

1 ..)SMIIC/CCA( لجنة مواصفات تقييم المطابقة
المطابقــة . 2 تقييــم  مواصفــات  بلجنــة  الخاصــة  العمــل  مجموعــة 

.)CCA/WG1(
3 ..)TC1( لجنة شئون الغذاء الحالل
4 ..)TC2( لجنة شئون التجميل الحالل
٥ ..)TC3( لجنة قضايا موقع الخدمة
6 ..)TC4( لجنة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة
7 ..)TC5( لجنة السياحة والخدمات ذات الصلة
8 ..)TC7( لجنة النقل
9 ..)TC8( لجنة الجلود ومواد الدباغة

10 ..)TC9( لجنة المنسوجات والمنتجات ذات الصلة
11 ..)TC10( لجنة سلسلة التوريد الحالل
12 ..)TC11( لجنة نظم إدارة حالل
13 ..)TC12( لجنة متطلبات نقل البضائع الخطرة
14 ..)TC13( لجنة المجوهرات
الهيئــة . 1٥ »تتولــى   ،)TC14( النفطيــة  والمنتجــات  النفــط  لجنــة 

أمانتهــا«.

جدول رقم )48(: مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات العربية خالل فترة التقرير
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وُيوضح الجدول رقم )49( مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات اإلسالمية خالل فترة التقرير.

المكانالتاريخاالجتماع / المؤتمر

االجتماع رقم )18( لمجلس اإلدارة )BOD( لمعهد المواصفات والمقاييس 
.)SMIIC( اسطنبول - تركيا2019/04/08للدول اإلسالمية

االستضافة والمشاركة باالجتماع رقم )1( لفريق العمل )TFG( والمنبثق عن 
مجلس االعتماد )SMIIC AC( لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

.)SMIIC(
مكة المكرمة2019/11/02

 )SMIIC SMC( لمجلس التقييس )االستضافة والمشاركة باالجتماع رقم )3
.)SMIIC( مكة المكرمة2019/11/03لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

  )BOD/SC( للجنة االستراتيجية )االستضافة والمشاركة باالجتماع رقم )1
المنبثقة عن مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 

.)SMIIC(
مكة المكرمة2019/11/04

االستضافة لالجتماع رقم )1( للجنة المالية )BOD/FC(  المنبثقة عن مجلس 
.)SMIIC( مكة المكرمة2019/11/04إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

االستضافة والمشاركة باالجتماع رقم )19( لمجلس اإلدارة )BOD( لمعهد 
.)SMIIC( مكة المكرمة2019/11/04المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

االستضافة والمشاركة باالجتماع رقم )14( للجمعية العمومية )GA( لمعهد 
.)SMIIC( مكة المكرمة2019/11/0٥المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

جدول رقم )49(: مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات اإلسالمية خالل فترة التقرير

الهيئــة الجتمــاع مجلــس  اســتضافة 
اإلدارة رقــم )19( واجتمــاع الجمعيــة 
لمعهــد   )14( رقــم  العموميــة 
للــدول  والمقاييــس  المواصفــات 
واالجتماعــات   .)SMIIC( اإلســالمية 
المصاحبــة فــي مدينــة مكــة المكرمــة 
ــرة 05-1441/03/08هـــ  ــالل الفت خـــــــ

02-2019/11/05م. الموافــق 

قامــت الهيئــة بالعــرض علــى أنظــار 
بطلــب  الكريــم  الســامي  المقــام 
اســتضافتها  علــى  الموافقــة 
الجتمــاع مجلــس اإلدارة رقــم )19( 
العموميــة  الجمعيــة  واجتمــاع 
المواصفــات  لمعهــد   )14( رقــم 
اإلســالمية  للــدول  والمقاييــس 
)SMIIC( برعايــة معالــي وزيــر التجــارة 
واالســتثمار، وقــد جــاءت الموافقــة 

الســامية الكريمــة رقــم )47886( وتاريــخ 
1440/08/24هـــ علــى اســتضافة هــذه 
المكرمــة  مكــة  فــي  االجتماعــات 
للمملكــة  المرموقــة  للمكانــة  تعزيــزا 
تحديــد  وتــم  اإلســالمي،  العالــم  فــي 
الموافــق  0٥-1441/03/08هـــ  الفتــرة 
02-2019/11/0٥م موعــدًا الجتماعــات 
 )19( رقــم  االجتمــاع  وهــي  المعهــد 
واالجتمــاع   ،)BOD( اإلدارة   لمجلــس 
 ،)GA( رقــم )14( للجمعيــة العموميــة 
العمــل  لفريــق   )1( رقــم  واالجتمــاع 
)TFG( والمنبثــق عــن مجلــس االعتمــاد 
 )3( رقــم  واالجتمــاع   ،)SMIIC AC(
 ،)SMIIC SMC( التقييــس  لمجلــس 
واالجتماع رقم )1( للجنة االســتراتيجية 
BOD/( المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة

للجنــة   )1( رقــم  واالجتمــاع   ،)SC

مجلــس  عــن  المنبثقــة  الماليــة 
اإلدارة )BOD/FC(، وعقــدت جميــع 
هيلتــون  فنــدق  فــي  االجتماعــات 
مكــة للمؤتمــرات بمكــة المكرمــة، 
الــدول  ممثلــي  عــدد  بلــغ  حيــث 
واإلقليميــة  الدوليــة  والمنظمــات 
االجتماعــات  تلــك  فــي  المشــاركة 
دولــة   )36( يمثلــون  شــخص   )1٥2(
وإســالمية.  عربيــة  منظمــات  و)3( 

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
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الفعاليات االجتماعية المصاحبة الجتماعات معهد 
 :)SMIIC( المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

تم تنفيذ عدد من الفعاليات لضيوف المملكة على هامش اجتماعات معهد سميك بمكة المكرمة وذلك على النحو التالي:

ــارة معــرض أصحابــي، حيــث تــم إطــالع ضيــوف المملكــة 	  زي
التعــرف  التــي مــن أهمهــا  المعــرض  أبــرز محتويــات  علــى 

علــى الســيرة العطــرة لرســول اللــه وأصحابــه الكــرام.
ــرج الســاعة، حيــث ُأتيحــت الفرصــة لضيــوف 	  ــارة متحــف ب زي

المملكــة للقيــام برحلــة بيــن النجــوم واألجــرام الســماوية، 
واستكشــاف أعاجيــب الفلــك فــي هــذا الكــون المترامــي 
األطــراف داخــل متحــف بــرج الســاعة والمصنــف كأحــد أكثــر 
اطالعهــم  إلــى  باإلضافــة  العالــم،  فــي  تقدمــًا  المتاحــف 
علــى مكونــات الســاعة واســتمتاعهم بالمنظــر الفريــد مــن 

الشــرفة المطلــة علــى البيــت العتيــق. 

بالتقييــس،  المعنيــة  الُدوليــة  المنظمــات  فــي  الهيئــة  ُتشــارك 
كمــا تقــوُم بعقــد مجموعــة مــن برامــج التعــاون الفنــي مــع بعــض 
الجهــات والهيئــات األجنبيــة لالســتفادة مــن خبراتهــا فــي تطويــر 

أكبــر وأهــم منظمــة   )ISO( للتقييــس  الدوليــة  المنظمــة  ُتعــُد 
ُدوليــة معنيــة بالتقييــس، حيــث َيبلــغ عــدد أعضائهــا )164( َدولــة، 
 )ISO( وُتشــارك الهيئــة فــي عضويــة المنظمــة الُدوليــة للتقييــس
ــال فــي أنشــطتها المختلفــة. وكذلــك فــي اجتماعات  وبشــكل َفعَّ
ســلطة  أعلــى  هــي  والتــي   ،)GA/ISO( العموميــة  الجمعيــة 
بالمنظمــة. وَتعقــد الجمعيــة العموميــة اجتماعاتهــا مــرًة واحــدة 
المســتجدات  ولمواكبــة  المهمــة  الموضوعــات  لبحــث  ســنويًا، 
فــي مجــاالت التقييــس المختلفــة، بهــدف ترســيخ التكامــل مــع 

ــة فــي مجــاالت التقييــس. المنظومــة الُدولي
وتاريــخ   )38797( رقــم  الســامي  المقــام  موافقــة  علــى  وبنــاًء 
ــة مجلــس المنظمــة  1438/08/22هـــ علــى ترشــح الهيئــة لعضوي
الُدوليــة للتقييــس )ISO Council( للفتــرة )2018-2020م( خــالل 
 )GA( االنتخابــات التــي تَمــت خــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة
للُمنظمــة رقــم )40( واالجتماعــات المصاحبــة لــه، والتــي ُعقــدت 

4/1/10 النشاط الدولي

)ISO( المنظمة الُدولية للتقييس

أعمــال الهيئــة ونقــل المعرفــة، ومــن أهــم هــذه المنظمــات/
الجهات:

مــن  الفتــرة  خــالل  ألمانيــا  فــي جمهوريــة  برليــن  فــي مدينــة 
المملكــة  فــازت  فقــد  1439/01/02هـــ.  حتــى  1438/12/28هـــ 
ــة المجلــس )ISO Council( للمنظمــة  ــة بعضوي ــًة بالهيئ ُممثل
وقــد  )2018-2020م(،  للفتــرة  )األيــزو(  للتقييــس  الُدوليــة 
الدوليــة  المنظمــة  الهيئــة فــي مجلــس  تــم تمديــد عضويــة 
للتقييــس )ISO Council( حتــى عــام 2021م بعــد فوزهــا مــرة 
أخــرى بأصــوات الــدول أعضــاء المنظمــة حيــث حصلــت علــى 
 )GA( أعلــى نســبة تصويــت خــالل اجتمــاع الجمعيــة العموميــة
والــذي عقــد   )ISO( للتقييــس  الدوليــة  للمنظمــة   )41( رقــم 
خــالل الفتــرة 27-2018/09/28م بمدينــة جنيــف فــي سويســرا.
التابعــة  السياســات  تطويــر  لجــان  فــي  الهيئــة  ُتشــارك  كمــا 

وهــي: عامــل  كعضــو  المنظمــة  إدارة  لمجلــس 
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ويبلــُغ عــدد لجــان األيــزو الفنيــة الُدوليــة الرئيســة الفاعلــة )248( 
لجنــة فنيــة ينــدرج تحتهــا العديــد مــن اللجــان الفرعيــة. وتشــترك 
الهيئــة كعضــو عامــل فــي )76( لجنــة فنيــة دوليــة رئيســة وفرعية، 
وُتشــارك كعضــو مراقــب فــي )1٥8( لجنــة فنيــة رئيســة وفرعيــة، 
وتعمــُل باســتمرار علــى تشــجيع ودعــم مشــاركة الشــركاء مــن 
فــي  المملكــة  فــي  والخاصــة  الحكوميــة  والهيئــات  األجهــزة 
فــي عضويــة  المشــاركة  خــالل  مــن  الُدوليــة  التقييــس  أعمــال 

اللجــان الفنيــة الرئيســة والفرعيــة.

هــي منظمــة ُدوليــة تأسســت عــام 19٥٥م ومقُرهــا بمدينــة باريــس – فرنســا تعمــُل علــى توثيــق وتقديــم جميــع مــا يتعلــق 
بالمقاييــس القانونيــة، كمــا ُتعنــى بتوصيــف اشــتراطات وخصائــص ومراتــب أجهــزة القيــاس المختلفــة، وذلــك بإصــدار التوصيــات 
والوثائــق الُدوليــة وتعمــُل أيضــًا علــى تســهيل إقامــة عالقــات التعــاون بيــن جهــات المقاييــس القانونيــة فــي الــدول األعضــاء 

وتتكــون المنظمــة مــن:

)OIML( المنظمة الُدولية للمقاييس القانونية

 	.)CASCO( لجنة تقويم المطابقة   

 	.)DEVCO( لجنة شؤون الدول النامية   

 	.)COPOLCO( لجنة شؤون المستهلكين   

 	.)REMCO( لجنة المواد المرجعية   

لجنة المالية )CSC/FIN( التابعة لمجلس األيزو.	    

لجنة الترشيحات )CSC/NOM( التابعة لمجلس األيزو.	    

24٨
الفنيــة  األيــزو  لجــان  عــدد 
الفاعلــة الرئيســة  الُدوليــة 

وقــد انضمــت الهيئــة إلــى المنظمــة الدوليــة للمقاييــس 
القانونية عام 1991م، حيث تتلقى إصداراتها ومراسالتها، 
والتوصيــات  المواصفــات  مشــاريع  بدراســة  وتقــوم 
والتصويــت عليهــا، واســتخدام هــذه التوصيــات كمرجــع 
القياســية  المواصفــات  مشــاريع  إعــداد  عنــد  رئيــس 
الســعودية، وُتشــارك الهيئــة بحضــور االجتماعــات الدوريــة 
ــة رئيســة،  للمنظمــة، وَتشــترُك فــي أعمــال )7( لجــان فني

وأعمــال )8( لجــان فنيــة فرعيــة.

المؤتمـر الُدولـي 
للمقاييـس القانونيـة.

اللجنـة الُدوليـة للمقاييـس 
.)CIML( القانونيـة

المكتـب الُدولـي للمقاييـس 
.)BIML( القانونيـة 3 2 1
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تتولــى الهيئــة الدوليــة الكهروتقنيــة مهــام إعــداد وإصــدار المواصفــات القياســية 
الُدوليــة فــي المجــال الكهروتقنــي، ويبلــغ عــدد أعضائهــا )87( عضــوًا، منهــم )62( 

عضــوًا عامــل، و)2٥( عضــوًا ُمشــارك. 
كمــا يبلــغ عــدد اللجــان الفنيــة فيهــا )107( لجنــة فنيــة رئيســة، ويبلــغ عــدد اللجــان 
الفنيــة الفرعيــة )100( لجنــة فنيــة فرعيــة. وقد تبنت الهيئة الســعودية للمواصفات 
والمقاييــس والجــودة ُمعظــم المواصفــات القياســية الُدوليــة الصــادرة عــن الهيئــة 
الُدوليــة الكهروتقنيــة كمواصفــات قياســية ســعودية، والتــي تبلــُغ قرابــَة )6.000( 
مواصفــة ُدوليــة. كمــا أن الهيئــة عضــٌو فــي برنامــج المطابقــة الُدولــي للمعــدات 

والمكونــات الكهروتقنيــة )IECEE( كجهــة اعتــراف بالشــهادات حاليــًا. 

 	.)Council Board( CB مجلس اإلدارة   
 	.)Standardization Management Board(SMB مجلس إدارة التقييس   
 	.)Market Strategy Board (MSB مجلس دراسة أولويات السوق   
 	.)Conformity Assessment Board (CAB مجلس تقييم المطابقة   

وتتكون اللجنة الُدولية الكهروتقنية من األجهزة التالية:

  )IEC( الهيئة الُدولية الكهروتقنية

وتشترك المملكة ُممثلًة بالهيئة في أعمال : 

لجنة كعضو مراقبلجان كعضو عامللجنة فنية ُدولية
32٨24
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وُيوضــح الجــدول رقــم )٥0( أبــرز مشــاركات الهيئــة فــي النشــاطات واالجتماعــات الدوليــة خــالل فتــرة التقريــر، إضافــة إلــى مجموعــة 
مــن االجتماعــات مــع بعــض الســفراء والمســؤولين لمناقشــة بعــض القضايــا المشــتركة فــي مجــاالت التقييــس. 

المكانالتاريخاالجتماع / المؤتمر

االجتماع رقم )69( للجنة المالية )CSC/FIN( المنبثقة عن مجلس المنظمة 
.)ISO( جنيف - سويسرا2019/01/19الدولية للتقييس

.)ISO( لمجلس المنظمة الدولية للتقييس )جنيف - سويسرا2019/01/21االجتماع رقم )108

زيارة وفد هيئة تطوير التجارة واالستثمار اإلقليمي بمنطقة كيب تاون الغربية 
 الرياض2019/02/2٥)ويسقرو( للهيئة. 

االجتماع الفني للجانبين السعودي واللبناني في اللجنة السعودية اللبنانية 
الرياض10-2019/03/11المشتركة. 

المشاركة ضمن الوفد السعودي في قمة قازان االقتصادية الدولية "روسيا 
قازان ــ تتارستان ــ 24-2019/04/26والعالم اإلسالمي". 

روسيا االتحادية

موسكو  - روسيا 09-06/10/ 2019اجتماعات الدورة )6( للجنة السعودية الروسية المشتركة.
االتحادية

االجتماع رقم )109( لمجلس المنظمة الدولية للتقييس )ISO(, واجتماع اللجان 
سان خوسيه - 10-2019/06/12المنبثقة عن المجلس

كوستاريكا

زيارة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية كوريا 
سيول - كوريا 26-2019/06/27الجنوبية.

الجنوبية

 الرياض2019/06/30االجتماع التحضيري للجانب السعودي في الدورة )2( للجنة السعودية القرغيزية. 

زيارة المستشار االقتصادي ونائبة المستشار التجاري بالسفارة األمريكية بالرياض 
الرياض07/10/ 2019للهيئة. 

اجتماع أعضاء فريق العمل وضباط االتصال في اللجنة التوجيهية للمحور 
الرياض2019/08/2٥االقتصادي في المجلس التنسيقي السعودي الباكستاني. 

زيارة إدارة الدولة للوائح السوق الصينية )SAMR( وإدارة التقييس الصينية 
بكين - الصينSAC(2019/9/03-02( وجهات التفتيش الصينية.

االجتماع رقم )٥3( للجنة شؤون الدول النامية )DEVCO( التابعة  للمنظمة 
.)ISO( كيب تاون - جنوب 17-2019/09/18الدولية للتقييس

أفريقيا

االجتماع رقم )110( لمجلس المنظمة الدولية للتقييس )ISO(، واللجان المنبثق
كيب تاون - جنوب 17-2019/09/18 عن المجلس

افريقيا
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.)ISO( للمنظمة الدولية للتقييس )GA( للجمعية العمومية )كيب تاون - جنوب 19-2019/09/20االجتماع رقم )42
أفريقيا

ورشة العمل التحضيرية ألعضاء الجانب السعودي في اجتماعات الدورة )12( 
الرياض   2019/10/03للجنة السعودية اإليطالية المشتركة. 

ورشة العمل التحضيرية للجانب السعودي في اجتماعات الدورة )20( للجنة 
الرياض    2019/10/13السعودية األلمانية المشتركة.  

االجتماع التحضيري للجانب السعودي في الدورة )4( للجنة السعودية الماليزية 
الرياض2019/10/17المشتركة - وزارة االقتصاد والتخطيط. 

االجتماع رقم )٥4( للجنة الدولية للمقاييس القانونية )CIML( والتابعة للمنظمة 
.)OIML( براتيسالفا - 21-2019/10/2٥الُدولية للمقاييس القانونية

سلوفاكيا

.)IEC( العام للجنة الدولية الكهروتقنية )شنغهاي - الصين21-2019/10/2٥االجتماع رقم )83

االجتماع التحضيري للجهات السعودية للدورة )19( للجنة السعودية الكورية 
الرياض 2019/10/30المشتركة. 

الرياض2019/11/07زيارة وفد من إدارة الدولة لتنظيم السوق بالصين )SAMR( للهيئة.

االجتماع التحضيري للجانب السعودي في اجتماعات الدورة )7( لمجلس التجارة 
الرياض11/26/ 2019واالستثمار األمريكي )TIFA( - وزارة التجارة واالستثمار. 

االجتماع التحضيري للجانب السعودي في اجتماعات الدورة )3( للجنة السعودية 
الرياض2019/12/11اإلسبانية المشتركة. 

االجتماع التحضيري ألعضاء اللجنة الفرعية للتجارة واالستثمار في اللجنة 
وزارة التجارة 2019/12/24السعودية الصينية رفيعة المستوى.

واالستثمار الرياض

جدول رقم )٥0(: مشاركات الهيئة في النشاطات واالجتماعات الدولية خالل فترة التقرير

قامــت الهيئــة بتوقيــع مجموعــة مــن برامــج التعــاون الفنــي مــع بعــض الجهــات 

والهيئــات األجنبيــة لالســتفادة مــن خبراتهــا فــي تطويــر أعمــال الهيئة ونقــل المعرفة، 

وكذلــك للوقــوف علــى أحــدث التطــورات فــي العالــم فــي مجــال التقييــس واالرتقــاء 

بمســتوى األداء.

ــدول الشــقيقة والصديقــة بهــدف نقــل  وُتعقــد هــذه البرامــج مــع مجموعــة مــن ال

وتوطيــن المعرفــة مــن خــالل إيفــاد خبــراء فــي مجــاالت التقييــس المختلفــة مــن تلــك 

الجهــات إلــى الهيئــة أو تنفيــذ برامــج تدريبيــة تخصصيــة، كمــا يتــُم تبــادل المعلومــات 

الفنيــة المتعلقــة بالتقييــس، والقيــام بزيــارات ميدانيــة للجهــات المعنيــة بتلــك الــدول 

والجــودة.  والمعايــرة  التقييــس  مجــاالت  فــي  التطــورات  أحــدث  علــى  للوقــوف 

ويعــرض الجــدول رقــم )٥1( برامــج التعــاون الفنــي الموقعــة خــالل العــام 2019م.

2/10 االتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج 
التعاون مع أجهزة التقييس والمعايرة األجنبية
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جدول رقم )٥1(: برامج التعاون الفني الموقعة خالل فترة التقرير

تاريخ التوقيعالبرنامج

)PSQCA( 2019/02/17برنامج تعاون فني بين الهيئة والهيئة الباكستانية للمواصفات وضبط الجودة

)SNV( 2019/02/21برنامج تعاون فني بين الهيئة والجمعية السويسرية للتقييس

)KCL( 2019/04/03برنامج تعاون فني بين الهيئة ومختبرات المطابقة الكورية

2019/04/17برنامج تعاون فني بين الهيئة والجهاز المركزي العراقي للتقييس والسيطرة النوعية

)KRISS( 2019/06/26برنامج تعاون فني بين الهيئة والمعهد الكوري للمعايير والعلوم

)ESA( 2019/09/17برنامج تعاون فني بين الهيئة والوكالة األثيوبية للمواصفات

2019/11/27برنامج تعاون فني بين الهيئة وهيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس
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األمانة العامة لجائزة
الملك عبد العزيز للجودة

ــز للجــودة  ــزة الملــك عبــد العزي َصــدرت الموافقــة الســامية الكريمــة علــى إنشــاء جائ
بالبرقيــة رقــم )7/ب/18670( وتاريــخ 1420/11/27هـــ، والتــي تهــدف إلى رفع مســتوى 
الجــودة والكفــاءة واإلنتاجيــة فــي مختلــف القطاعــات فــي المملكــة، والتعريــف 
بالتجــارب الســعودية الرائــدة فــي مجــال الجــودة وإتاحــة الفرصــة لالســتفادة منهــا. 
وُتمنــُح الجائــزة للقطاعــات التــي ُتحقــق معــدالت متقدمــة فــي مجــاالت الجــودة 

والتميــز الُمؤسســي.

١١
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1/11 اللجنة العليا للجائزة
واالســتثمار  التجــارة  وزيــر  معالــي  للجائــزة  العليــا  اللجنــة  يــرأس 
وينــوب عنــه معالــي أميــن عــام الجائــزة محافــظ الهيئــة الســعودية 
مــن  عــدد  اللجنــة  وتشــمل  والجــودة،  والمقاييــس  للمواصفــات 

هــي: القطاعــات 

2/11 أهم نشاطات أمانة الجائزة
1/2/11 إدارة نشاطات الدورة الخامسة 

حظيــت الجائــزة فــي دورتهــا الخامســة برعايــة ســامية مــن لــدن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز حفظــه اللــه، 
وقــد بــدأت أمانــة الجائــزة فــي بدايــة هــذا العــام باإلعــداد إلطــالق الــدورة الخامســة مــن الجائــزة. ويوضــح الجــدول رقــم )٥2( الخطــة 
الزمنيــة للــدورة، والتــي بــدأت في07أبريــل 2019م، ومــن المخطــط أن تنتهــي فــي بدايــة ينايــر 2021م بحفــل تكريــم المنشــآت الفائــزة 

والملتقــى الخامــس ألفضــل الممارســات فــي التميز المؤسســي.

النهايةالبدايةالنشاط
2019/04/012019/08/30التسجيل عبر موقع الجائزة

2019/05/012019/09/30تعبئة نموذج الجاهزية

2019/10/012019/11/01دراسة تقارير الجاهزية
2019/11/022019/12/15إبالغ المنشآت بنتائج القبول

مين 2020/01/012020/01/15تسجيل المقيَّ

مين على المنشآت المشاركة وتدريبهم على آلية التقييم والمنظومة  توزيع المقيَّ
الذكية

2020/01/162020/02/27

2020/03/012020/07/23مرحلة تقييم

2020/08/092020/09/10اعتماد النتائج من اللجنة العليا وإعالن الفائزين بالدورة الخامسة

2021/01/182021/01/20حفل الجائزة ملتقى عرض أفضل الممارسات

جدول رقم )٥2(: الخطة الزمنية لمنافسات الدورة الخامسة
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أسلوب تصنيف المنشآت 
المشاركة.

أسلوب دعم مسيرة التميز أسلوب تكريم المنشآت.
لألفراد والمنشآت.

المنشآت المتقدمة في الدورة الخامسة 
وصــل عــدد المنشــآت التــي أبــدت رغبتهــا بالتقــدم للجائــزة إلــى )14٥( منشــأة بزيــادة أكثــر مــن 17٥% عــن الــدورة الســابقة، اســتكملت 

مــن بينهــا )73( منشــأة متطلبــات التقييــم المكتبــي تمهيــدًا لمرحلــة التقييــم النهائي.

دراسة المقارنة المعيارية لتصنيف وتكريم المنشآت الفائزة ودعم رحلة التميز 
قامــت الجائــزة بإجــراء دراســة ألفضــل الممارســات فــي مجــال تصنيــف مســتويات التميــز المؤسســي والتكريــم ودعــم رحلــة التميــز، 
ومــن أبــرز الجوائــز التــي تــم دراســة تجربتهــا الجائــزة األوروبيــة للجــودة، الجائــزة الســنغافورية، الجائــزة األســترالية، جائــزة الشــيخ 

خليفــة لالمتيــاز، الجائــزة الكنديــة للتميــز.
ــز المؤسســي وتكريــم ودعــم  وقــد هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أفضــل الممارســات فــي مجــال تصنيــف مســتويات التمي

مســيرة التميــز، وإعــداد تصنيــف وطنــي خــاص. وشــملت محــاور الدراســة مــا يلــي:
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وقــد توصلــت أمانــة الجائــزة عبــر تلــك الدراســة إلــى توصيــة بتحديــد منهجيــة دعــم مســيرة التميــز فــي المملكــة مــن خــالل البــدء 
فــي تصميــم نماذج/مســارات )أوليــة( للتميــز تمهــد لتطبيــق نمــوذج التميــز بشــكل كامــل، ومــن أجــل ذلــك تــم تحديــد إطــار التصنيــف 
الوطنــي للتميــز )المؤشــر الوطنــي للتميــز( بنــاًء علــى مســتوى النضــج فــي ممارســات التميــز المؤسســي، ويشــكل هــذا اإلطــار دافعــًا 
للمنشــآت للتقــدم فــي رحلتهــا لتتميــز. بحيــث يكــون التصنيــف عبــارة عــن عــدة مســتويات تمثــل بدايتهــا رحلــة التميــز وصــواًل إلــى 

أعلــى مســتوى وهــو النمــوذج العالمــي الــذي يحتــذى بــه، ويتــم تكريــم المنشــآت التــي تحقــق تقدمــًا فــي مســتوى النضــج.

إطالق مؤشر تصنيف المنشآت المتميزة 
المؤشــر الوطنــي لتصنيــف المنشــآت المتميــزة هــو إحــدى األدوات التــي تعتمــد عليهــا الجائــزة لتحديــد مســتوى نضــج ممارســات 
التميــز المؤسســي وفقــًا لمعاييــر ومبــادئ نمــوذج التميــز للجائــزة، حيــث يتــم منــح المنشــأة المســتوى المناســب فــي التصنيــف 
بنــاًء علــى نتيجــة التقييــم. ويعــد هــذا المؤشــر وســيلة فعالــة أمــام المنشــآت لمواصلــة رحلــة التميــز، وصــواًل لموقــع ريــادي ُيحتــذى 
بــه فــي التميــز المؤسســي. وقــد قامــت الجائــزة بوضــع أربعــة مســتويات للتميــز المؤسســي وهــي كمــا هــو موضــح بالشــكل رقــم 
)23( المســتوى الماســي والذهبــي والفضــي والبرونــزي، وتســتهدف هــذه الخطــوة تحفيــز المنشــآت علــى مواصلــة العمــل الحثيــث 

للوصــول لمســتوى أفضــل فــي رحلــة التميــز المؤسســي.

2/2/11 التدريب والتأهيل 
تــم االتفــاق مــع مركــز التدريــب بالهيئــة لتنفيــذ برنامــج المقيــم الداخلــي المعتمــد، وتقــوم الجائــزة باإلشــراف الفنــي والمتابعــة 
للــدورات لضمــان جــودة البرنامــج، وتســعى إدارة الجائــزة بشــكل حثيــث نحــو تمكيــن األفــراد والمنشــآت مــن فهــم واســتيعاب النمــوذج 

الوطنــي للتميــز المؤسســي، وآليــة التقييــم المتبعــة، حيــث تعمــل علــى التأهيــل مــن خــالل الحقائــب التدريبيــة األساســية التاليــة:

برنامج المقيم الداخلي المعتمد 
إلــى  تتطلــع الجائــزة مــن خــالل برنامــج المقيــم الداخلــي المعتمــد 
إعــداد وتأهيــل مقيميــن داخلييــن ذوي كفــاءة عاليــة وفــق نمــوذج 
إلــى  التدريبــي  البرنامــج  هــذا  ويهــدف  للجائــزة.  المؤسســي  التميــز 
للجائــزة؛ كونــه  المؤسســي  التميــز  نمــوذج  المتدربيــن علــى  إطــالع 
يمثــل اإلطــار المرجعــي لتطبيــق الجــودة والتميــز المؤسســي فــي 
المملكــة، إلــى جانــب التعــرف علــى مهــارات التقييــم وآلياتــه، وأثــر 
ذلــك فــي مســاعدة المنشــآت علــى تطويــر ورفــع مســتوى كفــاءة 
ــر عــدد )30(  ــرة هــذا التقري ــزة خــالل فت األداء بهــا. وقــد قدمــت الجائ
برنامجــًا تدريبيــًا منهــا )11( موجهــة لألفــراد، كمــا هــو موضــح فــي 
الجــدول رقــم )٥3( باإلضافــة إلــى )19( برنامجــًا تــم تقديمهــا للمنشــآت 
كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )٥4(، حيــث وصــل إجمالــي عــدد 

المتدربيــن خــالل فتــرة التقريــر )482( متــدرب.

عدد المتدربينعدد الدوراتالمدينة
35٠الرياض
١١5جدة

١١4الدمام
١١5نجران
١١5بريدة

١١7مكة المكرمة 
١١5الطائف

١١6عرعر
١١8االحساء

11175اإلجمالي

جدول رقم )٥3(: عدد المتدربين في برنامج المقيم الداخلي المقدم لألفراد خالل فترة التقرير

شكل رقم )23( : مستويات التميز في المؤشر الوطني للتميز المؤسسي
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3/2/11 أعمال التقييم والتحكيم 
تعمــل الجائــزة وفــق أســس علميــة محكمــة، تتوافــق مــع أفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا الجانــب، إذ تعتمــد عمليــة التقييــم 
علــى مــدى تطبيــق المنشــآت لمعاييــر الجائــزة الثمانيــة وفــق نمــوذج التميــز، وتســتخدم الجائــزة أداة التقييــم المؤسســي »إتقــان« 
لقيــاس مســتوى النضــج المؤسســي. وتمــر عمليــة قبــول المنشــآت بعــدة مراحــل تبــدأ مــن تســجيل المنشــآت والتقــدم إلكترونيــًا، 
وتبــدأ آليــة التقييــم بعمليــة الفــرز األولــي، وتمــر عبــر سلســة مــن خطــوات التقييــم المكتبــي والميدانــي ومناقشــة تقاريــر التقييــم 

مــع لجنــة التحكيــم وتنتهــي بإرســال تقريــر تعقيبــي لجميــع المنشــآت المشــاركة فــي الجائــزة. 

ويتــم اعتمــاد نتائــج التقاريــر بعــد مرحلــة التقييــم المكتبــي والميدانــي ومــن ثــم تقــوم لجنــة التحكيــم والتــي تضــم خبــراء محلييــن 
ودولييــن فــي مجــال الجــودة والتميــز المؤسســي  بمراجعــة التقاريــر المقدمــة مــن فرق التقييم ومناقشــتها حــول التقارير المرفوعة 

ليتــم بعــد ذلــك اعتمــاد نتائــج المنشــآت المرشــحة للفــوز والرفــع بهــا للجنــة العليــا للجائــزة العتمادهــا.

عدد المتدربينعدد الدوراتالمدينة

١١7مشروع مكة العالمية للجودة

463مدينة الملك عبدالله الطبية

١١6مستشفى الملك فيصل التخصصي

١6 ١جمعية الجودة بالرياض

١١6الجامعة اإلسالمية

١١6مستشفى الملك خالد للعيون

٢33مديرية الشؤون الصحية بجدة

١١6شركة ياسرف

١١6هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

٢33أرامكو

١١4الغرفة التجارية بالرياض

١١7صندوق تنمية الموارد البشرية

١١8المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

١١6مركز العمليات األمنية الموحدة بمكة المكرمة

19307اإلجمالي

جدول رقم )٥4(: عدد المتدربين في برنامج المقيم الداخلي المقدم للمنشآت خالل فترة التقرير
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4/2/11 المشاركة في المعارض والمؤتمرات

الورش التعريفية 
أقامــت الجائــزة خــالل هــذه الفتــرة عــدد مــن الــورش التعريفيــة لعــدد مــن الجهــات بهــدف التعريــف والتوعيــة بالجائــزة ونشــر نمــوذج 
التميــز الُمؤسســي ألكبــر شــريحة ُممكنــة مــن القطاعــات، باإلضافــة إلــى المشــاركة فــي عــدد مــن المعــارض. ويوضــح الجــدول رقــم 

)٥٥( قائمــة بالــورش التعريفيــة التــي يتــم تقديمهــا عــن الجائــزة.

تاريخ الورشةمكان عقد الورشةاسم الجهةم

٢٠١٩/١١/٠7الرياضغرفة الشارقة )جائزة الشارقة للتميز االقتصادي(١

٢٠١٩/٠١/١6جدةوزارة الصحة ٢

٢٠١٩/٠١/١3الرياضملتقى الجودة الثالث التابع لوزارة الصحة 3

٢٠١٩/٠١/٢١الرياضهيئة سوق المال 4

٢٠١٩/٠١/٢8الرياضصندوق التنمية الزراعية 5

٢٠١٩/٠١/٢٩الرياضمركز برنامج جودة الحياة 6

٢٠١٩/٠3/٠3الرياضوكالة وزارة التعليم للمشاريع والصيانة 7

٢٠١٩/٠4/٠١الرياضالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )نزاهة(8

٢٠١٩/٠4/١5بريدةالملتقى السادس للجودة الشاملة في األمن العام ٩

٢٠١٩/٠4/١6تبوكملتقى مديري الدفاع المدني الثاني ١٠

٢٠١٩/٠4/٢٢ينبعشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(١١

٢٠١٩/٠4/٢٩الرياضجائزة التطوع التابعة لوزارة العمل ١٢

٢٠١٩/٠5/٠٢الرياضالمشاركة في معرض ملتقى المسؤولية االجتماعية األول١3

٢٠١٩/٠6/١8الرياضمجلس الضمان الصحي التعاوني١4

٢٠١٩/٠6/٢٠الرياضالغرفة التجارية بالرياض١5

٢٠١٩/٠7/٢8جدةالغرفة التجارية بمدينة جدة ١6

٢٠١٩/١١/٠6الدمامملتقى أرامكو للتميز ٢٠١٩ - مشاركة بمعرض ١7

٢٠١٩/١١/١4أبهاالملتقى العلمي لتعزيز الجودة بأبها - مشاركة بمعرض١8

جدول رقم )٥٥(: الورش التعريفية التي تم تقديمها عن الجائزة خالل فترة التقرير
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اللجنة السعودية 
لالعتماد

حرصــًا علــى البــدء بتكويــن نــواة لجهــاز مســتقل يتولــى اإلشــراف علــى نشــاط االعتمــاد 
للمختبــرات، فقــد تــَم إنشــاء اللجنــة الســعودية لالعتمــاد برئاســة محافــظ الهيئــة 
وعضويــة مجموعــة مــن المختصيــن مــن الجهــات ذات العالقــة، بهــدف اإلشــراف 
علــى نشــاط اعتمــاد المختبــرات، وجهــات التفتيــش والجهــات المانحــة للشــهادات، 
وتكللــت هــذه الجهــود بحمــد اللــه تعالــى بصــدور موافقــة مقــام مجلــس الــوزراء 
الموقــر ضمــن قــراره رقــم )600( وتاريــخ 1440/10/22هـــ علــى تحويــل اللجنــة إلــى 
جهــاز مســتقل إداريــًا وماليــًا تحــت مســمى )المركــز الســعودي لالعتمــاد( وكذلــك 

الموافقــة علــى تنظيمــه.

١٢
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اللــه حتــى اآلن اعتمــاد )99( جهــة منهــا )9٥( مختبــر اختبــار  أنجــزت اللجنــة بفضــل 
ومعايــرة و)4( جهــات تفتيــش، وتســتعين وزارة التجــارة واالســتثمار والهيئــة العامــة 
للجمــارك والمديريــة العامــة للدفــاع المدنــي والهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء بهــذه 
الجهــات التــي اعتمدتهــا اللجنــة لتقديــم خدمــات الفحــص والتفتيــش والتــي تعــد 
دعامــة أساســية للجــودة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وذلك للُمســاهمة في فســح 
الِســلع والُمنتجــات المســتوردة وتســهيل إجــراءات الفســح الجمركــي أو الرقابــة علــى 

األســواق المحليــة للحفــاظ علــى الصحــة والســالمة العامــة وحمايــة المســتهلك.

1/11 أهم إنجازات اللجنة خالل فترة التقرير
صــدور موافقــة مقــام مجلــس الــوزراء الموقــر علــى تحويــل اللجنــة إلــى جهــاز مســتقل إداريــًا وماليــًا تحــت مســمى )المركــز 	 

الســعودي لالعتمــاد( وكذلــك الموافقــة علــى تنظيمــه بتاريــخ 1440/10/22هـــ وتــم تشــكيل لجنــة تأسيســية للمركــز بقــرار مــن 
ــر التجــارة واالســتثمار رئيــس مجلــس إدارة المركــز الســعودي لالعتمــاد. معالــي وزي

اســتكمااًل للمهــام التــي تقــوم بهــا اللجنــة اســتمر المركــز الســعودي لالعتمــاد فــي تطبيــق الالئحــة العامــة العتمــاد جهــات 	 
التقييــم، الصــادرة بقــرار مجلــس إدارة الهيئــة باجتماعــه رقــم )161( وتاريــخ 1438/10/24هـــ طبقــًا لمتطلبــات المواصفــات 
القياســية الدوليــة ذات العالقــة وتهــدُف إجــراءات االعتمــاد إلــى التأكــد مــن جــدارة وكفــاءة أداء الخدمــة الُمتاحــة فــي جهــات 
تقييــم المطابقــة. وتــَم خــالل فتــرة التقريــر تجديــد االعتمــاد لـــ )36( مختبــرًا، واعتمــاد )13(، مختبــرًا جديــدًا وتوســيع المجــال 
لعــدد )3( مختبــرات وتقييــم دوري لعــدد )36( مختبــر وجهــة تفتيــش واحــدة. وَيعكــُس الرســم البيانــي رقــم )20( توزيــع الجهــات 
المعتمــدة حســب النشــاط. كمــا ُيوضــح الرســم البيانــي رقــم )21( توزيــع هــذه الجهــات جغرافيــَا علــى مختلــف مناطــق المملكــة. 

كمــا يوضــح الجــدول رقــم )٥6( أعــداد تلــك الجهــات، وجــدول رقــم )٥7( توزيــع الجهــات المعتمــدة حســب المدينــة.

صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على انضمام اللجنة )المركز( إلى عضوية المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحالل.	 

صــدور موافقــة مجلــس الــوزراء الموقــر علــى إطــالق المنظومــة الوطنيــة للتعامــل مــع المنتجــات )الحــالل( والتــي يعــد نشــاط 	 
االعتمــاد أحــد مكوناتهــا الرئيســية.

ــزو )17011( إلــى اإلصــدار األحــدث، وهــو مــا ُيعــد 	  تحديــث نظــام إدارة اللجنــة )المركــز( طبقــًا للمواصفــة القياســية الدوليــة أي
متطلبــًا أساســيًا للحصــول علــى االعتــراف ضمــن المنظمــات الُدوليــة المشــرفة علــى نشــاط االعتمــاد، وتســتهدف اللجنــة 

ــي خــالل العــام 2020م. ــراف الدول ــى االعت ــب الحصــول عل ــم طل )المركــز( تقدي

اســتمرار تعزيــز ُمشــاركة اللجنة/المركــز فــي اجتماعــات المنظمــات الُدوليــة واإلقليميــة المعنيــة بنشــاط االعتمــاد ولعــل أبرزهــا 	 
اللجنــة التنفيذيــة بالجهــاز العربــي لالعتمــاد والــذي يعــد الجهــاز اإلقليمــي التنســيقي لهــذا النشــاط فــي الــدول العربيــة وتعــد 

اللجنــة التنفيذيــة أعلــى ســلطة تنفيذيــة فــي الجهــاز مــا يدعــم تواجــد المركــز فــي صناعــة القــرار علــى المســتوى اإلقليمــي.

االســتمرار فــي تطويــر قاعــدة بيانــات خاصــة بالمقيميــن والخبــراء مــن ذوي الكفــاءة فــي مجــال أنشــطة االعتمــاد الفنيــة 	 
ــز القــدرة علــى االنتشــار وتغطيــة جميــع مناطــق المملكــة بيســر  لالســتعانة بهــم فــي أعمــال االعتمــاد مــا يســهم فــي تعزي

وســهولة.
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عدد الجهات المجال
النسبة  المئويةالمعتمدة

٢٠%١٩التشييد ومواد البناء

١٢%١٢القياس والمعايرة

١٢%١٢الكهربائية واإللكترونية

١6%١6الكيميائية والبترولية

٩%٩الميكانيكية والمعدنية

١3%١3الغذائية والزراعية

٩%٩الغزل والنسيج

5%5المواد العامة

4%4جهات التفتيش 

100%99اإلجمالي

جدول رقم )٥6(: عدد الجهات المعتمدة حسب النشاط

رسم بياني رقم )20(:توزيع الجهات المعتمدة حسب النشاط
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نسبة عدد الجهاتعدد الجهاتالمدينة

35%34الرياض

٢6%٢6جدة

٢٢%٢٢الدمام

7%7الخبر

6%6الجبيل

١%١الخرج

١%١بقيق

١%١األحساء

١%١القطيف

100%99المجموع

جدول رقم )٥7(: توزيع الجهات المعتمدة حسب المدينة

رسم بياني رقم )21(: توزيع الجهات المعتمدة جغرافيًا في مختلف مدن المملكة
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اإلدارة العامة 
لألبحاث والدراسات

يعتبــر محــور البحــث العلمــي مــن أهــم دعائــم التطويــر ألجهــزة التقييــس ولــه أثــر 
كبيــر فــي ازدهــار االقتصــادات الوطنيــة. وقــد نــص البنــد رقــم )13( مــن تنظيــم الهيئــة 
الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )216( تاريــخ 1431/6/17هـــ ضمــن مهــام الهيئــة علــى 
ــا يلــي: »إجــراء البحــوث والدراســات، وتقديــم الخدمــات االستشــارية التــي تتعلــق  مـ
بأعمالهــا ونشــاطاتها، والتعــاون مــع الشــركات والهيئــات والجامعــات ومراكــز البحــث 

العلمــي وغيرهــا مــن الجهــات التــي تــزاول أعمــااًل مشــابهة ألعمــال الهيئــة«. 

١3
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1/13 مركز البحوث والدراسات
يســهم مركــز البحــوث والدراســات فــي تعزيــز المرجعيــة العلميــة للهيئــة فــي مجــاالت التقييــس المتعــددة، وقــد قــام المركــز 

بالعديــد مــن األنشــطة خــالل فتــرة التقريــر وهــي كمــا يلــي: 

2/13 وحدة العلوم والتقنية
َتتولــى وحــدة العلــوم والتقنيــة مهــام إعــداد وتنفيــذ برامــج التعــاون الفنــي والتنســيق واإلشــراف مــع الجهــات الموقــع معهــا فيمــا 
يتعلــق بمهــام الهيئــة وخدماتهــا. كمــا تعتبــر الوحــدة نقطــة اتصــال الهيئــة بمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة والتــي تقــوم 
ــكار، كمــا تباشــر الوحــدة مهــام إدارة  ــة واالبت ــوم والتقني ــة للعل بإعــداد الخطــط والبرامــج المشــتركة، ومــن أبرزهــا الخطــة الوطني

وتنســيق مذكــرات التعــاون الفنــي المشــترك والمشــاريع الفنيــة والعلميــة مــع شــركاء الهيئــة مــن الجهــات ذاِت العالقــة.

1/1/13 أبرز األعمال التي نفذها المركز خالل فترة التقرير 

إجراء أربعة بحوث علمية وهي في مرحلة التحكيم بالعناوين التالية:	 

استقبال )24( موضوع بحثي ودراسة أهميتها ألهداف الهيئة والنتائج المتوقعة.	 

استقبال )3( أفكار إبداعية ودراسة دعمها لتطوير المواصفات واللوائح واألدلة ذات الصلة.	 

اإلشــراف العلمــي علــى النشــر والتوعيــة بالمشــاريع البحثيــة للجهــات المســتفيدة داخــل وخــارج الهيئــة مــن خــالل المحاضــرات 	 
واإلخــراج والطباعــة.

المشــاركة فــي التواصــل مــع الجامعــات فيمــا يخــص تدريــب طــالب الجامعــات واإلشــراف علــى مشــاريع التخــرج واألبحــاث 	 
ذات الصلــة. 

عقــد العديــد مــن المحاضــرات العلميــة والنــدوات مــع جهــات داخليــة والتــي مــن ضمنهــا )مركــز البحــوث والدراســات بالمدينــة 	 
المنــورة( وجهــات دوليــة والتــي مــن ضمنهــا )الوفــد اليابانــي، الوفــد الكــوري(.

نشر المعرفة من خالل مشروع األسبوع البحثي والذي تتم فيه مناقشة الباحثين من قبل إدارات الهيئة.	 

تحديد الطرق المناسبة 
علميًا للكشف عن الميالمين 

فور مالديهايد أو اليوريا 
فور مالديهايد في أدوات 

المائدة المصنوعة منه.

جودة المبردات )سائل 
التبريد( على أداء 

المكيفات.

قياس وتقويم معايير 
السالمة في تصميم 
المدافئ الكهربائية 

المتنقلة.

تقييم مستوى دوي 
الصوت في المساجد 
والتأكد من استيفاء 

المتطلبات المنصوص 
عليها في المواصفة 

القياسية. 
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الوحــدة  نشــاطات  أبــرز   1/4/11
التقريــر  فتــرة  خــالل 

اإلشراف والمتابعة والتنسيق مع مدينة 	 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على 

البرامج والمشاريع المشتركة والعمل 
كنقطة اتصال.

توفيــر )23( بحثــًا مــن أبحــاث مدينــة الملــك 	 
للمختصيــن  للعلــوم والتقنيــة  عبدالعزيــز 
التعــاون  إطــار  فــي  بالهيئــة  والباحثيــن 
العلمــي والبحثــي المشــترك بيــن الجانبيــن.

دعــم قطاعــات الدولــة العامــة والخاصــة 	 
والجهــات األخــرى المســتفيدة بالمعرفــات 
لألشــياء  الرقمــي  المعــرف  بهــا  الخاصــة 

.)Digital Identifier Object OID(

إعــداد وتنفيــذ وإشــراف برامــج التعــاون 	 
القطــاع  جهــات  مــع  المشــترك  الفنــي 
أبرزهــا: ومــن  الخــاص  والقطــاع  الحكومــي 

مشــروع 	  علــى  واإلشــراف  المتابعــة 
المترجمــة. الفنيــة  المصطلحــات  قامــوس 

االنتهــاء مــن إعــداد )42( مذكــرة تعــاون 	 
مختلفــة مــع عــدد مــن الجهــات الحكومية 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع 
ويوضــح  تفعيلهــا.   ومتابعــة  الخــاص 
الجــدول رقــم )٥8( قائمــة بتلــك الجهــات

الحالةاسم الجهةم

الهيئة العامة للترفيه١

تَم االعتماد 
ويجري التفعيل

جامعة المجمعة٢
شركة داو السعودية 3
معهد البترول األمريكي 4
شركة خالد علي التركي وأوالده القابضة 5
مجلس الغرف السعودية 6
أرامكو السعودية 7
الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( 8
المؤسسة العامة للصناعات العسكرية ٩
األمن العام١٠
وزارة الدفاع١١
المديرية العامة للدفاع المدني١٢
الهيئة العامة للمساحة  ١3
وزارة التعليم١4
وزارة اإلسكان١5
وزارة العمل والتنمية االجتماعية١6
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل١7
مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة١8
الهيئة العامة للغذاء والدواء١٩
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني٢٠
هيئة تنمية الصادرات السعودية٢١
الشركة السعودية للكهرباء٢٢
وزارة البيئة المياه والزراعة ٢3
الجمعية السعودية للجودة٢4
المعهد العالي للصناعات المطاطية٢5
شركة التصنيع الوطنية٢6
جمعية حماية المستهلك٢7
الجمعية العلمية الملكية األردنية٢8
المجلس السعودي للجودة بالمنطقة الغربية٢٩
الهيئة العالمية للوسائل التقنية – رابطة العالم اإلسالمي3٠
المديرية العامة السجون3١
شركة المياه الوطنية3٢
الهيئة العامة للجمارك33

جاري اإلعداد 
والتنسيق 

للتوقيع

مؤسسة البريد السعودي34
الهيئة الوطنية للرقابة ومكافحة الفساد )نزاهة(35
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة36
جامعة أم القرى37
جامعة شقراء38
وزارة الحج والعمرة3٩
هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات4٠
أمانة المنطقة الشرقية4١
غرفة تجارة وصناعة جدة4٢

جدول رقم )٥8(: قائمة الجهات المستهدفة لبرنامج تفعيل التكامل مع الشركاء من 
خالل مذكرات تعاون مشترك
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اإلدارة العامة 
للتواصل والتسويق

المتعلقــة  بالمهــام  للقيــام  والتســويق  للتواصــل  العامــة  اإلدارة  الهيئــة  أنشــأت 
بنشــاطات تســويق المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا الهيئة، والتعريــف بالفعاليات 

والتواصــل مــع المســتفيدين، 

١4

التقرير السنوي ٢٠١٩ م

١٩4

 ١44٠ / ١44١ ه



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

١٩5



1/14 إدارة التسويق
تهــدف إدارة التســويق فــي الهيئــة لخلــق صــورة ذهنيــة إيجابيــة للمســتفيدين مــن خدمــات ومنتجــات الهيئــة، وتتولــى المهــام 

ــة:  التالي
المشاركة في إعداد استراتيجية التسويق.	 
تخطيــط وتنفيــذ الخطــط التســويقية للمنتجــات والخدمــات والفعاليــات، بالتعــاون مــع اإلدارات ذات العالقــة لبنــاء صــورة 	 

ذهنيــة إيجابيــة عــن منتجــات وخدمــات الهيئــة.
المشاركة في تخطيط وتنفيذ البرامج والحمالت التسويقية عبر القنوات التسويقية واإلعالمية المناسبة.	 
تخطيط وتنفيذ البحوث التسويقية المتخصصة في تسويق خدمات ومنتجات الهيئة بالتعاون مع اإلدارات ذات العالقة.	 
بناء الهوية المؤسسية )Brand( والترويج لها وتعزيز صورة ذهنية مميزة للهيئة لدى المجتمع.	 
متابعة أداء الحمالت التسويقية، وإعداد تقارير مفصلة عنها.	 
المشاركة في الدراسات التسويقية لقياس مدى الرضا عن الخدمات المقدمة وغيرها.	 

2/14 مركز خدمة المستفيدين
تهــدُف مراكــز خدمــة المســتفيدين فــي المركــز الرئيــس وفرعــي الهيئــة بمنطقــة 
مكــة المكرمــة والمنطقــة الشــرقية إلــى تقديــم أفضــل الخدمــات للمســتفيدين، 
والمســاهمِة فــي توطيــد العالقــات معهــم، والتحقــق مــن جودة الخدمــات المقدمة 
بمــا ُيســهم فــي دعــم ونمــو االقتصــاد الوطنــي. وقــد تــَم خــالل فتــرة التقريــر اســتقبال 
ومعالجــة )33.8٥8( استفســار، حيــث تَمــت معالجــة )29.267( استفســار وفــق معيــار 
الجــودة المحــدد )يوميــن عمــل( بمــا نســبته 86%. بينمــا تــَم تســجيل عــدد )٥91.4( 
استفســار متأخــر )عــن الوقــت المحــدد( أي مــا نســبته 14% نظــرًا للطبيعــة الفنيــة 

لتلــك االستفســارات.

1/2/14 مهام مركز خدمة المستفيدين
يتولــى مركــز خدمــة المســتفيدين مجموعــة مــن المهــام التــي تهــدُف إلــى االرتقــاء بخدمــات الشــركاء والجهــات ذاِت العالقــة. ومــن 

أهــم تلــك المهــام مــا يلــي:

الرد على االستفسارات 
ُيقــوم المركــز باســتقبال االستفســارات ســواًء عــن طريــق حضــور المســتفيد للمركــز أو االتصــال بالرقــم 
الموحــد أو البريــد اإللكترونــي، ويتولــى موظفــو المركــز اإلجابــة عليهــا أو إحالتهــا لــإلدارة المختصــة 
بالهيئــة. وقــد بلغــت االستفســارات التــي تــَم الــرد عليهــا خـــالل فتــرة التقريــر )33.8٥8( استفســار، حيــث 

ُتمثــل هــذه االستفســارات جميــع قطاعــات وإدارات الهيئــة. وُتوضــح الرســوم البيانيــة رقــم
)22-23-24-2٥( عدد االستفسارات والشكاوى ووسائل االتصال ونوعية االستفسارات. 
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متابعة البريد اإللكتروني للهيئة 
ُيعتبــر البريــد اإللكترونــي الوســيلَة األســرع لوصــول المســتفيد الداخلــي والخارجــي إلــى حاجتــه دون 
عنــاء، ويســتقبل المركــز البريــد الــوارد مــن المســتفيد علــى البريــد اإللكترونــي الُمخصــص لهــذا الغــرض 
مــع  المختصــة  لــإلدارة  إحالــة االستفســار  أو  اإلجابــُة عليــه مباشــرة  )info@saso.gov.sa(، وتتــم 

اســتمرار المتابعــة مــع اإلدارة المعنيــة حتــى يتــم الــرد علــى المســتفيد وإنهــاء الطلــب.

)ENQUIRYPOINT( متابعة نقطة االستفسار
ــة )WTO(، والخاصــة  ــي الُمعتمــد لــدى منظمــة التجــارة العالمي ــد اإللكترون نقطــة االستفســار هــي البري
بلجنــة العوائــق الفنيــة أمــام التجــارة )TBT(، ويتــم عــن طريقهــا تجهيــز إخطــارات الهيئــة وإخطــارات جهــات 
أخــرى مثــل )الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء، وزارة الصحــة( وإرســالها لمنظمــة التجــارة العالميــة، ومــن َثــَم 
رفــع المشــاريع التــي تــَم اإلخطــار عنهــا علــى موقــع الهيئة اإللكترونــي لتتمكن الجهــة ذاِت االختصاص من 
الحصــول عليهــا مباشــرة. وتتــم متابعــة البريــد اإللكترونــي )enquirypoint@saso.gov.sa( واســتقبال 
ــر نقطــة االستفســار  ــغ عــدد اإلخطــارات الُمنفــذة عب المالحظــات وتوجيههــا للجهــة المختصــة، وقــد بل

خــالل فتــرة التقريــر )26( إخطــارًا.
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خدمات األعضاء 
ُيوفــر مركــز خدمــة المســتفيدين خدمــة العضويــة، حيــث يتــم تزويــد األعضــاء بقوائــم عــن المواصفــات 
القياســية التــي تــَم اعتمادهــا حديثــًا، باإلضافــِة إلــى إصــدارات الهيئــة. وتمــت موافقــة مجلــس اإلدارة 
النظــام  الهيئــة حاليــا علــى تطويــر  الهيئــة، وتعكــف  المحدثــة مــن عضويــة خدمــات  النســخة  علــى 
ــم الخدمــة بشــكل يضمــن حصــول المنتســب بهــا علــى  ــة حتــى يتــم تقدي ــي الخــاص بالعضوي اإللكترون

ــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )٥9(. ــكل فئــة عضوي ــا المحــددة ل المزاي

الذهبيةالمميزات
GOLD

الفضية
SILVER

البرونزية
BRONZE

√√√اإلعالن عن الدورات التي يقيمها مركز التدريب  

X√√الدعوة خاصة لحضور الفعاليات التي تقيمها الهيئة

XX√الدعوة للمشاركة في الفرق الفنية لتطوير المواصفات الخاصة بمجال العضو

Xشهريتلقائياإلبالغ بأي تحديث يطرأ على مواصفاتهم التي سبق شراؤها

25X%50%خصم على تكاليف التقدم المبدئي طلب للحصول على عالمة الجودة 

5%10%15%خصم على الخدمات المقدمة من مركز الخدمات االستشارية والفنية 

)Account Manager( توفير مدير حساب√XX

5%10%15%خصم على شراء المواصفات

5%10%15%خصم على الدورات التدريبية الخاصة بمركز التدريب 

10.0005.0002.000تكاليف االشتراك السنوي

جدول رقم )٥9(: مزايا الحصول على عضوية مركز خدمة المستفيدين

رسم بياني رقم )22(: نوعية االستفسارات الواردة للمركز

٫

رسم بياني رقم )23(: حالة االستفسارات حسب تصنيف 
)SLA( اتفاقية مستوى تقديم الخدمة
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إدارة االستراتيجية

تقييس

الجودة

تقنية المعلومات

المختبرات

مكتب نائب المحافظ لتطوير األعمال

التعاون الدولي

الموارد البشرية

السيارات

جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

المراجعة الداخلية

مكتب نائب المحافظ للمطابقة والجودة

إدارة المعرفة

المواصفات

الشؤون القانونية

مركز األبحاث والدراسات

المشروعات الهندسية

مكتب نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات

االعتماد

برنامج سالمة المنتجات

الشؤون المالية واالدارية

مركز الرصد واإلنذار عن المنتجات غير اآلمنة

المطابقة

منح الشهادات

التواصل والتسويق

تطوير األعمال

العالقات العامة واإلعالم

مكتب المحافظ

المعايرة

رسم بياني رقم )24(: عدد االستفسارات 
والشكاوى خالل فترة التقرير بناًء على 

القطاعات

رسم بياني رقم )2٥(: عدد االستفسارات والشكاوى خالل فترة التقرير بناًء على وسيلة االتصال
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عدد االستفساراتعدد الشكاوى

1.6183.22628.973
بريد إلكتروني
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اإلدارة العامة 
للمراجعة الداخلية

ُتولــي الهيئــة لنشــاط المراجعــة الداخليــة اهتمامــًا بالغــًا باعتبــاره عنصــرًا مهمــًا مــن 
الُممكنــات  أهــم  وأحــد  واإلداري،  الفنــي  المســتويين  علــى  األداء  تحســين  عناصــر 
التــي ُتســاعد اإلدارة العليــا فــي الهيئــة علــى الَتحقــق مــن تنفيــذ السياســات اإلداريــة 
واإلجرائيــة التــي َتكفــل رفــع مســتوى كفــاءة العمــل واإلنتاجية في مختلــف اإلدارات. 
وَتتبــع اإلدارة العامــة للمراجعــة الداخليــة منهــج المراجعــة علــى أســاس المخاطــر، 
والــذي مــن خاللــه يتــم توجيــه أعمــال المراجعــة نحــو األنشــطة واألعمــال األكثــر 
خطــورة وأهميــة، وفــي مختلــف مراحــل عمليــة المراجعــة ســواء عنــد بنــاء الخطــة 
الســنوية أو عنــد التخطيــط وتنفيــذ مهــام المراجعــة. وقــد أصــدر مجلــس إدارة الهيئــة 
فــي اجتماعــه رقــم )161( وتاريــخ 1438/10/24هـــ قــرارًا بتشــكيل لجنــة منبثقــة عــن 
المجلــس ترتبــط بهــا اإلدارة العامــة للمراجعــة الداخليــة فنيــًا، ويــرأس هــذه اللجنــة أحــد 
أعضــاء مجلــس اإلدارة وتضــم فــي عضويتهــا اثنــان مــن المختصيــن مــن خــارج الهيئــة. 
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1/15 أهداف اإلدارة
التأكــد مــن ســالمة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي 
والسياســات  والتعليمــات  باألنظمــة  والتزامهــا  الهيئــة 
والخطــط الخاصــة بهــا، وضمــان كفــاءة وفعاليــة العمليــات 
إلــى  يــؤدي  بمــا  والتقنيــة  والماليــة  اإلداريــة  واإلجــراءات 

المتاحــة. للمــوارد  األمثــل  االســتغالل 

علــى  المخاطــر  تحليــل   4/15
مســتوى الهيئــة لعــام 2019م
مــن خــالل العمــل علــى تقييــم المخاطــر لعــام 2019م تبيــن 
علــى  خطــر   )183( إلــى  المخاطــر  لعــدد  انخفــاض  وجــود 
عــدد  كان  حيــث  2018م  بعــام  مقارنــة  الهيئــة،  مســتوى 

الهيئــة. مســتوى  علــى  خطــر   )220( المخاطــر 

ويوضــح الرســم البيانــي رقــم )26( هــذا التغييــر، كمــا يبيــن 
الرســم البيانــي رقــم )27( نتائــج تحليــل تلــك المخاطــر.

3/15 اإلنجازات
إعــداد الخطــة االســتراتيجية للمراجعــة الداخليــة لمــدة 	 

)3( ســنوات )2020 - 2023(.

والجــدول 	  الســنوية  الداخليــة  المراجعــة  خطــة  إعــداد 
لتنفيذهــا. الزمنــي 

تنفيــذ عمليــات الفحــص والمراجعــة وتقديــم التقاريــر 	 
وفقــًا للخطــة الســنوية.

الخاصــة 	  الســابقة  للمالحظــات  متابعــة  تقريــر  إجــراء 
بالهيئــة.   الخاصــة  والفــروع  اإلدارات  بأعمــال 

ــة بالمنطقــة الشــرقية ومنطقــة مكــة 	  ــارة فــرع الهيئ زي
المكرمــة ومكتــب الهيئــة بتبــوك وجــازان وذلــك لفهــم 

طبيعــة العمــل والتقييــم والفحــص.

تحديث سجل المخاطر )Risk Register( لكل إدارة.	 

2/15 نطاق العمل
مراجعــة وتحديــث دليــل السياســات وإجــراءات اإلدارة 	 

العامــة للمراجعــة الداخليــة.
المراجعــة 	  خطــة  وإعــداد  المخاطــر  ســجل  تحديــث 

الداخليــة.
للمراجعــة 	  المهنــي  الوعــي  زيــادة  فــي  المشــاركة 

وخارجهــا. الهيئــة  داخــل  الداخليــة 
تنفيــذ أعمــال المراجعــة الداخليــة ومتابعــة المالحظــات 	 

السابقة.
إدارات وفــروع 	  الخدمــات االستشــارية لكافــة  تقديــم 

الهيئــة.
ــة والجهــات 	  ــة فــي الهيئ التنســيق بيــن اإلدارة التنفيذي

ــة الخارجيــة وكذلــك المراجــع الخارجــي. الرقابي
موظفــي 	  إلــى  والخبــرات  المعرفــة  ونقــل  التدريــب 

التأهيــل. مــن  مناســبة  درجــة  علــى  ليكونــوا  اإلدارة 

الرسم البياني رقم )26( : مقارنة المخاطر 
بالهيئة خالل عامي 2018-2019م.

التقرير السنوي ٢٠١٩ م

٢٠٢

 ١44٠ / ١44١ ه



رسم بياني رقم )27(: نتائج تحليل المخاطر

وأثناء عمل تقييم المخاطر تبين انخفاض المخاطر وذلك لألسباب التالية:

تــم حصــر وتوثيــق إجــراءات العمــل الموجــودة بالهيئــة ممــا قلــل نســبة المخاطــر مــن خــالل متابعــة مؤشــرات األداء الموجــودة 	 
فــي كل إجــراء بشــكل دوري.

تطوير وتنفيذ خطة تدريبية لكافة قطاعات الهيئة من خالل التدريب والتطوير سواء على الجانب الفني أو اإلداري.	 

استقطاب مزيد من الكوادر البشرية المتخصصة والمؤهلة.	 

ــة المحافظــة عليهــا  ــة وصعوب ــى اســتقطاب القــدرات البشــرية المؤهل ــق بالقــدرة عل لوحــظ وجــود مجموعــة مــن المخاطــر تتعل
ــل مــن حــدة هــذه المخاطــر. ــم العمــل والتنســيق المســتمر معهــا للتقلي ــة ذات عالقــة ويت ومخاطــر أخــرى تتعلــق بجهــات خارجي

%26%35%39

فــي  إدارة  كل  مســتوى  علــى  المخاطــر  تحليــل  تــم  أيضــًا 
التالــي: خــالل  مــن  الهيئــة 

الداخليــة 	  الرقابــة  لنظــم  مفصــل  )فهــم  أولــي  َفهــم 
اإلدارة  وإجــراءات  ألعمــال  إدارة(  بــكل  المتعلقــة 
سياســات  دليــل  دراســة  خــالل  مــن  بهــا،  المنوطــة 

اإلدارة. وإجــراءات 

اإلدارات 	  مــدراء  مــع  واجتماعــات  لقــاءات  عقــد 
م.  قســا أل ا و

تحديــد المخاطــر المتعلقــة بــكل إدارة وتقييمهــا )عالــي 	 
- متوســط - منخفــض( وتصنيفهــا )اســتراتيجي - مالــي 
ــة لــكل  ــر واالحتمالي ــاًء علــى األث ــزام( بن - تشــغيلي - الت
أوجــه  ومتابعــة  المســؤولية  لتحديــد  وذلــك  خطــر، 

الرقابــة لكافــة المخاطــر.

لمناقشــة 	  اإلدارة  مديــر  مــع  ختامــي  اجتمــاع  عقــد 
وتأكيــد المخاطــر المتأصلــة فــي إدارتــه والتــي تعيــق 

أهدافهــا. تحقيــق  مــن  اإلدارة 

عقــد اجتماعــات مــع رؤســاء القطاعــات ذات العالقــة 	 
بســجل المخاطــر لمتابعــة خطــط تلــك القطاعــات لــدرء 

المخاطــر ومســتويات اإلنجــاز فــي ذلــك.
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اإلدارة العامة 
للشؤون القانونية

تتولــى اإلدارة القانونيــة تقديــم خدمــات االستشــارات القانونيــة لجميــع قطاعــات 
الهيئة وفقًا لألنظمة واللوائح المعمول بها، كما تقوم اإلدارة بمراجعة مشــروعات 
العقــود واالتفاقيــات الدوليــة التــي تقــرر الهيئــة إبرامهــا مــع الغيــر، ومباشــرة كافــة 
القضايــا المقامــة مــن الهيئــة أو ضدهــا أمــام القضــاء العدلــي، وإعــداد مشــروعات 
ــة،  ــاج لهــا الهيئ ــة التــي تحت ــح ومــا فــي حكمهــا، والقواعــد التنفيذي األنظمــة واللوائ
وكذلــك مراجعــة محاضــر اللجــان والقــرارات ومشــاريع اللوائــح الفنيــة والمواصفــات 

القياســية.
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اإلدارة  نشــاطات  أهــم   1/16
التقريــر فتــرة  خــالل 

اســتكمال متطلبــات اإلطــار النظامــي للبنيــة األساســية 	 
للجــودة المتضمــن )مشــروع نظــام ســالمة المنتجــات، 
التنفيذيــة  واللوائــح  والجــودة،  المواصفــات  ونظــام 
لمشــروعي النظــام، ومشــروع تحديــث نظــام القيــاس 
والمعايــرة والالئحــة التنفيذيــة، ودراســة إنشــاء مركــز 
المعايــرة القانونيــة، ومركــز المعــدات الثقيلــة، ومركــز 
ســالمة المركبــات، والمشــاركة فــي مراجعــة تنظيــم 

الفحــص الفنــي الــدوري للمركبــات(.

الســعودي لالعتمــاد 	  المركــز  تنظيــم  إعــداد مســودة 
والــذي صــدر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )600( وتاريــخ 

االعتمــاد. نظــام  وإعــداد  1440/10/22ه، 

إعــداد مســودة تنظيــم المركــز الســعودي لكــود البنــاء، 	 
ومتابعــة ومراجعــة إصــدار اللوائــح الخاصــة بنظــام كــود 

البنــاء الســعودي.

ببعــض 	  المتعلقــة  القانونيــة  اإلجــراءات  اســتكمال 
التعديــالت المقترحــة علــى نظام كود البناء الســعودي. 
)م/1٥(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  عليهــا  والمصــادق 

1441/1/19ه. وتاريــخ 

دراســة مشــاريع المواصفــات القياســية واللوائــح الفنيــة 	 
مجلــس  مــن  اعتمادهــا  قبــل  القانونيــة  الناحيــة  مــن 
الفنيــة  للوائــح  النهائيــة  الصيــغ  ومراجعــة  اإلدارة، 
والمواصفــات القياســية بعــد اعتمادهــا مــن المجلــس 

الرســمية. الجريــدة  فــي  لنشــرها  تمهيــدًا 

اســتكمال واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الخاصــة بحمايــة 	 
الرســمية  والبطاقــات  للشــعارات  الفكريــة  الملكيــة 

بالهيئــة. الخاصــة 

دراســة برامــج التعــاون ومذكــرات التفاهــم واالتفاقيات 	 
المحليــة والدوليــة مــع المنظمــات الدوليــة والجهــات 

المناظــرة.

تمثيــل الهيئــة أمــام الجهــات القضائيــة، ومتابعــة تنفيــذ 	 
مــع  بالتنســيق  الهيئــة  لمصلحــة  الصــادرة  األحــكام 

القضائيــة. الجهــات 

إبــداء الــرأي القانونــي علــى مــا يــرد مــن إدارات وفــروع 	 

الهيئــة ومتابعــة مــا يتــم طرحــه مــن مشــاريع القطاعــات 
المختلفــة بالهيئــة.

المشــاركة فــي المؤتمــرات الخارجيــة لتمثيــل الهيئــة، 	 
المنتجــات.  التعريفيــة بمبــادرة ســالمة  والزيــارات 

إقامة عدد من الدورات التدريبية القانونية.	 

المشــاركة فــي منتــدى ســالمة المنتجــات فــي شــهر 	 
إبريــل مــن عــام 2019م، وعــرض األنظمــة والتشــريعات 
المقارنــة فــي مجــال ســالمة المنتجــات والمواصفــات.

للمواضيــع 	  القانونــي  الــرأي  تقديــم  فــي  المشــاركة 
اللوائــح  ودراســة  الطاقــة  بكفــاءة  المتعلقــة 
مــن  اعتمادهــا  قبــل  العالقــة  ذات  والمواصفــات 
الجريــدة  فــي  نشــرها  قبــل  ومراجعتهــا  المجلــس 

. ســمية لر ا

اســتقبال قضايــا مخالفــات نظــام القيــاس والمعايــرة 	 
مــن وزارة التجــارة واالســتثمار ودراســتها مــن الناحيــة 
ــة العامــة والتواصــل مــع  ــى النياب ــة وإحالتهــا إل القانوني

النيابــة العامــة بشــأنها.

بمخالفــات 	  الخاصــة  الضبــط  محاضــر  وإعــداد  دراســة 
نظــام القيــاس والمعايــرة ومراجعــة الدليــل اإلجرائــي 
والدعــم القانونــي للبرنامــج الوطنــي للقيــاس والمعايرة 

)تقييــس(.

المشــاركة فــي جلســات لجنــة التحقيــق اإلداري فــي 	 
مــن  وقراراتهــا  ودراســة محاضرهــا  وإجراءاتهــا  الهيئــة 

القانونيــة. الناحيــة 

للهيئــة 	  واإلداريــة  الماليــة  اللوائــح  مشــاريع  مراجعــة 
والمشــاركة فــي اللجنــة المشــكلة مــع وزارة الماليــة 

العتمادهــا.
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مركز الوثائق 
والمحفوظات

تــم إنشــاء مركــز الوثائــق والمحفوظــات وفقــًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( وتاريــخ 
1438/01/02هـــ وبرقيــة الديــوان الملكــي رقــم )٥61( وتاريــخ 1438/01/04هـــ، التــي تــم 
بموجبهــا إنشــاء المركــز الوطنــي للوثائــق والمحفوظــات، والموافقــة علــى الترتيبــات 
التنظيميــة لمراكــز الوثائــق والمحفوظــات فــي األجهــزة الحكوميــة، والتــي أكــدت 
علــى أن يقــوم كل جهــاز حكومــي بإنشــاء مركــز للوثائــق والمحفوظــات فــي المقــر 

الرئيــس للجهــاز.

١7

التقرير السنوي ٢٠١٩ م

٢٠8

 ١44٠ / ١44١ ه



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

٢٠٩



1/1٧ مهام المركز
التنسيق والتكامل مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات فيما يحقق خدمة الوثائق وسالمتها.	 
فهرســة وثائــق الهيئــة، ومســحها وتكشــفيها وتصنيفهــا، وترميزهــا، وحفظهــا، وصيانتهــا وفقــًا لألنظمــة واللوائــح والتعليمــات 	 

وخطــط التصنيــف والترميــز الخاصــة بالوثائــق.
توفير الوثائق والمعلومات والبيانات الالزمة للمستفيدين وفقًا لما تحدده التعليمات المنظمة لذلك.	 
التنسيق مع الجهات المختصة في الجهاز لتدريب العاملين في المركز وتأهيلهم في مجال االختصاص.	 
التنسيق اإلداري والفني ألعمال اللجنة الدائمة للوثائق والمحفوظات ولجان التقويم ولجان اإلتالف ولجان الترحيل.	 
الرصد التاريخي لنشأة الهيئة وأنظمتها ولوائحها وخططها وبرامجها ومشاريعها وتنظيماتها اإلدارية واإلجرائية.	 
العمل على تهيئة أماكن حفظ الوثائق وتوفير الوسائل المناسبة لحفظ الوثائق وحمايتها.	 
متابعة وتقويم وتطبيق أنظمة الوثائق ولوائحها وأدلتها من قبل الوحدات اإلدارية في الهيئة.	 
العمــل مــع اإلدارات المختصــة فــي الهيئــة لوضــع المعاييــر الموضوعيــة والشــكلية للوثائــق، وتنميــط الوثائــق المتماثلــة، 	 

وتجنــب إنتــاج الوثائــق التــي ال حاجــة إليهــا، والتنســيق مــع المركــز الوطنــي للوثائــق والمحفوظــات بهــذا الشــأن.
تحديد احتياجات المركز اإلدارية والمالية إلدراجها في ميزانية الهيئة السنوية.	 
إعداد خطط وبرامج عمل المركز السنوية والخمسية.	 

2/1٧ أعمال المركز
إرســال قائمــة بالوثائــق التخصصيــة للهيئــة إلــى المركــز 	 

الوطنــي للوثائــق والمحفوظــات العتمادهــا.

توثيــق إجــراءات العمــل الخاصــة بالمركــز وعددهــا )4( 	 
إجــراءات.

حصر الوثائق السرية لجميع إدارات الهيئة.	 

الموافقــة علــى التعاقــد مــع شــركة متخصصــة إلدارة 	 
وحفــظ وأرشــفة وثائــق الهيئــة.

)ذاكــرة 	  للهيئــة  التاريخيــة  باألحــداث  قائمــة  إعــداد 
لهيئــة(. ا

ومنهــا 	  لإلتــالف  المخصصــة  بالوثائــق  قائمــة  تجهيــز 
ــاإلدارة العامــة للمــوارد  )7.804( وثيقــة إتــالف خاصــة ب

البشــرية.

3/1٧ إنجازات المركز
إدارات 	  مختلــف  مــن  وثيقــة   )2.878( عــدد  اســتالم 

لهيئــة. ا

حفــظ عــدد )171( وثيقــة مــن محاضــر اجتماعــات مجلس 	 
إدارة الهيئة.

حفــظ عــدد )24( وثيقــة مــن محاضــر اجتماعــات مجلــس 	 
إدارة هيئــة التقييــس الخليجيــة.

حفــظ عــدد )42( وثيقــة مــن محاضر اجتماعــات المجلس 	 
الفنــي الخليجي. 

إعارة عدد )27( وثيقة لمختلف إدارات الهيئة.	 

ترحيــل عــدد )22( وثيقــة إلــى المركــز الوطنــي للوثائــق 	 
والمحفوظــات.
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اإلدارة العامة إلدارة 
المعرفة

تتولــى اإلدارة العامــة للمعرفــة عــدد مــن المهــام مــن بينهــا اإلشــراف علــى مركــز 
إدارة المعرفــة ووضــع الخطــط ومتابعــة التنفيــذ، وكذلــك وضــع أطــر للمســاهمة 
فــي نشــر المعرفــة وزيــادة الوعــي بمواضيــع التقييــس والجــودة، إلــى جانــب اإلشــراف 
علــى مركــز التدريــب وتقديــم الخدمــات التدريبيــة والمشــورة العلميــة، ووضــع الخطط 
األخــرى  اإلدارات  مــع  والتنســيق  االتصــال  اإلدارة  تتولــى  كمــا  التنفيــذ.  ومتابعــة 
بالهيئــة والجهــات التشــريعية التــي تتضمــن جهــات المواصفــات والمنظمــات الدوليــة 

للتصنيــف ومراكــز األبحــاث الدوليــة فيمــا يتعلــق بمهــام اإلدارة.

١8

التقرير السنوي ٢٠١٩ م

٢١٢

 ١44٠ / ١44١ ه



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

٢١3



1/1٨ مركز إدارة المعرفة
رفــع  فــي  اإلســهام  علــى  المعرفــة  إدارة  مركــز  يعمــل 
ــرات مــع  ــادل الخب مســتوى األداء فــي الهيئــة مــن خــالل تب
ومواكبــة  المعرفــة  ونقــل  الخارجيــة،  والجهــات  اإلدارات، 
المســتجدات علــى المســتويين النظــري والتطبيقــي فــي 
ــى  نشــاطات التقييــس مــن خــالل البرامــج المناســبة، ويتول
أيضــًا إنشــاء بنــك للمعرفــة الضمنيــة للكفــاءات والخبــرات 
داخــل الهيئــة، عــالوًة علــى االتصــال والتنســيق مــع اإلدارات 
األخــرى بالهيئــة والجهــات التشــريعية التــي تتضمــن جهــات 
ومراكــز  للتصنيــف  الدوليــة  والمنظمــات  المواصفــات 
ــة. ــة فيمــا يتعلــق باالختصاصــات ذات الصل األبحــاث الدولي

2/1٨ مركز التدريب
امتــدادًا لــدور الهيئــة العلمــي فــي مجــاالت المواصفــات 
متخصــص  مركــز  إنشــاء  تــَم  فقــد  والجــودة،  والتقييــس 
المعرفــة  ونقــل  بتوطيــن  ُيعنــى  والتطويــر،  للتدريــب 
للمهتميــن بالتقييــس والجــودة مــن خــارج الهيئــة، وتقديــم 
مجــاالت  فــي  المتخصصــة  التدريبيــة  والبرامــج  الــدورات 
مــن خدمــات  للمســتفيدين  والجــودة  والمعايــرة  القيــاس 

الهيئــة.

ويهــدُف المركــز إلــى تقديــم أنشــطته التطويريــة وخدماتــه 
مــن  بنخبــٍة  مســتعينًا  علميــة  أســس  علــى  التدريبيــة 
الشــراكات  مــن  وباالســتفادِة  والمدربيــن،  الخبــراء  أفضــل 
االســتراتيجية مــع الجهــات المناظــرة، ســعيًا لتحقيــق رؤيــة 
فــي  التدريــب  فــي  اإلقليميــة  الريــادة  »تحقيــق  المركــز 
مجــاالت التقييــس والجــودة«، ومــن خــالل رســالة المركــز 
»نشــر وتطويــر ثقافــة التقييــس والجــودة عبــر برامــج متميزة 

للمســتفيدين«. 

1/2/1٨ أبرز نشاطات مركز التدريب
أنهى المركز مجموعة من النشاطات خالل فترة التقرير، ومن أهمها: 

تنفيــذ عــدد )٥8( برنامــج تدريبــي، بنســبة إنجــاز قدرهــا 161% ممــا هــو مســتهدف فــي الخطــة االســتراتيجية للهيئــة، منهــا 	 
عــدد )4( برامــج تدريبيــة خصصــت لألمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وعــدد )4( برامــج تدريبيــة خصصــت 
للمؤسســة العامــة للصناعــات العســكرية. كمــا تــَم تقديــم عــدد )1.14٥( ســاعة تدريبيــة لـــــ )7٥1( متــدرب مــن مختلــف الجهــات، 

ويُوضــح الجــدول رقــم )60( أهــم موضوعــات البرامــج التدريبيــة وأماكــن انعقادهــا والجهــات المســتفيدة منهــا. 

البــدء بتنفيــذ برنامــج المقيــم الداخلــي المعتمــد وفــق نمــوذج جائــزة الملــك عبــد العزيــز للجــودة، وذلــك بالتعــاون مــع أمانــة 	 
الجائــزة. 

ــة العامــة 	  ــة باألمان ــم تقديمــه للشــرطة الخليجي ــي، وت ــو ظب ــى فــي أمــارة أب ــي خــارج المملكــة للمــرة األول عقــد برنامــج تدريب
لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

عقــد برنامــج تدريبــي دولــي بعنــوان: كبيــر مدققــي نظــام إدارة الجــودة )ISO 9001:2015( مــع منظمــة )IRCA( بمركــز التدريب 	 
بالرياض. 

جاري العمل على تطوير البوابة اإللكترونية لموقع مركز التدريب لتقديم جميع الخدمات إلكترونيًا. 	 

البدء بمشروع تسويق البرامج التدريبية لمركز التدريب.	 
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١)TQM( أفراد الرياضإدارة الجودة الشاملة

الشركة السعودية للفحص واالختبار + أفرادالرياضآلية سحب العينات٢

3)ISO 31000:2018(  أفراد الرياضإدارة تحليل المخاطر

شركة المختبر الخليجي + أفراد الرياضحسابات االرتياب4

5 )ISO 45001:2018(  المؤسسة العامة للصناعات العسكرية + أفراد الرياضنظم إدارة الصحة والسالمة المهنية

6)ISO 22000:2018(  المؤسسة العامة للصناعات العسكرية + أفراد الرياضنظام إدارة سالمة الغذاء

طرق وتطبيقات الضبط االحصائي 7
المؤسسة العامة للصناعات العسكرية + أفراد الرياضلتأكيد جودة النتائج والسيطرة على العمليات

8)ISO 17025:2017( أفراد جدةمتطلبات كفاءة معامل االختبار والمعايرة

أفراد جدةكفاءة معامل االختبار والمعايرة  )ISO 17025:2017( )تدقيق داخلي(٩

ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل + أفراد الرياضمفاهيم الجودة١٠

١١)ISO 22301( أمانة منطقة نجرانالرياضاستمرارية األعمال

أمانة منطقة نجران الرياضنظام إدارة الجودة )ISO 9001(  )توعية + تدقيق( ١٢
أمانة منطقة الجوف  

الدمامنظام إدارة الجودة )ISO 9001( )توعية + تدقيق(١3

وزارة الشؤون البلدية والقروية
ميناء الجبيل التجاري

ميناء الملك فهد الصناعي 
أمانة منطقة الجوف 

وزارة الشؤون البلدية والقرويةجدةنظام إدارة الجودة )ISO 9001( )توعية + تدقيق(١4
أفراد 

١5)ISO 45001، ISO 14001، ISO 9001(  الرياضنظم اإلدارة التكاملية

أمانة منطقة نجران 
أمانة منطقة الجوف 

الشركة السعودية للمعدات - ساكو 
أفراد 

١6)GMP()ISO 22716( الشركة العربية للعودالخرجممارسات التصنيع الجيد

األمانة العامة الرياضالملتقى العلمي لتعزيز الجودة بأبها - مشاركة بمعرض١7
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

١8)ISO 9001:2015( األمانة العامة الرياضالتدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

١٩)ISO 17025( طالب وطالبات حديثي التخرججدةمتطلبات كفاءة معامل االختبار والمعايرة

٢٠)ISO 17025( طالب وطالبات حديثي التخرججدةالتدقيق الداخلي لكفاءة معامل االختبار والمعايرة

٢١)ISO 45001:2018( الرياضنظم إدارة الصحة والسالمة المهنية
الهيئة الملكية للجبيل وينبع

أمانة منطقة نجران 
أفراد 

أفراد الرياضنظام إدارة الجودة )ISO 9001( )توعية + تدقيق(٢٢
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٢3)ISO 22000:2018( أفرادالرياضنظم إدارة سالمة الغذاء

طالبات حديثي التخرج الرياضكفاءة معامل االختبار والمعايرة )ISO 17025( )متطلبات + تدقيق(24

طالب وطالبات حديثي التخرججدةكفاءة معامل االختبار والمعايرة )ISO 17025( )متطلبات + تدقيق(25

طالبات حديثي التخرج الدمام كفاءة معامل االختبار والمعايرة )ISO 17025( )متطلبات + تدقيق(26

أفراد جدة نظام إدارة الجودة )ISO 9001( )توعية + تدقيق(27

الرياضنظام إدارة الجودة )ISO 9001( )توعية + تدقيق(28
مختبر مطابقة 

شركة مصنع األلبان الحديثة
أفراد 

29)ISO 31000:2018( أفرادالرياضإدارة تحليل المخاطر

30)ISO 22301( الهيئة العامة للغذاء والدواءالرياضاستمرارية األعمال

31)ISO 31000:2018( الهيئة العامة للغذاء والدواءالرياضإدارة تحليل المخاطر

دورة المقيم الداخلي المعتمد32
المركز الوطني للقياس الرياضوفق نموذج التميز لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

دورة المقيم الداخلي المعتمد33
وزارة النقل الرياضوفق نموذج التميز لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

طالبات حديثي التخرج الرياضكفاءة معامل االختبار والمعايرة )ISO 17025( )متطلبات + تدقيق(34

35)ISO 9001:2015( )IRCA( األمانة العامة الرياضكبير مدققي نظام إدارة الجودة
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

دورة المقيم الداخلي المعتمد36
شركة أرامكو السعودية توتالالجبيلوفق نموذج التميز لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

 للتكرير والبتروكيماويات )ساتورب(

دورة المقيم الداخلي المعتمد37
شركة أرامكو السعوديةالدماموفق نموذج التميز لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

طالب وطالبات حديثي التخرج جدة نظام إدارة الجودة )ISO 9001(  )توعية + تدقيق( جدة38

39)ISO 9001:2015( األمانة العامة أبوظبيالتدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

دورة المقيم الداخلي المعتمد40
وزارة النقل الرياضوفق نموذج التميز لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

41)ISO 17025:2017( أفراد الرياضمتطلبات كفاءة معامل االختبار والمعايرة

مكتب االستراتيجية وموظفي الهيئةالرياضتأهيل مقيم معتمد للتميز في الخدمات42

43)ISO 9001:2015( جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنيةثول متطلبات نظام إدارة الجودة
)KAUST(

44)SASO 2923:2018( أفراد الرياضمتطلبات إدارة التطوع في المنظمات

دورة المقيم الداخلي المعتمد45
مصفاة أرامكو - ينبع جدةوفق نموذج التميز لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
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الجهة المستفيدةالمكانالبرنامج التدريبيم

دورة المقيم الداخلي المعتمد46
وفق نموذج التميز لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

مكة 
الرئاسة العامة للحرمين الشريفينالمكرمة

47)ISO 45001:2018( المؤسسة العامة للصناعات العسكريةالرياضنظم إدارة الصحة والسالمة المهنية

طالبات حديثات التخرج الدمام كفاءة معامل االختبار والمعايرة )ISO 17025( )متطلبات + تدقيق(48

49)ISO 9001:2015( الرياضمتطلبات نظام إدارة الجودة

الهيئة العامة لالستثمار

50)ISO 9001:2015( الرياضمتطلبات نظام إدارة الجودة

الرياضتوثيق إجراءات العمل والعمليات51

الرياضتوثيق إجراءات العمل والعمليات52

53)ISO 31000:2018( الرياضنظام إدارة المخاطر

54)ISO 9001:2015( الرياضمتطلبات نظام إدارة الجودة

مدرسة دار مكة لتحفيظ القران

55)ISO 19011:2018( الرياضالتدقيق الداخلي

الرياضتوثيق إجراءات العمل والعمليات56

57)ISO 31000:2018( الرياضنظام إدارة المخاطر

دورة المقيم الداخلي المعتمد58
أفرادالرياضوفق نموذج التميز لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

جدول رقم )60(: قائمة البرامج التدريبية المنفذة خالل فترة التقرير
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اإلدارة العامة لتطوير 
األعمال

فــي إطــار ســعي الهيئــة لتطويــر وتعزيــز قدراتهــا لمواكبــة مســتهدفات الرؤيــة وبرامــج 
التحــول الوطنــي، تــم إنشــاء إدارة عامــة لتطويــر األعمــال. وترتكــز  مهــام هــذه اإلدارة 
فــي بحــث الفــرص وســبر األفــكار التطويريــة لخدمــات الهيئــة بمــا يتناســب مــع دورهــا 
الهــام كممكــن للنمــو والتنــوع االقتصــادي، وتحقيــق االســتدامة الماليــة لنشــاطاتها.

١٩
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تندرج تحت اإلدارة العامة لتطوير األعمال مجموعة من اإلدارات الفرعية هي:

1/19 إدارة تطوير األعمال
تقوم اإلدارة بالعمل على عدة مشاريع استراتيجية تهدف إلى رفع جودة وكفاءة خدمات الهيئة من أهمها:

مشروع تطوير رحلة المستفيد وتحسين تجربة المستخدم:
وهــو مشــروع يهــدف لدراســة خدمــات الهيئــة بشــكل كامــل وجميــع قنــوات التواصــل مــع المســتفيد ومــن ثــم وضــع خارطــة لتلــك 
الخدمــات وخطــة لتحســينها عــن طريــق تبســيط اإلجــراءات الالزمــة للحصــول علــى الخدمــة وخطــة لتقديــم الخدمــات بشــكل متميــز.

مشروع تفعيل بنك األفكار:
والذي يهدف للتحفيز على اإلبداع وجمع األفكار اإلبداعية من داخل الهيئة وخارجها ودعم المبدعين وتبني أفكارهم.

مشروع دراسة حاجة السوق لخدمات البنية التحتية للجودة:
والــذي ســيتم مــن خاللــه إجــراء دراســة للســوق وتحديــد االحتيــاج لخدمــات البنيــة التحتيــة للجــودة ثــم دراســة إمكانيــة تقديــم 
خدمــات إضافيــة مــن قبــل الهيئــة لســد حاجــة الســوق بشــكل أكبــر. ممــا يســهم برفــع جــودة الخدمــات والمنتجــات وبالتالــي رفــع 

جــودة الحيــاة.

كمــا قامــت اإلدارة بدراســة أكثــر مــن )7( مقترحــات لخدمــات جديــدة يمكــن أن تقدمهــا الهيئــة والتــي مــن شــأنها تحســين إيــرادات 
الهيئــة وتعزيــز دورهــا فــي رفــع جــودة الخدمــات والمنتجــات ورفــع جــودة الحيــاة وتعزيــز ســالمة المســتهلك.

2/19 مركز الخدمات االستشارية والفنية
تتمثُل الخدمات التي قدمها المركز خالل فترة التقرير بما يلي:

تقديــم )20( خدمــة فنيــة استشــارية لوضــع خطــة متكاملــة لتطبيــق مواصفــات 	 
قياســية أو الئحــة فنيــة محــددة بعنــوان »استشــارة فنيــة في مجــال نظم اإلدارة 

والجــودة أو فــي مجــال المواصفــات« 
ــى شــهادة المطابقــة لنظــم 	  ــة للحصــول عل ــم )4( خدمــات تأهيلي تقدي

اإلدارة والجــودة  نظــام  بنــاء  المنشــأة علــى  بعنــوان »تأهيــل  اإلدارة 
الــذي ترغــب فــي تطبيقــه«

اإلدارة 	  ُنظــم  تطبيــق  علــى  للمنشــآت  تدريبيــة  خدمــة   )16( تقديــم 
واللوائــح والمواصفــات القياســية بعنــوان »تدريــب أو تقديــم محاضــرات 

عــن نظــم اإلدارة والجــودة«

إدارة تطوير األعمال

مركز الخدمات
االستشارية والفنية

مركز دعم المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

01

02

03

التقرير السنوي ٢٠١٩ م

٢٢٠

 ١44٠ / ١44١ ه



1/2/19 أبرز نشاطات المركز
تقديم االستشارات الفنية الميدانية وتأهيل المنظمات لتطبيق نظم إدارة الجودة:

قام المركز بتقديم خدمات استشارية ميدانية لمجموعة من الجهات الحكومية:

الهيئة العامة لالستثمار
وكالة الخدمات المساندة

المجلس الصحي السعودي

وزارة الدفاع
قطاع الصيانة والتشغيل 

وزارة الدفــــاع
المشتريات 

وزارة الصحة
التجمع الصحي األول 

وزارة الدفاع - الصيانة والتشغيل
قاعدة الملك سلمان البحرية 

 مدرسه تحفيظ القرآن
جامعة الملك سعود 

)4( ورش عمل تعريفية 
حول الالئحة الفنية 

لشهادة الجودة 
السعودية »حياك« لمراكز 

خدمة المستفيدين.

)12( ورش عمل 
تعريفية حول متطلبات 

المواصفة القياسية 
الدولية )أيزو 9001( 
نظام إدارة الجودة.

)ISO 9001(

)ISO 9001(

)ISO 9001(

)ISO 9001(

)حيـــــاك(

)ISO 9001(

)ISO 9001(

قدم المركز مجموعة من المحاضرات التوعوية حسب ما يلي :
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3/19 مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
 يســعى المركــز لتســهيل اإلجــراءات للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة للحصــول علــى خدمات الهيئــة بالتعاون مــع اإلدارات المعنية، 

حيــث تــم معالجــة )403( طلــب دعــم، بزيــادة عــن المســتهدف فــي الخطــة التشــغيلية خــالل هــذا العــام  )300( طلب.

يســعي المركــز لدعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة عــن طريق 
زيــادة الوعــي بأهميــة تطبيــق المواصفــات القياســية الســعودية 
والمتوســطة،  الصغيــرة  المشــروعات  أصحــاب  لــدى  والعالميــة 
ودور تطبيــق تلــك المواصفــات فــي رفــع كفــاءة المؤسســات 
ــة التحقــق مــن مطابقــة المنتــج للمواصفــات  والشــركات، وكيفي
القياســية الدوليــة، حيــث تعتبــر المواصفــات القياســية الدوليــة 
البوابــة األساســية لمنــح الثقــة فــي جــودة المنتــج وتأهيلــه للنفــاذ 
لألســواق العالميــة. ونظــرًا لحداثــة إنشــاء اإلدارة فقــد تــم تقديــم 
الدعــم لعــدد )٥( منشــآت بتوفيــر المواصفــات القياســية الدوليــة 

لهــم خــالل عــام 2019.

 
بأهميــة  بالتوعيــة  والتعريــف  الــورش  تقديــم  فــي  المركــز  يشــارك   
للمنشــآت  تطبيقهــا  مــن  والعائــد  الســعودية  القياســية  المواصفــة 
الصغيــرة والمتوســطة، والتدريــب علــى تطبيــق المواصفــة القياســية 
المعنيــة بالمنتــج، وأيضــًا التوعيــة بالمبادئ األساســية للجــودة والعائد 
مــن تطبيــق نظــم إدارة الجــودة، وتقديــم االستشــارات الفنيــة الخاصــة 
للمنتجــات  المعتمــدة  المعمليــة  واالختبــارات  التقييــس،  بأنشــطة 
الصناعيــة، وفــي هــذا المجــال فقــد تــم تقديــم وتنظيــم عــدد )8( ورش 
عمــل خــالل عــام 2019 التعريــف بالبنيــة التحتيــة للجــودة، وأيضــًا نظــام 

إدارة الجــودة )ISO9001( وأيضــًا تعريــف بخدمــات الهيئــة عامــة.

2/3/19 تنظيم ورش العمل والندوات التوعوية 
والتعريفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

1/3/19 دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
للحصول على المواصفات القياسية الدولية
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تتمثــل أهــم أهــداف اإلدارة العامــة للمشــروعات الهندســية فــي اإلشــراف علــى 
النشــاطات المتعلقــة بالمنشــآت، تخطيــط وتنفيــذ المشــروعات واإلشــراف عليهــا، 

ومتابعــة مشــاريع والصيانــة والتشــغيل للمبانــي واألجهــزة والمعــدات.

اإلدارة العامة ٢٠
للمشروعات الهندسية 
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وتضم اإلدارة العامة للمشروعات الهندسية عدد من وحدات العمل الفرعية وهي: 

1/20 األهداف االستراتيجية لإلدارة
رفــع كفــاءة   )PMI( المشــاريع  بالمنهجيــة األمريكيــة إلدارة  تدعيــم اإلدارة 

وإدارة المشــاريع مــن خــالل:
دراســة احتياجــات المشــاريع وتوضيــح المســتندات الخاصــة بهــا وإدارتهــا 	 

بشــكل أفضــل للحــد مــن تأخــر المشــاريع.
ــة المســتقبلية 	  ــة لســهولة الصيان توحيــد المواصفــات للمشــاريع والصيان

ورفــع كفــاءة االنفــاق للمشــاريع.
التكامــل مــع البرنامــج الوطنــي لدعــم إدارة المشــروعات فــي الجهــات 	 

العامــة »مشــروعات«.

3/20 تفاصيل المشاريع
يوضــح الرســم البيانــي رقــم )28( حالــة تنفيــذ 
مشــاريع الهيئــة، حيــث يوضــح الجــدول رقــم 
)61( حالــة المشــاريع األساســية، بينمــا يوضــح 

الجــدول رقــم )62( حــال المشــاريع الخدميــة

2/20 المهام
التراخيــص 	  إجــراءات  وإكمــال  للهيئــة  التابعــة  للمنشــآت  التخطيــط 

الالزمــة. االعتمــادات  وتقويــم  والموافقــات 
أعمــال 	  مــن  احتياجاتهــا  بخصــوص  المختصــة  اإلدارات  مــع  التنســيق 

بالمنشــآت. متعلقــة 
المحافظة على ما يتبع الهيئة من مباٍن.	 
إعــداد تصاميــم مشــاريع الهيئــة والعمــل علــى تنفيذهــا مباشــرًة أو مــن 	 

خــالل مكاتــب استشــارية.
اإلشــراف علــى أعمــال النظافــة والصيانــة والعمــل علــى توفيــر جميــع 	 

مســتلزماتها.
ــر 	  ــاث والمعــدات وتوفي ــب والقاعــات باألث ــز المكات ــى تجهي اإلشــراف عل

األثــاث المناســب للوحــدات الســكنية الخاصــة بالهيئــة.
وتشــغيلها 	  الهيئــة  فــي  الهواتــف  تأســيس  إجــراءات  علــى  اإلشــراف 

لذلــك. المعــدة  الصيانــة  لبرامــج  طبقــًا  وصيانتهــا 
اإلشــراف علــى خدمــات الميــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي والمســاعدة 	 

علــى الحصــول علــى خدمــات الهاتــف للســاكنين الجــدد.
إعــداد تقاريــر دوريــة عــن نشــاطات اإلدارة وإنجازاتهــا ومقترحــات تطويــر 	 

العمــل بهــا ورفعهــا إلــى محافــظ الهيئــة.
لألنظمــة 	  وفقــًا  الهيئــة  فــي  اإلدارات  طلبــات  تلبيــة  علــى  العمــل 

الصــدد. هــذا  فــي  الموضوعــة 
تحديــد احتياجــات اإلدارة مــن القــوى العاملــة واألجهــزة والمواد ومتابعة 	 

توفيرها.
القيام بأي مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها.	 
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رسم بياني رقم )28(: عدد مشاريع الهيئة خالل فترة التقرير
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جدول رقم )61(: حالة مشاريع الهيئة األساسية خالل فترة التقرير

تاريخ بدء المشروعالحالةالمشروعم

٢٠١٩/٠١/٠3مكتملإعادة تأهيل مختبر القياس والمعايرة في المنطقة الصناعية األولى١

2019/03/01تحت التنفيذإنشاء مختبر كفاءة الوقود بالمنطقة الصناعية األولى المرحلة الثانية2

2019/03/03تحت التنفيذتحسين بيئة العمل )المرحلة الثانية(3

2019/05/16تحت التنفيذتطبيق اشتراطات الدفاع المدني لمختبر ضبط الجودة )المرحلة األولى(4

2019/06/08تحت التنفيذتوريد وتركيب أثاث تحسين بيئة العمل )المرحلة الثانية(5

2019/07/07تحت التنفيذتطوير المنطقة الشمالية للمبنى الرئيسي )المعرض التفاعلي(6

2019/07/16تحت التنفيذتنفيذ مشروع منطقة البهو في الدور الثالث بالمبنى الرئيسي7

-استقبال العروضترميم السور الخارجي لمبنى الهيئة بالمنطقة الشرقية8

-معلقمشروع واحة األعمال9

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

٢٢7



4/20 عقود التشغيل والصيانة:

تاريخ بدء المشروعالحالةالمشروعم

٢٠١8/١١/٠١استالم نهائيتوريد وتركيب لوحات كهربائية لفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة١

2019/01/20استالم نهائيصيانة وحدات مبردات المياه لفرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة2

2019/03/15استالم نهائيتكييف غرفة الـ )UPS( للمركز الوطني للقياس و المعايرة3

2019/03/17استالم نهائيإنشاء ملتقى في المركز الوطني للقياس والمعايرة4

2019/03/30استالم نهائيإعادة تأهيل وتأثيث مكاتب الموظفين بالجناح الغربي بالهيئة5

2019/04/04استالم نهائيوضع حواجز وبوابات لمواقف المدراء بالمبنى الرئيسي6

2019/04/17استالم نهائيإنشاء مستودع وتظليل مواقف مختبر الصناعية7

2019/05/20استالم نهائيإزالة برج الهيئة لإلعالنات8

2019/05/21استالم نهائيتصميم مكتب معالي المحافظ9

2019/07/04استالم نهائيإعادة تصميم مرافق الهيئة بالمقر الرئيسي بالرياض10

2019/07/23استالم نهائيتجهيز غرف الموزعات11

أعمال التصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع ترميم السور الخارجي 12
2019/07/27استالم نهائيلمبنى الهيئة بالمنطقة الشرقية

2019/10/03تحت التنفيذترميم المنطقة الخارجية لسكن الهيئة13

-تحت الدراسةتصميم مختبرات فرع مكة المكرمة14

-تحت الدراسةتصميم مختبر فرع الشرقية15

جدول رقم )62(: حالة مشاريع الهيئة الخدمية خالل فترة التقرير

جدول رقم )63(: عقود التشغيل والصيانة خالل فترة التقرير

قيمة العقدتاريخ البدءمدة العقد بالشهراسم المشروعم

36٢٠١8/٠١/١6١,5٩4,8٠٠صيانة مصاعد الهيئة بالمقر الرئيسي والفروع١

صيانة المسطحات الخضراء بالمبنى الرئيسي بالهيئة وسكن الخبراء ٢
36٢٠١٩/٠٢/٠3١,885,٢5٩,٢5ومبنى المختبرات بالمدينة الصناعية األولى بالرياض

أعمال نظافة ومكافحة الحشرات بالمقر الرئيسي للهيئة والفروع داخل 3
36٢٠١٩/٠5/٠١١١,٩٠4,7٩8,١١منطقة الرياض وفي مناطق المملكة

36٢٠١7/٠6/٠8٢,856,6٠٠تشغيل وصيانة التكيف المركزي بالهيئة بالرياض4

36٢٠١7/٠6/١43,8٢3,74٠تشغيل وصيانة المجمع الرئيسي للهيئة ومباني المختبرات بالرياض5

36٢٠١٩/٠7/١٠١,٠٠١,7٠٠تشغيل وصيانة مبنى فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية6

36٢٠١٩/٠7/٢4765,٢46,٢4تشغيل وصيانة مبنى فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة7

يوضح الجدول رقم )63( قائمة عقود التشغيل والصيانة خالل فترة ومدتها وتاريخ بدئها وقيمتها.
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الموارد البشرية
ــة  ــة والفني ــذ إنشــائها علــى اســتقطاب الكفــاءات البشــرية المؤهل ــة من تحــرص الهيئ
المتخصصــة، مــع التأكيــد علــى توفيــر االبتعــاث والتدريــب المناســب والمســتمر لهــذه 
ــة  ــات التــي تواجههــا الهيئــة فــي توفــر القــدرة الماليــة واإلداري الكــوادر، ُرغــم التحدي
الســتقطاب الكفــاءات البشــرية المؤهلــة والمحافظــة عليهــا تــم بحمــد اللــه االتفــاق 
أقرهــا مجلــس  التــي  الجديــدة  اإلداريــة والماليــة  اللوائــح  علــى  الماليــة  وزارة  مــع 
اإلدارة وفــق نظــام العمــل والعمــال.  كمــا تــم إطــالق مشــروع استشــاري ألجــل 
التحــول  اللوائــح وتشــكيل لجنــة توجيهيــة لإلشــراف علــى مشــروع  تطبيــق هــذه 
اإلداري والمالــي لضمــان حوكمــة المشــروع وانجــازه ضمــن المــدة الزمنيــة المعتمــدة 
لــه بنهايــة عــام 2019م.  ولتنفيــذ المشــروع تــم التعاقــد مــع جامعــة األميــر ســطام 
للقيــام ببنــاء منهجيــة التحــول اإلداري والمالــي تتضمــن إعــداد دليــل المــوارد البشــرية 
وفــق  الوظيفيــة  والجــدارات  األوصــاف  وتطويــر  األداء،  إلدارة  متكامــل  ونظــام 
العوائــل والمســميات الوظيفيــة المبنيــة علــى الهيــكل التنظيمــي المعتمــد للهيئــة، 
وبنــاء المســارات الوظيفيــة وربــط هــذه الوظائــف بســلم الرواتــب المعتمــد لتســكين 
موظفــي الهيئــة علــى الوظائــف والدرجــات الوظيفيــة المناســبة لهــم، وقــد تــم بحمــد 
ــى مجلــس اإلدارة العتمادهــا  ــة بصــدد عرضهــا عل ــة، والهيئ ــاء هــذه المنهجي ــه بن الل

فــي اجتماعــه القــادم، ومــن ثــم البــدء بإجــراءات تطبيــق هــذه المنهجيــة.
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1/21 القدرات البشرية

دعمــًا لإلبــداع وتحفيــز الموظفيــن، تشــرف اإلدارة علــى إقامــة 
ــن مــن موظفــي  ــن والمبدعي ــم المتميزي الحفــل الســنوي لتكري
الهيئــة »مبدعــون«، حيــث تــَم تكريــم عــدد )42( موظفــًا مــن 
اإلبداعيــة  األفــكار  الهيئــة فــي جوانــب  إدارات وفــروع  كافــة 
والعمــل المتميــز والقيــادة المحفــزة والمبدعــة، كمــا تــَم تنفيــذ 
برنامــج  خــالل  مــن  بالهيئــة  الُجــدد  الموظفيــن  تهيئــة  برنامــج 
ُصمــم لهــذا الغــرض وأطلــق عليــه اســم »مرحبا«، لضمان ســرعة 

بلــغ إجمالــي عــدد الموظفيــن والمتعاقديــن والمســتخدمين 
والعمـــال بالهيئــة خـــالل فتــرة التقريــر )712( موظــف، وبلغــت 
نســبة الموظفيــن الســعوديين منهــم 100%. وُيوضــح الجــدول 

رقــم )64( توزيــع هــذا العــدد علــى فئــات العامليــن بالهيئــة.

ــدء  ــة، باإلضافــِة للب ــة العمــل وبصــورة مثالي اندماجهــم فــي بيئ
فــي  تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن تطويــر بيئــة العمــل الماديــة 
وفــق الدليــل اإلرشــادي الصــادر مــن مجلــس الــوزراء الموقــر. 
للهيــكل  التنظيمــي  الدليــل  إعــداد  مــن  االنتهــاء  تــَم  كذلــك 
التنظيمــي للهيئــة، والــذي أقــره مجلــس إدارة الهيئــة. وفيمــا 
يلــي لمحــة موجــزة عــن أهــم النشــاطات المتعلقــة بالمــوارد 

البشــرية بالهيئــة :

عدد الموظفين 
والمتعاقــــــــدين 
والمستخدميـــن

٧12

٪100
عدد الموظفين السعوديين

العددالعاملين  بالهيئة

68٠الموظفين الرسميين

١8الموظفين الرسميين بند المستخدمين

٩العاملين على بند عالمة الجودة/سعودي

5العاملين على بند األجور

7١٢اإلجمــالي

جدول رقم )64(: عدد العاملين بالهيئة
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تــم اســتحداث عــدد )33( وظيفــة جديــدة ضمــن ميزانيــة الهيئــة 
للعــام 1441/1440 هـــ )2019(، كمــا بلــغ عــدد الوظائــف الشــاغرة 
بنهايــة فتــرة التقريــر )87( وظيفــة، وذلــك بســبب إيقــاف التعيين 
اإلداري  التحــول  مــن مشــروع  االنتهــاء  حتــى  للهيئــة  والنقــل 

مــن نظــام الخدمــة المدنيــة إلــى نظــام العمــل تطبيقــًا للوائــح 
اإلداريــة والماليــة المعتمــدة. وُيوضــح الرســم البيانــي رقــم )29( 
تطــور أعــداد الموظفيــن بالهيئــة منــذ عــام 2010م وحتــى عــام 

2019م. 
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2/21 التدريب واالبتعاث

بريطانيادكتوراهكيمياء

بريطانيا

بريطانيا
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بريطانيا

بريطانيا

ماليزيا

استراليا

استراليا

1

1

1

1

1

2

1

1

1

ماجستير

ماجستير

ماجستير

ماجستير

ماجستير

ماجستير

ماجستير

ماجستير

فيزياء 

تقنية النانو

إدارة هندسية 

فيزياء 

الطاقة المتجددة

هندسة ديناميكية المواد

علوم الحاسب اآللي 

األمن السيبراني

جدول رقم )6٥(: عدد الموظفين الذين تم الموافقة على دراساتهم العليا بالخارج خالل فترة التقرير

تحقيقــًا لهــدف رفــع مســتوى كفــاءة منســوبي الهيئــة واالرتقــاء بمســتوى التقييــس 
بالمملكــة، تقــوم الهيئــة بابتعــاث بعــض موظفيهــا للحصــول علــى مؤهــالت عليــا فــي 
عــدد مــن المجــاالت الفنيــة التخصصيــة التــي تحتاجهــا الهيئــة، حيــث تَمــت الموافقــة 
علــى ابتعــاث عــدد )10( مــن موظفــي الهيئــة للحصــول علــى درجتــي الماجســتير 

والدكتــوراه، كمــا هــو ُموضــح فــي الجــدول رقــم )6٥(.
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دكتوراههندسة صناعية

بريطانيا

بريطانيا

أمريكا

استراليا

625202

٨36421

211219

1

1

1

1

دكتوراه

ماجستير

بكالوريوس

هندسة مواد

هندسة مشاريع هندسية

علوم الحاسب اآللي

جدول رقم )66(: عدد المبتعثين الذين أنهوا الدراسات العليا بالخارج

جدول رقم )67(: مجموع الفرص التدريبية التي أتيحت لمنسوبي الهيئة

كمــا عــاد عــدد )4( مــن موظفــي الهيئــة 

بعــد حصولهــم علــى المؤهــالت العليــا كمــا 

هــو ُموضــح فــي الجــدول رقــم )66(. 

ُتلحــق الهيئــة موظفيهــا فــي دورات تدريبيــة تخصصيــة  كمــا 
داخــل وخــارج المملكــة فــي المجــاالت التــي تخــدم نشــاطاتها. 
وُتنظــم مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة التــي ُيشــارك فيهــا 
منســوبو الهيئــة والجهــات األخــرى بالمملكــة، ودول الخليــج 
المعنيــة بأمــور التقييــس. وقــد بلــغ مجمــوع الفــرص التدريبيــة 
)1.2٥7( فرصــة تدريبيــة، كمــا هــو ُموضــح فــي الجــدول رقــم 
)67(. وغطــت الــدورات التدريبيــة المجــاالت الفنيــة واإلداريــة، 

الداخليــة  الــدورات  فــي  التدريــب  فــرص  مجمــوع  بلــغ  حيــث 
)836( فرصــة تدريــب، منهــا )62٥( فرصــة تدريــب فــي المجــاالت 
بينمــا  الفنيــة.  المجــاالت  فــي  تدريــب  فرصــة   )211( اإلداريــة، 
ــة )421( فرصــة  ــدورات الخارجي ــغ عــدد فــرص التدريــب فــي ال بل
تدريــب، منهــا )202( فرصــة تدريــب فــي المجــاالت اإلداريــة َو 

)219( فرصــة تدريبيــة فــي دورات فنيــة تخصصيــة.

1٫25٧
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34 66

رسم بياني رقم )30(: نسبة الفرص التدريبية الفنية واإلدارية

الفرص التدريبية لألعوام الخمس السابقة 

رسم بياني رقم )31(: أعداد الفرص التدريبية لألعوام الخمس السابقة

إداري داخليإداري خارجي فني داخليفني خارجي

الفنيــة  المجــاالت  فــي  التدريبيــة  الفــرص  عــدد  بلــغ  وبالتالــي 
التخصصيــة )430( فرصــة تدريبيــة  بنســبة 34%، وفــي المجــاالت 
اإلداريــة )827( فرصــة تدريبيــة بنســبة 66%، ويرجــع ســبب زيــادة 
عــدد الفــرص فــي برامــج المجــاالت اإلداريــة عنها فــي المجاالت 
الفنيــة لتركيــز الهيئــة خــالل فتــرة التقريــر علــى زيــادة تفعيــل 
كــون  لموظفيهــا  اإلنجليزيــة  اللغــة  مســتوى  تطويــر  برامــج 
الهيئــة جهــة فنيــة متخصصــة، باإلضافــة إلــى إقامــة العديــد 
المتعلقــة  الهيئــة  لقــدرات موظفــي  التطويريــة  البرامــج  مــن 
بمبــادئ ومفاهيــم إجــراءات العمــل وإدارة المشــاريع وتعزيــز 

القيــم وإدارة األداء، والتــي تخــدم وتحقــق أهــداف الهيئــة وفــق 
خطتهــا االســتراتيجية. ويرجــع الســبب الرئيــس فــي زيــادة أعــداد 
ــد  ــى التحســن فــي دعــم بن ــة إل ــن عــن األعــوام الماضي المتدربي
التدريــب واالبتعــاث مــن خــالل ميزانيــة الهيئــة ووفــق مــا وجــه 
بــه المقــام الســامي الكريــم وزارة الماليــة لدعــم هــذا البنــد بــدًء 
مــن ميزانيــة هــذا العــام 2019م، والــذي مّكــن الهيئــة مــن زيــادة 
البرامــج التدريبيــة مــن خــالل تفعيــل برامــج التعــاون الفنــي فــي 
مجــاالت التدريــب مــع جهــات التقييــس والمنظمــات الخارجيــة 

مــن خــالل برامــج نقــل وتوطيــن المعرفــة. 

2015م2016م2017م2018م2019م

188 176 233 211

404 366
498 62٥

267
221

128
21997 186

126

202

1٥8

878

173

293
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كمــا غطــت البرامــج التدريبيــة خــالل فتــرة التقريــر مــا نســبته 88% مــن مجمــوع الموظفيــن، أيضــًا بلغــت نســبة المســتهدف لرضــى 
الموظفيــن )مؤشــر صحــة المنشــأة( المســتهدف للعــام 2019م80%، علمــًا أن الهيئــة حققــت عــام 2018م نســبة 7٥%، ويقــاس 
المؤشــر مــن خــالل االســتبيان الــذي يتــم فــي نهايــة العــام بالتعــاون مــع وزارة الخدمــة المدنيــة وســيعلن فــي الربــع األول مــن العــام 

2020م، كمــا بلــغ عــدد الحاصليــن علــى الشــهادات االحترافيــة )13( موظفــًا، كمــا هــو ُموضــح فــي الجــدول رقــم )68(.

موظف حاصلين على 

الشهادات االحترافية

مؤشر صحة المنشأة من مجموع الموظفين
2019 م

مؤشر صحة المنشأة 
حققتها الهيئة لعام

2018 م

٪٨٨

13
٪٨0٪٧5

مؤشــر الهــدف االســتراتيجي
2019م

المتحقــقالمستهدف

54.3 ساعة55 ساعةمتوسط عدد ساعات التدريب لكل موظف

88%٩٠%نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم

تقاس النسبة من قبل الخدمة المدنية وستعلن 8٠% مستوى رضى الموظفين )مؤشر صحة المنشأة(
في الربع األول من عام ٢٠٢٠ 

١7١٩نسبة النمو في عدد الموظفين الحاصلين على شهادات احترافية

جدول رقم )68(: المؤشرات االستراتيجية للتدريب خالل فترة التقرير

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

٢37



وضمــن مســاهمة الهيئــة فــي خدمــة المجتمــع ودعــم المؤسســات التعليميــة واألكاديميــة فــي جانــب مخرجــات التعليــم قامــت 

الهيئــة بتدريــب عــدد )133( طالبــًا فــي جميــع فــروع الهيئــة حســب التخصصــات واألعــداد الموضحــة فــي الجــدول التالــي:

الجدول رقم )69( : إجمالي عدد الطالب والطالبات الذين تم تدريبهم خالل فترة التقرير

كيمياء

25

5

3

24

5

3

٧

3

2

43

-

-

-

-

-

-

-

1

جودة

نظم معلومات إدارية

فيزياء 

هندسة ميكانيكية

إعالم وعالقات عامة 

هندسة كيميائية

إدارة أعمال

موارد بشرية
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مالية

2

2

1

2

1

-

٨٨

133

2

1

-

-

-

-

-

1

45

-

-

تقنية ميكانيكية

هندسة البرمجيات 

هندسة مدنية

تسويق 

قانون

محاسبة

تأمين وإدارة مخاطر 

المجموع 

المجموع الكلي 

طالب وطالبة
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الدولــة،  مــن ميزانيــة  لهــا  ُيخصــص  مــا  مــن مصدريــن: األول  الهيئــة  يتكــون دخــل 
والثانــي: مــا تحققــه مــن إيــرادات مباشــرة مقابــل بعــض الخدمــات التــي تقدمهــا 
)عالمــة الجــودة وشــهادات المطابقــة - فحــص المركبــات المســتوردة )المســتعملة( 

- وبيــع المواصفــات القياســية - وشــهادات كفــاءة اســتهالك الطاقــة(.

الشؤون المالية ٢٢
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ــز إيراداتهــا لتحقيــق االســتفادة القصــوى مــن هــذه المــوارد  وتســعى الهيئــة لتنميــة وتعزي
أهدافهــا  يخــدم  وبمــا  اإلنفــاق،  كفــاءة  ُيحقــق  بمــا  وتطويرهــا  أعمالهــا  تســيير  بهــدف 
االســتراتيجية. وُيوضــح الجــدول رقــم )70( قائمــة اإليــرادات المباشــرة المتحققــة خــالل فتــرة 
التقريــر، كمــا ُيوضــح الرســم البيانــي رقــم )32( تــدرج ُنمــو اإليــرادات المباشــرة خــالل الخمــس 
ســنوات الســابقة، علمــًا أن وزارة الماليــة قــد َخصصــت بنــدًا ضمــن ميزانيــة الهيئــة للعــام 

ــال. ــغ معتمــد )92( مليــون ري المالــي 1441/1440هـــ لالســتفادة مــن هــذه المــوارد بمبل

المبلغ )ريال سعودي(مجال اإليرادات

49٫240٫000بطاقة كفاءة استهالك الطاقة

26٫098٫078منح عالمة الجودة

22٫433٫500بطاقة قياس معدل دوران اإلطارات

10٫768٫500معيار اقتصاد الوقود

5٫911٫000بطاقة ترشيد استهالك المياه

5٫866٫930اختبار العينات

3٫820٫200فحص سيارات

3٫408٫603تقويم المطابقة

1٫794٫433المواصفات القياسية السعودية 

1٫348٫152اعتماد المختبرات

503٫100لوائح كود البناء

397٫409شهادة مطابقة المنتجات

314٫734معايرة أجهزة

131.904.639اإلجمالي

جدول رقم )70(: الموارد المالية من خالل اإليرادات

رسم بياني رقم )32(: تدرج نمو اإليرادات المباشرة خالل الخمس سنوات السابقة

20000000

0
201٥م 2016م 2017م 2018م 2019م

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

13
1,9

04
,63

9

94
,92

8,0
61

92
,92

0,9
08

86
,04

0,6
07

62
,28

2,1
83

التقرير السنوي ٢٠١٩ م

٢4٢

 ١44٠ / ١44١ ه



جدول رقم )71(: ميزانية الهيئة ونسب توزيعها على األبواب

رسم بياني رقم )33(:تطور ميزانية الهيئة منذ العام 1437/1436هـ

1/22 ميزانية الهيئة ومصروفاتها
بلَغــت ميزانيـــة الهيئـــة للعــام المـــالي 1441/1440هـــ )480.023.000( ريــال، وقــد تــم إجــراء 
دعــم وتعزيــز ونقــل بيــن بعــض بنــود الميزانيــة )المناقــالت( خــالل الســنة الماليــة لتكــون 
ــع ميزانيــة  ــال، وُيوضــح الجــدول رقــم )71( توزي ــل )490.326.727( ري االعتمــادات بعــد التعدي

الهيئــة علــى األبــواب المعتمــدة فــي ميزانيــة الدولــة ونســب توزيــع تلــك األبــواب.

وقــد قامــت وزارة الماليــة »مشــكورة« بــدور مهــم فــي دعــم احتياجــات الهيئــة للقيــام بدورهــا، وتتطلــع الهيئــة لمزيــٍد مــن الدعــم 
المالــي الســتكمال المهــام المناطــة بهــا لتحقيــق التطلعــات واألهــداف االســتراتيجية التــي تخــدم أعمالهــا. وُيوضــح الرســم البيانــي 

رقــم )33( تطــور ميزانيــة الهيئــة للخمــس ســنوات الســابقة منــذ العــام 1437/1436هـــ.

المبلغ المعتمدالباب
  )ربط الميزانية(

المبلغ المعتمد
بعد التعديل

نسبة المخصص
من الميزانية

٢4.36%١١١.١٢٠.٠٠٠١١٩.38٠.٠٠٠تعويضات العاملين

4٢.7٢%٢١5.44٠.٠٠٠٢٠٩.483.7٢7سلع وخدمات

6.36%3١.٢٠٠.٠٠٠3١.٢٠٠.٠٠٠أصول غير مالية

١4.٢5%6٩.883.٠٠٠6٩.883.٠٠٠مبادرات )الهيئة( برنامج التحول الوطني

١٢.3١%5٢.38٠.٠٠٠6.٠38.٠٠٠المبادرات المنقولة للهيئة

100%480.023.000490.326.727اإلجمــالي 

االعتمــــادات
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2/22 اإلنفاق على القطاعات الرئيسة
ُيوضــح الجــدول رقــم )72( تقســيم بنــود برامــج ومشــاريع الميزانيــة لقطاعــات الهيئــة الرئيســة )ميزانيــة االســتراتيجية(، وذلــك 
لســهولة توجيــه مصروفــات البرامــج والمشــاريع وفــق الخطــة االســتراتيجية واالســتفادة المثلــى مــن البنــود المعتمــدة لــكل قطــاع 

لتحقيــق كفــاءة اإلنفــاق لألهــداف المنوطــة بــكل قطــاع. 

اســــم الـقـطـــاع
المعتمد للقطاع بعد 

التعديل
بآالف الرياالت

المنصرف الفعلي حتى 
نهاية العام المالي 2019م 

بآالف الرياالت
نسبة الصرف

٩3.٩7%7.٠7٠6.644قطاع المواصفات 

7٩.٢4%٢8.٠44٢٢.٢٢3قطاع المختبرات 

73.36%6.88٠5.٠47قطاع القياس والمعايرة

٩٩.6٠%5.٠٠٠4.٩8٠قطاع المطابقة 

87.٩6%4.5443.٩٩7قطاع االبتعاث والتدريب

٩4.٠7%٢7.674٢6.٠33قطاع تقنية المعلومات

75.53%١4.٠٩٩١٠.64٩قطاع كود البناء السعودي

85.28%93.31179.573المجموع

اســــم الـقـطـــاع
)مبادرات التحول الوطني(

تمويل المبادرات
بآالف الرياالت

المنصرف الفعلي حتى 
نهاية العام المالي 2019م

بآالف الرياالت
نسبة الصرف

55.33%١٩.٠5٩١٠.546 إطالق برنامج سالمة المنتجات )رأسمالي(

٩3.37%١5.88٢١4.8٢٩إطالق المعايرة القانونية )رأسمالي(

٢8.86%١٩.٠5٩5.5٠٠ إطالق برنامج سالمة المنتجات 

١٠٠%١5.88٢١5.88٢إطالق المعايرة القانونية

66.91%69.88246.757المجموع 

جدول رقم )72(: ميزانية استراتيجية الهيئة ومصروفاتها بحسب القطاعات الرئيسية

جدول رقم )73(: ميزانية مبادرات الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني

ــادرات الهيئــة ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي، ويعــود ســبب انخفــاض المنصــرف الفعلــي  ويوضــح الجــدول رقــم )73( موقــف مب
عــن مبالــغ الســيولة المعتمــدة إلــى إيقــاف الصــرف والتعاقــد مــن قبــل وزارة الماليــة والــذي صــدر مطلــع شــهر نوفمبــر مــن العــام 

المالــي 2019.
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كمــا يوضــح الجــدول رقــم )74( المبــادرات المنقولــة للهيئــة مــن بعــض البرامــج الوطنيــة األخــرى ولــم يتــم بــدء العمــل بهــا خــالل 
ــة االســتراتيجية بمجلــس  ــاج إلــى موافقــة اللجن ــة تحت ــة بيــن الجهــات الحكومي ــادرات المنقول العــام المالــي 2019م، حيــث أن المب

ــادرات.  االقتصــاد والتنميــة للبــدء بإجــراءات التعاقــد والصــرف لتلــك المب

جدول رقم )74(: المبادرات المنقولة للهيئة من وزارة االقتصاد والتخطيط

مبلغ التمويلاســــم الـقـطـــاع )مبادرات التحول الوطني(
بآالف الرياالت

0تأهيل وتحفيز الشركات على تبني المواصفة الدولية التابعة لأليزو

2٫448مبادرة االعتماد المؤسسي للثورة الصناعية الرابعة

4٫895معايير التجمعات الصناعية

14٫686التوعية بالمقاييس الصناعية

2٫448بناء القدرات المؤسسية للجهات القائمة على المقاييس الصناعية 

20٫560دعم وتوعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول تطبيق المقاييس الصناعية

7٫343دعم تنفيذ المعايير الصناعية

8٫000إنشاء وتفعيل دليل مواصفات الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

60.380المجموع

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

٢45



فروع الهيئة

تحقيقــًا للتوجــه الحكومــي نحــو التوســع فــي تقديــم الخدمــات للمواطنيــن فــي كافــة 
أرجــاء المملكــة والتيســير عليهــم للحصــول علــى الخدمــات التــي ينشــدونها، قامــت 
ــاح عــددًا مــن الفــروع فــي المناطــق الرئيســة بالمملكــة لتقــوم بتنفيــذ  الهيئــة بافتت
المهــام المناطــة بالهيئــة بتلــك المناطــق، كمــا ُتشــارك تلــك الفــروع ببعــض المهــام 
العمــل  ببعــض قطاعــات  الرئيســة، والمتعلقــة  الهيئــة  بــإدارات  المنــاط  واألعمــال 

المهمــة.

٢3
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وفيما يلي أهم إنجازات الفروع:

1/23 فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة

الندوات واللقاءات:

1/1/23 أبرز نشاطات الفرع 
فــي مجــال اختبــار العينــات قامــت مختبــرات الهيئــة بفــرع منطقــة مكــة المكرمــة 
بفحــص وتحليــل العديــد مــن العينــات التــي وردت إليهــا، حيــث بلــغ مجمــوع العينــات 
الــواردة )2.171( عينــة، وتبيــن أن )724( عينــة منهــا غيــر مطابقة للمواصفات القياســية 
ــَم فحــص عــدد )1.173( مركبــة مســتعملة مســتوردة للتأكــد مــن  الســعودية. كمــا ت
مطابقتهــا للمواصفــات القياســية الســعودية واللوائــح المعتمــدة، تبيــن أن عــدد 
)39( مركبــة غيــر مطابقــة للمواصفــات القياســية الســعودية، وشــارك الفــرع فــي 
ــة للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات  ــات متنوعــة مــن األســواق المحلي ســحب عين
القياســية الســعودية، حيــث تــَم ســحب )1.000( عينــة ضمــن مبــادرة ســحب العينــات 

لعــام 2019م.

كمــا شــارك الفــرع فــي جــوالت ضبــط وحجــز منتجــات متنوعــة وذلــك ضمــن برامــج مشــتركة مــع وزارة التجــارة واالســتثمار، حيــث تــَم 
زيــارة )78( مصنــع وســحب عينــات مــن خطــوط اإلنتــاج وذلــك للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات القياســية الســعودية، كمــا قــام 
الفــرع بالتحقــق مــن صحــة عــدد )427( شــهادة مطابقــة لمنتجــات مســتوردة عبــر مينــاء الملــك عبداللــه ومينــاء جــدة اإلســالمي 
ــارة دوريــة للتفتيــش علــى المصانــع بغــرض منــح )عالمــة  ــة لــه مــن قبــل هيئــة الجمــارك الســعودية، وشــارك فــي )٥3( زي والمحال
الجــودة(، إلــى جانــِب قيــام لجــان التفتيــش علــى المــدن الترفيهيــة بمنطقــة مكــة المكرمــة لعــدد )14( زيــارة تفتيشــية بلجنــة مكــة 

المكرمــة، وبعــدد )43( زيــارة تفتيشــية بلجنــة جــدة، وبـــمجموع )٥7( زيــارة تفتيشــية.

كما استقبل مركز خدمة المستفيدين بالفرع )3.٥08( طلب استفسار بواسطة طرق االستفسار المختلفة.
وشــارك الفــرع فــي مجموعــة مــن النشــاطات والفعاليــات لنشــر وتعزيــز ثقافــة الجــودة فــي المنطقــة، والتــي تنظمهــا أو ترعاهــا 
الهيئــة بالشــراكة مــع الجهــات الفاعلــة بالمنطقــة )المجلــس الســعودي للجــودة، والجمعيــة الســعودية للجــودة( فــي هــذا المجــال 

مــن القطــاع العــام والخــاص، ويوضــح الجــدول رقــم )7٥( تلــك المشــاركات.

مكان انعقاد الندوة/اللقاءالتاريخعنوان الندوة/اللقاءم

المشاركة في احتفالية المجلس السعودي للجودة بمرور )25( عام على ١
فندق هيلتون جدة٢٠١٩/٠4/٢5تأسيسه برعاية محافظ الهيئة

2019/01/12الجودة في الموارد البشرية ودورة الجودة الشخصية2
غرفة مكة المكرمة

2019/03/06مفهوم تطبيق مواصفة )ISO 9001:2015( وإدارة المخاطر3

4)ISO 10019( 2019/03/26مستشار نظم الجودة

فرع الهيئة

2019/03/28قيادة عمليات التحسين المستمر كايزين5

2019/04/04رحلة التغيير من خالل االعتماد الصحي6

2019/04/09التمييز المؤسسي جودة الغذاء واألمن الغذائي7

2019/04/11صالون الجودة8

اليوم العالمي للجودة )100 عام من الجودة( بالتعاون مع الجمعية 9
2019/11/05السعودية للجودة 

2019/10/20تنظيم برنامج شهادة جودة االستقبال )حياك( لمراكز المستفيدين10

2019/10/14اليوم العالمي للمواصفات11

جدول رقم )7٥(: الندوات والفعاليات التي شارك فيها فرع الهيئة بمكة المكرمة
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كمــا اســتضاف فــرع الهيئــة )7( ورش عمــل للتدريــب علــى 
المجلــس  مــع  بالتعــاون  تنظيمهــا  تــم  الجــودة،  أدوات 
الســعودي للجــودة، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقم )76(

ويوضــح الجــدول رقــم )78( مشــاركات الفــرع بــأوراق عمــل فــي النــدوات التــي أقيمــت بالمنطقــة إلبــراز دور الهيئــة ونقــل المعرفــة 
فــي مجــاالت التقييــس المختلفــة.

وفــي مجــاالت توعيــة المعنييــن باللوائــح الفنية من مصنعين 
مســتوردين فــرع الهيئــة بمنطقــة مكــة المكرمــة بعقــد )11( 

ورشــة عمــل كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )77(

التاريخعنوان ورقة العملعنوان الندوةم

٢٠١٩/٠4/٢5تجربة الفرع في تطبيق نظم إدارة الجودةصالون الجودة١

2019/01/12منهجية بناء وتطوير المواصفات القياسيةاليوم العالمي للمواصفات2

التاريخعنوان الورشةم

إدارة االبتكار في المنظمات وفق أفضل 1
2019/01/12الممارسات

كايزن اليابانية في تطبيق عجلة ديمنج 2
)PDCA(2019/01/26

2019/02/09)6 سجما( الحزام األصفر3

رحلة التميز المؤسسي طريقنا لرؤية 4
20302019/02/23

2019/03/30الجودة وتجربة العميل في عصر التحول5

إدارة االبتكار المؤسسي المفاهيم 6
2019/10/26والمعايير العالمية

منهجية كايزون وعالقتها بأنظمة تقليل 7
2019/11/30الفاقد

التاريخعنوان الالئحةم

التعريف بالالئحة الفنية ألدوات ترشيد 1
2019/01/23استهالك المياه

2019/02/12التعريف بالالئحة الفنية لزيوت التزييت2

3

التعريف بالالئحة الفنية لألجهزة التي 
تعمل بالغاز وملحقاتها والمنتجات 

المشمولة وإجراءات التسجيل للحصول 
على عالمة الجودة

2019/02/13

2019/03/05المنتجات البالستكية القابلة للتحلل4

الالئحة الفنية الخليجية لألجهزة 5
2019/03/05والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد

2019/03/06الالئحة الفنية الخليجية للعب الألطفال6

اللوائح الفنية لمواد البناء الجزء الثالث 7
2019/10/08والجزء الرابع والجزء الخامس

اللوائح الفنية للصهاريج الجزء األول 8
2019/10/09صهاريج نقل المنتجات البترولية

2019/11/03الئحة حواجز الشاحنات9

2019/11/04الئحة أنظمة الطاقة الشمسية10

الالئحة الفنية للمقطورات ونصف 11
2019/11/20المقطورات

جدول رقم )78(: أوراق عمل شارك بها منسوبي فرع الهيئة بمكة المكرمة

جدول رقم )77(: ورش العمل التي شارك بها فرع مكة 
ضمن توعية المعنيين باللوائح الفنية

جدول رقم )76(: ورش عمل شارك فيها الفرع للتدريب 
على أدوات الجودة
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2/23 فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية
1/2/23 أبرز نشاطات الفرع

في مجال المختبرات: 
مــن  العديــد  وتحليــل  بفحــص  الشــرقية  بالمنطقــة  الهيئــة  فــرع  مختبــرات  قامــت 
العينــات التــي وردت إليهــا، حيــُث بلــغ مجمــوع العينــات الــواردة )666( عينــة لمختلــف 
المنتجــات، تبيــن أن )487( عينــة مطابقــة للمواصفــات القياســية و)179( عينــة منهــا 
غيــر مطابقــة للمواصفــات، وفــي مجــال تأكيــد الجــودة فــي مختبــرات الهيئــة، حقــق 
ــارات الكفــاءة  ــزة فــي برامــج اختب ــة نتائــج ممي ــة والبترولي ــر المنتجــات الكيميائي مختب
الفنيــة )Proficiency Testing PT( والمقدمــة مــن الجمعيــة األمريكيــة الختبــارات 
)منتــج  بتروليــة مختلفــة وهــي:  اختبــار ألربــع منتجــات   )12( فــي   )ASTM( المــواد
زيــت الهيدروليــك، ومنتــج وقــود الديــزل، ومنتــج زيــوت المحــركات، ومنتــج وقــود 

الطائــرات(.

وفي مجال االعتماد:
تم اعتماد عدد )24( اختبار يتم تنفيذها في مختبرات الفرع، وجاري العمل على تهيئة )14( اختبار حسب التفصيل التالي :

وفي مجال فحص السيارات:
مركبــة   )2,48٥( عــدد  فحــص  تــَم 
مســتعملة مســتوردة بمختبــرات الفــرع 
للمواصفــات  مطابقتهــا  مــن  للتأكــد 
واللوائــح  الســعودية  القياســية 
المعتمــدة، حيــث كان المطابقــة منهــا 
مركبــة   )63( المطابقــة  وغيــر   )2,372(

مركبــة.  )٥0( تفحــص  لــم  والتــي 

مختبر المنتجات الكيميائية 
والبترولية:

تم اعتماد عدد )1٥( اختبار معتمد 
في مجال المنتجات البترولية وجاري 
العمل على اعتماد عدد )6( اختبارات 

جديدة.

مختبر المنتجات الكهربائية:
تم اعتماد عدد )6( اختبارات معتمدة 

في مجال المنتجات الكهربائية، 
وجاري العمل على اعتماد عدد )4( 

اختبارات جديدة.

مختبر التشييد ومواد البناء:
تم اعتماد عدد )3( اختبارات معتمدة 
في مجال منتجات السيراميك، وجاري 
العمل على اعتماد عدد )4( اختبارات 

جديدة.
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في مجال المطابقة:
شــارك الفــرع فــي ســحب عينــات متنوعــة مــن األســواق 
القياســية  للمواصفــات  مطابقتهــا  مــن  للتأكــد  المحليــة 
الســعودية، حيــث تــَم ســحب )1.423( عينــة لبرنامــج مبــادرة 

العينــات.  ســحب 

وشــارك الفــرع بالجــوالت الرقابيــة مــع الجهــات الحكوميــة 
أجهــزة  مصانــع   )12(= مصنــع   )83( بزيــارة  العالقــة  ذات 
إنــارة،  كهربائيــة، )33( مصانــع العــزل الحــراري، )٥( مصانــع 
)٥( مصانــع محــركات كهربائيــة، )22( مصانــع كالدينــج، )4( 
مصانــع بالســتيك، )2( مصانــع للتحقــق مــن المكيفــات ذات 

الســعة الكبيــرة(.  وذلــك ضمــن: 
الخطة الرقابية على األجهزة الكهربائية.	 
الجوالت الرقابية على مصانع المحركات الكهربائية.	 
الخطــة الرقابيــة لفريــق الفحــص والمراقبة والشــهادات 	 

)TIC( بالبرنامــج الســعودي لكفــاءة الطاقة.
الجوالت الرقابية لمتابعة تطبيق اللوائح الفنية. 	 

المصانــع  مــن  عينــة   )83( فــي ســحب  الفــرع  َشــارك  كمــا 
القياســية  للمواصفــات  مطابقتهــا  مــن  للتأكــد  المحليــة 
وزارة  مــع  المشــتركة  البرامــج  ضمــن  وذلــك  الســعودية، 
جولــة   )٥٥( بعــدد  القيــام  وكذلــك  واالســتثمار.  التجــارة 
الرقابيــة. الجهــات  مــع  بالتعــاون  الفنيــة  للوائــح  توعويــة 

واستقبال عدد )2( معامالت رصد حوادث. 	 
االستفسارات الفنية )362( استفسار.	 
التحقق من صحة الشهادات المطابقة )43( شهادة.	 

وفي مجال التطوير والتدريب:
حضــر منســوبي الفــرع فــي )70( برنامــج تدريبــي ضمن الخطة 
التدريبيــة، منهــا )43( داخــل المملكــة و)27( خــارج المملكــة.  
الفــرع، وتــم  تــم تدريبهــم مــن منســوبي  بمــا نســبة %92 

إقامــة )3( دورات للبرنامــج المهنــي الســعودي.

كمــا اســتقبل مركــز خدمــة المســتفيدين بالفــرع مــا يقــارب 
االتصــال  طــرق  بواســطة  استفســار  طلــب   )6,733( مــن 

المختلفــة.

وفــي مجــال اللجــان المحليــة والدوليــة يشــارك 
الفــرع فــي:

فريق تسويق سابر.	 
فريق تسويق حياك.	 
لجنة المصاعد الكهربائية.	 
لجنة خزانات الغاز المسال البترولي.	 
اللجنــة الفنيــة الخاصــة بالمبانــي المكســوة بالكالدينــج 	 

بالمنطقــة الشــرقية.
فــي 	  الســعودية  اتصــال  وضابــط  كعضــو  المشــاركة 

والغــاز. للنفــط  الخليجيــة  الفنيــة  اللجنــة 
المشــاركة كعضــو فــي اللجنــة الفنيــة الفرعيــة الخليجيــة 	 

للمنتجــات البترولية.
المشــاركة كأميــن وعضــو فــي الفريــق الفنــي الخــاص 	 

البتروليــة. بالمنتجــات 
المشــاركة كأميــن فــي الفريــق الفنــي الخــاص بأنظمــة 	 

توليــد طاقــة الريــاح.
 	 )IEC/TC 88( المشــاركة فــي اللجنــة الفنيــة الدوليــة

“أنظمــة توليــد طاقــة الريــاح”
المشــاركة كعضــو فــي الفريــق الفنــي الدولــي لأليــزو 	 

األلــواح  بتنظيــف  الخــاص   )IEC/TC 82/WG2(
. لشمســية ا

المشاركة في اللجنة الفنية الدولية لأليزو	 
)ISO/TC 301( “إدارة وحفظ الطاقة”.

المشاركة في اللجنة الدولية الفرعية لأليزو	 
)ISO/TC 28/SC 2( “قياســات النفــط والمنتجــات ذات 

الصلــة “.

في مجال الجودة:
بلــغ عــدد المدققيــن المعتمديــن بالفــرع فــي مجــاالت فنيــة 
مختلفــة )19( مدقــق. حيــث شــارك الفــرع فــي عــدد )26( 
ــع بغــرض منــح )عالمــة  ــة للتفتيــش علــى المصان ــارة دوري زي
الجودة/شــهادة تصدير/تقييــم مختبــرات( منهــا )24( داخليــًا، 
َو )2( مصانــع خارجيــة. كمــا شــارك فــي زيــارة )3( مورديــن، 
علــى  الــرد  خطابــات  و)12(  المراجعــة،  للجنــة  قــرار  و)17( 
نشــر  نشــاطات وفعاليــات  فــي  أيضــًا  وُيشــارك  البلديــات. 
ثقافــة الجــودة فــي المنطقــة والتــي تنظمهــا أو ترعاهــا 
الهيئــة بالشــراكة مــع الجهــات الفاعلــة فــي هــذا المجــال 

فــي المنطقــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص.

في مجال األنشطة والفعاليات:
ــدوات، ورش عمــل، محاضــرات(،  ــة )ن ــم تنظيــم )34( فعالي ت
وشــارك منســوبو الفــرع فــي )8( معــارض توعويــة، ونفــذ 
ــم  ــم تنظي ــة، كمــا ت ــة بالمنافــذ الجمركي )13( وســيلة توعوي
عــدد )6( فعاليــات لتعزيــز القيــم والمســؤولية االجتماعيــة. 
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3/23 فرع الهيئة بمنطقة تبوك

4/23 فرع الهيئة بمنطقة جازان

1/3/23 أبرز نشاطات المكتب :
فحــص )126( مركبــة مســتعملة مســتوردة للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفات القياســية 	 

الســعودية واللوائــح المعتمــدة، المطابقــة منهــا )120( مركبــة والغيــر مطابقــة )1( 
مركبــة والتــي لــم تفحــص )٥( مركبــات.

َشــارك الفــرع فــي ســحب عينــات متنوعــة مــن األســواق المحليــة للتأكــد مــن مطابقتهــا 	 
للمواصفــات القياســية الســعودية، حيــث تــَم ســحب )813( عينــة مبــادرة ســحب العينــات.

الســعودية 	  القياســية  بالمواصفــات  والتوعيــة  الجــودة  ثقافــة  نشــر  فــي  المشــاركة 
بالمنطقــة.

مشاركة قسم المطابقة بالخطة الرقابية على مصانع العزل الحراري لعام 2019م.	 
اســتقبال عــدد )78( عينــة مــن فــرع وزارة التجــارة واالســتثمار بالمنطقــة والمكاتــب 	 

التابعــة لهــا.
استقبال مركز خدمة المستفيدين بالفرع ما يقارب من )78( استفسار.	 

1/4/23 أبرز نشاطات المكتب : 
تــَم فحــص عــدد )49( مركبــة مســتعملة مســتوردة للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات 	 

القياســية الســعودية واللوائــح المعتمــدة.
تــم فحــص عــدد )363( مركبــة مســتعملة محالــة مــن المــرور للتأكــد مــن مطابقتهــا 	 

المعتمــدة. واللوائــح  الســعودية  القياســية  للمواصفــات 
عدد نتائج العينات المحالة من فرع وزارة التجارة واالستثمار )101(.	 
المشــاركة فــي ســحب )1.000( عينــة مــن األســواق فــي منطقــة جــازان ضمــن برنامــج 	 

ســليم لعــام 2019م. 
المشاركة في ورشة تقييم المخاطر لسالمة المنتجات.	 
المشاركة في عدد )6( دورات تدريبية.	 
المشاركة في الملتقى الرابع ألفضل الممارسات لجائزة الملك عبد العزيز للجودة.	 

5/23 مكتب الهيئة بمنفذ الحديثة
1/5/23 أبرز نشاطات المكتب 

فحــص )6,312( مركبــة مســتعملة مســتوردة للتأكــد 	 
الســعودية،  القياســية  للمواصفــات  مطابقتهــا  مــن 
ــر المطابقــة  ــة، وغي ــات المطابقــة )6,199( مركب المركب

)32( والتــي لــم تفحــص )81( مركبــة.
والتوعيــة 	  الجــودة  ثقافــة  نشــر  فــي  المشــاركة 

بالمنطقــة. الســعودية  القياســية  بالمواصفــات 
الرقابيــة مــع الجهــات 	  المشــاركة باللجــان والجــوالت 

الحكوميــة.
مــن 	  متنوعــة  عينــات  ســحب  فــي  المكتــب  َشــارك 

األســواق المحليــة للتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات 
عينــة   )71٥( ســحب  تــَم  حيــث  الســعودية،  القياســية 

مبادرة سحب العينات. 
التجــارة 	  وزارة  فــرع  مــن  عينــة   )76( عــدد  اســتقبال 

لهــا. التابعــة  والمكاتــب  بالمنطقــة  واالســتثمار 
المشــاركة بعــدد )4( جــوالت رقابيــة مشــتركة مــع وزارة 	 

التجــارة واالســتثمار بالمنطقــة.
عقد ورش عمل تعريفية لمنصة سابر.	 
اســتقبل مركــز خدمــة المســتفيدين بالمكتــب مــا يقــارب 	 

)348( استفســار.
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اللجنة الوطنية لكود 
البناء السعودي  

بــدأت الجهــود الوطنيــة فــي إصــدار كــود البنــاء الســعودي قبــل أكثــر مــن ثمانيــة عشــر 
عامــًا حينمــا صــدر قــرار مجلــس الــوزراء باعتمــاد الخطــة العامــة للجنــة الوطنيــة لكــود 
البنــاء الســعودي، حيــث كان هــذا القــرار هــو نقطــة البدايــة النطــالق واحــدًا مــن أهــم 
ــى أعمــال  ــاء. وانتقلــت مهــام اإلشــراف عل ــة لقطــاع التشــييد والبن ــز التنظيمي الركائ
اللجنــة خــالل هــذه الفتــرة بيــن عــدد مــن الجهــات الحكوميــة انتهــاًء بعــودة مقــر أعمال 
اللجنــة إلــى الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة وارتباطهــا بمعالــي 
وزيــر التجــارة واالســتثمار رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة وفقــًا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

)4٥9( بتاريــخ 1436/11/02ه.

٢4
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2019م  عــام  فــي  الســعودي  البنــاء  لكــود  الوطنيــة  اللجنــة 

خطــوات كبيــرة رســمت مــن خاللهــا برامــج تحوليــة لمواكبــة مــا 

تســعى إليــه رؤيــة المملكــة 2030م الطموحــة، فشــكلت اللجان 

الكفــاءات  اســتقطاب  وتــم  األصعــدة،  كافــة  علــى  والفــرق 

الســعودية مــن جميــع جامعــات المملكــة للمشــاركة بخبراتهــم 

فــي مجــال تحديــث كــود البنــاء الســعودي لتكــون مواكبــة آلخــر 

إليــه فــي مجــاالت التشــييد والبنــاء وفــق أســس  مــا ُوصــل 

ومعاييــر علميــة وعالميــة.

الســعودي  البنــاء  كــود  محتــوى  الوطنيــة  اللجنــة  طــورت 

لتحســين كفــاءة وســالمة ومتانــة واســتدامة وزيــادة العمــر 

ــي، مــن خــالل تطبيــق قواعــد واشــتراطات  االفتراضــي للمبان

ومتطلبــات كــود البنــاء الســعودي واســتخدام المواصفــات 

الســعودية. القياســية 

شكل رقم )24(: الجهات المشاركة في اللجنة الوطنية لكود البناء  السعودي
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يوضــح الشــكل رقــم )2٥( لمحــة عامــة ألهــم مراحــل ونشــاطات اللجنــة الوطنيــة 
ــخ إنشــائها ــذ تاري ــاء الســعودي من لكــود البن

لمحة عامة حول قرارات تشكيل اللجنة 
الوطنية الصادرة من مجلس الوزراء: 

تشــكيل اللجنــة الوطنيــة بنــاًء علــى 
)17ب/3230(  رقــم  الســامي  األمــر 
العامــة  الخطــة  علــى  بالموافقــة 
البنــاء  لكــود  الوطنيــة  للجنــة 

لســعودي. ا

1421/3/9هـ

1436/11/2هـ1428/1/10هـ

1440/1/3هـ1438/4/26هـ

1432/6/1٥هـ

142٥/11/8هـ1424/8/17هـ

وحــدة  إنشــاء  علــى  الموافقــة 
مركزيــة لكــود البنــاء الســعودي فــي 
والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة 
المختصــة  الجهــة  هــي  وتكــون 

البنــاء. كــود  تنفيــذ  بمتابعــة 

فــي  الوطنيــة  اللجنــة  مقــر  تحويــل 
للمواصفــات  الســعودية  الهيئــة 
ونقــل  والجــودة  والمقاييــس 
البنــاء  لكــود  المركزيــة  الوحــدة 
الشــؤون  وزارة  مــن  الســعودي 
الهيئــة. إلــى  والقرويــة  البلديــة 

البنــاء  لكــود  الوطنيــة  اللجنــة  اســتمرار 
الســعودية  الهيئــة  فــي  الســعودي 
للمواصفــات والمقاييــس فــي إعــداد الكــود 
الســعودي إلــى أن تفــرغ مــن إنجــازه. وتــوكل 
إلــى وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة -بعــد 
ــه  ــذه ومراقبت اعتمــاده- مهمــة متابعــة تنفي
وإدخــال مــا يلــزم مــن تعديــالت عليــه الحًقــا.

الموافقــة علــى نظــام تطبيــق كــود 
البنــاء الســعودي.

الموافقــة علــى اإلطــار العــام لكــود 
البنــاء الســعودي.

ــة لكــود  ــة الوطني إعــادة عمــل اللجن
يكــون  أن  علــى  الســعودي  البنــاء 
مقرهــا فــي وزارة الشــؤون البلديــة 

والقرويــة.

الســعودي  البنــاء  كــود  تدشــين 
للجنــة  اإللكترونــي  الموقــع  علــى 

لوطنيــة. ا

شكل رقم )2٥(: لمحة عامة حول قرارات تشكيل اللجنة الوطنية الصادرة من مجلس الوزراء

1440/3/18هـ

الســعودي  البنــاء  كــود  توزيــع 
فــي  العالقــة  ذات  الجهــات  علــى 
للبــدء  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
المراحــل  حســب  تطبيقــه  فــي 
المحــددة فــي نظــام تطبيــق الكــود.
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1/1/24 تحديث وتطوير الكودات

إصدار كود البناء السعودي )201٨(:
قامــت اللجنــة الوطنيــة ممثلــة بأكثــر مــن )18( جهــة حكوميــة بإصــدار كــود البنــاء 
الســعودي )2018(، حيــث شــارك بإنجــازه فــرق فنيــة وأكاديميــة مــن ذوي الخبــرة 
واالختصــاص فــي مجــاالت متعــددة، ويتضمــن كــود البنــاء الســعودي عــددًا مــن 

األكــواد المتخصصــة مــن بينهــا:

ينظــم 	   :)SBC 201( العــام  الســعودي  البنــاء  كــود 
عمليــات البنــاء والتغييــر والتوســعة واالســتبدال واإلصــالح 
والصيانــة  والموقــع  واإلشــغال  واالســتخدام  والمعــدات 
أي ملحقــات  أو  أو منشــأة  لــكل مبنــى  والهــدم  واإلزالــة 

المنشــأة. أو  المبانــي  بهــذه  متصلــة  أو  مرتبطــة 
الكــود الســعودي اإلنشــائي )SBC 300S(: ويتضمــن )6( 	 

أكــواد فرعيــة:
1 . :)SBC 301( والقــوى  لألحمــال  الســعودي  الكــود 

ــم  ــم باألحمــال وحســاب القــوى ومدخــالت التصمي يهت
المتطلبــات  وفــق  والمنشــآت  للمبانــي  االنشــائي 

المختلفــة. البنــاء  بمــواد  الخاصــة 
يختــص . 2  :)SBC 302( للتشــييد  الســعودي  الكــود 

بمتطلبــات التصميــم والســالمة لقوالــب صب الخرســانة 
ومتطلبــات التشــييد للخرســانة اإلنشــائية والمتطلبــات 

الخاصــة بأعمــال تفتيــش واختبــار المــواد.
3 . :)SBC 303( ــة واألساســات الكــود الســعودي للترب

بخصائــص  المتعلقــة  لألعمــال  الدنيــا  الحــدود  يحــدد 
مــواد التربــة وتصميــم وتنفيــذ أنظمــة التأســيس.

4 . :)SBC 304( الكود الســعودي للمنشــآت الخرســانية
يحــدد الحــدود الدنيــا مــن المتطلبــات للمــواد والتصميــم 
اإلنشــائية  العناصــر  مقاومــة  وتحديــد  والتنفيــذ 

وأنظمتهــا.
5 . :)SBC 305( الكــود الســعودي للمنشــآت الطوبيــة

يحــدد الحــدود الدنيــا مــن المتطلبــات للمــواد والتصميــم 
والتنفيــذ للمبانــي الطوبيــة أو للعناصر الطوبية المكونة 
مــن وحــدات الطــوب الموضوعــة علــى المونــة الرابطــة 

بمــا فــي ذلــك العناصــر اإلنشــائية وغيــر اإلنشــائية.
6 . :)SBC 306( الكــود الســعودي للمنشــآت الفوالذيــة

وتنفيذهــا،  الفوالذيــة،  المنشــآت  بتصميــم  يختــص 
المســتخدمة فيهــا. المــواد  وتحديــد مواصفــات 

يتعلــق 	   :)SBC 401( الكهربائــي  الســعودي  الكــود 
وســالمة  وصيانــة  وتشــغيل  وتركيــب  وإنشــاء  بتصميــم 
للمبانــي. الكهربائيــة  والتمديــدات  واألجهــزة  األنظمــة 

ينظــم 	   :)SBC 501( الميكانيكــي  الســعودي  الكــود 
التصميــم والتركيــب والصيانــة والتعديــل والتفتيــش للنظــم 
الميكانيكيــة المثبتــة بشــكل دائــم والمســتخدمة للتحكــم 
المبانــي. الصلــة داخــل  البيئيــة والعمليــات ذات  بالظــروف 

 	 :)SBC 600S( الطاقــة  لترشــيد  الســعودي  الكــود 
فرعــي: كــود   )2( عــدد  ويتضمــن 

غيــر . 1 للمبانــي  الطاقــة  لترشــيد  الســعودي  الكــود 
الدنيــا  المتطلبــات  يحــدد   :)SBC 601( الســكنية 
الســكنية. غيــر  المبانــي  تصميــم  فــي  الطاقــة  لكفــاءة 

الكود الســعودي لترشــيد الطاقة للمباني الســكنية . 2
)SBC 602(: يحــدد المتطلبــات الدنيــا لكفــاءة الطاقــة 

فــي تصميــم المبانــي الســكنية المنخفضة.
الكــود الســعودي الصحــي )SBC 700S(: ويتضمــن عــدد 	 

)2( كــود فرعــي:
1 . :)SBC 701( الكــود الســعودي للتمديــدات الصحيــة

واســتبدال  ونقــل  وإصــالح  وتغييــر  بتركيــب  يختــص 
وإضافــة واســتخدام وصيانــة أنظمــة الســباكة ضمــن 

العالقــة. ذات  الجهــات  صالحيــات 
2 . SBC( الخــاص  الصحــي  للصــرف  الســعودي  الكــود 

الخاصــة  لألنظمــة  العامــة  بالقواعــد  يتعلــق   :)702
ذلــك  فــي  بمــا  الصحــي  الصــرف  ميــاه  مــن  للتخلــص 

الفيضانــات. خطــر  ومناطــق  المحــددة  القيــود 
 	 :)SBC 801( الكــود الســعودي للحمايــة مــن الحرائــق

يتعلــق بالقواعــد التــي يجــب مراعاتهــا لتوفيــر الحمايــة مــن 
أخطــار الحريــق واالنفجــار الناجــم عــن التخزيــن، ووضــع الحــد 
األدنــى مــن المتطلبــات والممارســات الجيــدة والمعتــرف 
بهــا وطنًيــا لضمــان ســالمة األرواح وحمايــة الممتلكات، كما 
تهــدف لتوفيــر مســتوى ســالمة مناســب لرجــال اإلطفــاء 
واإلنقــاذ خــالل عمليــات الطــوارئ، ويشــمل إعــداد وتجهيــز 

خطــط الطــوارئ وخدمــات مكافحــة الحريــق وغيرهــا.
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الكــود الســعودي للمبانــي القائمــة )SBC 901(: يختــص 	 
ونقــل  اإلشــغال  وتغييــر  واإلضافــة  والتعديــل  باإلصــالح 

المبانــي القائمــة.
الكــود الســعودي للمبانــي الخضــراء )SBC 1001(: يهتــم 	 

بالحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة وتشــمل الموقــع واألرض 
وترشــيد  للمبانــي  الداخليــة  البيئــة  وجــودة  المســتخدمة 
ــاه وتخفيــض انبعــاث غــاز  وكفــاءة اســتخدام الطاقــة والمي
ثانــي أكســيد الكربــون، ويشــمل التشــييد والتعديــل والتغييــر 
والحركــة والتوســيع واالســتبدال واإلصــالح واالســتخدام 

واإلشــغال.

 	 :)SBC 1101( الســكنية  للمبانــي  الســعودي  الكــود 
واحــدة  لعائلــة  المخصصــة  المســاكن  بمتطلبــات  يتعلــق 
أو اثنتيــن، ويشــمل التشــييد والتعديــل والتغييــر والحركــة 
والتوســيع واالســتبدال واإلصــالح واالســتخدام واإلشــغال 
والموقــع للمســاكن العائليــة التــي ال تزيــد عــن ثالثــة طوابق 

فــوق مســتوى الرصيــف فــي االرتفــاع.

طــورت اللجنــة الوطنيــة محتــوى كــود البنــاء الســعودي لتحســين 
كفــاءة وســالمة ومتانــة واســتدامة وزيــادة العمــر االفتراضــي 
للمبانــي مــن خــالل تطبيــق قواعــد واشــتراطات ومتطلبــات كود 
البنــاء الســعودي واســتخدام المواصفــات القياســية الســعودية، 

إدراج كودات بناء جديدة ضمن منظومة كود البناء السعودي:
لتنــدرج  إضافيــة  كــودات  اســتحداث  دراســة  جــاري  واآلن 
ضمــن منظومــة كــود البنــاء الســعودي، ويوضــح الشــكل 

رقــم )26( أهــم هــذه الكــودات.

الشكل رقم )26( : أهم الكودات اإلضافية الجاري دراسة استحداثها

الكود السعودي 
للوقود الغازي

الكود السعودي 
للتخطيط العمراني

الفصل الثاني عشر من الكود 
السعودي للمباني القائمة 
بتضمين المباني التاريخية.

اشتراطات الطاقة 
الشمسية
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ضمن هذا المحور، عملت اللجنة على ما يلي :

إعداد لوائح تطبيق كود البناء السعودي:	 
الالئحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي.. 1
الئحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي.. 2
التفتيــش . 3 جهــات  لتعييــن  العامــة  المتطلبــات  الئحــة 

الســعودي. البنــاء  كــود  ألعمــال  والمفتشــين 

الســعودي والئحتــه 	  البنــاء  كــود  تطبيــق  نظــام  تعديــل 
التعديــالت: وتشــمل  التنفيذيــة، 

تحديــد مســؤوليات أطــراف التنفيــذ فــي قطــاع البنــاء . 1
تأميــن  بوليصــة  وإصــدار  أعمالهــم  لضمــان  والتشــييد 
لتعويــض مالــك البنــاء عمــا يحــدث مــن تهــدم كلــي أو 
جزئــي للمبنــى أو عــن العيــوب الخفيــة التــي تهــدد متانــة 
البنــاء وســالمته وهــذا يحقــق زيــادة التنافســية الدوليــة 

ــي. ــاًء علــى اشــتراطات البنــك الدول للمملكــة بن
والمقاييــس . 2 للمواصفــات  الســعودية  الهيئــة  إضافــة 

العتمــاد  رابعــة  عالقــة  ذات  جهــة  لتكــون  والجــودة 
وقبــول جهــات التفتيــش وســهولة تحديــث المواصفــات 

الســعودي. البنــاء  لكــودات  والمقاييــس 
عــدم اشــتراط شــهادة إتمــام البنــاء إليصــال الخدمــات . 3

العامــة واالكتفــاء بشــهادة إشــغال المبنــى.

البنــاء 	  لكــود  الســعودي  المركــز  إعــداد مشــروع تنظيــم 
ورفعــه للجهــات المختصــة: ويهــدف هــذا المشــروع إلــى 
تمــت دراســة  اللجنــة، حيــث  أعمــال  مأسســة وحوكمــة 

المواصفــات  الوطنيــة فريــق عمــل إلعــداد خطــة  اللجنــة  شــكلت 
المواصفــات  مــع  الســعودي والتأكــد مــن موائمتهــا  البنــاء  لكــود 
المحليــة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس 
والجــودة. ويتــم ذلــك مــن خــالل حصــر المواصفــات المرجعيــة الــواردة 
المواصفــات  علــى  دراســة  وعمــل  الســعودي،  البنــاء  كــود  فــي 
المحصــورة وتوزيعهــا علــى مجموعــات عمــل حســب االختصــاص، 
وقــد أعــد فريــق العمــل خطــة زمنيــة للموائمــة بمــدة ال تزيــد عــن 
ســنة واحــدة مــن تاريــخ التشــكيل، فيمــا بلــغ نســبة إنجــاز مشــروع 

الموائمــة 30% حتــى نهايــة العــام 2019م.

موائمة المواصفات المرجعية لكود البناء السعودي مع المواصفات 
المحلية المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة:

2/1/24  استكمال المنظومة التشريعية
الوضــع القائــم لنشــاطات اللجنــة الوطنيــة لكــود البنــاء 
هــذا  فــي  العالميــة  الممارســات  وأفضــل  الســعودي 
المجــال والخــروج بنمــوذج هيكلة وحوكمــة ألعمال اللجنة 
لتكــون مــن خــالل مركــز متخصــص بمــا يناســب المرحلــة.

 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود المبرمة:	 

طــورت اللجنــة بعــض الشــراكات مــع عــدٍد مــن الجهــاِت داخــل 
وخــارج المملكــة، لتبــادل الخبــرات وتســهيل وتعزيــز التعــاون فــي 
مجــال كــود البنــاء، ومــن أهمهــا توقيــع اتفاقيــات مــع المنظمات 
كمنظمــة مجلــس الكــودات العالمــي )ICC(، والهيئــة الدوليــة 
للتقنيــة الكهروتقنيــة )IEC(. كمــا حرصــت اللجنــة علــى توقيــع 
والحكوميــة  الخاصــة  الجهــات  بعــض  مــع  التفاهــم  مذكــرات 
كالهيئــة الســعودية للمهندســين لتعزيــز التعــاون والتكامــل بيــن 
الجانبيــن فــي مجــال التدريــب ونقــل المعرفة فــي المجاالت التي 
يغطيهــا الكــود، ومــع صنــدوق التنميــة العقاريــة لتعزيــز التكامــل 
يشــرف  التــي  المشــاريع  فــي  الكــود  متطلبــات  تطبيــق  فــي 
عليهــا الصنــدوق فــي القطــاع الســكني، ومــع الهيئــة الســعودية 
للمقاوليــن لتعزيــز التعــاون المشــترك فــي مجــال تطويــر قطــاع 
البنــاء والتشــييد وتطبيــق الكــود. كمــا وقعــت اللجنــة مــع وزارة 
اإلســكان ممثلــة بالشــركة الوطنيــة لخدمــات اإلســكان )برنامــج  
البنــاء  كــود  تطبيــق  فــي  التكامــل  بهــدف  وذلــك  اســتدامة( 
الســعودي فــي المشــاريع التــي يشــرف عليهــا برنامــج اســتدامة 
فــي القطــاع الســكني، وتنظيــم وتيســير بيئــة إســكانية متوازنــة 
ومســتدامة والعمــل علــى ضــخ منتجــات ســكنية عاليــة الجــودة 

والكفــاءة.

 نسبة إنجاز مشروع الموائمة
حتى نهاية العام 2019م.
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شــكلت اللجنــة الوطنيــة فريــق عمــل متخصــص بالشــراكة مــع الهيئــة الســعودية 	 
للمهندســين لتحديــد معاييــر تأهيــل المكاتــب االستشــارية وإعــداد برامــج التدريب 
والتأهيــل للمهندســين، حيــث تــم عقــد )11( دورة تخصصيــة اســتهدفت )400( 

مهنــدس وفنــي فــي مجــال كــود البنــاء الســعودي.

تــم وضــع معاييــر لتأهيــل المدربيــن واســتقبال طلبــات التســجيل كمدربيــن علــى 	 
كــود البنــاء الســعودي بالموقــع اإللكترونــي للهيئــة الســعودية للمهندســين.

لتحســين األداء ورفــع كفــاءة الموظفيــن وتنميــة القــدرات لديهــم واكتشــاف مهــارات 

جديــدة وتمكيــن كل متــدرب فــي المــكان المناســب لقدراتــه داخــل الهيــكل الوظيفــي 

لألمانــة العامــة، قامــت األمانــة العامــة للجنــة الوطنيــة بتدريــب منســوبيها فــي مجال 

تخصصهــم وفــق منهجيــة واضحــة، حيــث تــم توفيــر )32( مقعــد تدريبــي خــالل العــام.

3/1/24  التدريب

تدريب المهندسين 
والفنيين على كود البناء 

السعودي:

تدريب منسوبي األمانة 
العامة للجنة الوطنية:

دورة تخصصية
استهدفت أكثر من

مهندس وفني

11
400
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المملكــة  رؤيــة  مــع  تتوافــق  فعالــة  حكومــة  فــي  اللجنــة  مســاهمة  مجــال  فــي 
الطموحــة 2030 ولالرتقــاء فــي طموحنــا وللتوســع فــي تقديــم الخدمــات الحكوميــة 
عبــر اإلنترنــت فقــد تــم إثــراء محتــوى الموقــع اإللكترونــي للجنــة الوطنيــة وتســهيل 

وصــول المســتخدمين إلــى خدماتــه اإللكترونيــة.

ــة ومــن  ــز التواصــل والتكامــل مــع الجهــات الحكومي ترســيخًا لعالقــة الشــراكة وتعزي
ضمنهــا وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ذات االختصــاص التنفيذي والتطبيقي لكود 
البنــاء الســعودي، تــم إســناد مشــروع إعــداد األدلــة اإلرشــادية للمهندســين والفنييــن 
بهــدف تبســيط وتســهيل تطبيــق الكــود إلــى وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة وال زال 
العمــل جــاري علــى مراجعــة المشــروع مــن قبــل اللجنــة االستشــارية المرتبطــة باللجنــة 

الوطنية.

شــكلت اللجنــة الوطنيــة فريــق عمــل إلعــداد دليــل التفتيــش علــى أعمــال كــود البنــاء 
ــد وتنســيق أعمــال  ــم االسترشــاد بهــا لتوحي ــة يت ــه وضــع آلي الســعودي والغــرض من
الجهــات المعنيــة بتطبيــق ومراقبــة التفتيــش علــى أعمــال كــود البنــاء الســعودي 
وشــرح أدوار الجهــات واألفــراد المشــاركة فــي عمليــة التفتيــش، وجــاري العمــل علــى 

تدشــين هــذا الدليــل ونشــره.

4/1/24  إثراء المحتوى ونقل المعرفة

إثراء محتوى كود البناء السعودي:

الموقع اإللكتروني للجنة الوطنية:

مشروع إعداد األدلة اإلرشادية 
للمهندسين والفنيين:

مشروع إعداد دليل التفتيش على 
أعمال كود البناء السعودي:
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حرصــت اللجنــة الوطنيــة علــى تكامــل الجهــود مــع الجهــات الحكوميــة المختصــة 
الحكوميــة  بالمنشــآت  الخاصــة  الفنيــة  واألدلــة  االشــتراطات  وتضميــن  لتحديــث 
ضمــن كــود البنــاء الســعودي، حيــث عقــدت اجتماعــات بهــذا الشــأن مــع عــدة جهــات، 

ويوضــح الشــكل رقــم )27( أهــم هــذه الجهــات.

الشكل رقم )27( : أهم الجهات التي تواصلت معها اللجنة لتبني 
أدلتها الفنية ضمن مالحق كود البناء السعودي

االشتراطات واألدلة الفنية 
للجهات الحكومية:

وزارة الداخلية
اشتراطات كاميرات 

المراقبة األمنية.

وزارة الشؤون البلدية والقروية
االشتراطات البلدية.

وزارة اإلسكان
اشتراطات المباني السكنية.

وزارة التعليم
اشتراطات مباني التعليم 

األهلي.

هيئة السياحة واآلثار 
اشتراطات المباني السياحية.

وزارة الصحة
اشتراطات المباني الصحية.

هيئة الترفيه
اشتراطات المباني 

الترفيهية.

وزارة االتصاالت وتقنية 
المعلومات

اشتراطات تمديد الكيابل 
البصرية.

وزارة الشؤون اإلسالمية 
واألوقاف والدعوة واإلرشاد

األدلة الفنية لبناء المساجد.
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نقل المعرفة:
أ. الورش التعريفية والمؤتمرات والمعارض والندوات )داخليًا(:

الرياض

الخبر

أبها

جدة

المجمعة

جازان

مكة المكرمة

حفر الباطنالمدينة المنورة

الدمام

قامــت اللجنــة الوطنيــة الســعودية لكــود البنــاء الســعودي بتنظيــم ورش تعريفيــة عــن الكود 

لرفــع مســتوى المهندســين والفنييــن فــي عــدد مــن مناطــق المملكــة، حيــث اســتهدفت 

مكتــب  و)140(  وفنــي  مهنــدس   )2.700( مــن  أكثــر  والتوعويــة  التعريفيــة  الورشــة  هــذه 

هندســي فــي مجــال كــود البنــاء الســعودي وفيمــا يلــي أهــم هــذه المناطــق :
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الوطنيــة  اللجنــة  شــاركت  كمــا 

فــي  الســعودي  البنــاء  لكــود 

الفعاليــات  فــي  عــرض  منصــة 

التاليــة إلتاحــة اســتعراض مجانــي 

للكــودات للــزوار، باإلضافــة لتقديم 

منشــورات ومطويــات تحتــوي عــن 

البنــاء  كــود  عــن  تعريفيــة  نبــذة 

علــى  اإلجابــة  وكذلــك  ولوائحــه 

والتســاؤالت: االستفســارات 

تــم عقــد االجتماعــات التنســيقية معهــا للتعريــف 
بكــود البنــاء الســعودي

جهــــــــة12

المديرية العامة للدفاع المدني

معهد الدفاع المدني

كلية الملك فهد األمنية

شركة أرامكو السعودية

غرفة الرياض

غرفة الشرقية

الهيئة السعودية للمهندسين

غرفة المجمعة

غرفة جازان

أمانة عسير

أمانة الرياض

غرفة حفر الباطن

1

7

3

9

٥

11
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6
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معرض الخمسة الكبار )The Big 5( بجدة.	 

مؤتمر الشرق األوسط للكهرباء السعودية بالرياض.	 

المؤتمر السنوي الرابع لتقنيات إعادة تأهيل المباني في المملكة بالرياض.	 

منتدى المقاوالت 2019 بالدمام.	 
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ب. تمثيل المملكة دوليًا:

المشاركة في االجتماع الخامس 
للجنة الدائمة لكودات البناء 

العربية الموحدة بالقاهرة

المشاركة في المؤتمر الدولي 
لمجلس الكودات العالمي 

بوالية نيفادا األمريكي

المشاركة في اجتماعات كود 
البناء الخليجي بالكويت

المشاركة في المؤتمر العالمي 
الثاني لعمارة المساجد في 

متحف الفن اإلسالمي 
بكوااللمبور

المشاركة في ورشة عمل 
حول المعايير والكودات للبناء 

المستدام بالكويت

شــاركت اللجنــة الوطنيــة فــي المؤتمــرات والنــدوات المتخصصــة فــي كــود البنــاء خليجيــًا وعربيــًا ودوليــًا، 

وتهــدف هــذه المشــاركات إلــى االســتفادة مــن اإلصــدارات الدوليــة فــي تحديــث كــود البنــاء وتوطيــن 

المعرفــة والخبــرة والتقنيــة الدوليــة باإلضافــة إلــى توحيــد المعاييــر والمقاييــس واالجــراءات ممــا ينعكــس 

إيجاًبــا علــى تطبيقــات كــود البنــاء وتصديــر الخبــرات للشــركاء الدولييــن، كمــا تشــارك اللجنــة بشــكل فاعــل 

بنشــاطات تطويــر كــود البنــاء الخليجــي، حيــث تــم التوافــق علــى أن يكــون كــود البنــاء الســعودي هــو الكــود 

األســاس للكــود الخليجــي، ويوضــح  الشــكل رقــم )28( أهــم هــذه المشــاركات 

الشكل رقم )28( : أهم مشاركات اللجنة إقليميًا ودوليًا

1

4

2

٥
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الشكل رقم )29( : مراحل تطبيق كود البناء السعودي

2/19 مراحل التطبيق 

عملــت اللجنــة الوطنيــة مــع الجهــات ذات العالقــة المنــاط بهــا متابعــة تطبيــق كــود البنــاء الســعودي )وفــق نظــام الكــود( علــى 
تطويــر خطــة محــددة وواضحــة المعالــم لتطبيــق كــود البنــاء الســعودي فــي المملكــة وفــق رؤيــة المملكــة الطموحــة 2030م، 
ضمــن خمــس مراحــل زمنيــة محــددة بــدأت مــن تاريــخ نفــاذ نظــام تطبيــق الكــود عــام 1440هـــ وتنتهــي بنهايــة عــام 1444هـــ.

وبنهايــة المرحلــة الخامســة يتــم منــع تطبيــق أي كــودات أخــرى، ويوضــح الشــكل رقــم )29( هــذه المراحــل :

المرحلة األولى:

المرحلة الثانية:

المرحلة الثالثة:

المرحلة الرابعة:

المرحلة الخامسة:

من تاريخ نفاذ النظام وحتى نهاية شهر

ذو الحجــة عــام ١44٠هـــ ويطبــق الكود خاللها 

الحكوميــة  المبانــي  التاليــة:  المبانــي  علــى 

اإلداريــة، المبانــي العاليــة )األبــراج - أكثــر مــن 

٢3م(، المستشــفيات، الفنــادق.

مــن نهايــة المرحلــة الثانيــة وحتــى نهايــة شــهر 

ذو الحجــة عــام ١44٢هـــ ويطبــق الكود خاللها 

باإلضافــة إلــى مــا تــم تطبيقــه فــي المرحلتيــن 

التاليــة:  المبانــي  علــى  والثانيــة  األولــى 

مبانــي التجمعــات )صــاالت األفــراح، صــاالت 

الصحيــة،  الرعايــة  المســارح( مراكــز  الســينما، 

الشــقق المفروشــة الفندقيــة، النــزل، المبانــي 

الســكنية، ومبانــي الخدمــات الترفيهيــة.

نهايــة  وحتــى  الرابعــة  المرحلــة  نهايــة  مــن 

شــهر ذو الحجــة عــام ١444هـــ ويطبــق الكــود 

خاللهــا باإلضافــة إلــى مــا تــم تطبيقــه فــي 

البنــاء  أنــواع  جميــع  علــى  األربــع  المراحــل 

فيــه. المصنفــة 

نهايــة  وحتــى  األولــى  المرحلــة  نهايــة  مــن 
شــهر ذو الحجــة عــام ١44١هـــ ويطبــق الكــود 
خاللهــا باإلضافــة إلــى مــا تــم تطبيقــه فــي 
المرحلــة األولــى علــى المبانــي التاليــة: مبانــي 
التجمعــات )المســاجد - المنشــآت الرياضيــة(، 
التجاريــة،  المجمعــات  التعليميــة،  المبانــي 
والمنشــآت  المبانــي  االتصــاالت،  أبــراج 
المبانــي  مــن ٢3م،  أقــل  المبانــي  الصناعيــة، 

الخطــورة. عاليــة 

مــن نهايــة المرحلــة الثالثــة وحتــى نهايــة شــهر 

ذو الحجــة عــام ١443هـــ ويطبــق الكود خاللها 

ــم تطبيقــه فــي المراحــل  ــى مــا ت باإلضافــة إل

الثــالث علــى المبانــي التاليــة: مبانــي األعمــال 

التلفزيــون،  محطــات  البنــوك،  )المطــارات 

البريــد(.

 )انتهت(

 )الحالية(

 )قريبًا(

 )قريبًا(

 )قريبًا(
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كمــا نســقت اللجنــة الوطنيــة لكــود البنــاء الســعودي عــددًا مــن االجتماعــات الفنيــة 
المتعلقــة بالكــود والتــي بلــغ عددهــا أكثــر مــن )100( اجتمــاع، تكفلــت اللجنــة الوطنيــة 
بكافــة المصاريــف المتعلقــة بتلــك االجتماعات.ويوضــح الجــدول رقــم )79( أهــم بنــود 
ميزانيــة اللجنــة الوطنيــة للعــام المالــي 2019م، كمــا يوضــح الشــكل البيانــي رقــم )31( 

تطــور ميزانيــة اللجنــة خــالل الفتــرة 1437 - 1441هـــ

3/24 ميزانية اللجنة الوطنية لكود البناء:
بلــغ المخصــص المالــي المعتمــد للجنــة الوطنيــة لكــود البنــاء الســعودي ضمــن ميزانيــة الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس 
والجــودة عــام 2019م مبلــغ وقــدره )1٥.٥00.000( خمســة عشــر مليــون وخمســمائة ألــف ريــال، نفــذ مــن خاللــه العديــد مــن البرامــج 
التطويريــة والتأهيليــة فــي مجــال كــود البنــاء الســعودي خــالل العــام المالــي الحالــي 2019م. إضافــة إلــى المصاريــف التشــغيلية 
ألمانــة اللجنــة ومــن ضمــن ذلــك قيمــة شــراء ملكيــة الحقــوق الفكريــة لمعهــد الخرســانة األمريكــي )ACI( والتــي بلغــت مبلــغ 

)٥0.000( خمســون ألــف دوالر بمــا يعــادل )187.٥00( مائــة وســبعة وثمانــون ألــف وخمســمائة ريــال ســعودي.

1/3/24 المصروفات العامة

المبلغ المعتمد )ربط الميزانية(الباب

4.5٠٠.٠٠٠األبحاث والدراسات

3.١٢3.٢٠7.5٠رواتب وبدالت ومستحقات منسوبي األمانة العامة لكود البناء السعودي

٢،4٢٢،٢٢3حساب التغذية العامة لكود البناء السعودي

١١٠،3٢8.45إركاب منسوبي كود البناء السعودي

4٩3.٠6٠.٠5تأمين خوادم لألمانة العامة

١٠.648.8١٩ ريال سعودياإلجمالي

جدول رقم )79(: تفاصيل مصروفات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي 

1437 - 1438 هــ
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1440 - 1441 هــ1439 - 1440 هــ1438 - 1439 هــ

رسم بياني رقم )34(: ميزانية اللجنة الوطنية لكود البناء خالل األربع سنوات الماضية 

السنة المالية

ميزانية اللجنة 
من عام 143٧ هــ 

وحتى 1441 هــ
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حرصــت الهيئــة خــالل العــام المالــي 1441/1440هـــ علــى بــذل جهودهــا الســتثمار 
طاقاتهــا ومــا أتيــح لهــا مــن مــوارد لتحقيــق المهــام المناطــة بهــا. وضمــن هــذا الحــراك 

ــزال الهيئــة تواجــه مجموعــة مــن التحديــات، ال ت

أبرز التحديات التي ٢5
تواجهها الهيئة 

ومقترحات التعامل معها
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الحل المقترح

الحل المقترح

1. ضعف اإلقبال على االستثمار في مجاالت 
تقويم المطابقة:

ُتعــد متانــة وقــوة البنيــة التحتيــة للجــودة أحــد أهــم ُممكنــات 
هــو  الهــدف  يكــون  عندمــا  ذلــك  ويتأكــد  االقتصــادي،  النمــو 
توطيــن التقنيــات لتحقيــق االكتفــاء الذاتــي، وتنميــة الصــادرات 
غيــر النفطيــة. إال أن هنــاك عــزوف واضــح مــن القطــاع الخــاص 
عــن التوســع فــي االســتثمارات فــي مجــاالت تقويــم المطابقــة، 
أحــد أهــم دعائــم البنيــة الوطنيــة التحتيــة للجــودة، ويشــمل ذلــك 
ونشــاطات  التفتيــش  ونشــاطات  واالختبــار،  الفحــص  نشــاطات 

الشــهادات. منــح 
النشــاطات ضمــن منظومــة  هــذه  لتوفــر  أكثــر  الحاجــة  وتتأكــد 
نشــاطات  فــي  للتوســع  التوجــه  مــع  االقتصاديــة  الخدمــات 
»منتجــات الحــالل« وتنميــة هــذه الصناعــة بمــا ُيحقــق وُيرســخ 

وعالميــًا. إســالميًا  المملكــة  ريــادة 

اســتثمارية  تحفيــز  برامــج  توفيــر 
يتناســب  بمــا  النشــاطات  لهــذه 
المطلــوب  االســتثمار  حجــم  مــع 
وطنيــة  منظومــة  لتأســيس 
الفحــص،  مجــاالت  فــي  قويــة 

لتفتيــش. ا و

المؤهلــة  البشــرية  الكفــاءات  نــدرة توفــر   .2
والمعايــرة: القيــاس  مجــاالت  فــي 

مبادراتهــا  ضمــن  القانونيــة  المعايــرة  مبــادرة  الهيئــة  أطلقــت 
إيمانــًا منهــا  التحــول الوطنــي 2020،  برنامــج  االســتراتيجية فــي 
التجارييــن  المتعامليــن  حقــوق  لحفــظ  النشــاط  هــذا  بأهميــة 
هــذا  ألهميــة  ونظــرًا  ســواء(.  حــد  علــى  والتاجــر  )المســتهلك 
التخصــص الدقيــق، كانــت أبــرز التحديــات التــي واجهتهــا المبــادرة 
هــي نــدرة الكفــاءات البشــرية المتخصصــة للعمــل لــدى قطاعــات 
األعمــال المختلفــة ذات العالقــة: محطــات الوقــود، والقطاعــات 
التجاريــة المختلفــة التــي تحتــاج لخدمــات التحقــق مــن قياســات 
األوزان بشــكل خــاص ومعايــرة الموازيــن فــي تلــك النشــاطات، 
إضافــًة إلــى نشــاطات القيــاس والمعايــرة فــي قطاعــات خدمــات 

المــاء والكهربــاء والتــي تمــُس عمــوم المســتهلكين.

بتأهيــل  تهتــم  وطنيــة  برامــج  إطــالق 
العالقــة  ذات  التخصصــات  خريجــي 
الصناعيــة(  والهندســة  الفيزيــاء،  )علــوم 
وتطويــر مهاراتهــم فــي المجــاالت ذات 
وتحفيــز  والمعايــرة،  بالقيــاس  العالقــة 
القطــاع  لــدى  التخصصــات  هــذه  توفــر 

ســواء. حــٍد  علــى  والصناعــي  التجــاري 
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3. تأســيس شــركة حكومية لخدمات اإلشراف 
والرقابــة علــى الخدمــات الفنيــة التــي ُيقدمهــا 

القطــاع الخاص:
ــة نحــو خصخصــة نشــاطات التفتيــش علــى  فــي ظــل توجــه الدول
الحــالل،  صناعــات  فــي  النمــو  وتحفيــز  الســعودي،  البنــاء  ُكــود 
وفــك االحتــكار عــن خدمــات الفحــص الــدوري للمركبــات، وغيرهــا 
بالتقييــس  العالقــة  ذات  الفنيــة  االقتصاديــة  النشــاطات  مــن 
وضبــط الجــودة، تظهــر الحاجــة لتوفــر منظومــة حكوميــة فاعلــة 
ومــن  ســيتم خصخصتهــا.  التــي  النشــاطات  تلــك  علــى  للرقابــة 
أهــم مقدمــات فعاليــة هــذه المنظومــة المرونــة فــي مواكبــة 
الفنيــة  النشــاطات  هــذه  فــي  والدقيقــة  الســريعة  المتغيــرات 
الكــوادر  اســتقطاب  فــي  المنافســة  علــى  والقــدرة  المهمــة، 
المؤهلــة تأهيــاًل دقيقــًا فــي مجــاالت الرقابــة والتحقــق فــي تلــك 

النشــاطات.

4. ُشــح مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي 
ُتعنــى بنشــر مفاهيــم وثقافــة الجــودة:

المهمــة  الدعائــم  أحــد  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  ُتعتبــر 
العمــل  مجــاالت  فــي  الحكوميــة  الخدمــات  نجــاح  لتحقيــق 
المختلفــة. ويتأكــد ذلــك فــي مجــاالت التنميــة االجتماعيــة ونشــر 

المســئولة. المجتمعيــة  الثقافــة 
ومــن أبــرز التحديــات التــي ُتواجههــا المملكــة العربيــة الســعودية 
لالرتقــاء بجــودة الســلع والخدمــات المعروضــة أو المقدمــة فــي 
الســعودي، وجــود مؤسســات مجتمــع مدنــي فاعلــة  الســوق 
ــادئ وثقافــة الجــودة لتحقيــق ســالمة المســتهلك  فــي نشــر مب
وتحقيــق مســتوى الخدمــات المقدمــة للجمهــور مــن القطاعيــن 

العــام والخــاص.

الســعودية  الهيئــة  دعــم 
والمقاييــس  للمواصفــات 
شــركة  لتأســيس  والجــودة 
فــي  متخصصــة  حكوميــة 
والتحقــق  الرقابــة  خدمــات 
التــي  الخدمــات  مــن جــودة 
ُيقدمهــا القطــاع الخاص في 
مجــاالت الفحــص والتفتيــش 

والمعايــرة. والقيــاس 

مؤسســات  أوضــاع  مراجعــة 
ذات  القائمــة  المدنــي  المجتمــع 
المســتهلك  بحمايــة  العالقــة 
ونمــاذج  الجــودة  ثقافــة  ونشــر 
َحوكمتهــا، وإطالق برنامج وطني 
لدعــم وتطويــر تلــك المؤسســات، 
ــز المتطوعيــن والمهتميــن  وتحفي
لـــتأسيس  المجــال  هــذا  فــي 
متخصصــة  مجالــس   / جمعيــات 
االســتراتيجي  الهــدف  تدعــم 
ذات  المفاهيــم  ونشــر  لتأصيــل 

بالجــودة. العالقــة 
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تشــكر الهيئــة كل مــن ســاهم بدعــم 
وتؤكــد  الشــركاء،  مــن  نشــاطاتها 
فاعلــة  وطنيــة  تحتيــة  بنيــة  بنــاء  أن 
جميــع  تضافــر  إلــى  يحتــاج  للجــودة 
يحقــق  بمــا  العالقــة  ذات  الجهــات 
أعلنتهــا  التــي  الوطنيــة  األهــداف 
.2030 للمملكــة  الطموحــة  الرؤيــة 
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